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பரமபதிதுணை. 

அரிச்சந்திர புராணம். 
மூலமும் - உரையும். 

மிர் 

கணேசர் வணக்கம். 

எழு?ர்க்கழிநெடிலடி யா௫ரியச் சந்தவிருத்தம். 
பெரும்புகழ் பெறும்படி யருந்துயர் கெடும்படி. 

பிரியம்பல வரும்ப டியுளம் 
விரும்பிய தனம்பெற மிகும்பெறு பதம்பெற 

விளங்கிய தவஞ்செ யநெடுங 
கரும்பவல் பெரும்பய றருங்கனி ரசங்கொடு 

கவர்ர்ச தெனுவர் தருள்புரிச் 
திருங்கரி முகன் சிறு சதங்கையொடு சண்கிணி 

யிலங்கெ பதம்பெ றுவனே. 

(இசன்பொருள்) 
பெரிதான புகழினைப் பெறவேண்டியும், (நீங்கற்கு) அரிதான தச்சங் 

கள் கெடவேண்டியும், எனச்ஷ்டமானவைகள் பலவும் சித்தியாக வேண்டி. 

யும், மனோ இச்சைப்படி இரவியலாபம் பெறவேண்டியும், ஈசன்மை மிகுவதா 

இய பெருதற்குரியயதவியை அடையவேண்டி யும், இவைகளுக்குத் தக்கதவ் 

களைச் செய்யவேண்டியும் - நீண்ட கரும்பு-௮வல்,- பெரும்பயறு - அரியகனி 

கள் ஆகிய இவைகளின் ரசங்களைச்கொண்டு புசித்து ௮ர்தரசத்தின் இனிமை 

போலவேவந்து திருவருள் செய்து (அண்டருளும்படி) பெரிய யானைமுசச் 

கடவுளுடைய சிறிய சதங்கைகளோடு சண்டண்களும் விளஎங்குன்ற பாதம் 

சளை வணங்கப்பெறுவேன். என்றவாறு. (க) 

கலிவிருத்தம். 

பரிதி தன்மா பில்வரு பார்த திவன் 

விரித ரும்புகழ் மேவரிச் சந்திரன் 

சரித மன்னுநர் தமிழ்க்குத் துணைசெயக் 

சரிமு கன்பதங் கைதொழு தேத்துவாம். 

இ-ள். சூரியனுடைய குலத்திலே பிறந்த அரசனான நீண்ட ர்த்தி 

மைக்சொண்ட அரிச்சக்திரமசாராஜனுடைய சரித்திரமாகப்பாடுிற தமிழ்ப்



௫ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

பாடல்களுக்கு இடையூறில்லாமல் உதவிசெய்யும் பொருட்டு யானைமுகக்கட 
வுளுடைய பாதங்களை இருகரங்களையுங குவித்துக் கும்பிட்டுத் துதி செய்யக் 
கடவோம். எ-று. (௨) 

பாமசிவன். 

அறு€ர்க்கழிரெடிலடி. யா௫ிரியவிரு த்தம். 

சீர்கொண்ட செழுங்கமலத் திசைமுகனு 

நெடுமாலுஞ் சிவனு மென்னப் 
பேர்கொண்ட மூவுருவு மீருருவு 

மோருருவாய்ப் பிறங்குர் தொல்லை 

நீர்கொண்ட வண்டத்துர் தாவாத்துஞ் 

சங்கமத்து நிறைந்து நின்றோன் 

முர்கொண்ட தாளிணைக டழமைகொண்ட 

வன்பினொடு தலைமேற் கொள்வாம். 

இ-ள். புகழினைப்பெற்ற அழகுபொருர்திய தாரைமலரிலே வீற்றி 

ருக்கன்ற பிரமனும், உலகளஈதருளின விஷ்ணுவும், பரமசிவனும் என்று 
சொல்வதாகிய பெயர்களைச்கொணட மூன்று இருவருவங்களும், பார்வதிபா 
மசிவனென்றெ இரண்தெருவுருவங்களும் ஏகளுபமாகி, விளஙகுகின் றபழமை 

யான நீரினையுடைய கடலாரசூழப்பட்ட ௮ண்டங்களிலும் ச.ராசரங்களிலும் 

பூரணமாூ நிற்ன்ற கடவுளுடைய மலர்போன்ற இரண்டு பாதங்களையும் மி 
குதியான பச்தியடனே எமது சிரத்தின்மேலே கூடிச்கொள்வோம். எ-று. 

புகலரிய சதுமறையாய் மறைப்பொருளா 

யுபநிடத்தாய்ப் பூத மைந்தா 
யஇலமுமாய் மன்னுயிரா யணுவிலணு 

வாயவற்றி னகமாய் மேலாய்ப் 

பகலிரவென் றறிவென் றறியாத பராபரமா 
யறுசமயப் பகுதி யாசிர் 

சகலமுமாய் நிஷ்களமாய் நின்றோன்றன் 

செழுங்கமல சரண்புக் கேமால். 

இ-ள். சொல்லுதற்சரிய சான்கு வேதஙகளாய், அர்த வேகார்த்தங்க 

ஞூமாய், நாற்றெட் பெரிஷத்துகளுமாய். பஞ்சபூசங்களுமாய், உலகமுமா 

ய், உலகத்திலே நீலைகொண்ட சர்வபிராணிகளுமாய், ௮ணுவுச்கு எணுவுமாய் 
அவைகளுச் குள்ளுமாய், புரழமுமாய், பகலெனறும் இரவென்றும் அ௮ரியக்கூ 
டாத பராபரவஸ்துவாட௫, ஆரவகைஈ சமயப்பிரிவுசளுமாய், சசலவஸ் துவு 

மாய், நிஷ்களவஸ் துவுமாய் நிற்கின்ற கடவளுடைய அழகிய தாமரைமலர் 
போலும் பாதங்களையே கதியாக அடைந்தோம், எ-று. ஆல் - ௮சை, (௪)



பாயிரம், டூ 

ஆதியா யண்டபட ரண்டத்து 
மப்புறத்து மடங்கா அற்ற 

நீதியாம் மணியொளியும் பாற்சுவையு 
மெனவனைத்து நிறைந்து நின்றும் 

un Aun Quran aps யருவாகி 
யுருவாகப் பார்து மல்குஞ் 

சோதியான் முடிரூட்டத் Bor si BK 
வடிசூட்டத் துணிநத தூயோன். 

இ-ள். சராசரஙசளுச் செல்லாம் முதலாய், இரச அ௮ண்டத்திலும் வெ 

ளியண்டத்திலும், இவ்விரண்டுக்கும் அப்புறககளிலும் அடங்காம விருக்சன் 

ற நிறைவாய், மணிகளிலே ஒளியும், பாலிலே சுவையும்போல் எல்லாவற்றிலு 
ம் வியாபித்திருக்தும், பார்வதியோடு கூடிய பாதிவடிவுமாய்த் தானேஒரு 

முதலுமாக, அருவமுமா௫, உருவமுமாிப் ப வி, விளங்குவசான பரஞ்சோதி 
ஸ்வரூபனானவன், நான் என் சலைமேலே சூடிச்கொள்வதாகத் தன து.திருவடி. 
களைச் சூட்டுதற்குத் துணிவுகொண்ட பரிசத்தன். எ-று. (௫) 

உமாதேவி. 

கனத்தாள்வெயப் கயமுகனுங் கந்தனுஞ்சம் 
பந்தலும்பா அண்டாகும்ப 

தனத்தாளே யறம்வளர்த்த காத்தாளே 
திரிபுரங்க டழலாய்வேவச் 

சினத்தாளே சிறியோர்கள் செய் தபிழை 
பொறுத்திரக்கஞ் செய்யுஞ் செய்ய 

மனத்தாளே நின் கமல மலா்த்காளே 

யென்றலைமேல் வைத்தாள் வாயே. 

இ-ள். கனமான கால்களையுடைய வெவ்விய யானைமுகக்சடவளும், மூ 
ருகக்கடவளும், சம்பக தமூர்ச்தியும் பால் குடிப்பணவான குடங்கள் போலும் 

கொங்கைகளை யுடையவனே ! முப்பத்தாணடு தருமங்களையும் வளரச் செய் 

தீருளின கைகளை யுடையவளே! முப்புரங்களும் நெருப்பாக வேகும்படி. 

கோபித்தவளே! அறிவீனர்கள் செய்கிற குற்றஙகளைப் பொறுத்துத் தயவு 
செய்வதான செம்மையுள்ள மனத்தையுடையவளே! உனது தாமரை மலர் 

போலும் பாதங்களையே அடியேனுடைய இரரன்மேலேவைத்து அடிமை 
கொள்ளக்கடவாய். எ-று. (௬) 

விநாயகக் கடவுள்; 

வையாம்பன் முகத்தாளை மறலியையோ 
Lb BIT HH வாழ்வ தென்றும் 

மெய்யாம்பன் முகத்தாலும் வேதத்து 
மாகமத்தும் விரித்த தென்றே



சு அரிச்சக்திரபுராண மூலமும்-உரையும்: 

மொய்யாம்பன் முகத்தானைப் பொடியாகப் 
பொருதுவினை முடித்து நீண்ட 

கையாம்பன் முகத்தானைக் காலையினு 
மாலையிலுங் கருது வோர்க்கே, 

இ-ள். கூர்மையான பற்களைச் கொண்ட முகத்தையுடைய யமனை ஓ 

டும்படி. ஜயித்து வாழ்வைப் பெறுவது எச்சாலத்தும் சத்தியமே யாகும். இது 

பல இடங்களிலும், வேதங்களிலும், ஆகமங்களிலும், சொல்லுகின் தல்ல 

வாவெனச்கொண்டு, வண்கெள் மொய்ச்சன்ற மதம்பொருந்திய கஜமுகாசுர 
னைச் தூளாகும்படி.ச் , சண்டை செய்து அவனது கொடுந்தொழிலை முடிவு 

செய்த நீண்டுள்ள தூதிச்கையை யுடைய யானைமுகச் கடவுளைப் பசலிலும் 
இரவிலும் தியானிப்பவர்களுக்கு. எ-று. (௪) 

தியானிப்பவர்களுக்குச் சத்தியமே யாகும் எனமுடிக்க, 

முருகக் கடவுள்; 

பெருமையிலுங் கதிமையில முதுமையிலு 
முஏலெனவே பிறங்கு மேனிக் 

கருமையிலுங் கடந்தறுகட் செம்மையிலும் 
வெம்மையிலுங் சலங்கேன் காலா 

எருமையிலும் வெள்ளாடடுப் பால்போது 
மெனப்பிறரை யெண்ணே னன்பால் 

வரு * மையியிலும் பொருமையிலும் வாதன்மகன் 
குகனுமென்றன் மனத்தி லுண்டே. 

இ-ள். யமனே ! ரீ காலதூதர்களோடு கூடியிருக்றெ பெருமையினாலும், 

உனது வேசத்தோடு கூடின ஆரவாரத்தாலும், உன்னுடைய வயது மூப்பி 
னாலும், மேகம்போலவே விஎங்குவதான உனது நிறங்கறுத்திருப்பதி னாலும், 

கடுமையாக அஞ்சாதிருச்றெ உன் சண்கள், சவர் இிருக்வறெகினாலும், உனது உ 
சீரத்தினாலும் உன்னைக்கண்டு அஞ்சேன். எருமைப் பாலைப் பார்க்கிலும் 

வெள்ளாட்டுப்பால் கொஞ்சமா யிருந்தாலும் போதுமென் றெண்ணி முருக 

னல்லாதோரை மதியேன். யாதினாலென்றால், அன்புகொண்டு முருசனேறி 
age pu oo, அம்முருகன் போர்செய்தற்குரிய வேலும், எல்லா வரங்களை 

யுர் தருற பரமசிவனுடைய குமாரனான முருகனும் எனது மனதிலே எப் 
போதும் உண்டாயிருத்தலால். எ-று. ற 

உண்டாயிருத்தலால் அஞ்சேன் எனமுடிக்க. 

காளியம்மன். 
எண்சீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

அந்தரியா மளையவலை யால காலி 
யம்பிகைமா தரிகெளரி யாளியூர்தி 

வந்தரி நான் முகன்வணங்கு மலர்ததாட் சூரி 

வைரவிதா ர௬கவைரி மதங்கரீல 
ண்கள் 

%மயில்-௮யில் என்பன, மையில் ஐயில் எனப்போலியாய் வக்தன.
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கந்தரியோ இனிசூலி நீலி காக 
சங்கணிசங் கரிவிமலை காளி வால 

சுந்தரி சாமுண்டி தரி சூலி கோலத் 
துணையடியென் முடிமீது சூடி னேனே. 

இ-ள். அந்தரி ! யாமளை ! அமலை ! அலகாலி ! அம்பிகை ! மர்தரி| 

கெளரி ! யாளியூர்தி ! விஷ்ணுவும் பிரமதேவனும் சமீபத்திலே வந்து வணங் 
குன்ற தாமரை மலர்போலும் பாதஙகளையுடைய சூரி ! வைரவி ! தாருச 
வைரி ! மதங்கி ! நீலகர்தரி ! யோகினி ! குலி ! நீலி ! நாககங்கணி ! சங்கரி ! 

விமலை ! சாளி ! வாலசுந்தரி ! சாமுண்டி ! இரிகசூலி 1! யென்னும் ue Ser 

மங்களைச் கொண்டவளுடைய அழகிய இரண்டு பாதங்களையும் அடியேனு 
டைய சிரசின்மேலே சூடி.ச்சொண்டேன். ௪-.று. (௯) 

கலைமகள். 

மருப்பவள வாக்குவிந்து இரண்டு மாத்து 
வடமணிர்து குடமெனவே வயங்இச் செம்பொற் 

பொருப்பவள வாவளர்ந்து ததும்பி விம்மிப் 
புடைபரந்து களபகறும் புளகக் கொங்கைத் 

திருப்பவள வாயாளைத் தேனை மானைச் 
செழும்படிக நிறத்தாளைத் திகழ்வெண் கஞ்சத் 

திருப்பவளை யுலகேழு மீன்ற தாயை 
யென திதய கமலத்தே யிருத்தி னேனே. 

இ-ள். யானைச்கொம்பி னவ்வளவாகச் குவிதலாூத் இரட்சியாய் முத்து 
மாலையுங்கொண்டு குடம்போலவே பிரகா௫ித்துச் செம்பொன்மலையி னவ் 
வளவாக வளர்ர்து, ௮சைர்து விம்முதலாய் மார்பினிடமெல்லாம் பரவின சக் 
தனச்சேறு பரிமளித்தலாகிய கொங்கைகளையும், அழயெ பவளம் போலும் 
வாயையுமுடையவளாய்ச், தேன்போல் மது ரவசனியாய், மான் போல் சேத் 

இரங்களையுடையவளாய், களமான பளிங்குபோலு நிறச்தை யுடையவளாய், 
விளங்குகின்ற வெண்டாமரைப்பூவிலே வீந்றிருக்கன் உவளாகஏய ஏழுலகங்க 

ளையும் பெற்ற தாயான சரஸ்வதி கேவியை என்னுடைய இருதயகமலத்தி 

லே யிருக்கச்செய்தேன். எ-று. (௪௦) 

அவை யடக்கம், 
அறுசர்க்சழிகெடிலடி. யா௫ிரிய விருத்தம். 

நீர்கொள்வார்பாலோடு நேருற்றுல் 
பதர்கொள்வார் ரெல்லோடுற்றால் 

ரார்கொள்வார் பூவுற்றால்வேர் கொள்வா 
£திற்சிறிது ஈறையுண் டாயின் 

சீர்கொள்வார் புன்சொல்லுஞ் செஞ்சொல்லுஞ் 
சேர்ந்தொன்றி சேரப் புன்சொல் 

யார்கொள்வா ரென்பதுசற் p Suri p 
சிறியேனா வசைக்கன் நேனே,



H அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். நீரையும் விலைக்கு வாங்குவார்கள்; அது பாலோடு கூடியிருர் 
தால். பதரையும் வாங்குவார்கள்; செல்லோடு கூடியிருந்தால், சாரையும் வாங் 
குவார்கள் பூவோடு கூடியிருர் தால். வேரையும் வாங்குவார்கள் அர்த வேரிலே 
கொஞ்சம் பரிமள மூண்டாயிருந்தால். அப்படியே சிறப்பாக அங்கோரஞ் 
செய்வார்கள் புன்சொலலா யிருந்தாலும் செஞ்சொல்லோடு கூடியிருந்தால்: 
அப்ப்டிச் செஞ்சொல்லோடு கூடாத எனது புன்சொல்லை யாவர்தாம் அங்க 

கரிப்பார்கள்? ஒருவரும் அங்கீகரியார்ச ளென்பசைச் சிறிதும் தெரியாமல் 
ரான் சாவை அசைததுப் பாடலானேன். எ-று. (௪௧) 

னாலும், பெரியோர்கள் அங்கேரிச்ச வேண்டுமென்பது கருத்து.) 

புருடனார்க் கேந்திழையார் பொருளுரைப்ப 
தெனப்பிறார்தம் பொருளே வெளவுச் 

திருடனார் மேலவருக் கறமுரைப்ப 
தெனச்சிறிய தெள்கு துள்ளிக் 

கருடனார்க் குப்பறவை கற்பிப்ப 

தெனவனந்தக் கண்ணுள் எார்க்குக் 
குருடனார் வழிகாட்ட லெனப்பெரியோர் 

முன்சிறியேன் கூற லுற்றேன். 

இ-ள். தன் நாயகனுக்கு மனைவியானவள் விவேசம் சொல்வதுபோல 
வும், ௮ன்னியருடைய பொருள்களையே எப்போதும் திருடகிற கள்வனான 

வன் மேலோருக்குத் தருமரீதி சொல்வது போலவும், சிறிய கொசுவானது 

இளம்பிப் பறந்து கருடப்பட்டிக்குப் பறக்குஞ் செய்கையைக் கற்றுச்கொடுப் 
பதுபோலவும், அசேகம் கண்களை யுடையவர்களுக்குக் குருடன் வழிகாட்டு 
வதுபோலவும், பெரியோர் முன்னே மிகச்சிறியேனாகிய கான் பாடத்தொடங் 

இனேன். எ-று. (௧௨) 

ஆக்கியோன்பேயர் முதலியன. 

எண்சீர்க்கழிரெடி.லடி. யாிரிய விருத்தம். 

தண்கவிகைக் குரிகிலரிச் சந்திரன்றன் 
சரிதமதைத் தாரணி3யார் விருப்ப மெய்த 

வண்கவிஞர் வகைவகையே வகுத்து ரைத்த 

வடமொழியுர் தென்மொழியின் வழுவி லாக 
வெண்கவியுங் கண்டாங்கின் மாத ராடல் 

விதங்கேட்டு மழையெனவே வெருண்டு சோலைக் 
கண்கவிகள் குதிபாயு நெல்லூர் வீர 

கவிராஜ னேவிருத்தக் கவிசெய் தானே. 

இ-ள். குளிர்ந்துள்ள் வெள்ளைக் குடையை யுடைய அரிச்சந்திர 
மகாராஜனது சரித்திரத்தை உலசச்சா மெல்லாம் சந்தோவஹத்தை யடைய 
அழகான வித்துவான்கள் சொல்லுக இரமப்படியே சொல்லிப் பாடின ட 

மொழியிலுள்ள பாடல்களையும், தென்மொழியிலே யாதொரு தோஷரங்களு
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மில்லாத வெண்பாவாலான பாடல்களையும் பரிசோதிழ்து. பெண்கள் ஆடு 

இ௰ இடத்துண்டான மத்தள ஐசையைக்மீகட்டு அவ்வோசையை மேகத் 

வனியென்று பயச்து சோலைகளிலே குரஙருகள் குதித்து ஒவெதான நெல் 
தூரிலேயிருச்ற வீரகவிராஜ னென்பவனே இப்படி. விருத்தக் கவியாகப் 
பாடினான். எ-று. (௧௩) 

விதியினா இழந்தவரிச் ௪நதஇி ரன்றன் 

வியன் கதையாம் வெண்கவியை விருத்த மாக்கி 

௮ திவிதமாங் கலியுகத்தில வருச காபத 

மாயிரத்து நானாற்று நாற்பத gee Pov 

சதுமறைதேர் புல்லாணித் இருமான் முன்! os 

சக்கரதா த ழக்கரைமமன் மண்ட பத்துள 

கதிதருசர் கெல்லூ£வாற் வீர னா 

குவிரா௪ன் கவியரங்க மேற்றி னானே. 

இ-ள். ஈசுவாச செயலினாலே sors ௮ சாட்சியை விட்டுப்போன 

அரிச்சக்திரமசாராஜடைய பெரியகபையாயெ ணெபாலாலான பாடல் 
களை விருத்தப் பாடல்களாகச் செய் 3. பலனி ங்களும். சோன் இன்ற கலி 
புசத்திலே வருவகான சாலிலா?ண சகரப் ம் ர. /34. நரனூற்று நாற்பத் 

தாரறாம் வருவாத்திலே ஈன்றாக வேடிஙசள் ௮ ரயஈது சொல்லுகின்் ந திருப்பு 

ல்லாணிழ் தஇருமால் சந்ர் தியிலே சக௩ஈதீர் ம் கரைமேலிருக்ற மண்டபத் 
AS Gig BASS ous wa sto செப்பையுடைய கேல்தூரிலே வாழ்க 

ன்ற வீரனென்னும் அசுகவிராஜன் ௮ம். விருபதப்பாடலான அரிச்சந்திர 

புராணத்தை அமவகேற்றுழல் செயதான். ௪-௮. (0௪) 

பாயிர முற்றிற்று, 
வழி fe 

௦ டு 9 இ a 

டாட ௪ ச மி Li Ly ° 

கலிரிலை 2 நுறை 
o (7 ௬. ~ [0] க 4 

முன்னா நறியாப் பிறவி/(௬ழு டாவ (yk od 
ட ட்ட (அ எரு . 

தன்னாற் நெடுக ந ரயி eh FEM ay TOUTE 

என்னா லறிரத்க Gor) po of) om Prod டான்ன 
. ௪ . rn ௩ ரூ . 

am 6H GLAU tot “BAA Y HL bb WN 9 Mer. 

இ-ள். முதலிலே வாபா பீ (,குருடனா ஏ ௮ருவனாலே பள்ள 

மான சழுத்தி;1னிட அகமைால் பண்டி ( snus தொடங்கெது 
போல. என்னாலே நெரிந்து மொம்ல.. எனு அல்றுவெள்றாலும். ராசாதி 

ரசனான அரிகசர், 1 வுடைய KAY STL AE ann கான்டிெலவற்றைக் கூடி 

won dB) to Gener so oth Mlle o 9 i) 

a



ற் அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

திட்பாற கடலா ரமுதங் கெழுமித் சமைத்து 
« . ௪ . « “yy . 

நட்பாற புமுந்தா லெனவந்துவர் மேலை ஈண்ணி 

உட்பாற் புனலஓுண் டெழுந்தோங்கிய கான கூடம் 
. . a . . nn 

விட்பாற் LT wn (ol adel DIN மெழுந்த நன் 0ற. 

இ-ள். குளிர்ந்த இிருப்பார்கடலிலே அரிதான அமுகமுண்டாகச் இற 
ந்து சனக்கு உ௱வாகையினாலே லணசமுச்இரத்துச்ரு வந்தாந்போலவந்து 

௮ச்தக் கடலில் ரீரைபுண்டு, முன்னாளிலே எழுர்.து செம்பின விடமானது 
அகாயத்தி னிடமெல்லாம் பாவினதுபோல, மேகம் மேலே சளஎம்பியது, 

அடியும் முடியுற தெரியா இருண் டண்ட மெங்குங் 

கொடியங் கடைய மெனமாமாகிற் கட்ட மீண்டிப் ட.யுங கு 4 (Pas 

படியும் விசு ம்பும் பகைத்தாலெனப் பார விற்கோத் 

தடியுந் துளியுங் கணையாய்ப்பெரி தெய்த தன்றே. 

இ-ள். £ழும்மேலும் தெரியாதபடி. இருண்டு ஆகாயமெல்லாம் மீலச்கொ 
டிகள் பறர்தாற் போலவும் நீலக்குடைகள் விரித்தாற்போலவும் நிலமேசக் 

கூட்டங்கள் கூடி பூமியும் ஆசாயமும் பகைழ்துச் சண்டைசெய்தாற்போல்கன 

மான இரக்திரவில்லிலே கூட்டி இடிகளும் துளிகளும் அம்புசளாக மிசவும் எய் 
& ogiGurm பெய்தன. எ-று. (௩) 

பினஈ இகற்வே லையிற்கோன் றிய கென்ன விண்ணோ 

தானர் இகழ் % தாக திரியைப்பெருர் தாழி யாக்கி 
வானக் கனைகெய் யரிவட் டகையாக்கி விட்ட 

பாவம் தனையொக்து விமுக் தது மாரி பம்பல். 

இ-ள். மீன்சள் சஞ்ாரிக்சன் ௦ கடலிலே இம்மது வுண்டாகயெதென்று 
தேவர்களாகிய மதுவடிப்போர்கள் ௪ £ஈரங்களுக் இடெமாக விளங்குகன் ந 
பூமியைப் பெரிய பானைபோலிருகதிஈ சுராச் குடுக்கையாகக்கொண்டு ஆகாய 
தீழை அர்தக் குடிக்சைமேலே ரூடி பன்னாடையான இண்ணமாசச்செய்து 
அக்கிண்ணத்திலே வாற்றகிற மதுவானது பலரில்லிசளாலும் ஒழுகுகிற.து 
போல் ஓழு மேகழ்திற் சொரிர்; துளிகள். எ-ற (௪) 

. . ஜ் . - க ட்ட 
விண்ணிற் பொழி (Bl கணை மாரி விழுக்து த்துதி 

புண்ணிற் பொழியுங்் குழுதித்திரள் 2 பால வெங்க 

மண்ணிற் பொலியிஈ இரூகா ந்து கோன்றச் று ற் 0 ப் alli JGBLI tOH6 (5) sbi ல்லா Ps 

கண்ணிற் கையாப் புவல்வக வு கவித்து குன்றே, 

இ-ள். மேகர் சாலே பெய்கிக பாணவருஷங்கள் விழுர்து அவைகள் பட் 
ட புண்ண்னின் ற ம 011 நக கீடத்பாிளைப்பொல் எவ்விடத்தும் பூமியிலே 
அக்காலத்திலே போன் ஐ இர்தி கோபப் பூச்செள் மிகுர்து விளங்க, கண் 
களுக்சடங்கா2 ஜலப்பி வாகமா அரவரரிர்தது. எ-று. (௫) 

  

3 தாத்திரி - பூமி,



நரட்டுச்சிறப்பு, கக 

கள்ளங் கொலைகட் புலைகாம மென்றைந்து மற்ஞுர்க் 

குள்ளந் தெளிக்தோர் தருமுத்தம கான மென்னப் 

பள்ளற் இடர்மால் வரைகான கப் பற்க மெங்கும் 

வெள்ளம் பெழுஇப் LIT BS Gig. விரைந்த குன்றே. 

இ-ள். களவு-கொலை-கட்குடி- பொய் - மிச்சுகாமம் என்று சொல்லுகிற 

பஞ்சமாபாதகங்களையும் ஓழிச்த ஈல்லோர்களுக்கு மனர் தெளிர்தவர்கள் 

கொடுக்கிற உத்சமசானம்போல் பள்ளம் மேடு உயர்ந் தமலை காகெளாகிய பச் 

கங்களெல்லாம் அ௮ச்தப் பிரவாகமானது பெருகப் பரவி ஐடி. வேகங்சொண்் 

டது. எ-று, (a) 

கருவிக்-சணமா மழை பெய்து சலித்த வெள்ளம் 

பரவிப் பலகோடி. பருப்பதக் கோடொ டிக்காங் 

கருவித் Bras seer Boor gS sig. யார்த்துச் 

சரயுத் தனிலே SOONG HE FNS தன்றே. 

இ-ள். பூலோகத்துக்குக் துணைக்காணமாய்க் கூட்டங்கொண்ட நீல 

மேகங்கள் பொழிதலாலே ஆரலாரித்து ௮௧ ஜலப்பிரலாகம் எங்கும் பரவி 

அரேகங்கோடி மலைசசிகரங்களை முறித்து அர்தச்சிகரங்களினின் றும் வருற 
ஆவிக்கூட்டமானவை இறங்கிக் கட்டுக்கடங்காமல் ஆரவாரித்து ஓடிப் பின் 

னும் முழங்குச் சாயுஈஇயிலே வந்துகூடி வரலாயிற்று. எ-று. (ar) 

ஆரங் குளவஞ்சி யசோகு LIT EE G gar 

தாரம் வகுளங் கடுச்சண்பகஞ் சாதி கன்னி 

காரஞ் சுரபுன்னை கடம்புகச் சூரம் Gan sire) 

பூரம் பண யோடு பாரண்டிடப் போய KOS M, 

இ-ள். சந்தனமாம்-முசிவஞ்சிமாம்-அசோகுமாம்-பலாசமரம் - தேவசார 

மாம்-மகிழமரம்-க௫மம்-சண்பசமாம்-சா இவிங்கமரம் - கோங்கமரம் - சுரபுன் 
னைமரம்-பேரீர்துமாம்-ஞங்கில்மாம்-கற்பூரவல்லி- For அய இவைக 

ஞுடனே அலைகள் பாள Hoge &7 ye S) சென்றது. எ-று. (௮) 

TUG FHI மிலவங்க மரி த்தி Ty wa 

Caran & வசவாகசிசெங் ஐ குங்கு மங செபட்ட ம்வாரித் 

காலம் பதினாலு ஈடுங்கிடச் சார்க்கு வழிக் 

காலந் கனின்மோது கருங்கட லொகச்த தம்மா. 

இ-ள். எலம்-சசாம்-இலவங்கம்-இரிததி.ம்- தக்கோலம்-வசம்பு - செங்கு 
ங்குமம்-கோட்டம் ஆசய இவைகளை யெல்லாம் வாரிக்கொண்டு உலகம் பதி 

னாலும் ஈடுங்கும்படி வந்த ஊழிக்காலக்திலே அலைகளை மோதுகிற கருங்கட 

லை அதச் சாயுகதி ஒத்தது. எ-று. (௯) 
aie mutes or art went pn Be lente வ பட டயட படட கவனி ran nena era nem pata mere 

வச வாசி-எசம்பு.



௧௨ அரிச்சக திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

நீலம் வைரம்வை டூரிய நித்தி லஎஞ்செங் 

கோலக் திகழுந்துசர் கோமளப் பத்ம ராகந் 

காலந் சனில்வர்ததொ ரிந்து சாப மென்ன 

Rate BS iow ph oi னொழுக்கெறிர் தோடிற் றன்றே, 

இ-ள். 8ீலம்-வைம்-வைடூரி ரியம்-முத்து - வர்த நிறமாக விளங்குகின்ற 

பவளம்-அழகான பதுமாரகம் ஆய இச்சு ரத்ஈங்களாலே உலகச்திலே ரீண் 

Gaga சான ஒரு இர்இா விவ்லைப்போல் ஒவிமிகுந்த அர்கச் சாயுஈதி செல் 
லுதலாலே கரைகளை உடைச்துக்கொண்டு ஓடியது. எ-று. (ம) 

குலி விருத்தம் 

ஆடு நாகமு மத்திக ளும்வரை 

யாடு நாகமு மத்திகை யேபுன 

லோடு நாகழு முற்றிட லானதி 

யோடு நாகழு மேந்தியை யொத்ததே. 

இ-ள். ஆடு நாகமும் - படமெ?] தாகின்ற பாம்புகளும், அத்திகளும் 

எலும்புகளும், வரையாள்-மலைமகள். அன்-பாஇயிற்கலச்த, அகழும் - தருமே 

னியும், ௮த்தி-௮ப்பாதி வடிலினளநு கை-கையிலேபிரர்த. புனலோு-கங் 

கையோடு, நாகழமு்-புன்னைமலரும். _ற்மிடலால்-பொருக்துதலால்; ஆரொக 

மும் - ஆடுதின்றவானாங்கறந ம். ௮௨. 8ளூம் - அ த்திமரங்களும், வரையாடும் 

வருடைகளும், சாஈம்- பானைகளும் அச்திசையே - அவைகொண்டு போகப் 

பட்ட இசையே, புனல்-நீரின்சண மண. ஐடு-ஒடுகின் m. சாகமும்-பாம்புகளும், 

உற்றிடலால்-பொருக்துதவினாலே,. ஈஇி-சாயுசதியானது, ஒடும் Fume goog 

யும், நாகமும்-மேருவையும். 76 Deow-Th Bw sajler os sg. 

கடவுண்மேற் செல்லுங்கால் வரையாடு நாகமெனற்பாலது அடிமடக் 

குஞ் சிலேடையுமாதலின் ஒருஅடிவி னொப்புமைபற்கி வரையாடு நாகமென 

ப்பட்டது. (ds) 

அம்ம டங்கலு மாழி கிளர்க்தெழு 

மம்ம டங்கலு மொப்பதை யன்றதின் 

மும்ம டங்கலும் வெல்லு முதிர்கய 

மம்ம டங்கலுங் கொண்டு முடுகிற்றே 

இ-ள். அம்மடங்கலும் - மீர்முழுவதும், அழி செளர்தெழு மம்மடங்கலும்- 

சடலின்சண்ணே செழித்தெழாரின்ற அழக சாழிசம் இயையும், ஒப்பதை 
யன்று - நிகர்வதையன் றி. அகின்-அதினம், மும்மடங்கலும் - மூன்றுபங்கும், 
மெல்லும் - வெல்லாரின்ற மு.திர்கயமும் - பரு ச தயானையையும், மடங்கலும்- 

அதனைவெல்லுஞ் சிங்கத்தையும். கொண்டு - தன்கண்ணே சேர்த்துச்கொண் 

டு, முடுகிற்ற- -விரைந்து சென்றது எ-று. 

அடங்கலு மூடுகிற்று எனக் கூட்கெ, ப (0௨)



காட்டூச்சிறப்பு, ப கட 

முறியு மாறும் தருவு முதல்கெட 
முறியு மாறுந்தி முற்றிசன் மான்மத 

வெறியு மாறடி யுங்கொடு வேகமும் 

வெறியு மாறிலா வெங்களி ஜொத்ததே. 

இ-ள். முறியும் - தளிர்களும், மாறும் - வளார்களும், தருவும் - மரங்களு 

ம், மூதல்கெட - அடியோடுகெட, முறியுமாற - இதையும்படி, உச்இ - Sy 
வித்து, முற்றி - சூழ்ர்து, ஈல் - ஈல்ல, மான்மகவெரியும் - பெரிய மதசலகா 

தறச்தையும், மாறடியும் - மாறிவைச்சப்பட்ட அடிகளையும், கொடு - கொண் 

வருதலால், வேகமும் - விரைவும், வெறியும்-மயச்சமும், மாறிலா-நீங்காத, 
வெங்களிளொத்சதே-வெவ்விய யானையை யொத்தது. எ-று. (௧௩) 

வார ணத்தடங் கோளும் வளைகளும் 

வார ணத்தடகு கோடும் வரன் நிய 

ஆர ணத்துறை யர்தரி யுண்மகிழ்ர் 

arr ors goon Ours sao am more. 

இ-ள். அவ்வாறு - அர்சுச்சாயுஈதி, லாரணத்து - யானைகளுடைய, ௮0- 

கொலைசெய்கின்ற, ௮ம் - அழயெ, கோடும் - சர்தங்களையும், வளைகளும் - ௪ 
ங்குகளையும், வார் - 8ீட்சி, ௮ண் - பொருர்திய, அ௮ச்சடங்கோடும் - அப்பெ 

ரிய ஊதுகொம்புகளையும், வாரணம் - தடையாகய, தடங்கோடும் - தடாகச் 

கரைகளையும், வான்றி - வாரிக்கொண்டு, ஆரணத்து - வேதத்தின் (ஞானபா 

தையிலே) உறை - தம்கய, அர்தரி - பத்திகாளி, உண்ம௫ூழ்ந்து - இருவுள 

ங் களிகூர்ர்து, ஆர் - பொருந்திய, ரணத்துறை - போர்க்களத்தை, ஒத்தது - 

ஓப்பாயிற்று. எ-று. | 

அரென்பதன் ரகரம் முதலாகா சகரமுரலாசலின் கெட்டது. ௮கரமூத 
னகரவிறுவா யென்பதுபோல். (௧௪) 

அடிம ருங்கிற் கொடிச்சியர் 3 தாயவே 

அடி. மருங்கிற் பரப்பிச் சுழித்துராய்க் 

கொடிபு னந்த குகன்கழ முழ்ந்துபூங் 

கொடிபு ளைந்த குறிஞ்சி கடர் ததே. 

இ-ள். துடி. மருங்கிற் கொடிச்சியர் - உடுக்கைபோ லிடையுள்ள குறமக 

ளிர், தோய - மூழ்க, துடி. - ஏலச்செடிகளை, மருங்கிற் பரப்பி - அருகேபரப் 

பிக்கொண்டு, சுழித்து - சுழிகளையுடையதாய், உராய் - உராய்ந்து, கொடிபு 
னைர்த குசன்கழருழ்ர்து - வெற்றிக்கொடி தரித்த முருகக்கடவுளி னடிகளை 

வணங்கி, பூங்கொடி - மலர்க்கொடிகளும், புல் - புற்களும், நைந்த - சன்னா 

லே சிதைந்த, குறிஞ்சி - குறிஞ்சிமலைச்சார்பை. கடந்தது - கடர்துசென் 

றது. எ-று. 
புல்-புலியுமாம். ௮வ்வாறென்னும் எழுவாய்-வருவித்துச்சொள்க. (சட)



௧3 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

வீயும் வேங்கையு மர்தியு மேதகு 

வியும் வேங்கையும் மந்தியு வீழ்பலாக் 

காயும் பாலையில் கைக்கப முங்கொடு 

காயும் பாலையில் வந்து கலர்ததே. 

இ-ள். வீயும் - பறவைகளும், வேங்கையும் - புலிகளும், மச்இயும்-குரங் 

குகளும், மேதகுவீயும் - மேம்பாடு பொருந்திய மலர்களும், வேங்கையும்-வே 

ங்கை மாங்களும், மச்தியும் - வண்கெளும். வீழ்பலாச்காயும் - விரும்பப்பட்ட 
பலாக்காய்களும், பால்-தன்பக்கங்களில், அயில்-8ீருண்டுன் ௦, கை-து திக்கை 

யையுடைய, கயமும்-யானைகளும், கொடு - கொண்டு, காயும்-சுடுகின்ற, பா 
லையில்-பாலைநிலத்தில், வந்துகலர்தது-வர்துகூடி ற்று, எ-று. 

அயில் ஐயிலெனப் போலியாய் வர்தது. (௧௬) 

தேரு மாறுண ராச்சன வேடர்பேய்த் 

தேரு மாறுமுட் டேறரும் பாலையில் 

ஊரு மாதரி யாரையு முந்திமான் 

ஊரு மாதரி தாடொழு துற்றதே. 

இ-ள். தேருமாறு - தெளியும்வழியை, உணரா - அறியாத, சன வேடர் - 

கோபத்சையுடைய மறவர், பேய்ச்தேரும்-கானலையும், ஆறும் - வெள்ளத் 

தையும், உள் - உள்ளே, தேரும் - பகுத்தறதல் கூடாத, பாலையில் - பா 

லைநிலத்தில், ஜாரும்- அங்குள்ள ஊர்களையும், மாதரியாரையும் - மகளிர் யால 

ரையும், உந்தி - சள்ளிக்கொண்டு, மான் - கலைமானை, ஊரும் - ஈடத்துகஇ 

ன்ற, மாதரி - பத்திரகாளிமினது, சாடொழுது - தாளை வணங்கி, உற்றது - 

பொருச் இற்று. எ-று. (௧௪) 

இறவங் கோங்க மிருப்பையின் பூர் துணர் 

இறவங் கோங்க வெரிமின் மினியெனப் 

புறவ மேய்ர்த சுரம்விட்டுப் போய்ச்செழும் 

புறவ மேய்ந்தது பூம்புன லாறரோ. 

இ-ள். அங்கோங்கசம் - அழகிய கோங்கினுடையவும், இருப்பையின் பூர் 
துணர்-இருப்பையி னுடையவும் ஆய பூங்கொத்துகள், இற-கெடவும், இறவு. 

இருமீன்கள், அங்கு ஒங்க-மேலெழவும், எரி-நெருப்பு, மின்மினியென - மின் 

மினிபோந் றோன்றவும், புறவ மேய்ச் 5-புறாக்கள் மேய்ச்த, சுரம்விட்டுபோய்- 
பாலைநிலத்தைவிட்டுப்போய்-செழும்-செழித்த. புறவம்-மூல்லைநில த்தில், ஏய்ர் 
தீதி -பொருர்தியது, பூம்புனலாறு-அழயெரீரையுடைய ஆறானது, எ-று. 

ஆடு மாசுரை யாவிடை பாழநீர் 

ஆடு மாசுரை யாவிடை யோடவே 

கோடு குத்திக் குலைத்தது கொன்றையின் 

கோடு குத்திக் குலைத்துணர் வாரியே.



நாட்டூச்சிறப்பு, ௧௫ 

இ-ள். ஆடும் - முழுகுதற்குரிய. மாசுபையா - குற்றஞ் சொல்லப்படா 
த, இடையாழம் - ஈவொழத்தை புடைய, ரீர் - ஈீரானது, அடும் - ஆடுகளும், 
மா-பெரிய, சுரையா- கறவைப்பசுக்களும், விடை - எருதுகளும், ஓட- அஞ்சி 

யோடும்படியாக, கொன்றையின்- கொன்றைமரங்களின், கோடு-இளைகளை, ௨ 
குத்து - முறித்து, இக்குலை - இக்காய்ச் கொத்துகளையும், துணர் - பூங்கொ 

த்துகளையும், வாரி - சேர்த்துக்கொண்டு, கோடு - சரைகளை, குச்தி-மோதி, 

குலைத்தது-அழித்தது. எ-று. (0௧) 
௮ண்டர் தோயலை வாரி மராவழீஇ 

௮ண்டர் தோயலை வாரியிற் சார்ந்தணி 

கொண்ட லைத்தரிக் குங்குருந் திற்கலை 

சொண்டலைக்தரிக் கொத்த குடிஞையே. 

இ-ள். ௮ண்டர் - ஆயரது, தோயலை - தயிரை, வாரி - கொள்ளையிட் 
டி, மரா-மராமாத்தை, அழீஇ-அழித்து, அண்டர்-தேவர்கள், தோய் - மூழ் 

கரரின்ற, அலை-அலைகளையுடைய, வாரியில்-சடலின் கண்ணே, சார்க்து-கூடி. , 
௮ணி - அலங்கரிச்சப்பட்ட, கொண்டலை - மேகத்தை, தரிக்கும் - தரிக்ின் ற, 

குருந்தில்- குருக்தமரத்தில், கலைகொண்டு-(ஆய்ச்சியர்) ஆடைகளைக் கொண்கி, 
மான்சளைச்கொண்டு, அுலைத்து-அலைசெய்து, அரிக்கு-திருமாலுக்கு, ஒச்ச-ஓத் 

தத்து, குடிஞை - அவ்வாறானது. எ-று. 

ஒத்தது என்பது ஒத்தவெனச் கடைகுறைந்து கின்றது. (2.00) 

உறவ ணங்கு மராவு முழக்கிவான் 

உறவ ணங்கு மராவு மொகித்தது 

மறைவ ணங்கு மரியை வணங்கல்போல் 

மறைவ ணங்கு மரியை வணங்கியே. 

இ-ள். உ௰ - மிகவும், அணங்கும் - வருந்துகின்ற, அராவும் - பாம்புகளை 

யும், உழக்கி - வருச்இி, வானுற - மேகர்தவழ, வணங்கும் - வளைந்திருக்இன் 

2, மராவும்-மராமரங்களையும், ஒரித்தது-ஒடித்தது, மறைவு-மறைதல், அண் 

பொருக்திய, ஈம்-5மது, குமமியை- கொற்றவையை, ௮ணங்கல்போல் - மூன் 
பாலையில் வணங்னெமைபோல், மறை - வேதத்தினாலே. வணங்கும் - வணவ் 
கப்பட்ட, ௮ரியை-இருமாலை, வணங்கி-முல்லையில் வணங்கி, எ-று. (௨௧) 

அஆவியன்ன பெடைகளு மன்றிலும் 

தூவி யன்னமுச் துன்னிய காரையும் 
மேவி யின்பம் விடாத நெடும்புனல் 

வாவி சூழு மருதம் புகுந்ததே. 

இ-ள். உபிரை யொப்பான பெட்டையன்றில்களும் ஆண் அன்றில்களும் 

இறகையுடைய ௮ன்னங்களும் கெருங்கியிருக்கி ரா ரைகளுங் கூடிச்சந்தோ



௧௬  அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ஷம் விலகாதிருப்பசான ௮ச்தநெடிதான சரயுஈதிப் பிரவாகமானது குளங் 

கள் சூழ்ர் துள்ள மருதநிலத்திலே சென்றது. எ-று. (௨௨) 

வாழை பூக மூழ்மரு தாசினி 

தாழை சேசரஞ் சண்பசகஞ் சன்மலி 

ஞாழன் மாதுளை நாகம லிந்ததன் 

சூழல் சேரத் தொலைத்தது தோயமே, 

இ-ள். வாழைமரங்கள் - சமுகமரங்கள்-மகிழமரங்கள் - மருதமாங்கள்-ப 

லாமாரங்கள் - தென்னமாரங்கள் - பூர்தாதுச்சளையுடைய சண்பகமரங்கள்-இல 
வமரங்கள் - குங்குமமரம்கள் - மாதுளமரங்கள் - புன்னைமரங்கள் மு.சலியவற் 

றை அந்தப்பிரவாகம் அழித்தது. எ-று. (௨௩) 

பால்கு டோறுங் கலந்த கடும்புனல் 

கால்க டோறுங் கலந்த கடும்புனல் 

வால்க டோய்ம௫ டம்புக வான்படச் 

சேல்கள பாயுஞ் செழுந்தடம் புக்கதே. 

இ-ள். அ௮ந்தமருதநிலத்தி னிடங்களெல்லாம்பரவி, அங்கங்கேபொருச் 

இின-அச்.த வாய்ச்சால்களெல்லாங் கூடின, வேசத்தையுடைய ஜலமானத, 

வால்கள் தொங்குகின்ற எருமைகள்போய்விழ அர்த அதிர்ச்சியினாலே, ஆகா 
யத்தளவாகச் சேற்கெண்டைகள் குடித்துக் களறுவதான செழியதடாகக்ச 

ளெல்லாம் பாய்ந்தது. எ-று. | (௨௪) 

வாவி சேர நிரப்பி மதகனில் 

தாவி நீள்களை சாடி யுடைத்தலை 

நீவி வண்டல் கொழித்து நெடும்புனல் 

பாவி நீல வயலிற் பரந்ததே. 

இ-ள். அப்படிக் குளங்களெல்லாம் நிரம்பச்செய்து, மதகுசளிலுமோதி 

நீண்ட கரைகளையுச்தாக்தி புடைத்து, அலைகளாலே வீ9ச் சேறுகளை ஒதுக்கி 

அப்பெரிய பிரவாகஜலமானது எங்கும்பாவி நெடி.தாக வயல்களெல்லாம் 

பாய்ந்தன. எ-று. ப (௨௫) 

வரம்பு டைத்துக் கரைத்து மடுக்களின் 

குரம்பு டைத்துக் குமுதமுங் கஞ்சமுகஙு 
கரும்பு மிஞ்சியு மஞ்சளுங் கட்டழித் 
தரம்பை யோங்கு படப்பை யழித்ததே. 

இ-ள். ௮ர்த வயல்களிலுள்ள வரம்புகளை யடைத்துக் கரையப்பண் 

ext! WOES ORES பாய்கின்ற வாய்ச்கால்களையு முடைத்து, குமுதமலர்களை 

யுச் சாமரைமலர்களையுங் கரும்புகளையும் இஞ்சிகளையும் மஞ்சள்களையுங் கட் 
டச் குலையப்பண்ணி, வாழைமாங்கள் உயர்ச்துள்ள மருத நிலத்தூர்களையும் 
அ௮ச்தப்பிரலாகஜலம் அழி'த்.து. எ-று. (௨௬)



நஈட்டூச்ரிறப்பு, ௧௭ 

ஏரி சேர வுடைத்தமிழ்த் இன்கனி 
வாரி யோடி வளம்பயின் மள்ளர்தஞ் 

சேரி சோ வழித்துச் கெழும்புனல் 

பேரி யாறு பார்து பெருஇிற்றே. 

இ-ள். பின்னும் பெரிய குளஙகளையெல்லாம் முழுதும் உடைத்துக் 
கெத்து, இனிசான பழலர்ச்கங்களையும் வாரிக்கொண்டு சென்று. விளைவு 
செய்கின்ற உழவருடைய ஊர்கள் முழுதும் கெடுத்து. அந்தப்பிலாச ஜல 

மானது பெரிய அருாகப் பாவிப் பெருகியது. எ-று. (௨௭) 

நாடு தோறும லிந்த ஈறும்புனல் 
ய் cD ல ் ~ ஓடு மோதயு மோங்கு தடங்களை 

சாடு மோதையுர் தண்டலை வண்டுகள் 

பாடு மோதையு மெங்கும் பரஈ தவே. 

இ-ள். ௮ப்படி அ௮ரதக் கோசலசாடெல்லாம் பாய்ர்த ஜலமானது 
துடுகிற எத்தமும் உயரஈத பெரிதான கரைகளை உடைக்கின்ஈ சத்தமும் 

சோலைகளிலே வண்டுகள் பாடுகிற, சத்தமும் எபகும் பரவின. எ-று (௨௮) 

கள்ள லம்பிய வாயுங் களிமகிழ் 

உள்ள லம்பிய வுள்ள முந் தோன்ற? 

புள்ள லம்பிய பொய்கைக் கரையெலா 

மள்ளர் வர்து நெருங்கி மலிஈ தனர். 

இ-ள். கள் ஒழுகுறெலாயும். கள் குடித்ததினாலே சக்மதரஷம் உள்ளே 
அடங்காதிருக்ெ மனமும் வெளியாக, பட்டிகள் கத்துகன் ஈகுளக்கரைகளி 

லெல்லாம ௨ ழவர்கள் வந்து கெருஙூக் கூடினார்கள். எ-ற. 

அறிவை மயக்கவல்ல மதுவை உழனர்கள் மேதுமேலுக குடி.த்தலால். 

௮து வாயினின் ரொழுகுதலை யறியாது புத்திமயங்கின ரென்பார், --கள்ள 

லம்பியலாம்3? எனவும். மதுவுண்போர் அஃகதருச்சாஇருக்கையில் மனச்சோர் 

வறுதலும், அருந்தின பின்னர்க் களிகோடலும் இயல்பாதல் பற்றி -களிமகழ் 
உள்ளலம்பிய உள்ளம்தோன் 19 எனவும் கூறினா. (௨௯) 

கொட்டு வாகிக் குதித்து நிலப்புமண் 

வெட்டு வார்சுஈப் பார்மிதிக துக்கமை 

கட்டு வார்வன் கடிப்பெடுத் துக்க 

தட்டு வார்துர கங்கொடு தாங்குவார் 

இ-ள். இலா மணவெட்டிகளைக் கொண்டு 4 ந்தோகஃமாய் மேட்டி 

லஓுள்ளமண்ணை வெட்வொர்கள். சிலர் அர மண்ணைச் சுமப்பார்கள். இலர் 

காலால் மிதித்துக் கரைகட்வொர்கள். சிலர் வலிதான Carney denuded 

கொண்டு ௮௫5 மருதடிலப் பறையைச் கொட்டவொர்கள். இலர் குதிரை மாள் 

களை மிறுத்தி வெள்ளமுடைக்காமல் கரையைக் காப்பார்கள். எ-று. (௨௦)



௧௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

முழ்வெ ழும்படி. மொய்சிறை யிற்கறங் 

கெழவெ ருண்டய லன்ன மிரிந்திடப் 

பழவ ரம்பு புதுக்கிப் பகடுசேர்த் 

அழவ செங்கு முழுமொலி யோங்குமே. 

இ-ள். அப்படிச் சச்சோஷத்துடனே மருதநரிலப் பறையோசையுண் 

டாகுர் . தன்மையால், நெருங்க இரண்டு சறகுகளிலும் சுழல்காற்றுத் 

தோன்றப் பயந்து பச்சங்களிலுள்ள அன்னங்கள் பறந்தோட, உழவர்கள் 

வயல்களெங்கும் பழையவரம்புகளைப் புதிய வரம்பாகச்செய்து எருமைக் 

கடாக்களை ஏரிலே பூட்டி உழுகிற சத்தம் மிகுர் இருக்கும். எ-று. (௩௧) 

வலம்பு ரித்தாள் வாள்வளை வெண்சலஞ் 

சலம்பி ளப்பத் தரளம் பிளப்பவுற் 

பலம். ளப்பப் பதுமம் பிளப்பமின் 

| குலம்பி ளப்பக் கொழுச்செலுஞ் சாலெலாம். 

இ-ள். வலம்புரிச்சங்கெங்களும், வெள்ளைச்சங்கினங்களும், வெண் 

மையான சலஞ்சலங்களும் உடைபடவும், ஜவைகளிலுள்ள முத்துச்சுளுடை 

படவும், நீலோற்பலங்கள் சிதையவும். தாமரைமலர்க எழியவும், மீன் கூட் 
டங்கள் ஈசுங்கவும். அவர்களுமுற நிலங்களினிட மெல்லாம் கலப்பையி 
லுள்ள கொழுவானது செல்லா நிற்கும். எ-று. (௩௨) 

இரும்பொ டித்தன sory & கின்றகோல் 

அரும்பொ டிபொடி யாக வூப்பிரீள் 

கரும்பொ டி.தீதுக் சகடாவடித் தெங்கணும் 

பரம் படிப்பவர் பறபல கோடியே. 

இ-ள். இரும்பாலாகிய ஒருமாத்திலே ஒடித்தாற்போவிருக்சிற ஏரி 

லேபூட்டின எருமைக்கடாச்களை. அடித்தோட்டுகிற கோலானது அரிதான 

தூள்தாளாக அதட்டி ஒட்டி, பின்னர் நெடியகரும்பை ஒடித்துக் கோலா 
கக்கொண்டு ௮௫5 எருமைச்கடாச்சளை அடித்தோட்டி: எவ்விடத்திலும் பாம் 

படிப்பவர்கள் சணச்கில்லா5 கோடிபேர்கள். எ-று. , (௩௩) 

கரும்புக் காவியுங் கஞ்சமு மாம்பலும் 

அரும்புஞ் சம்பு மலவனு மாமையும் 

சுரும்பு நர்துஞ் சுரிமுக முஞ்செழும் 

பரம்பு G BT MND 1119.16 gi தெரிந் தவ, 

இ-ள். கரும்புகளும் £லமலர்களும் தாமரைமலர்களும் செவ்வாம்பல் 

மலர்களும் அங்கே முளைத்திருக்கிற £ர்ச்சேம்புகளும் ஈண்கெளும் அமை 

களும் வண்டுகளும் ஈத்தைகளும் சங்குசளும் ௮௩,௪2௪ செழுமையான பாம்பு 

வஊரங்சளின் £ழெல்லாம் அமிழ்து ஈசங்கென. எ-று. (௩௪)



நாட்டுச்சிறப்பு. ௧௯ 

சாலெ லாந்தர எத்திரள் பள்ளர்தங் 

காலெ லாங்கம லக்கடி கார்க்கடா 

மேலெ லாம்பொழி வேழத்தின் சாறதன் 

வாலெ லாம்பல மாமலர் மன்றலே. 

இ-ள். உழு படைச்சா லெல்லாம் முத்துக்கூட்டங்கள் இடைக்கும் 

உழுகிறவர்களுடைய கால்களெல்லாம் தாமரைமலர் வாசமாயிருச்கும். கறு 

தீ ச எறுமைக்கடாச்களின்மேலெல்லாம் ௮வற்றை அடிக்கிற கரும்பின்சாறொ 
மூகுவதாயிருக்கும். அரத எருமைச்கடாச்களின் வால்களிலெல்லாம் பலவித 

மலர்வாசமாயிருச்கும். எ-று. 

போரடித்ச விதியவன் போன்றுமூன் 

ாரடித்தவ னூார்தியென் றெண்ணியே 

ஏர டிப்ப விருசிறை யுங்கொடு 

& மார டித்திரி யும்மட வன்னமே. 

இ-ள். பொருதல் செய்க பிரமாவானவன். இவனுக்கு அஞ்சுதல் 

போல. திரிபுரத்கையெரித்த சஏெவெபெருமானுடைய வாசனமென் றுதெரிந்து 
உழவர்கள் ஏரிலே பூட்டின எருதுகளை அடிச் தோட்டும்போது இள அன் 
னங்கள் இரண்டு சறகுகளாலும் தமது மார்பிலேபட அடித்துப் பறர்தோடு 

வனவாயிருக்கும். எ-று. 

அன்னங்கள் பயர்தோவெனவற்றை. தம்மை யூர்கற பிரமனை வென்ற 
சிவபெருமானுடைய வாகனம் எரு. தாகையால். தங்களையும்? வெல்லுமென்று 
கரு தினதாகச் கூறியது [தம்குறிப்பணி.1 இங்குப் பொருதல் செய்தவென் 

பது சிவபெருமானுக்கு Serr gre. (௩௬) 

நன்னு ரைத்தட காண்ம்லர்த் தாதுறிஇப் 
பன்னு ரைத்த பகட்டின் பதக்குளம். 
பென்னு ரைப்ப தடமற வெங்கணும் 
பொன்னு ரைத்த நிறத்தகற் போன்றமவ 

இ-ள். ஈல்ல நுரைகளையுடைய தடாசங்களிலே இனந்தோறும் பூத்த 

தாமரைமலர்களிலுள்ள பொன்னிஈமான ப.ராகப்பொடிகள் பொருந்தியிருப் 

பதனாலே, பற்களிலே நுரைகளையுடைய எருதுகளின் கால்களிலுள்ள குளம் 
புகளுச்குயாது நிசர்சொல்லததக்கது என்னில். அம்தக்குளம்புகள் முழுதும் 

இடமில்லாமல் எவ்விடத்திலும் பொன்னையுமைத்த நிறத்தோடு கூடியிருக்க 

உரைசல்லை ஓழ்திருக்கன் றன. எ-று. , (௩௪) 

தொக்க வேதியர்க் குர்து ற வோர்சட்குக் 
தக்க தானர் தருபவர் போலவே 

பக்க கோக்டப் பலிப்பறிக் தெங்கணு 
மிக்க செர்நெ நலும் வெண்ணெலும்லித் தினார். 

கொச மதாகைம்ட ஸ்ப அவளலல லபா பாவகை 

% மார்பு-மார் eran afer rior us gy. 
  can neue yk Amu rere) fay Popeater
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இ-ள். ஒருசேரச்கூடின பிராமணர்களுக்கும், சன்னியாசிகளுக்கும் 

தகுதியான தானம்தை வாரிவாரிச் கொடுச்சிரவர்கள்போல, நாலுபச்கந் 
களிலும் பார்த்து அள்விடங்கள் விளைவாடிற காலபச்குவர் தெரிர்து எவ் 
விடங்களிலும் மிகுதியான செர்நெற்களையும் வெண்ணெற்களையும் விதைச் 

தூர்கள். எ-று. (௩௮) 

இறவு பாய விழுங்க லிக்கனி 

மறவி பாய்வருக் கைக்கனி மாங்கனி 
பிறவும் வாய்விண்டு /8றிப் பொழிந்திடு 

* ச . 3 

நறவு பா ப்ந்திட நாறி AU aT ff th Bo Gu. 

இ-ள். தேன்கூட்டி லுள்ள தேன்வழிக்து பாய்தலினாலும், பெரிதான 
லாழைக்கனி - தேனொழுகுகின் ற பலாக்கணி - மாங்கணி முதலான மற்றைச் 
சணிகளும் லாய்வெடிஃ் தூடைந்து சிந்துகின்ற ரேன்கள் பாய்தலினாதும் 

அந்த கரற்றுகள் வளர்க்துன. எ-று, மறவி-கள். (௩௯) 

சம்பு தோன்றுஞ் செழுநதடக் தின்கரைத் 
அம்பு தோன்றிய சோர்புனற் ஜோன் றுவ 
காம்பு தோன்றுவ ரைப்புழைக் கட்பெரும் 
பாம்பு 3சோன்றுவ போன்றன பாலெலாம். 

இ-ள். £ர்ச்சேம்புகள் முளைத்திருக்த செழுமைதங்கயெ அகன்ந குளக் 
கரையிலுள்ள மதகின் ந.லாரம் ரிரம்ப வருகிற மீர்த்தோற்றமான து, மூங்கில் 

கள் முளைத்திருக்கின்ற மலையின் குகையிலிருந்து பெரும்பாம்பு வருகிறது 
போல் மதகுகள்தோ.றும் காணப்படுதின் றன. எ-று. (௪௦) 

இரவை வென்ற விருண்ட செழுங்குழல் 
௮. ரவை வென்ற வ நலணி யல்குல்வெங் 

கரவை வென்ற bi OGL. கடைசியா 

குரவை வென் ற (HOOT EH. Ti ப்டை பப 

இ-ள். இருளைச் செயிப்பதான இருண்டிருக்கின்ற செழுமையாடிய 
கூந்தலையும். சர்ப்பபடத்தை வென்றதான ௮கன்ற ௮அரபைநான் மாலையைச் 

கொண்ட அல்குலையும். வெவ்விய ஈளவைச் செயிப்பதான கயல்போலுங் 
கண்களையுமுடைய உழத்தியர்கள் கைகோழ்தாடிகின்ற சத்தமானது ஒலிச் 
இன்ற கடலின் மூழச்கர்ரை வென்றது. எ-று. 

இருண்ட செழுஙகுழல் இரவைவென்றன. அகலணியல்குல் அரவை 

லென் ரன. கயற்சண்வெற்காலை Caer rer. கடைசியர் குரலை குரைசட 
லார்ப்பை வென்றன என்ச, (௪௧) 

செவ்வ ஊநதிகம் Fay. Coss ps i 
கைவ ண்ஞ்செழும் தாமரை காவியி 
வவ ணம்விழ'! வாயரக் காம்பன்மற் 
றெவ்வ ணங்களை கெ ய்குவ 3ரழைமார்.
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மூகத்தையும், கையையும் நிறத்சாலே செழுமையான தாமரைமலர்கள் ஓச் 

இருக்சன்றன. நீல மலர்களின் நிறமானவை கண்களை ஓஒத்திருச்சின்றன. 

வாயைச் செவ்வாம்பல்ச சொரச்திருக்ச் ரன. இப்படி யிருப்பதினாலே அந்த 
உழச்தியா்கள் எல்லாறு களை பறிப்பார்கள்? எ-று. மயஙூ கின்றன ரென்ற 

படி. (௪௨) 

வயலின் மென்களை மாய்க்குங் கடையர் 

சயகெ டுங்கண் சலிலத்திற் மோன் றலால் 

மயல் விளைந்து மயங்கிடு மள்ளர்தாம் 

கயல்க ளென்றய லிற்பறி கட்டினார் 

இ-ள். அர்த வயல்களிலே மெல்லிதான களைகளைப் பி௫ெகுகற உழம் 

இகளுடைய வெற்றி பொருர்திய நெடிய கண்கள் நீரிலே தோன்றுகிறதி 
னாலே ஆசையுண்டாடி மயயகின உழவர்கள் அ௮ர்தக்கண்களினிழல்சளை மீன் 

களென்று நினைத்து ஒவ்வோரிடஙகளிலும் பறி கட்டினார்கள். எ-று, 

தம்மைச்சாணும் ஆடவர்களுடைய மனத்தைச் கவருர்தன்மை மாதர் 

சண்களுச் கியல்பா மூணமைபற்றி :-சயநெடுஙசண்?? என்றார். பறி-மீன்பிடி. 

க்கும் புட்டில். (௪௩) 
சேலி ரும்புனற் கேள்வனைச் சேர்ந் துபின் 

சூலிருஈது துவண்டலைர் தன்றுமெய்ப் 

பாலி ருந்து பசது பழுக்கசெஞ் 

சாலி சுற்பினர் போற்றலை சாய்த்த 

இ-ள். மீன்களை யுடைய பெரிதான சலமாகிய நாயகனைச் கூடிப் 

பின்பு கர்ப்பயகொண்டு துவளு சலாய் ௮சைர்து. கெல்லாகிய ஈருவைப்பெத் 
றுப் பாலுஙகொண்டு, பசிய ரிறத்தை யுடையனலாய்ப் பழுத்து விளைந்த 

செர்நெர்கள் பதிவிரதைகளைட்போற் றலை வண)%ூன. எ-று, (௪௪) 

தோட்டு வார்சறை சூழ்வயல் சோ/வொரீஇப் 

பூட்டு வார்கதிர்ப் புள்ளங்கள் சூற்சங்இல் 

தீட்டு வார்மலர்ச் செந்திரு காணமுன் 

நீட்டு வாரென நெல்லரி வார்களே 

இ-ள். பூவிதழ்களினின்றும் ஒழுகுகின்ற தேன்பாய்வதான வயல்க 
ளிலே மள்ளர்களிளைப்பில்லாமற் கைப்பிடியிலே கோத்திருக்ெ நீண்ட ஒளி 

யையுடைய அரிவாள்களைச் கர்ப்பய கொண்டிருக்கிற சஙகுகளிலே தட்டிச் 
கொண்டவர்களாய், சாமரைமலரிலுள்ள லட்சுமிதேவி பார்க்க அவளுக்கு 

முன்னே (வளையலாக ௮ணிர்துசொள்ளச்சங்குகளை அறுத்துச்) கைகளை ரீட் 
டிக் கொடுக்கிறவர்கள்போல் விளைச்ச நெற்களை அறுப்பார்கள். எ-று.
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சேற்று வார்கதிர் சேரக் கொணர்ந்துவைத் — 
தாற்று வார்களத் தாற்றி னடைந்துபோர் 
ஏற்று வார்பக டேற்றி மிதித்தநெல் 
தூற்று வார்குவிப் பார்சுமப் பார்களே. 

இ-ள். அவ்வாறு சேற்றில் நீண்டுகிடக்றெ நெற்கதிர்களை யறிந்து ஒரு 
சேரச் கொண்லெர்து லைத்துச் தலைமேற் சுமப்பார்கள், பின்பு நெற்களச் 

அக்கு வழியாகவந்து போராக உயர்த்துவார்கள், பின்பு மாகெளை மேலேற 
விட்டு மிதிப்பார்கள். அப்படி. மிஇித்துஇர்ர்த செற்களைப் பதர்போகச் காற் 

விலே தூற்றுவார்கள். அப்படிம் தாம்றின நெல்லைக் குவிப்பார்கள். பின்பு 

சுமர்துகொண்டு போவார்கள். எ-று. (௪௬) 

பகடு மட்டறப் பூட்டிப் படுத்தநெல் 
சகடு முட்டவிட் Crag gs தங்குல 

ine @) மக்களும் வைகுறும் வாழ்மனை 
முகடு முட்ட நிறைப்பர்கண் முற்றுமே, 

இ-ள். எருதுகளை அளவில்லாமற் பூட்டி மிதிப்பித்த நெல்லைப்பண் டி. 

களில் நிரம்ப ஏற்றி, ௮வ்றை ஒட்டிக்கொண்டுபோய், தங்கள் தங்கள் குல 
தீது மனைவிகளு மக்களுமிருக்கிற வாழ்வையுடைய வீடுசளின் முகவெரை 
யினும் முட்டும்படி நிரப்புவார்கள். எ-று. (௪௪) 

நாடு தோறுமிவ வாறு ஈடப்பன 
காடு தோறுங் களிமயி லாடுவ 
வீடு தோறும் திருவிளை யாடுவ 
கூடு தோறுங் கருங்குயில் கூவவே. 

இ-ள். காடுகளி லெல்லாம் களிப்பை யுடைய மயில்க ளாடுகின்றன., 

அவர்கள் வீகெளிலெல்லாம் இலட்சுமி சச்தோஷமாய் வாசஞ்செய்வாள். ம.ர 
த்திலே சட்டியிருக்ற கூகெளிலெல்லாம் கரியகுயில்கள் இருர்து கொண்டு 

கூவு தல்செய்ய, ௮க்தச் கோசலகநாடூ முழுதும் இப்படி. ஈடகச்சன்றன. எ-று. 

பெடை டப்பவும் பிள்ளை இப்பவும் 
இடை டப்ப விளவனச் சேவல்கள் 
மடைகி டக்கும் வளைமுத்தை யண்டமென் 
றடைகி டப்பன வன்னப் பெடைகளே. 

இ-ள். பெட்டை யன்னங்க சொருபுறத்திலே இருச்சவும், குஞ்சு 

சொருபுறத்திலே யிருக்கவும், இளமையான ஆணன்னங்கள் நடுவே இடக் 
இன்றன. நீர்பாய்கிரமடையிலேயிருக்இறசங்கெது முத்துக்களை ச் தங்கள்முட் 
டையென்று நினை த்துப்பெட்டையன்னங்கள் அடைடெச்கின்றன. எ-று. 

சாயெ லாம்பரு வச்செழுஞ் சாலியின் 

காயெ லார்தின்று கன்னற் படப்பையுள் 
மேய லாலிள மேதிக ளின்சடை 
வாயெ லாமுத்து மாலைக ணாலுமே,



நாட்டூச்சிறப்பு ௨௩ 

இ-ள். கோரைகள்போல் மூழுதும் விளைச்து இடக்கிற செழுமையான 

கெல்லுப் பழங்களை யெல்லாம் இன்று கருப்புத் தோட்டங்களிலே புகுந்து 
மேய்்தனாலே இளமையான எருமைமாககெளின் கடைவா யெல்லாம் முத்து 
ச்சோவைகள் தொங்கும்-௭-று. 

தேச்சானது. மதி - மேகம் - சபகு - இப்பி - மீன்-நந்.து-மு.தலை-உடும்பு - 

தாரமரை-வாழை-கமுகு-கருப்பு-செர்நெல்-மூககல்- யானைச்கொம்பு - பன்றிக் 
கொம்பு - பசுவின்பால் - சாகம்-கொக்கு - நங்கையர் கழுத்து என்னும் இருப 

இடங்களிலும் பிறக்குமென்பது பிரமாணம். இஙகு எருமைமாடுகள் கருப்பர் 
கோட்டத்துட் புகுர்து அதனைச் இன்னலால், கரும்புகளின் கணுச்சளில் 

முளைததிருக்கற முத்துக்கள் ௮வ்வெருமை மாகெளின் கடைவாய்களில் ஒன் 
தன்பிஞனென்றாச கொட்டிய கோவைபோலுர் தொங்குகின் ஜன வென்றார். 

மட்டி லாமட வார்கூடை வாவிவிட் 

டெட்டி யன்ன மிரிக்து பறக்கவாய் 

விட்டி ரந்கிடு பார்ப்பினை மென்மலர்த் 

தொட்டி லாட்டித் தஇரைக டுயிற்றுமால். 

இ-ள். அளவில்லாத பெண்கள் &ீராடுகிற குளவகளை விட்டு அன் 

னங்கள் தூரமாய் ஐடிப் பறர்துபோக, அப்போது வாயைத்திறந்து கத்துற 

அவற்றின் குஞ்சுகளை, அலைகள் மிருதுவான சாமரை மலர்களையே தொட்டி 

லாகச்கொண்டு அசைத்துக் தூங்கச்செய்யும். எ-று. (௫௧) 

பள்ள மேற்பன சக்கனி up mova 

வெள்ள மேற்கம லக்தலர் மேல்விழ 

உள்ள மேற்கமு னுண்ட வவாவினால் 

வள்ள மேற்பன போல்வன வாவியே. 

இ-ள். மரத்தடியாகிய பள்ளஃகளிலே இடெச்ற பலாப்பழங்களின து 
சகேனூறலானது, அஙுகுள்ள குளத்துநீர்மேல் மலர்ந்திருக்கற தாமரைமலரி 

ன்மேலே பாபு காட்சியானது, மூன்னே மனர் திருழ்தியாசக் குடித்த குள 

ங்கள், ஆசையினாலே தொன்னைகளை ஏந்துவனபோலிருக்கின் றன. எ-று. 

பூகத் தின்செழும் பாளையைப் புன்கவி 

நாகத் தின்பட மென்று நடுங்கியே 

பாகத் திற்றின்று விட்ட பலாக்கனி 

மேகத் திற்புரை வெங்கதி ரொக்குமே. 

இ-ள். கமுக மாத்தினது செழுமையான பாளையைப் புத்திமினமான 
குரங்குகண்டு பாம்பின்படமென்ற பயர்து ரசத்தடனே தின்றுகொண் 

டிருந்து விட்டுவிட்ட பலாப்பழமானு. மேக்கிலே மறைகிற சூரியனை 

கத்திருக்சின்றது. எ-று. (௫௩)



og அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சேறு பாய்மலர்த் தேனொடு தீங்கனி 
- ஊறு பாய்வா மொண்கரும் பட்டதீஞ் 

- சாறு பாய்வவுர் தத்தமிற் கூடியே 

ஆறு பாய்வன வங்கங் கனந்தமே. 

இ-ள். நிலத்திலே சேறுண்டாக ஒழுகுறெ பூக்சேனுடனே. ,இளிப் 
பான பழங்களிலூருறெ சேன்பாய்வனவும், அழடிதான கரும்பை யாட்டின 

இணியசாறுகள் பாய்வனவும் சம்மிலொன்றாகக்கூடி, ஆறாகப்பாய்வன லாகிய 
அச்சக இடங்களெல்லாம் அநேகமுண்டு எ-று. (௫௪) 

மன்ற றங்கு மலர்களின் மேய்ந்திளந் 
தென்றல் வந்தவன் சிந்திய தாதுகள் 
குன்றின் வீ.ழ்பொன் மழைக்குழு வென்னவே 
முன்றி லும்மணி மாடமு மொய்க்குமே. 

இ-ள். இளச் தென்றலானது வந்து பரிமளர்தங்கெய மலர்களிலே 
பரவி, அங்சே உதிர்ச்ச பாகப் பொடிகள், மலைகளின்மேலே பெய்கிற 
பொன்மழைக் கூட்டம்போல். வாசல்களிலும் அழகிய வீகெளின் மேலும் 

நிரம்பப்படி.யும், எ-று. ப (௫௫) 

உல ரும்புனத் திற்கிளி யோச்சுவார் 
௮.கல்க வண்கொண் டெறியு மராமணி 
பகல்வி முங்கண மொப்பன பாரெலாம் 
குகனி ருர்த செழுந்தண் குறிஞ்சியே. | 

இ-ள். முருகக் கடவுள் விளங்குகின்ற செழுமையான குளிர்ச்சியை 
புடைய குறிஞ்சிகிலமெங்கும், கெடுதலில்லாத தஇினைப்புனத்திலே இளிகளை 

ஒட்டுகிறவர்களாயெ குறவர்கள் ௮சன்ற கவணிலேவைத்து வீசு சாகரத் 
னங்கள் (மேலெழுக்து விமுகற தோற்றமானது.) ஒவ்வொரு சூரியன்£ழே 
விழுகிற இரட்ியை யொத்தன. எ-று. (௫௬) 

நெடிய நெய்தலி னித்தில வண்டலில் ப 
கொடிய காதலிற் கூட லிழைத்திடு 

- கடிய நீலக் கருங்க ஹுளைச்சியர் 
மடியி லேறி வளைகண்முத் தீனுமே. 

இ-ள். விசாலமாயிருக்கிற நெய்தனிலத்திலே முத்துச்ச ளொதுங்டுக் 

இடக்கிற சேற்றுகிலத்திலிருக்து. கொடுமையான சாமத்தினாலே சழியிட்டுச் 
கொண்டிருக்கிற பரிமளத்தைச் கொண்ட நீலமலர்போலுக கரிய சண்களை 
யபூடைய வலைச்சிகள் மடிமேலேறி, சங்குகள் முத்தைப் பெறும். எ-று, 

கலைய எக்குங் கருங்க ணுளைச்சியர் 
புலைய எக்கு நறைக்கும் பொருந்தியே 
விலைய எப்பன வெண்முத்த மேயற 
னிலைய எக்கும் பரதவர் கெய்தலே.



Be ope Pour, ௨௫ 

இ-ள். தரும நிலையை அ௮ளவுசெய்திருச்குற வலையாகளுடைய செய்த 
நிலத்திலே. காமநாலை அளவுசெய்து பார்க்கிற் சரிய சண்களையுடையவலைச் 

சிகள், இழிகுணத்துடனே ,அளவுசொய்து விக்கிற கள்ளுக்குச் சம்மதமாக, 

விலைக்கு அளவுசெய்து கொடுப்பவை வெள்ளிய மூ தக்களே. எ-ற. கெய் 
தல் கடற்சார்பு. (௫௮) 

நிலம்வி ளக்கிடு நித்தில நிலவுற் 
பலம்வி ளக்இடு பைய்புனல் பண்டினன் 

னலம்வி ளக்இடு நல்லவா வாய்மொழி 

குலம்வி ளக்கிடுங் கோசல நாடோ 

இ-ள். எல்லா சகாட்டுக்கும் ச! ஷ்டமாக விளயகுவமான கோசல 

நாட்டில். முத்துக்கள் ரிலஙகளெல்லாம் பிரகாசி3துச் கொண்டிருக்கும். 

பசுமையான ஜலவகளிமல ரீலோற்பலமலர்கள் விள, கச்கொண்டிருக்கும். 

ஈல்லோர்களுடைய லாய்ச்சொர்களிலே பிரயோசனமான ஈன்மார்க்சுகள் 

விளஙகுவதா யிருக்கும். எ-று. (௫௯) 

நாட்டுச்சிறப்பு முற்றிற்று 
அட விருதம்-௭॥ , 

ere 
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கலிலிருத்தம் 
மகர தோரண மாயிலு நாஞ்சிலுளு 
சிகா மாமதி ஓுஞ்செறி போகழ் 
சகரர் வான்புகழ் சாற்று மயோத்திமா 
நகர மேன்மை சிறிது ஈடத்துவாபம். 

இ-ள். மகரதோரணஙகள் கட்டியிருக்சர கோட்டையவாசலும். மதி 
லுறுப்புகளும் அவ்வுறுப்புகசோயுடைய பெரிய மதிலுஞ் குழ. ௮ம் மதிலைச 

சூழ்ந்தபெரிய அ௮கழானது, இதுவே ஈகார் சோண்டிய கடலென்றுசொல்ல 
௮ந்தச சகரர்களுடைய பெரிய புகழைப் பிசி] தப்படுத்துவசான அயோக் 

இமா நகரத்தினது மேம்பாட்டை (இணி எம்மாலே கூடியளவு) கொஞ் 

சம் சொல்லத் தொடஙகுகிறோம். எ-று. (௧) 

மாட மாளிகை யும்மடைப் பள்ளியுங 
கூட கோபும மும்பெருங் கோயிலு 
மாட ரங்கு மணியறச் சாலையும் 
பாட லங்கிரி வைகிய பந்தியும் 

இ-ள். வீடுகளும் ஈப்பரிகைகளும் மடைப்பளளிகளும் கூடங்களுப் 
கோபுரங்களும் பெரிய அரண்மனைகளும் ஈடனம்பண்ணுகி சாடகசாலை 
கஞம் ௮அழடிதொான தருமச் இரம களும் குதிரைகளும் யானைகளும் நிற்கிற 
இடங்களும் மிகவுள. எற. (௨)



௨௬ அரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும், 

மார னன்னவர் மாமயி லன்னவர் 

தார டர்ந்த புயமுற் தனங்களு 

(ர டர்ந்து நெருக்கலின் வீழ்ந்தபொன் 

ரை en apa ain vant of இடிய, 

இ-ள். மன்மதனை ஓத்த புருஷர்களும். அழகிய மயிலையொத்த சா 

யலையுடைய பெண்களும் ஆரிய இவர்சளுடைய மாலைகள் நெருய்கயெதோள் 
களும். சொங்கைகளும் நேரேபொருத்தி நெருஙகுதலினாலே உதிர்ந்தபொன் 
னும் முத்தும் கடைவீதிகளிலெல்லாம் விளஙகிச்கிடககின்றன வா யிருக்கும். 

அனபு தங்கு மனத்தரிச் சந்திரன் 

றன்பு கழ்கொழுற் தாங்கித் தழைத்தல்போ i 

பொன்பு ஊர்முலை பார்புலாத் தும்மகி 

லின்பு கைசென் றெழுமுக டெங்குமே. 

இ-ள். அன்புதஙதிய மனத்தினஞுகிய அரிச்சச்திமகாராசனுடைய 

புகழானது கொழுர்துகொணடு வளர்ந்து தழைப்பதுபோல், பொன்னிற 

மான தேமலைக்கொண்ட தனஙகளையுடைய பெண்கள் கூர்தலைக் காயச 

செய்கிறதற்கு மூட்டுின்ற அகிற்கட்டைகளின் புசையானது ஆகாய முச 

டெல்லாம் போய்ப்படரும். ௭-ற. அன்பு - தெய்வபக்தி. (௪) 

த ட, , , 
சோனை யார்ப்பென wi தொடர்ஈசெனச் 

« ௬ vn க க் 

CO Feo writer % Or rel யர்ப்பன 
ப் ௩. ட ௫. ௬. . ௩. 

வாளை யார்த்துறும் வாம்பரி யார்ப்பன 

வானை ய்ராப்பன வாாரவிணி வீதிய, 

* ம . y ‘ e ’ 

” க ட a 7 a | இ ள் டைவீதிகளில் Vind ber முழககுவதுபோலவும் ஊழிக் 

காலம் வந்தாற்போலவும் சேனைகளும் சபஇக்கன்றன., ழேர்சளினொலியு 
முழஙகுஇன்றன. YET g OF யளாவிசசெல்வதாய்க் தாவுகின்ற குதிபை 

களும் ௮னுமாணிக்கின் ரன. யானைகளும் விறிடுகின் ரன. எ-று, (௫) 

ப்வச வோமகதை வியன் கலை யோதையின் 

த 0வாலத இளைப்பாதை யாடுவார் 

பாத வோகை பரிபுரத் தோதையாம் 
சாத VOM GG நடப்பன நார பம 

இ-ள். வீதிகளிலே. வேதகோவஷ்ட களும், பெரிதான கலைஞான 
’ Co ப . . . ச வொலியும், இனிய கீத. களினொவியும். மூஇழ் குழல்களி னொவியும் ஆடு 

இறவர்களுடைய காலிலுள்ள சதஙகைகளினொலியும், சிலம்புசளினொவியும். 
வீணையிலுண்டாகின்ற கரானவொலியும் காள்தோறும் உண்டாகிக் கொண் 

டேயிருச்சன் ன. எ-று, (ச)
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இள்ளை பாடுவ தங்கள் சாரிகைப் 
பிள்ளை பாடுவ வேதம் பிராமணர் 
கொள்ளை பாவெ ரின்னிசைக் கோதையர் 
வள்ளை பாடுவர் மன்னவன் வண்மை௰ய. 

இ-ள். இளிகள் பாட்கெளைப் பாடகின்றன. நாகணவாய்ப் புட்கள் 
மழலைச் சொரற்சளைப்போர் பேசுகின்றன. பிராமணக் கூட்டஙகள் வேதன் 

களைப்பாராயணஞ்செய்வர். இனிதான இசையினையுடைய பெண்கள் அரிச் 

சர்திர மகாராஜனுடைய உகாரகுணபாளை வள்ளை யென்னும் பிரபர்தகத்கில் 

அமைத்துப் புகழ்வார்கள். எ-று. 

வள்ளையென்பது. உலக்சை யோசி டுக் தலைவன் ௮பாுகூறி மகளிர் 
பாடுவது. (௪) 

கூட லோங்குவ கோதையர் யாவர்க்கு 
மூட லோங்குவ தவ்வை யொருத்திக்கு 
மாட லோங்குவ கண்ணுளர்க் கன்றென்றும் 
பாட லோங்குவ நித்தலும் பாணர்ச்2௪. 

இ-ள். (அவ்வயோச்திமா ஈசரமு்திலுள்ள) பெண்களெல்லோருக்கும் 
எப்போதும் தத்தம்சாயகருடனே கூடுகல் அகிகமாயிருக்கும். மூதேவி ஒருத் 

இக்குமாதஇரம் (அக்நகரிற் சேர்தத்கியலாமையா ஓுண்டாகிய) பிணக்சே 

அதிகமாயிருக்கும். நாடகிகளுக்கு அக்தக்த சாள்சஈமடோற.ம் ஆடுகிதொழி 

லே அதிகமாயிருக்கும். பாணர்களுக்கு சாடோறும் பாடுற தொழிலே 
அதிகமாயிருக்கும். எ-று. பாணார்-புகழ்ர்து பாடுமிவார். (௮) 

பொற்ப ராககர்ப் பூரப ராகசெம் 

பற்ப ராக பயோத.ார வேசையா 

விற்ப சாக மிராவிடி wor psp) 

கற்ப ராகம நாடக gn ori 

இ-ள். பொன்னிறமான கந்தபொடி.களும். பச்சைச்சர்ப்பூரம்' மாள் 
களும், சிவந்த பதுமராக மணிமாலைகளயகொண்ட கொஙகைகளையுடைய 

வேசையர்சகள் தலசள் தேக தை (இச்சி 55 புருடர்களுக்கு) இராச்சால 

மூழுதும் விலைச்குவிற்பார்கள். இராசயகளும், ௮5 ஈடனத்துக் கேற்ற 

பாடல்களும், விடியற்காலத்துக்கு முன்னே கற். ரக்கொள்வார்கள். எ-று, 

எம்மி னண்ணி யிருந்தன யாவையும் 
வம்மி னென்ன வழைப்பது மானவே 
விம்மி நின்ற வியன்கொடி யெங்கணுந் 
தம்மி னின்று நுடங்கித் சயங்கு0ம. 

இ-ள். அவ்வயோத்திமா ஈகாச்தார்களுடைய வீரெளின் மேலெல் 
லாம் மிகுந்து நிற்னெற சிறந்த கொடியாடைகளானளை, தமக்குள் ஒங்கி 
நின்று, எங்களிடத்தி௫ே சேர்ச் இருக்ற எல்லாப் பொருள்களையும் (அசை 

யால்) கொள்ளவாரு£ கள் என்று கூப்பிவெதுபோலக் நவண்டு விளங்கும்.



௨௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

முன்னை மாதவத் தான்முழு துக்குகல் 
லன்ளை யாமரிச் சர்திரன் றன்னமா 
லென்ன (9மல்வளைர் தீண்டிய பாற்கட 
றன்னை யொத்த தவளக் கொடிகளே. 

இ-ள். வெள்ளைக் கொடிகளானவை, பூர்வச்திலேசெய்த பெரிய 
தவத்தினாலே எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஈல்ல தாய்போன்ற அரிச்சந்திர 

மகாராசனை விஷ்ணுவென் 3 £னைத்து, மேலேசூழ்ந்து பரவின பாற்கடலை 
ஒத்திருச்தின் ௮ . எ-ற. (aa) 

தருக கோக்கியற் சித்திரப் பாவையை 
யருக நோக்கிய வன்பரை வல்லிய 
௬௫௧ கோக்கிய வடலி ஜோக்குயிர் 
பருக நோக்குஞ் சமனைப் ப! க்குமே, 

இ-ள். (அரகர வீகெளில்) பிணக்கு கோச்குடையதா எழுதியிருக 

இற சித்திரப் பிரதிமைகளை, தயகளை யணைச்க நோக்குவதுபோல் அணைக் 
கப்பார்கீகின்ற நாயகர்களை. கொடிபோலும் இடைகளையுடைய பெண்கள் 

மனமுூருகப் பார்க்கின்ற பிணக்குப் பார்வையானது. உயிரைச் கொள்ளை 
கொள்ளப்பார்க்சின் ற யமனைப் பிக்கும். எ-று. 

இருக கோச்சியலாலஅு. முழக்ெ முகத்தோடு பிணக்குப் பார்வை 

Caren m Sm i aev. (௧௨) 

மூரணெ டுங்குலி ர க்நவன மூண்டபோர்க் 

கரணை மக்கரிச சஈதிர னாமெனாச் 
சரணா டைம்க தடவரை பிட்டம்? யாற் 

நிரணொ டும்பரித் கரணி நிற்குமே 

இ-ள். மாறபாட்டையுடைய ரீண்ட அசைசிராயு£தைச் தாங்கிய 

' இந்தானானவன் மூளுவமஷான ஈண்டைக்கு. ஈம்மைம் துன்பகேராவண்ணம் 
காப்பவன் பட்சகனான அரிசகர்திரமசாராஜனேயா மென்று அடைக்கல 

மென்று வர்இருக்கிற பெரிய மலைச்கூட்டம்போல். இரட்சியாய் £ண்ட 
குதிரைகள் கட்ெவெதான மீஷரின் வரிசைகள் ற்கும். எ-று. 

பொன்னாட்டுக் ரொவனாகிய இக்இரன். முன்னொருகால் தன் கைப் 

படையாகிய வசசிராயுத $இினொால் மலைகளின் சிறகுகளைக் சேதித்ன னாத 

லின், அன்னோன் மீண்டு மச்செய்கை விளைப்பானென்னும் பீதியால் வரை 

கள் அரிச்சர்திரனைச் சரணடைந்ததுபோலம் சேரின்வரிசைகள் நித்தின் றன 
வென்னும் பொருள் தோன்ற இச்செய்யுளிரற் கூறியது. அத்தேர்சளினது 

உயர்ச்சியும் இரட்சியும் வியர்துகூறியபடி. என்க. (௧௩) 

ஏம சாலையு மின்னிசைச் சாலையு 
மோம சாலை யுடனறச் மாலையுற் 
தூம சாலையுக 3கோகையர் மாதவக் 

சாம சாலையு ப/௦கனாக் இல்லவே
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இ-ள். திரவியங்களிருச்சிற சாலைகளும். இனிய இசைநால்க ற்ற 

சாலைகளும், ஓமம்பண்ணுகிற சாலைகளுடனே தருமசத்திரச் சாலைகளும் 
புசைகள் கிளருகின்ற சமையற்சாலைசளும், பெண்களுடைய மிகப் பெரிதான 

சாமானுபவம் பண்ணுகன்ற சாலைகளும் அச்ஈககரிலே அளவில்லை. எ-று. 

௮றமி ருக்கு மனத்தி லனைவர்க்குர் 

தமி ருக்கும் புயத்திழ் செழுஞ்சுடர் 
நிறமி ருக்கும் படையின்க ணீக்கமின் 

மறமி ருக்கு மடர்கையர் கண்ணிலே. 

இ-ள். ௮௬ ஈகரமாக்களுடைய மனத்தில் தருமமே குடிகொண்டிருக் 

கும். தோள்களில் சாமர்த்தியமே நீலைகொண்டிருக்கும். ஆயுதங்களி னிடத் 
இலே சூரிய காந்தியே ரிலைபெற்றிருக்கும். பெண்களுடைய சண்களிலே 

பிணங்குங் குணமே யிருக்கும். எ-ற. (௧௫) 

தொட்டு மன்னன் சுடர்மூடி சூடிய 
மட்டு மேக்கமவ் வாணகர்க் இல்லையூ 
ணட்டுண் பாரன்றி யாதுல ரின்மையா 
லிட்டு ணாக்குறை யென்பகொ ரேக்கமே. 

இ-ள். அந்த அரிக்சர்குரமகாராசன் அரசாளுகையைமஃ் தொடங்கி, 

பிரசாசககொண்ட திருமுடி சூடிக்கொண் டிருச்குமளவும் ஏச்சமென்பது 

அர்த ஒளியால்மிக்க பட்டணத்இிற்கு இல்லை. சமைத்துண்டுறவர்களே யல் 

லத, பிச்சைக்கு வருறவரக எளில்லரமையினாலே. பிச்சையிட் டண்ணாத 

குறையே யுண்டென்பகான் இள்வேக்கமொன்றுமே அர்தப் பட்டணத்தி 
லுண்டு. எ-று. (௧௬) 

கற்றி டுங்கொலைக் கண்கண்டு 2 மூகர் 
முற்றி டும்பையு மோட்டிலங் கொங்கை 
லிற்றி டும்மருங் கென்னுமி டிம்பையு 

மற்றி டும்பையம் மண்டலத் இவலையால் 

இஸ். எப்போதும் கொலைஃ்கொழ்லைக் கற்றுள்ள பெண்களின்கண் 

களைக்கண்டு காமுக ரான புருஷர்கள் ரிரம்பக்கொள்ளுகற துன்பமும், உயர் 

ச இளமைப்பருவக்தை யுடைய கொ கைகளின் சனத்தாலே இடையா 

னது ஒடிர்துபோகுமென்பதான துன்பமுமே அர்நகரில் உண்டேயன்றி, 

வேறுதுன்பம் அவ்விடக்இி வில்லை. எ-று. (௧௭) 

இபம ருப்பெனக் கொங்கை மம்திடை 
சபமு ரிர்திடுக சக்சதன் நீசெனா 
வுபய பாதத்திற் கொண்பொற் சிலம்பிடு 
மபய மன்றி It) LILI LD நில்லையே 

இ-ள். யானைக்சொம்பு போல்வனவான சொங்சைகளை த்தாங்கிஇடை 

யானது கசெடுதலாக ஓடிச் துபோகும் தகுதியான தல்ல இதுவென்று இரண்டு



nO அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

கால்களுக்கும் அழகிசான பொன்னாலாகிய சிலம்புகளிட்டு ஒலிப்பதான gu 

யக்குரலேயல்லாமல் ௮ஙகு வேறு அ௮பயச்குரலில்லை. எ-று. 

அபயக்குரல் - பயமில்லாமையை வேண்டு௩ குரல். (௧௮) 

நிறையுந் தாமரை நீட்டத்தி னற்புனற் 
சிறையு மன்றிச் சிறைபிறி இல்லையால் 
பிறையு மென்முளைப் Sum sult Fp Neos 
குறையு மன்றிக் குறை($றி இல்லையே. 

@-or. wri Reow gr Gu தாமரைமலர்களி ஸீட்சியினையுடைய seve 

£ீர்க்குளம்சள் மூதலானவைகளுச்குக சறைசெய்வதே யன்றி. வேறுசிறை 

செய்தஇல்லை. சர்திரப்பிரையும். மெல்லிய தனுகள்வாய்ச் ச பெண்களினு 

டைய சிறிய இடைகளும் கேயுமேயல்லது வேறு தேய்வில்லை. எ-று. 

சிறைசெய்தல் - காவல்செய்தல். (௧௯ 

பொருந்தி மானும் புலியும் புனலுட 
னருந்தி வாழு மொருதுறை பன்பிளுற் 

பருந்தும் பைங்கிளி யும்மொரு பஞ்சா த் 
இருந்து வாழு மிரவும் பக.லுமம. 

இ-ள். ஒரு துறையிலே மானும் புலியுர் ஈண்ணீரைச் சேர்ர்து குடித் 

துக் கூடிவாழ்வதாயிருக்கும். பருந்தும் பர்சைக்கிளியும் இரவும்பகலும் அன் 

புடனே ஒரு கூட்டிலே கூடியிருர்து வாழ்வதாயிருக்கும். எ-று. (௨௦) 

பொருளும் வேத புராணமும் புந்தியிற் 
றெருளுர் தான தியாகமும் யாகழு 
மருளின் மாதவ மும்வள மும்முயிர்க் 
கருளும் தோன்றுறு மகக ரத்தினே. 

இ-ள். ௮ந்த ஈகரர்திலே. நர்த்தந்தெரிதலும், வேச புராணங்கள் 
பாராயணஞுசெய்தலும். அதனாலே புத்தியிலேதெளிவடைச்தா யிருத்தலும், 
தானங்கொடுத்தலும், தியாகஞ்செய்தலும், யாகங்கள் பண்ணுதலும், மயக்க 
மில்லாத பெரிய தவங்கள் செய்தலும், சம்பத்துக்சொண்டிருத்தலும், PAST 
ருண்ய மூண்டாபிருத்தலுமே விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். எ-று. (௨௧) 

மேற்படி வேறு. 

அத்திருஈ கர்க்குணிசை யாயிரம ணித்தாண் 
ப.த்திகளு மத்தொகைய பைம்பொனுறு கோயிற் 
சித்திம ணித்தவிசன் முத்சணிசெ மும்பொற் 
சத்திரறி ழற்றவரிச் சர்திரனி ருந்தான், 

இ-ள். அடிப்பட்ட இருாாகரத்திலே வரிசையாக ஆயிரம் ரத்நத்தாண் 
சளுள்ள மண்டப வரிசைகளும், அர்த ஆயிரமாற்றுப் பசும்பொன்னாலே 

செய்திருக்கிற அரண்மனையாக அமைர்திருப்பதி லரேக சத்திர வி௫த்திரங் 

களாக இரத்தினங்கள் பதிக திருச்சி சிங்காசன த்நின்மேலே முத்துக்களாலே



நகரச்சிறப்பு, ௩௧ 

அலங்கரித்திராரின்ற செழுமையுடைய பொன்மயமான பூச்சக்சரக்குடை 

சிழல் செய்ய, அதன் ழே அரிச்சர்தி மகாராஜன் கொலு விருர் 

சான். எ-று, ் (௨௨) 

என்னதிஃ தென்னஇஃ தென்றிருகை கூப்பி 
மன்னவரி டுந்திறைகள் வர்தினித எப்பத் 
அன்னுமறை யோர்கள்பலர் சோதிடமு ரைப்ப 
மன் னுகவி வாணர்பலர் மங்கலமி யம்ப, 

இ-ள். ஒருபுறத்திலே, என்னது இவ்வளவு. என்னது இவ்வா 
லென்றுசொல்லி இரண்கெைகளையு௩ குவித்துக்கொண்டு ௮ரசர்கள் கொடுக் 

கவேண்டிய பொருள்களைக் சொண்டுவந்து சர்தோஷமாக அளவ செய்து 

கொடுத் துச்கொண் டிருச்சவும், ஒருபச்கத்திலே நெருங்னெ வேதப்பிரா 

மணர்கள் பலரும்வர்து பஞ்சாங்கமுதலான பொருத்த நிமித்தங்கள் சொல் 

லிச்கொண் டிருச்கவும். மற்றொருபுறத்திலே நிலைபெற்ற சவி வல்லவர்கள் 
பலருங்கூடிச் சுபமான கவிகள் பாடவும். ௭-ற. 

இதுமுச லொன்பது பாடல்கள் % குளகம். (௨௩) 

முந்தையிர விக்குல மு.தற்றலைமை யாடும் 
Ut BHO மர்திரிகண் மண்டலிகர் சூழச் 
சர்திமு கத்தமணி பக்கனத னத்துச் 
சுந் சரம டந்தையாக ழற்றிபணி மாற. 

இ-ள். பழமையான சூரியகுலச் தோன்றிய சாள்முதல் பிரதானமான 

திறப்புடனேகூடி வர்திருந்துள்ள சிரோஷ்டகுல மர்திரிகளும். மண்டலிகர் 

களும், ஒருபுறத்திலே சூழ்க்இிருக்கவும். இருபக்கத்திலும், சந்திரன் போலு 
முகமும், பொன்மலைபோலும் கனமான தன பகளையுமுடைய செளந்தரிய 

முள்ள பெண்கள், வெண்சாம மகளை சுழற்றிச்சுழற்றி வீசு செய்கைகள் 
மாறிமாறி ஈடர்து கொண்டிருக்கவும். எ-று. (௨௪) 

ஆடகம ஸணிக்கடக கைத்தல (LPH H 
மாடகழு றுக்குபும டர்தையாகள் பாடப் 
பாடகப தப்பரிபு ரத்தகொலி யெழும்ப 
நாட்கம டரதையர சைநதம்ட. (மாட. 

இ-ள். பொன்னினாலே செய்து 1 இனயகள் பதித திருச்கிற கயசணயச 
எணிர்த கை பதிய முறுக்காணிகளை முறுக்கி மடர்தைப் பருவப் பெண் 

கள் பாடிச்கொண்டிருக்கவும். ஒருபுறத்திலே பாடகஙகளணிந்த கால்க்ளிலே 

சிலம்போசைகள்களொ ஈடனஞ்செய்ெபெண்கள் அ௮சைர்தசைந்து ஈடனஞ் 

செய்யவும். எ-று. (௨௫) 

ஆகமிசை தங்குமணி யாரமும வற்றின் 

பாகமிசை சோ இவிரி பன்மணியு மின்னக் 
ஸு த. ன ண 

குளகம் பலபாட் டொருவினை கொள்ளும்??--என்பது சூத்திரம்.



m2. அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உறையும், 

கோகனக மங்கையொடு கொற்றவையு மம்பொன் 

வாகுவல யங்களும ஸணிப்புயமி லங்க. 

இ-ள். மார்பின்மேலே த%.இயிருக்கிற இரதஇின மாலைகளும். முத்து 
மாலைகளும், அவைகளின் ஈடுவே சோதிகளைப் பரப்புகின்ற பலவகை இரத்தி 
னங்களும் பளபளென்னவும். செர்தாமரைமலரிலிருச்சறெ லட்சுமியும், வீரலட் 
சுமியும் ௮ழகிதான பொன்னாலாகிய அழகு கொண்ட கேழூரகங்ளும் அழகிய 

தோள்களிலே விளஙகஒஉம். எ-று. (௨௬) 

சோமனைமு டிச்தருளு Lot Lt Bick டாத 

காமனிவ னென்னவொளிா கட்டம் கலங்க 

மாமகர குண்டலம ணித்திருவில் வீசச் 

சேமவுடை வாள துதி ருக்கையிலி லங்க. 

இ-ள். சச்திரனைச சடைமேற் சூடிக்கொண்டிருக்கிற பார்வதி காயச 

னை பரமசிவனாலே எரிககப்படாகத மன்மசன் இவன்றானென்று சொல் 

லும்படி பிரகாசிக்க போழகு விளங்கவும். பெரியமக குண்டலங்கள் இரத்தி 
னங்களினுடைய சறந்தகார் இகளை வீசவும். உயிர்க்காளல்செய்கிற உடைவாளா 

னது இருக்கையிலே விளங்கவும். எ-று. (௨௪) 

அடிப்படுக ரத்தனடி யாத்தொழுது நீற்றுப் 
பொடிப்படவ டுப்பகெ றுப்புது தல்பொங்க 

முடித்தலையு றத்திசைமு கத்தரச ருய்த்த 
வடுப்படுக றிப்ரும லர்க்கழல்வி ளங்க. 

இ-ள். உடுக்கை த௩கின கையையுடைய சிவனடியார்களை வணங்கி 
விபூதி தாளிதர்தோன்ற ௮வொடிய கறப்பானது கெற்றியிலே விளககவும் 

எட்டுத் இக்குகளிலு முள்ள அபசர்கள் கரீடமணிர்த தலைகள்பட (அரிச்சந்திர 

மகாராஜன் பாத௩களில் வீழ்க்து) வணபகுதலினாலே. (௮க்கிரீட) வலொலயெ 
5 றுப்பு இரண்மெலர்போலும் பாதஙகளில் விளகசகவும். எ-று. 

அரிச்சக்கிரமகாராஜன் சிவனடியாரிடத்தும், எல்லாப் பாவங்களையும் 

போக்கவல்ல விபூதியி ஸிடதும், மிகப் பற்றடையவபென்று இச்செய்யு 
ளால் விளங்குகிறது. சர்வதாகாலமும் விபூதியையள்ளி நெற்றியிலே பூசுத 
லினாலுண்டாகிய வடுச்தோன்றுமென்பார் -பொடிப்பட வடுப்படு கறுப்பு 
நுதல் பொங்க?3 என்றார். 

சிவனடியார்களின் பேருமையினை. 

“எலேோனுந் தாமாக விலாடசத் இட்ட திருரீறுஞ் சாதனமுக கண்டா 

லுள்இ, யுவராதே யவரவரைச்சண்ட போது உசர்தடிமைத் இற நினைந்தங் கு 

வந்து நோக்கு, இவர்தேவ ரவர்தேவ ரென்று சொல்லியிரண்டாட்டா தொழி 
ர் தீசன் நிறமே பேணிக். ச௮ராசே தொழுமடியார் நெஞ்ச னுள்ளே கன்ருப் 

பூர் ஈசசறியைக் சாணலாமே.29--என்னும் இருசாவுக்க.ரசு சுவாமிகள் ௮ருளி 
ச்செய்த தேவாரப் பதிகததா னழிக.



நக்ரச்சிறப்பு, பா 

விபூதி யணிதலினா லுண்டாகும் சிறப்பினை 

்மவேதத்தி லுள்ளதுநீறு வெந்துயர்தீர்ப்பதுநீறு 

போதந்த ர௬வதுநீறு புன்மைத விர்ப்பதுநீறு 

யோதத்தகுவதுநீறு வுண்மையிலுள்ள துநீறு 

சீதப்புனல்வயல்சூழ்ர் திருவாலவாயான் நிருநீறே.?? என்னும் 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் 3தவாரப்பதிகத்தா னறிச. 

காலமது கண்கெதி ருஞ்சசியு மொத்தெண் 

பாலளவு நீள்கதிர்ப ரப்புவன போலக் 

கோலமுக நின்றொளிகு லாவவதன்மீமே 

சாலமணி மேவ்முடி நின்றொளித யங்க. 

இ-ள். சமயச் தெரிந்து சூரியனுஞ் சர் தரனும் ஒருசேரக்கூடி. எட்டுத் 

திக்குகள் முழுதும் நீண்டசெரணங்களை விரிக்கிறதுபோல. அழதொன இரு 
மூசத்திலே நிலைகொண்டு ஒளிவிளங்கவும். அந்த முகத்துக்குமேலே மிகவும் 

இரத்தினங்கள் பதித்திருக்ெ ரீட். *லைகொண்டு ஒளிவிளம்சவும். 

கண்ணக நிறைர்திமை கடக துகடை தாவி 

மண்ணகம டங்கலும டைஈ ௪ யிர்கள் வாழ 

விண்ணளவு தாவிமிகு Gla oleh ரபபத் 

தண்ணலி நெடுங்கடலி டங்கொடுத மைப்ப. 

இ-ள். குளிர்ர்துள்ள் இருபையான து. இரணடுகண்களுக்குள்ளும் நிறை 
வாய்இமைகஞுககுமேம்பட்டுக்கடைச்சணகளிலும் தாவுதலாய் இச்ச மண்ணு 

லகமுழுதும் வியாபித்து உயிர்களெல்லாம் சுகத்தையடையவும், ஆசாயத்தள 

வுஞ்சென்று மிகுதியாக வெவ்விய கலிபுருஷன் மறைந்துபோசவும்,நெடிய 

கடலைப்போல் விசாலங்கொண்டு பெருகவும். ௭-ழ. (௩௦) 

வந்தெறிப யோததியின் மண்டுதிரை வானிற் 

சிந்து தரை யூடுதிகழ் செங்கதாக டுப்பச் 

சந்தமுலை மாதரிடு சாமரசையி னாடு 

சுந்தாம ணிப்பணிது லங்கிடவி ருந்தான். 

இ-ள். கரைமேலே வந்து மோதுகிற சடவிலே நெருங்கெ அலைகள் 
ஆகாயத்திலேவீசு௰ நுரைக்குள்ளே விளஙகுகின் உ இளஞ்சுரியனை ஒப்பாக, 

அழகான தனங்களையுடையபெண்கள் வீஈுகிற சாமாஙகளுச்குள்ளே ௮இ௧ 

மணீயமான ரச்சாபரணஙகள் விளம௰  நரிசாக்திரமன்னன் அமூருச்தான்- 

்கார்சிறப்பு பற்றற, 

விரும் -௱௪. 

வைத்ய வலையை



ப.ரமபதிதுணே. 

முதலாவது 

விவாக காண்டம். 
பபப 

கலிரிலைத் துறை. 

இருந்த காலையி லியாவர்க்கும் விடைகொடுத் தருளித் 
திருந்து மாமுடி மன்னவன் சிலருட னிருப்பப் 
பொருந்து ஈன்னெறிப் புண்ணிய இரத்தங்க ளாடி. 
யருந்த வத்தின ரனேகர்வர் தர்க ரடைர்தார். 

இ-ள். அவ்வாறிருக்க சமயத்தில் எல்லோருக்கும் உத்தரவுகொடுத் 

தீனுப்பிவிட, செவவையான பெருமைபொருக்திய சிரீடமணிந்த அரிச்சர் 

இரமகாராசன் சிலபேருடனே ௮ச்சபாமண்டபத்தி லிருக்கும்போது, பொரு 

தீதமுள்ள ஈன்மார்க்கத்துக்குக் காரணமான புண்ணிய ' தர்த்தங்களிலே ஸ்கா 

னஞ்செய்து அருமையான தவத்தையுடைய அனேச முனிவர்கள் வந்து அந் 

நகரத்திலே கூடினார்கள். எ-று. (௧) 

சடையு முண்டமுஞ் சிகையுநுண் டாதுகற் ஜோய்ந்த 
வுடையு மாமர வுரிகளு. முடுத்தழ இருந்த 
விடையுர் தாழ்சிறு பண்டியு மெய்த்திளைத் தோய்ந்த 
நடையும் வாழ்த்தலுஞ் சபித்தலு முந்துறு சாவும். 

இ-ள்: சடைச் தலைகளும், மொட்டைத் தலைகளும், குடுமித்தலைகளும்? 
மெல்லிதான காவிச்சல்லிலே தோய்த்திருக்ற வஸ்.திரங்களும், பெரியமா 
வுரிகளும்உடுத்தி, அழகு குடிகொண்டிருக்ற இடைகளும், தொங்குெ ஏறி 

யவயிறுகளும், ஆயாசமாயிளைத்து ஈடக்கிற ஈடைகளும் வாழ்த்தி ஆ£ீர்வதிக் 

இறதும், சோபித்துச் சாபங்கொடுக்கிறதுமாகெ முர்திவருற சாச்களும். 
இதுமுதல் மூன்று பாடல்கள் குளசம். (௨) 

நாலு மார்பமு Su slong இகழ்ந்துற அடங்குர் 
தோறு மங்குலித் தருப்பையுக் துள ங்குமொண் செலியி 
னாம் யாககுண்ட லங்களு நான் மறை ௦ நெறிமுக் 
கோது மேந்திய குடைகளுங் குண்டிகைக் கரமும். 

இ-ள். முப்புரிநாலும், மார்பும், அநத முப்புரிராலினிடமாச விளங்கி 

மிசவும் அசைகின்ற மான்றோலும், விரல்களிலே தர்ப்பைமோதிரமும், அசை 
இற அழகதொன காதுகளிலே நொங்குகி௱ யாகதீட்சிதரென்பதாகிய குண்ட 
லங்களும், சான்கு வேதமார்க்கங்களுச் சொத்த இரிதண்டங்களும் தாக்கிச் 

கொண்டுவருகிற குடைசளும், கமண்டலங்கள் கொண்டிருச்செ கைசளும்.



விவாக காண்டம். ௩௫ 

இன்ன கொண்டுள விருடிக ளியாவரு மெய்தி 
யன்ன சத்திர மணைந்துபுக் கரையர் வுயிர்த்து 
முன்னம் வாரிதி யார்ப்பெடுத் தாலென முழங்கி 
மன்னர் மன்னவன் மாளிகை: வாயிலில் வந்தார். 

இ-ள். இவ்வசைக ளெல்லாங் கொண்டிருக்கிற முனிவர்களெல்லோ 
ரும் வரது அர்த சகரத்திலுள்ள ௮ன்ன சத்திரத்திலே போய்ச் கூடினவர்க 

ளாய் ஆயாசர்திர்ச்து, முன்னே கடல்முழங்கக்கொண்டு வந்தாற்போல முழ 
ங்கக்கொண்டு, ௮ந்த ராசாதி ராசனான அரிச்சர்தரினுடைய அரண்மனை 
வாயிலுச்குள்ளே வர்தார்கள். எ-று. (௪) 

வர்த மாதவ ரோசையம் மன்னவன் கேட்டுச் 
சிந்தை யிற்பெரு மகிழ்வரச் சென்றெதிர் கொண்டே 
யெந்த மாதவ மின்றுவர் தெய்திய தென்னா 
வந்த மாதவ ரடிமலர் முடியுறக் தொழுதான். 

இ-ள். அப்படி. வந்து கூடின மகரிஷிசளுடைய சத்தத்தை அரச ௮ரிச் 

இ.ர மகாராசனானவன் கேட்டு மனதிலே பெரிதான சர்கோஷ முண்டா 
சப்போய் எதிர்கொண்டு நான்செய்ச எர்சப் பெரிதான தவப்பலனானது 

இப்போதுவநர்து சித்தித்சசென்று ௮ர்த மகரிஷிகளுடைய பாதங்களைத்தன் 

சிரசிலே பொருந்தும்படி வணங்இனான். எ-று. (௫) 

தொழுத காலையி லாசிக எருந்தவர் சொல்லி 
மேழுது மாமறை முழங்கிட மண்டப முற்ற 
வெழுது மாமணி யாதன மவவவர்க் தீந்து 
பழுதிலா மொழி மன்னவ ஸனிருந்திவை பகர்வான். 

இ-ள். ௮வ்வாராசன் வணங்கெபோது அவ்வருமையான தவரிஷிகள் 

ஆசீர்வாதஞ்செய்து வாய்முழுதும் பெரிய வேதங்கள் முழங்குவதாகச் சபா 
மண்டபத்திலே வந்துகூடவே; ஒளிசெய்கிற பெரிய ரத்தடற்காசனங்களை 

அந்தர். ரிஷிசளுக்குத் தக்கபடி. கொடுத்துச் குற்றமில்லாச உபசார வார்த் 
தைகளையுடைய அரிச்சச்காமசாராசன் தன்னுடைய சிங்காசனத்தி லிருந்து 
கொண்டு இந்த வார்தைகள் சொல்லுகிறான். எ-று. (ச) 

எந்தத் தேயங்கள் கண்டனி ரெத்திசை புகுந்த 
சொந்தத் தீர்த்தங்க ளாடினீர் புதுமையென் கண்டீர் 
மூந்தக் கூறுமி னென்றரிச் சந்திரன் மொழிய 
வந்த காலையி லர௪னுக் கருந்தவ ருரைப்பார். 

இ-ள். ஓ மகரிஷிகளே ! நீங்கள் எர்தெர்சத் தேசங்களைக் கண்டீர்கள் 2 

எவ்வெத்திசைகள் போனீர்கள்? எர்தெர்த தீர்த்தங்களிலே முழுகினீர்கள் ? 
அங்கங்கே என்ன ச்சரியங்களைக் கண்டீர்கள் 2 அவைகளை மூன்னே என 
க்குத் தெரியச் செல்ாலுங்களென்று அரிச்சர்திரமகாராசன் கேட்க, அப் 

போது அரிய தவச்தினை யுடைய முனிவர்கள் அரசனுக்குச் சொல்லச் 
தொட்கஇஞர்கள். எ-று. (௭)



௩ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

அங்கண் மாநிலத் தரியகன் னோூகாட் டகத்துப் 
பொங்கு கண்டக யென்பதோர் புண்ணிய தீர்த்த 
மங்கி யாம்புகுர் தாடிரின் னருண்முகல் காண 
விங்கு வர்தன முன்னமுங் கேட்டியென் றிசைப்பார். 

இ-ள். அழகிய இடச்நையடைய பெரிய “_லகத்திலே ௮ருமையானகன் 

Cone நாடடிலே அலைகள் பொங்குவதான சண்ட என்னும் ஒரு புண்ணிய 

திர்த்தமுண்டு; ௮ர்தத்தீர்தத3இர்கு சாயகளெல்லாரும்போய் அதில் appa, 

உம்முடைய இருபாசாரமுள்ள தஇருமுகத்கைச் காண்பதறகு இங்கே வர் 

தோம். (ஓ ௮ரசர்க்கரானே!) இன்னமும் ஒரு ௮திசயமுண்டு; அதையுங்கே 
ஞுமென்று முனிவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ௪-ற.. (௮) 

௮ந்த காட்டினிற் கன்னமா புரிஈக ராள்வோன் 
சந்தி ரன்வழிச் சர்திர தயன்றவம புரிந்து 

சுந்த வார்சடைக் கடவுடவ வரத்தினாற் பயந்த 
தந்த மாமுலைத் தையல் ௪ந இரவதி யென்பாள். 

இ-ள். அர்தச்கன்னோசி காட்டிலே சகன்னமாபுரியென்னும் பட்டண 

த்தை யாளுறெ சர்திரனுடைய குலத்திலேபிறர்த சர்திரதயனென்னும் ௮ர 
சனானவன் ௮னேக தவங்களைச செய்து (கொன்றைப்பூமணம்) பரிமளிச் 

இன்ற நீண்டசடைகளையுடைய பாமஏவனுடைய வரத்தினாலே பெற்றயானை 
த்தர்தங்கள்போலும் பெரியசனங்களையுடைய (அழகால்மிக்க) ஒருபெண் 

சர் திரவ தியென்பவள். ௭-ற. (௯) 

மண் மடர்தையா தீமமுளும வாசவ னலுறையும் 

விண்ம டஈகையர் தமழுளு நிகரிலா விறல்வேற் 
கண்ம டந்தைதன் கருங்கும VG BS கற்பிற் 

கெண்ம டங்குகற புடையளிரந இரையினு மெழிலாள். 

இ-ள். பூலோகததிலுள்ள பெணகளிலும். தேவேந்திரன் வாசஞ்செய் 

கிற மே *வலோகத்திலுள்ள பெணகளிலும் ஒப்பாகிறவர்க ஸில்லாத வெற்றி 
வேல் “ரலுங் கண்களையுடைய பெண்ணாவாள். பின்னும் குளிர்ந்த கருமை 

யான கூர். லையடைய அருர்ததியி னுடைய பதிவிரதா குணத்திற்கு எட்டுப் 
பங்கு HE! s ono பதிவிரதா சிரோமணி யானவள். மகாலட்சுமியைப் பார்ச் 
கிலும் ஈத அழகையுடையவள். எ-று. 

Dann, அடியில்வரும் ஏழு பாடல்களால் ௮வளழகன் வாரலாறுரைச் 

Beg. (௧௪௦) 

எழுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

மூகிலைவென் றறலைக் கடிந்துசை வலத்தை 

முனிர் துபொற் சகடுக்கையை முடுக்கி 

பகினறும் புகையுர் தகரமும் புமுகு 

மளை இப் பனி நீரிலே ஈளைந்து
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பகலவற் குடைந்த வசையினால் வெள்கிப் 
 பலமலர்த் தாரணிந் தவனே 

டிகல்செயக் கருதியிருடிரண் டாலிச் 
தெழுந்தன செழுர்தடங் குழலாள். 

இ-ள். மேகத்தைவென்று, கருமணலையும் ஒதுங்கத்தள்ளி, பாசியையும் 

வெறுத்து, அழிய கொன்றைச்காயையும் துரத்தி, அகிலினது ஈல்ல வாசப் 
புகையும் மயிர்ச்சாந்தமும் புமுகும் பொருச்துதலாய், பணிநீரிலே stars gy 

மாய், முன்னே சூரியனுக்குத்தோற்ற பழிப்பினாுலே நாணமுண்டாகி இப் 

போது பலமலர்களாலும் புனை*்தமாலையையணிந்து ௮ர்தச சூரியனுடனே 

யுச்சம்பண்ணுதற்கு இருளானது திரண்டு சந்தோஷித் தெழுர்தாற்போல்வ 

தான செழுமையான நீண்ட கூர்தலையுடையவள். எ-று, 

பயிர்கடிந் சனவும் பட்டமா மரமும் 
பண்டைநா ஞக்கவெள் ளென்பு 

முயிர்பெறற் பொருட்டுப் பளிதமும் பாலு 
மொழுகிய தேனுமா ரமுதுங் 

குயிலினிற் குரலுங் கிளியினின் மொழியுங் 

குழலும்யா முங்குழைத் திழைத்.து 
மயிலிறற் சாயல் வாணுத றனக்கு 

மலரயன் வருத்ததென் மொழியாள். 

இ-ள். தீய்ச்சபயிர்களும், பட்டு்ப்போய்கெச்சிற பெரியமரங்களும், முன் 

னாளிலே உடம்பினின்.றங் கழிர்துகெடக்கற வெள்ளை எலும்புகளும் (இவள் 
பேசுதலாலே) உயிருண்டாகும்படி; கண்டசருக்கரையும் பாலும் ஒழுகுகின்ற 
தேனும் அரிய அமுதமும் குயிலினிடதில் தொனியும்  இளியினிடத்திலே 

பேச்சும் புல்லாங்குழலி னிசையையும் வணையினிசையையும் குழப்பிச்கூட்டி , 

மயில்போலும் அழகிய சாயலையுடைய ஒளிபொருந்திய நெற்றியையுடைய 

௮சசப் பெண்ணுக்குத் சாமரைமலரிலிருக்க௫ பிரமதேவன் செய்துள்ள ஈல் 
லிசைபொருச்திய வசன தமை யுடையவள்.எ-று. 

பாளிதம் பணிகமென்றாயது குறுகல் Ser ro. 

கடலினை க் சயலைக் சணையைமென் /ணையைக் 
காவியைக் கருவிள மலரை 

வடுவினைக் கொடிய மறலியை வலையை 
வாளைவென் றறவுநீண் டகன்று 

கொடுவினை குடிகொண் டிருபுறர் தாவிக் 
குமிழையுங் குழையையுஞ் £றி 
டமெனக் கருப்புற் றரிபரந் துன்கை 
வேலினுங் கூரிய விழியாள். 

(s2.) 

இ-ள். கடலையும் செண்டைமீனையும் அம்பையும் மிருதுவா யிருக்இற 
மானையும் நீலமலரையும் கருவிளம்பூவையும் மாவடுவின் பிளப்பையும் கொடு 

,மையைச்சொண்ட யமனையும் வலையையும் வாளையும் வெல்லுதற்காக நீட்ட



௩௮) அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

யாம் விசாலமுள்ளதாய், கொடியசெய்கையானது குடிகொண்டிருபபதாய், 
இரண்டு காதுகளிணிடத்திலும் தாவுதலையுடையதாய், குமிழம்பூவையொத்த 
மூக்கையும், குண்டலமணிர்த காதுகளையுங் கோபிப்பதாய், விடம்போற் கறு 

ப்புள்ளதாய் செவ்வரிகள் பரவி உன் சையிலுள்ள வேலைப்பார்ச்லும் கூர் 

மையைச்சொண்ட சண்களை யுடையவள். எ-று. (௧௩) 

இருப்பைவிட் டயனார் நெடிதுராட் டவஞ்செய் 
திருகையும் சிந்தையும் வருந்திச் 

செருப்பையின் றிறர்த மதனனைச் சூட்டத் 
திருமுடி வேண்டுமென் றியானை 

மருப்பையுங கும்பத் தலத்தையுஞ் சக்ர 
வாசகத்தை யும்வட கனகப் 

பொருப்பையும் படைத்துத் தெளிந்தபின் படைத்த 
புனகித பூரண முலையரீள். 

இ-ள். பிரமனானவன் தானிருச்குமிடத்தை விட்டுப்போய் செடுங்காலச் 

தலத்தைச்செய்து தன் இரண்டு சைகளும் மனமும் வருச்சங்சொண்டு சிவ 

பெருமானோடு சண்டைசெய்து இறந்துபோன மன்மதனுக்குத் திருமுடிகுட் 
டுதற்காகத் இருமுடி. வேண்டுமென்று நினைத்து, யானைக்சொம்பையும் அந்த 

யானையினது கும்பததலம்கையுள் வட்டவடிவாயெ சக்கரவாளகிரியையும் 

மேருமலையையும் சருஷ்டித்துக் கைதேோர்ந்தபின்பு சிருஷ்டிச்ச புளகாங்கிதம் 

நி.ரம்புதலான தனங்களையுடையவள். எ-று. 

பயின்றென்பது - பையின்றெனப் போலியாயது. (௧௪) 

அறந்திகழ் தவமு மகிலமு மிதனா 
லழியுமென் றயன்படைத் திலனே 

திறந்தவேல் விழியை முன்படைத் தயர்ந்து 
செங்காஞ் சேர்ந்ததோ திகைத்து 

மறந்ததோ கரந்து வைத்ததோ களப 
வனமுலைப் பொறைசுமர் துருகி 

யிறந்ததோ வுளதோ வில்லையோ யினிமே 
லெய்துமோ வறியொணா திடையே. | 

இ-ள். தருமம் விளங்குவதான தவழும் மற்றையாவும் இர்ச இடையி 

னாலே அழிர்துபோகுமென்று நினைத்துப் பிரமதேவன் உருவமுண்டாச்சா 

மல்விட்டானோ! அவனுடைய சிவந்தகைகள் சிறப்புள்ள ௮ர்தவேல்போலுங் 
சண்களை முன்னே இருஷ்டித்துச் சோர்ச்து இளைத்துப்போயினலோ ! ௮ல் 
லது; மயங்கி ௮ச்சைகள் மறந்துபோயினவோ ! அன்றி அவளுருவிலேயே 

மறைத்துத்தான் வைத்திருச்சன்றதோ! சர்சனச்சேறு பூசலான அழூய 

தனங்களினுடைய சன த்தைத்தாங்கி உருகுதலாய் இர் துபோயித்ரோ 1 ௮ல் 

லது, இறவாமலிருச்கசின் தோ ! முழுதும் இல்லையேயோ ! ௮ல்ல இனிமே 

லுண்டாகுமோ என்ப தாதியவற்றைத் தெரிர்துசொல்ல வியுலாது எ-று,
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செருக்குமோ கனச்செர் திருமக ஞறையுஞ் 

சேயிதழ்த் தாமா மலரும் 

பெருக்குமா மறைநா லுரைத்தரான் முகத்தோன் 

பிறந்தசெங் கமலமும் வெள்க 

மூருக்குமாம் பலுமென் காவியுங் குமிமு 

மூல்லையும் வள்ளையு மலர்ந்து 

திருக்களர் கமல மிதுவெனச் செவ்வி 

திகழ்வெயர் செறிதிரு மூகத்தாள். 

இ-ள். களிப்யினையுடைய திருமாலையு மயங்கச்செய்வதான வசீகரத்தை 

யுடைய செவ்விய லட்சமிதேவிவாசம்பண்ணுகின் ௦ சிவர்ச இதழ்களையுடைய 

தாமரைப்பூவும், விரிவான பெருமையையுடைய வேசசால்திரங்களைச் சொ 
ன்ன ச.துர்முகப்பிரமதேவன் உத்பத்னோன செர்சாமரைப்பூவும்சாண, முரு 
ச்கம்பூவும், செவ்வல்லிப்பூவும், மிருதுவானமீலப்பூவும், குமிழம்பூவும், மூல்லை 

யரும்பும், வள்ளைக்கொடியும் விகசதமாய், அழகு விளங்குன்ற தாமரைப் 
பூவும் இதுவென்றுசொல்ல, அழகுவிளங்குவசான வியர்வைபொருக்துகன் உ 
இருமுகத்தையுடையவள். எ-று. 

இதழ்-வாய்-சண்-ராசி-பல்-சாதுகளையுடைய தாமரைமலர்போலு முக 

மென்று கொள்க, ஏனவே, முருச்கம்பூவையொத்த இதழும், செவ்வல்லி மல 

ரையொத்தவாயும், நீலோற்பல மலரையொத்த சண்களும், குமிழம்பூவை 
யொத்த மூக்கும், மூல்லைமலரை நிகர்த்த பற்களும் வள்ளப்புட்பத்தை யொ 
தீத செவிகளுமுடைய ஒரு மூகமென்க. (௧௬) 

கடிகமழ் மலருங் கலவையு மழகுங் 

கதிர்மணிப் பணிகளுஞ் சுமந்து 

கொடியென விசைந்து நிறைவுறப் பூத்த 

கொம்பென வசைந்தசைர் தொல்கி 

யடியிணைப் படியிற் படப்பொரு தஞ்சி 

யன்புறு கடகரிப் பின்போம் 

பிடியெனக் கன்னி நடைபயி லன்னப் 

பெடையென மடஈடை பெயாவாள. 

இ-ள். வாசனை பரிமளிக்கன் ற பூவும், கூட்டுவருச்சச சந்தனமும் ' அழ 

கும், ஒளியையுடைய 'ரத்சாபரணங்களுர்தாங்கி ஒரு கொடிபோல்வாளென்று 
சொல்லுதற்கு நிகராய் நிரம்பமலர்ர் த கொம்புபோல் துவண்தெவண்டு gu 

ங்இச் சால்களிரண்டும் பூமியிலே பவெதற்குச் சகியர்மல் வருர்தி, ஆசை கொ 

ண்ட மதயானைக்குப் பின்னே செல்லுவகான ஒருபெண் யானைபோலவும் 

இளமையான நடைஈடகச௱ பெட்டை யன்னத்தைப்போலவும் மிருதுளான 

கடைசஈடப்பாள். எ-று. (௧௭)
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௮்ன்னதன் மையளை யமீரதினிற் பிறந்த 
வணக்கபி டேசுத்தை யனர்த | 

மன்னர்தர் தமக்கு மணஞ்செயக் கருதி 
மணமொழிந் தவர்க்கெலாங் கொடாது 

முன்னமெம் பெருமான் மொழித்தவர்க் கன்றி 
முடிக்கிலேன் கடி. மண மென்னச் 

சொன்னதோர் மொழியுங் கேட்டன மவணின 
ஹோள்களுக் சசைக்தவ ளென்றுர். 

இ-ள். அப்படி.ப்பட்டவளை, அமுதத்திலே சகோன்றின லட்சமிக்கும்சற 
ச்ச திருமூடிபோல்வாளான சர்திரவதியை, அனேகம் அ௮சசர்கள் தங்கள்தங்க 

ஞக்குக் சலியாணஞ் செய்துச்சொள்ள வெண்ணிக் கலியாணத்சைக்குறித்து 
வரது பேரினவர்களுக்செல்லாம் கொடாமல், முன்னே எமதுகடவுள்சொன் 

னவனுக்கே யல்லாமல் கலியாணஞ்செய்து கொடேனென்் று சொன்ன ஒரு 

உறுதி வார்ச்தையுக் கேட்டிருச்சிரோல, ௮ந்சப்பெண்ணானஉள் உன்னுடைய 
தோள்களைக் கூடத்தகுர்தவளென்று கூறினார்கள். எ-று. 

சந்திரதயவரசன் புத்திப்பேற்றை விரும்பிப் பெரிதுந் தவங்கிடர்த 

போது, சிவபெருமான் ௮வன்முன் றோன்றி, அரச ! நீயாற்றிய தவத்துச் 

குளம$ஏழ்ந்தோம். நினக்கு, பிறக்கையிலேயே மாங்கல்ய சூத்திரத்தோடுக் 
கூடிய ஒரு பெண்மகவு தோன்றும் ஆயி னம்மாங்கல்யம் பிறர் கண்ணுக்குத் 

தோற்றுவதன்று. அதனைச் தெரிந் துகூறு முத்தமனெவனோ ௮வனே ௮வட் 

குரியகொழுசனானவன். '௮வ்வொருபெண்ணால் நீபெரிதுங்ரேோத்தியடைவை?? 

என்று வரமளித்துச் சென்றனராதலின், அப்பெருமானது கட்டளைப்படி 
ஈடப்பேனென்பார், *முன்னமெம்பெருமான் மொழிந்தவர்ச்கன்றி. முடித் 

இலேன் கடிமணம் 23 என்றாரென்று கூறினர். (௧௪௮) 

பாதக மென்னாக் கடிந்தகா மத்தீப் 
பங்கமுற் றுறைவிடம் பெறாது 

மாதவ ருரைத்த மொழிவழி 
மன்னவன் செவிவழி புகுந்தாங 

கூதைவந் தலைக்கும் வெளிவிளக்*கதனி 
னுளமலை வுறவலைத் தோக்கச் 

காதலங் கொழுந்து வளர்ந்திட வுரு௫ச்' 
கனலினி விடுமெழு கானான். 

இ-ள். முன்னே பாவமென்று நீக்யெருந்த காமாச்சினியானது பங்கப் 

பட்டுத்சனச்கருக்கஇடங்கடையாமல் மகரிஷிகள் கூறியசொல்லே வழியாக 
நடக்துவந்து, அரிச்சச்திரனுடைய காதாகிய நிலைவாயிவிலே நுழைர்து ௮ 

கே சாற்றுவஈ்துமோதி யசக்குவதான வெறுவெளியிலே வைத்த விளச்கைப் 

பேரல் அவன் மனமலைய அலைச்சற்பட்டு அயர்ந்து அசையாகிய (மரத்துக் 

குகி) சொழுந்துதளிர்த்துவளா அரிச்சந்திரன் நெருப்பிலிட்டமெழுகுபோல் 

மனமுருகினான். எ-று, (௧௯)



விவா, காண்டம். $4, 

சந்திர கலையா னெக்குறீ£ பொழில 
சந்திர GIG BOW யல்லா 

லரதர சாதிச் சிலையினுண் டாகா 
தவளிவன் மனைவியென் றயஞனார் 

மூநதவே விதிதத சீ தியினா லடங்கா 
மோகமுஈ தாகமு மிகுந்து 

புர்திகெட் டறிவு நிறைபொறை தோற்றம 
போக்கினான் யாககையுஈ தளர்ஈசான் 

இ-ள். சந்திய/சரணெ தாலே கரைந்து நீரைச் சிர்து௮து சர்இிரகாச் 
தக்கல்லே யல்லாமல் வேறுசாஇிககல்லாலே நீரைச் சிர்சமுடியாது. gis 
படி. ௮ர்தச் சந்தாவதியே யிந்த அரிச்சஈ இறுக்கும் பாரியாகிரவளென்று 

பிரமசேவன் மூன்னேகானே அமைத்சிருக்கன் உ அமைவிஞலே அடச்சச் 
கூடாச காமமயச்சமும் அதனாலே மனவருஏரதமும் அத்கரிர்துப் புத்திமயங் 

இச் கல்வியறிவு அடக்கம் பொறுமை பிரகாச முூதலானவைகளை யெல்லாம் 
தன்னினின்றும் பிரிர் துபோகா செய்தவனாய் உடம்பெல்லார் தளர்தலு 
மாயினான். எ-று. (௨௦) 

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாகிரிய விருச்தம் 

சுரையழி காத லாற்றை யறிவெனுங் கரைசெய் காற்றி 

வரையன புயத்து மன்னன் முனிவரை கோகி மாதாக 
க.ரசியை யடிய னேனுக கணிமணம புணாக்சு நமவா 
யுரையுள தாயி னென் மாட்டுயி நள தாகு மென்றான் 

இ-ள். அப்படிக் சகரைகடர்து செல்வசான அசை என்னும் ஐராற 
றைத் தனது கல்வியயிவென்றங சரையையிட்டு அடச், மலைபோலுக் 
கோள்களையுடைய அரிச்சஈொமன்னன் ர்ர மகரிஷிகளைப் பார்கது அப் 

பெண்களுக்கு அரசியானவளை அடியேஈச்கு அழகான கலியாணஞ்செய்து 

கொடுக்கும்படி, உஙகளுடைய வாயாலே சொல் ஓவதுண்டாளல், என்னு 

டைய உடவிலே ௦ பிரிருச்றெதாயிருக்கும் என்ற கூறினான். எ-று. (௨௧) 

அங்கண்மா ஞாலங் காக்கு மாச ன பரச மரற 
திங்கண்மா முகதது வாமத் இருவைந் வநுவை சூட்ட 
வெங்களாற் செய்யு மாற இயமபென முனிவா கூறச் (ப்பும். 
செங்கண்மா லனையான் செவவாய் செங்கையாற் புதைத்துச்செ 

இ-ள். அழகிய இடத்சையுடைய இர்கப் பெரிதான உ லகத்சையாளு 
இற அரசனே! ராசாச்சளுக்குச சிஙகமானவனே! பூணச்சர்திரன்போலும் 
ஒளிபொருந்திய முகத்தையுடைய அழகாலே லட்சமிச் கொப்பான சம்இர 
வதியை நீர் சகலியாணஞ் செய்துசொள்ளுக£கு எஙகளாலே செய்யும் வசை 
யென்ன ? சொல்லுமென்று அச்ச மூனிவர்கள் கேட்ச சிவர்ச சண்களை 
யுடைய திருமாலுக்கொபபான அரிச்சந்திமன் தன சிவர்த வாயைக செவ் 
விதான கைகளாலே மூடிக்கொண்டு சொல்லுகிறான். எ-று. (௨௨) 

enti, யய 
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அல்லியங் குழலா டன்னை பருமண மடி பன் சூட்டக் 

சல்வியற் சுரமும் காடுங் கடற் துகால் வருக்க நீர்போய் 

வல்லியைப் பயந்காற் ஈண்டு ணமொயுழிர் தந்த வேந்தன் 

சொல்லிய செறி3கட் டென்பால் வருகவென் றினிதுசொன்னான், 

இ-ள். ௮கவிதழ்களா லலஙகிருதமான கூர்தலையுடைய சர்இரலதியை 
கரன் அரிதான விவாகஞ் செய்துகொள்ளுதற்காக, கற்கள் டெசக்ற பாலை 

வனமும் காகெளாய கடர்து, உஙகள் கால்கள் வருர்த நீஙகளே போய், 
அரதப் பெண்ணைப்பெற்ஈ அரசனைச்சண்டு கலியாண வார்த்சைகளைப்பே௫. 

அவ்வரசன் சொல்லியவைகளைக் கேட்டுக்கொண்டு இரும்பவும் இங்கசென் 

னிடம் வரவேண்டுமென்று மிகவு முபசரிசதுஈ சொன்னான். எ-று. (௨௩) 

காதலான் மன்னன் கூ௰ மாதவர் கருணை வெள்ள 
% 
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போதலுஞ் செய்வ முங்கள் புதுமணங் மாண்பே மாயி 
6 . ச. a ட . + 

னீகலா லுறுதி வேறொன் றில்லை யென் றெழுஈதி ருந்தார். 

இ-ள். அவ்வாறு விருப்பத்சோடு ஆரிச்சர்கின்சொல்ல, அந்த மக 

ரிஷிசள் அரசணிடத்திலே கிருபைப்பெருச்சம் மேன்மேலாகச் இளர்ந்து 
பெருக. அரசனே! கேளும். ரீர் சொன்னபடியே மீண்டும் சாஙகள் போதி 

றோம். உங்களுடைய விசேஷமான திருக்கலியாண ச்தைப் பார்ப்போமானால் 

இதைப் பார்க்கிலும் வேறொரு ஈன்மை.பில்லை யென்று எல்லோரும் ஏமுச் 

இருக் தார்கள். எ-று. (௨௪) 

சந்திர வதிதன் பா தனங்களுன் சைல தாம 
சுந்தர மார்பின் மூழ்கச் சூட்டிவே மென்ன au ம்க்தி 
மந்திர முனிவ செல்லா மண்டப மகன று நீங்கி 

யிர்திர புரியே யன்ன வெழரினகர் கடஈது போனா! 

இ-ள். (எப்படியாயினும்) அந்தச் சர்திரவதியினுடைய சனத்ததனங் 

கள் உன்னுடைய மலைபோல்வதான மாலையணிர்த அழடூய மார்பிலே படி 

யும்படி செய்கிறோமென்று ஆசீர்வதிதது வேத மர் இரஙகளெல்லார் தெரி 
bs முனிவர்க ளெல்லோரும் ௮௪ சபாமண்டபத்கை விட்செசென்று 
தேவேர்திரலோகம் போல்வரான அர்த அயோத்தியா புரியைச் கடர் துசென் 

ர்கள். எ-று. (௨௫) 

மாதவர் போன (பின்னர் மண்டப நீங்கி மன்ன 
னதுலர் போலப பள்ளி யறைபுகும் கமளி ஈண்ணி 
மீதெலா பனக்க வரவி குனித்திட வெளியிற் புக்குக் | 
காகலங் கடலுட் டாத்சகான் கரிலை உண்டி லாதான். 

இ-ள். அந்த மகரிஷிகள் போனபின்பு. அரிசசர்திரமகாராசன் சபா 

மண்டபத்தை விட்டிப்போய் யாதுமில்லாச வறியரைப்போற் சயனமாளி 

கையுட் புகுந்து படுக்கு மெத்தையிற் ஈயனிநு்து உடம்பெல்லா மன்மத



விவாக காண்டம். இட் 

பாணம்சைக்கப் பின்பு வெளியிலே வாது இப்படி. மாறிமாறி அசையாகிய 
கடலிலே முழுனெவஞாய் அந்த ஆசைக்கடற்குக் கரையும் நிலையும் காணா 
தவனானான். எ-று. (௨௬) 

மயங்கினான் வருஈஇி ணைமெய் அாடினான் மதன னமபாற் 
நியங்கினான் வளர்ந்த காமத் தீயினாற் செயலிற் ரவி 
தயங்கினான் நீரா மோக நாகழ்சாற் தளர்க நூமேன்மே 
அ_யங்கினா னுருகி மெய்சோஈ துல த்தொடு முளைப்பா னானான். 

இ-ள். மயக்கங் கொண்டான் ; அதனாலே வருத்தப்பட்டான் ; ௮த 

னாலே உடம்பு Meadors anor; பின்னும் மன்மதபாணத்தினாலே Gers 
தான்; அப்படியாக மூணட காமாச்டினியிஞலே எக்த௪ செய்கையு மில்லா 
மல் உயிர் கலஈஇனான்; அப்படி மன௩கல ப) £ஙகாத மோகதாகத்தினாலே 
சோர்ந்து மேலுமேலும் வருர்தினான் ற; மனமுருகி உடம்பிளைத்துசத் தன் 

மனத்துடனே சொல்லத் தொடங ஜென். எ-று. (௨௪) 

தீந்தமால் களிற்றி யானை Fo BT கயன்றன் பாளை 
வந்தமா மூனிவ சோடும் வஈதி௮ண் மாய மாகி 
யெர்தமா ரூயிரை வெளவி யெம்மாளம் புகுஈது மசகொண் 
டர்தமா முனிஏ ரோடு மகன்றோ வறி௫ பீலமால். 

இ-ள். கொம்புகளையுடைய ஈயர்ச்த யானைமே லேறுன்ற சந்திர 

தய வரசனுடைய மகளானவள், இங்கசேவந்த மகரிஷிகுளுடனே மாயாரூப 
மாகவாது, என் மனத்துள்ளே நுமைர்து என்னுடைய அரிய உயிரையும் 

பற்றித் தன் கை௮சமாக்கிக் கொண்டு அரச மகரிஷிசளோடு கூடவே போயி 
னளோ நமக்கு ஒன்றுர் தெரியவில்லை. எ-று. (௨௮ 

ஒற்றையா (ரியஈ2த। சூழிவ் வுலகம்பான் காவல பூண்ட 
வற்றைகாண் மூதலாந் கள்ள மின்றியீய பாகர்ந க துநமிதா 
பிற்றைசாள் வலிபி ஞலோ பெண்கொடி யெஃச மாவி 
பிற்றைகாவ் கரந்து கொண்ா .மீதழுமை யெச்கு மன்னோ. 

இ-ள். சூரியனுடைய ஒற்றைக்சேர்சசக்கரம் சூழ்வதான இவ்வுலக 

முழுதும் சான் பாதுகா /துக்கொண்டிருகீகி௱ ர்காள் முகலாச இதுவனா 
யிலும் [இர்கவூர்] இருட்டில்லாமலே யிருந்தது. ஐயோ] பின்பு இரத சா 

ளிலேபலாத்காஈசதினாலே ஒருபெணகொடியானவள் என்னுயிரை இன்றைய 

இனத்திலே மறைந்துவர்து கொணடும்போனதைப்பார்த் சால் அறியாமையே 
யாயிற்று. எ-று. (௨௯) 

ச் . 3 ns . ட ஈ ச 

தனக்குறுக தமாககு முதானி நனை heb 1 அரிதிற் சொள்ளும் 

வனக்குறும புருக்கு வாமைள் சூர வனா மயிலை மாவே 
a . ச ர ௫. . . * 

யெனககுறு மென்று மாத் வென் னலவிட்மென்பால் வந் தா 
4 . “a ச > . e . 
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இ-ள். தனக்கு அனுகூலனாய்ச் பன் ஈ றவினர்க்கு அனுகூலனாகாதவ 
னான ஒருவனை மரந்து அவன் பொருளைத் தங்கள் கொடுஞ் செய்சை



தத அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையம். 

யினாலே திருடிச்கொண்டுபோக காட்டிலே ஈஞ்சரிப்பாரன Cart 
களுக்கு, அவர்கள் வெற்றி கொள்ளும்படியாய்1) சனக்கே யனகூலனான 

சான் சம்மகிப்பேனோ ? மயிர்சாயலை யுடைய௫ளே ! மான்போலும் சண் 
களையுடையவளே ! எனக்கே நகுமென்ு சான் அடக்வெைத்இருர்சத என் 
னைத் தவிர்ர்து உன்னிடத்தே வருமாமரல் Mg உனக்குத்தகுமென்று நீ 
எனது பொருளான என்மனம்தை ஈன்வசமாச்கெ கொண்டாய் என்ற 

கூறினான். எ-று. (௩௦) 

மைதிகழ் வாரி சூழு மாநிலத் 2தாராகட செலலாம 

பெய்தவம் பழிபி றங்காப் பிள்ளாயைப் பெறுத லெனபார் 

செய்தவ மன்றுன் ருதை செனனங்க டோறுஞ் செய்த 

கைதவ மாவி கொள்ளுங் களவினிற் பயடத தெல்லாம். 

இ-ள். கருமையாய் விளமகுசன்ற கடல்குழ்வதான இர்தப் பெரிய 

வுலகத்தி லுள்ளவர்களுக்கெல்லாம் ஈன்மையைச் கொடுக்தற தவமானது 
குற்றஞ் செய்பாத பிள்ளைபைப் பெொவேண்டியதென்று சொல்வார்கள். 

அப்படியிருக்க, உன் தசப்பன் செய்து ஈன்மையைச் செய்வதான தவ 
மென்று தான்கொண்ட பிரப்புகளெல்லாம் அவன் செய்திருக்க வஞ்சனை 
யினாலே உபிரைழ்திருடுகி களவிலாபுடைய வுன்னைப்பெற்றது முழுதும். 

மாறுகொண் டனைய ௮ல்லி வாட்டிய வலாட்டஞ் சொல்லி 

யாறுதற் சென்பா னண்ணி யணையுமோ ஙணைகி லாமல் 

வேறுமிப படியே வாதை விளைக்குமோ விளைக்கும் வாதை 

யேறுமோ குறையு மோவென் றிருகன னிறைவ ஸிப்பால். 

இ-ள். இப்படி. மாறுபாடாக என்னை அந்தக் கொடி போல்பவள் 

வாட்டின வாட்டச்தையெல்லாம கானசொல்லி மனமாறுதற்கு என்னிடச் 
தேடிட்டி. வருவாளோ ? அப்படி வராமல் வேறேயுமிப்படிக்கே துன்பத் 
தைச் செய்வாளோ ? இப்படி உணடாக்குகிற துன்பம் அதிசகப்படுமோ ? 

அல்லது குறைவுபடிமோ ? என்றிவ்வாறு அரிசசர்இரமகசாராசன் எண்ணிக் 
கொண்டிருர்தான். பின்பு. எ-று. (௩௨) 

மானவன வதுவை சூட்ட மன மொ அதற்கு ஈண்ணிப் 
போனமா முனிவா பூகப் பொ மூடன் பொய்கை நீங்கிக் 
கானமு மலையும் யாறுங் உடஈதுகன் மனாசியென்னு 
மானக ரணுககெ கொற்ற மதிதயன் சபையிற (பக்கார் 

இ-ள். இந்த மசானுபாவஞன அரிசசச்தின் சலியாணஞ் செய்து 

கொள்ளுகறெதர்கு விவாகவார்த்தை பேசுவஷற்காக இப்சேவந்துபோன மச 
ரிஷிகள் சமூகச் தோட்டத்துடனே வழியிலேயுள்ள குளங்களையுய கடர்து 

சென்று கரகெளும் மலைகளும் ௮.றுகளுங் கடர்து கன்னோரி யென் இற பெரிய 
ஈசரத்தை ஈணுகி ௮ர௪ வெற்றிபொருஈடநிய சர்திரசயராசனுடைய சபைச் 

குள்ளே (போனார்கள். ௭-ழ (௩௩)



விவாக காண்டம். தழு 

மேருவை வெளிசெய் தன்ன மேனிலை மணிமா டதது 

வாரிதி யெழுகச தன்ன வஈதவன் முளைப் பொற்றத 

தேரும்யா ளையுமி நிரந்து இறையிடு நாசர் நிற்கக் 

காருரீள் கடலும் போலக் கதிர்மணி மச மார்ப்ப. 

இ-ள். மகா மேருவைத் துவாரஞ் செய்து வைச்திருக்கிரதுபோ லிருக் 

இற மேலுப்பரிகையை யுடைய அழசசொன கொலுமண்டபச்திலே. கடல் 
பொங்கி வர்தாற்போல்வர்து அ௮ர்தச் சர்இாரதயனுடைய பாதங்களைத் துதி 

செய்யத் தேர்களையும் யானைகளையும் விட்டிறயஇக் சப்பங்கள் கொடுக்க 

வேண்டிய அரசர்கள் ஒருபால் Ans, மேகங்களையும் நெடிய கடலையும் போற் 

பிரகாசமான அழிய பேரிகைகள் முழங்கவும். ௭-௮. 

இதுமுதல் மூன்று பாடல்கள் குளகம். (3) 

வெயில்விரி மகுடம் பொங்க விடுசுடர்க் கழல்வி ளங்கக் 
கயில்விரி கடக மின்னக் கதிர்மணிக் குமைக டாழப் 
பயின்மணி மரக தத்தாற் பசு்கதா பரப்பு மாடச் 
சயிலசா ளரங்க டோறும் வலயத்தின் கரணம் தாக்க. 

இ-ள். குரியப்பிரசாசத்ஜைக் காட்டுகின்ற இரீடங்கள் பொலியவும், வீசு 

இற ஒளியையுடைய வீரக்சழல்கள் விளங்கவும், கைகளிலே ஒளி விரிசன்ற 
சங்கணங்கள் மின்னவும், பிரகாசமான  மாகுண்டலங்கள் தொங்கவும், ௮௮ 

னிருக்ிற அழகொன மரகதத் நினாலே பசிய ஒளியை விரிப்பசான சபாமண் 

டபமான பொன் மலைபிலேயுள்ள கன்னல்க ளெல்லாம் அவனுடைய தோளி 

லே யணிர்ச கேயூரத்தின் சோதிகள் வீசவும். எ-று. (௩.௫) 

சிகரமா முலையார் செம்பொற் செ.ழுமணிக் கவரி விசப் 
புகரன வமைச்சர் போற்றப் புரிதல முனிவர் வாழ்த்தப 
பகாதரு மறையோர் சூழப் பாவலர் கவிகள் பாட 

மகரதோ ரணக்கம் மன்னன் மடங்மலா தனத்தி ருந்தான். 

இ-ள். மலைச் சிகரம்போலும் பெரிய தனங்களையுடைய பெண்கள் செம் 
பொன்னாலும் செழுமையான மணிகளாலும் சாமமங்கள் வீசவும். சுச்சொபக 

வானுச் கொப்பான மர்திரிகள் துதிக்கவும், தவங்களைச்செய்த முனிவர்கள் 

வாழ்த்தவும், வேதபாராயணஞ் செய்கி பிராமணர்கள் சூழவும், வித்துவான் 

கள் பல்வகைக் கவிகள் பாடவும் இப்படியாக மகாசோரணத்தின் ழே ௮௪ 
சர் ரசயன் செஙவகாகன ந இலே யிருர்தான். எ-று. (௩௬) 

அந்தவோ லக்கர் தன்னி லருஈதவ முனிவ ரெல்லாம் 
வந்தனர் வர்த போது மன்னவனெழுர்தி குந்து 
சுந்தர மகுடர் தாழத் தொழுதன வவனை வா ழ்த்திச். 
திர்தையின் மகழ்ச்சி பொங்க விருஈதபின் செப்ப லுற்முன். 

இ-ள். அப்படிச் சொலுவிருக்ெ சபையிலே, இங்கிருந்தபோன ௮ 

மையான தவுமுனிவர்களெல்லாரும் வர்தார்கள். அப்படி அவர்கள் வர்தவு



adr அரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும். 

டனே அந்தச் சர்இிரதய னெழுர்திருந்துலர்து அழதொன இரீடம் படிய 
வணங்கினான். ௮ங்கனம் வணங்கனெ இரசனை [மூணிவர்கள்] ஆர்வி 

த்து மனத்திலே சர்தோஷம்பெருக இருர்தபின்பு [அரசன்] சொல்லத் 
தொடங்கினான். எ-று. (௩௭) 

வானநீர் பொழிந்து முத்ச மணிகொழித் தருளி பாய்ந்த 

கானநீர் பெருகுர் தெய்வ ஈண்ட யென்னுர் தீர்த்தத் 

தானநீ ராடி யென்றன் நலைக்கடி முடிகள் சூட்டிப் 

போனநீ ௬டன மீண்ட ௮ருத்தியென் புகலு மென்ரான். 

இ-ள். மேகங்கள் நீபைப்பொழிதலாலே முத்துக்களையும் ரத்நங்களை 
யும் கொழித்துக்கொண்டு அருவிபாய்தலான காடுகளெல்லாம் £ர் பெருகு 

தான தெய்வத்தன்மையுள்ள கண்டகி யென்னும் தீர்ததத் தடத்திலே 

நீராடி முன்னே என்னுடைய ௫ரசுக்கு உங்களுடைய பாதங்களைக் இரீடமா 
கச் குட்டிவிட்டுப் போன நீங்கள் ௩டனே இிரும்பிவர்த இச்சை யென்ன 

சொல்லுங்களென்றான். ௭-ற. (௩௮) 

மன்னாகேள் சென்ற யோத்தி மாசகர் புகுந்து யாங்க 

ளந்ஈகரக் கரச னீதி யருளரிச் சர்தர னென்பா 
னின்னகர் வளமு நின்ற னெறியுகின் மகட னேருஞ் 

சொன்னபி னின்பா லெய்து முவகையே, தனிந்து நின்றான். 

இ-ள். அரசனே ! கேட்பாயாக : சாங்கள் உடனே போய் அயோத்திமா 

ஈகரிலே புகுந்து அஈ்சகருக்கரசனான ரதியும் சயவுமுள்ள அரிச்சச்தி னென் 

பவனிடத்தில் உனது ஈகரின் வளமையும் உன்னுடைய சன்மார்ச்கமும் உன் 
புத்திரியிவடைய அழகும் சொன்னபின்பு உன்னிடத்திலே வந்துசண்டு 

பேசுவசான சந்தோஷவார் ததைக்கே தூணிச் தவனாயினான். ஏ-.று, (௩௧) 

அறெறி மிக்கோர் தம்பா AH BE கற்பி ளைப் 

புறநெறி பாகா வண்ணம் வருந்தியும் பொருக்தச் செய்தன் 

மறகெறி யன்று மாயா மாதவா தன்னின் மிக்க 
இறகெறி யதனானின்பாற் சேர்ர்தனஞ் செல்ல வென்ளூர். 

இ-ள். செல்வத்தின் மிக்க அரசனே ! தருமமார்ச்சத்திலே மிகுந்துள் 
ளவர்களிடதச்திலே அருச்சதிபோலுங் கற்புடைய புத்திரியைத் சருமத்துக்கு 
வேறானவழியிலே போகாடபடி வருத்தப்பட்டாவது பொருந்தப்பண்ணு 

Gog தியசெய்கையன்ற. எக்காலத்தும் அழியாத பெரிய சவத்தினாலே 
மிகுர்த உறுதியான ஈல்வழியே யாசலால் உன்னிடத்திற்குத் இரும்பவும் 
வர்தோமென்ருர்கள். (௪௦) 

புவனமுள எளவும் பாங்கள் புந்கறிர சனேக பகடி 
நவநர பதிக டம்பைக் ஈண்டன நறுந்தார் Cone! dw 

சிவனல்க நீபயர்த திருக டனக்குக் கேள்வ 

னவனல தில்லை யென்ன வருந்தவ ரெடுத்து மாத்தார்.



விவாக காண்டம். ஏ 

இ-ள். நல்ல பரிமளத்தையுடைய மாலையணிந்த சந்திதய வரசனே ! 
இர்ச லோகமுள்ள அளவும் ஈரற்கள் போய்ப் பார்த்து ௮னேககோடி புது 

மையை யுடைய அரசர்களையெல்லாம் கண்டுவர்தோம். பரமூவன் கடாட் 

சிச்ச நீபெற்ற திருக்குமாரிக்கு நாயகன் அர்த அரிச்சர்தானை யல்லது 

வேறொருவரு மில்லையென் று அரிய சவக்கையுடைய முனிவர்கள் விசேஷிழ் 
துச் சொன்னார்கள். எ-று. (௯௧) 

மையலா ற் றியகு ணத்து மாதவ ரரைபபக கேட்டுப் 

பொய்யிலா மொழியா DW ar Ld பொருந தியும பொருஈதா கிக் 
தையலாள் பங்கன் மேளை சாற்றிய ககைமைக் கேது 
செப்யலா நம்மா லென்னத் திகைத்திருக நரைக்க லுற்றான். 

இ-ள். மயச்கத்சைப் போக ஈற்குணஙகளையுடைய மகரிஷிகள் அப் 

படிச் சொல்லக்கேட்டுப் பொய்யில்லாு வார்ச்தைகளையுடைய சர்திரதய 

ராசன் மனது சம்மதித்தும்சம்மகியா சவனாய், பார்வதி சமேசனான பரமன் 

முூன்னாளிலே சொன்ன குக்கு ஈம்மாலென்ன செய்யச்கூடுமென்று இசை 

த்திருஈதவனாய்ப் பின்பு சொல்லச்கொட௫ஈ இனான். எ-று. (௪௨) 

மூவரா பவரின் முன்னா மூர்த்தியா ரருளிச செய்த 

தேவரா சியமொன் றுண்டா மன்னு தெரிய வல்லார் 
யாவரா யினும்யான் பெற்ற விளங்கொடி கனக்குக் கேள்வ 
ரரவரா லவனிங் கெய்து னறியலா மழையு மென்ளான். 

இ-ள். அரியரப் பிரமாதிகளாய், அவர்களில் முதலான ப.ரமசிவனானவ 

ரருளிச்செய்த தெய்வரகசிய மொன்றுண்டு ; அப்படி. யுண்டாகிய அந்த 
ரகசியத்தைச் தெரிந்துகொள்ள வல்லவர்கள் யாராயிருந்தாலும் ஈரான் பெற்ற 

இளமையான கொடிபோல் வாளுக்கு சாயகராவார். அகையால். அந்த அரிச 

சந்திரன் இஙகேவர்தால் தெரிர்துகொள்ளலாகும். ௮ள்வாசனை இககே வரச 

செய்யுங்சளென்று சொன்னான். எற. (em) 

அரசையிறங் Boorpuy Ooow ow AMHR Lh ஏவமை கூர்நது 
விரைவுட னெழுஃ”தி (hm Si Dal Hie rop விவா போனா 

ரிருரிலத் கரசாக கெல்லாஞ் %& ஈுயமவர மழு நாமா வி 

ுரைசெயு மென்று தூது மீமாலையும பாக விட்டான் 

இ-ள். அர்த அரிசசந்தி மகா.ராஜனை இஙகே வாசசெய்யுங்க ளென்று 
அரசன் சொல்லவே, வேதப்பிராமணர்களான மகரிஷிகன் மனஞ்சந்தோ 
ஷிச்து ஆனந்தமடைந்து சீக்ொமாக எழுந்திருந்து சென்றார்கள். அவர்கள் 
போனபின்பு சாதிரதயசாஜன் பெரியவுலகத்துள்ள ௮ரசர்களுக் கெல்லாம் 
அரசர்சளே! என் சன்னிகையானவள் ௨ஙகளிலே யாரேனும் தனக்குச் 
சம்மகியான ஒருவரைச் கலியாணம் செய்துகொள்ள விரும்பி யிருகச்கிறாள் ; 
௮த.ற்கு ஏழுசா எளவுள்ள கென்று சொல்லுஙகளென்று தூதரையும் தலை 
யையும் போக அனுப்பினான். (௪௯) 

4 சுயம் வரம் என்பது--சன்னிகையானவள் ஒருவனைக் சணவஞாகத் 

தானே வரித்தல்,



௪௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

தொழுங்கழன் மன்னர் மன்னன் நாதர்சென் றுரைத்த போதே 

யழுங்கிய வாசை யோடு மளவிலா வுவகை யோடுஞ் 

செழுங்குடை மன்ன ரெல்லாக் தே௪மு ஈகரு நீங்கி 

யெழுங்கடல் வளைந்த கென்ன வீண்டிவர் தடைந்தர ரன்றே. 

இ-ள். எல்லோரும் வணங்கத்தக்க பாதங்களையுடைய ராசாதி ராசனான 
சர் இரதயன் அனுப்பின தாசர்கள்போய்ச் சொன்னவுடனே, மிகவம் வருத் 

தீஞ்செய்சிற ஆசையோடு அளவில்லாத சர்தோவச்தை யுடையவர்களாய்ச் 
செழுமையான வெள்ளைக் குடையையுடைய அரசர்சளெல்லோரும் தங்களு 

டைய நாட்டையும் ஈசரையும் விட்லெந்து பொங்குகற கடல் சூழ்ர்தாற் 
போல் அக்கன்னோூகொட்டிலே வந்து நெருங்கி கூடினார்கள். எ-று. 

சோலைக டோறு ஈன்னீரச் சூளிகை தோறுச் தேவ 

சாலயர் தோறு மாக ராங்கக டோறு மாட 

மூலைக டோறுஞ் சீர்சான் முன்றில்க  டோறு மேம 

சாலைக டோறு மன்னர் காணைவச் இறுத்த தன்றே. 

இ-ள். அ௮ர்தரசாட்டிலேயுள்ள சோலைகளிலும், ஈல்ல சலத்தையுடைய 
குளச்சரைகளிலும், தேவர்கோயில்களிலும், பெண்களாடுகிற நாடகசாலை 

களிலும், ஓதுக்சமான மூலைகளிலும், சறப்பமைர்த வெளிமுற்றங்களிலும், 

பொன் மயமான சத்திர சாலைகளிலும் அரசர்களுடைய சேனைகள்வர் 

திறங்கெ, எ-று. (௪௬) 

மானைவென் நடருங் கண்ணாண் மணமகன் வருமுன் வந்த 
வேனைய வேந்தர்க் கெல்லா மிமையவர்க் கறிய வொண்ணா 
யாணயந் தேரு மாவு மாதரு மமைச்சர் தாழுஞ் 
சேனையு மளவிட்டார்க்குஞ் செப்பலார் நகைமைத் தன்றே. 

இ-ள். மானை மருட்சியாலே ஜயித்து நெருக்குகின் ஐ கண்களை யுடைய 

வளான சந்திரவடிச்கு மாப்பிள்ளே யாகிறவன் வருவதர்கு முன்னே, 

மற்ற அரசர்களுக்கெல்லா [முன்னகாய் வர் இறங்னெ | தேவர்களுக்கு மறி 

ந்து சொல்லக்கூடாத யானைக்கூட்டங்களையும், தேர்ச்கூட்டங்களையும், குதி 
ரைக்கூட்டங்களையும். ம௩கையர் கூட்டங்களையும், மர்திரிகள் முதலாயி 

னோர் கூட்டங்களையும், சாலாள்களான கூட்டங்களையும் இவ்வளவென் 

தளவுசெய்து எப்படிப்பட்ட புலவர்களாலுஞ் சொல்லலாகிய தகுதியுடைய 
தின்று. எ-று. (௪௭) 

Banat முழுது மன்ன ர்ண்டி ய பின்ன பயோத்தி 
நன்னகர் குன்னிற் | [க்கா । நற்றவ முனிவ ரெல்லா 
மன்னவ னெமுநதி மும் ௮ணங்கிவாய் புதைத்து நீங்கள் 
சொன்னதுக் கேட்ட வாறும் சொல்லுமென் றெடுத்துரைத்தான். 

இ-ள். இந்தப் பட்டணமெல்லாம் அரசர்கள் வந்து கூடின பின்டு, 

ஈல்ல தவத்தையுடைய முணிலர்கள் எல்லோரும் அயோத்தி என்றெ ௮ம்



விவாக காண்டம், Fn, 

சன்மைபொருக்கிய பட்டணத்துச்குள்ளே போனார்கள். அகண்டு அரிச் 

சந்திரமகாராசன் எழுர்திகுர்ஆ வர்து வணங்கி, தன் கரத்தால் வாயைப் 
பொத்திக்கொண்டு முனிவர்களே! நீங்கள் போய்ச் சொன்னதும், அதைச் 

கேட்டு அ௮ர்தவாசன் சொன்னவகையும் சொலலுங்களென்று துதிசெய்து 
கேட்டான். ௭-.று. (௪௮) 

௮ருர்தவ முனிவ சொல்லா மர௪னை கோக்கி யைய 

பெருந்தவ முடையார் மண்ணி னீயலாற் (றரு முண்டோ 

திருந்திழை தனையு னக்கே இ௫ுமண மூடி க்கத் தாதை 
பொருச்தினன் வல்ல நீயு மெம்முடன்போது மென்ளுர். 

இ-ள். ௮தற்கு அரிதான தவங்கள் செய்யவல்ல முனிவர்களெல் 
லோரும் அரிச்சர்தரமகா.ராஜனைப் பார்ம்து, ௨ அரசனே! உலகத்திலே 
பெரியதவத்தையுடையவர்கள் நீயேயல்லாமல் வேரே சிலருமுண்டோ? 
௮ச்தச் செவ்விதான ஆபரணங்களை யணிர்துள்ள சர் இிரவடியை உன் றனுக் 
கே திருக்கலியாணஞ் செய்துமுடிக்க அவள் தகப்பன் சம்மதியாயினான். 
விரைவிலே நீயும் எம்களுடன்கூடவே வரச்கடவாயென்று சொன்னார்கள். 

என்றினி துரைத்த லோடு மெழுந்தபே வகை வெள்ள 

நின்றினி தோங்க வாரு வலையங்க ஸிமிர்ந்து நீங்கக் 

குன்றினு முயர்ந்த செம்பொற் கோயில்விட் டெழுந்து போந்து 
முன்றிலின் வந்து மன்ன னினை யன மொழிய லுற்றான். 

இ-ள். என்றிப்படி. மூணனிலர்கள் சர்தோஷமாகச்சொன்ன ௮ளவிலே, 
அரிச்சஈ்தரமன்னன் மனத்டிலுண்டான பேரின்பச்கடலான து நிலைகொண்டு 

ஈன்றாகவளாவும், கோள்வலயங்கள்தோளுக்குப்போகாமற்கழன்றுபோகவும், 
உடனே மலையிலு முயர்ந்துள்ள, கன துசெம்பொன்மயமான அரண்மனையை 

விட்டெமுர்இருர்துபோய் அசாரவாசலிலே வந்துநின்று, இவ்விதமான சல 
வார்த்தைகள் சொல்லத்தொடங்குனான். எ-று. (௫௦) 

கன்னலங் கழனி வேலிக் சன்னோசி நோககி யிவவூர் 

மன்னரு மமைச்சர் சாமுஞ் சேனையு மாத ராரு 

முன்னரே செல்க வென்னா மொழிர்துசூ தனைக்கண் சாத்தி 

வன்னமா மணித்தேர கொண்டு வருகென வருளிச் செய்தான். 

இ-ள். கரும்புகள் விளைசிற அழிய ௮யல்களே வேலியாகச சூழச் 

துள்ள கன்னோட காட்டைக்குறிர்து. இவ்வூரிலுள்ள அரசர்களும், மந்திரி 

களும், சேனைகளும், இவ்வகையோர் பெண்களும் முன்னே ஈடக்கக்கடவ 
சென்று உத்தாவுசெய்து. னது சாதியைக் கண்களால்கோகீட என் 
னுடைய அலங்கிருதமான பெரிய £த்ககசி,மாலய ஷேராக் கொண்வெரச் 
கடவா யென்று உத்தரவு பண்ணினான் . ௭-3. (௫௪)



௫0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கலிவிருத்தம் 
மாதக கமடங் கலவயப பீரிமா 
பூதம் பலதே ரொடுபூ ணநிகீஇச 
சூதன் கொடுவா துசுடர்க கழலோன் 
பாதங் களின்மீ துபணிரஈ தனனே. 

இ-ள். சாரதியானவன். ges யானைகளையும், அநேகம் இறகங 
களையும், ௮ரேகம் வெற்றிபொருர்திய குதிரைகளையும் அச்தர்தச்தேரிலே 

சே.ரக்கட்டி நிறுத்திக்கொண்கெந்து காட்டி, பிரகாசமுள்ள வீரசண்டா 

மணி கட்டின அரிச்சச்கிரனுடைய பாக௩களின்மீது விழுந்து வணங்கி 

னான். எ-று. (௫௨) 

வாரே செழு தடமா முரசும 
நீரோ நியசங் கழுநின் oars 
தாமா றுபுயங் கடதும பநெடுந 
தேரே றிவிரைக துசெலுத தினனே 

இ-ள் கோலா லிறககக்கட்டியருக௫ற | அழகிய ௮சலமான பெரிய 
பேரிகைகளும். முன்னே நீரிலே ஈஞ்சரிப்பநான சறகுகளும் நிலைகொண்டு 
முழஙக. மாலைகள்தகன தோள்கள் பூரிகக, அசத நெடிய தேரின்மேலேறி 
அ௮திசீசசெமாகச செலு5இ௪ சென்றான். எ-று (௫௩) 

ஈற்2ற ரினைமன் கானடத் திடவே 
சுற்றே றறிறைஈ தயறுன் னினவால 
குற்றே வலசெய்யும பலகொற் றவாதம் 
பொற்றோ ௪தகோ டிபொருப் பெனவே 

இ-ள். ௮௩; அழகிய தேரை அரிசசர்திரன் செலுத்திக் கொண்டு 
போம்போத. இவனுக்குச சிறியபணிவிடைகள் செய்ற அனேக வரசர்க 
ஞடைய பொன்மயமான நூறகோடி. தேர்கள் மலைகள்போலச சுற்றிலும் 
௮இகமாக நிறைந்து. பச்கஙசளிலும் ர்றைந்தன. எ-று. (௫௪) 

சவிசைப படுநீ மலகலிப பமணிச 
திவிகைத் இரளின் மிசைபென் றனராற் 
புவிகைக கொ.ளமைச் சர்புகழ்ற் தாசைக் 
குவிகைத தலமிட் டொருகோ டியோ, 

இ-ள். அரசர்கள். குடைகளி லுணடாகுகிற நிழல்குழ த்ரப்பல்லக 
குகளின்மேலே போஞார்கள். உலகஙகளைத் கள் கைவசப்படுத்திச்கொண் 
டிருக்ிற ஒருகோடி. மர்இரிமார்கள் ௮/சனைப் புகழ்ர்துகொண்டு குவித்த 
கைகளுடனே, ௭-.ற. (௫௫) 

வன்ன குவிமா முலைவல லியரு௱ 
கன்னற் சிலைவே எனகா ளையரு 
மன்னத தஇரளோ டரியின் நிரள்வக 
தென்னக் ஈடிதெய் தஇினரங் கணுமே.



விவாக காண்டம், டக 

இ-ள். பொன்னிறமான குவிர்ச பெரிய தனங்களையுடைய கொடி 
போன்ற பெண்களும், கருப்புவில்லையுடைய மன்மதனை யொப்பான யெள 

வன புருஷர்களும், அன்னச் கூட்டத்துடனே சறெகக்கூட்டங்கள் வர்தாத் 
போல் எவ்விடத்தும் விரைர்து வரலானார்கள். எ-று. (Qa) 

சிறையோ திமமேல் வழுதே வனெனப் 

பொறையோ டொளிர்வெண் சவிகைப் பொலிவுற 
நிறையோ னெடடைமைச் சரிறைஞ் டமா 
மறையோ இ வூட் டலும்வர் தனனே. 

இ-ள். இறகையுடைய அன்ன வாகனச்தின்மேல் வருகிற பிரமதே 
வன்போல், தாங்குகிறவர்கள் சுமசதலுடனே பிரகாசிக்கின்ற வெள்ளைமுச் 

துப்பல்லக்கிலே விளங்குறவாரய். ௮ரசருடனே மந்திரிகளும் வணங்கப் 
பெரிதான வேதங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு ஒரஷ்டமுனிவரும் கூடவே 

பிரயாணமாய் வர்தார். எ- ற. (௫௭) 

தரைசேர் கடலொ த் தனதா னைகடற் 

நிராபோ HL தன இண் பரிமா 

விரைசே ரமுவித் இரள்வீழ் பலமால 
வரையபோ ல௩டர் தனவா ரணமே. 

இ-ள். சேனைகளெல்லாம் பூமியிலே வருற கடலை ஒப்பாயின; 

வலிய குதிரைகள் அர்சக்சகடலிலே சளறகிற அலைசள்போற் சென்றன? 

யானைகள் வாசனைபொருர்திய அருவிக்கூட்டங்கள் விழுற அநேகமான 

உயர்ச்சு மலேகள்போரற் சென்றன. எ-று. (௫௮) 

கல்லார் நெறிசெல் வதுகால் கள்பொரு 
வெல்லா மிகுவா தனைமே வுமெனாச் 
சொல்லா முனமே துறவோர் விரைவிற 
% செல்லா நெறியே நினர்சென் றனரால். 

இ-ள். கற்கள் நிறைந்த வழியிர் செல்வதற்கு ஈமது கால்கள் ச௫ஏயா. 
குதிரை முதலிய வாசனங்களும் மிகவுர் துன்பத்தையே செய்வனவாமென்று 
அரசன் சொல்லுமுன்னமே சநர்ரியாடகள் அடு €க்கிரத்திலே ஒருவராலும் 
போகக்கூடாத அகாசமார்ச்கமே வழியாசக்சொண்டு சென்றார்கள். எ-று. () 

பலவெண் குடையும் பவளக் குடையுங் 

குலவும் பலசெம் மணியின் குடையு 

மூலவுங் கதிருஞ் ௪தகோ டியுவா 
லவும் மெனவெங் (Golam ww தனவால். 

இ-ள். ௮ரேகம் வெண்முத்துக் குடைகளும். அகேகம் பவளச்குடை 
களும், கொண்டாடத்தக்க அரேகம் ஜிவாத்ரக்குடைகளும், அசாயத்திலே 
உலாவுற நூறுகோடி சூரியரும் நூறுகோடி பூணச எர்திரர்களும்போல் 
எவ்விடத்தும் கிரம்பின. எ-று. (௬௦) 

சகசைலல் வைட பவ அவை. பயம see கஷ்னை. (rN ab me 

% செல்லாகநெறி - அகாசமார்க்சம்.



டூ௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உறையும், 

ஆதித் தனருங் குலமன் னவர்தக் 
நீதிப் புகழெங் குறிறைர் ததெஷச் 
Cer Be கவரித் தொகையுங் கொடியும் 
விதித் தலைதோ அமிடைந் தனவால், 

இ-ள். குரியனுடைய அருமையான குலத்திலேபிறர்த அரசர்களுடைய 

நீதிமார்க்கமான புகழானவ எவ்விடத்திலும் நிரம்பியதுபோலப், பிரகாச 
சசத்சதையுடைய சாமரக்கூட்டயகளுங் கொடிகளும். இவர்கள் செல்லு p 
வீதியினிடங்களெல்லாம் செருங்செ. எ-று. (௬௧) 

காற்றோ டுநிகர்த் தகடும் பரிவா 
னேற்றோ டுமிகர்த் சனயா னைவரைக் 
கூற்றோ டுநிகர்த் தனதேர் குலவு 
மாற்றோ டுநிகரத் தவனி கமரோ. 

இ-ள். வேகத்தையுடைய குதிரைகள் வாயுவேகத் துடனே ஓஒப்பாசெ 

சென்றன; யானைகள் மேகத்ரையும் ௮சன் மூழக்கச்தையும் ஒப்பாடுச் 

சென்றன; இரதங்கள் மலைகளின் வெவ்வேறான உயர்வை ஒப்பாடச்சென் 
றன; சேனைகள் சூழ்ச்து செல்கெற ஆறுகளை ஒப்பாடச் சென்றன. எ-று. 

மழுவுங் கரவா எழும்வார் சலையு 
மெழுவுகு் குலிசங் களுமே திகளுங் 
கொழுவும் வளையும் பலகுர் தருநீண் 
முழுவெஞ் சுடர்2வல் களுமொப்த் தனவால். 

இ-ள். [அப்படிச்செல்லுகிற சேனைக்கூட்டங்களிலே] மழுவாயுதங் 
களும், கைவாள்களும், நீண்ட விற்களும், எழுத்பண்டய்களும். வச்சிராயுதங் 

களும், தோமரங்களும், கொழுச்களும், சக்கரஙகளும். அசேகங் கைவேல்ச 
ளும், முழுதும் ெப்பத்டைச் கொண்ட ஒளி பொருந்திய ரீண்ட குலங்களும் 

கெருங்லெ. எ-று. (௬௩) 

மீயுற் றுடனொற் றியவெம் படையின் 
வாயுற் றெழுவெம் பொறிமண் டுவநீள் 
வேயுற் றபெருங் கிரிம் தெரியுர் 
தீயுற் றரனறவொத் தன!2௪ ணளவும். 

இ-ள். அகாயத்தளவும் மேலே நீண்டு உஒன்றுடனே யொன்றுமோதுத 

லாய அச்ச வெவ்விதான ஆயுஈங்களின் வாய்களிலே உண்டாகி எழுகின்ற 

வெவ்விய நெருப்புப் பொறிகள், நெருங்குவனவாய் நீண்ட மூங்இல்கள் 
பொருக்திய பெரிய மலைகளின்மேலே எரிகிற நெருப்புப் பற்றினை 
யொத்து ஆகாயத்தளவும் விளங்கெ. எ-று. (௬௪) 

நலிவுற் னு, நுடங் இடைநன் னுதலார் 

பொலிவுற் றணிதேர் மிசைபோ மினரார் 
கலியுற் ப் முகின் கனகக் இரிமேல் 

மலிவுற் றெழுவஞ் சிகண்மா னுமென,



விவாக காண்டம், ௫௩. 

இ-ள். சடலிலே தோன்றி யுயர்ச்திருக்க ரீண்ட பொன்மலைசளின் 
மேலே மிகுதிகொண்டு உயர்ந்துள்ள பொன்னிறச் கொடிகளை ஒப்பாயிருச் 
இன்றனவென்று சொல்ல. இடையானது வருச்தங் கொண்டு துவளு$ற 
ஈல்ல நெற்றியையுடைய பெண்கள். நிரைவுசொண்டு அழூய 6 தீர்கள்மேலே 
றிச் சென்றனர். எ-று. (௬௫) 

கருமா முகிலன் கவின் குழலார் 
பெருமால் கரியின் பிடரமேல் GU (Th! DA 

நிருமா முகலுக் கடையே யெழுமின் 

வருமா அுறிகர்த் தனவை பமெலாம். 

இ-ள். கருமையான நீலரிறத்தையுடைய மேகம்சை யொச்ச அழிய 
கூர்தலையுடைய பெண்கள், உடல் பெரிதா யுயர்ந்திருக்கற யானைகளின் 
முதுகுகளின்மேலே ஏறிவருதலானஅ, மிகப்பெரிதான மேச த்தின் நடுவே 
தோன்றுகின்ற மின்னலானது [மறையாமல் விளங்கிக்கொண்டு] வருவன 
வற்றை ஒப்பாயின. அவர்கள் செல்லுமிடஙசளெல்லாம். எ-று. (௬௬) 

விலையுன் னரிதா பயெவெம் பரிமேற் 
சிலைன் னுதலார் பலர்சென் றனரா 

லயும் புனல்வா ரியிலூ தையினா 
லலையுத் தரைமேல் வருமன் னமென 

இ-ள். தளும்புகின் றறீரையுடையகடலின்கண். காற்றினாலே சருசன்ற 

அலைசளின்மேலே வரு ௮ன்ன௩களைப்போல், வில்லையொச்ச ஈன்மை 
யான நெற்றியையுடைய பெணகள் பலரும், விலைமதிச்சச்கூடாச வேகத்த 
னையுடைய குதிரைகளின் மேலேறிச் சென்றார்கள். எ-று. (ser 

பரிதுன் னநெடும் படைதுன் னமத 
கரிதுன் oor ah Lf ib அகடர் தனனால் 

விரிகின் றசெழுஞ் சுடரவெண் டாஎஞ் 
சரிகன் றபுனற் சரயுத் தனையே. 

இ-ள். விரிவான செழுமையுள்ள ஒளியையுடைய வெண்முத்துச்கள் 
ஒதுங்குகின்ற அந்தச்சரயுஈதியை, குநிரைகளிறஙகிச்செல்லவும், நெடியசே 
னைகளிறங்கச் செல்லவும், மதயானைக ளிறய$ூச்செல்லவும், அரிச்சர்இர மகா 

சாசனும் இரங்க கடர்துபோயினான். எ-று. (௬௮) 

விரையே றியதார் புனவே லிறைவ 
னிரையே றுமனீ சநெருக் குதலாற் 
றரையே றியதண் புனறள் ள நெடுங் 
கரையே றிகிவா ளைகணக் கிலவே. 

இ-ள். பரிமள மிகுவதான மாலையணிந்த [கொலைத்தொழில் செய்கிற] 
வேலாயுதச்தைச் தாங்யெ அரிச்சச்தி மகாராசனுடைய வரிசை வரிசை 

யாய்ச் சரையேறுெசேனைகள் நெருச்குெதினாலே, கிலத்திர்குமேலே பெ,



Gy அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ருவகான குளிர்ர்த நீரானது மோதி வீசக்கரை மேலே செல்லுன்ற வாளை 

மீன்களுக்கு உரளவில்லை! எ-று. (௬௯) 

௮ரியன் னவா்மின் னனையார் கடன 
கெரியும் படி.துன் னிரெருக் குதலாற் 

பரியும் பணிமா லைகள்் பார்க் இலெர்£ழ்ச் 

சரியும் மணிமே கலைதா மறியார். 

இ-ள். சிங்கங்களையொத்த புருஷர்களோடுகூடி. ஈடக்கிற மின்னலை 

யொத்த பெண்களுடைய கொங்கைகள் பிதுங்கும்படி சேனைகள் நெருங்கு 

இறதினாலே அ௮ற்றுவிழுற அபரணம்களையும் மாலைசளையும் அப்பெண்கள் 
சோக்கிலர். பின்னும் €ழே சரிர்துவிழுர் திருக்க மன் மேசகலைகளையும் தாங் 

கள் தெரிர்துகொள்ளாமற் (சொல்லுருர்கள்.] எ-று. (௪௦) 

அரனார் முனியா மதனன் னவர்தோட் 

பரநா ரிய/கொயங் கைபடப் படமு 

னொருகா ளஞளவா நிறையொண் ணுதல்!।ரல் 

வருராண் மனுநீ திவழங் இலதால். 

இ-ள். சிவபெருமானாலே கோபித்தெரிக்காத மன்மசனையொத்த புரு 

ஷர்களஞுடைய தோள்களிலே அன்னியர் மனைவிகளுடைய கொங௩கைகள் 
[சந்தடி நெருச்சத்தினால்] மோகமோதச்செல்லுகறெதிஞலே, முன்னே ஒரு 

நாளாயினும் அழியாத கற்புள்ள அழகிய நெற்றியையுடைய பெண்கள், இப் 
போது சலியாணத்திர்கு வருகிறராளிலே. பரபுருடருடைய தோள்களிலே 

அன்னியஸ் திரீகளுடைய கொ௱்கைகள் படலாகாவென்று மனுஸ்மிருதி கூற 

வில்லை [என்ரர்கள். | எறு, (௪௧) 

வெளி றுஞ் ௬டர்வே லிளவே ளனையான் 

பிளிறுங் கரிதுள் எவிழுர் துபெயாந் 

தொளிருர் தனவல் லியொருத் தியையக் 

களிறென் றிருகை கொடுகட் டினனே. 

இ-ள். வெண்மையான ஒளியையுடைய வேலைக்சகொண்ட மன்மதனை 

யொத்த ஒருவன். முழங்குகின்ற யானை வெருண்டசையச் இழேவிழுந்து 
புரண்டு விளங்குவசான கொங்கைகளையுடைய கொடி. போல்பவளான ஒருத் 
தியை ௮ர்த யானை யாதென்று தனதிரு கைகளாலுசர் தழுவினான். எ-று. 

ஆடுங் கழன்மன் னனனே ௧க௬ட 
னாடுர் தருவும் பலஈண் ணிட௫ெடுங் 
காடுங் திரியும் பலகண் கெடச் 
தோடுங் குளிர்கோ மதியுற் நனனால். 

இ-ள். ௮லம்புசன்ற வீரச்கதழலையுடைய அரிச்சர்திர மன்னன் இவ் 

வாறு அனேசம் அரசர்களுடனே நாகெளும் மாச்சாலைசளும் பலவாரறாசவுள்ள



விவாக காண்டம், ௫ட௫ 

லெல்லாம் ட்டி. பின்னர் நெடிதான காகெளும் மலைகளும் பலவாருசச் 

சண்டுகொண்டேபோய். ஒவெதான குளிர்க்த புனலையுடைய கோமதியாந்றி 

னருகேசென்றுன். எ-று. (௭௩) 

மேற்படி. வேறு. 

கானயா ரனைத்தையுங் கடஈது கெளூிக 
மானயா ரூயகோ மதியை ஈண்ணியே 
யானையு மிரதமு மிவுளி மீட்டமுஞ் 
சேனையு மன்னனுஞ் சென்றி றுத்தவே. 

இ-ள். அப்படிக் காட்டாறுகள் முழுதுங் கடர்துபோய், கெளசிகை 
யென்னும் பெயர்கொண்ட கோமதியாற்றையடுத்து, யானைகளும், இரதங் 

களும். குதிரைக்கூட்டங்ளும். காலாள்ககளும் அரிச்சர்திமசாராசனும்போய் 

இறங்கெ. ௪-று. (௪௪ 

தோய்கதிர் வேற்படை சூழ்ந்து அன்னிட. 
வாய்கதிர் முடியினா னாற்றை ஈண்ணினான் 
பாய்கதிர்ப் படலையுட் சுருக்கிப் பையவே 
காய்கதிர்ச் செல்வனுங் கடலை ஈண்ணினான். 

இ-ள். ஒளிசோய்ச்ச வேலாயுதங்களை யுடைய சேனைகள் எங்குஞ் 

சுழ்கலாய் நெருஙக, எங்கும் பரவுவதான ஒளியையுடைய இரீடமணிந்த 
௮ரிச்ச்திரமன்னனும் அர்தக்கேமதியாத்றினருகே போயிறங்இனொன். அப் 
போது எங்கும் பரவுவனவான சிரணகச்கூட்டங்களைத் தன்னுள்ளே ஒடுக்இக் 

கொண்டு வெப்பமின்றிச் சுற ஒளியால் மிச்ச சூரியனும் மேலைக்கடலி 

லேபோ யிறங்கினான். எ-று. (எட) 

ஆழமேம் கருங்கட லதனின் வெய்யவன் 
விழலு மன்னனும் வேந்தர் மக்களு 
மேமையர் யாவரு மிரத முங்கட 
வேழமூஞ் சிவிகையும் விட்டி றங்இனார் 

இ-ள். அழத்தையுடையதா யலைகளெழுகற கறுத்த கடலிலே சூரியன் 
போய் முழுனெவுடனே, அரிச்சக்இா மகாராசனும், மற்றுமுள்ள ராஜகுமார 
ர்களும் பெண்களெல்லோரும், இரதஙகளையும், மதயானைகளையும், பல்லக் 
குகளையும் விட்டுக் ழே யிறஙகிஞர்கள். எ-று. 

எழு வென்பது டீட்டல் விகாரம்பெற்று ஏழெனவந்தது. (era) 

மண்டல வேந்தரு மாத ரீட்டமுக 
திண்டிற லமைச்சருஞ் சேனை வெளளமுர் 
தண்டா ளஎம்வளை தவழு மாகதி 
வண்டலி லிடமற வாதி றுத்தவே. 

இ-ள். உலகத்தரசர்களும், அவர்களுடைய பெண்டுகளின் கூட்டமும்; 

மிகுந்த [புத்தி] வல்லமையுடையமர்திரிகளும். மற்றச் சேனையின்கூட்டமும்



@a அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

திண்ணிதான மூத்துக்களைத் சரூன்ற சங்குகள் தவழமூவனவான அர்தக்கோ 
மதியென்னும் பெரிய ஆற்றின் சராயிலே டுவற்றிட மில்லாதிருச்கும்படி 

வர்திறங்னெ. எ-று. வண்டல் - சேறு. (௪௪) 

பட்டினு மணியினும் படங்க மைத்துவிண் 
முட்டிய செம்பொனின் முடிகள் வைத்துமேற் 
கட்டியும் பதாகையும் கட்டி நீடிரை 

ட்டனர் மன்னரு மின்ன னாருமே. 

இ-ள். அரசர்களும், அவர்கள் பெண்டெளும் பட்டினாலும், மணிகளா 

ஓஞ் செய்திருக்கிற கூடாரங்கள் நிறுத்தி, ஆகாயத்தை யளாவுவதாசச்செம் 
பொன்னாற் செய்க சிகரங்கள் வைத்து, மேற்கட்டிகளும், கொடிகளும் சட்டி. 

நீண்டதிரைகளுஞ் சூழவிட்டார்கள். எ-று, (௪௮) 

சண்பகத் தருவினுஞ் சந்த 6 னத்தினுக் 
திண்பனை படிலினுர் தேவ தாரத்துர் 
தண்பரும் பலவினலுந் தாறு பாய்பசும் 
புண்படு கரிகளும் பரியும் பூட்டினர். 

இ-ள். சண்பக மரங்களிலும் சந்தன மரங்களிலும் வலிய களைகளை 

யுடைய அடல் மரங்களிலும் தேவதா? மரங்களிலும் தண்ணிதாய்ப் பருத் 

துள்ள பலாமரங்களிலும், ௮௨குஈம் பாய்தலினார் பசிய ரணம்பொருர்திய 
யானைகளையும், குதிரைகளையும் கட்டினார்கள். எ-று. (௭௯) 

நிலைமரம் பள ஈதிட நிவந்து குத்திய 

கொலைமத யானையின் கோடு போலவே 

சிலைமத னனையவர் மார்பிற் றேனனார் 

முலைமத யானையின் கோடு மூழ்க. 

இ-ள். அங்கே நிற்கிற மர௱கள்பிளச்க, உயரர்து குத்தின கொலை செய் 

இற மதயானையின் கொம்புபோல்வனவாய் வில்லையுடைய மன்மதனை மொப் 
பான புருஷர்களுடைய மார்பிலே, சகேன்போலும் வசனச்தையுடையபெண் 

கள் மலையாகிய மதயானையின் சொம்புகள் அழுர்தலாயின. எ-று. (௮0) 

மோதுகொண் டலைப்பொரு மூரி யாணதம் 
மீதுகொண் டலைத்தமெய்ம் மெலிவு மாறவே 

சாதுகொண் டலைகுழற் றைய லார்முலை 

வேதுகொண் டொற்றினார் வீரர் மீதெலாம். 

இ-ள். கடலிலே மோதுவதான மேகம்தை யொப்பாசப் பகைவாமேலே 

மோதுகன்ற பெரியயானைகளின்மே லேறிவர்த உயர்வான வுடம்பின்மெலி 

afr, மெல்லிய பராகங்களைக கொண்ட மலர்களசைூறெ கூந்தலை யுடைய 
பெண்கள் தங்கள் தனங்களாகிய வெம்மையைக்கொண்டு அர்த வீரர்கள் 
உடம்பெல்லாம் ஒற்றுரல் செய்ரர்சள. எ-று. (௮௧)



விவாக காண்டம். @er 

௮இலொடு சந்தனத் துணியி னாக்கிடு 

அகில்பொதி மணிபூரை யெரியுச் தூமமுஈ 

திகிலெனப் பலபல செக்கர் வானம்வெண் 

மூகில்பொதிந் தனவென மூண்டெ api sau. 

இ-ள். ௮௫ற் சட்டைகளுடனே சர்சனக்கட்டைசளையும் மூட்டி யுண் 
டாக்தெய சலையிலே முடிந்துள்ள செம்மணியையொத்த நெருப்பும், புகையும் 
கண்டவர் நெஞ்சு இடக்டெ, ௮ரேகமான செவ்வானமானது வெள்ளிய மேக 

திீதினாலே மூடப்பட்டதுபோல் மேன்மேலாய்க் சளர்க்சன. எ-று. (௮௨) 

ஆறிலா தணிபடங் கத்து ளேற்றிய 

மாறிலாத் துளங்கெழின் மணிவி எக்கொளி 

தேறலாந் தகைமைய இலம்பி நூல்பொதி 

தூறெலா மின்மினித் தோற்ற மென்னவே. 

இ-ள். [புகுதற்கு விட்டவழியல்லதுவேற] வழிகளில்லாமல் எங்கும் 
நி.ரப்புகலான கூடாரத்துள்ளே ஏற்றிவைக் இருக்ற காக்ரா பசையில்லா 
மல் விளங்குசின்த அழமகையுடைய இரத்தின விளக்குசகளின்ஒளியான து, லம் 
பிப்பூச்சியாலே கட்டப்பட்ட நாற்படலைகள் முழுதும் மின்மினிப்பூச்செளினு 

டைய சோற்றமென்று சொல்லும்படி. துணிர்து சொல்லலாடிய தகுதியை 
யபுடையன. எ-று. (௮௩) 

குசைநெடுங் கடும்பரிக் கொற்ற மன்னவன் 

வசையிலா ஈங்குல மடர்தை மாழுலைக் 

இசைவனோ வென்றுவர் தெட்டிப் பார்த்தெனத் 

இசையெலாங் கதிர்விரித் தெழுந்த திங்களே. 

இ-ள். கடிவாளத்தையுடைய நீண்ட வேகமான குதிரைமே லேறுகற 

ஜயத்சைச்கொண்ட அரிச்சர்திரமசாராசனானவன், யாதொரு பழிப்பு மில் 
org sng குலத்திலக தரித்த சந்இரவஇபினுடைய பெரிய தனங்களுக்குத் 
தீகுந்தகவனோவென்று அவனை யெட்டிப்பார்ப்பதுபோல் சந்இிரனானவன் சர் 

தோஹித்து எட்டுச்இக்கிலுர் உனது கரணங்களை விரித்துக்கொணடு உதய 

மாயினான். எ-று. (2௪) 

செங்கய லனையகட் டெரிளை தன்றிரு 
மங்கல முணர்ந்துமண் மடர்தை யட்டதோர் 
பங்கமி லிரசிதப் பானை மேல்வழி 
பொங்கலிற் பு.௮ரிலாப் பொலிர்த தெங்குமே. 

இ-ள். சவர்த சயற்கெண்டை.ரினையொத்த சண்களையுடைய சக்திரவதியி 
ன்திருக்கலியாணச்தைக் பெரிர்து, பூமிீதவி சமையல்செய்ததாகியகருதோ 

ஷரமுமில்லாத வெள்ளிப்பானைமேல் விரிந்து பொங்குகிற பாற்பொங்கல்போ 
எவ்விடத்தும் புதிதான சந்திரிசை நிறைர்து விளங்க. எ-று. (௮௫) 
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OA அரிச்சந்திரபாரரண மூலமும்-உரையும், 

பெருக்கவா னிலவிடைப பேதை மாதரைக் 

கருத்துறக் காதலர் கலந்து றங்இனா 

OS SPM காதலும் வளர மன்னவ 

னொருத்த ?ன தனிக்கிடஈ துறக்க நீங்குனான். 

இ-ள். அப்படிப் பரவின வெண்மையான சர்திரிசையாலே. ௮றியா 
மையையுடைய பெண்கள் மனதொருமிக்க, அவர்களுடைய சாயகர்கள் கூடி 

நித்திரை செய்தார்கள், அரிசசர்தான் உருவனே மனவருத்தமும் ஆசையும் 

மேன்மேலாகி ௮ளாத் சணியஞாய்ப் படுத்து மித் திரையில்லா திருக்தான். எ-று. 

உ ௬வெளி னோக்குவ னுவப்ப னுன்னவன் 

காவினா லேங்குவன் கலங்கு வன்மதி 

மரபினா டன்கணென் மனது மீபாம்வழ் 

யிரவுபோ தற்டெ மில்லை யோ வென்பான் 

இ-ள். அப்படி. ரித்திரைகொள்ளாமல் சந்தாவதியினுடைய ஈ.ர௬வெ 
ளித்தோற்றத்தைப் பார்ப்பான் ; சர்மோஷிப்பான்; அதையே கருதுவான் ; 

அதை மறர்தபோது துக்இப்பான்; கலங்குவான், சக்தி குலத்தினளாஏய 
சந்திரவகியினிடத்திலே என்மனது போவதாகய வழியில் இராச்திரியிலே 
மாத்தாம் போவதற்கு இடமில்லையோவென்று புலம்புவான், எ-று. (ser) 

கொடியமா மதனையுங் கொழுநி லாவையு 

கொடியினு மொருகுறை சொல்லி கோகலான் 

படிலொா விழியையும் பாரில் வோநிரீஇ 

விடிகிலா விரவையும் வெறுக்கும் வேளையில். 

இ-ள். கொடுமையையுடைய பெரிய மன்மதனையும், செழுமையான சக் 

இரனையும் ஒருநெடிப்பொழுசாயினும் ஏதேனுமொரு குறையைச்சொல்லி 

சொச்துகொள்ளாதவனாய், தூஙகாத சண்களையும், உலகத்திலே வேரூன்றி 
விடியாதிருசக்சற இராத்திரியையும் வெறுத்துக்கொண்டிருக்கிற சமயத்தில். 

மையலுங் கங்குலு மதியும் வாட்டவிவ 
வையனோ வெளியனென் றணிவ யிற்றினித் 
கையினா லறைநதுகூய்க் காமா வாரணம் 
வெய்யவா விரையவா வெனவி ளித்தவே. 

இ-ள். அரிசசர்திரனைச் சாமமயக்கமும் ௮5 இராத்இிரிசாலமும், சா 

இரனும் வாடச்செய்வனவாயிருக்சக, அப்போது அழகான கோழிகள் இச் தஜம 
னானை அரிச்சர்திரனோ எளியனாயிருச்சிரானென்று மதழகிய வயிற்றில் [இர 

காய] சையினாலே மோதியடி த. துக்செொரண்டு சூரியனே ! ஈ தயமாகி விரை 
வில் வாவென்று கூப்பிட்டன. எ-.ற. (௮௯ 

ஊழிவெங் கதிரவ னுதய முன்ன றிர 
தாழியுர் தங்களு மார்ப்பு டங்கெ



விவாக காண்டம். Bao 

கோழியு மார்த்தன குக்கி லார்த்தன 
சூழியிற் புள்ளெலாச் துள்ளி யார்த்தவே. 

இ-ள். வெயிலையுடையவனான வெவ்விய இரணத்தைச் கொண்டகுரிய 
னுதிப்பதை முன்னே தெரிந்து கடலுஞ் சச்தரனும் தங்கள் ஆரவாரமடங் 
இன. அப்போது சோழிகளெங்குங் கூவின. செம்போச்துசள் கத்தின. குளங் 
சளிலே தூங்குகிற பட்டுசாதிகளெல்லார் அள்ளித்துள்ளிச் சத்தித்தன. எ-று. 

குச்சில்-செம்போத்து. சூழி-குளம். (௬௦) 

நங்குலத் காசனை ஈலிந்த பாதகக் 

கங்குலைத் தங்களைக் கனன்று தேர்சடா 

யங்கண்மா ஞாலம்விட் டகற்று வேனெனாச் 

செங்கதிர்க் கடவுளுஞ் வந்து தோன்றினான். 

இ-ள். ஈமது குலத்திலே பிறர்த அரிச்சர்திரனை வருத்தப்படுத்தின 
பாவிகளான இரவையும், சந்திரனையும் சோபித்துத் தனது தேரைச் செலுத் 

இக்கொண்டு அழதொன இடச்சையுடைய பெரிய வலகத்தை விட்டுப் 
போம்படி. செய்கறேனென்று சவெர்த சூரியபசவானுர் தனது சண்கள் 
சிவப்பா யுசயமாயினான். எ-று. (௯௧) 

படர்கெடுத் தறநிலை பரித்ச மன்னனுச் 

இடர்வினை த் தெய்திய விராம டர்தையிப் 

புடவிவிட் டேகினும் போன இக்கெலாக் 

தொடர்மினென் றெண்ணிலாச் சுடரை-யேகவினான். 

இ-ள். உலகத்திலுள்ள துன்பததைப் போக்கித் தருமச்தினது நிலையை 

க்காத்த அரிச்சக்தி மசாராசனுக்கு?் துன்பத்தையுண்டாச்சச் சொண்டிரு 
ச்ச இரவாகயெ பெண்ணை. அவள் இந்த வுலகுத்தைவிட்டுப் போனாலும் அவ 
ளோடிப்போன இசைகளெல்லாம் மொடர்ந்து பற்றுகளென்ற சூரியனான 

வன் சணக்கில்லாச தனது இரணங்களை யனுப்பினான். எ-று. (௬௨) 

அலரிவந் தெழமுர சதி வாழிபோற் 
புலரியி லானடி பூசிச் தண்ணலுஞ் 
இிலாசில சுடர்மணித் தேரி லேறினா/ 
பலர்பல கரிகளும் பரியு மமறினார் 

இ-ள். ௮ப்படி4் சூரியன்வர் துதயமாசவே. கடலைப்போழ் பேரிகைகள் 

முழங்க, விடியற்காலத் திலே வனடியைப் பூசைபண்ணி அரிச்சந்திர மகா 

ராஜனும் ௮வனைச் கூடிவருகிற சற்ிலரும் ஒளியையுடைய இரத்தினகசத 

மான தேர்மேற் கொண்டவர்களாக. மற்றைப்பலரும் பலபலவான யானைக 

ளின் மேலுர் குதிரைகளின் மேலு மேறினார்கள். எ-று. (௬௩) 

௮நசமா லாற்றைவிட் டகன்று மன்ன வன 
மேந்தமால் கரிபரி நடப்ப மொய்த்துடன்



௬0 அரிச்சந்திரபூராண மூலமும்-உரையும், 

5 SOT MERINO கடலு டன வாச 

சந்தமால் வரைத்தடஞ் சார னண்ணினன். 

இ-ள் உடனே அரிச்சச்திரமகாராஜன் ௮ர்சப் பெரிதான கோமதி 

யாற்றைச் சடர்துநீங்கி, உயர்ச்ச யானைகளும், குதிரைகளும், நெருங்குதலாய் 

மூன்னேஈடக்., பரிமளத்சையுடைய மாலைகளணிர்த கூர்தலைபுடைய பெண் 

கள் கூட்டமான கடலுர் ரொடர்ர்துவரச சர்தனமரங்களோகொடி. உயர்ர் 

துள்ள மலைகளினுடைய பெரிய சா£லைப்போய்ச் சேர்ந்தான். எ-று. (a+) 

அ௮ரிதகி பலாசமா இலக மாசினி 

விரிமலர்ச் சண்பகம் வேங்கை கோங்கமை 

சொரிமலர்ச் சுரபுனை பசோகு துன்னிய 

வரிமணற் காவிடை வாது வைகினான். 

இ-ள். கடுச்காய்மரம் - பலாசமரம் - மாமரம் - மஞ்சாடிமரம் - பலா 

மரம் - விரிகிற மலர்களையுடைய சண்பகமரம் - வேறகசைமரம் - கோங்கு 

மரம் - மூங்கில்மரம்- சொரிகின்ற மலர்களையுடைய சுரபுன்னைமரம் - அசோ 
கம் ஆய இவ்வகை மரங்களில் நெருங்கிய [கிள்ளேகள்] இசையினை மிழ.்று 
இன்ற மணத்தைச்கொண்ட சோலையிலேவந்து தங்இனான். எ-று. (கடு) 

அலைசுனை யாடவு மருவி யாடவு 

மலைமிசைப் பிடியும்வன் களிறு மானவே 

சிலை நத லாருஞ்செல் வருஞ்சென் தேறினார் 

மூலையொடும் புயத்தோடு நிகர்த்த மொய்ம்பின 

இ-ள். அலைகளையுடைய சுனைநீராடவும், அருவிரீராடவும். மலைமேலே 

பெண்யானையும் வலிதான அண்யானையும்போல. வில்லைப்போலு நெற்றியை 
யுடைய பெண்களும், புருஷர்களும்போய் ஏறினார்கள். அம்மலையானது 
ஸ்திரீகளினுடைய கொங்கைகளையும், புருஷர் சோள்களையும் ஒப்பானசிசரங 
களுடையதா யிருச்சின்றது. எ-று. 

மொய்ம்பு தோள் - மலைத்தோள், சிறுகுன் றுகள். (௬௬) 

௮ருவிச ளாவொர் சுனைக ளாடுவார் 
வெருவிவர் தகன்கரை மீதி லேறுவார் 
சருவிநின் றோடியப் புனலிற் முவுவார் 
மருமலர் கொய்குவார் மலைந்து மீள்குவார். 

இ-ள். அருவிசளிலே நீராடுகிறவர்களும், சுனைகளிலே நீராிறவர்க 
ளும், அப்படி நீராவெதற் கஞ்சிவந்து அகன்ற சரைமே லேறுகறெயர்களும், 

சைசைசெய்து விளையாடிச்கொண்டு நின்று அர்நீரிலே குதிச்றவர்களும், 

பரிமள த்தையுடைய பூச்கொய்கிறவர்களும். ௮ட்பூலைச குடிச்சொண்டு திரும் 
புபவர்களு மாயினார்கள். எ-று. 

சருவல் - சைகைசெய்சல். (௬௪)



விவாக காண்டம். Inds 

அருவியுஞ் சுனைகளு மாடி நுண்மணல் 
மருவிய வண்டலு மணந்த சோலையும் 

பருவரைக் குடுமியும் பளிக்குப் பாறையும் 

பொருவிலாப் புனங்களும் புகுந்து நோக்குவார். 

இ-ள் அப்படி. ௮ருவிகளிலுஞ் சுனைகளிலும் நீராடி, நுண்ணிய மணல் 

களையுடைய வண்டலிலும், ௮அவ்வண்டல் கூடின சோலைகளிலும், பருத்தமலை 

ச்செரங்களிலும், பளிங்குப் பாறைகளிலும், ஒப்பில்லாத இனைப்புனங்களிலும் 
போய் வேடிக்கை பார்ப்பார்கள். எ-று. (௬௮) 

அன்றிருர் தணிவரைச் சாரல் வைகியே 

துன்றிருள் விடிந்தபின் சோதி வேலினான் 

சென்றிருஞ் சுடர்மணித் தேரி லேறியே 

வென்றிவெம் படையொடும் விரைந்து போயினான். 

இ-ள். அழகிதான மலைச்சாரலிலே அன்றைய தினச் அம்கியிருர் து; 

நெருங்க இருளையுடைய இராத்திரி விடிர்தபின்பு உளியைச்கொண்ட வே 
லாயுதத்தையுடைய அரிச்சந்திரன் எழுந்துபோய் மிக்க பிரகாசத்தை யுடைய 

இர.த்தினமயமான தேரின்மே லேறிச்கொண்டு, ஜயத்தையுடைய குரூரமான 
சேனைகளுடனே அதி£ீச்சிரத்திலே போயினன். எ-று. (௧௯) 

வேயிருங் கானமும் வெற்பி லுச்சியு 
மாயிரும் பொழில்களு மடிர்.து நுண்பொடி 
யாயின விசும்பினை யடைந்த தூளியுஞ் 
சேயிருஞ் சுடர்மணித் தேர்கள் செல்லவே. 

இ-ள். மிகவு முயர்ச்து பெரிதான சகார்திகளையுடைய Ors Hors 

மான இரத்தினங்கள் செல்லுதலாலே. மூயகில்களுடைய பெரிய காகெளும், 

மலைச்செரங்களும் மிகப்பெரிதானசோலைகளும் அழிர்து சிறியபொடிசளாயி 

னவாய், அதினின்று மெழுச்த தளிச ளெல்லாம் ஆகாயத்தில் போய்ச் 
சேர்ச்தன. எ-று. (௧௪௦௦) 

செந்நிறப் பொலன்கதிர்த் தேரி னாழியுந் 
தீந்நிற மவ்வழி யனைத்து மாதலாற் 
பன்னிறக் சரிகளும் பரர்த பாறையும் 
பொன்னிற மேருவே போற்பொ லிந்தவே. 

இ-ள். அரிச்சர்தொினுடைய Fats நிறத்தையுடைய பொன்னிறமான 

ஒளியைச்சொண்ட தேரி னுருளைகள் படிச்சு, அந்தத் தேரி னிறமே அவ்வ 
ழிமுழுது மாறதினாலே, பலகிறங்களையுடைய மலைகளும், பரவுதலான கற் 

பாறைகளும் பொன்னிறமான மகம் மேருவைப்போல விளங்க. எ-று. 

வானமுற் நெழுந்தமா மலையு மால்கரித் 

தானமுற் மொழுகய தடமுஞ் சாரலஓு



௭௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

நானமுற் நறெழுஈறும் பொழிலு ஈண்ணிவெயம் 
கானமுற் றருகெறி கடந்து பேரயினான். 

இ-ள். அகாயத்சைக் தொட்டுக்கொண் டூயர்ர்இுருக்கிற பெரிய மலைக 

OF, உயர்ச்த யானைகளுடைய மதங்கள்பட் யெர்ந்துடிடக்ற மேகளும், 

அர்த மலைப்பச்சங்களும், கஸ்தூிி வாசங்கொண் டெழுர்துள்ள ஈல்லமலர்ச் 

சோலைகளும், வெப்பமாகிய காகெளும் கடர்துபோய், இப்படியே பல அரி 
தான வழிசளெல்லாம் ௮ரிச்ஈர் தரன் கடர்துபோயினான். எ-று. (௧௦௨) 

விரிர்த வெங் கமர்களும் வெயிலின் வெந்து£ழ் 
சரிர்தமா மலைகளுஞ் சருகு வெர்துமேற் 
பொரிர்தமா மரங்களும் புகைந்து பார்மிசை 
யெரிர்தெழு கடுஞ்சுரத் செல்லை யெய்தினான். 

இ-ள். இப்படி. விரிர்இிருச்சிற செவ்விதான விடர்நிலங்களும், வெயிலி 

னாலே வெர்து 8ழே சரிர்துடெச்கிற பெரிய மலைகளும், சருகுகள் வெந்து 

மேலே பொரிந்திருக்கெற பெரிய மரங்களும், புகைதலாய் நிலத்தின்மே 

லெல்லாம் எரிர்செழுகற கடமையைச் கொண்ட பாலைவன த்தினெல்லையை 

யரசன ஹுஇஞனான். எ-று. (௧௦௩) 

அறுசீர்ச்கழிநேடிலடி யாசியலிருத்தம் 

என்றுமம ரர்க்குவினை யின்றியான் முப்புர மெரித்த கனலும். 
வென்றிமத னைப்பொடி படத்திரு நுதற்கணை விழுத்த கனலும் 
வன். றிறையெறிக்தெழுகடற்குணடுவைத்தவடவைக்கனலுமுற்் 
ஜொன்றுபடவந்துகுடிகொண்டவணுறைந் தனவுருப்பமெழவே, 

இ-ள், இனி எச்காலத்தும் தேவர்களுக்குத் துன்பவினையில்லாமல் வெ 

பெருமான் திரிபுரத்தை எரித்த நெருப்பும், வெற்றியையுடைய மன்மத 
னைச் சாம்பலாக அழகிய நெற்றிச்கண்ணைச் இறச்தெரித்த நெருப்பும், வலி 

தான அலைகளைவீசி எழுகிற கடலுக்குள் ஈடுவே வைக்திருச்சிற வடவாச் 
இனியும் கூடி ஒன்றாகவர்து குடிகொண்டு எவ்விடத்தும் வெப்பம்லீசி ௮௦ 

குத்தங்குதலாயின. எ-று. (௧௦௪) 

கானமுழுதுந்தெறுகனற்றிரளில்வெந்தெழுக திர்ச்சுடரின்வெர் 
தூனமுற வற்றியுர கத்தலை வெடிப்பவத லுச்சி வழிபோய் 
வானள வயெழுந்துபுவி மீதுவிழு கின்றமணி வந்து பகல்வான் 
மீனம்விழு இன்றபடி யாமென விளங்கின வெளிப்புற மெலாம். 

இ-ள். ௮ர்தச்சாடு முழுதும் சுடி. நெருப்புச் சுவாலையினாலும், ஆகாய 
த்தி லெழுர்துவருறெ சூரிய இொணத்தினாலும் வெர்து பமுதாக வுலர்ந்து 

வற்றுதலாய்ப், பாம்புத்நலேசளும் பிளப்ப அதனுடைய தலையினின் றும்போய் 
ஆகாயத்தளவுமெழுந்து மண்மேலே வந்து விழுகின்ற நாகரத்தினங்கள். பக 

ற்சாலத்திலே உதிருிற ஈட்௨4இரச் கூட்டங்கள் ஒப்பாமென்ன, அர சவெறு 

நீல வெளியினிடா்சளெல்லாம் விளங்க. எ-று. (௧௦௫)



விவாக காண்டம். குந் 

கரும்புய லருஈதுளி கரநதுடல் கரிந்தயல் களைஈது நெடிதாய் 

வரும்பருவ முட் தலை மயங்கிமழை யென்பது மறந்த YB GD) (i 

பெரும்புவி (॥ிளந்ததி லனஈதன்முடி யிற்சுடர் பிறங்க யெழுமா 
லிராம்புவி சனஈதழ லுமிழ்ஈதவகச னைச்சுட வெழுந்த தெனவே. 

இ-ள். கரியமேகஙகள் பெய்க ௮ரிரான 'மழைத்துளிக ஸில்லாமல் 

அச்தறில வெப்பத்தினாலே உடவெல்லாமர் தீய்ந்து ௮௫ நீலத்துக்கப்பாலே 
தங்கள் கூட்டை லைந்துபோய் | நாலுமா;௮வளவாக | வரு தான பருவகாலமுர் 
தமொறி மழைபெய்கிறதென்பதை மறந்துபோனதனாலே. அப்பெரிதான 

நிலமெல்லாம் வெடித்து. அவ்வழியே ஆஇசேடனுடைய தலையிலுள்ள இரத்து 

ன சோதிகள் விளஙகிக்கெருச் தன்மையானது. அப்பெரிதான பாலை நிலம் 

கோபித்து தன்மேல் நெருப்பைக சக்குற சூரியனேச ஈடதற்காக மேலே 
களம்பினதுபோ லிருந்தது. எ-று. (௪௦௬) 

சுரப்புறு சிறைப்புன லெனக்கருதி வற்றிய துவட்டு யதனா 

னிரப்புறு தவிப்பின யொழித்திட மனத்தினி னினை த் துழையெலா 
மிரப்பவரை நித்தலு ஈடத்தியுமொ ரற்பமு மிரக்க மிலர்பாற் 
பரப்பவரை யொத்தன கரப்பவரை யொசத்கன பசாச ரதமே. 

இ-ள். மான்களெல்லாம் உடம்பிளைத்துவற்றிய தளர்ச்சியினாலே தமக்கு 

நிரம்புதலான தாகத்தை நீச்சச்கொள்ள, பேய்ர்தேோரன கானலைப் பெருகு 

இன்ற குளத்து நீரென்று ரினைத்து, யாசிப்பதாக ஒருவரிடத்திலே இனர் 
தோறுஞ் சென்றும் ஒருசிறிசேனு-கொ௫கக இரக்கமில்லா தளர்களிடத்திலே 

பரவி யலைஏறெவர்களை யொப்பாயின. பேய்க்தேரான கானல் அவர்களுச் 

குககொடாமல் மறைந்துகொண்டு இரிகிறவர்களை யொத்தன. எ-று. (௧௦௭௪), 

அடுர்திறலு மவ்வவர் படுந இறு நாமமு மணத்து மெழுதி 

நடுங்கலு ஈறும்புன றவிர்ஈதுடல் பதைத்துயிர் நடுங்கி யுழலுக் 
கொடுக்கரி மருப்பும்வெருள் கற்றிடரு மற்றுள குவட்டினிடையு 

நெடுங்கடறடந்திரை சளர்ஈகென முழங்குறு நெடித்திளெலாம். 

இ-ள். பசைவரைக் கொல்லுகற சாமர்த்தியமும். அவரவர் பவெதாகயெ 
சாமர்த்தியமும், பெயருமுதலான எல்லாமெமுகி ஈடப்பட்ட சல்லும், சல்ல 
நீர்கிடையாமல் உடல்பதைபதைச்து உயிருமஞ்சியலைலசான கொடிய யானை 
க்கொம்புகளும், பயப்படத்தச்சக ஈல்லுமேகெளும். இன்னமு முண்டான 
குன்றுகளினிடத்திலும் நெடிகான கடலிலே பெரிய அலைகள் ஒலிப்பது 

போல். சள்வண்டெளின் கூட்ட$தோசை முழஙகுவதாயிருக்கும். எ-று. 

ஈடும்கல்“- ஈடப்பட்டசல், நெடி - சிள்வண்டு, (௪௦௮) 

அநதவெயி லத்தகல் விசும்பிட வெடி. த்.துவிழு மானை யினெடுந் 

ந்தமணி யைத்துளி யெனக்கருகு | சாக கமெலாம் 

ee re விமர் ‘ 
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a அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

வெர்தெரி கொளுஞ்சரு கெழுச்அவிழு கங்குலில் விரிந்த நிழலில் 

வக்தடரு மெண்குமசை யுங்கடமை யஞ்கலையு மானி னமுமே. 

இ-ள். சாதகப் பட்சிகளெல்லாம், ௮ர்.த நிலத்திலே எரிகிற வெயிலி 
னாலே அ௮சன்ற ஆகாயவரையிலும் வெடி.த்துச்சென்று விழுற யானையி 

னுடைய நீண்டகொம்பிலுள்ள முத்துகளை மழைத்துளியென் றெண்ணி 

யுண்டு அலைசன்றன. வெந்து எரிகிற நெருப்புக்கொள்ளுற சருகுகள் 
எழுச்துவிழாரின்ற இருட்டிலே விரிர்திருகற நிழலில் கரடிகளுங் கானக் 
குதிரை, கடம்பைசளும், மான்கூட்டங்களும் வருவதுபேர்ல் வந்துவிழு 
ந்து நெருங்குதலாகும். ௪-று. (௧௦௯) 

மண்மக ஞூடுத்ததிரை வாரிவட வைக்கனலை மாற்றி யிதிலோர் 
வெண்மணலை வைக்கிலச மங்கைய ரிரும்பதியும் வெந்து விடுமாற் 
கண்மூமுதை யும்புடை பெயர்ந்துகவ ருங்கடையுகத்தி லிதிலோர் 
அண்மணறெ நறித்துவிழி னும்பிரள யப்புனலை நுங்கி விடுமால். 

இ-ள். பூமிதேவி ஆடையாக உடுத்தியிருக்கிற அலைகடலிலுள்ள வடவா 
மேகாக்சனியை [வேறிடத்தில்] மாற்றி, ௮ஃதிருக்றெவிடத்தில் இந்தநிலத்தி 

லுள்ள ஒரு வெண்மணலைச கொண்டுபோய் வைத்தால், அரம்பையர்ச எிருச் 

இற பெரிய தெய்வலோகமும் அதன் சுவாலையிலே வெர்துபோம், இந்தப்பூமியி 
னிடங்களெல்லாம் தானிருக்குமிடத்தை விட்டுவர் துகவளீகரிக்கிற யுகமுடி. 

விலே இச்த நிலத்திலுள்ள ஒரு நுண்ணிய மணல்தெறித்து Saps gsr gyw 

பிரளயகாலத்து வெள்ளத்தையும் குடித்துச் சுவறப்பண்ணும். எ-று. (௧௪௧௦) 

வெங்கதிர்தெ றுங்கொடிய விண்டுவனம் வெந்தெரியும் வெர் சழலி 

யங்கதமி றந்துமத குஞ்சர மிறந்துட லழிந்தி டமெலாஞ் [ன்வா 

செங்குருதி யங்கடலின் மண்டமுது வாரியலை இந்து நுரைபோ 
லெங்கனணும் விளங்குவன வெண்குவ டெனும்பரி செலும்பு மலையே. 

இ-ள். சூரியனாலே சுடப்படுதிற நீண்ட மூரஙஇற்காடுவெந்து எரி௫ற 
வெப்பமான நெருப்பினிடத்திலே, பாம்புகளும் மதயானைகளும் விழுந்து 

செத்து, அவைகளினுடம்புகளழிர்து எவ்விடங்களிலும் பெருகின Hans 

இரத்தமானது அழதொன கடலிலே போய்ச் கலகக, ௮ர்2ப் பழைய கடலி 
னலைகள் சிர்துகன்ற நுாரைபோல் வெள்ளை மலைக ளென்னும்படி எலும்பு 
மலைகள் எவ்விடத்திலும் மிதப்பன வாயின. எ.று. (௧௧௧) 

வெங்கரி யுரித்திடை புனைந்தவள் சலஞ்சலை விளங்கு சடிலச் 
சங்கரித்ரி-சூலதரி தாருக விநாசனி ஈவுந்த ரிசெழும் 
பொங்கரி மணிப்பரி புரத்திரு பதத்தினள் பொருப்ப ன தனத் 
தெங்கடனி சாயகி யிருந்தசம யத்தியல்பெ டுத்து ரைசெய்வாம். 

இ-ள். வெவ்விய யானையை புரித்து அசன்றோலைப் புனைர்தவள் ; 

சங்காசலமும் சந்திரனும் விளங்குகிற சடையையுடைய சங்கரி, இரிசூல



விவாக காண்டம், ௬ட 

தரி) தாருசவிராசனி; சவுச்சரி; செழுமையாக ஒலிக்னெ.ற கற்சளாச முத்து! 
முதலிய இரச்தினங்களையிட்ட லெம்புகளணிர்த இரண்டு திருவடிகளை யுடைய 
வள்; மலைசளை யொப்பான ” சன௫களைச்சொண்ட எங்களுடைய ஒப்பற்ற 
குலதெய்வமான காளிகாதேவியாயிருச்டிஉ சபையினிலச்சணச்சை இனி ஒரு 
வகையாக விதந்துசொல்லுறோம். எ-று. (௧௧௨) 

எறிச்சசெழு முச்சடரு மொத்தொரு தலத்திடை யெழுர்த 

தெனவே, தெறித்திரு புறக்கடை ெத்திடை கறுத்தகண் மிகச்சு 

ழலவே, சிறுத்தவிடை யிற்காச லத்இன்முடி மிற்றிகழ் செறித்த 
வரவப், பொறிக்கண பணததலை மணிச்சுடிகை யிற்கதிர்கள் பொ 
ங்கி யெழவே. 

இ-ள். விளஙகுகின் உ செழுமையான சோமகுூரியாச்ிக ளென்செ 

மூன்றுசுடர்களு மொருமகுசேரச்கூடி ஓரிடர்திலே உஉயமானாற்போல,செறி 
ந். துவிளங்கி இருபுறத்திலுல கடைசியிலே சிவர துஈடுவே சறுத்திருக்சற கண் 

சள்மிகவஞ் சுழல்வனவாக, சிறிதான இடையிலும் சைகளிலும் தலையிலும் 

விளங்குவனவாக ௮ணிர்த சர்ப்பங்களின.து புள்ளிகளையுடைய கூட்டமான 
படங்களைச்சொண்ட தலைகளிலுள்ள இரத்தினஙசளையுடைய உச்சிச்கொண் 

டைகளி னொளிகள் மிகுந்து இளாவும். எ-று. 

இதுமுதல் பதின்மூன்று பாடல்கள் குளகம்; (௧௧௩.) 
ர் 

'மிடித்தவர் களைப்பொருண் மிகுத்தவர் வினை ததொழில் விளை 
ப்ப தெனவே, கொடிப்படர் பொருப்பென விடைக்கிடர்வி ளைத் 
தன கும்பவழகுர், தடி.த்தினடுநிற்குமிர தத்தைஙிகர் பொற்கடி த 

டத்தி னழகும், பொடித்தெழு வெயர்த்திரு முகத்தழகு Sora 
ளி பொழிர் தொழுகவே 

இ-ள். வ.றுமையுற்றவர்களைக கண்டு இரவியத்தின் மிகுர்தவர்கள் சண் 

டை ச்தொழில் செய்வதொப்ப, ஒருகொடிமேலே தங்குகின்ற [இரண்டு] 

மலைகளைப்போல. Doses துன்பத்தைச் செய்கெ குடங்கள்போன்ற 

தனங்களின ழகும். ஒருமின்னலி னடி.யிலே ரிற்சின்ற தேரை ஒப்பான அழ 

யெ சடிரடத்தினுடைய அழகும். பொடிப்பொடியா யெழுகன்ற வெயர் 

வையை யுடைய இருமுகத்தினழகும் ரிலைகொண்டு ஒளிவழிர் தொழுக 

வும். எ-ற. (௧௧௪) 

வேலைக ளெழுர்துலக மேழினுட னேழையும் விழுங்கவிடுமக் 
காலமுடி விற்கொடிய வூழிகெடு வெங்கனல் சனன்றெ ரிதல்போற் 
சாலவினை கொண்டுபொரு தாருகனை வென்றவுணர் தங்கள் குட 

மாலையிடுகின் றதிரி சூலமிசைவெங்கனல் வளைந்தெரியவே. [றை 

... இ.ள், கடல்கள் செர்ச்து உலகங்கள் எழோடேழான பதினான் கையும் 

கவளீசகரித்துச்சொள்ளு கவிகாலமுடி.விலே, கொடுமையையுடைய ஊழிக் 

காலத்து செடிய வெல்விசான நெருப்புச் கொதிய் தெரிறதுபோல மிசவும்



௭௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சண்டைகொண்டு பொருதுகின்ற தாருகாசுரனைவென்று, அசுரர்களுடைய 
குடலை மாலையாக அ௮ணிர்துகொள்ளுகன்ற இரிகரூலத்தின் மேலே வெவ்விய 
நெருப்பானது சூழ்ந்து எரியவும். எ-று. (ககட௫) 

பொடிப்பொடி திசைத்திசை தெறித்திடு சுடர்த்திரி புரத்த 
ழலெனச், கடித்தெழு வலச்சது தடக்கைவடி வாளொளி தயங்கி 
யெழவே, வடிக்கடி யெதிர்த்தலை படித்தெழு முசக்கடலதிர்ச்சி 

யெனவே,விடித்குரன்முழக்கென விடக்கையின் மணிக்கட கரைத் 
தசையவே. 

இ-ள். எச்சத் திக்குகளிலும் பொடிப்பொடியாக தெரிச்னெற சுடரா 
னத, திரிபுரது நெருப்புப்போல் மின்னலெழுகன்ற பலச்தையுடையதராய் 
வலது தடக்சையிலேயுள்ள கூர்மைசொண்ட வாளினதஅ ஒளியானது விஎங்இ 

யோங்கவும், இரும்பத் திரும்பக் கராயோ டெதிர்சொண்டு அலைமோதி 
யெழுகன்ற யுகமுடி.வில் முழங்கு கடலின் முழச்சம்போலவும், மேகமண் 

டலத்தில் முழங்குகின்ற இடிபோலவம் இடது கையிலே இருக்ற மணிச்க 
டகானது ஒலித்து அசையவும். எ-று. (௪௧௭) 

பட்டய மெடுத்தொருகை பத்திர மெடுத்தொருகை பற்றுமழமு 
(ஞ், சொட்டையு மெடுத்திருகை சக்கர மெடுத்தொருகை சுற்று 

மயிலும், வட்டமு மெடுக்தொருகை oe Bar மெடுத்தொருகை மற்க 

ரதல, மெட்டி லும் விதிர்ப்பன சுழுற்றுவன வெந்தழ லெழுர்தெ 

ரியவே. 

இ-ள். பட்டயமைச்கொண்டு ஒருகையும். வாளைச்சொண்டு ஒருகையும் 

பதற்றுகன்ற மழுவையும் வளை ap coulis rem இருகைகளும். சக்கரத்தை 
சீகொண்டு ஒருகையும், சுற்றலசானவேலும் கேடகமுங்கொண்டு இருகைக 

ளும், வச்சிராயு சத்தைச்கொணடு ஒருகையும் இப்படிப் பலங்கொண்ட எட்டு 
சீசைகளினாலும் வெம்மைகொண்ட கெருப்பெழுச் நெரியும்படி. வீசுகிறதாச 
வும் சுழற்றுகிறது முதலாகவும் செய்கின் சனவாகவும். எ-று. 

சொட்டை - வளைதடி.. (௧௧௪) 

ஆடச மணிக்குழைகள் பாரிய சரப்பணிக எத்த ELSES 
சூடக மிரட்டையடு தாரமொடு பட்டமணி தோள்வளைசெழும் 
பாடக மெழிற்பரிபு ரங்கழல் சதங்கைகள் பதக்க மூடே 
நீடெழின் மதாணிக எலந்துதிசை யெங்குமொளி நின்்ருட(3வ. 

இ-ள். பொன்னார்செய்து இரத்தினங்கள் பதித்த குண்டலஙகளும், சன 

மான சரப்பணிகளும், அ௮ஸ்.தகடகங்களும், கங்கணங்களும், இரட்டையாகச் 

சூழூனெற அரைநூன்மாலைகளுடனே நெற்றிப்படமும் ௮ணியத்தக்சதோள் 
வளைகளும். செழுமையான பாடகங்களும், அழசிதான சிலம்புகளும் காலில 

ணிஏன்ற சதங்சைகளும், பதக்கத்துடனே ரீண்டள்ளதான அழகைச்சொண் 

ட மற்றுமுள்ள ஆபரணங்களும் எட்டுத்திக்கிலும் அசைதலாய் அவைகளின் 

சோதிகிலைகொண்டு நெருங்கவும். எ-று. (௪௪௮)



விவாக காண்டம், ப 

நித்தில நிரைத்துவயி ரத்தின மழுத்திமுழு நீல நிறுவிப் 
பத்திபட வொப்பரிய பச்சைவிர விப்பதும ராக மளவிச் 
சித்தா மியற்றிய மணிக்கலையு மப்பரிசு செய்த ரெணத் 
துத்தரிய முந்தொடையு முற்றுநில வும்வெயிலு மொக்கவிழவே. 

இ-ள். முத்துகளை வரிசைப்படுத்தி, வயிர ரத்தினங்களின் கூட்டங்களைப் 
பதித்துள்ளதாய், முழுநீலத்தையும் நிலைச்சச்செய்து, வரிசையாக ஓப்பரி 

தான பச்சையுங்கலர்து, பதுமராகர்தையுஙகூட்டிப் பலவித Ay Hires He 

செய்துள்ள மணிமயமான இடையிலுள்ள வஸ்இரமும், அப்படியே செய்தி 
ருக்கற கார்தியையுடைய மார்யாப்பும் மாலைகளுங்கூடி முழுதும் சர்திரி 

கையையும் வெயிலையும் ஓத்து [ஒளிகள்] சர்தவும். எ-று. (௧௧௯) 

காவன்முறை நிற்பவொரு கோடியுள கற்பனைகள் கற்றுவழுவா 
தேவவிடை நிற்பவொரு கோடியுள கூடிய விடா னிசண்மே 
லாவலொடு நிற்பவொரு கோடியுள ஈன்னெறி யமைச்சொனவே 
போவனவு மீள்வனவு மாவவொரு கோடியுள பூதகணமே. 

இ-ள். காவலாக வரிசைகொண்டு நிற்பவைகளாயுள்ள ஒருகோடி பூதம் 
களும், பலவிதமான கற்பனைகளுங கற்று$ சப்பாமச்சொன்ன பணி 

விடைகளின்படியே ஈடப்பவைகளாயுள்ள ஒருகோடி பூதங்களும், அவைக 

ளோடு சேர்ச்து மேன்மேலான அன்புகொண்டு நிற்பவைகளாயுள்ள ஒரு 

கேடி இடாகினிகளும், ஈன்மார்க்கங்களைச் செய்கிற மந்திரிகள் போலப் 
போகுமவைகளும் தஇரும்பிவருமலைகளும் செய்வனவாசவுள்ள ஒருகோடி. 

பூதகணங்களும். எ-று. (௧௨௦) 

அச்சம தறத்தம துயிர்ககொடை யளித்தவ TONGS தலையை 

வச்சிர மணிக்கடச ஈற்கர கலத்தினிடை வைப்படிலவே 
யிச்சையி னரப்பலிக விட்டதலை யைக்கடி கெடுத்து றைவிழுன் 
பச்சுதிர முற்றொமுக வைப்ப௪த கோடிகள் பசாச கணமே, 

இ-ள். சல பிசாசுகள், பயமில்லாமல் உலகத்திலே தங்களுயிரைப் பித 

ருக்குச் கொடையாகச் கொடுத்தவர்களுடைய அறுழ்த தலைகளை. வயிர இரத் 
இனங்கள் பதித்த சடகங்களணிச்த காளிபிதுடைய ஈலமான கையின்கண் 

கொண்வெந்துவைச்சவும், நூறுகோடி சணச்குள்ள பசாசுச்கூட்டங்கள் தங் 
களிச்சைப்படியே சாபலிகளாகச் கொடுத்த தலைகளை விரைவிலே யெடுத்துச் 

சொண்வெந்து சாளிகாசேவிமுன்னே பசுமையான உதிரமானது முழுதும் 

ஒழுகவொழுச வைக்கவும். எ-று. (௪௨௧ 

ஈடுபடு நண்ணிடை நு டங்கமிகு சாமர மிரண்டு புறமும் 

போடுமவ ரும்பரி புரத்திரு மலர்த்துணை பொருத்தி முடிமேற் 
சூடுமவ ராங்கவி தொடுக்கும௮ ரம்பவுரி சுற்றிமுறைறின் 
ரூடுமவ ரும்மிசைகள் பாவ ஈும்பல வரம்பை யார்களே. 

இ-ள். நிமிர்வதும் துவள்துமான நுண்ணிய இடைகள் 50மொற, மிகுதி 
யான வெண்சாமாங்களை இருபுறத்திலும் வீசுறெவர்களும், தேவியுடைய



Tne அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சிலம்புகளணர்த இரண்பொதங்களையுங் கூட்டிச் சிரசின்மேலே சூடிக்கொள் 
ஞூூறவர்களும். பாட்டுகள் பாடுகிறவர்களுட். ௮வ வாட்டத்திற் கேற்ச 

அசைச எளாூய பாடல்கள் பாடுதிறவர்களு மாயே ௮சேக வாம்பைப் பெண் 

களும். எ-று. (௪௨௨) 

மஞ்சன மெடுப்பவரு மாமலர் கொடுப்பவரும் வாள்விழிகளுக் 

கஞ்சன மளிப்பவரு மாரா தளிப்பவரு மன்னை திருமுன் 

கஞ்சனை பிடிப்பவரும் வஞ்சனை யறப்பரி கலத்துடனெடுத் 

தின்சொல்லழி நிற்பவரு மென்னரிய கோடிக ளிடாகச னிகளே. 

இ-ள். இருமஞ்சன மெடுக்றெவர்களும். பெரிதான புஷ்ப மாலைகள் 

தொடுக்கிறவர்களும், வாள்போல்வனலான தேவி கண்களுக்கு மையிடக் 
கொடுக்கிறவர்களும். அரிசான இருவமுது நிவேஇக்கிறவர்களும். அந்தத் 

தாயான தேவி சர்ரிதிமுன்னே கண்ணாடி காட்டுறவர்களும், கபடமில்லா 

மல் பரிகலத்துடனே மற்றும் வேண்டியவைகளை கச் கொண்டு தேவியினுடைய 
இனிதான சொல்வழியே கிற்கிறவர்களஞு மாகவுள்ள எண்ணுதற்கரிதான 
கோடி இடாூனிகளும். எ-று. (௧௨௩) 

பண்ணவர் இரண்டுபகா மூன் றிறனில் வரதடி பணிர் துதொழவே 

மண்ணவர் விழுந்துதம தெண்ணமுடி யும்படி. வரங்கள்பெறவே 

கண்ணருள் சுரந்துதறு கண்ணரி சமந்தகன கனத்தவிசின்மேற் 

பெண்ணா ௫ரு£தனள் பிறங்குசடி லம்புடை பெயர்ச்தலையவே. 

இ-ள். தேவர்கள் திரட்டியாய்ச் கூடித் துதிப்பமகான இருமுற்றத்திலே, 

மண்ணுலகத் துள்ளவர்கள் வர். து6ழேவிழுஈ்து தேவி பாதங்களை வணங்கிச் 
கும்பிடவும். கும்பிட்டுத் தங்களுடைய எண்ணங்கள் நிறைவேறும்படி. வேண் 

டியவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும். விளங்குகின்ற சடைகள் பக்கங்களி 

லெல்லாம் அசைந்தாட. இருபாதிருஷ்டிகொண்டு அஞ்சாத ிங்கந்தாங்கு 
இன்ற பொன்னாசன த்தின்மேலே [இ௮ளைவு சம்பிரமங்களுடன் ] பெண்க 
ளுக் கரசியான காளிகாதேவி வீற்றிருக்காள். எ-று. (௧௨௪) 

அம்பொனின் மணித்தவிச னம்பிகை யிருபபவச சர்க்கரசனுங் 

கம்பக.ர டக்களிறு வெமபரி பதா திகள் கடைத்தலை நிறீஇக் 

கும்பமுனி சயரியெ டருந்தவர் குலத்தரசர் கூடி வரவே [ தான். 

வம்புகுடி. கொண்டமுலை மங்கை இருமுன் றி லிடைவந்து தொழு 

இ-ள். அழமயெ பொன்னாலும், இரத்தினஙகளாஓஞ் செய்த சிங்காசனத் 

இல் கரளிசாரேவி வீற்றிருக்க. அப்போது ராசாதிராசனான அரிச்சந்திரன் 
தூணில் சட்டெலசான மதசசுவட்டையுடைய யானைகளும், வெவ்விதான 

குதிரைகளும், காலாள்களும் கடைவாயிலே நி.ற்பனவாகச்செய்து, வரிஷ்ட 
ரடனே அருமையான தம்முனிவர்களும். தனதுுலத்திலே தோன்றின ௮



விவாக காண்டம். ட டு 

சர்சளும் கூடிவருபவர்களாக, பரிமளமே நிலைகொண்டுள்ள கொங்கைக 
.ரூடைய தேவி இருமுற்றத்திலேவர்து வணங்இனான். எ-று. (௧௨௫) 

| மேற்படி. வேறு. 

ஈற்றேரை விட்டிறங்கி சாயகியைத் தொழுதிறைஞ்சி ஈண்ணி 

ராசன், முற்றேரை கோக்குதலு முடிவேந்தன் கருணைவிழி முனைக 

டாக்கக், கற்றேருங் கற்பரியுங கற்சிலையுங் கற்கணையுங் கன்னி முன் 

னே, பொற்றேரும் பொற்பரியும் பொற்லையும்பொற்கணையும்பொ 
லிந்த வன்றே. 

இ-ள். அரிச்சர்தின் தனது அழூய சேரை விட்டிறங்கிச் தேவியை 

௮ணங்டத் அதித்துச் கொண்டுபோய், மன்முன்னேறின் உ சேரைப் பார்க்குமள 
வில், அச்தக்கிரீடாதிபதியான அரிச்சர்கொனுடைய இருபாதிருஷ்டியின் கூர் : 

மைகள் சென்றுதசைக்க, அவ்வளவில் முன்னே கல்லாயிருர்ததேரும், கல்லா 
யிருந்த குதிரைகளும், கல்லாயிருந்த வில்லும் கல்லா யிருந்த அம்பும், 

அந்தச் காளிர் செதிரோ தானே, பொன்னாலாகிய தேரும், பொன்னிற 

மான குதிரைகளும், பொன்மயமான வில்லும், பொன்மயமான அம்புகளு 

மாக விளங்கென. எ-று, (௧௨௪) 

முன்னாளிற் கல்லான முடி த்தேரும் வாம்பரியு மூரி வில்லும் 
பொன்னாகக் கண்டிறைவன் புர்திம௫ழ்ர் ததிசயித்துப் புளக மெய்தி 
பென்னாக வந்ததது வெனக்கருது மவ்வளவி லிருண்ட மேனிப் ள் 
பொன்னாருங்களபமுலைப்புரிசடையாண் மணிவாயிற்புறத்து வந்தா 

இ-ள். மூன்னாளிலே கல்லாயிருஈஏ தகொத்தையுடையதேரும், சாவு 

குதிரைகளும், பெரியவில்லும், அம்பும் பொன்னாயிருச்சச்சண்டு அரிச்சர் இர 
மகாராசன் மனமகிழ்ந்து ஆச்சரியமுற்று புளகாங்கிதங்கொண்டு இவைகள் 

என்ன காரணத்தினாலே இல்வாருயிற்றென் றெண்ணுகறடோது, இருண் 

டி ருக்கற நிறத்தையுடைய பொன்மயமான சந்தனச்சேறு பூனே கொங்கை 

சளைச்கொண்ட சுருண்ட சடையையுடைய காளி£தவியானவள் தனது அழ 

இயெவாயிலுச்கு வெளியே வர்தாள். எ-று. (௧௨ஏ) 

மாதங்கி வர்திடலு மலர்க்காங்கண் முடிமீது வைத்துச் செம் 
பொற், பாதங்கண் மிசைவீழ்ர்து பணிர்தெனது தவப்பயன்ரான் 
பலித்த தென்னாப், பூதங்கள் விளையா திருவாயிற் கற்றேர்போ 

ய்ப் பொற் றேரான, தீதென்று நீயருள்வா யெனக்கேட்கக் குமரி 

யெடுத் தியம்ப லுற்றாள். 

இ-ள். காளியானவள் அப்படி வெளியேவர்தபோது, தாமரைமலர் 

போலுங் கைகளைச் தலைமேலே குவித்து, அவளுடைய செம்பொன்மயமான 

பாதங்களிலே விழுர்து வணங்டி என்னுடைய தவப்பலனானது இப்போது 

தான் பலிதமாயிற் றென்று. பூதங்கள் விளையாவெசான திருவாயிலிலே 

நின் றகல்லாயிருஈ் த தோவடிவுபோய இப்போது பொற்றோனது இன்ன.



610 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும்; 

கா.ரணத்தினாலென்று நீ அருளிச்செய்ய வேண்டுமென்று கேட்க, அதற்குச் 
காளியானவள் அதன் வரலாற்றை யெடுத்துச்சூறலாயினாள். (௧௨௮) 

carr! மண்ணாசை யொழித்தகலு மடல்வருண லுலகல்யா 
Ga, கவராது பொற்றேரைக் கற்றேரா கச்சபித்துக் கண்முன் கா 
ட்டி, யெவரேனுமிதுநோக்கி னிவவுருப்போய்ப் பண்டையுரு வெய் 
துமாகி, லவராகு மிதற்குரியோ ரவாரதமக்கே கொடுப்பதென வளி 
தீதுப் போனான். 

இ-ள். இர்த உப்புக்கடல் சூழ்ந்த உலகத்தாசையை நீக்இச் செல்லு 
கின்ற பலிஷ்டனான வருணபகவான், உலகத்தி லுன்ளவர்கள் எவர்களும் 
கொண்டுமபாகாதபடி பொற்றேமைக் கற்றேராக நியமித்து என்கண்களுக்கு 
முூன்னேகாட்டி, இனியாவரானாலும் இச்தக் சேரைப் பார்த்தபோதில் இக் 
கல்வடிவுபோய்ப் பழைய பொன்வடிவ மாகுமானால், அ௮வ்வாராகப் பார்த்த 
வர்சளே இச்தத் தேருக்குரியவர்கள். அவர்களுக்கே 8 கொடுக்கக் கடவை 

யென்று என்வசம் கொடுத்துச் சென்ரான். எ-று: (௪௨௯) 

மன்னாகே ளென்னுடைய மணிவாயி றனில்வருணன் வைத்துப் 
போன, அ௮ந்நாடொட் டிர்நெரொ ளளவாகக் கல்லாய்நின் னருட்க 
ணோேக்கப், பொன்னை செமழுந்தேர்நீ கொடுபோவென் நினிதளிக் 
கப் புகழ்ந்த யோத்தி, ஈன்னாடன் ரன் வாங்கி ஈவமணித்தே ரதிலே 

றிகடத்தி னனே. 
இ-ள். அரிச்சரஈ்திர மகாராசனே ! கேட்பாயாக : என்னுடைய திரு 

லாயிலிலே வருணனானவன் வைத்துச் சென்ற அர்காள் தொடங்கி இர்நெடு 

ங்காலவளவும் கல்லாயிருந்து இப்போதுன்னுடய இருபைகச் கண்ணாலே 

பார்ச்சவே பொன்னான இச் செழுமையான தேரை நீயே கொண்டுபோ 
பென்று சச்தோஷித்துக் கொக்க, அயோத்தியைச் சூழர்த ஈல்ல கோசல 
ரசரட்டையுடைய அரிச்சர்திரமசாராசன் அ௮க்சாளியைழ் துதித்துப்பெற்றுச் 

கொண்டு அர்த ஈவரத்தின கமான தேரின்மேலேறிச்செலுத்தினான். எ-று. 

கலி விருத்தம். 

வாள்செலச் சலைசெல மாத ரார்செல 
வாள்செலத் தேர்செல வானை செல்லநீ 
டோளசெலுஞ் சுடர்மணித் தொடியி னான்பல 
நாள்செலக் கனோசிமா காட்டை ஈண்ணினான். 

இ-ள். வாள்கள் செல்லவும் விற்கள் செல்லவும் இப்படிப் பெண்கள் 
செல்லவும் சாலாள்கள் செல்லவும் சேர்கள் செல்லவும் யானைகள் செல்லவும் 

நீண்ட தோள்களிலேபுகுர்திருப்பதான ஒளியையுடைய இரம்இனங்கள்பதித்த 

சேயூரமணிர்த அரிச்சர்தாின் பலசாள் க(நிவதாகப் பின்பு சகன்னோரிமா 

நாட்டைப் போய்ச் சோந்தாள். எ-று, (காக)



விவாக காண்டம். எக 

தாழையின் முதிர்பழங் கமுன் முறுதே 
மாழையின் சகுனிவிழை வருக்கை யின்பலங் 
கூழைவெண் குரங்கயல் குஇிப்பக் கூன்குலை 
வாமையின் கனியெலா மடிய விமுமால். 

இ-ள். [அர்சாட்டில்] சென்னமாங்களினுடைய முற்றின நெற்றுக்க 
ளும், கமுனெது குலைகளும், தேன்பொருர்திய மாமரத்தின் கனிகளும், விரு 
ம்பத்தக்க ,பலாவின் பழங்களும் [மிகுந்திருப்பசனால்] வாலையுடைய வெண் 
மையான குரங்கு ஒரு தென்னமரத்திலே யிருச்து மற்றொரு சென்னமரச் 
திலே குதிச்சு, ௮ர்.த அதிர்ச்சியினாலே வளைந்த குலைகளையுடைய வாழைமரங் 
களின் பழங்களெல்லாம் அழிந்து சந்இவிழும் எ-று. (௧௩௨) 

கூன்கடு வன்றலை குறும்பை வீழ்தலின் 
திங்கனி வருக்கையிற் புதை த செம்முக 
வான்கவி வால்பிடித் திழுத்து மர்திமுன் 

முன்கொடு கதலியும் படப்பை சாருமால். 

இ-ள். கூன்லான ஒரு ஆண்குரங்கு பாய்கிற அதிர்ச்சியினாலே தென் 

னங்குரும்பை தன் றலைமேல் விழ, ௮ர்.3ப் பயத்தனாலே இனிதான பழங் 
சளையுடைய பலாமரத்திலே மநைர்திருக்ச சிவந்த முகத்தையுடைய ஒரு 

பெரிய குரங்கானது வாலைப்பிடித் இழுத்துப் பெண்குரங்சை முன்னே 

தான் கூட்டிக்கொண்டு வாழைச் சோலைகச்குள்ளே போய்ப்புகும்.எ-று. (௧௩௩) 

பலவளை மணிகளும் பதும ராகமு 
நிலவெழ வெயிலெழ நீலம் பங்கயம் 
புலரியு மாலையும் புகுத லில்லென 
மலர்தலுங் குவிதலு மறந்த வாவி2ய. 

இ-ள். பலவிதமான சங்கும்முத்துசளும் பதுமராக மணிகளும் எக்காலக் 

இலே நிலவுதோன்றவும், வெயிவெறிக்கவும். விளங்குறதினாலே, குளங்க 

ளில் நீலமலர்களும், தாமறைமலர்களும் விடியற்காலமும் மாலைக்காலமுர் 
சோன்றுஇறெதில்லையென் று மலர்சறெதும் குவிிறதும் மறச்திருக்கின்றன. 

தாளகளுர் துடைகளுந் தையலார்மணித் 
தோள்களு முலைகளுஞ் சோலை காட்டுவ 
நீள்கனங் குழைகளு முகழமு நீலக்கண் 
வாள்களும் வாய்களும் வாவி காட்டுமே, 

இ-ள். ௮சோடின் ஐளிர்களாலே கால்களையும், வாழைகளாலே துடை 

களையும், மூல்இல்களாலே பெண்களுடைய அழூய தோள்களையும், கோய் 

கரும்புகளாலே கொய்கைகளையும் சோலைகள் தோன்றச்செய்வன. சுருள்க 

ளாலே ணட கனமான குழைகளையும், தாமரை மலர்களாலே முகங்களை 

யும், நீலமலர்சகளாலே கருத்த சண்களாகயெ வாள்சளையும், செவ்வாம்பல்க 

ளாலே வாய்களையும் குளங்கள் தோன்றச் செய்வன, எ-று. (௧௩௫)



௪௨ அரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும். 

திகுதிகென் றலைபுனன் மதகு இந்தவு 
பகுதியுட் பகுதியுட் பற்ற முதென 
வெகுதிரைப் பேரொலி வேலை யேழுமுட் 

புகுதினு நிறைவுரா தளவில் பொய்கையே. 

இ-ள். திகுதிகென்று அலைகள் முழங்குகின்ற நீரை மதகுகள் பாய 
விடுகிறஇினாலும். காலப்பகுதிகள்தோறும் காலப்பகுகிகள்தோறும் ரீரைக் 

கொண்டிருத்தலின், குறைவுபடாதென்று சொல்லும்படி யசரேகமான அலை 
களில் பெரிய ஒலிகளையுடைய கடல்களேழும் உள்ளே புகுந்தாலும் அப் 
பொய்கை நிறைவுகொள்ளாது இதிலுள்ள ரீரளவினாலே. எ-று. 

கன்னோசி நாட்டில் ஒரு குளச்திலுள்ள நீரளவுக்கு எழுகடனீரளவும் 

பற்றாது. வருஷங்கள்சோரும் வயல்களுக்கு மதடஏன்வழியே நீர் பாய்ந்து 

கொண்டிருந்தாலும் நீர் வ௱்றுஇ௱ இல்லை யென்க. (ama) 

அூரினுஞ் சவர்ததாட்ணேவெண் பேடையோ 
QE A a LoS) ap மொடுக்கு மீனுடன் 
நிகிரியம் புள்புடை பெயரத் இண்டுறை 
ப௫இரினீர் கடையுகப் பெளவ மன்னதே,. 

இ-ள். பவளத்தைப் பார்ச்கிலுஞ் சிவப்பான கால்களிரண்டையுடைய 

வெண்ணி௱மான பெட்டையுடனே கால்ஈகத்தினாலும் வாய் மூக்கனொலும் 
ஒடுக்சங்கொண்ட மீடைனே சக்கரவாளப் பட்சிகள் பச்சுத்திலே செல்லுவ 

சான அர்தச் தண்ணிய பொய்கைச் கரையினின்றும் வயல்களுக்கு ரை 

மதடன்வழியே பகுத்துவிட்டால் ௮ந்த ரீளவு கடைகாலத்திலே பொங்கி 
வருகிற கடலைப்போல்வது. எ-று. 

அ.ச்திண்டிறை- அச் திண்ணிய பொய்க்கரை. (௧௩௭௪) 

கூடிய பிறனலச் கொள்கை கண்டழன் 
ாடிய வோதிம மொளித்த தாமரை 
வாடிய வாறுசண் டாவி மாய்ந்திடத் 
தேடிய சேவறன் னுளந்தெ ளித் இடும். 

இ-ள். வேரொன்றைச் கூடின தன்னில் வேறான சுகங் கொண்டதைக் 
கண்டு கோபித்துப் பிணங்கெ பெட்டை யன்னமானது வேறொரு தாம 

ரைமலரிலேபோய் மறைர்துகொண்டது. அப்போது அதிவிருர்ச மாமரை 
மலர் குவிர்ச தன்மையைக் கண்டு தனது பெட்டை அ௮ம்மலரோடு மூதெலா 
யிறந்துபோயிற்றென்று தானு முயிரைவிட்டு மடியத்தேடிய சேவலன்னத் 

துக்கு [மற்றொருபூவிலிருஈ,து பெட்டையன்னம்] மனக்தெளிவுபெறச் செய் 

யவூம். எ-று. (௧௩௮) 

காற்றினிற் கலைக தூயா சனையிற் கான்றதே 
னாற்றினிற் பறந்தகல் வாவி யண்மியே 
சேற்றினிற் பழகிய வயலிற் செந்நெலி 
னற்றினிர் பறப்பன நாலு பாலுமே,



விவாக காண்டம். ௭௩ 

இ-ள். வீசுற காற்றினாலே சலைகலாய் உயர்ச்த மாச்கொம்பினின்று 
மொழுகன சேனானது, ஆற்றைப்போல் பாவி அசன்ற குளத்தைச்கூடிச் 
சேற்றினாலே இறுகுதலையுடைய வயல்சளிலே ஈட்ட சிவர்த கெர்களினு 

டைய சாற்றுகளிலே சாலுபக்கச்கிலும்போய்ப் பாவுவன. எ-று, (௧௩௯) 

பிணையன விழியினார் ஈடைபெறக் கெழிீஇத் 

துணைபுண ரோதிமர் தொடர்ந்து பின்வாத் 

தணைபல படரற்துஇண் டேரி ழிர்தும 

னிணைமருப் பியானையி னெருத்தத் தேறினான். 

இ-ள். மான்போலுங் கண்களையுடைய பெண்கள் ஈடையைச் தானும் 
பெறுவதாசக்கூடிச் சேவலோடு கூடியிருர் ர பெட்டையன்னமானது தொட 
ர்ர்துவருவதானநிலஙகள் பலவஞ்சென்று, ிண்ணிசான தேரைவிட்டி ஐங்கி, 
அரிச்சந்தாமசாராசன் இரண்டு கொம்புகளையுடைய யானையின் பிடரியி 

ன்மே லேறினான். எ-று. (௧௪9) 

இடியென முழங்கிட வியம்பி யங்களால் 

வெடி.படு முலகமும் விசும்பு மென்னநீள் 

கொடிகளுங் குடைகளுங் குழுமக் கொற்றவன் 
கடிகமழ் கங்கையின் சரையை நண்ணினான். 

இ-ள். இடியைப்போல முழங்குளதாகம் கொட்டுகிஉஉைெவாத்தியங்களா 
லே உலகமும் ஆகாயமும் வெடி த் துப்போகு மென்னம்படி. நீண்டகொடிக 
ளுங் குடைகளுச் இரண்டுசெல்ல. அரிச்சர் திமசாராசன் வாசனைபரிமளிக் 

இற சங்கையாற்றின் கரையைப்போய்ச் சேோந்தான். எ-று. (௧௪௧) 

முன்னரோர் முனிவரன் மொழிந்த சாபத்தாற் 

பன்னகத் தரிதுயிற் பாற்க டற்கணே 
பொன்னகர் வளனெலாம் புக்க தாமென 

மன்னவன் கங்கையில் வந்தி றங்கினான். 

இ-ள். மூற்காலத்திலே ஒரு அருவாசமகாமுனிவர் இட்ட சாபத்தினால் 

பாம்பின்மேல் மகாவிஷ்ணு தூககுவதான இருப்பார்கடலிலே. செய்வலோ 
கத்திலுள்ள செல்வமுழுதும் போனாந்போல, இர்த அரிச்சர்இரமகாராசன் 
தன் செல்வத்துடனே கங்கா இச்சரையினருசே வர்திறங்கினான். எ-று. * 

மின்னிற நுண்ணிடை மின்ன ஞாமுல்ச் 
செந்நிறச் சுண்ணமுர் திமிரந்த சாந்தமு 
ஈன்னிறக் குங்குமச் சுவடு ஈண்ணிவான் 
வின்னிற மொத்த.து விமல நீத்தமே. 

இ-ள். அப்பரிசுததமான கங்காசலம், மின்னலைப்போற் றுவளுவசான 
ஒளியைச்சொண்ட சற்றிடைசளையுடைய பெண்கள் தம் சொங்சைகளில ணி 

bs Rats நிறச்ழைக்சொண்ட சந்ரபொடியும். நிறையப்பூசின சக்கனமும், 
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௭௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமுழ்-உரையும், 

ஈல்ல நிறத்தையுடைய குங்குமமும் படியச்கொண்டு அகாயவில்லினுடைய 
நிறத்தை யொப்பாயிற்று. எ-று. (௧௪௩) 

வரைசெறி வேழமு மாவின் கூட்டமும் 
விரைசெறி தார்ப்புப வேர்தர் மக்களும் 

பிரசமா மலர்க்குழற் பேதை மாதரு 

மாசனுங் கங்கைநீ ராடி. யேறினார் 

இ-ள். மலைகளைப்போல நெருஙனெ யானைகளும், குதிரைச்கூட்டங்க 

ளும், பரிமளமிச்ச மாலைசளணிர்த தோள்களையுடைய இராசகுமாரர்களும், 

தேன்பெருகுதலைச்கொண்ட பூவையணிர்ச கூக்தல்களையுடைய பெண்களும் 
அரிச்சர்திரமகாராசனும் கஙகாசஇயில் மூழ்டுக் கரையேறிஞார்கள். எ-று. () 

அங்கைவேன் மன்னவ னருளி னோக்கினோ 

மங்கைதன் கற்பினோ வமைச்சர் மாண்பினோ 

வெங்கயற் கட்பெரு வெள்ளச் தோடும்போய் 

கங்கையைப் பெரும்படைக் கடல்க டர்ததே. 

இ-ள். அழகிய கையிலே வேலைக்கொண்ட அரிச்சர்தொமகாராசனு 

டைய இருபாதிருஷ்டிபினாலேயோ. சச்தாலவகியினுடைய கற்பினாலேயோ, 
மர்திரிகளுடைய ஈற்குண ஈற்செய்கைசளாலேயோ கடுமையாயெ சேத்கெண் 

டை மீன்களையுடைய நீர்ப்பெருக்கைக்கொண்ட அர்தச் கங்காஈதியை இப் 
பெரிதாயெ சேனைக்கடல்கள் கடர்துபோயிற்று. எ-று (௧௪௫) 

அன்னமா டுந்துறை யகழும் வாவியும் 

வன்னமா மதில்களு மாட கூடமும் 

பொன்னின்மா மேடையும் பொலிஈது தோன்றவக் 

கன்னமா புரிதனைக் கண்ணி னோக்கினான். 

இ-ள். அன்னங்கள் விளையாடுகிற நீர்த்துசையையுடைய அகழும், குள 
மும், பொன்னிறமான பெரிய மதில்களும். மாடகூடங்களும், பொன்மய 

மான பெரிய உப்பரிகைகளும் ரிறைவுசொண்டு தெரிய, அர்தக் சன்னமா 
புரத்தை அரிச்சர்திரமசாராசன் பன் கண்களாலே கண்டான். எ-று. (௪௪௭௬) 

இந்ஈக ரெந்நக ரென்று கூறவே 

முன்னவர்க் குணர்த்திய முனிவர் நோக்கியே 

மனனவ சொன்னவவ் வல்லி வாழ்திரு 
நன்னக ரீதெனா ஈயநது கூறினார். 

இ-ள். இர்சவூ ரெர்தவூரென்று அரிச்சர் தரன் கேட்ச, முன்னே ௮வ 
னுக்குச் தெரியப்படுத்தின தவமு௦ரிவர்ச எவனைப்பார்த்து ஒ ௮ரசனே! முன் 

னமே சாங்கள்சொன்ன சர்திரவத யிருக்கின்ற அழசிதான ஈல்ல ஈகர் இது 
தானென்று சர்தோஷிக்துக்கூரினார்கள். எ-று. (seer)



விவாக காண்டம்; எட 

வல்லிதன் னகரிது மன்ன வாவெனாச் 
சொல்லிய பொழுஇனிற் றுணுக்க மெய்தியே 
யல்லியந் தாரினா னவளை யின்புறப் 
புல்லிய கலவியிற் புளக மெய்தினான். 

இ-ள். ௮ரசனே சர்திரவதியிருச்சிற பட்டணம் இதுதான் என்று 
சொன்னபோது, ௮கவிதழ்களஞுடைய மலர்மாலை யணிர்த அரிச்சச்இரமகா 

ராசன் கூசுதல் கொணடு, அச்சர்திவதியைச் சர்தோஷமாசச் கூடிய 
புணர்ச்சியுள்ள சச்தோஷத்தைப்போல உடம்பெல்லாம் மயிர்ப்புளடித்தலைச் 
கொண்டான். எ-று. (௧௪௮) 

எழமுசர்க்கமி நெடிலடி பாகிரியவிருத்தம். 

சனந்தொடர்ந்து பின்வாத்த டங்கடந்து சென்றுவெஞ் 
சினந்தொடர்ச்த வெம்பரித் தீரிசங்குசர்த மைந்தனும் 
மனந்தொடர்ர்து கொண்டவல்லி மன்னுகன்ன மாபுரிக் 
கனந்தொடர்ந்த மாமதிற் கபாடவாயி லெய்தினான். 

இ-ள். பரிசனங்கள் தொடர்ர்து பின்னேவர வழிமுழுதுங் கடர்து 
போய், வெவ்விதகான கோபங்கொண்ட கடினவேகத்தையுடைய குதிரை 

|மேலேறுகன்ற] திரிசங்கு மகாராசன் பெற்ற அரிச்சந்திற மன்னனுடைய 

மனமானது முன்னர் [அலாவித்] தொடர்தலைக்கொண்ட சச்திரவதியிருக்ெ 

மேகங்கள் சஞ்சரிப்பகான பெரியமதில்குழ்ர்க சன்னமாபுரத்தினது கசவை 

யுடைய கோட்டைலவாயிலுக் கருகே சென்றான். எ-று. (௧௪௯) 

மடங்கலுற்ற வாயிறோலு மகரகோர ணங்களு 
மிடங்கணிப் பொறிப்பாப்பு மெண்ணிறர்த மாமதித 
இடங்கடங்க நீலமும் கிளராந்தழுந்த கஞ்௪மு 
மிடங்கருஞ் சுணங்குமீ னினங்களும் பெருத் தவே. 

இ-ள். இருபுறத்திலும் சங்கங்களையுடைய வாயில்முழுதும் மகரகோர 

ணங்களும், சங்கலிகோத்து நீளக்கட்டியிருக்ற வரிசைகளெல்லாம் ௫த்திர 
நிரைகளும், ௮ள வில்லாத பெருமையை யுடைய மதில்களும், அகழ் 
இடங்குமுழுதும் நீலமலர்களும், ரீண்டுமலர்ந்து விளங்குனெ௦ தாமரை 

மலர்களும், அதிலே முதலைகளும், நீர்சாய்களும், சலசரங்களும் மிகுத்துத் 

தோன்றின. எ-று. 

இடங்கணி - சங்கிலி. (௧௫௦) 

ரிகரிலாத பொற்குவட்டை யுட்டிறக்து நிணிறை 
ஈகரியெங்கும் வைத்ககொத்த ஈகருமாட கூடமுஞ் 
சிகரநேமி வரைதிரித்த தன்புறஞ் செறித்தநீர் 
மகரவாரி யொத்தசெம்பொன் மதிஓநீள்கி டங்குமே. 

இ-ள்.ஓய்பில்லாத பொன்மலையினடுவிலே தவா£ஞ்செய்துகீண்ட வரி 

சையான பட்டணமுமுதையும் வைத்திருக்கியதுபோலான வீகேளும், மாட



6th அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

கூடங்களும், ௮ர்சமதிலும், நீண்டடிடங்கும் சிசரத்தையுடைய சச்சிரவாள 

கரியைச் சூழ்வதாகச்சொண்டு, அ௮ச்சக்கொவாள இரிக்குப் புரமாகத் இரண்ட 
சலத்தையுடையதாய் மகரமீன்களைக்கொண்ட பெரும்புறக்கடலையு மொச் 
இருக் றன. ௭-.று. (௧௫௧) 

பங்கயச்ச காயலவண்ண றன்குலப்ப கரத 

னங்கண்வா னகத்துரின்றோ ராறமைத்த னன்முன 

மங்சையைப் பயந்தமன்னன் மாரகர்ககு ளெண்ணிலாக் 

சங்கைதர்து ளானெனக் கலித்தகே தனங்களே. 

இ-ள். தாமரைச்குத் துணையான சூரியனுடைய குலத்திலே தோன் 

றின பூரதவரசன் முன்னே அழூதொன இடத்தையுடைய ஆகாயத்தி 
லிருந்து ஒரு ஆற்றை உலகத்திலே வரும்படி* செய்தான். இப்போது சச் 

இரவதியைப் பெற்ற சர்ாசயராசன் தனது பெரிய ஈகருக்குள்ளே கணக் 

இல்லாச கங்காகதிகளை வரவழைம் இருக்கிறா னென்னும்படி. கொடிகள் 

ஒலித்தன. எ-று. (௧௫௨) 

விண்டலத்து மாதரிந்த மேதினிக்கி றங்கவு 
மண்டலத்து மாதர்வானின் வண்மைசென்று காணவுங் 
கொண்டல்விண்டெ ழச்சமைத்த கூடமாட கோபுர 
மண்டாண்ட மூடறுத்த தற்குமப்பு றத்தவே. 

இ-ள். ஆகாயத்திலுள்ள பெண்கள் இச்தப் பூமியிலே வர்திதகசவும்) 
பூமியிலிருக்கிற பெண்கள் அகாயஈஇிலுள்ள அழகுகளையெல்லா மங்கே 

போய்க்சாணவம். மேசமண்டலந்துக்கு மேலிட்டு உயர்வதாகச் செய்திருக் 
இற கூடங்களும், மாடங்களும், கோபுரஙகளும், எல்லா அண்டங்களுக்கு 
மேலிட்டு”? சென்று அங்குள்ள லோகஙகளுக்கும் ௮ப்பா லுயர்ந் இருக் 

இன்றன, எ-று. (௧௫௩) 

நெடியமாட நேத்திரத்தினிரைவகுத்த சாளாத் 
திடையின்மாத ரெழின்முகங்க ளெங்கணும்வி எங்குதற் 
கடிகொள்வெற்.பின் மீகெழுந்த கதிர்தனைத்து ளேத்ததி 
னடுவுதித்த ஈளிர்மதிக்கு நிகசெனப்பொ லிர்தவே. 

இ-ள். அப்படி. உயரர்திருக்ற வீகெளுக்குக் கண்கள்போல் வரிசை 

யாகச் செய்திருகசிற சன்னல்களி னிடங்களிலே இடைதோன்றாத பெண்ச 

ளினுடைய முகங்கள் எங்கும் விளங்குவனவான து. ஒளியைக்கொண்ட உதய 

இரிமேலே தோன்றுகிற குரியனைத் துவாஞ்செய்து அதனடுவிலே உதய 
மான குளிர்ந்த சந்திரனுச்குச் சரியென்றுசொல்ல விளங்னெ. எ-று. (௧௫௪) 

௮லங்கறங்கு வேலினா னனீகவெள்ள மந்நகர்ப் 
பொலங்கலர்த மாமதிற் புறம்பெலா மிறைந்துபி 
னிலங்கவர்ந்தி டச்செறிந்த நீலவேலை யேழுமோர் 
பிலங்கலந்த தென்னவே பெருத்தவாயில் புக்சதே



விவாக காண்டம், ௭௭ 

இ-ள். வெற்றிமாலை தங்கெ வேலையேச்திய அரிச்சர்திரமகா ராசனு 

டைய சேனைக்கடல், பொன்னிறமாக அழகுகலக்துள்ள ௮5 ஈகரின் பெரிய 
மதிலுக்கு வெளியெல்லாம் நிரம்புசலாடப் பின்பு உலகத்தைக்கவளீகரித்துச் 

கொள்ளப் பொங்கெ நீலச்கடல்கள் ஏழும் ஒரு குகைக்குள் போய்ப் புகுர் 
தாற்போல் அர்தக் சன்னமாபுரத்துக்குப் பெரிதாயிருக்கிற கோட்டை வாயி 

லுச்குள்ளேபோய் நிறைந்தது. எ-று (௧௫௫) 

தோசணத்து நீழன்மன்னு சோதிரதஈ வேதிகைப் 
பூரணக்கு டங்களும்பொ லிக்திலங்கு தீபமுங் 
காரணத்த மைச்சர்தந்தெ ருக்களுங்க டந்துபோய் 
வாரணத்தி ழிந்துமன்னன் மண்டபத்தி லெய்தினான். 

இ-ள். அரிச்சந்திரன், தோரணஙகளின் காச்திலீசுவதாயிருக்ற சோதி 
யைச்கொண்ட மாணிச்சத் திண்ணைகளின்மேலே நிறைகுடங்களும், நிறை 

ந்து விளங்குகின்ற விளக்குகளும், பிரதாணிகளாயமைந்த மச்திரிகளின் வீதி 

களும் கடர்துசென்று, யானையைவிட்டி றஙஇ; சர்திர சயனுடையசபா மண்ட 

பத்துச்குள்ளே சென்றான். எ-று. (௧௫, 

தருவிருந்த கரனிருந்த சபைகொண்மண் டபத்திலே 
மருகன்வந்து புகுதலுந்தன் மனமகிழ்ந்து மதிதய 
னருகிருந்த வாசரோடு மாதனத்தி மிந்துபோ 
யிருகரங்க ளிறுகாண்ணி யெதிர்ஈ்டர் து தழுவினான் 

இ-ள். கற்பகத்தருவி னுடைய செய்கை குடிசொண் டிருப்பதான 

கையையுடைய சர்இதரதயராசன், சபைகூடியிருக்கி கொலுமண்டபத்துக் 
குள்மருகனான அரிச்சர் இிரமகாராசன்வர்து கூடிறபோது, அச்சச்திதயன் 
மனது சர்சோஷித்தும் ரன்பசகத்திலேயிருகச அரசர்சளுடனே சங்காதன 

தைவிட்டு இ௱ங்கப்போய் எதிர்சொண்டுசென்று அன்புடனே இரண்டு 

கைகளாலும் இறுகத்தழுவி எதிர்சென்று ஆலிங்கனஞ்செய்தான். (௧௫௭) 

முனிவருக்கு மரசருக்கு முழுதுமாத னங்கொடுத் 
் தினிதுகூறி பவ்வவ்வணி யாவருமி ருந்தபி 
னனிகவேலை மதிதயன்ற னாதனத்தி ருந்துளு் 
கனியவாச முகமலாந்து கண்களிப்ப பீோக்கினான் 

இ-ள். [தன்னுடன் ] வந்த முணிவர்களுச்கும், அரசர்களுக்கும் முழுதும் 

ஆசனங்கள் கொடுத்து உபசாரவார்த்கைகள் சொல்லி, ௮ர்தச்த இடங் 
களிலே எல்லோரு மிருர்தபின்பு, சேனைச்சடலையுடைய சர் இரதயராசன் 

தன்னுடைய சிங்காதனச்திலே யிருர்துசொண்டு மனது சர்தோஹிச்சப் பரி 
மளிச்சன்ற தாமரைமலர்போல முகமலர்ச்சியாய்ச் கண்களிகூர மருமகனைப் 

பார்த்தான். எ-று. (௧௫௮) 

வெற்றிமன்ன லும்மணம் விரும்பிவர்ச மன்னருஞ் 
சுற்றிரின்ற மாதருந் துலங்குதார மைச்சரும்



௭௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

பற்றியுற் றெதிர்ர்தசண்கள் பசுமரத்தி லாணிபோற்் 
சற்றிமைக்க லாதுவள்ள றன்முகத்தை, நோக்கினார். 

இ-ள். அப்படி அர்த ஜயத்தைச்கொண்ட சர்திரதயராசனும், கலியா 
ணத்தை இச்சித்துச் சச்தோஷித்து வந்திருக்க அரசர்களும் சுற்றிரின்ற 
பெண்களும் விளங்குகின்ற மாலையணிந்த மந்திரிகளும் ௮ன்பு கொண்டு 

பார்த்சசண்கள் பச்சைமாத்திலே ஆணிசைச்சாற்போலச்சிறிதேனும் இமை 

யாமல் அரிச்சந்திரமகாராசனைப் பார்த்தார்கள். எ-று. (௧௫௯) 

அறுசீர்க்கழி2ெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

மாந்தரு மாத ராரு மன்னரு மமைச்சர் தாமு 
மேர்தலைப் பார்த்த கண்க ளிமைத்திலர் பிறிது நோக்கார் 
மாந்தளி ரனைய மேனி வாணுத லிரதி யென்பாள் 
காந்தனு மிவனே வேறு காமலு ரளனோ வென்பார். 

இ-ள். புருஷர்களும், பெண்களும், அரசர்களும், மர் திரிகளும்வேரொன் 

றையும் பாராதவர்களாய், அ௮ரிச்சந் தரமகாராசனைப் பார்ச்த சண்களிமையா 

இருந்தார்கள். மார்களிர்போலு மேனியையுடைய ஒளிபொருர்திய இரதி 
தேவி யென்பவளுக்கு சராயகனானவ னணிவனேயல்லாமல். வேறே மன்மதனு 

முூண்டோவென்பார்கள். எ-று. (௧௬௦) 

சித்தும் போல மன்ன னிருந்தனன் நிகைத்தும் வேரோ 
ருத்தர முரையா னாகி யுள்ளுளே மகழ்ச்சி பொங்க 
வத்திர விழியாண் மேனா எருந்தவ முடையா ளாயி 
னித்திருப் புயமு மார்பு மெய்துமென் றெண்ணி சைந்தான். 

இ-ள். சர்திரதயராசன் சித் திரச்சைப்போல் மறந்தும் வேறொருவார்த் 

தையுஞ் சொல்லாதவனாடு உள்ளுக்குள்ளே சச்தோஷமதிசமாக அம்புபோ 
லுங் கண்களையுடைய சர் இிரவதியான ஈமது பெண் முன்னாளிலே அரியதவ 

மூடையவளானால் இந்த அழகிய [அரிச்சர்கதாினுடைய| தோள்களையும் மார் 
பையுஞ் சேர்வாளென்று ஆலோடத்து வருர்.இினான். எ-று. (௧௬௪) 

சிவன மக் கருளிச் செய்த திருவுளப் படியே காண்ப 
தவன்றனக் கெய்து மாயி னேழையு மியாலுஞ் செய்த 
தவமுமா தவமா மல்லாற் றவழுமென் றனையைப் பேறு 
மவனென வெண்ணி யெண்ணி யளவிலா தழுங்க ஒற்றான். 

இ-ள். சிவபெருமான் ஈமக்குச்சொன்ன அவர் திருவுளப்படியே [ஈமது 

புதல்வியின் கழுச்சிலுள்ள மாங்கல்யத்தைச்] உண்டுசொள்வது இர்த ௮ரிச் 
சர்.திரனுக்குக் கூமொனால். , ஈம்முடைய பெண்ணும், சாமுஞ் செய்த தவ 

மும் பெரிய தவமேயாம். இவன் ௮தைச் காணச் கூடாதானால் நான் செய்த 
தவமும் சான்புத்கிரியைப் பெற்றதும் விணென்றெண்ணி மிகவுங இலே௫க்க 

லானான். எ-று. (௧௬௨)



விவாக காண்டம். ௭௯ 

காளைதன் முகத்தை நேரக்கிக் கடவதொன் நில்லை யெம்மால் 
வேளைவென் றிலங்கு கண்ணான் விதித்தவா றவித்தும் யாமே 
வாளைவென் நிலங்கு கண்ணாண் மாமணக் காவ ணத்துள் 
நாளைவக் தெய்து மின்று நடமிலுஞ் சார்பி லென்றான். 

இ-ள். சந்திரதயவரசன், யெளவன புருஷனான அரிச்சந்திரன் முகத் 
சைப்பாரத்து, இணி' எம்மால் செய்யத்தக்க தொன்றுமில்லை. மன்மதனை 

எரித்த விளங்குகின்ற நெற்றிக்கண்களையுடைய கடவுள் அருளிச்செய்த 

படியே ராங்கள் கொுச்சச்சடவோம். இர்சப் பெரிதான கலியாணப் மந்த 
லுக்குள்ளே வாளாயுசத்தைச் சயித்து விளங்குகின்ற கண்களையுடையவள் 

நாளையத்தினம் வர்து சேர்வாள். இன்று உங்களிடத்துக்குப் போய்வாருங்க 
ளென்று கூறினான். எ-று, (௧௬௩) 

கைத்தலஞ் சற்றுநீட்டி மதிதபன் கட்டு ரைக்கத் 
தீத்தமக் களித்த சார்பிற் சார்ர்கன TTF செல்லா 

முூத்தம குணத்து னானு Blom deine டபத்தி னீங்கி 

மத்தகக் களிற்றி லறி மாளிகை யிடத்துச் சார்ந்தான். 

இ-ள், இவ்வாறு சந்திரதயவ.ரசன் சறிதுகையைரீட்டி, உறுதி வார்த்தை 
சொல்லவே, அரசர்ச ளெல்லோரும் தங்கள் தங்களுக் சமைத்து விட்டிருகச் 

இற இடங்களுக்குப் போனார்கள். உச்சமகுணங்களுடைய அரிச்சந்திர மகா 

ராசனும் உயர்ந்துள்ள சபாமண்டபத்தி னின்று நீஈடக் கும்பகங்களை 

யுடைய யானைமே லேறிச்சொண்டு தானிருக்கத்தக்ச மாளிசைச்குள்ளே 
போனான். எ-று. (௧௬௪) 

வாரணத் தண்ண லேக மதிதய னவையி லுற்ற 
காரண மனைத்துங் கேட்டுக் காரிகை யொருத்தி யோடித் 
தோரண வாயி னிங்கித் துடியிடை யமுத செஞ்சொற் 
பூரணக் களபக் கொர்கைப் பூவைகன் கோயில் புக்காள். 

இ-ள். அரிசசர்திர மகாராசன் யானைமே லேறிச்சகொண்டு போகவே. 
சர் திரதயராசனுடைய சபையிலே ஈடர்தகாரணங்கள் முழுதும் ஒரு பெண் 
ணானவள் கேட்டு, தோரணங் சட்டியிருக்ற வாயிலைக் சகடர்து உடுக்கை 

போலும் இடையும் ௮முதம்போலும் செல்விதான சொல்லும் நிறைய, சந்த 

னச்சேறிபூசின கொங்கைகளுங் கொண்ட சர்இரவதியிருக்ற மாளிகைச் 
குள்ளே விரைந்து சென்றாள். எ-று. டு 

புக்கவ டன்னை நோக்கிப் பொறகொடி யதிச யித்திங் 
கிச்சணத் தோடி வந்த வருத்தியென் னியம்பு கென்ன 
வக்சணத் தரிவை செம்பொ னடிை பத்தன் முடியிற் சூட்டிப் 
பக்கமு மிடமும் பார்த்துப் பவளவாய் பதைத்து ரைப்பாள். 

இ-ள். ௮ங்கேபோய் [அவசரப்பட்டு] நின்ற அப்பெண்ணை, பொன் 

கொடிபோன்ற சர்திரவதியானவள் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு, இவ்விடத்தே 

விரைந்துவர்ச [காரணமான] உன்னாசை என்ன சொல்லென்று கேட்ச,



௮0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

அப்படி.ச் சொன்னவளவிலே சக்திரலதியினணுடைய செம்பொன் மயமான 
பாதங்களை [அப்பெண்] தனது முடிமேலே சூடிவணங்கி, சாலுபச்சமும் 

செல்லுமிடமும் பார்த்தும் தனது பவளம் போலும் வாய் பகைப்பதாய்ச் 
சொல்லுகிறான். எ.று, (௧௬௪) 

செந்திரு வளையா யுன்னை ச் திருமண முடிக்க வேண்டி. 
வந்தன ரனேக ரந்த மன்னவன் சபையிற் புக்கா 
சந்தமன் னவர்க டம்மி லடலரிச் சந்தி ரன்றன் 
சுந்தர முகங்கண் டி.ங்கே வாமனம் துணிர்தி லேனே. 

இ-ள். செவ்விய இலக்குமி போல்பவளே ! உன்னைத் தஇிருக்கலியாணஞ் 

செய்துசொள்ள விரும்பிவர் தவர்கசளாய ௮கேக அரசர்கள் ஈம்முடைய 

ராசனது சபைக்குள்ளே இருர்ரார்கள். ௮அல்வாசர்களிலே வெற்றி கொண்ட 
அரிச்சஈ்தர மகாராசனுடைய அழகிசான முகத்தை நான் பார்த்த பின்பு 

உன்னிடத்திற்குவா மனந் அனர்வுகொள்ளாமல் இவ்வளவு காலமும் அவனழ 
கையே பார்த்துச்கொண்டு ரின்றேன். எ-று. (௧௬௭) 

உடுக்குநீ ரூலக மேழு மொன் நின்மே லொன்றை வைத்தே 
யடுக்குரீள் புயமுஞ் செய்யா எாவியு மனமுந் தாவிப் 
படுக்கும்வாள் விழியு மார்பும் பரிசிலர் மகிழ காளுங் 
கொடுக்கும்வார் கரமு மாத ருளமெலாங் கொள்ளை கொள்ளும். 

இ-ள். கடல் ரீராற் குழப்பட்ட இர்த ஏழுலகங்களையும், ஒன்றின்மே 

லொன்ராசவைத்து, அடுக்கத்தக்க நீண்டதோள்களையும், இலக்குமிதேவியி 

லுயிரும் மனமும் தாவுதலாய்க் தஙகத்தச்ச ஒளிகொண்ட கண்களும், மார் 

பும், யாசகர் சச்தோஷிச்சத்தச்ச தினஈநசோறுங் கொடுப்பதான நமீண்டகைக 

ளம் பெண்கள் மனமெல்லாப கொள்ளையிவெதாகும். எ-று. (௧௬௮) 

திருக்கிளர் முகமும் வேர்வுஞ் சிறந்தசெம் பவள வாயு 

மருக்கிளர் மாலை மார்பு மகரகுண் டலமுங் காதுஞ் 

சுருக்கி மருங்குங் சண்டாற் mig யிடை மடவா ராவி 

யிருக்கினு மிருக்கு நில்லா இறக்கினு மிறக்கு மன்றே, 

இ-ள். ௮ழகு விளா குவதான மூகமும், அதிலே துளிக்சன்ற வேர்வை 

யும், சிறப்பான செம்பவளம்போன்ற வாயும், பரிமளிக்ெற மாலையணிர்த 

மார்பும், மகரகுண்டலங்களும், அவையணிர்தகாதுகளும், சுருங்குதலையுடைய 

இடையும் பார்த்தால், உடுக்கைபோலும் இடையைச்கொண்ட பெண்க 

ஞூடைய உயிர்கள் அப்பெண்களுடம்பில் ரின்றாலு நிற்கும். நில்லாமற் 

போனாலும் போகும். ௭-.று. (௧௬௧) 

நிரந்தர வுரோம ரேகை நீலமும் வயிறு மார்பும் 

புரந்தர சாப மொத்த புருவழு2 தலும் பட்ட 

மாந்தழைத் தடா கைக்கு முறுவலு மாயன் தன்பாற் 
கரந்தவா ரமுதச் சொல்லுங் கந்தற்கு மில்லை மன்னோ.



விவாக காண்டம், ௮த 

இ-ள், எப்போது முள்ளசான உரோம ரேகையினது கருப்பும் வயிறும் 

மார்பும் இர் திரவில்லைப் போல்வதான' புருவங்களும், நெற்றியும், பட்டமர 
ங்களும் தழைக்கச் சிரிச்குஞ் சிரிப்பும், மசாவிஷ்ணுவினுடைய சயனத்தான 

மான திருப்பாற்கடலிலே மறைச் திருப்பசான அருமையாகிய அமிர்தம்போ 
லும் வசனமும் முருகச்சடவுளுக்கு மில்லையாம். எ-று. (௧௭௦) 

இதையமூ டுருக்கு மின்பத் திறைவனை யுற்று கோக்இத் 
ததையுமா மலர்த்தார் வேந்தர் தங்களைச் சூழ கோக்கிற் 
புதையிருள் கடிந்து வேலைப் புவியினை விளக்குஞ் சோதி 
யு தயனைக் கண்ட சண்கட் குடுக்களைக் கண்டதாமே. 

இ-ள். பெண்கள் மனத்தை உள்ளுருச்கச செய்வதான இன்பத்தைச் 
செய்கிற அரிச்சச்கு மன்னனைப்போய்ச் சண்டு, நெருங்கெ மலர்களா 

லமைத்ச மாலையணிர்த [மற்றுமுள்ள] அரசர்களையும் கண்டால், மூன்ற 
இருளைப்போக்டுச் கடல் குழ்ர்த வுலகச்தை விளங்கச்செய்ிெற ஒளியை 
யுடைய சூரியனைச்சண்ட கண்களுக்கு, ஈட்சத்திரங்களைக் கண்டதுபோ 
லாகும். எ-று. 

அரிச்சந்திர மன்னனைச் சூரியனுச் கொப்பாகவும், ஏனைய அரசர்களை 
ஈட்சத்இிரச் கூட்டங்களுச் கொப்பாகவும் உவமித்தபடி. (௪௭௧) 

மின்னைநே ரிடையாள் கூறக் கேட்டலும் வேச்தன் பாவை 
தன்னையு மறந்தா ளிட்ட சங்கமும் சலையு நீத்தா 

ளன்னையை மறந்தாள் பேசும் வாசக மயர்ந்தாள் வேறு 

பின்னையு மிழந்தாள் காதல் பெற்றதொன் றன்றியின்றே. 

இ-ள். [இவ்வாறு] மின்னலையொத்த இடையையுடைய அப்பெண்ணின் 
சொல்லைக் கேட்டவுடனே, சர்திரதயராசனுடைய குமாரியான சந்இதிரவதி 
தன்னையுமறந்தாள் ; கைகளிலிட்டிருக்க சங்கவளையலும், இடையிற்கலையும் 
செகிழலானாள் ; தரயையுமறர்தாள்; பேசுற பேச்சுமறர்சாள் ; வேருசத் 

சனச்குள்ள எல்லாமிழச்சாள் ற ஆசையென்ப தொன்றைச் சொண்டிருச் 
தாளே யல்லது வேறொன்று மில்லையாயினாள். எ-று. (௪௭௨) 

வாசமென் கலவைச் சேறு நானமும் புமுகும் வாரிப் 

பூசவு மேனி யெங்கும் பொறுக்கெழு வியன்சார் தாற்றி 

வீ.சவ மேன்மேற்: காம வெந்தழன் மண்டப் பின்லும் 

ஆசையங் கடலுட் MPH FT OHSS MG கடலுட் டாழ்க்தான். 

இ-ள். பரிமளமுள்ள மிரு துவான சலவைச்சர்சனச்சேறும், சஸ்அரியும், 

புனுகும் ௮ள்ளியள்ளிப் பூசப்பூச உடம்பெல்லாம் பொருக்குப் பொருச்சா 
யுதிரவும், பெருமைமிச்ச மபிற்றோகையால் வனைந்த விரிறிகொண்டு வீசலீச 
மேலுமேலுங் காமமாயெ வெப்பங்கொண்ட நெருப்பு மூளவும், மறுபடியும் 
ஆசையாயே நீர்ச்சடலிலே மூழ்கினான். எ-று. (௧௪௩) 

11



௮௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

௮.றநெடுஞ் செங்கோல் வேந்த ராண்டபார் பிறர்க்கு ரங்கா 
மறநெடுங் கொடுங்கோல் வேந்தர்க் களித்தவர்வனம்புக்காற்போல் 
புறநெடுங் கிரிசூழ் வேலைப் புவியெலாங் கொடிய நீல 
நிறநெடுங் கங்குற் காக்கி நெடும்பக நீங்கிற் றன்றே. 

இ-ள். தருமமார்ச்கமாக ரீண்ட செங்கோல் செலுத்திவர்த அரசர்கள் 
தாம் ஆண்டவுலகச்மை, பிரருக்சொக்கஞ் செய்யாத பாவச்செய்கையாலே 

நீண்ட கொடுங்சோல்கொண்ட அரசர் வாமாசக் கொடுத்துவிட்டு அவ் 

வரசர்கள் காட்டில் தவஞ்செய்யப் போனுற்போல, புறமாகச் சச்கரவாள 
இரி குழ்ச்ச கடல்புடைசலாவும் ஈ லகமெல்லாம். கொடிதான நீலகிறத்தை 

யுடையதாய் நீண்ட இருளுக்குக் கொடுத்து விட்டு நெடிய பகற்காலம் 

போய்விட்டது. எ-று. 

செங்கோல் - மீதி; கொடுங்கோல் - 98,9. (sere) 

மஞ்சடை வானமீராய் மண்முத லாப பூதம் 

அஞ்சடை யப்பே சூரி யகண்டபூ ரணமாய் நின்ற 
நஞ்சடை கண்டத தண்ண டக னடித்த ஞான்று 
செஞ்சடை விரிந்த தென்னச செறிந்தது செக்கர் வானம். 

இ-ள். மேகங்கள் பாவுவசான அகாயக கடையாக, மண்முதலாூ பூதங் 
களஞ்சு மடங்கும் பெரிரான ாழிவர்தபோது. அகண்ட பூரணமாய் நிலை 
கொண்டு நிற்கின் ஐ ஈஞ்சுதயனெை கண்டச்தையுடைய கடவுள் கூத்காிற 

போது அவருடைய சிவர்டசடைகள் விரிர்சாற்போற் செவ்வானம் எங்கும் 

பரவிற்று. எ-று. (௪௭௫) 

நாட்படத் தருமச் செங்கோ னடச்திய வேந்தர் சாட்போய்த் 
தோட்படுத் தவர்தம் மக்கள் சுடர்முடி சூடு முன்னர் 
கோட்படை பிழைத்த ருந்த குறுறில வேந்த (ih LI LD 

வாட்படை புகுந்த தென்ன வநதது மருள் கூர் மாலை, 

இ-ள். வெகுகாலமாக தருமரீதியை ஈடத்சிவர்ச அரசர்களது காலங் 
கழிர்து, ௮ர் நீதியாசர்குளுடைய புத்திரர்கள் ஒளிபொருரச்திய முடிகுடிக் 
கொண்டு, பூமிபாரத்மைர் தோள்மேர்சம௰ஈ்து கொள்ளுதற்கு முன்னே. ga 

விராச்சியதசைக் சைக் கொள்ளுவதராகாகக் சேனைகளைச் கூட்டிச்சொண் 
பூருந்த சிற்றரசர்கள் அனுப்பின வாள்களையுடைய சேனைகள் வர்காற்போல 
மயக்கஞ்செய்வதான மாலைக்காலம் வந்தது. எ-று. (௧௭௪௬) 

மறைந்தது பரிதி மேன்மேல் வளர்கதது கங்குற் காலம் 
அறைந்தது வாடை,வான த் தரும்பின வனந்த மீன்கள் 

றைந்தது கொடிய மாலை கூரிருட் பிழம்பு துன்றி 
நிறைந்தது நீல வேலை நிலமெலாங் கவர்ந்த தென்ன. 

இ-ள். சூரியன் மறைர் துபோயிற்று. இராச்சாலம் மேலும் மேலும் வளர் 
இறகசாயிற்று ; அப்படி.ச் சொல்லலான இராக்சாலம் சிறிது விளங்க, அ௮சேகம் 
ஈட்சத் தரங்கள் அசாயகதிலே பூக்சன. கொடி ரான மாலைச்சாலம் குறைத



விவாக காண்டம். Ah 

லாயிற்று. கருத்த கடல்குழ்ர்த உலகமெல்லார் தானே அரசாட்சி கொண் 
டாற்போல இருட்செறிவு மிகுந்து கெருமக நிறைதலாயிற்று, எ-று. (௧௪௪) 

௮ருகிய மருங்குற் பேதை யழன்றெழு காமத் Sure 
உருகயெ வுளளர் தாவி யுலகெலா மேவிக் காயந்து 
கருகிய தென்னத் தேவர் கடைந்த ளெழுநத வாலம் 

பெருகிய தின்று மென்னப் பிறங்கிருள் செறிஈத தன்றே. 

இ-ள். சுருங்னெ இடையை யுடைய சர் திரவ தியானவள் கொதிச்தெழு 

இன்ற காமாச்சனியிஞலே உருகின மனமானது பரவி உலகமெல்லாம் வியா 

பித்து எரித்துச் கருகியதுபோலவும். வர்கள் பாற்கடலைக் சடைகிற கரல 

த்திலே உண்டான நஞ்சு இப்போது பெருகலாயிற்றென்று சொல்லவும் விள 
ங்குதன்ற இருளானது நெருடியது. ௪-3. (௧௪௮) 

முன்னரே பொருது வெல்லாக் தலைவரை முனிந்து செங்கோன் 
மன்னவர் கோபங் கொண்டு வாள்விதிர்த் தெழுந்த தேபோல் 
இன்னமு மிவட oad பிறநதில தென்று சரித் | 
துன்னிரு ளிரிய நாறி யெமுதத சுடர்வெண் டிங்கள். 

ro இ-ள். முன்னேசானே சண்டைசெய்து வெல்லாமல் விட்டிருஈதகொடு 
ங்கோலரசை வெறுத்துக் செஙகோலாசர்சள் கோபங்கொண்டு சத்தியை 

உருவிச்கொண் டெழுர்தாற்மோல, இன்னமும் இந்தச் சச்திவதியினுடைய 

உயிர்போகா திருக்கிறதென்று கோபிழ்து நெருங்கின இருளோட, ஒளியை 
யுடைய வெண்மையான சர்இரன் உதயமாயினான். எ-று. (௧௭௯) 

இருளையொத் திலங்குே மனி யிறைகடல் கடந்த காலம் 
பொருளையுற் நிடாக வெல்லாம் புரந்தரா இயர்க்கு ஈல்கி 
உருளவே திரட்டி வாரி யுள்வைத்த வமுத சாரத் 
இரளைமேல் மிதர்சத தென்னத் திங்கள்வர் தெழுர்த தன்றே. 

இ-ள். இராத.திரியை யொப்பாய் விளங்குகின் உ இருமேணியை யுடைய 

இருமால், பாற்கடலைக் கடைர்சகாலத்திலே, இர் ிராதி தேவர்களுக்குக்கொ 
டுத்து. இிரவியக்மைப்போல் அவர்களுச்குக் சொடாத எல்லாவற்றையும் உரு 

ட்சியாகத் திரட்டி, அப்பாற்கடலுக்குள்ளே வைழ்திருர்த அமுதசாரமான 

இரட்சி மேலே மிசர்தாற்போல, சந்திரன்வந்து உசயமானான். எ-று. (௧௮0) 

திங்கள்வெண் குடைக்கீழ் தென்றற் நோமிசை மீயறி வாரி 
மங்கல முரசமார்ப்ப மகாகே சனநின் றோங்கக் 

கங்குல்வெங் களிறு ரூழக் கடும்கிளிப் புரவி தூண்டி. 
அங்கண்மா ஞால மெல்லா மனங்கவேள் பவனி வற்தான். 

இ-ள். மன்மதனானவன், சர் தானான வெள்ளைச்குடையின்€ழே, தென் 
றற் றேரின்மேலே ஏறிக்கொண்டு கடலான மங்கல ழு சுமுழங்க, மகரச் 
கொடியானது நிலைசொண்லெளா. இருளாகிய வெவ்விய யானையுஞ்சேர, கடு 
மையான வேகச்தையுடைய இளியாகிய குதிரையைச் செலுததிக் கொண்டு 
அழகிய இடத்தையுடைய பெரிய வலகமெல்லாஞ் சூழ்ர்துவர்தான். எ-று,



௮1௧ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கருப்புவார் சிலையை யூன் றிக் கால்வளை த் இசைகள் பாடுங 
கருப்புநா ணேற்றிக் கஞ்சம் தளவுட னசோகளஞ் சூதம் 

௮ருப்புவார் கணக ணி யகத்திடை யெடுத்தொன் மென்௫ 

விருப்பினால் வருந்து மானை வெவ்வினைப் பூச லிட்டான். 

இ-ள். [மகனன் | கரும்பாக நீண்ட வில்லைகிறுத்தி, அதனிரண்டு கால் 

களையும் கூடவளைத்து இராகங்களைப் பாவெசான வண்டாகிய நாணை அர்த 
வில்லிலேபூட்டி, தாமரை - முல்லையுடனே அசோகம் - மா - இவற்றின்மலர் 

களாக ரீண்ட அம்புகளை ஒவ்வொன்றுாச அம்புக்கூட்டினின்று [அரிச்சச் திரன் 

மேலாசையாய்] வருர்துிற சர்திவதியுடனே கொடிய செய்கையான சண் 
டைசெய்தான். எ-று. (௪௮௨) 

மாரவேள் பகழி மாரி வல்லியி னுடலை முற்றும் 

௪ரவே திங்கட் செந்தி யெரிக்கவே யெரிய தாக 

வி.ரவே ளனையான் றந்த வேட்கைமீ தூரக் சண்ணீர் 

சோ.ரவே யமளி மீது சுழன்றுவீழ்ர் தனைய சொல்வாள். 

இ-ள். இப்படி மன் மதனானவன் அம்புகளைக் கையிலேகொண்டு, சந்திர 

வதியினுடைய உடல்மூழுதுர் தொளைக்கவும், சர்தான் தனது ரெணமா 
யெ வெந்த நெருப்பா வெரிக்கவும், வீரச்தையுடைய மன்மதனையொத்த 
அரிச்சச்தானானவன் கொடுத்த ௮சை. நெருப்பாய் மேன்மேலாகவும், கண்க 

ளில் நீரொழுசவும் படுக்கைமெச்தைமேலிருர்து சுழன்று €ழேவிழுந்து இல் 

வாறு சொல்லலானாள். எ-று. (௧௮௩) 

கலிவிருத்தம். 

கண்ணிலாப் பாதகக் காம னெய்தவெம் 
புண்ணிலா ருயிர்பொடித் சகலப் போனவா 
றெண்ணிலா தெனைச்சினர் தெழுந்த வெவ்வினை 
வெண்ணிலா வேயி௫ வீர மல்ல. 

இ-ள். இரச்சமில்லாத 'பாவியாகிெய மன்மதனெய்த அம்பிலுண்டான 

வெவ்விய புண்ணின்ழியே என்னுயிர் பொடியாய் என்னுடலை நீங்டப் 
போயினபடியே எண்ணாமல், என்மேம் கோபங்கொண்டுவர்த கொடிய செங் 
கையையுடைய வெள்ளைச்சர்தினே! இது உனக்கு வீரத்தன்மை யன்று. 

மேற்படி. வேறு. 

உன்னைக் கொன்றன் அுருவிலி யாக்கிமீனான் 
நன்னைக் கொல்லுவ தாண்மைத் தனமலால் 
பின்னைக் கொல்வதென் பெண்டிறப் பாகிய 

என்னைக் கொல்லுவ ரமைமைப் பாலதே. 

இ-ள். மன்மதனே ! உன்னையெரித்து உருவமில்லாதவனாகச் செய்த 

இவெபிரானை ம கொல்லச்செல்வது உனக்கு ௮ண்மைத்தனமே யல்லாமல்,



விவாக காண்டம். ௮௫ 

வேறே நீயாரைச் கொல்லத்தச்சது ? பெண்பிறப்பைக்கொண்ட என்னை நீ 
கொல்லச்தொடங்குறது அறிவின்மையேயாகும். எ-று. (௪௮௫) 

உருவச் காமன் றுணித்த வுடறனைச் 
செருவீற் கொல்ல வெழுஈதவெண் டிங்களே 

ஒருவற் வேதற் கோருயி ரன்றியெற் 
இருவர்க் கய விரண்டுயி ரில்லையே. 

இ-ள். எங்குச் துவாரமாக மன்மதன் துளைத்த வுடம்பைச சண்டைசெ 
ய்து கொல்ல, உதயமான வெள்ளைச்சர்தானே ! மன்மதனான ஒருவனுக்குக் 

கொடுச்ச என்னிடத்து ஒருயிரேயல்லாமல், உணக்கும் ௮வனுக்குங் கொடுக்க 

எனச் இரண்டுயிரில்லையே [என்செய்வேன் | எ-று. (௧௮௪) 

முன்னி னைச்தலர் தொட்டவன் மூண்டபோர் 

தன்னி னைந்துத ளர்ந்தவென் மேனியைத் 

தின்னி நின்சல தின்கலைத் திங்களே 

என்னி னைந்தெனை யிப்படி காய்கின்றும். 

இ-ள். என்முன்னே என்னைக்குறித்துப் பூங்கணைதொடுக்கற மன்மதன் 
மூண்டு நிந்கன்ற சண்டையை எணணிச் சோர்ச்திருக்கி என்னுடம்பைத் 

தின்ராய்; உன் கோபத்தினாலே சோடசசலைசகளைக் கொண்ட சர் இரனே ! 
யாதுபயனைச்கருதி என்னையிப்படி யெரிக்களுய். எ-று. 

முூன்னின்-ஆலோரிக்குமிடத் தில். பந்தவர்-ஐர்துபூதங்கணைகளை யென்ப 
HAMS ras. ட் (௧௮௭) 

உனனைக் காய்ந்த பணிக்குற வென்றுகொல் 

என்னைக் காய்நதனை 0யந்திளந திங்களே 

முன்னைக் காய்ந்திலை யென்னுயிர் முற்றிய 

பின்னைக் காய்ந்து பிமைபபிக்க வல்லையோ. 

இ.ஃள். இளமையைச் கொண்ட சர்இரனே ! உன்னைக் கடி.ததுவிழுஙகு 

இன்ற பாம்புக்கு உ௱வான அல்குலையுடையவளென்றோ என்னை இப்படி. எரி 

க்இருய்? கேற்றுமுர் அராள்களில் இப்படி. எரிக்சவில்லை. என்னுயிரை சானிழ 

சதபின்பு இப்படியே குளிர்ர்த சார்திசொண்டு வீச என்னைப்பிழைக்சக் செய் 
யவும் உனக்கு வல்லமையுண்டல்லவோ : எ-று. (௧௮௮) 

அருத்தி யோடுதம் மென்முலை யன்பர்தோள் 
பொருத்தி யோகைகொண் டாடுவர் பூவைமார் 
வருத்தி யோய்வுற வாட்டினை யென்னை யான் 
ஒருத்தி யோவுனக் குட்பகை கங்குலே. 

இ-ள். உலகத்திலுள்ள பெண்கள், ஆசையுடனே ஃம்முடைய மெல்லி 

தான கொங்கைகளைத் தஙகளுக்குப் பிரியான சாயகர் தோளோடு பொருர் 
த்ச் செய்பவராய் சர்தோவூத்தைக் கொண்டு சுஇத்திருச்இிருர்கள். அப்படிக்



௮௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இருக்க, என்னைவருத்தப்படுத்தி சானோய்ச்துபோம்படியாகவாடச்செய்தாய் 

இந்த உலகத்திலே காஜொருத்திதானோ உனககு உட்பகையானவள். எ-று. 

வெங்கை யாதபன் வீழ்தலும் யானுனைச் 
செங்கை கூப்பிய தீவினை நோக்கியே 

௮ங்சை யாலெடுத் தாரழற் கொள்ளியென் 

கொங்கை மீது கொளுத்தினை திங்களே. 

இ-ள். சர்தானே ! வெப்பமான சரணத்ழையுடைய குரியன் மேலைக் 

கடலிலேபோய் விழுர்தவுடனே, சான் உன்னைநோச்டச் சவத கைகளைக் 
குவித்துச் கும்பிட்டது தயசெய்கையென் றகொண்டோ நிறைந்த நெருப்புக் 

கொள்ளியை உன 2ழூய கையிலேகொண்டு, எனது கொங்கைகளின் மேலே 
கொளுத்தினாய். எ-று. (க௯௰) 

குன்று லாவு கொடுந்திரற் றென்றலங் 

கன்று லாவிய சண்ணசல் விண்ணெலாம் 

சென்று லாவு திரைக்கட லன்னமால் 

நின்று லாவுமென் னெஞ்சிடம் போதுமோ. 

இ-ள். இடமகன்ற ஆகாயமெல்லாம்போய் வுலாவுவதான அலைகளையு 
டைய சடலுச்கொப்பான ௮சையானது நிலைகொண் லொவுகின்ற எனது 

மன இடம், பொதியமலையிலே உலாவுவதான கொடுமையாகிய வல்லமை 
யுடைய இளர்தென்றலானது சஞ்சரிப்பதற்குப் போதுமோ? எ-று, (௧௧௧) 

போத கோதக வாக்இியும் போலொய் 
பாத நோதக மீவபனிக் கங்குலே 

சூத னோதமுற் றோன்றியு மிற்றைகாட் 
காத நோதலுங் கற்றிலை போலுமால். 

இ-ள். பனியோகெடிய இரவே ! என்னைமிகவும் கோவும்படிச்செய்தும் 

போகாதிருச்இருய் உன்சால்களுக்கு நோவுண்டோ? அருணன் கடலின்மேல் 
உனக்கு முன்னே சோன்றுகறதாகியும் சான் இன்றையத்தினம் ஆசையி 
னாலே வருந்துறெதும் நீ தெரிர்துகொண்டிலைபோலும். எ-று. (௪௬௨) 

சூதன் - அருணன். 

ிரவுர் தென்றலு நீள்விசம் பெங்கணும் 
பரவுர் தங்களும் பாய்திரை மயோதையின் 
வரவும் போர்வின் மதன லும் போகிலா 

இசவொன் ேேகினெற் கியாருமொப் பில்லையே, 

இ-ள். எங்கும் நிரம்புவதான மென்றற்காற்றும், ரீண்ட ஆகாயமுழுவ 

தும் பரவுவதான சந்திரனும், கரைமேலே மோதுடுற அலைமுழக்கத்தின் 
வருதலும், போருக்குரிய வில்லைக்கொண்ட மன்மதனும் போடறதில்லை. 

Dts இராத்திரி யொன் ழமாத்திம்போனால் எனக்கு யாரும்கிகரில்லை. எ-று.



விவாக காண்டம். ௮ள 

பூழி சென்று புண்டபொற் பாவையைத் 

தோழி சென்று தெருட்டலுந் கோழியை 

ஆழி சென்றென் றடைநதபீ னெத்தனை 

ஊழி சென்றவென் ரொண்ணுதல் கேட்டனள். 

இ-ள். [என்றிப்படிப்] புழுதியிலே போய்கீடர்து புரளு£ற பொன் 

பாவைபோன்ற சர்திவதியை, அவளுடைய தோழியானவள் இட்டே. போ 
ய்ச் தெளியச் செய்யுமளவில், ஒளிபொருர்திய நெற்றியையுடைய சர்தரவதி 
அத்தோழியைப் பார்த்து, சூரியன் ஒற்றையுருளைத் தேருடனே கடலிலே 

போய் விழுச்தபின்பு எத்தன ஊாமிகாலமாபினவென்று வினவினாள். ௪-று. 
என்று-சூரியன். 

கோழி கைத்தல கூப்பியிக் துன்னிருள் 

ரசாழி கைக்கிட மேஈலங் Salar ear 

வாழி கைப்பிடி வா துமன் னாவெனாக் 

கோழி கைத்தலத் தைக்கொட்டிக் கூவிற்2ற. 

இ-ள். அதற்குத் தோழியானவள் தன்கைகளைச் குவித்துச் கும்பிட்டு, 

Obs நெருங்கெ இருளானதுபோக இன்ன மொருகாழிகை யளவுசதான் [இரு 

க்கிறது] இனி ஈல்லவார்த்சை கேட்பாயென்றுசொல்ல, ௮அவவளவிலே சேவ 

லானது தனது கைசளான (இறகை அடி.ந்துச்கொண்டு, அரிச்சந்தொமகாரா 
சனே | சர்திரவதி வாழ்வாளாக. விரைவிலே வந்து ௮வள் கையைப் பிடிக் 
சக்சடவாயென்று கூப்பிட்டது. ௭-.ந. 

கைப்பிடித்தல்-பாணிக்கரகணம். (௧௯௫) 

வேய டங்கெ வேலை யடங்கின 

தீய டங்கின திங்களுங் கங்குலும் 

போய டங்க மன்மதன் 2பாரெலாம் 

வாய டங்க வண்குழு தங்களே 

இ-ள். மூங்கிற் குழலோசை யடஙினெதுபோற் கடலொலியு மடஙகன, 

நெருப்புப்போல் சர்இரனும் இரா£திரியும் அடங்கலாயின. மன்மதனுடைய 
சண்டைமுழுதும் அடஙகுதலாமின. அழகிய குமுதமலர்கள் வாய்மூடுத 

லாயின, எற. (௧௯௬) 

காரி சங்கர் துயிலெழக் கன்னிமால் 

பாரி சங்கம் பொறுத்தது பார்க்கவே 

ஏரி சங்க மெழுந்து முழங்கிட 

வாரி சங்கண் மலர்ந்தன வெங்குமே. 

இ-ள். கரிக்குருவியும், விடியற்காலத்துச் சங்கும் நித்திரை தெளிர்து 

முழங்கலாயின. பெண்ணான பூமிதேவி அங்கு வர்திருக்கற ௮ரசர் கூட்டங்க 
ளை சாங்சச்சொண்டிருப்பதைப் பார்ச்செறதற்காகச் குளங்களிலுள்ள சங்கு



AD அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

களெழுர்து எவ்விடத்து முழங்குவசாகத் சாமரை மலர்களாகயெ முசங்கள் 
எவ்விடத்தும் மலார்தன. எ-று. 

காரிசங்கம்-சாக்கைச்கூட்டமுமாம். மால்பாரி-பூமிதேவி. (௧௬௭) 

கொல்வ னாயிலுங் கோதையைச் சந்திரன் 

வெல்வ னாயினு மேலவனைச்செயல் 

சொல்வ னானென்று துண்ணெனச் செக்கதிர்ச் 

செல்வ னாழியர தோமிசைத் தோன்றினான். 

இ-ள். சர்திரவஇியைச சர் தரன் சொல்லுறவனே யானாலும், ௮ல் 

லதுசொன்று வெல்லுகறவனே யானாலும், இணிமேல் அந்தச் சர்இிரனை 
கோச்சி அப்படி.ச்செய்யாதையென்று சொல்ல வல்லவன் சானேயென்று சூரி 

யபகவான் விரைவிலே ஒற்றையுருளைத் பேரின்மே லுசயமாயினான். எ-று. 

சோலை யெங்குர தொழுதிக ளார்த்தன 

ஆலை யந்தொறுஞ் சங்கங்க ளார்த்தன 

மாலை வெண்குடை மன்னவர் முன்றில்வாய்க் 

காலை மாமு சங்கள் கறங்கின. 

இ-ள். சோலைகளெல்லாம் பட்சிகளினோசை முழங்கலாயின; சோயில் 

சளெல்லாஞ் சங்குகள் முழங்கலாயின ; மாலைகளையும் வெள்ளைக்குடைகளைபு 
மூடைய அரசர்கள் இருமுற்றங் களிலே விடியற்காலத்தில் முழங்குற 
பெரிய முரசுகள் முழங்கின. எ-று. 

ஆலயமென்பது எதுகைநோக்கி ஆலையமென்ராயது போலி, (௧௯௯) 

முன்ன மன்னன் முகுர்த்தமோ ோழெனச் 

சொன்ன நற்றினம் வந்து தொடங்கலும் 

மன்ன னும்மறை யோர்களு & மாதரும் 

கன்ன லந்திருக் காவணத் தெய்தினார். 

இ-ள். முன்னே சர்சரதயராசன் முகூர்த்தம் ஒசேழுசா எளவென்று 
சொன்ன சல்லசாள்வர்து கூடுமளவில், அர்தச்சந்திதயராசனும் வேதப் 

பிராமணர்களும், பெரியோர்களும், கரும்புகள் முதலானவைகளாலே அலங் 
இரு சமான சலியாணப்பர்தலுச்குள்ளே வர்து கூடினார்கள். எ-று. (௨௦௦) 

வேந்த ரீண்டினர் வேதிய ரீண்டினர் 
மாச்த ரீண்டினர் மங்கைய ரீண்டினர் 
ஆய்ர்த நீதி பமைச்சரு மவவவர் 
சேர்ந்த சேனையுஞ் சே. ரவர் தீண்டின. 

இ-ள். ௮சசர்சளெல்லோரும்வர்துகூடினார்கள் ; பிராமணர்களும் வந்து 

கூடினார்கள் ; மற்ற எல்லோரும் வந்துகூடினார்கள் ; பெண்களெல்லோரும் 
bg கூடினார்கள் ; ஆராய்ர்துணர்ச்த நீதிமன்னர்களாயெ முர்திரிகளும் 

வந்துகூடினார்கள் ; அவர்சளைச்சேர்ச்த சேனைகளும் வந்துகூடின. எ-று 

% நாதரும் - என்றும்பாடம்.



விவாக காண்டம். Dae 

a OS யுற்று மதனொரு பால்வர 
ஓகை யுற்றுவண் டோலமிட் டேவாப் 
பாகை யுற்ற பனிமொழிப் பைந்தொடி 
தோகை யைக்கொடு தோழியர் தோன் றினார். 

இ-ள். ஜயத்தை யுட்கொண்ட மன்மத னொருபுரத்திலே வரவும், 
வண்கெள் ,களிப்பையுட்கொண்டு பாடிக்கொண்டு கூடவே வரவும், தேன் 
பாகுபோன்ற குளிர்ர்த சொல்லையுடைய பசிய வளையல்களையணிந்த மயிற் 
சாயலைச்கொண்ட சர்இரவதியைச் கூட்டிக்கொண்டு தோழிமார்கள் வச் 

தார்கள். எ-று. (௨௦௨) 

அங்கை யிற்பொலி சங்கின மார்த்தெழச் 

செங்க யற்கண் டிருக்குழை யைப்பொரக் 

கொங்கை யென்றிரு குன்று ௬மர்தெழன் 
மங்கை மாளிசை வாயிலின் மேவினாள். 

இ-ள். அழடியகைகளிலே விளங்குகின் உ சங்குவளையல்கள் கலகலென்று 
சப்.இக்கவும், சவர் சகயல்போலுங் கண்கள் அழகிய காதிலணிர்த குழைக 
ளோடு பொருதவும், கொங்கைகளென்று பெயமுடையனவாக இரண்டு மலை 

களைத் தாங்கக்கொண்டு, அழகிய சர்காவதியானவள் தனது தஇிருமாளிகை 

வாயிலுக்குமுன்னே வந்தாள். எ-று. (௨௦௩) 

வல்லெ னப்புடைக் குந்தன வன்பொறைக் 
இல்லெ னக்கரு தும்மருங் இற்றிடும் 
மெல்லெ னப்பதம் வைத்து மிதித்துமுன் 
செல்லெ னப்பொற் சிலம்பு புலம்புமால், 

இ-ள். சூதா கருவிபோல விம்முகலைச் கொண்டுள்ள கொங்கைகளா 
இய வலிய கனத்தைச் தாங்குதற்கு உருவமில்லையென்று நினைக்சச், தகுக்த 

இடையான தொடிரந்துபோகும் ஆகையால், கால்களை மெதுவாகச் அக்க 

வைத்துப் பூமேல் மிதிழ்துக்கொண்டு முன்னே போசச் கடவாயென்று 

பொன்னஞ்் சிலம்புகள் ஒலிச்தன் றன. எ-று. (௨௦௪) 

நீடி வார்ந்து நெறிதத குழற்சிகை 
ஓடி யுட்சுழி யும்புய லொத்ததால் 
ஆடி. மோக்கி யணிர்த வணிச்சுடர் 
(காடி. சூரிய கூடிய கொத்ததே. 

இ-ள். நீண்டு சக்கவிழ்ந்து ஈடே வ௫ர்ந்தெடுத்துள்ள கூர்தலாகயெ 
கெண்டையானது, நீண்டு உள்ளே சுழித்தலையுடைய ஒரு ஆற்றுநீரை யொப் 

பாயிருந்தது. அதிலே கண்ணாடி பார்க்கச்செய்து அலங்கரித்த அபரணவ் 

களின் சோதியான2, கோடி. சூரியர்ச ளோரிடத்திலே கூடினதுபோ லிருக் 

தீதி எது... (௨௦௫) 
நச்சுக் கட்டிய நல்லமுதும் மிக 
வைச்சுக் கட்டிய மாமுலை யாலுல 
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௬0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

கச்சுக் கட்டழி யும்மழி யும்மெனக் 
கச்சுக் கட்டி மறைத்தனர் கண்ணையே. 

இ-ள். ஈஞ்சுக்கட்டியையும் ஈல்ல ௮முதத்தையும் மிகுவதாக வைத்துக் 
கட்டி யமைத்இிருக்கற பெரிய சனங்களாலே உலகமானது தனது நிலையான 
கட்டுச் குலை$ துபோகுமென்று இரவிக்கைசொண்டு சட்டி. அவைகளின் சண் 
களை மறையச்செய்தார்கள். எ-று. 

கஞ்சுக்கட்டி போல்வது முலைக்காம்பு. அமுசம் அவற்றி ஓுளதாகுகின்ற 

பால். கண்ணென்பதும் முலைக்காம்பே. (௨௦௪) 

ஆதி நூலுமனைத்துல குங்கெடும் 

நீதி யன்றிவ ணீசெல்வ தென்னவே 

காதி யோடிய கண்களைக் காதுபோய்ச் 

சோதி வார்குமை தொட்டு மறிக்கவே. 

இ-ள். ஆதியாகிய வேச சாஸ்திரங்களும். எல்லாவுலகங்களும் செவன 

வாகும். ஆகையால் இங்கே செல்லுதல் நியாயமல்லவென ச் தம்மைவென்று 
நீஞவனவான சண்களைக காதுகளான ஒளியைச்கொண்டு தொங்குவனவா 

யெ குழைகளைச்கொண்டு தடுக்கவும். எ-று. 

ஒருவரைச் தடுத்தல் கையாலேதொட்டல் செய்வதாகலாலே குழை 
தொட்டென்றார். 

இதுமுதல் சான்குபாடல்கள் குளகம். (௨௦௭) 

காவென் றெண்ணுங் கரித்தரி௪ சந்திர 

வாவென் றெண்ணறு மன்னரை யப்புறம் 

போவென் றெண்ணிப் புகல்கன்ற போலவே 

தாவு சோதிக் கலாபர் தழங்கவே. 

இ-ள். கற்பசத்சதருவே யென் றுமகிச்கலான கையையுடைய அரிச்சர் திர 

மசாராசனே |! வாக்கடவீரென்றும், எண்ணுதற்கரிதான அரசர்களை Cue 

லாம் ௮ப்பாலே தூரப்போங்களென்றும் ஆலோித்துச் சொல்லுகன் மை 
போலத், தாவுன்ற ஒளியைக்கொண்ட கலாபமென்கிற அரைதான்மாலை 

ஒலிக்கவும். எ-று. (௨௦௮) 

கைத்த லத்துணை வீசிக் கதிர்மணிப் 
பத்தி பின்னுமுன் னுஞ்சென்று பாயவே 
எய்த்த நுண்ணிடை யிற்றிடு மென்றுமேன் 
மொய்த்த வண்டு சலைந்து முழங்கவே. 

இ-ள். 'சைகளிரண்டையும் வீசிச்கொண்வெருதபோது, ஒளியையு 

யூடைய இரத்தின வரிசைகள் பின்னாலு முன்னாலுஞ் சென்று கார்இவீசவும், 
இளைத்த நுண்ணியசான இடையான ஒடிர்துபோமென்று மேலே மொய்த் 
இருக்கிற வண்டுகள் கலைதலாய் முழங்கவும். எ-று. (௨௦௧)



விவாக காண்டம், ஆக 

சென்னி நின்றிரு சீறடி மட்டும்வான் 

மின்னி னாலமைத் தன்னசெம் மேனியைப் 

பொன்னி னான்மணி யாற்புதைத் தேயெழிற் 

கன்னி ஈன்மணக் காவணத் தெய்தினாள். 

இ-ள். தலையிலிருர்து இரண்டு சிறிதான கால்களளவும் மேகத்திலுள்ள 
மின்னலாலே அமைத்தாற்போலிருக்றெ சிவரத திருமேனியைப் பொன்னா 

லும்.இரதீதினங்களாலும் மறையச செய்துகொண்டு அழகுள்ள । இளவயது 

டைய சர்திரவதி தனது கலியாணப் பர்தலுக்குள்ளே வர்தாள். எ-று. (2.00) 

பெடா டத்திருப் பெண்ணர செய்திய 

இடையி னின்றவ சேத்தி யியம்பிடக் 

கடையு கத்திற் கடல்கிளாந் தகாலென 

அடைய மன்னவ ராவிக் தெழுந்தனர். 

இ-ள். பெட்டை யன்னம்போலு ஈநடையையுடைய இலட்சுமிபோன் ற 

பெண்களுக் கரசியான சக்இரவதி வந்ததை, நடுவே ரிற்தின் ஐ சிலர் போய்ப் 

புசழ்ர்துசொல்ல, முடிவான யுசார்தத்திலே சடல்பொஙக வர்சாற்போல் 

இங்கேவர்துகூடவெதாச ௮ரசர்களெல்லோரும் சர்தோஷிச் தெழுச்தார்கள். 

தேரி னேறித் திசையெங்க ணும்வரப் 

போரின் வீரர்கள் பொம்மென் ற்திர்ந்தெழு 

மூரி வீரமு ரசமுங் காளமும் 

பேரி யுஞ்சங்கும் (லியு மார்த்தவே. 

இ-ள். யுத்தத்துக்குத்சக்க வீர்களெல்லாம் இரதங்களிலே யேறிச் 

கொண்டு நான்கு தசைகளிலும் பரவிவா. அப்போது பொம்மென்று அர் 

ந்து வருவனவான பெரிய வீரமுரசங்களும், எக்காளஙகளும், பேரிசைகளும், 
சங்குகளும், மற்றுமுள்ள வாத்தியஙகளும் ஒலிச்சலாயின. எ-று. 

பொம்மென்ப.த - ஒலிக்குறிப்பு. (௩௪௨) 

தாள மத்தளநர் தண்டிசை யாழ்தெரு 

நீள மட்டு நிறைந்தன சக்கர 

வாள மட்டு மலிர்தன தூளண்ட 

கோள மட்டுங் கொடித்திர ளுற்றவே 

இ-ள். கைத்தாளங்கள். மத்தளங்கள், வீணாசண்டங்கள், இராகம் பாடு 

இன்ற தம்பூரூசள் இவைகளெல்லாம் தெரு எவ்வளவு நீளமூள்ளதோ ௮ல் 
வளவும் நிறைதலாயின. [அகனாலெழுஈத] செம்மண்€ேிகள் சக்சரவாளூரி 
வரையினும் போயின. அண்டகோள வரையிலும் கொடிக்கூட்டங்கள் சென் 

றன. எ-று. (௨௧௩)



௬௦. அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

பாரி நின்று பரிந்தெழுச் தண்டாதம் 

ஊரி னோடி யுயரார்த பெருந்துகள் 

காரி னுண்டுளிக் கண்மறைந் தெண்டிசை 

மூரி யானை மதத்துளை மூடிற்றே. 

இ-ள். பூமியிலிருச்து பரவிச்சென்று தேவர்களுடைய ஊரளவிலும்போ 

ய் அதற்குமேலு முயர்ந்துபோன மண்ளேோகளாலே, மேகத்தின் சிறிதான 
மழைக்கண்க எடைபட்டு எட்டு, இக்கிலு நிந்திற யானைகளினுடைய மதத் 
துவா.ரங்களு மடைபட்டன. எ-று, 

எண்டிசை யானைசளாவன:--- இழக்கா இமுறையே - ஐராவதம், புண்ட 

ரீகம், வாமனம், குமுதம், அஞ்சனம். புட்பதர்தம், சாருவபூமம், சுப்ரதீபம் 

இவையே wet Gs சயஙகளாம். இவற்றிற்கு முறையே பிடியானைகளா 
வன:-- அப்பிரமை, சபிலை, பிய்களை, அனுபமை, சாமிரபருணி, சுதர்தி, 

அஞ்சனை, அஞ்சனாவக என்ப. (௨௪௧) 

யானை யும்பரி மாவு மிரதமும் 

தேனை வென்ற திருமொழி மாதரும் 

ஏனை நின்ற விருபிறப் பாளரும் 

சேனை யுர்தசை 0 தாறுஞ் செறிர்தவெ. 

இ-ள். யானைகள௩. குதிரைகளும், இரதஙகளும் தேனின் இரசத்தை 

வெல்லுவசான அழடிய வசனஙகளை புடைய பெண்களும், மற்றுமுள்ள பிரா 
மணர்களும் சேனைகளும் கூடித் திச்குகளெல்லாம் நெருங்கின . எ-று. 

இமக்கு டக ளிரண்டு தனமெனச் 

சுமக்கு மென்கொடி சூட்டுஞ் சுயம்வரம் 

எமக்கெ மக்கென வெண்ணி வருமவர் 

தமக்குப் பின்னரிச் சந்திரன் றோன் நினான். 

இ-ள். குளிர்ர்த நீர்ச்குடங்களை இரண்டு கொங்கைக ளென் ற. சுமப்ப 

தான மிருதுவாகிய கொடிபோன்ற சர்கிரவதி GLOagrer சுயம்வரமா 

னது எனக்குண்டு எனக்குண்டென்று நினைத்து வரு அரசர்களுச்செல் 
லாம் பின்னே அரிசசச்திரமகாராசன் வர்தான். எ-று. (௨௧௪) 

அன்ன காலையி னங்கைக cot ie Gus 
கன்னன் மாமொழிக் காரிகைத் தோழிமார் 
மன்னர் நாமமு நாடும் வழிகளும் 
இன்ன தின்ன தெனவெடுத் தோதுவார். 

இ-ள்.- அர்சச் சமயத்திலே.௮ழகிய கைகளைநீட்டிச் கரும்பின் இரசம் 

போலும் பெருமை பொருந்திய சர் தரவதியின் தோழிமார்கள், வர்இருக்ெ 

அரசர்கள் பெயரும், காகெளும், குலமுறைகளும் இன்ன இன்னபடியென் 
றெடுத்துச் சொல்லச் தொடங்கனார்கள். எ-று. (௨௧௪)



விவாக காண்டம், ௯௩ 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசியவிருத்தம். 
௮திபார தனபார வதிரூபூ மலர்மானை யனையா யிவன் 
நதிபாய வுயர்போதி னறைபாய நிறையாத சிறைவா வியில் 
மதியாமல் வலைபீறி வெடிபோன பருவாளை வளைபூகமேல் 
குதிபாய மடல்€றி விமுதேறல கரைசாடு குடகாடனே. 

இ-ள். ௮திச சனங்சொண்ட தனபாரஙகளையும் மிக்க அழகையுமுடைய 
லட்சுமிதேவியை ஒப்பான சந்துரவதியே! இஙகே யிருக்கின்ற அரசன். ஆறு 

பெருகப்பாய அதனாலே மேலேயுயர்கிற மலரிலுள்ள தேனொழுகுவதனாலே 

முழுதும் கிரம்புதலாகுசன்ற கட்டுக்குளவுகளிலே சட்டைபண்ணாமல் வலை 
யைக் இழித்துத் துள்ளிப்போன பரத வாளைமீனானது. வளைவான குலைக 
ஊையுடைய சமுகமாத்தின்மேலே குதிக்க, அகன் மடலான௮ு இிழிந்துவிழு 

இற தேன்பெருகசானது குளக்சுபையை யுடைப்பசான குடரசாடனாஏிய 
சேரன். எ-று. (௨௧௮) 

இருணாறு ஈஞ்சொத்த விழியாய்து வண்டெய்த்த விடையாயிவன் 
சுருணாக பஈதத்தி னியல்பாம ரஞ்சிதா கொடியே வியே 
மூரணா மன்றிட்ட மகவானெ டுங்கொற்ற முடிசா டினோன் 
சரணா. விந்தத்து மகராலயக் துற்ற தமிழ்மா றனே. 

இ-ள். இருள் தோன்றுவதான விட துக்சொப்பாகிய கண்களையுடைய 

வளே ! துவண்டு இளைச்திருச்சிற இடையை யுடையவளே ! இரச அரசன் 

சுருண்டு பாம்பு மண்டலித் இ.நக்சின் ரதுபோல்வதாய் மருவுன்ற அதிசய 
த்தை யுடையதான [வன் கொடுத்திருர்த] வளையைவிட்டுத், தனது வலி 

மைதோன்ற முன்னொருகால் எதிர்க்க இர்தாினுடைய கெடிதாயெ வெற்றி 
கொண்டதிருமுடியை உடைததவன்; பின்னுச் தனது பாசாரவிர்தத்திலே 
௮ருணன்வந்து வணஙகலான தமிழ்ப்பாண்டியன். எ-று, (௨௧௧) 

ined our மலற்பூசி யளிபாடு ஈறையோதுி மயீலே யவன் 

ஒலியேறு திரைமோது முவராழுி புலகேமு மூடனா கவே 
வலியோர்க ளெளியோரை நலியாம wong wa த மணிவா யிலான் 

புலியேறு வடமேரு கிரிமீதி லிடுமீளி புனனா டனே. 

இ-ள். மிகுந்த பரிமளத்தையுடைய பூம்பராகங்களைப் பூசிச்சொண்டு, 

வண்டுகள் பாரவசான மணயகொண்ட கூர்தலுடன் மயிற்சாயலையுடைய 
வே! இர்த ௮ரசன் ஒலிமிகுஈத அலைகள் மோதுவதான உப்புக்கடல் கூழ் 
நத உலகங்களேமும் ஒருபிரகாரமாய் ஈடக்கவும். வவியவர்கள் எளியவர்சளை 

வருத்தப்படுத்சாமல் அசையாத ஆராய்சசிமணி சட்டியிருக்ு வாயிலையுடை 

யவன், தனது புலிக்கொடியான தேறியிருக்கறதாக வடமேருகிரிமேலேஎழு 
தின இடியையொச்த சிங்கம்போலும் வீர$்தன்மையையுடைய புனனாடனா 
,இயவேர்தர் எ-று. (௨௨௦) 

விடமேவு கடல்போலு மடனீடு கணைபோலும் விழிமா தராய் 
வடமேரு கிரிபோலு மூயர்தேரி னிடையேறி வருகோ மகன்



In அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

தடமாடு மடமாதர் தனமார நிகரான தடவா யிலார் 
குடமேறி வனையார மணியீனு மணிமே குருகா டனே. 

இ-ள். ஈஞ்சுபொருச்திய சகடலைப்போலவும், வெற்றிமிகுர்த ௮ம்பைப் 

போலவும் சண்களையுனடய பெண்ணே ! வடச்கேயிருக்கற மேரு. மலையைப் 
போல்வதான உயர்ஈ்; தேரின்மேலேறிவருகன்ற இரத அரசன், குளத்திலே 
நீராடுதலையுடைய யெளவன பருவத்தைச்கொண்ட பெண்களுடைய தன 

பாரங்களை யொப்பான பெருமையுடனே நீர் முகக்ிற வழியையுங்கொண்ட 
குடத்திலே, சங்கானதுசேர்ந்து முத்துமணிகளைப் பெறுவதான அ௮ழகுபொ 
ருந்திய குருசாட்டினன். எ-று. (௨௨௧) 

மூருகோடு புமுகோடு பணியோடு பிரியாத முலையா யிலன் 

பொருகோடி கொவொச மலர்சாடி யிளமேதி புனல்பா யவே 

ஒருகோடி கயலோடவொரு?காடியளியோட வொருகோடிவெண் 

குருகோட வொருகோடி. சினவாளை கரையேறு குருதே சனே. 

இ-ள். பரிமளமும் புனுகும் அபரணங்களும் மீங்சாதிருக்கன் ற தனங்க 

சையுடையவளே ! இந்த ௮ரசன், சண்டைசெய்கின்ற கொம்பினாலே பரிம 
ளத்தையுடைய தாமரைமலர் முதலானவற்றைச்சிதைத்து இளமையான எரு 

மைகள் நீரிலேகுஇிக்க, அதனாலே. ஒருகோடி. மீன்சளோடவும், ஒருகோடி 

வண்செளோடவும். ஒருகோடி வெள்ளைக்குருகுகளோடவும்,ஒருகோடி சோப 
தசையுடைய வாளைமீன்கள் சரைமேலேபாய்வகான குருகாட்டினன்.எ-று. 

ழேயருவி யணுகாஅ வியர் தாவு மதிபோ௮ முகமா தராய் 

புயராவ முயர்தேரி விடையேறி வருமாலை புனைமார் பினான் 
summa ௩றுநீல முகை8றி மடையூடு கமழ்தே றல்போய் 

வயருழ வயலூடு வளர்சாலி கதிர்தாழு மகதே சனே. 

இ-ள். மூயலானது தாவுதலாய்ச் சேராமல் வெயர்வையைக்கொண்ட 

சர் திரன்போல்வகான மூகச்தையுடையபெண்ணே ! மேகர்தவமுசலாக உய 
ர்ந்த தேரின்மேலேறிவருகின் ற மாலையணிர்த மார்பையுடைய இந்த அரசன் 

செண்டைமீன், துள்ளிவிழ, அகனாலே. ஈல்ல நீலமலரி னரும்புடைர்து மடை 

வழியே பரிமளிச்தலையுடைய சேனான.து சென்று வயலிலேபாய, அதனால் 
அந்த வயலினிடச்துள்ள சாய் வளர்றெ நெற்கள் கதிர்விவெதான மக தராட் 
டூனன். எற, (௨௨௩) 

முளையேறு வணகரண விருதோ ணறுங்குதலை மொழிமா தரசாய் 

உளையேறு திண்புரவி கரிசூழ விங்குவரு மூயர்தே ரினான் 

தளையேறு இன்றவய றனிலேயெ முங்கமல தளமீ திலே 

வளையீனு மொண்டாள மதிபோலெ ழுங்கவுட வளகா டனே, 

இ-ள். மூங்கில்போல் நீண்டு அழசொன ஒளியையுடைய இரண்டு 

கோள்சளைச் கொண்ட ஈல்ல மழலைச்சொற்போலும் மொழிகளை புடைய



விவாக காண்டம், ௯௫ 

பெண்ணே ! பு.றமயிர்கள் நீண்டு வலியைக்கொண்ட குதிரைகளும் யானை 
களுஞ்சுழ இங்கே வருவழான உயர்ச்த கேரையுடைய இவ்வரசன், பாதச் 
Aawys ளொலிக்கின்றபெண்களஞுடைய வயலிலே முூளைப்பதான செழி 

த்த சாமரையிசழிலே சஙகுகள் பெறவசான அழகிய முத்துகள்சர் தினைப் 
போல் விளங்குகின்ற சவுடவளராட்டினன். எ-று. (௨௨௪) 

\ 

௮ரி௫ர்து விழியாயி வணிதேரின் மிசையேறி படைகோ மகன் 
விரித்து லினையுண்ட Cann Ba gi முனிதங்கு கிரிசிர் துகால் 
பொறிசிர்த வலர்புன்கு பொருள்சிக்த வலர்கொன்றை பொறிவண் 
வரிசிர்த மகரந்த மலா்சிர்த வருசிந்து வளநாடனே. [டினம் 

இ-ள். செவ்வரிகள்சிதறிய சஈண்களையுடையவளே ! இஈத அழசான 

தேரின்மேலேறி வரச அரசன், விரிவான கடலையுண்ட ஒருகுறுமுனியான 
அகத்தியர் தஙகுன்ற பொதியமலை 'பெற்றுவிடுகிற மென்றற் காற்றினாலே 

அலர்ச்த புன்குமரங்கள் பொரிபோல் மலரைசூச்தவும், அலர்ந்தகொன்றை 
மரங்கள் பொன்னைப்போல் மலரைச்இந்தவும், புள்ளிகளையுடைய வண்டுக் 
கூட்டங்கள் பாட்கெளைச் சர்சவம், மகரிர்தஙகளான தேனை மற்றைமலர்கள் 
சிந்தவும் வருவசான இந்துவென்னு ஈதியையுடைய சிந்துவள காட்டினன். 

சுரரங்க மிகநொக்து கடைகின் ற இனம்வர்த கதையென் சொலாய் 
ஈர.ரங்க மலைகொண்டு சதுரங்க விரிகிறது ஈடுமிர்தமால் 
பாரங்க மிகவென்று வினைகொண்டு சில்கொண்டு படைவகதநாள் 
வரரங்க தரர்கொன்ற மதனங்க முகுமங்க வளநாடனே. 

இ-ள். தேவர்கள் தஙகளுடைய உடம்பு, மிசவுநொச்து கடைகின்ற 

சாளிலே உண்டான அமுதமே என்னும்படியான சொற்களை யுடையவனே ! 
மணிசருடைய தேகமாகிய மலையைச்கொண்டு ௪ஜரங்கமாக விரிஏன் தகடவி 

லோடுவதான இந்தச்திருமால்போன்ற அரசன், அன்னியர்களுடைய உடல் 

களை மிகவுமழித்து, ௮ர்தச் செய்கையைக்சொண்டு கரும்பு வில்லஓுடனே ௮ம் 
புசஞங்கொண்டு தன்னிடத்து வர்தகாலத்தில் சிரேஷ்டரான பிரம்ம விஷ் 

ணுச்களுடைய எலும்புகளைக் தரித்த சவனொனவரெருத்த மன்மசனுடைய 

உடல் பொடியாகச் இந்தின ௮ஙகவள காட்டினன். எ-று (௨௨௬) 

தேஞ்சாலு மிருகுன்று களையஞ்சு மிடையஞ்சு திருவே யிவன் 
ஈஞ்சாலு மிறவாலு மிறலான திடைபிறி யிழிதேறலும் 
காய்ஞ்சாலு கதிர்சாட மாஞ்சோலை யிடைசோர்பு கியூ றலும 
பாய்ஞ்சாலை வயலூறு பூஞ்சாலி விளவேறு பாஞ்சா” னே. 

இ-ள். மாலையினின்றுர் சேனோமுகுவசாயமைர்த இரண்டு தனங்க 

ளாகிய மாலைகளைத் தாங்கமாட்டாமல் குறைவுபவெதாய் வடை யஞ்சுவ 
தான லட்சுமிச் சகொப்பானவளே |! இர்த அரசன், எந்திரன் ' முள்ளாலும் 
இரால்மீன்களாலும் சேன்கூடானது நடுவேகிழிந்து anp@ oC sau, பழுச் 
தசை௫ஏற சோளக்கதிர்மோத அ௮சனாலே மாந்தோப்பிலே யர்த மாங்களி 

ரைந்து ௮க்கனியினின்று மொழுகுகின்ற தேலும்பாய்ந்து அஃைக்கரும்பு



௬௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும-£௨ ஒரரயும், 

சாறு பெருகுதின்ற வயலுள்ள அழிய நெற்களின் விளைவு முதிர்தலான 
பாஞ்சாலநாட்டினன். எ-று. 

ஈஞ்சு - ஈந்து. இறல் - இருாலின் விகாரம். (௨௨௪) 

தேம்போதி னீர்ர்தாது பூம்பாளை நீங்காத, தேங்கோ தையாய் 
கூம்போடி. வான்றோயு மான்றேரி வீண்ட சை கூர்ந்தே நினோன் 
தூம்போடு கூன்கோடு வார்ந்தோடி யீஸ்,றேரி தோய்ந்தேறவே 
காம்போடு சேம்போடு சேர்ந்தார மார்ந்தோடு காந்தாரனே. 

இ-ள். தேனையுடைய மலர்களில் பரர்கங்களுள்ளதாய்க் கூச்தத்பனையி 
னது பாளைபோல் நீண்டுள்ள தாய்ப் பரிமஎம்விலகாச கூர்சலையுடையவளே! 

சிக ரமானது நீண்டு ஆகாயத்ை தயளாவுல நான G இரைகட்டின தேோர்மேலே 

இங்கேஆசைமிகுர்தேறிவர்த இவ்வரசச௭ர, மத௫ன்வழியே ஒன்ற கூனிய 
சங்கானது ௮ர்தமதூ னீருடனே ரீண்'டோடிப்பெற்று மீண்டும் குளத்திலே 

போய்ச் கூடுதலாக. காம்புடனே நீள, வதான நீர்ச்சேம்புடன் மோதி ௮ச்ச 

ங்கு பெற்ற முத்துகள் £ீரிலே நிரை$ேலாய் நீரோடு செல்வதான காரச்தார 
சாட்டினன். எ-று. (௨௨௮) 

அடர்ர்தோடி நெஞ்சங்க வர்ர தவ ருங்கண்ண ணங்கேயிவன் 
தடர்தோறு மங்கங்கு ழன் ஜான ருர் துஞ்ச யங்கூர்கராத் 
தொடர்ந்தோட வெங்குங்க லைந்தோடி யஞ்சுஞ்சு ணங்காழிநீர் 
கடந்தோடி யென்றுங்க ர/ம்பூடு றங்குங்க லிங்கேசனே. 

இ-ள். நெருங்க ban புநஷர்களுடைய மனதைக் இரடத்துக்கொண்டு 
வருவனவான கண்களையுை_ய பெண்ணே ! இரந்த அரசன், குளங்களி 

லெல்லாம் அங்கங்கே ௮5 ஐந்து மீன்புலாலை எண்ணாகின்ற வலிமையால், 

மிகுதான முதலையானத, பின்றொடர்ர்துசெல்ல, [அதனால்] எவ்விடத்தும் 

நில்லாமல் ஒடி.ப்பயப்படு agro நீர் சாயானது ௮ஈத ஆழமுள்ளதான குள 

தீது, ரீரைவிட்டுப்போய் எப்போதும் கரும்புத்தாரிலே தூங்குவதான கலி 
ங்க காட்டினன். எ-று, (௨௨௧) 

9) ips HOw தன் புவிபு சஈதிடவ எர்ந்தெழுமி ளங்கொடி யிவன் 
நிகழ்ந் தவர Bisa uaa தண்கழனி யெங்கணுறி றைந்துநி ரவப் 
புகழ்ந்தகட விஸ் கனவி ரும்பனகு எம்பிடைபு தைந்துமு னையின் 

அகழாதுமுத ” a0) an apo) டுந் தலைம டி.ந்திடும வர்திய £சே. 

இ-ள். |. துறவிகள் | இகழ்வதையுடைய மன்மதன் உலகத்தையாளும் 

படி வளர்ச்தெர ,வதான இளமையான கொடிபோல்பவளே ! இந்த அரசன், 

நீரிலே சஞ்ச [த்துள்ள காமரைமுத்துகள் குளிர்ர்த வயல்களெங்கு நிறைத 
லாய்ப் பாவ” அந்த முத்துகள் புகழத்தகு்திருக்டின்ற எருமைச்சடாவி 

னுடைய கரமான இரும்புபோன்ற குளம்பிலே, அழுத்துதலா யுதிர்ந்து 
பின்பு தன (து கூர்மையினாலே, இழித்து நிலத்திலே. செல்லுவசான பெரி 

தாகிய டெமுவினுடைய நீண்ட நுனியினாலே உடைர்து போவதான 

அவர்தி ஈ ரட்டினன். ௭ ற. (௨௩௦)



விவாக காண்டம். ௬௯௭ 

புத்தமுத மொத்தமொழி வெற்பை நிகசொத்தசன பொற்றொடி.யி 
சுத்தறிபு ணக்குசலர் சொத்கரிவ முக்கரிய சுத்தநெ றியால் | வன் 
முத்தணி ஈகைச்சியாக னத்திடைறி மிர்த்தெறி முழுக்க லவையில் 
மத்தகர டக்கரிவ முக்குறுதெ ருச்செறியு மத்திரர் பிரான். 

இ-ள். புதிதான அமுர்தத்ை ஒப்பான வசனமும். மலைகளை நிகர்வ 

தற்குச்சரசியான கொங்கைகளை யுமுடைய பொன்வளைய லணிசர்சவளே ! இரத 
அரசன், பரிசுத்தமான கலைவல்லவர்சளான பெரியோர்கள் சொல்லுக் 
குத் தன்னறிவு வழுவத லில்லாத நல்ல நீதியை யுடையவன். முத்துப் 
போலும் அழதொன பல்வரிசையையுடைய பெண்கள் கொங்கைகளினின் 

றும் வழிர்தொழுகுவதாவன மணமிகுர்ச கலவைச் சந்தனச்சேற்றிலே மதச் 

சுவடுசொண்ட யானைகள் வழுக்சவிமுவகான வீதிகள் நெருங்கெ மத்திர 
சேசாஇப.தி. எ-று. (௨௩௧) 

கருமச்ச மனையொத்த கொலைவைத்த விநிபெற்ற களிமா தராய் 
பெருமச்ச மருமிக்க விரதத்தி னிடையுற்ற பெருமா னிவன் 
னிருமச்ச னயனத்தர் முலைமுத்தில் விமுமச்ச விடையிற் றென 
வருமச்ச மலர்தற்ப மணமச்ச முறுமச்ச ௮ளநா டனே. 

இ-ள். புண்ணிய பாவங்களை விசாரிக்குர் தொழிலையுடைய யாவரு மக 
ழத்தக்ச அழகையுடையவளே! பெரிய மச்சுவீடிபோ லிருப்பகான உயர்ந்த 

சேரின்மேல் வச்ச பெருமையுள்ளவனான இச்ச அரசன், இரண்டு கெண்டை 
மீன்போலுங் கண்களையுடைய பெண்கள் கொங்கைகளி லணிந்த முத்து 

மாலைகளின் சனத்தாலே துவண்டு விழுவதாடுய இலேசான இடையானது 
இத்தன்மையதென்று வருற பயம்போலவே. விரிவான படுக்கையிலும் புரு 

ஷஹர்கள் மனதிலே பயங்கொள்ளுவதான மச்சவளகாட்டினன். எ-று. 

பெருமச்சு - பெரியமசச. (௨௩௨) 

கடனாக மொருகோடி வயவாசி பலகோடி கடல்போ லவே 
உடனாக வரமேக வளவாக வொருதேரி லுறுகோ மகன் 
Des மடல்பூக விரிபாளை யெனநாணி வெளிமேய் இலொ 
மடனாக மிசைதோகை மயிலேறி மலரூடு மறைகே கயன். 

இ-ள். மகத்தினையுடைய யானைக ளொருகோடியும், வெற்றிபொருச் 

Bu குதிரைகள் பலகோடிகளும், சகடலைப்போல் சன் கூடவேவர, மேகமண் 

டலத்தினளவு முயர்வாடுய ஒரு தேரின்மேலே வருகின்ற இவ்வரசன், 
மடலையுடைய கமுகமரத்திலே விரிகின் உ பாளையை, விஷத் தினையுடைய 

பாம்பென்றெண்ணி வெட்கங்கொண்டு வெளியே மேய்கிறதற்கு வாராதிருச் 

இற அறிவற்ற சர்ப்பத்தை, உண்ணுகின்॥ கலாபமயிலானது, ௮ர்தச் சமுச 
மரத்தின்மேலேறி, ௮தன் பாளையிலுள்ள பூவிலே மறைவசான சேகயகாட் 
டீனன். எ-று. 

சர்ப்பத்தின் படம்போல விரிகின்ற கமுடின்பாளை. தன்னினுமிக்இரு த 
தலைக் கண்ட சர்ப்பம் வெட்கள்கொண்டு வெளியே வராதிருக்க கேகய 
சாடென்பதுபொருள். (௨௩௩)



௯௮] அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

வாடிவிழு நூலுமிரு மால்வரையு நேரிடை மாமுலை யுமாச் 

சூடிமிக வானிழிய ஞாலம்விளை யாடிவரு தோகை மயிலே 

ஆடிநிழல் போலுமுள மேவியணி தேர்மிசையு மாச வருவோன் 
நாடியற நாளுமுயர் கோசலம தானகுல காட னிவனே. 

இ-ள். துவண்டு விழுகின்ற நூலையும், இரண்டு பெரிய மலைகளையு 

மொப்பான இடையும், பெரிய தனங்களுமாசச் கொண்டு, மிகவு மேகங்க 

ளிறங்க உலகிலே விளையாடிச்கொண்டு lam தோகைமயில் போன்ற 

வளே! சண்ணாடி. நிழலைப்போல உன்மனத்திலே குடிகொண்டு அழகிய 
தேரின்மேலுந் தகோன்றவருகற இவ்வாசன், தேடிச்தேடித் தருமமே இனர் 

தினமும் வளர்வதாயிருச்சிற கோசலமென்சிற சிரேஷ்டமான நாட்டை 
யுடையவன். எ-று. (௨௩௪) 

கலிவிருத்தம். 

மந்தர மனை யதோள் வள்ளல் பேர்சொலச் 
சுந்தாச் தோகைமார் தோளைக் தாழ்த்தியச் 
சந்திர மதியரிச் சந்திரன் றனைக் 
கந்தா நீட்டியுட் கருத்து நோக்கினான். 

இ-ள். மர்தரமலைக்கொப்பான தோள்களைச்கொண்ட பிரபுவான அரிச 
சந்திரனுடைய பேரைச சொல்லும்போது ௮ச் சர்திவதியானவள், அவ் 
வாறுசொன்ன அழகான பெண்களுடைய தோரள்களைத்தாழச்செய்து, ௮ரிச் 

சர்திரமகாராசனைத் தன் கழுச்கைநீட்டிப் பார்த்து அவனுள்ளச் கருத் 
தையும் எண்ணிஞள். எ-று. (௨௩௫) 

அங்கைவேள் மன்னனு மாசை மீக்கொள 
மங்கைதன் பங்கய வதன நோக்கினான் 
செங்கயற் சண்ணின டிருக்க முத் இனில் 
மங்கல ரகாணுறீஇ வயங்கக் கண்டனன். 

இ-ள். அழகிய கையிலே வேலை யுடைய அரிச்சர்திர மகாராசனும் 
தனக்கு ஆசைமேன்மேலாக, சர் திரவதியினுடைய தாமரைமலர்போலு முகத் 
தைப்பார்த்தான். வெர்த சயல்போலுங் சண்களையுடைய சர்இரவதியின். 

அழதொன கழுத்திலே இிருமங்கலிய சூத்திரம் பொருச்தி விளங்க அ௮தையுங் 
கண்டான். எ-று. (௨௩௬) 

கன்னியென் பெண்ணினங் கன்னி பாவலன் 
முன்னரே மங்கலம் பூண்ட மொய்குழல் 
இன்னமு மொருவருக் கெய்து மோவெனா 
மன்னவன் மாதுலற் குரைவ ழங்கினான். 

இ-ள். இவள் விவாசமாகாத பெண்ணென்று நினைச் தஇிருர்தோம் ; 

௮ப்படிச்சன்றி, முன்னேதானே மாககிலிய்ம் கூட்டப்பட்ட பெண்ணா 

திருக்கிறாள். இன்னமும் ஒரு புருஷனுக்குப் பாத்தியப்படத்தகுமோ 2? என்



விவாக காண்டம். Sodio 

ஐரிச்சர்திரமகாராசன் [தன்னுட்டிர்தித்து] மாமனான சர்திரதயவரசனைப் 

பார்த்துச் லசொம்கள் சொன்னான். [மொய்குழல் - நெருங்னெ கூர்சலாள்.] 

பொறுத்துமுன் மங்கலம் பூண்ட பேதையை 

மறுத்தாண் டாவது மணமூ டிப்பரோ 

சிறுத்தவர் செய்தொழி றிரைவ ரைப்பிதில் 

நிறுத்தினீர் நொனா நெடிது கூறினான். 

இ-ள். முன்னே ஒருவன் விவாகஞ்செய்து கொண்டபோது, தரித்தமங் 

சலியத்தை இன்னமும் சட்டிக்சகொண்டிருக்றபெண்ணை, அதைநீக்டு இரண் 

டாவது கல்யாணம் ஒருவர் செய்துகொள்ளுவரோ? சறியஜாதியார்இப்படிச் 
செய்து கொள்ளுகிறது உண்டு. கடல்கூழ்ர்த பூமண்டலத்திலே இச்செய் 
கையை நீங்களும் செய்வதாகச் சுயம்வரம் நாட்டினீர்களென்று ௮இக விவ 

சாரங்களைச் சொன்னான். எ-று. (௨௩௮) 

வள்ளலீ துரைத்தலு மதித யன்றன 
துள்ளம்விட் டோங்கிய வுவசையும் பெரு 
வெள்ளமுள் ளடக்கியே வெந்தர்கர் ஸிவர் 
கள்ளமோ மெய்ம்மையோ கட்டு ராத்ததே. 

இ-ள். இவ்வாறு பிரபுவான அ௮ரி௪சர்தின் சொன்னபோது, சந்திர 

தயராசன் தனதுமனச்தினின்றும் பொங்குகின்ற சசதோஷமாகிய பெரிய 
வெள்ளத்தை உள்ளே யடக்கிக்கொண்டு. அரசர்களே ! இம்மன்னன் சொன் 

னது திருட்டுத்தனமோ அல்லது உண்மைதானோ. எ-று. (௨௩௯) 

தையலாள் கழித்தினிற் மலி யுண்டெனில் 
கையினாற் கண்ணுறக் காட்டு நொனச் 
செய்யகை யறைந்தணி மூக்கிற் சேர்த்தியிவ 
வையலும் பொய்யனென் நாசர் கூறினர். 

இ-ள். சஈதிரதயவரசன் [அ ரசர்களைகோச்சி] இர்சப்பெண்ணினுடைய 

கழுத்திலே தாலியிருக்குமானால், உஙகள் கையாலாவது கண்ணாலாவது நீல் 

சளே காட்டுங்களென்று சொல்ல, அதைக்கேட்ட அரசர்கள் தங்கள் சிவந்த 
சைகளைத் தட்டி. அதிசயித்து, அழகிய மக்டிலேவி£ல்வைதது இக்த மகாப்பிர 

புவான ௮ரிக்சச்திரன் பொய்யனாயிருக்கிறான் என்ருர்கள். எ-று. (௨௪0) 

மண்டல வேர்தனெம் மடச்தை மங்கலம் 
கண்டது நீங்கடாங் சண்டி. லாததும் 
திண்டிற லீரொரு தேவ ராசியம் 
உண்டென மதிதய னுரைப்ப தாயினான். 

இ-ள். மிகுந்த சாமர்த்தியத்தையுடைய அரசர்களே! இக்தப்பூமண்டல 

த்தை யாளுகன்ற அரிச்சர்இரமகாராசன் எங்கள் பெண்ணின் கழுத்திலே 

தாலியிருக்கக் சண்டதற்கும், *நீங்களெல்லாருங் காணாதிருக்கிறதற்கும் ஒரு 
தேவரகிய முண்டென்று சர்தரதயராசன் சொல்லுஇருன். எ-று. (௨௪௪)



௧௦௦ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

௮ண்டா்சா யகன்வர மளித்த நாளையில் 

வண்டணி குழலியோ டுதித்த மங்கலம் 

சுண்டவர் பதியிவட் கென்ற கட்னோ 

உண்டல் தன்றிவே றுண்டு கேட்டிரால். 

இ-ள். தெய்ல சாயகனான சவபெருமான் எனக்கு வரங்கொடுத்த 
காலத்திலே, வண்கெள் மொய்க்கின்ற கூர்தலையுடைய இந்தச் சந்திரவதி 

யுடனே பிறர் த இருமங்கிலியச்சைச் சண்டவனே இவளுக்கு காயகனென்று 
சொன்ன உறுதிவார்த்சை யுண்டு, அதுவன்றி, வேறேயு மொன்றுண்டு 

கேளுங்கள். எ-று. (௨௪௨) 

மஞ்சனச் சடையினான் வரத்தில் வந்தநாள் 
கஞ்சனை நீழலிற் காண்ப தன்றியே 
அஞ்சனக் கண்ணிக்கு மங்கைக் கெய்திடா 
தெஞ்சலில் யாவரு மியானுங் கண்டிலேம். 

இ-ள். கங்காஜலாபிஷேக கத்தைக் சொண்ட சடாபாரத்தையுடைய பாம 

செவனானவர் கொடுத்தவரத்தினாலே, இவள் பிறந்தராள்முதல் கண்ணாடி. நிழ 

லிலே இவள் மங்கிலியத்தை நாங்கள் பார்த்திருக்சிறதே யல்லது, மையிட்ட 
கண்களையுடைய அச்சந்திரவஇிக்கும், ௮வளுடைய ௮அழதொன கைக்குத் 
தொட அகப்படாது. குறைவில்லாமல் எங்கள் வீட்டிலுள்ள எல்லோரும் 

ரானும் சாளதுவராயில் பார்ம் சஇல்லை. ஏ-று. (௨௪௩) 

(3 ச ov மமற்படி வேறு, 

என்றலும் வல்லிமு னெண்ணிய காமம் 
ஒன்றல துள்ளுற வுன்னல ளாகிச் 
சென்றவன் மார்பிது சேர்கென வுன்னா 
மன்றலர் மாலையை வானி வெறிக்தாள். 

இ-ள். என்றுசொல்லும்போது, சந்திரவதியானவள் தான் முன்னே 

நினைச்ச அரிச்சச்ரெனுடைய பெயரொன்றையல்லது வேதேயொரு பெய 
ராயும் தனமனத்தில் நினையாதவளாய்., இச்த மாலைபோய் அரிச்சந்திர மகா 
ராசனுடைய மார்பிலே விழச்சடவசென்று நினைத்து, மணம்விரிசன்ற பூமா 
லையை ஆகாயத்திலே எறிஈசாள். எ-ள். (௨௪௪) 

வார்பயில் பூண்முலை மாலையு கெஞ்சும் 
பார்பயின் மன்னவர் பற்பலர் கண்ணும் 
தார்பயில்வே லரிச் சந்தா னென்பான் 
மார்பி லணைந்து மலர்ந்தன மன்னோ. 

இ-ள்: இரவிச்கை பொருந்தின ஆபரணங்களை யணிந்த தனங்களை 

யுடைய சர்இரவதி எறிர்சமாலையும், அவள்மனமும், அ௮ர்தச்சபையிலே யிருக் 

இற ௮ரசர்கள் பலபலபேர்களுடைய கணகளும், மாலைபொருச்தின வேலைக் 

சொண்ட அரிச்சர்இர மசா.ராசனுடைய மார்பிலேகூடி விகசிச்சலாயின.எ-று



விவாக காண்டம். ௧0௧ 

வஞ்சி வழங்கெ மாலைய ணிர்தோன் 

செஞ்சுட ரின்மூக கின்றொளி செய்ய 

வெஞ்சுடர் முன்௪ச யாமெனி மிக்கோர் 

கஞ்சமு கங்கள் கரிர்தன வன்றே, 

இ-ள் அப்படி ச்சந்திரவதி எறிந்த மாலைபை யணிர்துகொண்ட. ரிச் 
சந் தரமகாராசனுடைய முகமானது Hass சூரியனைப்போல நிலை சொண்டு 
விளங்க, அப்படிப்பட்ட வெப்பத்தையுடைய கூரியனுக்குமுன்னே சந்திரன் 

போல அங்குமிகுக்துள்ள அரசர்களுடைய தாமரை மலர்போன்ற முகங்கள் 
வாடி. ஒளிமழுங்கெ. எ-று. (௨௪௪) 

மாதர்க ளார்த்தனர் வானவ ரார்த்தார் 
ததாக ளார்த்தனர் கேளிரு மார்த்தார் 
சூதாக ளாரத்தனர் துறவரு மார்ததார் 
வேதர்க ளார்த்தனர் வேலை யடங்க. 

இ-ள். ௮ப்போது கடலோசை யடங்கும்படி பெண்க ளெல்லாரும் ஆர 
வாரித்தார்கள், தேவர்களும் ஆரவாரித்தார்கள், கீதங்கள் பாடுகிறவர்களும் 

ஆரலாரித்தார்கள், சர்திரவதியினுடைய உறவினரெல்லாரும் ஆரவாரித் 

தார்கள், பாடிறவர்களும் ஆரவாரித்தார்கள், துறவினரா௫ய முனிவர்களும் 
ஆரவாரிததார்கள், வேதப்பிராமணர்களும் ஆரவாரித்தார்கள். எ-று. 

நல்லிய ஞாலறி நாவலர் பாடப் 
பல்லிய மும்பல பாடலு மார்ப்ப 
அல்லிம லர்த்தொடை மாலை யணிர்தே 

வல்லியு மன்னனு மாளிஸை புக்கார், 

இ-ள். ஈல்ல இலக்கியவிலக்கண நால்களையுணர்ந்த வித்துவான்கள் 
பாடவும், பலவாச்தியங்களும் பலவகைப் பாடல்களு முழங்கவும், அசவிதழ் 
களையுடைய பூமாலையைச்குட்டின சர்திரவதியும், சூடிக்கொண்ட அரிச்சந் 

இரமகாராசனும் பகெசைவீட்டுக்குள்ளே போனார்கள். எ-று. (௨௪௮) 

மின்னிய தாம விளக்கொரு கோடி 
கன்னியர் வர்து கலத்தொ டெடுப்ப 
மன்னிய மாமணி மஞ்ச மணைந்தே 
பொன்னின் முலைக்கொடி. யோடு புணர்ந்தான். 

இ-ள். மின்னுசன்ற ௨ளியைக்கொண்ட ஒருகோடி மாணிக்சவிஎக்கு 

களை அதன்பாத்திரத்துடனே பெண்கள்வர்து தாங்கிக்கொண்டு நிற்க, நிலை 
சொண்ட பெரிதான இரத்தினகஏதமானகட்டில் மெச்தைமேலேபோய் பொ 

ன்போலுச் தேமல்படர்ச்த முலைகளையபுடைய சச்திரவதியுடனே [அரிச்சந்தி 

ரன்] கூடிஞான். எ-று. (௨௪௯) 

ஆரம இற்புகை காசறை நீர்கர்ப் 
பூர ரர்தம ணிந்து புலர்த்திப்



௬0௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

பாரத னத்தினி லிட்ட பராகம் 
சோரவ ஸணிந்தெறி சுண்ணமெ ழிந்து. 

இ-ள். சர்தனச்சேறு, அ௫ற்புகை, கஸ்தூரி, பனிநீர், பச்சைச்கர்ப்பூரம் 
சவ்வாது அய இவைகளெல்லாம் அணிந்து உலரச்செய்துசொண்டு, கன 
மான தனங்களிலே அ௮ணிர்த சகர்தப்பொடிகளு இரப்பூசி வீசிவிளயாடுகின் ற 
பொன்னிறப் பொடிகளை ஒருவர்மேலொருவர் வீசிவிளையாடி. எ-று. 

காசறை - மயிர்ச்சார் தமாம். (௨௫௦) 

மல்லிகை சண்பக மாதவி புன்னை 
மூல்லைகு ராமகிம் முண்டக நீலம் 
அல்லிநி றைக்தசெ வந்திசெ ருந்தி 
புல்லிதழ் வாசம ளைந்துபு ளைநதார். 

இ-ள். மல்லிகைப்பூ- சண்பகப்பூ- குருக்கத் இப்பூ - புன்னைப்பூ- முல் 
லைப்பூ - குரவம்பூ - மடழம்பூ - தாமரைப்பூ - நீலப்பூ - ௮கவிதழ் நிரம்பி 
யுள்ள செவ்வர்திப்பூ - செருச்இப்பூ ஆசய இவைகளிலேகூடின இசழ்களின் 

பரிமளங்களைச்சேர்த்து மூடி சதுச்கொண்டார்கள். ௪-று. (2.@s) 

௮ங்கையொ டங்கைய ணைத்துட லொன்றைக் 
கொங்கைபு யத்திரள் குன்றில முந்தச் 
செங்கயல் சென்றுதி ருக்குழை தாவ 
மங்கையு மன்னும கிழ்ந்துபு ணர்ந்தார். 

இ-ள். அழகிய கைகளுடனே கைகளையணைத்து உடம்பெல்லாம் ஒரு 
மிக்க, கொஙகைள், தோள்களாகிய இரண்ட மலைகளிலே யழுர்த, சவர்த 

சகெண்டைமீன்போன்ற சண்கள்போய் அழடூய குண்டலமணிர்த காது 

களிலே பாய, இல்வாறு சர்திரவதியும் அரிசசச்திரனும் சந்தோஷித்துக் 

கூடினார்கள். எ-று. (௨௫௨) 

எழுசீர்க்கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

வாசமார் மாலை மன்னவன் முன்னாண் மருவிடா வெகுளியின் 
மலைந்து, பூசல்வேள் பலகா லெய்தபுண் ணுக்குப் புணர்முலை வேது 
கொண்டொற்றி, மாசிலா மணிசெய் சூடசக் காக்சண் மலர்க்கரமா 
கமேற்கட்டி,அசைநோய் தீர வமுதவா யுதக மளித்தன எரிவையர் 
பெருமாள். 

இ-ள். பெண்களுக் கரசியான சச்திரவதி, மணநிரம்பின மாலையைச் 
சூடின அரிச்சர்திரமசாராசன் முன்னே தன்னைவர்து கூடாத சகோபத்தி 

னாலே சண்டைசெய்றெ மன்மதன் பலதரமுமெய்த அம்புகள்பட்ட புண்க 
ளுச்குத் தனதிரண்டாடிய கொங்கை வெப்பத்தைச் கொண்டு ஒற்றி, குற்ற 

மில்லாத மாணிக்கங்கள் பதித்திருக்ற கங்கணங்க எணிந்த காச்தள்மலர் 

போலும் கைகளாலே அவன்மார்புமேலழுந்தச் கட்டியணைத்து அவனுடைய 

சாமவியாறி நீங்கச் தனது அமு சவாயிலுள்ள நீரைச் கொடுத்தாள் எ-று. (௨௫௩)



விவாக காண்டம், ௧0௩ 

கண்டகண் வாங்கா திருவரு மதனாற் கலவியும் புலவியும் வி 
ளைத்து, முண்டக வதனம் டுவயரரும் பிடினு முகழ்முலை வடமசை 

ந்திடினும், கொண்டலங் குழலில் வண்டலம் பிடிலுங் குறைவிலா 

நிறையிட மெய்தி, மண்டலத் த.ரசன் சர்தையம் மங்கை மருங்குலி 

ஜனொருவழித் தன்றே. 
இ-ள். ஒருவரையொருவர் பார்த்தகண் பார்வை நீங்காமல், மன்மதனு 

டைய உபத்திரவத்தினாலே கூடலும் வாடலுஞ்செய்து. தாமரைமலர்போ 

ன்ற முகத்திலே சர் தரவதிக்கு வெயர்வை உண்டானாலும், தாமரை யரும்பு 
போன்ற தனங்களிலே முத்துமாலைக எசைச்சாலும், மேகம்போற் கருநிற 

தீதா லழதொன கூந்தலிலே வண்டுகள் முழமகனாலும் [இடைதாங்கமாட் 
டாமல் ஒருர்துமென்று] பூமண்டலத்துச் கெல்லாம் அரசனான அரிச்சந்தி 
ரன் மனமானது குறையாமல் ரிரம்புவதான துன்பத்ழைச்கொண்டு, அச்சச் 
சச் தரவதியினுடைய இடையினாலே ஒருவழிப்படாதிருச்சன்றது. எ-று. 

உடைப்பெரும் பண்ட மிகக்கலஈ தேற்றி யொலிகட ஸீந்தி 
யோர் துறைசோர், தடைப்பெரும் பாத்தாற் முழுமென் ஜோடி ய 

றப்பயர் இறக்குவார் போலப், படைக்கல விழியா ளணியொடுகலை 

யும் பனிமலர்த் தொடையனும் பரமாய், இடைக்கிடர் விளைக்க வி 
றுமெனப் பதறி யிருகையாற் களைந்தரு குறுத்தான். 

இ-ள். தங்களுக்குச் சொர்தமான பெரிதான சரக்குகளதிகமாககச் சப்ப 
லிலேயேற்றி ஒலிக்சின்ற கடலைக்கடர்து ஒரு இறஙகுச் துறையை யடுத்து, 
தாங்களேற்றினபெரிய சனச்தினாலேருமிழ்ச்துவிடுமென்று நினைத்து மிகவும் 

பயப்பட்டு விரைந்துவந்து அட்பண்டங்களை இறக்குறெவர்களைப்போல, வா 
ளாயுதம்போலுங் கண்களையுடைய சர் திரவதியினுடைய ஆப ரணங்களுடனே 

கலையும், குளிர்ர்த மலர்மாலையும் சனமாகி இடைக்குத் துன்பத்தைச் செய்த 

லினாலே இடை ஒடி.யுமென்று அரிச்சர்திரமன்னன் பசறினவனாய்த் தன திர 
ண்ககைகளாலும் அவைகளை நீக்இுப் பககத்திலே வைச்தான். எ-று. 

தானைசென் முர்க்க மங்கல மிடற்றுச் சஞ்சலம் புலம்பிடத் 

தனக்கோட், டானைசென் நடா மாத்தலை மயங்க வல்குலைச் தேரி 
னைச் செலுத்தி, மீனவென் நடுகண் வேல்படப் புருவ வில்வளைத் 

தயோத்தியர் வேரதைத், தேனைவென் நினித்த செஞ்சொலா ளின் 

பச் செருத்தொழில் பற்பல விளைத்தாள். 

இ-ள். மேகலையர்கிய சேனைகூடி ஒலிக்கவும், இருமஙஇல்யத்தையுடைய 

கமுத்தாயெ சலஞ்சலச்சங்கு ஒலிக்கவும், சொஙசைகளாகிய கொம்பானைகள் 
சேர்ந்து நெருக்கவும், வண்கெளாகிய குதிரைகள் அவ்விடத்தே ஒவிச்சவும், 

அல்குலாகய ௮ழயெ தேரைச்செலுத்தி, மீனைவென்று சொல்லுவனவாகய 
சண்களென்கற வேலாயு தம்தைக்கப் புருவமாகெ வில்லைவளை த்து, அயோ 

தீதிரகராருக்குவேர்சனான அரிச்சர்தானோடு, தேனினது இரசத்தை வென்று



௬0௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும்: 

அதிலும் இனிப்பான செவ்விய சொல்லையுடைய சச்திரவதியானவள் கலவி 
யாயெ சண்டைச்செய்கைகள் பலபல விதம்களாகச் செய்தாள் எ-று. (௨௫௭) 

இர்ரெறி தவரு திறைவனு மயிலு மின்பமுண் டிடைவிடா தி 

ணங்கிக், கன்னமா புரியிற் சிலபகல் கழீஇப்பின் கடிஈக ரெய்து 

வான் கருதி, மன்னனு மன்ன மெனுஈடை மயிலு மணி௫ெடுந் தேர் 

மிசை யேறிப், பொன்னணி குடுமி ஈன்னெடுக் கபாடப் புரிசைநீத் 

தப்புறம் போனார். 

இ-ள். இவ்வாறு தப்பாமல் நாள்தோறும் அரிச்சர்திரனுஞ் சர் திரவதி 
யும் காமாசத்தை யனுபவித்து இடைவிடாமற்கூடி அர்தச்சன்னமாபுரியிலே 
இலகாலங்கழித்துப் பின்பு தனது கரவலையுடைய அயோத்தியாபுரிக்குப் 

போக நினைத்து, அரிச்சர் தரனும் ௮ன்னடை என்ற ஈடையையுடைய 

மயிற்சாயலைசக்கொண்ட சர்தாவதியும் அழசிதான நீண்ட தேர்மேலேறிச் 

கொண்டு பொன்னாலலங்கிரு தமான சிகரங்களும் நீண்ட கதவுங்கொண்ட 

கோட்டைமதிலைச் கடச்து அப்பாற் போனாகள். எ-று. (௨௫௭) 

பன்னிறத் தனந்தங் கதொழுர் தனபோற் பலமணிக் குடை 

கண்மே னிழற்ற, நன்னெறித் தவளக் கொடிமிசை நெருங்க ஈவம 

ணிக் காகள மார்ப்ப, மின்னிறக் கொடிமென் மருங்குவார் மருங்கு 

மிடைர்துவெண் சாமர மிரட்ட,௮ன்னிறப் பொழில்சூம் கன்னமா 

புரியி லாணமு மசமும்விட் டகன்ளுர். 

இ-ள். பலகிறஙகளைச்கொண்டு ஆதிசேடனுடைய சிரோரத்தினச்சோதி 

மேலேகளர்ந்தார்போல, அனேகஇரத்தினக்குடைகள் மேலே நிழலைச்செய் 

யவும், ஈன்மார்ச்சம்போல பரிசுத்சமான வெள்ளைச்கொடிகள் மேலேகெருங் 
கவும், கவரத்தினமயமான எக்காளமூதவும், மின்னலைப்போல ஒளிபொருக்திக் 

கொடிபோற் றுவளுன்ற மிருதுவான இடையையுடைய பெண்கள் பக்கங் 

களிலே நெருங்கி வெண்சாமரம் வீசவும் இருள்நிறமான சோலைகள் சூழ்ந்த 
சன்னமாபுரியினுடய மதிலும் அகழும்விட்டு நீங்இனார்கள். எ-று. (௨௫௮) 

காந்தளஞ் செங்கைக் கன்னியர் சில்லோர் கைதொழு திடை 
யிடை மீள, மாந்தர்கள் வணங்கி வரவவ ௬டனே மந்திரத் தலைவர் 

மீண்டேக, வேந்தர்வீழ்ர் திறைஞ்சிப் பணிவிடை கேட்டு விடை 

கொடு மீண்டும செய்தப், போர்தனன் களிறும் புரவியுச் தேரும் 
. புடைதொறுங் கடலெனப் பொலிய. 

இ-ள். சார்சட்பூப்போலுஞ் சவெர்தகைகளையுடைய [வழிவிடவந்த] ல 

பெண்கள் னக்களால் வணங்டுச்கொண்டு ஈடுவே திரும்பிப்போசவும், மற்ற 
மனிதர் வணங்கிக்கொண்டு கஉூடவேலர, அவ்வரசர்களுடன் மச்திரி பிர 
தாணிகள் இரும்பிப்போகவம், அரசர்கள் காலில் விமுச்து வணங்கிச்சகொண்டு 

சொன்ன. உத்தவுகசேட்டு௪ செலவுபெற்றுக்கொண்டு இரும்பிக் சன்னமா
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புரத்துக்குப் போசவும், யானைகளும், குதிரைகளும், தேர்களும், காலுபச்கங்க 
ளிலும் நிறையவர்தான். எ-று. (௨௫௯) 

தோடு துன்றிய மராமிசை துணைபுண ரன்னம் 
மாடு நின்றதோர் மதிறிழ றனைக்கண்டு மற்ஜோர் 
பேடு நின்றெனாச் சேவல்ப் பிரிந்தயன் மலர்சேர்ந் 
gO Ber pase செழும்புனற் றண்பணை wf pape. 

இ-ள். இதழ்கள் நெருங்க தாமனாமலர்கள் மேலே தனது அண்பட் 
சியடனே கூடிச்சொண்டிருர்ச பெட்டை யன்னமானத, அவ்விடத்தே 
மேலே நின்றதாகிய ஒப்பற்ற சர்தினுடைய நிழல் தோன்றச் கண்டு வேறே 
ஒரு பெட்டை ஈமதாணுடனே கூடியிருச்ெதென்று தனது சேவலைவிட்டு 

நீங்கி, வேறொரு பூவிலே போயிருர்துகொண்டு, பிணங்குவதான அந்தச்செழி 

ப்பையுடைய நீர்சூழ்ச்த குளிர்ச்த மருதநிலத்திற்கு வந்தார்கள். எ-று. (௨௬0) 

கோடு வார்மலர்ப் பொழிலையுங் குளிர்தடத் தினையும் 

நீடு வார்ிறைப் பறவையின் குழாத்தையு நிறைநீர் 

ஆடு வாரையு மவ்விடத் தணிமலர் கொய்து om 

சூடு வாராயுங் காட்டிவொன் றோகைக்குத் துணைவன். லி 

இ-ள். கொம்புகள் நீண்டுள்ள பூஞ்சோலைகளையும். குளிர்க்ச தடாகஜி 
களையும், அதிகமாக நீண்ட சிறகுகளையுடைய பட்டிக்கூட்டககளையும், நிஜ. 
நீர்க்குளங்களிலே நீராடுகிறவர்களையும். ௮௫௪ இடங்களிலே ௮ணிர்து கொ 

எப் பூச்கொய்து கூடிச் கொள்ளுகெவர்களையும், சர்கிரவதிக்கு காயசனால 

அரிச்சர்திரமகாராசன் காட்டலாயினான். ௭-று. (௨௬௧ 

செய்ய மாமல ரடுத்துமொண் பெடைகடே எருந்தாப் 

பைய வேசுரும் படைவழி பார்த்தினி துறலால் 

தைய லாருண வமைத்தன்பர் தாம்வர னோக்கஞ் 

செய்யு நாளொத்த செமுமலர்க் காவெலாந் திருவே. ம
க
ா
ம
க
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இ-ள். இலட்சுமிபோல்பவளே ! இந்தப் பூ்சோலைகளெல்லாம், ௮அழூய 
பெட்டை வண்கெள் வருறெ வழியைப் பார்த்துக்கொண்டு அதுவரச் சர் 

சோஷித் திருக்றெதினாலே, உலகத்திலே பெண்கள் சோறுசமைத்துத் தங்க 
ளுடைய சாயகர்கள் வரவைப் பார்த்துக்கொண் டிரச சாலததை யொத் 
இருச்சின்ற த. எ-று. (௨௬௨) 

கடி.ம னைக்கணே தம்ர்நிதீஇ யேதிலார்க் கடியுங் 
கொடியர் போலத்தம் பிள்ளையைக் கூட்டினிற் கூட்டி 
வடிரநெ டுங்களுய் மலர்நெடுஞ் சோல்க டோறும் 

கொடியி னங்கருக் குயில்களைத் துரப்பன குறியாய். 

இ-ள். கூரிய நீண்ட கண்களை யுடையவளே ! காவலையுடைய தங்கள் 

வீட்டிலே தம்மைச் சேர்ந்தவர்களை இருக்சச்செய்ு, அர்ரியனா நீக்குகின்ற 
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௬0௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கொடுஞ்செய்கை யுடையவர்கள்போல், 8ீண்டபூஞ்சோலைகளிலெல்லாம் காச் 

கைக் கூட்டங்கள் தமது குஞ்சைச் கூட்டிலே யிருச்சச்செய்து, கருங்குயில் 
களை ஒடச்செய்வனவரற்றை £ பார்ப்பாயாக. எ-று. (௨௬௩ 

ஆர னீன்மடைப் படைப்பையிற் புகாதிடை யழுந்து 
தூர வோடியே வெளியிடைப் பாவுறுந் தோயம் 
தார மானவ ளருஈதிடக் கணிகையைச் சாருஞ் 
Serr Orr gg முச்தன திருரகைத் தோகாய் | 

இ-ள். முத் துப்போலும் ௮அழ்யெ பல்வரிசையைச்கொண்ட மயிஜே ! 

வரம்புகள் நீண்ளெள வயலின் மடைகளையுடைய மருத நிலத்தூர்வழியே 
போகாமல், ஈடுவே பள்ளமா யழுர்இக்டெக்கிற நீண்ட வெகுசாரம் வனா 

யிலுஞ் சென்று வெறு வெளியான ரிலஙகளிலெல்லாம் நீர்பரவுவசானத) 
மனைவியானவள் வருச்சப்பட. வேசையை யடைூற கள்ளரை யொப்பா 
யின. எ-று, 

சோரரென்றார், அவர் மனைவிமக்களுக்குக் கள்ளராகலால். (௨௬௪) 

மன்றல் வண்டிசை பாடமா மயினட. மாடத் 

தென்றல் வந்தலைக் தலைபல முழவொலி செய்ய 
நின்ற பூகங்க ளிலைபமுக காயெதிர் நீட்டக் 

கொன்றை பொன்சொரி வளமைபா ராய்குலக் கொடியே. 

இ-ள். எனது குல நதுச்கேற்ற பெண்ணே ! [மலர்களிலே பெரிதர் 

தங்குதலினாலே] மணங்கொண்ட வண்டுகள் பாட்டுகளைப் பாடவும், கறுத்த 
மயில்கள் ஈடனஞ் செய்யவும். தென்றற்காற்றுவந்து ae selene பல 

அலைகள் மச்சளம்போ லொலிக்சவும், அங்கே நிற்கின்ற கமுகமரங்கள் வெற் 
றிலைச்கேற்ற பாக்குகளை எதி ரீட்டிச் கொடுச்சகவம், கொன்றை மரங்கள் 

[ஆடுறெபேருக்குப் | பொன் கொடுப்பனபோல் மலரைச் சொரிகின் ற Ap 

கையும் நீ பார். எ-று. (௩.௬௫) 

மதகு மங்கல முரசெழ வண்டுவாழ்த் திசைக்க 
உதா மொத்தசெர் தாமரை யோமத்தி வளரப் 
புதும லர்த்துணை புணரிள வன்னமும்*பெடையும் 
வதுவை செய்வன வொப்பன கண்டருண் மயிலே. 

இ-ள். மயில்போலுஞ் சாயலையுடையவளே ! மங்கல வாத்தியம்போல் 

மதகுநீ ரொலிகளொவும். [பல்லாண்டுகள் சொல்உதுபோல] வண்டுகள் வாழ்ச் 
இப்பாடவும். ஓமாக்கினிசகள்போல இ.ரத்தனமயமான செர்தாமரைமலர்கள்வி 
ளங்கவும்புதிதாக மலர்ர்தபூவிலே (8சாடா கக்கன் உ இளமையான அணன் 

னும் பெட்டை யன்னமும் விவாகஞ் செய்துகொள்வனவற்றை ஒத்திருக் 
இன்றன நீ பார்த்கருளாய். ௭-ற. 

தாமனாமலரி னிதழ்சள் செம்மைகிற முண்மை பற்றி - உஇரமொச்த 
செந்தாமரை 77 என்றார். (உ௬௪)



விவாக காண்டம், ௧0௭ 

வெடித்த வாற்கிறு கன்்.றுகண் மேதியின் முலைப்பரல் 
குடித்த வேம்பலா லரும்பலர் கோகன கப்பூக் 
கடித்து வாங்குத லூடலின் மகளிர்கை கணவர் 
பிடித்து வாங்குத லொப்பது பெண்கொடி பாராய். 

இ-ள். பெண்கொடியே ! மேலேதாக௫க்சொண்ட வாலையுடைய இள 
ந்சன்றுசக சானவை, எருமைமாட்டின து முலைப்பாலைச் குடிதத சர்தோஷ 
தீதினாலே, அரும்பாரி மலருடின்ற தாமரைப்பூவைக் கடித்து இழுத்துக் 
கொண்டு நிற்பதானது பிணங்னெ சழியத்திலே பெண்கள் கையைப்பிடி. 

தீது சாயகரிழுப்பதுபோ விருக்கின்றது நீபார். எ-று. (௨௬௭) 

இத்த டத்தும் னருந்திய வன்னஙக ளெல்லாம் 
அத்த டத்தின்மொய்த் திழிவன வருநிதி யெல்லாம் 
தத்த மக்களித் திழந்தவர் தங்களைத் துறந்து 
கைத்து ளார்கட்செல் கணிகைய சொப்பன காணாய. 

இ-ள். இக்தச் குளத்திலே மீனைப் புசித்த நீர்ப்பறவைகள் முழுதும் 

அர்தச்குளத் திலே நெருப்பப்போ யிறங்குகின்ற தன்மையானது, அருமை 
யான திரவியங்கள் முழுதும் தஙகளுக்கேகொடுத்து இல்லாமையைசக்சொண் 

டலர்களைவிட்டு வேறே பொருளுள்ளவர்க ளிடத்திலே போன்ற வேசை 
யனா யொப்பாயிருகன் உன [பெண்ணே | ] பார். எ-று. (௨௬௮) 

மேயு மோதிமஞ் சேலினைக் சவர்ந்திட வெருண்டு 
பாயு நீள்சயல் செங்கம லத்தலர் படிவ 

ஆயின் மிக்ககற் கணவனை யமரிடை யிழந்து 

தியில் வி.ழ்குவா சொப்பன திருந்திழை காணாய். 

இ-ள். திருத்தமான ஆபாணங்களை யணிர்தவளே ! குளத்திலே மேய் 

இற நீர்ப்பறலைகள் சேற்கெண்டயைப் பிடித்துக்கின்ன, அதற்குப்பயந்து 
பாய்கிற நீண்ட கயற்சகெண்டைகள் செந்தாமரைப் பூவிலேபோய் விழுகன் 

ஐனவானது, தன்தாயைப் பார்க்கிலுமிகுர்த அன்புள்ள கணவனைச் சண்டை 
யிலே போய்ச்சாவச் கொடுத்துத் தீயிலே விழுற பெண்களை ஒப்பாயிருக்இ 

ன்றன ட பார்ப்பாயாக, எ-று. (௨௬௯) 

கூடு மன்னங்கள் பறந்திரை கவரந்திடக் குழாத்தில் 
ஊடு மன்னமொன் றுயர்ந்ததா மரைமிசை யுகளல் 

நீடு வார்கழை யேறியே நிறையவை ஈடுநின் 

மூடு வேழம்ப மாதரை நிகர்த்தல்பா ரணங்கே. 

இ-ள். ஓ பெண்ணே ! கூடியிருக்கன்.ற அன்னங்கள் பறர்துபோய்இரை 

சொண்டு தின்ன, அ௮ச்கூட்டச்திலே பிணங்கெஒரு அன்னமானது உயர்சது 
தோற்றுன்ெற சாமராமலரின்மேலே வருர்திச்கொண்டு நிற்பதானது, மிக 

வும் நீண்ட மூங்கலின்மேலே யேறி ரிறைந்த சபைஈடுவேகின்று ஆடுறகழை 
கீகூத்தாடிசசியை ஒப்பாயிருக்கின்றது நீ பார். எ-று. (௨௭௦)



௧0௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

நன்பு னற்பது மந்துதைந் தளியதை யுணலால் 
வன்பி னிற்பிடித் தூடிய மகளிரை மளைர் 
௮ன்பு றத்தெவிட் டாவித மாரமு அருந்தும் 
இன்ப மெல்லணை யொப்பன விளங்கொடி காணாய். 

இ-ள். இளங்கொடிபோலும் பெண்ணே ! அர்த ஈல்ல நீரிலே மலர்ச் 

இருச்சிற தாமரைமலரிலே வண்டுகள்நெருங்கி மொய்த்துச் தேனைக்குடிக் 
இறதினாலே, பலாச்சாரமாகப் பிடித்துக்சொண்டு பிணங்க பெண்களை 

சாயகர்கள் பிரீதியாகச் செவிட்டாத' இரழ்களிலுள்ள அரிய அமுதத்தைப் 
பருகுன்ற சுகத்தை யுடையதாகிய மிருதுவான மெத்தையை os HGS 

இன்றன நீ பாராய். எ-று. (௨௪௧) 

அஞ்ச வந்தநா டோழனா விட்டய றநுறக்கும் 
வஞ்ச கெஞ்சர்போ லலாதுவண் டணிகுழன் மாதே 
அஞ்ச லாதுநின் றவருட னிறந்தநல் லவர்போல் 
கஞ்ச ரெல்லுட னறுப்புண்டு கடப்பன காணாய். 

இ-ள். வண்டுகள் மொய்க்கின்ற கூர்தலையுடைய பெண்ணே ! சாவுவர்த 

போது g65 ஈண்பரை நீங்கி வேறே செல்லுஏன்ற வஞ்சனையை யுடைய 

மனத்தினரை யொப்பாகாமல், பயப்படாமல் அந்த ஈண்பருடனே FB p 

சல்லோரைப்போற் ரூமரைமலர்சள் sag Cora அறுபட்டுச் இடச்டி 
ன் றவற்றை நீ பார்ப்பாயாக. எ-று. (௨௪௨) 

௮டல னங்களுக் கணியபி டேகமே யனையாய் 
மடல்கொள் வாவிநீர் குடைர்திடைப் பாய்கின்ற மடவார் 
மிடனெ டுஞ்சிலை புயல்பிறை சுமந்துபன் மின்போய் 
கடலில் வீழ்ர்திடுங் காட்சியை நிகர்ப்பது காணாய். 

இ-ள். எல்லாவற்றையும் ஜஐயங்கொள்ளுற மன்மதனுக்குச் சூட்டு 

தான இரீடம்போன் ஈவளே ! பூவிதழ்களைக சொண்ட குளத்துநீரிலே விழு 
இற பெண்களுடைய தோற்றம் பலஙகொண்ட நீண்டவில்லும் மேகமும் 
பிறையுங்கொண்டு பலமின்னல்கள்போய்ச் கடலிலே லீழ்திற தோற்றத்தை 
ஒத்திருச்சிறதை நீ பாராய். எ-று. (௨௪௩) 

ஏந்தி ளஎர்தனத் தொருத்தியின் புனல்குடைந் தெழுந்து 
கூந்த லங்கையான் முறுக்குநாள் குளிர்முகத் தோற்றம் 
காந்தண் மாமல ரூடுபோய்த் தங்களைக் கரிய 
பாந்த மண்டுவ தொப்பது பசுங்கொடி பாராய். 

இ-ள். பசுங்கொடி போல்பவளே ! மாமகுகின்ற இளமையான கொங் 
கைகளையுடைய ஒரு பெண்ணானவள் இனிஃரன நீரிலே முழுக ஏழுர்திருக்து 

கூரிதலைச் சன் தழகிய கையினாலே முறுக்கி ரைப் பிழிரவஞடைய குளி 
res முகத்தின் தோற்றமானது, கார்தளின் பெரிய மலருள்ள விடத்திலே 

போய்ச் சந்திரனை ஒரு கரும்பாம்பு பிடித்தலை ஒத்திருக் இன்றதை நீ 
பார்ப்பாயாக, எ-று. (௨ஏ௪)



விவாக காண்டம். ௧0௯ 

இிறுநு தற்பெருங் கண்ணியோர் தெரிவைநீர் மூழ்க 

நறும லர்க்குழல் வண்டெழுர் தலமர்து நால்வ 

அறகெ நறிப்படி பு ரந்தகோ னரசர்க ளிறக்க 
மறுகு மக்குடி போல்வன காண்டிமா மயிலே. 

இ-ள். கறுத்சமயில்போலும் சாயலைபுடையவளே ! சிறிதான நெற்றியை 

யும், பெரிதானசண்களையுமுடைய ஒருபெண் நீரிலே முழுகுவதற்குச்செல்ல, 
அப்போதவளுடைய மணங்கொண்ட பூவையணிர்த கூர்தலி லிருந்த வண்டு 
கள் பெம்பிச்சுழன்று அலைவனவான து, தருமநிதியாக உலகையாண்ட செங் 

கோலையுடைய அரசர்க ளிறந்துபோசவே துன்பப்படுகிற அந்தச் குடிகளை 
ஒத்திருக்கின்றன நீபார். எ-று. (௨௭௫) 

மஞ்ச னங்குடைர் தாடியோர் வாணுதன் மடந்தை 

கஞ்ச நன்மலர்க் கடைந்ததன் மிசைக்கரம் வைத்தல் 

௪ஞ்ச லந்தவி ரென்முகர் தனைக்கண்டு தளும்பா 

தஞ்ச லென்றுகை யமைப்பது நிகர்த்தல்பா ரணங்கே. 

இ-ள். ஓ பெண்ணே ! ஒரு ஒளிபொக௫ிர்கிய நெற்றியை யுடைய 
மங்கையானவள் திருமஞ்சனமாக நீரிலே முழுகி விளையாடி ஒரு தாமரையி 

னது நல்ல பூவைக் இண்டி. அதன்மேலே தன் கையை வைத்திருத்தலானது; 

என் முகத்தைப் பார்த்துச் சண்ணீர் துளும்பாமல் துனபத்தை விட்டிரு ; 
பயப்படாசதேயென்று தனது சையா லமைக்கின்றதை ஒச்திருக்கின்றது 

நீ பார். எ-று, (௨௪௯) 

கானி ரைப்பெரு நீழலின வருமொரு கன்னி 
தேனி ரமைத்தமென் சிகழிகை நறுமலர் தெரிவ 
வானி ரைத்ததன் கருமுகி லிடையிடை வயங்கி 
மீனி ரைத்தன வொப்பன சாண்டியான் மின்னே. 

இ-ள். பெண்ணே ! சோலையினது மாவரிசையிலுள்ள் பெரிய ஒரு 
நிழலிலே வருகன்௦ ஒருமங்கையினுடைய வண்கெ ளொளிக்இன்ற மிருது 

வான கொண்டையிலே மணங்கொண்ட மலர்கள் விளங்குவனவானது, 

ஆகாயமெல்லாம் பரவிக்கொண் டிருக்திற குளிர்ந்த கறுத்த மேகத்தின் 

நடுவே விளங்குறெதாய் ஈட்சத்தெங்கள் பாவினவற்றை ஒத்திருக்சன்றன 

பார். எ-று. (௨௪௪) 

பணைம லர்த்தட ரூழ்குவா ணாசியிற் பலகால் 
wear Ni Ri வைத்தலீர் தவா மலர்தான் 
இணைவி ழிக்குமுன் ஜோற்றிணக் குதற்கிசைர் தயலோர் 
துணைபி டி.ச்திதஞ் சொல்வது போல்வது தோகாய். 

இ-ள். பெண்ணே ! பூத்திருக்கன்ற மலர்களையுடைய குளத்திலே முழு 
குன்றவள் தன்மூக்கலே எப்போதும் வாசம்வீசவதாக வைத்திருக்கின்ற 

நீலோற்பல மலரானது ௮வளிஎண்டு கணகளுக்குர்தான் முன்னேதோற்றுப்



௧௧0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

பின்பு சமாசானஞ் செய்வதற்காக வேறரொருவராத் துணையாகச் கொண்டு 

ஈன்மை சொல்லுூறெவர்களை ஓத்திருக்கின் றத. எ-று. (௨௪௮) 

௮டலை யுற்றவேல் விழியினால் வாய்கண்ட வாம்பல் 
உடலி வுட்பசர் துட்டுளை பட்டசைநர் தொல்கி 
மடவெ டுத்திரு மலரடி. பூணலான் மயிலே 
படாத டங்குடைர் தேறுவாள் படும்படர் பாராய். 

இ-ள். பெண்ணே ! வெற்றியைக்சகொண்ட வேல்போலுங் கண்களை 

யுடைய ஒருத்தியின் வாயைக்கண்ட செவ்வல்லிமலரானது தனதுடம்புசீ 
குள்ளே பசுநிறத்தைச்சொண்டு உள்ளே துவாரமுடையதாய்த் துவண்டு 

இன்னமிங்கே பூவிதழ்களைச் கொய்துகொண்டிரு வென்பதுபோல, தன 
இிசழ்களாலே ௮வளுடைய இரண்டு கால்களையும் பூண்டுகொள்ளுதலாலே, 

அர்.த விசாலமான குளத்திலே முழுக் சரைாயேறுறெவள் படுற துன்ப 
த்தை நீ பார்: எ-று. (௨௭௧) 

ஈறும லர்க்குழ லாயொரு நன்னுத லோடும் 
அறும லர்த்தட மாடுதன் ஜோன்றலை யொருத்தி 
மூறுவ லாலித மதுக்கியே முனைவிழி சவக்கக் 
கறுவி நோக்யெ கோக்கமு நோக்குறீ காணாய். 

இ-ள். பரிமளங்சொண்ட பூவையணிச் த கூந்தலையுடைய பெண்ணே ! 
ஒரு பெண்ணானவள் நீராடிக்கொண்டு நிற்க, நெருங்கெ மலர்களை யுடைய 

அந்தக் குளத்திலேதானே நீராடுகன்ற தனது நாயசனைச்கொண்ட மத்றொ 

ருத்தி தன பற்சளாலே இதழைக் கடித்துச் கர்மைகொண்ட கண்கள் சிவ 
ச்சமனச்திலே கோபங்கொண்டு ௮வள் பார்க்இற பார்வையும், ௮வன் சண் 

பார்லையும் நீ பார். எ-று. (௨௮௦) 

இன்ன தன்மைய யாலையும் சண்டுகண் டே 
மின்னு மன்னனுவ் கலவியும் புலலியும் விளைத்து 
நன்னெ டும்பணை கடந்தருஞ் சரத்திடை ஈண்ணி 
வன்ன மாமுலை வைரவி கோட்டத்தில் வந்தார். 

\ 

இ-ள். இப்படிப்பட்ட வேடிச்சைகளெல்லாம்பார்த். துச் சொண்டுபோய்ச் 
சர்திரவதியும் அரிச்சந் தரனும் கூடலும் ஊடலுஞ் செய்துகொண்டே அர்த 
saa sre நெடிய மருதநிலத்தைச் கடச்துசென்று அப்பால் அரிதான பாலை 
வனத்துச்குப்போய், சுவாணரிறச்சை யுடையதாய்ப் பெரிதான சொங்கை 
களையுடைய காளிகோவிலுக்குள்ளே இருவரும் வர்தார்கள். எ-று. (௨௮௧) 

யோகி னிக்கணஞ் சூழ்ந்திடக் கொடுஞ்சுரத் துறையும் 
மோக னிப்பெரு மாடிரு முன்றிலிற் ஜொழுது 
பாகி னிற்சிறர் தூதித்த மொழியொடு பனிமர் 
தாக னித்துறை யணைந்ததிற் படிந்தய லகன்ளார். 

இ-ள். ௮௫சேகம் யோனிக் கூட்டங்கள் குழ, ௮ர்தச்கொடுமையான 

பாலைவனத்திலே லாசஞ்செய்கன்ற காளிகாதேவியினுடைய தஇிருமுற்றத்



விவாக காண்டம், ௧௧௧ 

இலே நின்று ௮வைகளை வணங்டிக்கொண்டு, சர்ச்சரைப் பாடுலும் இறப்பு 
ள்ள தாய்த் இித்திக்னெற வசனச்தையுடைய சர் திரவதியுடனே குளிர்ச்சசங்கா 
ஈதி தீரத்துக்குவந்து அதிலே நீராடிச்கொண்டு அப்பாற் போனார்கள். எ-று. 

வேர லோங்கிய மலைகளும் வனங்களும் விடுத்துச் 
சூர லோங்கிய வருவியுர் துருத்தியுங் கடந்து 
சார லோங்கிய சக்காப் பொருப்பையுச் தள்ளி 
ஆர லோங்கிய வயோத்திமா ஈகரியை யணைர்தார். 

இ-ள். மூங்கில்கள் வளர்ர்துள்ள மலைகளையுங் காகெளையுங் சடர்து, 

மிரம்புக்காடுகள் வளர்ந்துள்ள் அருவியாற்றையும் அவ்வாற்றினது இட்டு 
களையும் கடர்துசென்று, பச்கங்களிலே உயர்ர்துள்ள சக்கரவாள இரியையுங் 

கடர்துபோய், । மதில்களுயர்ந்துள்ள் அயோத்தியா புரியைப்போய்ச் சே 
ர்ர்தார்கள். எ-று. (௨௮௩) 

வார ணத்தொலி யெழுமணி வாயிலிற் புகுந்து 
தோரா ணத்தெருக் கடந்துசோ பனம்பலர் சொல்ல 
ஆர ணத்தொலி யாதிகண் மழையென வார்க்கப் 
பூர ணக்குடஞ் சுமந்தபொற் கோயினுட் புகுந்தார். 

இ-ள். யானைகளினுடைய தொனி சளெறுவதான அழூய கோட்டை 
வரயிலுச்குள்ளே நுழைர்துபோய்த், தோரணங்கள் கட்டியிருக்இறவீதி சட 

ந்த, மங்கலவாழ்த்துகள் ௮ரேகம் பெண்கள்பாட வேதவோசைகள் முதலா 

இய ஓசைகள் மேகங்கள்போல முழங்க, நிறைநீர்க்குடம்போற் சொத்தைத் 
தரங்கயிருக்கற சுவர்ணமயமான அரண்மனைக்குள்ளே போனார்கள். எ-று, 

முளைத்த வெற்பன கோயிலின் முதிர்மல ரணைமேல் 
இளைத்த நுண்ணிடை யிரதியுங் காமனு மெனத்தாம் 
விளைத்த ஈல்லின்ப வெள்ளத்து வேர்தனு மயிலும் 
தளைத்தி ளேத்தருள் பொழிந்திடக் கழிந்தன சிலகாள். 

இ-ள். சானே தோன்றின மலைபோ லிருக்ற ௮௪ அரண்மனை 

யிலே அதிசமாய் புஷ்பங்களா லலங்கரித்துள்ள மெத்தைமேலே சுருக்ச 

மாய்ச் சிறிதாயிருக்கிற இடையையுடைய இரதிதேவியும் மன்மசனும்போல 
அரிச்சர்தொனும் சர்திரவதியும் தாங்கள் செய்துகொண்ட ஈல்ல சுகக்கட 
லிலே கூடிச்கூடி ஒருவருக்கொருவர் தயவு பெருவெளார இப்படிச்சிலராள் 

கழிந்தன. எ-று. (௨௮௫) 
கலிவிருத்தம். 

தருவை யொத்த கரத்தரிச் சந்திரன் 
அரிவை யைப்பிரி யாம லணைர்தராள் 
மருவை யுற்ற மலர்க்குழல் வல்லிதன் 
இருவ யிற்றிற் கருப்பர் திகழ்ந்ததே, 

இ-ள். கற்பகவிருட்சச்தை யொப்பான கையையுடைய அரிச்சந்திர 
மசாராசன அர்தச்சர்தரவதியை ஒருபொழுதுங் பிரியாமல்கூடிலருறசால



$32. அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

தீதிலே மணங்கொண்டபூவையணிக்த கூர்தலையுடைய சர்திரவஇியினுடைய 

இருவுச.ரத்திலே கர்ப்பமுண்டாயிற்று, எ-று. (௨௮) 

செயிர றப்பனன் றேக்கிடக் காமத்தண் 
பயிர்மு ளேத்தெழும் பான்மையி தாமென 
உயிர்ஈ லக்கொடி யொண்ணுதல் வண்ணமெய்ம் 
மயிர்பொ டிப்புற் நரும்பி மலர்ந் தவே. 

இ-ள். குற்றந்தீர நீரை பரப்புதலினாலே காம மென்ற குளிர்ர்த 
பபிரானது முளைத்தெழுவதான முறைமை இப்படித்தா ஸிருச்கு மென் 

னும்படி, அரிச்சர்தானுக் குயிர்போலும் ஈலத்தையுடைய சர் இரவதியின் 

அழகான உடம்பெல்லாம் உரோமஞ்சிலிர்த்துப் புளகாங்கெங்களும் ௮இ௫ 

மாயின. எ-று. 

கொடியொண்ணுதல் - கொடிபோல்பவளாய் அழிய நெற்றியை யுடை 

யவள் என்க. (௨௮௪) 

நிலைம யிர்க்கண் குருக்கொண்டு நீள்கருங் 
கொலைம தர்க்கண் குழிந்து குளிர்முகம் 
கலைநி லாவின் விளர்ததுக் கதிர்மணி 
மூலைமு கங்கள் கறுப்பு முதிர்ந்தவே. 

இ-ள். கிமிர்ச்து நிற்கின்ற மயிரி னிட மெல்லாம் புஎூத்தலாய், 

நீண்ட கொலைசெய்வதாய் மருட்சியையுடைய சரிய சண்களும் குழிந்து 

பள்ளமாய், குளிர்க்சமுகமும் சோடசகலைகளையுடைய சந்திரனைப்போல் 

வெள்ளையாய், ஒளிபொருக்திய நீலரத்தினம்போன்ற முலைக்காம்புகளும்கறு 

ப்புமிக்கன. எ-று. (௨௮௮) 

தொடைம லர்க்குழல் சோர்ந்து செழுக்துகி 
லுடைநெ இம்ர்து பையப்பைய வொல்கியே 
நடைபெ யர்ந்து நரம்புப சுத்தவால் 
இடையுண் டென்றறி யப்பட்ட தியார்க்குமே, 

இ-ள். தொடுத்தமலரணிர்த கூர்தலுஞ்சோர்தலாய்ச் செழுமையான 

வஸ்.திரமு முடுத்துதல் குலைர்து மெள்ளமெள்ளத் துவண்டு நடை ஈடந்து 

உடம்பிலுள்ள ஈரம்புகள் பச்சைநிரமாயின. அப்போது எல்லார்க்கும் இடை 
யுமூளதா யிருக்தெதென்.று தெரிதலாயிற்று. எ-று. (௨௮௧) 

பாங்க மாரிரு பக்கமு நின்றுகை 
தாங்கி முன்செலத் தானடர் தொல்கயே 
ஆங்கு இங்க ணிறைந்தபின் பாயிழை 
தங்கி லாமற் சிறுவனைப் பெற்றனள். 

இ-ள். தோழிமார்க ளிரு புறத்திலும் நின்று "கைகளைத் தாங்க் 

கொண்டு முன்னேபோகப். பின்பு சானுூஈடர்து துவண்டு அப்படிப் பத்து



விவாக காண்டம். ௧௧௩ 

மாதமு நிரம்பின பின்பு சர்தாவதியானவள் யாதொரு தோஷமுமில்லாமல் 
புத்தானைப்பெற்றாள். எ-று. (௨௯௦) 

பிள்ளை வந்து பிறந்தன னென்றலும் 
வள்ள லுள்ள மூழ்ந்திர வோர்க்செலாம் 
அள்ளி நீரறை யைத்திறர் தேழுகாள் 
கொள்ளை கொண்மினெ னக்கொடுத் தானசோ. 

இ-ள். அப்படிப் பிள்ளேயானவன் உண்டாடுப் பிறர்தா னென்றவுட 
னே, பிரபுவாடிய அரிச்சச்தரன் மனமகிழ்ந்து, யாசகருக்கெல்லாம் நீங்கள் 
பொச்வெத்தைத் இறந்து ௮ள்ளிக்கொள்வதாய் ஏழுசாளளவும் கொள்ளை 
யடி.த்துக்கொள்ளுங்களென்று உச்ச.ரவு கொடுத்தான். எ-று. (௨௬௧) 

மதலை வர்துபி றந்தம கிழ்ச்சியால் 
இதலை யலகுரால் லார்தெரு வெங்கணும் 
பதலை தோறும் பனிநீர் புழுகுநெய் 
குதலை மாதர் கொணர்ந்து சொரிந்தனர். 

இ-ள். அப்படிப் பிள்ளையுண்டாடிப் பிறச்த சச்தோஷத்தினலே தேமற் 

படார்ச அல்குலையுடைய பெண்களிருக்கற தெருவெல்லாம், பாலைஈளி?ல 
பனிநீரும் புழுகும் ௮த்தரும் மழலைச்சொற்களையுடைய அப்பெண்கள் கொ 
ண்டுவர்து கொட்டினார்கள். எ-று. (௨௬௨) 

தொட்டி தாழிக டோணிக டாரங்கள் 
மட்டி லாத மறுகு தொறுமிரீஇ 
விட்ட மஞ்சனம் வீதியெ லாங்கடை 
கட்டி. வைத்தபின் கன்னியர் கூடினார். 

இ-ள். மரத்தொட்டிகளிலும் பானைகளிலும் தோணிபோலிருச்சிற பாக் 

இரங்சளிலும் கடாரங்களிலும் அளவில்லாத வீ௫ிெளிலெல்லாம்வைத்து ஊற் 
ஜின திருமஞ்சனநீர் அந்த வீதிகளெல்லாம் நிரம்ப எர்த இடங்களும் ௮மை 

தீதிச்சொண்டபின்பு மஞ்சள் நீராடப் பெண்கள் கூடினார்கள். எ-று. 

இள லாதிடைச் சேலையி றுக்கிமென் 
புளகக் கொங்கையிற் சசசுறப் பூட்டியே 
௮ளகம் பின்னி யணிக எணிசர்தமாப் 
பிளவு போன்றகட் பேதையர் தோன் றினா. 

இ-ள். இடையிலே சீலைகளை நழுவாமல் இறுகச் கட்டிக்சொண்டு மிரு 
gare புளசமரும்பின கொங்கைகளிலே இரவிக்கைகளும் நெருங்கப் பூட் 

டி.ச்கொண்டு கூர்தலைப் பின்னிக்கொண்டு ஆபரணங்களு மணிர்துசொண்டு 

மாவினது பிளவுபோலுர் தோன்று கண்களையுடைய பெண்கள் எங்கும் 
நீராடப் புறப்பட்டார்கள். எ-று. (௨௧௪! 

பொன்னின் வட்டிலும் பொன்னின் வி௫றியும் 

துன்னு தந்தக் குழலுக் அருத்தியும் 
lo



௧௧௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மின்னு நண்ணிடை மெல்லிய லார்கொடு 
நின்னி லென்றெதிர் நீர்விளே யாடினார். 

இ-ள். மின் னுகின்ற நுண்ணிதான இடையையுடைய பெண்கள், பொ 

திரிண்ணங்களும் பொழ்றுருத்தியும் நெருங்கெ சர்தக்குழலும் தோத்றருத் 
தியம் சைசளிலேசொண்டு, நில்லு நில்லுமென் ரொருவர்ச்சொருவ ரெதிர் 
நின்று மஞ்சள்நீர் விளையாடினார்கள். எ-று, (௨௯டு) 

ஆழி சோர வணிவடஞ் சோர்ந்திடத் 
தாழி நீர்மொண்டு தாமெறிஈ தாடினார் 
ஏழு மேகமு மொத்திடத் துப்பொழி 
ஊழி காலத்து மாரியை யொக்கவே. 

இ-ள். மோதிரஙகள் சழன்றுபோசவும், அணிந்த முத்துமாலைகள் அற் 

விழவும், ஏழுமேகங்களும் ஒருசேரககூடிப் பூமியினிடங்களெல்லாம் பொ 
ழிஏன்ற ஊழிகாலத்து மழையை ஒப்பாக, பானைகளிலிருக்ற மஞ்சணீனா 
மொண்டு தாங்களே ஒருவர்மே லொருவர் ஊழ்றிக்சொண்டு விளையாடினார் 
கள். எ-று. (௨௧௭) 

அடியி டசகசை வளை பணை துந்துபி 
திடிம ப்பேரிகை சன்ன நற் காகளம் 
இடியெ னக்களர் தார்த்திட வேழையர் 
படியின் மின்பரந் தென்னப் பாரவினார். 

இ-ள். உடுச்கை-இடச்கை-சங்கு-ஈகாரா-துர் துமி-திடிமென்று [ஓசை] 
மூழங்குன்ற பேரிகை - சின்னம்-ஈல்ல எக்சாள முதலியன இடிபோல் முழ 
ங்கி ஒலிக்க, ௮௫௪ வீதெளெல்லாம் மின்னல் பரவினவைபோற் “பெண்கள் 

ப.ரவினார்கள். எ-று, (௨௬௭) 

முருக்கன் வாய்ச்சி யொருத்தி முகத்திலோர் 
திருக்கு ழற்பெய் செழும்புனல் சிந்து தல் 
அருக்கற் கென்று மளித்திடு மர்க்கியம் 
சரற்௪ சிக்கும் தருசெயல் போன்றதே. 

இ-ள். முருக்சம் பூவைப்போலும் வாயையுடைய ஒருத்தி முகத்திலே, 

மற்றொருத்தி, அழசொன பீச்சுச்குழமலிலேகொண்ட. செழுமையான நீரைச் 
இந். துதலானத, குரியனுச்கு எப்போதுங் கொகெ௫ற அர்க்யெசலம், சரழ் 

கால சர்திரனுச்குங் கொடுக்கற செய்கைபோ விருர்த.து. எ-று. (௨௬௮) 

ஒருத்தி கொங்கையி ரண்டினி லொன்றன்மேல் 
துருத்தி நீரிரு தோகையர் வீசினார் 
பொருத்த மாதர வெற்பைப் பிணித்ததோர் 
பருத்த வாசத் தாம்பிழுப் பாரென. 

இ-ள். பெரிதான மர்தரமலையைச் சூழ்ர்து ஒரு சனமான வாசுகயென் 
னுவ் கயிற்றினாலே இழுப்பதுபோல, ஒரு பெண்ணினுடைய இரண்டு Oana 
கைகளில் ஒரு கொங்கைமேலே துருத்தியிலுள்ள நீரை இரண்டு பெண்கள் 

பீச்சினார்கள். எ-று. (௨௬௯



விவாக காண்டம். SG 

cue Carah ஈளிர்முகத் தேயொரு 
செவ்வி யாள்இர் இடுஞ்சிவி றிப்புனல் 
Had ws gr னாழிவெண் டிங்களைக் 
கவ்வி முன்னிமிர் கட்செவி யொத்ததே. 

இ-ள். மான்போலும் சண்ணியான ஒருத்தியினுடைய குளிந்த முகத் 

இல், மற்றொரு போழயொனவள் வீசுகின்ற துருத்தி நீரானது, சுக்தோதச 
மான கடலிலே தோன்றுகின்ற வெண்மையான சர் இரனைப்பொரறுாமையினால் 
சவ்விச்கொண்டு யாவர் முன்னுர் தோன்றுகிற கேதுவென்னும் பாம்பை 

ஒத்திருக்,தது. எ-று. (௩௦9) 
காருருக் கொள்க ருங்குழல் கைக்குழ 
னீரொருத் திறிதம் பத்திற் முக்கலால் 
போருக் கென்றுபு றப்படும் புட்பகத் 
தேருக் கட்டதி ரள்வட மொத்ததே. 

இ-ள். மேசநிறத்தைச் கொண்ட. கறுத்த கூர்தலையுடைய ஒருத்தி 
கையிலே பிடித்திருக்க பீச்சச்குழலின் நீரானது, மற்றொருத்தியின் நிதம் 
பத்தில் பீசப்படறபோது, சஎண்டைச்சென்று வெளிப்படுகிற புட்பகச்தே 
ருச்சணிர்ச திரட்சியாகிய முத்துமாலையை ஒப்பாயிருந்தது. எ-று. (௩௦4) 

புழுகு சந்தனம் பொன்னிறக் குங்குமம் 
ஒழுகு செச்சை புத்தகமி மசலங் 
வழிவில் பொற்சுண்ண நல்லெண்ணெய் மஞ்சணீர் 
முழுதும் வல்லியர் மொண்டெறிர் தாடினார். 

இ-ள். புனுகு-சர்தனம் - பொன்னிறமான குங்குமம் - ஒழுகுவதாகயெ 
சார்தநீர் - பனிநீர் - குற்றமில்லாத பொன்னிறச் கர்சபொடி-சல்லெண் 
ணெய் - மஞ்சணீர் ஆகெய இவைகளெல்லாம் அந்தப் பெண்கள் முகந்து வீசி 
விளையாடினார்கள். எ-று. (௩௦௨) 

வம்பு லாமுலை மாதர்க்கு மைந்தர்க்கும் 
கம்ப மால்களிற் ரோனுக்கும் கன்னிக்கும் 
அம்பு ராசியி லாரமு துற்றநாள் 
உம்பர் கோனுற்ற வோகைவர் துற்றதே. 

இகள். இவ்வாறு ௮வ்வயோத்தியா புரியிலுள்ள இரவிச்சையணிர்த 

தனங்களுடைய பெண்களுக்கும், புருஷர்களுககும், தூணிலே சட்டப்ப 

தாயெ உயர்ச்ச யானைமேலேறுகின் உ அரிச்சக்இிரனுக்கும், சச்திரவதிக்கும், 
சடலிலே ௮ரிதான அமுதமும் உண்டானடோது. தேவர்களுக்கும் ௮வர்களுக் 

க.ரசனான இச்திரனுச்கு முண்டான சந்தோஷம் [போல் இவர்களுக்கு] வந்து 
கூடியது. எ-று. (௩௦௩) 

மேலி Cet gin A gram ups gems 
கோலி ஜோர்தங் குணமுங் குலமனு 
நூலின் வந்த நுணங்கிய கேள்வியும் 
பாலி னோடு கலந்து பருகினார்.



௧௧௭ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். மேன்மக்களுக்குள்ள புத்தியும், நிகரில்லாத நீதியை யுடையவர் 
களுக்குள்ள குணமும், அ௮ச்குலத்திலுள்ள மஷவாலே சொல்லிய நீதி நூலின் 

படியே வருவசான அதிசூட்சமான கேள்வியும் தங்கள் முமையுடனே கூட் 
டிக்குடித்தார்கள். எ-று. 

புத்தி - குணம்; கேள்வியாகிய தேனைச் தங்கள் புத்தியாகய பாலு 
டனே கூட்டி யனுபவித்தார்க ளென்க. (௩௦௪) 

ஆவயின் னரிச் சர்திரன் மன்னனை 
மூவ ரன்னமு ஸிவர்கள் வாழ்த்தியே 
யாவ ருற்றிக ரில்லவற் கேற்றிடத் 
தேவ தாசனெ னப்பெயர் செப்பினான். 

இ-ள். மும்ஞார்த்திகளை யொப்பான தவமூனிவர்கள், மிகுந்த பிரீதி 
யுடனே வர்து, அரிச்சர்தானுடைய புத்திரனை ஆசீர்வதித்து, எவரு நிகரில் 
லாத அவனுக்குத் சகுதியாகத் சேவதாசனென்று காமக.ரணமிட்டார்கள். 

புலன்கொாள் காப்புப் புலியுகிர்த் தண்டைமுத் 
தலங்கல் சண்டுணி யைம்புடை யாழிகள் 
இலங்கு பொன்னரை ஞாணிவை சாத்தியே 
அலங்கு மாமணித் தொட்டிலி Gop det. 

இ-ள். பொன்னாலே செய்த காப்பும், புலிரசத்தாலே பதக்கமூம், 
தண்டை-முத்துமாலை - ண்டிணி - பஞ்சாயு5ப்பூண்-மோதிரங்கள் - விளங்கு 

இன்ற பொன்னரைஞாண் ஆய இவைகளெல்லாமணிந்து, துலங்குகன் ற 
பெருமையையுடைய இரத்தின ச்தொட்டிலில் படுக்கவைத்தார்கள். எ-று. 

ஐம்படையானது; சிறுவர்களைத் துர்த்தேவதசைகளி ஸின்றும் காத்தற் 

பொருட்ச் காவற்கடவுளாகய விஷ்ணுமூர்த் தியின் சங்கு-சகீர-௧கதா - சட்க 
கோசண்டமென்னும் பஞ்சாயுதஙகளின் வடிவமாகச்செய்து சிறுவர்களின் 
மார்பிற் கோத்சணியும் ஒருவகை ஆபரணம். (௩௦௯) 

சூழு மாமணித் தொட்டிலி லேற்றியே 
தாழு நீன்குழற் முதியர் போற்றயாண் 
டேழு புக்கன னிவ்வகைக் காதலன் 

வாழுகார 6 ளினில் வந்தவை கூறுவாம். 

இ-ள். பெரிய இரத்தினங்கள் பதித்துச்சூழ்வசான தொட்டிலின்மேலே 
படுக்கவைத்து நீண்டு சொங்குவதான கூர்தலையுடைய தாிமார்கள் artes 

தேவதாசன் ஏழுவயத நிரம்பிய பிள்ளையானான். இவர்கள் இவ்வாறு பிள்ளை 
யுடன் வாழுங்காலத்திலே அவர்களுக்கு வர்சசெய்கையை இனிச் சொல்லு 

இரோம். எ-று. (௨௦௭) 

விவாக காண்டம் - முற்றிற்று. 

ஆ. விருத்தம் - ௪௧௧. 
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பாமபதிதுணை, 

இரண்டாவது 

இந்திரகாண்டம். 

எழுசீர்ச்கழிநேடிலடி யாசிரியவிரு த்தம். 

இம்மை யம்மை மறுமை யென்ன விசைந்து மாமறை கூறிய 
மும்மை யுந்தெளி வுற்.று நெஞ்சினின் முக்கு றும்பு மறுத்திடுஞ் 
செம்மை யன்பர் மனத்து வைய தெய்வ சாயகர் தேவிமற் 
றெம்மை யாளுடை யம்மை தாள்க விரண்டுமேத்தியிறைஞ்சுவாம். 

இ-ள். இப்பிதப்பும் முன் பிறப்பும் ௮ருபிறப்பும் என்பன வுண்டென் று 

சமமதித்துப் பெரிதான வேதங்கள் சொன்ன மூவகையுச் தெளிர்து, மனத் 
திலுள்ள மூவகைம் தோஷங்களையும் போச்சக்கொள்ளுகின்ற சறர்ச குண 
திதையுடைய அடியார்கள் மனத்திலே தங்குசின்ற தெய்வசாயகருடைய 

தேவியாகிய எங்களை யடிமை கொள்ளுதலையுடைய அம்மைபாசங்க ஸிரன் 

டையும் துதித்து வணங்கசச்சடவோரம். எ-று. (௪) 

கொற்ற வாசவன் முன்வ சிட்டனு ரைத்ததற் கெதிர் கோசிகன் 
சொற்ற வாறு முடிக்க வண்மை தொடங்கி சாடு விலங்கனொல் 
செற்ற வாறு முருத்து வண்டிரி சங்கு மைந்த னெழுந்துகான் 
உற்ற வாறு நிகழ்ச்த வாறு முணர்ந்த வாறும் விளம்புவாம். 

இ-ள். வெத்றி பொருந்தின இச்திரனலுக்கு முன்னே ௨ூஷ்டர் சொன் 
தற்கு நேரே விசுவாமித்திரர் சொன்னதும், தாம் சொன்னபடியே முடிவு 
செய்யப் பலாச்சாரமாகத்தொதெதுக் கோசலகாட்டை மிருகங்களாலே அழி 
தீதிதும், அதற்குங் கோபங்கொண்டு உகாரகுணங் கொண்ட திரிசங்கு புத் 
திரனான அரிசசச்இிரன் புறப்பட்டுக் சரட்டுக்குப்போன தும், அங்கே ஈடர்த 
தும் எமக்குச் தெரிந்த ௮ளவு சொல்லுகிறோம். எ-று. (௨) 

முண்ட கத்தி லுதித்த நாலு முகத்த வன்றரு காபன் 
கொண்ட காதலி பெற்றெ டுத்தகு லக்கு மாரன் வலத்தினால் 
பண்ட ழன்று விலங்க லங்கைய ரிந்த வச்ச பாணியோன் 
௮ண்டர் கோனர சாளு நீடம ராவதித்திற மோதுவாம். 

இ-ள். திருவுர்இச்சமலத்திலே பிறந்த ௪தர்முகப் பிரமதேவன் பெற்ற 

காசிபர் சொண்ட மனையாளான அ௮திதிஎன்பவள் பெற்றுகளர்த்த குலபுத் 

இரனாகிச் தனது பலத்தினாலே முன்னாளில் கோபங்கொண்டு மலைகளினு 

டைய சைகளான இறகுகளை அறுத்த வச்சிராயுத பாணியாஏய தேவேந்திர 

ram அ௮ரசாட்சிசெய்கிற ரெடிதான அமராவதிப் பட்டணத்தின் பெரு 

மையை இனிச்சொல்லுஇறோம், எ-று, (௩)



SSSI அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

. மாட மண்டப மேடை மாமதில் வாயின் ஞாயில்க பாடநீள் 
கூட கோபுர நீடு மாளிகை கோல வேதிகை யாலயம் 
ஈர்ட, சம்பயில் சாலை சூளிகை நாவலங்கனி யூறல்பாய் 
தட சங்கொ டமைத்து மாமணி யானி ரைத்தவனந்தமே. 

இ-ள். மாடங்கள்-மண்டபங்கள்- மேடைகள்-பெரியமதில்கள்-வருவது 
போவதாகயவழி-மதிலு றுப்பு-௪ தவு-8ண்டகூடம்-சோபுரம்-உயர்ச் உப்பரிகை 

அழசாண திண்னை- கோயில் -ஆட்டங் கற்றுக்கொள்ளுற சாடசசாலை சகரம் 

ஆயெ இவைகளெல்லாம், வெண்ணாவற் சணிபினது இரசம் பெருப் பாய்வ 
தான சாம்பூசசப் பொன்னாலேசெய்து பெரிதான இரத்தினங்கள்பதித்இருச் 
இறவைக ளொவ்வொன்றும் அனேகம். எ-று. (௪) 

வேத சாலையும் யாக சாலையும் யோக சாலையு மின்னனார் 
இத சாலையு காத மேதரு இன்ன ரம்பயில் சாலையும் 
காத லானவர் யாவ ருந்தொடர் காம சாலையு மாபலிப் 
பூத சாலையு மாறி லாவனு போக சாலையு மூொலாம். 

இ-ள். வேதசாலையும்-யாசசாலையும்-போகசாலையும்-மின்னலுச்சொப் 

பான பெண்கள் பாள் தேசாலையும் - சுதிகூட்டிப் பாடுவதான இன்னரி 

வாசிச்றெ சாலையும் - அசைகொண்டவர்ச ளெல்லோரும் போகத்தகீச சாம 

சாலையும் - பெரிசானபூசை பண்ணத்தக்க பூதசாலையும் - விரோதமில்லாத 
சுகங்களை யனுபவிச்சன்ற சாலையுமே ௮ர்.ச அமராவதி பட்டணமெல்லாம், 

உயிொனத்தகு மன்பர் தம்முட வும்பர் மங்கைய fear LG) Loser 
பயிர்வி ளைத்திடு மனைதொ றுமபல பதும ராக மிலங்குவ 
செயிர்வி ளைத்திடு மவுண ரூற்றுறை திரிபுரத்தழ லொக்குநீள் 
வயிர முத்தொளி விரிவ தப்பு£ மண்டு வெண்புகை யொக்குமே. 

இ-ள். தங்களுககு உயிரேயென்று சொல்லத்தகுர்சசாயகருடனே அர் 

தத்தேவசன்னிகள் சுகமென்கிெறெ பயிரை விளையச்செய்கற வீசகெளிலெல்லாம் 
அசேசபதுமராகரத்தினங்கள்பிரகாசிச்சின் சான, இவர்களுச்கும்பகையை 
உண்டாக்குகின்ற அசுரர்களிருந்து வாசஞ்செய்னெ்ற தஇிரிபுரத்திலே பிடித்த 

நெருப்புச்சோதியை ஓப்பாயிருக்கின்றது. அர்த நீண்ட வீகெளிலே பதிச்தி 
ருகீகின்ற வயிரங்களும் முத்துகளும் ஒளிவிரிக்னெறசானது, அர்ச் இரிபுர 
தீதிலேபற்றின நெருப்பிலுண்டாகி புகைபோல்வனவாம். எ-று. (சு) 

௮.ரவு மிழ்ர்தசெம் மணியு மாரமு மணிகொ ஸிந்திர நீலமும் 
பரவு கன்றம திற்பு றசதப ரப்ப னைத்து மழுத்தின 
நிரவி டும்பல திசைய டங்கறு நிமிர்கொ முஞ்சுடர்வி ரிதலால் 
இரவுமுண்டிளநிலவுமுண்டெறிவெயில முண்டொருபொழுதினே, 

இ-ள். பரவுதலாயிருச்சின்ற மதிலிலுள்ள இடமாகிய விரிவுமூமுதும் 
பாம்புகள் சக்குன்ற சிவந்த .ரத்தினங்சளும், முத்துசளாம், அழகுசொண்ட 

இர்இரரீலமும். பதித்திருக்கன்றன. ஆசலாலே நிரப்புதலையுடைய பல



இந்திர காண்டம். ௧௧௯ 
திக்குகளிலும் உயர்வாகுகின் ற செழுமையான சோதிவிரிகறஇனால், ஒரு 
காலத்திலே இராச்காலமுமுண்டு. இளரிலாக்காலமு முண்டு. எரிக்்ற 
வெயித்சாலமுமூண்டு. எ-று. (௭) 
உரச ஜுச்சியின் மணிப இத்தவு யாரந்த பத்தியி டத்துமா 
மாக தத்திரண் மணிகு யிற்றி வகுத்த பத்தி யடங்கலும் 
கரத லத்.இினில் விரிதி ரைக்கடல் கவரு மத்த கசங்களும் 

குசக தத்தி ஞஞ்செ றிந்தன கோடி கோடி யிரட்டியே. 

இ-ள். ஆதிசேடலுடைய உச்சியிலிருக்கறஇரத்தினங்கள்பதித்த உயர்வா 
இய பத்தியினிடங்களிலும், பெரிதான மாசதங்களான இரண்ட இரத்னெங்க 
ள் பதித்திருக்றதாய்ச் செய்திருச்செபச்திகள்முழுதிலும், துதிச்சையினாலே 
விரிந்த அலைகளைபுடைய சடலைச்கொள்வனவான மதயானைகளும், குதிரைச் 
கூட்டங்களும் நெருங்க நிற்பவைசள் இரண்டு கோடானு கோடிகள். எ-று. 

ஆட ௮ம்புன லாடலும் பொழி லாட லும்வெறி யாடலும் 

பாட ஓுந்துணர் சூட ஓம்பல பாவை பைங்கிளி பூவையாழ் 
தேட ௮ம்பொழில் சேர்த ஓங்கலை தேர்த லுங்குறை தீர்தலும் 

கூட லுர்தமி லூட ஓுச்தொழில் கோதை யர்க்குள காளெலாம். 

இ-ள். பர்து முதலியன ஆதெலும், 8ராடுதலும், மலர்கொய்து சோலை 

களிலே விசோயாதெலும், தேவர்ச்சாடுதலும், பாதெலும், பூஙகொத்துகள் சூடு 
தலும், பலவிதமாகப் பொம்மைகள் - பச்சைக்கிளிகள் - சாகணவாய்ப் புட்கள் 

வீணை ஆய இவைகளைச் தேடிச்கொள்ளுதலும், பூஞ்சோலைகளுக்குப்போகு 
தலும், அங்கே மதனநாலாராய்தலும், மனக்குறைவு திர்தலும், கூதெலும், 

தங்களிலே பிணங்குதலும் ஆய இவ்வகைச் செய்சைகளே காலமுழுதும் 
பெண்களுக்கு உளவாகும். எ-று. (௧) 

பூசன் மேவிய பாச நீள்விழி காதி னோடுறு போர்செயத் 
தூசி னேடணி மேசு லாபசம் வீசு சோதிகள் சூழவே 
வாச Copp ரம்பை மாதர் நிவந்த மாமணி வச்சிரத் 
கூச லாடுவ தந்த ரத்திலு லாவு மின்கொடி யொக்குமே. 

இ-ள். சாயகருடனே பொருது தலையுடையதா யன்புமிகுகின்ற கண்கள், 
காதுகளுடனே மிகுர்ச சண்டைசெய்யவும், இடையில் வஸ்திரத் துடனே 

அனிக்இருக்ற மேகலாபரணங்கள் வீசுன்ற ஒளிகன் சுற்றவும், வாசலி 
லெல்லாம் அரம்பாஸ்திரீகள் உயரர்ச பெரிய வயிரமணிகள்பதித்த (பலகை 

பிலிருர்து] ஊசலாவெது, ஆகாயத்திலே உலாவுகின்ற மின்னற் கொடியை 

யொரத்திருக்கும். எ-று. (௧௦) 

ஈனிச வப்புறு ,தளிர்வி ளைப்பன ஈனைவிளைப்பன ஈனைதொறும் 
இனிய வுத்தம ஈறைவி ளைப்பன விலையு குப்பன விளமதுப் 
பனியு குப்பன மணியு குப்பன மணியு குப்பன படுசெழுங் 
கனியு குப்பன மலரு குப்பன கற்ப சப்பொழி லைந் துமே.



௧௨0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும்; 

இ-ள். கற்பகமுதலிய ஐர்து விருட்சககளைக்கொண்ட சோலைகளெல் 
லாம், மிகவும் சிவர்.இருக்கின்ற தளிர்களை ச் தளிர்க்சனெறவையும், அரும்புகள் 
விடின்றவையும், அவ் வரும்புகளெல்லாம் இணிப்பாலே சிறர்த தேலூறு 
இன்றவையும், இலைகள் உதிர்க்ின் றவையும், இளைமையான தேன் றளிகளை ச் 
சிர்துன்றவையும், இரத்தினங்களை உதிர்க்ன்ெறவையும், ஆபரணங்களைச் 

சிந்து செறவையும், உண்டாகு இன்ற செழுமையான பழங்களைச் Hig 

இன்றவையும், பூவை உதிர்ச்ின்றவையம் ஆய இச் செய்கை களையே 
புடையன. எ-று. (௧௧) 

வாரி றுக்கிவி சித்து மாமணி மாட மேறி மலர்க்குழற் 

காரி றுக்கு மடந்தை மாதர் கழங்கு கந்துக மம்மனை 

கூரு சர்க்கை சிவப்ப வாடுவ கொத்து மாமுடி யுற்றபொன் 

மேரு விற்பல கால்வி முந்தெழு மீனி னத்தைஙி கர்க்குமே. 

இ-ள். இரவிச்கை இறுச்கெ கட்டிக்கொண்டு பெரிதான இரத்தின கசத 

மான உப்பரிகை மேலேறிப் பூவையணிந்து கூர்தலை முடித்துக் கொண்டு 

பெண்கள் கழத்ூிக்காய் - பந்து - அம்மானையாகிய இவைகளைக் கூர்மையான 
ஈகங்களையுடைய கைகள் சிவச்ச விளையாகெறபோது, அவைகள் வரிசையா 
கப் பெரிய சகரஙசளையுடைய பொன்னான மகமேருவின்மேலே பலகாலும் 

படிர்செழுகின்ற ஈட்சத்திரக் கூட்டங்களை யொத்திருக்கன்றன. எ-று. 

கடவின் மீன்கள் துள்ளித்துள்ளி மேருவின்மேலே விழுவனவெனக் 

கோடலுமாம். (௧௨) 

துடிநு டங்க மாதர் கைபுனை தொடிழமு ழங்கிடு மாடமேல் 

௮டி.ந டங்கட ஈடுநுடங்கெ நுனிநு டங்கட வம்பொனின் 

கொடிநு டங்குவ கடையு கத்தெழு குரைக டற்மொனி யன்றியவ் 

விடி.நழ டங்குவ தென்னின் மற்றினி யாவ தேநிக ராவதே, 

இ-ள். உடுக்கைபோலுவசாய்ச் தவளுதலையுடைய இடையையுடைய 

பெணகள் கைகளிலே யணிர்த வளையல்கள் ஒலிக்கின் ஐ உப்பரிகைமேல், அடி. 

துவளவும், ஈதுவளவும், நுனி துவளவும், அழகிய பொன்மயமான கொடி 

கள் துவண்டாிற ஒலியானது, கலியுகமுடி.விலே எழும்பி ஒலிக்சன்றத கட 

லோசையேயல்லது, அ௮ச்காலத்தி லிடிச்ற இடிமூழச்சமும் ஒப்பாமென்றால் 

இணி எதுதான் ஒப்பாகும். ௭-.று. 

பெண்கள் - அடிநுடங்கிட நநெடககிட நுனிநுடற்டெ 73 என்பவற் 

நிற்கு முறையே, காற்சிலம்பு - ௮ணிர்துள்ள இடைமேகலை - மார்பணிகளைச் 

சொல்லவுமாம். (௪௩) 

தலவி யப்புறு மரமி யச்சிறு சாள ரபபுழை யால்விழும் 
புலவி யிற்பரி பங்கி யின்னிரு புடைவி முந்து ந டங்க 
கலவி யிற்பரி தரள மாமணி கங்கு னங்கைகை பற்றியே 
நிலவெ னக்கென வரியெனக்கெனு நீதியொப்பன விதியே,



இந்திரகாண்டம், ௧௨௧ 

இ-ள். இடத்தால் அதிசயிச்சத்சகீச கிலாமணிமுூற்றத்திலே,(முன்னர்) 
ஊடலினால் (வருர்திப்) பறித்டிதறிர்ச முத்துகளும் மாணிச்சங்களும் இருபு 
றத்திலும் வரிசையாக விழுந்து டெர்தவைகள் (பின்னர்த் தற்கணவரோடு) 
துவண்ட இரீடையாகயெ கூடலிறலே (அம்மணிகள்) மழைநீர்போகுதற்கு 
விட்டிருச்கிற சிறிய சாளாம்போல்வதான துவாரவழியேசிர்கி அப்பட்டண 
த்து வீதிகளில் வீழ்ர்துள்ள சாக்ஷியானது, இரவென்னும் பெண்ணின் 
கையைப்பற்றிச்கொண்டு சந்திரன் ரீ எனச்குறியவளாசென்றும், சூரியன் 
எனச்குரியவளாகென்றம் சொல்லும் தன்மையை யொத்திருச்சது. எ-று. 

புழையால்விமுர் தூளமாமணி எனக்கூட்டுக. மாமணி-மாணிக்கம். அரி 
சூரியன் சலவிசசொழில் விளைப்பாரது சைகால்முதலிய உறுப்புக்களால் 
தாக்குண்டு மணிகள் சாள.ரவழியே சிர ினவென்ச. (௧௪௪) 

நீடு மாசையி னீவ தெண்ணுறு நெஞ்ச னார்பல சாயினும் 

கூடு மாசையி னோடு முற்றது கொள்ளு வாரவ ணின்மையால் 
பாடு மாதரி யாழி னோடுபயிற்று மாதர ரங்கனின் 

ரூடு மாதர்தி னம்பெ ருங்கொடை யாண்ட வாணர்க ணெஞ்சமே, 

இ-ள். நெடிதான ஆசையுடனே கொடுத்தர்சே யெண்ணுசன்ற மன 

மூள்ள[ஆட வர்கள் ௮ங்கே யரேகர்களாயிருந்தாலும், தங்களுக்குசக்கவெதான 
ஆசையுடனே கிடைச்சதை வாக௫ிக்கொள்ளுகறெவர்கள் ௮ஐகு இல்லாதிருத் 
தலினாலே, பாடுன்ற அழகான வீணையுடனே கற்றுச்கொள்ளும் பெண்ச 

ஞம், சாடசசாலையிலே ஆடுகின்ற பெண்களும், சாள்தோறும் பெறுவதாய 
கொடைப் பொருளானது. ஆகாயவாசிகளுடைய மனமேயாம். எுறு. (௧௫), 

பாதி மாமதி யொத்த வாணுத லுற்ற பட்ட மிலங்கிடச் 

சோதி வார்குழை வீச வேய்புரை தோண்ம ஸணித்தொடை மின்ன 
கோதி வாரிமு டித்த பாரிய கொண்டை நின்றுகு ஓங்கிட [வே 

விதி வாய்வரு மாத ரேநில மின்னு மேகழு மென்பவே. 

இ-ள். அர்த்த சஈதரனை யொப்பான பெருமை பொருச்திய ஒளியை 
யுடைய நெற்றியிலொட்டின பட்டம்விளககயம். சோதி நீளூவதான கம்மல் 
அசையவும், மூங்கலேயொதத தோள்களுக்குமேலே இரத்தினமாலைகள் மின் 

னவும், சிக்கறுத்து வாரிமுடித்துப் பருததிருக்கிற கொண்டைகள்நிலைகொண் 
டுகுலுங்கவும், ௮ர்தவீதியிலே வருற பெண்களை ச்கணடே இர்தவுலகம்,மின் 

னலென்றும் மேசமென்றும் சொல்லுகின்றன. எ-று. (௧௬) 

ஈன்ன சர்ப்பெரு வண்மை யுச்இரு வுஞ்சி றப்புஈ வின்றிடின் 
பொன்ன கர்க்குவ மிப்பர் பற்பல நானெ றிப்புல வோளொலாம் 
௮ ஈகர்க்குவ மிக்க வொப்பதி லண்ட ரண்டம ஊைத்திலும் 
எந்௩ கர்ப்பொலி வந்ஈ கர்க்குறி கர்க்கு மென்ன வியம்புவேன். 

இ-ள். ௮னேகமான சாஸ்திரமார்ச்சங்களை யறிர்தோர்க ளெல்லாம், 

உலகத்திலே ஈல்ல ஈகருக்குள்ள பெரிதான அழகையும் செல்வத்தையும் சிற 

16



2.2 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ப்பையுஞ் சொல்வதனால், பொன்னகரத்தை ஒப்பாசச் சொல்லுவார்கள்: 
அப்படிப்பட்ட அப்பொன்னர்க்கு ஒப்பாகச் பிசொல்வதற்கு ஒருசகருமில்லை. 
அண்டபூரண்டங்களான எல்லாவற்றிலுமுள்ள எர்தாகரினுடைய அழகை 

அ௮ர்ஈகருக்கு ஒப்பாகுமென்று யான் சொல்லுவேன். எ-று. (ser) 

ஆன சித்திர மாக கர்க்குள லர்ந்து ய/ந்கெழு கற்பகக் 

கான கத்திடை வேலை புச்கதொர் காசு நீள்வரை யாமெனத் 

தான வர்க்குட னான வெற்பரி தாழ்சு டர்க்குலி சக்கர 

வான வர்க்கிறை யோன மர்ந்துறை மண்ட பத்தை விளம்புவாம். 

இ-ள். அப்படிப்பட்ட வேடிக்கைகளைச்சொண்ட பெரிதான அந்தப் 
பொன்னகரிலே, பூமலர்ச்சியுடனே உயர்நர்தெழுந்து நிற்கின்ற கற்பகச் காட் 

Lon sha, அசுரர்களுச் குதவியான மலைகளினிறகை வெட்டின ஒளிலீசு 

இன்ற வச்சிராயுசத்ரைக் கையிலேர்கிய தேவேர்இரன், கடலிலேபோய் முழு 

இன இரத்தினங்களஇசமான மைகாகமலையே நிகரன்னும்படி, சபாமண்ட 
பத்திலிருச்து ௮ரசாளுடின் ஐ அழகை இனிச் சொல்லுகிறோம். எ-று. (௧௮) 

அத்தி பார மிருத்தி வெண்படி கத்த மைத்தத எத்ததாய்ச் 

சித்திரககன கத்த கட்டளை செய்து பர்த்தகு றட்டினில் 

பத்தி பாயிர வாயி ரத்தப ருத்த தூண்கணி றுத்திமேல் 

வைத்த போதிகையுத்தி ரம்பல வச்சி ரத்தின்வ குத்ததே. 

இ-ள். அடிவா£மழுத்சி, வெள்ளைப் பளிங்கனொலே செய்த தளவரி 

சையையுடையகதாய், வேடிச்கையாசச் சுவர்னத்தககெளாலே சந்து பதிவு 

செய்து அதின்மேலுயாமாகக் கற்டியிருக்கெ இண்ணைக் குறட்டின்மேலே, 
ஒரு வரிசைக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் பருதத காண்களை நிறுத்தி, அவைகளின் 
மேலே வைத்திருக்கள்ற போஇகைகளும். 5 தீதிரங்களும் அசேகமாக வயிரத் 
இனாலே செய்திருக்கன்௱ன. எ-று. (௧௯) 

இட்ட பததியி னிந்தர நீலமிசைத்தெடுத்தச வர்க்குமேல் 
மட்ட றச்சுடர் மாக தத்தில்வ குத்தெ டுத்தநி லத்தது 
விட்ட வாயிலி எட்ட தூண்மணி மேத சுத்தச ராமணி 
மூட்ட வைத்தமு கட்ட தொண்கதகிர் முத்த ணிந்தமு கப்பதே. 

இ-ள். அப்படிச் செய்திருக் வரிசைகளிலே இக்்இர நீலங்களைச் சேர் 

த்து உயர்த் இயிருக்கற சுவருச்குமேலே அளவில்லாமல் விளங்குகின்ற மரக 

தத்தினாலே செய்துயர்த்தின நிலத்துக்குக் ழே [அதற்குள்ளேபோசக] வழி 

விட்டிருககிற வாயிலுக்கு வான்றின கால்கலானவை, அழகிய கோமேதகச் 
சோதி வீசுவனவாயிருக்கும். மராணிச்சச்சோதியே மேலளாவுவதாக வைத் 

இருக்கற முகட்டையுடைய ௮௪ மண்டபம் அழகிதான ஒளியை யுடைய 

முச்சா லலங்கிருதமான முன்முகப்பை யுடையது. எ-று. (௨௦) 

ஆளி சிங்கமி பம்ப ரித்தா என்ன மஞ்சுக மெண்ணிலா 
ஓலி தோறுநி றுத்தி நீள்வயி Cf us Bell org aero



இந்திரகாண்டம். கவட 

கோளி ௬௩தன வோம ட௩கலகொ முஈதுவிடடன வோகுழூஉம 
வாளி ௬௩தன வோமு கட்டினில வைதத பூரண கும்பமே 

இ-ள். யாளிச்கூட்டஙகளும செஙகசகூட்டஙகளும் யானைக்கூட்டஙகளும் 
குதிரைசகூட்டஙகளும் அனனஙகளும கிளிகளுமாகச கணக்கிலலாத ஓழுங 
குகள் முழுதும் மிறகசசெய்து, வயிரியககளையும் பரப்பி யிருகசன்றது. 
அததகசைய சபாமணடபததின மேனமுகட்டிலே வைததிருககிற பூரணகல 

சம விளஙகுகற காக்ஷியானது, ஆதிசேவனுடைய தலைகளிலுளள இரத தினங 

களைக் சொஎளுதலாயினவோ ! இடி. கொழுஈதுவிட் டெரிஏன்மனவோ ! 

ஒளிகளெல்லாஙகூடின சூரியாக ளிருகனெறனரோ ! [என்று &ந்தே௫ககு 

மாறு இருந்தது | எ-று 
ம_ஙகல்கொழுந்து - அகணனிககொழுக்செனவும், கோள் - இரசணங்க 

ளெனவுமாம். (௨௧) 

காத மாயிர நானம ௬ஙகுக ணிதத கனறுநி லலதொறும 
பூசி மாயிர கோடி கோடிபு றததுநின றுசுமக திட 
மீத டாஈதுநி வரது மேனிலம விண்டெ முஈதுவ ளாஈதுபோய 
ஆதி கானமுகனூாப தததிலு மபபுறததுமு யாரஈததே 

இ-ள். பூணகலசததையுடைய ௮௪சசபாமணடபம, ஆயிரஙகாத வளவு 
சாலுபக்கததிலும ௮ளவுளளதாய விசாலிதத விடஙகளெலலாம, ஆயிர 

கோடானுகோடி பூதஙகள வெளிமீயன்று தாஙக, மேலே நெருகடி உயா 
ச்து, ௮அகறகு மேலுலகங்களையுக கடஈது எமுஈது வளார்துசெனறு, உலகத் 

துக்கு முதலான பிரமதேவனுடைய ஈததியலோககதுக கப்பாலு முயர்ச் 
இருக்கன்றது. எ-று (௨௨) 

௮யன நிஈதுவி திதத வண்டமனைதது மிரநிக ரனறென 
மயன றிநதுப டைதத சிததிர மணடப ததினி லங்கவன் 
லியன றிஈதுகொடுதத வாதன மீது மாதொடும வேதநூத 
பயன நிஈதுணா கூரவா தமமொடு பாக சாதனன மேவினான் 

இ-ள். பிரமதேவன் தெரிந்து சருஷடி22 ௮ணடஙகளெல்லா மிதற்குச 
சமானமல்ல வெனனும்படி, மயனானவன எணணிச சமைததிருச்ெ [வேடி. 
ககைகளையுடைய] ௮௪௫த திரமணடபததிலே, மயனானவன இவனது பெரு 
மையைத தெரிந்து செயதுகெரதெ.இிருககற சிமகாசனததின்மேலே தேவே 
ஈதிரன் இச் திராணியுடனேகூடி. வேசசாஸதிரயகளின பிரயோஜனச் தெரி. 
நீத பெரியோகளுடனே கொலுவிருக்தான. ௭-ற (௨௩) 

நரி னின்நிடு மிருளை யுஈதிரு மணிமு டிசசுடா ௩௧௫ட 
விரக னினரொரு கோடி ஞாயிறு மிககெ முஈதன வாமெனப 
பெரு? கின்றொளிா மகர தோரண மிசைகி றகதுபீ றற 
HHS நின்றணி கவரி கோடிய ரமபை மாதரி ரட்டமவ 

இ-ள். பாதாளலோக ததிலுளள இருளைககூட Dawg Apts Ore 

இன இரீட ததின்சோதி கவளீகரிச்கவும், ருகோடி சூரியர்கசா ஒருகரணத்தி



௧௨௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையம். 

னாலேகூடி மிகவிளங்கனொற்போல் அதிகமாய் நிலைகொண்டு விளங்குகின்ற 

மகரதோரணமானது மேலே இிறந்துவிளஙகவம், பச்சத்தில் நின்று அழிய 
சாமரங்களைக் சோடியாம்பாஸ்திரீகள் வீசவும். எ-று. (௨௪) 

வெண்ணி ழற்றிகம் முத்த நீள்குடை மேனி ழற்றுவ தாயிரங் 
கண்ணி ழற்பட வேயி ௬ண்டுக றுத்து மீளவெளுப்பதாயத் 
தண்ணி ழற்செய விர்தி ராணித டம்பெ ருங்ருழ லாயகார் 

ஒண்ணி ழற்றிரு மேனி தாவிட வும்பர் மன்னனி ருந்தனன். 

இ-ள். தேவேர்இரன் வெண்மையான காச்இவிஎங்குகின்் ற நீண்டமுத் 

துக்குடையானது மேலே நிழல்பாப்புவது, இவனுடைய ஆயிரங் கண்களி 
னுடைய ஒளிபடுதலினாலே இருணகெறுப்பாய், மறுபடி. வெளுப்பதாடுச் குளி 

ர்ர்த நிழலைக்கொடுச்ச, இர்திராணீமி எுடைய மிகவும் 8ீண்ட கூர்தலாகிய 

மேகத்தினுடைய அழகிய நிழலானது இவனுடைய திருமேனியிலே வீசவும் 

கொலுவிருச்தான். எ-று. (உட) 

கலிரிலைத்துறை 

சரர்தா னவர்கே சரர்தும புருசித்தா விச்சா 
தரர்சா ரணர்பூ தர்பைசா FTL இரக்கின் 

னராநா ர தனா சரியக்க ரரக்கர் போற்ற 

வரரா சனிருச் தனன்மா மணியாத னக்கே. 

இ-ள். தேவர்களும் அசுரர்களும் சேசார்களும் தம்புருக்களும் சத் 

தர்களும் விச்சாதரர்களும் சாரணர்களும் பூதர்களும் பைசாசர்களும் யாழினை 
மீட்டுிகன்ற கன்னரர்களும் சாருனும் நாகர்களும் இயச்சர்களும் தரச்கர் 

களும் துதிசெய்ய, அச்சிரேஷ்டனான தேவராசன் பெரியசிங்காதன ச.திலே 
யிருர்தான். எ-று. (௨௬) 

ஆதிக்க மனாடம புலியாரல புதன்வியாழம் 
சாதிப் பெருமா மதிக்சுக்கி ரனசெளரி தூம 
மீகதுப் பவனன் வருணன்௪ மன்கே டிலாத 

நீதிக் குபேசன் முதலோர்க ணிறைந்து மொய்த்தார். 

இ-ள். ரூரியனுடனே-சர் இிரன்-செவ்வாய்-புதன்- வியாழம்-சோஇவீசு 

இன்ற மி5ப்பெரிதான புச்நியையுடைய சுச்சரன்-சணி- அக்கினி-வாயு - வரு 

ணன்-யமன்-கெழெலில்லாச நீதியைச்கொண்ட குபேரன் முதலானவர்கள் 
அ௮ச்சபையிலே நிறைந்து கூடினார்கள். எ-று. (௨௭) 

சனகன் சமதக் இனிமிக்க ௪ன ற்கு மாரன் 
அனகன் பிருகத் திரிசத்தி யகத்தி யன்சீரக் 

கன ஜன் சுகன்கா இபன்கெவ தமனாபத் தம்பன் 
பனகன் லுபமன்னி யன்சங்க லுரோம பாதன். 

இ-ள். சனகன்-சமதச்கிணி- மிகுர்தபெருமையையுடைய சனற்குமாரன்- 
அகன் பிருகு ஈ அத்திரி - சத்இ- அகத்தியன் - றப்பைச்கொண்ட சனசன்



இந்திரகாண்டம். ௧௨௫ 

சுகன்-சாசிபன்-கெளதமன்-ஆபத்தம்பன்- பனகன் - உபமன்ணியன் - சங்கன் 

உசோமபாசன். எ-று, (௨௮) 

பாரத்து வாசன் குமுதாக் கனபரா சரன்கர்ப் 

பூத்து வாச வடமீ னசைபூண் வசிட்டன் 

வீரத்து வாசந் திசைவிீ சியகோ சிகன்னந 
கேரத்து வாச வனைஈண்ணி நிறைந்த ணைந்தார். 

இ-ள். பரத் துவாசன் - குமுதாக்கன் - பராசரன் - கர்ப்பூர வாசங் 
சொண்ட அருச்ததி விரும்புசின் ற வசிஷ்டன் - சனத வீரபரிமளமே எட்டுத் 
இக்திலும் வீசுவதான விசுவாமித்திரன் அகிய இர்த முனிவர்களெல்லாம் 
அப்போது தேவேர்்இிரனைக்கண்டு நிறைந்து கூடினார்கள். எ-று. (௨௧) 

அருமா மணியா தனமன்னவர் யார்க்கு கல்கி 

இருமா தவத்தீி ரெனயாரு மிருந்த பின்னர் 

திருமா முடிசாய்த் தெரிற்செறங்கை யமைத்து விண்ணோ 
பெருமான் கனிவாய் மலர்ரந்தின்னன பேச லுற்றான். 

இ-ள். ௮ப்போது அருமையான பெருமையையுடைய ஆசனங்களை 
அ௮வர்சளெல்லோர்ச்குல் கொடுத்து, பெரிய சவச்ழை யுடையவர்களே ! இரு 
ங்கள் என்றுசொல்ல, அ௮வர்களெல்லாமிருர்சபின்பு, தேவராசனான இர்திரன் 
தனது சிறர்த பெரிதான தலையை வணங்கி, அழகான சவர்த கையை நீட் 

டிச் கொவ்வைச்சனிபோன்ற வாயைத்திறந்து இப்படிப்பட்டவை களைச் 
சொல்லத்தொடங்கினான். எ-று. (௩௦) 

பாய்மைக் கலோலக் கடல்சூழ் புவிபார்த்தி வர்க்குள் 
தமைக் கும்வேகச் சிலுகுக்கு மிடங்கொ டாறு 
வாய்மைச் குகன்னூல் வளனுக்கு மனத்தி லுற்ற 
த£ய்மைக்குமிக்கார் தமையாய்ர் தனிர்சொன்மி னென்ருன். 

இ-ள். கரைமேலேமோதுவதான கறுத்த அலைகளைக்சொண்ட கடல் 

சூழ்ந்த உலகத்துள்ள அரசர்களில் தாம் ஆளுகிற நாரெகரங்களிலே பாவங்க 

ஞுண்டாகுதற்கும் விரைந்துபற்றுகின்ற துன்பத்திற்கும் இடங்கொடுக்காமல் 

மெய்ம்மைக்கும், ஈல்ல சாஸ்இிரவிசாரணைக்கும், ௮௫௪ விசாரணை மனத்திலே 

பொருச்தின ஈன்மைக்கும் மிகுந்த யோக்கய்களை நீங்கள் தெரிர்து இன்னா 

சென்று சொல்லுங்களென்று சொன்னான். எ-று. (௩௧) 

ஈறையோ தியினா எயிராணி ஈலந்திளைக்கும் 
இறையோ தியமாற் றமியாவருங் கேட்ட. பின்னர்ச் 
சிறையோ திமமேல் வருகான் முகன்செல் வன்றெய்வ 
மறையோ தியநீதி வசிட்டனெ டுத்து ரைப்பான். 

இ-ள். பரிமளித்தலைக்சொண்ட கூர்தலையுடையவளான இர்இிராணியின் 

சத்தை அ௮னுபவிச்சின்ற தேவேர்திரன்சொன்ன வார்த்சையை எல்லோ 
ரூம் சேட்டபின்பு, இரகையுடைய அன்னத்தின்மே லேதிவருற சதர்முசச்



௧௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

கடவுளுடைய புத்தினாடிச் தெய்வத்தன்மை கொண்ட வேதங்க ளெல்லார் 
தெரிந்த வசிஷ்ட மகாமூனிவர் [அப்படிப்பட்ட அரசன் இன்னானென்் று] 

சொல்லலானார். எ-று. (௩௨) 

பாருக் கொருவன்பர தாரச கோத ரன்வெம் 

போருக் கொருவன் புகழுக்கு மறைப்பொ ருட்கும் 

நேருக்கும் வீடா மனுநா னெறிக்கும் பொறைக்கும் 

ஆருக்கு மிக்கா னரிச்சந்திர னாகு மென்றான். 

இ-ள். இந்த லோகத்திலே ஒருவரும் நிக ரில்லாதவன். பின்னும் 

௮்கியர் மனைவிமச்களுக்குச் சகோ.கரனானவன். வெள்விதான சண்டைசெய் 
இறதிலும் கிகரில்லாதவன். ர்த்இிக்கும், வேதார்த்த உணர்வுக்கும், அந்த 
அர்த்தப்படியே ஈடகறெ ஒப்புக்கும், மோக்மார்ச்கத்தை யளிச்ச வல்ல மனு 
சாஸ்திர மார்ச்சத்துக்கும், பொறுமைக்கும் எப்படிப்பட்ட யோச்கயெங்களுச் 
கும் சிறந்தவன். [ஆகவே] அரிச்சந்திர மன்னனே கக்சகவனாவானென்று 
சொன்னார். எ-று. (௩௩) 

௮ன்னா னதுகூறிட மைந்தரை யட்ட தாலும் 

முன்னா எமர்வென் ஜொருதண்டின் முடித்த தாலும் 

தன்னா லுணராத சலத்தினன் மூன மன்று 

கொன்னார் தவத்தோங்கிய கெளசிகன் கூற லுற்முன். 

இ-ள். அர்த வ௫ஷ்டர் அப்படிச்சொல்ல, அப்போது தன் புத்சாராக் 

கொன்றதனாலும், முன்னாளிலே தான் பொருதபோரை ஒரு தண்டினாலே 

வென்று தன்னை முனிவனாகச் செய்ததனாலும், தன்னாலும் தெரிந்து கொள் 
ளக்கூடாத கோபத்தை யுடையவஞய்க் கொதிப்புக்கொண்டு பெருமை 

பொருந்திய தவத்தினாலுயர்ர்த கெள௫கனான விசுலாமித்தாமுனிவர் சொல் 

லத்தொடங்இஞர். எ-று. 

் மைந்தரை யட்டதாலும் - முன்னாளமர் வென்றொரு தண்டின் முடித்த 
தாலும் 73 என்பது. 

காசிராஜன் புத்திரனாகிய கோசிகன் வேட்டை யாடும்படி வனஞ் 
சென் று பிரமரிஷியாகெய வூட்டமுனிவர் தவச்சாலையை யடைந்து, அவர் 

காமதேனுவைக்சொண்டு செய்வித்த விருந்துண்டு, ௮ப் பசுவைச்கேட்ச, 

௮வர் கொடாதலால் சட்டிப்பிடித்தனன். ௮து உடலைச் சிலிர்க்ச, பலமிலே 
ச்சர்தோன்றி ௮ரசன் சேனையையழிச்ச, கோகன் புத்.இிரர்களாயெ grog 

வர் இது முனிவன் வஞ்சகமென்று போர்க்கெழ, வூிட்டமுனிவர் விழித்துப் 

பார்ச்சச்சாம்பராயினர். அதுகண்ட கோடிகன், முனிவருடன் போர்செய்து 
செயிச்சச் சக்தியற்று -* அரசர் வல்லமையினும் முனிவர் தவ வல்லமை இர் 
அளதாதலின் யானுர் தவஞ்செய்வேன் ?3 என்று அ௮ருர் கவஞ் செய்யா 
சென்றார். என்பதாம். (௩.௪)
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வெய்யன் பதகன் பரதார விருப்பன் வீணன் 

பொய்யன் னிறைபும்பொறை யுஞ்சறி தம்மில் புல்லன் 

கையன் கபடன் கயவன் றனைஈல்ல னென்றிவ 

வையன் நிருமூன் னுரைத்தாயிதென் னாக வென்றான். 

இ-ள். பொல்லாசவனும் பாதகனும் பாதார இச்சையுள்ளவனும் பயன் 

படாதவனும் பொய்யனும் மனவொடுக்கமும் பொறுமையும் கொஞ்சமே 
னும் இல்லாத அற்டனும் வஞ்சகனும் கபடனும் ஆன ஒரு புததிமீனனை மிக 

ஈல்லவனென்று இர்த அரசன் சமுகத்தில் நின்று சொன்னீரே ! இதனால் 

யாது பயனைச் கருதியென்ரார். எ-று. (௩௫) 

தீவெர் தொழிலின்றி யொப்பற்றமெய்ச் செவ்வி யோனைச் 

சாய்வெர் திறலாலிவை கூறிய கெள காறின் 

வாய்வெர் திலைநின் மனம்வெர்திலை வம்பு சொன்ன 

நீவெர் திலைதெய்வ முநின்வயிற் பொய்த்த கென்னான். 

இ-ள். அதற்கு [வசிட்டமுனிவர்| தீயனவான வெவ்விய செய்கைகள் 

ஒன்றுமில்லாமல் ஈற்செய்கைகளாலே நிகரற்ற செவவைச் குணத்தையுடைய 
மெய்யனான அரிச்சர்இரனைச்குறித்து உம்முடைய கோபிக்கிற வெவ்விய பல 

த்சைச்கொண்டு இப்படிச்சொன்ன கெளசிகமுனிவே ! இவ்வாறு சொல்வ 

தான உம்முடைய வாயும் வேவரதிருக்இறீர் ; உம்முடைய மனமும் வேலவா 
இருக்கிறீர் இப்படி. வீணான வார்த்தைகளைச்சொன்ன நீரும் வேகா திருக்கறீர் 

[வேவச்செய்யாதிருச்சிறதினாலே] தெய்வமும் உம்முடனே கூடிக்கொண்டு 

பெய்யா யிருக்கின்றது. எ-று. (௩௬) 

தெய்வந் தனைநொந்து வ௫ிட்டனிச் செய்தி செப்பக் 
சைவர்த கொடுந்தொழிற் கெளசிகன் கன்றி கோக்கப் 
பொய்வந்த நின்வாய் புழுவாகுத லன்றிப் பொய்பா 
மெய்வர்ச வென்வாய் மனம்வேவல வென்று செர்ன்னான். 

இ-ள். வசிஷ்டமுனிவர் தெய்வத்தை நொர்துகொண்டு இவ்விமங்களைச் 

சொல்லவே, கொடுஞ்செய்கையே கைகூடெவெதான விசுவாமித்திரர் கோபித் 

அப்பார்த்து, பொய்ச்சொற்கள் சொன்ன உன்வாய்ப்புழுத்துச் சந்துமே யல் 
லது, பொய்ச்சொல்லாமல் மெய்யேவருவதான என்வாயும் மனமும் வேவா 

தென்று சொன்னார். எ-று. (௩௭) 

புனங்கொண் டசெர்தீப் புயமுவி யெழுந்த தேபோல் 
மனங்கொண் டடங்காப் பெருவன்மை வ௫ட்டற் கெய்திக் 
கனங்கொண்் டகற்ப முடிவின்௧க ணுருத்தான் போல் 
ெங்கொண் டெழுந்தான் விழித்தீத்திசை தோறுஞ் இந்த. 

இ-ள். சாட்டிலேபிடித்த நெருப்பானது மேகமண்டல,்சளவு நிமிர்ந்து 

இளெர்சாற்போல், வ௫ட்டமுணிவருக்குப் பெரிதான சாமர்த்தியம் ம சீதிலே 

தோன்றி அடங்காதுண்டாடு, தசனமான பிரமகற்பமுடிவில் தோன்றுக



௧௨௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

காலருத்தினைப்போல் சண்களிலேயுண்டான நெருப்புப்பொறி எர்தத் திக் 

இலுஞ்சிதறச்கோபங்கொண்டு எழுச்இருச் தாழ், எ-று, (௩௮) 

தாங்கற் றிலன்கெளசிகன் ரூனுமவ் வாறு£ற்றம் 
ஓங்கக் கதிததுற்றன னுற்றவப் போதி ரண்டு 
பாங்கிற் படுசெர் தழல்பம்பியுற் றங்கு மிங்கும் 
நீங்கிற் நிலைநள் கொழுந்தோடி நிமிர்ந்த தன்றே. 

இ-ள். அதற்கு விசுவாமித்திரும் பொருசவராய் அப்படியே கோப 
மென்மேலாக அசட்டிச்சகொண்டு நின்றார் ; நிற்ெற அப்போது ௮வ்விருவ 

ரிடத்திலு மூண்டகுகின்ற வரக சோபாக்னியான.த நெருங்கச்ளெர்து 

மேலுங்கீழும் விடாததாய் நீண்ட கொழுந்துசென் றுயர்ர்தது. எ-று. (௩௯) 

கானர் திகழ்தா மரைக்கட் பிறந்து.ற்ற புத்தேள் 
கானந் தளனைகாடி யெழுந்தெரி காக்க லோடும் 
வானென் படும்வை யகமென்படு மென்று வானோர் 
கோனன் றுநடுங் பெலைந்து குலைந்தெ முந்தான். 

இ-ள். நெருப்புசசுவாலையான து. வணகெ ஸளிராசம் பாவெதானகாம 

ரைமலரிலே பிறக்திருக்சற பிரமசேவனுடைய உலகமெல்லாம் பரவிச் சள 

ர்ந்து வீசும்போது, சேவர்களுச்சாசனான. இந்திரன் அசாசர்சான் என்னபாடு 
படும்! பூலோகர்கான் என்னபாபெடுமென்று பயந்து அலைந்து குலைர்து எழுர் 
இருர் தான். எ-று. (௪௦) 

ஆற்றா நெடுவெஞ்சினை மாற்றி யமாத்தியுள்ளம் 
தேற்றா மகவான் றிருச் செம்மலர்க் கைய மைத்துக் 
கூற்றால் விளைவாவன கண்டிடிற் கூறு நீர்மை 
தோற்றா லிழிதக்கது செய்வதென் சொன்மி ஜளென்றான். 

இ-ள். ஒருவராலும் சணிச்சக்கூடாச அ௮வ்விருவருடைய நெடி சான 

வெப்பங்கொண்ட கோபத்தை இச் இரஞனவன் தகணியப்பண்ணிஅமரும்படி. 

செய்து, மனதையுந்தேற்றி, தனது செவெர்தமலர்போலும் கையால் அடங்கச் 

செய்து, உங்கள்சொல்லின்படி அரிச்சர்தானிடத்திலே உண்டானவற்றைப் 

பரிசோதித்தால், நீங்கள்சொல்லுகிற குணத்திலே ஒருவர்பட்சம் தோற்பா 
னால் தோற்றவர் தாழ்ஈ்துசெய்யத்தச்சது யாதுசொல்லுங்களென் றசொன் 

னான். எ-று. (௪௧) 

அன்பாற் கடலாய வசிட்ட னழன்று மன்னன் 
றன்பாற் றவறுண் டெனக்கெளிகன் சாய்க்க னன்றே 
என்பாற் றவம்விட் டி.ழிகட்டலை யோட்டி னேர்தித் 
தென்பாற் றனிச்செல்குவன் யானிது திண்ண மென்ளான். 

இ-ள்: அன்பினாலே கடல் போல்பவ ராகிய ௮௫ட்டர் கோபம் 
சொண்டு அரிச்சர்தானிடத்தில் சான் சொல்லுவதற்குச் தவறுண்டாக 
இரத விசுவாமித்திரன் சாட்டினால், அப்போதே என்னிடம்துள்ள தவ 
மெல்லாமிழந்து. தாழ்ஈ்த புலைச்சேரிச்குப்போய்த் தலையோட்டிலே பிச்சை



இந்திரகாண்டம். ௧௨% 

ara@ யுணடலைந்து யமலோகத்துக்குத் தனிச்துப்போசக்சகடவேன்; இது 
த் தியமென்று சொன்னார். ar. (௪௨) 

மாறா நெறிகொண்ட வ௫ிட்டனம் மன்ன லுள்ளம் 
வேரு மெனினிச் சபதத்தை விளம்பி விட்டான் 
தேரு வினிரின் சபதத்தையித் தேவர் கோன்முன் 
கூறு யெனநாரதன் கோசிக வுக்கு ரைத்தான். 

இ-ள். சாரசமகாமுனிவர், விசுவாமித்துரரைப்பார்தது, மாறுபடாதநீதி 

யையுடைய வசிஷ்டர், ௮2 அரிச்சச்சினுடைய மனமானது தாம் சொல் 

வதற்கு வேரறுகுமானால் இப்படிப்பட்ட சபதத்நைச் சொல்லுவாரோ 2 
சொல்லார். ஆசையால் இனிமே லும்முடைய சபதத்தை இக்தச் தேவேர் 
இரனுக்கு முன்னே தெளிர்து சொல்லச்கடவீரொன்று சொன்னார். எ.று, 

நன்றா குகவென்றவ னாதனுக்கு ரைத்துப் 
பின்றா திவன்போற் பெரும்பாடை பிதற்ற மாட்டேன் 
வென்ரா னெனின்யான் செய்த மெய்த்தவர் தின்னிற்பாதி 
குன்றாம லீவே னெனக்கெளகிகன் கூறி னானால். 

இ-ள். அந்த விசுவாமித்திரர் ஈல்லக. அப்படியே ஆகட்டுமென்று நார 
தீரைப் பார்த்துச் சொல்லிப், பின்பு ௮௦௧ வூஷ்டரைப்போல் பெரிதான 
சபதத்தைச் சொல்லமாட்டேன்; அவர் வெல்லுவாரேயானால் நான் செய் 
இருக்ற மெய்யான தவசத்திலே பாதிக்குக்குறையாமல் கொடுக்யே னென் 
ுசொன்னார். எ-று. (௪௪) 

அமையும் மமையும்மிஃ தேயரிச் சர்தி ரன்பால் 
சமையுஞ் சபையின்றிறம் யாவதுஞ் சாற்று மூமல் 
எமையுஞ் சுரர்காவலி லென்று மிருத்தி நீயிச் 
சமையக் துறந்தே கெனப்பின்னருஞ் சாற்ற லுற்றான். 

இ-ள். காரதர் இதுவே போதும், போதும். ௮ரிசசஈதிரனிடத்தில் உண் 
டாகுவதான சபையிணிடத்திலே சான்போய் இங்கே சடச்தகாரியங்களில் 
எவ்வளவும் விளங்கச் சொல்லாதபடி. என்னையுச் தேவர்கள் காவலுக்குள்ளே 
நீர் தெரியச்செய்கறவரைக்கும் இருக்சப் பண்ணி, இர்தட்சணமே நீர் இவ் 
விடம் விட்ட்ப்போமென் று கூறிப் பின்னுஞ் சொல் லுகிறார். எ-று. (சுடு) 

ஆதித்த னருங்குலச் தண்ணலை ஈண்ணி யான்ற 
நீதித் தொழிலுர் நெறியுந்தரு மத்தி னேரும் 
சாதித்த வுன்றன் சமைப்பாற் சமர்த்தாற்று மாற்றுற் 
சோதித் இடுபோ வெனச் சொல்லியச் சூழ லுற்றான். 

இ-ள். குரியகுலத்திர் பிறந்த அரிச்சர்தினிடத் துககுப்போய் அக்க 
மைந்த நீதிக்ரெமமும் தருமச்தினது நேர்மையும் இங்கேசொன்ன உம்௫2 
டைய முயற்சியினாலும், உம்முடைய சமர்த்தை முடிக்கும் வகையினாலும்பரி 
சோதித்தறிர்துகொள்ளும் போமென்று [ஈாரதமுனிவர்] சொல்லி Hi 5a 
தேவர் காவலுக்குள் எிருர்சார். எ-று. (௪௬) 
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௧௩0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

அக்கா லையிலத் தவருஞ்சபை யுங்கு லை* த 
தொக்கார் முனிவோர் பலருந்தமு சூழல் சார்ந்தார் 
மைக்கார் முகவண்ணலை வாழ்த்தியக் கெள கன்போய்ப் 
புக்கான் முதல்வைகிய பொன்மலைச் சாரற் பொங்கர். 

இ-ள். அப்போது Bot அருமையான சபைச் கூட்டங் கலைந்து 

அங்கே கூடியிருந்தவர்களான முனிவர்சகளெல்லோரும் தங்சளிடம்போனார் 
கள். ௮௫5 விசுவாமித்திரர் கறு சசமேகம்போலு நிறச்தையடைய இந்திரனை 
ஆசீர்வதித்து முன்னே தாமிருக்ற மகமேருவின் சாரலிலேயுள்ள சோலைக் 
குப்போனார். எ-று. (௪௪) 

இந்திரகாண்டம் முற்றிற்று 
விரு /தம்- ௪௫௮. 

சர வைத்வைகடை 

மூன்றாவது 

வஞ்சணக்காண்டம்- 
  

சலி விருத்தம். 

திருந்து செஞ்சொற் செழுமறைக் கெளசிகன் 
பொருந்து நீர்க்கடற் பூதலஞ் சார்ந்துபண் 
டருந்த வம்புரி சாலைய ஊைந்துபுக் 
இருந்த னன்பின் னிகழ்ந்த தியம்புவாம். 

இ-ள். இருத்தமான செவ்லிய சொற்களைச் சொண்ட செழுமையான 

வேதமூணர்ந்த விசுவாமித்திர ரானவர், ஜலமயமான கடல்சூழ்ந்த பூலோ 
கீத்துக்கு வந்து முன்னே ராம் அரிதான தவத்தைச் செய்திருந்த பன்ன 
சாலைக்குள்ளே போயிருர்தார். பின்பு ஈடர் சைச் சொல்லுவோம். எ-று. 

செவ்வி யன்றனை த் £யவ னென்றியாம் 
வெவ்வி யற்பட விண்ணவர் மான்புகல் 
அவ்வி யத்தைமெய் பாக்கு மருர்திறம் 
எவ்வி யற்றென் றிகயத்தி லெண்ணினான். 

இ-ள். விசுவாமி இரர். ஈல்லவனைச் கெட்டவனென்று சாம்கொடுஞ் 

செய்கை தோன்றச் சேவர்களுக்குமுன்னே சொன்ன பொருமைச்சொல்லை 
மெய்யாகச் செய்கிற அரிதானவகை எவ்வசையாலாகுமென்று மனத்திலே 

ஆலோிகச்கலானார். எ-று. (௨) 

விண்ணி மிது விரிமலாச் சோலையின் 
கண்ணி ருந்த கவுசிகற் காண்டுமென் 
றெண்ணி கரச முனிவர்வஈ தீண்டுபு 
மண்ணில் வீழ்ந்து வணங்கி யிருர் சனர்,



வஞ்சனைக்காண்டம். 5௩௧ 

இ-ள். அப்போது, ஆகாயத்தைவிட்டிறங்கி மலர் 2 பூஞ்சோலைக்குள் 
ளிருக்கற விசுவாமித்தினாப் பார்ப்போமென்று சணச்சில்லாச முனிவர் 
கள் வர்துகூடிப் பூமிமேலே படியவிமுந்து வணங்கியிருந்தார்கள். எ-று. (௩) 

இருந்த பின்ன ரிருளறு ஈன்குணத் 
தீருந்த வத்தர னைவரு மையைநீ 
பொருந்து பொன்னகர் புக்கபி லுற்றது 
திருந்த வேயருள் செய்கென்று செப்பினார். 

இ-ள். இப்படியிருந்தபின்பு, மயக்கர் தீர்ச்ர ஈல்லகுணத்தையுடைய ௮௬ 
மையான தவமுனிவர்களெல்லாரும் விசுவாமிம்திரரே ! நீர் தேவர்களிருச் 

ற பொன்னுலகச்திர்குப் போனபோது அங்கே ஈடர்தசைச் செவ்வை 
யாகத்தெரிய அருளிச்செய்யவேணுமென் று கூறினார்கள். எ-று. (௪) 

கொற்ற வாசவன் கூறிய மாற்றமும் 
மற்ரொர் வாய்மை வ௫ிட்டனு ராத்ததும் 
உற்ற வாறு முணர்த்துத லின்றியே 
கற்ஜெர் வஞ்சணைக் கட்டுரை கூறுவான். 

இ-ள். வெற்றிபொருச்திய தேவேரச்திரன் சொன்ன விசேஷமும்,௮2 

ற்கு வேறொருவார்த்தை வூட்டர் சொன்னதும், அதற்குத் தாம்பேசன 
வசையுஞ் சொல்லாமல், வேளொன்றைச் கற்பித்து வஞ்சகமான கட்வொர் 
த்தை சொல்லுஇருர். எ-று. (டு) 

தெரியு நீண்மறைத் தேவார வைக்கணே 
பெரிய மாதவர் பேசிய வேள்வியில் 
௮ரிய தொன்றுமு டிக்கும வாவினால் 
கரிய வோலக் கடற்புவியெய்தினேன். 

இ-ள். நெடிய வேதங்களைத் தெரிந் திருச்சின் ம தேவர்கள் சபையிலே 
Ants பெருமையைக்கொண்ட முனிவர்களாலே சொல்லுகின்ற யாகம் 

களிலே அ௮ருமையாகிய ஒருயாகத்தைச் செய்து முடிச்சவேணு மென்கிற 
ஆசைகொண்டு கருகிறமாக ஓலித்தலையுடைய கடல்குழ்ச்த உலகத்திற்கு 
வர்தேன். எ-று. (ar) 

சொல்வ தொன்றுண்டு கேட்கத் அணிதிரால் 
நல்ல தென்று சவுசிக னாட்டினான் 
ல்ல தாயினு நின்சொன் மறுத்திடல் 
வல்ல மோவென்று மாதவர் கூறினார். 

இ-ள். அதற்காக சான்சொல்லுவதொன்றிருக்கின்றது; அதை நீங்கள் 

கேட்கச் சம்மதிப்மீர்களானால் ஈல்லகாரிய மென்று கெளசிகரான விஸ் 

வாமித்திரர் சொன்னார். அதற்கு ௮ர்தமகாமுனிவர்கள் தகாத காரியமாயிரு 

ந்தாலும் தேவரீருடைய சொல்லைச்சுடுத்துச் சொல்லமாட்டுவோமோவென்று 

கூறினார்கள், எ-று. (cr)



காம அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

௮ர௬ள யோத்தி யரிச்சர் தரனையுற் 

றிருள அம்பெரு வேள்விக்கி யான்சொலும் 
பொருட ரும்படி யின்றுபொ ருத்இநீர் 

வருக வென்று மறைமுனி கூறினான். 

இ-ள். கொடுக்குஞ் செய்கையையுடைய அயோத்தியாபுரியை ஆளு 

இன்ற அரிச்சந்தினை நீங்கள்போய்ச்சண்டு குற்றமற்ற பெரிதான யாகத் 
அச்காச சான்கேட்டுற இிரவியங்கொடுக்கும்படி, இப்போகே அவனைச் சம் 
மதப்படுத்திக்தொண்டு நீம்கள் வரக்கடவீர்களென்று வேதமூனிவரான விசு 
வாமித்இரர் சொன்னார். எ-று. (௮) 

கேட்ட போதி லெழுந்து கிரிப்பெருங் 

காட்டை நீங்கிக் கடிபொழி னீங்கியே 

கூட்ட மோடு குளிர்புனற் கோசல 

நாட்டை ஈண்ணினா நான்மறை யாள?சே. 

இ-ள். ௮ர்சச்சொல்லைச் கேட்டவுடனே கான்குவேதங்களும் பாரா 

யணஞ்செய்கிற முனிவர்கள் கூட்டத்துடனே எழுர்திருந்து மலைகளைச்சுழ் 
ந்த ௮ தவனத்தைச் சடர்துசென்று வழியிலுள்ள பரிமளச் சோலைகளையுங் 

கடர்துபோய்ச் குளிர்ந்த சங்காஜலம் பெருகுவதான கோசல நாட்டை 
அஸை...ந்தார்கள். எ-று. (௯) 

கன்ன லோங்கு கழனியிற் பொன்னிறச் 
செர்நெல் கால்பொரச் சேக்கையின் மேவிய 
௮ன்ன மெங்கணு மோடும ணிககர் 
மன்னர் மன்னவன் மண்டபத் தெய்தினார். 

இ-ள். கரும்புகள் வளர்ந்திருக்கன்ற வயல்களெல்லாம், பொன்னிற 
கெற்கள் அசைந்து காற்றால் சாமாம்போலவீச, தாமரைமலராகயெ படுக்கை 

யிலே தூங்குகின்ற அன்னபட்சிகள் எவ்விடத்திலும் பறர்துசென்று «GF 

சரிப்பசான ௮ழகுபொருச்திய அயோத்தியாபுரிக்குள்ளே சென்று, ராசாதி 
சாசனான அரிச்சக்கரன் கொலுவிருக்கன்ற சபா மண்டபத்துக்குள்ளே 

போனார்கள். எ-று. (௪௦) 

எய்தினாரை யிறைஞ்சி யிருத்தியே 
நொய்தின் மன்னவன் மாமுக நோக்குறிஇ 
வைதி கத்திரு மாதவத் தீர்வர்த 
செய்தி செப்புமென் மூனுரை செய்குவார். 

இ-ள். ௮ப்படிவஈத முனிவர்களை வணங்கி [| அரிச்சர்திரன் ] இருச்சச் 

சொல்லி, வினாவிலே அர்த முனிவர்களுடைய திருமுகங்களைப் பார்த்து 

வேதச்சிரமமாய் ஈடக்கின்ற மிகப்பெரிய தவமுணிவர்களே | நீங்கள் வரத 
கசாரியதசைச் சொல்லுங்களென்று சொன்னான். அதற்கு அம்மூனிவர்கள் 

சொல்லுஇிரூர்கள், எ-று. (sa)



வஞ்சனைக்காண்டம், கட்டீ 

மன்ன கேளொரு வாசகங் கெளசிகன் 
சொன்ன அண்டது நல்கத்து ணிந்திடின் 
இன்ன தென்றிங்கு யம்புது மென்றனர் 
பிள்னர் மன்னவன் பேசத் தொடங்கினான். 

இ-ள். அரசனே ! கேட்பாயாக : விசுவாமித்திரர் ஒருவார்த்தைசொல்லி 
யனுப்பின துண்டு; அதைநீர் ஒப்புச்சொண்டு கொடுக்கச் சம்மதிப்பீரோயா 

னால், ௮து இன்னதென்று சொல்லுகிறோமென்ருர்கள். அப்படி. அவர்கள் 
சொன்ன பின்பு அரிச்சச்தரன் சொல்லக்தொடங்கினான். எ-று. (௧௨) 

இறுதி யெய்த லெனினுமி னிதுமற் 
றறுதி யற்றுள தாயெற்க மைவதேல் 
உறுதி நீருரை செய்ததற் கொத்திடப் 
பெறுதும் யாமென மாதவர் பேசுவார். 

இ-ள். உங்களுக்குச் இட்டாசுதாய், எங்களுக்குக் இட்டுவதனால், கெடு 
இவருறெதானாலும் ஈல்லதே. அரசர்களான நாங்கள், நீவிர் உறுதியாகச் 
சொன்னதற்குச் சம்மதமாகுவோம் என்று (அரசன்) சொல்ல, ௮தற்கந்த தவ 

முனிவர்கள் சொல்லுகிருர்கள். எ-று. (௧௩) 

சர்தி சாதித்தர் தானவர் வானவர் 

இந்தி ri Be ளியாவர்க்கு மெய்திட 

வந்தி ராவொரு வேள்விவ எர்ப்பதை 

நொரக் திராமுற்ற அண்ணிதி னெண்ணினோம். 

இ-ள். சச்.இரன்-சூரியன்-அசுரர்கள் - தேவர்கள் - இந்திரன் முதலான 
வர்கள் எல்லாருக்கும் செய்வதற்குச்கூடாத ஒரு யாகத்சைச் செய்வதற்கு 
வருத்தப்படாமல் முடிச்ச அதிசூட்சமாக அலோச௫ிச்தோம், எ-று. (௧௪) 

வேந்த வப்பெரு வேள்விக்கி ரும்பொருள் 
சந்தி டற்குரி யாரொவ ரொன்றியாம் 
ஆய்ந்த னம்முனே யன்றிமற் றில்லெனாப் 
போர்த னம்மென மனனன் புகலுவான். 

இ-ள். ௮ரசனே ! அச்சப்பெரிதான யாகத்துக்கு வேண்டின அதிக இர 
வியமெல்லாம் கொடுக்கத் தக்கவர்கள் யாரென்று நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த் 

, தோம் கொடுக்கெறழதற்கு உன்னை யல்லாமல் வேறொருவருமில்லை யெனச் 
(செளிர்து) வர்தோமென்றுகூற, ௮,௧.ஈ்க அரிச்சந்திரன் சொல்லுகிறான். 

பரவு மிப்பொருள் பற்றவு மக்கது 
தர லெனக்கியல் பென்றரிச் சந்திரன் 
இரவி யங்கொடு வம்மெனச் செப்பலும் 
பிரம சாரிகண் மீளவும் பேசுவார். 

இ-ள். உங்களுக்கு ௮இகெமாக வேண்டிய இச்சச் இரவியத்தை நீங்கள் 

கொள்ளும்படி கேட்டபடியே ௮தைக்கொெடறது எனக்கு நீதிதானென்று



Sind அரிச்சந்திர புரர்ண மூலமும்-உரையும். 

அரிச்சச்திரமசாராசன் இரவியங்கொண்டு வாருங்களென்று சொல்லும்போ 
அ; பிரமசரியத்தையுடைய முனிவர்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறார்கள். எ-று. 

இன்று வேண்டல மியாகமி யற்றிடும் 
அன்று நல்க வமையுமெ மக்கென 
நன்று நன்றென மன்னன வின்றபின் 
நின்று வாழ்த்தி நெடுரகர் நீங்கினார். 

இ-ள். இப்போது வேண்டாம்; சாங்கள் யாகஞ்செய்கற அப்போது 

நீ எங்களுக்குக் கொடுச்கவேண்டுமெனறு சொல்ல, அதற்கு அப்படியே 
ஈல்லது சல்லதென்று அரிச்சர்தின் சொன்னபின்பு முணிவர்களெழுச்திரு 

ந்து ஆ£ர்வதித்து அர்த நெடிய ஈகரைவிட்டுப் போனார்கள். ஏறு, (௧௪) 

செர்நெல் வெண்ணெல் விளையுஞ் செறுக்களும் 
சன்னன் மன்னுங கழனியுஞ் சோலையும் 
௮ன்ன மாடுர் தடமும கன்றுபோய்ப் 
பன்ன சாலைப் பழுவத்து ளெய்திஞர். 

இ-ள். சிவச்தரெல்லும், வெள்ளைகெல்லும் விளவதான வயல்களும், 
கரும்புகள் விள இடங்களும், சோலைகளும், அன்னங்கள் serial» 

குளங்களும் சடர்துபோய், விசுவாமித்திரரிருக்கறபன்ன சாலையை யுடைய 
சோலைக்குள்ளே சென்ருர்கள். எ-று. (௧௮) 

அன்ன காலை யருந்தவக் கெளசிகன் 
றன்ன டித்துணைச் தாழ்ர்தரிச் சந்திரன் 
பொன் னளிக்கப் பொருந்தின னென்றவர் 
சொன்ன பின்னர்தஞ் சூழலிற் போயினார். 

இ-ள். போன அப்போதே ௮௪ அரிதான தவமுனிவர்கள் விசுவா 
மித்தரருடைய பாதங்களிரண்டினிலும் விழுந்து வணங்கி, அரிச்சர்தரமகா 

ராசன் ஈமக்குவேண்டிய௰ இரவியங்கொுக்கச சம்மதித்சானென்று அந்த 
முனிவர்கள் சொன்னபின்பு தங்களிடங்களுக்குப் போனார்கள். எ-று. (௬௯) 

அ௮டிவ ணங்கி யருந்தவர் போனபின் 
கடிது சிற்சில திங்கள் கழித்துரீள் 
வடிசு டர்ப்படை மன்னனைக் காணிய 
கொடிய பாதகக் கோடிகன் றோன் நினான். 

இ-ள். அந்த அரிதான தவமுனிவர்கள் தம்முடைய பாதங்களை வணங் 

இச்சொண்டு போனபின்பு, விரைவிலே சில சில மாதங்கள்போய், நீண்ட 
கூர்மையான ஒளியைச்சொண்ட வேலாயுசத்தையுடைய அரிச்சந்திர மகா 
ராஜனைச் சாணுதற்குசக் கொடுமையான பாவஞ்செய்ய எண்ணின விசுலாமித் 

இரர் வந்தார். எ-று. (௨௦) 

கெடுக்க வந்தன னென்றுக லேசியா 
இடுக்க ணுற்றிளர் தென்றலி யம்பிட



வஞ்சனைக்காண்டம். She 

மடுக்க ஞம்மலர் வாவியுஞ் சோலையும் 

நடுக்க மெய்திய லைத்தன நாடெலாம். 

இ-ள். இளநர்சென்றற்காறறு கெடுதிசெய்ய வர்தானென்று கலேசப் 

பட்டு மிகவுந்துச்த்துச் சொல்வதுபோல வீச, அதனாலே அரசக் கோசல 
சாடு முழுதும் மடுச்களும், சாரைக்குளங்களும், சோலைகளும், Oat 

சொண்டு அலை தலாயின. எ-று. (௨௧) 

கள்ள நீதிக் கெளசிக னெண்ணிய 

அள்ள மார யுணர்ச்திள tom Ba or 
es 

துள்ளி நீங்கின சோலைக டா றுமென் 

புள்ளி ரிச்கன பொப்கைக டோ.றுமே. 

இ-ள். கள்ளமான ஒழுங்கைச்சொண்ட விசுவாமித்திரர் அலோத்து 

வருறெதைச் தங்கள் மனசாரத்தெறிர்து இளமையுள்ள குரங்குகள் சோலை 

களெல்லாம் குதித்துப் போயினபோலாயின. குளங்களிலெல்லாம் மிருதுத் 

தன்மையவாய நீர்ப்பறவைகள் அஞ்சியிருர்தனபோலாயின, எ-று: (௨௨) 

அலைகன் சாய்த்தகல் வாவியின் மீளெலாம் 

நிலைகள் சாய்த்தய னீங்கின வாழைகள் 

குலைகள் சாய்த்தயல் குப்புற்று நின் றன 

தலைகள் சாய்த்தன சாலியி னிட்டமே. 

இ-ள். அலைகளைமோதி அ௮சன்றிருக்கெ குளங்களிலுள்ள மீன்களெல் 

லாம் தங்கள் நிலைகளை விட்டும் தாரதசே போகலாயின வாழைமரங்க 

ளெல்லாம் குலைகளை சசாயும்படி. விட்டுக்கொண்டு ௮ருகே குனிர்துநின் றன 

நெற்பயிரின் கூட்டமெல்லாம் தலைகள் வளைச்துநின் ன. எ-று. (௨௩) 

எள்ளை யேய றிவற்றெடுத் தார்கையில் 
பிள்ளை யாதலிற் பெய்மலர்க் காவெலாம் 
இள்ளை பாடின கேகய மாடின 
கள்ளை யுண்டலின் வண்டுக ளித் தவே, 

இ-ள். இளிகள், எடுத்தவர் கையிலுளதாகற பிள்ளையான படி.யினாலே 

எள்ளையொத்த அறிவும் இல்லாமல், மலர்களைச் சிர்துற சோலைகள் முழு 

அம் பாதெலாயின. மயில்களுமாடின. சேனைச் குடிக்றதினாலே வண்டு 
கள் மயக்கம் கொண்டிருந்தன. எ-று. 

தீமையுண்டான தாகச் சொல்குறதுபோல் இச் சான்கு பாடல்களி 
லும் சாட்வ்வெளரமான ஈன்மையையே சொல்லியதாகச் சொள்க. (௨௪) 

மாட மாளிகை மண்டப மாமதில் 

ஆட ரங்க மகழிற் நுளங்குவ 

கேடீ னெய்தக் இடுகிடுக் கின்றபோல் 

ராட நின்ற நகரிடை ஈண்ணினான்.



சவகு அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள் மாடங்கள் - உப்பரிசைகள் - மண்டபககள் - பெரிய மதில்கள் 
(பொதுமாதர்: ஆடுகிற சாலைகள் - அகழ்ச்டெங்குகள் முதலான இர்.த இடங் 
செல்லாம் கெடுதிசெய்றெவன்வ,நறெதினாலே HOBO Wer றுபயப் பிற 
துபோல, ஆலோடப்பதாக இருக்ற பட்டணத்துச்குள்ளே (விசுவாமித்தி 

சரி) வர்தார். எ-று. 
இடுஇடென்று வாத்தியசளொலித்தல். (உடு) 

தளரி ளைப்பிற் றமனிய வாயில்புக் 
களவில் செல்வத் தயோத்தியை ஈண்ணியே 

இளசொ ளிக்கதிர் தீழ்ப்புட மேலுறீ இ 
வளசொ எளிப்பெரு மண்டபத் தெய்தினான். 

இ-ள். பொன்மயமான கோட்டைவாயிலுச்குள்ளே புகுர்து ௮ளவில் 
லாச செல்வத்சைச்கொண்ட அயோத்தியாபுரிக்குள்ளேவர்து, விளங்குகிற 

ஒளியையுடைய சூரியன் பரோற்றுப்போக அவனுக்குமேற்பட்டு வளர் ற 

ஓளியையுடைய பெரிதான ௪பாமணடபச்துச்குத தளர்வதான இளைப்புட 

னேவந்தார். எ-.று. (௨௪) 

மந்த ராசல மண்டபச் தெய்தலும் 
௮ந்த மாதவற் கண்டரிச் சநதிரன் 
எந்த மாதவ மோவரு ah aah 
வந்த காரண மென்று வணங்இனான். 

இ-ள். பெருமைபொருர்திய ௮ல் விசுவாமித்திர முனிவர் மச். தரமலை 

போ லுயர்ர்திருக்கன்ற அர்தமணடபத்துக்குளே வர்தவுடனே, அரிச்சர் 
இரன்கண்டு தேவரீர் இ௩கெழுச்சருளிய காரணம் சான்செய்த எர்தப்பெரி 
தான தவத்தினாலோ! சொல்லுவீராகவென்று வண௩ஒஞன். எ-று, (௨௭) 

காவன் மன்ன கடி.மறை வேள்விக்கென் 
னேவன் மாக்கட் சைத பெரும்பொருள் 
தாவெனச்சொலச் கேட்டரிச் சந்திரன் 
சவ லெத்துணை வேண்டுமென் றேத்தினான். 

இ-ள். (அதற்கு உலகசைசை இரட்டிக்சின்ற அரசனே! சேவர்சளாலே 
சாச்சத்தச்ச வேதமர்.திரஙகளைசக் கொண்டுசெய்கின்ற யாகத்துச்சாக என்றது 

ஏவலாலே வரத முனிவர்கள்முன்னே கொடுக்கச் சம்மதித்த ௮இகமான 
பொருள்முழுதும் இப்போது கொடுச்சவேணுமென்று விசுவாமித்திரர்சொல் 

லச்கேட்டு, அரிச்சர்திரமசாராசன் இப்போதே கொடுக்கறேன் எவ்வளவு 
வேணுமென்று சொல்லிச் சோச்திரஞ் செய்தான். எ-று. (௨௮) 

மான வன்சொல மாமுனி நோக்கியே 

யானை மேனின் றெரிச்தச வண்டிலை 
போன அரம் பொருள்குவிப் பாயெனின் 
மோன வேள்வி முடித்திட லாமென்ரான்.



வஞ்சனைக்காண்டம். ௧௩௭ 

இ-ள். ௮5 மகானுபாவனான அரிச்சந்திரன் அவ்வாறு சொல்லுகை 

யில், பெருமைபொருச்திய விசுவாமித்தொமுனிவர் ௮ரசனைப்பார்த்து யானை 

மேலேகின்று எழறிர்த சவண்சல்போற தாரஅளவுள்ள பொருள் சொண்டு 

லர்து குவிப்பாயேயானால் சான் மெளனமாயிருந்து செய்வதானயாகத்தை 

முடித்து நிறைவேற்றச் கூடுமென்று சொன்னார். எ-று. (௨௯) 

இறைவ ஸனிவ்வகை யிஞுவன் யானெனா 
அ௮றைகி றர்திவணானையைத தம்மெனக் 
குறைவில் வாதுவ சோடிக் கொணர்ந்திடப் 
பிறையெ யிற்றுப் பெருங்களி ுற்நதே. 

இ-ள். அதற்கு அரிக்சக்தரமகாராசன் அந்தப்படியே சான் கொடுக்கு 
வேனென்று பொருளுள்ள பொக்கிஷவீட்டைர் இறர்துகொண்டு, இங்கே 

யானையைக்கொண்வொருமசளென்று உச்சாவுசெய்ய, அப்போதே குறைவ 
சொல்லாமல் யானைப்பாகர்கள் தடிப்போய்க் கொண்டுவர, சர்திரதண்டம் 
போலும்கொம்புகளையுடைய பெரியயானையும்வந்தது. எ-று. குறைவு-படை, 

ஓத்த தேயமை யம்மென தொண்பொருள் 
வைத்த னன்னின்னி டத்தடை மன்னயான் 

சுத்த வேள்வி தொடங்ளிடு நாளெனக் 
குய்த்தி நீயென் றுரைத்தவ னேகினான். 

இ-ள். ௮௪ விசுவாமித்திரர், அரசனே நீ சம்மதிச்தசேபோதும்;இனி 
நீ கொடுப்பசாகிய அழக பொருளெல்லாம் உன்னிடத்திலே தானே 

அடைக்கலமாக வைத்தேன். இனிரான் பரிசுத்தமானயாகஞ்செய்யும்போது 
எனக்குச் கொடுப்பாயாசவென்று சொல்லிச் சென்ருர். எ-று. (௩௧) 

௮ ரவ னங்கடர் தாச்செ மம்புகுக 
தொருத ருத்தட நீழலு றைந்துபார் 
மிருகம் புள்ளினம் யாவும் விரைக்திவண் 
வருக வென்று மனஈதனி ஓன்னினன். 

இ-ள். அரிதான காகெளெல்லாக கழித்துசசென் நசம்முடைய பர் 

ணகசாலைக்குள்ே ளபோய் அங்கே ஒரு மரத்தினது பெரிதான நிழலின் 8£ழே 
யிருர்துகொண்டு, உலகத்திலுள்ள மிருகக் கூட்டங்கள் பட்சிச் கூட்டங்க 

ளெல்லாம் சச்ரத்திலே யிங்சேவர்து சேரவேணுமென் றுதம்முடையமன த். 

இலே நினைச்தார். எ-று. (௩௨) 

௮லங்க லஞ்சடை மாமுனி யன்பிலான் 
நலங் குலைந்து நினைத்த வ நாடனில் 
கலங்கி வாய்களிற் கெளவிய தீன்விட்டு 
விலங்கெ லாமுன் விரைந்துவம் துற்றவே. 

இ-ள். அசை தலையுடைய அழகிகான சடையைக்கொண்ட பெரிய விசு 

வாமித்திரர் இரச்சமில்லாசவராய் ரீதி ஈலச்ரைவிட்டு நினைத்த ௮ச்சாலத் 
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Sih அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இலே, மிருகங்களெல்லாம் பயர்து தங்கள் வாய்சளினாலே கெளவித்தின் 
ற இராகளையும் விட்டுவிட்டு அவருக்குமுன்னே அதிசீச்செத்திலே வர்.து 
கூடின, எ.று. (௩௩) 

வளையும் வாலெடுத் தோச்சி வருகனல் 
விளையும் கண்கள் விழுவன போலுற 
உளைவி ருத்து விதிர்த்துத றிப்பெருங் 
களையி னோடுற்ற சேசரி கோடியே. 

இ-ள். ஒருகோடி சிங்கங்கள் வளைவான வால்களைத்தூக்க நீட்டியுசமுடி 
விலே வருற வடவாக்்னி யானது, கோபங்கொள்ளுவதான சண்களிலிரு 

tg Pig@ogSurh சிறந்து உரோம௱களை விரித்துச் சிலிர்ர்து உதறிச் 
கொண்டு தமது பெரிதான கூட்டச்துடனே வர்தன. எ-று. (௩௪) 

வானி மிர்ர்து வளைந்துடல் கூனிநீள் 
கானி மிர்ந்துவெங் கண்கள் சிவந்துவிண் 
மேனி மிர்ர்நுவந் துற்றடர் வெங்கடல் 
போனி மிர்ந்துவ ரும்புலி கோடியே. 

இ-ள். ஒருகோடிபுலிகள் வால்கள் நிமிர்தலாய் வளைவுகொண்டு உடல் 

வளைந்து நீண்ட கால்கள் நிமிர்ர்து வெளிறோடிய கண்ச ளெல்லாஞ் சிவந்து 
ஆகாயத்தின்மேலே உயர்ந்து தாவிச்கொண்வெந்து சேர்தலாய்ச் சொலைத் 

தொழிலைக்கொண்ட வெப்பமான சடல்போல் உயர்ர்து வருவதாயின. எ௨று 

குளிரு மாமுகில் கூடிய வாமெனப 
பிளிறு கன்றும் பிடிகளும் பின்வர 
வெளிறு தந்தக் கருநிற வெண்புதர்க் 
சளிறு கோடிக டி.துவற் துற்றவே. 

இ-ள். சத்திச்கின்ற கறுதசமேகங்கள் கூடிச் இரண்டனவென்னும் 
படி. வீறிடுகின்ற கன்ரானைகளும், பெண்யானைகளும் பின்னேவா, வெளுப் 

பானகொம்புகளும்; கறுத்தரிறமும் வெண்ணிறமுமான முகத்திழ் புள்ளிச 
ஞம்கொண்ட கோடியானைகள் விரைவிலேவர்து கூடின. எ-று. (௩௬ 

சண்ணெ லாங்கனள் மண்டக் கடுவிடம் 
மண்ணெ லாங்குதி கொள்ளம் ஸணிச்சுடர் 
விண்ணெ லாம்வெயில் வீசிட வாய்பிளம் 
தெண்ணி லாவர வெங்கும்வர் தீண்டின. 

இ-ள். சண்கள்முழுதும் நெருப்பெரிய, கரமையான விடமான த பூமி 
யெல்லாஞ்சிர்த; தலையிலுள்ள இரத்திெனச்சோதியானது ஆசாயமுழுதும் 
ஒளிவீச வாயைத்திறர்துசொண்டு சணக்கில்லாத பாம்புகள் எவ்விடத்திலும் 
வர்துகூடின, எ-று, (௩௪) 

மான முங்குபுல் வாய்மரை வாங்கலை 
என நான மெலிபெருச் சாளியெய்



வஞ்சனைக்காண்டம், Bh In 

சான மேதி கராடி.செர் நாய்கரி 
வான ரங்கட மாவிஓவ வந்தவே. 

இ-ள். மான்கள் - ஆமைகள்- கடமைகள் சானக்குதிரைகள்தாவுகன் ற 

கலைமான்கள் - பன்றிகள்-புழுகுபூனைகள் - எலிகள் - பெருசசாளிகள்-முள்ளம் 
பன்றிகள்-சாட்டெருமைகள்-க ரடி.கள் - செர்ராய்கள்- ஈரிகள்- குரங்குகள்-௧ட 
மாக்சளாதிய இவைகளெல்லாம் வநதுகூடின. ௭-.று. 

அழுங்கு-ஆமை. எய்-முள்ளம்பன்றி. சடமா-காட்டுமிருகம். ட) 

தோகை பூவைசு கங்குக்கல் FSET 
வாக சாரை மடவனஙி கோலம் 
காக மன்றில்கசி வல்கவு தாரிபூழ் 
வேக மோடுப றநதுவி ரைநதவே 

இ-ள். மயில்கள்-சாகணவாய்ப்புட்கள்-சிளிகள்- செம்போத்துகள்-௪ச்க 
ரவாசப்புட்கள்-ராராகள்- இளமையான ௮ன்னஙகள்-குயில்கள்- சாச்கைகள்- 

அன்றில்கள் - சவற்காடைகள்- சவதாரிகள் - காடைகள் ஆய இவைகளெல் 
லாம் ௮திவேகழ்துடனே பறர்து விரைவாய்வந்தன. எ-று, (௩௧) 

முந்தி வந்த முதிர்சின மாக்களும் 
வெந்தி றற்கொடு வேகத்த காகமும் 
பந்தி பந்தி பறவைச் இரள்களும் 
வந்து வந்து முனியை வணங்கின. 

இ-ள். முன்னேவந்த முதிர்ச்ககோபத்தைச் கொணட மிருகங்களும் 
வெம்மையான சாமர்த்தியச்சையும் கொடிதான வேகச்கையும் கொண்ட 

யானைகளும் கூட்டங்கூட்டமாகவர்த பட்டிச்கூட்டங்களும் வந்து விசுவா 

மித்திரறா வணங்கெ. எ-று. (௪௦) 

ழைத் ல்லுந் தழையுங் கனிகளும் 
வினுத்த பக்த க வெருண்டுவெ ுண்டுகோள் 
இழைத்து நீள்வனம் வாழ்கின்ற வெம்மைநீ 
ழைத்த தீதென் றருள்செயல் வேண்டுமே. 

இச். தழைத்திருச்றெபுற்களையும் இலைகளையும் சணிகளையும் விரும்பித் 
இன்றும் பயந்து சோபித்தும் எங்கள் கொள்சைகளைச் செய்து கொண்டு 
நீண்ட சாட்டிலேசஞ்சரிக்கின்ற எங்களை நீர் வாச்செய்சது இன்னதற்காக 

வென்று எங்களுச்குச் சொல்லவெண்டும். எ-று. (௪௧) 

என்று கூற முனிவளி யம்புவான் 
குன்று மேவு விலங்கின் குலத்துளீர் 
ஒன்று கூறுவ அண்டினி யாலுமக் 

இன்று நீர்செய் பணியென் நியம்புவான் 

இ-ள். என்று ௮ஸவைகள்சொல்ல, அதற்கு விசவாமித்திரர் சொல்லு 
இருர். மலைகளிலே சஞ்சரிப்பசான அகட்டு ர Oa 
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௧80 அரிச்சக்திரபுராண் காலமும்-உரையும், 

டிச் சொல்வதொன்றுண்டு; அதையே நிககளிப்போது செய்யத்தக்க 
ம்லையென்று சொல்லுறார், எ-று. (௪௨) 

தர்ரின் மன்னு புயததரிச் சாதிரன் 
பாரின் மன்னுயி பைம்பொழி றண்பயிர 
வேரி னோசகெ களைஈதுவி ரைநதுறீ£ 
வர்ரு மென்று மறைமுனி யேவிளுன் 

இ-ள். பூமாலைகளாலே நிரம.,சலான் சோளகளையுடைய அரிசக்இர 
னத சாட்டிலுள்ள பெரிதான ஜிவன்களையும, பசுமையான சேரலைகளையும், 
குளிர்ர்திருக்ெ பயிகளையும வேரோடழியப்பணணிச சக்தி y நீச 

ளிங்கேவாருகஉளென று வேதமுனிவரான விசுவாமிததிரா சொன்னார். எ-று: 

௮௧௧ ணததிலி றைஞூய ௬ஈ௩தவன் 
பகக னினற விளககும பறவையும 
இக்க ஊணததுஞ செறிஈதுவி வாதுபோப்ப 
புக்க வததிரு நாடடின புறததெலாம 

இ-ள். சொனன ௮ச்தடசணகாலத$திலே வணக௩ூச்சொண்டு அரிய 
தவத்தையுடைய விசுவாமிதிரா பக்சததிலே கின்ற மிருகககளும், பட்ச 
ஞூம் எர்தததிசகலும் நெருகடு விரைவிலேபோய்௮௧௩த அழதொன கோசல 
சாட்டின் பச்சமெல்லாம் போய்ககூடின எறு (௪௪) 

வெள்ளை யானிரை வெமபுலி கோளரி 
கொள்ளை யரடின கொலலையுஞு சோலையும 
வள்ளை சூழும வயலும புனலகளும் 
கிள்ளை தோகை கிளையொடு மொய்ததலே 

இ-ள். முன்னே வெணமையான பசுச்கூட்டறகளை வெல்கிய புலிக 
ளும் சிக்சககளும சொளளைகொண்டு கொனறுதின்றன, சொல்லைகளிலும் 
சோலைகளிலும் வள்ளைககொடி.கள படர்க்இருச்சன்ற வயல்களிலும் இனைப்பு 
னல்சளிலும் கிளிகளும்மயிலகளு௩ தஙகள் கூட்டசதோடுபோய்மொய்த,ன. 

அடாது மாதியும வண்மெ கன்கடம் 
தொடாது செலவன சோலைகள் பாழ்படப 
படாரது யாநத பழுமரம் காய்மரம 

இடாதி ரிஈசன யானைக ளெங்குமே 

இ-ள், மர் இகளும் வணகெளும் செருங்க அகன்ற பாலைவன முதலான 

இடிறிகிளெல்லாம் ஒன்றையொனறு பின்றொடர்ர்து செல்வதாயின. யானை 
களிசசிரலைகளெல்லாம பாழாகும்புடி படர்சசிழாய் உயர்ச்திருச்சிற ஆலமா 

mii, காங்த்தமாகக ளிவைசளுள்ள இடமெல்லாம் திரிதலாயின், எ-று. 

"முழக்கு மாசகட முற்றுமு டைத்தூரிர். — 
வழங்கு வண்டன் மடைகளுக தூாததராய்த



வஞ்சனைக்காண்டம், த் 

தழங்கு சாலியுஞ் சாடித் தழைகொடிக் 
கழங்கு மாய்த்தன வீகழற் நிரள்களே. 

இ-ள், பன்றிச்கூட்டங்கள், அலைகள் முழங்குகின்ற நீர்க்குளசகள் முழு 
தும் உடைத்து Crime சேற்றையுடைய மடைகளையும் தூர்த்து. உராவி 
ஒலிச்சன்.ற நெம்சளேயெல்லாம் அழித்து, தழைகளையும் சொடிசளையும் ய் 
குசளையும் ௮ழிவுசெய்தன. எ-று. (௪௭) 

காட்டு வாழ்கலை மான்கட் மாமனை 

சாட்டு வாழ்புனஞ் சேரஈ லிக்திட 
ஒட்டு வாரை யொதுக்கிறின் றேபருங் 
கோட்டு வாரணங் குத்திப் பிளந்தவால். 

இ-ள், சாட்டிலே சஞ்சரிக்கன் உ கலைமானும்-சடமாச்களும் - சானச்குதி 
மாகளும் கூடி, சாட்டிலேயுள்ள புனங்களையெல்லாம் அழிக்கும்போது ஒட்ட 
as sare vor ania நின்று பருத்ச கொம்புகளையுடைய யானைகள் 
குத்திப் பிஎர் தன. எ-று (௪௮) 

இசவு காவலி ருப்பவரி யாரையும் 
அ.ரவுர் தேளு மரணையுங் கொன்றவால் 
கரவி னின்று புலியுங் கரடியும் 
வரவ ரக்கொன்று மாக்களை மாய்த் தவே. 

இடன். இராத்திரியிலே சாவல் காத்துச்கொண்டிருச்றெவர்க ளெல்லா 
eam by uh 'பாம்பும்-தேளும்-அரணையும் கொன்றன. புலிகளும்-சரடிகளும் மறை 

விடங்சளிலே யிருந்து மனிதர்களைக் ட்டிவரக்கொன்றழித்தன. எ-று. (௪௯) 

மதந்த ருங்கரி மான்மரை வல்லுளி 
ததைந்த தாமரைத் தண்வய லிற்புகப் 
புதைந்து சேற்றினிழ் புக்கவும் வோறச் 
சிதைந்த வுஞ்செழுஞ் செரரெல்லும் வெண்ணெஜலும். 

ror. மதத்தைச் சிர்துகின்ற யானைகளும் - மான் களும்-மரைகளும்-பன் 

நிகளும் - “ இரருங்கெ தாமரைமலர்களுடைய குளிர்ச்த வயல்களிலே போய்ப் 

புகும்போது, சேற்றிலே யழுர்திப்போன ஏலசெழுமையான செச்ரெற்பயிர்க 
ஞூம் இவ்ண்ணெற்பபிர்களும் வேரோ டற்றழிச் தன. எ-று, (௫௰) 

'செற்ப சும்பயிர் பற்றினி மிர்தன்மா 
பாற்பின் மன்னர் புயவலி யற்றராள் 

கற்பின் மாதர் கருங்குழல பற்றிநீள் 
வெற்பின் மாச்கள் விரித்திடல் போன்றவே, 

இ-ள். மிருக்ங்சிள் ரெல்லீன.து பசுமையான பயிர்களை வாயினாலே 
கெளவிச்கொண்டு போெதான௮, பெரிதான அழகுடனே கூடின அரசர்கள் 
தங்களுக்குப் புஜபலங் குலைச்த சாலத்திலே, கற்புள்ள பெண்களுடைய கரி



க அரிச்சந்திரபுாண மூலமும்-உறையும், 

. தரன கூர்தலைப்பற்றி நீண்ட மலைகளிலுள்ள குறவர்கள் இழுத்துக்கொண்டு 
பேர்ிறதுபோ விருர்சன. எ-று. (௫௧) 

பண்டு போர்பழ னச்செழுஞ் சாலியை 
உண்டு போதவு மக்கிய மாக்களைக் 
கண்டு போய்க்சடி வோர்தமைக் சவ்வியே 
கொண்டு போவன கோளரி யீட்டமே. 

இ-ள். முன்போலவே வயல்களிலுள்ள செழுமையான ரசெற்பயிர்களைச் 

இன்று மிதித்தழிச்செ மிருகங்களைக் சண்டுபோய் விலக்குன் றவர்சளையெல் 
லாம் சிங்ச்ச்கூட்டங்கள் வாயாலே சவ்விச்கொண்டு போவதாயின. எ-று. 

இந்த வாறு நிகழ்ர்திட வேங்கயே 
அந்த நாட்டி லனை வருங் கூடினார் 
வந்த யோத்தியின் மன்னனைப் போற்றித்தஞ் 
சந்த னைப்படர் செப்பத்தொ டங்கினார். 

இ-ள். ௮ர்தசாட்டி லுள்ள எல்லாரும் இர்தப்படி. முழுதும் ஈடீப்பதற் 
குச் துக்கங்கொண்டு கும்பலாசச்கூடிவர்து அயோத்தியாபுரியிலுள்ள ரிச் 
சந்திர மசாராசனைசக்சண்டு துஇத்துத் தங்கள் மனத்திலுண்டான அுன்பங்க 
ளைச் சொல்லச் தொடங்கினார்கள். எ-று. (௫௩) 

என்ன பாவ மிதற்குமுன் கண்டிலேம் 
மன்னர் மன்னவ னத்துவி லங்கினால் 
செந்நெல் கன்னறி ளைப்புனர் தேம்பொழில் 
இன்ன வெண்ணில விற்றன வின்றென்ருர். 

இ-ள். இது என்ன பாவத்தினாலே இப்படியாயிற்றோ தெரியவில்லை. 

இதற்கு முன்னானகாலத்திலே இவ்வாறு ஈடக்கராங்கள் பார்த்தறியோம். ஓரா 

சாதிராசனே 1 இப்போது காட்டிலுள்ள மிருகங்களாலே, செர்செல்லும் - 
கரும்பும் - இனைப்புனமும் - தேன்பொருச்தின சோலைகளும் ஆய இவைச 
ளெல்லாம் அளவற்றவைகளா யழிர்துபோயினவென் று சொன்னார்கள். எ.று. 

கலையு மானுங் கடமையு மேனமும் 
மலியுர் சண்பயிர் யாவையு மாய்த்தன 
புலியும் பல்லமுஞ் சிங்கமும் புக்குயிர் 
ஈலியு மோட்ட ஈடர்தவர் தம்மையே. 

இ-ள். கலைமான்களும் புள்ளிமான்களும் பன்றிகளுங் கூடி மிகுதியான 
குளிர்ச்த பயிர்ச ளெல்லாவற்றையு மழித்தன. புலியும் சரடி.சளும்' சிங்கங்க 
ளும் வந்து ௮ர்.௪ மான்முதலியவைகளை ஒட்டப்போனவர்களை யெல்லாம் 
கொல்லுவதாயின. எ-று, (இடு) 

_ நீரை மாய்த்தன வாரண நீள்பயிர்த் 
தூரை மாய்ததன மான்மரை சூகரம் 
வேளா மாய்த்தன மென்மயில் பைங்கனி 
சேர மாய்த்தன செந்நெற் கதிரையே.



வஞ்சனைக்காண்டம், adh. 

இ-ள். யானைகள் நீர்ச்குளங்களை யெல்லாம் அழிக்சலாயின, மான்களும் 
மண்சளும் பன்றிகளும் நீண்ட பயிரின்வேரை யெல்லாம் அழித்தன. 

மிருதுவான மயில்களும் ளெொகளும்கூடிச் வெர்த நெற்கதிர்கள் முழுமையும் 
வலேரோடழித்தாற்போல் அழித்தன. ௭-ற. (Ge) 

தின்று தின்று தரண்டபைங் கூழெலாம் 

ஒன்று மின்றி யுழக்னெ வோட்டவே 

சென்று சென்று செறிர்தவர் தங்களைக் 

கொன்று கொன்று குவித்தன கோடியே. 

இ-ள். இப்படித் தரண்டிருக்ிற பசிய பயிர்களையெல்லாம் தின்று 
தின்.று ஒன்றுமில்லாமல் மிதித்தழித்சத மிருகங்களை ஒட்டுதற்குப்போய்க் 

கூடினவர்களை யெல்லாங் கொன்று கொன்று குவித்திருப்பலைகள் கோடி. 
யுண்டு. எ-று. (@er) 

அறிய னந்த மரவும னர்தம்வெங் 

கரிய னர்தங் கரடிய னந்தமா 

நரிய னந்த ஈவியனர் தங்கொடு 

வரிய னந்த மலிந்தன வர்தென்ஞூர். 

இ-ள். சிங்கங்களும் ௮ரேகம். பாம்புகளும் ௮சேகம். வெவ்வியயானைக 

ளும் ௮சேகம். கரடிகளும் அரேகம். பெரிய நரிகளும் அநேகம். மான்களும் 
௮சேசம். கொடிய புலிகளும் ௮சேகமாக வர்து எங்கு மிகுந்திருக்கன் றன. 

மயிலுங் இள்ளையும் பூவையும் வாவலும் 

குயிலுங் காகமுங் கூகையு மன்றிலும் 

மயிலுங் காடையு மன்னமு மென்றுபோ் 

பயி லுங் கூடப் பறவைய னந்தமே. 

இ-ள். மயில்களும் கிளிகளும் சாகணவாய்ப் புட்களும் வெளவால் 

களும் குயில்களும் சாச்கைகளும் கூகைகளும் அன்றில்களும் பலன்களைச் 
தின்பனவான சகாடைகளும் அ௮ன்னங்களும் என்று பேர்வழங்குகின்றதான 
அச்ச மிருசங்களஞுடனே கூடப் பட்சிகளும் ௮ரேகமாயின. எ-று. (௫௧) 

நாற்று மேற்றுவர் தெம்மை ஈலிந்திடத் 

தோற்று மாகுலச் சூழ்வினை தன்னை 
மாற்றி டாயெனின் மன்னவ வெங்களால் 

HOY mB se றடிதொழு தேத்தினார். 
இ-ள். சாற்றம் பிடித்துச்கொண்டுவர்து எங்களை வருத்தஞ் செய்வ 

தாகத்தோன்றின துன்பமான பாபங்களை 8 போக்சாதிருச்சாயானால் ௮ர 

Ger! எங்களாலே இர்தச் துன்பங்கள் தாங்கமுடியாது என்று பாதம் 

வணக்டித் துதித்தார்கள். எ-று. (௬௦



boo அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

அங்கண் மாநிலத் தன்னான் ஞட்டவர் 
தங்கள் வாய்மொழி கேட்டரிச் சந்திரன் 
தங்கள் சூடி திழுவிளை யாட்டினுக் 
கெங்க ளாற்செய்வ தென்னென வெண்ணினான்: 

இ-ள். அழகிய இடத்தையுடைய ௮௫5 பெரிய உலகத்திலே ஈல்லதான 

கோசலசகாட்டிலுள்ளவர்கள் மாத்திரம் வர்து சொன்னவார்ச்தைகளைக்கேட்டு 

அரிச்சச்தாமசாராசன் சந்திரனைச்ரூடின பாமரிவனுடைய திருவிளையா 

டல் இப்படியானால் எங்களாலே செய்யத்தக்க தென்னவிருக்கன்ற தென்று 
ஆலோிக்கலானான். எ-று. (௬௧) 

அதைபு னற்றிரு காடழி வுற்நதற் 
இறையு மக்கரண் டாண்டினுக் கில்லெனாக் 

குறைவி லாநிதி கூறைய ளித்துகீர 

உறையு மூர்தொறுஞ் செல்லுமென் மோதினான். 

இ-ள். ஒலிக்கின்ற கங்காசலம் பாய்வதான இந்தச் இருநாடு இப்படி 
௮ழிந்ததம்காக அரசனுக்குக் கொடுக்கும் பகு.இி உங்களுக்கு இரண்வெருஷூத் 

அச்சில்லையாகக் கடவசென்று சொல்லி, அவர்களுக்குக் குறைவு தோன்றா 

மல் பொருள்களும் வஸ்.இரங்களுயு கொடுத்து நீங்களிருக்கு மூர்களுச்குப் 

போங்களென்று சொன்னான். எ-று. (௬௨) 

வஞ்சனைக் காண்டம் - முற்றிற்று, 

ஆ. விருத்தம் - இ௨உ0. 

அசைய! தடையைக் ஒழுபபண. அவடன வவவன்குர்க். 

நான்காவது, 
௦ ௦ இ ௦ ௦ ர 

வேட்டஞ்செய்காண்டம, 
வவ இவனை 

கலிவிருத்தம். 

நிலவு காலு நெடுங்குடை மன்னவன் 

புலவு வாய புலிமுதல் யாவையும் 

சுலவு தான் தொடர்தர வேட்டஞ்செய் 

செலவு (மேவிய செய்திவி எம்புவாம். 

இ-ள். சர்திரிகையை வீசுகின் ற ரெடிசான வெள்ளைச்குடையையுடைய 
அரிச்சர்தி மசாராசனானவன், இறைசடியை வாயிலேயுடைய புலிகள் முத 

லான எல்லாவற்றையும் வேட்டையாொருச் குழதச்சச்க சேனைகள் கூடத் 

தொடர்ர் துவரப் போகுசலான செய்சையை இனிச்சொல்லச்கடவோம்.எ-று. 

செல்லு மென்னப் பணிந்தவா சேறலும் 

வெல்லும் வெம்படை. வேந்தன மைச்சர்காள்



வேட்டஞ்சேய்காண்டம். கைட 

கொல்லு மிர்தக் கொடுவினை க் சென்செய்கோ 

சொல்லு மென்னச் ிசாழுதவர் சொல்லுவார். 

இ-ள். குடிகளைப்போயங்க ளென்றுசொல்ல, அக்குடிகள் வணங்கிக் சொ 

ண்டு போனவுடனே, வெல்லத்தக்கவெவ்விய சேனைகளையுடைய அரிச்சந்இ 

ரமகாராசன், மர்நிரிசளே ! குடிகள் முசலானவைகளை யெல்லாம் சொல்ல 

லான இர்தச்கொடியசெய்சைக்கு நான் என்னசெய்வேன் ?ரீங்கள்சொல்லுங்க 
ளென்ற-கேட்ச, அம்மர்இரிகள் வணங்க சொல்லுகருர்கள். எ-று. (௨) 

ட் 5 ந 

கூட்ட வேடருங் கோலுவை வேலுநா 
ஆ ௪ . * dD 

மீட்ட முங்கொடு சானகம் தெய்திநீ 

வேட்டை. யாடிவி லங்னெ வாய்கதனை 

நாட்டை யோம். ।னலலெளனக் கூறி ஞர். 

இ-ள். மீர் கூட்டமான வேடர்களும். அம்புகளும், கூரியவேல்களும். சா 

ய்ச் கூட்டங்களுய் கொண்டு காட்டுக்குப் போய் வேட்டையாடி மிருகங்களை 

யெல்லாங் கொன்று, இர்ராட்டை இரட்ரிக்சொதே ஈன்மையென்று சொன்னா 

ர்கள். எ-று. (௩) 

என்ற மசசரி யம்பலு மன்னவன் 

நன்று நன்றென ஈண்ணிம னக்கொளாக் 

குன்ற லாணரைச் கூட்டிக்கொ ணர்செனா 

நின்ற தூதர் தொழுதய னீ ஙகினார். 

இ-ள். என்று மந்திரிகள் சொல்லுமளவில், ௮ரசனானவன் ஈல்லது & 

ல்லதென்று ஒப்பிமனத்சிலே லேட்டையாடக் சம்மதித்து. மலைசளிலேவா 
ழ்சன்ற குறவர் - வேடர் முதலானவர்களைக் கூட்டி வாருங்க ளென்று சொ 
ல்ல, அது கேட்டு அங்கே ரின்ற காதர்கள் வணகம்டுக் கொண்டு வெளியே 

போனூகள். எ-று. (௪) 

ஐடி. னாக ரயாவரைக் கானகம் 

நாடி னாகணர் நாயக நுறுகளே ௮ 

தேடி னானென்று செபபலுஞ் சிற்சில 
கூடி ஞாா்.துடி கொட்டி ரெங்கு ம. 

இ-ள். விரைந்து சென்றவர்களாய் உயர்ர்த மலைக்காகெ ளெல்லாச்தே 
டி.ச்சண்டு ஈமதரசணானவன் உலகமா எங்கே யென்றுதேடு தலானானென்று 
சொல்லுமளவில், சலரிலபேர்கள் எவ்விடச்துவ கூடிப் பம்பைகளை முழச் 

கஇஞர்கள். எ-று. (6) 

அர்த வலை யருஞ்சுரம் யாவினுவ் 

கந்தன் மெவு குறிஞ்?* கடக்தினுவ 
குந்தம் வெல்சிலை கள் ரணில கொண்டவண் 
வர்ர வேடர் வரவு விளம்புவாம். 
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௧௪௭ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். அப்படிச் கொட்டின பம்பைச் தொனி சேட்ட. அப்போதே ௮ 
ருமையான பாலைநிலங்களெல்லா வற்றிலும், மூருகணிருக்கின் ற குறிஞ்சி கி 

லக்காட்டிலும் கின்று கைமீட்டி-வேல்-வில-வளைதடியாயெ வைகளைச் கொ 
ண்டு அங்குவந்த வேட்டைச்சாரர் வருரதைத் சொல்லுகிறோம். எ-று. (௬) 

எழு£ர்க்கழி நெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம். 

பீலி கட்டியகன் மீது மொய்த்தொளி பிறங்கு சொட்டைக 

ளனைத்துநிள், மாலை யிட்ட! குஞ்சி துஞ்சநரெல் வரிந்தி 

அக்குமலர் சூடியே, காலி ஸனிற்ளொடுசெ ருப்ப ணிந்துகழல் கட்டி 

நீடிடக றங்கவை, (9வல்ி டூத்துடலம் வேர்வ ரும்பிடைவி சைந்து 
வர்தனர னந்தனரே, 

இ-ள். மயிவிறகுசகளாலே செய்த €ராவை ஈ டம்பிலே தரித்து, அதன் 

மேலே நெருட ஒளிவிளஙகுகின் உ இரகுகளை இருபுறத்திலுங் சொண்டு (ம 
யிலென்று தோற்ற) நீண்ட மாலைகளுமணிர்து, வளர்சி தலையிலே தங்குவ 

தாக நெற்கஇிரும் மலர்ந்துவருவதான காக்சணம் பூவுஞ்சுடி, காலிலே போ 

டத்தச்ச செருப்பும் போட்டுக்கொண்டு, வீரக்கழல்க ளுங்கட்டி, செடிதான 
அடிமுதலிய வாத்தியயகளு மூழககக. கூர்மையான வேல்களுங் கொண்டு 

உடம்பெல்லாம் வேர்வையுண்டாக அரேகர்கள் அஇசச்சொசத்திலே வந்தார் 

கள். எ-று. (௭) 

கொலையெ டுத்தசம னுறைவ தற்ருரிய கூடெ னத்தகைய 
தூணியிற், கலையெ புத்தபிறை யனைய முூத்தலைய கணிநி றைத் 

வளர் மார்பினில், மலைய டமுத்கனய புயம னைத்திறுக வார்வி 
தித்துவரு காரொனச், சிலையெ டுத்நுவிழி கனலெ ழக்கடிது 
சென்ற வேவெர னம் தரே 

இ-ள். கொலைக் தொழ்லைர் கொண்ட யமனிருச்றெதர்குத் தகுந்தகூ 

டென்று சொல்லத்தக்க அம்புச்கூட்டிலே, எட்டுச் சலைசளைச் கொண்ட சர் 

இரனையொப்பான பாணஙகளும். மூன்றுசலையையுடைய பாணங்களும் நிர 

ப்பிக்கொண்டு. விசாலமான மார்பிலும். மலைகலை௪ சுமப்பது போலான சோ 

ள்களிலும் (பொருந்தச்) சேர்த்துத் ரோர்சட்டைகளை யிறுக்கப் போட்டுச் 

மகொண்டு, சையிலே வில்லுஙசொண்டு கண்களிலே நெருப்புத்தோன்ற ஈட 
ச்துவருற மேகம்போல் விரைந்துவச்த வேடர்களசேகர்கள். எ-று. (௮) 

பணில மொத்தபல கரைநி லரத்தபல கவச மிட்டுவெகு 
அவசர, யணிம யிர்க்காடி மச ரிததிரள்கள் புலிமு தற்கிரியி 
னளகவாய்க், கணிலெ இர்த்தவைகள் கரவி லுற்றவைக டுணிப 
டக்கருவி யெரியுமக், ருணிலெ தெதுலக பிறைய வந்தனர்கள் 
கோடி கோடி.கொலை வேடமே. 

இ-ள். கோடானகோடி சொலைம்கொழிலைச செய்கின்ற வேடர்கள், ௪ 
கருகளச்சொப்பான பலகரைகளை ரிரப்பிமிருக்கிற பலவிதமான சட்டைக



வேட்டஞ்சேய்காண்டம். ௧௪௭ 

ஞுமணிர்து, ௮ரேகங் கொடிகளை புடையவராய் அழூயெ மயிர்களையுடைய ௧ 

ரடிகள் - மதயானைச்கூட்டங்கள்-ூலிகள்-பன்றிமுதலான ௮ளவிலவாடச்சண் 
ணிலே தோன்றினவைகளும், மரைவிலே யிருச்சின் ஈவைகளுங் துண்டங்ச 

ளாகும்படிச் கோபித்துவீசுடின்ற குமர்சடிகளுங்கொண்டு ௮ர்சசாடெல்லா 
ம் நிரம்ப வந்தார்கள். எ-று, (௯) 

வென்றி மத்தகம தக்க விற்றினெடு வெண்ம ருப்பில்விளை 

முத்தமுற், குன்றி முத்துறிரை யொக்க வைத்தகன கோவை 

மார்பினிடை தாழ, பன்றி யிற்பரும ரப்பி னைத்தெழில்ப 

யின்ற கண்டிகைய ஸணிர்துயி/, கொன்று Har gi ரும்பி வந்த 

னர்கு டார வேடரொடபு, சோடியே, 

இ-ள். கோடாரி கையிலே கொண்ட ஒருகோடி வேடர்கள் வெற்றியை 

ச்சொண்ட மத்தசத்ரோகூெடின மகயானைகளி டைய மீண்ட வெள்ளிய 
கொம்பிலுள்ள முத்துகளும் குன்றி மனர்களும் வரிசையாகக்ச் சரிக்குச் சரி 

யாகச் கோத்திருக்கிற கனமான கோவைகள் மார்பிலே தொங்க. பன்றியின் 
சொம்புகளை அத்துட்னேசேர்கது அழரகுபொருச்திட சண்டிசையாக அணி 

நீது, உயிர்களைக்கொன்று தின்இிரசையே விரும்பிவர்தார். எ-று. (6) 

குடாரம் - கோடாரி. 

பாச மிற்றிட விரித்த சங்கிலிகள் பற்ற றத்தமில மன்றுவெம், 

பூச லிட்டனலெ னச் னர்துறு புணர்ச்சி யின்மிகுழு ணர்ச்சி 

யாய்க், கேச ரிக்குருளை யென்ன ஒுளைபயில் த வோதைதிசை 

சாலினும், வீச முற்சலகெ ருக்க முற்றுவரு வெண்சு ணங்கு 

௪த கோடியே, 

இ-ள். கட்டினகயிறு அற்றப்போகவும். பூண்டசஙஇிலிகள் பொறத்து வி 

ட்ிப்போசகவும். தயகளும்குள்பள கோபககொண்டு வெவ்வி,மான கூச்சலிட் 

டுகெருப்புப் போற் கோப்புதுக் கூன்! புணர்சசிபிலே மிகுர்த நனைவுள்ள 
வைகளாய்ச் செகக்குட்டிகள் 2பால் உளையிடுகிர பாட்டோசை யானது கா 

ன்கு இச்லுறசேட்க நெருக்கககொணடு முன்னேவளுகிற வெள்ளைசாய்கள் 

தூறுகோடி. எ-று. (௧௧) 

அந்த ரத்திடியெனக்கு ரைத்துமுதி ரா(நி போலுறுமி வார் 

தடங், கந்த ரத்திறுக நின்று ஈப்பியிரூ கானம டக்கியெதிர்தாவி 

யே, தந்த மிற்கறுவு கொண்டு பல்பலத யங்க வெங்கனற டங்கணா 

ற், சிர்தி டச்சருவி முன்க இத்அுவரு செஞ்சு ணங்கு௪க கோடியே. 

இ-ள். அகாயச்தி லுண்டாகும் இடிபோற் குலைத்து முதிர்ந்த கடலைப் 
போலுறுமி தோல்வாரானது பெரியகழுத்திலே இற.குமபடி *ன்ற அதட்டி, 

இரண்கொல்களையு மடக்கிக் கொண்டு முன்னே பாய்ந்து டங்களுக்குள்ளே 
வயிரங்சொண்டு ௮நேசஙசகள் விளங்கவும், வெப்பாக செருப்பு பெரிய சண்



௧௫௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ளிலே சிரதும்படி. சாடைசண்0 முன்னேவேகங் கொண்வெருற கப்பு சா 

ய்கள் நூறுகோடி. எ-று. (௧௨) 

வெண்டை பங்கவடி. உண்டை வாரெழில்வி எங்கு வெங்கன 

சளங்களுர், கண்டை இண்டுணீ ? லம்பு ரின்மொலிதழங்கி டுங்கடிய 

தாள்களுச், துண்ட வென்பிரையி ஈண்டு கின்றெதிர்து எங்க வெட் 

டெயிற மாகவே, மண்ட லங்குிய வரத ஞாளிபல வண்ண முள்ள 

௪௪ கோடியே. 

இ-ள். வெண்டையஙகளும். பலசறைகளும். மணிகளும், தோல் வாரி 

லே அழகுதோன்ற அவணிந்தவெவ்வியான கனம் பொருந்திய கழுத்துகளும் 

தண்டை - ண்ெடுணி-சிலம்பு அகிய இவைகள் ரீலைகொண்டு ஓசைமுழமங்கும்ப 
டியான கடினமாகிய கால்களும், துணடமாகிய வெள்ளைச் சந்திர ரிரண்டு 

போலிருக்து மூன்னே விளஙகுஇர சிபசப்பற்களுந்மோன் ற பூமிபள்ளமாக 

வரச பலரிறங்களையுடைய சாய்கள் நூறுகோடி. எ-று. (௧௩) 

வால்சு ௬ண்டுஈனி வால்வ எர்ந்து தட மார்ப கன்றிடைச று 

தீதுவெர், மேது யார்கணிரசி எம்ப ருத்துநெடு வீர வாளெயிறி ல 

ங்கிட, நாலு சன்றமணி யார மென் ருநெடு மாநி மிர்ந்துமிளி 

தாழவே, காலு யர்ர்துகிர்வ ளாத்து மொய்த்துவரு கரிய நாய்கள் 
௪த கோடியே. 

இ-ள். வாலானது சுருண்டும். நுளியானது நீண்டும். பெரிய மார்பான 

து அ௮சன்றும். இடுப்பு சிறுத்தும், முதுகுயர்ர்தும். அழகான தலைபருத்தும், 8 

ண்ட வீரலாள்போற் சியகப்பற்கள் விளக, தொயகுகின்ற மணிமாலைகளைச் 

கடித்து மென்றுகொண்டு நெடியராக்கு ரீணடும் இளைப்புக்கோன்ற கால்கள் 

உயர்ச்துநகஙகள் வெளுத்து நெருகடிவருஇன் ஐ கருசாய்கள் நாறசோடி..எ-ற. 

நுணிவாய் என்பதற்கு முன்வர்த முகமெனக்கோடலுமாம். (௧௪) 

நிலைபெ யர்க்துலவு நீல மால்வரைக ணிகசெ னப்பிடரி னுகநி 

மீஇத், தலையி றக்கியசல் வாயில வென்னுரைத யங்க நாழமுழமி 

றங்கவே, பலையெ முஞ்சலதி யொலியெ னக்கதறியணிக ரும்பகடி 

முக்ககீள், வலைக ரந்திரையும் வாரும் வன்கயிரும் வர்க வன்சகட 

னந்த. 

இ-ள். தங்கள் நிலைகளை விட்ட சஞ்சரிப்பனவான நீலமால் வரைகளை 

ஒப் பென்னும்படி. பிடரி.பிலே நுகழ்தடியை நிறுர்இத் தலையைச் தாங்கிக் 

கொடுத்து அ௮சன்றவாயிமீல வெள்ளை நுரைகள் விளங்க நாக்கு முழநீளந்தொ 

ங்ச அலைகள் களருகின்ற சடலோசை போல் முழங்கி அழடிய கறுத்த ௭௫ 
மைச் கடாச்ச ளிமுத்துச்கொண்வொ. நீண்ட வலைகளும், இரைகளும், தோல் 

வார்சளும் வலிதான கயிறகளஞம் கொண்வெச் வலிய பண்டிகள் அகேசங் 

கள். எழு,



வேட்டஞ்சேய்காண்டம். So 

இமைமர்ய தரமு தற்ற டங்கிரியு மிதினி டைப்பசெ ரங்களு, 
மமையும் வேவொ னந்த மீகாடியோர ணைந்து மேருவரை யன்ன 
தோர், சமைய மண்டபநி றைச்தி ௬௩ திரி சங்கு மைந்தனைவ ணங் 
தியே, யெமைய ழைத்தபளி விடையு ரைத்தருள்க வென்று மண் 
மிசையி றைஞ்சினா. 

இ-ள். இமையூரி மர். தரட௫ரி மூரலான பெரியமலைகளிலும், இரத மலை 

களுக்கு ஈடுவிலுள்ள பாலைவனங்களிலும் சஞ்சரிக்கின் உ அரேகங் கோடி வே 

டர்கள்வர்து, மேருமலைபோல்வதான ஒருவகைச் சபாமண்டப நிரம்பக் கொ 

லுவிருந்த இரிச்சங்குபு $திரனான அரிச்சர்தி மகா ரசனைக் சண்டு வணங்கி, 

எங்களை வரவழைக்க பணிவிடைச்கு உம உரவு கொடு$தருள வேண்டுமென் று 
பூமியிலேபடிய எணம்இனொகள். ௭-ற . (௧௬) 

சிங்க மானைபுலி பன்றி மாவ்பரைதி ஈண்ட ணைந்துதிருகா 
டெலா, மெங்க ணும்பரவிவச்து தண்பயிரி யாவை யுங்கெடவ மித் 
தலா, லங்க வற்றைவகை செய்வ தங்கு.௨௰௦ய மைக்க னன்கடிது 
சென்மெனா, வுங்க ளுக்குதவியாக யாட வருஈ ௮ுண்டெ னப்பன் 

வுணர்த்தினான். 
இ-ள். ஈமது இருஈசாடு முழு துய சிங்கயகள்-யானைகள்-புலிகள்-பன்றிகள் 

மான்கள் - கானக்குதிரைகளாகிய இவைகளெல்லாம் திரண்கெடிப், பரவிவம் 
அகுளிர்ச்ச பயிர்களெல்லாம் சாசமாகும்படி. அழிச்ஃ னாலே அவைகளை யெ 

ல்லாம் கொல்லுதற்காக உ௱களை வரவழைர்தேன் ; நீங்கள் சீக்சொம் போங்க 
ளென் றுசொல்லிப் பின்னும் உஙகளுக்குகவியாக சானஞ் சேனைகளுடனே வ 
ருறேனென்று பலவசைவார்த்மைகளும், சொன்னான். எ-று. ear 

முன்ன டக்கென வாடை யாபரனா முற்றும் Vudat x ws 

களித், தன்ன வாரக்ஞகுவிடை நல்கி மண்டபம் சன்று போனபின மை 
ச்சரைர், சொன்னெ றிப்படனி ரைந்துக் மாமத சேனை யோடினிது 
சென்மெனுக், தன்ன கத் திடைபு குநது கற்புடைய தையல் வைகு 

மிட மெய்தினான். 

இ-ள். வஸ்திரா பாணங்கள் முழுதும் அகத வேடர்களுக்குக் கொடுத்து 

முன்னே போங்களென்று ஈ த்தரவுசெய்து. அவர்கள் அதச் சமையம் மண்ட 
பழ்தைவிட்டுப் போனபின்பு, மர்இிரிகளைப் பார்த்து நீற்கள் ஈம்முடைய சே 
னைகளுடனே போகும் வழியே சுசகமேவிரைர்து போங்க ளென்றகூறி. தன் 
பதிவிரதா சிரோமணியான சர்திரவதி யிருக்கு மிடமாகய அரண்மனைச் 
குள்ளே போனான். எ-று. (௧௮) 

கரிய காழகம் விரித்து த் துவரி கவ௪ மிட்டுமணி முடிதரித், 
தரிய வெற்றியுடை வாள பிற்சுரிகை யரைய முத்திவயி ரவிதரும், 
பெரிய பொற்சிலையெடுத்து வாளிபல பெய்த தூணி%புறமெய் தவே, 
தெரிவை யர்க்கரசி யுடன்வ ரக்கடி.து சென்று தேரின்மிசை 
யேறினான். 

  

வெய் MONA etnias eer MENTO eyes mee emia பத... Syme 

  

tee வயவ்வவையவ ஷயம் வைய கலவையில். 

* முதுசெய்தவே எனவும் பாடம்.



௧௫0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். நீலச்சல்லடமும் நீலவஸ் தரமும் விரித்து உடுத்திக்கொண்டு இ 

றுசலாகச்சட்டுற கவசமும்போட்டு, இரத் திளகிரீடமுஞ்சூட்டி , அருமையான 

ஜயதச்தைச்கொண்டஉடைவாமரம்-வேலும்-பாங்கும்-இடையிலே கட்டிச் காளி 

கொடுத்ச பெரிதான பொன்மயமாயிருக்கற வில்லுங்கொண்டு, அம்புகளகே 
சமடங்கக் சொண்டிருக்கற கூடும் முதுலே பொருர்தச்கட்டி, பெண்களுச் 

கரசியான சர் ரவஇகூடல...! ; விலாவிலேபோய்ச் தேரின் மேலேறினான். 

ீகாளெ முசதவென வஈசெ முசதனரு டைத்தி ரட்கடை 

யுகத்தில, சாளெ முஈதகடல பால லெங்கணுஈ டந்த மன்னவர் 

பெரும்படை, வாளெழுமஉ௪சட ரெண்டி சாமுகம றைத்த மாமு 

னெருக்கியே, தூளெ dpe so கயங்கள சென்றனதுரங்க முந்துற 

நடந் தவே. 

இ-ள். இரகஙகளெல்லாம் ,ருசேோக்கூடி னார்போலக் குடைக்கூட்டங்க 

ள்வர்து கூடின. புகழு உவி2ல பொங்குகின் உ கடல்போல அரசர்களுடைய 
பெரிய சேனைகள் எஙகும் நெருடி ஈடர்மன. கறத மேக௱கள் நெருங்கிச் 

கொண்டு குரியன் எட்டுக்இச்டிலும் தோன்ராமல் மறைர்சன. அச்சச்சேனா தூ 

ளிகள்களம்பின. பானைகளுஞ்சென் ஜன. குரிரைகளுமுன்னேஈடர்தன.எ-று. 

கோட கந்தருவி லாழி யுங்கரட குஞ்ச ரந தருவி லாழியு, மாட 

க்க்சவரி யுஞ்செ நிம பகி ரண்ட (OB rer (Lp மறைந்திட, மாட விதி 

கள் கடந்து செம்பொன்மதில் வாயில் விட்டகல ஈண்ணிஃய, வேடர் 

சேனையொடு கூடி னானமுத வேலை மைக்கடலில் வீழ்தல்போல், 

இ-ள். குதிரை வாயிமீல வருகிற நரையும். மதத்தைச் டர்துதன்ற 

யானைவாயிலே வரு நுரையும், பொற்காம்புள்ள் சாமரங்களும் நெருங்க 

வெளியிலுண்டான அ௮ண்டசகொளமு மறைந்துபோம்படி. உயர்ந்திருக்க மா 
டவீதிகளைக்சடர் துபோய். செம்பொன் மயமான மதிலையுடைய கோட்டை 
வாயிலையும் விட்டத நூாப்போய் பார்கடலானது கருங்கடலிலே போய்க் 

லப்பது போல் முன்சென்ற வேடர்கள் சேனைகளுடனே (அரசன்) போய்க் 

கூடினான். எ-று. (௨௧) 

சிலையெ டுத்டிபுப மன்ன னைத்தொழுது சென்று வேடுவர் பர 

ந்துநீ, ளலையெ ௫க.கமலர் வாவி யும்வயலு பகழி யும்பொழில டங் 

கலும், வலையெ டுத்டருகு திரைவ ளைததுமணி வாரொ முக்கயிடை 

கூவெனச், கலையு மைத்திரவ்கள் கடமை பன்றிபுலி கரடிகோளரி 
சு லந்தவே. 

இ-ள். வில்லைக்கொண்ட தோள்களையுடைய அரிச்சர்திரமகாராசனை வ 

ஊங்கிச் கொண்டு போய் வேடர்கள் எறகும் பரவுதலாய் நீண்ட அலைகளைக் 
கொணட தாமரைக்குளஎமகளிலும்-வயல்களிலும் - அகழ்களிலும்-அழகய சோ 

wear முதலான எல்லா இடங்களிலும் வலைசட்டிப்பக்கச்திலே இராயும் வ



வேட்டஞ்செய்காண்டம். aba 

tor gg) மணிவார்களையும் ஒழுங்காகச் சேர்த்து அ௮வ்விடங்களிலே நின்று கூ 
வென்று மிருகங்கள்போலோசைகாட்ட. ஈ டனே கலைமான்-புள்ளிமான் - கூ 

ட்டங்களிலும், கடமைகளும்-பனறிகளும்-பலிசளும்-சரடிகளும்-சிம்கங்களும் 
வுந்துகூடின. எ-று. (௨௨) 

ஏன மெண்குபுலி யாளி சிங-மக யானை சம்புழைபுல் வாய்மரை 

ரான மோரிகட மாவ முங்கிரலை நாவி யூகமெலி யாகணில் 

கான மேதிவரை யாடு டும்பிழுயல் சால்வி சைக்இட கலர்சன 

வான கத்திடை பறந்தெ முர்தபல வன்சிறைப்பறவை வர்க்கமே, 

இ-ள். பன்றிகள்-சரடிகள்-புலிகள்- யாளிகள்-சிங்க௱சள்-மதயானைகள்-ர 

ரிகள்-மான்கள்-புல்வாய்கள்--பரைகள்-சவ்வாது பூனைகள்-ஒரிசள் - சடமைகள் 
ஆமைகள்-சலைமான்கள்-புழுகுபூனைகள் -ககுஙஞாங்குகல்-எலிகள் - சாட்டுப்பச 

க்கள்-அணில்கள்-சாட்டெருமைகள்-வலாயாடுகள் - உடும்புகள்-முயல்கள் - கா 
ல்வேகங்கெரண்டு அவ்விடத்சே வர்துகூடின. எ.று. (௨௩) 

வட்ட மாகவரி விற்கு னிததுவய மன்னர் விட்டபல வன் 

சரம், பட்ட மாவினம்வி முந்து மன்றுடல் பதை த்தி நந்தன வனந்த 

மாற், ரொட்ட வேல்குணி லெறிநது (வெர் துணித்த மாவின 

மனந்தமால், விட்ட. ஞாளிகள் கடித்தி முத்திடவிமுந்த மாவின 

மனந்தமால். 

இ-ள். வெற்றிகொண்ட அரசர்கள் வளைவாகர்ண்ட வில்லைவளைத்து ௭ 

ய் த வலிதான அம்புகள்பட்ட மிருகச்கூட்டறகள் விமுர்துழன்று உடம்புகள் 
பதைபதைத்துச் செத்தவைகளசேகம், வேடர்கள் கை.பிலேகெரண்ட வேல் 

களையும்-வளை தடிசளையும்வீதி துண்டுசெய்ந மிருகங்க௱சேகம், இவ்வேடர் 
கள் வி௫ென்ற சாய்கள் கடித்திழுச்சவிமுர் த மிருகயகளசேசம். எ-று. (௨௪) 

தண்ட லைப்படுவி லங்கி of pie ras @ ந்துணிசி ரங்களுச், 

திண்டி. றற்குமரர் மண்ட லத் தலைவர் செங்கை யிற்செறினி லஓண்டை. 
யும், விண்ட லத்திலுயர் வன்சி றைப்பறவை மீது பட்டுயிரி ழந்து 

போய், மண்ட லத்திலிட மின்ற யெத்திசையும் வந்து வீழ்வன 

வ னந்தமே. 

இ-ள். காட்டிலேயுள்ள மிருகஙசள் மேலே பட்ட அம்புகளும், அறுபட் 

டதலைகளும் மிக்க வலிமையை யுடைய வீயர்களும், மண்டலிகர்களும், சிவந்த 

கையிலேகொணட வில்லினுண்டைகளும், ஆகாயத்திலுயர்ச்து பறக்கின்ற வ 
லிய சிறகுகளையுடைய பட்சிகள்மேலேபட்டு உயிர்நீங்கினவாடுப் பூமியிலே ௭ 

ந்தத்திக்லு மிடமில்லாமல் வரது விழுவன அரதேகம். எ-று. (௨௫) 

வேல்கள் பட்டவொரு கோடி கோடி.விறல் வில்லு மிழ்ச்தசுடு பல் 

கொடும், கோல்கள் பட்டவொரு கோடி. கோடியெறி குணில்கள்)



௧௫௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

பட்டவொரு கோடி தரக், கால்கள் பட்டவொரு Sarg கோடி 
யெறி கவணு மிழ்ந்த।।ல கற்கள்பட், டோல மிட்டவொரு கோடி 

கோடி.சிலை யுண்டை பட்டவொரு மீகாடியே. 

இ-ள். வேல்கள் பட்டுவிமுவன ஒருகோடானு கோடிகள். பலங்கொண் 

ட வில்லினின்றம் விரதன் சுவேதான வெவ்விய அம்புகள் பட்டு விமுவன, 

ஒரு கோடான கோடிகள், வீசுன்ற வளை தடி.சள்பட்டுிவிமுவன, ஒருகோடி 

ள், தேருருளைகள் பட்டுசுங்குவன ஒருகோடான கோடிகள். வீசுன் ஈகவணி 

ணின்றுஞ் செல்லுகிற பலகறகள் பட்டுச் சத்தித்துக் கொண்டு விழுவன ஒரூ 

கோடிகள். எ-று. (௨௬ 

துடைகளற்றன சரங்கள் பற்பல துணிந்து வீழ்ர்தகை துமிழ் 

poor, Neo. Pog i. oor பற்றனவெ ழுந்து தாவுமடி 
யற்றன, நடைக வற்ற. நிணஈதெ றித்தன ஈரம்பு மூளைகள் 

கழன்றன, கடையு கததிலெழு உடலெ னக்குருதிக் கனமீ துறவெ 

pi oS gs. 

இ-ள். அகேக மிருகஙகள் துடைகளறுபடலாயின தலைகளநேசங்களா 

சத் துணிபட்டு விழலாயின. கைகளறுபடலாயின, குரங்குகள் இடுப்புகளறுப 

டலாயின, தடியோடிக் குடல்களறுபடலாயின. எழுந்து காண்டுதிற கால்கள 

௮படலாயின, ஈடைகளோய்ச்தன, கொழுப்புகள்சிர் இன. சாம்பு மூளேகளும் 

திர் தின, இப்படியாகும்போது யுகமுடிவிலே பொங்குகிற கடல்போவிரத்தச 

லம் HST gens werent Cure Bus gt. எ-று. (௨௪) 

௮லினுடற்களிற ஈனிமடி௰மபிடி பகல்ல தற்கும்வ ழியற்றன 

புலியு . _வ்கரடி யுழைமடிஈ துகலை போவ தீற்கும்வகை யற்றன 

யெலியெ முங்கணிலி நதி றகதுமுய மேரு தற்குமிட மற்றன 

வலிய சிங்கமுட. னாளி யிற்றுமரை வருவ தற்குசெறியற்றவே. 

இ-ள். இருள்போல்வசான சரீரத்தையுடைய யானைகள் மிகவுஞ்செத்து 

ப்பெண்ணானைக ளோடவெகர்கும் ௮ழிகளில்லையாபின. புலிகளுடனே கரடிச 

ளும்-மான்களுமிறந்து கலைமானோடுதற்கு இடமில்லையாயின, எலிகளும்ஆமை 

களும்-அ௮ணில்களும் செத்துச் செத்து முயல் போகுதற்கு இடமில்லையாயின, 

வலிமைகொண்ட சிய்கங்களுடனே அளிகளு மிறந்து மராகள் செல்லுதற்கு 

வழியுமில்லையாயின. எ-று. (௨௮) 

பட்ட பட்டவை யெடுத்து வேடுவர் பருத்த கட்டைக எடுக்கியே 

சுட்ட சுட்டதமை இன்று தின்றுறு கணங்கி னம்பல /ணெங்கவே 

மட்ட றப்பருகி யிட்ட ளித்திலாம டுக்க ளிற்புனல ருர்தியே 

பிட்ட மால் புன மன்ன மன்னவனிருர்த சூழலிடை யெய்திஞர்



வேட்டஞ்செய்காண்டம். ௧௫௩ 

இ-ள். அப்படிச் செத்துக்டெக்கிற மிருகங்களை வேடர்கள் எடுத்துச்கொ 
ண்டுபோய், பருத்த விறகுக் கட்ஜ...௪ எடுக்கு ௮வற்றை௪ சுட்டு மாமிசங்களை 
தீதின்று (மீண்டும் மீண்டும் நாட்டுக்குப்போவமாகக்) கள்ளையு மிசக்குடித்து 

அக்தவெறியினாலே) 5ம்முடன்கூட ஈ றுமிர் கொண்டு ரிற்திற சகாய்கூட்டங் 
களுக்கும் (மாமிசம்) கொடாமல், குளபகளிஃலபோய் விடாய்கொண்டு, நீரை 
க்குடித்துச்கொண்டு, சச்கோஷமாக மாலை புனைர்த இராசாதிராசனான அரிச 

சர்இரனிருக்கு மிடத்திற்கு வர்தார்கள். ௭-ற. (௨௯) 

இவவி டத்துளவி லங்க றந்தவெறி 9௮ல் ழைய்கும்வலை 
(8றியும், வெல்வி டக்கணைக டப்ரி யுஞ்சிலவி லங்கு போனவுள 
வாயினு,அவ்வி டத்தினில டப்ப தோவடவி புருவதோககரி யண 
வதோ, வெவவி டக்தினிகு சேர்து மென்றவர்வி எம்ப மன்னவ 
னி யம்புவான். 

இ-ள். (ஐயனே!) இச்சக் காட்டிலுள்ள மிருகககளெல்லா மிறந்துபோ 
யின, இணிசாங்களெறிர்ச வேலுக்குத்தப்பியும் வலைகளைக் இழித்துக் கொண் 

டும் வெப்பமான வி௨சலமட்டின அம்புகளுக்கும் சப்பியும்சிலமிருகங்களோ 
டிப்போனவைக ஞூள்ளன. ஆனாலும் சரங்கள் அவைகளோடிப்போன இடங் 

சளுக்குப் போடறகா, அல்லது நாஙகளிருக்கி௱ காட்டுக்குப் போகிறதா ? 
அயோத்தியாபுரிச்குக்கூட வருகிறதா, மற்றெர்கத இடத்துக்கு செவ்வனே 
போூறெ தென்று அந்த வேடர்கள் கேட்க அர்கு அரிச்சர்தொ மகாராசன் 

சொல்லுகிறான். எ-று. (௩௦) 

சென்ற சென்றஇசை கோறும் யாமினிது சென்று இண்டிறல் 
விலங்கெலாக்,கொன்று கொன்றவைமு டிச்ச பின்வருக லாகுமுன் 
னியகு நிப்பெனக், கென்று தேரின்மிசை யேறி யேயிறைவ னேக 

னுங்கழலி றைஞ்சியே,டின் ற 3வடுவர்பெ ரும்ப டைத்தாணெ ரங் 
கு கானிடை பரந்தவே. 

இ-ள். மிக்க பலத்சையுடைய அந்த மிருகங்க ளெல்லாம் போகின்ற இ 
சைகோறும் நாமும் ஜயங்கொண்டு சென் ம , அவற்ரைக்கொன் றயாவும்இறர் 
தபின்பு வரத்ககும். இதுவே சான்சொண்ட கரு தென்று அரசன் தேரின் 
மேலேறிச் செல்லும்போது. கூடரின்றவேடர்களுடைய பெரிதான சேனைக் 
கூட்டம் ௮ர்சநெருக்கமான காட்டிலே எஙரும் பாவின.எ-.ற. (௩௧) 

அரிபி ளந்தகரி பிளிறு மோசையிவை யறிது மென்றணுயெட 
ர்குவார், கரிக வரந்ததிரள் விளவினன்சனிக ழன் ற வென்றவணெ 
ருங்குவார், வரிநெ டும்புலிபி டித்தி டக்கதறு மானெ ஸனச்சிலைவ 
ணக்குவார், பரும ணற்கிழிய வுமுத வோதையிவை பன் றி யென்ற 
விடை துன்றுவார். 

இ-ள். சிங்கங்கள் கொல்லலான யானைகள் கத்துற ஒசையாகிய இவ்: 
வித குறிப்புகள் செரிர்துகொண்டு போலோமென் ற இட்டிரநெருங்குலார்கள் 5 

யானைகளுண்ட இரட்சியான விளவிஸடைய ஈல்லபழங்கள் பெய்து இடச்சி 
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௧௫௫ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையம். 

ன்றன வென்று அவவிடங்களிலே நெருங்கிக் செல்வார்கள். வரிகளையுடைய 

நீண்டலேங்கைகள் பற்ற. அவம்றின்வாயி லஏப்பட்டு மான்கள் கத்துதன்றன 
வென்று வில்லைவளைப்பார்கள். பருத்த மணம்ரரைகள் பள்ளமாகக் இண்டுதி 

or nue Peed snes ஸிவையென் று அவ்விடங்களிலேகெருங்குவார்கள். எ-று. 

குரு£ லம்புமொலி யிதுத டாகமிது குஞ்ச ரங்கள்க.ர மொண் 

டுகீர், பருகு கின்றவொலி யிதுவெனக்கடித்து பற்று வார்நெடிது 

சுற்றுவார்,௪ருக லம்புமொலி செலியு ணர்ந்திலை தானெனக்கடிது 

தாவுலார்,முருக லார்தமிபாழி லலைவ தாகமென முந்து வார்பகழி 

திர் வார. ஆ 

இ-ள். வெள்ளைக்குருகுகள் சழ்திக்கன் ஈாத்சமிது. குளமிது. யானைகள் 

துதிக்சைபியுலே £ீரைமொண்டு குடிக்ெ சத்தமிதுவென்று விரைவிலே 

போய்த்தொடருவார்கள், அதிகமாகச் குழ்வார்கள். மாச்சருகுகள் காய்ர்தொ 

லவிக்சிற ஒலியைச் சாதிலேகொண்டு இரலை மானோசை யிதுவென்று வினாவி 

லேதாண்டிச்செல்வார்கள். மணம்விரிகின் ॥ சோலையிலே ஆவிகம் சஞ்சரிக்க 

ன்றசென்று முன்னே செல்லுபவராய் அம்புகளைவிவொர்கள். எ-று. 

மஜை-ஆவிகம்-கானசச் குதிரை இவை ஒருபொருள், ஆவிசம், ஆகமென 

நின்டது இடைச்குரை. (௩௩) 

மயின்மு ழக்கமிது இளிமு மக்கமிது வாரு மென்றுசில சோடு 

GUM (Gull or (Lp ழக்கமிறு வெல்மு ழக்கமிது கூட வாருமென நாடு 

வார், வெயிலெ நிர் ததுவி எங்கு மாமணியின் வேச நரகமென நீடு 

வார், துயிலு ணர்ந்தநெடு மரைக லித்ததிது தொடர்வ மென்றுப 

லர் கூவொர். 

இ-ள். இது ம.ரிலோசை. இது இளிசாத்தம். வாருங்க ளென்று சலபே 

ரோடுவார்கள். இது குமிலோசை. இது சிவல் சாடையோசை, பின்றொடர்ர் 
துவாருங்களென்று சிலரோடி.3 தேூவோர்கள். இகோ வெயிலொளி வீசுஏன் 

நது, விளங்குவான் பெரிய இர$தின கழையுடைய வேகங்கொண்ட பாம்பு 

இதுவென்று நெடுர்துமஞ் செல்லுவார்கள். இது தாங்கித் தெளிர்து வகுகற 

8ீண்டமறை முழஙகுகின்ற ி)௮யவோசை. அகன்பின்னே கொடர்ச்துசெல் 

லுவோமென்று பலரும் கும்புக்வொர்கள். ௭-.ற.. (௩௪) 

குன்று குன்றுதொரு நீல மேவியகு ளர்தொறுங்குளிர்வ னந் 

தொறும்,சென்.று சென்றடிதொ டர்ந்த டர்ந்துபல இக்கி னுஞ்செ 

றிவி லங்கெலாம், கொன்று கொன்று கூவை செய்தெ ரித்திடுகொ 

டுங்ச னற்படுகொ முந்தசை, தின்று இன்றுபுன லண்டு வென்றி 

புனை திண்பெ ரும்படை. ஈடந்ததே. 

இ-ள். மலைகளுள்ள இடங்கள் முழுதும் நீலமலர்கள் பூத்த குளயகள் 

முழுதும் குளிர்ச்சசாகெள்முமு.தும் போய்ப்போய், மிருகங்களின் sree Sy
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த்தி ச் தொடர்ந்து பல செைகளிலு நெருககின மிருகறகளை யெல்லாம் சொ 

ன்றுகொன்ற குப்பல்செய்து. எரிக்கதக்ச சொமையான கெருப்பிலேசுட் 
டகொழுப்பு மாமிசஙகளைத் நின்ற இன்ற (சாசஙகொணடு) நீை குடிததுச் 
செயஙகொண்ட பலமானபெரிய சேனைகள் அக்காட்டுக்குள்ளே சென்றன. 

இரவி னிற்பெரிதி ரண்டு சூன்மழையி ரூண்டு துன்றிபுல கெ 

as oon, ura wi gator Ou sna bug Liss (para 

௮ம்பிலுற்,றரவி னங்கரடி புலிகவ பன் றிக௱ முங்யு மமபெலிம டங் 

கல்மான்,கரவி லுறறிதனு கநறையு மென்றெயினா காடெ லாமெரி 
பரப்பினார். 

இ-ள். அந்தக் காட்டிடமெல்லாம் இராநதிரி காலததிலும் ௮திசமாகஇ 
ரண்டு, கர்ப்பங் கொண்ட மேோங்கள போலவு மிருணடு நெருங்குதலாய்ப் ப 

ரவி, எய்த ௮ம்பு எதிரி.னாத இறந்து நம்படியாகப் பாவி முள்ளுச் காட்டுப் 

பக்கத்திலே போய் ௮யலேவைதது. ( கூட்ட௱கள - காடிகள்-புலிகள் - பன்றி 
கள்-அமைகள்-உடும்பு௧6 தடையுடையபகஙகள்-முதலான மிருககசள் ஒளித.து 

மறைவாய் இச்சாட்டிசேச்குள்ளே 8, மெனற வேடாக எந்தச் காடெல்லாம் 
நெருப்பை மூட்டினார்கப்ட எ-று. (௩௭) 

சண்ட வொதழல்ப சத தழன் றுலகு தன்னையுண்ணவெழுதன் 

மைபோல், கண்ட மொன்பதுமெ ரிகதிடததெறக டுங்கொழும் 

பொறிகள் சிந்தின, கொண்ட லிறபுகை.. ரஈ ௫ சற்றினகொ முஞ் 

சு டர்ப்படுகொ முநதுபோப், ௮ண்ட முற்றனப ரநததாதரம தற் 
குமப்புறமெ முநததே. 

இ-ள். அப்போது வேக _றரையுடையவெப்பமான செருப்பு தனக்குப் ப௫ியு 

ண்டாடச் சொதத்து உலகமெல்லாம் பு1145 எழுர் ரா. போலுவசகணடககளு 

மெரியச்சுடிதின் ற கடுமையான செழுமையுள்ள பொரிகள் சதஈலாயின, மேக 
சளைப்போற் புகைகள் கம்மிப்பாவி எவ்விட,நுஞ் குழ்டிலாயின., நெருப்பி 

ஓுண்டாகிய கொழுந்து சென்று ௮காயமெல்லாம் பரவின. (அதனாலுண்டா 

ன) புசையானது அகாயததுக்கு அப்பாலுககிளர்க் அ சென்றன. எ-று. (௩௭) 

fli drag plo வெநது வெகதுடலசு ர௬ண்ட பற்பலவி ல 

ங்கினம், கட்டுபாசமது விட்டஞாவிகள்க டி த௫டசசலகழிக்கன., 

கெட்டழிரதுநிலை யற்று மீமிசைகி ளாகதெ முகதுகுதி கொண்டு 

போய், விட்ட மாமுனியி ௬௩த சூழலிலவெ ரண்டு இற்சிலவி ழூ 

தவே 

இ-ள். ௮சேகசோடி மிருகக்கூட்டஙகள். அப்படிச ஈடுகின் உ சிவச் 2கெரு 
ப்பினாலே வெர்து வெர்து உடலெல்லாம சுருணடன. சட்டினகயிற்றை அவி 
ழ்த்துவிடலான சாய்கள்போய்க்கடிகஈ இறமிூகஙகள் இமா ன. சிலசிலமிரு 

கஙகள், தமது நீலைகுலைந்து இருக்க இட மிலலாமல மேலேகிளமபி உயர்சது



௧௫௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

தாவிச்கொண்டு போய்த் 5ங்களை அனுப்பின பெரியவிசுவாமித்தி முனிவரி 

ருக் இடத்திற்குப் போய்ப்பயந்து விழுந்தன. எ-று. (௩௮) 

மட்டி லாதனவி டுர ந னம்மவன்வ தைத்தனன்்கொலிவ னத் 

திலே, பட்டி லாதனவெ ருண்டு வந்தனவெ னச்சி னம்பதை பதை 

த்திட, விட்டி லாவினவி ளைப்பல் யானெனவெ குண்டு விட்டவெ 

கு வெவ்விலங், கெட்டி லொன்றுவரல் கண்டி லேமெனவி ருந்த 

மாமுனியி ரங்இனான். 

இ-ள். அங்இிருச்த பெரிய விசுவாமித்திர முணிவர் அம்மிருசங்களை க்கண 

டுஅளவில்லாத மிருகஙகளை விட்டோமே அவைகளை யெல்லாம் அரிச்சர் இர 

ன்இர்தக் காட்டுக்குள்ளே கொன் றுவிட்டானோ ! சாவாதமிருகங்ச எல்லவோ 
பயர்து இங்கே வரலாயின வென்று கோப் 2ல் அடி துடித்து, ௮அச்சோப 

த்தைஒருவகையே 7யஇியில்லா MB sat sir மாக ண்டாச்குிேேனென் 

றுசொல்லிச் கோபித்து சானனுப்பின ஆ மானோசை சாடிய மிருகங்களில் ௭ 
ட்டிலொரு பங்குகூட இங்கேவருவுக. , 6 சரலையியென்் று மிகவுங் இலே? 
த்தார். எ-று. aye con oS Os (௩௯) 

கலிகிலை 5. துளை. 

கலங்க லென்றணி கரக்கினற் கெளசிக னமைத்து 
விலங்கி னங்களை jor eB 1 வினை விளைத் நனவும் 
அலங்கன் மன்னன் வதைத்து மாருயிர் வருந்த 
நலங்கு வந்தது சஈவிலுமென் “mene Bi நவிலும் 

இ-ள். விசுவாமிதஇரர் மிராகயகளை யெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சலங்க 
வேண்டாமென்று கையாலமையச் செய்.௫. நீங்கள் போய் ராட்டை அழித்த 
அம் அதற்கு வெற்றிமாலை சொண்ட அரிச்சர்தரன் சொன் றிதும் உங்களு 

டைய அருமையான ஈயிர் வருந்துதலாகி நொந்து இங்கே வர்சது முழுதும் 
சொல்லுககளென்றுசொல்ல. மிருகல்கள் சொல்லத் தொடங்கின. எ-று. 

கான டுங்கிடக் கண்புனல் சொரிரந்திடக் கழுத்தின் 
மேன டுலடெ மெய்யெலா ஈடுங்டெ விசம் 
வான டுங்கிட மறலியைக் சண்டமன் னுயிரே 
போன டுங்கிமா முனிவனைப் போற்றியே புகலும். 

இ-ள். கால்கள் ஈடுங்கவும. சண்களிலேகீர்சச் சவும்.கழுதக் துக்கு மேலான 

தலைஈடுங்சவும், உடம்பெல்லாம் நடுறகவும் வீசுஇன் உ வாள்கள் நடயெசவும், யம 

னைச் சண்ட மிகு, தியான உயிர்கள் ஈகெகுவன போல் நடுங்க, விசுவாமித் திர 
முணிவரைப்பார்த்துத் துதித்துச சொல்லலாயின. எ-று. (௪௧) 

சென்ற னஞ்செழும் பயிர்களு முயிர்களுஞ் சிழறைத்து 
நின்ற னம்மெமை நெடுமுடி மன்னவ னோரந்து 
கொன்ற னன்பிழைத் தெய்தினஞ் சிலசில குறையும் 
என்றாவாலிரிக் தெய்திய விலங்குக ளெல்லாம்.
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இ-ள். ஐடி.வர்த மிருகங்க ளெல்லாம். சாங்கள் போனோம், போன 
வுடனே அங்குள்ள செழுமையான பயிர்களையும், அவைகளைச் காக்கின்ற 

உயிர்களையும் அழிச்துக்கொன்று இரிக்தோம். பின்பு. எங்களை அச் நீண்ட 

இரீடாகிபதியான அரிச்சர் திரன் வந துசொன்றான்; அதர்குப்பயச்த நால் 

கள் தப்பித்துவர்சோம்; வாராமலங்குள்ள லெதும் இர்சேோரத்துக்குள்ளே 
குறைதலாய்ப் போகுமென்று சொல்லின. எ-று. (௪௨) 

என்று கூறிடக் கெளசிக ளெரியெழ விழித்து 
நன்று ஈன்றென ஈகைத்துக்கை மாசியிற் சேர்த்தி 

வென்றி வேந்தனை வெல்வது கருதியோர் வீரப் 

பன்றி தன்றவப் பெருமையா லிமைப்பினிற் படைத்தான். 

இ-ள். என்று அம்மிருகங்கள் சொன்னவுடனே, விசுவாமித்திரர் நெரு 
ப்புத் தோன்றக் கண்களைச் இறந்துபார்த்து, ஈல்லது ஈல்லரென்று சரித 

துக் கையை மூக்ின்மேலேவைத்து. ரெயஙகொண்ட அரிச்சர் இனை வெல் 

வதாக எண்ணி ஒருவீரத்தையுடைய பன்றியைம் தனது தவப்பெருமையி 
னாலே ஒரு க்ஷணகேரத்துக்குள்ளே சிருஷ்டித்தார். எ-று. (௪௩) 

பொன்னி றத்துமெய் வெண்ணுறத் துசிர்புட்ப ராசம் 

நன்னி றக்கண்ட சாலுகா லஓுஞ்செழும் பவளம் 

சென்னி றத்தசண் செம்மணி செழுமுகம் பச்சை 

அன்னி றக்குர நீலம்வச் சிரத்தெயி றதற்கே, 

இ-ள். பொன்னிதமான உடம்பும், வெண்ணிறமான நகங்களும். புட்ப 
ராசம்போல் ஈல்ல நிறமான கழுத்தும், செம்பவளம்போல் சான்குசால்களும் 

Cosi purer சண்களோ சிவந்த இரத்தினம்போலவும், செழுமையான மூக 

மோபச்சைரி றமாகவும், இருணி௰மான உரோமமோ நீலமாகவும், வயிரம்போ 
ல்பற்களும் ௮தற்குண்டாயின. எ-று. (௪௪) 

வயிற்றி னாற்பெரு மண்புவி மறைபட மறைக்கும் 
எயிற்றி னாலுயர் விண்புவி யேழையு மெடுக்கும் 
கயிற்றி னாலுயிர் கவர்ந்இடு காலனைக் கலக்கும் 
பயிற்றி னாபினை யென்செயா தப்பெரும் பன்றி. 

இ-ள். அது சன்வயிற்றிலே பெரிதான மண்ணுலகமெல்லா மறையும் 

படி. மறைச்கவல்லது; கொம்பினாலே உயர்ர்ச ஆகாயச்சையும் உலகமேழையு 
மெடுக்கவல்லது; பாசத்தினாலே உயிரைப் பிடிக்கவருகின்ற யமனையும் கலங் 
கச்செய்யவல்லது; இப்படி யமனையும் கலங்கக்செய்ய வல்லதனால் இனி 
யென்னதான் செய்யமாட்டாது அந்தப் பெரிதான பன்றி. எ-று. (௪டு) 

அப்பெ ருங்கொடும் பன்றியை யருந்தவ னோக்கி 
எப்பெ ரும்படைத் தலைவரு மெயினரு மிறக்கத் 
தப்ப றக்கொலை செய்தரிச சந்திரன் றனனை 
இப்பெ ரும்பொழில் கொணர்ந்துநீ போவென விசைத்தான்,



௧௫௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். அப்படிப்பட்ட பெரிய கொடுமையுள்ள பன்றியை அரிதான 
தவத்தையுடைய விசுவாமித்திரர் பார்த்து, எங்குமுள்ள பெரிய சேனாதிபதி 

களும். வேடர்களும், சாவும்படி நப்பாமாசொன்று, அரிச்சச்திரனை இந்தப் 

பெரிசான காட்டுக்குள்ளே தொடர்ச்துவரும்படி. கொண்டுவந்துவிட்டு நீ௮ப் 
பாம் போவென்று சொன்னார். எ-று. (௪௬) 

என்று கூறிட விருடியை ஙவணங்ூகெட் டெயிற்றால் 

குன்று நீறெழ வெற்றிரீள் குவடெலாங் குறைத்து 

நின்று நின்றுசெற் கண்களா வெருப்புக விழித்துச் 

சென்று சாடிற்.று மன்னவன் சேனையைச் தற, 

இ-ள். என்று சொன்னவுடனே அர்தமுனிவரை வனங்கச் சொண்டு 
நீண்டகொம்பினாலே மலைகளெொல்லாந் அாளாகக்குச்தி, உயர்ச்த மலைச்சிகரல் 

களையெல்லாம் பொடிப்பொடியாக்கி, அங்கங்கே நிலைசொண்டு இவந்த கண்க 

ளிலே நெருப்புச்சிர்தத் இரர்துபார்)துப்போய் அாசன்சேனைக ளெல்லாஞ் 

சர தஇியோடும்படி. அடித்தது. எ-று. (௪௪) 

தலைக ளற்றிடத் கடங்கர மற்றிட வீரர் 
குலைக எற்றிடக் குஞ்சர மற்றிடக் கொலைஞர் 
சிலைக ளற்றிடச் செஞ்சா மற்றிடத் திரைகள் 
வலைக ளற்றிட வெற்றிற்று மாயவ ராகம். 

இ-ள். அ௮ச்தமாயாரூபமான பன்றி, மூலைகளறுபடவும், நீண்ட கைக 

எறுபடவும், வீரர்களுடைய ஈரர்குலைசளறுபடவும், யானைகள் சாவவும், 

கொலை வேடர்களுடைய விற்சள் மூறியவும், செவ்வையான அம்புகள் முறிய 

வும், திரைச€ீலைகளும். வலைகளும். இழிபடவும் சாடியது, எ-று, (௪௮) 

பீளு மீரலும் பித்துநீள் குடர்களும் பிளக்கத் 
தாளு நெஞ்சமு மற்றிட முவெல்ச் சாடி 
ஆளு மற்றிரு தோளுமற் நங்கையிற் பிடித்த 
வாளு மற்றி. வெற்றிற்று மாயவ ராகம். 

இ-ள். ௮ரத மாயப்பன்றி, வயிறும், ஈரலும், பித்தும், நீண்ட Geos 

ளும்சரிய, காலும் மார்பும் ஒடிந்து பிளக்க. நாய்களைச்கொன்று வாள்வீரரும் 
சாவ, அவ்வீரர்களுடைய இரண்டு தோள்களுமொடிய, அவர்களுடைய அழ 
இய கைகளிலேகொண்ட வாள்சகளுமொடிய மோதியது. எ-று. (௪௯) 

கரிப டப்படச் சனை கள் படப்படக் சலினப் 
பரிப டப்படப் பரிக லம்படப் படப்ப சங்கண் 
ணெரிப டப்பட விரதங்கள் படப்பட விடைதாள் 
அரிப டப்படச் T DY Bl (G,H OT பட்டன வனந்சம். 

இ-ள். யானைகளெல்லாமிறர் சன. அவைகளிறச்சவே சேனைச ளெல்லா 
மிறந்தன. ௮ச்சேனைகளிறக்தனபோலவே கடிவாளம்பூண்ட குதிரைகளெல் 
லாமிறந்தன. அவைகளிறர்தாற்போலவே 3626 குரை வீரர்கள்கொண்ட



வேட்டஞ்சேய்காண்டம், ௧௫௯ 

ஆபரணங்கள் சர்தவும், அப்படியாக இஈபப்பன்றியின் பசுமையான சண்களி 
லிருந்து நெருப்புப் பொறிகள் போய்ப் படும்2தாறும் இசத்தங்க ளெரிர்தன. 

இப்படி. இறர்தவைக எனேகம். எ-று. (௫௦) 

கைத வம்மிது வென்றறக் கடற்படை கலங்கி 

மைத வழ்ந்ததிண் குன்றின் மாக்தினு மறைந்து 

பெய்த Carers or a குணில்களும (ரிறைமுக மழுவும் 

எய்த வாளியும் பொடிபட விதிர்த்ததவ் வேளம். 

இ-ள். அதுகண்டு, இந்தப் பன்றி மாயாரூப மென்று மிகவும் கடல் 

போன்ற சேனைகள்சலங்கி, மேகங்கள் சஞ்சரிக்சன் ற மலைகளிலும். மரங்களி 
லும்போய் மறைந்துகொண்டு, எரிர்த வேல்களும், வளை சடிகளும் அர்த்த சச் 

இரன் போன்ற முகமச்சையுடைய மழுக்களும், எய்த அம்புகளுர் தூள்தூளா 
கப் பண்ணிற்று அர்தப்பன்றி. ௪-று. (௫௧) 

குடர்பி ளந்தன குறங்குகள் பிளக்தன கொடுங்கை 

மடல்பி ளந்தன வாய்ப்பிளந் ஆனி விரு ௮கிராய் 

உடல்பி ளந்தன வுரம் ந் wou Bar மருண்ட 

கடல்கி டார்தெனக் (Hoh BG வனமெலாங் கலந்த. 

இ-ள். இச்தச சேனாவீரருடைய குடல்களுஞ் சரிர்சன. துடைகளுமூறிர் 

தன. கொடியகைப்புறங்களும் பிள் உன. வாய்களுங் இிதிர்சன, இரண்டு பிள 
வாக உடல்களும் பிளந்தன. மார்பும்பிளந்௨ன. தலைகளுமுருண்டன. கடல் 
பொங்கினாற்போல் இரத்தஜலம் அர்த வனமெல்லாம் பரவின . எ-று. (௫௨) 

ரமி தந்தன இிரள்பிண மிதர்சன தெறித்த 
சாமி தந்தன கழன்றன கால்கமாங் கண்ணும் 
குரமி தந்தன குதிரைகண் மிதந தன ரூணில்வேல் 
சரமி தந்தன குருதியந் தடங்கட றனிலே. 

இ-ள். இல் வுதரப்பிரவாக இலே, தலைகள் மிதந்தன, பிணக்கூட்டங்கீ 

ள் மிதந்தன, ஐடிர்ச கைகள் மி5ர்தன.] கால்களும் கண்களும் வெவ்வேருய்ப் 
போயின.குதிரைச்குளம்புகளும் மிதந்தன. குதிரைகளு மிதச்சன. வளைதடிக 

ளும், வேல்களும், அம்புகளு மிதந்தன . எ-று. (௫௩) 

தோளை வீழ்த்தது துடைகளை வீழ்த்து தோள்சேர் 
தாளை வீழ்த்தது தடக்கையை வீழ்த்தது தயிர்போல் 
மூளை வீழ்த்தது தாழையுன் மாருத மோதப் 
பாளை வீழ்ந்தென வீழ்ர்தன வேடர்தம் பற்கள். 

இ-ள். தோள்களையும் விழப்பண்ணிற்று. துடைகளையு மொடிந்து விழ 
ப்பண்ணிற்று. தோள்கள் தொய்குவதான கால்களையும் விழப்பண்ணிற்று. 

நீண்ட சைகளையும் விழப்பண்ணிற்று. தயிர்ககட்டிகள்போல் மூளைகளும் 
சிர்சப்பண்ணிற்று. தென்னமரததிலே காற்றுவீசப் பானைகள் இழ்தனாற் 
போல் வேடருடைய பற்கள்சிர் இன. எ-று. (௫௪)



௧௬0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கொலையெ டு சவே லெயினர்தக் குருதிரீர் பெருகி 
மலையெ டுத்துநீண் மரங்களை முறித்தெடுத் தோடிச் 
சிலையெ டுத்துவீழ் திரைகளும வலைகளும் வாரி 
அ௮லையெ டுத்தரீர் வாரியை யணைந்ததை யன்றே, 

இ-ள். கொலை செய்யத்தக்க வேல்களைச்கொண்ட வேடர்களுடைய 
இரத்தஜலம் பெருகி, மலைகளை யுருட்டிச்கொண்டும், மரங்களை முறித்துக் 

கொண்டும்போய். விற்களையுங்கொண்டு, கட்டி விழுக்திருக்கிற திரைசசிலை 

களையும் வலைச்சயிறுகளையும் வாரிக்கொண்டு, அலைகளைச் கொண்ட நர்ச்சட 

லிற்பொய்ச் கூடிற்று. எ-று. (௫௫) 

சென்ற சென்றவத் திசையெலாம் பிணக்குவை செறியக் 
கொன்று வீழ்த்திடக் குலைக்சக் கொடும்படைக் கூட்டம் 

நின் ற இக்கினை நாடியே நிருபன்முன் னொருவன் 
பன்றி யோடிய விசையினைப் பலமுறை பகர்ந்தான். 

இ-௭. தான்போன இச்குகளிளெல்லாம் பிணங்கலின்குப்பல்சள்கெருங்கும் 
படிகசென்று விழும்படி. செய்யவே. அ௮ர்தக்கொடிதான சேனைக்கூட்டங்குலை 
தலாயிற்று. ஒருலீரன். ௮ாசன்றிர் இடததைச் தேடிச்கொண்டு போய் 
பன்றி யோடி.தஇரிநுற வேகத்மைப் பலவகையாகச் சொன்னான். எறு. (௫௬) 

அந்த வாசகங் கேட்டரிச் சர்தான் முனிரந்தே 
எந்த வாறுவர் தெய்திய திவர்களை வதைத்த 
தந்த வாறெது கூறென வரசனை வணங்கி 
எந்தை கேளெனா வேடுவன் வகைவகை யிசைத்தான். 

இ-ள். அர்த வார்ச்தையை அரிச்சர்தரன்கேட்டுத் கோபங்கொண்டு 
அப்பன்றி எந்சவழியாக வர்து கூடிற்ற? இவர்களையெல்லாம் எர்த வகை 
யாசக்கொன்து? அதனை௪ சொல்லென்றகேட்ச, அவ்வேடுவன் அரசனை 
வணங்கச்சொண்டு, என் சுவாமியே! கேட்டருளு மென்று வகசைவகையாகத் 

தெரியச்சொன்னான். எ-று. (௮௪) 

வான மமமுமண் ணெமுமுன் மருப்பினா லெடுத்த 

என மோபு மெரித்தவ னுலகெலா மெரிக்கும் 
தான மோவுயிர் துரிசறச் சமனெடும் பன்றி 
யான தோவது சிறிதும்யா முணர்ர்தில மையா. 

இ-ள். ஐயனே! மேலேமுலகமும். இர்த உலகங்களேழும் முன்னே ஒரு 

கொம்பிலே தாங்கெ (பெரிய) வராகர்தானோ! திரிடாரசகனஞ்செய்த பரம 
வனுடைய உலக௩ களை யெரிக்கத்தக்ச சக்தியுள்ளதுதானோ! உலகத்துள்ள 

உயிர்களின் வேரறவசாக யமனானவன் Sem. வராகவடிவு சொண்டது 

தானோ! ௮ர்தப் பன்றியை இச்சன்மையசென்று கொஞ்சமேனும் யாங்கள் 
தெரிர்துசொல்ல வல்லோமல்லோம். எ-று. (௫௮) 

தலைநி றம்பச்ரை தன்னிறம் பொன்னிறநர் தறுகண் 
னிலைறி றஞ்செழு மாமணி rile sor நீலம்



வேட்டஞ்சேய்காண்டம். க்க 

மலையி னும்பெரி தானதோர் ௮ராகம்வந் தெய்திக் 

கொல்பு ரிர்தது கூன்பெருங் கோட்டினா லென்ருன். 

இ-ள். தலையினணிரமோ பச்சை நிறம், ௮தனுடலின் நிறமோ பொன்னிற 
ம்; அதன் கொடுங்கண்களின் ரிலையானகிறமோ செழுமையான பெரிய இரத் 

இனகிறம், ௮தன்குளம்போ இச்இர நீலகிஈம், இன்வாறு மலையினும்பொிதான 
ஒருவராகமானது வர்து ஈமது சேனையிலே கூடித் தனது வளைவான பெரிய 
கொம்பினாலே கொலைசெய்ததென்று சொன்னான். எ-று. (டு௯) 

சேனை யும்பெருர் தேர்களுந திண்பரித் இரளும் 

யானை யுங்கொடு முடுவலு மிறந்திட வெற்றிக் 
கானெ லாம்பிணக் காடுசெய் தெய்திற்றுக் கண்டாய் 
தேன லங்கலாய் தேரினை த் திரிதரு ளென்றான். 

இ-ள். ஈம்மூடைய சேனைகளையும். பெரிய தேர்களையும், பலமான குதி 

லாச கூட்டங்களையும், யானைகளையும்,கொடியசாய்களையும் சாவும்படிக்குத இ 

கீகொன்று காடெல்லாம் பிணச்காடாசப் பணணிச் கொண்டிருச்ச்றது, 

தேனொழுகின் உ மாலையணிந்த ௮/சனே ! உமது தேரை அுசே திருப்பியரு 
எவேணுமென்று கூறினான். எ-று. 

சண்டாய முன்னிலையசை. (௬௦) 

அறு£ர்சகழிரெடி.லடி. யாசிரிய விருச்சம். 

என்று பகர்ந்திட மன்னவர் மன்ன னெமுர்த கத்துடனே 
நன்றிது ஈன்றென வங்கையொ டங்கைய 60h Gh கைத்துடனே 
இன்றும டிந்தவ ரின்னுயிர் தம்மிலு மெம்முயி ரோவலிதென் 
ற்ன்றுச௪ வுந்தரி தந்தநெ டுஞ்சிலை யங்கையெ கித்தனனே 

இ-ள். என்று சொல்லவே, இராசாதிராசனானவன் அப்போது தனக்கு 

ண்டான கோபத்துடனே ஈல்லது, இது ஈல்லதே! என்று ஒருகையுடனே 
ஒருகையை மோதிச்சிரிதது. இன்றையக் இன மிறச்தவர்களுயிரிலும் எங்களு 
யிர்தாஜோ சிறர்சதென்று அப்பொழுதே, முன்னே சவுர்சரிேவி கொடுத்த 
வில்லை அழகியகையிலே கொண்டான். எ-று. (௬௧) 

பாகரின் மிக்கவ னான்மறை முற்றெஇர் பாகுகு றித்தவனும் 
சாகர முற்றெழு பாலுகு லத்திறை தாளிணை யைத்தொழுதே 
சாகரி கஞ்சுட ராடா வப்பணி நாயகி பொற்கடிலர் 
சேகரி பத்தி காளிகொ டுத்தரு டேரைந டத்தினனே. 

இ-ள். தேர்ப்பாகரில் மிகுர்த சாமர்த்கியனாய், சான்கு வேசங்கள் முழு 

அர்தெரிர்து செலுத்மச்தக்ச சாரதித் தொழிலிலும் வல்லவனான௮ன் 6. 
லிலே தோன்றிவருற சூரியகுலத்தரசனுடைய பா3ங்களிரண்டையும் வண 

ங்சச்கொண்டு, யோச்கியதையான கார் தியைச்கொண்ட ஆ௫ுதின் ற சர்ப்பாப 
ரணம்பூண்ட தேவியாயெ செம்பொன்னிறமான சடைத்தலையையுடைய பத் 
இரகாளி கொடு$ருளின தேரைச்செலுத் னான். ஏறு, (௬௨) 

al



௧௬௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

படியு மிடிர்தது பொடியுமெ முந்தது பலபல பைம்பொழிலும் 
மடிய விழுந்தன ககனம டர்ந்துயர் வரையுகெ ரிந்தனவான் 

முடியு மதிர்ச்தது கதிருமறைந்தது மூகிலுமு ழன்றதுநீ 
ரிடியு முதிர்தது கொடிமலை யுஞ்சுட ரிரதர டர்திடவே. 

இ-ள். கொடிச்சட்டின ஒளியையுடைய தேர்செல்லும்போது, பூமியும் 
பள்ளமாயிற் ற; (அதனால்) காளிகளுங் செர்ச்ஈது; பற்பலவகசையான காச 
ளுஞ் சாய்ர்துவிழுச்சன. ஆகாயத்சையுமுட்டி உயர்ச்திருக்ற மலைகளெல்லா 

ம்கெரிர்தன; ௮ண்டமுகடும் அதிர் ரலாயிற்ற; சூரியவுமறைதலாயிற்று; மே 

கங்களும் அலைவன வாயின ; £ரும்-இடி.பும் சிர் துதலாயின. எ-று. (௬௩.) 

மாறுப டச்சில தன வுற்றெழு மால்வரை யத்தனையும் 
நீறுப டப்பட நகாடிம ணிச்சு டர் Omg Qe Ags son ore 
ஆறுப டப்பட வறுபு னற்றிசை யா(ரியை யொத்திடவே 
வீறுபடுத்துய/ கானம னத்தையும் வேசொடெ டுத்தனவே. 

இ-ள். இர்சச் தேருச்கு மாறாக, சிலவீரர்களுடைய சேரென்னும்படி பே 

ர்கொண்டு வரு௨னவான ஊயர்க்த மலைசகளெல்லாம் தூளிகளாடி மேன்மேலு 
ங்களா அர்தப்பன்றியைக் கேடிச்கொண்டு செல்லும்போது, இரத்தினகஏத 
மான தேருருளைகளின் €ழகப்பட்டவைகளெல்லாம் நெரியும்படிச்செல்ல, 
அதனால், ஆறுபோல் இந்தப்பிரவாக மேன்மையாக அந்த இரத்தப் பிர 
வாகம் ௮ர்த இடத்தப்பிவாகமானது ஊற இன் நீரையும் அலைகளையுமுடைய 

கடலை யொப்பாகப்பெருகும்படியாய் உதிர்ர்கத காகெளெல்லாம் வேரோடே 
பிடுங்கிச் சகொண்டுசென் றன. எ-று, (௬௪) 

தங்கமு டி.த்தனி வெண்ஃவி கைத்திரி சங்கும கற்கெதிரே 
திங்களெ னத்தவ எர்திகம் முூத்தொளி ந்தும ருப்பதனால் 
வெங்கண்ம தக்களி றும்பல விற்செரு வென்றப ரித்தாளும் 

பங்கமு றப்பல பஞ்சுப டுத்திய பன்றியெ திர்த்த ததுவே. 

இ-ள். தங்கக்சரீடத்தையும், ஒப்பில்லாகவெள்ளைக் குடையையுமுடைய 
இரிச்சங்கு புத்கொனான அரிச்சர்திரனுக்கு முன்னே, சந்திரனைப்போல வெ 
ண்மையாக விளஙகுஇின் உ ஒளிவீசதலை யுடைய கொம்பினாலே, வெள்வியக 

ண்களையுடைய மதயானைகளையும். அகேகம் வில்லாளிகளைப் போர் செய்து 

வெல்லத்தக்க குதிரைக் கூட்டபகளையும், பங்கப்படப் பலவிதமான பஞ்சு 
போற் பறக்கச்செய்கிற பன் றிவந்து முனைர்தது. எ-று. (௬௫) 

வேயின்மி குத்தெழு மால்வரை பெட்டி ணு மீதுவி சைப்புறவே 
பாயுழு இற்குல மேழையு மப்பொடு பாரில்வி ழாசிதறும் 
வாயினு ரைத்திசை ராலுமி றைத்துயா வானுமி றைக்கும்விழித் 

இயின்ம ணித்திரை நீர்வட வைக்கனல் சரவெ ரித்திடுமே. 

இ-ள். மூங்கற்காகெள் மிகுதியாச வளர்வனவன உயார்த எட்டு மலைக 

ளின்மேலும் வேகங்கொண்டு பாயும், பின்னும் மேகச் கூட்டங்க ளேழையும் 

ருடனே பூமிபியே விழும்படிச்சிதறுவிக்கும்; நன் வாயிலுள்ள் துரையை கா



வேட் டஞ்சேய்காண்டம். Sih 

லுதிச்லெஞ்சிர்தி உயர்க்த wysrusHgwe Fegw, sarsallh Caper ye 

நெருப்பினாலே, முத்துகளைவீசுஷ் ௮அலைகளுடனேகூடின கடலையும். வடவா 

ச்கினியையும் ஒருசோ எரிக்கும். எ-று. (௬௬) 

ஆடனம SHB 61 GIB சைக்களி ரூனவை யத்தனையும் 
கோடத ஸனிற்கர மீதுற வைத்துடல் கூசிவெருக்கொளவே 
சேடன்மு தற்படு வாளர வத்தலை சேர டுக்குறமவ 
ஒடும்வி சைத்தெழு நீள்புவி யைம்புன லூறரெ ரித்துமுமே. 

இ-ள். வெற்றியினையுடைய மசங்கொண்ட எட்டுத்திச்கு யானைகளெல் 

லாவற்றையும், தன் கொம்பினாலே, அவைசளின் துதிச்சை சளிலே குத்தி 
(சோகச் செய்ய, அதனால் அவைசள்) உடம்பு கூடு ஈடுங்கிப் பயப்படவும், ௮ 
Grier முசுலாகவண்டான ஒரியையுடைய பாம்பின் ஈலைகள் முழுதும்ஈடு 

ங்கவும் ஓடும்; வேகங்கொண்டு எளம்பும்; நீண்ட மண் ணுலசத்தை நீர்பெருகு 

ம்படிக்கிழித்து முகத்தனாலே இண்டும், எ-று. (௬௭) 

ஊறுப டுத்திடு பாகர்செ லுத்திய வோடடம தச்கரியை 
நீறுப டுத்திடும் வீரர்ஈ டத்திய நீளிர தத்தினையே 
கூறுப டுத்திடும் வாதுவ ரெற்றிய கோலவ யப்பரியைச் 
சேறுப டுத்இடு மாமக ரத்தாள் சேரும ளக்கரையே. 

இ-ள். கொலை செய்யத்தக்க பாகர்கள் செலுத்தி வருகின்ற முகபடாத் 

தையணிச்ச மசதயானைகளை மண்தாளிலை புரளக் குத்தித் தள்ளும்; வீரர்கள் 
செலுத்திவருறெ உயர்ந் ததேர்களைச் சக்கைசச்சையாகப் பேர்ச்கும் குதினா 
லீரார்சள் ௮தட்டிச் செலு$துகின்ற அழசான வெற்மிசொண்ட குதிரைகளை 

ப்பெரியமீன்கள்கூடின சடலின்சேற்றிலே புழையசசெய்யும். எ-று... (௬௮) 

அனர்த்தம்வி ளைக்கவி டுக்தத வத்தன வித்கவு ரைப்படியே 
சனத்துவெ றித்தும தக்கரி கற்கிதி டுக்கிட வுற்றணுகி 
இனத்து£ கத்தரு ணக்கன கத்திர தத்தினை பயெற்றுகெனா 
மனத்தினி னைத்துவ லத்தபு றத்தின்ம ரூப்பையொ டுக்கியதே. 

இ-ள். இப்படிக் கெடுதிசெய்ய அனுப்பின ஈவமுணிவர் சொதெத வத்தி 

ரவின்படியே, (அப்பன்றி யானது) கோபம் கொண்டு, வெறி கொண்டதாய் 
மதயானைகளுங். குதிரைகளும் பயப்படும்படிப்போய். ரொருங்கிச் கூட்டமான 
குதினாபூண்ட சவெர்;பொன்மயமான அசன் கேரை உடைச்சு வேணுமெ 

ன்று தன்மனத்திலே யெண்ணி. வலதுபுறத்திலுள்ள கொம்பைச்சாய்த்துக் 
கொண்டு சென்றது. எ-று. (௬௧) 

உதித்தது ணைப்பிறையொத்தம ருப்பையொ டுக்கவு ணர்ச் 
பெருக், கதித்தபெ ௬த்தசி லைக்குள டுத்தொர்க னற்கணை கொட் 
டுவிட, எதிர்ததகிருட்டியி னெற்றியின் முற்றியெ டுத்தகலக்கொடு 
போய், விதிர்த்துட லுட்வெ ருக்கொள மற்றொரு வெற்பிடை யு 
ய்த்ததுவே.



௧௧௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். இரண்டு சர்திரப்பிறைபோன்ற கொம்பை ஒடுக்கிக்கொண்டு வர் 
தீ அப்பன்றி செல்லும்போது, அரசன். அக்சமயர்தெரிர்து நினைவு சொண்டு 

கெட்டியாகப் பருத்திருக் சன ௮ வில்லுச்குள்ளாக நெருஙடச்சென் றுஒரு 
அக்னி சாஜசுல்லியமான அம்பைத் தொடுந்துப் பூட்டிவிட்டபோது. அந்த 

க்கனற்களை உதிர்த்துவந்த பன் பியின் நெற்றியிலே பட்டு நெருங்கித் தூரக் 

சொண்டுபோய் அர்கப்பன்றியின் உடம்புகடுஇக்கூசிப் பயஙகொள்ளும்படி. 
சேறேயொரு மலைமிலேபோய் விழப்பணணியது. எ-று. (௭௦) 

உய்த்தது நீளிடை பததுள யோசனை யுற்றெழு மால்வரைமேல் 

வைத்தலும் வாய்வ(நி கக்கிய சோரியில் வட்டணை யாவுழலர லாம் 

மெய்த்தவன் வாழ்பொழி. லுட்புக வோடலும் விட்டப தாதியெ 

மொய்த்தன காவல னை பபுடை சூழ்தர முற்ெர் வாரிதிபோல். 

இ-ள். நீளமும் அகலமும் பது ரோயசனை அளவுள்ள தாகச் கொண்டு 

மிகவமுயார்த மலைமேலே விழப்பணண்த பள்ளுமளவில, அப்பன்றியானது 

வாரய்வழியேசச்செ இரத தததுடனே ஈச்இரா இருகியாகச சுழன்றுஅர்தமெய் 

யான தவமுனிவர் வாசம்பணணுகிற சோலைக் குள்ளே செல்லுவதாச தடும் 

போது. முன்ன நாகப் பொக ஆாலாரித செழுகின்ற கடலலைபோல, முன் 

னே அஞ்சி அகன்ற மேனைகளெல்லாம் அரிச்சர்திர மன்னன் பக்க மெல்லா 

ஞ்சூழ்வதாய் கெருபனெ. எ-று. (ors) 

கடற்படை சுற்றியி ரைத்திறை பத்மக ழற்றுணை யைத்தொழலுந் 

தடக்கைய மைததுமனததில லைத்தற விர்த்திர தத்தினைமுன் 

நடத்தியெ திர்த்திகி ௬ட்டிவ தைக்க டுத்தனு வைத்துநிணக் 

குடற்கடெ நித்துவி றற்படை பட்டகொ லைக்கள முற்றனனே, 

இ-ள். அ௮ந்தக்கடல்போன் ற சேனைகள் சுழ்ர்து முழஙகி அரசனுடைய 

தாமரைமலர்போன்ற பாதஙசளிரண்டையும் வணங்கும்போது, தன் நீண்ட 

கையாலமையசசெய்து, அவர்கள் மனழ்திலுள்ள் ௮லைவைநீக் எதிர்த்து வர் 

தபன்றியைக் கொல்ல எண்ணி, இரசத்தை மூன்னே செலுத்தி, வில்லினடு 

வைச் கையிலை சொண்டு கொழுப்பும் குடல்களும் அறுஈலாய் வெற்றி கொ 
ண்ட தனதுசேனைகள் வீழ்ரதுகடக்கிற கொலைச்களத்துக்கு வந்தான். எ௩று, 

புரவல னப்படை கரிபரி பட்டதொா புதுமைக ளை த்தெரி௫ித் 
தாகர விப்படி விளைவதெ னக்குன தருளினெ நிச்செயலென் 
றிருகசம் வைத்திரு செவியைம றைததெழின் முடியைய சைத்தெ 
துரகஈ டத்திட விரைவினி முத்தன FHT gH Bor Ow, 

இ-ள். ௮ரசனானவன், ௮ரதச௪ சேனைகளிலே யானைகளும்.குதிரைகளும் 

ஒப்பில்லாமல் செத்துகடக்கிற அச்சரியத்தைக்கணடு அரகரா! இப்படி ஆகி 
றதற்குச்சிவனே உன்னுடைய இருபையின் வழியாகெய செய்கையே யென்று 

தன தரண்கெொெைகளாலும் இரண்டு காதுகளையுமடி; அழகான தலையையும் ௮



வேட்டஞ்செய்காண்டம்; ௧௬௫ 

சைத்து, முன்னேசெல்வதாகக் குதிரைகளை முடுக்கு, அக்குதிரைகள் மிகுக்த 
வேகத்துடனே விளம்குவதாண சேரையிழுத்துச் சொண்டுசென்றன. எ-று. 

ஏனம்வி (ps sur மால்வரை கண்டதி னேறியி [நிர்தகலப் 

போனது ணர்ச்தடி மீதுதொ டர்ந்துபு காதவ னங்கள் Ge 
தானன ழூந்திரு மேனியு நுண்பொடி யாடம டந்தையுடன் 

மானவன் வந்தொரு வாசநெ டும்புனல் வாவிய ணைந்தனனே. 

இ-ள். அ௮ர்தப்பன்றி விழுர்து. சோர்வசான உயாஈத மலையைக்சண்டு,௮ 

தன்மேலேறி யிறஙஇ, பன்றி ௮அசைவிட் டப்பார்போனது தெரிந்துபோகா 
த காகெளெல்லாம்போய் முகமுர் திருமேனியும் நுண்ணிதான ளிகள் படி. 

யச்சர்திர மதியடனே மகானுபாவனான அரிச்சர்இரன் வரது ஈறமணங்கொ 
ண்ட நீண்டநீர்க்குளத்தைக் கண்டான். எ-று. (ore) 

கானின்மி சைர்கெழு தாமரை யிற்படர் காவிக லிற்படரும் 
தேனின்மு ழக்கொலி சாலுதி சாதிசை சேரவி யப்புறுமால் 
மீனின்மு ழச்கொலி யூழியி னிற்கடை வேலையை யொப்பநுநீள் 
வானின்மு ழக்கொலி போல்வன Faas ora ரைப்ப.துவே. 

இ-ள்- காடுபோல மேற்கொண்வெருகின்ற சாமரை மலர்களிலும் பரவி 

ன நீலமலர்களிலும் மொய்ப்பனலான வண்டுகளின் பாட்டொலி யானவை 
சான்குதிக்குத் இசைகளிலுங்கேட்க, ௮அதெயச்தைத் தருவதா யிருக்கின்ற, 
௮ர்சக் குளத்திலுள்ள மீன்கள் அலம்புகற சத்தமானது, ஊழிக்காலச்திலே 

இளருகிற யுகார்தக்கட லோசையை யொத்திருக்கின்றது, சச்கரவாசப் பட்டி 
யினோசையானது ஆகாயத்து மேகத்தி னிடிமுழக்கம்போன் நிருக்கின்றது. 

கானின் மிசைர் அ-காட்டிலே சேனையுண் டெனுமாம். (௭௫) 

தமாரநெ டுக்திரை யெரிகுசை யும்பல சகுன மு ழங்காயும் 
௮மரம டர்தையர் குடையொலி யுஃபல வருவிவி முங்கலியும் 
திமிரம தக்கய நிறைவுற மொண்டறல் சிதறதிர் வுங்குரவம் 
கமழ்தரு மவவன முனிவர்க மண்டலு களகளெ லுர்தொளியும் 

இ-ள். முழக்சத்தையுடைய அலைகள் வீசுறெசத்தமும், பல பட்சசொதிக 
ள்முழங்குகின்ற சத்தமும், தெய்வ கன்னிகள் வர்து நீராதிற சத்தமும், பல 
அருவிககளோடிவருகிற சத்தமும், இருள் நிறமான மதயானைகள் வர்.துகிறை 

வாகத் துதிக்கையாலே நீரமைமுகந்து சிந்துர நீரோசையும், குரவ மலர்கள் 

பரிமளிக்னெ.௦ அந்தவனத்திலுள்ள முனிவர்கள் நீர்முகக்சன்ற சமண்டலத் 
திலே நீர் களசளவென்டிற வோசையும்.எ-.று. (are) 

இதுமுதல் இரண்பொடல்கள் குளகம். 

மூறுகுகு டைந்தளி முரலமி குந்கொனி முதலைக டர் தமின் வக்[ ண் 
தருகுசெ றுந்தொனி குடநிகர் வெள்வளை யகடுளை யுர்தொனிவெ 
குருகிரி யுந்கொனி சரல்கள்வி முந்தொனி கொடுவரி வந்துபுனல 
பருகுமி குந்தொனி பறவைக எளின்றொனி பகலிச வுந்தணியா,



௧௬௭ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். தேனைச்சிண்டியுண்டு வண்கெள் பாட மிகுன்ற சத்தமும், மச 
லைகள் தங்களுக்குள்ளே கூடிவந்து பக்கங்கறிலே சறிசசண்டை பண்ணுற 
சத்தமும், குடத்துச்கொப்பான வெள்ளைச்சம்குகள் கருப்பவேதனைப்படுறெ 
சத்சமும், ௮நத சத்தக்துச்கஞ்சி வெள்ளைச் குருகுக ளோடு சத்தமும், மீ 
ன்குத்இக்குருவிகள் மீன்மேல்விழுகிற சத்தமும், புலிகள் வர் ர் குடிப்பதா 
னமிகுர்தசத்தமும். பட்சிகள் செய்கின்ற ௮ சத்தமும் பகலும் இராத்திரி 

யும் நீங்காதிருக்சனெ ரன, எ-று. (௪௪) 

அறத்தவர் வற்கலை யிற்றுவர் நித்த மலர்ப்பொழில் பொற்பிரசம் 
மறத்தகளிற்றின்ம தத்தினொ முக்கும டக்கவ ரிப்பொழிபால் 
நிறத்திடு பச்சைம ols war ai Ar As ov (LPL_& Ghar 
கறுத்தவெளுத்தசி வத்தப சுத்தக ணிப்பதெ வர்க் கெளிதே. 

இ-ள். துறவ௱த்தார்களுடைய (வற்கலையான) காவி வேஷ்டிசளுன் சவ 

ப்பு, தினந்தோறும் அலர்தலையுடைய பூஞ்சோலைகளிலுள்ள பொன்னித மா 
னதசேன் கோபத்தைக் கொண்ட யானைகளின் மதத்தினது பெருக்கு, இள 

மையான காட்டெருமை பொருகின்ற பால்,சோதியை யுடைய பச்சைஇரத்தி 
னம்-பவளம்-வயிரம் - முத்து ஆசய இவைகள் உள்ளேவிளங்குறெதினாலே, ௮ 

ந்தகீ குளத்துடீர் கறுத்ததென்றும் வெளஞு2ததென்றும் செவர்ச தென்றும் நிச் 
சயித்து யாராலே எளிதாய்௪ சொல்லலாகும்; (மூடியாதென்றபடி..) எ-று. 

மேற்படி. வேறு. 

(paride a குமுக நீல முண்டகங் குவளை வெள்ளை 
இளர்ஈறு மலர்க ளெல்லாங் இளையொடு மலியப் பூச்சு 
அளவிலா மதியு மீனு மருக்கரு மலிய வண்டம் 
வளர்புவி தனிலும் வேகா வகுத்தன போன்ற வன்தே. 

இ-ள். தாமரை-செவ்வல்லி-நீலம்-செச்தாமரை-கருங்குவளை இன்னமும் 
வெள்ளை கிறமாக விளம்குடுன்॥ பரிமள மயிர்க ளெல்லாச் தர் தமினத்தோடு 

கூடி, மிகுதியாச மலர்ந்திருக்கன்றன வானது, அளவில்லாத சர்இிரரும்-ஈட்ச 

த்திரங்களும் - சூரியர்களும் நிறைந்திருக்கன்ற ஆகாயத்தை, மணிகர் சஞ்சரிச் 
இன்ற வலகத்திலே பிரமன் சிருஷ்டி.ச்சன போலிருக்தன. எ-று. (௪௮) 

மண்கொளா ததனு ணீரும் வளைகளு மலரு ம்னும் 
விண்கொளா ததனுள் வைகும் வெண்குரு கன்னராரை 
பண்கொள்வாய் வண்டு வைகும் பதுமத்தின் பாப்பு நோக்கின் 
கண்கொளா மனமுங் கொள்ளா காவிபு மன்ன தேயால், 

இ-ள். குளத்தினிடமே போதாது, அதனுள்ளே நிறைந்திருக்ன். ற ஜல 
த்துக்கும்-சங்குகளுக்கும் - மலர்களுக்கும்-மீன்களுககும்-அசாயமே இடம்போ 

தாது, அதிலே சஞ்சரிக்தன் உ வெள்ளைச் குருகுகளுக்கும்-௮ன்னங்களுக்கும் 
சாரைகளுக்கும், இராகத்தைக் கொணட வாயையுடைய வண்டுகள் மொய்ப் 
பதான தாமரை மலர்களின் விரிவைப் பார்த்தால், சண்களும்போதா; மனமு 
ம்போதா. நீலோற்பலங்களும் ௮த்தன்மையனவே யாகும். எ-று. (௮௦



வேட்டஞ்சேய்காண்டம். ௧௬௭ 

மீதெலாச் கரங்க மஃதின் மேலெலாங் கமலப் போது 
போதெலாஞ் சங்கஞ் சங்குன் புடையெலாம் பொருந்து தாது 
தாதெலாம் வண்டு வண்டின் முளெலாஞ் செழுந்தேன் மற்றும் 
ஈதலா லில்லை யந்த விரும்புனற் றடத்தி லம்மா. 

இ-ள். அர்த நீர்மேலெல்லாம் அலைகள் புரள்தலா யிருக்கும், ௮வ்வலைச 

ள்மேலெல்லாம் தாமரை மலர்க எசைதலா யிருக்கும்; ௮ரத மலர்களிலெல் 

லாம், சங்குகள் ஊர்வனவாயிருக்கும். ௮ர்த௪ சஙகுகளி ஸனிடமெல்லாம் மகர 
சதங்கள் பொருர்தலாயிருக்கும்; அம்மகாச்தங்க ளெல்லாம்வண்டுகள் மொய் 
தீதிருச்கும்; ௮ர்.ச வண்டுகளின் கால்களெல்லாம் செழுமையான தேன்ர்து 

வனவா யிருக்கும், இத்தன்மையனவே யல்லஅ. வேறுவகைகளில்லை; அச்தப் 
பெரிசான குளத்தில். எ-று. (௮௪) 

பங்கய முகமுங் சண்ணும் பாதமும் பணைத்த பாரக் 
கொங்கையுஞ் சைவ லப்பூங் கூர்தலங் குமுத வாயும் 
செங்கயற் கண்ணும் வள்ளைத் திருநெடும் குழையும் காட்டி 
மங்கைபுட் கரணி யென்பாள் வள்ளலை யுள்ளங் கொண்டாள். 

இ-ள். பெண்ணாகிய புட்கரணி யென்னும் பெயர்கொண்டவள் தாமரை 
மலர்க ளாயெ முகமும் கண்களும் கால்களும் பருத்த கனமான கொங்கைச 
ஞூம், பசியாகரிய அழயெ கூர்தலும், குமுத மலராகிய வாவும், சிவர்தசயல்க 
ளாடிய கண்களும், வள்ளியிலையுங் கொடியமாகிய அழகிய நீண்ட காதுகளுங் 

காணச்செய்து பிரபுவான அரிச்சர்இரனைக் சன்மனத்திலே எண்ணி மோக 

ததாள்போலும். எ-று. 

புட்க ரணி நீர்ச்குளம். (௮௨) 

வரையடுத் தரிய சோதி மணிகொழித் தருவி பாய்ந்த 
விரைமலர்ப் பொழிலி னீழல் வெண்டிரை மேன்மேன் மோதி 
நிரைகினாத் தாள முந்தி நெடுநிலா விரிந்த வண்டற் 
கரையினை மன்னன் சார்ந்தான் கடலினை யருக்கன் சார்ந்தான். 

இ-ள். மலையிலிருந்து அருமையான ஒளியைக் கொண்ட மணிகளை ஒது 

க்சிச்கொண்வெருற அருவியாறு பாய்வதான பரிமள மலர்களுள்ள சோலை 
யினிழலிலே, வெண்மையான துலைகளை மேலுமேலுமோதி, வரிசையாக மு 

த்துகளைவீசி, நெடிரான சந்திரிகை விரிவசான சேழ்றைக் சொண்ட அந்தச் 

குசாச்கரையை அரிச்சச்திரமகாராசன் சேர்ச்திருர்தான். அப்போது சூரியனு 
மேலைச் கடலைப்போய்ச்சேர்ர்தான். எ-று, (௮௩) 

யானையுந் தேரு மாவு மிழிர்தொருங் கியாரு மீண்டித் 
தேனையொத் இனிய வாவிச் செழும்புனல் குடைந்துண் டாறிக் 
கானையுற் றிலங்கு தண்பூங் கடிபொழி லிடங்க டோறுஞ் 
சேனையு மன்னர் தாமுஞ் செல்வனு மினிதி ருந்தார். 

இ-ள். யானைகளும் இரதங்களும் குதிரைகளும்விட்டி.றங்கி எவ்லாரும்ஓ 
ன்றுகூடித் தேனையொப்பாய் இனிக்கின்ற குளத்திலுள்ள செழுமையான நீ



கள்ல] அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

ரிலே முழுஇியும், குடித்தும் இளைப்பாறி, காட்டைச்சார்ந்து விலகு கன்றகு 
ளிர்ச்ச பூமணத்தைசக் கொண்ட சோலையினிடங்க ளெல்லாஞ்சேனைகளும் ௮ 
ரசர்களும் அரிச்சர் தரனும் சுகமே தங்கனொர்கள். எ-று. (a) 

தாபமும் புனலுங் கொள்வார் தாபதர் வந்து மாதர் 

தீபமூ மயோத்தி வேந்துஞ் சேனையு மிருக்கக் கண்டு 

கோபமுற் றழன்று மன்னா கோடிகன் கண்டா லுன்னைச் 

சாபமிட் டெரிப்ப னீண்டு சார்ந்தது தகாதே யென்ஞூர். 

இ-ள். தாபத்தையுங் கொண்டு, ௮துதீர நீரையுட் கொள்ளவா சலமு 

னிவர்கள் அங்குவர்து, பென்களுக்கு விளக்கான சர்திரவதியும் அயோத்திச் 
சரசனான அரிச்சச்சனும். அவன்சேனைகளும் இறக) யிருக்இறதைப் பார்த் 

துச் கோப கொண்டு மனககொகித்து ௮ரசனே ! விசுவாமித்திர முனிவர் 

கண்டால், உனக்குச் சாப கொடுத்து எரித்து விவொர் ஆதலால், நீ இங்கே 
வந்திறற்கெ.து தகாதகாரியமென்று சொன்னார்கள். எ-று. (௮௫) 

யாமவற் கடிமை யன்றோ வெம்வயிற் சீற்ற மென்னே 

யாமவற் கிழைத்த தீங்குண் டென்னிஜுர் திருத்திப் பின்னைப் 

போமதே கரும மென்னாப் புரவலன் புகலச் கேட்டீண் 

டாமதே காண்டி யெனனா வருந்தவ ரகன்று போனார், 

இ-ள். அதற்கு அரசன். சாஙக ளெல்லாம் அர்தமுனிவருச்கு அடிமைய 

ல்லவோ; எங்களிடத்திலே கோபங்கொள்கிறெசற்கு நிமித்தம் என்ன; நாங்கள் 
அவருக்கும் குற்றஙகள்செய்த துண்டானாலும் ௮வரைசசமாதானஞ் செய்து 

கொண்டு எ௫களூருக்குப் போகிநதே காரியமென்று சொல்லச் சேட்டு ௮ம் 
மூனிவர்கள். ஆனால் இனியிஙகேஈடக்கப்போடுறகசைசைச் தெரிர் சச்கொள்ளக் 
சடவையென்றுசொல்லி தாரமாக விலடிப்போனார்கள். எ-று. EZ) 

மாதவ ரகன்ற பின்னர் மாலையம் படாத்து ணீங்இப் 
பூதல மென்னு மங்கைப் புதையிருட் படாத்துட் புக்காள் 
மேதகு தவத்தின் மிக்கோன் வினப்படாம் புகுது முன்னக் 
தஇீதறு குணத்தின் மிக்கோன் சித்திரப் படாத்துட் புக்கான். 

இ-ள். அச்ச மகாதவமுனிவர்கள் போனபின்பு. மாலைச்சாலமாகய அழ 

தியபோர்வை நீச்கிப்பூமிதேவியானவள் மூடுதின்ற இருளாகிய போர்வைக்கு 
ள்ளானாள். அப்போது மேலான தவத்தினாலே, மிகுந்த விசுவாமித்திருடை 

யதீவினைப்போர்வை வருமுன்னே, குற்றமற்ற குணங்களால் மிகுச்ச அரிச்ச 

ந் திரன் சித்திரப்போர்லையான கூடாரத்துச்குள்ளே போயிருச்தான். cry. 

கடாத்தடங் களிறு மாவுஞ் சேனையுங் கண்க டுஞ்ச 
விடாப்படை வேர்தர் தாழு மமைச்சரும் விழிக டுஞ்சக் 
கெடாப்பெருங் குணத்து வள்ளல் கிளிமொழி மயிலோ டம்பொற் 
படாத்திடைப் பரியங் கதறுப் பஞ்சணைப் பள்ளி கொண்டான்.



Lorin emerge, Corbi 
உடவே, சாமிழான sud நால் நிலையம் 
வேட்டணஞ்சேய்காண்டிம் 00. 

இ-ள். மதச்ையுடைய உயாக்த யானைகளும் குதிரைகளும் சேனைகளும் 
நித்திரை செய்துகொண்டிருக்சஷம், விடாமல் கூடவர்ச அரசர்களும் மச்தி 

ரிகளும் நித்திரைசொள்ளவம், கெசெலில்லா் பெரிகான குணத்தையுடைய 

பிரபுவான அரிச்சச்இான் களிபோலும் வசனத்தை யுடைய மயிர்சாயலான 

சச இரவதியுடனே அழகிய பொன் மயமான கூடாரச்நிலே பஞ்சு மெத்தை 

யமைத்த கட்டிலின்மேல் நிச்திரைசெய்யலானான். எ-று. (௮௮) 

பூவல யத்தை மூடும் புதையிரு எறாசெஞ் சூட்டுச் 
(od உட . . . 6 ச க ம ௪ 

மச௪வலார்ப் பெடுப்பக் சீம்பால் செங்கதிர் வந்து தோன்ற 

யாவரு மூணர்ந்தெ முநதா ரிளங்கொடி யுடன் றுயின்ற 

காவலன் முனு மற்றோர் கனவுகண் ணொர்தெ முந்தான். 

இ-ள். பூமண்டலச்)ைக மறைப்ப மாய்க் சவிஈத இருள்நீங்க, சிவர் த உச்சி 

கொண்டையையுடைய சேவல்கள்கூப்பிட, இழக்குதஇக்கிலே சூரயன்வந்து 

உதயமாசவே எல்லாருச்கதெளிர்து விழி தெழுக்சார்கள். ௮க்சாலத்திலே இ 

எங்கொடிபோன்ற சநதாவதியடனே நீத்திரைசெய்க அரிச்சச்சா மசாராச 

ன் தானும்வேறுபாடான ஒருசொப்பனஙகண்டு விழிந்தெழுர் திருந்தான். 

மன்னவன் றுணுக்கங் கண்டு வலலியும் பல்கா ஷோக்கி 
என்னைநின் மனத்தி லெண்ண மியம்புகென் நிறைஞ்ச லோடும் 

கன்னன்மென் மொழியா யானோ கனவுகண் ணெொர்தேனென்னப் 

பின்னரக் சனவினீரமை பேசெனப் 2௪ லுற்றான். 

இ-ள். கொடிபோல்பவளான சர் இரதி அரசனுடைய (சொப்பனத்தி 

னாலுண்டாகிய) இலைப் பலகாமும் பார்த்து தேவரீருடைய மனத்திலே ௮ 
லோசனையென்ன சொல்லுமென் று ௭ணஙகுமளவில், கரும்புபோலு மிருது 

வான சொல்லையுடையவளே ! சான் ஒருசொப்பனங்கண்டு ali gS ser என் 

ன, பின்பு ௮ர்தக் கனவினது குணத்சைச் சொல்லுமென் று (சர்தவகு) கே 

ட்சப்பின்பு சொல்லலானான். எ-று. (௯௦) 

அமைச்சரைக் தூகரோடி யழைக்கவென் றரசன் கூற 
இமைப்பினிற் சென்ற ழைக்ரா ரியா வரும் விரைவின் வர்காரர் 

சமைத்ததீ வினயை வென்றான் மூமரார சாணம் போற்றி 

எமைக்சடி. தழைத்த வாறென் னிறைவனீ யருள்க வென்ளூர். 

இ-ள். அரசன், தூதுவர்களே? விரைந்து சென்று மர்திரிகளைக் கூட்டி 

வாருங்க ளென்று சொல்ல, அத்தாதர்கள் கூணசோத்திற் போய்க் கூப்பிட் 

டார்சள், அ௮ச்தமக்திரிகளுடனே வாத்தககவர்களெல்லாரும் வந்து, விசுவாமி 

த்தர ருண்டாச்செ மிருகவாசை முதலான பன்றி வேட்டையாகிய செய்சை 
களைவென்றிருச்சின்ற அரசனுடைய தாமரைமலர்போலும் பாதங்களை வண 
ஙஇத்துஇத்து, அரசே! நீர் எங்களை விரைவிலே அழைத்தகாரியம் யாது | ௮ 

ருளிச்செய்யவேண்டுமென் மார்கள். எ-ழு. (௯௧) 
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௧௭0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

உற்றவர் கூறக் கேட்டு வையக மெல்லாக் காக்குக் 
கொற்றவ னின்றி யானோர் கொடிய£ச் கனவு கண்டேன் 
உற்றது கேட்டு மேல்வர் துறுதிற per னென்னாக் 
கற்றடர் தோளினார்க்குக் கனாநிலை கூற லுற்றான். 

இ-ள். அப்படி மந்திரி முதலாயினோர் சொல்லியசைச் கேட்டு உலகமெ 

ல்லாம் ஆளுகின்ற அரசனான அரிச்சந்தான் இன்றையத்தினம் கானொரு 
சொடிதான கெ௫ரலுள்ள சொப்பனங்கண்டேன்; அப்படி. சான் சண்டதை 
நீங்கள்கேட்டு இனிமேல்வர்து கூவெதான காரியத்தைச் சொல்லுங்க ளென் 

றுமலைபோலுயர்ச்த தோள்களையுடைய மர்திரிமுதலானவர்களுக்குச் சொப் 
பனச்செய்கையைச் சொல்லலானான். எ-று. (௯௨) 

என்னையின் றெடுத்த தாதை யாக்கை2யா டெய்தி யும்பர் 
தன்னையுற் நிமையோர் நீக்கத் தாரகைத் தலத்த மர்ந்த 
ரின்னையான் பிரசக் கூந்தற் பேதைய ரைவர் தம்மை 
முன்னையூழ் விதியி னாலே முயக்கமுற் நினிதி ருந்தேன், 

இ-ள். என்னைப் பெற்று வளர்ச்த சகப்பனானவர் தேகத்துடனே சுவர் 
க்சலோகத்துக்குப் போய் தேவர்களால் தள்ளுண்டு ஈட்சத்திர மண்டலத்தில் 
நிலை கொண்டிருர்தபின்பு, சான் தேன்பொருந்திய மலர்களை முடித்த கூந்த 

லையுடைய பெணக எைந்துபேரைப் பூர்வபுண்ணியத் தொடர்ச்சியினாலே ௮வ 
ர்களுடனேகூடிச் சுடத் திருக்கக்கண்டேன். எ-று. (am) 

அருத்தியிற் புணர்ந்த மாத ரைவரி லரும்த வத்தோர்க் 
கொருத்தியை யானே யிரந்தே னொருத்திபோ யவனோ டுற்ருள் 
ஒருத்திய னற்ற கன்று ளொருத்திம்பாய்க் கண்ணி ழர்தாள் 
ஒருத்திலிட் டென்னை நீங்கா திருமைக்கு முறுதி தந்தாள். 

இ-ள். அப்பம நான் அசைகொண்டு கூடியிருக்ச பெண்களைந்து பேரில் 

ஒருரதியை அருமையான தவதநை யுடைய ஒருமுனிவனுச்கு கானே சம்மதி 

தீதுக்கெரடு)மேன், இன்னொருத்தி ரானேபோய் அம்முனிவனோட கூடினா 
ள், மற்றொருத்தி உணவு முதலியளவு மில்லாமற் போனாள், வேளொருத்தி 

தானே விலூப்மபோய்க் கண்குருடானாள். போகாத ஒருத்தி மாத்திரம் அப்ப 
டிப் பிரிந்த என்னை விடாமல் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வேண்டிய ஈன்மை 

யை எனக்குத் தருவதாயிருந் தாள். எ-று. (௬௪) 

இப்படி யின்று கண்டே னிக்கொடுங் கனவி னாலே 
எப்படி விளைவ தோவஃ துணர்ஈதிலே னியம்பு மென்னு 
௮ப்படி யரசன் கூற வடியிணை தொழுது ஈன்னூல் 
தப்பற வுணர்ந்த கேள்விச் சத்திய சீர்த்தி சொல்வான். 

இ-ள். இப்படி (யென்னோடு ஒருச்திமாச்திரங்கூடியிருச்க) இன்றுகண் 

டேன், ஆதலால் இப்படிப்பட்ட கொடுமையான சொப்பனத்தினாலே இனி ௭ 
வ்வாறஈடச்குமோ அதை நான்தெரியேன் சொல்லுங்க ளென்று ௮ரசன்சொ 
ல்ல, ஈல்லசாஸ் இரங்களெல்லாம் வழுவாம லறிர்த சேள்வியையுடைய சத்தி



வேட்டஞ்சேய்காண்டம், + cho 

ய€ர்த்தியென்டுற மச்திரி அப்படிச் சொன்ன அரசனுடைய பாதங்களிரண் 
டையும் வணங்டுச் சொல்லலானான். ௭-.ற. (%@) 

HOA விளைத்த தெல்லாங் கெள௫க னவனா லின்னம் 

வருவினை மிகவு மூண்டு வளஈகர் நாடி ழந்து 

திருவினை யிழந்து சேயுஞ் செல்வியும் வேறு வேழுப் 

பெருவினை முடிப்பான் றன்னைப் பின்னையாம் வெல்வோ மென்றான். 

இ-ள். இங்கனம் அரிய கொடுஞ்செய்கைக ஞண்டாகச் செய்தது முழு 
அம் கெள௫சனென்றெ விசுவாமித்திரோ யாவர், ௮வமாலே இன்னம் வருவ 

னவான சொடுஞ்செய்கைகள் மிசவுமுண்டாகும், (நீர்கனவிலே சண்ட ௮ருர் 
தவன்-விசுவாமித்இரர்; நீர் அருத்தி.பிர் புணர்ர்சமாகவர் ஐவர் - பஞ்ச சத்த 

ள்; அவருக்குச் கொடுத்த ஒருத்தி-பஞ்சபூதமாக நித்தின் ஐ கிரியாசத்தியாயெ 

பொருள்; ஒருத்திபோய் அவனோடுற்௱து. வினைத்துணையாக நிழ்தின்ற இரியா 

சதீதியாகிய அரசாட்சி; ஒருச்தியணர்றகன்றது (பிராணன் முதலிய வா 

யுச்சளாச நிற்கிற பராசத்தியே;) அதாவது. வளமையான நகர்ஈரடி முதலிய 
வைசளைவிட்டுச் தேக மெலிவாகுரல்; ஒருத்தி போய்ச் சண்ணிழந்தது - ஐம் 

பொறி நுகர்ச்சியாக நிற்கிற ஞான சத்தியே; அசாவது செல்வழ்சையு மிழ 
நீத பிள்ளையும் மனைவியும் வெவ்வே மாகுதல். இப்படி வெவ்வேறாகப் பெரி 

தான தீயசெய்கையை முடிக்கிற விசுவாமித்திரைப் பின்பு நாமே வெல்லச் 
கடகோம், ஒருத்திரீங்காமலிருமைக்கு முறுதிதருகற தாவது, விவேகம் இழை 

உயிர்ச்கொளியாச நிற்ெற சிற்சத்தியென்று கொள்ள வேண்டும், ::பரையாதி 
வினப்பரிவு தொழிலாக புலகணைத்தும் படைத்துக் காத்துவரையாது தொ 
டைத்துமறைச் கருளி?? என்பகனா லுணர்க என்று சத்திய£ர்ச்தி என்னுர் 
(ser wi BA கூறினான். எ-று. (௯௬) 

அனையவை யமைச்சன் கூறவரசனை யரிவை போற்றி 
எனையிழக் தாலு மன்னா வென்வயிற் றுதித்த மைந்தன் 
றனையிழர் தாலு மிந்தத் தலமிழர் தாலும் வெம்போர் 
முனையிழர் தாலுமிதி முறையொன்று மிழவே லெனமுள். 

இ-ள். அத்தகைய கனவின் பொருளை மர்திரி சொல்லலே, அப்போது 

அ.ரசனைச் சர்திரவதியானவள் வணங்இச் துதித்து, அயசே! நீர் என்னை மிழ 

ந்துபோனாலும். என் வயிற்றிலே பிறர்த புத்தினை பிழர்துபோனாலும், இர் 
தவுலகமெல்லா மிழர்துபோனாலும், வெவ்விதான சண்டை முனையை மிழ 
ர்துபோனாலும் தேவரீருடைய நீதிமுறை ஒன்ளமைமாத்திரம் இழவாதிருச்சக் 

கடலீரென்றாள். எ-று; ப (௬௭) 

போர்முனையிழக்சல்- சண்டைபண்ண மாட்டாதுபோதல். 

என்றலு மமைச்ச ரொல்லா மிருகணிீ ஈருவிபாய 
நின்றுநின் றமுது வாடி செட்டுயிர்ப் புற்ற கால் 
மன்றலர் தெரியன் மார்பன் வருந்தனீ ரென்று மேற்றி | 
அ௮னறவ ணுறைர்தா னப்பா லடுத்தவா றெடுத்து ஸாப்பாம்.



௧௦ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். என்று சொல்லுமளவில், மச்திரிக ளெல்லாம் இரண்டு சண்களி 
லும் உீரானது அருவி ஆறுபோலொழுகரின்று அழுதும் வாடியும் பெருமூச்சு 
விட்டும் மயங்குதொபோது வாசணை பரிமளிக்கின்ற அழகான மாலையணிந்த 
மார்பனான அரிச்சந்கிபமன்னன் நீங்கள் வருர்தப்படா திருங்க ளென்று ௮ 
வர்சளைத்தேற்றி அன்ரையசினம் ௮௩கே தானே வாசமாயிருர்சான்; ௮ப்பா 
ல்ஈடர்த விஷயச்மை யெடுத்துக் சொல்லுகிறோம். எ-று. (௬௯) 

வேட்டஞ்செய் காண்ட முற்றிற்ற. 

_விருதசும்-௬௧௮ 

+ ததவ 

மந்தாவது 

சூழூவினக் காண்டம். 
=) 4 

அறு£€ர்ச்கமி நெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம். 

வென்றிவேன் மன்னவன் விட்ட வெங்கணை தைத்து வாயால் 
துன்றிய குறுதி மீசாரச் சுழன்றுட றடிது டித்துக் 

குன்றினைக் கடர்து சென்று கோசிகன் றன்பாற் போதது 
பன்றியாய் வாத மாயம் பட்டபா டனைத்துஞ் சொல்லும். 

இ-ள். வெற்றிபொருச் சின வேலாயுதக்தையுடைய அரிச்சச்திர மகாரா 
சன் எய்தவெவவிகான அம்புபட்டு வாய்வழியேகெருங்கெ இரத்த மொழுசச் 
சுழலுவதாகி உடலெல்லாம் பதறிக் துடிதது3 தான்விழுக்த மலையைக் கடச் 
தப்பால் விசுவா மித்திர ரிருக்கு மிடத்திற்குப் பன்றி ரூபமாசவர்த மாயை 
போய் Spiga அங்கு தான்பட்ட பாடெல்லாம் சொல்லலாயிற்று. எ-று. 

ge enue றியாயெ ரவம் என்பதுபொருள். (௧) 

என்னையா ஞடையா யுன்ற னேவலின் படியா னேஇ 
மன்னருங் கரியு மாபுஞ் சேனையு மாளக் கொன்றேன் 
பினனவன் விட்ட வம்பாற் சுமன்றியான் ரமைத்துப் போந்தேன் 
உன்னரு ஞடையாற் கல்லா ஓய்விண்டோ வென்ற தன்றே. 

இ-ள். என்னை அடிமையாகக் கொண்டவரே! உம்முடைய உத்தாவின் 
படியே நான்போய் அரசர்களையும் யானைகளையும் குதிரைகளையும் சாவச்சகொ 
ன்றேன். பின்பு ௮ர்த அரிச்சந்திர னெய்த அம்பினாலே ஈழலுவதாகத் தப்பி 
யிங்குவர்தேன்; இனி உம்முடைய இருபை பெற்றவனுக்கும் பிழைப்புண்டா 
குமேயல்லாமல், மற்ரோருக்குப் பிழைப்புண்டாகுமோ வென்றுசொல்லிற்றுஃ 

கோலத்தி னுரையைக் கேளாம் கோசிகன் வடவைச செர்தீச் 
சிலத்திற் சிவர்க கண்ணன் இிந்தையு மனைய னூழிக் 
காலத்திற் கடுங்கா வன்ன மூச்சினன் கடலிற் Caper gb 

ஆலத்தின் கிளர்சசி யன்ன கோபத் தனழன் நெழுந்தான்.



சூழ்வினைக்காண்டம். Hol th. 

இ-ள். அவ்வாறுசொன்ன பன்றியின் சொல்லைக்கேட்டு விசுவாமித்இரர் 

வடவாச்கினி சிறத்சைப்போன்ற சிவர்சகண்களை யுடையவராகி மனமும் 

அச்தன்மையரேயாடு ஈழிச்சாலத்திலே வீசுன்றமேகமான சாற்றுப்போல 

மூச்சுடையவராய்ச் கடலிலேதோன்றின விவம்பொறகினார் போன்ற கோப 
சதை யுடையவருமாடிக் கொ தித்தெழுர்இிருக்தார். எ-று. உ (ய) 

பேச்சினிற் இளிபோற் செங்காற் பெயர்ச்சியிற் பெடைபோற்் செ 

வீச்சினின் மின்போற் €ற்ற மிகுதியான் முனிவன் விட்ட ங்கை 
மூச்சினிற் பிறந்தி ரண்டு மோகினி மாத ராழி 

நீச்செனி ஸிலைத்து நிற்கு நீலமென் கொடியோ னின்ளுர். 

இ-ள். பேசினாலே இளிபபோலவும், Fas, கால்ஈடையினாலே பெட் 

டையன்னம்போலவும், சவர் தகைவீசுதலினாலே மின்னலைப்போலவும், கோப 
மிகுதியினாலே விசுவாமித்திரர் விடுதி மூசசிலே இரணடு மோகினிப் பெண் 
கள்பிறந்து, நீர்துதலை புடைய கடலினிடக்தே நிலைசொண்டு ரிற்பதான மிரு 
துவுபொருச் தினை ரீலக்கொடிபோல எதியே ரின் ரூர்கள். எ-று. (௪) 

செந்திரு வமுதிற் ஜோன்றத் திரைகடற் (பிறந்த ஈஞ்சில் 

வந்திரு கருந்தி ருக்கள் வயங்குவ தென்ன நீலச் 

சந்திரா தித்த ரென்னத் தலையின்மின் கறுத்த தென்ன 

இந்திர நீலக் கொம்ப ரிரண்டுவநர் தெழிர்க தென்ன. 

இ-ள். செவ்வியலான லட்சுமி தேவி அமுதிலே பிறகச அலைகளை 
யுடைய கடலிலேபிறர்த ஈஞ்சைப்போல்பிறர்து இரண்டு கறுத்த லட்சுமிகள் 

விளங்குவது போலவும் கறுத்த சர்திரகூரியபோலவும் ஆசாயத்திலுள்ள 

மின்னல் கறுத்தாற்போலவும் இச்திரரீலச் கொம்புகளிரண்டேவந்து தோன்றி 

ஞுற்போலவும். எ-று. (ட) 

இதுமுதல் ஐக்துபாடல்கள் குளசம். 

நீலவா ரிதியி ணீலத் அு௫ர்க்கொடி நின்ற தென்னக் 

கூலவா ரிதியி னீலக் கொம்பிரண் டெழுந்த தென்னப் 

பாலவா ரிதிகடைர்த பஃறலை யரவங் கான்ற 

ஆலவா ரிதியின் மூழ்கிக் செர்ர்தெழு மன்ன மென்ன, 

இ-ள். கறுத்சசடலிலே நீலரிறமாய்ப் பவளக்கொடி ரின்றாற் போலவும் 

கரைகளையுடைய கடலிலே முழுநீலச் கொம்புக ளிர்ண்டுவர்து சோன் றினாற் 

போலவும், பார்கடலைக்கடசர்த பலதலைகளையுடைய பாம்புகக்செ விஷச் கட 

லிலேமுழுகி அர்த விஷகரிறமாக எழுகின்ற அன்னங்கள் போலவும். எ-று. 

ஆலத்திற் பயின்ற சண்ட னழற்றிருக் கண்ணான் மாண்ட 
காலத்திற் புறங்கொடாது காமனோ டொத்தலைந்து 
நீலத்திற் கருகி வெம்பி நினைவில்வர் துதவி யன்பாய்ச் 

லத்தி லுயர்ந்த சாமன் சேனையிலிருவ ரென்ன,



௧௭௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ.ள். விஷத்தினாலே விளங்குகின்ற சண்டத்தை யுடைய சிவபெருமா 
னது திருநெற்றியுலுள்ள Aas ௮க்ணனிச்கண்ணினாலே (அங்கன்) இறச்த 
காலத்தில் முதுகுகாட்டி ஒடாமல் அம்மன்மதனோடு கூட அலைவதா9 நீலச் 

தைப்போல் அர்தநெருப்பில் வெந்து கருக வெதும்புதலாய் நினைவிலே தோ 

ன்றி௮ரத மன்மதனிடத்தில் விசுவாசமாய் கலவியாசாரத்தினாலே உயர்ர்இ 
ருச்ற மன்மதனுச்குதவியாகி அரத மன்மதன் சேனையிலுள்ள இரண்டு பெ 
ண்கள் இவ்விருவருமென்று சொல்லவும். எ-று. (ar) 

சுழிகொளும் பெருந்தண் கங்கை சூடினோன் ுளங்கு நெற்றி 
விழிகொளுர் கழலான் மேனி வெந்தழிக் திறந்த காமன் 
பழிகொளக் கருதிக் கால பாசமே விழியாக் கொண்டு 
வழுவிலா வரங்கள் கொண்ட ரதியுமாற் றவளு மென்ன. 

இ-ள். சுழிகளைக் கொண்டுள்ள பெரிதான குளிர்ஈ்த கங்கையை மூடிச் 

திவபெருமானுடைய விளஙகு இன்ற நெற்றிக்கண் கொண்டே நெருப்பினா 

லேமேனிவர்து சாம்பலாயிநர்ச பன்மதன் பழியைவாங்க எண்ணிச் காலபா 

ச்தையே சண்களாகக்கொண்டு தவறுதலில்லாத வரங்களைச் சொண்டு தோ 
ன்தின ஈதிதேவியும் ௮வளுக்சொரு சச்சளத்தியும் போலவும். எ-று. (௮) 

நாபி என்பது எதுசைகோக்டு நாவியெனவர்தது. 

நாவியங் கமலத் துற்ந பிரமனை ஈகைப்பான் வேண்டி 
வாவியங் கமலவாசக் கோசிகன் வாதிந்நீட்டும் 
ஓவிய மென்ன நீல வோதிம மென்ன நீண்ட 
காவியங் கண்ணார் காந்தட் கைதொழு திறைஞ்சி நின்றார். 

இ-ள். திருவுந்திக் சமலத்திலே தோன்றின பிரம தேவனைச் சிரித்துப் 

பழிததற்சாக அச்சத் சாமரைகுளத்தின் சார்பிலே வாசஞ்செய்றெ விசுவாமி 

தீதிரர் வாதுகொண் டெழுஇின சித்திமகள் போலவும் கறுத்த அன்னங்கள் 

போலவும் நீண்ட மீலோற் பலம் போலும் அழக தான கண்களையுடைய ௮ம் 

தீ இரண்டு பெண்களும் கார்தள் மலர் போலுங் சைகளால் வணங்க எதிரே 
நின்றார்கள். எ-று. (௯) 

தீதிலா மறைக ஸான்குந் தெளிவுற வுணர்ந்த நீர்மைக் [ர் 

கோதிலாக் குணத்தோர்க் கெல்லாங் கோபஞ்சண் டாள மென்பா 
ஆதலான் முனிவன் மூக்கி ஞாழற் €ீற்றத் தாடே 
போதலா லந்த மாதர் புலைச்சிய ராயி னாசே. 

இ-ள். குற்ரமில்லாத சான்கு வேதங்களையுந் தெளிவாகத் தெரிந்த தன் 
மையை யுடைய பரிசுத்தமான குணத்தை யுடைய பெரியோர்கள் யார்க்கும் 
கோப முண்டானால் அதுவே சண்டாள மென்று சொல்வார்கள்; ஆசலாலே 
அர்த விசுவாமித்திருடைய மூச்சிலே பொருர்திய கோபத்தின் வழியாகப் 
பிறச்ததினாலே ௮௩2 இரண்டுபெண்களும் சண்டாளிகளானார்கள். எ-று. (0) 

மாதரை முனிவன் பார்த்து வரவழைத் திருத்தி நானா 
பேதமு மெழுத்துஞ் சொல்லும் பெருங்கலை யிருநா லெட்டும்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௨௫ 

கீதமு நாத யாழுங் இன்னச முதல வாய 
போதமும் வாரி நீரிற் கராஜ் துடன் புகட்டினானே. 

இ-ள். அப்பெண்களை விசுவாமித்திரர் பார்த்துஅருகில் வரும்படி. அழை 
தீது இருச்சச்சொல்லி, சானாவகையான எழுச்துப்பேசமும், சொற்பேதமும் 

அ௮றுபத்துசாலு கலஞானமும், சதமும்; சாதமாகிற வீணையும். கின்னர முத 
லாகிய ஞானமும் அவ்விருவருக்கும் அள்ளியள்ளிச் சொமப்படியே சொல்லித் 
தெரியப்படுத்தினார். எ-று. (௧௧) 

ஈடினா ரதரு மின்சொற் கன்னா॥ யாரு 3மங்கப் 

பாடினாற் றிய்ந்து லாச பயிரெலாம் விளைவு மல்கும் 

வாடிரா எனேகம் பட்ட மாங்களுர் தழைக்கு முன்னாள் 

Lye pitas gpm வெள்ளெனபும் விதிர்வி திர்க்கும். 

இ-ள். ஒப்பில்லாத காரதரும், இணிய சொல்லை யுடைய இன்னரர்களும் 

மற்றையாவர்களும் தோற்றுவிசனப்படப்பாடினார்கள். அப்படிப் பாதெலினா 
லே திய்ர்துகாய்ர்் துபோன பயிர்களெல்லாம் விளைவுசொண்டு மிகுவதாயின , 
காய்ச் து வெகுசாலஞ் சென்றுள்ள மரங்களும் சழைகொண்டு தளிர்ப்பதாயி 

ன. முன்னாளிலே இறர்தவர்க ளூடம்பிலே யுயிர்வர்து மூடுதலாகிய வெண் 
மையான யெலும்பும் உபோமங்களும் புளஇித்தலாயின . ஏ-று. (௧௨) 

அந்தவே லையில யோத்தி யாசனைக் கண்டு மீண்டு 

சந்தவார் சடில மெளலிக் கெளசிகன் றன்னைப் போற்றி 

இக்தவா வியிலே மன்ன னெண்ணருஞ் சேனை யோடும் 
வந்தன னென்ன வேதமாதவ ரெடுத்து மாத்தார். 

இ-ள். அச்சமையத்தில் வைகி ரான மகாதவ முணிவர்கள் அயோத்தி 

யாபுரிச்கு ௮ரசனான அரிச்சர்இரனைக்சண்டுவர்து வாசனை பொருந்திய நீண் 
டசடாமுடியையுடைய விசுவாமித்திரரைச் துதித்து அரதக் குளத்தினருகே 
அ௮ரிச்சர்திரமசாராசன் எண் ணுதநர்கரிதான சேனைகளுடனே வர்திரங்கியிரு 

க்றொனென்று தெரியச்சென்னார்கள். எ-று. (௧௩) 

புண்ணியர் தரண்ட யாக்கைப் புரவலன் வந்தா னென்ன 

எண்ணிய வெண்ண மெல்லா முடியுமென் றேம்ப லெய்தாப் 

பண்ணியன் மதுரைச் செஞ்சொற் பவளவாய்க் கரிய செவ்வேற் 

கண்ணியர் தம்மை நோக்கிக் கெளசிகன் விளம்ப லுற்றான், 

இ-ள். புண்ணியர்தானே இரண்வெடிவங கொண்டாற் போலும் தேசத் 

தையுடைய அரசன் வர்திருச்கரு னென்று சொல்லவே, காம்கினைத்த நினை 

வெல்லாம் இனிமுடிவு பெறுமென்று சச்கோஷங்கொண்டு இராகம் பொருநர் 
இன மதுரமான செம்மையையுடைய சொல்லைச் கொண்ட பவளம்போலும் 

வாயும்கருமையுள்ள செவ்வையான வேல்போலுங் சண்களுமுடைய ௮வவிர 
ண்டு பெண்களையும் பார்த்து விசுவாமித்திரர் சொல்லலானார். எ-று. (௧௪)



௧௭௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

பெடைஈடை மடவீர் வாவிம் பெருங்கரை தன்னில் வந்த 

படையுடை வர்தன் பாற்போய்ப் பாடலா லஓுருக்கி வெற்றிக் 

குடையினைக் கொண்மி னல்லாற் கலவியைக் கொண்மி னென்னா 

விடைகொடுத் திடலு மாதர் விரைவினிற் ஜொழுது போனார், 

-ள். பெட்டையன்னம்போலு ஈடையை யுடைய பெண்களே! நமது 
பெரியகுளக்களையிலே வர்திருக்க சேனைகளை யுடைய அரசனிடத்திர்குப் 
போய் நீங்கள் பாடடிற பாட்செளாலே அவனை உருகும்படிச்செய்து அவனு 
டைய வெற்றிச் குடையை வாங வாருங்கள்; அது கூடாசாயின் அவனோடு 
கூடி இரமித்தலைக் கொள்ளுங்களென்று உத்தரவுகொடுத்தனுப்பு மளவில் ௮ 
ப்பெண்கள் விரைவிலே வணங்கிச் கொண்டு போஞனார்சள். எ-று. (௪௫) 

எடுத்தஈன் மகர யாழு மேந்திய குழனுஈ தோன்ற 
உடுத்தமே கலையுஞ் செம்பொற் சிலம்புறின் றோசை காட்டத் 
தொடுத்தபூங் பீகாைசோரத் துணைமுலைத் தும்பி விம்ம 

HOSTAGE மீசாலை நீங்கி யகன்புனற் பொய்கை புக்கார், 

இ-ள். அவ்விருவரும் சைகளிலே கொண்ட ஈல்ல மகர வீணையையும், பு 
ல்லாங்குழலுர் தெரியவும், உடுச்தின மேகலாபரணமும், செம்பொன்னாற் 

செய்த சிலம்புகளும் ௮ வவ விடத்திலே நிலைகொண்டு சொனிகளைக்காட்ட 
வும், தொடுத்சணிர்த பூமாலைகள் அவிழ்ச் துவிழவும், இரண்டு கொங்கைகளும் 

இளூயிறகவும் சாமிருர்த பூ்சோலையைவிட்டு g65 அகலமான நீர்ச்குளத்த 
ருகேபோய்ச சேர்ஈதார்கள். எ-று. (௧௬), 

கனைகழற் கடுங்காற் சேனைக் ௩டலினிற் சென்று புக்க 
வினை நெடு வேக்சு ணாரா யருள்பொழி விழியா னோக்கி 
இண்யரென் றவரைக் தேரு தையுு வெய்து மெல்லை 
புனயிழை மாதர் வந்து புரவலற் போற்றி நின்ஞர், 

இ-ள். சத்தியாரின்ற வீரசகண்டாமணிகள் சட்டின வேகங்கொண்ட கா 
ல்களையுடைய சேனைக் கடலுச் குள்ளே, போய்ச் கூடின கொலைத்சொழில் 

செய்வதான வேல்போலுங் கண்களையுடைய பெண்களை, இருபையொழுகு 
இன் கண்களாற்பார்த்து அவ்விருவரையும் இன்னாரென் றுகெரியாமல்சர்தே 

சங்கொள்ளுகற சமயத்திலே, ஆபரணங்சளை யணிந்த அச்சப் பெண்கள்வர் து 
அரிச்சந்திர மசாராசனைத் துதித்து நின்றார்கள். எ-று. (er) 

தோளுமத் தோளிற் சாத்துஞ் சுடாமணி வலய முஞ்செர 
தாளுமத் தாளில் வீரக் கழலுகேர் தாழ்ர்த கையும் 
வாளுறீண் மாலை மார்பும் வதனமு ரோக்இ மார 
வேளுகே ரில்லான் றன்னைப் புகழ்ந்தனர் வியர்ந்து ரைப்பார். 

இ-ள். கோள்களும். அந்தச் தோள்சளிலே யணிர்த கார்கி கொண்ட 
இரத்தின சேயூரங்களும், சிவர்த கால்களும், அதச் கால்களிலே பூண்ட வீர 
சண்டா மணிகளும், நேரே தொங்குவனவான சைகளும், (இடையிலே கட் 
டன) மந்திர வாளும். நீண்ட மாலையணிந்த மார்பும், முகமும் பார்த்து மன்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௭௭ 

மதவேளு மொப்பாகாத அரிச்சர் தி. மகாராசனைத் தோத்திரங்கள் செய்து 
அதிசயித்துச் சொல்லலானார்சல். எ-று. (௧௮) 

யாணர்க்குள் யாண நின்னை யெய்துகுற் கிழைத்த வேதா 

வீணர்க்குள் வீண னெமமை விதித்தவன் நிந்தி ரற்கும் 

வாணர்க்கு மனநத ஞார்க்கும் வாய்த்தவா றேபோனின்னைக் 

காணற்குத் தொழற்கு வாழ்த்தக் கண்கைராப் படைத்தி லானே. 

இ-ள். உலகத்திலுள்ள அழகர்களிலை சிரர்க அழகனே! உன்னைச் சேர் 

எதற்குச் சிருஷ்டிச்ச பிடமமனான௮ன் வீணானவர்களிலை அஇகமுகம் வீணான 
வன், யாதினா லென்றால், எககளிருவரையும் சிருஷ்டிக்க அப்போது தானே 

இர்திரனுக்கும் வாணாசகனுக்கும் ஆகுசேடனுச்கும் அமைததமைபோல உன் 

னைப்பார்ச்கெறதற்கும், வணங்கு கற்கும், துதிப்பாற்கும், கண்களும்-கைகளும் 

ராச்சளும் ஆயிரம் ஆயிரமாகச ஏருஸ் டியாமற் போனான் அதலால், எ-று. 

வையரின் னகரி செம்பொன் வடூரி நின iP wwe 

வெய்யவ னினது தீபம் வேலைபஞ் சனறீரா௪ சாலை 

செய்யவ ணின து பாரி திங்கணின் ஈவிகை செவ்வே 

லையநின் பெருமை யெமம। லளவிடற் கரி3த யென்ஞூா. 

இ-ள். உலகமுழுதும் உமக்குப்பட்டணம்; செம்பொன்னான வடமேரு 

இரி உமக்குச் சிங்காசனம்; சூரியன் உமக்கு விளக்கு; கடல் 5 மக்கு திருமஞ்ச 
னமாடுகிற இடம்; இலட்சுமியே உமச்கு மனையாள்; சர் இரன் ஈ மக்குக் குடை, 

ஆதலால், செவ்வையான வேலை புடைய (பயனே! உம்முடைய பெருமையை 
எங்களால் அளவுசெய்துசொல்லுநற்கு முடியாது என் றசொன்னார்கள்-எ-.று. 

சொல்லிய மாற்றங் கேளாத் தோன்றலும் வியநது மீநாக்கி 
LP த் ் இ ம் 

வல்லிநீர் யாரே தூர் தான் வநதவா '2றஇண் டென்ரான் 

அல்லியர் தொடையன் மார்ப விவ்வன 4 ககத்து வாழ்வோம 

புல்லிய சாதி யீனப் புலைச்சியர் யாங்களையா 

இ-ள். அப்படி. அவ்விருவரும் புகழ்ந்து கொணடாடினசைக்கேட்டு ௮ர 

சனானவன் அ௮தசயித்துப்பார்த்து 2 பெண்களே! நீங்கள்யார்! உய்களூர் எது 

என்னிடம் வர்சசாரியம் என்ன என்ற. சேட்டான். அதர்கு அப்பெண்கள்; ௮ 
கவிதழ்களை யுடைய அழம௫ஏய பூமாலையணர்த மாபனே ! நாங்கள் Oa sae J 

இணனிடத்திலே யிருக்கின்றவர்கள்; இழிவுள்ள சாதியான ஈனப் புலைச௫கள் 

ஐயனே. எ-று. (௨௧) 

வேதமா முனிவன் வைகு மமதகு சார னின்றுவ் 

பாதமே பணிந்து நோக்கு மருத்தியித் பதறி வர்தோம் 

போதமு நெறியு 3ில்லாப் புலலியே ஈல்லி யாழுங் 
சேமுஞ் சிறிது வல்மீலந் கேளெனாக் கிள த்திப் பின்னா. 
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௧௭௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். வேதங் கைவச்ச மகாரிஷஹியான விசுவாமித்செ நிருக்ெ மேம்பா 

டான சார்பிலே கூடிநின்றும் உம்முடைய பாதங்களையே வணங்ட உம்மைப் 
பார்க்கவேண்டின ஆசையினாலே பதற்றத்துடன் வந்தோம்; ஞானமும் அதற் 
சேற்ற அனுஷ்டானமுமில்லாச இழிவானசாதியே யாங்கள் அனாலும், ஈல்ல 
வீணைபாதெலும், ௪வூதமும் சொஞ்சக நெரிர் இருச்சோம் கேளு மென்று 

சொல்லிப் பின்பு, எ-று. (௨௨) 

மகரயாழ் வாங்கி நீங்கு மாடக முறுக்கச் செம்பொற் 

இகரமா முலையிற் சேர்த்தி£ செவியுற விசையெ LQ) & 55 

நிகரிலா வமுதப் பாடற் பாணியி னிறுவிப் பின்னர் 

பகர்தரு மிசைக ேேழும் வகைவகை பாடி னாசே. 

இ-ள். மகரவீணையைச் கையிலே சொண்டு, தளர்ச்துள்ள முருக்காணிக 

ளாலே தச்திகளை முறக்இப் பிரிவுசெய்து, செம்பொன் மலைச்சிகரம்போலுள் 

எபெரிய ஸ்தனங்களிலே அவ்வீணையைச சாத்திக்கொண்டு, காதுடனே கூட 
ச்சுருதிகூட்டித் தமதுஒப்பில்லாக அமிர்த ரசங்கொண்ட பாடலைக சைவழி 

யிலே தோன்ற நிற திப் பின்பு சொல்லலான எழிசைகளையுஙம் இரமச் இரம 
மாகப் பாடிஞர்கள். எ-று. 

ஏழிசைகளாவன :--கூ£ல் - துத்தம்-கைச்களை - உழை-இளி-விளரி-தாரம் 
என்பன. இவர்றை ஏழுசுரமென வுய்கூறவர். இவற்றினோசை யுவமை முறை 

யே-மயில்-இடபம்-ஆடு-கொக்கு-குயில்-குஇரை-யானைஎனவும்) சுவையுவமை 
முறையே - பால்-தேன்-ஓழொன்-கெய்-எலம் - வாழை-மாதுளங்கணி-எனவும். 
வாசனை யுவமை முறையே-மெளவுல்-முல்லை-சடம்பு - வஞ்ரி-கெய்தல் பொன் 

ஞவிரை, புன்னையெனவும்; அ௮ட்சாம்முமசையே-ஆ௮-ஈஇ-ஊ௨-ஏ௭-ஐஇ-ஐஓ- 

ஒளஉ-எனவும், மாத்திரை முரையே-நான்கு-ரான்கு-இரண்டு-மூன் று-நான்கு 

மூன்று-இரண்ட எனவும். இவற்ற க்கிறைவர் முறையே-விசுவாமித்தொன்-ஜம 

தக்கினி-சர்திரன்-சூரியன்-கெளதமன்- காடபன் ஈசனெனவும் கூறிவர். இன் 

னும் இதைப்பற்றிய எனையலகுப்பும் விரிவும்மிடற்றோசையாய்ப் பாகெையில் 
இவற்றின் பிறப்பிட முதலியனவும் இசைநாலிர் பரக்கச்சாண்ச. (௨௭௩) 

ON LIE) சண்ண டா கவரிதம் சானுங் கோடா காவியம் கண்ணு மூட Sip Ga gw 

வாவியங் கமல மன்ன வதனரு நுதலு மேரு 

தூவியர் தோகை நல்லார் சுவரின்மே லெழுதி வைத்த 

ஒவியம் பாடிற் றென்னப பாடி ளா ரசு யாரும். 

இ-ள். நீலோர்பலம் போலழகான கண்கள் மூடுகிறதில்லை, இருபிளவா 
கத்தோன் றுகன்ற இசம்களுங் தோணுறெதில்லை, குளத்திலே ௮அலருவதான 

அழசையுடைய தாமரைமலர் போலுமுகமும் நெற்றியும் எறுற இல்லையாக, 

இறகை யுடைப அழகைக் கொண்ட மயில் போலும் அப்பெண்கள் சுவரிலே 
யெமுதி யிருப்பதான ித்திரம் பாடதது போலசையா திருந்து எல்லோரு 

டைய மனமு முருகும்படிப் பாடினார்கள். (௨௪)



சூழ்வினைக்காண்டம்;, ௧௭௯ 

கரும்பினைக் கடிர்த இஞ்சொற் காரினைக் கடிச்ச கூந்தற் 
பகும்பணைக் கொங்கை மாதர் பவளவாய்ப் பிறக்குங் கானம் 
வரும்பனி மதியை கோக்கிக் கண்டிணி வாய்மொண் டார்ப்பின் 
அரும்பவி ழாம்பற் 3பாதுள் வண்டிருந கார்பப தென்ன. 

இ-ள். கரும்பின் இரசத்தையும் வெல்லவசான மதுரசகசொற்களும்,மேச 

த்தை வெல்லுவகான கூர்கலும். மிகவும் பருத்துள்ள சொகைகளுங. கொ 

ண்டபெண்களுடைய பவளம்போன் ஈ வாயிலேபி௱க்கின் உ இசைப் பாட்டா 

னது உதயமாகி ௮௫௬௫. ந குளிர்ர்க சக்பனைக் கண்டு இண்டெியபோல முக 

விலாசமாய்ப் பின்பு அள்வரும்புதல் முழு தும்விரிகற செவ்வல்லிப் பூவிலிருச் 

துலண்கெள் பாவெதுபோர் பாடினார்கள். எ-று. 

ஆர்ப்பின் ௮ண்டோசையினாலே அரு ம்பவிழென் ௧. (2.6) 

இல்லையோ விமைத்த லென்பா ரெடாதுசை தொடாது வைத்த 
வில்லையோ புருவ மாக விதித்தனன் வேதா வென்பார் 

. “7d ஆ ‘ ௩ * 

மூல்லையோ முருர்தோ முத்?கா முறவலை யறியோ மென்பார் 
நல்லையே நல்லை யென்னா ஈராஇபர் விபற்நு ரைத்தார் 

இ-ள். அப்போதுசண்ட ௮ரசர்க ளெல்லாம் இப்பெண்களுக்குக் கண் 

களிமைக்கிறதில்லையோ வென்பார்கள். ஒருவ ரொடாமலும் சொடாமலும் இ 

ருப்பதான வில்லை. சானோ பிரமதேவன் புருவமாகச் செய்திருக்கிறான் என் 
பார்கள், இவ்விரு வருடைய பல்வரிசைகள் முல்லை யரும்புகளோ! முருக்துக 
ளோ! முத் துகளோ யாதொன்றும் சொல்லக்தெரிகிலோ மென்பார்கள். அடி 

பெண்சளே! நீங்கள் ஈன்றாய்ப்பாடுஇிறீர்கள்! நீங்கள் ஈன்றாய்ப் பாடுகிறீர்கள்! 
என்று அரசர்களெல்லாம் அஇசெயிழ்துச் சொன்னார்கள். எ-று. (௨௬) 

அட்டமா வனைத்தும் புள்ளு மாவிபெற் றேகு மென்பார் 

சுட்டநீள் வனங்க ளெல்லாஞ் சோலையாக் கழைக்கு மென்பார் 

பட்டவாள் வீர சொல்லா முய்வகை பலிப்ப தென்பார் 
வட்டமா மதிய மன்ன வதனததார் பாடல் கட்டே 

இ-ள். வட்டமான பெரியபூரணச் சர்திரன்போலு மூசத்தையுடைய ௮ 

ப்பெண்கள் பாடுகிற பாட்டைக்£சட்டு, இனி ஈம்மாலே, கொல்லப்பட்ட எல் 
லாமிருகஙகளும் எல்லாப்பட்டுகளும் 5.யிருண்டாய்ப் 2 பாகு மென்பார்கள், 6 
ம்மாலே சுடப்பட்ட நீண்ட காகெ ளெல்லாம் சோலையாகக் தழைக்கு மென் 
பார்கள், ஈமது கூட்டத்திலே இறந்துபோன வாள்லீரர்சகளெல்லாரும் பிழை 
க்கும்படி பலிதமாயிம்றென்பார்கள். எ-று. (௨௪) 

காடெலா மழிக்கக் கேட்டு நரபதி வெகுண்டு வேட்டை 
யாடலால் வெருண்டு போய்த்கம் மாருயி சோம்பித் துன்றுங் 
காடெலாங் கரந்த மாக்கள் கன்னியர் மதுர தேப் 
பாடலால் வெளிப்பட் டுற்ற பறவையும் பறந்த வம்மா. 

இ-ள். அப்போது காடு முழுதும் அழிக்கிறது நெரிர்து அரிச்சச்கிர ம 

சா.ராசன் கோபித்து வேட்டை யா௫ெலினாலே பயர்தோடிப்போய்த் தங்கள



௧௮0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

ருமையான உயிர்களைச் காசதுச்கொண்டு.நெருங்கெ கா௫கெள்முழுதும்போய் 
மறைர்த மிருசங்களெல்லாம் இர்சப்பெண்கள் பாடற மதா சேதேங்களாலே 

வெளிப்படு£தலாசெ சஞ்சரிக்கலா.பின. மற்றப் பட்சொதிகளும் வெளிப்பட்டு 
ப்பறர்து திரிதலாயின. ௭-.ற (௨௮) 

மஞ்சலம் பிடியே றென்ன பாமுமா சதிரு மோதைக் 
கஞ்சலா லனந்தங் கோடி யசுணமா வனத்து மாளி 
அஞ்சலா தீண்டி மொய்க்கக் தும்புரு மூகலோ ரொல்லாம் 
இன்சொலி 8னோசை யெய்க யாழிசை யாதென் ஜர்வார். 

இ-ள். மேகங்கள் முழயகு௮தான இடியேறுபோல் பெரியமுசசங்க ளொ 

லிக்சின்ற ஓசைக்கு அஞ்சு” லாலே அனக்கங் கோடி அசுணப் பட்சி Care 

லாம் உயிர் மாய்கிற இல்லாமல் கூடி. செருக, தும்புரு மூதலானவர்ச ளெல் 
லாம் இனிய சொல்லினையுடைய இங்லிருவர் பாட்டோசை கேட்டுக் தவீணா 

கானம் எதென்று அலோடச்கலாஞார்கள். எ-று. (௨௮) 

நல்லியன் மகர யாழி னாதமு மிடறு மொன்றப் 
புலலிய த வோதை செவிவழி புருத லோடும் 

வல்லியர் தம்மை மக்கி மலர்த்திருக் கரம மமைத்து 
மெல்லிய மும் வெற்றி 8 வரதனு மிகம இழ்கஈதார். 

இ-ள். ஈல்ல இசை நூலிலச் கணத்திற் சிற்த மகர வீணையின் நாதமும் 

சண்டதக்சகொளனியும் ஒன்றாகச் கூடின பாட்டோசை காதுக்குள்ளே நுழைந்த 

வுடனே. சர் இரவியும் வென்றி கொண்டிருக்கிற அரிச்சக்திர மசாராசனும் 

அர் ஈப்பெண்களைப் பார் /து5,தாமரைமலர்போலுக் திருசக்சைசளாலே யமை 
யச்செய்து ௮௫கமாகச சந்தோஷிக்தார்கள். எ-று. (௩௦) 

மணியொடு ௩லிகஞ் செம்பொன் வளையெரி மணிபபொன னாம் 
௮ணிதுஇல் (பிறவு நீட்டிக் கொண்மென வளித்த லோடும் 

பணிகளுந் துகிலும் பொன்னும் பெறற்கியாம் படர? மல்லேம் 

இணிக டர் முடியா யாங்க டேடிய பரிசில் கேளாய். 

இ-ள். இரத்தினகள்பதிச்.லுடனே கூடினகஙசணங்களும், செம்பொ 

aren செய்தவளையல்களும., நெருப்புப்போன்றஇர தீதின மாலைகளும்.பொன் 

மாலைகளும் மற்ற முள்ள ஆபரணங்களும், உடுத்துகிற வஸ்.இரங்களும் மத்று 

ங்கொடுக்கத் ச்சவைகளெல்லாங கொடுழ்துப் பெற்றுக் கொள்ளுங்க ளென் 
றநுசொல்லுமளவில். ஆபானஙகளும் வஸ்.திரங்களும் திரவியங்களும் பெறுத 

ற்கு சாங்கள் வம் £ மல்லாம், நெருஙகென ஒளியைச் கொண்ட BP io Bu 

இயே! சாங்கள் வேணடிவச்ச வெருமான த்தை நீர்கேட்கவேணும் ௮தாவது. 

ஏத்திய பரிகி லாளர்க் கெண்ணிய வனைத்து ஈல்கும் 
பார்த்திவ வியையெ லாநின் நிருவுளப் படியே ஓள்ளேம் 

மூர்த்திகண் மூவர்க் சாகு முடிபுனை யநநா (ளேநீ 
சாத்திய தவளக் கொற்றக் கவிசையைத் தருதி யென்மூர்,



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௮௧ 

இ-ள். தேவரீரைத்துஇித்த அரசர்களுக்கு அவர்கள்நினைத் தனவெல்லார் 
தரத்தக்க அரசனே! இப்போது, கொடுக்சிற இவைகளெல்லாம் உம்முடைய 

இருவுளத்தின் சம்மதியாலே தருவதாதலால், அவைகள் வேண்டோம்; மும் 
மூர்த்திகளுக்குஞ் சக்தோஷ மாகும்படி ரீர் வெற்றிமுடி குடிச்கொள்ளுகன் ற 
அப்போதே பிடித்துக்கொள்வசான வெண் கொற்றச் குடையைச் சொடுச்ச 
வேண்டு மென்றார்கள். எ-று. (௩௨) 

பழிவழி யொமுகா நீதிப் பானுவின் குலத்து வேந்தர் 

வழிவழி வந்த கொற்றக் சுவிகையை வழங்க மாட்டேன் 

விழிவழி சண்ட வேறு கவிகையை விளமபி லுங்கள் 

மொழிவழி தருவே னென்று மொழிந்தனன் மன்னர் கோமான். 

இ-ள். பழிப்பான மார்க்கத்திலே செல்லாச நீதியை யுடைய சூரியகுல 
த்தாசர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பிடிசதுவருற வெற்றிச் குடையை 

சான்கொடுக்கமாட்டேன். உங்கள் கண்ணுச்கு நேராக இங்கே தோற்றுகன்ற 

ஏசேனு மொன்றைச் கேட்டால், உங்கள் சொல்லின் படியே தாமாட்டுவே 

னென்று அ௮வ்வரசர்க்கரசன் கூறினான். எ-று, (௩௩) 

கனத்தவெங் காத லார்க்குக் கணித்தவ ரால லாதவ் 
வினத்தவ ரொருவ ரா$ல யின்பமுண் டாக வற்மே 

மனத்துளே குறித்து வந்த மணிக்குடை வழங்கா யேலந் 
தனத்தினை ச் தழுவி பின்பர் தருதியென் றவர்கள் சொன்னார். 

இ-ள். மிகுதியான வெப்பத்தைச் செய்செ.ற ஆசை கொண்டவர்களுக் 
கு அவர்கள் கினைத்த புருஷர்சளாலல்லது அவர்சளையொப்பான மற்றொருவ 

பாலே சுகமுண்டாக வல்லதோ! காங்கள் மனத்திலே எண்ணிவர்ச முத்துச் 

குடையை நீர் கொடாவிட்டால். எங்களுடைய சொங்கைகளையணைத்து எங்க 
ளுக்குச் சுகத்தைச்கொமமமென்று அவ்விருவருஞ்சொன்னார்கள். எ-று. (௩௪) 

வாட்பொரு கண்ணார் கூற மர்திரத் தலைவன் சொல்வான் 
வேட்பன வில்லை யென்னா மெய்ர்கெறி வேந்தன் றன்பாற் 
கேட்பன வறிந்து மக்குக் இடைப்பன வுணர்ந்து கேளீர் 
சேட்பட நில்லு மென்ன ச் தெரிவையர் செப்ப லுற்ளுர். 

இ-ள். அப்படி வாளையொத்த சண்களை புடைய பெண்கள் சொல்ல ஆ 

லோசனையிற் சறந்தவனான சத்திய£ர்ஃதி சொல்லுகிறான்; அசைப் பட்ட 
பொருளை இல்லை யென்னாமற் கொடுக்கத்தக்க மெய்யான நீதிமார்ச்சத்தை 

யுடைய ௮ரசனிடத்திலே, சேட்கச் தக்கவைகளைச் தெரிந்து கேட்டால், உங் 
களுச்குக் கிடைச்சத்தக்கவைகளைத் தெரிந்து கேளுங்கள் (8ீங்கள் சண்டாளி 
களாகையாலே) தரமாக நில்லுககளென்று சொல்ல, அதற்கு அப்பெண்கள் 

சொல்லுகிறார்கள். எ-று, (௩௫) 

மூன்பியாங் கருதி வரத முழுமணிக் குடையு ஈல்காய் 
பின்பியாங் குறித்த வின்பப் பெரும்பயன் முனுந் தாராய்



௧௮௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

அன்பியா முன்மேல் வைத்த தவத்திலே போன தந்தோ 

வன்பியா முன்பாற் கண்டோம் வள்ளன்மை கண்டி லேமால். 

இ-ள். முன்னே சாகச ளெண்ணி வந்த முழுதும் முத்துகளாலாகிய கு 

டையையும் நீர் கொடுக்கிற இல்லை; பின்பு ராங்கள் வேண்டின இன்பமாகிய 
பெரியபயனையும் நீர கொடுக்கற இல்லை; ஆதலால், சாங்களும்.சிடத்திலேகொ 
ண்ட அன்பானது வீணாடப்போயிற்று, யோ! உம்மிடத்திலே கடின சித்த 
த்தைச் சண்டோமே யல்லது. கொடுக்குர்கன்மையை நாயக ளெவ்வளவுஙகா 
ண்கிலோம். இகற்கென் செய்லோம் என்ளார்கள். எ-று. (௩௬) 

கொடுப்பன கொடுப்ப தல்லாற் கொடாதன கொடுக்க மாட்டார் 
விடுப்பன விடுப்ப ரென்றும் விடாதன விடவு மாட்டார் 

தொடுப்பன தொடுத்து நுமமாற் சொல்வன சொல்லி நுங்கட் 

கடுப்பன கொண்மினல்லா லகன்மினென் றமைச்சன் சொன்னான். 

இ-ள். சூரியகுலக் தரசர்சள் கொடுக்கத் தக்கவைகளைக் கொடுக்றெதே 

யல்லது, கொடுக்கத் தசாசவைகளைக் கொடுக்க மாட்டார்கள். எச்சாலத்தும் 

விடச்சக்கவைகளை விவ் விடத்தகாதவைகளை விடமாட்டார்கள் ஆதலால், 
நீங்கள் ஆலோ௫ச்ச வேண்டியபடியே ஆலோசித்து உங்களாலே கேட்கத்தக்ச 

வைகளைச் கேட்ச உங்களுக்குத் தக்சகபடியே பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். அல்லா 
விட்டால் போஙக ளென்று மர்இரி அதற்குத்சாஞ் சொன்னான். எ-று. (௩௭) 

வள்ளலென் றடை£தோ முன்பால் வந்தார் தோர்க்கொன் நீயாக் 

கள்ளனென றறிஈதா லிங்கு வருகலங் கண்டா யென்ளார் 

உள்ளமுங் கண்ணுஞ் செநதிீ யுருக்தெழச சனத்து வேந்தன் 

தள்ளுமென் நருளிச் செய்தான் விளைவது தன்னை யோரான். 

இ-ள். நீர் கொடுக்கும் பிரபு வென்றெண்ணி வந்தோம்; உம்மிடத்திலே 
வர்துயாசகஞ்செய்வோர்களுக்கு எது கொடாச வஞ்சக னென்று நாங்கள் 

முன்னேகானே தெரிர்திருப்போமானால் இங்சேவாமாட்டோம் என்றுசொன் 

ஞர்கள். ௮த.ர்கு மனமும் கண்களும் சிவர்த நெருப்புக்கொதித்துத் தோன்ற 

கோபஙகொண்ட அ௮ரசனானவன். இவ்விருவரையுர் தள்ளி விடுங்சளென் றுத் 

தரவுபண்ணினான். இனி ஈடச்சப்போகிறது தெரியாகவனாக. எ-று. (௩௮) 

பார்த்திவ னுரைப்பக் கேட்டுப் பப்பரர் நெருங்கச் சறித் 

தீத்திரள் செங்கட் சிந்த நூக்குவான் செல்ல வேங்கச் 

சாத்திர நடுங்கக் கையுங் கால்களு ஈடுங்க மார்பிற் 

சேர்த்திய யாழும் போகட் டிரிர்தனர் இசைம யங்க, 

இ-ள். அப்படி அரசன் உத்தரவுபணணவே, பப்பர ரென்ிற ஓர்வன 
வீரர்கள்கேட்டு நெருககலந்து கோபித்து, நெருப்புப்பொறிகள் சவர்த சண் 

களினின் நு ச,2, அவ்விருவரையும் தள்ளிவிவெதர்கு வருதசைச் கண்டு, ப 
யமகொண்டழுது உடம்பெல்லாஈவெகவும்கைகளுங் கால்களுநடுங்கவும்மார்பி



சூழ்வினைக்காண்டம், Ah. 

லே அணைத்திருந்த வீணையையும் அங்கேரானே இடச்சவிட்டுத் திக்குத் தெரி 
யாமலோடி.ப்போனார்கள். எ-று. (௩௧) 

போகட்டு-போசவிட்டு. 

ஆறுகொண் டோடார் செல்லா வடவியிற் சென்று மேனி 
மாருகொண் டுதாஞ் சிர்த மஞ்சினைப் பழித்த கூர்தல் 
தூறுகொண் டீர்க்கச் சோரர்த துகில்சிழிர் தகலச் சாப 
வீறுகொண்் டேவி விட்ட முனிவன்மான் வீழ்ந்தார் வந்து. 

இ-ள். வழிகோச்சச செல்லாதவர்களாய், ஒருவரும் போசாக காட்வெ 

ழியிலேபோய், உடம்பெல்லாம் முட்கள் இழித்து இரம்தங்களொழுகவும்,மேக 

தீதைப்பழிப்பதான கூர்தலை மரத்தூறுகள்-செடித்.காறுகள் பற்றியிழுக்கவும், 

உடுத்தின வஸ்.இரருல கிழிர்துபோகவும், சாபாணுக் இரகப் பெருமையைக் 
கொண்டு தங்களையனுப்பிவிட்ட விசுவாமித்தி முனிவருக்கு முன்னே வந்து 
வீழ்ர்தார்கள். எ-று. (#0) 

மேற்படி. வேறு. 

மண்டலர் தனிலிழுப் புண்டசெக் நுகில்களு மாற டித்த 
புண்டனிற் பொழிபசுங் குருதியுக் அவரிதழ்ப் பொரும Dis Fron 
கண்டனன் கெளூிகன் கடையுகக் கனலெனக் கடிய கோபம் 
கொண்டனன் வந்தவா றேதெனக் கோசைமார் கூற லுற்றார். 

இ-ள். விசுவாமித்இரர் பூமியிலே இழுபடுஇன் ற சிவர்த வஸ் இரங்களையு 

ம், மார்பிலேகாயமானபு ண்ணினின் ற சிர்துகன்பசியஇரத்தங்களையும்,சிவ 

ர தஇகழ்சகள் பொருமுதலையும் தாமேசம்முடைய கண்களாலே கண்டார்; ௮ 
ப்படிச்சண்டவுடனே, புஈமுடிவிலே தோன் றுகின் உ நெருப்பைப் போல் கடு 

மையான சகோபங்கொண்டார்; நீங்களிப்படி வர்ததற்குச் சாரணமென்னவெ 

ன்று கேட்க, அப்பெண்கள் சொல்லத் தொடங்கினார். எ-று. (௪௧) 

ஐயகே ணின்னருட் படியினா லரசன்மாட் டணுகி நின்றே 
பையவே ழிசைகளும் பாடிநீ சொன்னவப் பரிசு ரைத்தேம் 
கையனெங் களையடித் துமரெனச் செய்தலச் சண்ட னத்தால் 
உய்யவும் போகுமோ வரையுமுண் டோவெமக் குயிரு முண்டோ. 

இ-ள. ஐயனே! கேளும்; உம்முடைய உத்திரவின்படியே, அரசனிடத்தி 

நீபோய்க் டெடிறின்று மெள்ள எழுவித இசைகளையும்பாடி, £ர் சேட்சச்சொ 
ன்ன அப்படியே கேட்டோம்; அதர்கு அரக வஞ்சகன் எங்களை உமதடியார் 
களென்ற: அடித்து, அவன் பண்ணின தண்டனைககுத் சப்பிப் பிழைச்சவங் 
கூடிமோ; சொல்லத்தான் சொல்லுண்டா; எங்களுச்கு உயிர்தானுண்டா. 

எனவுரைத் திடவெயர்ச் திடியிடிச் தெனாகைக் திருக ணாலும் 
கனறெறித் திருபுடைக் கடமனைத் தும்புகை கடி.து மூடச் 
சினமிகுத் திறைவலுக் கடர்விளை த் திரிசே செயலெ னத்தன் 
மனறினை த் தருமறைத் தவமுனித் தரளுடன் வாந டச்தான்.



HY அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். என்றுசொல்லவே, உடம்பெல்லாம் வேர்வைகொண்டு, இடி.முழ 
ங்கஞாற்போர்ிரித்து.ர ரண்டு சண் களிலும் ) நெருப்புச் சிதறு தலாய், இருபுற 

திதிலுமுள்ள காடெல்லாம் புகைநெரு௨8, மண்டச் கோபமதிசமாக இனி ௮ 
சசனுக்குச் துன்பத்தைச் செய்கிறதே செய்யத்தச்ச சாரியமென்று தன்மன 
இதிலே ஆலோசித்துக்கொண்டு, அருமையான வைதிசர்களான தவமுனிக் கூ 
ட்டங்கள் கூடவா ஈடர்தார். எ-று. (௪௩) 

கரதலத் திடுமெரிற் குசைவிதிர்ப் புறவிணைக் கழல்வ ருந்தப் 
பரவபொற் றடமலர்ச் சடைவிரிர் தகல்பெரும் படியி னாலச் 
சுரர்மிகப் பாதவித் சபயமிட் டலறிடச் சுவண Oa pur p 
புசமெரித் திடவரும் புனிதனொத் தணிமலர்ப் பொய்கை புக்கான். 

இ-ள். கையிலேகொண்ட அழூதொன தருப்பைப்புல்லும் படபடவென் 

றநடுக்கவும், இரண்டு கால்கள் வருந்தவும், பரவ.தலாய்ப் பொன்னிறமான 

நீண்டமலரணிர்த சடைகளை விரித்துச் கொண்டு போறெ பெரிதான உருவ 
தீரைச் கண்டசனாலே, அக்தச் தேவர்கள் மிகவம் பரிதபித்து அபயஞ் சொ 

ல்லிச்கூக்குரலிடவும். பொன்மலையினாலே திரிபுரத்சை எரிச்கவருற பரம? 
வனை ஓப்பாகி அவ்வழதொன பூம்பொய்கைச் சராக்குவந்தார். எ-று. (௪௪) 

பிணிமுகத் இரள்களுங் குருகனப் பகுதியும் பிரிவு ரத 
அணிமலர்ச் குளிர்தடத் ததினத் தொடுஈடர் தணுக லோடும் 
பணிமுடிச் சுமைதவிர்த் திருபுயத் தினின்மிசைப் படி.தரித்த 
மணிமுடிக் குரிசிலக் கொடுவினைக் கெளூகன் வரவு சண்டான், 

இ-ள். ம.பிற்கூட்டயகளும், பட்சிசா திகளின் கூட்டங்களும் நீங்காதிருக் 
கின்ற அழகியமலர்கள் பூத்திருக்கின்ற குளிர்க்தகடாகத்தினருகே (முனிவர்) 
அதிக கோபத்தோடு ஈடச் துவர்சவுடனே . ஆதிசேடனுடைய தலைச்சுமையை 
ீச்கி5் தன்னுடைய இரண்டு தோள்சளின்மேலும் பூமிபார தசைச் சொண்டு 
ள்ள ரத்தினஏரீடத்தை புடைய அரிச்சச்கிர மன்னனானவன். அர் சக்கொடிய 
செய்கையையுடைய விசுவாமித்திரர் ௮ருவதைக்சண்டான். எ.று. (௪௫) 

கடல்களென் படுநெடுந் திசைகளென் படுமகன் ககன மென்னாம் 
உடல்களென் படுமவற் றுயிர்களென் படுமிடிர் துலக மென்னாம் 
விடலருர் தவமுடைப் பெருவலிக் கெளசகன் வெகுளி யாலென் 
றடனெடுஞ் சிலையவன் கடிதெழுக் தெதிர்ஈடர் தடிப ணிந்தான். 

இ-ள். விடுதலில்லாச சவத்தை புடைய பெரிதான சாமர்த்தியச்தைச் 
கொண்ட விசுவாமித்திரர் கோபத்தினால் கடல்கள் என்ன பாபெடும், 8ீண்ட 
திக்குக ளென்ன பாபெடும்! அகன்ற ஆகாயம் என்ன பாபெடும்! இவைகளு 
க்குள்ளான சரீரங்க ளெல்லா மென்ன பாடுபடும்! அந்தச் சரீரங்களுக் குள் 
ளான உயிர்சளென்ன பாபெடும்! இடிவதாகி உலகர்தா னென்ன பாபெடும்! 
என்று, வெற்றி கொண்ட மீண்ட வில்லையுடைய அரிச்சர்திர மகாராசன் 
விரை விலே எழுக்து போய், எதிர் கொண்டு ஈடர்து அவர் பாதங்களை 
வணங்கினான். எ-று. (௪௬)



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௮௫ 

உருமிடித் தனவெனச் சனெமிகுக் திகல்செயற் குறுவ தற்குக் 
கருமிடற் றவனலேன் கடனிறக் சுவனலன் கமல ஈல்லேன் 
கிருமியிற் கடையதா மெளியனோ வலனெனக் கெழுமை யன்புற் 
றிருமலர்க் கழல்களைக் காமாறச் தழிஇநிலத் திடைகி டந்தான். 

இ-ள். தேவரீர் இடியிடித்தார்போற் கோப மிகுதியாய் (என்னுடன்) 
ண்டைசெய்வதற்காக வருவதற்கு நீலகணடனான சிவனு சானல்லன்; கருங் 
கடல் மேசவண்ணனான விஷ்ணுவுசானல்வேன்: பிரமசேனனு சானல்லேன். 
ஒருபுழுவிலுங் கடைப்பட்டவனான எளி௦யனாகிய நானோ உம்மோடெதீர்ச்ச 

ச்சமர்த்தனென்று சொல்லிச் கொண்டு சமீபக்திலே போய் அவருடைய இர 
ண்ட மலர்போலும் பாதங்களைத் ஏனதி,ண்மி கைகளிலும் பொருந்தப்பற்றி 
பூமியிலே வணங்டிச்கொண்டு கிடச்தான். ஏறு. (௪௭) 

கரமுறத் தழுவலுங் கெளடகப் பெபரினன் கால்ப றித்தே 

சிரமிசைத் திருமுடிச் சடர்மணித் தொசைசகள்பஃ நிசைதெ றிக்க 
உரமிசைப் பணிதெறித் திடவுகைத் தனனுைதத Big) (par pen 
மருமலர்க் கழல்சிவப் புறுமெனாக் மைகளால் வருட லுற்முன். 

இ-ள். தனது சைகளிரணடும் பொருர்தப் பற்றிக் கொண்டு கிடக்குமள 

வில், விசுவாமித்தி ரானவர் தம்முடைய சால்சளை உதறிப் பிகெகிச் சொ 
ண்டு, அவன் கலைமேலணிந்த திருமுடியால ரீடத்தில் விஎங்குடன் நஇரத்னக் 

கூட்டங்கள், பலஇக்குகளிலுந் Calls wal pa. மார்பின்மே லண் ந்திருகஇ 

ஆபரணங்கள் தெரித்துவிழவும் உதகை, மார். அவரப்படியுமைத்தபோதும், 

அரிச்சச்திரமகாராசன் நீரிப்படி. உழை னொலே உம்முடைய மணங்கொ 
ண்டமலர்போலும் பாதங்கள் வரது போமேயென்று கூறிம் ஒன் சைகளா 

லேதடவிப் பிடித்தான். ௪-ற. (௪௮) 

குடியினிற் பிழையினிக் திலமானச் மடி மையிற் குறயு மில்லேம் 

இடியிடித் தனவெனச் சனமிகுத் திடைவிடா நதெனையு தைத்த 

அடிவடுப் படுமெனக் கவலுகிய் பதையெ மீக் தைய வென்றன் 
முடிவடுப்படுமெனக்கவல்கி3லன் வெருளியென் மொ LD BO wet ap sor. 

இ-ள். உமக்குக்குடியாய் ஈித்றலிலே யாங்கள் யாதொறு தவறஞ்செய்தி 
லோம்; உமக்கடிமையா மிருத்தலிலும்யாதொறு குறைவுமில்லாதிருச்சிறோம். 

இடியிடித்தாற்போற் கோபமிகுதியாமய் இவ்விடத்தி லம்கோபதச்தை விடாமல், 
என்னை யுதைத்தருளிய உம்முடைய திருவடிகளுச்குக சாயமூண்டாகு மெ 
ன்று துன்பப்படறகே யல்லாமல், சுவா.ி! என்றுடைய தலை.பிமீல காயமு 
ண்டாகுமென்று துன்பப் படிகின்றி3லன். ஆதலால். தேஉரீர் இப்படிக் கோ 
பங்கொள்கிெறெதினாலே யாதுபயனுண்டாம்: சொல்லுமென் று சொன்னான். 

மாவினைத் துணிசெய்தாய் கேழலுக் இடர்செய்தாய் வான ளாவுங் 
காவீனைப் பொடிசெய்தாய் நீதியா லின்றவென் காதன் மக்கள் 
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die Sa அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

பாவிளைப் பழிசெய்தாய் தீவி*னக் குரியதோர் பாவி நீதான் 
ஆவினற் ரோல்பொதிர்தடுபுலித் தொ.ழில்செய்தா uw pS sem ayo. 

இ-ள். அதர்கு விசுவாமித்திரர் நான் அனுப்பின மிருசங்சளை யெல்லாங் 

கொன்ளுய்; பன்றிக்குர் துன்பமுண்டாச்கினாய்; ஆசாயத்சை அளாவுவதான 
இச்சசசோலையையும் தூளிசெய்காய்; முரையுடனே கான்பெறற பிரியமான 

எனது பெண்கள் பாடியபாட்ெளையு மிழக்மாய்; அகையால் பாலச்செய்கை 
சீகேதகுதியான நீ பசுவினது ர்ல்ல தோலை மேலே மூடிக்கொண்டு கொல்லு 

இன்ற புலியினது செய்சையை* மெொய்சாய். உன் செய்கைகள் ஈன்று யிருந்த 
தென்றுகூறினார். எ-று, (@o) 

Gris By gino oars) & இடினுமென் வறும லர்ப்பூங் 

காடழித்” இடிலுரிள் காலறக் கஇகாயினைக் களையி னுங்கொன் 
மிடழித் திடினுட தான்விடுத் தனையெனா யான நிடதால் 
பாடிழைத் இவெனோ வென்தரிச் சநஇரன் பலமெரி ழிக்தான். 

இ-ள். அதற்கு அரிசசக் இர மகராசன், ஈவாமி! என்னுடைய சாட்டை 

யெல்லாம் அழித்தாலும். ஈல்ல ஈகரை அமு தமாலும், என்னுடைய நல்ல 
பரிமளமுள்ள பூஞ்2சாலைகளை யெல்லா மரித்சாலும், என்னுடைய Gey. sr 
னவமிசமர்றுப்போச உறவினரை யெல்லாக களைதல்செய்தாலும், இன்னமு 

ங்கொன்று என் பெருமைகளை பெல்லா செடுத்தாலும் மீர் அனுப்பினீரெ 
ன்று நான் கெரிந்திருப்பேனே யானால் இப்படியாகச் செய்வேனோ வென் று 

பலவகையுஞ் சொன்னான். எ-று. (Gis) 

சிறியரா னவர்தமக் குரியவே யல்லவா இமை நன்னு 

லறிஞரா னவர் தமக் த2ல3வா பொறை றர்க் காகு மோதான் 
கெறியிலா வினையி£ன னொருவனைப் பொருளதா நீமு னிந்தால் 
பொறையுறின் வருமென னளவிலோ பெனப்போ னதென்றான்: 

இ-ள். பின்ஸம் தடையான சாரீயறகளைசசெய்வது சிறியமாவோர்க்குத் 

ககுதியானவை யல்லமீவா; மல்ல trovGrmt எ மிர்தவர்களுச் கல்லவோ 
் 

அவ்வகைமழ் தீமைகளைப் பொ )$ாடசொலவ்வ இயல்பாகும், இவ்விருவகையு 

ம். அவ்விருவசையாரைட வி. வேற யார்டகதி லஒுணடாகும் இப்படிச்இரு 
சக, ரீதிரெறியறியாக பாரியான .௬புல்வியனாலிய என்னை ஒருபொருளாகக் 

கொண்டு நீர் கோப்ப் பீராளுல். பொறுமைபம் உம்மிடத்துள்ள இரக்கமும் 
என்விஷய்திலேஃயா இம்லனவாஈப் போகலாபின வென்று அரிச்சர் திரன் 

சொன்னான். ௭-ற. (௫௨) 

மடித்தவா யினன்மிகக்பெ ர இத்தகெஞ் மினனெதுர் மறுத்துரிதான் 
படித்தவா ௪கமெலா மெனககுக் பிதற்திடமி பால 'வோதான் 

வடி.த்தவே ழிசைநின ம இசைசுவே வம தவென் மக்க டம்மை 

அடித்தகா ரணமெலா மென க்குகீ த்க்கவா ற்றைதி யென்றான், 

இ-ள். அதர்கு. மடிர்) வாயையும். மிகவும் கொஇ்சின்ற நெஞ்சையுமு 

டையலாாடிய விசுவாமித்தார், எனக்கு முன்னே என் சொல்லைச் தடுத்து



சூழ்வினைக்காண்டம். HAT 

(porGer shmantiage சமர் ;துகளெல்லாம் எனக்குச் தெரிவதாசப் பல 

வகையாய்ச் சொல்லக 5க்கனஷோ; அலவைகளிருச்ச செளிர் துணர்ச்த ஏழிசை 

களும் உனக்கு முன்ன பாடுவதற்காகவர்த என்பெண மச்களிருவரையும் ௮ 
FHS துரத்துதர்குணடான கார[ணுசளையெல்லாம் எனக்குத்தெரிவதாக 

நீ தகுர்தபடி உள்ளசை சொல்லென் ற கேட்டார். எ-று. On 

க்வி லிருக்கும். 

மீண்டு மன்னவன் வதியன் மூவ் ஈரப் 
பூண்டு வாயிற் புனைதம மற்றிட 

ஆண்ட காயக விம்மு வாற்றிடல் 
வேண்டும் யான து விண்ணபபஞ் செய் வனால 

இ-ள். மறுபடியும், அரி. ரந) மகராரஈன் அம் | விசுவாமித்தரருடைய 

பாதங்களைச் கைகளாரற்பிடிகதர் பகாணடு வாபி) வற் பிக சாய்ச்துபோக 

என்னை யடிமையாசக் கொன்ட ஈவரமி! இச்சகம் சோபததைத தணிவு செய்ய 

வேண்டும்; சான் ௮ஈதச செயகைகளை உள்ளபடி. Oiatr ஈர்ரிகியிலே செரி 

வித்துக் கொள்ளுகிறேன். எ-ற. (௫௪) 

இக்க ( ருங்குழ லேமையர் தமமைநின் 
மக்க ளென்பது ணர்கஇல மாதங 
தக்க வாறுரை யாமையிற் றளளினம் 
புக்க தீது பொருததரு ணீயென்ஞுன் 

இ-ள். இந்தக் கறுத௪ கூர்தலையுடைய பெண்களை உம்முடைய பெண்க 

ளென்று நாஙகளெல்ளைவுச் தெரிர்கிமீலாம் ௮ மகாமூனிவரே! அர்தப் பெ 
ண்களுர் தகுந்த வார்ரசைகள் சொல்லாமையினாலே கள்ளிவிட்டோம். இது 

வேரடர்தசெய்கை. இந்தக்குர்ற ரை 2 சேவரீர் பொருச்சருள வேணுமென் 

சொன்னா னரசன். எ-று. (௫௫) 

கழுத்த ரிஈதிது க ர்மை வரததென் 

OG த்தி மாக வராத தினை யாதலால் 

பழுத்த ஈலலறி a) ar பற்றிய 
ஒழுக்க மென்றுள முட்டுடக் கூறினாய் 

இ-ள். சமு்தை அற துவிட்டு (எனென்,! கேட்டால்) நான் கைதவு 

று தலாகச் செய்?2 னென்பதுபோல, சிடமாகளே அஞ்சாமர் சொல்லுகிற 

ய் ஆகையால், மு)திர்ச்ந ஈல்ல GCN SOs YO WIT உன்னை ஆதரவாக 
அவ்விருவருங கொண்ட €லசரை .அகழ்ர்து அவ்விருவர் மனமும் அஞ்சும் 

படிப் பே௫னாய். ௪-0. (Qe) 

இரப்ப வர்க்கொன் நிலையெனில யாரையும் 
கரப்ப வாக்குறு கட்ணொ கூறுவர் 
புரப்ப வாக்குப் பொருத்தலல் லாலடித் 
அ.ரபப லுஈதகு மோவென் நஅுருத்தனன்



SAA நுரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். இகஞ்சொல்லி யாசசஞ் செய்பவர்களுக்கு ஒன்.றுங்சொடுப்பதில் 

லையென்று சொன்னால், யாவருக்கும் இயல்வது சரத்தாலாகிற செய்கை யுள் 

ளா பேருக்குச் தகுர்கசொற்சளை யாருஞ்சொல்வார்சளே யல்லாமல் சொல்லா 

துவிடார்கள். அப்படி. யுண்டாகுமானால், உலக த்தை ஆண்டு இரட்டிச்சவல்லவ 

மான அரசர்கள் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே யல்லாமல் அடித்து அத 

ட்டித் துரத்துகிறது தகுவதாகுமோ; என்று பின்னு கோபம் கொண்டார். 

கட்ட கில்லென நின்றவக் கள்வர்பாற் 

கெட்ட வான்பொருள் காட்டக்கி மலேசியா 

'விட்ட மூச்சுடன் விம்மலி னாலலை 

பட்டு ளாரிற் பையப்பை யக்கூறினான். 

இ-ள். ராங்களர்டப் பொருளை மண்ணைத் தோண்டி. யெடுத்துச்கொண்டு 

போனதில்லையென்று சா௫இக்க அந்தத் திருடரிடச்திலே தானே அவர்கள் 
மடியிலே யுள்ளதாக முன்னே அவர்கள் இருடிப் போன தஇினாலே குறைந்து 

செலவழிர்து மிரரன பொருளை அரசன் முன்னே சலையாரி காட்ட, அதற்கு 
Asan Pooks விடிகொபெரு மசசுடனே லிம்முதலோடு கூடி அலைச்சற் 

பட்சிம் பேசகிறவர்களைப்மிபால. ௮ரிசஈர்இரன் மிகவும் மெள்ள ௮வர்கோபர் 

தணிவாகச் சொல்லுகிறான். ௭ று. 

இச்செய்யுள் கவிகூற்ற. (௫௮) 

மைகு லாவுகண் மாதரை மோதிய 

சைகு றக்கினுங் கண்ணினைச் சூலினும 

மெய்கு றக்கினும் வேண்டிய வாறுநீ 

செய்க வென்ன மறைமுனி செப்புவான். 

இ-ள். அஞ்சனம் விளங்குசன்ற கண்களையுடைய அந்தப் பெண்களை 
இடிக்தகைகளை அறுத்தாலுஞ் சம்மதமே, கண்ணைச் தோண் டினாலுஞ் சம்ம 

தீமே, உடம்பெல்லாஞ் மீசஇத்காலுஞ் சம்மதமே, உம்முடைய மனத்துக்கு 
வேண்டியபடி செய்துகொண் டருள்கவென்று சொல்ல. அதற்கு வைதஇிகமு 
னிவரான விசுவாமித்திரர் சொல்லுரர். எ-று. (Ge) 

கொய்து மாக்களைக் கொன்றதும் பன்றியை 

எய்த தும்மிசை கேட்டடித் தீனமாய் 

வைததும் மென்றன் மக்களை நீமணம் 

செய்தி டிற்பொறுப் பேனென்று செப்பினான். 

இ-ள். மிருகம்களை யெல்லாம் அறுத்துச் கொன்றதும், பன்றியை ௮ம் 

பாலெய்து துரத்தெனதும். இசைப் பாட்டுகளைச் கேட்டு (அவர்களுக்குப் பரி 

சுகொடாமல் ௮0$து) இழிவாக அவர்களை உதாசினஞ் செய்ததும் பொறுத் 

துக்கொள்ளுசேன். என்பெண்களான ௮வவிருவரையும் நீவிவாகஞ்செய்து 

சொண்டா லென்று கூறினார். எ-று. (௬௦)



சூழ்வினைக்காண்டம், ௧௮௯ 

நிலத்தில் யாரு நெறியல செய்இடின் 
விலக்கு நீயிவை யென்கண் விளம்பலென் 
புலைக்கு லத்தொடு மன்னர் பொருந்துதல் 
நலத்த தோவென்று நாயகன் கூறினான். 

இ-ள். உலகத்திலே யாரானாலும் நீதிக்கு விரோகமானவைகளைச் செய் 

தால், அவைகளை விலக்கத்தச்க தேவரீர் இரத ௮ரீக வார்த்தைகளை என்னிட 
த்திலே சொல்லுறெதற்கு யாதுகாரணம்! ீசசாதியாருடனே அரசர்கள் கூ 
OF og ஈல்ல நீதியோடு கூடுவசாமோவென்று அரிச்சந்திர மசாராசன் சொ 

ன்னான். எ-று. (௬௧) 

மலையின் வைகும் வ௫ட்டன் சபித்தலாற் 
புலைய னானவன் மைந்தவிப் பூவையர் 
முலையில் வைகன் முறமையன் ஜோவெனுக் 
கலையு ணர்ந்த கெளூிகன் கூறினான். 

இ-ள். மலைசளிலே சஞ்சரித்தலுக் குரிய வசிஷ்ட முனி சபித்ததினாவே 
நீசனான திரிச்சங்குமகனே! இச்சப் பெண்கள் தனங்களி?ல நிகூடுகிறது உன 
6 நீதியல்லவோ! என்று: கலைஞானங்க ளெல்லார் செரிர்த விசுவாமித்திரர் 

சொன்னார். எ.று. (௬௨) 

அற்றை ஞான்றெம தையன் வசிட்டனால் 
பெற்ற சாபப் பெரும்புலை தீர்த்தனை 
இற்றை ஞான்றிங் கெனைப்புலை யாக்கநீ 
கற்ற தேதெனக் கால்கரம் பூண்டனன். 

இ-ள். முன்னாளிலே, எங்க ளாசாரிய ராஇய வ௫ஷ்டராலே யுண்டாகய 
சாபத்தாலான பெரிய நீச்சத்துவம்ஜை நீரே தர்த்சருளினீர். இச்சு சாளிலே 
தேவரீரே என்னை நீச்சனாக்க யாது காரணத்தினாலே கற்சலானீர். சுவாமி! 

என்று அவர்பாதங்களைத் சன்கைகளாலே பிடித்துக்கொண்டு அரிச்சர் திரன் 
சொன்னான். எ-று. 

௮.ற்றை ஞான்றெம தையன் வூட்டனாற் பெற்ற சாபப் பெரும்புலை தீர் 

த்தனை?3 என்பது, 

முன்னொருகால் காதிராஜன் புத்திரனாகிய விசுவாமித்திரர் அருக்தவஞ் 
செய்திருக்கையில், பிரமன். ௮ரசனது தவத்துச்தொங்கி நீ ௮ரச முனிவன்? 

என்றோ தினன். மீண்டுர் தவஞ் செய் திறுச்கையில், அயோத்தி மன்னனாகிய 

இரிசங்கு சனதாசாரியராயெ வ௫ட்டரையடுத்து : யான் உடலோடு சுவரச்சம் 

புகவேண்டும் 73 என, ௨ூட்டர் *'நீ என்னை விட்டு வேறே ஆசாரியனை விரும் 
பியதால் நீசனாகுக?9 என, இரிசங்கு ௮வ்வாறே நீசனாடுப் பலராலும் வெறுக் 

கப்பட்டு, தவஞ்செய்யும் ௮ரச முனிவன் பாலணுடத் தன் கருத்தை யியம்ப, 
காதிசேய் அவ்வாறே யாகுக?3 என்று தன் தபோ பலத்தால் :(மேலேறுக »? 

எனலும், திரிசங்கு உயார் துசெல்லச் தேவர்கள் கண்டு :-£€ புலையா! இங்கு 

வராசே; இறங்கு?? என, வீழ்வது போல வரும் இரிசங்கு ௮பயங்கூ.௦, கோடி



௧௯0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சன், இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் உலகமும் யான் வேறே இருட்டிப் 
பேன்?? என்று சிலபொருள்சளைப் படைச்ச, தேவர்கள் பயந்து கோசிகன்பா 

ல்ஈண்ணி :-நீபடைச்ச பொருள்களும் ௮வ்வரசனும் ஈட்சத்திர மண்டத்திலி 
ரகக?? என்றோதிப் போயினர். 

இதனைக் கூர்மபுராணம். 

்சென்னி€ ழாக வீழுர் திய்சங்கு வென்னும் வேந்தை 
நின்னிலென் றுனராய.து வானி னிறுவிவா சவன்ற னோடும் 

இன்னுமோ ௬லகஞ் செய்வே னெனவடுக் கணங்கள் விண்ணோர் 

பன்னருஞ் சராச ரங்கள் சிற்சில படைம்தா னன்றே. 
படைத்சலும் விண்ணோ £ஈஞ்ிச் கோசிசன் பால்வர் தெய்தி : 

அடைசக்கரும் புலச்சோய் நீமிண் டமைழ்தவை யமையு முன்னர் 

இடப்படப் படைத்த யாவுக் தார்தா? சங்கு வோடும் 
உடுத்தெரி யுலகின் பாசன் வூகவென் நுரைத்துப் போனார். 

என்பதனால் விசுவாமித்கி முனிவர் தமது தவவல்லமையால் திரிசங்கு புலை 
மைத்தன்மை மீச்கு அவர்ச்கென்றொரு உலசமும் பிறபொருள்களும் சருட் 

டித்து இரட்சிதவர், இன்று அழ்இரிசய்கு புதல்வளுய தன்னைப் புலைச 
சியர்களைச் கூடும்படி வர்புறுழ்தல் ஞாயமன்றென்பார் அற்றை ஞான்று 

% 3 % பூண்டனன்?? என்றார். [விசுவாமித்திரர் தவஞ்செய்தற் கேற்பட்ட 
காரணச்தை (க௨௬)ம்பச்கம் எழுதியுள்ளோம் ஆங்குச் கண்ணெர்ச. (௬௩) 

முன்ன முந்தை முமுப்புலை நீக்கினம் 
இன்ன நீக்க வெமக்கரி தன்றியாம் 

சொன்ன வாசகங் கேட்டுச் சுடர்முடி 

மன்னர் மன்னவென் மக்களைச் சேர்கென்றான். 

இ-ள். முன்னே உன் தகப்பன் முமுதும் புலைனானசைப் போக 
எமக்கு இன்னமும் அப்படி வருகிற புலைமையைப் போக்குதல் அரிதல்ல, 
அசையால், காம்சொன்ன வார்த்தைப்படி சேட்டுவிளங்காகின்ற கரீடாதிபதி 
களான அரசர்களுச் கரசனே! என்பெண்களை நீ கூடச்சடவை யென்று விசு 

and s Bor சொன்னார். எ-று. (௬௪) 

அடினு நின்விழி யாரழ லாமென்ச் 

சுடினு மென்னுட றன்னைத் துறந்துயிர் 

விடி.௮ு மேனியை வெட்டி யறிந்துகூ 

நிடினு மிர்சொற் இசைகலன் யானென்றான். 

இ-ள். அதர்கு அரிச்சர்இான் நீர் என்னைத்சாழ்ச்ரி செய்தாலும், உம் 

மூடைய கோபக்சண்களிலுண்டான செருப்பால் என்னைச்சுட்டாலும், என் 
னுடைய உடம்பைவிட்டு உயிர்மீபாஇறசாகச் செய்தாலும், என்னுடம்பை 
லெட்டிவெட்டிப் பலபல கூறுகள் செய்தாலும் இப்போது நீர் சொல்லுகிற 

சொல்லுக்கு எவ்வளவும் சான் சம்மதியேனென்று சொன்னான். ஏ-று.. (௬௫)



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௯௧ 

யூப வேள்விக் கெளசிக மனாய்விலாக் 
கோப மெய்திக் கொடியிடை மங்கையர் 

ப மன்னவர்ச் சேர்கிலை யாயினென் 

சாப நீபெறு கென்றுரை மாற்றினான், 

..... இ-ள். தூண்கள் நிறுத்தி யாகககள் செய்வதிலே வல்லவரான விசுவா 

மித்திரார் ௮ர்தச் சொல்லுக்கு மாருத கோபயசொன்டு என்னுடைய கொடி 
போலும் இடையையுடைய பெண்களாகிய விளக்குப்போன்ற அவ்விருவரை 
யும் நீ சேராது போவையானால். என்னடைய சாபழ்கை ரீ பெறச் கடைவ 

யென்று மறுமொழி சொன்னார். எ-று. (௬௬) 

கூற்ற முண்ணக் கொடுத்தெம தாருயிர 
தோற்ற னன்றுன் நென்ற தூணிந் துறின் 
சீற்ற மாறிடச் செப்பிடுஞ் சாபம்பான் 
ஏற்ற னன்னிடு கென்ன வியம்பினான். 

இ-ள். எமனுண்பதாக எங்களுடைய அரிய உயிரைக்கொடுத்துத் தோல் 
வியையடைகஇறது மிகவு ஈல்லதுதானென்று துணிவுசொண்டு, ஐயா ! உமது 

கோபர்திர்வசாக நீர் கொடுக்கிற சாபத்தை ரானே எற்றுக் கொள்ளேன்; 
மீர் சாப்மிடிமென்று ௮ரசன் சொன்னான். ௭-ந. (௬௭ 

அப்பெ (hb SOS யன்ன துரைத்திட 
இப்பெ ருஈதகைக் கும்பொறைக் கும்மியாம் 
ஒப்பெ டுத்துரைக் F546 rw arene 
செப்ப ருந்தவன் சிரையி லெண்ணுவான் 

இ-ள். ௮ர௪ அரசன் அப்படிர சொல்லுமளவில். இர்தப் பெரிதான 
குணங்களுச்கும் பொறுமைக்கும் சான் சமானங்கூட்டிச சொல்லத்தக்கது 

மூண்டோவென்று சொல்லுதற்கரிதான அவக்தையுடைய விசுவாமித்திரர் 
மனதிலே ஆலோக்கலானார். ௭-ற. (௬௮) 

இரைத்தெ முந்தக தத்தையி ருத்திடின் 
வமைத்த டம்புய வாசவன் முன்னாயாம் 

உரைத்த வாசக தாற்குமென் பன்னுபு 
நிரை த்த வேணி நெடி தவன் கூறுவான் 

இ-ள். சத்தித்து ஈமக்குணடான கோபத்தை ௮ர்தச சமயத்திலேராம் 

மேடித்தோமானால், மலைபோலும் பெரியமீதாள்களையுடைய இச்இிரனுச்கு 

மூன்னே காம் சொன்னவார்த்சை தோல்வி யடையு மென்று கினைத்து, வரி 

சை வரிசையாய் நீண்ட சடைகளையுடைய நெடிமான தவமுணிவர் சொல்லு 
இருர். எ-று. (௬௯) 

துடிம ருங்குலத் தோகையா தங்களைக் 
கடிம ணஞ்செய நீதென்ற கள்வனே 

குடிமை செய்யும் கொடும்புலை யற்குந் 
அடிமை யாவை யறிதியென் மோதினான்.



௧௯௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். உடுக்கை போன்ற இடையை யுடைய அச்தப் பெண்களை விவாச 
ஞ்செய்து கொள்ளுதல் குற்றமென் று சொல்லுற திருடனே ! இனிகுடி.த் 
தனமான இழிதொழிலைச செய்கின்ற கொடியனான புலையனுக்கு நீ யடிமை 

யாகச் கடவை, இதனைப்பின்னே தெரிர் துகொள்ளக் கடவாயென்றார். எ-று: 

கொஞ்சிப் பேசுங் குழவிசொற் குற்றத்தால் 
வஞ்சித் தன்னை வனமுலைப் பாலினில் 
ஈஞ்சிட் டாலதை நாடி.வி லக்குகன் 
கெஞ்சத் தாருள போவிர்நி லத்திலே. 

இ-ள். கொஞ்சிச்கொஞ்ிப் பேசுன்ற மழலைப் பிள்ளையினுடைய சொ 

ற்குற்றத்தினாலே தாயானவள் வஞ்சனைசெய்து தனதழகானமுலைப்பாலிலே 
ஈஞ்சுகலந்து கொடுத்தால் அதைததெரிந்து விலக்குின்ற ஈல்ல செஞ்சுள்ள 
வர்கள் ௮ர்தத் தாயை யல்லது வேதே இலரும் உளராவரோ இந்த வுலகத்தி 

லேயென்று பின்னும். எ-று. (௪௧) 

வாரி காய்நது கொதித்திடின் மாற்றத்தண் 
ணீரி பாவர் தருவரக நீதியிற் 
சீரி யாயெனை நீமிகச் சறிடின் 
யாரி யாரஞ்ச லென்பவ ரென்றனன். 

இ-ள். கடல் லெப்பவகொண்டு கொதிப்புடையதானால், அந்த வெப்ப 

திதையடச்சக் குளிர்ஈ ரீ ரெஙகிருந்து யார்சொண்டு வருவார்கள்? அச்தநீதித் 

தன்மைபோல் சறர்த மகாமுனீர்தாரோ! என்னை நீர்மிகவுங்கோபித்துச் சாப 

ங்கொடுக்கத்துணிர்தால், பயப்படாதேயென்று எனக்கு வேறுயாவர் சொல் 
லவருவார் என்று பின்னும். எ-று. (௭௨) 

SIG SHO sh SEF (lps தெய்வமும் 
Cucor Ooo Oorn Aas C1 Owen 
சேயும் வேந்துந இருவும மைச்சனும் 
போயுன் பாதம் புகலென்று பூண்டனர். 

இ-ள். தாயும், தகப்பனும், ஆதாரமும், தெய்வமும் ௮௪ (எல்லாம்) நீயோ 
எங்களுக் குண்டா யிருச்கிறி ரென்று சாஙகளெண்ணி யிருக்தோ மென்று 
பிள்ளையாகிய தேவதாசனும், அரசனும் சந்தி வதியும் மர்திரியும் அவருக்கே 
போய் ௦ ம்முடைய பாதமே எங்களுக்குக் சதியென்ற முனிவர்பர்தங்களைச் 
கைகளாலே பிடி. துச்செண்டார்கள். ot. (௭௩) 

அன்னை யென்பை யருந்துணை யென்பையுன் 

முன்னை வாழ்வு முதல்வனு மென்பைமற் 

றென்னை யிப்படி வெல்பவ னிச்சமத் 

துன்னை யல்லது கண்டில முண்வையே. 

இ-ள். அதற்கு விசுவாமிதிரர், என்னைச் தாய் மென்பாய்; அருமை 
யான சகோதானு மென்பாய்; முன்னுள்ள ஐசுவரியமும், அந்த ஐச வரியத்



சூழ்வினைக்காண்டம், ௧௯௩ 

மைக்கொடுக்க தெய்வமும் என்பாய். இணி என்னை இப்படி உயாழ்ச சொல் 
லிவெல்லத்தக்கவன் “யே. இட்யடி மல்லு: லாகிய சாமர்த்தியம் உன்னி 

டத திலே சண்டேனே யல்லாமல் வேற யாரிடத்திலும் சான் மெய்யாகப் 
பார்ச்திலேன். எ-று. (௭௪) 

கண்ணை பவண்டினு மீருவன் பபக்இன்ற 
. ஆ ச . 6 . 

மண்ணை வேண்டிலும் வாழ்வுடனீ (Hus 
பண்ணை வேண்டிய செஞ்செரி றக்குலட் ம ் டல் ட. ae @h I fA ம Ly 

பெண்ணை வேண்டிலன் யானென்று பெசினான். 

இ-ள். (என்று முனிவர் சொன்னதாக) அரிஈசர்இரன் (ஐயா !) என் 

சண்ணைக் கேட்டாலுன் கொடுக்சமோேன்; சாறளு௫ின்ற உலக்கை வேண்டி. 

னாலும் என் செல்வத் துடனே கூட்டிக் கொடுக்கிறேன், (இவைக எிருக்க.) 
இராகங்களை மேண்டத்தக்ச செவ்விதான சொர்களை யுடைய பரைச்சாஇப் 
பெண்களை நான் வேண்டேன் என்று சொன்னான். 61-2. (௭௫) 

மன்னர் மன்னனு மைத்திட மாதவன் 
அன்ன (தரம் காமென்ற கொ ara) Q) ui 

ட tb . . * 

சொன் ன் தேயமையுங்க . ரூழ்புவி 

என்ன தெயென் O mapa! sips காடினான். 

இ-ள். அரசர்சளுக் காசனான அரிச்சச் தான் அப்படிச் சொல்லக்கேட்டு 
மகாதவமுணனிவரான விசுவரமி்இரர் ரீ அப்படிச் சொல்வா யானால் ஈமக்குச் 

சம்மதமே யாமென்று கொண்டு (அரசனே) 8 அசை யில்லாமல் உலக முழு 

தும் வேண்டிஞலுங் கொகெகிறே னென்று சொன்னதே போதும்; இனிக் 
கடல் சூழ்ர்த வுலக மெல்லாம் என்னுடையதே யாயிற் றென்று எழுக்தெழு 
ஈத கூத்தாடினா. எ-று. (௪௬) 

மருவு கா டும் வளாக ரும்பெருஈ 

Baja, Beja Gen on ner Gla wah) Sura 
திருவ னென்் ற் டமா UV pou (iy LD அன் 

அரச onl & Hen மையுமெ னாச்சொனான் 

இ-ள். ஈல்ல செவ்வைக் குணந்தையுடைய மாசனே? உன்வசமாகவிரு 
க்ன்ற கோசலகாட்டையும், வளமைசொண்ட நகரையும், பெரிதான செல் 
வத்தையும் தருகரேனென்று சொன்னும்; இப்படிச் தருகரோனென்று சொ 

ன்னசொரற் பொய்யாமல் உன்னுடைய அரசாட்சியை எனக்கு£ கொடுத்தாற் 
போதும் என்று சொன்னார். எ-று. (௭௭) 

அர்த ணாளனை நோக்கியவ வண்ணலும் 
உந்த மக்க ளுறுஈலன் வேண்டிலேன 
எந்த நாடு மிருநிதிக் குப்பையும் 
தந்த னன்மொழி தப்புவ இில்லென் ரான. 

இ-ள். அப்படிச் சொன்னவிசுவாமிஇரரைப் பார்த்து 96s wheres 

இிரமசா.ராசன் (ஐயா) உம்முடைய பெண்களைச் கூவெதான சுகத்தை கான்



௧௯௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

வேண்டேன். எங்களுடைய சாட்டையும் பெரிதான எங்கள் செல்வத்திரட்சி 

யையும் இப்போதே கொடுத்தேன் நான்செறன்னசொல் தப்புகற தில்லையெ 
ன்றுசொன்னான். எ-று. (௪௮) 

பாரை வார்த்தையி னுற்றாற் பால? தா 

தாரை வாொனச கெளூகன் சாற்றிட. 

நரரை வாய்கயல் பாயு ர௩தட 

நறை வார்த்தன oot Lyall யாள்கெனா 

இ-ள். அழற்கு விசுவாமிழ மர் உலசடழை வாய்ச சொல்லாலே கொடு 
ச்சத்தச்கசோ! நீ தாரை வார்ததும கொகெகவேணு மென்று கூற நாரைகள் 
மேலே சயற்செண்டைகள் துள்ளிவிமுவனவான ஈன்மையையுடைய அர்தச் 
குளத்து நீரைக் கொண்டுவந்து இணி பே உலகதசை யெல்லாம் ஆளுதல் 

செய்யக்சடவீரென்று நாரைவார் தும் கொடுத்தான். எ-று, (௪௯) 

வைய நின்னது மாரகர் நின்ன து 
வெய்ய வாசியும் வேழமா மின்ன பொற் 

செய்ய தெர்கஞாஞ் கெ வமுஞ் SF AMS CARI 

தய லாகளுக தாப a பின்ன வே. 

இ-ள். இணி இர்த வுலகழு மும்மதே, பெரிதான அயோத்தியாபுரியு 

மூம்மதே, கடின வேகம்தை யுடைய குகிரைகளு மும்மடே; யானைகளு மும் 
மதே, பொன்னார் செய்துள்ள செவ்வையான தேர்களும் செல்வமும் உம்ம 

தே, என்னிடததிலே பணளிவிடை செய்க பெண்களும் சேனைகளும் உமக் 
கு௪ சொர்நுமானவைசளே. ௭-3. (40) 

என்று மன்ன னியம்பியி றைத்தறீர 
Hor கெளசிக னங்கையி னே ற்றபின் 
நின்ற மாதவா தங்களை நேர்குறின் 
தன்று நீரொழும தா॥த்திடு மெனறனன். 

இ-ள். என்று ௮ாரசன்சொல்லி கரரைவார்.;ம நீரை அப்போது விசுவா 

மிததுரர் உள்ளளசையினாலே வாஈசசிகொணட பின்பு தம்முடனே கூடஙிற் 
ட்ப 

Alp மகாதவமுணிவர்களை ரோரே வரச்சொல்லி இப்போது $யக ளெல்லாரும் 

எழுந்செழுந்து கர்சனைபணணுவக ளென்று சொன்னார். எ-று. (௮௧) 

நக்கல்! நிலை it ய we ச் > Sb GIG i. 

கோடக னின் ?ன கூறிய பின்கூ கூவென்றே 
ஆ௫கள் சொன்னா ராடின ரார்ததா ரணியாடை 
விர் நீய்ய மேன்மக னென்ற மேன்மேலும் 
பேனர் பேசி மாசனர் 5நசம் பெரிதுற்றுர். 

இ-ள். அப்படி. விஈலா மித்திர ரிள்வகை சொன்ன பின்பு கூகூவென்று 
அரிச்சச்திரனுக்கு ஆசீர்வாதங்கள், சொன்னார்கள். ஆடினார்கள் கர்ச்சனை 

பண்ணினார்கள் தாங்க ஞடுத்தி யிருக்க வஸ்இரங்களைக் கொண்டுவீசிஞர்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௬௫ 

கள். நீயே மேன்மகனானவ னென்று மேன்மேலுங் கொண் டாடினார்கள் 

அப்படிக் கொண்டாடிக்; மசாசனங்களெல்லாம் அரிக்சர்தி," ஸனிடத்திலே 
மிகவும் பிரியங்கொண்டார்கள் எ-று. (௮௨) 

வாரண முர்துண் டேர்பரி தேசம் வளனெல்லாம் 

ஆரண மோதுங் கெ௱சிக வுக்கா யினவென்றே 

பூரண கும்பம் வீதிக டோறும் பொலிலித்துத் 

தோரண மிட்டார் தாரணி யெங்குர் துறவோசே. 

௮-ள். யானைகளும் பலமான சேர்களும் குரி களும் ரேசமும் அத 
லுள்ள சம்பததுகளும் வேசபா ரயணஞ் செய்கிற விசுவாமி இர் வ௪மாயி 
னவென்று நிறைர்க நீர்க்குடயகளை வீடு பெல்லாம் “ரைய வைச்சச்சொ 

VS W655 துறவற முணிவர்கள் "லக முழுதும் ோரணஙகளும் கட்டினார் 
கள். எ-று, (௮௩) 

ப் . ௪ a 

மென்னடை யன்ன நன்னடை யாளை விறலானை 

முன்னடை யாறின் நின்னாலை மின்னு முனிகூறும் 

என்னகர் நின்றே யிவ்வுல கெல்லாம் பானை 

நின்னடை யாளக் தந்த மாரு நெறியென்னுன். 

இ-ள். மிருதுவான ஈடையினாலே ௮ன்னம்போன்று ஈல்ல இல்லறத்து 

ச்கேற்ற செய்கையையுடைய சர்இிரவதிககும். வெற்றிகொண்ட அரிச்சர் திர 

னுக்கு முன்னேவந்து நின்றுகொண்டு இங்விடி வார்கசைகளைப் பின்னும் வி 

சுவாமித்திரர்சொல்லுகிரர். அஷாவக, எனக்குச சொர மான அயோத்தியி 

லிருர்து இர்சஉலகசை யெல்லாம் நான் அள்வராகத தப்பாதமார்க்கத்துட 

னே உன்னுடைய அடையாளத்தைக் கொடுவென்று சொன்னார். எ-று. (௮௪) 

வாழிய காடூர் செல்வ மவைச்சன் மாசேனை 
சூழிநெ டுங்கைப் போர்மத வேக துரகந்தேர் 
ஊழியின் மட்டு மாளுகுி த்த னுனதென்றே 
ஆழி யளித்தான் பாருள மட்டு மழியா தான். 

இ-ள். வாழ்வைய/ுடையகான கோசலகாடும் ஈரும் செல்வமும் மர்திரி 

யும் பெரிதான சேனைகளும் முகபடாம ரிச்) மீண்ட துதிக்கையைச் கொ 
ண்ட பல முள்ள மதயா களும் குரிபைகளும் இரதங்களும் ஊழிகாலத்த 

ளவும் நீரே அளச்கடவீர். இசோ கொரெது விட்டேன் உம்மதாக வென்று 
சொல்லித் தன்சையிலுள்ள மோதிஈத்தையு கொதெதான்: உலக மூள்ளள 

வும் அழியாதிருக்ெ மெய்யனென்னுஙற் சாுநியைக் கொண்ட அரிச்சர்திர 
மகாராசன். ௭-.று. (௮௫) 

குடைதர் தேனீள் கொடித் தேனென குழுவாய 
படைதந் தேனம் கனகத் திண்டோர் பரிதர்தேன் 
தடைதர் தேரின் றடியே னேகத் தவே 
விடைதர் தேகென் றடிமேற் பரவி வீழ்வானை,



௯ம் அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். என் குடையு கொதெ ' தேன். barr கொடியையுங் கொடுத் 
தேன், என் கூட்டமாகயெ சேனைகளையுங் கொடுக்தேன், ஈல்லசுவர்ன மய 

மான பலங்கொண்ட தேர்-குகிரைகளையுங் கொடுநதேன். இதற்யொதொரு 
திடையுஞ்சொல்வில்லை. இனி அடியேன்போச விடை கொடுத்து விட்டு நீர் 

போமென்று அவர் பாதங்களின் மேலே அுதி செய்து விமுகன்ற அரிச்சந்தி 
ர்ன். எ-று. (௮௬) 

துணியுந் தனிரெஞ் சடையா னினது தோண்மாலை 

மணியும் வாயும் வலயங் களுடின் வடிவாளும் 

அணியும் முடியுஞ் GFW தாயு மணியும்பொற் 

பணியுங் கழலுர் ௩3௧ கென்று பலசொன்னான். 

இ-ள். ௪ண்டு துணிவு சொண்ட ஒப்பில்லாத கடின ித்தரான விசுவா 

மித்திர், அரசனே! உன்னுடைய தோளிலுள்ள மணிமாலைகளும் சங்சகணங 
களும் சேயூரங்களும் உன்னுடைய கூரிய வாளாயு கமும் ஆபரணஙகளும் சரீ 

டமும், உன் பிள்ளையும் அர்ப் பிள்ளேயைப் பெற்ற சாயும் ௮ணி வனவான 
பொன் னாபரணங் களும் வீமச்சடுலுய கொடுத்து விட்டுப் போவென்று பல 

வாசாசொன்னார். எ-று. (௮௭) 

த்துக் கிவையென் றணிமா முடியும் வடி.வாளும் 

புத்திய புதல்வன் பூணம் பணியும் புனமாதின் 

பத்திக் கரணப் பணியுங கனகப் பணியும்வெண் 

முத்திற் பணியுங் கழியா முனிவன் முனமுப்த்தான், 

இ-ள். என்ன தஇர்கு இவைகமளெொல்லா மென்று வெறுத்துத் தானணிச் 
இருக்கிற பெரியகரீடமும். கூரிய வாளாயுகமும், புத்திசாலியான தனதுபுத் 

திர னணிர் இருக்கி ௮பாணஙகளும், அலமகரித்தலை யுடைய மனைவியினு 

டைய வரிசையாக ஒளிவீசுின் உ ஆபரணங்களும், பொன்னா பரணங்களும், 
வெண்மை யான முர்சா பாணபகளும் கழற்றி விசுவாமித்திரர் முன்னே 

வைத்தான். எ-று. ( ௮/௮) 

உனையும் மடமா இனையும் மாசே யுன்மைந்தன் 
நனையும் விரிதற் கணியும் பணிரீ ரந்தாய்காண் 
வனையுங் கழலாய் மகனும் நீயும் மடவாளும் 
புனையுங் கரணக் கலைதர் தகலப் போவென்ளறான். 

இ-ள். அதாரு விசுவாமித்இரர் உன்னையும் உனக் இளமையான மனைவி 

யையும் ௮ரசனே? உன் புத்இரனையும் சான் விடும்படியாக அ௮ணிர் திருக்றெ 

ஆபரணங்களை யெல்லாங கொடுத்தாய் சரியே! கட்டின வீரச்கழலை யுடை௱ 
வனே!இனி உன்மகனும் நீயும் உன்மனைவியும் கட்டியிருக்கிற ஒளியையுடைய 
வஸ்இரங்களைக் கொடுததுவிட்டும் தாரப்போவென்று சொன்னார். எ-று. 

ஆலை பிரப்ப்போ மாடை யளித்தா லானேயென் 

றாரை யளித்த காவல னின்றே யுயிர்சோருக்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௧௯ 

தாரைகி னைந்கே கெளிக னாங்குதான் மூிம் 
சீரை கிழித?த மூவகை யிட்ட செலவுய்த்தான். 

இ-ள். அசர்சூ நாங்கள் கட்டி. யிருக்க வஸ்இிரங்களையுங் கொடுத்து 
விட்டால் இனி யாரிடத்திலேபோய் உடுத்திச்சொள்ள வஸ்இரங்கொடு வெ 

ன்றுசேட்போம் ! சிவனே ! சிவனே ! என்று டாபையெல்லாம் ஆண்ட அரசன் 
அங்சே கின்று சொண்டு உயிருஞ் சோர்ர்து போவதுபோலாய்ச் கண்ணீர்த் 
தாரைசாரையாச ஒழுகவிட்டமுதை விசுவாமிர்திரர் கண்டா லோடித்து 

அப்போது சாம் தம்முடைய ௮ரையை மூடிச்கொண்டிருக்கற காவிவஸ் இர 
த்தைக இழித்து மூன்றுபங்கு செய்து கொடுத்து அவர்க ளூ.இக் கொண்டு 

போம்படி. அனுப்பினார். எ-று. (#0) 

BT DM Lit ip gl awl F doo! 1 BUG @ Bl MT LOM (ap Ls 

பீறற் சீலையி தாருக் eer mint பேபாமே 

மாறற் காலமி தாகிற் செய்வகென் மற்றென்னாக் 

கூறற் காமிசை பூணக் கோனது கொண்டானே. 

இ-ள். சாற்றம்பிடித்த பழச் துணியாய்ச சீலைப்பேன் ஒருசாளும் போகா 
மல் மொத்ய்துக்கொண் டிருக்ு இபத வஸ்திரம் இது யாருக்குத் தருமே 

ன்று ஒரு பேச்சும் பேசாமல் ஈமச்கெல்லா மாறிப் போடுற காலம் இப்போது 

வர்ததனால் ஈம்மாலே செய்யக்தக்கது யாதிருச்சிதென்று எல்லாருஞ் சொ 
ல்லுதற்குத் தகுச்த சர்த்தியைப் பூணூடுன்ற ௮1௪ன் ௮ர்த வஸ்இ.ரத்தை உடு 
த்திச்கொண்டான். எ-று. (௯௧) 

காவிச் சீரை யுடுத்துக் கூறை கழித்துர்சென் 

மூவிக் காகுல மாகச் சேனை யழுங்கப்போய்ப் 

பாவிக் கோடிக னார்முன் னாவொழு பால்வைத்துத் 

தாவித் தாளிணை பூசித் தேவிடை சாவென்ஞான். 

இ-ள். அப்படி. ௮வர் கொடுத்த காவி வஸ்தஇாத்தை யுடுழ்இிச் கொண்டு 

தாழமுடுத்தி யிருர்ச வஸ்இரத்தை அவிழ்த்துக் கொண்டு சம்மூ:.பிர்க்கு வியா 
குலர் தோன்றச் சேனைகள் வருந்துகிறதைப் பார்த்துச் கொண்டு, பாவியான 

விசுவாமித்திர ஈருசிலே போய், ஒரு பச்சத்திலே வஸ்திரங்களை யெல்லாம் 

னவத்து விரைவிலே அ௮வரிரண்டு பாதங்களையும் பூசை பண்ணிச் கும்பிட்டு 
உச்கரவுசொடுமென்று அரிச்சர் தர மகாராசன் கேட்டான். எ-று. (௯௨) 

தாவென் ருன்விடை தந்தே னீயொரு சார்பூடு 
போவென் ருனிது வேல னென்னாப் போவானை 
வாவென் முனது கேளா மீளவும் வர்தெய்த 
யாவென் ருனினி யீகுவ வெர்தா யானென்றான். 

இ-ள். அப்படி உத்தரவு கொடென்று கேட்டபோது, விசுவாமித்திரர் 

இதோ வுத்தரவு கொடுத்தேன்: நீ ஒருபுறத்திலே போவென்ருூர். அப்போது) 

இதுதான் ஈல்லகாலமென்று போடற அரசனை, அரிச்சச்திரா! இங்கேவாவெ



கல] அரிச்சக்தீரபுராண மூலமும்-உரையும். 

ன்ருர், அந் தச்சொல்லைக் கேட்டுத் இரும்பவும் அருகிலே வர்.து சுவாமி! இனி 
சான்சொடுப்பன என்னவென்று கேட்டான் அரிசசச்இரன். எ-று. 

எர்காயானினி மீகுவயாவென்று கூட்கெ. (௯௩) 

செந்தே '9ிீனாடுஈ் தண்பனை சூழுஈ திருகாடா 
வந்தே கானும் மாமுனி வோரும் வளர்வேள்விக் 

குந்தே ஈண்ணியி ரக தப ௪ ம்பொ னுளவெல்லாம் 

தந்தே போவா யென்றிறை யோனைத் தடைசெய்தான். 

இ-ள். சிவந்த தேன் பாய்வ சாடிய குளிர்ஈத வயல்கள் குழ்வதான இரு 

சாட்டையுடைய அரசனே! நான் ன்னிடச்திற்குவர்து ௮ர்சப் பெரியமுனி 
வர்களும் செய்வஉர்கொ.ஃ) யாக துக்காக உம்முடைய ஊருக்குவந்து யாச 
கங் கேட்ட பசும் பொன்னாக வுள்ளவைக ளெல்லாம் இப்போது கொடுத்து 
விட்டுப் போவென்று ௮, எனைப் போகவொட்டாமற் நடைபண்ணினார். 

முன்ன முனக்குர சொன்னதி றத்தின் மொழிமாறி 

௮ன்னது கைக்கொண் டிமநிதி தததே னல்லேன்யான் 

ஈன்னக ரோடு பொன்னுள முற்று ஈனிதநதேன் 

இன்ன முனக்குப் பொன்றர வென்பா லிடமுண்டோ. 

இ-ள். முன்னே ஈ.மககுஈ சொன்ன வகையிலே சொல்மாறி ௮ஈதப்பொ 

ருள்களை என் வசமாக்்சக்கொணடு இப்போது வேறே பொருள்கள் சான்தர 
வில்லை. (௮ர்தப் பொருளுடனே) எனது ஈல்லஊரையும் வுள்ள பொருள்கள் 

முழுதூம் உமக்கே அஇிகமாகக் கொடுத்தேன், இன்னமும் உமக்குப் பொருள் 
கொடுச்ச என்னிடத்திலே வேறே உள்ளதோ, எ-று. (௯டு) 

தாருட னேசெஈ தாமா யாள்சேர் சடமார்பா 

wire Corin Sore ரைப்பா யறிவில்லாய் 

ஊருட னேமுன் கூறிய பொன்னு மூடனென்றே 

நீருட Cark பேசிய ளித்த நெறியுண்டோ. 

இ-ள். மாலை யுடனே கூடச் செர்தாமரைச் இருவஞ் சேர்வசான விசா 

லமான மார்பையுடைய அரிச்சர்திரா! யாருடனே இந்த மோசவார்த்தைபே 

சுிரய், ஓ பு௦இ.பில்லாகவனே! உன்னுடைய ஊருடனே முனனே நீ சொ 
ன்னபொருளு௱ கூடச்சேர்த்தல்லவோ தாரை நீருடனே சொல்லி எனக்குச் 

கொடுத்தது, ௮துவுணடோ இல்லையோ! எ-று. 

அச்சப் பொருளையு முன் சொர்த மாசக் சகொண்டூரோடெ சேர்த்துத் 

சாரைவார்த்துவிட்டால் ௮துவேறே கொடுக்கவேணு மென்று வழக்கு. 

சொன்னது மார் பானுகு லத்திற் ஜொல்வேக்தர் 
அன்னது காணோ நின்னிடை யேன்ரு னதுகேளா 
மன்னவ லுள்ள நொநதற காணி மதிவல்லோம் 

இன்னமு மொன்றுண் டென்னவிரர்தே யிவைகூறும்,



சூழ்வினைக்காண்டம், Shandon 

இ-ள். சொன்னசொல் தப்பமாட்டார்சள் சூரியகுலச்துப் பழைய ௮ 
சர்சள்; அர். சநிலைமை உன்னிடத்திலே கான்சண்டதஇில்லையென்று விசுலாமி 

தீதிரர் சொன்னார், அதைச் சேட்டு ௮ரசன் மனமானது மிகவு நொர்து வெ 

ட்சமுண்டாக, ஓ புத்கிவல்லவே! இன்னமுமொரு வா£ச்சை யுண்டென்று 
அவருக்கு ஈல்ல உப சாரங்கள் சொல்லி இவ்வார்த்தைகள் சொல்லுகிறா னர 
சன், எ-று, (௯௭) 

மேற்படி வேறு. 

நித்த னைப்பிர மனையனை யாய்நினை வழிந்த 

பித்த னைப்பொருள் வினாயினை யெங்கியான் ய பெறுகோ 

இத்த னைத்தினத் தீவதென் நியம்புவை யெனின்யான் 
அத்த னைக்குநின் பொருடர வவதியி தென்ருன். 

இ-ள். கித்தியனான இவெனையும் பிரம்மாவையும் ஒப்பான மகாமுனிவரே 
உம்முடைய கோபத்தால் நினைவு தமொறின பயித்தியச் காரனான என்னைப் 
பொருள்கேட்டிறீர், சான் எங்சே போய்க் சம்பாதித்துக் கொடுப்பேன்! ஆனா 

லும் இவ்வளவு ராளுச்குள்ளே பொருள் கொடுவென் று ஒருகெடுச் கொடுப்மீ 

ரானால் ரான் ௮ல்வளவு காளுக்குள்ளே உம்முடைய பொருள் கொடுக்க தகுர் 
த௮ளவு இதுவென்று கொடுமென்று சொன்னான். எ-று. 

அவதி - செ. (௬௮) 

ஊரு நாடுநீண் மல்களுங் கானமு முூழன்றே 
யாரு னோடிழுப் புண்பவ ரவதியா ரிவொர் 
சோர முள்ளநீ கூறுமப் பொருடனைச் சொரிந்து 
பேர டாவுனைத் தடுத்தனன் போசுலை யென்ளான். 

இ-ள. ஊரும் -சாடும்- நெடிய மலைகளும் - காகெளும் உன்னோடு கூட 
அலைந்து யார் வழக்குப் பேசுகிறவர்கள்! அளவு கொடுக்கிறவர்கள் யார் ஒரு 

வருங்கிடையாது. இருட்டுத் சனமூள்ள 8 முன்னே கொடுப்பதாகச் சம்மதி 
த்துச்சொன்ன பொருள்கள்முழுதும் இங்கே கொண்டுவந்து குவித்துவிட்டு 

அப்பாற் போகக் கடவையடா ! இதோ உன்னைப் பொருள் கொடாம 

லப் புறம் போசச் கூடா தென்று தடுழ் இருக் கிரேன்; போகாசே யென்று 
சொன்னார். எ-று. (௬௯) 

பக்கு நோக்லென் பார்மிசை விமுர்கடி. பூண்டு 
கக்கல் வந்திட மிடற்றிணை யொடுக்குமக் சதைபோல் 
விக்கலும் பொருமலு மிசைமிசை யெழ விரிநீர் 
உக்க கண்ணனவா பூறுநீர் வற்றிட வுரைப்பான். 

இ-ள். (அதற்குச் சம்மதியாய்ச் தடைச் குள்ளேநின்று புறத்தே) பாரா 

மல் பூமியிலே விழுந்து வணங்கி sar பாறங்களைச் தன் சரெரன்மேற் சொ 
ண்டு, ஒருவனுக்குச் சச்குதல் 'வர்தபோது மற்றொருவன் வர்து அவன் கழுத் 

தை நெருச்டப்பிடி, த கதைபோல, விக்குதலும் பொருமலு மேலுச்தோன்



௨00 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

விரிவான நீர்சிர்துகிற கண்களை யுடையவனாய் வாயிலே ஊறு நீரும்வற்றி 

ப்போக அரிசசர்திரன் சொல்லுகிறான். எ-று. (ar) 

இழைத்த தீவினை பொறுத்தன னரசுதா வென்னத் 
சுழைத்ச வன்பொடு தந்தியா னகன்றிடுங் காலை 
௮ழமழைதத நீயெனக் கவதியிட் டாள்விடி னைய 
பிழைத்தனன்னிதோர்பெரும்புகழ்பெறுதியென் றிரர் தான் 

இ-ள். நமீ செய்த குற்றத்சைப் பொறுத்தருளுகியேன். உன்னுடைய 
சாட்டுயைச் கொடுத்து விடென்று சொல்ல, கான் சச்தோஷுமான பிரீதி யுட 

னே கொடுதது விட்டப் போரும் போது கூப்பிட்ட நீர் எனக் கொரு கெடு 

கொடுத்து ஒரு அளைக் கூட அஸுப்பினால், சுவாமி, சான் தவருமற், பொருள் 
செலுத்துவேன், ஆதலால, இது ஒரு பெரிய புகழாகப் பெறுவீரென்று மிக 
வும் உபசாரஙகள் சொன்னான். எ-று, (ஈக) 

ுற்றுண் டாகிய மலைகளில வனங்களிற் ஜெட்டுன் 
பற்றுண் டாகிய பதிகளிற் படுபொரு எல்லால் 
உற்றுண் டாகிய நிதியமுன் றிருவுள முணர 
மற்றுண் டாமெனின் விளம்பிடு வழங்க வென்ளுன். 

இ-ள். (பின்னும் அரிசசந்இான் சொல்லுகிறான்; சுவாமி!) சுற்றிலு மு 

ண்டாஇய மலைகளிலும் வனஙகளிலும் தொடர்ரலா யுமது சம்பந்த முண்டா 
சியவர்களிலுணடான பொருள்களே யல்லாமல் எனக்கு வேறொன்று மில்லை 

அஆகையா லுமக்குச் சோவேணடியகாயுள்ள இரவியங்கள் உம்முடைய திருவ 

ளர் தெரிவதாய் வேறேயெய்கேனு மூண்டாயிருச்சாற் சொல்லும், சான்கொ 
டுச்ிதற் சென்று சொன்னான். எ-று. (௭௨) 

ஆம தேயெனி ௮வரச(க எவதியா னுரைப்பன் 
எம கூடறமுங் காசியு மன்றியி லிபபால் 
தாம மார்பநீ த ஈன் னாடிதற் சுபபாற் 
போம துண்டெனிற் பொருளுமப் பொருளலா தளியேல். 

இ-ள், இப்படி.௪ சம்மதி யாகு மென்று 1 சொன்னால், அரசனே! கேள் 

தமளவு சொல்லுகிறேன், எமகூட பருவதமும் காசியுமல்லாமல் இதற்கு இப் 
பாலுள்ள நாசெளே மாலையனிச் த மார்பை யுடையவனே! நீ யெனக்குத் தகு 

ந்த ஈல்லராடகள். இவற்றுக்கப்பால் நீ போவதுண்டானால் நீ கொச்கவேண் 
டிய பொருளும் ௮ஙகுள்ள பொருள்களை யல்லாது இங்குள்ள பொருள்களை 
நீகொடாதே. எ-று. (௭௩) 

இத வெல்லையி லிபபொரு ளீதலில் லாமல் 
௮௩௪ வெலலையிற் பொருடா வல்லையே யானால் 

ந்து சொன்ன முறைமையா லவதியா னீவேன் 
தந்தி டாயெனிற் சத்திய மேதெனச் சாற்றும். 

இ-ள். இந்த வெல்லைக்குள்ளான இப் பாச்யொன பொருள்களைசக்கொ 
டுகிற இல்லாமல்; அர். எல்லைக் குள்ளான பொருளை நீ செடுரக்க ல்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௨0௧ 

லவனானால். முன்னே நசொன்ன !யாயப்படி வுளக்குக்கெரகொடிக்கறேன், 
அக்கக் கெடுவுக்குள்ளே ரீ கொடாமா மிபானால் அழர்குப் பிரமாணமென்ன 
சொல்லுறா யென்ற விசுலாமிரஇரர் கெட்ச (அரிசசர்தான் சொல்லுக 

றான்.) எ-ற. (௧௦௪) 

நிற்பி ழைத்திடி னினக்கியா sot (ih (6) B யளிக்குஞ் 

சொற் பிழைத்திடிற் சூளூற ?வதெனிற் சொல்லல் 
கற்பி ழைத்கஈற் சொற்பர தாரத்தைக் கருதி 
இற்பிழைத்தவ னாவனின் னிருரிதிகொ 2டனேல். 

இ-ள். உம்முடைய விஷய gy HU Ts (MLL னானாலும், உமக்கு 
யான் அருமையான பொருள கொடுப்பேனென்ற சொற்றவறினாலும் உறுதி 

யான சபதவார்க்தை யாடன்றால் சொல்றுகிமீஈன், பதிவிர தாதர்மத்தையே 
ஈடத்திச்கொண்டு வந்து கணவஷுக்குஈல்ல புகம்௮ரகசெய்கற அச்கியருடைய 
மனைவியை எண்ணி இல்லறம் ௮ழுவ ஈட் பூவனாவேண். உம்முடைய பெரிதா 
னபொருளைச் சொடாமற் போலேனே யானால். எ-று. (௧9௫) 

காசி நாட்டினிற் சென்றவஈ நாளிலுங் கனகம் 
ஆசின் மாதவ வளிப்பன 4 ௮வதஇயி og 
பச டாயென விருபது காளையிற் பின்பு 
மகி வண்டுறை தாரினோய் தருகென மொழி தான். 

இ-ள். குற்ற மில்லா; பெரிய தவை யுடையவரே! காசி தேசத்துகி 
குப்போடுற அப்போ நுமது பொருள்களைச் கொடுப்பேன், சொன்ன அந்தக் 
கெடுவிலே ஆதலால். அர்தம் கெடுவை நீர் சொல்ல வேணுமென்று சொல்ல, 

அதற்கு நெருங்கி வண்டுகள் மொய்கீகன் உ மாலையைய ண் ச்மவனே! இருபது 
சாளைக்குப் பின்பு கொடுக்கக்௩டலை யென்று சொன்னார் விசுவாமித்திரர். 

அங்குற் றெய்தகா எம்முறைக் கிருமடங் கடங்கா 
crags Pl Mau திப்பொரு ளையவென் றியம்ப 
PaCS றம்மிலை நாற்பதிற் றெட்டென Balloo ap cor 
உங்குற் றம்மிதற் குட்கொடா தொழிந்திடி னென்றான். 

இ-ள். அந்தக் காசிக்குப் போய் சேருதற்சே அந்த இருபது நாளைக்கு 

இரண்டுபங்கான நாற்பதுசாளானாலும் போதாது. அப்படிக் இருக்ச கானெப் 
படி. எங்கே போய்ச் சம்பாஇக்கிற இர்தப் பொருள்ஈமா யெல்லாம் சுவாமி 

யென்றுசொல்ல, அதற்கு ஈம்மாலே ஒருகுற்றமு மில்லாமல் சாற்பச் தெட்டு 

சாள் கெடுக்கொடுக்தேனென்று விசுவாமித்கார்சொன்னார், அப்படிச்சொல் 
லிப் பின்னும் இர்தக் கெடுவுக்குள் ரீ கொடாது 0 பானால் உன் குற்றமாகவே 

மூடியும் என்று சொன்னார். எ-று. (௧௦௪) 

இப்புத் திக்கினிதொத்தன ஞளைவிடு கென்று 
குப்புற் வேகலுங் கெள௫ிகன் மீளவுங் கூலித் 
தப்புத் தாதரத் தர்தவப் பொருளெலாம் பதிவா 
தொப்புத் தர துபின் பாவெனா மன்னனுக் குரைத்தான். 

90



௨0௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். இப்படிசசொன்ன இர் அளவுக்கு ஈன்றாய்ச் சம்மதியானவனாகி 
இணி அள்விடுமென்ற அவா ட்ரிப் போருமளவில். மறுபடியும் விசுவாமித் 

இரர் கூப்பிட்டு ஒருகாசளவாவது குரைவில்லாமல் $ கொடுத்த ௮ர்தப்பொ 
ருள் முழுதும் சாணிருக்கு மிட;துக்கு வந்து எனக்குச் சம்மதிப் படுத்திப் 
பின்பு அப்புறம் போகக் கடவையென்று அரிச்சர் கிரனுக்குச் சொன்னார். 

~ 

பார ரித் தனை புரக்கங்ன் பதியிடைச் சென்ஞுல் 

ஆச ளித்த ன் சென்பாநின் ன பூய வ மால்லாம் 

ஊர ளி & Bu if Lod! TF நுணி தியி A) தாழியின் 

ba atl sty oh யெ ஏக்குமண் ணின க்கெனா மொழிந்தான். 

இ-ள். சான் அளும்படி. டன்னுடைய உலகத்தை எனககுச் கொடுத்தாய் 
என்று உன் பட்டணரழதுக்குள்ளே மான்மபானால் உனக்குயார். இர்தப் பட்ட 

ணமூழுதும் ஆளக்கெரடுத ௮ பென்று உன்னுடைய எழியச் காரர்க ளெல் 

லாரும் கேட்பார்கள் ஆபலால் மீ உன் ஊரை யெனக்குச் கொடுச்ச என்கூட 
வருவதற்குச் சம்மநிப்படு, இற்கு ம சம்மதியாமற்போனால் நீ தாரை வார்த் 

சது மாத்தாமே எனக்லொபம் உனச்குத்தான் ஊர் முழுது மென்று முடிவு 
பெறுமென்று சொன்னார். ௭-3. (௭௯) 

நன்று ஈன் Ih ஈகரியி கெழுஈதரு ணாயேன் 
இனறு நின் பற கெய்துவ லென் நினி தியம்பச் 

சென்று கெளசிகன் ேோர்மிசை யேறினன் நிரண்டு 
நின்ற மாதவர் கரியிலும் பரியினு நிறைச்தார். 

இ-ள். ஈல்லது ஈல்லது நீர் பட்டணமதுச் கெழுர்தருளும் சாயடியேன் 

இப்போதே உமஅபின் பற்றி வருகயே னென்று சந்தோஷ மாகச் சொல்ல 
அங்கு நின்றும்போ3 விசுவாமிஇரர் ம சர்மேலேறினா்! அவர் கூடவே கூடி 

நின்ற மகா மூணிவர்களும் யானைகள் மேலும குதிபைகள் மேலும் ஏறிச் செல் 

HAT IT CHEST. எ-.ற. (arW) 

தேரி லேரிமா முனிசெலச் சனைபின் செல்லப 
் % . 

போரில் வீரனுந ேோவியும புகலவனு நடுவே 
ச ரு . ’ 

பாரின் மேன டா தடிபொழு துூடல்பதை பதைக்க 

வேரி வாவிவிட் டமயாத்தியை மோக்கயே விரைநதார். 

இ-ள். அப்படி. த்தேர்மே லே.ரிச்சொண்டு மகாமுனிவான விசுவாமித்தி 

ரர்போகச் சேனைகளும் பின்னே செல்ல. யு,ம சாமர்த்தியத்தை யுடையவீர 
ஞான அரிச்சந்திரனும் அவன் தேவியும் மகணம் அர்தசசேனைகளுக்கு நடுவே 

மண்மேல் ஈடஈது கால்கள் பொறக்க மாட்டாமல் உடம்புதுடிதுடிக்ச மண 
ம்பொருர்திய அந்தக் குலக்கடையைவிட்டு அயோத்இயா புரியைக் குறித்தப் 
போனார்கள். எ-று. (௧௧௧) 

கன்னலம் பெருக கழனியுஞ் சோலையுங் கடநது 
வன்ன மாமணிப் புரிசையின் புறததுவர் தணைந்தார்



சுழ்வினககாண்ட ம் 20h 

நனன காபபெருஞ சனபெலலா மெதாகொடு ஈணணி 

மனன னைச௦ முர த மிசை கணடிலா மருணடா 

இ-ள். சரும்புகள விளைவ அழுதான பெரியவயலசஞம சோலைகளும் 

கடச்து சென்று ஒளியபொருர்திய பெரிரான அழகையுடைய wre Ror 
ஈ௧.ர மதிலுககுப் பசகமாக௮ஈது கூடிஞாசள அபபோது ௮௧5 ஈலலநகரதஇ 
லுள்ள மசாசனஙகளெலலாம எடாசகொணமெஈது பராரநுத தலகசளரசனைத 

சேர்மேறசாணாதவராய் மயயகினாசள ௭ 2 (௧௧௨) 

இரத மேனமுனி மயேறிய தூஈ9மா விகமோ 

௪ரத மோவெனு மையடதாா வு வண சாரநதா 

விரத மிவவசை விளா ரா றேசென மெலிதது 
கரத லஙகளான முூரததகறைஈ தழுதன சுதறி 

இ-ள். இரசததினமேலே இக, மூஃளிவமோறிவருகிஈது தகுமோ? அல 

லது தக்கதுதானோ? அ௮லல.து மெய3யா மிபொயீயா வெனபதான சர்தே 
சமை யுடையவாசளாய ௮௩ கெவாது கூடிஞாகள மமமுடைய அரசனுக்கு 

இவ்வகை விரரவேஷம எபபடி உண்டாயிறளொென ர மெலிவுசொண்டு கைச 

ளாலே மோதிககொணடு கதபி அழு ழரகள எ-று (௧௧௩) 

ஏங்குவா ரிளங சொடியையுஞ ஊேயையு மேகதித 
தாககு வாசெழுஈ தாளில வீழ )துவீழஈ தயாவா 
ஒக யோஙகி யேயறைந தொளிமுகக கனறி 
வீஙகு வாரமு வா£விழு வாருள மெலிவா£ 

இ-ள். ௮பபடி அழு றவாகள சசஇரவயையும ௮௮ள பிளளையையுச் 
தாங்கி யெடுததுக கொளவரகள பின றும அவாஈளுடைப செழுமையான 

பாதஙகளிலே விழுஈது விழுந்து மேரரவராகள கைகளாலோககி யோகஇ 
அடி.சசடிசது ஒளியையுடைய முசஙகள கனறுதலாய வீயகப பூவொரகள் 

அமுவராகள, விழுவராசள மனக களாவராகள எ-று (௧௧௪ 

ம்ன்ன வற்குஈம மனனைசஞ UDG FMB மநதோ 

எனன பாவம ஙந தெயதிய வென ப்ரா தேங்கப 

பொனன காபபெரும புரிசையின புத துவந தணுகி 
இனனல செயத வந கெளதகிக னிர தமி. டிழிக தான 

இ-ள அரசனுககும ஈமது ரயான சாட ௨ ககம பீளளைசகும ஐயோ! 

என்ன பாபானுபலமவா௮ கூடிரறெனறு இருஈரழ றாத அழகான ஈகரி 
னுடைய பெரிதான மூலலாயிலுகுப பககமேவாது”சாகது இபபடிததுன் 

பததை யுணடாககின ௮௩ஏ விசஉரமி;இரா சேரைவிட உ௱ஙகிஞா எ-று 

கோடு கனறனை யுடன கொடு 2சாககா புகுகது 
வாசி யுளளவு மதகரி யுளளவம வழஙகிக 
காசி னலலறை பூசனை யறையெலாக காடடித 
தூசி ஈநலலறை துயில.௨ற பாரெனச சொன்னான.



௨0௪ அரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். அர்த விசுவாமித்சை_ க் கூடச்கூட்டிக் கொண்டு பெரியபட் 
* . ° 6 ™ * ச. *. (இ a ௭ . a 

டணத்துச்குள்ளேசென்,.! கனக்குள்ள குரொகளையும் பின்னுமுள்ள மத 
யானைகளையும் கொடுது. ஈல்ல மபாக்வெவீட்டையும் பூசைவீட்டையு மூத 

லான எல்லாங் காட்டிச்சொடுபது வஸ்). பகளுள்ள வீட்டையும் நித்திரை 

செய்க வீட்டையும் பாருமென், அறிசசர் நரன் சொன்னான் . எ-று. 

என்னின் ரூ. ரி மார டொருவ ருண்டநத 

மன்ன. ளை தெ ம பொன்னை uF ©) a5 oar வழங்கி 

அன்ன FS இர Nom atu? ooo 49.0 1D od ன் வைத்த [ஹோன் 

பொன்ன றைழ்கொசை சொள்கெ௱க் கொடுத்தனன் புக 

இ-ள். எனக்கு முன்பாள்ள் அரசர்கள் இருபச்தொரு பேர்களுண்டு 

அந்த ௮ரசர்சள்வைர், செம்பொன்றுள்ள வீடி இரென்ற சொல்லிக்கொடு 

த்து இவைகள் அன்னசம்கிஙகள்: இவைகள் அடியேன் வைத்திருக் த 

பொன்னிருக்கற வீள்: எல்லாம் ஒப்புச்சொள்ளுமென்று சீர்த்திமானான 
அரிச்சர்இரன் கொடும்கான். of» (aor 

ஆட ரங்குக ளம்பல மடமன்ன சாலை 

மாட மாளிகை மண்டப மஞ்சனர் சாலை 

கூட கோபா மடைபபள்ளி கோயில்செய் குன்றம் 
பீட மான மிலையெனச் கொடுத்தனன் பின்னை. 

இ-ள். ஆடுக சாடசசாலைபில் பொது? ரவடிமடம் - ௮அன்னசத்திரம் - 

மாடமாளிசை-மண்டபம்-திருமஞ்என சசாலை- கூடகோபும் - திருமடப்பள்ளி 
கோயில் - செய்குன் ஈம் - பீடம் - அரனம் இவைகளென்ற பின்னுங்காட்டிச் 
கொடுத்தான். ௭-.. (௧௧௮) 

இந்த வாதனத் திுஈதரு ளெனமுனி யிருகதான் 
அர்த வெல்லையி லரசனு மவனடி பணிதான் 
வந்த மன்னரு மமைச்சரு மங்கையா குழாமும் 

சுந்த ரக்கழற் சேனையு மவனடி தொழுதார். 

இ-ள். இர்த ஆசனத்திள்மேலே எழுர்சருளு மென்றசொல்ல, அப் 

படியே விசுவாமிஇரர் 'அதிலிருர்கார். அப்போது அரிச்சர்இரனும் அந்த 
முனிவருடைய பாஜயகளை வண்ஙூனென். கூடவர்த அரசர்களும் மச்திரிக 

ஞம் பெண்கள் கூட்டஙுகளும் அழடதொன லீரச்கழல்கள் கட்டின சேனை 

களும் அரிச்சர்தினுடைய பாதஙகளை வணங்கினார்கள். எ-று. (௧௧௯) 

தொழுதெ முக நுதஞ் சடாமுடி மன்னனை மீராக்இ 
அழுதுகின் றவத்களை வரையவன் கைபா லமைத்துப் 
பழுதஇி லாதுறீ ரெமக்குழமுன் செய்தவப் பரிசே 
முழுது மிந்தமா முனிவற்கு முறைசெயு மென்றான். 

இ-ள். அ௮ப்படிவணஙயடு வெழுந்திருர்து தமது ஒளிபொருச் இன இரீடாதி 

பதியான அரசனைப்பார்த் து அழுதுகொண்டு நிர்கின்ற அர்த அரசர்கள்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௨௦௫ 

பிரதானிக ளெல்லாரையும் அரிச்சக்தான் தன் சையா லடங்கச்செய்து, 
குத்றமில்லாமல் மீம்கள் எங்களுக்கு முன்னே கடந்துவந்த அர்தப் பிரகார 
மாகவே உள்ள காலமுழுதும் இர்தமகாமுனி௮ருக்கு செய்யுங்க ளென்று 

சொன்னான். (௧௨௦) 

எவற்கு நல்லவர் திரிபுர மெரியெழச் சிறித்த 

சிவற்கு ஈல்லவர் செங்கண்வா னிக்குகான் முகத்த 

னவற்கு நல்லவ ரமரர்க்கு நல்லவ ராவ 

இவற்கு ஈல்லவ செனக்குரல் லவொன விசைத்தான். 

இ-ள். இர்த முனிவரோ எல்லாருக்கும் ஈல்லவராய்ச் சிறச்தவர்; இன்ன 
மும் திரிபுரசகனமாக நெருப்புத்தோன் ற சிரித்த பரமசவணிலுஞ் Ants 

வர்; செங்கண்மாலான விஷ்ஹுவினும், சதுர்முகனளான பிரமாவினுஞ் இறக்க 

வர்; சேவர்களினுஞ் சிறந்தவர் ஆன இந்த முனிவருக்கு சல்லவரானவர்களே 
எனக்கு ஈல்லவராவரென்று சொன்னான். எ-று. (௧௨௧) 

வைய மேமுடை மன்ன னவவுரை வழங்கச் 

செய்ய வாய்மலர் செங்கையாய் புலைத்கடி வணங்க 

ஐய நின்மொழி மறுப்பவ சாசெனா முசத்திற் 

கைய றைந்தழக் கண்டவக் கெளூிகன் கருதும், 

இ-ள். ஏழுலகத்தை யுடைய அரிச்சக்கிமசாராசன் அர்த வார்த்தை சொல்லவே, எல்லாரும் தங்கள் சிவந்த மலர்போலும் வாயைச் கையால் 
மூடிக்கொண்டு பாதம்வணம்சி ஈயனே! உமது வார்த்தையைக் சடுப்பவர்க ளிங்கே யாரிருக்கிரார்களென்று தாங்கள் முகத்திலே கையாலே மோதியடித் 
அச்கொண்டு அழ ௮சைக்கண்டு விசுவாமிந்கிரர் ஆலோடச்ரர். எ-று. 

அறத்தி சண்டுரு வாகிய வரசனை யவமே 

புறம்ப றைந்தனம் புன்மையேம் புர்தியில் லாமல் 
திறந்தெ ரிர் தவர் ewes xr args GacrAacr Quwit) 
மறந்தி ருந்துபின் மற்றுமோர் வாசக மூரைப்பான். 

இ-ள். தருமமே இரண்வெடிலா யிருக்திற அரசனை அதிபகுணத்தை 
யுடைய ராம் புத்தியில்லாமல் வீணாச இச்இிரன் முன்னே மிந்தித்துளறி 
னோம். இதுடிற்க, நீதிதெரிச்தவர்கள் செய்கை இப்படியோவென்று விசுவா 
மித்திரர் தம்முடம்பு மறந் திருந்து பின்னுமொரு சொற்சொல்லுஇரர். 

இரத வையமு மிருநிதிக் குழுவுலிப் பொருளும், 
முந்து நீதர மொழிர்தவப் பொருளும்யா னிழப்பேன் 
எந்தன் மக்களை மணம்புணர்ந் இந்நக ரிருவென் 
றந்த ணன்மகிழ்ர் தாசனைக் கைபிடித் தமைத்தான். 

இ-ள். இர்த வுலகமும் பெரிசான பொருட்குவியலும் இர்ச வஸ்துக்க 
ex முன்னே நீதருவதாசச்சொன்ன. அர்தப் பொருளும் சான் விட்டுவிட 
சேன்; என்னுடைய குமரிசளைச்சலியாணம் பண்ணிச்சொண்டு இம்சப்பட்ட



2.04 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

ணத்திலேசானே இருவென்று விசுவாமித்திரர் சச்தோஷங்கொண்டு அரிச் 
சர் தரன் கையைப்பிடித்து அவலனெப்பச் சமரகானஞ் செய்தார். எ-று. 

கைபி டிததலு முனிவனைக் கால்பிடி த் திறைவன் 
மெய் பிடித்தலு மிக்கவை செய்தலு மலலால் 
மை? டித்தகட் பாத்ைதையர்ப் புணர்தலும் வழங்காப் 
பொய்பி டித்தலு மறனல செய்தலும் புகழோ. 

இ-ள். அப்படி ௮வர் கையைப்பிடிச்சவே. ௮ரசனானவன் அர்த விசுவா 
மித்தாருடைய கால்களைப் பிடி துச்கொணடு சழ்தியத்தையே உறுதியாகப் 
பற்றி அதற்கு மேலான காரியயகளை ஈடபதுகிறகே யல்லாமல் மையிட்ட 

கண்களையுடைய பர மையர்சளைக் கூடி. கொடுப்பதற்காகப் பொய் 
சொல்லுதலும். தருமமல்லாத வைகளைச Oswego €ர்த்திக்குக் காரண 

மாகுமோ. எ-று. (ச௨டு) 

உமக்கி யான்சொலல் வேண்டுமோ மனுவின்பி லுதித்தே 
௪ மக்கு முன்னா சாண்டபார் வேர்கர்மூ வெழுவர் 
தமக்கு முன்னொருத தருக்குர் தாஙகரும் பெரும்பாரம் 
சுமக்க வலைலனோ தனிரகவிச சொல்லெனாத் தொழுதான். 

இ-ள். சுவாமி! இன்னமும் உமக்கு நான் சொல்லத்தக்க.து முண்டோ ! 

மனுவுக்குப் பின்னேபிறந்து எங்களுககு முன்னே பூமியை அரசாண்ட அர 

சர்சள் இருப,தொருபேர்கள் ரஙகளுச்கு முன்னே ஒருவராலுச் தாங்குதற் 

கரிதான மீதியான பெரியபாரகரை சான் நாங்கவல்லவனாவேனோ ? நீரிந்த 

பாஉசசெய்கையான மெொரசொல்லுகலை இனி விட்டுவிட வேணுமென்று 
அவர் பாறத்திலே விழுகுது வணஙஇனான். எ-று. (௪௨௯) 

ரூளைக் கூட்டமயாரனி பொருந திம£லன் சொன்னவிப்பொரு 

காளைக் கூட்டென் வானை மீநாக்கயே முனிவன் { @hS 

சாளைக் கூட்மிவ னின்றுநீ ஈட்புறத் தென்னத் 
தாளைக கூட்டா வாககிய தலையினான் சாற்றும். 

இ-ள். வேசைச் கூட்டத்துக்கு மான் சம்மதிக்கமாட்டேன்; நான் கொடு 

ப்பசாசசசொன்ன இர்மப்பொருளுக்காக ஒரு ஆளைக்கூட்டி என் பின்னே 
வரவிடுமென்று சொல்ல. அதற்கு அசனைப்பார்த்து விசுவாமித்திரர் சாளை 

க்குக் கூட்டியனுப்புதிரோேன்; இன்ரையத்தின மே வெளியே நீ போவென்று 

சொல்லவே தாசன் ௮லர் பாகவகளைச் சேர்வனவாசத தன்றலைமேற்கொண் 

டவனாசச் சொல்லுகிறான். எ-ற . (௪௨௭) 

நிறுத்த சாயினேன் செய்தவிப் புன்மைக ளெல்லாம் 
பொறுத்தல் வேண்டுமென் நடியிணை யிருகரம் பூண்டான் 
கறுத்த நெதையன் கெளசசன் பொறுத்தன னென்றான் 

௩ . ட ° டி . “5 ச் . 

மறுத்து முன்னுமொன் றுரைத்திடக் கேளெனா வள்ளல், 

இ-ள். சிறிதான ராய்போன்ற அடியேன்செய்த இந்தப் புல்லியவை 

களையெல்லாம் பொறுத்துக்கொள்ளுகல் வேண்டுமென்று ௮வரிரண்டு சால்



சூழ்வினைக்காண்டம். ௨0௭ 

களையும் தன ே ் உர் ௪ TET LOG த் ய யும் தன்சைகளாலே பறறினான். அகர்மு௪ ரெனமுள்ளமனக்தை யுடை 
யவரான விசுவாமித்திரர் பொலுத்பேெென்் றசென்னார். மறபடியும் சுவா 

மி! இன்னமொன்று சொல்லிச் கொள்ளுவதுண்டு; ௮கைக் கேளுமென்று 

பிரபுவான அரிச்சந்திரன். எ-ற. (௧௨௮) 

கையி னாற்பிடித் தமைரைக் காட்டிமற் நிவர்கள் 
வையி னுந்நினை மறுக்கினும மறங்றுமீமார் குற்றம் 

செய்யி னும்பொறுத் தருள்செய்வாப் செலசதி யளித்த 

ஐய னேயுன தடைக்கல் மிவொனா ௮ளித்தான். 

இ-ள். தன்கையினாலே மர்திரிகளைப் பிடிதுச்சாட்டி. மயா! இவர்கள் 

உம்மைை வுதாலும் 5 ம்மை வேண்டாமென்ா கொன்னாலும் உ மதுசொல் 

லைமறுத்தாலும் வேரேயொரு குட் ஈஞ்செய்சாலும் மீர்பொற த்து அருள்செய் 

யவேண்டும். எனக்குப் போகும்படி விடைகொடு ந சுவாமி ! இவர்சளெல் 
லாம் உமக்கே அடைக்கலப்பொருள்களென்று அவரிடத்டிலே சேரக்கொடு 

த்தான். எ-று. (௧௨௯) 

orb pour Ose Fa னடியின்மேற் கொடிரநே 

ரிடையி ஞளையு மசனையு மிறைஞ் ர வித மகுத்திப் 

படையை கோக்க நின்மினென் நங்கையாற் பணிந்து 

விடையி தேயெனாப் பணிநதனன் வேக தர்க்கு வேந்தன். 

இ-ள். குடைநிழலின் ழே விராஙகுகின் ஈ al ears) $ரருடைய பாத 

ங்களிலே கொடிபோலு மிடையையுடைய சக் இரவகியையும் மகனையும்வண 

ங்கசசெய்துகொண்டு, தானுந்துதித்து௪உ சேனைகளையெல்லாம் பார்த்து நீங 

கள் நில்லுங்களென்று தனதழகானகையாலே அமையநி ததி, விடை இது 
தானென்று விசுவாமித் தொரை வணவகினான் அரசர்க்சாசனான வன். எ-று. 

பசமு னக்குல கென்றியை யகன் றனன் பரிந்து 

புரமெ ரித்தவ னனையமா முனிபுவி புரந்தான் 

சிரம நீங்குவீ' ராகள் செறி மன் றருந் தெருவும் 

பிரம சாரிகண் மலிந்தனர் பெருகுமுட் களிப்பால் 

இ-ள். இனிப் பூமிபாரம் உமக்கேமயன்று சொல்லிவிட்டு அரிச்சர் இர 
ன் அப்பாற்போனான். பரிவுகொண்டு இரிபா ரகனம்பண்ணின இவனை 

யொப்பான விசுவாமித்திரர் .லகையாண்டார். ஆயாசர் நீர்ந்திருக்கன்ற 

வீரர்கள் கூடின சபைகளிலும் கெருக்களிலும் எங்கும் பிரமசரியப் பிராம 
ணர்கள் கூடிஞர்கள். பெருகுவதான ஈ ள்ளச்களிப்புடனே. எ-று. (S18 

காமத் தோகையர் கருங்குழல் விரிததனர் பரப்பிச் 

Geng தூமங்கள் காட்டும! சிறப்பெலார் தேய்து 

தாமத் தூமலர்த் தருப்பைகள் சமிகைகள் விரித்த 

ஓமத் தூபமே யோங்னெ வுயர்மனை யெல்லாம்.



௨0௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். ௮ரசனுக்குள்ள காமப்பெண்களெல்லாம் தங்கள்கூரிய கூர்தலை 
விரித்துப் பரவவிட்டு அவைகளுலாவதற்காச அடர்புகைகளூட்டின்ற அவ்வ 

கைச்சிறப்புகளெல்லாம் இப்போது குறைவாய், ஒளிபொருந்தின நல்லமல 
ர்களும் தர்ப்பைகளும் விரித்திருப்பசான ஓமங்கள்செய்கற புகையே உயர்ந்த 
வீடுகளின்மேலெல்லாம் கெளர்வதாயின . எ-று. (௧௩௨) 

தோலி னோர்களுக் அரகதத் தோர்களுஞ் சோதி 
வேலி ஷஜோர்களு மாதரு மிடைக்தமை மாறி 
தூலி ளோ்களு ஏூண்ணிடைக் சவுந்தியர் களுமுக் 
கோலி ஞர்களு மலிர்தனர் கொடுத்தெரு வெல்லாம். 

இ-ள். யானைவீரர்களும் குதிரைவீரர்களும் ஒளிகொண்ட. வேல்வீரர்ச 

ளும் இவர்கள் பெண்களும் செருய்கியிருப்பவைபோய். சாஸ்இரம் படிக்கற 
பிரமசாரியர்களும் இடையிலே அரைகாணுங், கெளமீனமுமுள்ள முனிவர் 

களும், இரிதண்ட ஈஈ£ யாசிகளும், மிகுதியாய்ச் கூடினார்கள். ௮ரதச் கொடிக 
ளாடுதிற தெருக்சள் லெல்லாம். எ-று. ௧௩௩) 

புனித மாதவர் சூழ்ந்திடப் புரவலர் போற்றக் 
கனிதி ருந்திய செய்யலாய்க் கன்னியர் காண 
ஈனிதி ருந்திய ஈவமணி யாதனத் தேறி 
இனிதி ருக்துல காண்டனன் கெள? ஸனிப்பால். 

இ-ள். இப்படிப் பரிசுக்கரான மசாமுணிவர்கள் சூழவும், அரசர்கள் 

சேவிச்சவும், கொவ்வைச் சணிபோற் றிருந்கியதான சிவச வாயை யுடைய 

பெண்கள் பார்க்கவும், விசுவாமித் இரமுனிவர் இருத்தமான ஈவ.ரத்தின சிங்கா 

சன த்தின்மேலேறிச் சந்தோஷமாயிருக்து உலகமெல்லாம் ஆண்டார். இனி 

மேல். எ-று. (௧௩௪) 

சூழ்வினைக்காண்டம் - முற்றிற்று. 

ஆ, விருத்தம்-௭௫௨ 

௩. இ: னித்கைகை



for. 

பரமபதிதுணை. 

ஆரு வறு, 

நகர் நீங்கிய காண்டம். 

நடிகரை ot) 

  

அறு£ர்ச்கமி நெடிலடி. யாரிரிய விருத்தம். 

தலமுமுதுஈ சவமானிவன் றனக்களித்தே மினியுறைத ற்குதி 
Quer per, நிலகுமணி மண்டபமு மெழின்மணிச்சிங் காதனமு மி 
ழிந்து போந்து, பலவர௪ ரூடனமைச்ச ரமுதுடன்போய்ப் பாதவி 
க்கப் பதாதி மொய்க்கக், குலமகனு மடமயிலு முன்னடக்கப் பின் 
னடர்தான் கொற்ற வேந்தன். 

இ-ள். உலக மெல்லாம் தவமுணனிலரான விசுலாமித் இருக்கக் கொடு 

தீ. விட்டோம், இனி இஙகே யிருக்கிறது தகா கென்று சொண்டு, விளங்கு 

இன்ற ரத்தின மண்டபங்களையும் அழகான ரத்தின சியசாசனங்களையும் விட் 
yp pagatg ௮அசேரம் ௮ரசர்களுடனே மந்திரிகள் அழுதுகொண்டு உடன் வ 

ந்த துக்இச்ச சேனைகளுஞ் குழ, தனது குல புத் தரனும், சர்திரவதியும், மூ 

ன்னேசெல்ல, வெற்றிபொருக்திய அரிசசர் நரமசாராசன்பின்னேசென்ருன் 

தொடைதுறந்று முடிதுறநது பணிதுறர்து துடிமுக்சநதுறந் 

து தாமக், குடைதுறந்து வெண்கவரிக் குழாகதுநகது கரிபரிதேர் 
க்குலர் GI PG FH, FO GNF OMS GF கரவலன் றன் றிருமுக 

ததைக் கண்டோ ளொல்லாம், ௮டை(1மன LOLA th துருகி யவசவசோ 

(P&S Raven pis தழுவாரானார். 

இ-ள். மாலையுமில்லாமல் சரீடமு மில்லாமல் அபரணஙகளு மில்லாமல் 

உடுக்கை-பம்ப்ப-பேரிகை முதலான வாத்தியஙகளு மில்லாமல் வெண்மை 

யான சாமரக்கூட்டஙகளு மில்லாமல் யானை - குடுரை தேர்க் கூட்டங்களுமி 
ல்லாமல் அரண்மனை வாயிலைவிட்டு வீதியிலே வந்த ௮ரசஷுடைய இருமுகத் 

சைப்பார்த்தவர்ச ளெல்லாரும் அவர்களை நெருமட மனத்தே துன்ப முற்று 
ருகு,சலாய் ௮லவாவர்களும் முகத்திலே அடிச்துக் சொண்டே அழத் தொடங் 
இனாகள். எ-று. (௨) 

மயிசோடுஞ் சிறையிழந்த போடில்போல் வேலி$யோடு வரம்பி 
மந்த, பயிரோபோற் ஈரமிழக்கு கரியேபோற் பொறியிழர்த பாவை 
யேபோல், உயிரோபோய்ப் பாதவிக்கு மூடலேபோன் மத்தாலுள் 
ளுடைந்தலம்புர், தயிரோபோழ் றவர்ஈதலைந்து தத்தமக்கு நிகழ்ந்த 
வெலாஞ் சாற்ற லுற்றார். 
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2.30 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். உரோமங்களுடனே யிரகு போன பட்சியைப் போலவும், வே 
லியுடனே சி.றவாம்புகளுமில்லா தழீர்.து இ;_ககிற பயிர்கள் போலவும், துதி 

ச்சை யறுப்பட்ட யானையைப்போலவும், சூஸ்தாமர்ற பிரதிமையைப்போல 
வும். உயிர் போய்த் துடிக்கிற உடம்பைப் போலவும். மத்தினாலே உள்ளெல் 
லாம் உடைபட்டு செதருரெதயிரைப்போலவும், சளர்ர்து அலைச்சல் கொண்டு 

தங்கள் தங்களுக்குத் தோற்றியவைகளை யெல்லாஞ் சொல்லத்தொடக்இஞர் 

கள். ௭-று. ட 

கொடிமீது செறி?தருங் குஞ்சரமும் பொற்கிவிகைக் குழாமு 

மின்றிப், படிமீது ஈடந்திடலும் படி த்தன 3வா பார்வேந்தன் பாத 
மென்பார், அடிமிது தொழுமாசா முடிமீது மழ மீது மன்றிச் சுட் 

ட, பொடிமீது நடந் திடவும் பொறுத்தனமவா குலகுமரன் பொற் 

ap Glan ear amir. 

இ-ள். மேலே கொடி.கட்டியிருக்சிற தேரும், யானையும், பொன்பல்லக்கு 

முதலான வாகனச் கூட்டங்களிலே யேறிவருவ தில்லாமல் மண்மேலே ஈட 
ந்துசெல்லவும் கற்றிருக் கின்ரனவோ, இந்த வுலகத்சை யாளுகின் ற ௮ரசனு 

டைய பாதங்களென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். கால்களிலே வந்து வணங்கு 
இன்ற அரசர்களுடைய நலைமேலும் மடிமேலுஞ் செல்லுகிற இல்லாமல் வெ 

பிலாற்கொதிப்புள்ள தூளிகளின் மேலே ஈடச்சவும் பொறுப்பன வாயினவோ 
குலபுத்தெனுடைய பொன்மயமான கால்களெொன்று சிலர் சொல்லுவார்கள். 

அ௮ஞ்சாயன் மடவன்னத் தணிதூவி யகனாஓ வனிச்சத்சாலு 
ம், பஞ்சாலும் பதைபரைக்கும் பதத்தாட்குக் சானடையோபலித் 
ததென்பார், செஞ்சாலிக் கோசலமு மிராசகுல வளநாடுத் தேவர் 
நாடும, அஞ்சா மற் காத்தருளெம் பெருமானுக் கெதுவோவக் தடு 
த்த தென்பார். 

இ-ள். அழகிய சாயலையுடைய இளமையான அன்னத்தினது அழகான 
இறகுகளினாலும் ௮னிச்சமலர்களினாலும், பஞ்சினாலும், பட்டபோது தடி.து 

டிப்பதான கால்களையுடைய சந்இிரவிக்காச் காலால் சடர்து செல்லவோபலி 
தமா.பிற்றென்று சிலர் சொல்லுவார்கள் சிவக்க செல் விளஎதான கோசல 

காட்டையும். மற்ற அரசர்களுடைய சிரேஷ்டமான சாசெளையும், தேவருடை, 
யகாடுகளையும், பயப்படாமற் கா; ருளுகின் ஐ எங்க ளாசனுச்கு இப்படியோ 

வந்து கூதெலாயிற்றென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். எ-று, (௫) 

சச்சைக்குத் திளமுலைச்சா தரமதிதன் கணவனொடு கமுமியேகக் 

கொச்சைக் குவலயமயில் கொற்றவனை விட்டுமுனிக் உூட்டம்வேட் 

இச்சைக் கிதம்பேசி யீ்தாராப் பாராட்டி யீவார் தம்பாற் [டாள் 

பிச்சைக்கு வர்தவரோ பெண்ணுக்கு மணவாளப்பிள்ளையென்பார் 
. 

இ-ள். இ.ரவிக்கையைப் பீறுவனவான இளமையைச் கொண்ட தனங்க 

ளையுடைய சர்திரவதி சனது சாயகனுடனே சேர்ந்து இர்தவீதி வழியே செ



நகர் நீங்கிய காண்டம், ௨௧௧ 

ல்லுவதாக, அறிவில்லாச இர்சப் பட்டணமா பெண், அரசனைவிட்டு மு 

னிவர்கூட்டத்தை விரும்பிச் சென்றாள். ஒருவருடைய மனது சந்தோஷமாக 

அவருச்கு வேண்டிய௰ ஈன்மைகளை ச சொல்லிச் கொண்டாடி இன்னமும் கொ 

டுப் பவர்ச ளிடத்திலே பிக்சைக்கு வருடவர்களோ அந்தக் கொடுப் போரு 
டைய பெண்ணுக்கு மணவாளனாறசென்று சிலர் சொல்லுவார்கள்.எ-று.(௬ ] 

முூல்லைமுகை ஈகையாஞா முடிவேர்த வும்மகனு முழுதும் 
போன, எல்லையெலா மணவறைபு மலரணையு முண்டோவென் நிர 
ங்கி வீழ்வார், தொல்லைவிதிப் பயனால வர்இரந்த மாமூனிவன் 
சொன்ன தெல்லாம், இல்லையெனா இீரமதாருக் கிச்சனையோ பெறு 
ம்பேறென் றேறங்கி வீழ்வார். 

இ-ள். முல்லையரும்புபோன்ற பல்வரிசைக ஞடைய சர்திரஏஇயும், இரீ 

டாதஇிபதியான அரசனும், புழ்ர£னும், முழுதுஞ் செல்வனவான இடங்களெ 

ல்லாம் மணவறைவீடும் புஷ்பமெதகையும் உணடாயிருக்குமோவென்று துக் 

இத்துச லர் சேேவிழ்வார்கள், முன்னை விதிப்பயனாலே வந்து யாசகஞ் செ 

ய் ச பெரிய ஒரு முனிவன் கேட்டன வெல்லாம் முழுதும் இல்லை யென்னா 
மற்சொடுத்தவர்களுக்கு இப்படித்தானோ gars எடைவமான பலனென்று 

சிலர் ௮மு.து கொண்டே €ழே விழுவார்கள். எ-று. (er) 

வல்லார்க்கு மாட்டார்க்கு மழமேசன் றென்றுரைப்பார் மறச 
ன் ரூுமோ, அல்லார்க்குங் குழன்மடவீ ரறமேஈன் றென்றுரைப்பா 
ரதன் முகல், ஈல்லார்ந்குஈ தீயார்க்கு மெலலார்க்கு மொருமை 
யினா னடவா தென்னே, எல்லார்க்கு முள தாகி லெங்கோளுக் சிலை 
யான தென்னோ வென்பார். 

இ-ள். சிலர் செய்யவல்லவர்ச்கும் செய்ய மாட்டாதவர்க்கும் வீரமேகல் 

ag, ௮ல்லீரமே வேண்டுமென் பார்கள், இருள்போல்வதாய் வண்செளொலி 

த்து மொய்ப்பதான கூர்தலையுடைய பெண்களே, வீரம் வேண்வெதில்லை, த 

ருமமே ஈல்லது, ௮துவேண்டுமென்பார்கள் சிலர். ௮௫தத் தருமம் ஈல்லதானா 
ல்்ஈல்லவர்களுக்குக கெட்டவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் (சமமாய்) ஒறாவிதமா 

கவே அர்தத்தருமம் ஈடவாதிருப்பதற்கு என்னகார்ணம், தருமம் செய்வோ 
ரெல்லார்க்கும் (அது ஈன்மை பயக்டுக் கொண்டு) இருச்கு மென்று சொன் 
னால், எங்களாசனுச்கு மாதிரம் அந்தத் கருமம் துணை செய்யாமல் இப்படி 
போசவிட்டது யாதுகாரண மென்பார்கள் சிலர். எ-று. (௮) 

என்றால் அரசருக்கு அறமும் மறமும் வேண்டு மென்பது. (பொதுவில் 

எல்லார்க்கும் ௮றமொன்றமே போதுமென்பதும் கருது. 

கொண்டிருந்த வளநாடுங் குறையாத பெருகதிருவுங் கொடி 
த்திண் டேரும், பண்டிருர்த மாளிகையும் பரிசனமுர் தமக்களித் 
துப்பால னோடும், வண்டிருர்த தாரானும் வாணு தலும் வறிகோர் 
போல்வனத்தே போகக், கண்டிருந்தும் விலக்சாத கெளசிகனார் த 

ம்மனமுங் கல்லோ வென்பார்,



௨௧௨ அர்ச்சந்த்ரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். தாங்கள் நிலைசொண்டிருந்த வளமையுள்ள சாடும், குறையாதபெ 
ரிதான செல்வமும் சொடிசட்டின பலமானதேரும், முன்னே சாங்களிருச்ச 

வீடும். ஊழியச் சாராரும், தமக்கே யென்று கொடுத்து விட்டு, மசனுடனே 

வண்டுகள் மொய்ச்சின்௪ மாலை யணிர்த அரசனும், சேவியும், தரித்திரைப் 

போலச் காட்டுக்குச் செல்ல இதைப் பார்ஈ.துச் கொண்டிருர்து எவ்வளவும் 
விலக்கா க்இன்௱ விசுவாபித்திருடைய மனதும் கல்லோடேசேர்ர்ததோ 

வென்று சிலர்சொல்லுவார்கள். எ-று. (௯) 

செம்மையினு லுலகமெலாம தனக்களித்துச் செறிவனத்தே 
தேம்பிச் செல்வேரா, கம்மவச வழக்திருத்தி யொருமனைக் கு 

் யாக் தறுகட் பாவி, நம்மையெலாங் சாரதளிக்க வல்லவ 
னோ வெனக்கரங்கண்டுக்கி மாமு, லெம்மையினால் வெய்யிர்ப்பார் 
மின்மை லிடிவந்து வீழ்ர்கத தென்பார். 

இ-ள். செவ்வைச் முணத்தினாலே ஈ.லக முழுதும் தமகீகுக் கொடுத்து 

விட்டு நெருங்கெ காட்டுக் குள்ளே தளார்.து போடரவர்களைக் கூப்பிட்டு 

அவர்களிருக்கும்படி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இடமும் கொடா இருக்ற ௮ஞ்சுத 

லில்லாக பாவியான விசுவாமித்திரன் ஈம்மை முழுதுங் காத்து ரட்டிக்க வல் 
லவனாவனோவென் று கைகள் ஈடுங்கு சலாய்ச் தீராத்துச்ச வெப்பத்தினாலே 

வெப்பமாசப் பெருமூசசுவிவொர்கள், சிலர், மின்ன லில்லாமல் இக்த வூரிலே 

இடிவிமுக்கது யென்பார்கள் சிலர். எ-று. (௪௦) 

என்றலமம் தனைவோரும் வயிநலைக்து விழுஈதேங்கி யிரங்குங 
காலை, கன்றினொடும் பிடியினொடுங் சிளையினொடும் வனம்புகுதுங ௧ 
ளிறே போல, இன்றளித்த திருண்முணிவர்க் கேற்றனவோ வேற்றி 
லவோ வென்னா ஃவங்டக், குன் நனைய மஇில்கடஈதே தனிஈடந்து 
சரையுவினை க் குறுகி னானே. 

இ-ள். என்று சொல்லித் தூக்இிசது எல்லாரும் வயிற்றிலே யடித்தூக் 

கொண்டு £ழே விழுர்து அமுது துக்கக்ெ போது. கன்றுடனும் பெண்யா 
னேகூடிவாத் தம்மினத்துடனே சாட்டில்செல்கிற அண் யானையைப் போல 

நான் இப்போது கொுததகைச் குறித்துச் இருபையுடைய விசுவா மித்தரு 
க்குச் சம்மகியாயிற்றோ சம்மதியாக வில்லையோவெனற துச்சத்துச்சொண்டு 

மலையை யொத்த மதிலைச் கடச்து தனியே ஈடர்துபோய்ச் சரயுஈதியைக்கட் 
டினான். எ-று. (௧௧) 

உரைபெறச ரிரவிகுலத் தரசர்க்கு வழிவழியே யுரிமை யாய, 
சரையுவெலுந் தாதியரிச் சர்திரற்கு வர்தவினை தானே தென்ன, 
விரைமலர்தகாள் பூண்டுகிடர் தரற்றிடவு மிழிர்தேகி விரைந்து 
போய்மமல், கரையணுஇ வரிமணலில் விரிமலர்கள் சொரியுகறுங் 
காவிற் புக்கான். 

இ-ள். சர்த்திபெற்ற சிறப்பையுடைய சூரியகுலத தரசர்களுக்கு, வமிச 

பாரம் பரியமாகச் சொர்தமாயிருக்கன்௦ சாயஈதி யென்ற தாதியானவள்



நகர் நீங்கிய காண்டம். ௨௧௩௩ 

இச்ச அரிச்சச்திர மகாராசனுக்கு இவ்வித எவ்விதத்தினாலே வரத தென்று 
அவளுடைய மணககொண்ட தாமரைபோலும் பாதங்களைப் பிடித்துச் கொ 

ண்டூடந்து அழுமபடி. தர இபிலே இறம$ூப் போய் விரைவிலே சென்று 

பின்புகரையேறி விரிவாய்க்டெச்ற மண லெல்லாம் மலர்ர்த மலர்களை யு.தி 

த்துச்சொண்டு பரிமளிக்கின் ற ஒருசோலைக்குள்ளே போனான். எ-று. (௧௨) 

வரைக்கனக புயத்தினனம் மலர்க்காவில் விரிமணன்மேல் வந் 

திருந்தான், விராக்கரும் பூங்குழலாளு$ திருமகவ மிருபாலும் வீ 
ற்றிருர்தார், இரைக்கடலுட் பொறுளெனப் போய்ச் செங்கதி3ரோ 
ன் சென்றனனச் சென்றகாலை, உரைபபவவும் விளைப்பனவு மறிது 
Que முனிவனும்வா தொளித்திழுக்தான். 

இ-ள். பொன் மலைபோலுச் தோள்களையுடைய ,அமிச்சர் திரமசாராசன் 

அச்சப் பூ்சோலைக்குள்ளே பரவி கிடச்சிற மணலின்மேர் போயிருந்தான். 
பரிமளிக்சன்ற பூவையணிந்த கூர்தலை யுடைய சந்இிரவதியும் இருக்குமாரனு 

ம்வந்து அரசனுக்கு இரு பு௱த்திலு மிருர் மார்கள். அப்போது சூரியன் அலை 

களையுடைய கடலுக்குள்ளே அவர்கள் துக்கத்சைப் பார்த்துப் பொரு ழவனா 

இப்போய் மறைந்தான் அப்படிச் சூரியன் மஸளாஈஈவுடனே இவர்கள் பேசிக் 

கொள்ளுறவைகளும், செய்கெறவைகளும் சாம் அறிவோமென்று விசுவாமித் 
இரரும் அங்குவந்து புறத்திலே ஒளித் இருந்தார். ௭-1. (௧௩) 

அக்காலத் தமைச்சொலா மடல் வேத னடிபோற்றி யரசேநீ 
மீண், டெக்கால மெழுந்தருள்வ தென்றுரைக்க வாங்கவரை யிருக 
னோக்கி, முக்காலங் களுமுணரு மூனிவனுக்கின் நியான்காடுத்த 
மூதூர்தன்னில், எக்காலமும் வருவ தில்லையென்றா னமைச்சரெலா 
மேங்கி வீழ்ந்தார். 

இ-ள். அப்போது மர்திரிகளெல்லாரும் ௮௫5 ஐயங்கொண்ட அரசனு 

டைய பாதங்களை வணங்கி ௮சனே! நீர் எப்போது திரும்பி வந்து எழுர்தரு 

ள்வசென்றுகேட்க, அதற்கு அரசன் அவர்களைச் தன்னிரண்டு சண்களாலும் 
பார்த்துத் இரிகாலமுர் தெரிர்த விசுவாமித்திருச்கு இன்று நான் கொடுத் 

ததான இரதப்பழமையான எஊர்க்குள்ளே இணி எந்தச் சாலமும் சான் வருவ 

தில்லையென்ற சொன்னான் அதற்கு மர்திரிக ளெல்லாம் €ழேவிழுந்து துச் 
இத்தார்கள். எ-று, (௧௪) 

முன்செய்த தீவினயோ முனிசெய்த வுபசார முன்னுண்டா 
கப், பின்செய்த கைம்மாறோ பேரரசு கொடுத்தசகன்று பெருங்கா 
டெய்தல், மின்செய்த நெடுவேலாய் மெய்த்தவனை யார்துரந்து வி 
ட்டேமாகில், என்செய்வா னெனவுரைாப்பார் யாம்போது மவன் 
போருக் கெதிர்க்க வென்பார். 

இ-ள். சிலர், (இத) முன்னே செய்த பாவர்தானோ! அல்லது விசுவாமி 

தீதிரமூனி ஈமதரசனுக்கு முன்னே செய்திருந்த வுபகாரத்துச்சாக இப்போ 

அதற்குப் பிரதியுபசாரமாசச் சொடுச்சலாயிற்ரோ இர்தப் பெரிதான ௮.



௨௧௧ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சாட்சியை முணிவனுக்குக் கொடுத்து விட்டுப் போய் பெரிய சாட்டில் வாசம் 
பண்ணுகறதற்கு யாதுகாரணம்! ஒளி வீசுன்ற நீண்ட வேலை புடைய ரச 
னே! அர் சமெய்யான தவமுணிகளை ஈகாங்கள் வேண்டா மென்று தள்ளி விடு 
கோமேயானால் அவன் எங்களை என்ன செய்வா னென்று சொல்லுவார்கள். 
அவரிற் சிலர் அவனுடனே வலிதான சண்டை செய்வதற்கு சாங்கள் போஇ 
ரோம் என்பார்கள். எ-று. (கடு) 

தோலர்து மார்பமலர்த் கொடையேந்தத் தருப்பைமுடிச் 
சருக்கக்தோடே,, கோல நறுங் குறுங்கைகதிர் வேலேர்தக் கனக 
முடிக் கோடீரத்தின், மெலேந்தி ,யிருடியிருந் துலகாள வவன்கு 
டைக்£ம் வீணேயன்னான், காலேந்தி வாழ்வதின்யாங் கனன்ஞூழ்க 
லமையுமெனாக் கட்டுரைப்பார் 

இ-ள். (இர்த விசுவா மிழ்தின்) மான்றோல் பூணூவதான மார்பிலே 

பூமாலை பூளாவும். தர்ப்பைகளை நுணி.பிலே முடிந்து சுருக்கமா யிருச்றதைப் 

பற்றுகிற கையிலே செஙகோல் பற்றவும். அர்தகீ குறுதலான கையிலே 

ஒளிகொண்ட வேலாயுதங கொள்ளவும், சுவர்ண இரீடத்தை சடை முடியின் 
மேற் கொள்ளவும், அர்த முனிவ ஸணிருர் து உலகத்தை அள அவன் குடை நிழ 

லிலே வியர்த்தமாச அவனுடைய கால்களைச் சுமந்து சாங்கள் வாழ்றெசைப் 

பார்க்கிலும் நெருப்பிலே முழுகுவதே தகுமென்று உறுதியாகச் சொல்வார் 

கள். எ-று. (௧௬) 

ச௪டைபிடித்துங் கரம்பிடித்தும் தாள்பிடித்து மாவுரியாற் ற 
கைந்துடுத்த, உடைபிடித்நு மீர்த்தவனை யுயர்வனத்தி ப்பொழு 

தே யோட்டுகின்றோம், மடைபிடித்த வயல்சூழும் வளநாடு நீபுரக்க 
வருவா யென்று, பஃடைபிடித்த மலர்க்கரத்தாற் பதம்பிடித்து விற 
ல்வேந்தர் பணிந்து வீழ்ந்தார். 

இ-ள். சடையைப் பிடிழ்திமுத்தும். அவன் கையைப் பற்றி யிழுத்தும் 
௮வன் கால்களைப்பற்றியிமுந்தும், மாவுரியை மறைத்து உடுத்தி யிருக்தெற உ 

டையைப்பற்றி யிழுத்தும், அர்த விசுவாமித்தினை இர்சக்சணத்துக்குள்ளே 

காட்கெகுள்போகச் துரத்தி விடுகிறோம். நீர் பாய்கிற வழிகளையுடைய வயல் 
சூழ்ச்த வளமை பொருந்தின காட்டை நீர் அளவரக் கடவீ ரென்று ஆயுதங்க 

ளைப்பிடித்து ஐஜயங்கொண்ட அ௮.சர்கள் மலர்போலுங் சைகளால் அரிச்சந்திர 
மன்னனுடைய கால்களைப்பிடித்து வண விழுக்தார்கள். எ-று. (௧௪) 

படிபுரக்கு மன்னவள் மகட் டிருகரத்தாற் செவிபுகைத்துப் 
பாவ மநதோ, குடிகெடினு முயிர்கெடினுங் கொடுத்ததுவாங் கே 
னென்று கூறு மெல்லை, கடிபொழிலிற் காத்திருஈத கெளிகளும் 
வந்தெதிர்த்தான் கண்ட போ3த, அடியிணைதன் முடிசாத்தி யிரு 
காத்தா ஓுறப்பூண்டா னரசர் கோமான். 

இ-ள். ௮ர்த வார்த்தைகளை உலகத்தை யாளுன்ற ௮ரசன் கேட்டு இர 
ண்டு கைகளாலுங் காதுகளை மூடிச்கொண்டு, ஐயோ! இதென்ன பாவும்!



நகரா்ரீங்கிய காண்டம். ௨௧௫ 

என்குடி. கெட்டாலும், என்னுயிர் போனாலும், நான் கொடுத்த ஊரை யினிக் 

கொள்ளேனென்று சொல்லும்போது, ௮ர்த மணம் கொண்ட சோலையிலே 

மறைத்திருந்த விசுவாமித்திராரவர்து ௮ரசன் முன்னே நின்றார். அவர் நிற்கச் 
கண்டவுடனே அவரிரண்டு பாதங்களையுஞ் சரரன்மேற்குடிக்கொண்டு, பின் 

னும் தன்னிரண்டு கைகளாலும் அந்தப் பாதங்களை யிறுகச் தழுவிச் தன் 

தலைக்கு முடியாகப் பூண்டு சொண்டான். அ.ரசர்சளுக் கரசனான அரிச்சர் இர 
மகாராஜன். எ-று. (௧௮) 

வெய்தாநீ வேடுவரால் விலங்கனை த்து கொல்வித்தரய் வெகு 

ண்டே னத்தை, எய்தாயென் மக்களையு மிசைகெட்டுத் துரத்தடி 

த்தா யின்று மென்னை, வைதாய்நீ யெனக்களித்த மண்டலத்தை 

யான்றரநீ வாங்காயாகில், செய்தாயின் நிவருராத்த தீமையெல் 

லா மென்னமுனி செப்பி னானே. 

இ-ள். (அப்போது) கோபமாக நீ வேடர்களாலே இந்த மிருகங்களை 
யெல்லாம் கொல்லும்படி. செய்தாய், பின்னுங் கோபங் கொண்டு பன்றியை 

யும் எய்துவிட்டாய், என் பெண் பிள்ளைகளையும் அவரிடத்திலே பாட்டுக் 

கேட்டு ஒன்றுங்கொடாமற்றுரத்தியடி.த்தாய், இப்போதும் என்னைத்திட்டுக 

ராய், இனி நீ எனக்குச் கொடுத்த உலகத்தை யானே கொடுச்ச நீ வாங்கிக் 
கொள்ளாமற்போஸனால் இப்போது இவர்கள்செய்த தீமைக ளெல்லாம் நீயே 

பண்ணினவ னாவாயென்று விசுவாமித்திரர் சொன்னார். எ-று. (௧௯) 

சிறுத் சவாக ளறியாமற் செய்தபிழை யத்தனையுஞ் செவ்வி 
யோய்நீ, பொறுத்தருளா யாமாயிற் பொறையென்னாம் முறையெ 
ன்னா புலமை யென்னாம், ஒறுத்திடினும் வெறுத்திடினு முனக்களி 
த்த வரசுரிமை யொருகாலத்தும், மறுத்தினியான் வாங்கே னென் 
நெடுத்துரைத்தான் மன்னனமுனி வாட்டமுற்றுன். 

இ-ள். செவ்வைச்குணத்தை யுடைய முனிவரே! ஏிறியோர்கள் தெரி 

யாமற்செய்த குற்றங்கள்முழமுதும் நீர் பொறுத்தருளு£சலே வேண்டும், அப்ப 
டிப் பொருச் தருள்செய்யா விட்டால் உம்முடைய பொறுமை தான் என்ன 

பயனைத் தரும்? உம்முடைய நீதி கான் என்ன பயனை த் தரும்? உம்முடைய 

அறிவுதா னென்ன பயனைத் தரும், இனி நீர் என்னைக் கொல்கிறதா யிருந் 
தாலும், என்னை முழுதும் வெறுத்து விடுறதா யிருந்தாலும், உமக்குச் கொடு 

தீத என்னரசாட்சியை கானொரு காலத்திலும் திரும்ப வாங்க மாட்டேனெ 

ன்று அரிச்சந்திரன் உறத்திச் சொன்னான். அதற்கு விசுவாமித்திரர் மிகவும் 

வாதெலானார். எ-று. (2.0) 

பொன்கேட்கப் பொன்னளித்தான் புவிகேட்கப் புவியளித் 
தான் போதா தென்னா, என்கேட்கி லுந்தருவ தில்லையெனும் புன் 
மையிவ னிடத்தி லில்லை, முன்கேட்ட பொருளாலே மொழிவழு 
வந் தெய்துமது முடக்க மானால், பின்கேட்டா ரிகழ்வார்கள் யாம் 
பொறுத்து மெனநினைந்து பேச லுற்றான்.



தன் அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். பொருள் கேட்க ராம் கேட்ட படியே பொருளும் கொடுத்தான், 

உலசைச்கேட்ச கேட்டபடியே உலகத்தையுர கொடுத்தான், இலைகள் போ 

தாமல் இணிஎன்னாலாலே சான் எசைகச் கேட்டாலும் கொடுப்ப தில்லையென் 

இற அற்பகுணம் இர்த அரிச்சர்தாரனீடத்திலே கிடையாது. முன்னே சாம் 
கேட்டுக் கொடுக்டிறே னென்று ஒப்புச் சொண்ட பொருளினாலே Be Way 

ன் கொகெக மாட்டாமல் சொற்றவ நுண்டாகும், அப்படி ௮வன் கொடுச்ச 

மாட்டாமல் கெடுத்தப்புமானால் பின்பு கேட்டவர்களெல்லாம் இவனையிகழ்ச்சி 

பண்ணுவார்கள், ஆகையால், இப்போது சாம் பொறுத்துக் கொள்வோமெ 

ன்று அலோசிழ்துச் கொணடு சொல்லலுற்முர். எ-று. (௨௧) 

ஒன்றுரைக்க நீகளா யுண்மைக்கும் வண்மைக்கு முரியோ 
யென்னை, இன்றுரைத்த பிமைபொறுத்தே னழல்வேள்வி முடித்த 
டுதற் வே னென்றம், கன்றுரைத்த பொருளதனை யளிப்பாயோ 
வளியாயோ வரச வென்றான், என்றுரைத்த கெளசிகளனை யடிதொ 
முது வாய்புதைத்தாங் 2துரைப்பான். 

இ-ள். மெய்ம்மைக்கும், கொடைக்கும், சக்கவ னானனனே | நான் 

சொல்லுகன் ற மொழியைச் கேட்பாயாக, என்னை நீ இப்போது சொன்ன 
குற்றதகைப் பொறுகதுக் கொண்டேன். அக்கினி மூட்டிச் செய்கிற யாகத் 

அச்காகச் கொடுக்கிோறேனென்று அப்போது அங்கே நீ சொன்ன பொருள் 

சளைக்சொடுப்பாயோ, கொ௫ுக்கமாட்டாயோ, ௮ரசனேயென்று சொன்னவிசு 
வாமித இிபருடைய பாதவகளை அரசன்னணஙகி வாயையமூடிக்கொண்டு ௮வ 

விடதசேஇமை௪ சொல்லுடன். எ-று (௨௨) 

உன்னுடனே யுரைக்தபொரு ஞனக்கடியே வுகந்தளித்தவுரி 
மைச௪ செல்வந, தன்னுடனே போன தெனா வுணர்ஈதேனா யினுமுனி 
வாற் றருவ லென்மீேற, மின்னுடலே யாலுமாத்ச சபதமினிமாறுவ 
னோ நீயாள் விட்டால, பொன்னுடனே தருவ னென்றனான் புகரோ 
னை யவனமழைத்துப பொருத்தி னானே 

இ-ள். உம்முடனே ரான் கொடுக்கிறே னென்று சொன்ன பொருள் 
உமக்கு அடியேன் சந்தோஷிததுக் கொகெக எனச்குச சொச்தமான செல் 

வத்தடனே போயினவென் ரெண்ணினே ஸனானாலும் உம்முடைய கோபச் 
துக் கஞ்சிச் சொடுக்கி னென்று உம்முடனே சான் சொன்ன சபதத்தை 

இனி 5ப்புவனோ! நப்ப மாட்டேன், இனிநீர் என்னுடனே கூட வரும்படி. 

ஒரு ஆளை அனுபபினீ ரானால் பொருள்கள் முழுதும் உடனே கொடுக்கிறே 
னென்று ௮ாசன் சொன்னான், அதற்கு விசுவாமித்திரர் சுக்ரெபகவானைக்கூ 

ப்பிட்டுப் பொருள்வாஙகி வரும்படி சம்மதப்படுத் தினர். எ-று. (௨௩) 

உள்ளியதீ எனையனை த்துர் தனிச திருத்தி வகைவகையேயுரை 

தீது நீபோய், ௮வ்வியிடும் பொருளகவரா தானையின்மேற் கவண் 
சிலைபோ மளவுஈ தரதால, கொள்ளுதிநீ பின்போன கூலியையும் 
பெறுதியெனாச் கூறித் தீய, வெள்ளிதனை யுடன் கூட்டி மீண்டுமழை 
தீதொருவாய்மை விளம்பலுற்றான்.



நகர்கீங்கிய காண்டம், ௨௧௭ 

இ-ள். தான் எண்ண்ன தீய செய்கைச ளெல்லாம், அச்தச் FEB TTS 
தனியே ஒருபுற2தி லிருச்கச்செய்து வசைவகையாக இன்ன யின்னபடிசெய் 
யென்றுசொல்லவி, நீ கூடப்போய் ௮வன் அள்ளிச் கொடுக்கற டொருளைவாக் 
சாமல் யானையின் மேலிருந்து கவண்கல் லெறிந்தால் அதுசெல்லு மளவுள்ள 
பொருள்கள் கொடுத்தால் வாங்கிக்கொள் பின்பு 8ீ அவனோடு சென்றதற்கு 
ள்ள கூலிப்பொருளும் வாறகிச்கொள்ளென் ந சொல்லிப் பொல்லாத வெள் 

ளியென்டுற சுககரனைக் கூடச் கூட்டுவிட்டு மறுபடியும் ௮வனையழைத்து ஒரு 

வார்த்தை சொல்லுகிளூர் விசுவாமித் இரர். எ-று. (௨௪) 

துன் றுபசிக் கடகுகனி மீதடும்போ தெனக்கனிய சோறு வே 

ண்டும், என்றுமொழி தநதிடினு மேலானது வேண்டாவென் னிவனூ 

ண்பெற்முல், ௮ன்றுபொரு டருழமுறுணம் ககலேளில் லெனத்தகம் 

மவதி வத்தால்,ரின்றவசைக் கரிகுறிசது மறுதின தீதி னில்லாம னீ 

வாவெனளான். 

இ-ள். எனக்கு மிகுந்த பசிவர்தால் இலைகள் மூதலானவை C508 mCunr 

அ எனக்கு ஈல்ல சோறு வேணுமென்று செரல், அப்படியே கொடுத்தாலும் 

(என்வயிற்றுக்கு இதுபோதாது ஆதலால்) வேண்டாமென்று சொல், இவன் 

சோறுடைத்து உண்டெ அப்போது, போகாதேரில்லு, எனக்குப் பொருள் 
கொடுக்குமுன்பு நீ சாப்பிடக்கூடாதென்று தடுத்துவிட. நாம் கொடுத்த கெடு 

வந்தால் ௮ங்கேயிருக்இறவர்களை௪ சாட்சிலை ததுவிட்டு (ீரிறிதும் சாமதியா 

மல்) மறுசாளே இங்கே வாவென் று சொன்னார். எ-று. (உடு) 

௮டுத்திருத்தி மனங்கலக் முனிக்களித்த மொழிமாறி யனி 
யேனென்னா, எடுத்துசைக்கி லுன்்னரசை யான்வாங்கித் தருவேனெ 
னிசைந்தா னாடில், தடுத்தழைத்து வருதிரமக் கதுபோ௮ு மெனப்ப 
லவுஞ் சாற்றிக் கூட்டி, விடுத் தனன்விட் LTT BIH விடைகொடு 

தீது மாமுனிவன் மீண்டு போனான். 

இ-ள். பின்னும் ரீ இவனோ கூடியிருக்கசசொல்லி மனத்தைக் கலங்கு 
ம்படி.ச்செய்து (அரிச்சந்திரா!) விசுவாமித்திரர்க்குக் ,கொடுக்கறோ மென்று 

ரீ சொன்ன சொற்றவறி சான் கொடுக்க மாட்டே னென்று ஓப்பி நீ சொல் 
லுவாயானால் உன் அரசாட்சியை கானே வாங்கித் தருயே னென்றுசொல். 

அதற்கு இவன் சம்மதிர்தானே யானால் இவனைச் சடைசெய்து ஈம்மிடத் 
அச்குச் கூட்டிச் கொணலொ. ஈமந்கு இவளவே போதுமென்று பலவகை 
களுஞ் சொல்லும்படி சுக்ரனை அரசனுடனே கூட்டிவிட்டு அரிச்சர் இரனுக் 
கும் விடைகொடுத்துப் பெரிய விசுவாமித்திரர் திரும்பிப்போனார். எ-று. 

மூனியேக மன்னவலு மாரிநெடுஞ் சனை தனை முனிவன் றன் 
னோ, டினியேகு மவற்னியா செனக்கினியா ரெனவழுதங்கியாரு 
மீண்டார், பணியேகு முனமெழுநது பைந்தொடியு மன்னவனும் 
பாலன் மூனும், தனியேகக் கண்டமைச்சன் சத்தியத் தியுமவர்சு 
டம்பிற் சென்றான். 
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இ-ள். அப்படி விசுவாமித்திர்போசவே. அரிச்சர் தரன் பெரிதான செ 
டியசேனைகளைப்பார்த்து இணி விசுவாமித்தி, ௬டனே போங்கள், அவருக்கு 
நல்லவர்களே எனக்கு ஈல்லவர்சளென்றுசொல்ல, அழுது கொண்டு அங்குறி 

ன்ற எல்லோருச் திரும்பினார்கள், உடனே பனி காய்ச்துபோகுதற்கு மூன் 
னே சந்திரவதியும் ௮ரசனும் புத்திரனும் ஒன்றியாகப் போடறசைப்பார்த்து 

மர்திரியாயெ சத்திய£ர்ச்தி யென்பவனும் அவர்களுடனே கூடிப்போனான். 

வருகின் ற மந்திரியை மன்னவனுங் கண்டுவிழி வழிநீர் வார, 

உருகினிய வன்பினுட போக் சான் மறைமுனிவற் குறு ருண்டோ; 

௮ருகிருந்து புவிஈடத்த நின்3பாலங் கறிவுடையா ராரு மில்லை, தி 

ருஈகர்க்கே மீண்டேகென் றுரைத்திடலு மமைச்சர்பிரான் செப்ப 

லுறமுன். 
இ-ள். அப்படிக் கூடவருகிற மர்திரியை அரசன் பார்த்துச் சண்களிலி 

ருர்து நீரொழுக உருகுகின் ॥ இணிதான அன் பினுடனே கூடி நீஎன்னுடனே 

வர் தாயானால் ௮ங்கே வேசபாராயணரான விசுவாமித்தரருக்கு உற்றவர் யா 
ரிருக்கிறார்கள்? ஆகையாலே அவரருகிலிருந்து உலகச் தரசாட்சியை ஈடத்து 
Ses உன்னைப்போல் அங்கே அறிவுள்ளவர்கள் ஒருவருமில்லை, இணி 8ீ௮ழகு 

மிகுர்ச பட்டணத்துக்கே இரும்பிப்போ வென்று சொல்லும் போது அர்த 
மர் இரித்தலைவன் சொல்லம் தொடங்கினான். எ-று. (௨௮) 

கோதிலாப் பெருங்குணத்தாய் குற்றேவ லிந்நெடுகாள் கொடி. 

யேன் செய்தேன், ஆதலா னீயேகு பருஞ்சுர த்திற் பணித்தபணி யா 

ரீதான்செய்வார், மாதரா முடனேக மகனேக நின்னுடன்யான் வா 

சே னால், எதிலா னா னன Geran Ng Gu றுண்டமா மென்ன வீ 
மறந்தான். 

இ-ள். குற்றமில்லாத பெரிய குணஙகளையுடைய அரசனே! உம்முடை 

யசிறிதான ஊ(ழயங்களெல்லாம் இவ்வளவு செடுககாலமும் பாவியான நான் 

செய்து கொண்டுவந்தேன். ஆசையால் இணி நீர்போசின்ற அருமையான பா 
லைவனமுதலிய காடுகளெல்லாம் ரீர்சொன்ன ஸவாழியங்களையார் அங்சேசெய் 

வார்கள்? எங்கள் தாயான சர் இரவதியும்வ.!, புத்திரனுங்கூடவா, சான்மாத்தி 
ரம் வராதிருப்பேனானால் உமக்கு ௮ர்ரியனானவனே ஆயினேன் என்று சொ 
ல்லி இடியேறு விழுர்ச மாம்போல் விழுந்து அழுதான். எ-று. (௨௯) 

DoF pis மரம்போல வீழ்ச்தரற்று மந்திரியை யெடுத்து 
மேனிப், பொடிதுடைத்து முடி தடவிப் பொழிவிழிநீர் தனை மாற்றி 
ப் பொரும லாஜ்றிக், கடிஈகரி லிவனைவிடி லுயிர்விருவ னெனக்கத 
நிக் கலங்கிக் காமர், வடி வழுங்க மனங்கருக வுயிர்கடுங்க வருந்தே 
னீ வருதி யென்றான். 

இ-ள். அப்படி. இடிவிழலான மரம்போற் €ழேவிமுந்து பிரலாபிக்கன்ற 

மந்திரியை யெடுத்து. அணைத்து. அவனுடம்பிலுள்ள புழுதிகளை யெல்லாச்



நகர்நீங்கியநாண்டம். ௨௧௯ 

துடைத்து, அவன் தலையைச்தடவிச், சந்துன்ற சண்ணீரைப் போக்கித் 
தச்ச்சமுறெதையும் தீர்த்து. இர்சச் சாதலையுடைய பட்டணத்திவிருந்து 

அரசனைப் பிரிவேனேயானால் உயிரைவிடுவேனென்று கதறியழுது கலக்க 
கொண்டு உனதழகான உடம்புங்கெட, மனமுர்திய, உயிரும் ௮ஞ்ச௪. நீ வருத் 
தங்கொள்ளாதே. கூடவாவென்று சொன்னான் அரசன். எ-று. (௩௦) 

கலிவிருத்தம். 

வாழ்வினைவ எர்ந்தபொழு சென்னின்மிக வாழ்ந்தாய் 
தாழ்வினைநி கழ்ர்தபொழு தென் றனொடு தாழ்ந்தாய் 
சூழவினைஈ மைக்கடிது சுற்றினவை யெல்லாம் 
ஊம்வினையெ னச்சொலி யுடன்கொு நடந்தான், 

இ-ள். கான் வாழுங்காலத்தைப் பெறுவதான ஈல்வினை வளர்ச்தபோது 

என்னிடதச்திலிருந்து மிசவும் வாழ்வையே யடைச்தாய், எனக்குத்தாழ்வாகற 
தீவினையுண்டானபோது நீயும் என்னுடனே கூடித்தாழ்வையே யடைச்தாய், 
ஆசையால், ஒருவர் எண்ணிச்செய்கிற செய்கைவந்து ஈம்மை விரைவிலலகுமு 

மானால் அப்படிச்சுமுமவைகளெல்லாம் மூன்னேயுண்டான கருமமேயல்லத 

வேறில்லையென்று சொல்லிச் கூடச் கூட்டிச் கொண்டு?பானான். எ-று. 

தொடர்ச்தமதி மர்திரி தொடா்ர்துபிற கேக 
விடர்திகம்க டுந்தொழிலின் வெள்ளிமுள டக்க 
வடர்திகழ்செ முந்தன மடந்தை யொடு மன்னன் 
நடந்சனன யோசத்திவள ஈன்னகர்க டந்தே. 

இ-ள். அப்படிப் பின்னே தொடர்ந்துபோன மதிமச்திரி ௮ரசன் மூத 

லினோேரைப் பின்பற்றி வரவும், விஷம்மதைப்போல் கடியசெய்சையையுடைய 

சுக்ரன் முன்னே செல்லவும் மூத்துமாலைகள் விளங்குவதான செழுமையா 
னகொங்கைகளை யுடைய சர்திரவதியடனே அரிச்சர்தி மகாராசன் அயோ 
தீ தியாயெ வளப்பங்கொண்ட ஈல்லஈகரைக் 6G துபோயினான். எ-று. (௩௨) 

நண்பினொடு மின்புரிசை ஈன்னகரை நோக்கி 
விண்புலமெ முந்தமதில் ேலிதனை நோக்கத் 
தண்புனல் வழங்கிடுத டங்களையு கோக்க 
கண்புனல்சொ ரிந்தமுது காரிகைந டந்தாள். 

இ-ள். பிரியத்துடன் மின்னுகின்ற மதிலையுடைய நல்ல பட்டணத்தை 

பார்த்துக்கொண்டும், அகாயவரையி லுயர்ஈ துள்ள மசிலாகய வேலியைப்பா 
ர்த்தூக் கொண்டும், குளிர்ர்க நீர்பாய்ெற சடாகங்களைப் பார்த்துச் சொண்டும் 
கண்ணீரை ஒழுகவிட்டமுது கொண்டு சர்வ ஈடர்தாள். எ-று. (mm) 

பாதகம ODI BOT LI றப்பதற வைத்துக் 
கசாதலிஈ டந்ததடை கண்டரசர் கோமான் 
நாதனரு எளிப்படியி ருந்ததென ஈக்கான் 
ஆதபன மன்றெழும ருஞ்சுரம டைந்தார்
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இ-ள். பாததாமரைகள் துடிச்சத்துடிச்ச எடுத்துவைத்துச் சனது காய 
இஈடகச்ற ஈடையைக்கண்டு ராஜாதிராஜனான அரிச்சந்திரன் ஈசுவரனுடைய 
இருபை இப்படிச் இரு ரதென் ந சிரிழதான். பின்பு குரியனாலே கொதிப்புக் 

கொண்டு தோற்றுகற ஒருபாலைவனத்துக்குள்ளே போனார்கள். எ-று. (௩௫) 

படிசுடவ டிக்கணகல் பாரினெழு காய் நண் 

பொடிசுடவ டற்கணழல் பொங்றுவெயின் மீது 

முடிசுடமி கத்துடிது டி.த்துமுஇர் Geog 

கொடி.சுடசெ முந்துபடு கொள்கையின ரானார் 

இ-ள். சால்களிலே பூமிசடவும், இவர்கள் செல்லுகிற பூமியிலிருக்தெழு 

இன்ற நுண்ணிதான தாளிகள் வடம்பெல்லாஞ்சுடவும். கொதிச்சன் ற வெயி 

லானது தூலைமேற்சுடவும். ஸரிசவும் பழைபதைச்து முதிர்ரத நெருப்பிலே பூங் 

கொடியானவை சுவாலை லூச் கசஙகுகிற கொள்கையை யுடையவர்ச ளானார் 

கள். எ-று. (௩டு) 

அந்தநெடு வெஞ்சுரம மன்றெழமுதல் கண்டே 

மைநர்தனையெ டுத்துமதி மந்திரிஈ டர்தான் 

பைந்தொடிப டும்பரிசு கண்டுயிர்ப தைத்தே 

வந்தெனது தோளினிவர் வாயெனவு ரைத்தான். 

இ-ள். அப்படி. ௮ர்நெடிதான வெப்பயசொண்ட பாலைவனம் கொ௫த் 

அச் ளெருதலைச்சகணடு பு$ னை நக்கிக் கொண்டு மதிமக்திரியான சத்தி 

யர்த்தி ஈடக்கலானான், அப்போது சந்நரவி படுகிற பாட்டைக் கண்டு 
அரிச்சக்இரன் உயிர் துடித்து (பெண்ணே !) இட்டவர்து எனது தோளின்மே 

லேறிச் கொள்ளுவாயென்று அரசன் சொன்னான். எ-று. (௩௪) 

பூமகளூ மண்மகஞு மேறுதல்பொ ருமல் 

மாழமானிவ ஸுக்குறவளித்தநின்ம ணித்தோள் 

நரமநெடு வேலிறைவ நாயினிகம் பெண்பால் 

ஆமெளிய ளேறினர காழ்ஈ தழிவ னென்றாள். 

இ-ள். அச்சத்தைத் தருவகான வேலாயுதத்தை யுடைய அரசனே! 
இலக்ஷிமிசேவியும் பூமிதேவியும். ஏறிக்கொள்ளுறெகைத் சாரங்சமாட்டாமல் 

ஒரு பெரிய கிழவனான முனிவனுக்குண்டாசச் கொடுத்த தேவரீருடைய அழ 

இயகோள்களிலே சாயைப்போற் பிநராலே யிகழச்சக்ச ஒருபெண்பாலாயெ 
அபலையான நானேறினால் ஈ.ரகலே யழுர்தி அழிவுபடுவேனென்று சர் திரவதி 
சொன்னாள். எ-று. (௩௭) 

என்றுமயில் ௩ றிடவி ரங்கியெறும் மன்னன் 

நின்றுதளர் வெய்தவி நீருகவு யிர்த்து 

மன்றல்சொரி கின்றகுழல் வல்லியனை யாய்நிற் 

கென்றுமுள திர்தவறி வென்றமுது சென்னுன்.
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இ-ள். என்பதாகச் சக்திரவதி சொல்லவே, அக்கித்து மகாவல்லவனான, 
அரசன் அங்கே நின்ற தளர்ச்சி யுணடாகவும் கண்களிலே நீரொமுகவும் 

பெருமூச்சுவிட்டு, பரிமளஞ் சிந் துதின்௦ கூர்சலையுடைய கொடிபோன்ற பெ 
ண்ணே! உனக்கு எப்போதும் இர்ஃ2ப் புத்தியே .பிருக்கின்௱ தென்று அழுது 

கொண்டுபோனான். எ-று. (௩௮) 
A 

சுட்டடிக றுத்துடறு எக்கமுாற her 
விட்டெரிகொ ழுந்தழலி னெப்சொரினி தம்போல் 
கட்டுறவி தேள்பணிக ருங்குளவி பூரம் 
மட்டறவ மைத்துமுனி விட்டனன்வ [நிக்கே. 

இ-ள். கால்கள் சுடப்பட்டு உடம்புகளுங கறப்பாய் ஈடுக்க மூண்டாக 

நீண்ட நாக்குகளை மீட்டி எரிகின்ற கனமான செருப்பி3ல நெற்றியை ஊற் 
றின தன்மைபோல் கட்டெறும்பு-தேள் - பாம்பு கறுத்தகுளவி- பூரான்ஆயெ 

இவைகளை அளவில்லாதபடி. வாவழைத்து அரச வழியிலே தோன்ற விசுவா 
மித்இர ரனுப்பினார். எ-று. (௩௧) 

பட்டமா மேழி பாரைவழி யெல்லாம் 
அட்டையொடு முட்டைமிசை யாடாவு மொய்ப்ப 
கட்டாவு தேளரணை ௪ண்டவிட மெக்ரும் 
மட்டறநெ ருங்கியடி வைச்கவிட மில்லை. 

இ-ள். பட்டுப்போன மரங்கள், மேகள்ளுழ்ந்த பாறைகள் ஆ௫ிய இந்த 

இடங்களெல்லாம் அட்டைக ஞடனே - முட்டைகள் மேலே ஆடிச் கொண்டு 
அடைூடைச்கிற பாம்புகள் மொய்ச்சவும், கட்டுவிரியன் - கேள்-௮ரணை ஆகிய 

இவைகள் பார்த்த விடங்க ளெல்லாம் அளவில்லாமல் நெருங்குதலாய் இவர் 

சள் கால்கள்வைக்க இடமில்லையாயின. எ-று. (௪௦) 

நடந்தவடி யுட்புறஈ லிரந்இடுமெ றும்பர் 
அடார்துபல பூமுட னட்டைகளக டிக்கும் 

தொடர்ந்துபல வாளரவு சுற்றியடி. தீண்டும் 
கடந்தகலி னும்பலக ருங்குளவி கொட்டும். 

இ-ள். இவர்கள் நடக்கிற கால்களி ஸனுட்புறத்தே எறும்புகள் கடிக்கும் 

நெருங்க பலவகைப் பூரான்களுடனே ௮ட்டைகளுங கடிக்கும், கூடப் 

பற்றிவர் து பலவிசமான நீண்டபாம்புகள் கால்களிலே வர்து குழ்ர்துகாலைக் 

கடிச்கும், அதழைக்கடர்தப்பாற் போனாலும் பலவகைச் கருங்குளவிகள் வந்து 

கொட்டும் எ-று. (௪௧) 

௮றப்பழுது பட்டுள மழுர்துவதி லாவி 

இறப்பதினி தென்றுமன மெண்ணினுயிர் போகா 
வறப்பதினு லந்தொரும ருந்துமிலை யாகம் 
கறுத்தழகு கெட்டுடற டி.த்தனக றுத்தே. 

இ-ள். மிசவும் காயங்கள் உண்டாகி மனமானது சஞ்சலப் பவெதைக் 

காட்டிலும் உயிர்துறப்பது இனிசென்று மன மெண்ணினால் உயிர் போடற



9.2.2. அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இல்லை, கொதிப்பான அவ்விடங்களிலே வேண்டினால் ஒரு மருர்து மகப்பட 

வில்லை, அதனாலே உடம்புகறுத்து அழகுங்கெட்டு தேகமெல்லார் துடி.துடித் 
தின பின்னுங்கறுப்பாடு, எ-று. (௪௨) 

மைஈடுவி எங்குவிழி மங்கையெதிர் சிறிப் 
பைநகெ டுங்கவரு பல்லரவு சண்டே 
மெய்கடுந டுங்கிடவ ரம்பையர்வெரீ இத்தங் 
கைஈநெ டுங்கவிரு கண்மலர்பு தைத்தார். 

இ-ள். கருமை ஈடுவே விளங்குவகான சண்களையுடைய சச்திரவதி தன 
க்குமுன்னே €றிச்கொண்டு படம்விரிதது துடி தடிச்சச் சடிச்சவருகிற ஈஞ்சு 

ப்பல்லையுடைய பாம்பைக்கண்டு ஈடம்புமிகவு நடுங்கும் போது, ஆசாயத்திலு 

ள்ள தெய்வப்பெண்கள்பயர்து (இர்த 1 த்தமிக்குப்படி. வரலாமோவென்று) 
தங்கள் சைகள் மிகவுஈடிய்க இரண்டு சண்களாயெ மலர்களை மூடினார்கள். 

நீருமிலை நெட்டிலையி னீழலிலை நீள்பேய்த் 
2தரதனை நீரெனா டந்தடி வர்தார் 
வேரினொடு வெந்தமா நீழலைவி ரும்பிச் 
சேரி னும டர்ர் தரவு சீறியெழு மன்றே. 

இ-ள். காட்டிலே ஜலமுங்கையாமல் நீண்ட இலைகளையுடைய மரத்து 

நிழலுமில்லையாய் நீண்ட பேய்த்தேராகய கானலைச் தண்ணீரென்று நினைத் 

தடந்தோடிச் கால்கள் சவெர்தார்கள். வேருடனே வெந்து இடெச்கிற மரத்து 
நிழலை வேண்டிப் போனாலும் அங்கேநெருங்கிப் பாம்புகள் சீறிச் கடிச்ச வர 

இன்றன. எ-று. (௪௪) 

காவலவ னப்பரிசு கண்டுகைய றைந்தே 
யாவரெழு பாரினிது பட்டவர்க ளென்னா 
மூவசையு கோடூலனம் முனிவனையு கோக்கான் 
தேவரையு கோடிலன்முற் நீவினையை கொந்தான். 

இ-ள். எல்லாரையுங் சாச்சவல்லவனான அரிச்சக்திரன் அவ்விதங்களைச் 
சுண்டு சையைதகட்டி. இந்தச் சச்சலோகங்களிலும் யார் இப்படித் துன்பப் 

பட்டவர்களென் நு மும்மார்ச் களையும் குறித்து விசனப் பன்றிலன் ௮5 
விசுலாமித்தாரரையு சொர் அகொள்கிலன் மற்றத் தேவர்களையு நொந்து கொ 

ள்கிலன். முன்னே தான்செய்துள்ள தீவினைட் பயனிப்படி. விளைேதசென்று 
வரு தினான். எ-று. (௪௫) 

சுடுந்தழலில் வெர்தொழிரொ லைக்தாசர் கோமான் 
கொடுஞ்சுரம கன்று குவிர் கோமதிபு குர்தான் 
நடங்கெடெவி லங்க ர லிர்திடுமெ னச்செங் 
கடுங்கதிர்ப யர்தலைக ருங்கடல்பு குந்தான். 

இ-ள். ௮ப்படிச்சுகின்ற நெருப்பிலே வெர்து தன்னழசெல்லாங்குலைர் 

! அசசர்க்காசனானவன் ௮ர்தச்கொடிதான பாலைவன தசைச் சடர்துகுளிர்ர்த
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சோமடதியாற்தி னருசே போனான். அப்போது ௮ர்தமுல்லைவனக்துள்ள மிரு 
கச்கூட்டல்சள் சாமஞ்சுவதாக ஈம்மையும் அவ்வாறு வருச்சஞ் செய்யுமென்று 

இலக், கடமையான சூரியன் பயர்து மறைகிறது போய் கருங்கடலிலேபோய் 

முழுகனன். எ-று. (=a) 

மைதிகழ்கு றும்பொறைவ வ த்திலிழி மால்யா 

றெய்தியத னவண்டு றையிழிர்துபுன லுண்டு 

கைதவறி னைந்துமிளிர் கண்கலுழி௫ந்தப் 

பெய்தமணல் வண்டலிடை பேதையொ டிருந்தான். 

இ-ள். வேகங்கள் தவமுவனவான மலை/சார்பிலுள்ள முல்லை நிலத்திலே 

மலையிலிருர் இறங்கு ௨௬ ௮ர்தப் பெரியஆற்றைக்கண்டு ௮அசனருகேபோய் 
அரசனது அழகான துறையிலே யிறயஇி நீருண்டு. விசுவாமித்திரருடையவஞ் 

சசங்களை யெண்ணிச் கண்களிலே 8ரொழுக எக்கரிட்டுக் இடக்றமணல்மே 
ட்டினருகலுள்ளசேற்று நிலத்திலேசர்தரவகியுடனே இருர் திளைப்பாறினான். 

௮ந்தவமை யத்தடவி யும்பொரிலு ஈண்ணி 
வந்தடிவ ருந்தியவ ருத்தமுண ராமல் 
கந்தமொடு காய்கனிக CUT BH வநத 

மந்திரியு மன்னவன்முன் வைக்தடிப ணிர்தான். 

இ-ள். ௮௪ வேளையிலே காகெளிலுஞ் சோலைகளிலும் போய் ஈடந்து 
வந்து கால்கள் வருச்இயிருக்கற வருச்சத்தை நினையாமல் மர்திரியான சத்தி 

யூர்த்தி மெங்குகளுடனே காய்கள்பழங்களைச் கொண்வெந்து சமீபமாக ௮ 
சன்முன்னேவைத்துப் பாதங்களை வணங்இனான். எ-று. (௪௮) 

அ௮க்கணமெ டுத்திறைவ னக்கனியு ளெல்லாம் 
மிக்கனதெ ரிச் துமறை விம்பிரன்முன் வைத்தே 
தக்கனவு றைத்தெனது சஞ்சலமுணர்ந்தே 
இக்கனியெ டுத்தினித ருந்தெனவி சைத்தான். 

இ-ள். ௮ரசனானவன் அர்தட்சணப் பொழுதிலே அவைகளைச்கொண்டு 
அர்தப்பழங்களி லெல்லா மிகுர்சருசியுள்ள பழங்களைச் தொிர்தெடுதது வை 

இி௫ பிராமணனாய்க் கூட வர்திருக்தறவனுக்கு முன்னே வைத்துச் தகுர்த 
வுபசாரங்சளைச் சொல்லி என்னுடைய சஞ்சலங்க ளெல்லாச் தெரிர்து கொ 
ண்டு அரதப் பழங்களை யெடுத்துச் சச்தோஷமாகக் சாப்பிடு மென்று சொன் 
CHET. cio Dy. (௪௯) 

பரிக்துற விரந்திறைப கர்ந்தமொழி கேளா 
விரிந்தநெடு வாயினிதழ் வெண்பலின துக்கி 
எரிஈ்திடுசி னத்தழலி ரண்டுகணி னாலும் 
சொரிந்துளம்வெ குண்டுசுடு சொற்கள்சில சொன்னான். 

இ-ள். மிகவும்பரிவுடனே ௮ரசன் சொன்ன இர்த வார்தையைச் சேட்டு 
அசன்ற ஷாயிலுள்ள நீண்ட பற்களாலே ௨ தட்டை மடித்துக் சடித்து எரி



2௨௨௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இன்ற கோபாக்கினி இரண்டு கண்களாலுஞ் சிர்.துதலா மனத்திலே சோப 
ங்கொண்டு சுடுவனவான கடுஞ்சொர்கள் சல சொல்லலானான் ௮ர்தச 
சுக்ரென், எ-று. (௫௦) 

கொச்சகக் கலிப்பா. 

நீயு மூனியு நிகழ்த்திநெறி முன்னுணர்ந்து 
தோயுக் தயிர்நெய்யால் சோற்றோ டருக்தாமல் 
காயுவ் கிழங்குங் கனியுமிலை யுர்தின்று 
வாயும் வயிறும் வளர்க்கிலேன் மன்னவனே. 

இ-ள். அரசனே! நீயும் அந்த விசுவாமித்திர முனியும் பேசிச் கொண்ட 
இ.ரமங்களை முன்னமேதெரிர்து தோய்ச்துள்ள தயிர்-நெய்-பால்-அகய இவை 
களை ஈல்ல சோற்றுடனே கூட்டிச் சாப்பிடாமல், காய்களும் கிழங்குகளும் 

கணிகளும் இலைகளுர்தின்்ற வாயையும் வயிர்சையும் வளர்த்துககொண்டிரா 

துபோனேன். எ-று. 
அப்படிச் காய்முதலியவற்றை முன்னேதகானேதின்று பசியாறிப் பழகி 

யிருந்தேனேயானால் இப்போதுண்பேன், பழகாத சானெப்படிச் சோறுமுத 

லானவையில்லாமற் பசியாறுவே னென்பது கருத்து. (@s) 

என்று புகரியம்ப வேங்கக் குலைகுலைந்து 
நின்று மொழிகுழறி நெஞ்சடைத்து வாய்புலர்ந்து 
சென்று பணிந்து தருக்கரத்தாற் முள்பூண்டு 
குன்றுஞ் சிலையுங கரைச்துருகக் கூற லுற்னான். 

இ-ள். என்று சுகீகிரன் சொல்லவே, ௮ரசன் ஏக்கங் கொண்டு ஈநெடுங்கு 

கலாடிரின்று வார்த்தைகள்குழறி மார்படைப்புண்டாகி வாயுங்காய்க்து அரத 

ச்சுக்கிரனருகேபோய் வணங்கித் தன சழகிய கைகளாலே அவன் பாதங்களைப் 

பிடித்துக்கொண்டு மலையும் கல்லுங கரைந்துருகும்படி. சொல்லத் தொடங்க 

னான். எ-று. (௫௨) 

நாடுரகரு முூனிக்களித்து நான றியாக் 
காடு திசைநோக்கி வந்தமைநீ கண்டிலையோ 
வாடுக் தமியேன் வருர்இப்போய்ப் பாலடி.சில் 
தேடும் பரிசளதோ செப்பாய் தரவென்ருன். 

இ-ள். எனது காட்டையும் ஈசரையும் அந்த விசுவா மித் இரருச்குக கொ 

த்துவிட்டு நான் தெரியாத வனார்3.ரஙகளைக் குறித்துவர்து வருந்துகறதை 

நீர்பார்த்கிலீரோ! இப்படி வாடியிருக்கற தனியனான கான்வருத்தங்கொண்டு 

போய்ப்பாலுஞ்சோறர் தேடிச்கொடுப்பதா௫ய வகை என்னிடத்துள்ள்தோ 

சொல்லும் சான் திருதிறசற் கென்று சொன்னான் அரசன். எ-று. ' (௫௩) 

கன்னெஞ் சராய கெளசிகனார் நெஞ்சம்போல் 
வன்னெஞ்சோ வுன்னெஞ்ச மென்னமயி லுரைத்தாள் 
தன்னெஞ்சு ௬கியொருசற்றே தயையாகித் 
தின்னுங கனியருர்தித் தெண்ணீருர் தான்குடித்தான்.



நகர் நீங்கிய காண்டம், ௨௨௫ 

இ-ள். அப்போது கன்னெஞ்னெரான விசுவாமித்திருடைய Ose 
சைப்போல உம்முடைய கெஞ்சும் வன்னெஞ்சு தானோ வென்று சர்தரவதி 
யுஞ் சொன்னாள். அம்மொழிக்கு சுக்கொன் ஏன்னெ ஞ்சிள௫ ஒருவகை கொஞ் 
சர்தயவுண்டாடித்தான் தின்னதக்சக சனிமுதலியவைகளை த்தின் று தெளிவா 
னஜலமும் குடித்தான். ௭-.று. (௫௪) 

தாமர் இகழ்புயனுந் தையலா ளும்மகனும் 
மாமச் திரியு மலர்க்காத்தா லேவாங்கித் 
தேமென் கனியருர்திச் செல்வாய் வெளுப்பேறத் 
தாமும் புனலருஈதித் தாரணிமேல் கண்வளர்ந்தார். 

இ-ள். மாலைவிளங்குகன்ற தோள்களையுடைய அரசனும் சர் திரவதியும் 

மசனும் பெரிய மச்திரியும் ௮௩5௪ சுக்ரன் கொடுத்தழைத் தங்கள் மலர் போ 
லுங் சைகளாவேச்தி வாங்கிக்கொண்டு தேன்பொருந்திய மிருதுவான பழங் 
களைப் புசித்துச் சிவர்த வாய் வெளுப்பே௱ம் தாங்களும் தண்ணீர் குடித்து 

மண்ணின் மேலேபடுத்து நித்திரை செய்தார்கள். எ-று. (@@) 

வேந்தன் மகனை விழிமஞ் சனமாட்டக் 
காந்தண் மலர்க் கைவழியே காரிகைகண்ணீசோடச் 
சாய்ந்தவிடம் பார்த்துத் தடித்துமிடித் தும்மழைகாள் 
சேர்ந்தவழிப் பெய்யரீர் சென்மினென்முன் மாமுனிவன். 

இ-ள். அப்போது அரசன் மகனைப் பார்த்தும் தன் கண்ணீராலே திரு 
மஞ்சனமாட்டவும், கார்தள் மலர்போன்ற கைவழியே சந்திரவதஇிக்குச் கண் 
ணீரொழுகவும், அவர்கள் படுத்துத் தூங்குகிற சமயம் பார்த்து மேகங்களே | 

மின்னியும் இடித்தும் அவ்விடத்திலே பெய்வதற்கு நீயகள் செல்லுங்க ளெ 
ன்றனுப்பினார் தவத்திற்பெரிய விசுவாமித் இபர். எ-று. (௫௬) 

மண்டலமு மர்தரமு மையபோ லிருண்ஞூடி 
௮ண்டபகி ரண்ட மதிர வெடித்திடித்துக் 
கொண்டல டர்ர்து கொடுங்கா லடித்துநவ 
சண்ட மதிரமழைக் காலூன்றி வீழ்ர்தனவால். 

இ-ள். அப்போது பூமியும் ஆகாசமும் மையைப்போல் இருள் மூடுதலாய் 

அண்ட ப௫ரண்டங்க ளெல்லா நடுங்கி வெடிபடமுழ௩க மேகங்கள் நெருங்கி 
ச்கொடிதான பெருங்காற்றுவீசி ஈவசண்டமு மதிரும்படி மழைச்காலூன்றுத 
லாய் மழைசொரிதலாயின. எ-று. (௫௭) 

மங்கை நனைந்து மகனனைர்து மன்னனனைகந் 
தங்கை நடுங்கி யடிஈடுங்கி மெய்ஈடுங்கப் 
பங்க மதுபட்டுப் upnSas டென்றடிப்பத் 
துங்க மணிமுடியான் சுக்கரணைப் பார்த் துரைப்பான். 

இ-ள். ௮ப்போது சந்திரவதியுசனைந்து, மசனுரனைந்து, அரசனுசனைந்து, 

அழூெகைகளுரஈடுங்டிக்,கால்களு ஈடுங்கிச்,சரீரமுஈடங்டுச் சேற்றிலே யமுர்தி: 
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2.2 dh அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

யழுகீசாய்ப் பற்கள் படுிடென்று அடிமோத அப்போது உயர்க்த இரத்தின இ 
ரீடாதிபதியான அரசன் சுக்ரெனைப் பார்த்துச்சொல்லுகிறான். எ-று. (௫௮) 

மாறுவது மில்லை மழைதான் மறையோனே 

ஆறு பெருகிடுமு னப்பாற் படுத்துமெனச் 

சீறு மாவேபோற் சனத்துநீர் செல்லுஞூற் 

தோறும் வரவெனக்முக் காணமென் சொல்லுமென்றான். 

இ-ள். ஓ பிராமணரே இர். தமழை ஐய்கிறதில்லை. ஆகையாலேஓருவேளை 

அறுபெருகி வந்துவிடும். அதற்கு முன்னே நாம் போய் தூரத்திலே படுத்துக் 

கொள்ளுவோமென்ற சொல்ல, அ.ரற்குச் சுக்ரன் சறுகிற பாம்பைப்போற் 
சீறி நீங்கள்போடுற ஊருச்செல்லாம் சான் கூடவருறெதற்குச் சாரணமென் 

ன சொல்லுமங்களென் ரன். எ-று. (௫௯) 

எந்நகரிற் புக்கே மிடாவனத்கை விட்டினியோர் 

நன்னகரஞ் CHI FIG காளே யுனக்கடியேன் 

சொன்ன பொருடருவேன் நாயோய் வருதியெனா 

மன்னவனு மச்திரியு மாதுமவன் முள் பூண்டார். 

இ-ள். (ஐயா) சாங்க சொர்த வூருச்குப்போனோம்? இப்படிக் துன்பமு 
ண்டாகுஇற காட்டை விட்டு இனி ஈல்ல ஒரூருக்குப் போனால், போன அன் 
ஹையத்தினமே உமக்கு அடியேன் முன்னே சொன்ன பொருள்களைச்கொடுக் 
இறேன். பரிசுத்த குணத்தையுடையவரே! கூடவாருமென்று அரசனும் மக்தி 

ரியும் சச்திரவதியும் ௮௫௪ சக்கொனுடைய காலைப்பிடி த் துச்கொண்டார்கள். 

வர தடியிற் பூண்டவகற் கன்று மறைமுனிவன் 

முூந்தமொழிர் ததற்கா வெள்ளி முயன்றெழுச்தான் 

சிந்தை மகிழ்ர்திறைவன் றேவிகரங் கைப்பிடித்தான் 

மைந்தன் றனையெடுத்து மச்திரிமுன் னேஈடந்தான். 

இ-ள். அப்படிவந்து தன்கால்களைப் பிடித்துச் சொண்ட அதற்காகவும், 

அ௮ன்றையச்தினம் வேதமுனிவான விசுவாமித்திரர் முன்னே சொன்னதற் 
காகவும் சுச்சென் முயலுதலைக்கொண் டெழுர்திருக்தான். அதுகண்டு மனம 
இழர்து அரசனானவன் நாயகியைப் பற்றிச்கொண்டு சென்றான். மந்திரி பிள் 

ளையைச் தூக்கிக்கொண்டு முன்னே ஈடர்தான். எ-று. (௬௦) 

காலால் வழிதடவிக் கட்டைமுளை வேரிடறி 
ஆலாலங் காலு மாவின் றலைமிதித்து 
மேலாறுங் €மோறு மின்விளக்கத் தாலறிந்து 
கோலான் முனனூன்றிக் கொடுங்கானி யாற்றிழிந்தார். 

இ-ள். தங்கள் கால்களாலே வழிதேடிச் சட்டைகள் - முளைகள்-வேர்கள் 
ஆயெ இவைகள் தடுக்க ஈஞ்சைக்சக்குகின்ற பாம்புத்தலைகளை மிதித்துக் கொ 

ண்ட மேன்முகமும் €ழ்முகமும் மின்னல் வெளிச்சத்தாலே தெரிந்து ஒருத



நகர்நீங்கிய காண்டம். 2௦௨௭ 

டியைக்கொண் 6ன்றியன்றி (அழங்கண்டு) அ௮ர்சச் கொடிதான கான் ஆற்றி 
லே இறங்இஞார்கள். எ-று. (௬௨) 

சங்கந் தவழுர் தடவண்ட லுங்கயமும் 
அங்கங்கே சோதித் தடிவைக் தடிவைத்துப் 
பங்க மிகப்பட்டுப் பல்காலு நீர்குடித்துச் 
சிங்கம் புலிதிரியுு திண்கரையி லேறிஞார். 

இ-ள். g65 ஆற்றிலுள்ள சம்குகள் கால்களிலே தடுக்கப் பெரியமேடும் 
பள்ளமுள்ள சேற்று நீரும் ௮வசஐ௩சே கோலாலே பரிசோித்தறிந்து srs 

ளைமெள்ளமெள்ள ஊன்றியூன்றிஈடர்து உடம்பெல்லாம் சேறு பூசுதலாடுப் 

பலதரமும் ஜலத்தைச் குடிசதுச செஙகஙகள் புலிகள் இரிதற கெட்டியான 

கமைமேலேறிப் போனார்கள். எ-று. (௬௩) 

நீர்திப் பபமகன்று நெஞ்சிற் பயமகன் றவ் 
வேர்த னினிராம் விடிர்தேகத் தக்கதெனத் 
தோய்ந்த கலையாற் குழலாற் சொரிபடுநீர் 
பாய்ர்தொழமுக வாண்டோர் பழுவத் gi peer apr. 

இ-ள். அப்படி. ௮2 ஆற்றை நீர்திக்கொண்டுபோய்,நரீரையும்விட்டுத்தங் 

கள் நெஞ்சிலுள்ள பயத்தையும்விட்டு அரசனானவன் இணி நாம் விடிச்த பின் 

புபோகத்தக்க தென்று நீரில்சனைந்த வஸ்.இிரச் துடனும் தலைகளுடனும் மே 

லேபொழி௫ூற நீர் உடம்பெல்லாம் வழிர்தோடவும் அங்கே ஒரு காட்டிலே 
வர்து தங்குதலானார்கள். எ-று. (௬௪) 

கலிவிருத்தம் 

பாதவமுற் நறெழுபைம் பொழிற ன்னில் 
ஏத மிகுத்தவ ரெய்திய நாளில் 
மாதவ னேவிய வன்கண பேயும் 
பூதமும் வநது புகுரதன வன்றே. 

இ-ள். மாங்கள் மிகுந்து வளருகின்ற ௮ந்தப்பளிய சோலையிலே துன்பம் 
அதிகமாக அவர்களிருக்ெபோது ௮க்தமசாமுனிவமான விசுவாமித்திர ரனுப் 
பின வலிதான கூட்டங்கொண்ட பசாசுகளும் பூதங்களும் வர்.துகூடின. 

மண்ணி லெழுந்து வளர்ந்த கருங்கார் 
விண்ணி லெழுந் தன மேனி யவிண்ட 
புண்ணி லிரண்டு பதங்கர் புரைந்த 
கண்ணின வெண்ணில் கணங்கண் மலிநத, 

இ-ள். அவைகள் அந்தச் சோலையி ணிடங்க ளெல்லாம் எழுர்துயர்ந்து 
நிற்கின்றன. பின்னும் சறுத்தமேகஙகள் ஆகாயத்திலே சளர்தாற்போலு நிற 
த்தை புடையனவா யிருக்கின்றன, வெடித௫ புண்கள் போலவும் இரண்டுசேரி 

யாக ளெழுக்தாற்போலவும் சண்களையுடையனவாகச் கணக்கில்லாத பூகசண 
ங்கள் எங்குமிகுர்தன. எ-று. (aa)



2௨௨௮  அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

பின்றி யெழும்பிறை யொத்த வெயிற்றால் 
இன்றி தழ்வந்து தெறிக்க வதுத்இக் 
கொன்று திரங்கள் குடிக்குது மென்றே 
சென்று பிடுங்க இண்கிரி யெல்லாம். 

இ-ள். பின்வளைர்து தோன்றுகின்ற பாதிச சந்திரனை யொத்த பற்க 

ளாலே இதழைச் கடித்துப் பின்னும் பல்லுமிதழும் தோன்றவந்து கசக்க 
உங்களைக்கொன்று உதிரங்குடிக்சறோ மென்றுபோய் மலைகளையெல்லாம் பிட 
நுசலாயின. எ-று. (௬௭௪) 

இண்டி.றல் கொண்டுயர் செந்தலை மீதே 
மண்டியெ ழுந்து வளர்ந்த செழிந்தக் 
கொண்ட லெழுந்து கொழுந்து சுருண்டே 
வண்ட முகட்டை யடைந்தன வன்றே, 

இ-ள். மிகுந்த பலத்தைக் கொண்டு உயார்த சவர்த தலைகள்மேலே கெ 

ருங்கி யெழுர்து வளர்ந்துள்ள செம்மயிர்களாகெய செழுமையா௫ய நெருப்பு 
மேகமண்டலத்தளவு முயர்ர்து கொழுச்துகள் சுருளுசலாகி ஆகாய முகட்டை 

யுர் தாவின. எ-று. (௬௮) 

ஐயன ரு்தசை யானையில் வேனிச் 
செய்ய னருர்தசை தின் குவன் யானித் 
தைய லருர்தசை த்ம்மி னெனக்கிப் 

பைய லிளந்சசை பற்கெளி தென்னும். 

இ-ள். சுக்கிராசாரியபினுடைய அருமையான மாமிசத்தை நான் தின் 

பேன், இந்தச் சவர்த ரிறத்தை புடையவனுடைய அருமையான மாமிசத்தை 
நான் தின்பேன், இர்சப் பெண்ணி னுடைய அருமையான மாமிசத்தை என 
க்குச் கொடுங்கள். Oise சிறுபையனுடைய இளஎஞ்சதையானது பல்லுக்கு 
மெதுலாயிருக்குமென்னும் அப்பசாசுகள். எ-று. 

ஐயனருர்கசை ௮ரசனது தசையென்றும், செய்யனருச்தசை மர்திரியி 

னுடைய தசையென்றும் கூறினுமாம். (௬௯) 

சென்மி னடந்து செறுத்இவர் தம்மைக் 
கொன்மி னெடுந்தசை கூறுற மென்று 
இன்மினி ன த்தவை செய்மி னெனப்போய்ப் 
பின்மு னெருங்க பேயொடு பூதம். 

இ-ள். நடச்து கிட்டப் போங்கள், நெருங்கி இவர்களைச் கொல்லுங்கள், 
இவர்களுடைய நெடிதான மாமிசத்தைப் பங்குபண்ணி மென்றுதின்னுங்கள், 

நினை த்தபடியெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு போய்ப்பசா 
சுகளஞுடனே பூதங்கள் பின்னுமூன்னு செருங்கெ. எ-று. (௪௦) 

சிறப்பமை சேயொடு தேவியு மன்னும் 
உறத்தமு வித்த முணர்ச்சி விடாமல்,



நகர் நீங்கிய காண்டம், 29 dh 

SY ps Rion op mde யாக நிளைத்தே 
இறத்தலெ மக்கனி தென்ன விருந்தார். 

இ-ள். செல்வச் சிறப்பையுடைய பிள்ளையுடனே தேவியும் அரசனும் 
நெருங்கத் தழுவிக்கொண்டு தங்கள் ரினைவுசப்பாமல் தருமத்தையே sae 

துணையாக எண்ணி இணிச்சாகெதே ஈமக்கு ஈல்லதென்று கூடிச்கொண்டிருச் 
தார்கள். எ-று. (cra) 

Dera gi Apercipotl Oe reelw arabr orl 
கொல்கலி ரசெம்முயிர் கொல்லுதி ரேலெம் 
HOO முங்கள ரம்ப யும்போம் 
வில்லிலை வாளிலை வம்மென விண்டார். 

இ-ள். முனிவர் சொல்லியனுப்பினபடி சொல்லுற ஓ பேய்களே! பூத 
ங்களே! ௮௪ முனிவர் சொன்னபடியே (என்) எஙகளைச் கொல்லா இருக்கி 
நீர்கள்? எங்களுயிரைச் கொல்லுவீர்களே யானால், எங்கள் துன்பமும் உங்க 
ளுடைய திர்தற்கரிதான ப௫யுர் தீரும். எஙசளிடத்திலே வில்லுமில்லை வாளு 
மில்லை வாருங்களென்று சொன்னார். எ-று. (௭௨) 

கொன்றிட மாமுனி கூறின னல்லன் 
சென்றிட ரித்தனை செய்தமை போதும் 
என்று கணங்களு மெண்ணிகு பேயும் 
நின்றன கட்புல நீங்கெ வன்றே. 

இ-ள். ௮ர்தமகாமுனிவன் கொல்லும்படி சொன்னானல்லன், பயங்கா 
ட்டப்போகும்படி சொன்னதற்கு இவ்வளவு துன்பம் பண்ணின போது 
மென்று பூதகணங்களும் சணக்கல் மிகுஈத பேய்ச்கூட்டங்களுமாக நின்றவை 
கள் இவர்கள் கண்களுக்குத் தோற்றாமல் விலகப்போயின. எ-று. (௭௩) 

தீங்குல வள்ள றளர்ச்சி யுணர்ந்தே 
செங்கதி சோனுயர் தேரினில் வந்தான் 
மங்கு னெடுந்துளி மாரி யொழிந்த 
கங்குல் விடிந்து கழிந்ததை யன்றே. 

இ-ள். நினது குளத்துப் பிரபுவானவனுடைய சோர்வைத் தெரிந்து 
சிவந்த சூரியன் உயர்ச் ச தேரின்மேலேறி உதயமாயினான், மேகங்கள் பெய்த 

நீண்ட தளிகளாகயெ மழைத்தாரையும் ஒய்ச்சன, இரவும் விடிர்து பொழுது 
புலர்ந்தது. எ-று, (௪௪) 

அன்று விடிர்தபி னத்தலம் விட்டுச் 
சென்று செழுங்கனி தின்றய னண்ணிக் 
குன்று கடந்து குளிர்ந்த மலர்த்தாள் 
கன்ற ஈடர்தனி கங்கை யணைந்தார். 

இ-ள். ௮ன்றைராள் விடிந்த பின்பு ௮௫5 இடதக்சை விட்டுப்போய்ச் செ 

முன்மயான சணிமுதலியவைகளைத் தின்றுகொண்டு அப்பாற்போய் மலைகளை



௨௩0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

யெல்லாம் சடர்து சென்று குளிரஈ்ச மலர்போலும் பாதங்கள் சன்றுதலாசச் 

சென்று அழடிதொான கங்கையாற்றைப்போய்ச் சேர்ர்தார்கள். எ-று. (எடு) 

திரைதொறு முருள்வன செம்மணி யாரம் 

கரைதொறு முருள்வன கார கிலாரம் 

தரைதொரு முருள்வன நுண்ணிய வண்பூ 

விரைதொறு முருள்வன வெறிமது கரமே. 

இ-ள். அந்தச் சங்கையாற்றி னலைகளெல்லாம் சிவர்த மணிகளும் முத்து 
களும் புரளுகன்றன, ௮ர்த ஆற்றின்களையெல்லாம் கறுத்த ௮௫ல் விருட்சம் 

களும் சந்தன விருட்சஙகளும் ௮சைர்து கொண் டிருகீஇன்றன. அர்த ஆற்றி 
னுரைக ளெல்லாம் மெல்லிதான மலர்கள் போற்ளெருகின் றன. ௮ச்த மலர் 

வாசங்களெல்லாம் தேனைக்குடிக்கி வண்கெள்மேல் வீசுன் றன, ஏ-.று. 

துளைமணி வெண்பல சாமணி துத்தி 

விளை மணி வெயில்லீட வெண்புன லூடே 

களைமணை யொடுமத கரிமணி யோடும் 

வளைமணி நிலவெழும் வாலுக மெல்லாம். 

இ-ள். துவாரமிடத்தக்க வயிர இரச்தினமும், வெண்மையான பற்களை 

யுடைய நாகரத்தின மும், சேமல்நிறமாகத் தோற்றுகன்ற புஷ்பராகஇரத்தின 
மூம் ஒளிவீச, அர்; வெண்மையான கங்காசலத்திலே அழகுள்ள பலவகை 

இரத்தினங்களும், மதயானைகளினுடைய கொம்பிலுள்ளமணியும், சங்குமணி 
யும் ஒளி வீசுவனவா யிருக்சின்றன அந்த மணர்குப்பல்களெல்லாம். எ-று. () 

ஈளின மாத்த ஈறுங்கனி நாகத் 
தளிரரல் வப்புன லரவ மடக்கத் 
தெளிரதி புக்கணி சிறைகள் புலர்த்தும் 
புளின முயர்ஈதெழு புளின மறைப்ப. 

இ-ள். செஈதாமரை மலர்களினும்.ஈல்ல இளமையான புன்னை விருட்ச 

எகளிலுமுள்ள வண்டுகள் ஒலிப்பது. ௮ச்தச் கயகையி னலையொலிகளை யடங் 

கச்செய்ய ௮ர்தச் தெளிவான ஆற்றிலே முழுடுப்போய் அழதொன. சறகைச் 
காயச்செய்கறெ பட்டிச்கூட்டங்கள் உயர்ந்து வளர்ந்துள்ள மணற்குவியல்கள் 
தெரியாமல் மறைத்துக்சொண் டிருக்ன்றன. எ-று. 

அரத்த-சளினமெனவும், கன்னி-சாகமெனவுய கூட்கெ. (௪௮) 

வெங்கய மாமத மேமிக நாறும் 
கங்கை வளம்பல சண்டு மகிழ்ந்தே 
செங்கொ டண்ணல் சிறப்புள வெல்லாம் 
மங்கை தனக்கு வகுத்துரை செய்வான். 

இ-ள். வெவ்விசான யானை மதங்களே மிகவும் வீசுவகான ௮ கங்கை 

யாற்றினுடைய அழகுகள் பலவுவகண்டு சந்தோஷித்துத் தன்னுடைய சவெர்த
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கைகளாலே ௮ரசனானவன் அங்குள்ள அலமிகாரங்களையெல்லாம் சர்இரவதி 
ச்கு வகைவகையாகச சொல்லுறான். எ-று. (௪௯) 

இந்திர சாப மிரண்டு படைத்த 
செந்திரு வாணுத லாய்தெளி ஈன்னீர்ச் 
சுந்தர மேவு சுழித்தா ளோர்நின் 
உந்தியை யொப்பன வுற்றிடல் காணாய். 

இ-ள். இந்திரவிந்க ளிரண்டைக்சொண்ட இலட்சுமிபோலும் ஒளிபொ 
ரு$்.தின கெர்றியையுடையவளே! இந்தச் தெளிவாடுய ஈல்லஜலத்திலே அழ 

குபொருச்தின சுழிகள் ஒப்பற்ற உனது உர் தியை யொப்பாகச் சுழிச்சின்றன 

பார். எ-று. (௮9) 

புள்ளி யெழுங்கரி போய்ப்புன லூடே. 
௮ள்ளி யெறிர்தவ ராமணி யெல்லாம் 
அள்ளி யெழுந்தவிர் சோதி விசும்பின் 
வெள்ளி விழுக்தென வீழ்வன பாராய். 

இ-ள். முகத்திலே புள்ளிகள் தோன் றுவனவான யானைகள் போய்விமு 

ந்து அச்தநீரிலேரின்று வாரிவீனெ சாக ஈத்தினங்களெல்லாம் செதெறியெழுர்து 
விளங்குகின் உ ஒளியையுடைய ஆகாயத்திலிருந்து வெள்ளி உதிர்ர்கது போல் 

உதிர்க்ன்றனவற்றை மீ பார். எ-று. (௮௧) 

விரிதிசை யுந்திய வெண்மலர் காலால் 
வரிமண லுந்திய வண்டலி னோடே 
பிரிவுறு சேவல்கள் பெடையென வோடி.த் 
தெரிவுற நின்று திகைப்பன காணாய். 

இ-ள். விரிவான அலைகளசைக்கின்ற வெண்டாமரை மலரைத் தமது 

சால்களாலே வரிவரியாசச் £றுதலைக் கொண்ட மணறந்சேற்றி னிடம்திலே 

பிரிர்த ஆண்பட்சகளானவை தமது பெட்டை என்று நினைத்தோடி ௮து 

பூவாயிருச்கத் தெரிர்துநின்று பெட்டையைச் காணாமல் மயங்குகின் தனவற் 

றைப்பார். எ-று. (௮௨) 

புண்ணிய நீருறை புள்ளி ஈம்மைக் 
கண்னிடை,. கண்டு கலைந்து பறப்ப 
மண்ணிட மின்றகல் வானிட முண்டென் 
றெண்ணி விசும்பி லெழுந்தன பாராய். 

இ-ள். அந்தப்பரிசுத்தமான ஜலத்திலே சஞ்சரிக்ன்ற பட்சிக்கூட்டங் 
கள் ஈம்மைச் சண்ணாலேகண்டு கலைந்து பறப்பனவான து, இர்சப் பூமியினிட 

தீதில் ஈமகச்டெமில்லை. அகன்ற ஆகாசமே ஈமக்கிடமாக விருச்சன்றன வெ 
ன்று நினைத்.து ஆகாயத்திலே யெழுந்து செல்கின்றனபார். எ-று. (௮௩) 

கங்கை யொருத்தி கலம்பணி சாலும் 
சங்கணி கந்தர முந்துவர் வாயும்



௨௩௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

செங்கய லுண்கணும் வெண்புளி னத்தல் 
கொங்கை களுஞ்சத கோடிகள் பாராய். 

இ-ள். கங்சையாகிய ஒரு பெண்ணுக்குச் சிலம்பை யணிர்த சகால்களுஞ் 
சங்குபோலழகுள்ள சழுத்தும் பவளங்களாகயெ சிவர்தவாயும் சிவர்த கயல்க 

ளான சண்சகளும் வெண்மையான மண ற்குவியல்களான குளிர்ச்துள்ள சொம் 

கைகளும் நாறுகோடிகளா மிருக்னெறன பார். எ-று. (௮௪) 

முத்தணி கொங்கை யிரண்டு முளைக்க 

நித்தனை யம்பிகை நேயம் விளைத்தாள் 

இத்தனை கொங்கை படைத்தரு ளென்ரய் 
௮த்தனை யெத்தனை யாசை விளைக்காள். 

இ-ள். மூத்து: மாலை எணி௫ற ஸ்தனங்க ளிரண்டு சோன்றுசலாட நித் 

தியனான ப.ரமஏவனைப் பார்வடிசேவி மிகவும் தன்மேலன்புச் கொள்ளச் செய் 
தாள், (மணற்குவியல்களான) இவ்வளவு கொங்கைகளைச் கொண்ட எனது 

தாயான இச்தச்சங்காதேவி ௮ப்பரம௫வனுக்கு எவ்வளவு ஆசையை புண்டாச 
ச்செய்யாள், (அதிகஞ்செய்வாள் என்றபடி) எ-று. (௮௫) 

மண்ணி லருந்தவ மன்னனு ரைக்க 
ஒண்ணில வொத்தொளி ரொண்ணுதன் மேனாள் 
பெண்ணில் விதிக்க பெருந்தன மல்லால் 
எண்ணில கொங்கைக ளென்செய வென்றாள். 

இ-ள். இர்த வுலகத்திலே அருமையான தவத்தையுடைய அரசன் அப் 

படிச்சொல்லவே, அழகான பாதிஈசர்தஇரனை யொப்பாக விளங்குசன்ற அழ 
யெ நெற்றியையுடைய சர்காவதியானவள் முற்காலத்திலே பெண்களுக்கு 

வேண்வெனவாக இரண்டென்௱மைத்த பெரிய தனங்களையல்லாமல் சணக் 
இல்லாத தனங்களைக் கொண்டசனாலே யாதுபயனென்று கேட்டாள். எ-று. 

ருமக முய்ய வளர்க்கு மொருத்திக் 
pats யுள்ளன வின்னமு தேகேள் 

வருழுயிர் யாவம் வளர்த்திடு மன்னைக் 
இருமுூலை போதுவ தோவிசை யென்ஞான். 

இ-ள். ஓ இனிதான அமுதம்போன்.றவளே! கேட்பாயாக : ஒரு பிள்ளை 

பிழைக்கும்படி. வளர்க்தன்ற ஒருத்திக்கு இண்டு தனங்களே உளவாசவேண் 
டும், உலகத்திலே சோன்றுகின்ற உயிர்களெல்லாவற்றையும் வளர்ச்சப்பட்ட 

(தரயான) ஒருத்திக் சரன்டு தனஙகள் போதுமோ! நீ சொல்வா யென்றா 

னரசன், எ-று. (ஏ) 

மங்கையு மன்னனு மற்று முளோரும் 
கங்கை வளம்பல கண்டு நடந்தே 
எங்கட வப்பய னெய்திய தென்னா 
அங்கனெ டும்புன லாடின ரன்றே.
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இ-ள். இவ்வாறு சர் இரவியும் அரிச்சர் தரனும் இன்னு முள்ள மூவரும் 
கங்காஈதியினுடைய வளமைகள் பலவுங்கண்டு கொண்டு போய் மாங்கள் 
செய்த தவப்பயன் எங்களுக்கே லபித்தசென்று அவ்விடத்திலேயுள்ள நெடி. 
தான நீரிலே ஸ்சானஞ்செய்தார்கள். எ-று. (௮௮) 

அருமறை நால்வழி யாடிய பின்னர் 

மருவிய வண்டுறை மன்னவ னேக 

விரிபுன றன்னி லிழிந்து விரைந்தே 

கரைமிசை வந்தொரு காவி லணைர்தார். 

இ-ள். அரிதான வேசசாஸ்இிரப்படியே ஸ்சானஞ்செய்த பின்பு தாங்ச 
ள்நீராடின அழதொன துறையை விட்டு ௮ரசன் செல்ல, (அவன் பின்னே) 
எல்லோரும் அச்சவிரிவான மீரிலேயிதங்கி விரைவிலேஈடர்து கரைமேலேறி 
ஒரு சோலைக்குள்ளே போய்ச்சேர்ந் தார்கள். எ-று. (௮௯) 

சோலையி லன்னவர் சோர்வொடு புக்கார் 

வேலை புகுந்தனன் வெங்கதி ரோனும் 

காலை யிலேகுது மென்றுக ணித்தம் 

மாலையி லவ்விடை வைகன ரன்(ற. 

இ-ள். ௮ர்தச் சோலைககுள்ளே அவர்கள் சோர்வுடனே போய்ச் சோர் 
தார்சள், சூரியன் கடலிலே போய் மறைந்தான், விடிர்தபின்பு போவோமெ 
ன்று அலோசித்துச் கொண்டு அன்றிராத்திரி அங்கேதானே தங்கினார்கள். 

அ௮ன்றிர வப்பொழி லவ்விடம் வைக 

வன்றிறன் மாமுனி வஞ்சனை யாலே 

வென் றி மடங்கல் வியன்புலி வேழம் 
பன்றியொ டெண்கு படர்ர்தன வன்றே. 

இ-ள். ௮ன்றிராத்திரி ௮௬௧௪ சோலையில் தங்கியிருக்க, மிகுந்த சாமர்த் 
இியத்தையுடைய பெரியமுனிவரான விசுவாமித்திரருடைய கபடத்தினாலே, 

ஜயம்பொருர்திய சிங்கம்-பெரியபுலி-பானை-பன்றியுடனே கரடி. இவைகளெ 
ல்லாம்வர்து படாதலாயின. எ-று. (௯௧) 

பொருப்பதி ரப்பிளி நிக்கை யுடைத்தே 
மருப்பை விதிர்த்து மலைந்தக யங்கள் 
செருப்புலி கோளரி செங்கணும் வாயும் 
கெருப்புக வந்து நெருங்கின வன்றே. 

இ-ள். யானைகள் மலைகளதிரும்படி. முழங்கத் துதிக்கையை வீசச்சொ 
ம்புகளை நீட்டிப் பொரு சலாயின, எண்டைசெய்றெ புலிகளும் சய்சங்களும் 

சிலவர் சகண்களிலும் வாய்களிலும் செருப்புச சிர் தவர்து நெருங்னெ. எ-று. 

அன்றெமி னத்தை யறுத்த பழிக்குக் 
கொன்று நினைக்குரு இப்புன ஓுண்டு 
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௨௩௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

தின்று பெரும்பசி தீருது மென்றே 
நின்று மொழிந்து நிறைந்த தெறிந்து. 

இ-ள். முன்னே எங்களுடைய கூட்டங்களை யெல்லாம் நீ கொன்ற பழி 

ச்காச இப்போதுன்னைக்கொன்று உனது இரத்தத்தை நீராசக்குடித்து மாமிச 

த்தைத்தின்று பெரிதான படதீர்க்திடோ மென்று நின்றுசொல்லி எங்கும்செ 

ரூங்கு நீறைச்தன. எ-று. (௯௩) 

அன்னது கண்ட வரஞ்சிலர் தம்மைத் 

இன்னுவ தேயினி தென்று தெளிந்தா£ 

உன்னிய வெண்ண முணர்ர்தவை யெல்லாம் 

மன்னிய கானின் மறைச்தன வன்றே. 

இ-ள். அப்படி மிருகஙசள்வர் து கூடினழறைக்கண்டு இவர்கள் எவ்வளவும் 

அ௮ஞ்சாதவர்களாய்த் தஙகளை மிருகங்கள் சொன்றுதின்கறதே ஈல்லதென்று 

அணிவு சொண் டிருர்தார்கள். இவர்கள் எண்ணிய எண்ணத்தைத் தெரிந்து 
அர்த மிருகயகளெல்லாம் தாங்களிருக்கற காட்டிலேயே போய் மறைந்தன. 

நீதி வழாதவர் நீர்மை யுணர்ர்தே 

காதி விலங்குகள் சார்விட கண்ண 

ஓதிய வேச னுரைத்ச குறிப்பால் 

வேதியன் மற்றோர் விசார முரைப்பான். 

இ-ள். நீதிவழுவாம இவர்களுடைய குணங்களை யெல்லாசர் தெரிந்து பல 

சாதி மிருகங்களும் தாங்கள் சஞ்சரிக்கு மிடத்துச்குப் போகக்கண்டு தனக்கு 

விசுவாமித்திரர்சொன்ன குறிப்பினாலே கூடவந்த சுக்ரன் இவர்களைப் பார் 

தீது வேறேயொரு ஆலோசனை சொல்லுகிறான். எ-று. (கடு) 

மன்னவ கேள்வினை வந்தது சற்றே 

இனனம் வரும்வினை யெல்லையி லாத 

முன்னமு ணாற்தூ முனிக்களி யேனென் 

அன்னா செய்துத லுச்சம மென்றான். 

இ-ள். அ௮பசனே ! கேள்: இப்போது கொஞ்சர் தீயசெய்கைகளுண்டா 
யின, இணி இன்னமும் வருவனவாகிய திவிவைகள் சணக்டில்லாதவைகள், 
ஆகையால், இப்படித் தீவினைகள் வருமுன்னே தெரிர்து கொண்டு விசுவாமி 

த்தினுக்கு உன் ௮ரசாட்ரியைச் சொடுக்க மாட்டே னென்று சொல்லி உன் 
னரச.ரட்கியை நீபோய் ஒப்புக் கொள்ளுதே உத்தமமான காரியமென்று 
சொன்னான். எ-று. (௯௬) 

நின்பர மீர்திலன் யானென நிற்றல் 
என்பர நின்னர செய்தவளித்தல் 
துன்பமு ணர்ந்திவை சொல்லறு ணிந்தேன் 
மின்பயிம் வேலவ மீளுஇ யென்ஞுன்.



நகர் நீங்கிய காண்டம், 2௩௫ 

இ-ள்: பின்னுங் கொடுக்கவேண்டிய பொருளைச் சொடுக்க மாட்டேனெ 
ன்று சொல்லுகசொன்றே உஷக்குசசுமை, அ௮துசொன்னா லுன்னரசாட்? 
உனக்குச் இடைச்கும்படி செய்கிறது எனச்குச்சுமை ஒளிலீசுகின்ற வேலைபு 

டைய அரசனே! நீங்கள் புகி௱ தன்பங்க ளெல்லாம் தெரிர்து சானிப்படிச் 

சொல்லுசதற்குத் துணிவுசொண்டேன். சான் சொன்னபடியே கேட்டுத் திரும் 

பென்று சொன்னான் சுகஇரன். ௭.று. 

பாரம் என்பது பரமெனக் குறுஇயது (௬௭) 

அந்தண னவவுரை கூறிட வண்ணல் 
மைச்கனு மங்கையு மற்று முளோரும் 
நைந்தெ னுடன் மொலை வெய்தினு கான்முன் 
தந்தது மாறில னென்று ஈணித்தான். 

இ-ள். சுக்ரன் அர்த வார்ச்தை சொல்லளே. அரசனானவன் என் பிள் 

ளையும் என்மனைவியும் இன்னமுள்ளலர்களும் வருச்தி என்னுடனே கூடியழி 

றெதானாலும் சான் முன்னே தர்.ரை இல்லை யென்ற சொல்லே னென்று 
சுக்கிரனை யடச்கினான். எ-று. (Hoy 

சொன்னவை கொள்கிலை சூழ்வினை யெய்தின் 
௮ன்னவை பட்டறி யாகுல மன்னா 
என்னை விடிந்திரு ளேகலு மேகி 
மன்ன னடந்தனன் மற்றவ சோடும். 

இ-ள். இடம்ப குணத்தையுடைய ௮/சனே ! நான்சொன்ன வார்த்னத 
களை நீ ஒப்புச் கொள்ளுெதில்லை. (ஆனால் ஒருவர் உணபெண்ணிவிடூற) 
திவினைகள்வச் தால் அவைகளெல்லாம் பட்டபின்பு தெரிந்து கொள்ளென்று 

சொல்லுமளவில், இருள்கழிக்து பொழுதுவிடிர்தவுடனே அரிச்சர்திரமகாரா 
சன் மற்றுமுள்ளவர்களுடனே அவ்விடம் விட்டுப்போனான். எ-று. 

ஆகுலம் - இடம்பம். (௬௯) 
வல்லையி லேகி மறித்தாள் பொங்கு 
முல்லை நிலத்தினை முற்று மகன்று 
புல்லை மிகக்கொள் குறிஞ்சி புகுஈ தாங் 
கெல்லை யிலாமலை மயறி யிழிநதார், 

இ-ள். விரைவிலேபோய் ஆட்டுக் கூட்டபகள் மிகுர்து மேய்ன்ற முல் 

லைநிலத்சை முழுதுங்கடந்து, புலிகளை மிகவமுடையதான குறிஞ் நிலத்துக் 
குப்போய் அங்குள்ள கணக்கில்லாத மலைகளெல்லாமேறி யிறங்கனார்கள். 

மேற்படி வேறு, 

அ௮ரிகளு மரிகளால் வீழ்ந்த ழிந்தவெங் 

கரிகளுங் கரிகளான் மடிந்த காலெறி 
வரிநெடும் புலிகளும் புலிக ளான்மறிந் 
திரிதரு முமைகளுஞ் Qe dean Guu Rept.



2௩% அரிச்சந்திரபுராண மலமும்-உரையும்,. 

இ-ள். சிங்கங்களும், அந்தச் சங்கங்களால் விழுந்து செத்துச் டெச்; 
வெவ்லியயானைகளும், ௮த யானைகளாலே ,இறந்துடெக்ற;காலாலே௮அறை 

யத்தக்ச வரிகளை புடைய நீண்ட புலிகளும். அச்சப் புலிகளாலே ௮றையப்ப 

ட்டு ஓன் ற;மான்களும் கெருங்னெ காட்டுக்குள்ளே போனார்கள். எ-று. 

நானமு நரந்தமு சாறு நாண்மலர்க் 
ETO (LP OTT (LPH காக லுண்டமும் 

பாணமும் பாந்தளின் முடங்கும் பாய்கரி 
தானமார் தெரிகில தலைம யக்க?3ம. 

இ-ள். சவவாதுமணமும் கஸ்தாரிமணமும் பரிமளிக்னெற அன்று பூத்தி 

ரக் புட்பங்களையுடைய சோலையும் சர் தன விருட்சங்களும் அ௫ல்விருட்ச 
ங்களும் ஆய மணங்களை யனுபவிக்கஇறதும் பாம்புகளின் மண்டலமும் பாய் 

இன்ற யானைமத காற்றமும் வேற.பாடு தெரிர்தில; எல்லாங்கலந்து நாறுதலி 
னாலே. எ-று. (௧௦௨) 

நல்லணி யரம்பையர் விஞ்சை நங்கையர் 
மல்லணி நெடும்புய மணாளர் தம்முடன் 
புல்லலி னுதிர்ர்கசெர் தருவின் பூக்களும் 
பல்லவ ௪யனமும் பார்த்துப் போயினார். 

இ-ள். கல்ல அபரணஙகளை யணிர்ச அ॥ம்பைகளும் வித்தியாதரப் ௦ 

ண்களும் வவிமையைச்கொண்ட மீண்டதோள்களையுடைய சங்கள் காயகருட 
னே ௮ணைகிறபோது உதிர்ச்ச Habs கற்பகத்தருவின் மலர்களும் அவர்கள் 

படுத்திருஈ்ச சளிர்கள் பரப்பின படுக்கைகளுங் இடக்ச அவைகளைக் சண்டு 
போனார்கள். எ-று. (௪௦௩) 

அ௮ழிதரு மிறாலுகு ஈறவு மாய்மலர்ப் 
பொழிதரு பிரசமும் பெருகப் பொங்கியே 
வழிதரு மருவிகள் சவணி மாமணி 
இழிதரு சோணமா ஈதியை யெய்தினார். 

இ-ள். தேன் கூட்டினின்றும் உடைந்து சிர் துகன்றதேனும், வண்டுகள் 

தேடவெனவான பூவினின்றுஞ் சிர்துகன்ற தேனும் பெருடுப் போகுதலாய் 

வழி௫ன்ற அருவிகளை யொப்பாகிய பெரியமுத்துகள் ஒதுங்குகன்ற சோண 

மாஈதியைப் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். எ-று. (௧௦௪) 

கடகரி யிழிதுறைக் கஞ்ச முத்தமும் 
தடவரி யிழிதுறைச் சரிர்த செம்பொலும் 
படவரி யிழிதுறைப் பதும ராகமும் 
இடமற மிளிர்வன விரண்டு பாலுமே. 

இ-ள். மசயாவனைக ளிறங்குர் துறையிலே wath தாமரைமுத்துகளும், 
பெரிய சிங்கங்க ளிறங்குக்துறையிலே சரிர் துடக்சிற சிலர்தபொன்மணலும், 

படத்தை யுடைய பாம்புகளிறங்கும் துறையிலே கெடச்ச பதுமராசமும் 

அந்த ஆற்றினிருபுறத்திலும் இடர்சோற்றாமல் விளங்குன் றன. ௭-று.(௧௦௫)



நகர்நீங்கியகாண்டம். ௨௩௫ 

பருமணல் வண்டலும் பரந்த சங்கமும் 

கருமணற் புளினஞுங் கறிகொள் சந்தனத் 

திருமண மருவுகீர்ச் சு(நியுந் தெண்புனல் 

வருமணி வரன்றிய வாலு கங்களும். 

இ-ள். பருத்த மணலையுடையசேரும், அங்கேளருஇன் சங்குகளும், கரி 

யமணல்மேகெளும், மணக்கொண்ட சந்தன விருட்சங்களினுடைய ஈல்லவா 
சனை பரிமளிக்கின்ற நீர்ச்சுழிகளும், கெளிர்ச நீராலொதுங்குகன்ற மணி 
களை வாரிச்கொண்டவெந்து எச்கலிட்ட வெள்ளை மணர் குன்றுகளும். எ-று. 

இதுமுதல் இரண்டபொடல்கள் குளகம், (ஈசு) 

கூரண்டமு மன்னமுங் குருகு காரையும் 

திரண்டபோ தாக்களுச் இ௫ரிப் புட்களும் 
மூரண்டநீர் முவலு முதலை மிட்டமும் 

கரண்டமுங் கம்புளுங் கண்ட கண்ணெலாம். 

இ-ள். கொச்குகளும் ௮ன்னங்களுங் குருகுகளும் சாரையும்திரண்டிருக் 

இன்ற புறாக்களும் சச்கரவாகப்பட்ிகளும் மாறுபட்டிருக்கின்ற நீர் சாய்களும் 
முதலைக்கூடடங்களும் நீர்ச்காச்கைகளும் சம்பங்கோழிகளும் ஆடிய இவைக 
ளையே கண்டன இவர்களுடைய சண்களெல்வாம். எ-று. (mer) 

கால்களை மேய்கின்ற கான மேதியின் 

பால்கரைந் இழிபுனற் பாப்பை நீர்திப்போய் 

மேல்கரை வெண்மணற் பரப்பில் வேதன் 
MAST கண்டவ ஜஹெயப்தி னெய் இனன். 

இ-ள். வாய்ச்சகாற்கரைகளிலே மேய்கின் ஐ சாட்டெருமைகளின் பால்மடி 

யிளக ஒழுகுகின்ற அர்த நீர்ப்பரப்பை நீச்இுக் கடந்து சென்று அரத ஆற்றங் 

'சரையின்மேல் வெள்ளைமணல் பரவிக்டெச்ிற இடத்திலே ஈல்ல வேதசாஸ் 

இரரங்களின் கரைகண்டவனான அரசன் விறைவிற்போனான். எ-று, (௭௮) 

அடர்ந்தபூஞ் சோலையி னன்று தங்கியே 
விடிர்தபின் னவ்விடம் விட்ட கன்றுபோயப் 
படர்ர்த வெங் கானமும் பருப்ப தங்களுங் 
கடந்துபோ யமுனையின் கரையை மேவினார். 

இ-ள். அங்கே நகெருங்கியிருக்கன்ற பூஞ்சோலையிலே அன் திராத்திரிதங் 

இவிடிஈ்சபின்பு ௮வ்விடச்தை விட்டுப் போய் பரவுதலான வெவ்விய காடும் 
மலைகளும் கடர்துசென்று யமுசாஈதிக் கரையை யடைந்தார்கள். எ-று. (௭௯) 

எடுத்தமன் னனைத்துறச் திருடி தன்னுடன் 
அடுத்தகற் பழகிதென் றவனி மங்கையைக் 
கடுத்திடித் திறைவனைக் கடிது மீள்கெனத் 

கடுத்தவா ஜெத்துள துயமுனை தானுமே.



௧௩௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். தன்னை நாளது வரையிலுச் தாங்கிச் கொண்டிருக்த அரிச்சந்திர 

னைவிட்டுவிட்டு ஒரு முனிவனுடனே நீ கூவெதான உன்கற்பு ஈன்றாயிருந்த 

சென்று பூமிதேவியைச் சோபித்த இடித்துவிட்டு, அரசனைநோக்? நீ க்ெ 
த்திலே திரும்பிப்போவென்று ௮ணைபோட்டுத் தச்தன்மை போலிருந்தது 

HES யமுனையாறு. எ-று. (arw) 

கட்டி னன்பொருள் கெள) கன்கொளப் 
Wier ag pm பகுதிகொள்கெனா 
இட்டென யமுனயா நியாணர்ச் சந்தகில் 
மட்டறக் குவித்தது மணியும் பொன்னுமே, 

இ-ள். அடச்சஞ்செய்து வைததிறார்? உனது ஈல்ல பொருள்கள் விஸ் 

வாமித்தானாலே கொள்ளலாயின; ௮த£காக இதுஉனக்குக்கொடுச்க வேண் 

டிய பகுதிப்பொருள் ॥ டிப்புக்கொள்ளென்று குவித்திட்டாற்போல்,அ௮ச் தய 
முனாதி அழகான சர்தன விருட்சம் ௮ல் விருட்சங்களையும் அளவில்லாத 

மணிகளையும் பொன்னையும் குவியலசெய்த.து. எ-று. (௧௧௧) 

கொழித்தசசெம் மணிக்கும் பொன்னுங் கோசிகற் 
கழித்திடற் கெண்மடங் கான தாயினு 
மெழிற்றவ மூனிவனுச் தந்த வெல்லைபி 
னுழிபபொருள் கொள்ளுதற் காதென் றுன் னினான். 

இ-ள். ௮ந்தஈதி அப்படி அலைசளா லொதிக்னெ சிவந்த மனிகளும்பொ 
ன்னும் விஸ்வாமித்தரனுக்குச் கொடுச்சவேண்டி௰ சடன் தீர்ப்பதற்குஎட்டுப் 
பங்கு அதிசம் உள்ளதாயிருர்தாலும் அழசான ஏவத்தை யுடைய விஸ்வாமித் 
இரரனுக்குக் சொடுத்த எல்லைக் குள்ளான பூமியிலுள்ள பொருள்களை ௮வருச் 

குக்கொகெடறது தகாதென்று ரினைத்தான் அரசன். எ-று. (௧௧௨) 

இன்னது நிகழ்வு[மி யிறைவன் காளிந்தி 
ஈன்னதிக் கரையினை ஈண்ணி வைகனான் 
அ௮த்நதஇக் நுறைபடிச் காடி வைகுமம் 
மன்னெதிர் கெளிகன் வநது தோன்றினான். 

இ-ள். இப்படியான ௮லகசாரங்சள் தோன் நவதுகண்டு, ௮ரசனானவன் 
அந்த யமுனாரதியினது கரையை யடைந்த பின்பு ௮ர்தஈதியிலே முழு? ever 
னம்பண்ணிச் கொண்டிருக்கின்ற௦ அரசனுக்குமுன்னே விஸ்வாமித்திரர் வந்து 
சாணலாஞார். எ-று, (௧௧௩) 

அறுசீர்ச்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

௮ ரவுயிர்க் தமணிதுற் றுதரபஈ தனமழுத் தியதன்மேல் 
மரவுரித் தொகைவி௫ப் புறநெருங கியமருங் குறவிடீஇக் 
கரதலப் பிரணவத் தொழில்செவிப புடைகலக் கமுடிமேல் 
குரவு நொச்சிவெ ளெருக்கலரி கொத்தி தழியுற் றலையவே. 

இ-ள்.பாம்புகள் பெற்றஇரத்திெனஙகளைப்பதித்து உதரபரஈ சனமாசச்சூழக் 
அ அதன்மேலே மாவுரிபினது தொகுப்பைககட்டின சட்டுமிசவு நெருங்னெ



நதர்நீங்கிய காண்டம். 2௨௩௯ 

இடையிலே தோன்றத் தொங்கவிட்டு பிரணவத்தை யுச்சரித் தெண்ணுகிற 
கையானது காதிலே கூடவும் இருமுடி மேலே ஞாரவம்பூவும் நொச்?ப்பூவும் 
வெள்ளெருக்கம் பூவும் அலாபபூவும் கொத்துகளாகிய கொன்றைப்பூவும் 

அ௮சைவதாகவூம். எ-று. 

இதுமுதல் மூன் றுபாடல்கள் குளகம். (௧௧௪) 

இடை நு டங்கியு மடங்கியு மெழுக துற வலைந்இிடு செழுஞ் 
சடைகு லைர்துற வரிர்தணி தலக் தனில் விமுற்து புரள 

வடகெ டுங்கன லும்விண்டலமு மண்டலமும் வெந்து கருகக் 

கடைநெ டுங்கொடு விழித்கொறு மடுங்கனல் கனன்றெரியவே. 

இ-ள். இடையானது துவண்டும் சுருண்டும் மீண்டும் மிகவும் அலைதலையு 
டைய செழுமையான சடைகள் குலைர்துபோசவும். மறுபடியும ௮ச்சடைகளை 
வரிர்து சட்டுகாற போதில் அழயெ பூமியிலே விழுந்து பாளவும், ரெடி. தான 
வடவாக்கினியும் விண்ணுலகமும் மண்ணலகமும் வெந்து தியவும், சடைகச 
ண்களிலே நீண்ட கொடுமைசொண்ட சண்களைச் திறந்து பார்ச்கு்தோறும் 

கொல்லுவதான நெருப்புச் கொதிப்புக் கொண்டெரியவும். எ-று. (௧௧௫) 

படைபி டித்தணி நெறித்தகை பவித்திர தருப்பை நிறுவிக் 

குடைபி டி.தீ.துவர மற்றொரு கைருண்டி கைபிடிச் துவ வே 

மடைபி டித்தவயன மண்டல முமாககரும் வண்பொரு ஞூமுன் 

கொடைகொ டுத்தகரு ணைத்தஇிரு முகக்குமு சிலைக்குறு இனான். 

இ-ள். கெளசிகராஜனா யிருந்கபோது. ஆயு தஙகளைச் கொண்டுமோதிரங 

களான ஆப. ரணங்க எணிக்தஇருந்த சையிலே. பவுத்திரம் தருப்பையுங் கொ 
ண்டு, குடையும் பிடிர்துக்கொணெவொ, மற்றொரு கையிலே கமண்டலங்கொ 
ண்வெருறெவராய் நீர் பாயும் வழிகளைக் கொண்ட ௮யல்குழ்ச்க மண்ணுலசத் 
தையும் பெரியபட்டணத்தையும் அழிய இரவியழ்தையும், முன்னே தியாக 
மாகச் கொடுத்த கருபைபொருர்இன இருமுகத்தையுடைய அரசனைச் இட்டி 

னான். எ-று. (௧௧௬) 

கண்ட னன்கரு ணையங்கட ல்கடுங்கெள சிகன்வா வினை 

மண்ட லத்தலை வர்மந்திரி கடன்பணி மறுத்தனர் கொலோ 

தண்டமென் றன்மிசை யுண்டென மெலிந்திரு சண்ட முவியே 

கொண்டனன் புனலிரண் கெணுறின் றருதி சொண்டொ முகவே. 

இ-ள். இருபைக் சடலான அரசன், கனமையான வேகத்துடனே விஸ் 

வாமித்திரர் வருறெசைக்சண்டான்; கண்டவுடனே மண்டலீசரான அரசர் 
களும் மர்இிரிகளாம் தமதுஉத்தரவைக் 2202 துப்பேசினார்களோ; அ௮வர்களப் 

படிப் பேசெனதுண்டானால் என்மேலே தண்டனை யுண்டாகுமே யென்று 
மெலிவுகொண்டு இரண்டு கண்களிலும் நீர் குதிகொண்டொழுக அவருடைய 

இரண்டு பாதங்களையும்போய்ப் பிடிக்துக்கொண்டான். எ-று. (௧௧௭



2.90 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

எந்த சாயக வுனக்கெமர் நெடும்பிழை பிழைத்தனர் கொலோ 
தீந்தமா நிதியினிற்சிலகாந் துலெதச் தவுளவோ 
௨ ந் தமே வறவறிச் சிலர்பிழைத் தெதிருசைத் சனர்கொலோ 
வர் தகா ரணமெடுத் தினிதுறைத் தருள்வருத் தமறவே. 

இ-ள். எங்கள் தெய்வமே 1 உமக்கு என்னைச் சேர்ந்த மச்திரி மூதலாயி 
ஜோர் நெடி.தான குற்றங்கள் செய்தார்களோ? நான்கொடுத்த பெரிய Bred 

யங்களிலே சிலவர்றை மமைத்துக் கொண்டு கொடுத்தவை யுண்டோ உம்ம் 
டைய ஏவலுக்குத் தவறுதலாகச சிலர் ௮பராஇிகளாய் எதிர்த்துப்பேசெனவர் 
சளுண்டோ? தேவரீர் இங்கே எழுந்தருளிய காரணத்தை இன்னதென்று 

தெரிய உம்முடைய வருசத்தர் தீர்வசாய் ஈன்றாகச்சொல்லி யருளவேண்டும். 

இர்தவெர் கடமணைந் துடறளர்ந்து யிரிடைர் சனை யெனா 

கொந்தனன் மனது நொந்தபடர் சிந்தனை தணிர்திடமூனீ 

தந்த ராநெகர் தந்த திலைதர்ததிலையென் றுமொழிதந் 

தந்த நாடுதனில் வஈத.ரசு கொண்டுறைக வென்றருள் செய்தான். 

இ-ள். (என்று சொன்ன அதற்கு) விசுவாமித்திரர் இவ்வெவ்விதானசா 

ட்டிலேவர்து உன்னுடைய ௦ டம்புதளர்ந்து மனமும்கருச் தினாயென்றுநான் 
மனம்வருர்தினேன்; இப்படி வருர்தின துன்பம் என்மனத்தை விட்டுப்போ 
காமுன்னே நீகொடுதச நாடும் சரான்காடுத்ததில்லை; நகரும் கொடுத்ததில்லை 

யென்று ஒருவார்த்தையிற் சொல்லிவிட்டு அரச்சசாட்டுக்குவர்து உன்பட்டண 
sidgig அரசாட்ககைர் கொண்டு வாழச் கடவை யென்று அருளிச் 
செம்தார். எ-று. (௪௧௪) 

எந்த ஈல்லுயிருமென் கிளைஞரின் னுயிரு மன்னுயிர்களும் 

நந்தி னும்முடல் புதைக்க நரசுத்தினி லிருத்தி விடினும் 

முந்த வந்தண ரறிர்திட மொழிப்படி யளித்த பொருளைத் 

தீர்த தில்லையென வுன்றனெதிர் நின்றுசை செயத் தகுவதோ. 

இ-ள் (அதற்கு அரசன்) எங்களுடைய நல்ல வுயிரும் என் உறவினரு 
டைய இனியவயிரும் (எனைய) நிலைபெற்ற வுயிர்களும் கெட்டாலும், எங்களு 
டம்பு பதைக்க எங்களைஈரகத்திலேகொண்டுபோயமிழ் ததத்தினொாலும் முன்னே 

பிராமணர்களெல்லாரு மறிய உம்முடைய சொற்படி. கொடுத்தபொருள்சளை 
உமக்கு முன்னே சொடுத்ததில்லையென்று கான் சொல்லத்சக்கதோ? (௧௨௦) 

கடிஞஜை யிட்டபலி யைக்கையி லெடுத்தடு பசிக்கு நுகரும் 

மிடியரி ப்புவியிட த்திலையெனக்இது விதி தததலவென்் 

றடிகளிற் கரவிறுக் இன்னிறு க்கிடமறுத் தரசன் முன் 

கடியசொற் கொடுவினைக் கெளடகப் பெயரினன் கழறுவான். 

இ-ள். பாத்திரத்திலே யிட்ட பிச்சையை (பிச்சை யிட்ட) தங்கள் 

கையா லெடுத்து, வருத்துனெ்ற ப௫ிக்குச் சாப்பிடுகின்ற தரித்திரைரை இந்த 

வுலகத்திலே நான் சண்ட இல்லை, அப்படி சான் கொடுத்ததைத் திரும்பவு



நகர் நீங்கிய காண்டம்; ௨௦௧ 

சானே அனுபவிக்கும்படி எனக்கு இப்படி. உச்தரவு செய்து தசாதகாரிய 
மென்று அவர்பா தங்களிலே தன் கைக எஸிழகும்படிப் பிடி.த்துச்கொண்டான் 
அப்படிப் பிடித்துக்சொள்ளவே அ௮வனைவிலக்கி அரச அரசனுக்கு முன்னே 
கடுமையான சொல்லைச் கொண்டு கொடுமையுள்ள விசுவாமித்திரர் சொல்லு 
இருர். எ-று. (௧௨௧) 

தொக்க பற்பல விலங்குக டொடர்ந்துடல் பிளந்து நலியும் 
புக்க விக்குடி ஞையிற்குடிஞை பற்பல பொருப்பு மஃதால் 
இக்க டத்தினி லவத்திலெளி திற்புருக றக்க தலதென் 
மக்க ளைத்திரு மணஞ்செய்து புணர்நது நின்வளம் பெறுதியால். 

இ-ள். ஒருசேர்க்கையாகப் பலபல வகைகளான மிருகங்கள் வந்து தொ 
டர்ந்து உங்களுடம்பைக் இழித்து வரு5கஞ் செய்யும்; நீங்கள் வர்திரஙற்னெ 
இரச்ச ஆற்றிலே பல பட்சிகாடிகளைச் கொண்டதா யிஙகுள்ள மலைகளும், அவ் 

வகை மிருசங்களையுடையனவே யாகையால். இப்படிப்பட்ட சாட்டிலேவீணா 

சவர்து அலட்சியமாக எண்ணிச் செல்லுதல் சகுந்ச காரியமென்று இனி என் 

பெண்மச்களைத் இருக்கலியாணம் பணணிக்கொண்டு கூடி உன்னுடைய அர 
சாட்சியை நீயேபெற்றுக்கொள். எ-று. (௪௨௨) 

கண்ணி லாதமத னப்பிணி கருத்திடை பெருத்தி டஒன்மனத் 
தெண்ணி லாதுயி ரிறுத்திடு மிடததினு மிருட்க ஹூறுவார் 
மண்ணி லாசையும் நிதிப்பெரு வளத்தினிடை வைத்தமனமும் 
பெண்ணி லாசையு மொருத்தர்கை பிடித்து விடுதற் குறியவோ. 

இ-ள். கண்தெரியாமையைச் செய்கிற காம கோயானது மனத்திலே 
அதிகமானால் மனத்திலே ஒன்றையும் எண்ண வொட்டாமல் உயிரை யழிச் 
கும், அல்லது ௮ர்தச் காமத்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தால் துன்பப்படு 

வார்கள். ௮கையால், மண்ணிலுள்ள அசையும் இரவியமாகயெ பெரிய ஈன் 
மையிலே கொண்ட மனத்தாசையும் பெணணினிடத்திலே கொண். ஆசை 
யும் ஒருவர்கைச்கொண்டு இிரும்பவிடக் கூமொனவோ? எ-று. (௧௨௩. 

குக்கி புக்கது செருக்கொடு குடற்கரு வருப்பு வரவே 
கக் விட்டது புசிப்பவர் கடர்புவி யிடத்தி லஓுளசோ 
தக்ச சொற்றிற முரைத்திலை சழக்கின னெனப்பெய ரிடும் 
இக்க ருத்தையினி விட்டுவிடு விட்டுவி டெனக்க மறினான். 

இ-ள். வயிற்றுக்குள்ளே போனத மதத்துடனே குடலுக்கு அருவருப்பு 

த்தோன்ற வார்சிசெய்த அரை மறுபடியும் உண்டுறவர்கள் இக்கடல் சூழ்ச்த 
வுலகத்திலுளராவரோ, இல்லையாசையால். நீர் தகுதியான சொற்றிறங்களைச் 

சொல்லலில்லை என்னைச் கர்வமுடையவனென் று பெயரிடுகிற இர்தநினைவை 

விட்டுவிடும், இன்னமும்விட்டுவிடுமென்று ௮ரசன்சொன்னான். எ-று. (௧௨௪) 

இடுத லுந்தவிர்த ஓம்மிட மறிர்தியல் பறிந்தொ ருதம் 
விடுத லுந்தொடுத லும்வினை யறிந்து விளையும் விளைவறிந் 
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௨9௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

தடுத லும்படுத லும்மள வறிந்தடை ௮றிர்து செயலால் 
கெடுத லுண்டாறுத லுண்டவை யறிந் துணர் தரிற்கெ வெரோ, 

இ-ள். ஒருதரம் பிச்சையிடுகா தம். பிசசையிடாஇருச்சிற தும் கொடுக்கு 

மிடமுர் தெரிர்து தன்சுபாவமூஈ தெரிந்து செய்ய வேண்டும். இனிசெய்யுங் 
காரியமுர்கெரிர்து, அதுசெய்தா எணடாகுரன்ற முடிவுந்தெரிர்து 6 54 

காரியததை விடவேண்டும். அல்லது பற்ஈ வேண்டும். நன்னளவுர் தெரிந்து 

இணிவருமளவுர் தெரிர்து பகைவனை கொல்ல பேண்டும். அல்லது தான் 

சாவவேண்டும். இவ்வளவு ஆலோசி௮௪ செய்பலிலும் கெடுதல் வருறதுமு 
ண்டு. அர்தச்கெடுதி தரு துமாணடு, நசையா லக்காரியங்களெல்லாச்தெரி 

ர்துணருவார்களே யானால் ௮வர்கள் கெடுதகடை. வார்சளோ? அடையார்க 

ளென்ரூர் விஸ்வாயிழ் இரர். எ-.ற (௧௨௫) 

இந்த வுத்தாமு னச்கினி யெனக்கருரை செயதந்த குவதோ 
வெர் த ழற்ருளெனை விட்டிடினும் வெட்டிவி ரிட்டு விடினும் 
முந்து வன்பினுட னென்வயின் முணிந மானி விற்க டியனேன் 
தந்து விட்டபொருள் கொள்வஇல் விருப்ப மொருசற்று மில்லையே. 

இ-ள். இச்ச மற்மொயி இனி எனக்குக சொல்ல உமக்குத் தகுமோ! 

என்னை வெப்பமான நெருப்பிில போட்டாலும், என்னைலெட்டி யிருபிளவு 
செய்தாலும் முன்னே பிரியக் அடனே நீர் என்னிடத்திலே கோபித்த கோ 

பத்துக்கஞ்சி அடியேன் கொடுது விட்ட பொருள்களை மறுபடியும் வாங்கிச் 

கொள்ளுகறெஇில் கொஞ்சமேனும் எனக்கு விருப்பமில்லை யென்றா னாசன். 

புனித நின்சொலை மறுத்தலில் வெறுத்திடல் பொ அத்த olen ear cs 
nots apr sAuriN Auiig Supe 519. eo iy G) sr yp gyn 
முனிவெ குண்டிருவி |[//க்கடை சிவப்பு அ கெருப்பெ மழுனிக் 
தி வ ரும்பரிச சண்டிகெ வென்றவ GOTH oT னனரோ, 

இ-ள். (பின்னும்) பரிஈஈஈமான மூனீஈ்டாரோ! உம்முடைய சொல்லை 

நான் த்துப் பேசுறகினாலே என்னா வெ௱ழ்து விடாமல் பொறுத்தருள 

வேணுமென்று அர்தப் பணிமொய்9ரிரூக்ற சோலையிலே பூமியிலே விழு 
ந்து ௮வாடியை வண(௩இச் கும்பீடும்?பாறு விசவாமித்ிரர் கோபித்து இர 
ண்டு கடைச்கண்களிலுஞ் சிவப் பா டாகி மிகது நெருப்புக் தோன்றப் பின் 

னுங் கோபயகொண்டு இணி ஈடச்றெ காரியயகளைச் தெரிர்துசொள்ளென்று 
கூறி அவ்விடம் விட்டுப் போ.பினார். எ-.॥. (௧௨௭) 

மாத வன்கடி.த சன்றிட வருங்கொ(ு மையைக் கருதியே 
சத பங்கயமு கங்கருகி யெண்படி நெ MEG Bl La! Si 

பூத லம்பெறுவ தும்புலைம டநதையர் புணர்ச்சி யுமலால் 
௭௮ வந்திடி.லு நன்றென விருரன னிபூந்த பொழுதே. 

இ-ள். அப்படி ௮௪ மசாதவு்டையடைய விஸ்வாமித்திரர் விரைவிலே 

௮வ்விடம் விட்டுப் போகளே, இனி ௮ருவரான சொடுமைகளை யெண்ணிக் 
குளிர்ர்த தாமரை மலர்போலு முகயகற சதக் சருகுதலாய்ப் பின்னும் எட்டு
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ப்பங்கு தெளிவு சோன் ௱தலுடன் உலகமச்சைப் பெறுகிறதும் அல்லது நீசப் 
பெண்களைச் கூடுகெறதும் ஆகிய இண்டைய மல்லாமல் இனி எதுவர்தாலும் 

ஈல்லதேயென்று ஆலோூழ்துச் கொண்டிருர்தான் அரசன். அப்படியிருக்க 
போது. எ-று. (௪௨௮) 

கலிவிருத்தம். 

இறையவ னின்னண மெய்ு மெல்லையில் 

நிறைமலர்ச் சாலையின் மறைக்ு நின் அழி 

அறைகழற் செவி னாசன்பா னின்ற 

மறையஅன வரும்படி மனததி லெண்ணிஞன். 

இ-ள். அரசனான இவ்வாறிருக்ரையில். விஈவாமித்இரர் ரிறைர்த 

மலர்களையுடைய அர்சச்சோலை பில மறைக்துரின் றகொணடு சத நியாகின்ற 

வீரச்சழலையுடைய ghee He hi Doe | HG m பிராமணனான சுக்கரன் 

தன்னிடத்துக்கு வரும்படி wars HCe Quoin antler. எ-று. (௧௨௯) 

மாதம) நினை தஇட மறைய வன்விரைக் 

தாதரின் மயங்கு மாசை நிங்கியயே 

ஏதழும் வஞ்ச ரிழைக் ௩ வெண்ணி௰ய 

பாதக னின்றபூம் பழுவகி தெய் இனன். 

இ-ள். பெரிய தவத்தை புடைய விசலாமித்இரர் ரினைக்கவே, அறிவில் 

லாதவர் போல மயங்குகின்ற அரசனை சகரன் விரைவிலே விட்டுப்போய் 

இன்னமும் பல துன்பங்களையும் வஞ்சனையையும் செய்ய வெண்ணிக் கொ 
ண்பொசகனான வில்வாமிழ்இரர் ரி£/இற பூஞ்மீசாலைக் குள்ளே போனான். 

வெஞ்சினக் கெள களன் பவத யன் ற்னை 

வஞ்சின தீ தமைத்கடல் வல்ல iT OM BOIL 

ஈஞ்சினிற் ஜெப்த்தத போல ஈன்கிலா 

நெஞ்சிலுக் ருறுவிளை நிகழ்கதி பேசினான். 

இ-ள். வெவ்விதான கோபநதையுடைய விஸ்வாமித்திரர் மிகுந்தகோப 

தீதோடு சுக்கிரனைக் கூப்பிட்டு (ஜாம் பண்ணி யிருக்க சப்தரிமிததமாகச்) 

கொல்லுஇறெதிலே வல்லதான பாசைராவியை ஈஞ்சிலே கலர்சாற்போல அவ 

னுடைய ஈன்மை.பில்லாச நெஞ்சுக்கு மிகுர்க செய்வினைகளைச் செய்யும்படி 
சொல்லிவிட்டுப்போனார். எ-று. (௪௩௪) 

இன்ன௮ கெளசீக னியம்பிப் போனபின் 
மன்னனை மறையவன் வற்று ஈண்ணினான் 
நன்ன தி பெருக்குகீ ரற்ற நாளிலே 
அந்தி தனனைவிட் டகன்று போயினார். 

இ-ள். இப்படிப்பட்ட செய்கையை விஸ்வாமிக்கிரர் சொல்லி விட்டுப் 
போனபின்பு ௮ரசனைச் சுக்சரன்வர்து கூடினான்; பின்பு ௮௩2 ஈல்லஈ இியிலே



௨9௫ அரிச்சக்திநபுராண மூலமும்-உரையும். 

பெருகுவகான நீர் வற்றி யிருக்க சமையத்தில் அரத ஈதியைச் கடச்தப்பாற் 
போனார்கள், எ-று. (௧௩௨) 

கன்னிய மன்னனுங் காதன் மைந்தனும் 
நன்னதி யமுனைவிட் டேகு நாளிலே 
சென்னியைத் துளக்கிக்கண் சவர்து aor Rao 
வன்னியை வருகொன மனத்தி அன்னினான். 

இ-ள். சந்திரவதியும் அரசனும் பிரியமுள்ள புத்திரனும் ௮ர்த Bee 

ஈ.தியாகெய ஆற்றைக் கடர்துபோகும்போது. விசுவாமித்திரர் தலையையசைத் 
துக்கண்கள்வெர்து அச்ினிபசவானை வரவேணுமென்று மனத்திலே நினைத் 

தார். எ-று. (௧௩௩) 

வருகென நினைத்தலு மலர்த்தண் சூழலில் 
இருபிறப் பாளளாய் விரைவி னெய்தியே 
௮ ருமறை மாதவ வெளைய ழைத்தவக் 
கருமமே துரையெனக் கனல்வி எம்பினான். 

இ-ள். வ.ரவேணுமென் நு கினைத்சவடனே ௮5 மலர்களையுடைய குளி 

ர்ர்சசோலையிலே ௮ச்ூணிபகவான் பிமாமணரூபத்தை யுடையவனாக ௮? 
இரத்திலேவர்து, அருமையான வேதங்களெல்லாஈ தெரிர்ச பெரிய தவத்தை 

யுடையவரே! என்னை வாவழை5 அந்தக் காரியம் யாது சொல்லு மென்று 
கேட்டார். எ-று. (௧௩௪) 

கடுகெருப் ின்னணம் பகாச் கெளசிகன் 
நெடுவனம் பொடிபட வெரித்து நீமறித் 
தடுதிறன் மன்னனை யடார்து கோளொடும் 
சுடுகென வுரைத்தன னவனுஞ் சொல்லுவான். 

இ-ள். கடுமையான ௮ச்சிளிதேவன் இப்படிச் சொல்லலே, விசுவாமிழ் 
இரர் இர்ச நெடிதாயெ காடுகளை யெல்லாம் எரித்து நீ தடுத்து, பகைவரைக் 

கொல்லவல்லவனான அரசனை நெருங்கிச் சொள்ளுசலுடனே கூடச்சுட வே 
ணுமென்று சொல்ல, அக்கினிதேவன், சொல்லுகிறான். எ-று. (௧௩௫) 

கற்பினின் மிக்கவள் கன்னி நன்னெறிப் 

பொற்பினன் மன்னன்பான் சுடவும் போதிலேன் 

வெற்பினின் றருந்தவ வெளிய டக்கிநின் 

சொற்படி மறுக்கிலேன் சுடுவன்யா Ceres ape. 

இ-ள். சச்தாவதியோ பதிவிரதாதருமத்திர் சிறந்தவள், அரசனோ ஈன் 
மார்ச்கமான அழடினாலேிறக்தவன். அகையால் கான் அவர்களைச்சுடிறதற் 
காகப் போகமாட்டேன். மகா மேருவிலே நின்று அரியதவஞ் செய்கிறவரே! 
நான் இரத வெளிசளெல்லா மடங்கச் கொண்டு உம்முடைய சொல்லின்படி 
யேசுடுிறேன் என்றுசொன்னான் அ௮ஈகினிதேவன். எ-று, (௧௩௬) 

இவ்வகை கேட்டபின் முனிவ னே௫னான் 

அவ்வழி நீங்கியே யகல வெய்திட
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வெவ்வழன் மறித்தினி திருக்க வேந்தனும் 
ஈவ்வியன் னணளுட னடந்து போயினான். 

இ-ள். இர்தப்படி அச்சனிதேவன் சொல்லக் கேட்டபின்பு விஸ்வாமித் 

இரர்போனார், அங்கே அர்த இடம்மை விட்டுத் தாரப்போய் கொடுமையான 
அக்னிதேவன் வழியை மறித்துக் கொண்டு சர்தோஷித் திருச்ச, அரசனும் 

மான்போற் சண்களை யுடைய சர்திரவதி யுடனே ஈடர்து அவ்விடத்திற்குப் 
போனான். ௭-.று. (௧௩௭) 

வெறிகமழ் சோலையும் வெற்பும் வெண்டி.ரை 
எறிபுனற் பொய்சையு நீங்கி யபேகியே 
செறிகழை வனத்திடைர் செல்லச் சேணிடைப் 
பொறிகளுங் கரும்பெரும் புகையுர் தோன் றின. 

இ-ள். வாசனை பாிமளிச்சின் ற சோலைகளும் மலைகளும் வெண்மையான 
அலைகளை வீசுன்் ற நீர்க்குளங்களும் சடச்து சென்று, நெருங்கவெ ஒருமூங்க 

ல்வனத்திலே செல்லும்போது, தூரத்திலே நெருப்புப் பொறிகளும் கருமை 
யான பெரிதாடிய புகைபடர்ச்சியும் தோன் று5லாயின. எ-று. (௧௩௮) 

கண்டனர் புகைவதே தென்னுங்காலையில் 
மண்டலம் வளர்ர்துயர் வானைத் தாவியே 
௮ண்டாண் டங்களும் வெடிக்க வார்த்தழன் 
மண்டல மெங்கணும் வளைரஈ்து கொண்டதே. 

இ-ள், அசைக்கண்டார்கள், அங்கே புகைகிறது யாது சாரணத்தினாலே 
யென்று நினைக்குமளவிலே அரதப் பூபியிலேரின்று வளர்க்து உயர்ச்ச ஆகாய 

திதையளாவி ௮ண்ட ஈரண்டங்க செல்லாம் வெடிக்கும்படி முழங்கி அக்னி 
கோட்டையாக எவ்விடத்தும் சூழ்ந்துகொண்டது. எ-று. (௧௩.௯) 

இடஞ்சிறி திலையென வெண்டி சாமுகம் 
படர்ந்தன விலங்கெலா மிரிந்து பாறிடக் 
கடர்தவத் தொகுதியைக் கடிது நாடியே 
தொடர்ந்தன வெனவழற் சுடசெ முந்ததே, 

இ-ள். கொஞ்சமேனும் இடமில்லை யென்னும்படி எட்டுத் இக்சனிடங் 

களும் பரவுதலாயிருச்ச மிருகங்களெல்லாம் ஒடியொளிக்கும்போது, அப்படி 
ஓடுகிற அர்தச் கூட்டங்களை விரைர்கோடிக் தொடர்ர்து வருது போல் 
அச்இனிக்கொழுக்து வீசியது. எ-று. (௧௪௦) 

அவ்வழல் வளைர்திட வரசர் கோமகன் 
இவ்வழ லெவ்வழ லென்று கூறலும் 
செவ்வழ லயிற்படடச் செல்வ கேளெனா 
வெவ்வழ லனையநீர் வெள்ளி கூறுவான். 

இ-ள். gqaaéGe அப்படிச் குழ்ர்துக் கொள்ளும் போது ராசாதிராச 

ஞான அரிச்சர்திரன் இர்ச நெருப்பு ஏர்சநெருப்பென்று கேட்குமளவில் Ra



௨௮௬ அரிச்சக்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சத ௮க்னிபோற்சொலிக்கெற வேலாயுதத்தையுடைய அரசனே கேளென்று 
மவப்பமாகய நெருப்புச் கொப்பான குணததை யுடைய சுச்சரன் சொல்லு 

இருன். எ-று. (௧௪௧) 

சண்டவலெம் பசியினு லழன்று தாவியே 
Hori Gar ong Ror யடர்ர்த செந்தழல் 
arog wort wip மாபி லோருயிர் 
உண்டல தேகில தென் று ணர்த்தனான். 

இ-ள். வேசமான வெவ்விய பசிமினாலே கொஇத்துத்சாவி அண்ட கோ 

ளத்தையும் நெருங்கின ரவ செருப்பானது இச்த உலகத்துள்ள அரசர்குல 

தீதிலே ஒரு .யிரையாவது சுட்டுச்தின்றா லல்லது வீணே போகாதென்று 

சொன்னான். எ-று. (௧௪௨) 

ஒருவரை யாருயி ரண்டு Scat Bown or 
ச் fo ச * 2 

ஒருவனே யிறப்பனி ரூய்ந்து போமென த் 
Ben ay மகனையு நோக்கிச் செங்களீர் 

வரவர வன லெதர் | Dod! ool Coors) @y eit 

இ-ள். ஒருவருடைய அருமையான ஈயிரைப் புசித்து Qos Oeguyss 
ணியுமேயானால் மான் ஒருவனே சாஇயேன்; மீகள் தப்பிப்போங்க ளென்று 

சர்திரவதியையும் மகனையும் பார்த்துச்சவெர் ச கண்களிலே ரீரொழுகவொழுக 

௮ர்த நெருப்புக்கெதிமே அசன் சென்றான் எ-று. (௧௬௩) 

பு ரவல னடி.களைப் பூண்ட WIDE FS GOI 

வுரையிது கேட்டியா னொருவ னிற்கவே 

அ௮ரசழி வதுனல னன்று நிற்றிந 

விரைகொடு கவலிடை வீழ்வல் யானென்றான். 

இ-ள். அப்போது மர் இரியானவன் அரசனுடைய பாதங்களைப் பிடிச் 
அச்சொண்டு ௮ாஈனே! இதொரு வார்த்தையை மாச்திரம் கேளும்; சானொ 
ருவனிருக்கும்போது அ௮ரசணிறக்ிறது நீடெயல்ல; நீர்நில்லும்; சானொருவனே 

விரைவுடனேபோய் அ௮ர்தரெருப்பி2ல விழுிறேனென்றான். எ-று. (௧௪௪) 

அறுசாச்சமிரெடிலடி யா௫ரிய விருத்தம். 

அன்னவை யுரைக்க வண்ண லவனைமார் (பிறுகப் புல்லி 
மன்னவர் தம்மை யன்றி மற்றவ ரயிசை யுண்ணா 
தென்னவும் கெட்டேன் யானீ யிறக்கனு மிறக்க வேண்டும் 
உன்னுயிர் விடாம லென்ற னோருயிர் விடுத னன்றே, 

இ-ள். அர்தவார்த்தைகளை மர்இரிமசால்லவே அரசன் அவனை மார்புட 
னே இறுக அணைத்துக்கொண்டு அ௮ரசரையல்லது மற்றோருயிரைப் புயாது 

இர்ச நெருப்பென்று சொல்லக்கேட்டேன், ஆகையாலே நீ இறந்தாலும் ௮ர 

சனான சான் உடனே சாகவேண்டிவரும் அதற்காக உன்னுடைய உயிரை 
விட்டுவிடாமல் என்னுயிபை விடுறதே ஈல்லது. எ-று. (௪௪டு)



நகர் நீங்கிய காண்டம். ௨௦௮ 

இருவரு மிறந்தோ மாடி லிவரையோர் பதியிற் சேர்க்க 

ஒருதுணை யுண்டோ சொல்லா யுறபொறு howe gn யென்னா 
மருமலா நறுந்தார் மன்னை மறுதலக் தரைக்கு மெல்லை 

திருவெழில் வடமீன் கற்பிற் றிருஈ இழை செப்ப லுற்முள். 

இ-ள். இனிவருக காரியக் தெரிர் ந uo For Aw | சாமிருவரும் இறர் 

தோமேயானால் இச்த இரண்டுபேயையும் ; ரூரிலே கொண்டுபோய்ச் சேர்க்க 
வேண்டுமே அதற்காக ஏதேனுமொரு தனயுணிடா சொல்லென்று மணம், 
பொருந்திய திவ்வியமான மாலையணிர்) தமசண் கெதுச்சொல்லும்போது 
லட்சுமிபோலும் அழகும், ௮ருந்கதி போலு கற்புமுள்ள இருக்கமான ஆபர 

ணங்களை யணிர்த சந் திரவடு GET a ev alr coal. று, (௧௪௬) 

மாந்தரா லிறத்தல் வாழ்தன் மாதரார்க் கென்று மேனாள் 
Buss or லறிககோர் கூறக் கேட்டன னாக லாலே 
வேர்தனை விடாது காத்தி யண்ணனீ யானி si லெப் 
பாய்ந்துயிர் விரவ னென்னாப் பைஈதொடி முறதிச் சென்ருள். 

இ-ள். புருஷராலே பெணகளுக்குச சாவும்வாழ்வுமென் று முன்னாளிலே 
சாஸ் திரங்களை ஆராய்ச் துணர்ச் தவர்கள் சொல்லக்கேட்டிருக்கிறேன், அகை 
யால் பெருமைபொருந்திய சததிய£€ர் 4 இய! ஈமசாரசனைவிட்டுவிடாமற் சா 
த்துக்கொள், சான் இந்த வெப்பமான நெருப்பிலேவிமுக்து உயிரை விடுதி 
னென்று கூறிச் சந்இரவதி முர்தடர்தாள். எ-று. (௧௪௭) 

அன்னைதா னேக மந்த னலறிச்சென் டிவி தன்னாப் 
என்னைநீர் பயந்த ரங்க எிடுக்கணுக் ௪௬௮ அன் 0 அதிர் (0 (ரீ 
முன்னையூம் விதியி னால மூரஈதயான் ிமலில் வீழ்்?வன் 
பின்னைநீர் பிழைமி னென்ரான் பெருகுநீ ஈருவிக் கண் ணன். 

இ-ள். அப்படிச் தாயானவள் போரும்போ௮ புக்ரன் அல றிச்சொண் 
டுபோய்ச் காலிலே விழுர்து தாயே! உஙுகளுக்கு வரத துன்ப ச்சிர்குதவியாக 
வேண்டியல்லவோ என்னை நீயகள் பெற்மிர்கள். பூர்வசாமானுகுணமாச முன் 
ன.தாக சானே நெருப்பிலே போய் விுடமிஈன். பின்பு ரீஙசள் தப்பித்துச் 
கொள்ளுங்களென்று பெருகுடன் உ ராருவிபோன் 5 கண்ணீரை யுடையவனா 
ஞான். று, 

(௧௪௮) 

தையலா எச்சொற் கேட்டுத் கனயனை த்தமுவி மோந்து 
செய்யவாய்ப் பல்வீழ்ஈ தில்லாய் செழுமாலை மறம்தா யல்லை 
ஐயவித் துனிவு மிந்த வறிவுமெங் கடுந$்த தென்னாக் 
கையினான் முகத்தின் மோதிக் கஸ் ணின லருவி சோர்ந்தாள். 

இ-ள். சந்திரவதி யானவள் அர்த வார்த்தையைக் கேட்டுப் புத்திரனை 
அணைத்துச் கொண்டு உச்சிமுகர்து ஐயனே! இன்னமும் உன்னுடைய சிவந்த 
வாயினின்றும் பல்விழா திருக்கிறாய்! செழுமையான முலைப்பால் குடித்து 
மறச்சாதிருக்கிறாய்! அப்பனே! உனக்கு இவ்வளவு துணிவும் இப்படிப்பட்ட



௨௭௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

புத்தியும் எப்படி யுண்டாயிற்றென்று தன்கைகளாலே முகத்திலே அடித்துச் 

கொண்டு கண்களிலே நீரானது ௮ருவிபோ லொழுச விட்டுக் சொண்டு நின் 
ரூள், எ-று. (௧௪௯) 

செய்தவப் பலத்தினால தோன்றிய செல்வ செய்த 
கை தவ முண்டே னம்மைக் கடுங்கனல் கொல்லு மல்லால் 
உய்தக வுதவு முள்ளம் வருந்தலை யொ]ிநீ யென்னா 

மொய்தழ றன்னைச் சென்று முடுஇிறின் நினைய சொல்வாள். 

இ-ள். நாமகள் செய்) ஈவப்பயனாலே தோன்றின புத்திரனே? காமே 
தேனு மொருவருக்கு வஞ்சனைசெய் இருந்தோமானால் இர்தரெருப்புகம்மைக் 

கொல்லுமே யல்லாமல் வேறொரு வகையாலு ஈம்மைசக் கொல்லாது உனக்கு 

மேலான யோக்கயழை யுண்டாசகத் தப்பிக் கொள்ளை; மனம் வருர்தாதை$ 

நீ தூரப்போ வென்று கெருங்கி வரு அர்த நெருப்பின் முன்னே போய் 
விரைவுகொண்டு ரின்று இவ்வார்ததை சொல்லுகிறாள் சர்தாவஇ. எ-று. 

மறைவழி கடந்தே மரடில் வரும்விருந் திகழ்ச்தே மாகில் 

முறைவ[]ி செப்யே மாடன் மூபபரை யிகழ்ந்தே மாகில் 

பிறாமனை நயதே மாற் (ிறர்மனம வைத்தே மாடல் 

குறைசில செய்தே மாற் கொல்லெனக் கனலிற் பாய்ந்தாள். 

இ-ள். வே ரநெறியைக் கடந்து சாங்கள் ஈடர்தோமானாலும், வருவசான 

விருர்இனரை யிகழ்ர்தோ மானாலும், நீகவழியே அரசு ஈடத்தாதிருந்தோமா 

னாலும், பெரியோர்களை பிகழ்ச்தோ மானாலும் பிறர்மனையாளை யிச்சித்தோ 
னாலும், பிறபுருஷணிடம்திலே மனச் தன்பு சொண்டோ மானாலும், இன் 

னம் வெவ்வேறான சிலகுறைகள் செய்திருக்தோ மானாலும் நீ கொல்லச் கட 
வையென்று அர்த நெருப்பிலே போய்விழுந்தாள். எ-று. (௧௫௧) 

மது£ரமென் மொழியாள் கற்பு வளர்நெடு வடவைத் தீயின் 
மூதிர்தழ லதா னென்னைச் சுடுமெனா முழங்கு செந்தி உட 
௮ திர்குர லார்ப்பு மாறி யடங்கிடா வொடுங்கிக் காலைக் 
கதிரவன் வரவு கண்ட விருளெனக் கழிர்த தன்றே. 

இ-ள். மதுரமான மிருதுபாஷியாயெ சர்தூவதியினுடைய கற்பென்று 
வளருகிற வட வாக்கினியிறு முதிர்ந்த நெருப்பானது என்னைச் சுடு மென்று 
முழங்கி யெரிகிற அச் நெருப்பானது தான் அதிருகன்ற குரற் சத்தமாறி 
சாவுமொடுங்கி ௮டங்குதலாய் உதயகாலத்துச் குரியனைச் சண்ட இருள்போ 
லாறிப்போயிற்று, எ-று. (௧௫௨) 

மண்டம றணிர்து மூங்கில் வனமெலாம் வாவியாகி 
மூண்டகக குழுத நீல முளரிக ணிறையப் பூப்பக் 
கண்டக் குளிர்ந்து கற்பிற் கரசியைப் புகழ்ச் துபோற்றி 
வண்டலின மணிகொ ழிக்கும் வாரண வா௫சேர்ந்தார். 

இ-ள். அப்படி நெருங்கெ நெருப்பாறி, அர்த மூங்கிற் காடெல்லாம் 

குளமாகி வெண்டாமரை குழுதம்கிலம் செந்தாமரையாயெ இவைகள் நிறைய



காசி்காண்டம். 29௯ 

மலர்ர்து தோன்றக்கண்டு மனங்குளிர்க்து பதிவிரகா சரோமணியை ச் தோத் 
இரஞ்செய்து கொண்டாடி, சேஜ்றுரிலமெல்லா முத்துசளை ஒதுக்குவதான 
வா ரணவாசியைப்போய்ச் சேர்ர்சார்கள். எ-று. 

வாரரணவாசியென்பது காசிக்க்இாச்தித் சோர்பெயர். (௧௫௭௩) 

வாரண வா ஈண்ணி வண்டுறை யதனின் மேவ 
gran ed’ rg uses user mo Curls 

பூரணக் கொங்கை மாம புதல்வனும் பின்னே போதக் 
காரணத் தமைச்ச னோடு காசின் னாட்டைச் சேர்ந்தார். 

இ-ள். அரசன், அர்கலாரண வாூச்குப்போய் அங்குள்ள அழசிதொன 

திர்த்தத்துறையை யடுத்து வேசமார்க்சப்படி சீர்்சமாடி அந்த சதியையும் 
66g சென்று பூரணகரும்பம்போன்ற கொஙகைகளையுடைய சர்திரவதி 
யூம் புத்தினும் பின்னேவா தன்னிமி,)தமாசக் தன்கூடவருற மந்திரி 

புடனே காசியென்கற ஈல்லரசாட்டைச் சேர்ர்தான். எ-று. (௪௫௪) 

ஈகர் நீங்கிய காண்டம் - முற்றிற்று. 

ஆ. விருத்தம்-௬௧௦௬ 

  

apras, 
காசிகாண்டம. 

மாவெலா மரிகள் பாட மகிழ்க நுமல் வாச மன்னும் 
பூவெலாஞ் செழுக்தே னல்கப் பூவையுங் சிளியு மோதும் 
பாவெலா முருகக் கேட்டுப் பலகனி பரிசி னல்கிக் 
காவெலார் தலைய சைக்குங் காசிராட் டி.யல்பு சொல்வாம். 

இ-ள். வயல்களெல்லாம் வண்டெள் சந்தோஷித்துப் பாடிக்சொண்டி.ரு 

க்கவும், ஈல்ல மணம்பொருர்தின மலர்களெல்லாம் செழுமையான சேன் 

பெருசவும், காகணவாய்ப்புட்களும் கிளிகளும் பாடுன்ற பாடல்களையெல் 

லாம் மனமுருவதாகக்கேட்டு அவைகளுக்குப் பலவித பழங்களையும் வெகு 
மானமாகக் கொடுத்துக் சோலைமுழுதும் தலைகளை யசைக்கத்தக்க கரரொட் 
டினது வளமையைச் சொல்லுவோம். எ-று. (௧) 

தேவியும் கோவு மெய்தத் திகம்செழுங் கமலப் போதும் 
காவியுங் குழுதப் போதுங் காமச்செங் கிடையுக் தண்ணீர் 
வாவியுங் காட்ட மாதர் வதனமுங் காட்ட வண்டாம் 
பாவியு மீதே தென்று பாதவித் துழலு மன்னோ. 

இ-ள். சச்திரவதியும் ௮ரசனும் போகுமளவில் குளிர்ந்த நீர்க்குளங்க 
ஞூம், (தமக்குள்ளனவாக) விளங்குகின்ற செந்தாமரைமலரும், நீலமலரும் 
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௨௫0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

செ௮வல்லிமலரும். அழகிய சவெந்தநெட்டியும் தோன்றசசெய்ய அப்படியே 

சர் திரவஇியினுடைய முகமும் அவைசளைத் சோன்றச்செய்ய வண்டு என்டுற 
பாவியும் இது ஏது புதுமையாயிருச்றெதென்று பரித பித தலாயலை தலாயித்று 

பாவி ஓக்க நினைப்பது. (௨ 

வயலெலாஞ் செர்ரெல் செர்ரெல் மருங்கெலாங் கயல்கள் வாவு 
கயலெலாங் கலவை வாசங் காவெலாம் புயல்கள் காவிற் 

புயலெலாம் புகைய யாதப் புகையெலாம் பூழில் பூழில் 

அயலெலா மாரமாரத் தருகெலாக DM BTL. 

இ-ள். வயல்களெல்லாஞ் சலெர்தகெர்களும், அர்தச இவர்த நெற்களி 

னிடமெல்லாம் சயறர்கெண்டைகளும். அப்படி அள்ளுகிற சயற்கெண்டை 
கள்மேலெல்லாம் பலவாசக்கூட்டுமணமும். சோலைகளெல்லாம் மேகங்களும் 
௮ர்சச் சோலை.பிர்படிக௱ மேகஙகளெல்லாம் தமப்புசைகளே; அர்த ஓமப் 
புகைகளெல்லாம் அடல்லிருட்சஙசளினருகே, அக அ௫ல்விருட்சங்களி னரு 
கெல்லாம் சந்சனவிருட்சஙகள்: அச்நசசச்சன விருட்சஙகளி னருசெல்லாம் 
தேவதாரவிருட்சயகள். எ-று. (௩) 

உட ரூ . க . க ச 
துரைமண காறுஞ் €த நுண்டுளித் இரள்கள் சிதறும் 

D ச ‘ 

Borner oro hogs Branwonr «9 ney Germ gn 
மரைமணா நாறும் வெள்ளை வளைமணை நாறும் வாவிக் 

ESOT BOM சாறுமாதர் கனதன்& கலவை யமமா. 

இ-ள். ரீராடடிற பெண்களுடைய கனமான கொங்கைகளிலே பூசினகல 
வைச்சர்தன வாகனையாகனவே குளத் நரைகளும் வாசம்வீசம், குளிர்ந்த 
சிறிய துளிச்கூட்டகளைச செதறுகுன்ஈ அலைசளும் வாசம்வீசும். மீனினங்க 
ளும் வாசம்வீசும், செர்தாமறார மலர்களும் வாசம்வீசும், வெள்ளைச்சங்குக 
ஞும் வாசம்வீசும், அர் ரக்குளர்சரையும் வாசம்வீசும். எ-று. (௪) 

கரும்பினை யொடித்து மள்ளர் கடாவினை யடிக்கச இந்தி 
நிரம்பின முத்,ச மெங்கு நீணிலாக் கதா ரபடித் 
இரும்பின திசைக டோறுக இகற்தலாற் செறிஈது பன்மீன் 
அரும்பிய வானு மாநாட் டசனியு மொத்த வன்றே, 

இ-ள். உழவர்கள் கரும்பை ஒடித்து எருமைக்சடாச்களை அடிக்க அக்ச 
ரும்பினின்றஞ் சிறறி£ ரம்புருலான முழ்துக்கள் எவ்விடத்தும் நெடிதா 
சர் இரப்பிபையை விரித்து இரும்பிப்பார்க்கிற இசைகளெல்லாம் விளங்குக 
றதினாலே நெருங்கப் பல நட்சத் 9ிரறகள்பூகஃ£ அசாயமும் அவ்வாசாய சாட் 
ட.லுள்ள இடியையு மொப்பாயிருர்ருது. எ- 1. (௫) 

ந. —s . [ஆ டி ச் ச் ச . . ச் * 

காய்நதவெஞ் சினர்க டாக்கள் கமலங்கள் சிதைத்த முந்திச் 
Fro FS குழ ஈளெல்லாஞ் சங்கர சிவ மதி 

> உ ற தோய்ந்த பூசசடஙகளெலலாந Glo od WM வலாளைகாளை 
பாயாதவக் Hip aolor VANTLO LID M ov Lidell WT Mov. 

இ-ள். அப்படி உழவராலே அடிக்கப்பட்ட வெவ்விய கோபத்தை 
யுடைய எருமைச்சடாக்கள் தாமரை மலர்களைக் கெடுத்து அழுர்துதலா?



காசிகாண்டம் ௨௫௧ 

சாய்ச் துடெச்ற கழிகளிலேயெல்லாம் சஙகுக்கூட்டஙகள் சரிர்து இடச்கின் 
நன எருமைகள் படிஈத பூம்குளபகளெொல்லாம் இளவாளை Sor sar துள்ளுவன 

வாடப் பாய்ச்த அர்சச்குரிக ளெல்லாம் பலாப்பமத தேன்லக்து ரிரைவனை 

வாகும். எ-று. (௬) 

கடைசியர்குரவை தெட்டிக கலங் ய int aD bac 

னிடையிடைமறைவ?க 3போலிரி ௨னகிலிர வெல்லாப 
மடையிடைசரியுமுகதம் வளரிராரசைவன் டளஞளி 

உடைபெரும்புன லிமீலாடி யொளிப பன போடற வன்ற, 

இ-ள். அசத சாட்டிரள்ள ழஃகஞரடைய காளைப் பாட்டைக் 
கேட்டுக் கலங்கி மயஙஇ௪ மீசாலை.பிலள்ள ம டிரினடு விடங்கறரி?ல மறை 
ர்து சொள்ளுகொகைப்போர் இ.ரிகளெல்லாம் , டலாயின. கீர்மடைகளிலே 

ஒதங்குகின்ற முத்துக்கள் ௮௫; உழ களுடைய ஒளிவளருன் ற இளமை 
யான தர்தவரிசைசளைச்சணடு பயர்து கரையை உடைக்க பிரவாக ஜலத் 

அக்குள்ளே ஒடியொளி£ அசொள்ளுன் ஈன பபொண்றன. எ-று. (௪) 

இன்விளைமதுவுண்மள்ள ரிருதுமாள்கொண்டுவித்தி 
முன்விளைசெரநெல்கொய்து வருமு ஈன் மூதிர்ஈது காய்ந்த 
பின்விளைகதிர்களாலைப் பெரும்ளின் முளேப்ப வெல்லாம் 
பொன்விளைகுரலிற்2றும வெள்ளிலால் பபான்றவன்றே. 

இ-ள். இிததிப் புண்டாகும் கள்ளைக் முடிழ்றும் கொண்டிருக்கற உழ 

வர்கள் ஆலோசிழ்திருர்து ஈல்லகாள் கேட்டு விதைத்து முன்னே விளைந்த 

Fabs Os mater அறுச்துக்கொணடு மீபான பின்பு தோன்றுகிற அரக One 

வினடி முற்றி உலர்ச்நபின்பு விளக கஇர்கள் ஆலைக் கரும்பின் சாற்றுப் 

பெருச்சனொாலே விளைவன அவை யெல்லாம் பொன்னணிதமாக விளைகின்ற 

சதிர்களுக்கு வெள்ளிவால் முளைதார/ போ லிருச் பன. எ-று. (௮) 

இயலறிபுலவோர்தம்மாட்டுள் ள்னவில் லா £க்தீந்த 

செயலறிஈதுளசாள்கைமமா றளித்திடாசெலவொர் போல 
வயல்வளஞ்சுரக்கமேனாண் [DD [PUM Che IH Fh FN ல் 

புயல்வளாவிசும்பிற்செரநெல போய்ப்புகவளர் நதவன்றே, 

இ-ள். ஈகையி னிலச்சணச் நரெரிர்ர தாராக்கள் தயகளிடகடு லுள்ள 

பொருள்களையெல்லாம் இரப்2பார்ச்குக மொடு; செய்கைதெரிர்து தமக் 
குண்டான போதில் அப்படி மூன்கொடு்தவர்களுக்குப் பிரதியுபகாரஞ் 

செய்யப் போகிற ரல்லோரைப் போல. அயலிலே விளைவுண்டாக முன்னா 
ளில் மழைபெய்கறதா லதிகமான சிறப்புமிக்க அர்தமேகஙக ஞலாவுஇன்ற 
ஆகாயத்திலே சிறர்ச நெர்கள்போய் மூட்வெதாக வளாந்திருக்தின்றன. (௯) 

இத்சகையாயகன்னாட் டெல்லைகண் Girard Cu 
மைத்தழை கபாட வாயின் மணிநிழல் வக்து கண்ணிக் 
கொற்றலர் குழலி யோடும் கோளெ Om குமர னோடும் 
மெய்த்திறலமைச்ச ஜோேடும் வித்தகன் காச புக்கான.



௨௫௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். இப்படிப்பட்ட பெருமையை யுடையகான ௮௪ ஈல்ல சாட் 
டன் வளமுமுதுங் கண்டு கொண்டு விறைவிலேசென் று மேகர்தவமுவதான 

சதவுபூண்ட கோட்டைவாயிலின் அழகிதான நிழலிலே வரதுகூடி சொத்து 

கள்விரிர்த கூந்தலையுடைய சர்திரவதியுடனே சுக்ரொசாரியும் புத்தினு 
மெய்கீ€ர்ச்தியென்கிு பெயரையுடைய மாதிரியுமாக அரிச்சந்திரன் காரப் 

பட்டணததுக்குள்ளே போனான். எ-று. (௧௦) 

ஆரண காலை கோடி. யாவண வீதிகாடி 
தோரண வாயில் கோடி. சுடாமணி மாடங் கோடி 
பூரணகும்ப மின்னிப் பொலியுமண் டபங்கள் கோடி 
வா. ரண பந்திகோடி வயப்பரிப் பட்தி கோடி. 

இ-ள். வேகாச்சியயன சரலைகள் கோடி. கடைவீதிகள் சோடி. தோர 
ணங்கட்டின வாயில்கள் கோடி. ௨ஊளிபொருர் ன சூரியகாக்தக்சல்லாற் செய் 

இருக்கற வீகெள்கோடி. ரிைகுடர்சள் விளங்திப் பொவிவகொண்ட மண்ட 

பங்கள் கோடி. யானைச் சாலைகள் கோடி. குதிறாலாயங்கள்சோடி.எ-று.(௧௧) 

ஆடுமங் கைய ரனச் உ ராவொராடல் காண 

ஒடுமங் கைய ரனற்ற ருலாவமங கைய ரனநதா 

பாடுமங் கைய ரனம்தர் பயிறரு வீதி யெல்லாம் 
வாடுமங் சையும யோத்தி மன்னனுங் கண்டு போனார். 

இ-ள். ஆடுகின்ற! பெண்கள் அரேகர்கள் ஆடுஇரூர்கள். அவர்சளாட 

லைக்காண ஒடுகிரபெண்கள் அசேகர்கள். அங்கே போக்குவரவா யிருக்றெ 

பெண்கள் அகேகர்கள். பாடுகிஈ பெண்கள் அரதேகர்கள். இப்படியாக பழகு 

தலையுடைய தெருக்கள் முழுதும் கோர்வுள்ள சர் இிரவஇயும் அரிச்சர் தரனுங் 
சுண்டு கொண்டே போஞார்கள். எ-று. (௧௨) 

தொலைவிலா முதல் வஞர்க்குஞ் சுக்கரன் னக்கு மாய 

அலைவின்மா நகரம் புக்கார் ரரிவைய ரளகக் காடும் 
soa Naar gy Dawud கடி.தட வரவும் பார 
மூலையெனுமலையும் வச்து முடுகின மறுகு தோறும். 

இ-ள். மனச்சோர்வில்லாச தலைவனான. அரிச்சக்சரனுககும் கூடவரு 
இற சுக்சொனுக்கும் ௮ர்.ர அலைச்சலில்லாக பெரிய காசிரகாத்துக்குள்ளே புகு 
ந்து செல்லுவாரானபோது. அயகுள்ள பெண்களினுடைய கூந்தற்காடும் 
மான்போல்வன௮வாஇிய கண்களென்டிரகடலும், சுகத்தைததருவதான நிதம்ப 
மாகிய பாம்பும். சனக்ச சொஙகைக ளென்கிற மலைகளும் தோன்றுதலாய் 
முன்னே கண்டுகொண்டுவர் தப்படியே விரைவு கொள்ளலாயின வீதிக 
ளெல்லாம். எ-று. (௧௩) 

உத்தி பத்தி மீதிலுயாந்தமா ளிகையி னெற்றிச் 
தித்திரச் சாள ரங்க டிறந்து செஈதிழுவை யன்னார் 
வத்திரச் சிலைகள் காட்டி மன்னனை யிலக்கா வெய்த 
௮த்திர மனந்த கோடி யணைந்தில வறிவுக் கஞ்சி,



தாசிகாண்டம், 2௨௫௩ 

இ-ள். உத்தாவரிசைகளின் மேலே உயர்ர்துள்ள வீகெளின் முகட்டிலே 

அழகான சன்னல்களைத் இறந் கரின்று லட்சு.பியையொப்பான பெண்கள் 

முகத்திலுள்ள புருவமாகய வி;வள்வளைவாக அரிசசக்காமகாராசனை லட் 
சிய மாகவைத்துச செலுத்தின சண்களான அனர்தங்கோடி அம்புகளும் இவ் 

வரசனுடையதிடஞான த்துக்குப் பயச்து அருகில் நெருங்கவில்லை. எ-று. 

௮ன்னவை பலகண்டேக யணிமணிக் கோயி னண்ணி 
ஈன்னதி புனைந்து சென்னி சாயகன் விசுவ நான் 
சன்னிதி தன்னிற் சென்று தலையுற வணங்கிப் போது 
மன்னவர் பெருமா னங்கோர் மணிமுடிப் பொதியில் VFA Gre. 

இ-ள். அப்படிப்பட்ட அ௮.இசயங்கள் பலவுங கண்டு சென்று பஇத்து 

ள்ள இரத்தினமயமானகோயிலுக்குள்ளேபோய் ஈல்ல கஙகாஈதியைம் தரித்த 
தலையையுடைய சுவாமியான விஸ்வநாபூர் சுிதிமுன்னேசென்று நதலைபடிய 

வணபூக்கொண்டபினபு வெளிமயேவக்து அபசர்ச்ச. சனானவன் ௮வகே ஒரு 

அழயெ இகெரழ்தைக் கொண்டிருக்க அம்பலச சாவடியைப் போய்ச்சேர்ச் 

தான். எ. (SG) 

அப்பெரும் பொதியில் புக்கா ரமைச்சனய காடி நண்ணி 
எப்பெரும் பண்டமுங் கொண் டெய்தின னிமைப்ிி னட்டுச் 
செப்பெருச் திருவினல்லா டிருக்கையாற் படைக்க வன்னம் 
துய்ப்பன செய்திருநதா ரிருந்தபி னிகழ்ர்த சொல்லாம். 

இ-ள். அந்தப் பெரிதான பொதுச்சாவடிச்குள்ளே போனவர்களில் மந் 

இிரியானவன் சடைவீதிக்குப்போய் எவ்விதமான பெரிகான சமையலுக்கு 

வேண்டியவைக ளெல்லாம் வாஙஇக்கொண்டு ௮ர்ழான். வர்தபின்பு, ஒரு 

கணப் பொழுதுக்குள்ளே சமையல் செய்து சொல்லுதற்கரிதான இலட்சுமி 

போற் சிவந்த சச் இரவதியானவள் னது திருக்கைகளாலே படைத்தசோற் 
றைப் புசித்துக்கொண் டிருந்தார்கள். அப்படி யிருர்தபின்பு ஈட் ரவைகளைச் 

சொல்லுகிறோம். எ-று. (aa) 

சர்தக்கலிவிரு த்தம். 

ஒருகாள்செ லமறுகாளையி லுறுதீவினை நினையா 
பொருமால் களிநுடையானொடு புகசோன்மிக வெருளா 
முருகார்தொடை முடியாய்மறை முனிகூறிய பொருணி 
தீருமாறுள தெனிலின்றத தருகசென்று தடுத்தான். 

இ-ள். ஒருசாள்போச மறு இனச்திலே மிச்ச கெடுமைசெய்ய நினைத்துப் 
பொருதுவதான உயர்ர்த பட்டத்து யானையையுடைய ௮பசனுடனே சுக்கரன் 

மிகவுங் கோபங்கொண்டு வாசனைதங்கெய மாலைழமுடியையுடைய அரசனே ! 

வைதிகரான விசுவாமித்தாருச்குசன சொன்னபொருள்களை நீ கொடுப்பதுண் 

டானால் இப்போதே அதைக் கொடுத்து விடென்று தடுத்து ரின்றான். எ-று. 

௮ தரப்பெரு கரவத்தொடு மழல்கட்புகர் பலகால் 
முூதிரச்சிெல சுடுகட்டுிரை மொழியப்பொரு டருமச்



௨௫௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சதுரொப்படி யெனவெய்த்துட றளரத்துணை விழிமுத் 

அுதிசச்சிறி தெதிருததா முரையாம விருந்தான். 

இ-ள். அதிர்சசியாக மிகுகின்ற முூழக்கத்துடனே' கொ௫க்கின்ற சண் 
களையுடைய ௪க்க[ன் பலமாமும் முதிர்சசியாகக சிறிது ஈடுஞ்சொற்களைச் 

சொல்லும்போது இனிப் பாரும் நருவதான புதகஎப்படி யன்று இளைத்து 

உடம்புசோர்வாக இரணகெணகபரிலும் முழதுப்போல் ரீரொழுகச்கொஞ்ச 
மேனு மறுமொழிசொல்லாம லிருந்தா னாசன், எ-று (௧௮) 

மொழியும்புரியுணாமுடிம் முலையாண்முதிர் சடனீர் 

பொழுியுங்கயல விரயாண்டாளி பொருணல்குத றுணியா 

எழுசன்றதொ பசிபானலி வெருகஞ்சய வெலிபோல் 

௮ழமுிண்றதெனசீசயென வவலுஞ்சில மொழிவான். 

இ-ள். அப்படிக சச்ரன சொல்லுகிற பழிப்பு வார்த்தைகளைச் கேட்டு 

அரும்புபோலுர் கனஙகளை புடையவளாய் முதிரர்த கடல் நீரைப்போற் 

சரெதுகன்ற கெண்டை மீன்போலுய கணகளையுடைய சந்திரவதியானவள் 

அரசே, விஸ்வாமித இரருக்குக்கொடுக்கவேணடியபொருள் கொடூடுகிறதற்குத் 

துணிவுகொள்ளாமல். மூளுகன் உதான ப௫ியினாலே வருந்துகின் உ ஒருபூனைக் 

குப்பயப்படின் ற எவியைப்போல கண்ணீர்விடச் காரிய மென்னவென்று 

சொல்ல. அரசனும் மனைவியைகோக்கிச சிலவார்க்சை சொல்லுகிறான். எ-று. 

மின்னஞ்சிய விடையாய்கதிர் வேலஞ்சிய விழியாய் 

வன்னெஞ்சுடை முூனிஈம்முடை வளழமுள்ளது கொண்டான் 

என்னெஞ்சமு முன்னெஞ்சமு மொன்றன்றியி ரண்டோ 

உன்னெஞ்சறி யாதென்வயி லுளதோபொரு ளென்றான். 

இ-ள். மின்னலஞ்சுவமசான இடையும் ஒளிபொருச்தின வேலாயுதமும் 

அஞ்சுவதான கண்களையுடைய பெணணே! கடினகெஞ்சையுடைய விஸ்வா 
மித்திரர் ஈம்முடைய செல்வமாச வுள்ள வெல்லாம் கவர்ந்து கொண்டார். 

அகையால் என் மனமும் உன்மனமும் ஒன்தேயல்ல இரண்டாகுவதுண்டோ 

(இல்லையே இணி) உன் மன இற்கு; தெரியாச பொருள்கள் என்னிடத்தி 

ஓுணடோவென்று சொன்னான் அரசன். அதர்கு. எ-று. (௨௦) 

கல்லென்றுயர் தோளாய் கெளசிகனெண்ணுத லல்லால் 

இல்லென்பது முளதென்பது மியாமெண்ணுத றகுமோ 

எல்லொன்றினி யவஇததின மெனையும்மக னையுநீ 
வில்லென்றனள் கற்புக்கொரு வித்தாகியு தித்தாள். 

இ-ள். மலையென்று சொல்லலான தோள்களையுடைய அரசே! ஈம்மிடத் 

இலே பொருள்களில்லை யென்பதும் உள்ளசென்பதும் விசுவாமித்திரர் ஆலோ 
சிச்சவேண்டியதே யல்லது ராம் இர்தச சுகீகரனைக்குறித்து வருத்தஞ் செய் 
இரானேயென்று அலோப்பது சக்சசல்ல இனிக்செலொனசாள் முடிவாகு



காரிகாண்டம். ௨௫ழ் 

முன்னே என்னையும் புத்திரனையும் £ீர் விலைசெய்து விடுமென்து பதிவிரதா 

தீருமத்துக்கு ஒருவிசையாடுச் தோன்றின சக் தாவதி சொன்னாள். 

. எல்லொன்றும் - காள் முடிவுபெறும். (௨௧) 

௮வவாறுரை செயமன்னவ னலையுங்குறை யுயிர்கொண் 

டெவ்வாறுமை விலைகூறுவலெ னவெண்ணியி டைந்தான் 

வெவ்வாய்வடி வேலோயெமை விலைகூறுச௪ லரிதென் 

ஜெொவ்வாயெனின் விடுமோகம தூ[நின்வலி யென்னாள். 

இ-ள். அப்படிச் சந்தாவகி சொல்லவே. ௮பச்னானவன் அலைவதான 

குறைவுயிலைச் கொண்டு உஙகளை எப்படி விலைகூறவேனென்று நினைத்து 

வருந்திப் பின்னிடுிம்போது, வெம்மைவாய்ர்.2 கூர்மை கொண்ட வேலை 

யுடைய அரசனே ! எங்களை விலைக்கு விர் நருமையென்று நீர சம்மதி 

யீரேயானால் ஈம்முடைய பூர்வகருமம் விட்டுவிடுமீமா வென்று சந்திரவுதஇ 

சொன்னாள். எ-று, (௨௨) 

தேமென்கனி வாயாளிது செப்பச்செய லிதுவே 

யாமென்றழ வேவெள்ளியு மதுவேஈல னென்ளுன் 

மாமன்னவன் மைந்தன்றலை மிசையுங்குல மடவாள் 

பூமென்குழன் மிசையுஞ்சிறு புல்வைத்து நடந்தான். 

இ-ள். தித்திப்பமைர்த மிருதுவான கணிபோன்௱ வாயையுடைய சஈஇர 
வதி இப்படிச்சொல்லவே, இனிச் செய்யத்தக்க இதுவே சரியென்று eps 
தபோது, சுக்கிரனும் அப்படி விற்றே ஈன்மையென்ற சொன்னான். அப் 
போது பேரரசனானவன் புஜ இரன்றலைமேலும் குலச்கொடியான சர் இிரவதியி 

னுடைய பூவையணிந்த மிருதுவான கூர்ரல்மேலும் சிறுபுல்லைவைத்துக் 

கூட்டிக்கொண்டு சென்றான். எ-று. (கர 

மெள்ளச்செல நாணஞ்செல விரையசசெல வாய்மை 

தள்ளப்புதல் வனையும்மயி றனையும்முன டத்தி 

உள்ளத்துய ரறிவாகிய are gis Bibi 

வெள்ளத்தினை யடையாவிறை விலைகூறி நட தான. 

இ-ள். அப்படிமெதுவாகப் போகும்போது வெட்கய கொண்டவனாக 
விரைர்துசெல்லும்போது வாய்ப்பேச்சுகள் நமொறவும் புத்தொனையும் மனை 

வியையும் முன்னே ஈடத்திசக்கொண்டு மனத்திலே உயர்ந்த அறிவாயெ பலத் 

இதனாலே சிந்துகின் உ கண்ணீர் வெள்ள ததுக்குள்ளே முழுகாமல் அசை யடகீ 

இக்கொன்டு ௮ாசன் விலைகூறிச்கொண்டு கா௫ஈகர் வீதியிலே சென்றான். 

தாலத்தற முணராதுயிற் தளரும்படி. பலசெய் 

வேலைப்பழ வினைபற்றிட விற்கின்றனன் வினையேன் 
வாலைச்சிறு பழுவத்தெனன் மரபிற்புதல் வணையும் 

நீலக்கயல் வி/நியாளையு நிதியுள்ள வர் கொண்மின்.



௨௫௬ அரிச்சந்திரபுராண கலமும்-உரையும், 

இ-ள், உலகத்தினது தகுதிதெரியாமல் உயிர் தளர்வதாகப் பலபடி. 

செய்த முன்கருமத்தியலே துன்பம்வர்துதொடா ௮தற்காக இளமையான 
திறிய பருவத்தையுடைய எனது ஈல்ல குலபுத்திரனையும் நீல நிறத்துடனே 

கயற்செண்டை போன்ற சண்களையுடைய மனைவியையும் பாவியான நான் 
விலைசெய்கிறேன்; பொருளுள்ளவர்கள் வாங்இச்கொள்ளுங்கள். எ-று. 

பூர்வகன் மர் தொடர்ந்துபிடிக்க என்ச. (2.@) 

சோதித் திருமுடியானிவை சொல்லச்சுடர் மாட 

விதித்தலை நின்றோர்சிலர் மிகவும்மன மழலாப் 
போதிற்றிரு வனையாளிவ டனையும்பு தல்வணையும் 

ஏதிப்படி விலைகூறிட வெய்துந்திற மென்பார். 

இ-ள். ஒளிபொருக்கின இருமுடியையுடைய அரசன் இப்படிச் சொல் 

லவே பிரகாசம்பொருர்தின மாடவிதியிலே நின்று கணடோர்கள் சலரமிசவு 
மனங்கொதித்து பூமேலிருக்க இலட்சுமியை யொச்தவளாகய இந்தப்பெண் 

ணையும் மகனையும் என்னகாரணக்தினாலே இப்படி விலைச்குவிந்க நேரிட்ட 

தென்டஇரூர்கள். எ-று. (௨௬) 

செருவுற்றக ணயிலைப்பொரு திருவொபபவ ளிவளும் 

மருவற்றணி தெரியற்புய மதனொப்பவன் மகளும் 

ஒருவர்க்குறு விலையிற்பொரு ஞடையார்களு முளரோ 

இருவர்க்குறு விலையிப்பதி யெவர்ஈல்குவ ரொன்பார். 

இ-ள். யுத்தத்துக்குத்தகு்த வேலையொத்க கண்சளையுடையஇலட்சுமிக் 

கொப்பானவளான இந்த மனைவியும், மணஙகொண்டழககொன மாலையை 

யுடைய மன்மதனையொப்பானவனான இரதமகனும் ஒருவனுக்குப் பாத்திய 
மாகத்தச்க விலையுள்ள பொருள் கொடுச்கத்சக்கவர்களான செல்வர்களு மிங் 

குண்டோ? (இவ்விருவரிலே ஒருவருச்கே பொருள்சொடுத்து வாங்கத்தச்சவ 
ர்கள் இங்கில்லையாளுல்) இவ்விருவருக்கும் தகுந்தவிலை கொதெ்து வாங்கசத்த 
க்கவர்கள் இர்தஷூரிலே யாருண்டென்று தம்மிலே விசாரிக்கலானார்கள். 

தவருக்கல தயிராவச மெலுநீள்கர சைலத் 

தவருக்கல தளகாபுரி யாசுக்கல தலைசேர் 

உவரிக்கடல் புடைசூழ்விய லுலகத்திடை யுறுவார் 

எவருக்கெளி இவருக்குறு விலைகல்குவ தென்பார். 

் இ-ள். சிலர் இவரை விலைக்குவாங்குற சக்தி தவமுணிவருக் சானா 

லுண்டு, அல்லது ஐராவசமென்சித நீண்ட கைம்மலையையுடைய இச்திர 
னுக்குண்டு, அல்லது அளகாபுரியையாளுற குபோனுக்குண்டு. அல்லது 

அலைகள்கூடின அவ்வப்புக்கடல்பச்சத்சே சூழ்ச்த பெரிய உலகத்திலே மதிப் 

புத்தெரிர்தவராகெய யாராலே எளிதாக இவவிருவருக்குச் தச்சவிலை கொடுச்ச 

ப்படும் என்பார்கள். எ-று, (௨௮)



காசிகாண்டம், ௨௫௭ 

மண்மின்னென வருமென்மனை வியையும்மக னையுகீ॥ 

கெரண்மின் னென விலைகூநிய சோமாலுரைகேளா 

விண்மின்னென வஓயம்பரி வெண்ணாலணி மார்பன் 

கண்முன்னொரு மறைம்பான இ களமவாடெதஇர் வந்தான். 

இ-ள். பூமிமேவிபோல் வருகிற என்'மனைவியையும். என்மசனையும்பொ 
ருளுள்ள நீங்கள் வாககிக்கொள்ளுஙக ளென்று விலை கூறிச்கொண்டு வருகிற 

அரசன் சொல்லக்கேட்டு ஆகாய துள்ள மின்னற் போல் விளங்குடின்ற சே 
பூரர்தாங்கினெவனாக வெள்ளை முப்புரிராலணீர்த மார்பையுடைய அரிச்சக்தி 

ரன் சண்ணுக்குமுன்னே ஒருவேப்பிராமணன் ௮௫௪ இருட்டுக் சனத்துட 
னே எதிரிலே வச்தான். எ-று. (௨௯) 

என்சொல்லினை முன்சொன்ன வை யின்னம்ா (க ரெனவே 

மென்சொல்லியை யிளமைந தனை விலைகூறின னெனவும் 

மன்சொல்லலு நின்சேயையு மடமானையும் விற்கும் 

பொன்சொல்லென விறல் 8வலினன் மறைமயானொடு புகல்வான். 

இ-ள். (ஓ விலை கூறினவனே!) யாது சொன்னாய்? முன்னே சொன்ன 

வைகளை இன்னமொருகரஞ் சொல்லென் கேட்கவே, அரசன் இந்த மிருது 

பாஷியான இவளையும் இளமையான பு ,இரனையும் விலைஉமினனென்று அர 

சன் சொல்லுமளவில். உன் பிள்ளையையும் பெணடாட்டியையும் விற்பதான 
பொருள் எவ்வளவு சொல்லென்றுகேட்க, அதற்கு வெற்றிவேலைக்கொண்ட 
அரசன் அரசப் பிராமணனுடன் சொல்லுகிருன். எ-று. (௩௦, 

களபப்பிடர் மிசைநின் றெறி சவணிற்படு சில்மபாம் 
அளவுக்கிரு நிதிநல்கிடி. னதுமீவவிலை யென்ருன் 
உளதப்பொருண் முழுதும்முன துரையின்படி தருவேன் 
தளவத்திரு ஈகையாளொடு மதனை த்தரி லென்ருன். 

இ-ள். யானை முதுகலேர்ன் ஜெரிகின்ற கவணிலுள்ள சல்லானதுபோ 

குமளவுக்குச் சரியாகப் பெரிரான இர வியக கொடு) மால், அதுவே இவ்விரு 

வருக்கும் விலைப்பொரு சென்று சொன்னான். அசற்கு அவ்வளவு பொருள் 

முழுதும் என்னிடததுணடு உன்கசொற்படியே இக்க முல்லையரும்புபோன்ற 

௮ழூய பல்வரிசையை யுடையங ஞூடனே மகனையும் 8 கொடுப்பாயானால் 

தீருிறேனென்று (அவ்வர்தணன்) சொன்னான். ௭-2. (௩௧) 

கலிவிருத்தம். 

இருவ ருக்குமிது விலையா மெனில் 
பொருள எளிப்பனின் றென்று புகன்றிடத் 
தருக வப்பொரு டானெனச் சாற்றலும் 
வெருவி லர்தணன் மீளவுற் கூறுவான். 

இ-ள். இசர்த இரண்மெபருக்கு மிதுவே விலைகிசசயமானால், நானே அவ் 

வளவு பொருளுச் தருேன், இப்போதே யென்ற சொல்ல. அவ்வளவு பொ 
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௨௫௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ருளுங் கொடுமென்று ௮ாசன் சொல்லுமளவில். அஞ்சுதலில்லாக அச்தப்பி 
ராமணன் மறுபடியும் சொல்லுஇருன். GT~ De (௩௨) 

உண்ம கஇிழ்ர்இன் moll ta முறுபொருள் 
கொண்மர் தம்மை யழையெனக் கூறினன் 
வெண்மனசக்தனென் வெள்ளியைக் கூவியக் 
நுண்ம றைகுலக் மீதான்முக சொோக்கியே, 

இ-ள். சான் மன௱களி துச் கொடிப்பகான விலைப்பொருளை வாங்டுச் 

கொள்ளுகிறவனை இஙகே கூப்பீடென்று சொன்னான். உடனே வெள்ளைப்பு 
தீதியனென்கிற அச்தச்சுக்சொனைக் கூப்பிட்டு, அர்ச் குடசுமமான பொருளு 

டைய வேதகுலத்துப் பிராமணனைப் பார்த்து. எ-று. (௩௩) 

இவர்க மக்களி யென்றலு மீவனென் 
றவாத மக்கவன நசை யறைநதன ன் 

உவரி சூழ்புவி மன்னவ னுற்றுநீ। 
கவரு மாநிதி கைபுக்க மகா வென்ஞான் 

இ-ள். இர்தப்பிராமணஸுக்கு நீர் கொடுமென்று சொல்லவே, கொடுச்இ 
றேனென்று அந்தப்பிராமணன் தனதழகய கைபோட்டுக்கொடுத்சான். அப் 

போது, கடல்ரூழ்ர்த வலகம்தையாளுன்ற அரசனான அரிச்சச்திரன் நீர் என் 

கூடவந்து வாடிக் கொள்ள $ தக்க பெருர்ொவியம் உம்முடைய கைவசம் 
அமயிற்றோவென்று கேட்டான். எ-று... (1௨௪) 

வந்த தென்பொருள் வாதையுஞ் சேயையும் 

௮௩ த ணற்களித் காவண நஈல்கென 
முந்த வாவணம் தீட்டி முடிநகபின் 

௪ “ty ௫ ௪ உ . 

மைந்த னோடு மயிலையும் வணங்கினான். 

இ-ள். ௮கற்கு எனக்குவாவேண்டிய பொருள் ஒர்தது, உன்மனைவியை 

யும் மகனையும் இச்சு பிராமணருக்குச் கொடுத்து விலைச்£ட்டு எழுதிக்கொடெ. 

ன்றுசொல்ல. முன்னே விலைச£€ட் டெழுடிக் கொடுத்தான். பின்புபிள்ளையை 
யும் மனைவியையும் கொடுத்தான். எ-று. (௩௫) 

வல்லி போற்றி வருந்த லெமக்கெனச் 
சொல்லி வேற்கட் டுளிபல ச திட 
அல்லி மாமலர்த் தாள்களை யன்புடன் 
புல்லி வீழ்ச் து இடந்து புலம்பினாள். 

இ-ள். அப்போது சக்கிலி கணவனைத்துதித்து எங்களுக்காக நீர்வரு 

திதங்கொள்ளா இருமென்றுசொல்லி. வேல்போன்ற கண்களிலே பல நீர்த்து 

ளிகள் சிர்ததகன.து சாயகனுடைய ௮சவிதழ்களைக்சொண்ட பெரியமலர்போ 

ன்ற பாதங்களைப் பிடித்துக் கொண்டு அன்புடன் விழுந்து கடர்துபுலம்பலா 

னாள். எ-று. (௩௬) 

நின்று காணு நிருபரும் யானுமன் 
றன்று காண வவாவுறு செம்முகம்



காசகாண்டம். ௨௫௯ 

இனறு காண்டக வெய்திய கன்றிமற் 

றென்று காண்ப னி-ரியென மேேங்இனாள். 

இ-ள்: கின்று உம்மைச் சாணவருெ ௮! சர்களும் சானும் அந்த அர்த 

சாள்தோறும் பார்க்க வேண்டுகிற வர் முக ;)சைஇன்ரையகினம் காணக்கு 
டைத்தசேயன்றி இனி என்றைக்கு சான் காணகீடைக்கு மென்று பலபல 
விதங்களுஞ் சொல்லிப் பிரலாபித்தாள். எ-று. (௩௭) 

ஏங்க மன்ன னிடைவனென [படர் 
தாங்கிய நாயக தாவிடை யென்றயல் 

நீங்கி னாளிறை Daa Spt தைத்தமீஇத் 

தூங்கி வாய்விட்டுத் மீதான்றல சற்றினான். 

இ-ள். ஈம்மை நினைத்து அரசன் எஙதிவருர்துவானென்ற உள்ளே துன் 

பங்கொண்டு நாயகா! உச்சாவுகொடென்று சாரப்போனாள். அப்போது மசன் 
அரசன் கழுத்தைக் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு தொங்கி வாய்விட்டுக்கதறி 

அழுதான். ௭-2. (௩௮) 
எமைய வென்னையு மியாவையுந் தாங்கிய 

சுமைபி றக்சை பாசக மாற்றமீதா 
eau corn Bm குறவென் நிருந்தவா 
றமையு மோலை யனேயென் நரற்றினான். 

இ-ள். எங்களையனே! என்னையும் என் தாயையும் இரட்டிததுச் கொண்டு 
வர தசுமையை யிறக்கச்கொண்டீரோ! இப்போதுமக்குச் சுகமாயிற்றோ! நாங் 

களும்மைச் சோர்து இங்கே உ௱வென்றிருக்ஈபடி. போதுமோ! என்டயனே! 
என்று மகனானவ னழுதான். எ-று. (௩௯) 

கழுத்தைப் பூண்டழுங் காதலன் கைகளை 

அழுத்த மாம்பற் றறவிடு வித்தன ன் 

விழித்த கட்பொறி இ திட வேதியன் 

இழுத்துப் போய்த்தன தில்லி. மெய் தினான். 

இ-ள். சமுத்தைச் கட்டிச்கொண டழுகின்ற புச்சினுடைய சைகளை 

அழுத்தமாக பிடி.ப்புப்போக நீக்குலி$ சவனாகி இற துபார்க்கிற கண்களிலே 
நெருப்புப்பொறிகள்ிர்5 அந்தப்பிராமணன் அப்பு இரன் கையைப்பிடித்து 
ததன் வீட்டுக் கழுத்துச் கொண்டு போய்சசேர்க்தான். எ-று. (௪௦) 

கடிய வேதியன் கைதொட்டி முத்தவக் 
கொடுமை கண்டு குலைகுலைர் தங்கியே 
இடிவி முந்த மராமா மீதெனும் 
படி.வி முர்தனன் சற்றும் பதைத்்இலன் 

இ-ள். அப்படிக் கடினசித்தனான பிமாமணன் புத்திரன் கையைப்பற்றி 
யிமுத்துக்கொண்டுபோன ௮ர்தக் கொடுஞ் செய்கைப்பார்த்து, அரசன் ஈடுநடு 

க்கமாய் அழுது இடிவிமுதலான மராமரம் இதுதா னென்னும்படி €ழேவிழு 

ந்தான். சற்றேனும் உடம்பசைதலில்லாது அப்படியே படெர்தான். எ-று, (௪௪)



உறல் அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

வந்து மந்திரி மன்னனைத் go Bs 
புந்தி யில்லவர் போலப் புலம்பூவ 

தெந்த காரண மென்றடி போற்றலும் 
சிந்தை வாட்டமுங் கோட்டமுக் தறினான். 

இ-ள். அப்போது சமீபத் ஏலே மர்திரியானவன் வந்து அரசனை யெடு 

த்தூ அரசே! நீர்பூத்தியில்லாரவரைப்போற் பிரலாபிச்சிது என்னகாரணம் 

என்றுசொல்லிப் பாதங்களை வணங்கும்போதில், அரசன் மனத்திலுள்ள 

வாட்டமும் மனக்கோணலுர் தீர்ச்து செளிர்தான். எ-று. (௪௨) 

அர்த ணனமுக (8நாக்கி யரும்பொருள் 
வந்த தோவென்று ஈன்னன் விளம்பயான் 

இந்த மாநிதி பெற்றன னின்னமும் 
சிர்கை யோடுரசை செய்வதொன் றுண்டென்றான். 

இ-ள். அப்போது அச்சுக்கொனாகிய பிராமணன் முசத்தைப் பார்த்து 

உமக்கு என்னாலே இடைக்கவேண்டி௰ அருமையான பொருள் வந்து Cares 
தோவென்ற அ௮ாசன்கேட்க, இந்தப் பெரிதான பொருள் பெற்றக் கொண் 
டேன். இன்னமும் என்மனசாரச் சொல்லுவதொன் றண்டென்றான். (௪௩) 

முனிக்கு முன்ன மொழிந்தபொ னீர்தனை 

எனக்கு கூலிநீ uF aan கென் னென 
உனக்கு ம்ருவன் வாவென வுத்தமன் 

றனக்குப் பினனடர் தான்வினைச் சல்லியன். 

இ-ச். நீ லிஸ்வாமித் தானுககுச் கொக னென்று சொன்ன பொ 
Garé கொடுத்தாய் சரியே, கூடவர்த எனக்குக் கூவி கொடுக்குற பொருள் 

எங்சே யென்று கேட்க. உமக்கும் கொகெடுறேன் வாருமென்று சொல்லவே 
கொடுஞ் செய்கையை யுடைய சுக்கரன் உம்சமனான அரசனுக்குப் பின்னே 
சென்றான். எ-று. (௪௪) 

அன்ன காலை யமைச்சை மீகாக்கியே 
என்னை நீவிற்றி வற்குப் பொனீகெனாச் 
சொன்ன போதிற் றுணுக்கென வேங்கயெம் 
மன்ன கேளென மந்திரி கூறுவான் 

இ-ள். ௮ஈத வேளையிலே, மந்திரியைப் பார்த்து என்னை நீ விலைசெய்து 

இக்தச் சுச்ெனுக்குச் கூலிப்பொருள் கொடென்று சொன்ன போதில், மர் 
இரி திடுக்கட்டமு௫ு எங்களரசனே! கேளுமென்று சொல்லுகிறான். எ-று. 

௩ 

௮ன்னை யாயெம சாண்டகை யாகிய 
நின்னை யான்விலை கூறுத னீதியோ 
என்னை நீவிற்றி வற்குச் செலத்தகும் 

பொன்ளை நல்கென வீழ்ந்தடி பூண்டனன். 

இ-ள். எனக்குத் தாயாகி அரசணுமான வும்மை கான் விலை கூறுறெது 

நியாயமன்று, நீர் என்னை வில் செய்து இந்தப் பிராமணருககுச் செலுத்தத்



நார்காண்டம். 2 Ind 

தக்க பொருளைச் கொடுமென்று 8ழே விழுச்து வணங்கிப் பாதங்களைப்பிடித் 

துக்கொண்டான். எ-று. (௪௬) 

மண்ணில் வீழ்ந்த வமைச்சனை மார்பணை த 
தொண்ணி லாவதனத்தொளி மாழ்கவே 
கண்ணினி ற்புன லாட்டிக் ao Haar 
எண்ணு நீர்மைக்கி ேற்கும தோவென்றான். 

இ-ள். அப்படி. மண்ணிலே விழுந்து ெக்கிற மக்கிரியை ௮ரசன் தன் 
மார்போடணைத்துக் கொண்டு அழடிதொன சர்இரன் போன்ற முகத்தில் ஒளி 

மழுங்க தனது கண்ணினீராலே அவனை முழுகச் செய்து விசுவாமித்திரர் 
ஆலோித்திருக்ெ தகுதிக்கு இது தக்கதாகுமோ வென்றான். எ-று. (௪௭) 

ஏற்கு மோபொருட் குன்னைவிற் றீகுவ 
தார்க்கு மாதவ னெண்ணம றியலாம் 
தார்க்கு லாவுவெள் வேலவ தாழ்க்கிலா 
தார்க்கு ளென்னைவிற் ௫ொண்ணிதி நல்கென்முன். 

இ-ள். சான் கொடுக்சவேண்டி௰ பொருளுக்கு உன்னை விற்றுக் கொடுக் 
Hog தக்கதாகுமோ! இணி எல்லோரும் அந்த விசுவாமித் தூருடைய நினை 

லெப்படியென் நறியப்யும் வெற்றிமாலை விளங்குவதான வெள்ளியவேலையு 

டைய அ௮மைச்சனே! இணி நீ தாமசஞ் செய்யாமல் இந்த வர்ச்குள்ளே கொ 

ண்டுபோய் என்னைவிலைசெய்து அழடிதான திரவியஞ் சுக்சரனுச்குக் கொடு 
த்துவிடென்றா னரசன். எ-று. (௪௮) 

என்ன பாவமெ னக்குப் பலித்ததென் 
றன்ன கர்ப்பல வாவண வீதிவாய்ப் 
பொன்னின் மாமுடி மீதிற்புற் சூடியே 
மன்ன ஊைவிலை மந்திரி கூறுவான். 

இ-ள். இதென்னபாலம் எனக்கு இலபிதமானதென்று அர்தவூரிலேபல 

சடைவீதிகளிலுஞ்சென்று அரசனது பொன் முடிசூடகற பெருமை பொருசர் 

தின தலைமேலே ஒரு புல்லைச்ரூட்டி அரசனை மந்திரி விலை கூறுவானானான். 

ஆதி நாலின ராயினு மல்லது 

சாதி மீனாக ளாயினலுஞ் சால்புடைக் 
கோதி லான்றனைக் கொண்மி னெனப்பல 
விதி தோறும் விலையது கூறினான். 

இ-ள். வேதசாஸ் திரங்களுக்குரிய பிராமணரா யிருச்தாலுஞ் சரிதான், 

ஜாதிசண்டாளரானாலுஞ் சரிதான், சான்ருண்மையையுடைய குற்றமில்லாத 

இந்த அரசனை வாங்கிச் கொள்ளுங்க ளென்று பலவரடிய வீதிகளெல்லாம் 
விலைசொல்லிச்சொண்டு இரிர்கான் மந்திரி. ௪-று. (௫௦) 

வார மேதகு மந்திரி மன்னனைத் 
தூர வேவிலை கூறிய சொற்கொளா



௨௭௨ அரிச்சக்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

வீர வாகுவெ னும்பெயர் மேவினோன் 
சூர நீர்மைப் புலைமகன் மோன் றினான். 

இ-ள். உரிமைத்தனத்திலே சிறந்த மர்திரியானவன் அரசனைச் தரத் 
திலிருந்து விலைகூறிவருகுற சொல்லைச் கேட்டுக்கொண்டு வீரவாகு வென்றெ 

பெயரைச்கொண்டவஞாய்ச் குரத்சன்மையையுடையஒரு பறையன்வந்தான். 

குடக்க ளூண்டு மயங்கிய கொள்கையால் 
தடக்கை கால்விதிர்ப் புற்றத எர்ச்யொன் 
விடக்கின் ரோசை விண்டுவின் றண்டினில் 
தொடக்கிக் காவிய திண்பெருர் தோளினான். 

இ-ள். ௮வன் ஒரு குடச்கள்ளுங் குடித்து மயங்கியிருக்கிற கொள்கையி 

னாலே நீண்டகைகளும் கால்களு நடுங்குன்ற சோர்வையுடையவனாய் மாமிச 
தீதைஞூடியிருக்கிற மாட்ுக தோல் சமையாகிய இவற்றை மூங்கிற்றடி. யிலே 
கூடைமேற்கொண்டு மாட்டிக் காவடிபோட்டுச்சொண்டுள்ள் பலமான பெரி 

யதோள்சளை யுடையவனாய். எ-று, (௫௨) 

சுமக்குங் சாவைத்துச் தூசொடு வாய்புதைத் 
அமக்கு வேண்டு முறுபொரு ணல்கிடின் 
அமைக்கும் புன்றொழி லாளரெம் போல்பவர் 
தமக்கும் விற்கத் தகுதியுண் டோவென்ளான். 

இ-ள். தான் சுமர்துவருவதான காவடியைச் £ழேயிறக்கவைத்து விட்டு 

இடையின் வஸ்இரத்தாலே வாயை மூடிச் கொண்டு ஐயா உங்களுக்கு வேண் 
டிய மிச்சபொருளைச் கொடுத்தால்,ஒருர் சொல்லச் செய்வதான இழிதொழி 
லாளரரகிய எம்மை யொத்தவர்களுக்கும் விலைசெய்யத் சச்கதுண்டோ வெ 

ன்நு கேட்டான் வீரவாகு. எ-று. (௫௩.) 

அன்ன தன்மைய சசன்மனங்கொளா 
இக்ஈ கர்க்கு ஸிவனல தெம்விலைப் 
பொன்ன எளிப்பவ னில்லெனப் புர்திவைத் 
தென்னை வில்லென்ற மைக்சற் இயம்பினான். 

இ-ள். ௮ர்தவகையை அரசன் மனதுட் கொண்டு, இந்த வூருக்குள்ளே 
இவனையல்லாமல் ஈமக்கு விலைபொருள் கொடுக்கிறவ னில்லையென் ரூலோசி 

த்துக் கொண்டு மர்இிரியைப் பார்த்து என்னை விலைசெய்து விடென்று சொ 

ன்னான். ஏறு. (௫௪) 

யி னன்றென் றமைச்சனு மவவயின் 
மேனயி னினிவிற் பலுனக் கென்றான் 
சயு ஈல்வில் யேதெனப் பொன்பதி 
னாயி ரம்மென் றமைச்சனி யம்பினான். 

இ-ள். அப்படியானால் ஈல்லசென்று மர் இரியானவன் அவ்விடத்திலே 

வர்தவனாயெ வீரவாகுவைப் பார்த்து நான் உனக்கு விலைசெய்கேேனென்று



தாசிகாண்டம். ௨௬௩ 

சொன்னான், அதற்கு வீரவாகு கான் கொடுக்கத் தகுதியான விலை யென்ன 
வென்று கேட்க, மந்திரி பதினாயிரம் பொன் கொடுக்க வேணுமென்று சொ 
ன்னான். எ-று. (௫௫) 

தீருகுவே னெனக் தன்பெய ராற்பொறித் 
தருளி னன்புலை யற்கமைச் சாவணம் 

பொருளை வாங்கிப் புகாக்களித் தையபோப் 

வருகக வன்ன மகிழ்ச் சவ னேகினான். 

இ-ள். அப்படி ஆபிரம்பொன்னும் தருகிறேனென்று வீபவாகுசொல்ல, 

உடனே மர்திரியானவன் தன் பெயராலேவிலைச்ச£ட்டெழுகி அச்தப்புலைய 
னுக்குச் கொடுத்தான். அப்படிக் கொடு$ம பொருளை வாங்டச் சுக்ெனுக் 
குச் கொடுத்து, ஐயா சச்சிரசாரியரே: போய்வாறுமென்று கூற, சுக்கரன் 

சந்தோஷமாகச் சென்றான். எ-று. (௫௬) 

மீளி வேந்தும் விடக்கன்ற சைச்சுமை 

தோளி லேற்றிப் புலையற் மெடார்தனன் 

ஆளி மொய்ம்பின மைச்சனும ன்ன வன் 

றூளில் வீழ்ந்து தளர்ந்து வருந் இனன். 

இ-ள். (அப்போதுடனே) வீரனான அசன், தோலு மாமிசமூ மான 

காவடிச் சுமையைத் தனது தோண்மே லேறிக் கொண்டு, அச்தப் புலைய 

னைத் தொடர்ர்து செல்லலானான். அப்போது சிங்கம்போலும் புஐபலத்தை 

யுடைய மக்திரியானவன் ௮/சனுடைய காலிலே விழுந்து தளர்ச்சியுடனே 

வருச்சலானான். எ-று. (௫ஏ) 

கொற் றவாடின் குளிர்மலர்ச் தாளிணை 

உற்ற நாடொட்டு முன்பணி யேசெயப் 

பெற்ற மாதவப் பேறெனக் கின்றொடும் 
௮. ற்ற தோவென் நயலழு தேகினான். 

இ-ள். ௮ரசனே ! உம்முடைய குளிர்ர்த மலர்போன்த பாதங்களிரண் 

டையும் கான் வர்தடைர்த நாள்முதல் உன்னுஉடய ஊழியமே செய்யப் 
பெற்ற எனது பெரிய தவப்பலன் இன்றோடே எனக்கு முடிவாகிப் போ 

யிற்றோ (இல்லை) யென்று ௮ரசன்கூடவே அழுது கொண்டுபுறமே போ 

னான். எ-று. (௫௮) 

வலைய நீத்த புயத்திடை வைத்தகா 

அலைய வேபின் Omri she ea Brom 

தொலைவி லாமுடை நாறிய தொன்னெறிப் 

புலையன் மேவும் புலைக்குடி னண்ணினன். 

இ-ள். கேயூரங்களை நீக்சன' தோளிலேவைத்த தோர்காவடி. ௮சைய 

லசைய அவன்பின்னே அரிச்சர்திரமசாராசன் தொடர்ர்து, நீங்குதலில்லா



௨௬௫ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மல் புலால் சாறுகின்உ பழையவழியிலே செல்லுகிற அர்தப்புலேயனிருக்ெ 

புலைச்குடிகளுக்குப் போனான். எ-று. (௫௯) 

பார்த்த வவர்க்குப் பசுத்தசை யாப்மறை 

கோத்த காவையி நக்க்கொ டுத்தபின் 

ஊத்தைக் கொட்டிலி னுள்ளிருக தேபுவி 

காத்த கோவுடன் காலனி யம்புவான். 

இ-ள். கண்ணாலே சண்டவர்களுக்குப் பசிய தசையாக வேதத்தையே 
கோத்திருச்ற காவடியை இரச்சிக்கொடுத்தபின்பு, அழுச்சடைச்ச கொட் 
டிலுக்குள் எிருர்து கொண்டு உலசம்தையாண்ட அரசனுடன் காலனென் 

இற வீரவாகு சொல்லுகிறான். எ-று. (௬௦) 

அறுசர்ச்சழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

தூங்கிருள் கடியுஞ் செக்தீச் சு டலையிற் சுடும் ணத்துக் 

கோங்கிய புலைப்பே ருடை யொன்றுண்டு பணங்கா லுண்டு 

வாங்கியீ தெனக்கு வைத்து வாய்க்கரி இயைரீ யட்டுண் 

டாங்கிரு வென்று பின்னு மண்ணலுக் கவனு ரைப்பான். 

இ-ள். தாங்குகின்ற இருளைப்போச்கு வதான வர்க நெருப்பு மூளு 

கிற சுகொட்டிலே கினஞ்சுவெழாகியபிணம் ஒன்றுக்கு உயர்வசான புலையன் 

பெறுவது வஸ்திரமொன் றுண்டு ; காப்பணமுண்டு, இவற்றைத் தவருமல் 
வாங்கிக் சொண்டு அவர்றை யெனச்காக வைத்து விட்டு வாய்ச்சரிசியை 
மாத்திரம் நீவாங்கிச் கொடுத்துண்கொண்டு அங்கேதானே இருவென்று 
சொல்லிப் பின்னும் ௮1சனுச் சவன்சொல்லுஇருன். எ-று. (௬௧) 

எனக்குநீ பணமுங் கொள்ளி யாடையு மினிது ஈல்இ 

உனக்குவாய்க் கரிசி தந்தே னுண்டிரு பசியை நீக்கி 

மன த்துளே வஞ்ச மின்றி மயானத்தி லுறைவா யென்னத் 
தனக்குகே ரிலலான் முனு ஈன்றெனச் சுடலை சார்ந்தான். 

இ-ள். எனக்கு நீ பிணஞ்சுடி பணமும் கொள்ளி வஸ்திரமும் ஈன்ற 
கக் கொடுத்துவிட்டபின்பு உனக்கு சான் கொடுத்சதாகய வாய்ச்சரிசியை 
மாத்திரம் ரீ புரத்துப் பசியைத்சவிர்த்துச்கொண்டு உன்மனத்திலே எவ்வ 
ளவும் வஞ்சனையில்லாமல் அந்தச் சுகொட்டிலேசானே காத்தக்கொண் டிரு 
க்கச் கஉடவையென்று சொல்ல, தனக்குச் சமானமில்லாத அரசன் அதற்கு 
ஈல்லதென்று சுகொட்டுக்குப்போனான். எ-று, (௬௨) 

சுட்டவெம் பிணத்தோ டொக்கழம் தொலைந்துவெர் தெரிக்த கொள் 
கட்டையும் பாடை சேர்ந்த கழிகளு மெடுத்துக் கூட்டிக் [ளி 
கொட்டிலொன் றெடுத்து மேனாள் கொடுஞ்சவமல் கொணர்து போ 
கட்டிலொன் றேறிச் செங்கோற் காவலன் வீற்றி ருந்தான். | ட்ட



காசிகாண்டம். ௨௬௫ 

இ-ள். அங்கே சுடறதான வெவ்விய பிணத்தோடேகூடச' சாம்பலாக 
வெந்து எரிர்துபோன கொள்ளிகச்சட்டைகளாலும் பாடையோடு சேர்ந்து 

வரச குறுக்குச்கழிகளாலுங் சோக்கையாகக்கூட்டி ஒருகொட்டில் சட்டிச் 

கொண்டு முன்னே கொடிதான பிணத்தைக் சாச்சி கொண்டுவந்து போட்டு 

கீடடச்கிற ஒருகட்டிலின்மேலேறி 8தியுள்ள ௮ரசனிருந்தான். எ-று. (௬௩) 

பாடையிற் கொணர்ந்து வைத்த பிணஞ்சுடு பணமுங் சொள்ளி 
ஆடையும் வாங்கி யிட்டி பாண்டமைக் குளித்தங் குற்றுச் 
கூடையி னிறைத்து நாளுங் கொடும் நவாய்க் கரிசி வைத்தாங் 
கோடைமார்க் களிற்றின் மன்ன sinh sor னுறை ஈ பின்னர். 

இ-ள். பாடைமேலே சகொண்வெர்துவைத்த பிணம்தைச்சுடிகிற பண 
மூம் சொள்ளிவஸ்இரமும் வாசெசேர்த்தும் சன் எஜமானுக்குக் கொடுத்து 
விட்டு, அங்கேயிருர்துகடையிலே இனக்மீமாறுஙகொடுக்ற வாய்ச்கரிசியை 

நிரப்பிவைத்துக்கொண்டு அப்படியாக மூகபடாமணரஈ்த பெரிய யானைமேல் 
வருகிற அரசன் இருச்தான்; அவனப்படியிருஈ்ர பின்பு. எ-று. (௬௪) 

அத்திரு ஈகரின் மற்றோ ரம்பலத் தரவு தங்கிய 
சத்திய கீர்த்தி யென்பான் றங்கணா யகனைத் தேடிப் 

'புத்தியில் வருத்த ஈண்ணிப் புலைக்குடி லருகு தேடி. 
உத்தம னீமங் காக்கு மாறுகேட் மடோடி சென்முன். 

இ-ள். இரச அழகான பட்டணச்திலே, அங்கொரு மடத்திலே அன்றி 

ராத்திரி சத்திய£ர்த்தி தங்கியிருந்து பின்பு தலகள் எஜமானனைக் தேடிக் 
கொண்டு தன் மனத்திலே வருத்தமுண்டாகலந்து அந்தப் புலைச்குடில்களி 
ணிடமெல்லார் தேடிப்பார்த்து உத்தமனை அரிசசக்சான் சுகொகொக்கிறது 
தெரிந்து ஒடி.வர்தான். எ-று. (௬௫) 

நெருப்பெழுர் தெரியுஞ் செற்தீச சுகரை நீந்தி யேகு 

மருப்பயி லலங்கன் மன்ன மஈதிரத் தலைவ னண்மிச் 

செருப்பயில் வீர மூவலான் சிறுகுடி றனிலே பக்கங் 

இருப்பது கண்டான் காணா வேங்கியீய யலரி வீழ்ந்தான். 

இ-ள். அங்கே நெருப்பு மூண்டு எரிவதாகி, அந்தச் சிவந்த நெருப்பி 

னாலே சுவெதான சுசொட்டுக்கரையெல்லாங் கடந்துபோய் மணம்பொருச் 

இன மாலையணதகிற அரசனை முசல்மர்திரியான சத்தியகர்த்தி வர்துகூடி, 

யுத்தஞ்செய்கற வீரவேலையுடைய அரசன் ௮ஙகொரு சிறியகுடிசைக்குள்ளே 

புகு்.துகொண்டு அங்கே.பிருக்றெதைச் கண்டான். சண்டவுடனே, அழுது 
பிரலாபித்துச் €ழேவிழுர் மான். எ-று. (௬௬) 

மன்னவ ரிடம்பொ முது வந்துசூம்ந் திறைஞ்சுப் போற்ந 
ன்னமென் னடையா ராட வரம்பையர் பாட வைகும் 

பொன்னெடுங் கோயி னீங்டுப் பூதமும் பிசாசு மாடும் 
இர்நெடுல் கோயி லோவக் தெயதியதைய வென்றான். 
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௨௭௬ அரிச்சந் திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். அரசர்கள் தங்களுக்கு இடம்போதாமல் வந்துமொய்த்து வணக் 
இத்துதிச்சவம், அன்னம்போலு மெல்லிய ஈடையையுடைய பெண்களாட 

வும், அரம்பைகள் பாடவுமிருச்கிற பொண்மயமான நெடிய அரண்மனையை 

விட்டுப் பூதங்களும் பசாசுகளும் கூத்தாகென்ற இந்த நெடிய கோயிலோ 

சுவாமி! உமகச்குவந்து லபிதமானது என்றான். எ-று. (௬௪) 

கதிதரு மயனு மாலுங் கடக்கருங் கொடிய நீர்மை | 
விதியினை யெளிய ஈம்மால் வெல்லலாக் ரகைமைத் துண்டோ 
௮ இகம்வந் தெய்தா மனா எமைஈத?வ யடுக்கு மல்லால் 
மதிவலோ யிதற்கு வாடி வருநநலை யென்று சொன்னான். 

இ-ள். மோட்சத்தைந்தருகி பிர்மாவும் விஷ்ணுவும் கடத்தற் கரிதான 

கொடுஞ்செய்கையை யுடைய விதியை எளிதான ஈம்மாலே 2வல்லலாகிய 
தகுதியுள்ள தாமோ? முன்னாளிலை, அமைழ்தபடியே அமைவதாகும் அல்லா 

மல் வேறாக அப்படிப்பட்டவிதிக் க௫கமாக ஒன்றும் வரதுகூடாது. மதிவல் 
லவனான சத்திய£ர்த்தியே! இதர்காக நீ வாடிவருக்தாதேயென் று அரிச்சந்தி 

ரன்மச்திரிக்குச சொன்னான். எ-று. (௬௮) 

என்னவே யமைச்சன் பறறி யிருகதன ஸிருக்க வேர்தன் 
மூன்னமேயுப்த த) வைத்த வரிசியை மூறையி னீ௰ர்தான் 

இன்னமு தடவ நற்சென் றெண்ணிூய யமைச்சன் வீழ்ந்து 

பொன்னடி வணங்கி வாங்கிப் (ல்லினிற் பொதிநது கொண்டான். 

இ-ள். என்று சொல்லுமளவில், மர்திரி தேமிக்கொண்டிருர்தான். ௮வ 

னிருச்சு, அரசன் முன்னே தான சேர் துவைத்திருக்ச வாய்க்கரிசகளை ௮ள 
வுப்படி. கொடகதான். அதை இனியசோறு சமைக்தற்கென்ற wi Bl விழு 

ர் தூ.௮ரசன் பொன்னடிகளை வணம௫க்கொணடு திலபுல்லுக்க ற்றைச்குள்ளே 
அச்ச அரிசியை முடிர்துகொணடான். எ-று. (௬௯) 

மண்டலத் திறைவ வுய்த்து வைத்தவாய்க் கரிசி தன்னைக் 

கொண்டுபோய்ச் சூரபிக் 8ீர்து கோமயத் துடனே வீழ்ந்த 
தண்டுல மெடுத்துக் குத்திச் சமைததினி துதவ வச்சோ 
றுண்டவ ர௬ுறைஈதா£ பினனை யுற்றவா நெடுத்து ரைப்பாம். 

இ-ள். பூமண்டலாகிபதியான அரசன் சேர்ச்துக்கொடுத்ச வாய்ச்சரிசி 

களைச்கொண்டுபோய் பசுவுக்குச்சொதது அதுவுண்டு அசன் சாணியிலேவிமு 

வதான அரிசியையெடுத்து குஜ்தெசமைத்துப் பரிசுத்கமாக்சச் கொடுக்க 

௮ச்தசசோர்றை உண்டெசொணடு அறஇருர்தான்; பின்புஈடர்க செய்கையை 
இனி யெடுத்துச்சொல்லுகோம். எ-று. (௭௦) 

காசிகாண்டம் முற்றிற்று. 

அட விருத்தம் - Si BCG. 

— (a
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அறுசர்ச்கழிசெடிலடி யரசிரியவிரு a au. 

வல்லியு மகனு மந்த மரை! வன் மயிற் DE Ht Bl 

சொல்லிய பணிக ளெல்லாஞ சேர வற செய்து பின்னும் 
ச . . 8” ஜ் . ₹ ச் . 

எல்லியோர் சாம மென்ன வெழுநதிரு£ தவன் பற்றி 

அல்லிரு சாமஞ் சென்றா லளிததகூ முண்டு pas 

இ-ள். சர்திரவஇியும் மசணம் அர்த விலைச்குவாறனெ பிராமணன் வீட் 

டிலேபோய். அச்தப்பிராமணன் சொன்ன வேலைகளெல்லாம் குறைவில்லா 
மல் பொழுசளவுஞ்செய்து, மறுபடியும் அர்த்தராம்ரிரிவிடிய ஒரு சாமமிரு 

க்கும்போதே விழித்தெழுக்சிருர்து அவன் எவின வேலைகளெல்லா முடியச் 

செய்து பின்பு அர் சப்பல் இரணடசொமமானால் அவஜாறறின கூழை யுண்டு 
தூங்இ, எ-று. (௧) 

கையினி லுலக்கை பற்றிக காநதனி வுதிரம பாய 
மெய்யினில் வெயர்நீர் டத விநியினி லருவி பாய 
கெய்யினின் முடித்த கூரத னெற்குதது கொடுமை காணா 
மையினிற் றிகழ்வேற் கண்ணா ராமபையர் மறுகிற் சோர்கதார். 

இ-ள். கை.பிலே உலக்கையைக்கொணடு காஈசள்மலர்போன்ற அந்த 

கைகளிலேஇரததஙகட்டி ௪ சிவப்பாகவும் உடம்பெல்லாம் வேர்வைநீரொழுக 

வும், கண்களிலே அருவிம்பால் நீரொழுகவும் முன்னே சம்பஙகி யெண்ணெ 

யிட்டுக் சவி முடி. த்தகூர்தலை யுடைய சர் தாவகியானவள் செல்லுக்குத்துகற 

கொடுமையைக்கண்டு மை.பிட்டதுட2ன விளங்குகின்ற வேல் 2பாலும் கண் 

களையுடையவர்களாகயெ கெய்வரம்பைசளெல்லாரும (இசசச்திரவதிக்கு) இப் 
டிவரக் கூடுமோவென் ற மயகசெசோர்வதானார்கள். எ-று. (௨) 

புன்கணுற் றரம்பை மாதா வருநதவும புஈதி செய்யா 
வன்கண ஸனிரக்க மிலலான் மடித்தவாய் வெடிக்த சொல்லான் 

தன் சணன் பில்லான் பொலலான் றறுகணன் வில்கொண் டாள்வோ 
இன்கணில் லாதாள் பாரி யிவனிலுங் கொடிய பாவி, [ன் 

இ-ள். செய்வரம்பையர்சள் அப்படித் துன்பப்பட்டு வருசத்சமடையும், 

விலைச்குவாகி அளுற பிபாமணன் அமை ஆலோசியாத கொடுஞ்செய்கை 

யையுடையவனாய்க் கொஞ்சமேனு மிரச்சமில்லாதவனாய் மடிச்சவாயுடனே 

அதிர்த்தசொல்லை யுடையவஞாய்த் தன்னிடத் திலெவ்வளவு ௮ன்பில்லாதவ 

னாய் ௮ஞ்சாதவனாயிருந்தான். ௮௫௧ இணிமதான முகதாட்சண்ணிய மில்லாத



௨௬௮ அரிச்சந்தீரபுராண மலமும்-உரையும், 

பிராமணனுடைய பெணடாட்டியோ அவனைப்பாக்கிலு மிகவுங்கொடுமை 
யான பாவியாயிருக்தாள். எ-று. 

ப 

அடியினா லஞ்சி மைர்ச னனந்தலைப பயமு ணர்த்த 
விடியுமுன் Ceo ape ௬ (th Bi விளைபுலல் களைப நித்துக் 
கடிவனச் தடு கொய்ந காட்டமுஞ் சமிதை யும்பொன் 
(Lp ig. Ly Cour தலையில் வைத்து முறைமுறை வருமச் நரளில். 

ஷி-ள். ௮ச்தப் பிராமணன டி.க்இா அடியினாலே புச்தரனான தேவதாசன் 
பயர்து, அப்பயமான நூக்கழ்தை விழிததெழும்படிச்செய்ய விடிஏறெதற்கு 
முன்னே எழுச்தஇருர்து அட்தப்பிரமணனுக்கு விளைகிற ரிலத்திலுள்ள களை 

கள்பிடிஙடி அவனுடைய காவலுக்குள்ளான வனத்திலே அலைக்து இரிந்து, 

இலைக்கறிசள் பறிசதுக்சொண்டு விறகும் சமிச்துச்சட்டி பொற்கரீடமணி 

யத்தக்ச தலைமேலேவைக்துச் சுமர்து இப்படித்தினந்தோறும் வருவதாகிய 

௮5 காளிலே. எ-று. (௪) 

மைநதனுஞ் இு0ரா டேடு வனஈதனில் விறகு கட்டித் 

தந்திடு வுநியி ஜேர்பாற் றமுப்பைகண் டி.துவிட் டேல் 
௮ தணன முனிவா ஜென்னா SHR ws i வடத்தி னீழல் 

Qa gem (சிறக்க யப்பு லிருக திமி புதற்கட் சென்றான். 

இ-ள். ஒருசாள் அந்தப் புத்தான் ஊரிலுள்ள பிள்ளைளோடு கூடிச் 

சென்று காட்டிலே விரகுதேடி௪ சமைகட்டிச் சுமர்துகொண்டு ௮ருறவழி 
யிலே ஒரிடத்தில் தர்ப்பைப்புல் அதிகமாயிருக்கக்கண்டு இச்சத் தர்ப்பை 

யைக்கண்டும் பறித்துக்சொணடு போகாமர்போனால் பிராமணன் கோபஞ் 

செய் தடிப்பானென்ற பயர்து ஒரு அலம ச்இரிழலிலே அந்த விறகுசுமை 
யை யிறக்வைச்துவிட்டு அர்தந்தர்ப்பைப்புல் முளைத்திருக்கிற தூறினிட 

மாகப்போனான். எ-று. (௫) 

பறித்தனன் குசையைப் பற்றிப் பறித்தலு முனிவ னேதக் 

குறித்தூவக் த்தி னுட் டங்குங் கோளரசாச் சீறி யோங்கித் 

Bae BP விழியாற் சிரதத் தீண்டிற்றுத் இண்ட லோடும் 
வெறித்தெழுர் கலறி யோடி வெருவி? ய தரையில் வீழ்ந்தான். 

இ-ள். அங்கேபோய்த் தர்ப்பையைப் பிறெஇனான்; அப்படித் தர்ப்பை 

யைப் பிடித்துப் பறிச்கும்போது விசுவாமித்தரமுணிவ ேவுதலினாலே சடிக் 
கவெண்ணி ௮௧5 கர்ப்பைக்குள்ள௪ஙகி யிருக்றெ பெரிய பாம்பானது சீறி 
யெழுந்து நெருப்புட்பொறி நெறித்துக் கண்களினின்று முதிரச் சடித்தது; 

அப்படிச் சடித்சவடனே. மயங்கிம் துள்ளி அலறிச்கொண்டோடிவர்து பயத் 
அதடனே தரிடத்தில் வீழ்ந்தான். எ-று. (௬) 

வடத்தின்£ மிருந்த தோழா மறுஇப்போய் வள்ளல் வீழ்ந்த 
இடத்தினை பணுகி யையோ வென்னுற்ற தரையா யென்னப் 
படததினாற் பெரிய நாகங் கடி த்தது பாரு மென்று 
விடத்தினா லறிவு சோர்ந்தான் விட்டுயி ரடங்கிற் றன்றே.



மயானகாண்டம். 2 didn 
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டிரச; தோழப்பிள்ளைகள் பயக்தோடிவந்து அர்தப்பிள்ளே விழுச் துடெக்இற 
இடத்தையெடுத்து ஐயோ! பிள்ளாய்! உனக்கு என்ன துன்னபம்௮ர்ததுசொல் 

லென்றுகேட்க, படத்தையுடைய பெரிய பாம்பு என்னைக்கடித்து; நீங்கள் 

இசைப்பாருங்களென்று சொல்லிக்கொண்டே அர்தப்பாம்பு விடத் னொலே 

பு.த்தியயங்கினான். உயிரும் ௮வனுடம்பைவிட்டு நீங்சச்சுவாசமும் ௮டங்குத 

லாயிற்று, எ-று. (௪) 

ஆவிபோ யகன்றபின்னை யனைவரும் பாட்டிப் பார்த்துப் 

பாவியூ ழென்னே யிந்தப் பாலக னிநந்தா னென்னா 

மேவியவ விடத்தின் £ழ்வர் தரரவர் விறகுகொண்டு 

காவியங் கழனி சூழமுங் காசியம் பதியிற்புக்காா. 

இ-ள். அப்படி உயிர்போய் இறந்தபின்பு எல்லாப் பிள்ளைகளும் அந்த 

உடம்பைப்புரட்டி அசைத்துப்பார்த்துப் பாவியான விதியினாலே என்னச் 
சரியம்! இர்தப்பிள்ளே இறந்துபோனானென்று இரும்பி அர்த அலமாரத்தின் 
கீழேவர்து அவாவர்கள் கொண்டுல௩்த விரகுசுமையை யெடுத்துக்சொண்டு 

நீலோற்பலங்கள் மலர்ந்துள்ள அழகிதான வயல்குழ்ர்த காசபட்டணத்துக் 

குள்ளேபோனார்கள். எ-று. (௮) 

பாலர்வரச் தூரிற் புக்கார் பானுவுங் கடலிற் புக்கான் 

மாலைவக் திறுத்த பின்னர் வழியினை நோக்கி யன்னை 

பாலன்வர் திலனென் றேங்கிப் பாதவித் இருகண் டாரை 

காலநொந் அருகி வாயிற் கடைத்தலை வந்து பார்த்தாள். 

இ-ள். அப்படி. அர்தப்பிள்ளேகளெல்லோரும் ஊருக்குள்ளே வந்துசேர் 
ந்தார்கள். சூரியனு மேலைச்சடலுக்குள்ளேபோய்ச சேர்ந்தான். அப்படி. இராக் 

இரிகாலமானபின்பு பிள்ளைவருகிற வழியைப் பார்த்துப் பார்த்துத் தாயான 

சர்திவதி தன்பிள்ளை யின்னமும் வராதிருக்கரானேயென்று துச்சத்துப் 

பிரலாபித்துச் தனஇரண்டு கண்களிலு நீர்த்தாரை தும்படிகொர்து மன 
முருகக் கடைத்தலைவாயிலிலே வந்துபார்த்தாள். எ-று. (க 

வணங்கிய கரத்தாள் சால வாடிய வனத்தான் மக்காள் 

இணங்கியும் மூடனே வந்த வென்மக னெங்கே யென்ரறாள் 

மணங்கமழ் குழலா யுன்றன் மைந்தனை யாவு தீண்டி 
உணங்கியே யிறர்தா னென்றா ருயிர்த்திலண் மறுக வீழ்ர்தாள். 

இ-ள். சோர்க்த கைகளையுடையவளாய் மிகவும் வாடின மனத்தையுடை, 

யவளாகி வருகிற பிள்ளைகளைப்பார்த்து பிள்ளைகளே ! உங்களுடனே கூடி 

வரச என்மகனெங்கே? வரக்காணேனென்றாள். அதற்கு அர்தப்பிள்ளைகள் 
வாசனை பரிமளிக்கின்ற கூர்தலையுடைய அம்மே! உன்னுடைய புத்திரனைப் 

பாம்புகடித்து அசனாலேசோர்ந்து மடிர்துபோனா னென்று சொன்னார்கள், 

அதுகேட்டு மூச்சுமில்லாதவளாய் மயங்கிச் ழேவிழுர்தாள் சர் திரவதி, எ-று.



௨௭0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மடத்தகை வல்லி பின்னு மைந்தரை சோக்கி யெந்த 
இடத்திலே பிறந்தா னென்ன யாம்வரும் வழியி னிற்கும் 
வடத்தினுக் சயலே சற்றே வடக்கினிற் குசைப டர்ந்த 
தடததினிற் றெற்கே யென்று சாற்றியே யவர்கள் போனார். 

இ-ள். அப்படி மயஙகிவிழுர்து பின்னும் ௮ர்தயெளவனத் தகுதியை 
யபுடையசர் திரவதியானவள் அர்தப்பிள்ளைகளைப் பார்த்து பிள்ளைகளே! என் 

பிள்ளை எந்தவிடத்திலே இரந்துடெச்சரானென் றுகேட்கப் பிள்ளைகள் சாய் 
கள் வருறெவழியிலே நிர்ின்ற ஆலமரத்திர்குப்பக்கத்தே கொஞ்சம் டச் 

குதிசையிலே சர்ப்பைபடார் து முளைத்திருச்ற மேட்டுக்குச் சென்புறத் 

திலே இறந்துடெக்கிருனெனறசொல்வி அர்தப்பிள்ளேகள் போய்விட்டார் 
கள். எ-று, (es) 

அறுதியீ தென் று சால வறிவரிஈ துரக வீழ்ந்து 
மறுகினு ஞடையோற் சஞ்சு வாய்திறந் தாற்றாண் மாழ்கிச் 
 இறுதொழின முழுஅஞ் செய்து இரந்தபின் றேடிச் சேறல் 
உறுதியென் na go sun's யொடுக்கவவர் தகத்திற் புக்காள். 

இ-ள். முடிவு இப்படியாயிற்றென்று மிசவும் புத திமயங்கி மனமுருக 
சீழேவிழுக்து மயஙனெவளாகித தன்னை விலைச்குவாகெ பிராமணனுக்கும் 

பிராமணம்நிக்கும் பயந்து வாயைத்திறந்து கூவியழாசவளாய்ப் பின்னுஞ் 

சோர்வுடனே தான் செய்வகான சிறிய பணிவிடைகள் முமழுதுஞ்செய்து 

மூடிச்சபின்பு இறர்துடச்கிபிள்ளையைச் தேடிக்கொண்டுபோகசிறதே இனி 

த்தகுக்ச சாரியமென்று சன்மனத்துச்குள்ளே அப்படிப்பட்ட துன்பத்தை 
ஒடுங்கக்சொண்வெர்து வீட்டுக்குள்ளே போயினாள். எ-று. (௧௨) 

முறைமுறை பணிக ளெல்லாஞ் செய்தற முடித்துப் பின்னர் 
மறையவன் தன்னை யய 5a வாய்புதைத Spgs விம்மி 

இறைவகே ளரவந் இண்டி யென்மக ஸிறந்சான் யானச் 
Gos mle சறற் குன்றன் றிருவுள மறியே னென்றாள், 

இ-ள். அப்படி. வீட்டுக் குள்ளேவர்து இரமங இரமமாகம் தான்செய்வ 

தான ஊமியங்களெல்லாஞ் செய்து முடியமுடி த்துப்பின்பு அர் சப்பிராமண 
ளைச் தோச்இரஞ்செய்து, வாயை ஒருகையால்மூடிக்கொண்டு, அழுது துச் 

இத்து சுவாமி எஜமானே ! கேட்பீராக: என்பிள்ளை பாம்புசடிச் இறச்து 

போனான்: அசையா லினினான் அர்த இடச்துப்போச உம்மூடைய இரு 
வுள்ளமெப்படியோ தெரிகிலேன் சொல்லுமென்ராள் சர் இரவி. எ-று. 

சினக்கடுஞ் சொல்லாற் றி இடுக்டெ வுரப்பி வீணீ 
எனக்குறு குறையே யன்றி யென்பொருட் கழிவு வந்தால் 
உனக்குறு குறைதா னுண் ?டா வுறுவிலைப் பட்ட பையல் 
தனக்கொரு தாயு முண்டோ தவிர்ச்கநீ போவ தென்றான். 

இ-ள். ௮துசேட்டு கோபம்கொண்ட கடுஞ்சொற்களுடனே றி சர் 
இரவதி திடுக்கிடும்படி. அதட்டி. ௮டீ பயன்படாதவளே ! என்பொருளுக்குக்



மயர்னகாணடம. 2௨௪௧ 

கெடுதிகேரிட்டால் எனக்கு மிகு்ச குறைவேயல்லது உனக்கு வருவதான 
குறைவு ஏதசேனுமுண்டோ ? எனக்காக விலையான அர்தப்பையனுக்கு ஒரு 

தாயானவளுண்டோ? (இல்லை) ரீ போகவேண்டாமென்று சொன்னான்.எ-று- 

அடிமையே யெனினு மையா வர்தாத் திறந்தா னென்ரால் 

கொடியனேன் றனக்குப் பெற்ற வயிறுதான் கொதித்தி டாதோ 
படியின்மே லிறர்தான் றன்னைப் பார்த்கெடுத் நடக்கக் கங்குல் 
விடியுமுன் வருவே னல்கு விடையெனச் தொழுது விழ்ந்தாள். 

இ-ள். (அதர்கு) ஐயே ! உமக்கு அடிமைதான் ஆனாலும் என் சண் 

சாணாத வனார்கரத்திலே ௮ர்தப் பைய னிரஈர்நு போனானென்று சொல்லக் 
கேட்டால் பாவியான யெனசக்குப் பெற்றலவயிறு தான் கொஇப்புச் கொள் 

ளாதா? அகையால் எங்கோ தரிடச்திலே இறர்துகிடச்குவனைச் தேடிக் 
கண்டுபிடித்து எடுத் தடக்கஞ்செய்து பின்பு இரக இராழ்திரி விடிவதற்கு 

முன்னே வரந்துவிடுிரேன் நீர் நயவுசெய்து உ௨8/3வு கொடுத்தருளுமென் று 
வணங்கிக் கீழேவிழுச் தழுதாள். எ-று. (௧௫) 

மாலையங் குழலாள் கூற மறையவன் மனம்பொ ருந்தி 

வேலைகண் மிகவு முண்டு விடியுமுன் வருவா யாகில் 

நீலவேல் விழியா யேகு நீயென வொருகாற் சொன்ன 

காலையே யெழுர்தி ருந்து கடிஈகர் கடந்து போனாள் 

இ-ள். பூமாலையணிர் தழகுகொண்ட கூர் டலையுடைய சர் இரவதி இன் 

வாறுசொல்ல, அந்தப்பிராமணன் மனஞ் சம்மதித்து மீலமலர் போலவும் 
வேல்போலவுங் கண்களையுடையவளே ! ஈாளையக்இனம் என்வீட்டிலே அத 

கமாக வேலைக எளிருகீஇன்றன; அவைகளெல்லாஞ் செய்வதற்காக நீ விடி 

தற்குமுன்னே வருவாயேயானால் போவென் ரொருச£ரம் சொன்ன அப் 

பொழுதே யெழுச்திருஈது அந்தக்காவல்கொண்ட பட்டணழ்தைக் கடந்து 

போனாள். எ-று. (௧௬) 

பாவியேன் மகனே யென்பள் பதைப்பண்மென் முகத்தின் மோதி 

தாவியே விமுவ ணின்று தயங்கியே மயங்கி வீழ்வள [த் 

காவியங் சண்ணீர் பாயக் கதறுவள் பதறி யேங்கி 

ஆவியைத் தேடிச் தேடி யலமரு முடல மொச்தாள். 

இ-ள். பாவியான யெனது புதல்வனே யென்று கூவுவாள்; போகும் 
போசே பதையகைத்துச் €ழேவிழுவாள்; மிருதுவான தன்முகத்திலே அடி. 

தீதுக்கொண்டு தாவிப்போய் அப்புறத்தே விழுவாள்; அங்கே கடந்து தயங் 

இயு மயங்இயும்விமுவாள்; நீலமலர்போன் ற கண்களிலே நீர்சிர்தச் கதறுவாள், 
அப்படிச் கதறியும் பதறியும் ஏங்குதலாடி உயிரைத்தேடி யலைஏற உடம்பு 

போலானாள். எ-று. (௧௭) 

ஆறெலா மடிகள் வைத்த வடியெலாம் விழிநீர் நின்ற 
தூறெலா மரிவை சென்ற சுவடெலாங் குருதி தொட்ட



௨௭௨ அரிச்சந்திரபுராண தூலமும்-உறரையும். 

மாறெலாங் கூந்த றுன்று வனமெலாகர் துணிகள் யார்க்குக் 

தேறெலாமச் தகைமைத் தன்றி செடியெலாக் தேடிச் சென்றாள். 

இ-ள். அவ்வாறு அவள்போடஇறவழிகள் முழுதும் ௮வள்கால்கள் பதிச் 
இருக்கின்றன; அர்தகால்கள் பதிவாகிச் டெக்கிற விடமுழுதும் கண்ணீ 

சொழுகுவனவாயின. அங்குள்ளமுள்ளுச்செடிகள் உடம்பை இஒழிப்பதனாலே 
௮ச்தச் சக்தரவதிபோடுன் ற காற்சுவடுகள் முழுதும் இரத்தம் சிர். துதலாயின. 

பின்னு மச்செடிசளின் மாறகள் கூர்தலைப்பற்றி யிழுக்கவும், அர்த நெருங் 

இன காடெல்லாம் இடையிலுள்ள கந்த€லைத் துணிகள் இழிந்துடெச்சகவும் 

இன்னபடியென்று எப்படிப்பட்டவர்சளுர் தெளிர்து சொல்லொணாதபடி 

௮ர்தச்செடிசளுள்ள காகெளிலே தேடிச்சொண்டு போன்ள். எ-று. (௧௮) 

ஓடினா ளூள்ளமெல்லா முருகினாள் கருகி மேனி 

வாடினாள் விறகு வைத்த வடத்தினுக் கருகே வந்தாள் 

நாடினாள் கழுகும் பேயு ஈரிகளுங் குறளுர் துன்றிக் 

கூடிய குழுவி னாப்பண் குமாசனைச் சென்று கண்டாள். 

இ-ள். அப்படி. தேடிச்கொண்டோடினாள், மனமெல்லா முருஇச் சரைர் 

தாள், உடம்பெல்லாம் கருக வாடினாள், விறகுச்சுமை வைத்துச்டெச்றெ 
௮௭௪ ஆலமரத்தி னராகேவாதாள், அங்கேவந்து தேடினாள், கழுகுகளும்பேய் 

களும் ஈரிகளும் பூதங்களும் நெருங்கிக் கூடியிருக்க கூட்டத்தினடலே தன் 

பிள்ளையைப் போய்ச் சண்டாள். எ-று. (௧௯) 

கண்டனள் கதறி வீழ்ந்தாள் கழுகெலா மிரியல் போகக் 
கொண்ட?தார் மகவி சை யாவிபைச் சொள்ளை கொள்ள 
மூண்டகக் கரத்தா லேந்தி முருகனை மடிமேல் வைத்தே 
௮ண்டரு மறுகி யங்க வாய்திறர் தரற்ற லுற்றாள். 

இ-ள். அப்படிக் கண்டவுடனே, அங்குள்ள கழுகு முதலியன வெல்லாம் 

பயாதோடிப் போக ஒவென்று கதறிச்கொண்டு £ழேவிழுர்தாள். தான் 

கொண்டதான ஒருபுத்திர னென்டுற வாஞ்சை அவளுயிரைக் கொள்ளை 

கொண்டு போவகாகச் உனது தாமரை மலர்போன்ற கைகளிலே பிள்ளையை 
யெடுத்து மடிமேல் வைத்துக்கொண்டு தேவர்களு மயங்கிப் பிரலாபிக்கும் 
படி வாயைத்திறந்து அழவாயினாள். எ-று. (௨௦) 

எழுசீர்ச்கழிநெடிலடி. யாரிரிய விருத்தம். 

பணியான னைந்து லெயிலாலு லர்ந்து பசியால லைந்து முூலவா 

அனியாய வெங்க ணரவாலி றர்த வதிபாவ மென்சொ லறியேன 

தனியோக டந்து விடரோய்செ றிந்து தனாமீது ருண்ட மகனே 

இனியாசை ஈம்பியுயிர்வாழ்வ மென்ற னிறையோனும் யானு wer. 

இ-ள். (மசனே !) பனிமினாலே உன்னுடம்பு நனைதலா$ியும், பின்பு 

லெயிலினாலே காய்தலாசியும், பசியினாலே வருந்துதலாடியும் நீ சாவாமல்



மயானகாண்டம், ௨௭௩ 

(யாரையுங் கடிப்பசான) அரியாயச் செய்கையை புடைய வெவ்விய சண்ச 
ளோகெடின ஒரு பாம்பினாே மீ Jorg போசலான அகிசபாலம் யாது 

செய்சாயோ சான் மிதெறிகிலேன். இங்கே ரீ ஒறுவளுகச் டெர்து விடமாகிய 
வியாதி பிடிது மண்மெற் பாண்டு இடர்கிஉ புடின்! இணி யாரைவே 

ண்டி உயிர்வாழச் கடலோம்! எனது தலைவணம் சாணம் உயிர் வாம்தல் வீணா 

னகாரியமே. எ-று. (௨௧) 

5 *் 7” * ¢ ‘ ட உ 

நிறையோசை பெற்ற பறைய பற்று நிரையாய் நிறைந்த கழு 
௩ . ௩ : ட உ ட சச் a - . 

Gan M.D WT OE யுற்ற செடியூடி dS விதியா ரி மைத்து ளெ ‘gam Sle 
ty க dy . . . ஆ . 

மை ற்யோனி றச்சு வளகாட ஊத்தும் வழுவாது ளித்த வடிவேல் 

இறை2யான ளித்த மகனேயு னக்கு மிதுவோவி இச்சு விதியே. 

இ-ள். நிறைச்ச ஒலியைக்கொண்ட வாழ்தியயகறில் முழச்சங்களில்லா 

மல் ௮ரிசையாய் மிறைந் இருக்கற கழுகுசகுளிறுடைய சிறகடித்துச் கொள்ளு 

இற் சத்தத்தினேச்கொண்ட. செடிகளுக்குள்ளே நீ யிர் துபோசப் பிரமதேவ 

மானவர் செய்த கெய்கை னோ? ஒரு பிராமணன் யாரிக்ச தனது அளப்பங் 

கொண்ட காடு முழுதுங் கொடு ந கூரிய : வேலாயுகபை யுடைய அரசன் 
பெத்றபுத்தூானே! > ord Gere இப்படி சானா லபிதமான லபிலாய்த்தது. 

லானின்றி நிந்து சொரிகின்ற நாரை மழைபோல விழ விழிநீர் 

ஊனின்றி மேனி யுகரங்கள் சநத வுபிரின்றி வெம்பு ஈழலின் 

மேனின்று வெந்த தனிர்போலு யங்க விதியாரை மொர்து தனியே 

யானின்றி ரங்க வேனென்ப இல்லை யிறுவோவு னீதி மகனே. 

இ-ள். எனது YsSuCea! அகாயத்திலிருர் இறங்கிப் பொழிகின்ற 

மழைச் தாரையைப்போற் கண்ணீ ரொமுகவும், என்னுடம்பிலே மாமிசமெ 
ன்பதில்லாமல் இரத்கங்களொழுகவும், பீராணபலமுமில்லாமல் வெப்பமாகய 

நெருப்பின் மேலே விழுர்து வெத மளிரைப்போல வாடிப் பிரமதேவனை 

கொர். துகொள்ளுகெதாய் நான் ஒருத்தியாக ரின்று பிரலாபிச்ச ஏன்பிரலாபி 
கீர யென்பதில்லாமல் நீ கிடக்கிறதான இதுகானோ உனக்கு நியாயமாக 

முடிந்தது. எ-று. (௨௩) 

செங்கோனெ நியின்மு றையேசெ லுத்து திரலோனெ வர்க் 

கு மூரவோன், வெங்கோப யானை வி றன்மன்ன னம்மை MOM SE 

6) ev ear ant) வருகாள், பங்ககரு கத்து மலரயபோல்வி ளங்கு வதனாம 

கழ்ந்த பரிவால், எஏங்கேயெ ளுசை மகனென்று ரைக்க லினியேது 
சொல்வன் மசனே. 

இ-ள். காமரை மலர்போலு முகை யுடைய மகனே! தருமமார்க்கப் 

படியே செங்கோல் செலுத்துகின் ॥ சாமர்ச்தியளாஇியும் எப்படிப் பட்டவர்ச 

ளுக்கும் அறிவாற் ஈறர்சவனாடியும் வெவ்விய கோபச்மைச் சொண்ட யானை 

யை புடைய வெற்றியான்மிக்க நமதாசன் நம்மிருவரையும் (தான் வாங்னெ 

பொருளைக் கொடுத்து) மீட்டுக் கொள்ள ஈரும்போது தான் Seats சர்



௨௭௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலரும்-உரையும். 

சோஷச்தினாலே என்னுடைய பிரியமுள்ள பு$ானெயகேயென் றென் 
னைக்கேட்டால் ௮ப்போது யான் மறுமொ!! யாதுசொல்லச்சடவேன்! எ-று. 

நீராள வாவி செறிகாடனைத்து நிறைமாத வற்கு தவிலும் 

பாராளு நீர்மை தொடர்பற்ற நன்று படியாளு மெர்தை முடியில் 
காராள சேர்க் கட வாசை போய்வில் கன்னோசி நாட தனைமேல் 

ஆ.ராள வல்ல ரவவ னத்தி லரவாலி றச்த மகனே. 

இ-ள். உயோ வீணாக இர்தக்காட்டிலே ஒரு பாம்பினாலே யிறர்துபோன 
குமாரா: நீர் நிரம்பக் குள௨சள் நெருங்கின கோசலசாடு முழுதும் நிறைவான 
பெரிய தவமுனிவளுக்குச் கொடுர்துவிட்டாலும், ஈலசச்தை ஆளுவதான 
சம்பததுத்தன்மை உனக்டில்லாமற் போனருல்ல, உன்பிதாவைப்போலவே 

ஒருசாட்டை யாளுகிற என்பிமா காலமுடிவு பெற்றால், வேளாளர்கள் ஏர்க 
ளெவோட்டுகிற ஒசை%யாதிருந்துள்ள ac GoW காட்டைப் பின்பு நீ யல்லது 

இனியார் ஆள்வார்கள். எ-று. (௨௫) 

நல்லோர்வ குத்த முறையாம றங்க ணாலெட்டி லொன்று குறையே 
இல்லோசை யர்ப மிகழோஃமி றுக்கு மிவறபன்றி யேற வுகவேம் ம் 
சொல்லோ மறுத்து முரை ஃயாமு றத்த துறவோர்கள் புத்தி கட 
எல்லோர் தமக்கு மினி? ரவி வைப்ப மேதாக வந்த இதுவே. [| வேம் 

இ-ள். கன்ணூலுணாச்த பெரியோர்கள் சொன்ன தருமங்கள் முப்பத் 

இரண்டிலே, ஒருசருமமாயிலங்ை குறையாது செய்தோம். எளியவர்களைச்கொ 

ஞ்சமேனு மிகழ்ச்சிசெய்கிீலாம். (காங்களாச மாசையால்) கொடுத்தூத்தீர்ப் 
பகான பகுதிப் பொருளான ஆறிலொரு பங்கையல்லது ௮தஇிசமாக விரும்பி 
னோமல்லோம், பொய்சொல்லியமியோம், கேட்டவர்களுக்கு இல்லையென்று 

மறுத்துச் சொல்லிலோம், து௱வறமு்மார்கள் சொன்னபுத்தியைக் சடர்துசெ 
ன்றிலோம், யாவருக்கும் ஈன்மையையே செய்துவர்தோம். இப்படிக்கிரு 
க்கச்செய்தே எந்தக்காணக்கிலே யெங்கள்பிள்ளை இப்படிப் பாம்புகடித்துச 

சாகசலாயின. எ-று, (௨௬) 

மறைநீதி யுற்ற புறநாட [ித்பூ வருசேனை யாள்வ தறியேம் 
அறைநீதி முற்று முணராவமைச்சை யணிவாயில் வைத்து மறியேம் 
குறையே பிழைத்து வினை Gur dan த்த குடிவைத் திருந்து மறியேம் 
இறை யத வத்தின் விளைவேயெ மக்கு மிதுவோவி தித்த விதியே. 

இ-ள். வேச நீதிப்படியே ஈடச்சற அர்ரியர் காட்டைச் கெடுத்து ot 
இருந்துவந்து கவெனவான சேனைகளை அளுஞ்செய்கையைச் தெரிர்தோமல் 

லோம், பெரியோர்கள் சொன்ன பீதி மூழுதும் தெரியாத மச்திரியை யெங்க 
ளழதொன அ௮ாண்மனை வாயிவிலே வைத்தாளவுர் தெரிர்திலோம், குறை 
வாரனவைகளையே செய்து பாவச் செய்கைகளையே மேன்மேலும் வளர்க்கிற 
குடிகளை எங்கள் காட்டிலே குடிவைக்கவுச் தெரிச்சிலோம், (இப்படித் இருக் 

கச்செய்தே) எங்களுக்கும் ஐ தெய்வமே! எங்கள் தவப்பயனே! நீங்கள் அமை 

த அமைப்பு இப்படி. பாம்புகடி 2நிரப்பதோ சொல்வீர்கள். எ-று. (௨௭)



மயான காண்டம். உ ௮0 

கனமுந்த ருக்கள குலமுந்த ரித்த கரமுமபெ ருத்த வரமும் 

தினழுஞ்சி றக்கு முகமுகசரி கத ரிகையுங்கி டசகு முறைகண் 

டினமுந்த ரித்த துயிரான பாவி யிறவாம லென்றன் மகமன 

மனமுந்த ரிப்ப திலைரொமது பெற்ற and ows Pus Ban du 

இ-ள். (கைம்மாறு வேண்டாது கொக்க) மேசாசெய்கையையும் கற் 

பகமுதலான தெய்லவிருட்சயகரிறுடைய செய்கையை பும் கொண்டகையும், 
பெரிதான சாமர்ததியமும். எப்2பாதும் சிரர்துள்ள மூஈமும், தலையில 

கொண்ட குடமியும். மண்மமோசிட சிற ௮சைசளைச்கணடும் இன்னமும் என் 

துன்பத்தை இணி யென்மனமும் நாங்கு ஈ.பில்லை. வருடிப் பெற்ற என் 

வயிறுர் தாங்குகிற ராயில்லை. ஏறு (௨௮) 

பரவாதி கட்கு மிகவேவி ளைநக படியோ ரளத்தி லறமே 

விரவாத துட்ட முனிகெளசி ஈற்கு வினை யமி ழைத்த குறைபோ 

கரவேபி டிதது வறி/௮ ஸிர்ந கரிருவி செற்ற கவொய் [ல் 

௮ ரவேயு னக்கு மூளதோப ௦௧/௧ வளிமய்னி ழைகத வினையே, 

இ-ள். ஒரு சமயவாதிகள் மரறொரு சமயவாஇகளுக்கு மிகவும் இடர் 
செய்கிறதுபோல், எற்கள் வி£யமாக) சம சிர்தைபிலை கருமகுணங்களை 

யெவ்வளவுககொள்ளாதகொடிஞ் செய்சையையுடைய கெளசிக முனிவருக்கு 

சாரங்கள் பண்ணின குறையைப்போல. எறியவளான ரான்பெற்ற இளயானை 

போன்ற புத்தெனுயிரை மறைந் (]ரு்தவர்து போக்கின விஷவாரயையுடைய 

பாம்பே! இப்படி விரோரஞ்செய்வரான ஈனக்ரும் பிகரல் யோவென் 
றிரங்கத்தச்ச சான்செய்த குறைவணைடோ? எ-று. (௨௯) 

என்னாய கன்றன் மணிமார்பி (லைறி விளையாடு கின்ற வெழிலோய் 

முன்னாய்வி ளைந்த கனன் நக வெமமின் ரதலேஈ டந்த மதலாய் 

செந்நாய்தி ரண்டு செறிகானி ரது கெளியாஇி ரங்கு டெனைநீ 

அ௮ன்னாய்வ ரந்த லையெனாரு கன்ற னறிவுக்க டாது மகனே. 

இ-ள். எனது சாயகறுடனே 3ழஇரான மார்பிலேறி விளையாடக்தச்ச 

செல்வக்குமாரா! முன்னே மூணட Orme) de எ௫களுக்கு முன்னேபோய் 

விழப்போன குழர்மாய்! செர்சாய்கள்கூடி நெருஙகன இர்சச்காட்டிலே யிரு 

ந்து மனர்தெளியாம லழுன்ஈ எனனைப்பார்ந்து தாயே வருந்தி யழாதே 
யென்று சொல்லாமர் இடச்றது உன்புத்திசகுர் தச்சதல்லவே ஓ புத்திரா. 

மறவாளெயிற்று மணிமாசு ணததின் வலியாலி றந்து ளவெனோ 
டிறவாதி ருக்கு மதிபாவி தன்னொ டுற?வதெ னக்க ருதியோ 

திறவாய் சிவத்த கனிவாயு ரைததல செப்திலாய் முகத்து விழியா 
¥ “6 * . om va . பிறவாத நித்த னடியேல ழுத்து பெருமான ளித்த மகனே. [ய் 

இ-ள். பிறத்தலில்லாத கடவுள் கிருவடிகளையே துதிச்சன்ற பெருமை 

யையுடைய அரசன்பெற்ற குமரா! கோபததையுடைய வாள்போலும் பத்க



௨௭௭ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ளைக்கொண்டதாய் இரத்தினத்தையு் தலைபிலே கொள்வதான ஒரு பாம்பின 

து விஷபலச்தினலே இரச்துகிடச்கி என்னுடனே கூடச் சாவாதிருக்கற 

அதிக பாவியானவளுடனே உரவு கொள்ஞூறதினாலே என்ன பிரயோசன 

மென்று நினைழ்தோ உனது வெத கனிபோன்றவாயா லொரு சொற் சொல் 

லாதிருக்இருய். என்முகத்திலும் விழியா திருக்கிறாய். எ-ற. (௩௧) 

வடியேறு வெற்றி நெடுேன் ம லர்க்கை மகனோடி. றர மடியாச் 

கொடியேன்மு கத்தில் விழியார்மு னிக்கு வளநாடலித்த கொடை 

இடியேறடர்த்தமாமாக மண்ணினிடையேயு ழைத்த லழகேரி யார் 

அடியேனையொக்க முடியா திருத்த லனியாய மிக்உ யமனே. 

இ-ள். கூர்மையேறின வெற் பிசொண்ட £ an Cate பிடிக்கிற மலர் 

போலுங் கையையுடைய மானுடனேகூடச் செத்துப்போகா இருக்ற பாவி 

யான என்முகத்திலே இணி விழிக்சமாட்டார். (அவரியாரென்றால்,) ஒரு 

மூனிவருச்குத் தனது வளசாடு முழுதுக்கொடுத்த பிரபுவானவர். இடியேற்றி 

னாலே பட்டெப்போன மாம்போலாடி மண்ணிலேடடர்து நான் வருந்துதல் 

ஓ இயமனே! உனக்கு அழகாயிருக்கன்ரதோ? என்னையுங்கூட 8ீ கொல்லா 

இருக்கது மிகவும் அரியாயம். எ-று. 
(௩௨) 

எண் £ர்ச்சழிசெடிலடி யாசிரிய விருத்மம். 

வனமறடு யிவனுடனா மிறந்?த மாகி 

ol ou dear யெடுத் செரிகத்தடக்க வொருவ ரில்லை 

மனமுருகா னம்மைவிலை கொண்டோன் சால 

வன்கண்ணன் மன வியவன் றனின்மா பாவி 

சன முடையார் ளிடு யுமுத றி) செல்லே னாகி ற் 

செறுவரிவன் நனைக்கருகிச் செல்வ னென்று 

தனதுதிரு மகனையெடுச் தணிதோள் வைத்துத் 

தள்ளாடி மதிதெயனார் தனயை மிண்டாள். 

இ-ள். என்று பிரலாபித்து இச் மகடைனேகூட சானும் செத்தேனே 

யானால் இர்தப்பிள்ளையை யெடுத்துக்கொண்டுபோய் முனஞ்செய்து அடக் 

கஞ்செய்யத்தச்சவாக ளொருவருமில்லை. ஈம்மை விலைக்குவாஙற்னெவன் இது 

கண்டு மனமிரங்கான். மிசவம் பொல்லாதவன். அவன் பெண்டாட்டியோ 

அவனிலும்பெரும்பாவி. அவ்விருவரும் மிசவம்கோபமுள்ளவர்கள். விடிவதற் 

குமுன்னே கான் அங்குப் போகாதிருர்தால். ௮திச தண்டனை செய்வார்கள். 

ஆசையால், இந்தப்பிள்ளேயை விரைவிலேபோய்த் தகனஞ் செய்வித்துப் 

பின்பு போகக்கடவே வென்று தனது புத்தினையெடுத்து அழசான தோளி 

ன்மேலே சாய்த்துக்சொண்டு (இிருக்குமரானைத் அகாச்சமாட்டாமல் தமொ 

தித்) தளர்க்தவளாகச சர் சயயாஜனுடைய குமாரியான சச்திரவதியான 

வள் மயானகோக்கச் சென்றாள். எ-று, (௩௩



மயானகாண்டம், ௨௮௭௭ 

காடுமே டுஞ்செறிக்த செச்ராய் முன்னை 

கெளவியிழுத் திடிப்பறர்.து கழுகு மோதப் 

போடு?பா டெனப்பலஃபப் தொடரச் கொண்டு 

மபோகேனீ யென க்கொடிய பூதஞ் சூழ 

மாதோ றும்பறிக்க che cra 

OI TH LP MCF சோர் துகிலும் வன ந்தொட் டீர்க்க 

ஈடுபா டித்தனையும் பட்டு நீண்முள் 

ளிடகொடு நீந்திநெடுஞ் சுமிகா டுற்றாள். 

இ-ள். காட்டிலும் மேட்டிலுச் இரண்டுமிர்கின் உ செர்ராய்களுக்கு முன் 

னே வாயாற்குத்தி யிழுப்பதற்காகப் பறர்துவர்து கமுகுகள்மோதவும், ஏழே 

போட்டுவிடு, போட்டுவிடென்று பலவிதமான பசரசுகள் சொடாவும், நீ 
சொண்டு போகாதேயென்று கொசெையான பூதங்கள்சூழவும், பச்சங்களெல் 

லாம்வர்து பிள்ளையைப் பி௫யகிக்கொண்டு போகுசற்கு ஈரிகள் தாண்டி. விழ 

வும், நீண்ட கூந்தலையும், அவிழ்ர் து தொங்குற வஸ்இரத்கையும் காட்டி 

லுள்ள முள்ளுகளு மாறுகளும் சிக்யிமுச்சவும் இப்படித் சடைபடுற இவ்வ 

ளவம்பட்டு நீண்டமுட்கள் தைப்பதான காடுமுழுதுங்கடர்து நெடிகான சுடு 

காட்டைப்போய்ச சேர்ந்தாள். எ-று. (௩௪) 

பிணங்கள் சுடும் கடும்புலைய ரரவத்தாலும் 
பிளந்து தலை வெடி த்திடுபே ரமலை யாலும் 

நிணங்கருகிச் சுறராறு மூடையி னாலும் 
கெடுங்கனலின் கொழுத்தெழுக்த நிவப்பி னாலும் 

கணல்களமிகக் களித்தாடுந் துழனி யாலும் 
கனற்பொறியின் மலிவாலும் புகையி னாலும் 

சுணங்குபல பிணங்குபெருங குரைப்பி னாலும் 

தோகையறிந் நுணார் துகொடுஞ் ரடலை சார்ந்தாள். 

இ-ள். ௮ங்சே பிணங்களைச் சடுகிஉ கமையான பறையர்களுடைய சத் 

தத்தினாலும், ௮ர்தப் பிணங்களின் தலைகள் பிளந்து வெடிக்கிற பெரியதான 
ச,த்தத்தினாலும், பிணங்களினுடைய கொழுப்புகள் 5௫௬௫௨ சுறசுறு வென்று 

நாறு புலால்காட்றத்தினாலும், ரீண்டகெருப்பின் சொழுர்து ளெருற 
உயர்ச்சியினாலும், பூசமு.தலான கூட்டங்கள் மிசவுஞ்சச்தோஷித்துச் கூத்தா 
டுகிற சத்தத்தினாலும், நெருப்புப்பொரிகளின் மிகுதியினாலும், புகையினாலும் 

பலராய்கள் ஒன்றோடொன்று விரோதித்துச் சொள்ளுற பெறியசத்தத்தி 

னாலும் சர்திரவதி சகொடென்று தெரிந்து நிதானித்து 9636 சொடிதான 
சுகொட்டைப்போய் நெருங்கினாள். எ-று. (௩௫) 

சண்டனளீ தஇிமமெனக் சருத்தி லுன்னிக் 
கடவுளர்தங் காவலிற்றன் மகனை வைத்துப் 

பண்டுவெந்து கரிந்தகுறைக் கட்டை யெல்லாம் 
பலஇசையும் விரைந்தோடிப் பார்த்தெ டுத்துக்



௨௭௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கொண்டுவந்து பிணங்கள் சுடுஞ் சுடலை ஈண்ணிக் 
கொள்ளியெடுத் தோடியனல் கூட்டி' மூட்டி 

மண்தெதமற் கட்டையின்மேன் மகனை வைத்தாள் 

வளர்ந்தெரியுங கனல்லிளர்க மன்னன் சண்டான். 

இ-ள். அப்படி. நெருங்கப் போய்ச் கண்டாள். இதுதான் சுகொடெ 
ன்று மனதிலேயெண்ண் அங்கே தெய்வங்களினுடைய காவலுக்குள்ளாக ம் 
தின்பிள்ளையை வைர்துவிட்டு, முன்னவெந்து தீய்ர் த கஇடச்சறகுறைச்கொள் 

ளிச் சட்டைகளையெல்லாம் பல இிக்குகளிலும் ௮இ சீச்சரத்தி லோடியோடிப் 

பார்த்தெடுத்துச்சொண்வெர்து, பின்புபிணஙகளைச்சுடுகிசுடலையினிடத் திலே 

போய் அந்தச் சுடலையில் ஒரு கொள்ளிச் சட்டையை யெடுத்துச் கொண் 
டோடிவந்து நெருப்பைச் சேர்த்து மூளப்பண்ணி அப்படிப் பற்றியெரி 

வதான நெருப்புச் கட்டையின் மேலே மகனை வைத்தாள். அப்போது 

மூண்டெரிகிற நெருப்பு வெளிசச்கினாலே ௮தை அரிச்சச்திரனாகெ ௮ர 
சன் பார்ததான். எ-று. (௩௭) 

Hrojay } seer ar Mow ga னென்ப 
தறியாமல் வெருண்டிறைவ enor யிந்த 

இரவுதனிற் பிணஞ்சுவொ ரறிவோ மென்னா 

வெழுச்திருந் து விரைந்தோடி யேடி மூடி 
சவுரிய பொருளெனக்கராத் தாரா தேநீ த்ர்வு TO ஸத் தாரா Se 
தனியேயிப் பனியிருளிற் சவங்கொணர்ந்து 

கரவினழற் ௩டிவதுனக் கடைவோ வென்னாக் 
EAMG AH Sori pen anu Clu sO) x றிர்தான். 

இ-ள். பாம்பு கடித்தும் சன காசுச்குரிய இளங்குமாரன் மடிர்துபோனா 

னென்பதைச் தெரியாமல் ௮பசனானவன் கோபங்கொண்டு இரத இராத்திரி 
யிலேவந்து பிணஞ்சுடிொவர்கள்யார்? அவர்களை இன்னாரென்று தெரிவோ 

மென்று எழுந்திருந்து அஇசக்கொமாக விரைந்து ஓடிவந்து என்னடி மூடச் 

தன்மையானவளே! நீ தருதர்குரிய பொருளை எனக்கு மூன்னே கொடுக்சா 

மல் நீ ஒருச்தியாகவந்து இர்தப் பணிக்கம்முதலையுடைய இராத்திரியிலே 
ஒரு பிணம்சைக் கொண்டுவைத்து எங்களுக்குச் தெரியாமல் தஇிருட்டுத்தன 
மாக நெருப்பைமூட்டிச் சுது உனக்குத்தச்கதோவென்று தன்பிள்ளே 
யைக் காலாலே நக் தாத்சதே யெறிச்தான். ஏறு. (௩௭) 

of D6 BL oy மூயிரேங்க வேங்கி ேவேனி 

லிடி விழுந்தாற் படி மிசையே யடிசாய்ந் தாடி 
(pbs sidlap மரம்போற்சென் றடி3மல் வீழ்ந்து 

மொழிகுழறி வி பருவி சொரிய வல்லி 
அறிந் துமில ஸி வவூரில் வழங்குநீதி 

யருவினையே னாருமிலி யறவும் பாவி 
மறிர்தமகன் நனைச்சுடரான் வந்தே னையா 

வறியயற்குப் பொருளுளவோ வழங்க வென்றாள்.



மயான காண்டம் ௨௭௯ 

இ-ள். அப்படி எரிர்த வுடனே சர் டிரடை யானவள் ஈ.பிர் சோர்வதாக 

அழுது, கோடையிடி விழுச் து.௮தனாலே.பூமிபில அடிலேோர்று அசைதலாகி 

மூறிர்துவிழுதிமாத்தைப்போற்போய் அவன் கால்மேல்விழுந்துவார் தைகள் 

குழற தலாய் கன்களி?ல அருவிபோல் நீசொமுக யா! இர்தவூரிலே வழங் 
குவதான கியாயக்கிரமத்சை எவ்வளவும் சான நெரிர்ேசே னல்லேன். தீராத 

பாவஞ் செய்துள்ள நானோ ஆருமற்றவள. மிகமும் பாவி இறந்துபோன என் 

பிள்ளையைச் சுடுதற்கு நரனொருத்தியாகவே வர்தேன். அதலால், ஐயனே! 

எளியவளான உமக்குக் கொடுக்க என்னிட.. ரிலே எப்படிப் பொருளுணடா 

யிருக்கும். என்றுசொன்னுள். எ-று. (௩௮) 

பொருளுடையன் றமருடை ர ஜனா ல உ தப. 

புத்தானைத் தோண்மீது வைகதுப பிபா நஇவ் 
விருளிடையிற் சுடலையில் வத செய்ப மீவ னா 

வெரிந்தகுறைக கட்டையினி லற்று பவனா 
தெருளுடையா பறமுடையாய் வினையே னீன்ற 

சிறுவனை பான் சுடக்கருணை செய்யாய் தேயா 
அருளுடையா யாதார மேம் குன்ற 

னடியிணை பே தஞ்சமென் ae) a (pm % rot 

இ-ள். பொருளுள்ளவளாய் ஈ॥ ஈவினரையு மூடையவளானால், கரன் இர் 

தீப்பிள்ளையை என்தோாளின் மேலே சார் 9௩ பாக்கக் சொணடுவந்து இந்த 
இருட்டிலே சுகொடு வர்துசேருவேறோ! இன்னமும் எரிஈ தவிந்து டெக்கிற 

குறைச் கொள்ளிச்சட்டைகளை அடுக்கி அபன்மேல் பிள்ளையை வைப்பேனோ! 

இதெல்லாச் தெளிர்து கொணடவரே! தருமர் தெரியாதே! பாவியான 

சான் பெற்ற பிள்ளையைத் தசனஞ் செய்வமாக நீர்ருபை செய்ய வேணும், 
குறையாத இரக்க மூள்ளவே! யாதொரு அ௮தாரமு மிவ்லாத எனககு உம்மு 

டைய பாதஙகளிரண்டுமே ஆதாரமென்ற சொல்லி அ௮ரசன்கால்மேலே அல 

றிக்சொண்டு போய்விழுர்தாள். ௭-ற. (௨௯) 

பொன்னனையாய் விடுவியொன் புலைய னென்னிற் 
புலையனுமல் லன்புலையற் கடிமை கண்டாய் 

என்னடி நீ தீண்டுவது தகா நீதா 
னிப்பொருட்சி யானுரிய னலேனென் Gor wa ot Garren 

சொன்னபணங் காலுண்டு கொள்ளி யாடைத் 
துண்டமுமொன் gan so gg «DS vier ure 

அன்னவன்றான் படியாக வெளக்ருக் தநத 

வாய்க்கரிசி நானளிப௦ப ன og) யென்றான 

இ-ள். (அப்படி விமுஈது சாலைப்பிடிச்சிுழைச் கண்டு) ஐ இலட்சுமிச் 
கொப்பானவளே! என் சாலை விட்டு விட; நான் சுசொட்டுக்குச் சொஈதமான 

பறையன் என்று கொள்வாயானால், ௮5 எஜமானனாண பறையன் நானல் 

லேன்; நானோ ௮க்தப் பறையலுக் கடிமையானவன்: 8 என் காலைத் தொடு 

இற தனக்குத் தசாது, இர்தப் பொருளுக்கு நான் சொந்தக் சாரனல்லேன்:



௨௮0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

என்னை அடிமையாசச் கொண்டவன் சொல்லி மிருக்கிற காற்பண முண்டு 
கொள்ளித் துண்டு வஸ்.இர மொன் றணடு; ஆக இவ்விரண்டையு நீ கொடுதது 
விட்டுப் பிரியத் துடனே சுட்டுக்கொள்; அச்ச எஜமானாகிய பறையன் எனக் 

இப்படி.ச் செலவாசச் கொடுழ்த வாய்க்கரிசியை (வேணுமானா லுனக்குப் பிரி 

யத்துடனே) சான் கொடுக்கிறேன். (இர்.தப்படிதான் இ௮வூர்ச்சுகொட்டிலே 

நடக்கற வழக்கம்) தெரிந் துக்கொள்ளென் றரசன் சொன்னான். எ-று. (௪௦) 

தஇஞ்செமைந தனையெடுத்துச் சுமந்து போந்து 
சுவொரற் நிடுகாட்டிற் ஜோன் ம '9லற்றிப் 

பஞ்சிபடும் பாடிபடும் பாவி GU MG 

பணமேது கொள்ளிஞழாறிப் பாதி பது 
கெஞ்சுதளர்ர் தருவினையேன் வருந்தக் கண்டு 

நீயிரங்கா பெனவிரற் று நிற்கு காலை 
வஞ்சிசிரு மணிமிடற்றில் வயங்கா நின்ற 

மங்கலராண் கண்டிறைவன் மறித்துஞ் சொல்வான். 

இ-ள். இரந்து போன புத்திரனைத் தூக்கச் கமர்து கொண்டு வந்து 

சுிறவர்களில்லாமல் சுடகொடு வரையிலும் நோள்மேலே தாங்கப் பஞ்சுபடு 

இற பாடெல்லாம் பட்டு இன்னமும் அப்படியே பனவெதான பாவியான என் 
னிடத்தில் எப்படிப் பணமுண்டாகும்! கொள்ளி வஸ்.இரத் துண்டு எப்படிச் 

இடைப்ப தாகும்; மனர்களர்ந்து தீர்வதில்லாத பாவியான நான் வருத்தப் 

படுகிறதைக் கண்டு நீரே தயவுசெய்ய வேணுமென்று ஈல்ல வார்த்தை சொல் 
லிக்கொண்டு நிர்கிரபோது ௮ர்ரச சக்தாவதியிவுடைய அழூசொான இருக் 
கழுத்திலே விளங்குகன் ॥ இருமஙஇலிய சூஸ்இர தைக் சுண்டு அரசன் பின் 

னுஞ் சொல்லுறான். எ-று. (௪௧) 

ஈல்லைரல்லை யறச்சமர்த்தி நீம்ப கண்டே 
னன்வனுதலா லனைவரினலு மிச்தர ராலம் 

வல்லைவல்லை விறகுகளுங் களவே செம்பொன் 

மங்கலநா னூன்கமுததி லிருக்க வேதும் 

இல்லையென4 சொல்லுவது சற்று மேலா 
திதனையெனச் க&வாயென் நியம்ப வேடர் 

பல்லமாயிர் நிலைவாயிற்பட்ட மான்போற் 
பதைபதகைக்துப் பைர்தொடியாள் பதறி வீழ்ந்தாள். 

இ-ள். நீ ஈல்லவளே; ஈல்வவளே; மிகவுஞ் சமர்த்துள்ளவள் நீயே சான் 

பார்த்தேன்! நல்ல நெற்றியை யுடைய பெண்கள் எல்லாரிலும் இர்இிரசால 
வித்தையில் வல்லவளா யிருக்கிறாயென் று (புகழ்வதுபோ லிகழ்ந்து! நீ ௮04 

இன விறகுகள்கூட திருடியே கொண்டு வர்திருச்சிறாய். சிவந்த பொன்னாற் 
செய்த திருமங்கலியம் சயிற்றடனே உன்கழுக்கி லிருச்கச் செய்தே ஒன்று 
மில்லை யென்று சொல்லுகிறது சிறிதும் பொருந்தாது இந்சச் தாலியை 
எனக்குச் கொச்சவேணடிய பொருளாகச் கொடுவென் று சொல்லவே. வே 
டர்களுடைய அம்புகள் மிச்ச குறிச்சி வாசலிலே அசப்பட்ட மானைப்போல 
அடி.தடித்துச் சர்திவதியானவள் பதறி விழுந்தாள். எ-று. (௪௨)



மயானகாண்டம். ௨௮௧ 

கலிவிருத்தம். 

வாடி. ளைடாஈ தாண்மலா மாமுகம் 

கோடி ஞள் குலைர் தாளலை* தாள்கொடுங் 

கோடி நாள்வஈத தென்ற? லேசமெபய் 
மூடி னாணெடு வச Ole Si, தாளமீரா 

இ-ள். உடம்பெல்லாம் வாடினாள்; களர்சசி யாயிஞள்; தாமரை மலர் 

போலும் பெருமை பொருச்சிய கனது முக) கோணைரலானாள்; பயச்தாள்; 

வருர்தினாள். கொடிகான கெகிதலிப்மீபாறுவ௱்து Ceres சென்று துன்பத் 

ையேஉடம்பு சிரம்பமூடுதலானாள்; பெறுமாசாம் விட்டாள். எ-று. (௪௩) 

அலைவி லாவரிச் சஈஇரற் கல்லது 
தொலைவில் யாவாககுக J ATP Dh மங்கலம் 

புலையன் காணவும் 2பாதுவ ம 0 Oe @) 

உலையின் மீது மெழுகொத gin ear 

இ-ள். எக்காலத்தும் வருந்துரல் கொள்ளாச அரிசசச்தா மகா.ராசனுச் 

கேயல்லாமல் வருரச்து தலையுடைய எல்லாருக்கும் காணப்படாத எனது HG 
மங்கலியமானது ஒருபறையன் கானாவு மாயிற்ோேயென் று சொல்லனுலையின் 
மேலிட்ட மெழுகையொப்பா யுருகிளுள். எ-று. (௪௪) 

இருள றுக்குணத கெதைக்கு ஈல்வரம் 
Aenea காலத் தவே ணியான் 
திருவு ளஎஞ்செய்த திங்விய மென்மொழிப் 
பொருளு மித்தலம புக்கபின் மொய்த்துகதோ 

இ-ள். அஞ்ஞான நின குண மையுடைய எனது தந்தைக்கு ஈல்லவா 

ச்ழைச்கொடக்கிற காலத்திலே, பாம்பை யணிர்த சடையையுடைய சடவள் 

இருவுளங் சொண்டருளின இிவ்வியமான இ௦சசிய லார்த்தையிலுள்ள அர்த்த 

மம் இச்சவூருக்கு சான்வர் பின்பு பொய்யாய்ப் போயிற்றோ? எ-று. (சட) 

பனிம திச்சடைப் பபாரவைபங் காளனா 

இனிய வாசகமின்்றொெ இர்ந ததால 

புனித னாரிலும் பூவளளஈ தோனிலும 
மூனிவ னோமுதி யோனென ேங்கினாள் 

இ-ள். குளிர்ர்த சந்ொனைச் சடையிலேகொண்ட பார்வதி சமேதரான 
சடவுள்சொன்ன ஈல்லவார்ச்தையானது இன்றோடே முடிதலாயிற்று; ஆகை 

யால் அச்ச பரிசுத்தரான சிெவனிலும் உலகமெல்லா மளந்த விஷ்ணுவினும் 
விசுவாமித்திர முனிவமோ Aon தவரானாறென் நழுதாள். எ-று. (௬௪) 

அறபுக் காழிய னானரிச் சந்திரன் 

விற்பப் போயின மேன்மைக் ருலத்தொடும் 

பொற்புப் போம்பொலற போடிறை போமென்றன் 
சற்புப் போவதென னென்று கலங்கினாள், 
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௨௮௨ அரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும், 

இ-ள். இரக்கத்துச்குக கடல்போன்றவராயெ அரிச்சச்தசி மகாராசன் 
விற்ச, அதனாலே போன மேன்மையுள்ள -இலக்துடனே என் அழகுதான் 

போகும்; எனது பொறமையும் போகும்; என தயர்வும் போகும்; இவையெ 
ல்லாம் போனாலும் என்னுடைய ப௫இவிர சாரலை போவதற்குச் காரணமென்ன 
வென்று மனங் சலங்கினாள். ௭-ற. (௪௪) 

அனைய காலை யரிச்சர் இரனுந தன் 
மனவி யாமிவ ளென்று மனங்கொளாத 
தனையன் மாண்ட தன்னையுட் கொண்டுள 
நினைவை நீக்கி மறப்பையு ந ஈகினான் 

இ-ள். ௮ வேளையில். அரிச்சர் ர மகராசனும் இவள் ஈமது மனைவி 

யே யாமென்று மனத்கிலேகொணடு தன்பு$ உ ணிறந்துபோனசையு மனச் 
அள்ளேகொண்டு சனதுள்ளதுள்ளே ரினைவு போய்ப் பின்பு அந்த நினைவு 

தப்பினதை யுர் தேற்றிச்கொணடான். எ-று. (௪௮) 

கள்ள வேசுக தரவு குடிக்கறம் 

aaron Carel mm தானென்ற மன்னவன் 
உள்ளே கொரறுயிர்த் நுயிர்ச் இுப்புறம் 
விள்ள லானுரை விம்மி மயங்இனுன் 

இ-ள். திருட்டுத் கனச்மால்வர்க வேசத்தையுடைய பாம்புகடிச்ச GOS 

புத் தரனான பிரபுவோ செக்சானென்ற தெரிக்து அரசனானவன் மனம் வரு 

நதிப் பெருமூசசு விட்டுவிட்டு வெ.ரிமய டருலார் சசையு$ சொல்லாதவனாடத் 

துக்இத்து மயச்கதமைக் கொண்டான். எ-று. (௪௯) 

ன்னை யின்றி யருங்காணி லெய்திய 
அ ௪ oO © . * ‘ 

உன்னை யோடி யுரங்க டி.த்தலின் 

மின்னையும் முனையும் விற்ற வெவ்வினை 
வன்னை யெவ்வனா கொர தனை Su Soo. 

இ-ள். ஒபுத்திரா! உனதுராய் ஈன்கூடவபாமல் அரிதான காட்டுக்கு 

ள்ளே போன உன்னை தடிவந்து பாம்புகடி. ,சசனாலே அப்போது உன் தாயை 
யும்உன்னையும் ஒருவருக்கு விலையாகவிற்ற என்னை எவ்விகமாச எண்ணிசொ 
நீதுகாண்டாய். எ-று. (௫௦) 

நநத நாடு ஈலமு மிழற துர் 
ச ரூ க ச » . a 

எத்த மோட் இவ்வணம் பட்டனை 

மைக்தே மன் (ol wear pep © பெற்ற வாழ்வுனக் 

இந்த வாம்வள ம்வாவென் நிரங்கினான். 

இ-ள். ஓஒ மகனே! ஈம்முூடைய காட்டையும் ஈம்முடைய சுகத்தையும் 
விட்டு நீயும் எறாகளஞுடனே கூடவந்து Ova sure; என்னாலே 8 பெற்ற 

சகம் உனக்கு இங்கு சுகட்தளவு நானோவென் ஈமுதாண். எ.து. (௫௧)



மயான காண்டம். ௨௮௩. 

ஒன்றி லாத வுயிரினை யோம்பியய 
பொன்றிலாது புலையனுக் காட்பட்டான் 

வென்றி வேந்தினி Bis சுரு வனா | 

என றி றந்தனை யே ரவென் றி யம்பினான. 

இ-ள். நிலைபேறில்லாத உயிரை வளர்த்துக் கொண்டு சாவமாட்டாமல் 

ஒரு பறையனுக் கடிமையானான்; அப்படி அடிமையான ஐயக்கையுடைய ௮௪ 

சன் இணி ஈம்மை:8ட்டுக்கொள்ள மாட்வொலனோ மாட்டானென் றெண்ணித் 

தானோ மீ இறர்துபோனாயென் ௮: சொன்னான். எ-று. (டு௨) 

விற்ற நா லிலென் மேனி தழமிஇயப் 

பற்றி யந்தண னீர்த்தறும் பார்த்திரு ர் 
தி ற்ை ற்நா ண்மட் டி.ரங்காத வென்வயின் 

உற்ற பாவ மொ L fi த்தனை (oa Garam முன். 

இ-ள். நான் விலைக்கு விற்றபோது என்னுடம்பை அணைக்துக் சொண் 

டிருஈ்த வுன்னைப்பற்றி அர்தப்பிராமண ஸிழுச்துச் சொண்டு போனதையும் 

பார்த்துக்கொண்டிருச்தும். இன்றையத்தினம் வரையிலும் உன்னிடச்திலிர 

க்கமில்லாதிருஈத என்னிடம்சிலே ரீ பிறர்ரபாவம்ழை இன்று தீர்த்துக் கொ 

ண்டாயோ வென்றான். எ-று. (௫௩) 

விலைப்பட் டாய்ப்பட்டும் வெவ்வர வாய்ப்பட்டு 

தொல்ப்பட் டாயன்னை மதாளிற் கொணர்ம் இடத் 

திலைப்பட் டாய்தமிமய னெ நியத் தகா 

தலைபட்டா யிதுூ வோவி தி யைய மன. 

இ-ள். நீயோ விலையானாய்: அப்படி. விலையாடியும் ஒருவெங்விதான பாம் 

பின்வாய்க்குள்ளா யிறந்தாய்; பின்பு உனது தாயானவள் சார்த்திக் கொண்டு 

௮.7 ௮வள் தோளுக்குள்ளாளாய்; இப்போது நான் தூக்கி யெறிய அசனாலே 
சசைகலாய் அலைச்சற் பட்டாய். என் அப்பனே! உனகஇப்படியா விஇியிருக் க்கீ Hy c 2 19. r கு 

தது? எ-று. (௫௪) 

காத லாலுனளைக் காணாத தாயையும் 
ஈதெ லாம்வீளை த் கதெற்றிய வென்னயும் 

மீ த லாமர வின்விட மேயதாள 

ஏதெ லாமுரைத் தாயுளை யேந்தலே. 

இ-ள். அன்பினாலே உன்னைக் கூடவேவந்து கண்டுகொள்ளாத உன்மா 

தாவையும், இசெல்லாஞ்செய்து இப்போ நெடுத்தெரிர்ச என்னையும் உன்னு 

டம்பெல்லாம் பாம்பின்விட மேறுகிறபோது புத்திரா! (8 அப்போது) என் 

னென்ன சொர்ச ளெல்லாஞ் சொன்னாய்! அவற்றை இப்போது சொல்வா 
யாக, எ-று. (௫௫) 

பிறப்பு ணர்ந்தவன் றேபிறி இன்றியுன் 
இறப்பு ணர்ந்தன மென்னிது மெம்முே ஞ்



௨௮௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சிறப்புஞ் செல்வமுஞ் சேர் தலிற் நீர்சதவா 
றறப்பெ ரும்பிழை யென்றென் நழுங்கினான். 

இ-ள். உன்சன்ம மிப்படிப் பட்டசென்று ரெரிர்த அப்போதே வேறு 
பாடில்லாமல் உனது சாவுச்தெரிர்தோ மாகூலும். எறகளுச்கு முன்னோர்கள் 
'பெற்றிருந்த சிறப்புஞ் செல்வமும் சோர திருப்பதி ஸின்றும் நீ நீஙனெபடி. 
மிசவும் பெரிதான பாவம் பாவமென்று வருர்தினான். எ-று. (௫௪) 

வாளின் மிச்கவய மன்னர் வறதுநின் 

மூளில் வீழ்ச லின் நிரின் முய்திருக் 

தோளி லேற்றிச ச௪ுடலையி (லேவர 
வேளின் மிக்கவ வெவினை போவென்ளறான் 

இ-ள். வாள் வலியாலுயர்ச் ௩ வெறிகொண்ட அரசர்கள்வர். து உன்சாலி 

லேவிழுச் தழு இல்லாமல் உன் ாயானவள் தன் இருத்தோளின் மேலேச் 

றிச்கொண்டு சுகொட்டுக்குவா மல் மசனிலம் அழகாற் றர குமாரா! எத 
வெவ்விசான பாவஞ் செய்காயோவென் ஈழுழான். எ-று. (௫௭ ] 

இன்ன வாறுரைத் சதேங்கட வேரதிழை 

தன்ன கத்தி னுணாச்சி தழைத்திட 
மன்ன சேயிவ னென்று மதத் தவன் 

பொன்ன டிததுணை பூண்டழு தோதுவால். 

இ-ள். இந்தப்படிசொல்லி அாசன மும்போது சந்திரவதியானவள் தன் 
மனத்இலே தெளிவு தோன்ற ஈமசாசனே இவரென்று துணிந்து ௮வ்வரச 

னுடைய அழூயெ பாதஙக ளிரண்டையும் பிடி/துச் கொண் டழுது சொல்லு 

இறாள். எ-று. (9௮) 

கொதித்தெ முந்து படாருடி கொண் big (Gt 

கதித்த துன்வயிற் கண்டல னுச்தம 

தித்த கல்லது வேறணு காென 

மதித்தி ரநதல் வல்லிவி ளம்பிஞள். 

இ-ள். பொங்குதலாய்& துன்பமே குமகொணடு உமது மனத்திலே 

அதிகமான படியை உம்மிட3 இலே மான் கண்டேன். ஓ புருஷோத்தமரே! 

யார்க்கானாலும் இலபிச்கபடியேயல்லாமல் வேமே ஒன்றும் வாரா தென்று பா 
இச்சந்தொென்போலும் இிருகநெற்றியையுடைய சர்ரவதிசொன்னாள். எ-று. 

இமை செய்த துன க்குனா சிறுவர்கும் 

வாய்மை தானது மண்ணுகளும விண்ணு க்கும் 

தூய்மை யேயினி யென்று அணித்தனன 

நீம யங்கல றத்தை நினயென்முள். 

இ-ள். பாவஙகளைச் செய்திருர்தது உமக்கும் பிள்ளைக்கும் மெய்யா 
னதே; அந்தப் பாவம் இக்த மண்ணுலக [துக்கும் விண்ணலகத்துக்கும் 

இனி ஈன் மையாகவே முடியு மென்று சான் துணிவுசொண்டேன், நீர் இணி
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மயங்கவேண்டாம், உமது சுதர்மக்தை யெணணீக் கொள்ளு மென்று சொன் 
னாள். எ-று. (௬௦) 

தோகை கேள்புலை யற்குச் தொழுமபனான் 
அகை யானமத் றவன்பணி நீரதவன் 

ஈகை யானிழஈ தாற்றவ றெய்திடும் 

போகை ஈன்று பொருடரு கர்கென்றான், 

இ-ள். பெண்ணே! கேட்பாயாச: இர் ரஈகுகொட்டுச்குரிய பறையனுக்கு 

சான் அடிமையாதலாலே Has உத்தரவைச்சடந்து yar பொருளை கான் 
வாங்காமல் விட்டால் நீதிக்கு வமுவதகலாகும். நீ பொருள் கொடுப்பதற்காக 

இவ்விடம் விட்டிப்போகெதே ஈல்லசாரியமென் று சொன்னான். எ.று. (௬௧) 

உன்னை யாளு மறையவற் குற்றி நு 

சொன்ன srs Shona s Ger 
பொன்னை வாங்கயெயெ விதி நிவி Ly cb BY od 

றன்னை நீசுடத் தக்பது னக்கென்முன். 

இ-ள். உன்னை அடிமையாகக் கொணடாளுகிற பிமாமண ஸிடத்திற்குப் 

போய் இஈ்சப்பொருள் கொடுக்கவேணடியபடியை ரீ கொன்னபோது, அச்ச 

ப்பிராமணன் கொடுத்தால் அறக் கொள்ளி வஸ் ாநுதுடனே பணமும் வா 

ஙிவந்து கொடுது உன்புத்திரனை ॥ தகனஞ்செய்துக் கொள்ளத்தகுமூனச் 

சென்று பின்னுஞ் சொன்னான். ௭-.ற. (௬௨) 

rice னச்டிவப் [ற்ற முற்கரைன் 

இரக்க மற்பழு மில்ல னிபபொருள் 
தரக்க ருத்திலன் நம திடிற் பா ன்பனென் 

றுரைத்து வல்லி மகனை வைது (9 Bn டி.னாள். 

இ-ள். ௮ரச்கைப்போற் சிவப்புப் பொருச்திய நெருப்புக் கண்களையுடை 

யவன்; கொஞ்சமேனு மிரக்கமில்லாஉ வன்; இந்தப்பணம கொடுக்கச சம்மதி 

யான்; ஒருவேளை தருவானோ எப்படியோ சண்டறிடிறேனென்று சர்திரவதி 

யானவள் மகனை அமகருவைத்து விட்டோடினாள். எ-று. (௬௩) 

மேற்படி வேறு. 

மங்கைகடி. தேகிடலு மைஈதன் மறகநோக்கி 
அங்கைதொட நாணிமன மஞசியய னின்றே 

கங்கைவள நாடனிரு கண்கலுழி நெ 
வெங்கைய நுகர்ந்தவிள வின்கனியை யொத்தான். 

இ-ள். அப்படிச் சச்திவதி விரைக்தோடும்போது மகன்முகத்தைப் பார் 
த்து தனதழகய கையாலே தொதெர்குக்கூசி மனத்திலே பயங்கொண்டு பச் 
கத்திலே நின்று கொண்டு கங்கைவள காட்டையுடைய ௮ரசன் தனதிஈண்டு 
கண்களிலும் கான்யாறுபோல் 6ரொழுக வெவ்விதான யானையுண்ட விளா 

சனியை யொப்பாயினான். எ-று. (௬௪)



௨௮௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

மன்னவன் வருந்தியுற மாமயிலை பன்னாள் 
துன்னவரி தாயசுடு காடது கடந்தே 
என்னவினை யின்னம்வரு மென்பது கருக்தாய 
மின்னுமணி நீள்புரிசை வீதியிடை /க்காள். 

இ-ள். அப்படி. ௮ரசன் வருச்திச் சொண்டிருச்சு. பெரிய மயிலை யொப் 

பான சந்திரவதியானவள் கெருங்குதற் கரிதான சுகொட்டைச் கடர்துபோய் 

இன்னம் என்ன பாவச் செய்சைகள் வரச்கூடுமோ வென்று கருத்துள்ள 

ளாக மின்னுகின்ற இர் தினங்கள் பதித்துள்ள மதில்சூழ்ர்த வீதிச்குள்ளே 
போயினாள். எ-று. (௬௫) 

கிள்ளைமொழி யம்மறுகு கட்டுவதன் முன்னே 
வள்ளையொலி மாடநிறை கா௫ிரகர் மன்னன் 
பிள்ளையை யெடுத்தயல் பெயர்ந்துயிர் செகுத்தே 
கள்ளர்சிலர் ஈல்லணி கவரக் துகொடு '2பானார். 

இ-ள். கிளிபோலும் வசனத்தை யுடைய சர்இாவதி போகுதற்கு முன் 

னேமங்கலவள்ளை ஒலிப்பகான காடிப்பட்டணத்துக்கு அரசனானவனுடைய 
பிள்ளையை யெடுழ் துக்கொண்டு தூரத்தே வந்து அர்தப்பிள்ளே யுயிரை எதை 

செய்து சில கள்ளர்சளால் அப்பிள்ளை மேலுள்ள ஈல்ல அபரணங்களை யெல் 

லார் இருடிக்கொண்டு போயமினார்கள். எ-று. (௬௬) 

அம்மதலை யைத்தெரு வக த்தினிடை காணா 

இம்மதலை யார்மதலை யென்னவல மர்தாள் 

LD So பைக்கண மெறிந்ததுகொ லென்னாத் 
தம்மதலை மெய்க்குறி தனைத்தெரித லுற்றாள். 

இ-ள். இவ்வாறுசெல்கிற சந்திவதியானவள் அர்த ௮ரசன் பிள்ளையை 
அலவ்வீதியிலே கண்டு இர்தப் பிள்ளை யாருடைய பிள்ளை யென்று துக்சத்தவ 

ளாய் எங்கள் பிள்ளையை அங்குள்ள பூதகணங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே 

போட்டு விட்டனவோகென் று சங்கள் பிள்ளையினுடம்பிலுள்ள அடையாளங் 
களைப் பார்க்கலாயினாள். எ-று. (௬௪) 

விடிந்திடு முனந்ஈகரி காவலர் விரைந்தே 
இடிர்சமதி லேறியு மிழிர்துமறு குற்று 
மடிர்தகுழ விக்கருகு கண்மெட மாதைக் 
கடிந்தனர் கொணர்ந்துயிர் கவர்ந்ததிவ ளென்றே. 

இ-ள். அப்போது விடிகிறதற்கு முன்னே, அரதப் பட்டணத்தைக் காக் 

இறதலையாரிகள் அதக விரைவிலே வர்து கள்ளராலே யிடிர்துபோன மதில் 
வழியேயேறிவர்தும் பின்பிறங்இயும் பின்பு வீதியிலே வர்து செத்துக்கெக்கிற 
பிள்ளைக்குச் சமீபமாக வந்துகண்டு (அங்கு கின்று யாதுர் தெரியாமல் மயங் 

குற) சஈதிரவதியை, இர்தப்பிள்ளையைச் கொண்டுவந்து இதனுபிரை வழை 
த்தவ ணிவள்சானென்று அடித்தார்சள். எ-று. (சுனி
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பதைததிடு கஇனததொடு பசுநகு ழவி தன்னை 

வதைதததிவ ளாமெனமலாககுழல பிடி ததே 
விதை ச தலின விமுகமிசன விழ ந்கன Om das 

உைத்தன் FU. BH oor சொடி b DUIS ளென்பை 

இ-ள. அப்படித அடிதுடிபபாக கோபததுடனே அரதப் பசடளம் 

பிள்ளையைகசொன௱து இவரோதானெனறு அவளுடைய பூவையணி௫௫ கூர் 

லைப் பிடிததுச் கொணடு விதைசகிற போது இநைதுற விழைகளைப்போல் 
சணசகளிலே கெருபபுப் பொறிகள் ஈட டை சசராகள, அடிசசராகள்; அவ 

ளெலும்பையு மொடிகராகள. a x (௬௯) 

சென்றவாகள சென்றவாகள Oot aL. Th Tar 

டனறவாக ளிறசில விலகிய 7 லப3போம 

எனறுதல மேதுகுல Die gE my “sans 
கொனறபரி சோதரிவை கூறெனவு ரை ததரா 

இ-ள. வீதியிலே பா£ப.துக கொணடு பேகா௱ஈவாகளும, பாரச்சவருற 

வாகளும் கூடவருச௦ப் படுதிரடைககணடு அபபோறு அவாசளிலே இலாசில 

ரை விலக௫, 8௧௭ சாரப்போஙசளென 3. சொலவிஈ சரவ (யைப் பராத 
து உன்வாரேது? உன குலமயாது! இக ,௪ சிர பிளளையைக கொனறதென்ன 

கா.ரணம? பெண்ணே! * உளளது சொலலென ௮ சேடடராகள எ-று. (௪9) 

தேவருண மககலை செகுத இல னெ col) cap eat 

ஆவதில் நமமொழி்யை யாருறுதி சொளவார 
நோவதிலு ஈமமகவி றைகளி ALD BS (9) 60) 
சாவதினி செனபது உனஈுஇடை மரி ரசாள தி த் Bl (bot TF bl ES 

இ-ள சான கொனறிலே னென ந கொனனால, தெய்வ சடாக்்ம இப் 

போது ஈமகலெலாதிருககிறது கையால, ஈம ரொலலுகிற மெயலராமதை 

யை யராதான நமபுக௱வாகள? இப்போ தஇிவாகளாலே ௮ருததபபடுதிற திலும் 

ஈமது புததிர னிறநதுபோன துனபமை யறுபவிககிறகைக காட்டிலும் 

இனி இறநதுபோடறமே ஈல்லயிகன ர. தன மனத லே தஇிடப்படுததிக்கொ 

ணடாள. எ-று (cra) 

மெய்யுமைசெ யிறபொயென மேவியது வீணாம 
ஐயுமிதி னிலலையத றுறைபுரையி லாத 
பொய்யுரையு மெய்யொடு பொருகதுமென நாடித 
தையலவ சோடிது தனைபபகர லுறறாள 

இ-ள், மெய்வார்ததசையை சாமசொனனோமானால், அது பொய்யென்று 
தோறறி, ௮ஈதமெய பயனில்லாது Cum இதிலெவவளவஞ் சந்தேகமில்லை. 

அதனாலேகுறறமில்லாச பொய்வாதகை மெயயுடனே சேர்வதாகுமென்றா 

லோததெதுச சர்இரவதியானவள தன்னைவினாவின அவாகளுடனே இரந்த வார் 

ததையைச சொல்ல சதுணிர்தாள். எ-று, (ae)



௨௮௮  அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும், 

ஒன்றினிது கேண்மிலுல கத்தினி லிரக்கத் 
தன்றியுயிர் கொன்றும லரக்கியறி யிரோ 
இன்றுயிரி ழந்தமக வென்கையி லிருக்கக் 
கொன்றதிலை யென்னவல னோகொடிய ளென்றாள். 

இ-ள். சான் ஒருவார்ச்தை சொல்லுறேன், எல்லோரும் ஈன்ருய்க்சே 
ஞங்கள். கான் பூவுலல் இரச்சமென்பதில்லாதவளாய் உயிர்களைக் சொன்று 

இரிற இராட்சசியென்பசை ரீஙகள் தெர் அக்கொண்டிருகஇறீர்களோ!இப் 
போ தயிர்போனபிள்ளை என்கையின்மே லிருச்சசெசய்சே சான்கொன்றிலே 

னென்று சொல்லமாட்டிவேனோ? கானோ கொடுர்தொழிற் செய்கறவளென்் 

றுசொன்னாள். ௪-று. (௭௩) 

ஆயின்விடன் மின்னென வடித்தணி கயிற்ருல் 

சாயுமிரு கைத்துணை பிணிததவி சவத்தை 
வேயும்விமை தோளின் மிசை யேற்றிவிறன் மன்னன் 
வாயிறனை நாடிமயி லைக்கொடு ஈடநதார். 

இ-ள். அப்படியானால், இவளை விட்டு விடா தாகளென்று அடித்து அழ 

இதான சயிற்றினாலே நீணடு ஷடொங்குகின் உ இரணடு கைகளை யுங்கட்டிச்செ 
தீதபிணத்தை மூங்கிலும் வேண வெதான தோளின் மேலேற்றி வெற்றி கொ 
ண்டசாசிராஜனுடைய அபணமனை வாசலைதேடி௪ சர் திரவதியையிழுத்துச் 

கொண்டு போனார்கள். எ-று (௪௪) 

கைகொடுச வத்தினிரு கால்களை யணைத்து 
மெய்கொடுசு மநதடி விதாப்புற மிதித் ஏப் 
பெய்கொடுறி ணங்குறுதி பின்னுமுனு மொய்க்க 
மொய்குழல்வ ணங்கிடை முறிஈதிட நடச்தாள். 

இ-ள். தனது கைபிலே சொண்டு பிணச்தினுடைய இரண்டு கால்களை 

யும் அணைத்துத் சனதூடம்பினாலே ஈமர்து கொணடு கால்களு சசுங்சமிதஇத் 
தூன்.நிஒமுகுகன்ற கொடுமையான ரிணமும் இரத்தமும் பின்புறத்திலு முன் 

புறத்திலும் வழிரதொழுகும் படியாய் நெருகனெ கூந்தலையுடைய சந்திரவஇி 
தனதிடை ஒடிவதாக ௮ர்.த$ தலையாரிகள் பின்னே சென்றாள். எ-று. (௭௫) 

குறித்ததிசி னத்தொடு கொதித்தவா டிக்கத் 
தெறித்தகுறு இத்துளி தசைத்திசையின் மொய்கசக்ப் 
பிறித்திருக யிற்றிடை பிடுத்துவர காய்மேல் 
வெறித்தடா மானென வெருண்டுமு னடந்தாள். 

இ-ள். ௮வள் கொன்றதைக் கர ௮திக கோபத் தடனே பொங்கு 

லா அந்தச் தலையாரிகள் அடிக்கற னாலே தெரிக்றெ இரத்த பிர்துக்கள் 

எந்த இடங்களிலு ரிரம்புத லாகப், பிரிவு செய்து இருபக்கத்திலும் கட்டின 
கயிற்றைப் பற்றிக்கொண்டு வரும்போது, நாய்கள் வெறிகொண்டு சிறிமேலே 

விழ, அஞ்சுக மானைப்போர் பயந்து ஈடர்தாள். எ-று. (எசு)
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மாலைமுடி மன்ன ஒலை மண்டப பாணை உதார். 

இ-ள். கடல்போற் இரசக்; Hiv otro mad காக்கி தலையாரி 

களும், ஒரு வேதப்பி ரமணணுக்கு எரு 1117 Hv sou QUIV CRG FPO GK 

தமதாரைக்கொ2 யெளவனமுாள்ள #6 ni asin Sigusstogsgg முரசு 

சத்திப்தகான கோட்டை வாபில்்ஈ சொல்லாக கடக்றும்பாய் மாலை யணிர்த 

இரீடாகிபகியான அபசனிருசடஈ உபாபணடப 4அங்குள்ளே போஞார்கள். 

. ௪. ௬. - * 3 . 

அத்தல மணைந்கு 21 னா hs மொ பூயா மல னைக் 
» ் ச . 1 ய் ட . 

கைத்தல மெடுத கி Db peo) map 1) நின் Wail . 
* . க ரு ’ க ’ 

Olio) FM முயன ரு ரி பவேயைய ॥ உர ண்மிமல 

வைத்தகாண முங்கொடி மடச்மொடியு பின்னாள். 

இ-ள். ௮௪2௪ சபரமணடப 4 /னருமேே. போணவரிலே அப்பொல்லாத 

தலையாரிகள் அரசனை கோக்க, இரண்டு கைகளையய கொண்டு அவணிரண்டு 

கால்களையும் வணக ஈன றார்கள். மெய்யான வங்களை வேண்டிச் செய்கு 

தான் அழகிய ஜூங்கிலையொ ட 5 (2 காளிண்ம்மலே வையக பிள்ளைப் பிண த்தை 

யுச் தாங்கிக்கொண்டு சகந்இொவியு ன்றால். எ.று. (௭௮) 

௬ . * ட் . * டி] *. 

நின்றளவின் ம்ன்ல் பு நிக (மவ ரமா Qu ton Gare 
௯ * ய் . - 

என்ற இ சயி த் இஃ தி றி) ககன மைக்கு 
௪ . ௩ “ர . ச . ௩ 

மான் POS LD Lp (OD ir 09) yD BOT LD Go My cb oor apart) ல்கு இல் 

கொன்றபரி Cee GO)» 0) கூறிடிமி னெ முன், 

இ-ள். அப்படி ரின்றபோ, அசகமனவன் இவளாலே ஈண்டான குற் 

றம் யாதென்றகஇிசயிழ்து இர்தப்பிண மை யிறம்கவையென்று சொல்லவே 

மணம் பரிமளிச்டின்ற கூர்ரிலை யுடைய சர்1)/௮5/ பிணத்தைக் ழே யிறக்இ 

வைத்தாள். வைத்த பின்பு, காசிராஜன் இவளிரஈ்டப் பிள்ளையைக் கொன்றதெ 

வ்விதம் சொல்லுஙகளென்று சேட்டான். எ-று. (௭௯) 

என்றிறையு ரைக்திட விறைஞ்சியவர் மன்னா 

இன்றிரவு நின்மகவை வந்திவனெடுத்து 

மன் றணி கெடுந்தெருவில் வைம்.துடல் பிளர்ந்து 
கொன்றபடி கன்டுகொடு வம். சனமு னென்ஞார். 

இ-ள். என்று காசிராஜன் கேட்டபோது. அர்தத்தலையாரிகள் வணங்இ 

அரசனே ! இன்றிராத்திரி உம்முடைய பிள்ளையை இர்த இராக்சிவர் தெடுத் 
துக்கொண்டுபோய் நிரம்பின அலங்கா! 4 யுடைய இராஜவீதியில் வைத்து 
உடம்பைப் பிளந்து கொன்ற படியைச் கண்டு பிடித்துச் கொண்டு உமக்கு 
முன்னே வர்தோமென்று சொன்னார்கள். எ-று. (௮9௦) 

அந்தமொழி சொன்னவரை பங்கையி னமைத்து 

வர்சபடி. யாவுமிவண் வல்லியுரை யென்னச் 
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௨௯௦0 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

சந்திம தித்தெரிவை தன்னடியை நோக்கச் 
செந்துவர்ம லர்க்குமுத லாய்வலர் திறந்தாள். 

இ-ள். அர்த வார்த்தை சொன்ன தலையாரிகளை$ தன்கையாலே அடு 

சச்சொல்லி ஐ அம்மே ! நீ வர்தகாரிய மெல்லாம் இவ்விடத்திலே சொல்லெ 

ன்றுகேட்ச, சர்சரவதியானவள் நன்பாதத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு Fass 
பவளம் போலவுக குமுதமலர்போலவும் உள்ள தன் வாயைத் இறந்து சொல் 

லானாள். எ-று. (௮௧) 

செய்யமக வின்னுயிர் செகுத்தபடி கண்டாய் 

கையினிலெ டுத்ததொர் சவத்தையெதிர் கண்டாய் 

மெய்யிடைபு லால்வெறி விரிர்தமுடை கண்டாய் 

ஐயமிலை யானுமொ ராக்கியறி யென்முள், 

இ-ள். ஒ ௮ரசனே! இர்சச் செவ்விதான பிள்ளையி னுயிரைச் சொன்ற 

படியையும் நீரேசண்டீர். என் கையி லெடுத்துச்கொண்டு வர்ததான ஒருபிண 

திதையும் உமக்கு முன்னே கண்டீர். என்னுடம்பிலே புலால்காற்றம் விரிர் திரு 
கீகிறபடியையுககண்டீர். இனிச் சந்தே௫ச்சத் தச்ச தில்லை. கானும் இராக்ஷஏக 

ளிலொருத்தியென்று தெரிர்துகொள்ளுமென்று சொன்னாள்.எ-.று. (௮௨ 

எனறுஈர வன்றசைக ளுண்டு. லெடுத்தேன் 

வென் றிவடி. வேலிறைல நின்னகரின் மேவி 
இன்றிரவி னின்மக விளந் தசை விரும்பித் 

தின்றிடறி னைத்துயிர் செருத்ததுள தென்றாள். 

இ-ள். எப்போதும் கான் மனிதருடைய வலிய மாமிசங்களையே சாப்பி 
ட்டு என் சரீரத்தை வளர்ததேன்; வெற்றி பொருச்தின கூரியவேலையுடைய 

அரசனே! இன்று உம்முடைய ஊர்ச்குள்ளே வந்து இராத்திரியிலே உமது 

பிள்ளையி னிஎமையான மாமிசத்தைச்தின்ன ஆசைகொண்டு இந்தப் பிள்ளை 
யினுயிரைச் கொன்சேன். இதுவே மெய்யான தென்று பின்னுஞ் சொன் 

னாள். எ-று. (௮௩) 

மடக்கொடி யுரைக்கவிது மன்னவ னுரைப்பான் 

அ௮டக்கமு மொடுக்கமு மரக்கல ளென்னும் 

இடர்ப்பல விவட்குவ ரிழைத்தமை ஈமக்குச் 
சுடச்சுட வுரைக்குமிவள் சொன்னமொழி யென்றான். 

இ-ள். இவ்வாறு சந்திரவதி சொல்லக் கேட்டு ௮ரசன் சொல்லுகிறான், 
இச்ச ௮அம்மையினுடைய மன அடக்கமும் கைகால்களினெொச்சமும் இராட்சசி 

யல்லவென்று சொல்லுகின் ரன. இர்தப் பெண்ணணங்குக்குப் பலரும்பல து 

ன்பங்கள் செய்தவைகளுண்டு. ௮வைகளெல்லா நமக்குத் தெரிவதாசச்சுடச் 

சுடசொல்லுகின்றது, இர்ச அம்மைசொன்ன வார்த்தை யென்றான். எ-று.



மயானகாண்டம். ௨௯௧ 

உயிர்க்கொலை புரிந்தவர் முகக்குறி யுரைக்கும் 

கையிற்குறி யுரைக்குமிரு கட்குறி யுரைக்கும் 

குயிற்குரன் மடர்தையிவள் கொன்றகுறி யுண்டென் 

றயிர்ப்பிலை் யெனக்கென வமைர்சரொடு சைத்தான். 

இ-ள். €ேவதை செய்தவர்கள் முசச்குறியே (அதைசெய்ததைசி தெரி 

யச்சொல்லும், இன்னும் வசை செய்தவரக ஞடைய கையிலுள்ள குறியுஞ் 
சொல்லும், இரண்கெண்களிலுள்ள குறியுஞ்சொல்லும். குயில் போலுச்தொ 

னியையுடைய பெண்ணாயெ இர்சத ௮ம்மைகொன்ற குறியுண்டென்று எனக் 

குச்சர்தேடுத்தற் கடமில்லையென் று மர்திரிகுஞடனே பின்னுஞ் சொன்னான். 

வள்ளலிவை கூறிடலும் வந்தவர்சண் மன்னா 

பிள்ளையை யெடுத்தவடி யின்பிறகு சென்று 

கள்ளியிவள் கொறன்படி. ௪ண்டுகொடு வர்தோம் 
உள்ளதல தில்லதை யுரைக்கவிதி யுண்டோ. 

இ-ள். அப்படி அரசனானவன் சொல்லும் போது, அவளைசக்சொண்டு 

வர் தவர்கள் ௮ரசனே! பிள்ளேயை யெடுழ்துச் கொண்டு a6 காற்சுவட்டின் 

பின்னே போய் தஇிருடியான இவள் கொன்ற படியையும் சண்டு இகளைப் பற் 
றிச் கொண்வெர்தோம். இது உள்ளபடியே அல்லாம வில்லாததைச் சொல்ல 
நியாயமுண்டோ! எ-று. (௮௬) 

உன்னுரை தனக்கொரெஇ ருத்தரமு முண்டோ 
என்னுரை செயத்தகுவ தெம்பெரும வென்றே 
மன்னுரை கடற்புவி வளாகமிசை வாழும் 
இன்னுயி ரிறக்குமிவ டன்னைவிடி லென்ஞுர். 

இ-ள். உம்முடைய சொல்லுக்கு மறுமொழியுங்கூட நாங்கள் சொல்லத் 
தச்கதுண்டோ? எமதரசனே! இனிச்சொல்லக்தகாது யாதிருக்சன்ற தென் 

றுபின்னும், நிலைபெற்ற இவளை விட்டு விடில், நுரைகள் பொருந்தின கடல் 

சூழ்ச்த பூமண்டலச்திலே வாழுகின்ற இனிய உயிர்களெல்லாம் அழிர்துபோ 

கும் என்றுஞ் சொன்னார்கள். எ-று.” (௮௭) 

அன்னவை யுரைத்தவரை மன்னவ னமைத்தே 
என்னைபல பேசுவதி லேழையடி தானோ 
பின்னையடி. சென்றதுள தோபிறிதெனக்சண் 
டிந்நொடியில் வந்திடு மெனச்சிலரை விட்டான். 

இ-ள். அவ்வார்த்தைகள் சொன்ன தலையாரிகளை அரசன் அமரச் சொ 

ல்லி இனிப்பலவஞ் சொன்ன தினாலே பயனென் துமில்லை. (பிள்ளையைக்கொ 

ண்டுபோன வழியில்) இர்தப் பெண்கசல்கள் சென்றிருச் தன்றனவோ; பின் 
னும் வேற்றோர்கால்கள் சென்றன வுண்டோ வென்று தெரிர்து, இர்தச்சணப் 
போதிலே வாருஙகளென்று சிலரை அனுப்பிளுன். எ-று. 

பிறிது பின்னையடி சென்றதுளதோ வெனக் கூட்கெ. (9௮)



௨0௦. அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

போற்றடி பணிந்தவர்கள் போய்மறுகி ஜாடே 

காற்றடி சதைர்குமுனர் சுண்டிடுது மென்றே 

மாற்றடியி லாற்றரிய வல்லியடி வைப்பின் 

வேற்றடி கள் பார்த்தவர் விரைந்துநெறி சென்ஞாூர். 

இ-ள். எல்லாரும் வணங்க 4சக்க ௮ரசன டியை வணங்டுச்சொண்டு ௮5 

தச்சிலர்கள் SHai flu சென்று சார்றினாலே காற்சுவடு கலையுமுன்னே 

தெரிலோமென்று, சலையாரிகளாடைய மாருலடித்த அடிபட்டுத் தாங்கமாட் 

டாதிருச்சின்ற சர்இரவடியி ருடைய கால்கள் சென்ற ரிலத்சிலே வேறான 

இெகாற்சுவண்டோவென்் று அவர்கள் பார்பதுச்கொண்டு, விரைவிலே சந்தி 

ரவதி வந்தவழியைக் குறித துப்போனார்கள். எ-று. (௮௧) 

DY ISON BOT வந் இடுமு ன த்தெரு MAT HIG 

கங்கருகு கன்னல்விளை கன்ன புரி மன்னன் 

மங்கையடி யேயெழுஇ மற்றையடி யெல்லாம் 

அங்கைகொடு நீவிமுனி கெள௫கனழித்தான். 

இ-ள். அங்கே அந்தச்லர்கள் வருவதற்கு முன்னே ௮ர்தத் தெருவிலே 

இனைப் புனத்தருகசே சரும்புகள் விளவகான கன்ஸனோசி நாட்டாசன் பெற்ற 
சர்திரவதி கால்களையே விசுவாமிரஈ இர முனிவர் பதியச்செய்து, மர்றைச்சாற் 

சுவடுகளை யெல்லார் தமதழகிய சையாலே தடவிக் கலைத்து அழித்து விட் 

டார். எ-று. (௧௦) 

எந்தவடி. வந்கதென வெண்ணியவ ணண்ணி 
அறந்தவடி யின்சுவ டமைப்பனை வருங்கண் 
gogo யேமுழு.து மியாவர்களு மிங்கே 
வர்தவடி. யிலலையென மன்னறுழை வந்தார். 

இ-ள். எர்தச்சால்கள் இங்கே நடந்து வந்தவை யென்ன ஆலோசித்துக் 
கொண் டங்கேவந்து அந்தச் சந்திரவஇியினுடைய கால்கள் அழுக்தி யிருச்ற 

வடிசளை எல்லாருங்கண்டு, எல்லாம் இர்கப் பெண்ணடிச் சுவகெளேயல்லா 

மல் ஒருவரு மிவ்விடத்தே ஈடர் துவந்த சவ ளில்லையென்று சொல்ல ௮ர 
சனிடத்திற்கு வர ரார்கள். எ-ற. (௬௧) 

உற்றடிவ ணங்கியவிர் முற்கலை யொதுக்கஇச் 
சுற்றடிகள் பற்பல தொடர்ந்துநகனி சென்றேம் 
அ௮ற்றடியி னிக்கொடி ய கள்ளியடி யல்லால் 
மற்றடிக ளில்லையென மன்னனொடு ரைத்தா 

இ-ள். அப்படிவர்து ௮ரசன் கால்களை உணங்கி அர்சச்சிலர் தாமுடுத்தி 

யிருக்கிற முன்வஸ்திரத்தை ஒதுங்க ஜிமைவதாகச் சூழ்ர்து கொண்டு பலபல 
காலடிகளை மிகவுர்தொடர்ச்து பிடித்துப் யோ.பினோம். அங்வகைச் காற்சுவடு 

sala Dessau. சாற்சுவகெளே யல்லாமல் வேறு சாற்சுவகெளில்லையென் 
று ௮ரசணுடனே சொன்னாகள். எ-று. (௯௨



ம்யானகாண்டம், உட 

வள்ளலும் வருச்திமிக மங்கைமுக சகோக்இ 
உள்ளதுமாை செய்கென வுசைத்திட மறித்தும் 
கள்ளியெனை யல்லதல் பயென்றுகழ.றக்கேட் 
டளளல்வய னாட்டரக en gai Mum ga om, 

இ-ள். அப்போது ௮௬5 அரசனானவன் மிசவு நொர்து சொண்டு சந்திர 
வதி முகத்தைப்பார்த்து உள்ளை 8 சொல்லக் கடவையென்று கூறப் பின் 

னும் என்னையல்லாமல் வேற திருடி யொருவரு மில்லையென்று சர்வத 

சொல்லக்கேட்டு, சேருள்ள வயல் ஸம்ர், சாட்டையுடைய காசிராஜன் மன 
நொர்து அஇசயஙகொண்டான். ௭-ற. (௧௩) 

கொல்லவிவள் வல்லவளு மல்லன் கொலை செய்தாள் 

அல்லளெனி லங்கொருவர் வடி கவடி யில்லை 
தொல்லைவினை யெவவகை தொடர்க்ககறி தக்க 

தில்லையென மைச்தனி லிவட்ருருகி நின்றான். 

இ-ள். இர்த அம்மை கொல்லவல்லவளல்லள்; கொலைசெய்தவ ளிவளல் 

லவென்று கொள்வோமானால், அங்கே வேதேயொருவர் ஈடர்துசென்ற சாற் 
சுவ௫களில்லை, பழையபாபசம்பர்ரம் எவ்விரமாகவோ வந்து சேரிட்டிருக்கி 
றது, ஈம்மா லறியத்தக்கதா பில்லைவென்று நன்பிள்ளைக் நரெய்குகிறஇலு மதி 
கமாகச் சர் இரவதஇச்கே மிகவு மனமுருஇனான். எ-று. (௬௪) 

மூன்னைவிதி யாலும்வினை முற்றமைக னாரும் 
என்னயிவ டன்னை விட லென்பது நினைந்தே 
கன்னல்சொறி காசிபதி ஈன்னபுரி மன்னன் 
மின்னைவதை செய்வது விரும்பியொரு மித்தான். 

இ-ள். பூர்வகருமம் தான் முடியும் வகையே முடியும்; ௮கனாலே இர்தப் 

பெண்ணை எப்படி. விட்டு விடுகிற ரென்று ரினைழ்து கரும்புகள் விளவதான 

சாசிராஜன், கன்னோி காட்டாசன் மகளைக் கொலை செய்வதற்கு வேண்டி 

மனது சம்மதமானான். எ-று, (கடு) 

அவ்வண நினைங்திடலு மள்வளவு தன்னில் 
செவ்வணவ யிற்குறுசி றீவினக செல்லாம் 
இவ்வணம சன்றிடு மெனுங்குறி விளங்க 
மெவ்வணவ யங்கிருண் மறைஈதது விடிந்தே. 

இ-ள். அப்படி அவன் அலோடிக்கும்போது ௮ர்தச் சமையத்திலே Aas 
தநிறத்தையுடைய வேலாயுதத்கைக் கொண்ட அரிச்சர்திரமகாராஜனுடைய 
பாபகருமங்களெல்லாம் இப்படியே கழிந்து போகு மென்னுங் குறிதோன்ற 
மைபோலுவசதாயிருக்இற இருள் கழிச்து விடி தலாயிற்று. எ-று, (௬௬) 

தங்குலம டந்சைபடு சஞ்சல முணர்ர்தே 
மங்குலெழு வெண்சசி மழுங்கியொளி மாயக் 
கங்குன்மக னிர் தவில் கண்டகல வோட 
வெங்குலநெ டுங்கதிர் வெகுண்டன வெழுந்தான்.



2 and அரிச்சந்திரபுராண முலமும்-உரையும், 

இ-ள். தனது குலத்துப்பெண் படுகிற சஞ்சலங்க ளெல்லாச் தெளிந்து 

மேகத்திலே சோன் றற வெள்ளிய சர்திர னானவன் ஒளிமழுங்கி மறைய 

வும், ௮ர்தராத்திரியான பெண் இந்தப் பாபகருமத்தைச்சண்டு தூரவோடிப் 
போகவும் வெப்பமான அரிச்சர்இுரன் குலத்துச் சூரியன் கோபங் கொண்ட 
துபோ லுதயமாயினான். எ-று. ப் (௬௪) 

காதலிபி டி.த்தரெறி கண்டெமது கற்பின் 
போதமிது வென்றுபுரு டர்க்கெதிர் குலாவும் 
மாதாமுக மென்னவய ௮ந்தடமு மற்றும் 

ஆதபன்மு கத்தெதி ரலர்ந்தவர விந்தம். 

இ-ள். எல்லாரும் விரும்பத் தச்ச (ஈன் மார்க்கத்தை யுடைய சர்இிரவதி 

கொண்ட) கொள்கையைப் பார்த்து எங்களுடைய கசற்பினுச்குள்ள ஞான 

மித்தன்மையதென்று புருஷர்களுக்குமுன்னே கொண்டாடத்தச்க பெண்கள் 
முகங்கள்போல வயல்களிலும் குளங்களிலும் மற்ற இடங்களிலும் சூரியோத 
யத்துக்குமுன்னே தரமமைமலர்கள் விக௫ிதமாயின . எ-று. (௬௮) 

கலிரிலைத்துறை. 

விடிந்த சாலையில் வேஜொரு திறம்புரங் காணான் 

மடிந்த மைந்தனை யெடுமென மனையிடைப் போக்கி 

(டிந்த தீவினைப் பயத்தினு முதிர்வினை யாலும் 
கடிந்தி டும்படி கருதினன் காசியர் கோமான். 

இ-ள். அப்படி விடிர்தபோது வேறொரு வகையும் பிரசித்தமாகச் சாணா 
திவனாகி இறர்த பிள்ளையைக் கொண்டு போங்களென்று தனது அரண்மனை 

க்குள்ளே போக விட்டு, அப்போது முடிவான கொலைப்பாவ பலத்தினாலும், 
மேன்மேலாச விசுவாமித்திரர் செய்க செய்கைகளினாலும் சச்ொவதியை 
வசைசெய்பயும்படி சாசரகரத்தாறுக்காசன் ஆலோசித்தான். எ-று. (௯௯) 

சோரர் மற்றய லுண்டெனிற் சோதித்து வந்திர் 
கேர மியாவரு முரை த்திலாவரவர் நினைவை 
யார றிர்தவ ரிவடனை வதைப்பதற் கழைத்து 
வீர வாகுவைக் கொணர்கெனத் தூதரை விடுத்தான. 

இ-ள். கள்ளர்கள் வேறே இன்ன முூண் டென்றால் பரிசோதனை செய் 
துவந்து இந்தச்சமையத்தில் ஒருவரும் வந்து சொல்லுகின் றிலர், ஆனாலும் ௮ 

வ்வவர் நினைவை யாராலே ௮றிர்து கொள்ளலாகும்? ஆகையால் இச்சப் பெ 
ண்ணைச் கொலைசெய்வதற்கு வீரவாகுவைச் கூவிக் கூட்டி வாருங்க ளென்று 

தூதரை அனுப்பினான். எ-று. (௪௦௦) 

விரைவி னோடிச்சென் றவன்புலைச் சேரியின் மேவி 
௮ரசர் கோனுனை யருளிப்பா டென வுனைத் தழைக்கச் 
சுரைகொள் வெள்ளைவாய் சிவர்தகட் கருநிறச் சுடர்வாட் 
காத லத்தொடுங் கடிதுவர் தரசனைக் கண்டான்.



மயானகாண்டம்,. ௨௬௯௫ 

இ-ள். உடனே தூதர்கள் அதி£க்ொத்திலே "ஒடிப்போய் அர்தவீரவாகு 
இருக்கிற பறைச்சேரிக்குள்ளே இழைந்து, ஈமதிராஜாதி ராஜன் உன்னைவரும் 

படி. உத்தரவு செய்தருள லாயிற் றென்று சொல்லிக் கூப்பிடச் செய்தே; 

சுரைவிதைபோல் வெள்ளைப் பற்களைக் கொணட வாயும் சிவர5 சண்களும் 
கறுத்தவடம்பும் எளிபொருர்சென வாளாயுதம்மசைச் கொண்ட சையுமாகவிரை 
விலேவர்து அரசனைக் சண்டுசொண்டான். எ-று. (௧௦௧) 

தூர நின்றுவாய் yas s gor wats gn சொடுக்கப் 

பார மேனியைச் சுருக்கவீழ்ர் தரசனைப் பணிந்திந் 

கோர நாயினேன் றன்னையென் ணினைரந்தவா றென்றான் 

வி. ர வாகுவை நோக்கியவ் வேர்தர்கோ னுரைப்பான். 

இ-ள். சாரத்தே நின்று கொண்டு வாயைமூடி, மனஈடுங்ச வஸ்திரத்தை 
ஒடுக்கப் பெரிய வுடம்பை சுருக்க மாகச் கொண்டு £ழேவிமுர்து அரசனை 

வணங்னெபின்பு சுவாமி! இர்தவேளையிலே சாயேனை ரினைக்கழைக்சதுயாது 

காரணமென்று சேட்டான். அப்படிக் கேட்ட வீரவாகுவைப் பார்த்து அந்த 

ராஜாதிராஜன் சொல்லுஇரான் , எ-று. (௧௦௨) 

அட்டி யாமிவள் குழவியைத் gions gar Cor ot es 

திட்டி யாற்கண்டே மெனச்சில ரரிவைபைப் பிடித்துக் 

கட்டி வந்தனர் கட்டொடுங் கொண்டுபபாய்க் களத்தில் 

வெட்டு வித்திடென் நீர்தனன் காயர் வேர்தன். 

இ-ள். கெட்டசெய்கையை யுடையவளாகிய இந்தப் பெண் என் பிள்ளை 

யை வசைசெய்தா ளென்று கண்ணாற் சண்டதாகச் லர் இவளைப் பிடித்துக் 
கட்டிச்கொண்டு வர்சார்கள். ஆகையால் ௮ர்தக் கட்டடனே நீ கொலைசெய்யு 

மிடத்துச் சொண்டு போய் வெட்டி விடும்படி. செய்யென்று அவன் வசத்தி 

லொப்புவித் ரான், காசிப்பட்டணத்தாருச்சாசனானவன். எ-று. (௧௦௩) 

மின்னைக் கைக்கொண்டு கட்டினை யிருகுற விசித்து 

மன்னைக் கைதொழு தேத்தித்தன் சேரியில் வந்து 

பின்னைத் தன்வயின் விலைப்பட்ட வ?யாத்தியர் பெருமான் 
ற்ன்னைக் கூவியே பவன்கையிற் றையலைக் கொடுத்தான். 

இ-ள். சர் திரவதியைப் பிடித்து முன்கட்டினதைப் பின்னு மிருச்காமச 
SE அ௮ரசனைச் கையாற் கும்பிட்கெகொண்டு துதித்துத் தனது பறைச்சே 

ரிச்குள்ளே வந்து பின்பு தன்னிடமாக விலையா யிருச்சிற அயோத்தியாபுரிக் 

கரசனான அரிச்சர்இரனைச் கூப்பிட்டு அவன் வசமாகச் சந்திரவதியை வதை 
செய்யும்படி. ஒப்புவித்தான். எ-று. (௪௦௪) 

பிள்ளை யைக்கொடு போயுடல் பிளந்துயிர் தொலைத்த 

கள்ளி யைக்கொலைக்கயத்திடைக் கொண்டுபோய்க் கவந்தம் 
துள்ளி யோடநீ வெட்டெனச் தோகையைக் கொடுத்து 
வள்ளி யோன்கையிற் றன்கையில் வாளையும் கொடுத்தான்.



௨௦% அரிச்சந்திரபுராண மாலமும்-உரையும், 

இ-ள். இந்தவூரசன் பிள்ளையைச் கொண்டுபோய் உடலைப்பிளர் துயி 

ரைப் போக்னெ இருடியை ட கொலை செய்யு மிடத்துச்குக் கொண்டுபோய் 

இவளுடைய தலையில்லாதமூண்டம் பதைத்து டிப்போம்படி தலையை வெ 

ட்டென்று சர்தாரவதியை யொப்புவித்து இர மகாப் பிரபுவான அரிச்சந்திர 
னிடத்தில் வீரவாகு தன்சையிலிருக்கற சகத்தியையுக கொடுத்தான். எ-று. 

வாளை வாங்கித்தன் மாதையும் வாங்கினன் வர்தான் 

பாளை யோதியை யறிஈசுனன் பாவையு மறிர்தாள் 

வேளை வென்றவற் O&O mC ga Clases விறை மெலிர்தாள் 

காளை வாட்டமுங் கோட்டமுங் கன்னிகண் டுரைப்பான். 

இ-ள். அப்படியே கத்தியையும் வாஙடுக் கொண்டு தன்மனைவியையும் 

கூட்டிச்கொண்வெரத ௮ரிச்சச் தரமகாராஜன் கூர்தர்பவனை போன்ற குழவினை 
யுடைய அப்பெண்ணை ம சன்மனைவியாயெ சர்திரவதிசானென் றுதெரிர்தான். 

சந்திரவதியும் ௮ரமச் சுகொட்டிலிருர் க நாயகனே இப்போது தன்னை வெட் 

டவர் சவனென் றுதெரிர்தாள். அப்போது மன்மதனையெரித்ச சடவுளுக்கிது 
சம்மதிதானோவென் று ௮ரசன் மெவிவதானான். அப்போது தனக்கதிசுந்தர 

CHAT சாயகனுடைய மனவாட்டத்தையும் மனக்கோணா தலையும் சர்இரவதி 

தெரிர்து சொல்லுகிறாள். ௭- நு. (௧௦௬) 

முன்னை கார சாண்டணி முடிபுனைந் திருந்த 
மன்ன செய்கையு மறஙகளுந்திறங்களும் வளர்ந்த 
இன்ன முங்குறைக யிர் தரிக் Bins gar ரில்லை 

அன்ன தேதுணி படியனேற் கிரல்கலை யென்றாள். 

இ-ள். முற்காலம் நிமல அரசாட்சிசெய்து அழடிதான இரீடத்தைச்கொ 

ண்டிருர்க அரசர்கள் செய்கையும், அவர்கள் சருமஙகளும், சாமர்த் தியங்களும் 
இன்னமும் வளர்ர்து கொணடே யிருக்கின்றன. அவைகளிற் குறைவாடத் 
தங்களுயிரை வைத்திருந்க அரசர்கள், உமது குலத்திலே ஒருவரு மில்லை; 
ஆசையால் ஈ.மக்கும் அலவாசர்கள் செய்கைப்படி. ஈடக்ெதே துணிவான 

காரியம் அடியேனைப்பற்றி ரீரெவ்வளவும் இரசக்கஞ் செய்யவேண்டாமென்று 
சொன்னாள். எ-று. (௧௦௪) 

௮க்க ணத்தினி லமைச்சறும் விரையவந் தணுஇப் 
புக்க வாறெலாம் புரவலன் புகன்றிடச் கேட்டுப் 
பக்க நோக்கியே மன்னனைப் பணிந்துயிர் பதைக்க 
ஒக்க வே௫ியே சுடர்மணிக் தெருவில்வர் துற்றான். 

இ-ள். அந்தட்சணப்பொழுதுக்குள்ளே மர் திரியான சத்திய ர்த்தியும் 

விரைவிலேவந்து கூடி ஈடர்சசெய்கைக ளெல்லாம் ௮ ரசன் சொல்லக் கேட் 

டுப் பக்கம் பார்த்து ௮ரசனை வணங்கிச் தனக்கு,.பிர் பதைப்பதாகச் கூடவே 

சென்றுகாக்தியுள்ள ரத தினங்கள் மின்னுடின் ஈதெருவிலேவந்து சேர்ந்தான். 

இடக்கை பாசமு மேதியும் பிடித்திட வலத்துத் 
தடக்கை பற்றிய சவஞ்சுடு கோலினாற் றள்ளிச்
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சுடர்த்தெ ருத்தனிற் ஜோன்றிடத் இணுக்கமுற றேங்கி 

மடக்கொ டு ததிரு மரீதரு மைஈதரு முரைபபா£ 

இ-ள். இடது கையானது கட்டின க.பிஈரையும் கத்தியையும் பிடிச்ச, 

வலது தடக்கையிலே, கொண்ட பிணஞ்சடுகி௱ சடி.பினாலே சந்திரவதியைத் 

தள்ளிச்சொணடு வந்து பிரகாசமான பெருவிலே வாச்செய்சே கணடோர் 

இடுக்கட்டிறஙசி இளககொடி போன்௱ பெண்களும் புருஷர்களும் சொல்லு 

இரூர்கள். எ-று. (௧௦௯ 

எழுசர்ச்கழிநெடிலடி யாிரிய விருக்கம். 

கையோ செழுங்கமல முகமா நிறைகமஇ சாலோ விளஞ்சி 

னை வரால, மெய்யோ கலாபடியி வ்டை2ப।1 நுடஙருகொடி விழி 
௩ . > . 

யோ கடைநத வடிவேல, மையா பருண்டகுமன் மலையா இரண் 
~ சு 

டமுலைவனிதைக சென்பபு கலுவா£, ஐ2யா விவட்குவிதி கொலை 
CAY 

யோ வெனக்கதறி யழுலா ரறைகதுவிழுவா£ 

இ-ள். இர்சப் பெணணுக்குர் கைகளோ கெமுமையான தாமரை மலர் 

கள் போலிருச்சின்றன. முகமோ பூபணாசசக் பென் போலிருக்டின். ற. கணைக் 

சால்களோ இளமையான சினைவரால் ரீனகள போ யிருக்கின்றன. உடம்போ 

வாலையுடைய மிர் சாயலை யொ இிருக்ன்றது; இடையோ துவளுிறகொ 

டிபோ லிருக்கின்றது. கணகளோ கடைந்துகொண்ட கூரியசேல்கள் போலி 

ருச்கிள்றன, ஈருணட கூர்ட,ிலோ மேகமோ வென்ன லாயிருக்ன்ற த, 

இரண்ட கொங்சைகளோ மலைகளோ வெனறுமபடியிருக்னெ ன வென்று 
சொல்லுவார்கள். யோ! இப்படிப்பட்ட பெண ைகைகுச் கொலையினாலோ 

சாவவிதி யென்று சதறி யமுலார்சள் சிலா, மூஃ ,0லே அடிழ்துச் கொண்டு 
BC wal ipa rs ar இலர். எ-று (௪௧௦) 

தவள௫ இருதகாள ஈகையுஞ சிறதவிரு த .றுவைப் பழித்த 
அதலும், பவள தையொதத கனிய தழமுமப டைகதவிதி பதறிப் 

படைத்த துளதோ, கவனக் க ஏிறறரச நுலநது அயிரகருதவு சுப 

டற் றிரக்கமுடையோ ன், இவளைக கொலககருதி யிவாகைக் கொ 

டுத்த திறமேயெவ நிரங்கி யழுவா£ 

இ-ள். வெண்மையான அழடூய முததுகள் போன்ற பல் வரிசை 

களும், சிறப்பான இரணடு விறகளைப் பாரிப்பன வான புருவஙகளும், பவ 

ள.த்தை யொப்பாய்ச் கனிபோன் ந இதழும் ஈ ணடாகஈ செய்த பிரமதேவன் 
பதத கலாச அமைஈததுணடோ! கவளமுணகிற யானைமேலே றற அரசன் 
உலகத்திலுள்ள உயிர்களு௩ குசவுதல் செய்பவளுய்க் கபட மில்லாமல் இரச்ச 
மூமூடையவன் இப்படிப்பட்ட பெணணைச் கொல்ல எணணி இந்தப் புலை 
யர் வசமாகச் கொடுதசவிதம் யாதுகாரணததினாலே யென்று AVS gears 

பார்கள். எ-று. (௧௪௪) 
aS



௨௯௮1 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

வேலைப் பழித்தவிழி யாளைச் சனத்கரசன் வெட்டென் றுரை 

தீதபொழுத, சாலச்சவங்கள் ஈடு கோலிற் கடி.ந்துநனி தள்ளிக் 

கொணர்ந்த புலையன், லத்தை யுங்கனக மார்பத் தையுங்குலவு தி 

ண்டோளையுங் கண்டிடின், மாலொப் பனன் றிமயி லோனொப் பன 

ல்லதொரு மதனெப் பனென்று மருளவார். 

இ-ள். வேலாயுதத்ழைப் பழிப்பதான சணகளையுடைய இர்தப் பெண் 

ணை அ௮ரசன்சோபித்து வெட்டென்று சொன்ன அப்பொழுதே, மிகவும் பிண 
ங்களைச் சுடிகின்ற நடியினாலே அடித்துத் தளளிச்கொணெவெர்சு இந்தப் புலை 

யனுடைய ஈல்ல குணமகையும் பொன் மயமான மார்பையும் விளஙகுகின் ற 

இண்ணியதோள்களையும் பார்ர்குமிட தில் திருமாலை யொப்பாவான், அல்ல 

து மயில்வாகனச் கடவுளையொப்பாவான். அல்லத ஒப்பற்ற மன மதனையொ 

ப்பாவானென்று மயங்குவார்கள். எ-று (௧௧௨) 

மறையோ னிட.ததிவளை விலைகூ றிமிக்கவொரு மகனோடும் விற் 

ற வனிவன், குறையோ பொருட் செலவு தெரியா து மற்றுமொரு 

கொடியோ னலக்க ணூறவே, பறை பயா னிடத்திவனை விலைகூறி 

விற்றுமுளன் பலகாள் குநித்த சறிமீவம், இறையோன் மகற்கிறுதி 

செயலாலிவர்க்குவரு மிடையூறி தென்று மைசெய்வார். 

இ-ள். பிராமண ஸிடத்திலே இர்தப் பெண்ணை விலைகூறி மேன்மை 

யுள்ள ஒரு புததிரனையும் விற்வனே யிவன், இப்படிப்பட்ட இவனுக்குப் 
பொருட்செலவுவர்தது என்ன குறை வினாலோ தெரியாது மறுபடியும் ஒரு 

பொல்லாதவன் துன்பப்படுகறகாகப் பரையனிட. இலே இவனை விலைகூறி 
விற்றவனுப கூட விருக்கறான். இப்படியாகப் பலகாலமும் போக்கனெதை 

சாமெல்லோருச் தெரிர்திருக்கிறோம், இப்பபாது இந்தக் காசரராஜன் மசனு 

டைய உயிருக்குமுடிவு செய்பனாலே இவர்களுச்கு வந் துன்ப மிப்படியெ 

ன்று சொல்லிச்கொள்ளுவார்கள். எ-று. (௧௧௩) 

THOTT WETS FM வுயிருண்ட கொல்காரி யிவளோ வெனத் 

தொடரு வார், வெங்கோ பவன்கரியின் முன்பேர டுமென்று இலர் 

வெருள்வார் கெருக்கி யடர்வாா, பங்கோ பறைக்வெளை வதைசெய் 

தனம்படை படாதோ வெனப்ப தறுவார், செங்கோன்மு றைக்குவ 

மு நீர்கொல்வ தென்றுலா செயலால் விலக்கி வருவார். 

இ-ள். எம தரசன$ப் பிள்ளைபி னுபிரை யுண்ட கொலைகாரி யிவள்தா 
ஜோவென்று லர் கூடக தொடர்வார்கள், வெவ்விதான கோபத்தையுடைய 

வலிய யானை முன்னே கொணடு3போ யிவளைப் போசு ளென்று இலர் கோ 
பங்கொள்ளுவார்கள், சிலர் நெருடி வந்து வருசதஞ் செய்வார்கள், பறைய 

னுக்கு இவளை வ, செய்யும்படி. பஙகுணடோ, ஈம்முடைய ஆயு சஙகளிவளை 
க்கொல்லாதோ வென்று பதறுவார்கள் சிலர், நீககள் கொல்லத் துணிவது
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அரசனுடைய நீதிமுறைக்குத் தப்புக ஓண்டாகும் என்று சிலர் தங்கள் செய் 
சைகளாலே அவர்களை விலக்கிக்கொண்டு ௮ருவார்கள். எ-று, (௧௧௪) 

அறியா தகாசிபதிமகனா விகொண்டவிவ ளனியாய காரியசடி, 
பழிபூ ணியிங்ககலி னெளிதா ய்விடாதுஈமர் பலரா வியும்பரு குவா 
ள், விழியா லெறிந்துமுயிர் கவர்வாண் முசுச்திலெதிர் விழரியா ுறி 

ல்லுமென2ல, மொழிவார் வகைக்திடுகை பொருளா கவற்பமன 
(Sur ளெனப் பசருகார். 

இ-ள். அழிவில்லாக காட ராஜன் மசறுடிறா வரைரழ்து இவள் அமி 

யாயமே செய்றெவள்: செட்டவள்; பழிய செய்யம் தக்கவள்; இவ்விடம் 

விட்டு நீம்கனொல் இலேசாய் விடாமல் நாமெல்லாருடைய உயிமையு முண் 

ணச் தக்கவள்; இவள் கண்ணால் வெருட்டியும் ஈம்முயிரை வாங்குவாள்; இவ 

ள்முகம்துக்கு முன்னே சோன்றா மல் நில்லுங்க ளென்று சொல்லுவார்கள் 
இப்போ திவளைக் கொல்லுதே முடிவுபொருளா யிருச்சச செய்தே இவள் 

கொஞ்சமேனு மனம்வருர்தா இருக்கிரொளென்று சொல்லுகிருர்கள் சிலர். 

தப்பாது மன்மகனை யுயிர்கொண்டு திரமுண்ட தறுகண் ணர 

க்கெமர்தங், கைப்பாச முற்றுவா வலமளார வி சும்பினிடை கரவா இ 
‘ 

ருத்தலிவளே, ௮ப்பா லனைக்கறுவி யிவள்கொன்ற தோவலதி யார் 

கொன் றதோ தெய்வமே, இப்பாவி தன்றலையில் வைத்தா யுனக்கு 

நடு விலையோவெனப்பு கலுவார். 

இ-ள். தப்பாமல்ஈமதரசன்மகனை உயிரைவதைத்து இரந்தங்குடிசதஅஞ் 

சாத ராகூரியானால் ஈம்போல்வாருடைய கையிற் கயிற்றாற் கட்ணெடு வரு 

வாளோ! அகாசழ்திலேபோய் மரையாதிருக்கிறால்! ஆசையால் இப்படி. இவள 

டங்கி யிருகசக் காரண மென்ன?) அரச அரசன் மகனைச் சினங் கொண்டு 

இவள் கொன்றதுமெய்யோ அல்லது வேறே யாவர் கொன்றோ ஓ ஓ தெய் 

வமே! இந்தப் பாபாத்மா தலைமேற் சுமையாசப் பழி சுமத்திஞய், உனக்குப் 

பொதுவான நீதியில்லையோவென் று சிலர் சொல்லுவார்கள். எ-று. (௧௧௬) 

கொல்கா ரியைத்தெருவில் விலகூறி விற்றபடு கொல்கார து 

ட்டனிவலும், புலையா வினைக்கொலைசெ யிவளா விகொல்வதொரு 

பொருளோ வெனக் சுதறுவார், விலைகூறி விற்றவனு மிவனாகில் விட் 

டிடுவன் விடலீரெ னத்தொடருவார், கலையா லிறுக்கெட லுறவே 

பிணித்த கயிறுடனே பிடித்து வருவார். 

இ-ள். இப்படிப்பட்ட கொலைசெய்ற இவளை இந்தச் தெருவிலே விலை 

கூறி விற்றவனான கொலை செய்கிற துஷ்டனாகிய இவன் பறையனாய் சொலை 

த்தொழில் செய்ச இவளுயிரை வதைசெய்கிற திவனுக்கு ஒரு பெரிதோ வெ 

ன்று சத்தியமுவார்கள் சிலர், இப்படி விலைகூறி விற்றவனே இவனானால் இவ



௩00 அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

ளைக்கொல்லாமல் விட்டுவிவொள், நீங்களெல்லாரும் இவர்களை விடாமற்றொ 

டருங்களென் ற சிலர்பீன்னே தொடர்வார்கள்; முன்னே சீலைத்துணியாலிறு 

சச்சட்டித் தோள்மடல்கள் சேரக்கட்டின கயிரரைத் தாங்களும் கூடப்பற்றி 
க்கொண்டு வருவார்கள் சிலர். எ-று. (௧௧௪) 

தனியா பபாவிகுறை யெவர்போ யுரைத்திடுவர் தருமா லயப் 

புசவலன், ௮னியா யமென்றுரிறி துணரா தொர்பெண்ப ியை யவ 

மே கொளக்க ருதினான், இனியா ரிரங்குபன ரெனவே லலைந்துவயி 

நெரியா லைம் பு சுழல்லார், கனிவாய் புவர்ச் துநரிலை தளர்வார்கலங்கி 

யுடல் கரையா fl 1 [லம்பி I னார், 

இ-ள். இவளோ வேறொரு ௮தாவில்லாத பாவி, இவள் குறையை யாவ 
ர்போய் மெய்விளங்கச் சொய்லு வார்கள்? ருமக் கோயிலான அரசன் இது 

௮கியாயமென் நு கொஞ்சமேனும் ஆலோசியாமல் ஒருபெண்பழியை வீணே 
கொல்ல வெண்ணரீஞன். இணிமமல் யாவர் இரந அர்யாயம்துச்கு வியசனப் 
படுகிறவர்கள்! ஒருவமையுவ ௩ரணெமென்று வழுக்கி வ.ரிரெரிக்து உலைவா௫ச் 
சுழலுவார்கள் லர். கணி போன் £ வாய் காய்ந்து மது ஈபாவர் தப்புவார் 

கள் சிலர், மனஙகலங்இ உடல் கரை வார்சள் சிலர், பிரலாபித் தழுவார்கள் 

சிலர். எ-று. (௧௪௮) 

வல்லோர் களவல்லபடி சொல்லார் கண்மன் னுமிறை மருமானை 
யிவள்கொன் றவா, நில்லாதம்பாஇவளை வறிமத வதைத்த பழியார் bool f 1) 42௦ pe’ 7 வல் wail jp ’ Oe 

பாலதென்று பகர்வார், கொல்லாறு.வன்டி வறயில் வைத்தே விளங் 
கஇனிவள் கொலைதான்வ தைத்திமி நலாம், அல்லாது விட்டிடலு ம 
சமாகு மென்னவவ ரவரோடு வாக்துழ லுவார். 

இ-ள். இப்படி. வல்லவர்கள் மங்கும் கோற்றினபடி யெல்லாம் சொல் 

லலாஞாகள், “லை கொண்ட ௮ாச குமானை இவள் சொன்றபடியில்லாத 

போது இவளைச் கொல்வமானபாவம் யார்வசமாகக் கூடுமென்று சொல்வார் 
கள் இலர், இவளைக் கொல்லாமல் வலியமான காவற் கூட்டத்திலே வைத்தா 

ல் இவள் செய்ச கொலைகாமீன இவளைச் கொல்லும்படியாம், அதையல்லாமல் 
இவளை விட்டிவிட்டாலும் ௮ச்கொலைவிடாக, சூழும் அல்லாமல் இவளை விட் 

டுவிடுரிறதினறாலே புண்ணியமு முண்டாகுமென் மொருவர்க்கொருவர் சொல் 
ஓ௫றவர்களாகி வருர்துஇருர்கள். எ-று. (௧௧௧) 

பதியயது பாவியிவண் வரவேது வர்சபெறு பலனேது பாவ நிக 

ழ்பெண், மதியே திதித்தனையும் விளைவித்த தேதென்று மறுகா மரு 

ண்டுவிழுவா!, விதியயயறச்கொடியை யெளியா டனைக்கறுவி விலை 
ட * ு 3} 0 “oO ச . கூறி விற்ற துமலால், சதியே விளைததனையி தறமோவெனச்ிலர்க 

டளர்வார்முகத்தி லறைவார். 

இ-ள். இவள் உது? பாவியான இவள் இவ்விடம் வருவதற்குக்கார 
ண மென்ன! இங்கே வர்து பெற்ற பலனென்ன! இந்தப்பாவ முண்டாகப்



மயானகாண்டம். nos 

பெண்பத்தியுண்டானகெப்படி! இவ்வளவும் உண்டாகச் செய்ததென்ன ௪ த்திய ப் ழ். ay BOB ரு 
மமென்று மயங்கித் திகைத்து விழுவார்கள் சிலர். ஐ தெய்வமே! நீயோ மிக௨ 

ர் r ஹி (ழி ? ce ¢ வ் 

ங்கொடுமையையுடையாய், இக்தீ எளியவளை லிபோதித்து விலைகூறி விற்கச் 

செய்தது மல்லாமல் முழுதுங் கெடுதியையே உண்டாச்சனை, இது உனக்கு 
நியாயமோ வென்று சிலர் தளர்ச்சியை யடைவார்கள். சிலர் தமது முகத்த 

லடி.ச்துக்கொள்ளுவார்கள். எ-று. (௧௨௦) 

Hass uy gs soy WATS யலைக்கு மலைவல் லாமலெப் துகொ 

லையும், பங்கே HESS mua பிபால்வி எங்குமுக மறியாத பா 

வை யெனையாள், எங்கே பிநநதனள் சொலெங்கக வளர்ந்தனள் 

கொலெங்கே யிருர்தனள்கொமலா, இங்கே யிறந்தவிய வர்தா ளெ 

னப்பலரு மிடைகன்ற வெல்லைதனி3ல. 

இ-ள். அங்கே ௮வளை யடித்த அடி இ£கே ஈம்மை வருர்தச் செய்கிறது; 

௮ர்த வருந்துதலையல்லாமல் ஈடர்த கொலையும் தாமரையினது ஈல்ல மலர் 

போன்ற முகத்தினாலே பெரிச்திலாச பிபதிமை போன்ற இர்தசப் பெண் 
எவ்விடத்சே பிறர்தாளோ ! எபகே வளர்ச்;ளோ! எயகே யிருர்தவளோ ! 

இங்கேவர்து செத்துப் போச வாலானு ளென்ற. பலருமிப்படி வருந்து 

போது. எ-று. 

முசமானது தாமரைமலாபோல் விளஙகுகறஇனாலே இவள் கொலைசெய் 
யக் தெரியாதவளென்று கொண்டவ்வாறு சொல்லுஇரொுர்களென்க. (௧௨௧௪) 

கலிநிலைத்துறை. 

என்ன பாதகஞ் செய்தன மெனவிறை நகைத்துக் 

கன்னி கைகளைக் கட்டிய கயிறுதான் பிடித்துத் 

துன்னு மாமணிக் தோரண வாயிலைக் கடந்து 

பொன்னின் மாரகர்ப் புரிசையின் புறத்துவர திறுத்தான். 

இ-ள். சாமென்ன பாவத்தைச் செய்சோமோவென்று அரிச்சந்திரமகா 

ராஜன் சிரித்துச சம் இரவதஇியி ஐுடைய சைககளைச் கட்டியிருக்கற சயிற்றைத் 

தன் கையிலே கொண்டுநெருங்கெ பெரிதான இரத்தினகசிதமுள்ள தோர 

ணய்சட்டியிருக்ற வாயிலைக் கடர்து ௮ர்தப் பொன் மயமான பட்டணத்து 
மதிலுக்கு வெளியேவந்து சேர்ச்தான். எ-று. (௪௨௨) 

உற்ற நாளையில் வசிட்டனவ வும்பர்கோன் றனக்குக் 
கொற்ற வாநினக் கியான்புகல் கோதிலா னிடத்தே 
அற்றை நாண்முதற்கெளசிக னமைக்குமூ றனைத்தும் 
இற்றை நாள்விடுங் காண்படீ யெழுகவென் நிசைத்தான். 

இ-ள். அப்படி. மதிலுக்கு வெளியே வஈதபோதில் வரிஷ்டமகாமுனிவர் 

தேவேர்திரனைப்பார்சத்து ௮ரசனே! உனக்கு சான் சொன்ன யாதொரு குற்ற 

மூமில்லாத அரிச்சர்தாணிடத்திலே ௮ன்றைத் தினர் தொடக்கமாக விசுவா 

மித்திரன் குற்றமுள்ளவனாக௪ செய்ய வேண்டி, உண்டாச்னெ இடையூறுகள்



௩0௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மூழுதும் இன்றைத்தினம் விட்டுப்போம், ௮தை நீயுசானுங்காணச் கடவோடு 
£ யெழுஈஇடகவென்ற சொன்னார். எ-று, (௧௨௩) 

தாழும் வார்சடை மாமுனி யவவுரை சாற்றச் 
சூழு மாதருக் தும்புரு சாரதர் தாமும் 
வாழும் வச்சிர பாணியும் வசிட்டலு மியாரும் 
எழு பாலருங் காணவந் தர்தரத் திருந்தார். 

இ-ள். தொங்குவதான ரீண்ட சடையையுடைய பெருமைபொருச்தின 

வஷ்டமுணிவர் ௮ர்தவார்த்தைசொல்லவே எப்போதும் சூழ்க்திருக்ற தெ 

ய்வப்பெண்களும், தும்புருராரதர்களும், இவர் சளோடு கூடி வாழ்சன் ற வச்சி 

ராயு? பாணியான இக்இ, ஷம், மற்ற எல்லாரும் இக்குப்பாலக ரேழுபேரும் 

அரிச்சந்திரன் செய்கையைப் பார்க்க ஆகாயத்திலே வந்து தோன்றா தஇருர் 

தார்கள். எ-று. (௧௨௪) 

அந்த வேலையிற் கெ௱கன் விரைந்துவர் தரசே 
இந்த Gorge aw) saver Cen ara Hb (pos emt 
தந்த நாடியான் ER Bo னெனுமொழி சாற்றி 
உய்ந்து காடும் வுயிர்களும் பெறுகென வுரைத்தான். 

இ-ள். ௮ம் ரச சமையத்திலே விசுவாமிதிரர் அதிவிரைவாக வந்து அரி 
ச்சர்திர மசாராசனே! இக்க, துன்பத்கையடைய வேண்டிய தென்ன! என 
க்கு £ முன்னே கொடும; சாட்டை நான் கொடுத்திலேனென்று ஒரு பொய் 
வார்த்ழை சொல்லித் நப்பித்துச்கொண்டு உன்னாட்டையும் இந்த இறந்த உயி 
ர்களும், பிழைக்கப் பெரு தியென்று சொன்னார். எ-று, (௧௨௫) 

சேர நின்றவன் செப்பிய காங்கவ ரன்றி 
யாருங் கேட்டிலர் வசிட்டனு மமசரு மறிந்தார் 
வீர வேர்தனு ம௰கையு மவனடி விழ்ந்இங் 
Ru monn Bult: வேழமைச் காட்செய் இயென்ரர். 

இ-ள். ௮ப்படிச் நட்டி நின்று அரச விசுவாமித்திரர் சொன்னதை மர் 
திரி முதலிய மூவரும் கேட்டதே யல்லாமல் மர்றை யெவர்களும் கேட்டிலர் 
கள், வசிஷ்ட மகாமுணிவருர் சேவர்களுமே தெரிர்தவர்கள், அப்போது மகா 
வீரனான அரிச்சரச்திர மகாராஜனும், சர்இரவதியும் ௮2 விசுவாமித்திரர் 

சாலிலேவிழுந்து ஐயா! இவ்விடத்திலே யாரைப்பார்த்து இர்த மூடத்தனத் 
துக்கு இசைவசாகச் சொன்னீ௰ரன்று பின்னுஞ் சொல்லுறொர்கள். எ-று. 

சேய்மெ பண்மையி ஓயிர்க்கொரு துணையெனச் சிறந்த 
வாய்மை யாலகர் தூய்மையா மற்றிலை புறத்தைத் 
தூய்மை செய்வதுநீ ரலாற்சொல் லின்வே நுளதோ 

தநோய்மை செய்யினும் வாய்மையே கோன்பெம க்கறிதி, 

இ-ள். தூரத்திலுஞ் சமீபத்திலும் உயிருக்கு ஒப்பற்ற துணை யென்னும் 

படி செறர் துள்ள சத்தியச்கினால் மனது பரிசுத்சமாம்! வேறொன்று பரிசுத்த
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ஞ்செய்வ தில்லை, தாமரை மலரைப் பரிசுச்சஞ்செய்து அ௮துபிறர்த நீரே 

யல்லது சொல்லுமிடத்தில் வேறொன். ரண்டோ! அதுபோல்.துன்பஞ்செய்ல 

தானாலும் சத்தியமே விரதமென்று கொண்டு, எ-று. (௧௨௪) 

புலைய லும்விரும் பாதவிப் புன்புலால் பாக்கை 

நிலையெ மைருண் டுயிரினு நெடிதுச்சி றந்தே 

தலைமை சேர்தரு மசத்தியம் பிறழ்வு தரியேம் 

கலையு GO iT யெமக்கிது கறுவ தழகோ. 

இ-ள். நீசனுங் கூட வேண்டாத இர்ழப் புல்லிதான புலால் சாறுஇன்2த 
தேகத்தை நிலையுள்ளதென்று மயங்கி உயிரைப் பார்க்கிலும் அதிகமாகச் சற 

6A மூதன்மைகொண்ட ச$்தியர்கவறி ஈடச்கப்போமோ, கலைஞானங்களெ 

ல்லார் தெரிந்த நீர் எங்களுக்கு இர்தச சியர் தவறி ஈடப்பதை* சொல்லு 

வது உமச்சகழகாமோ! எ-று. (௧௨௮) 

இம்மை யம்மைவீ டெனமறை புலங்கொள வியம்பும் 
மூம்மை யுர்தரு முறையுடைச் தெனுமிலை மூரணி 
எம்மை யாழ்வா ற் நடக்கிமீட் டுமிழ்கலா வெரிவாய் 
வெம்மை கூர்க கூய்க்கினு மெய்மையை விடேமால். 

இ-ள். இப்பிறப்பு வருபிறப்பு மோக்ஷம் என்று வேதங்கள் தெளிவாகச் 

சொல்லுகின்ற மூன்றையுஞ் சத்கியமேதருகின்ற முறையையுடையதென்ற 
நிலைமைக்கு விரோதமாக எங்களைத் தனதாழமான வயிற்றிலே அடக்கி மறுப 
டியும் வெளிவிடா திருக்இன் ற ௮ச்னிவாய்ர்த வெப்பக்தைக் கொண்டு மிகு 

தரசரத்திலே வீழ்த்தினாலும் சத்தியை விடமாட்டோம். எ-று. (௧௨௧) 

பதியி ழந்தனம் பாலனை யிழந்தனம் படைத்த 
நிதியி ழந்தன மினிஈமக் குளதென நினைக்கும் 
கதியி ழக்கினுங் கட்டுரை யிழக்கிலே மென்ரூர் 
மதியி ழந்துதன வாயிழர் தருர்தவன் மறைந்தான். 

இ-ள். எங்கள் ஊரையு மிழந்தோம், பிள்ளையையு மிழர்சோம், சாங்கள் 

பெற்றுள்ள செல்வத்தையு மிழக்தோம், இனி எங்களுச் குள்ளதென்று நினை 
ப்பதான ஈல்லகதியையிழரச்தாலும் சொன்ன சொல்லை பிழச்ச மாட்டோமெ 

ன்று சொன்னார்கள் அதுகேட்டுத் சன் யுத்தியும் கெட்டுத் தன் வாயுமிழக்து 
அச். அருமையான தவத்ழை யுடைய விருவாமித்திரர் மறைர்து போனார். 

மறைந்து போகலும் வாசவன் மாமுனி வனைக்கூய் 
அறைந்த காரண மறிந்துபோ வெனவரு கழைத்தான் 
நிறைந்த சாணமுங்குறைந்த பார்வையுமுற நினைவு 
குறைந்தி ருர்தனன் முகலிடத் தவருடன் கூடி, 

இ-ள். அப்படி விசுவாமித்திரர் மறைர்து போற போது Qe Ss ener 
வன் ௮௬ மகா முனிவனரச் கூப்பிட்டு ரீர் முன்னே சொன்ன சா ரக்த



௩0௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மூழுதுர் தெரிர்துகொண்டு போமென்று தன் சமீபமாக அழைத்தான்.' அத 

ற்கு நிறைந்த வெட்கமுங் குறுனெ பார்வை” முண்டாகத் தமதுரினைவுகுமை 

வாகி மேகமண்டலத்திலே மறைர்திருச்சற தேவர்களுடனே கூடி யிருந்தா” 

விசுவாமித்திரர். எ-று. (௧௩௧) 

வாசத் தார்புனை வாசவ லுடன்முனி வைகப் 

பாசத் தாள்கரம் பிணித்த?கார் பாசங்கைப் பற்றிப் 

பேசத் தான்பெறான் (ணெஞ்சுடு காலினாற் றள்ளி 

நேசத் தார்மகன் இடந்ததோர் நெடுநில முற்றான். 

இ-ள். பரிமளங் கொண்ட மாலையணிஈத இச் திரனுடனே கூடி விசுவா 

மித்திர ரிரச்கச் செய்தே. தனச்கன்புள்ளஉளான சந்இிரவதி கையிலே கட் 

டின கயிற்றைக் தன் கையிலே கொண்டு யாதொரு வார்த்தையும் பேசமாட் 

டாதவனாடி அரிசசரஈ இர மசாராஜன் பிணஙகளைச் சுடுதிற தடியினாலே சந்திர 

அதியைத் தள்ளிக்கொண்டு மனக்சன்பால் ரிறைந்துள்ள புத்திரன் கிடப்ப 
தான ௮ந்த ஒப்பில்லாத நரீளத்ழையுடைய சுகொட்டி ஸிடத்தைச்சேர்ச் தான்" 

வழக்கி னென் றுநீ வழிபடு தெய்வத்தை வணங்கிக் 

கிழக்கு நாக்கியி ண்டி (ho) even ஸ் கிளிமொழி மடர்தை 

பழக்க மானவக் கணவனைப் பரவியென் னுவி 

மக்கற் ஈன்சுந் யறம்வாு வேலென வியம்பும், மக்க கர தம வழு { 

இ-ள். சந்திரவஇியே! நீ வழக்சப்படியே வணங்கத்தக்க தெய்வத்தை 

வணங்கிச் கொண்டு கிழக்கு முகமாக நோக்கிச் கொண் டி.யசே இருவென்று 
சொல்லலே, அகர்குச் இளி போலும் சொல்லை யுடைய சந் இிரவதியானவள் 

தினச்செப்போதும் பழக்கமாக வணங்குகின்ற அர்த சாயசனையே துதித்து 

வணங்கிச்கொண்டு இதோ என்னுயி ரிழர்துபோவதற்குப் பயந்து நீர் உம்மு 

டைய தருமத்தை வழுலாமற் காதுக் கொளளுமென் ற சொல்லுகிருள். 

பெண்களாவார் கடவுளை வணங்குதலைச் காட்டிலும் தங்கொழுகரைத் 
தெய்வமென வெண்ணிப் பூசித்தல் சிறப்புடைய தென்று நீதிநூல்கள் கூர 

நிற்கின்றன, சசர்இரவதியும், அர் நான் முறைப் படியே தனது கணவனைப் 
பழமையாகப் பூசித்து வர்ர ளென்பார். பழக்கமானவச் கணவனைப்பரவி?? 

என்றார். (௧௩௩) 

பொருந்து நீத்தத்திற் புற்புகவா ம்வைநீ மெய்யென் 

றருந்த வத்தையு மறத்தையு மெய்யையும் விடுத்து 

வருந்த னன்மன் னவவழி வழிசிறக் கெனவாழ்த்தி 

இருந்த பின்௬டா வாட்படை, வலக்கையி னெடுத்தான். 

இ-ள். அரசே! ஜலத்திலே பொருந்துகின்ற குமிழி போன்ற இந்தவா 

ழவை , நீர்கிலையென்று சொண்டு உம்முடைய அருமையான தவத்தையும்



பீட்சிக்காண்டம். ௩0௫ 

தருமத்தையும் மெய்மையையும்விட்டு வருக தநமடைமீராக, உம்முடைய வமிச 

பாரம்பரியமாகச் சத்தியத்திற இரர்ச வராகவென்று வாழ்த்திச் இழிக்குமுக 
மாகவிருர்தாள். பின்பு'௮ரசன் ஒளிகொண்ட வாளாயுகத்தை வலதுசையிலே 
கொண்டான். எ-று. (௪௩௪) 

உலகு யிர்க்கெலாம் பசுபதி யொருமுத லாயின் 

லகில் சருடை யவன்மொ a மறையெனி ன தன்கண் 

இலக றம்பல வற்றினும் வாய்மையி டில3தல் 

விலகு ரூமலவ் வாய்மையை விரதமாக் கொளின்யான். 

இ-ள். உலகச் அயிர்களுச் கெல்லாம் பசுபகியே ஓப்பர்ற முதற் கடவு 
ளானால், அளவில்லாச சிறப்பை யுடைய அர்தக்கடவள் சொல்லே வேதமெ 

ன்றால், ௮௫ வேதச்திலே விளங்கச் சொல்லுகன் உ கருமங்கள் பலவகைக. 
ளிலும் மெய்யே ஒப்பில்லாத தானால், அதனை விலக விடாமல் அக்தமெய் 

சொல்லுதலையே கான் விரஃமாகக் கொண்டதுண்டானால். எ-று. (க௩ட) 

கெறிபி னன்னவென்் றனை விடா Soo mud ae. குளதேல் 

இறுதி யின்மையைப் பெறுகவில் லெனினிவ ளிறுதி 
பெறுக வென்றுவாள் aff Goa oor பேதைதன கழுத்தில் 
மறும ணத்திடி மாலையாய் வீழ்க்ததவ வடி.வாள். 

இ-ள். ௮சத மெய் சொல்லுற மார்க்கரதையே விரதமாசக் கொண்ட, 

என்னை நீங்காத நிறை குணம் இவளுச் குண்டா யிருந்தால், இவள் சாவாமை 

யைப்பெறக்கடவது. இவையெல்லா மில்லை யென்றால் இவள்சாவைப் பெறச் 
சடவதென்றுசர்திரவதி கழுத்தில்லாளைச்கொண்டு வெட்டினான். அப்போது 
௮ர௧க வெட்டின கூரிய வாளான து இரண்டாவது கலியாணத்துக்கட்டமாலை 

யாகச் சர்தரவதி கழுத்திலே விமுஈத.து. எ-று. (௧௩ ௬ 

மயான காண்டம் - முற்றிற்று, 

ஆ விருத்தம்-௪௧௧௨ 

உ அவை நனைத. 

லன்பதாவது, 

மீட்சிக் காண்டம. 
TONAL oF 

  

படத்த சாதபா டி.யாயையும் பட்டுளத் தழுத்தும் 
திடத்தி னின்றுவாள் வெட்டினிற் பிழைத்தடு செழுந்தப் 
புடத்தி னின்றுமாற் றுயரர்தசெம் பொன்னெனப் பொலிந்தாள் 
மடத்திற் நீர்ந்தொளிர் சந்திர மதியெனு மணங்கு. 

இ-ள். அறியாமைச் குணத்தி னின்று நீங்கி விளங்குகின்ற சந்திரவதி 

யென்ற பெண், ஒருவராலும் படக்கூடாத பாகெளெல்லா முழுதும் பட் 
டுத் தன்மனத்திலே அழுத்தமாகச் கொண்ட சத்தியவிரதத்துடனே நின்று 
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௩௦௧ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கத்திவெட்டுக்குத் தப்பி ஈ ர௬ுருன்ஈ॥ செமுமையான நெருப்புப் படத்தி லிரு 
bg மாற்றினா லுயர்ர் துள்ள சிவர்சபொன்போல் விளங்இஞாள். எ-று. (க) 

. A 6 ௪ ; . 

சடைபட் டோங்கிய apy. (poh ges gayi வினையால் 
அடைபட் 1 றுபா டை ததையுங் கடநதுசா ணையினால் 
கடைபட் டானபின் செமுமாணி யெனவொளி காட்டிக் 
கொடைபட் டார்புகற்ம் சோமகன் விளங்கனன குணத்தால். 

இ-ள். சடைகரண்டாகிய ண்ட மீலையையுடைய விசுவாமி”திர முனி 
ருடைய வஞ்ரனையினாலே அஈப்பட்வெர்த இடையுறுக ளெல்லாவற்றையு 

fae சாணைச் கல்விஞலே கடையப்பட்டு அது தர்ர பின்பு விளங்குகின்ற 
செழுமையான மாணிச்சம்போ லொளிதோர்றிக் கொடுக்கலுண்டாகி நிறை 
௩௧ புகழையுடைய அரிச்சக ப மகாராஜன் தன. ஈல்ல குணத்துடனே விள 
WG SVT CHT. ௭-ற . (௨) 

புலத்தின் மாட்சிகொள் பொலங்கொடி படார3வோள் கரசு 
குலத்தின் மாட்சியுய் ருரைத்தின் மாட்சியுக் குறைவற 
லத்தின் மாட்சியும் வாய்மை மாட்டுயு நனிமலர 
நிலத்தின் மாட்சகொள் காட்சியி மீனர்ந தனர் பலரும், 

இ-ள். அறிலார் பெருமை சொண்ட சந்திரவதியாடுய பொன் கொடி 
சூழ, வுயார்த ) [ராசனாகிய அரிசார்ரொறுடைய குலத்தினது பெருமையும் 
குணத்தினது பெருமையும் குறைவற சி௱ப்புப்பொருரச்திய ஈன்மையினது 

பெருமையும் மெய்யே சொல்லுகிற பெருமையும் மிகவும் விளங்க ௮ர்த இட 
த்திலே பெருமை கொண்டிருகஇ£ இஉர்கள் தோற்றத்தைக் சாண்டுறதற்குப் 

பலரும் வர்து கூடினார்கள். எ-று. (௩) 

வண்டி ருர்ததார் வல்லியைர் சூட்டலும் வானிற் 
ஏண்டி ர௬ுந்தவர் மதிக்கனர் குளித்தனர் களித்தார் 
மண்ட லத்திழிக் இண்டினர் வயிரவாட் படைகைக் 
கொண்டி ருக்தவக் குரிசிலு மகழ்ச்சியிற் குளித்கான். 

இ-ள். ௮ந்.ந வண்டுகள் மொய்ப்பகான மாலையை அரசன் சச் இிரவதிக் 

குச் சூட்டின வளவிலே, அகாயதிமில அரசைக் கண்டுகொண் டிருச்தவர்கள் 

மதித்து மெச்னெவர்களாடக் சர்மீமோாஷிர் தாடினார்கள். பின்பு ௮ர்தச் சுட 
சாட்டு நிலத் கிலே வர். கறங்கிச் கூடினார்கள். பலமான வாளாயுசதகைக் சை 
யிற்கொண்டிரு₹த ௮௦ அரிச்சக்கொன் அனர்தக் கடலிலே முழுகினான். 
1 

என்ற னாலிவன் குணமெலாம் விவ ங்கிடி னெனைப்போல் 
ஈன்றி யாரசெய் காரிவற் கென்மகை மேகமலர்ந்து 

அன்று வார்சடை சுவன்மிசைர் சுழன்றுவிழ்ர் தாட 
வென்று ளாளெனக் கெளசிக னாடினன் விரைந்து. 

இ-ள். என்னாலே இரந்த அரிச்சச்சொனுடைய நஈல்லகுணங்க ளெல்லாம் 
விளங்குமேயானால். என்னைப்போல் இவ்வாசனுக்கு நன்மை செய்தவர்கள் 

யாரென்று ஒளிபொருர்தின முகமலர்ச்சியாய் நெருங்க நீண்ட சடைகள் பிட



மீட சித்காண்டம்; ௩0௭ 

ரியிலே சழன் ஈவிழ்ர்து விழுக்தாட வெற்றி கொண்டவர் போல் விசுலாமித் 

இரமுனிவர் ௮திக விரைவடனளே -டமமாடி.ஸார். எ-று. (௫) 

வாடி. சாடொறும் வருந்திய வசிட்டலிமெய்ப் புலகம் 

மூடி னான்மிகக் கரலங்கண் psy amp (pow ih gain 

AY OMUIG FTOMUCG Fr pao www 

தோடி னான்மகிழ்ந் நுவகையங் ஈடல்குளித் துறைஈதான், 

இ-ள். தினந்தோறம் மனம்வாடி வழுச்கிக்கொண்டிருந்க வசிஷ்ட மகா 

மூனிவர் அப்போது தமதுடம்பெல்லாம் ௮டிகமாகப் புளகாமகிதங்கொண் 

டார். இறப்பெதிர்வு நிகழ் பென்கி முக்சாலஙகளையுக் தெறிர்தும் Fi i BTID 
ஞர். எல்லாரிலுஞ் Resse rt கோர்வுஙகொண்டார். தம்மைத்தாம்தொ 
ரிந்து கொள்ளாமல் தடினார். அப்படிச சந்கோஷித்து அனர்தச் கடலிலே 
மூழுகியிருந்தார். எ-று. (௬) 

அடைய வானவர் திரண்டது திருவுளத் சஈடைத்துப் 
புடையி லங்கிய மைர்தமோ ரிருவரும் பொருர்தத் 
தொடையி லங்கிய சடைமுடி முறைமுறை துளக்கி 
விடையி லேறிவர் துமையுடன் மோன்றினன் விமலன். 

இ-ள். சிவபெருமான் தேவர்கள் முழுதும் வந்து கூடி யிருக்ெதைச் 

தமது தஇிருவள்ளத்திலே கொண்டு பக்கமஈிலே விளங்குகின்ற புத்தரரிருவ 

ரான விநாயகனும் முருகச் கடவுளும் கூடவா, கொன்றை மாலை விளங்கு 

இன்ற தமது சடை முடியை அடிக்கடி அசைவும் கொண்டு இடபவாசனகச் 

தி லாரோகணித்துப் பார்வதியுடனே விளங்கினார்.எ-று. (௪) 

சிந்தி டும்படி. பவுணர்தம் முடல்களா£த் தேய்த்த + 
qn வெம்படை யடைக்விய சரமெடுத் சமைற்துச் 

சுந்த சத்திருத் தோளிணை புளகழமுற் ஜோங்க 
வர்து தோன்றினன் வயினன் 2மற் றிருமறு மார்பன். 

இ-ள். சிதறி யோடும்படி அசரருடல்களைத் தேயப்பண்ணின வெவ்விய 

பஞ்சாயுதங்களைக்சொண்ட சைகளை 5 மூச்சி எல்லாரையும் ௮மாச சொல்லி 

அழகான இருத்தோள்க எிரண்டும் புளகாயகிதங் கொண்டு வளர கருடவா 

சனத்தின் மேலேறிவர்து தோன் றலானார்; திருவையும் மறுவையுங்கொண்ட 
மார்பையுடைய மகாவிஷ்ணு. எ-று, (ஸ் 

தாதிற் ஜமோன்றிய நண்டுமாய்த் தார்முகி னாபிப் 
போதிற் மோன் றிய நான்முகத் கொருதனிப் புத்தேள் 
ஓதிற் ரோன்றிய வாணியோ டோதிமப புள்ளின் 
மீதிற் மோன்றினன் விண்ணவர் யாவரும் வந்தார். 

இ-ள். மகரர்தங்களுடனே விளங்குகிற குளிர்ந்த துஎசிமாலையை பணி 

ர்ச மேசவண்ணனுடைய திருவுக்தி மலரிலேபிரச்த சதுர்முகங்களை புடைய 

ஒப்பில்லாச பிரம தேவரும், தம்முடைய வாக்கிலே தோன் றற சரஸ்வதி



௩0௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

யுடனே௮ன்னவாகன த்தின் மேலேறிவந்தார். தேவர்க ளெல்லாரும் வந்து 
கூடினார்கள். எ-று. (௧) 

சித்தர் கன்னார் தும்புரு சாரதர் தேவர் 
பத்தா தானவர் கருடகந் தருவர்கள் பசாகர் 
பித்தன் றன்னொடு மாலொடும் பிதாமக னோடும் 
மெய்த்து வந்திரைந் ஊ்டின மேதினி மிசையே. 

இ-ள். இப்படிச் சித்தர்களும் இன்னார்களும் தும்புரு நாரதர்களும் தே 

வர்களிலே பத்தர்களும் அசுரர்களும் கருட காஈதருவர்களும் பைசாசர்களும் 
சிவனுடனே விஷ்ணுவும் பிரமாவும் மெச்சிக் கொண்டு முழக்கமாக அர்த 
இடத்திலே வந்து சேர்ந்தார்கள். எ-று, (௧௦) 

சந்தி ராதித்தர் வைரவர் சத்த மாதர்களோ 

டிந்த சாதிய செண்மாமா முனிவ ரியக்கர் 

மந்த ரப்புயத் இரதி ராய் Sarah ae மற்றோர் 

Y 5 5 ர த்தினை மறைத்துவற் தாவயி னடைந்தார். 

-ள். இன்னும் சநர்இர கூரியர்களும் வைவர்களும் சம்சு மாதர்சகனடை | ஸு ST (By ரூ ௫ os DIE OH 

னே இச்திரன் முதலானவராயெ அ௮வ்டதிக்குப் பாலகரும் மகா மூனிவர்ச 
ஞூம் இயக்கர்களும் மச்கரஇரி போலும் தோள்களிலே இரதிசேவி சேர்ல 
ரன கோடை காலத்துச்குரிய மன்மதனும் மற்று மூள்ளவர்களம் அகாயச் & BHEG : / ழூ ஞூம ஆகாயத் 

'தை மூடிச்கொண்வெர்து அவ்விடஃ சிலே கூடினார்கள். எ-று. (௧௧) 

கந்த ரத்தினில் வார்விசி முதுகுறக் கதுவ 
மந்த ரப்புய மாயிர முடைய வார் வாணன் 

சுந்தரக் கையான் மூ.ழக்கிடுங் குடமுழாத் தொனியும் 

அந்த ரச்செழும் துந்துமித் துழளியு மார்க்க. 

இ-ள். கழுத்திலே மாட்டின தோல் இறச்கமானது முதுகிலே படிந்த 
ருக்க மர்தரகிரிபோலும் கோள்சளாயிரமூடைய ஒப்பில்லாத வாணா சுரனான 
வன் ௮ழசான தனதுகையால் முழக்குன்ற குடமூழாவின் சத்தமும் செழு 
மையான ஆகாசதுந்துமி வாத்கியத் தோசையும் எங்கு முழச்சமாக, எ-று. 

சின்னம் பேரிகை சல்லிகை செம்பொனின் காளம் 
மின்னு மாமா லிடியெனக் கடலென விம்மத் 
துன்ன ரம்பையர் சொரிந்திடு கற்பகத் துணரும் 
பொன்னி னன்னெடும் பூக்களும் பொலிர் தன வன்றே. 

இ-ள். சின்னம் - பேரிகை - சல்லிகை-செம் பொன்னாலா$ய எச்சாளம் 
ஆய இச்த வாத்தியங்கள் மின்னுன்ற கறத்தமேகத்இடி போலவும் கடல 
போலவும் முழங்க, அங்சே கெருப்னெ ரம்பா ஸ்திரீகள் பொழி௫ன்ற சற்ப 
சப்பூங் கொத்துகளும் பொன்னாலாகிய ஈல்ல நெடுமையான மலர்களும் எய் 
கும் கிறைதலாயின. எ-று. (௧௩) 

வரத தேவனாக் கண்டரிச் சந்திரன் மகிழ்ந்தே . 
எந்த மாதவ மென்னையோ வென்னையோவென்னாச்



மீட்சிக்காண்ட ம், ௩0௯ 

சிந்தை யுட்பெரு கானந்தப் பெருவெள்ளக் தேக்கிப் 
புந்தி யாங்கரா பொடிபடப் புடைத்ததை யன்றே, 

இ-ள் அப்படிவந்து கூடின தேவர்களை யெல்லாம் தண்டு அரிச்சச் இர 

மகாராசன் சர்தோஷித்து எங்களுடைய பெரிதான ௪௮ மெப்படிப்பட்ட 
தோவென்று மனதுக்குள்ளே பெருகுகின்உ பெரிதான அனக்கு வெள்ளம் 
சேக்குதலாகி, அவனுடைய புச்தியாயெ கரை தாளாகும்படி. மோ௫ியது. 

தொழுத னன்றொழு தெழுச் சன னடிமுடி. தொடங்கி 
முழுது முற்றிய வுவகையம் பெருங்கடன் ஞூழ்ூப் 
புழுதி யாடினன் கருணையக கண்ணினீர் பொழிய 
அழுது வீழ்ந்தனன் செய்தவ மின்னதென் நறியான். 

இ-ள். தான்செய்த செல்வையான தவம் இப்படிப்பட்டகென் றறியாத 
வனா௫, அ௮ர்தச்சேவர்சளை யெல்லாம் வணங்கினான். ௮ளாய்டு யெழுர்இருஈ்தா 

ன்; அவர்கள் பாதங்களைத் தன்முடிமேலே கூடி.ச்கொண்டு முழுதுநிரம்புசலா 

ன சர்தோஷமாகிய அழூய பெருங் கடலிலே முழுகி மண்புமுதி யெல்லாம் 

உனது கருபைபொருக்இின கண்களில் நீர் ஈர். து. ரவினாலே தன்மேலெல்லாம் 
இளர்ர்து மடிவதானான். பின்னும் அழுவதாயினான். எ-று. (௧௫) 

நாரி பாகனை முகுந்தனை நான்முகத் தோனை 
மூரி வேலனை விநாயக மூர்த்தியைப் பணிந்தான் 
பூரை பூரையென் நிருகையா லமைத்தபுத் தேளிர 
யாரை யாரையென் றறிந்தியாம் விளம்பு மம்மா. 

இ-ள். பார்வதிசமேசனையும் மகாவிஸ்.ணுவையும் சதுர்முகப்பிர் மாவை 
யும் நீண்ட வேலாயுதக் கடவுளையும் விராயக மூர்த்தியையும் வனாங்இனான். 
வணங்கவே போதும் போதுமென்று இரண்டுகைகளாலும் அரிசசர் இரனை, 

அடங்கச் செய்த தேவர்கள் யாராரை இன்னா ரின்னாரென்று நாம் தெரிது 
சொல்லமாட்டுவோம்! எ-று. 

பூரை பூரை - போதும் போதும் என்பது பொருள். (aa) 

மீட்டு மன்னவன் விமலனை த தொழு இவண் மிடைந்த 
கூட்ட மாயுளா ரியாவர்க்கு மாகெனச் குறித்தான் 
நீட்டும் பல்சினைக் கமைவதென் மோகெடு முதலில் 
ஊட்டு நீரவ ரனைவர்க்கு முளங்குளிர்ந் தன்றே, 

இ-ள். ௮தன் பின்பும் அரிச்சர் திரன் பரமசிவனை வணங்கி இங்கே வர் 
துகூடின கூட்டமானவர்கள் யாவருக்கும் மிகுர்ச வந்தனம் ஏற்கக்கடவ தெ 
ன்று குறிப்பித்தான். மீண்ட வேறிலே ஊற்றுஇிற நீர் நீட்டமான பலடூளை 

களுக்கு ஏற்பதான தல்லவோ? அப்படியே அங்கேவர்த எல்லாருக்கு மனது 
குளிர்ச்சியாயிற்று. எ-று. (௧௪) 

ஐய னேயெமை வழிவழி யடிமைகொண் டருள்கூர் 
செய்ய னேசிவ லோசனே சுருதியின் சரத்தின்



௩௧0 அரிச்சந் திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மெய்ய னேயுனை விநிகளாற் சண்டுவீழ்ர இறைஞ்சி 
உயய காயினேன் புரிதவ முணர்கலே னென்ளறான். 

இ-ள். சுவாமி! எங்கள் வம்ச பாரம்பரியமாய் அடிமை சொண்டு இரு 
பையிலே விளங்குகின்ற சவர்க வடிவனே! சவெலோசத்தை யுடையவனே ! 
வேதத்தின் றலையிலே விளம்குகின் உ ஜலைமையான துணைவனே? தேவரீரை 

என்கண்சளாலே சுண்டு கிழேவிழுர்து உணயடிப் பிழைச்ச ரசாய்போன்்சயா 

ன்செய்த தவமின்ன சென்று தெரிர்திலே னென்று சொன்னா னரிச்சர் 
இரன். எ-று. (௧௮) 

தைய லம்பிகை தனை ததொழுஞ் சந்திர மதியைக் 
கையி னாலெடுத் தாங்கவள் கற்பனைப் புகம்ஈதாள் 
துய்ய முப்பத் தரண்டறம் வளர்த்தகை தொடலும் 
மெய்கு ழைந்தது தழைந்தது பேரின்ப வெள்ளம். 

இ-ள். ௮ப்போது சுந்தரியான பார்வதியை வணம்இ நகிந்திற சர்திரவதி 
யைத் தன் கையினாலே வாரி யெடுத்து அவளுடைய பதிவிரதா தருமத்தை 
மிகவங் சொண்டாடிஞாள். பார்வதி தேவி அப்படிப் பரிசுத்தமான முப்பத் 

இரண்டு தருமஙகளையும் வளர்ச்தசையினாலே தொட்டவளவிலே சந்திவதி 
யினுடைய உடம்பெல்லாம் கெடிழ்ர்து விளஙச லாயிற்று, பேரின்ப வெள்ள 
மும் உள்ளே பெருகுதலாயிற்று, எ-று. (௧௯) 

மயிலை முற்செல ஈடத்தியே வராபக வெறிந்தோன் 
அயிலெ டுத்தசெங் கையினால் வருகெனா வழைக்சக் 
குயின்மொ |நிச்செழுங் குதலைவா யரசிளங் குமரன் 
துயினு ணாரந்தவர் போற்புகுந் இணையடி. தொழுதான். 

இ-ள். அப்போது இரவுஞ்சகரி பிளக்கச் குத்தின முருகவே ளான 
மயில் வாகனத்சை முன்னே போகும்படி. செலுத்திக்கொண்டு வர்து வேல் 

பிடித்த சவர்தகையினாலே தேவ தாசா வாவென்று கூப்பிட, உடனே குயில் 

போலும் வசன த்சையுடைய சந்திரவதி பெற்ற செழுமையான மழலைச்சொ 
ல்வசணிககிற வாயையுடைய இளமையான அரசகுமாரன் நித்திரை தெளிச்து 
விழித்தவர்களைப்போ லெழுக்து வரது முருகவேளினுடைய இரண்டு பாதங் 

களையும் வணங்இனான். எ-று. (௨௦) 

வேலன் கூயசேய் துணையெனச் காயர் வேந்தன் 
பால னாவீபெற் றெழுச்சுபோய் முருகனைப் பணிந்தான் 
சீல மேவுமிச் சிறுவரோ ரிருவருஞ் சிறப்பிற் 
கால காலனுச் தேவரு நிற்பது கண்டார். 

இ-ள். அப்படி முருகவேளானவர் கூப்பிட்ட பிள்ளைக்குத் தம்பிபோல். 
காசி தேசத்தாருச் சரசனுடைய பிள்ளையும் உயிருண்டாகி யெழுர்திருக்து 

அச்ச மூருகவேளை வணங்கினான். ஈற்குணங்க ஞண்டான கந்த இரண்டு பிள் 
ளைகளும் அங்கே தங்கள் தங்கள் சிறப்புடனே ப.ரமஏவனும் மற்றைத்தேவர்க 

ளும் வர்துகூடி நிற்கிறதைப் பார்த்தார்கள். எ-று, (௨௧
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காசி வேந்தனு மதலைய ரிருவருங் களித்துக் 

கூசி மெய்ம்மயிர் பொடித்திடக் கொண்டனா புளகம் 

வீடி யோங்கெ விறைஞ்சினா ரவச?ம வினரால். 

இ-ள். குற்றமில்லாத ஈல்ல குணம்சை யுடைய அயோத்தியாபுரிச் சரச 
னை அரிச்சக்திரனும் காசிராஜனும். இரண்டுபிள்ளைகளும் சர்சோஷிழ்துச் 
கூசு தலாய் உடம் பெல்லாம் உமோமங்கள் சிலிர்க்கபுளசங் கொண்டார்கள். 

பின்னும் அச்சப் புளகாங்கெமே ரிமிர்ர்து மேன்மேலாச முருகவேளை வண 
ங்கனொர்கள்.பரவசருமமானார்கள். எ-று. (௨௨) 

மன்னர் மன்னனை சமசோக்கிய மலாக்கர மமையா 

என்னை யோவெனா வுருகித்தம் திருவுள மிரங்கி 
மூன்னை யுத்தம ரெவருரூ முறைமைக்கு நெறிக்கும் 
உன்னை யொப்பவ ரிவொன மாவரு முரைத்தார். 

இ-ள். ௮5 ராஜாஇராஜனைப்பார்சத்து மலாரபோலுங் கையினால் அமர 

ச்செய்து, இது என்ன சிற்த குணம்? பயோ வென்று மனமுருஇத் தங்கள் 
திருவுள்ளமிரங்கி அரிசசஈஇர மசாராசனே! முன்புள்ள உத்தமர்களெல்லா 
ரிலும் நீதிக்கும் நீதியிற் செல்லுடிற ஈன் மார்க்கழ்துக்கும், உன்னை யொப் 
பானவர்க ளொருவரு மில்லையென்று மும்மூர்கஇகளுஞ் சொன்னார்கள். 

தேவ தேவர்க ளருளிய திருமொழி கேளா 
யாவ ரிப்பயன் பெற்றவ rer genni அருகிப் 
பூவ ரூங்குமல் வல்லியும் புதல்வரும் புருடர் 
மூவ ரும்விழுர் தெழுந்துபன் முறைமுறை துதித்தார். 

இ-ள். அப்படி தேவர்களுக்குத் தேவரான மும்மூர்ச்திளும் அருளிச் 

செய்வதான திருவார்த்தைகளைக்கேட்டு ஈம்மைப்போல் யார் இப்படிட்பட்ட 
பேறுபெற்றவர்சளென்று நைந்து உருகுதலாஇ பூமணம் விசுவதானகூர் தலை 

யுடைய சர்திரவதியும். புத இரர்களும், மர்இிரி-சாடராஜன்-அரிச்சர் திர மகா 
ராஜன் ஆகயெமூவரும் அவர்கள் காலிலே விழுந்தெழுச்கிருக்து பலவாறு ஒவ் 
வொருவருர் தனித்தனியே தோச்இரஞ் செய்தார்கள். எ-று. (௨௪) 

எழுசர்ச் கழிரெடிலடி யாடரிய விருத்தம். 

அன்னவர் வணங்கி யங்ககெக் குருகி யவசமுற் நெழுந்திடு ம 
மைதி, கன்னிபங் காளன் நிருக்கா மமைத்துக் கெளசிகன் றனை 
யெதிர் கோக், மன்னவன் றனக்கு நீயிடர் விளைத்த வகைமையு 
மெய்திய வாறும், இன்னஈற் றலத்து ளியாவரு மறிய வியம்பெ 
னத் திருவுள மானார். 

இ-ள். அவர்கள் அப்படி வணங்கித் துதித்து உடம் பெல்லாங் கட்டு 
விட்டுருடுப் பாவசமாக எழுர்திருக்கற சமயத்தில், பார்வதி சமேதரானவர் 

தமது இருக்கைகளால் அவர்களை அமாச்செய்து விசுவாமித்திரரைப்பார்த்து



௧௨ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

நீர் அரிச்சர்திர மகாராசனுக்குச்செய்த துன்ப வகைகளும் அந்தத் துன்பங் 

களை ௮வன் அனபைபவித்ததும் இரக நல்லோர்கள் கூடின இடத்திலே எல் 
லோருக்குர் தெரிமச் சொல்லுமென்ற தஇருவுளம்பற்றி யருளினார். எ-று. 

இம்மொழி யபிறைவன் வினாதலு முனிவ னிதயத்திற் நுணுக்க 

முற் றெதிர்போய், மும்முறை நிலத்தின் மிசைவிழுர் திறைஞ்சி மு 

துமறை மொழிகளாற் பழிச்சுக், கைம்மலர் கொவொய் புதைத்து 

மெய்குனிஈதுக் கண்கணி ரரும்பமெய் பொடிப்ப, எம்மையா ளூ 

டைய விறைவகேட் டருள்கென் நியாவையு நிகழ்ந்தவா நிசைப் 

பான். 

இ-ள். இரந்த வார்த்தையைப் பரமசவன் சொல்லிச் சேட்கும் போது 
விசுவாமித்தாமுணிவர் தம்முள்ளத்திலே பயங்கொண்டு அவருச்குமுன்னே 

போய் மூன்றுதரம் பூமியிலேபடியவிழுந்து வணங்கி பழைய வேதவாக்கியம் 
களாலே தோத்திரம்பண்ணி நமது கையாடிய பூவினாலே வாயை மூடிச்கொ 
ண்டு உடம்பு வணஙகிக் கண்களிலே நீருண்டாகவும் உடம்பும் புளகாங்கிக்ச 
வும் எங்களை யெல்லாம் அடிமையாகச் சொண்ட கடவுளே! கேட்டருளுமெ 
ன்று ஈடந்த விஷயங்களெல்லாஞ் சொன்னார். எ-று. ௨௪) 

வாசவன் முன்னாள் வியைகா ரணமும் வ௫ூட்டனுர் தானுமன் 
prt, பூசலும் விலஙகாற் புனமழித் ததுவும் புரவலன் ௦ வேட்டை 
பார் தறுவும், நீசமங் சையரை விடுத்ததுக் தனக்கு நிருபனன் னா 
ae பிதடக், சாசிபுக் மேங் காத் சதும் விளைத்த கருமமுங் கெள 
சிக னுரைத்தான். 

இ-ள். முன்னே இர்கிரன சேட்... நிமிததமும், அதற்கு வூட்டரும் 

தாமும் அப்போது செய்து கொண்ட சணடையும், பின்பு மிருகங் சளாலே 
தினைப்புனமுதலிய காடெல்லாம் அழியப்பண்ணினதும், அகற்சாக அரசன் 

வேட்டையாட வர்ததும், அப்போது நீச்ச கன்னிகைகளை அனுப்பின தும், 
அவர்கள் நிமித்தம் அரசன் நனது நல்ல நாடு முழுதும் தமக்குக் கொடுத்து 

விட்டுப்போய்ச் காசிபட்டணத்துச் சுகொட்டைக் காத்ததுவும் பின்புஈடச்ச 
செய்கைகளும் விசுவாமித்திரர் சொன்னார். எ-று. (௨௪) 

என்றவ னுரைக்க விந்திரன் வையத் திகலிநீ யருவினை விளை 

தீத, தொன்றல பலவுண் டவற்றினான் மனத்தி லுற்றது பெற்றிலை 
யுலகம், ௮ன்றவ னளித்து மின்றிதுமட்டு மறகிலை பிமைத்தில னத 

னால், வென்றவர் 3 மதாற்றார் யான விமலன் வினாவிடக் கெளசி 
கன் விளம்பும், 

இ-ள். அப்படியாக அந்த விசுவாமித்திர மூணிவர் சொல்லவே நீர் 
இச்தரன் சபையிலே வசிஷ்டருடனே பகைதது அருமையான செய் 
கைகளைச்செய்தது ஒரு வகையல்ல; ௮சேச மூண்டு. அப்படிச் செய்த வகை 

ளாலே உம்மூடைய மனகச்திலே கொண்ட கொள்கையை அடைத்தீர் 
தனது சாட்டை அரிசசக்கான் கொடுத்த அன்றுமுத லின்றளவும் தனது



மீட்ரிக் காண்டம். கந, 

தருமஙிலையினின் றர தவறுத (லில்லாருகனெ்றான், அப்படி இருக்கஇனா 
லே) வென்றவர் யார்? தோற்றவந் யார்? என்று பரமசிவன் கேட்ச விசுவாமி 

தீ.திரர் சொல்லுகிளுர். எ-று. (௨௮) 

கோதிலா GAT HS Hr wor | நெறியுங குறியுமியா ன் நிகிலா 

இகழ்ந்தேன், ஆகலால் பனை உமன் விட்டன GO Fl DOCH னடிய 

னே யடியனே Cue, காதலாற் செய்த கு வத்தினிற் பாதி காவ 

லன் றனக்கியா னளிதமீதன், FO gut Oxo hao Wh G OLUTT a 9 
மீந்தன னென்றுரை செய்தான். 

இ-ள். குத்ற மில்லாத குண ர்தினறாகிய அரிஈசர்சிாறடைய நீதியும், 
(son) afew AoE ng. அவன் மணக் குடுப்பம் சாண் நெரிந்து கொள் 

ளாமல் இப்படி. இகழ்ரரி கெய்22ன். ஆகையாம். வென்றவர் வசிஷ்டரே, 
தோற்றவன் அடியேனே. அன இிறாலே முன்னாள் சான் அன்புடனே செய்த 

தவத்திலேபாதி அரிச்சஈ்டா£ மசாராஜறுக்குக் கொடுப்பேன். இதை யல்லா 
மல் அப்போ தெனக்கு அவன் கொடுக்க பெரிழான அாசாட்சியையும் ௮ 
னுச்சே கொடுத்து விட்டேனென் று சொன்னார். எ-று. (௨௯) 

உரைத்தது செவியிற் காய், நாராச மாட்டிய தெனவி 

றையுருகிக், கரப்பினர் தாழுய் 0௦ நாடும்நது வாங்கக் கண்டிலோ 

ங்கேட்டிலோங்கைமயற், நிரப்பினொ களிக்த பொருடனக் கொண் 

டோ னிவனெனப் பெயர்படைம் நுலகம், புரப்பவன் யானோ விப் 

பழி தனையான் பூண்டமல னென்றனன் பின்னும், 

இ-ள். அப்படி அவர் சொன்னது தன் காதிலே காய்க்க நாராசச்மைப் 

புகட்டினார்போலிருக்ச ௮ாசன் மனமுருகி ஒருவர் கேட்ட பொருளை இல்லை 

யென்று மறைத்துச் கொள்ளுறெவர்களு௱ கூடச் சொடு$£ பொருளை வாங் 
இக்சொள்ள சாங்கள் கண்டதுமில்லை. கேட்டதுமில்லை. கையையேந்து யாட 

ப்பவர்களுக்குச் சொடுக்ச பொருளைத் இரும்பவும் வாஙதிசக் கொண்டவ ணிவ 

னென்னும் பெயர்கொண்டு உலசத்தை யாளுகறவன் நானோ? அல்லன் இணி 

இர்சப்பழிப்பை சான் அடையமாட்டே னென்று பிள்னுஞ் சொல்லுகிறான். 

இம்மையிற் பழியா மறுமையி னாஃமிரர்தவர்க் களித்ததை 

வாங்கற், செம்மையோர்க் கெல்லாம் பெருரகையாமித் தீமைசெ 

ய் வதற்குகீ யுலகத், தெம்மையோ கண்டா யிதற்குமுன் மீரா வி 

டர்பல விளைத்தனை யெனினும், மும்மையும் பழிய சூட்டுக றகு 
மோ வென்றனன் முனியதற் குரைப்பான். 

இ-ள். யா௫ித்தவர்க ளுச்குக் கொடு$்த பொருளை மீளவும் வாகச் கொ 
ண்டால் இப்பிறப்பிற்குப் பழிப்பாகும். வரு காலத்துச்கு சாசமுண்டாகும். 
இன்னும் செவ்வைக் குண முள்ள எல்லாருக்கும் பெரிதான இகழ்ச்சி யுண் 
டாகும் இப்படியாகச் கெழெ லுண்டாகுதர்கு ரீர் இந்த வலசத்திலே எங்க 

ளைச்சானோ சண்டீர், இன்னமும் இக்காலத்துச்கு முன்னே தீராச தன்பூய் 
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ned அரிச்சந்திரபுராண முலமும்-உரையும், 

களையெல்லாம் அகேகமாகச் செய்தீரானாலும் மூன்று காலத்துக்கும் எனக்கு 

ப்பழிப்பையே 1ண்டாக்குகிறது உம்முடைய பெருமைக்கும் தக்கதோ வெ 

ன்று சொன்ஸன். அரக விசுவாமித்திடர் சொல்லுகிளுர். எ-று. (௩௧) 

கன்ன கழனிநாடு ரன்னகருங் கருதிச் செய்தவத்தை யா 
ன்விட்டு, மன்னவ ணா£ வல்லமீனா மீண்டும் வள்ளல் கள் Fe 

, ~ er . . 
னு மியானும், முன்னமே மொழி த முறையறி வதற்குன் முறை 
மைசோ இத்தறிம மூரைர்நசதேன, அன்னகர் நீம்ய பாளாுஇி யென்னு 

நெடுந்தகை ற்றுத்கன ல்] மாறித் தும் 

இ-ள். கரும்புகள் விளைவகான அழகுகொண்ட வயல்கூழ்ர்த காடும் ஈல் 

லககரும்வேண்டி நான்செய்த தவக்றைவிட்டு மறுபடியும் அரசனாக மாட்டு 

வேனோ? 5 பிரபுவே? கேள், ௨௫டமுனிவரும் நாளும் இச்தின் முன்னே 
வாதாடிச் சொண்ட முறைமையை £ தெரிவதற்காக உனது முறைமையைச் 

சோதி சப் பார்த்துத் கெரிர்ம்தன். அகையா Sel உன் பட்டணத்தை நீ 

யே ஆளக்கடவையென் று சொல்ல. அகறகு கெடிதான பெருமையையுடைய 

அரிச்சர்இரமசாராசன் மறுபடியுர் ரடுத்துச் சொல்லுகிறான். எ-று. (௩௨) 

வேதியர்க் சாளாய் மின்னையு மைநதன் றன்னையும் விற்றனன் 

யான்மீபா ய்ச், Fr Bu றாம் | fi! GY காளாப்ச் சவஞ்சுடு கா 

டுகாத் திருகம்குன, Gam Buna டபத்தின் மணித் தவி GE MF சுடர் 

முடி கவிததுமண் புரகக, நீதியன் றென்மற பயானச சளித்தே னி 
னக்கதே யெனகிதேே யென்டுின் 

இ-ள். பிராமணருக்கு அடிமையாக என் மனைவியையும்” என் பிள்ளை 

யையும் விலைக்கு விஈரேன். சாறும் சாஇியி லிழிவான நீசனுச்கு அடிமை 

யாய்ப் பிணஞ் ஈகி சுசொட்டுக் குள்ளே போய்க் காத்துக் கொண்டிருந் 
சேன். இணி ஒளி பொருர்சின சபாமண்டபசதிலே இரத்தின சிங்காசனத்தி 
ன் மேலேறி பிரகாசிக்கின் ஈ கிரீடசசைச் குடிச்கொண்டு உலகத்தை இரட்டிச் 

இறது நீதியல்ல வென்று இப்போது நான் 265 அரசாட்டியை உமக்கே 

கொடுத்தேன், உமக்சதுவே தக்கது, எனக்கு இதுவே ரச்சுதென்று சொன் 

னான். ௭-௮. (௩௩.) 

அமதே யென க்குர் சுடலைகாத் திருப்ப தவனிசாத் இருப்பத 
ழ் கங்கன், போம2த நமினக்குத் தொழிலென மறுத்துப் பு. வல 
னுரைப்பது களா, வாம?ம கலையா டனைவிலை கொண்டு மறையவ 
சை யாண்டுநைஈத, நூமகே துவுங்கங் காளனார் திருமுன் ஜேன் 
நிநின் றினயன சொல்வான். 

இ-ள். எனக்கு௪ சுகொட்டைச் காதகிருசக்சிறதே தகுதியானது, உலகச் 
தைக் காததுக் கொண் டிருக்கிறதே உமக்குத் தக்கதாகும், ஆகையாலினணி நீர் 
அயோத்தியா புரிச்குப்போகிறகே காரியமென்று தடித்து அரசன் சொல்லு 
இறசைச்சேட்டு.௮ழகுள்ள மேகலையணிர்த சச்திரவதியை விலைக்கு வாங்இச் 
கொண டங்கே பிராமணனாக யிருந்த அக்கினி பகவான் பாம வெனுடைய 
சந்நிதி முன்னே வந்து நின்று இர்த வார்த்தைகள் சொல்வதானான். எ-று,



ம்ட் க காண்டம். th $b 

அனனைநீ யுரைததா யெனககுவிற a gia Waip Four Saver 
விலை படுதல, (LP OM Sot OL UL} AT 1 Bl ara van wenger? a முதும 

றை குலததுவந அதிக. மினனையு பைக றனையும விற்கவி 

லைகொண் டவாவண மீதென. றனனைபங சாளன றிருமு pew வைத 

தான ரசனு மதிசய முறனான 

இ-ள் ஒ௮1/சனே நீ ரெனன சொனனாா ? எனசகு விற௱து, கூடஈம 
கீகு இகழ்வாகுமோ! இக்ஈச சச்சரவு விலையாகி ஐ மூனனேமானே செமி 

ந்.து விலைக்கு வாஙகு$குச சமமரிச தப படிமையான வேதப் /ரொமணர் 

குலகதிலே வர்து சான பிரஈது மினனலை யொ. ச சரசிரவூயையும் மகனை 

யம் நீ விறக ரான் விலைககுவாஙனெ ாயவோலை இதுவெனற பாரவஇிசமே 

தீர் சர்நிடு முனனே வைதபான அதுகணடு அச ஒசசரிய மடைர்ரான. 

காலனவ வளவிற சரூஙகடா வேறி நருமுகற சபபுவிட ட 
னைய, கோலமுஞ Haim உ கணைகளுஞூ சிவக குஞ௫ியுங ஞூண்டலக 
குழையும, சூலமுக சால தணடமுா பணைசக தாளகளு மாப 
மூந தூலஙக, மூலமா முலை 3 ராரகிவிழயக இறைஞசி முகமலாந 
தாசன்முன் மொழிவான 

இ-ள. அ௮ர்தச சமைய மல யமனானவன கறு-4 எருமைக கடாவின 

மேலேறிச்கொணடு கறு5. மேகமானது இளைகள விடடிருககது போலான 
கைகால்களோடு கூடினவடிவம, சிவப்பான கணகளும 7/டை சலைமயிரகளு 

ம், குணடலமணிர்ச காதுகளும குலாயு சமூம சாலசணடமும பருதடிதோ 

ள்களும், மார்பும விளஙக அஇியொன பெரிய மூதககடவுளை ) ஈரிஏிசதுப பா 

தீததிலே விழுந்து வ படப் பினபு முகமலாச? யுடனே ௮பசனுககு மூன 
னே சொலலுகிறான எ-று (௩௬) 

நுலைகடு பவியிற புலைய கடிமை யாவையென ப ஷி 2 ப பு (௪ ட. ் அழுத் 
லறிஈது, புலையனா பப பிறரது கொணடவன யான பொறுததுநீ 

ப 

தநதவா வணமீ, திலைகுலாந வொடையா யிருக துர் காததவீ மழு 

யாகசாலை களகாண், தொலைவிலா வடுவென அுணரினீ யிகழாத சு 
டலையைப பாரென வுசரைததான 

இ-ள். அலைகளைக சொணட சடலால கூழபபட்ட வுலசதிலே Bercy 
ககு நீ அடிமையாலா யெனபதசை சான முூனனே மானே தெரிஈது ரீசஞாகப் 

பிறர்திருக் து உனனை விலைக்கு வாஙரினவன நானே, அடிமையாக ஒப்புக் 
கொணடு 8 எழுஇிததஈத விலையோலை இதுசான பசலை கூடின மாலையணி 

ந்த அரசனே! நீ இருந்து சாதததான சுகொமெ யாகசாலைக ளென்று தெரிர் 

துக் கொளவாயாக இது அழியாத பழ பபெனறு ந எணணுவையானால் 8 இக 
ழ்சசிசெய்கிற சுகொட்டை நீயே பாட கறிரது கொளளெனறு சொன்னான் 

யமன். எஈறு (௩௭, 

ஆவண மிரணடுக கண்டு தமமெழுத தேயாமெனவறிநது மெ 
ய்மகிழ்கது, கேவணக் சரண மணிமுடி. துளக்கி லேசமும் பீடையு



௩௧௭ அரிச்சந்தீரபுராண மலமும்-உரையும், 

மகற்றிக், காவண நிழலிற் கழுகெழுஈ தோங்குங் கனற்புகைச் ௪ 
டலையைப் பார்த்மகான், பூவணங் குறையும் பொய்கையும் வாசப் 
பொழிலுமாய்ப பொலிஈததை யன ற. 

இ-ள். விலையோலை இரண்டையும் பார்து தஙக ளெழுத்தே யாமெ 
ன்றுதெரிர்து உடம்பெல்லாம பூரித்து பெருமை பொருகச்தின நிறமான ஒளி 

யையுடைய இரத்தின இரீட$/பையணிகி தலையையசைத்துத் துன்பத்தை 
யும் தன்னைப் பிடி. ர்இிருக்திற படைகளையும் 84. பந்தல் போட்ட நிழலைப் 
போற் கழுகுகள் எழுந்து உயாக்து படர்வசாய் நெருப்புப்புகை களருவதான 
சுகொட்டைப் பார்ததான்;பார்க்ககே;அவ்விடம்இலட்சுமிதேவி வாசஞ்செய்வ 

தான பூம்பொய்கையும் மணங்செருவமான சோலையுமாக விளஙடயது. எ-று: 

வாயெலாம யாக மரமெலாம் யூபம் வானெலா மாகுதித் தூம 

ம், தயெலா முத்தி தரைரொலாஈ தருப்பை தஇப்படு விறகெலாஞ் 
சமிகதை, பேயெலா முனி வார பபசசெலாம் 2வதம் பிணமெலா 

மதற்கமை பசுக்கள், ஆயவா றெல்லா நோக்கினான் ஜொல்லை யமை 
ந்ததே யிதென வமைந நான் 

இ-ள். ௮5 இடஙக ளெல்லாம் வேள்விகள்; அங்குள்ள மரங்களெல் 

லாம் வேள்வித் நாணகள்; ஆகாஈமெல்லாம் ௮ஙகே வேள்விசெய்கற புகைக 
ள்; நெருப்பெல்லாம் காருகபகஇியம்-_ட,கவ$யம்-தெட்டுணாச்சினியம்- அர்த் 
இக்குகளெல்லாம் தர்ப்பைகள், அர் செருப்பு மூட்டுகிற விறகுகளெல்லாம் 

சமித்துகள், அஙகுள்ள பசாசகளெல்லாம் முனிவர்கள் பேசுமொலியெல்லாம் 
வேதஙகள். Seam ளெல்லாம் அநக யாகர்துக்குத் தகுதியான பசுக்கள் 
இப்படியா யிருக்க வைக ளெல்லாம் பார்ம்தான். இதெல்லாம் மூன்னேதா 

னே அமைந்திருக்க தென்று சம்மதமானான். எ-று. (௩௯) 

அ ங்கவன றன்ன ப பாஙருட னாகி யரசநீ யயோத்தியி ன 

ணுடுத், இங்கற மகுடஞ் ஞூட்டி யிம்முனிவன் செய்கவம் பாதியுங் 

கொண்டு, வாங்குந் ர௬லஈம பொதுவறப் புது வருதியெம் பதச் 

தினி லென்னாத், தெங்கமம் சடை பான Hoyo we pig தேவர் 

கோ மாற்குரை செய்வான். 
ச ச ச் r (2 . ௦ eo. 

Qo, HUH. WOUWG 4 wore ணச் சரம்தாஷசதுடம பாரத்து அர 
a —_ ப NT Pom 

சனே!&8- அயோகதசியாபுரிக்குப் பாய் குத்ரக் தீரச் சரீடஞ் சூடிக் சொண்டு 

இர்ச விசுவாமிக இர் செய் 5 ம) 2திறபாதியும் உன்சமாக்கெவனாய். வளை ¢ . ச . . , , : 

ந்ச கடல் சூழ்ர்க உலக மெல்லாம் * னக்கே சொர்கமாகஇரட்ித்தும் பின்பு 

ஈம்முடைய பதத்துக்கு 1 வரது சே ரக்கடலைமயன்று மணம் பரிமளிக்ச்ற 

சடையையுடைய பரம ச௮ழுனவர் தமது பருவுள்ள மடுிழ்வாய் தேவேந்திர 

னைப் பார்த்துச் சொல்லுகிருர். எ-று. (௪௦) 

காரண மொன்று கட்டியா னீயுங் காசிபன் முதன் முனி வர 

ரும், வாரண வாரி மன்னனு. மயோத்தி மன்னவன் றன்னு 
. ட ச . க . 

_Cor 8 &, மீதாரண வீதித இருக்கர. புகு்து சடாமுடி சூட்டிய 

பின்னர், ஊரணைந் இடிகென் ௮ுரைத்திட வணங்கி யுவகையா லன் 

னவ ர௬ுரைப்பரா.



மீட்சிக் காண்டம். ௩௧௭ 

இ-ள். இண்ச் செய்யவேண்டிய காரணமொன் றண்டு கேள், ரியும்சாசி 

பர்முதலான முனிவர்களும். வாரணா?க்க, சஸம், இர்த அயோக்தியாபுரிக் 

சரசனான அரிச்சச்திணறைடைனேமபாய் மோணங கட்ட் ருசி வீதிகளையு 

டைய அயோத்தியாபுரியாகெய தஇிருஈகருக்குள்ளளே புகுந்து ௮ாசஸுக்கு ஒளி 
பொருந்தின சிரீடஞ்குட்டினபின்பு ஈன் ஊருக்கு ரீ போகச்சடவை யென் 

சொல்ல, அதற்கவரை வணங்கி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். எ-று. (௪௧) 

திங்கண்மே வியசெஞ் சடைமுடி யாய்றின் நிருவுளத் தின்ப 

யல்லால் எங்கண்மாட் சிமையேே றில்லையென் றளித 9வவறற் 
ழ். 7 ் ர் 4 ப த 

லைமிசைக்கொ ண்டார், அங்கண்மா ஞால Loa on Gl maps இர னணிதி 

கழ் கயிலையிற் புக்கான் ,செங்கண்மா Bo wees cot a L_w புகுர்கான் 

றிசைமுகன் றனதுல கடைகஈ தான். 

இ-ள். சச்தாரன் பொருக்தின எடைமுடியையுடையவசே! தேவரீர்திரு 

உள்ளச் தின்படியே யல்லாமல் எங்கள்பொருமை Cay or மில்லை யென் 
௮ அவர்கட்டளையிட்ட எலலைசம் தங்கள் சலைமேலே சொண்டார்சள். அப் 

போது ௮௪ அழகான இடத்தையுடைய பெரிதான அவ்வூரைவிட்டுப் பர 

ம௫வனானவர் அழகு விளங்குகின் உ சயிலாசமலைச் கெழுர்தருளினார். செர்த 

கண்களையுடைய திருமாலானவர் இருப்பார்கடல் போய்க் சேர்ச்தார். பிரம 
தேவன் தனது சத்தியலோகம் போயினன். எ-று. (௪௨) 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடி யாரிரியவிரு த்தம். 

கருத்தினின் மகிழ்சி மீயாங்கக் கடவுள ரேவன் மாரு 

தருத்திகொண் டேகித் தத்தஞ் சார்பினி DOL & பின்னா 
வருத்தமும் வினையு மாற்றி மன்னனை மகுடஞ் ரூட்டி 

இருத்தினாம் போலோ மென்னா விர் இர னினிதி ருந்தான். 

இ-ள். மனத்திலே சசதோவ மதிகமாகத் தேவர்கள் யாவரும்கடவுளே 
வலை மறவாமல் அன்புகொண்டு தயகளிடம்போய்ச கேர்ததபின்பு உண்டான 
வருத்தத்தையும் மற்ற பாவச்செய்சைகளையும் போச்சி அரசனுக்குச் சரீடஞ் 

சூட்டி அயோத்தியி விருக்கச்செய்து பின்பு நாம் பாவோமென்று இந்திரன் 

சன்தோஷமாகச் கூடவிருர்தான். எ-ற. (௪௩) 

காசிபன் பிருகு சோமன் கெள தமன் பாரத்து வாசன் 
கோகன் வசிட்டன் சன்னு குறுமுனி மரீசி யாதி 
ஆன ரதன்ம தங்க னத்திரி முதலோர் சூழக் 
காசியி லினிதி ருந்தார் க(நிர்தது கங்குற் போது. 

இ-ள். காசிபர்- பிருகு- ரோமசர்- கெளதமர்- ப.ரத்துவாசர்- விசுவாமித் 
இரர் - வசிஷ்டர்- சன்னுமாமூணிவர் - அகஸ்இியர்- மரீசிமுதலான குற்றமில் 

லாத காரதர்- மதங்கா- அத்திரி முதலானவர்களும் ஒன்றுகூடிச் சாரப்பட் 

டணசத்திலே சந்தோஷமாகச் கூடியிருர்நார்கள். அந்த ராத்திரி காலமூங் 

கழிந்தது. எ-று. (௪௪)



௩௧௮ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

கழிந்தது கங்குற் போது கழிதலுங் காசி வேந்தன் 

மொழிர்தனன் விரைவி னந்த மாரட்படை யெழுச வென்னா 

செழுர்தட மூரச மெங்கு மறைந்திடத் திசைக டோறும்| ச் 

எழுந்தன தேரு மாவு மியானையுஞ் சேனை தானும். 

இ-ள். அன்றிராத் இரி அப்படிக் கழிதலாயிற்று. கழிந்தடடனே காசி 
ராஜனானவன் சகஇரச்திலே தனதுபலககோணட சேனைகளெல்லாம் பிர 
யாணமாகக் கடவதென்று அக்ஞாபித்தான். உடனே செழுமையான பெரிய 
பேரிகைகளெவ்விடத்து முழக்க, இக்குகளெல்லாம் தேர்களும்குதிரைகளும் 

யானைகளும் காலாள்களும் எழமுதலாயின. எ-று. (௪௫) 

கரிபரி பீட்டத் தோெ சணமணித் தேருக் தாரும் [னும் 

தெரிவையர் குழாமுஞ் செம்பொற் சிவிகையுங் கவிகை தா 

விரிபொருக் தாளி யார்க்ச வெண்கொடிப் படல மூடச் 

ரரிபெருங் கடல்கள் போல்வஈ தரசனைச் சார்ந்த வன்றே. 

இ-ள்.யானை- குதிரைகளின் கூட்டத் துடனே கூட்டமான இரத்தின ச்தேர் 

களும் சேனைகளும் பெண்கள் கூட்டமும் வந்த பொற் பல்லக்கும் குடை 
களும் விரிர்து வருறதினா லுண்டான பெரிதான தூளிகள் இமிரவும்வெள் 

ளைக்சொடிகள் அ௮ர்சத் தூளிப்படலத்மை மறைக்கவும் அலைகள் சஞ்சரிக்கன் 

2 சடல்களைப்போல் வந்து அரிச்சர்கிரமசாராஜனைக் கூடின. எ-று. 

வானவர் கோனும் வேச மாமுனி வோரும் வைவேற் 
முனையுங் காசி வேர்துஞ் சக்திய சேத்தி தானும் 
ஆனையுற் தேரு மாவு மடர்ந்தெழ வயோத்தி வேந்தன் 
மாஈகர் விட்டெ முந்தான் மழையென மூரச௪ மார்த்த. 

இ-ள். தேவர்களுச் காசனான இச்இிரனும் பெரிய வேத மூணிவர்களும் 

கூரிய வேலையுடைய சேனைகளும் சா௫ிராஜனும் சத்திய£ர்த்தியும் யானைக 

ளும் தேவர்களும் குதியைகளும் நெருங்க, அயோத்தியாபுரிக் சரசனான 
Ahlers Goo அர்ப் பெரிசான சா௫ிப்பட்டணம்தைவிட் டெழுதலானான். 

அப்போது மேகங்கள்போல் பேரிகைகள் மூழங்ெ. எ-று. (௪௭) 

கானடை யேகு மன்னைக் கா௫ியர் வேந்தன் கண்டு 
தெனடை யலங்கன் மார்ப தேர்மிசை யேறு கென்னக் 
தானதுமறுத்த 2லாடு் தபோ தன செல்லாம்வேண்ட| தார் 
வானவ மெடுத்துச் செம்பொன் மணிரெடுர் தேரில் வைத் 

இ-ள். சால்சடையாகச் செல்லுகின்ற அரசனைச் காடிப்பட்டணத் தர 

சன்பார்த்து தேனுக்காக வண்டுகள்வச்து கூளெதான மாலையையணிர்ச மார் 
பனே! நீர் தேர்மே லெழுச்தருளுமென்று சொல்ல, அரசன் ௮து வேண்டா 

மென்றுசொல்ல., தவமுனிவர்களெல்லாரும் வேண்டிக்கொள்ள, அப்போது 

தேவர்களெல்லாருங்கூடி. ௮ரிச்சர்திரனைச் சிவந்தபொன்னாலும் இரத்தினம் 

களாலுஞ் சமைந்த நீண்ட தேரின்மே லெடுத்தேற்றினார்கள். எ-று. (௪௮)



பீட்ச்க் காண்டம். ௩௧௯ 

சந்தா மதியைக் கற்பின் றழலினை த் தீண்ட வஞ்சி 
அந்தரத் திமையோர் மாந்த ரணை வரு மகல (5 aor ap a 

இந்திரன் றேவி யென்னு மிளமுலைக் கு.தலைர் செஞ்சொற் 

சுந்தரி இருக்கை பற்றிர் சுடர்மணித் மிதரில் வைக்தாள், 

இ-ள். சந்திரவதியாகெ பதிவிரதாக்கனியை$் தொடப்பயந்து ஆகா 

யத்திலுள்ள பேலர்கள் பூமி.பிலுள்ள மணிதர்கள்முதலான எல்லோரும் நார 
நின்றார்கள். அப்போது இஈ௫ரன் பேவியென்கிற இளமையான சொய்சை 
களையும் மழலைபோலும் இனியசெவ்விரான வசனங்களையுமுடைய இந்தி 

ராணியானவள் தனசுழகான கைகளாலெடித்து அக ஒளிபொருர்தின 
தேரின்மே லேற்றினாள். ௪-3. (௪௯) 

கண்ணிபாற் பட்டு மன்று கழன்றவெங் களிறுங் கன்றும் 

திண்ணிய பிடியும் பண்டைப் பயிலிடஞ் சேர்தல் போலப் 
புண்ணிய வேந் துஞ் சேயும் பூவையும் தேரி லேறி 

மண்ணிலுள் ளோர்கள் வாழ்த்த மாககர் விட்ட கன்ளுர். 

இ-ள், வேடர் வலைக்குளகப்பட்டு வருர்இப் பின்பு அவ்வலையை விட்டு 

நீங்னெ வெவ்விதான அண்யானையும். அதன்கன்றம். பெண்யானையும் மூன் 

னே தாங்கள் சஞ்சரிக்கின்ற இடக் துக்குப் போரறெதுபோல மகா புண்ணிய 

வானான அரிச்சர்இரமகா ராஜனும் மசனும் சேலியும் தேர்மேற்சொண்டு ௨௨ 
சத் துள்ளவர்களெல்லாம் மஙகளம்பாட அச்தப் பெரிதான காடிப்பட்டண 

ததை விட்டு நீங்இளார்கள். எ-று. (௫௦) 

தோரண வாயில் பின்னாத் துழனியங் கழனி ஈண்ணிப் 
பூரண வாவி நீங்கிப பூம்பொழில் பலவுந் இரந்து 
காரணத் தமைசச௪ ரோடுங கடற்பெருஞ் சேனை யோடும் 
வாரண வா யாற்றின் வண்டலின் வநத றுத்தான். 

இ-ள். தோரண்ங்கள் கட்டியிருக்க சகோட்டைவாயில் பின்னிட ஒலி 
களையுடைய அழூதொன மருதரிலத்துக்குவந்து நீர்நிரம்பின குளங்களையுங் 

கடந்து பூஞ்சோலைகள் பலவற்றையும்£ங்கி பிரதானரான மச்திரிகளுடனே 

சடல்போன்ற பெரிதான சேளைகளுஞ்சுழ வாரணவாசியினது ஆற்றங்கரை 
யோரரத்திலே வர்இறங்னார்கள். எ-று. (@s) 

அந்தமா நதியிற் நீர்த்த மாடியன் றங்கு வைக 
மந்தரா சலப்பு யததான் மற்றைரா ளே anges 
சந்தனா டவியும் வெற்புந் தடங்களுங் கடந்து மெல்ல 
வர்தராள் யமுனை யாற்றின் கரையினை வல்லை சார்ந்தான். 

இ-ள். அ௮ர்தமகாஈதியிலே ஸ்நானஞ்செய்துகொண்டு அ௮ன்றையச்தினம் 

௮ங்கேதங்கி மர்தரமலைபோலுர் சதோள்களையுடைய அரிச்சந்திர மகாரா 

ஜன் மந்ராகாள் வாசமிச்ச சர்தனவனங்களும் மலைகளும் மேகெளுங் கடந்து 

மிரு துவாக வச்சபோது யமூனையாற்றங்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். எ-று.



௩௨0 அரிச்சந்தீரபுராண மூலமும்-உரையும். 

௮நநதி தாதத மாடி யணிமணி தாளஞ் செமபொன 
Daron Ar தரஙசக கோதா விரிதுறைத ரதத மாடிப 
பனனதிபடஈது வெறறிப பசீரதன கொணாஈத கஙகை 
நனனதி தனனை வநது ரணணிஞை விண்ணே போடம 

இ-ள ௮ஈதஈதிமபிலுமலகானஞசெயதுகொணடுஅழகான இரததினயகளும் 
முததுகளும செமபொனனும மினனுனெற ஏளியைககொண்ட அலைகளை 

யுடைய கோதாவிரிததுரையிலும ஸசானசூசெயதுகொணடு இப்படியாகவே 

பலஈதிகளுகு கடஈதுவாது ஒபதசையுடைய ப&£ரதன கொணடு வர்தகலகை 
யாகிய ஈலலஈஇியைத மேவாகளுடனே வஈதுகணடான எ-று (௫௩) 

(2வலிரு புறமு பண்ட G@) பணகுடை மேனி மற்ற 

நாலிரு இசையா 2௧௬ காரமு மாவுஞ் செலல 
மேலிரு Me ino» தூரி மறைசசவெண கவரிக கறறை 

காலிரு மரு௬௫ பாரசசச சங்கைமா ஈதியைக கண்டான 

இ-ள வேலாயுச கள இருபசகரசிலுங கூடிவாவம, வெளளைககுடை 

மேலேறிழலைசசெயயவும எட்டு ரிகஇிறுமஇரக தனங்களுமயானைகளுமகுதிரை 

களுமஈடசஈவும மேலே பெரிசான அகாயாகைச தாளிபபடல மூடவும் 
வெண்சாமாநுமளின க௱ரறைகளால சாரறு இருபுறததிலும வீசவும் போய்ச் 
சஙசாரரியைச கணடான அரிசாரிர மகாராசன எ-று (Ge) 

HRRUG Storms Gots aco go saps GTS) wer 
தருகுழச கனறைச சணட. மாயமுலை சரத தேயபோல 
நிருபனு மாதுஞ சேயு கெடரகா மோககி மீணடு 
வருவது கணடு கஙகை மா தி பெருகிற றனறே 

இ-ள தனது பசகடதில வாது கூடிறினறு துளளிக கனைதது நிமிரர்து 
நீஙகாத ௮னபைசகருகற இ௱*கனரைக கண்ட தாயப்பசுவுககு மடிசுரச் 
தாறபோல ௮ரசசனும மனைவியும மகனும தயகளுடைய நெடிகான பட்ட 
ணததைக்குறிததுச இருமபிவருகிறதைக்கணடு ௮தப பெரிதான கககரநதி 
டெருகுகலாயிறற (@@) 

வரைபல வுருடடி நீண்ட மரமபல பிடுஙகி வெள்ளை 
அுரைபல இதறி யெங்கு நூறையும வாரலும பாய 

நிரைநிரை பதும ராக நிததிலங கொழிததி ரண்டு 
சரையையுஙக கடநது கா தக கடலென வநத தன்றே 

இ-ள கங்காஈதியானது பலமலைகளையு முருடடி கொணடு நீணட பல 
மரங்களையும பிறெடு வெணமையாகப பலவகை நுரைகளையுஞ சதெறி எவ் 

விடததிலும மலஙகுமீனணும ௮ £ல மீனும துளள வரிசை வரிசையாசபதும 

ராச மணிகளையும முதுகளையும ஒதுசசககொண்டு இருபுறததிலுமுள்ள 

கரைகளையு முடைதது யுக முடிவிலே பெருகுற கடலெனனும்படி வருச 

லாயிறறு எ-று 

நறை ். மலஙகுமீன (௫௪)



மீட்சிக் காண்டம், ௩௨௧ 

விரிகட லென்ன வரச விமலைமின் சசையி னேறிச் 
உக ர ' 2 க தி * D ந் 

சொரிமலர்ஈ் சூழ மலுறுஞ் சுடர்மணிப் பாறை மீசாறும் 

வரிமணல் வண்ட ஜோறு மால்வரைச் சரசு றுந 

தெரிவையர் குழாழுக் தவா சசனையு மடைகக வன்றே, 

இ-ள். விரிந்த கடல்போல் ௮ருவகான சஙகாகிக் கரையில பிச் இது 
கின்ற பூஞ்சோலைகளிலும் விளங்சாரின் உ இபத்கினப்பாறைகளிலும் ஓதுற் 
க்கச் மண ரகுவியல்களிலம் பெரிய மலைசசாரல்களிலும் பெண்கள கூட் 

டமும் தேவர்கூட்டங்களும் வர்துசேர்ர்நன, எ-று. (@er) 

சுரர்சல சூழல் சார்ர்தார் தோகைய சோடு மண்வாழ் 

ஈ.ரர்சில சூழல சார்ந்தார் நான்மறைக் தவத்திற் பெற்ற 
வரர்சில சூழல சார்கார் மகாயாழ் வல்ல விச்சா 

த.ரர்சில சூழல் சார்ந்கார் சபனனுங் குடபாற் சார்ர் கான், 

இ-ள். சேவர்கள் சிலவிட௱களிலே தங்இஞர்கள். பெண்களுடனே மண் 

ணுலகிலே வாழுகின்ற மணிதர்கள் சில இடங்களிலே தமய்ூனார்கள். சான்கு 
வேதங்களையும் பாராயணஞ்செய்கற ஈவத்கினைச்கொண்ட எசயேோஷ்டர்கள் 

சில இடங்களிலே தங்இஞர்கள். மகாவீணைகள் பாடவல்ல வித்தியாதார்கள் 

எல இடங்களிலேதங்கஞார்கள். அப்போது சூரியவு(மேலைம் திக்லே போய்ச் 

தீங்கனொன். எ-று. (௫௮) 

கரடவெங் களிறு மாவுங் காரசி லாரஞ் சாதி 

FTA மத்தி னோடுஞ் சேர்த்தனர் தங்கத் தெய்வப் 
புரவிகள் பூண்ட 3ஈமிப் புட்பகக் தேருஞ் செம்பொன் 
வரைபல நிரைத்த வென்ன வடகசை செறிந்த வன்றே, 

இ-ள். மதமொழுகுகின்ற சுவடுகொண்ட வெவ்விய யானைகளையும் குதி 

ரைகளையும். கறத்த அ௫ல்விருட்சஙகளிலும் சந்தன விருட்சங்களிலும் சாதி 
விருட்சங்களிலும் தெய்வவிருட்சஙகளிலும் சேரக்சட்டினார்கள். பின்பு ப 
வான தெய்வக்குதிரைகள் கட்டின உருளைசளையுடைய புட்பகர தங்களும் , 

ஈத பொன்மலைக எ௫கேகங்களை வரிசையாக வைத்தாற்போல ௮டபுத 

சுரையிலே நெருங்கின. எ-று. 

ஆதப மகற்றி வெய்3யா னாழ்கடற்புகும் த பின்னர்ப் 
பாதக முனியும் பாரிற் பாவழு மகன்ற காலை 
தல வேதன் வந்து புண்ணியம் பரந்த தேபோக் 
சாதிமா மதியம் தோன்றித் தூறிலா விரித்த தன் 

இ-ள். வெயிலை நீக்கக்கொண்டு சூரியன் அழமானகடலிலே Gi 
ர்தபின்பு, பாவச்செய்கைகளைச் செய்த விசுவாமித்திர patos 

லுள்ள பாவங்களு நீங்னெ பின்பு. உலகத்தை யாளுகன் ற een By 

சொண்ட சக்இிரனுதயமாடுப் பரிசுத்தமான சர் தஇிரிகையைப்பரப்பி 
னுடைய புண்ணியமே எவ்விடத்தும் பாவினார்போல் ஒளியைப் 
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nee,  அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

மாற்கட மலையுக்தேரும வாசியு மன்னர் தாமும 
வேற்கடற் படையுந் தோன்ற விரிர்தவெண் ணிலவினீட்டம் 
Pra. wan, மீமுன்றுநிலமுமிமண் டி .சசயும் விண்ணும் 
பாறகட ஓுகாதங் சோத்த படியெனப் பாநத தன்றே. 

இ-ள் DUES hb HLCM yp HOO GS IS Tet. மலைபோன் ஈ॥ யானைகளும் 

தேர்களும் குரிரைகளும் ௮ாஈர்சளும் வேலையுடைய சடல்போன்ற சேனை 

களும் விடக்கமாஈ விரிவான ம வள்ளைச ஈர்இரகையினுடைய கூட்டமானது 

நீலி ரமான சடலினடுவே தோன்றுக s பூமியும் எட்டுத்திககும் ஆகாயமும் 

பாரிசகடலானது யுசமுடிவி?ல பெருனெபடிபோர பரவியது- எ-று. (௬௧) 

நலலவர மன wo) 51 LaF, ரஈல்லவாக் குற்ற தபோல் 

பலலவப பொழிலு மாறும் பருமணற் பரப்பும் வெற்பும் 
ஆ . ந. . ௪ 

புலலுமான மரையுக மதாறுமே தியும் புள்ளுக் தூரத் 

தெல்லவா தமக்குத் சோானற வெண்ணிலா வெறிந்த திந்து. 

இ-௭- ஈல்லோர்ஈளுடைய மனசசம்பச்$ம் கலலோர்களுக்கே விளங்கு 

கறழைப்போல், சளிர்களையுடைய '2சாலையும ஆறும் பருத்தமணற்குன் றும் 
மலையும் கூடிசசஞ்சரிஈ்கின் ॥ மான்சளும் மபைகளும் யானைகளும் பகநிஜாதி, 
களும் கார. இலே யிருக்க எல்லாருக்குர் மோன்றுவதாக மெணமையான 

சர்திரிசையை சக் ]ொன வீசியது. எ-று. (௬௨) 

Bas gi வயிரஈ துப்பு நிததிலம பசசை நீலம் 
பார தசெம மணியு (Pb gis G0 B யாற்றை மோக்கச் 

; , ; 
௪ரநதலை அலக்ி மீமன2ம லணிமயிர் சிலிரக்க வைவேற் 
புரடுதான் மகிழ் சிகூரமது புிலாமசைக் குரைப்பானானான், 

இ-ள். எப்போதும் வயி ம- பவளம-முதது-பசசை-நீலம் - பரவுசலான 
வெந்த மார்க்கம் ஆகிய இவைகளை அலைசளா லொதுக்கு தான கஙகா நதி 

யைப் பார்ததும் தலையை அசை து .மன்மேலும் அழகிதான உரோமங்கள் 

சிலிர்ச்ச கூரிய 2ஙல்போன்ற வசசராயுதரதையுடைய இக்திான் சச்தோஷ 
த்தை யடைந்து இக ரணிக்குச சொல்லலானான். எ-று, (௬௩) 

கண்ணுதல் சடையின் வீழ்நத கங்கையின் கரையில் வந்து 
நண்ணுத லுறற வேக நாகமும் பூகக் காவும 
மண்ணுல கததிற் றுன்று மணிகளும புள்ளு மாவும் 
விண்ணுல கததி ஓுண்மடோ மெல்லியல் விளம்பு கென்றான். 

இ-ள். பரமசிவனுடைய சடையிலிருர்து விழுஈ்துவருகற இர்தச் கங்கா 
ஈதிச் சரையிலலேவர்து சேருதலான வேக தையுடைய காகஙகளும் சமுகம் 

காசெளும் மணணுலக தில பொருக்துகின்ஈ இரத ினயகளும் பட்சிகளும் 
மிருகஙகளும் நமது ஆகரயவுலக3திலே ரீ க ணடதுணடோபெண்ணேசொல் 
லென்று கேட்டான். எ-று (௬௪) 

மநதிர வானோர் கோமா லுசைத்திட மஒழ்ந்து நந்தம் 
இதா புதது மநதோ விச்றெப் பில்லை யென்ஞுள்



மீட்ரிக்காண்டம், ந்௩ 

சுந்தரி யுட?ன கூடிச் நுயின்றனன் மகலான் பின்ச் 
. ச . . ச ur . 

enBr spigu wins arooilam gy gion ew gros.’ ~ 
‘ க . ச ஐ ய் ச 

இ-ள். ஆலோகித்தலையுடைய ம வர்களும் க (கனானிவ னிப்படிச சொல் 
லவே சந்தோஷறகொணடு நம்முடைய அுக்திரமிலாகமதிலும் ஐ. ஓ இப்படி 

ப் பட்ட ரரப்புகள் கடையா என்றாள். அப்படிச்சொன்ன இர்திராணி 

யுடனே கூடி இந்திரன் ரில்ரிறாை செய்தான். பின்பு சந்நிடன் அஸ்சமிக்கச் 
சூரியன் வந்து உதயமாயினான். எ-று. (௬௫ 

மாமதி யொளிம (pH வங்கிருள விடிந் த காலை 

போமதி near oat wr Bes புலரியி னெ முந்தி ருந்த 

தாமதி யாம லேத் நிடங்களும் வெற்பு fo oh 

கோமதி யாற்றின் வண்டற் (Haw றிடைச் சென்றி ருந்தார், 

இள். அ௮ர்சப் பெரிதான சதி னொளிகுரைச்.து ௮ன்றண்டான் இரு 

ட்சாலங் கழிச்தபின்பு பிபயாணமாக௱ இலே எண்ணங்கொண்டு விடியத்கால 
த்திலேதானே யெழுர்திருர்து தாமகஞ்செய்யாமா போய் மேகெளும் மலைகளு 
ங் கடர்து சோமதியாற்றினது வண்டல்கூடின மலைய ஹிடத்டிலேபோ யிரு 

நீதார்கள். எ-று. (௬௬) 

வள்ளலை முனிவன் கூட்டி வருகின் உ வாறு கேட்டுப் 

பள்ளஞமாற் அம்பர் வெள்ளம் ப।ய்சின்ற பரிச போல 
உள்ளமு மகிழ பர-மஞ் சிலிர்ப்புற வரிற் பீசனை 
வெள்ளமு மரசர் தாழும் வியந்தெதிர் கொண்டா ரன்றே. 

இ-ள். மகோதா னான அரசவை விசுவாமிழ்தி முனிவர் கூட்டிக் 

கொண்டு வருகிற சமாசாரங கேள்வியாப், பள்ள்தின்மேலே வெள்ளம் 
பொங் வருகிறபடிபோல தயகள்மன மூஞ் சக்தோவதிக்க உ ரோமஞ் சிவிர்ப் 

பாக அயோத்தியாபுரியிலுள்ள சேனைகளும் அரசர்களும் அதிசயித்து எதிர் 
கொண்டார்கள். எ-று. (௪௪) 

அயினெடும் படைது றத GT & Bow மயோத்தி மிதா 

எயில்கடர தேக மன்னனைக் கண்டன ரிறைஞ்டு வீழ்ச்தாா 

மயிர்பொடிப் புறம னங்கண் மகிழந்திட மறலி கொண்ட 

உயிர்வரப் படர்து றக்க வுடல(/௦ யொத்தா ரன்றே, 

இ-ள். நீண்ட வேலாயுதங்கள் முடலான ஆயுதஙசளில்லாச கைகளை 

யுடையவர்களாய் அயோக்தியாபுரியினுடைய மதிலைச்கடரஈதுவந்து அரசனை 

ச்சண்டு வணங்கச் காலிலே விழுந்தார்கள். உரோமககள் சிவிர்ப்பாச மனங் 

சள் ஆனர்தத்தையுடைய இயமன்கொண்டுபோன உயிர்வாதுன்பம் நீங்க 
உடம்பை யொத்தார்கள். எ-று. (௬௮7 

ஆரண முழங்க யோத்தி யணிபெருஞ் 2சனை யோடும் 
வாரண வா வேந்தன் படையொடும் வள்ள லேூத் 
தோரண வாயி னண்ணிச் சடர்மணித் ஜேி ழிந்து 
பூரண கும்ப மன்னு மண்டபம் பொலியப் புக்கான்.



௩௨௫ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். வேதங்கள் மூழங்குின்ற அயோத்தியா புரியிலுள்ள பெரிதான 
சேனைசளுடனே வாரணவாக் கரசனானவனுடைய சேனைகளுங்கூட ௮ரிச் 

சந்திரன்போய் தோரணங்கட்டின கோட்டை வாயிலுச் கருகேபோய் ஒளி 
பொருந்தின இரழ்.இன தேரை விட்டுக் 8ழே.பிறங்கி பூணகுடங்கள் பொரு 
நீதின சபாமண்டபம் முழுதும் விளங்கப் புகுர்தான். எ-று. (௬௯) 

பன்முடி வேந்தர் தாழ்ர்து பணியப் பொற் றவிசி னேற்றிச் 

சொன்முடி வற்ற நீர்மைத் தாபதர் சூழ்ச்து வாழ்த்த 

நென்முடி சாயப் பாயு நீர்வய னுடன் றன்னைப் [ன். 

பொன்முடி சூட்டி வாழ்த்திப் புரந்தரன் விசும்பிற் போனா 

இ-ள். ௮சேகங் இரீடாதிபஇிகள் குணிந்து வணஙகும்படி பொன்மய 

மான சிங்காதனழம்திலே யேறச்செய்து, சொல்லால் முடிவுபெரறாத சல்லகுண 

ங்களையுடைய கபோதனர்களெல்லார் இரண்டுகூடி. ஆர்வத் தருள, செல் 
வினதா தலைவணங்க நீர்பாய்கின்ற வயல்குழ்ச்ச சாட்டை யுடைய அரிச்சக்தி 

ரனுக்குச் சுவர்னக் கரீடஞ்சுட்டி, வாழ்த்தி இரந்தரன் ஆசாய லோகத்துக்குப் 
போயினான். எ-று, (௭௦) 

காருள சோலை சூழுங் கெளசிகன் நீமை நன்கே 

நீருள வளவு மீரேழ் நிலமுள வளவு முன்றன் 

பேருள தொருகா லத்தும் பிழைப்பில துனக்கு கேர்வே 

ரூருள சென்னா வாழ்த்தி யருந்தவ முனிவர் போனார். 

இ-ள். மேசங்கள் சஞ்சரிப்பசான சோலைரசூழ்கன்ற கெளடிகசேசச் ௪ 
சனான விசுவாமிழ்இரர் செய்த திமைகளெல்லாம் உனக்கு ஈல்லனவே யாயின 
எழூகடல்களுள்ளளவும் பகினாலுலகயகளுள்ளவும் உனக்கு பேருளதாயிற்று 
ஒருகால்த்தும் தவறுத லுண்டாகாது. உனக்குச் சரியாக வேறே யாரீருச்கி 

ஐர்கள் என்று கொண்டாடி அருமையான தவமுனிவர்கள் போயினார்கள். 

மைந்தனை நின்னை மாதை யித்தனை வருத்தங் கண்டேம் 

நிர் தனை சிறிது நின்பாற் கண்டிலே நீதி வேந்தே 

எந்தமா தவத்திற் பாதி யாவருங் காண வின்றே 

தந்தன முனக்கே யென்று கெளசகன் ரூரை வார்த்தான். 

இ-ள். உன்புத்இரனையும் உன்னையும் சச்திரவஇியையும் இவ்வளவு வருத் 

சங்சகளெல்லா முண்டாவதாகச செய்தோம். அதற்காகச் கொஞ்சமேனும் 
ன்னிடச் திலே பழிப்புண்டாகக் காணோம். த நீதியுள்ள ௮ரசனே! இனி 
என்னுடைய மகாதவத்திலே பாதி எல்லாருங் காண உனக்கே கொடுத்தே 

னென்று விசுவாமித்திரர் தாரைவார்த்தார். எ-று. (௭௨) 

உற்றரிம் தளவிட் டோரா தும்மையா ஸனிகழ்க்து பேசப் 
பெற்றவை பொறுத்தி ரென்னா வ௫ிட்டலுக் கனிய பேக் 
கொற்றவன் றன்னை யாற்றிக் குமானை மயிலைக் தேற்றி 
மற்றுமர் திரியை வாழ்த்திக் கெளசிகன் வனத்திற் போனான்



மீட்ரிக்காண்டம். ௩௨௫ 

இ-ள். பின்னும் சோதித் தெரிக்து அளவுசெய்து காணாமல் உம்மை 

யும் அரிச்சர்தினையும் சான் இதழந்து பேசலானவைகளை யெல்லால் நீங்கள் 

பொறுத்துச் கொள்ளுறகளென்று வ௫ஃஸ்டமகாமுணிவறக்கு ஈல்ல இதங்கள் 
சொல்லி. அரசனையும் துன்பமாரசசெய்து, மகனையும் கர் சிபதியையும் 
தேறுதல் பண்ணிப் பின்னும் சத்தியகீர்தசியான மர்திரியையும் வாழ்த்து 

தல்செய்த விசுவாமித்திரர் தாமிருக்ற வன க்கிர்குப் போ.பினார். எ-று. 

தேவரு முனிவர் தாரும் இண்புவித் தலைவர் தாழும் 

யாவரு மகன்ற பின்ன ரிணைமணிக் கவரி வீச 

மூவரு மனைய நீர்மை முனிவனுங் காடி பீவந்தும் 

ஏவரு நிகரி லானு மினிதுசைஐ துடனி ருந்தார். 

இ-ள். தேவர்களு முனிவர்களும் பலஙகொணட உலகக் தரசர்களும் 
எல்லாரும்போனபின்பு இரண்டுமணீமயமான சாமாய்கள்போட மும்மூர்த்தி 

சளையுமொப்பான குணத்தையுடைய வ௫ிஷ்டமுணிவரும் காசிராஜனும் ஒரு 
வரு நிகரில்லாத அரிச்சரக் தரனும் சசதோஷமாகப் பேசிக்கொண்டு கூடியி 

ருந்தார்கள். எ-று. (௭௪) 

இருந்தபின் காடி வேச்தன் விட்டன யிறைஞ்சி யேத்தி 

அருந்தவா தம்பா லைய விமல 5a LD (02 முண்டோ 

anise விவர்பா லிந்த வன்கண்மை செய்ய வுள்ளம் 

பொருந்திய வாறேகென்ன வசிட்டலும் புகல லுற்றான். 

இ-ள். அப்படி யிருஈதபின்பு காரராஜன் வூஸ்டமகாமுனணிவரைவணங 

இத்துதித்து, ஐயா! அரிதான தவமுணிவர்களிட 10ல் தருமகுணமே யல்லா 

மலிப்படிப்பட்ட பாபகுணங்களு முள தாகுமோ? இவர்களிப் படி. வருழ்தம 
டைய இவர்களிடத்திலே கொடுமை செய்கிரதற்கு விசுவாமிழ் இரர்மனஞ்சம் 
மதித்தது யாதுகாரணமென்றுகேட்ச, வரிட்டர் செல்ல ததொடங்இனார். 

நிலச்தியல் பற்றே கொண்மூ நீரியல் பதனாற் றங்கள் 
குலத்தியல் பெவர்க்கு மன்னா வாழினுங் கெடினுங் குன்று 
தலத்தர சகன்று நீங்கித் தவத்தினு னாலுர் தொல்லை 
நலத்தது போமோ வென்று ஈரபதிக் இனிது ரைத்தான். 

இ-ள். நிலத்தினது சன்னமையேயாம் மேகத்தினது நீரினது தன்மையு 

ம்அதுபோல் அவரவர்கள் குலசுபாவம் யாவரானாலும் அரசனே வாழ்க்தாலும் 
கெட்டாலும் குறைவுபடா. விசுவாமித்திரன் உலகத் தரசாளுகையைவிட்டுத் 
தவஞ் செய்கிறவனானாலும் பழைய சாதிரன்மையானது விட்டுப் போகுமோ 

வென்று காசிராஜனுக்கு நன்மையாகச் சொன்ஞார். எ.று. (௪௬) 

அன்னது கேட்ட வண்ண லருக்தவச் தோனை மோக்கி 
மன்னவ னானை வாறு மாமுனி யான வாறும் 
இன்னவாநின்ன வாறென்றெனக்கருள் செய்வா யென்னப் 
பொன்னணி முடியாய் கேளென் றம்முனி புகல லுற்றான்.



௬௨௬ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள். ௮௫5 வார்ச்சைகேட்ட காராஜன் அருமையான தவத்தை 

புடைய வ௫ிஷ்டரைப்பார்த்து அவர் அரசனாயிருந்ததும் பின்பு பெரிய் முனி 

வரானதம் இன்னப(ட இன்னபடியென்று எனக்குச்தெரியச்சொல்லவேணு 

மென்ன, பொன்னா லலங்கிருதமான இரீடாதிபதியே! கேளென்று அச்தவசி 
ஷ்டர் சொல்லத்தொடங்கினார். எ-று. (ater) 

மீட்சிக் காண்டம் - முற்றிற்று, 

ஆ. விருத்தம்-௪௧௮௯ 

ஒ அகதிகளாக 

லன்பதாவது, 

உத்தா காணாம். 
வசு 

  

எண்டர்க் கழிநெடிலடி யாிரிய விருத்தம். 

Boos (pip gh கவிக்தகுடைச் செங்கோல் வரத திசைமுக 
த்தோன் வழிவர் த குசனென் போற்ரு, வசையறுசர்க் குசன் கு௪ 
நர பன்வ தூர்த்தன் வச வென்லும் பெயருடைய மக்க ணால்வர்,கு 
சனுக்குக் இரிவிச மென்னு நாடுங் குசநாபற் கரிய கெள சாம்பி 

நாடும், வசுவுக்கு வசுமதியும் வதார்த்த னுக்கு வாரணமென் வள 
நாடும் வழங்கி னானே. 

இ-ள் எட்டுத்திக்குகளுக்கும் ரிழலைசசெய்கற குடையுஞ் செங்கோலை 

புங்கொண்ட காசிராஜனே ! சான்முகப் பிரமதேவனுடைய வழியிற் பிறந்த 
குசனென்பவனுச்கு குற்றமற்ற சி௱ப்பையுடைய குசன், குசநாபன், வசார்த் 

தன், வசுவென்டுற பெயர்களையுடைய பிள்ளைகள் கால்வர். அவர்களில் ௫௪ 
னுக்கு இரவிரசமென்னுகாடும், குசசாபனுச்கு அருமையான கெளசாம்பி 
ஈரடும், வசுவுக்கு வசுமதியும், வரார்த்தனுக்கு வாரணமென்கிற வளம்பொருச் 
இனநாடும் தகப்பன்கொடுழ்தான். எ-று. (௧) 

அங்கவரிற் கெளசாம்பிக் கூசகா பற்கே யைம்பதிற்றி ரட்டி 
யெனு மடைவிற் மோன்று, மங்கையர்தா மொருகாவிற் புகுந்து 
நாளும் வண்டலிழமைக் திவொங்கே வாயு வெய்தித், திங்கணுதற் 
றேமொழியீ ரென்ற னாசை தீரவெனைத் தழுவி ஈலஞ் செய்மி னெ 
ன்ன, எங்கள்பிதா வறியவெமை வதுவை சூட்டி லிணங்குவோ ம 
ல்லதிசற் இசையே மென்றூர். 

இ-ள். அர்தகால்வரிலே கெளசாம்பிசாட்டை யாளுடற .குசபராபனுச் 
குதூறென்டிற சணக்குடனேபிறச்ச பெண்டுகள் ஒரு சோலைகச்குள்ளே போய் 
காள் தோறும் வண்டலாட்டுச் செய்துகொண் டிருப்பார்கள். அவ்விடத்தில் 
வாயுபசவான்வச்து சக்கிரனிற்பாதிபோன்ற நெற்றியை யுடைமீராய தேன் 
போலு மதுரவச௪னங்களை யுடைய பெண்களே! என்னாசை தீரும்படி என்னைச் 
கூடிச் சுகத்தைச் கொடுங்களென்றுசொல்ல, அதற்கு அப்பெண்கள் எங்கள் 
தசப்பனாரறிய எங்களைச் கலியாணஞ்செய்து கூடினால் கூடிகோம் ; அல்லா



உத்தா காண்டம். ௩௨௭, 

மல் உம்முடைய சொல்லுக்காக மாஙகள் சம்மதியோமென்ற சொன்னார் 

கள். எ-று. (௨) 

மறுத்துமறுத் துரைத்திடவும் பொருர்தி லாத வல்லியரை மு 
துகொடிய வாயு மோதி, முறித்துநிலத் திடை வீழ்த்திப் போன 
பின்னர் மொய்குழலார் தவர்ந்துமனை முன்றி லுற்றார், கெறுத்த 
வரைக் கண்டிது£வ தென்ன லோடுந் இருவனையாசழுதமுதுசெப 
பத் தாதை, பிறித்துரையா துள்ளொடுக்கிச் சூளி மைஈ கன் பிரம 
தத்தன் றனக்களித்தான் பேதை மாரை. 

இ-ள். ஒல் வொருவரும் சன் antgcgsous gigi தடநதுச 

சொல்லும்போது தனக்குச் சம்மதியாகாக பெண்களையெல்லாம் வாயுவான 

வன் முதுசொடியும்படி. அடித்து முறியப்பண்ணிப் பூமியிலே விழும்படி 

செய்துப்போனபின்பு. கெருககன கூரஈதலையுடைய அப்பெண்கள் தளர்சசி 
கொண்டு தாங்கள் வீட்வொசலுக்குப் போனார்கள். தகப்பன் அவர்களைச் 
சண்டு சோபங்கொண்டு இந்தப்படிவாச் சாரண மென்னவென்று சேட்க, 
அரச இலட்சுமிக்கொப்பான பெண்சள் அழுசழுது கொண்டசொல்ல, ௮ 

கேட்டுத் தகப்பளனான௨ன் வேறொன்றஞ் சொல்லாமல் துன்பதைை உள்ளே 
ஓடுக்டுக்கொண்டு ரூளிபுச்தினான பிரமகக னுக்கு அர்தப்பெண்களை விவா, 

சஞ்செய்து கொடுத்தான். எ-று. (௩) 

சூளிமகன் பிரமதத்தன் றன்னைச சோந்து தூயரறீங்கிச் ௬௧ 
மோக்கிப் பெருவாழ் வுற்றார், மீளியெழிற் குூசனாபன் பின்பு செ 
ய்த வேளவிதளிற் காதியெனும் வீரன் ஜோன்றி, அளிதிகம் சவி 

சேறி மகுடஞ் சூடி யரசாண்டு சிலகாலஞ் சென்ற பின்னர், காளி 
யைப்போற் சுவுசிகையை யின்று பின்பு சகெள்சிகளைப் பெற்றெடுத் 

தக் காலர் தன்னில். 

இ-ள். அந்தப் பெண்களெல்லாரும் குளிபுத்சனான பிரமசத்தனைச் 
கூட்டி ததங்கள் தேகவருச்தநீங்செ சுககழையடைச்து பெரியகானவாழ்வைக் 

கொண்டிருர்தார்கள், வீரச்சன்மைகொண் டெழுகன்ற குசராபன் பின்னர் 
செய்த வேள்வியிலே காதியென்் இற ஒரு வீரஞண்டாச் சிங்கம் தாங்குவ 

தாக விளறகுகின்ற ஆசனஷஜ்தின்மே லேறிக் கிரீடஞ் சூட்டிக்கொண்டு ௮ 
சாட்சிசெய்து சிலகாலஞ்சென் ஈபின்பு காளியைப்போலுள்ள செளசிகை 
யென்னுமொரு பெண்ணைப்பெற்றுப் பின்பு கெளசிகனைப் பெற்றுவளர்த்த 
அக்காலத்திலே தானே. எ-று. 

இது முதல் மூன்று பாடல்கள் குளகம். (௪) 

இருசிகனக் கெளசிகையைப் புணாரந்து சின்னா ளின்ப.நுகர்ந் 
இருவர்தமை யின்ற பின்பு, பிரமனுல கணைந்து தவம் புரிர்து மீளப 
பிரிவுநினைந் தவள்புலம்ப முனிவன் சீறி, வருபுனலா முகவெனச் 
சபித்த லோடு மானகவா வியில் வீழ்ர்து சரையு வோடே, அருக 

ணைர்து பிறிதிழி கோமதியே யானா ளவணில்யி திவனுலகம் புரக் 
கு,காளில்.



hod அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

இ-ள. இருசி மகாமுணிவா ௮௧௩௪௧௧ கெளசிகை யெனபவளைச கூடிச 

கிலகாலஞு சுகபரை யருபவிசது ௮வளிரணடு பிளளைகளைப பெதறபினபு 
தவததைசசெயது பிரமசே௨ ஏடைய டஉலகரசைசசோகது போகநாயகன 
பிரிவையெணண் அவள பிரலாபீகக 936 அமமுனிஉா கோபககொண்டு 

ஓடிவருகிற ரீராருகலெனற சபிபசவுடனே மானத வாவியிலே விழுஈது 
௮௩5௪ சாரயுவடனேகூடிஈ சோகரது பிரிஉ சான கோமதெகியானான அவள 

வரலா பபடியாக, இஈக கெரரிகன £ லகததை யாளுகிற காலதகிலே. 

மைநதரொரு நாறறுவரைப பெறறு வெற்றி வடிவாளும வரி 

இலைய சளிற மாவுப, இஈதவுலகத திவாப்போல வலலா ரிலலை 
யெனனவளாத FEN WITT OHS GH காத, தரதிரமா பெரு 
மயடையுஈ நேரு மாவு! தாதிசஞ் ஞானிகளு மதி மீணட, மாதி 
Ne warQerr® wre ளோடு மான? வடடை யாட விவன வனத 
Bip புககான 

இள ஒருநூற புபசி ை பபெ 9 மெ ஈறிகொண்ட கூரியவாளாயுத 
வலியினாலும உரிஈச விவ௰லிம்னாலஓம யானையோறச கினாலும குதிரையே 

றிச்கினாலு.௦ இஈத வுலக டிூமீல இவாகளுககுக சமானமாக வொருவரும வல 
லவாகளிலலை யெனனுமபடி. ஈளாதது அரதபபிளளைக ஞடனே இருகதறெ 

காலதடிலே, காலவகை யுடாபஙகளுஈ பெரிஈ; பெரிதான சேனைகளும 

கேரும குதிரைகளும யானணைகளும லேடடைசாயகளு மூஈதிச செலவதாக 

மா திரிகளுடனே பிளளைகளும கூடி௨/ மானவேடடை யாவெசறகாக இஈதக 

செளடிகராரசன சாடடுககுளளே செனறான எ-று (௬) 

கரியினமும புலியினமும வெருளா வோடக கலைகடமை யு 
ழைமடியச கணைச (லி, எரிபரபபி வனமடஙக வழிய நூறி யிருடி. 
கடஞ சூழலெலாம பாழா ச1செய,தரியினமுக குறுமுயலு மகலா 
வணண மயில3வலஓுவ குணிலுமெறிச தனை சய கொனறு, தெரி 
படுசெஈ தசை வெதுபபித தினறு தங சிலநாளகா னகத gi 
றைஈது திரிய நாளில 

இ-ள யானைசகூடட! களுப புலிககூடடம களும பயஈதோடவும, கலை 

மான கடமபைமான புளளிமானகள மடியவும பாணஙகளைவிட்டு நெருபபை 
மூட்டி உன௩களெலலா ம2யுமபடிகசெடுகது முனிவாசளுடைய ஆரம 

நகளெலலாம பாழாகுமபடிசசயது சககககூடடஙகளும குரியகானமுயற 
கூடடஙகளும தூாரபபோகாகபடி கூரிய வேலாயுதஙகளையும வளைதடி.களையு 
Quotes எலலாக ஈறையுங கொனற நனருகத தெரியபபடுகிற சிவஈதமாமி 
சங்களை*ச சுடடசெளின காடடிலேதானே தங்குதலாய சிலகாலம வாசம 
பணணீ்கசகொண்டு திரிதறராளி?ல எ-று 

இதுமூசலி, ணடு பாடலகள குளகம (௪) 

ஒருஞானறு புஉரிதனி லெழுநது போகி யுயாவரைக டோறு 
மூறன ஜொன்று மினறி ; ரூகாரி உவவிடததோர மானின பின 
போய வாயபுலாகத சாவுலாஈது பாலு மோயகது, பெருசாணமும



உத்தாகாண்டம். ரூ.௨௯ 

பசியுந்த விப்பு மாடப் Fort Ty HG a 

இத், தருநீழ றன்னிலிபா alg வைகித் தவம்புரியு மலைச் சார 

றன்னிற் சார்ந்தான். 

. ச ~ ட ம் * 

லங்ரைவிட்மிக் தூன்ப மெய் 

இ-ள். ஒருகாள் விடியர்காலஃரிபில யெழுர்துபோய் 5 யார மலைச் 

ளெல்லாவற்றிலு மலைந்து ஒன மசப்படாமல் வருரொபோது. அவ்விடத் 
திலே ஒருமானின் பின்பன பொடாக்அுபோய் காயுட சரய்ர்து காவும் 

வறண்டு கால்-ளு மோய்ந்து பிப் ரன வலெட்சமு1 பரியுர் தரசரு முண 

டாடிப் பின்றொடாந்துவர்த ௮௩ மாமா விட்மி விட்டு? துன்பமடைநது 
மாத்து நிழலிலே நான் சுகமாயிருந்து , வஞ்செய்கின்ற மலைப் பச்சத்திலே 

வந்தான். எ-று. i of) 

யானவனைக் சண்டிரங்கி நீபா ரெற்ன வடிபணிஈது கெளச 

மன் னவன்யா ஸனிந்தக், கானகத்தின் மான்வெட்டை போந்து wp 

மோர் கமொனின் பின்னோடி க் கால்கள் OFM Bly தானையும்யா 

னும்ப௫ியுர் தவிப்பு மாக நளாநதுனது சரணடைற் 2 னென்ன 

க் காம, தேனுவைவா (வென்றழைக்தி LI Tp gl மல்லித் திராத 

us eran Si se Doron it 

Q-or. sror 965% OaaRatcrs50f Oden darcr® நீயாரென்று 

Cais, அவன் என் பாதத்தில் வணய௫டி நான் கெயிகராசன்: இர்தக் காட் 

டிலே லேட்டையாடவந்து இங்கே ஒரு கொடிய வேசமுள்ள மானைக்சொட 

ர்ச்தோடிக் கால்கள் தளர்ச்து சேனைகளும் cron UGG நாகழு மூண்டா 

இத் களர்ச்சியாய் உமது பாதை யடைர ஈரனென்று சொல்ல. சான் 

அவனுக்காகக் காமதேனுவை ௮வராவமை2றுப் போசன மூழலான வெல்லாங் 

கொடுத்து நீங்காத பசியையுர் சாகர்ழையும் நீச்செ பின்பு. எ-று. (௯) 

அப்படுதீரர் தமைர்சரொடு விரைவின் வந்தென் னருகணைச் 

அ மாமுனியே யடிய னேற்கின், நிப்பசு வைத் தரல் வேண்டு மென் 

னக் கேட்க விதற்குரிய னியானல் ல னென்ன லோடும், அுப்பசு 

வைக் கரிபரித்தேர் சேனை போடு மடங்கவளைக் தெறி பாசத் தா 

லே வீசத், SUU MI a பூண்டகயிற் றெதாபோ யந்தத் தானையெ 

லா மடிச்துவிழச் சாடிற் றவவான். 

இ-ள். ௮ர்சப் பரிதாகமெல்லாச் தீர்ந்தபின்பு தன் மசர்திரிகளஞுடனே 

௮.தஇக விரைவிலே என்னிடத்திலே வந்து. ,, மகாமுணிவரே! அடியேனுக்கு 

இப்போ தஇர்தப்பசுவைச் சொடுக்கவெண்டு மென்று கேட்ச, அதரற்குசான்' இர் 
தப்பசுவைக் கொடுக்கத்தக்கவ னல்லேனென்ற சொல்லுமளவில், ௮வன் 
௮ந்தப்பசுவைச் தனது யானை - Gert - சேர் - மூயலான சேனைகளுடனே 
முழுதுஞ்சூழ்ச்து சட்டக் சக்க கயிறகொண்டுபிடிக்க ஒன்றாவது தப்பாமல் 

தன்னைக்கட்டின கயிற்றடனே முன்னேபோய் ௮௩24 சேனைகளை யெல்லா 
மிறச்து ழேவிழும்படி. அ௮ர்சப்பசு கொன்றது, எ-று. (#0) 
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௩௩0 அரிச்சந்திரபுராண மலமும்-உரையும், 

சந்தக்கலி நிலைழ்துமை. 

ஆலால மெழுக்த ஜெனி *சினமுப் றணியூடு புகுந்து துகைத் 

இடவே, வேலா ௭ ரும்வெங் கரிவித் தகரும் வில்லா ளரும்வெம் 

பரிவீ ராகளும். காலான் மிஇபட் டவர்கோ டியர்கட் கனலா லெ ளும், 5 டி 
ரிபட் டவர்கோ யர்நீள், வாலா லடிபட் டலர்கோ டியர்வெண் 

மருப்பால் வதையுண் டவர்(2கா டி.ய2ர. 

இ-ள். விஷய்கொதிம நெழுக்சாற்போல் கோபம்கொண்டு சேனை வகு 

ப்புசக்குள்ளே நுழைந்து காலால் மிதி; துக்கொல்ல, அப்போது வேலாளிக 

ளும் வெவ்விதான யானைவீரர்களும் வில்லாளிகளும் வெல்விய குதிரைவீரர் 
ச்ளாம் அ௮ர்சப்பசுவின் சால்களினா 2ல மிதிபட்டி றச்தவர்சள் கோடி. பேர்கள். 
கண்களி லுண்டாடஇிற நெருப்பினாலே யெறிச்கிஈஈ்தவர்கள் கோடி பேர்கள். 

நீண்ட வாலாலே அடிபட்டி ஈர்டவர்கள் கோடிபேர்கள். வெள்ளைச் கொம்புக 

ளாலே குத்துப்பட் டி.றர்தவர்கள் கோடிபேோர்கள். எ-று. (௧௧) 

கொழுவோ டுதிரத் தசையி ரனிணங் குடர்மூ ளைசரிந் துகு 

மழைச் இடுவார், மழுவாள் சலைதண் கெடைத் தலைவேய் வலயங் கர 

வா ளமொடிர் திமிவார், விழுவார் கரைவா ௬ருளவார் விதியே சதி 

யாக விளைத் தனையென், றழுவார் தகவல் லதுசெய் தநமக் கழி 

வே யெனவோ டியகன் றனரசே, 

இ-ள். கொழுப்புடனே இரததம் மாமிசம் ஈரல் நிணம் குடல் மூளைக 
ளெல்லாஞ் சரிந்து குழைர் துபோனார்கள் இலர். மழு - வாளாயுதம்-வில்-தண் 

டாயுதம் - கடைந்ெடுத்த வேல் - வல்லயம் - சைவாள்களெல்லா மொடிந்து 
விழுகறெவர்கள். சரைகிவர்சள் சிலர். உருளுஇறவர்கள் சிலர். புரளுடிற 
வர்கள் லர். ஐ தெய்வமே! இப்படிச் கெடுதியுண்டாசச் செய்தாயே யென் 

நிழுறெவர்கள் சிலர். ரியாயமில்லாதகைச் செய்க ஈமக்குச் கெதெலே யல்லது 
வேறுவராசென் ரோடினார்கள் சிலர். எ-று. (௧௨) 

இவ்வாறு வெருட்டி வதைத்தெ னையுற் நினியே துசெயக் ௧ 

Ca னடியேன், ௮வவா றுரையென் னவியா ஸினிநீ பகல்வான் 

மிசையென் னவுனை த் தனிவிட், டெவ்வா றகல்வே னிவணிற் பனெ 

ன வினிடீ கடிதே இவெணிற் நலுனக், கொவ்வா தெனயா னுசைசெ 

ய் திடவே யுயர்வா னிடைதே னுவுமாற் றதுவே. 

இ-ள். இச்தப்படி பயம் காட்டிச் சொன்று பின்பு என்னிடத்திற்கு 

வர்து இணி அடியேன் யாதுசெய்யச்சடவேன் அ௮வவகையை யெனக்குக் 

சொல்லுமென்று காமதேனு கேட்க. கான் இனி ம அஆகாயத்துப் போ 

வென்று சொல்ல, அதற்கு உம்மைத் தனியாக விட்டுவிட்டு கான் எப்படிப் 

போவேன்? இங்கேதானே நிற்ததேனென்று அக்தச் காமதேனுவானது 

சொல்ல, ரான் நீ சக்ரொத்திலேபோ இனி மீ இங்கே நிற்திறது உனக்குச்



உத்தரகாண்டம் hth & 

தகாதென்று சொல்ல, உடனே சாமேவவானது உயராது அகாயத்துச்குப் 
போய்விட்ட. ௭-ற. (௧௩) 

அமரா வதியிற் பசுவெய் திட 9ங யரசன் குல்மைர் gis sor 

ற் றுவரும், மதா விகொளக கரச சினமுற் றிடிபா லமுழக்க 

மெழக்கு முறிச், சமா டமெடஙகி கெடும பொழுதிற் சரமாரி 

பொழிக் திடலும் முடலம், கமரா கவெடிக் நூவிரிக் சவிழிக் கன 
லா லவாவெர துகழிர் தன ர 

இ-ள். அப்படி தேவருலகஜ்ரிற்கு அச்சப் பசுமி்பான பின்பு. கெள 

தகராஜனுடைய புழ்திரர்கள். நாறுபேரும் என் அவடய உயிரை வாக நினை 
வுகொண்டு கோபமாய் இடீபோல் முழக்கமுணடாசக் கெர்சசனை பண்ணி 

புத்கஞ்செய்யத் சொடஙகி நெடுகாலகேரம் பாணவருஈ;ங்களைப் பொழியு 

மளவில், என்னுடம்பெல்லாம் தொளைகளுணடாக அர்ர்து சான் இரந்து 

பார்த்த என்கணகளிலுணடான செருப்பினாலே அர்த நூறுபேரும் வெந்து 

சாம்பலானார்கள். எ-று. (௧௪) 

சண்டத் சழலா லிவர்மை, தரபடக நணறுவங்கையெடுத் தெ 

இர்வஈ துகடுங், கொண்டற் சரமா ரிபொ.நிந திடவே சொடியோ 

னிவனுக் கெதிரா வெனது, தண்டத் தனைஈட் டனன்விட் டபெரு 

ஞ் சரமா ரிமழுக் கதைசக் கரமமீவல், விண்டற் பவரும் பொடியா 

யுதிர விசையா னரளையோ டுவிழுங் இனெ தால். 

இ-ள். அப்படி. வேகமான நெருப்பினாலே உயராக் ந புததிரர்கள் சாவச் 
கண்டு, வில்லைக் தனதழகய கையிலேகசொண்டு என் முனனேவர்து கடுமை 

யான மேசம்போல் பாணவருஷஙகளைப் பொழிய அரப் பொல்லாதவனுச் 
குமுன்னே என்னுடைய சணடதகதை ஈான்றிவைக்மிதன். அப்போதவன் 

விட். பெரிதான பாணவருஷஙகளையும் மழுவையுக ஈதையையுஞ் சக்காத் 
தையையும் வேலையும் ஆசாயச்திலே சிறிசான நுணண்ய தூளிகளாசகவதிரும் 
படி. வேசத்துடனே தனக்கு மிகுர்த பசிதாகததாலுள்ள ஆசையுடனே தண்டு 

விழுங்கியது. எ-று. (௧௫) 

விடுசின் றகொடும் படையத தனையும் விறல்கொண் டுயாதண் 
டம் விழுங்டெவே, ௮டுகின் றதெமச் கெளிதல் லவென வமரா ட 
கவா சையடைர் துறவே, ஈடுகின் றமனகத் துடனா ரணுடித் துற 

வோர் வலிபோ ரிறையோ ரிலெனாச், கொடுவெந் தொழினாடுதுறர் 

SENS குணபா லணுஇத் தவழுற் றனனே. 

இ-ள். அப்படி. பூம்தச் செளசிகராசன் விடுகிற கொடுமையான ஆயுதம் 

களையெல்லாம் பலங்கொண் யெர்ர்த எனது தண்டம் விழுஙகுங்போது, 

இனி இர்ச முனிவனை ஈம்மாந்கொல்லுகற தெளிதல்லவென்றடங்க, புத்திர 
வாஞ்சை மிகவுமுண்டாடுச் ஈடதாகான மனத்துடனே தன ூருக்குப்



௩௩௨ அரிச்சந்திரபுராண முலமும்-உரையும். 

போய்ச் சர்ரியாசிகளைப்?பால் வல்லவர்க ளாசர்களில்லை யென்று கொடு 

மையான, வெவ்விய தொழில்களைஎ செய்துள்ள சனது நாட்டை விட்டுத 

rows இழக்குத்கக்கிலே வந்து நவஞு செய்நான். எ-று. (aa) 

QDagn osavos wisn hams தஇமையோர்க் இறைவிட் 

டதிலோத் தமைபயா. awa s poutloote Oona இடை த் கழிப தி (? 2 ப 5 we OLED ce (ee யி... 220 ௫ a Ly 

ட்டுடனே ய றில)ற ற்வளை ப, பவத தின்பனித em? pu |னினீ 

போவென்று 919.5 5 பென்றிலா போய்ச், செவனைக் கருதித் தவ 

முற் plea Soa வரம் ரன orf sh % LT Dots 

இ-ள். இப்படி இவன் கொணட |gayasé கெடுக்க வெண்ணிக் 

தேவர்களுக் சரசனான இச்ிபன் அனுப்பின இமீலாதகமையுடனே அ௮ச்கெள 
சென் அந்தத் தலஞ்செய்றெபை விட்டிவிட்டு அவள் சுசததிலே புகுந்து தவ 

மெல்லா மொயிரலாய் ஈடனே பெளிவுகொணடு அந்தத் தலோத்்தமையை 

உலக திலுள்ள மாணிடப் பிறவியிமீல « போய்ப் பிஈக்கக்கடவை யென்று 

சாபறகொடுர்துப் பின்பு அசா பெொர்குரதிசைசக்குப்போய்ப் பாமசவனைக் 

குறித்துச தவஞ்செய்யம்போது ர் ப் பரமசிவன் அழியாத வரஙகொடுத் 

த்ருளினார். எ-று. (௧௭) 

அ௮ற்நாளி லெளை த௫ரிசங் கழுகுற் றஙகத தொடுவிண் புகல் 

வேண் டமிபெஞா? சொன்னான் முடியா தெனயான் மொழியத் துற 

வோர் பிநராலுறு2வ லவொனலும, இன்னா துசைசெய் தனைநீ புலை 

யா கெனவே புலையா யெழிலகெட் டவமம, தன்னா டணுடித் தமர் 

ச்சீசியென த தள் ள தத மெள்ள ந டமதனனே. 

இ-ள். அச்.ரக் காலகிக/ல என்னைச் திரிசககுவானவன் அதெது வந்து 

உடலோடே சுவர்க்கம்போகமவணமெனறு சொன்னான். அதற்கு நான் அப் 
\ ன் . ச ச . ச 
படி உடலோடே சுவாககலோகம்போக ,வேலாதென்று சொல்ல, அச்தத் 
இரிசஙகு வேரே ஈ ம்மைப்போலிருகடற துறவற சர்ரியாசகளாலே சான் 
(சுவர்ச்சம், போகிறேனென் சொல்ல, (சான்) நீ பொல்லாத துன்ப வார்த் 

தையைசசொன்னா யாகையாலே புலையனாகக் கடவையென்று சொன்ன 
வுடனே, அச்தத இரிசடகு yous சஎனனழகெல்லாங குலைந்து தனது 

காட்டுக்குள்ள போய் அவனை -மி2 ரந்தவர்களெல்லாம் ச € யென்று தள்ளத் 

நள்ள அவைகளைக் கேட்டு மெளளமெள்ள அவ்விடம் விட்பெ்ப்போயினான். 

௮ன்றேயெனை விட்டிவனை த தரிசி தங்கத்தொடு விண்புகல் 

வேண்டுமெனக், கென்றே? லுளசகது சொல் லவவ னென்னோடு 
ட ்் . 5 ௫ $ 

தொதெ்தமதத தொழிலா ல, முன்றேயும விமானமழைத் ததன் 
மேற் கோவே றெனம2வறி நட grou, Oye pu ராவதி சேரு 
தலுஈ தேவாதிபா கண்டுசினந தனே. 
i 

இ-ள். ௮ப்போதே என்னை விட்டுவிட்டு இதச் கெளசிகளைப் போய்க் 

கண்டு சான் உடலுடனே சுவர்ச்கம்போக வேண்டுமென்று வேண்ட ga



2. 5 DISTT LO. thik th. 

னப்படிச் தன்னுள்ளத்திலுள்ள கரு$ஜ்கை- சொல்லவே. அந்தச் கெளசிகன் 
முன்னே யென்னுடனே போராழுச் கொணடிருக்கற லீரசசெய்கையினாலே 

மலைக்கொப்பான ஒருவிமானம்தை வரம்படிச்பெசப்து. அர். விமானத்திலே 

அரசனே! எரென் றசொல்ல. அவனப்படியே மேேுிநடககச௪ செய்தே அர்த 

விமானம்போ யமராவதிசேரும்போது நேவேர்திராதிகள கண்டு கோபங் 
கொண்டார்கள். எ-று. (௧௯) 

புலையா சுரர்காடுபுக லென வ புறமுநதினர் வானவர் புட்ப 
கமோ, டலையாளீழு வான்முனி செவசிரலனுக் கபயம்மென வீழ்வ 

தறிர் தெதிர்போய், நிலையான விமானம் விழாதுநி?இ நெடுவெஞ் 

சின மாய்விழி நின்றகனல், பலகாறு மெரிஈதுபல் ஓயிரும் படர்த 

யினில் வெந்துபதைத் தனவால். 

இ-ள். தேவர்கள் அடா ஈம்மை தேவருடைய காட்டுக்குள்ளே நுழை 

யாதேயென்று சொல்லி வெளியேபோகத பள்ளிலிட்டார்கள். அப்போது 
அர்த விமானத் துடனே அலைவுபட்டு விழுகறவன் கெளசிகமுனிவனுக் கபய 

மென்று விழுகிறது தெரிந்து அவணுச்குழுன்னேபோய் நிலைமையான விமா 
னங் €ழேவிழாமல் ரிறுத்தி, நெடிசான வெவ்விய சனங்கொண்டு சண்களி 

லுள்ள நெருப்பினாலே பல இடங்களும் of senor. பலவிதமாயின உயிர்க 

ஞூம் அப்படிப்பாவுகின்ற நெருப்பினால் வெர்து பதைப்பதாயின. எ-று. 

இவவண்ட மனைத்து மெரித்துலக மீமாமுட ஸிந்திரனும் மய 

னும், தெய்வங்களும் வேறுபடைப்ப னெனுத் தேவாதிபன் மால்சி 

வனோ டயன்வர், தெவ்வண்ணம் விளைகதிடு மென்னவிரந் O gaps 

ன்ற செனந்தணி வித்துலகம், உய்வண்ண முறத்திரி சங்குதனக்குடு 

வின்பத நல்கவுரைத் தனமே. 

இ-ள். இந்த அண்டங்களை யெல்லா மெரியச்செய்து பதினாலுலசங் 

களையும் இர்திரனையும் பிரமாலையும் மற்றததெய்வங்களையும் வேறே சிருஷ் 

டிச்சறேனென்று சொல்ல, அப்போது தேவேந்திரன் விஷ்ணு சிவனுடனே 

பிரமாவும் வந்து எப்படி. முடியுமோவென்று ஈல்லவார்த்தைகளைச சொல்லி 

அவனுச்குண்டாகுகன்ற கோபத்தைத் தணியும்படிச் செய்து உலகமெல் 

லாம் பிழைக்கும்படியாகத் இரிசசங்குவிற்கு ஈட்சத்திர பதவியைக் கொடுச் 

கும்படி. சொன்னார்கள். எ-று. (௨௧) 

௮ த்தன்மைய னம்முனி யென்னுடனே பர்ராளி லெடுத்தம 

றத் தொழிலால், எத்தன்மை யிழைத்தன னன்னவெலா மென்னோ 

டு பலித்தில வாதலினால், இத்தன்மை யிழைச்தனன் மன்னனுட 
னிதனாலும் வெலற்கரி தாயினனிப், பித்தன்செய லித்தகவென் ற 
ஐவோர் பெருமானிறை யோனொ பேசினனே. 

இ-ள். அப்படிப்பட்ட கெளூிகனான விசுவாமித்திர முனிவன் என் 

னுடனே அக்சாலத்திலே கொண்ட வீரச்செய்கையினாலே எப்படிப்பட்ட



௩௩௪ அரிச்சந்திரபுராண மூலமும்-உரையும். 

வைகளெல்லாஞ் செய்தானோ அவைகளெல்லாம் என்னுடம்பாடாக ௮வ 
னுக்குப் பலிச்சவில்லை ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட காரியம் பண்ணினான். 

இக்த அரிச்சச்தூனடனே இந்த விஷயத்திலும் என்னை வெல்்ஃப்படா 
தவனே யானான் இப்படி. இக்தட் பயித்தியக்காரளான கெளசிகன் செய்சைக 

ளிப்படிப்பட்டவைச ளென்று துறவறத்தார்களிற் சிஈதவரான ஒ௫ஷ்டர் 
அந்தச் காசராஜனுடனே சொன்னார். எ-று. (௨௨) 

இர்நீர்மை வடட லுரைத்திடலு மெழில்வாரண வாசியர் 
கோன்முனிவோர், தந்நீர்மையை நீயலதாரறிவார் தழைஞான மில 

ற்சறி யத்தகுமோ, நின்னீர்மை யுணர்ந்தவ ரோயறிவார் நீயேயவர் 

நீர்மை நினைச் துணர்வாய், எந்நீர்மை யுனக்கரி தென்ன வெழுர் தி 

ருபாத மிறைஞ்சியி ருந்தனனே. 

இ-ள். இச்சு விசேஷங்களை யெல்லாம் வரஷ்டமுணனிவர் சொல்லுமள 
வில் அழகு பொருந்தின வாரண வாசியருச் கரசனானவன், ஐயா! முனிவோர் 

களுடைய பெருமையை உம்மையல்லாது யார் அறியவல்லவர்கள். மூதிர்ர்த 

ஞான மில்லாதவர்களுக் கறியச்கூடமோ? உம்முடைய பெருமையைச் தெரி 

சீதவர்களே தெரிவார்கள். நீரே அவர்களுடைய பெருமைக் குணத்தையுர் 
தெரிர்துணருவீர். எந்தப் பெருமைகள் உமக்குக்கூடா தலைகளென்று எழுச்தி 
ருந்து அவருடைய இரண்டு பாதங்களையும் வணங்கிச்கொண் டிருந்தான். 

௮வ்வாண கரத்தொரு திங்களிருக் தருண்மாமுனி யைத்தொ 

மூதே விடைகொண், டெவ்வாறு மறந் துதரிப் பமெனாவிறையும் ம 
கனும்பிற ரும்மெலியர், செவ்வாரண வாசியர் கோனவனாத் திரு 

மார்புற வேதழிவிப் பரியும். கைவாரண மும்படையும் மிடையக் 
காசித்திரு நாடுபுகும் தனனே. 

இ-ள். ௮ப்படி அரத ஒளியால் மிகுந்த அயோத்தியா புரியிலே ஒரு 
மாதவளவு மிருந்து, பின்பு இருபா ரூபியாயின பெரிய வசிஷ்டரை வணங்டி 

விடைகொண்டு எப்படிக் சாசிராஜனே உம்மை மறைந்து தங்கச்சடவோம் 
நாங்களென் று அரிச்சர்தரமகாராஜனும் மகனும் மெலிவுகொள்ள, செவ்வை 
யான வாரணவாசியென்னுங் காரிராஜனானவன் அவ்விருவரையும் தனத 

இருமார்பழுர்ச அலிங்கன ஞ் செய்துக்கொண்டு குதிரைகளையும் துதிக்கையை 
யுடைய யானைகளுஞ் சேனைகளும் நெருங்க காசியென்னும் திருநாட்டுக்குப் 

போயினான். எ-று. (௨௪) 

கடிமீதுறு கார்வள மல்குதிருக் காசித்திரு சாடனு மேகயபி 

ன், முடிம்தொளி பொங்கெ வெண்குடையு முத்தின்குடை யுங் 

கொடியும் மிடையப், படி.மீதினின் மன்னவர் வந்துதொழப் பலபர 

வையர் பாணர்பரிர் திடவே, ௮டி.மீது வணங்க வயோத்தியர்கோ 
னரியாசன மீதிலிருந் தனனே.



உத்தரகாண்டம், nn@ 

இ-ள். கரவல்மிகுதியாய் மேகங்களினுடைய வளமையே அகமாயிருச் 
துள்ள திருக்காசித் திருசாட்டாசன் போனபின்பு, தலைச்குமேலே வெள் 

ளைச் குடையினுடைய ஒளிபொங்குதலாக முத்துக்குடைசளும் கொடிகளு 

நெருங்க, உலகத்திலுள்ள பல அரசர்களும் வர்துவணஙய்க. ௮சேசம் பெண் 
களும் பாணர்களுஞ் சச்தோஷித் தன்புசொள்ளும்படி. பாதங்களிலே வணங்க 

அயோத்தியாபுரிச் கரசனான அரிச்சர்திரமகாராஜன் ரிங்காசனத்தின்மேல் 
வீற்றிருர்தான். ௭-ற. (உடு) 

இவ 
மவ று, 

மன்னர்வாழிய மாமறைவாழிய 

செற்நென்மன்னுக செந்தமி?ழாங்குக 

அன்ன தானை வரிச்எர்தின்கதை 

தன்னைக்கேட்டவர் வாழ்வு கதழைக்கவே. 

இ-ள். ஆகையால் இச்சாலத்துள்ள அரசர்களும் வாழ்க. பெ... 

வேதங்களும் வாழ்க, இலக்ச நெற்சள் எங்கும் விளைக. செல்விதான தமிழ 

மொழியும் உயர்ந்து வாழ்க. அப்படிப்பட்ட தானங்கொடுத்த அரிச்சச்இர 

மசாராஜனுடைய சரித்திர மடமையைகச் கேட்டவருக்கு வாழ்வுட் தழைம் 

தோங்குக. எ-று. (௨௪) 

உத்தரகாண்டம் முற்றிற்று. 

ஆ. விருத்தம் - ௪௨௨௫.



மட்ட விருத்தம். 

அ௮ூலொதனி லிலகும்படி. நிலைதங்கெ குணாஞ்சித 

வர௪ற்கொரு மணியாகிய வதிதூயன் 

மிகுஈண்புண ககனற்கரு ளியலாரண முடிவிற்பொரு 

வியமாதவ ரெவரும்புக ழதிரேயன் 

ற்கைகொண் டொளிர் குருமாமுனி சதிரின்படி தரைமீதெ! 

சலமாமொரு யுரையாதசெங் சனிவாயன் 

சுகரஞ்சித வரிச்சர்திரனெ.னுமிந்திரன் சரிதைக்கொரு 

துணையுண்டென வரைவாரெவர் சொலுங்காலே. 

பாழிவிருத்தம். 

மனோதய [ம ெர்க்ரிமுகுஈதன் 

மாணடிக்கிருபை பூண்டொழுகுஞ் 

னோதயமனை த்து விரும்புவிய தனிற் 

சந்ததமின்பொ டும் வாழ்க 

மனோதயமான வரிச் சந்திர புராணம் 

வழுக்கறப் பதித்தன ன் 

தனியாம்பாள்விலாச அச்சுக்கூடத் தலைவரு ம் 

விளங்க நீடு ரிவாழ்கவாமக. 

அரிசசந்திரபுராணம 
மூலமும் - உரையும். 

முற்றிற்று 
லைகா வகார. 

WIN Kerr தீரா), டாக்டர் 

சட பேட பட்ட, 4 ரால் நிலையம் 
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