


இய 

லெமயம், 

அரிச்சத்திரபுராணம் 

என வழக்கும் 

அரிச்சத்திரசரித்திசம்மூலம். 

  

செல்லூர் வீர சவிராஜனெனும் 

ஆசு கவிராஜர் 
இருவாய் மலர்ந்தருளிய து. 

எல்லை 

இஃது 
ஸ்சையப்பன் சாலேஜ் 

தமீழ்ப்பண்டிதர் 
(பி. ருஷ்ணசாமி முதலியார் மாளுக்கர் 

த. மெ, சென்னசேசவுலு நாயடு 
அவர்களால் 

பிழையறப் பரிசோதித்து, 

Gach ton 

ளெ, லோகநாத முதலியாரால் 
| தமத 

மஜேன்மணிவிலாசம் 
அச்சுக்கூடத்தில் 
பதிப்பிச்சப்பட்டத: 

1900.



புத்தகவிளம்பாம், 

  

பஞ்ச,சப்பிரகரணம் 
பசவற்சேை வசனம் (சஞ்சைப ப்பு) 
ஞானப்பிரசாசதிபிகை ௮ண்டபிண்டபஞ்€சரணபடம் 
இச் துவராயர்பாடு துறை 
வள்ளலார் சாஸஇிரம 

குமாரதேவா 10 சாஸ்திரம் 
பான்னம்பலசுவாமி கைவல்லியகவநீ தவிரு சீ தியுரை 

இருமா இரம் மூவாயிரம 

காதபுராணச்சுருககம் 
இருவிளையாடறபுராணம் செய்.புள்புடகோட்டுடன் 
சேதுபுசாணவசனம் 
வாதஷர்புராணம் விருசு; சியுரை யாழப்பாணப்பதிப்பு 
சானா தசணேசா புராணம் உனா 
விரு ச்சாசலபு.ராணம் உரை 
அருணைலபு ராணம் உரை படச.துடன 
சிவசலமானமியவசனசசருசசம் 
விவூணுசலமானமியவசனசசருச்சம 
மூவர்சேவாரம் பணமுை 
குடாமணிசிசணடு 1-சொகு இயும் 

» 10, Asam Qaanr 
» 11, l2-ag ரிகண்செள 

நித்தியானுஷ்டானவிதியும் திருவாராதனைக்இரமமும் 
வேசசாயகம்பிள்ளைரோசதனை கிளேஸ்கடிசம் 
ஈர்தனாசரித்திரச்£ர்சசனை சுசசபபிரதி படத்துடன் 
சின்னசாமிசாசர் சோசதனை 
ஜெயமுனிசோஇடம் 
நித்ிதியான*சசோதிடம் 
சப்தரிஷிவாககியம் 5500 பாடல் 
மனைவிதஇவிளக்சம் 
Can Sure Fen sep 
io deer Wie Be & ree 19 
பெரியவருஷா இநால் 
சுப்பிரமணியபணடி தர் ஜீவாக்ஷாமிர்சம் 
சீருவசனசாவியம் 65
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ழக்கியகவனிப்பு:--இதில்சண்டிராத வேறு எர்தப்புத்தசம்கள் 
வேண்டியிருர் து எழுதினால் வாக அனுப்பப்படும் தங்கள் கடிதம் 
கண்டவுடன வி. பி. போஸடில் புச்தசங்கள் சீக்கிரம் அனுப்பப் 
படும், தாவகள எழுதும் ஒவவொரு கடி த்திற்கும் தீஙகள் மேல் 
விலாசம் எழுதவேண்டும் 

கோ, லோகநாதழதலியார், 
மனோேன்மணிவிலாச சென்டில் புக்டிபோ, 

29 - வைத்தியரா சமுசலி & 8, சென்னை,



௧0௯ 

௧௩௦ 

சக 

௧இ௯ 

௧௪௦ 

இச்சரித்திச த் தினுட் பிரிவு. 

காணடம, 

பாயிரம் . 

Bre Beh muy 

CELEH uty  , 

விவாசககாணடம 

இரஇரசாணடம 

வஞ்சனைககாணடம் 

வேட்டஞ்செய்காணடம் 

ரூழவினைககாண்டம 

ஈகசாநரீககயகாணடம 

காசிசாணடம , 

மயானகாணடம 

மீட்ச்சசாண்டம 

உத்தரசாண்டம் 

ஆட விருத்தம் ௨௨௪௫. 

“தித் 

கூ. 

௭. 

FG, 

We, 

௧௩௪, 

௧௪௫௪. 

௭0௦ 

5 ho 

உள்,



உ. 

விநாயகவணக்கம் . 

பெருமபுகழபெறும்படியருகஅயாகெகமபடி 

பிரியமபலவரும்படியூளம் 

விருமபியசனம௰ு்பெறமிகும்பெறுபசம்பெற 

விள ஙவகூயதவஞ்செயகெடும் 

கருமபவலபெரும்பபறருவகணிரசவகொடு 

கவாஈசசெசெனவகதருளபுரிக 

இருவகரிரகு. சன௫றுசசவகையொடுகண் இணி 
பிலவகியப சம்பெறுவனணே 

 



a. 

கணபதிநுணை- 

அரிச்சந்திரசரித்திரம், 
ட சை அ.ச he   

பாயிரம், 

கடவுள்வணக்கம். 

  

கணபதிகாப்பு, 

பரிகிசன்மாபில௨ருபாச திவன 
விரி சருமபு ஈழமேவரிசரஈ நரன 

சரிதமனனுஈ ச மிபககுத றுணைசெயக 

கரிமுகனபதஙகைதொழுதேசதுவாம 

பரமசிவம் 

சாகொண்டசெழுஙகமலசதிசைமுகறு 

கெமொலுஞூவனுமெனனப 

போகொண்டறவுருஏமீருருவ 
மோருருவாயபபிறஙரு௩சொலலை 

நீசொணடவணடசதாசாவ சத 
சயகமததுநிறை: தரினறோன 

ராசகொணடசாளிணைகடழைகொணட 
வனபினொதெலைமேறகொளவாம (6) 

புகலரியச துமறையாயமறைபபொருளா 

யுபசிட சசாயபபூ சம! சாய 

அூலைமுமாயமனனுயிராயணுவில ணு 
வாயவறறினகமாயமேலாயப 

பகலிரவெனறறியாசபராபரமா 

யறுசமயபபகு கியாக 

சசலமுமாயரிடகளமாயரினறோனறன 

செழுககமலசரணபுச்கேமால. (2)



அரிச்சந்திரபுராணம 

அதியாயண்டபடிரண்ட த்து 

மப்புறச துமடங்காதுற்ற 
நீ தியாய்மணியொளியும்பாற்சுவையு 

மெனவளைத்துகிறைஈ துநினறும் 

பாதியாயொனருடயருவாகி 

யுருவாடிப்பரச் துமல்குஞ் 

சோதியானமுடிருட்ட தீ சன இரு 
வடிருட்டத துணிக ததூயோன். (௩) 

உமாதேவியார். 

சனசதாளவலெககயமுகலுககந்தனுஞ்சம் 

பாதனும்பாலுணடகும்ப 

சன சசாசேயறம்வளாதசகரததாளே 

திரிபு. ஙகடழலாயவேவச 

சின ச்சாளேசிறியோகளசெய்சபிழை 

பொறு த.திரசகஞசெய்யுஞசெயய 

மனச்சாளேநின்கமலமலர்சதாளே 

யென்றலைமேல்வைத்தாள் வாயே, (௪) 

விநாயகக்கடவுள். 

யையாம்பன்முச ச்தானைமறலியையோ 

டத்து.ரர துவாழவதென்றும 

மெயயாமபன்முகததாலும்வேசுதது 

மாகமததும்விரித்செெசென்றே 

மொயயாம்பன்முகத்தானைப்பொடியாசப் 

பொருதுவினைமுடி தீ.து$ீண்ட 

கையாமபன்முக ததானைச்காலையினு 

மாலையினுஙகருதுவோககே, (@) 

ழநகக்கடவுள். 

பெருமையிலுக்க திமையிலுமு திமையிலு 
முூகலெனவேபிறககுமேனிக் 

கருமையிலுகசெதறுகட் செம்மையிலும 

வெம்மையிலுகசலககேன்காலா



பாயிரம், தட் 

எருமையிலு$வெள்ளாட்டுப்பால்போது 

மெனப்பிறராயெண்ணேனனபால் 

வருசமையிலுமபொருமையிலும்வர கனமகக 

குகனுமெனறவமனசதிலுணடே, (ஸூ 

காளி. 

Cam. 

அர்சரியாமளையமலையாலகாலி 

யமபிகைமாதரிகெளரியாளிழா இ 

வக தரிகானமுகனவணவருமலாசசாடகுரி 

லவாவிசாருசவைரிமதஙகிரீல 

கார சரியோடினிசூலிரீலிசாக 

சயகணிசககரிவிமலைகாளியால 

சு தரிசாமுணடி திரிகுலிகோலத 

துணையடி யென்முடிமீதுசூுடினேனே (5) 

கலைமகள், 

மருப்பவளவாக்குவிர்துதிரண்டுமுசது 

வடமணிச்துகுடமெனவேவயகசெசெமபொற 

பொருப்பவளவாவளாகதுச துமபிவிமப்ப 

புடைபரச் துகளபஈறுமபுளசககொஉலகைச 

திருப்பவளவாயாளை ததேனை மானைச 

செழும்படிககிறச சாளை சதிகமவெணகஞசத 

'திருபபவளை புலகேழுமீன்றசாயை 

யென திசயசமலசதேயிருச னேனே (2) 

“ஸீதை 

அவையடக்கம், 

ே வறு, 

நீர்சொளவாபாலோடுகேருற்றாற 

பதர்கொள வாரெலலோடுறறால் 

சார்கொள்வார்பூவுற்றாலவேர்கொள௨ா 

ர.திற்சிறிதுகறை.புணடாயின் 

ச் மயில் அயில் - மையில் ஐயில் எனப் போலியாய௨ஈசன 

 



அரிச்சந்திரபுராணம் 

சாகொள்வார்புன்சொல்லுஞ்செஞ்சொல்லஞ் 
சோஈதொன்றிந்சேராப்புன்சொல் 

யாகொளவாசென்பதுசற்றறியாமற் 

சிறியேனாவசைககின றேனே. (௯) 

புருடனார்ககோ இழையார்பொருளுரைப்ப 

செனப்பிறா சமபொருளே வெள வு 

இருடனூாமேலவருககறமுரைப்ப 

தெனசிறியதெளகுதுளளிக 

கருடனூாககுபபறவைகற்பிபப 

செனவனஈசககணணுளாககுக் 

ருருடனஞாவழிகாட்டலெனபபெரியோ 

(per DC wera நலுற்றேன் (௧௦) 

  

ஆக்கியோன்பெயர் முதலியன. 

தணசவிகைக்குரிலெரிசசஈ இரன்றன் 

சரிசமசைதக்சாரணியோரவிருப்பமெய்த 

வண்கவிஞாவகைவகையேவகுகதரைசத 

வடமொழியாசென்மொழியினவழுவிலாச 

வெண்சவியுகணட.ாககனமாசராடல் 

விசககேடடுமமையெனவேவெருணடுசோலைக 

சணகவிகளகு இதிபாயகலலூ£வீர 

கவிராசனேவிரு -தசகவிசெயதானே (௧௪) 

விதியினாசிழர் சவரிஈரசா இன றன் 

வியனசசையாமவெணகவியைவிருசசமாககி 

அ.திவிதமாககலியுக சதில்வருசசாப்ச 

மாயிர ததுசானூற்றுமகாறபசசாறில் 

சதுமறைசோபுல்லாணிச௫ா மான்முன்னே 

சககர€ோத்சககரைமேன்மணடபச்துள 

சஇசருசோசெல்லூ£வாழவீரனாக 

கவிராசன்சவியரலகமேற்றினானே. (42) 

பாயிரமுற்றுப்பெற்தத. 
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முன்னாறறியாப்பிறவிக்குருடானமூடன 
சனனாறரறொசொகரததினிடஞசாறறுமாபோல் 

எனனாலறிதஈக சனறெனனினுமனனாமனன 

னனஞட்டணியானசிலவலல௩ட ௪சஓறறேன, 

தட்பாற்கடலாமுசககெழுமிக சழை.து 

ஈட்பாறபுகுஈ சாலெனவா துவாவேவோாணணி 

உட்பாற்புனலுணடெழுஈ சோககியகாளகூடம 

விட்பாறபரா சாலெனமேகமெழுஈ சசனறே 

அடியும்முடியுகெரியா திருணறடணடமெககும் 

கொடியுயகுடையுமெனமாமுகிறகூட்டமீண்டிப 

படியும்விசுமபும்பகை சசாலெனப்பாரவிறகோத 

இடியா துளியுககணையாபபெரிசெயசசனறே, 

மீனஈ இகழவே$லையிறரோன்்றியசெனனவிண்ணோ 
சானஈதிகழ்ஈதாக திரியைபபெருஈ சாழியாககி 

வானஈ தனைகநெயயரிவடடகையாகூவிட்ட 

பான5சனையொததுவிழுக ச துமாரிபம்பல், 

விணணிற்பொழியுககணைமாரிவிமுஈதுதைசத 

புணணிற்டொழியுககுரு திததிூள போலவெககு 

மணணிற்பொலியிக தரகோபமலிஈ துதோனறக 

சண்ணிறகமையாப்புனல்வஈ துகலிசகசனறே, 

சளளககொலைகட்புலேகாமமென்றைக துமற்றாக 

குளளஈதெளிர்தோசதருமுச்சமசானமெனனப் 

பளள டாமாலவரைகானசப்பககமெகஙகும 

வெளளமபெருகிப்பரரசோ! விரைர் சசனறே, 

கருவிககணமாமழைபெய்துகலித் துவெளளம் 

பரவிப்பலகோடி.பருப்பதககோடொடிததாங 

கருவித்திரளபுககடஙகசாஇனாத்தோடியாததுச 

சரயுச்சனிலேதலைவைததுசசரிதசசதன்றே. 

(5) 

(௪) 

(9) 

(௪) 

(௪) 
  

* தாத்திரி - பூமி,
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ஆரஙகுளவஞ்செசோகுபலாசாசேவ 

சாரமவகுளக கசெரணபக சாரிசனளி 

சாரஞ்சாரபுனனைகடமபுகாசகு. ரமவேயகாப 

பூரமபணை யோபொணடிடப்போயசனறே (௮) 

எலாசகாமிலவநாமரிச இரக சச 

சோலமசவச மாரசிொஈருநருமஙகோடடமவாரித 
a 

சாலம்பரிளாலாடுஙூட சாரா சஷூழிக 

சாலா ரனினமோறுகரகமடலொசாசசமமா (௯) 
வ் 

நீலமவைரமவைடூரியரி ஈடிலஞ்செய 

கோலா செமு துசாசோமளமபதமாசம 

சாலாசனிலவா சதொரிஈ இரசாபமெனன 

லை கெழாநறினொழுசகெறிரதோடிறறனறே (௪௦) 

Gay 

ஆசொசமுமசதகரைம௨உளா 

யாரொசகமுமஈஇசையேபன 

லோகசொகசமுமுற்றிடலான ௫ 

யோசொசமுமோ இயையொசசசே 

இ-ள  ஆொகமும - படமெடுசசாடனெற பாமபுகளும், அத 

இகரம - எஓுமபுகளும, வரையா - மலைமசள, துன - பாதியிற 

சலாச, ஆசமும - தருமேளியும, ௮௪ - அப்பாதி வடிவினள ௮, 

மை - கைமிஃலபிறக௪, புனளகோடு - கஙகையோடு, சாசமூம - புன 

ணைமலரும, உறறிடலால - பொருஈதுதலால, ஆசொகமும - அடு 

Ber mutants OW, Of $ிகளும் - அகதிமாககளும, வரையாடும - 

வருடைகரம, ஈாகமும - யானைகளும், அததிகையே - அவை 

கொணடு3பாகப்பட்ட திசையே, புனல - நீரின்கணணே, தடு - தடு 

இனற, காகமும - பாமபுகளூம, உற்றிடலால் - பொருஈ து சலினாலே, 

ஈ.இ- சரயுதியானது, தூம - கபாலசசையும், காகமும் - மேரு 

வையும, ஏக்தியை - ஏர்தெயசடவளை ஓசதது-, எ-று, ௬ சடவுண 

மேற்சொலஓுஙசால் வலாயாடு காகமெனற்பாலது அடி.மடககுஞ் 
இலேடையுமாசலின் ஒலிவடி.வினெப்புமைபபற்றி வரையாடு நாக 

(மெனபபட்டது (௧௧) 
  

க வசவாட - வசம்பு,
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மமமஉககஓுமொப்பசையன் றதின் 

மும்மடககலுமவெல்லுமுதாசய 

(Pwo. wes g ௩கொணடுமுடுகிறறே, 

இ-ள  அம்மடஙகலும - நீரமுழுவதும், அழிசெர்ச்செழு ௮ம் 

மடககலும் - சடலினகணணே செழிசசெழாரினற அழூய ஊழித 

இயைபும, ஓப்பதை அன்று - நிசாவசையனறி, ௮தன - அஇனும, 

முூமமடஙகலும - மூன்றுபஙரும், வெல்லும் - வெலலாகினற, முதா 

கயமும - பருஈதயானையைபும, மடககலும - அசனைவெல்ஓஞூய 

சசஎதயும், கொணடு - சனசணணே சோசதுசசொண்டு, முடு 

இறறு - விரைதுசெனறது எ-று அடகாலு முடுஇிற்று எனக 

கூடகெ (௪௨) 

முறியுமாறுஈ ஈருவுமுசல்செட 

முறியுமாறுஈ சிமுற்றான்மானமத 

வெறியுமாறடியுககொடுவேகமூம 

வெறியுமாறிலாடெஙகளிறொச்சசே 

இ-௭. முறியும் - சளிகளும, மாறும - வளாரகறாம, ரு 

வும் - 2ரமசஞம, மூசலகெட - ௮டியோடுசெட, முறியுமா.று-௪சை 

யும்படி,, உஈதி- வீழவிசது, மூறறி- சூழஈது, ஈல - நல்ல, மான 

மசவெறியும் - மீருகமச சாற்றசசை,பும பெரியமசசல ரசாறறசசை 

யும், மாறடியும - மாறிலைககபபடட அடிகளையும, கொடு - கொண 

டுவருசலால், வேசமூம-விரைவும, வெறியும் - மயசகமும், மாறிலா- 

நீஙகாத, வெமகளிறுஒசசது - வெவவியயானையையொசதது எ-று 

வாரண சசடலகோமெவளைகளும 

வாரணச்சடககோடும்வரன்றியே 

ஆரணததுறையாதரிபுணமகிழா 

தாரணத்துறையொகசசவவாறரோ, 

இ-ள. ௮ ஆறு - அர்தசசாயுஈதி, வாரணத்து - யானைகளு 

டைய, அடும் - கொலைசெய்கெற, ௮ம - அழகிய, கோடும் - ge gw 

களையும, வளைகளும் - சககுகளையும், வார் - நீட்ட, ௮ண - பொருர் 

இய, ௮ சடங்கோடும - அப்பெரியவுதுகொமபுகளையும், வாரணம்- 

சடையாயெ, சடககோடும் - தடாசச்சரைசளையும், வரன்றி-வாரிச் 

கொணடு, ஆரணத்து - வேசத்தின்ஞானபாகையிலே, உறை - சய் 

ய, அரஈதரி- பத்திரகாளி, உள்மடழ்ந்து - திருவுஎ ங்களிகூரர் து,



Hf அரிச்சந்திரபுராணம் 

ஷா - பொருர்திய, ரணச்துறை - போர்ககளத்தை ஒத்தது எ-று, 
* ஆரென்பான் ரகரம்முதலாகாதகரமுதலாதலின்கெட்டது. ௮௧ 

மமூத னகாவிறுவா யெனபதுபோல், (se) 

துடி மருககிற்கொடிசசியர்தோயவே 

துடிமருஙகிறபாபபிசகழித து.ராய்ச் 

கசொடிபுனைஈ சகுகனகழரறாழர் துபூய 

கொடிபுனைஈசகுறிஞ்செகடாதசே. 

இ-ள். துடிமருஙஇறகொடிசசியா - உடககைபோ லிடையை 

யுளளகுறமகளிா, சோய - மூழக, துடி - ஏலசசெடிகளை, மருககில் 

usu - ௮ருசே பாப்பி,கொணடு, சுழி து-சுழிகளையடை யசாய், 

உராய - உராயகது, கொடிபுனை ச குகன்கழல்தாழந்து - வெறறிக 

கொடிதரிசச முருகககடவுளினடிகளைவணக௫, பூஙகொடி - மலாக 

கொடிகளும், புல-புறகளும, சை ச-சனனாலேசிசைஈ ச, கு.றிஞ2- 
மலைசசாபை, சடஈதது - கடஈதுசெனறது எ-று, & புல் - புலியு 

மாம அ௮வவாறெனனும் எழுவாய வருவிசதுககொளக, (கடு) 

வீயுமவேககையுமக தியுமேசகு 

வீயும்வேஙகையுமா இயும்மீழபலாக 

காயுமபாலையிலகைககயமுகொடு 

காயுமபாலையிலவஈ துகலாஈசே, 

இ-ள். வீயும் - பறவைகளும, வே௩சையும் - புலிகளும், மக் 

இயும் - குரககுகளும, மேதகுவீயும் - மே௦பாடுபொருஈ திய மலர்க 

ஞூம, வேஙகையும் - வேஙகைமாககளும, மந்தியும் - வண்டுகளும், 

வீழபலாககாயும்-விருமபபபட்ட பலாககாயகளும், பால்-சன்பகசக 

களில, ௮யில - நீருணசினற, கை - துதிககையையுடைய, கயமும்- 

யானைகளும், கொடு - கொணடு, காயும - சஇன்ற, பாலையில்: 

பாலைநிலத.தில், வாதுகலாசது - வாதுகூடிற்று எ-று * அயில் 

ஐயிலெனப்போலியாயவா சது. (sa 

சேருமாறுணராசனெவேடாபேய்த் 

சேருமாறுமுட்டே றரும்பாலையில் 

ஊருமாசரியாளாயுமுர் தமான 

ஊருமாதரிசாடொழுதுற்றதே, 

இ-ள். தேரும் ஆறு - தெளியும்வழியை, உணரா - அறியாத 

சனெலேடர் - கோபத்தையுடைய மறவா, பேய் சேரும் - சான



நாட்டுச்சிறப்பு. ௯ 

யம, ஆறும் - வெள்ள சதையும், உள் - உளளே, தேரரும் - பகு 

தீறிதல்கூடாச, பாலையில - பாலைநில : இல், சரும - அஙகருள்ளவஷா 

தளையும், மாதரியாரையும - மகளி£யாவரையும, உஈஇ - தளளிக 

கொண்டு, மான - கலைமானை, கரும் - ஈடகநுனெற, மாதரி- பத 

,திரசாளியினத, சாள தொழுது-சாளை௨ணக௫, ௨ றறது - பொருக 

இறறு எ-று, (௧௭) 

இறவஙகோகக கிருப்பையினபூக துணர் 

இற உஙகோ ககவெரிமீனமனியெனப் 

புறவமேயா சசரமவிடபெபோயாசெழும் 

புறவமேயஈ,ஃ துபூமபுனலாறரோ, 

இ-ள. அமகோககும் - அழயெ கோககினுடையவும், இருப் 

பையினபூச் துணா - இருப்பையினுடையவும பூயகொத்துகள, இற- 

கெடவும், இறவு - இறாமீன்௧ள, ௮௩௧ - மேலெழவும், எரி- 

நெருப்பு, மின்மினி என-மினமினிபோற்றோனறவும், புறவமேய்க்த- 
புருககளமேய்ஈ ௪, ச.ரமவிட்டுபோய - பாலைரில த்தைவிட்டுப்போய, 

செழும் - செழிஈ ச, புறவம் - முல்லைநில ச.தில், ஏய்ஈ௪.து - பொருக் 
இயது, பூம்புனல்ஆறு - அழெயரீரையுடைய ஆறானது ௪-று, (௧௮) 

ஆமோசுரையாவிடையாழகீ£ 

ஆமொசுரையாவிடையோடவே 

C185 6 Raa % சர ப்கொனறையின 

C சாடுகுசஇகருை ச துணாவாரியே, 

இ-ள ஆடும் - முழுகு£ றகுரிய, மாசு உரையா-குற்றகுசொல 

லப்படாச, இடையாழம - ஈரிபாமாரசையுடைய, நீ£- நீரானது, 
ஆடும் - ஆகெளும், மா- பெரிய, சுரை - கறவைபபசுககளும; 

விடை - எருதுகளும், ஓட-அ டிரியோடமபடியாக, கொன்றையின- 

கொன்றைமாஙகளின, கோடு - தளைகளை, உகுசது - முறிசது, இ 
குலை - இக்காயககொததுகளையும, துணா - பூஙகொசதுகளையும, 

வாரி - சோத்துகசொணடு, கோடு - கரைகளை, குதஇி- மோதி, 

குலைச்தது - ௮ழிதசது எ-று, (௧௧) 
அ௮ண்டர்தோயலைவாரிமராவழீஇ 

அணடர்சோயலைவாரியிற்சார்ஈ தணி 

கொண்டலைதசரிக்குககுருஈ திந்சலை 

கொண்டலைத்தரிசகொச்சகுடி ஞையே,
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இ-ள். அண்டர் - ஆயாது, தோயலை - தயிரை, வாரி - சொள் 
ளையிட் ட, மரா - மராமரத்தை, அழீஇ - அழிசத, ௮ண்டா-சேவா 
கள், தோய - மூழகாநினற, அலை - அலைகளையுடைய, வாரியில்-௪ட 
லினகணனணே, கடலபோல-சமுத திரம்போல, சாரர் து-கூடி, அணி” 
அலஙகரிககபபட்ட, கொணடலை-மேகத்தை, தரிககும்- தரிககின்ற, 
குருக்கில்-குருஈஈமாச்தில், சலைகொண்டு - ஆய்சசிய ராடைகளைச 
கொண்டு, மான்களைசகொணடு, ௮ளைதது - அலைசெய்து, ௮ரிசகு- 
கிருமாலுககு, ஓதச- ஓது, சூடிஞை - அவவாறானது ஈறு, 

ஒத சதெனபது - கடைகுறைஈதுரினறது, (௨௦) 

உறவணஙகுமராவுமூழகஇவான் 

உறவணஙகுமராவுமொசிசதது 

மறைவணஙகுமரியைவணஙசல்போல் 

மறைவணஙகுமரியைவண(கடயே, 

இ-ள். உற - மீகவும், அணயகும் - வருததுகன்ற, அராவும- 
பாம்புகளையும், உழக்கி - வருதி, வானுற-மேசகா சவழ, வணஙகும- 

வளைகதிருககின்ற, மாவும் - மராமரககளையும், ஒத்தது - ஒடித் 

தீதி, மறைவு - மறைதல், ௮ண் - பொருகதிய, ஈம் - ஈமது, கும 

ரியை - கொறறவையை, வணகசல்போல - முன்பாலையில் வணக 

இனமைபோல, மறை - வேதச்தினாலே, வணககும் - வணநகப 

பட்ட, ௮ரியை - திருமாலை, வணக௫-முலலையிலவண௫ூ எ-று. () 

ஆலியனனபெடைகளுமன்றிலும் 

தூவியனனமூஈ துனனியசாமாயம 

மேவியினபமவிடா சநெடும்புனல 

வாவிசூழுமருதமபுகுஈசசே. (௨௨) 
வாழைபூசமகழமருசாசினி 

சாழைகேசரஞசமபகஞசன் மலி 

ஞாழன்மாதுளேகாசமல் உ ஈண 

சூழல்சேரசதொலைதசதுசோயமே, (௨௨) 

பால்கடோறும்பார் துசெறிஈ சவச் 

சால்கடோறு௩கலஈ சசடும்புனல் 

வால்சகடோய்மூடம்புசவான்படச் 

சேல்கள்பாயுஞ்செழுர்சடம்புச்சதே, (௨௪)



நாட்டுச்சிறப்பு. 

வாவிசேரரிரப்பிமசூனில் 

தாவிரீள்கனாசாடியுடைசதலை 

நீவிவணடல்கசொழித தரெடும்புனல 

பாவி$லவயலிற்பராதசே. 

வரமபுடைததுகசரைததுமூக்களின் 

குரமபுடைததுககுமுசமுஙகஞசமும 

கருமபுமிஞசியுமஞுசளுஙகட்டழிச 

சரமபையோகருபடப்பையழிசசசே 

ஏரிசேோவுடை ச்தழிச்தின்களி 

வாரியோடிவளம்பயினமளளாசஞ 

சேரிசேரவழிசதுசசெழும்புனல் 

பேரியாறுபரஈ துபெருகிறறே 

நாடுசோறுமலிர்தஈறும்புனல் 

ஓடுமோதையுமோககுசடககளை 

சாடுமோசையுஈ சண்டலைவணடுகள 

பாடுமோசையுமெககும்பரர் தவே, 

சளளலமபியவாயஙகளிமூழே 

உளளலம்பியவுள்ளமுஈசோன் றவே 

புள்ள லம்பியபொயகைககரையெலாம 

மளளர்வர் துநெருஙகிமலிர்சனா 

கொட்டுவாககெகு இத் துநிவப்புமண 
வெட்வொரசசுமப்பாரமிதிச்துககனா 

கட்டுவராவனகடிப்பெடுசதுகசணை 

தீட்வொது.ரசகககொடு சாககுவா£. 

முழவெழும்படிமொய்சிறையிற்கறங 

கெழவெருணடயலனனமிருஈ இடப 
பழவரம்புபு துக்சிப்பசடசோ த 

துழவரெககுமுழுமொலியோக்குமே 

வலம்புரிதஇரள் வால்வளைவெணசலஞ 
சலம்பிளப்பதரளம்பிளப்பவுற் 

பலம்பிளப்பப்பதுமம்பிளப்பமீன் 

குலம்பிஎப்பக்சொழுசசெலுஞ்சாலெலாம. 

கக 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௪) 

(£0) 

(௩௧) 

(௩௨)



௧௨ அரிச்சந்திரபுராணம் 

இரும்பொடிதசனவோடிகடின்றகோல் 

௮ரும்டொடிப்பொடியாகவுரப்பினீள் 

கருமபொடி த துககடாவடி சசெஙகணும 

ப.ரமபடிப்பவாபற்பலகோடியே, 

கரும்புங்காவியுஙகஞசமுமாம்பலும் 

அருமபுஞ்சேமபுமலவனுமா மையும 

சுருமபுஈஈ துஞசுரிமுகமுஞ்செழும 

பரம்புதோறுமபடி ஈ.துகெரிர தவே 

சாலெலாச்சரள த் தரண்மள்ளாசந 

காலெலாககமலசசடிகாராகடா 

மேலெலாமபொழிவேழசரனசாறதன 

வாலெலாமபலமாமலாமனறலே. 

போரடி சசவிதியயனபோன்றுமூன 

றாரடி சசவலூ£ தியெனறெணணியே 

ஏ.ரடிப்பவிருரறையுஙசொடு 

சுமா£டி த திரியுமமடவனனமே. 

ஈன்னுரை சசடசாண்மலாதாதுறிஇப 

பன்னுரை ச௪பகட்டினபசககுளம 

பென்னுரைப்பதிடம௱வெஙகணும 

பொனனுனணாததரிறாசகறபோனறவே 

சொக்கவேதியாககுஈ தறவோரசகட்கும 

தீககசானாசருபவாபோலவே 

பசகசோகூபெபலிபபறிரசெயகணும 

மிககசொகெலுமவெண்ணெலுமலிச இஞா 

இறவுபாயவிருஙகசலிககணி 

மறவுபாயவருககைகசனிமாககணி 

பிறவும்வாயவிணடுமீ றிப்பொழிச இடு 

நறவுபாயாதிடகாநவளாஈதவே, 

சேமபுசோன்றுஞ்செழுர்சடச்தினசனாத 

அமபுசோன்றியசோபுனறோனறுவ 

(௩௩) 

(௨௪) 

(டு) 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௨௧) 

  

* மாபு - மா எனவிகாரமாயிநறு,



காட்பேச்சிறப்பு, 

சாமபுதோன்றுவனப்புழைக்சட்பெரும 
பாம்பு தோனறுவபோனறனபாலெலாம. 

இரவைலெனறவிருணடசெழுஙகுழல 

அரவைவென றவகலணியலகுலவெவ 

காரவைவெனறகயறகட்கடைசியா 

குரவைவெனறகுரைகடலாப்பையே 

செவவணா தஇிகழ?றடி மெனமூாங 

கைவவணஞசெழுஈ சாமரைசாவியின 

அவ வணமலவிழிவாயாககாமபனமற் 

றெவவணஙகளைகொயகுவரேழைமாா 

வயலினமென்களைமாயாகுங்கடைூயோ 

FuQe ny cor call a) & &) mocap cor mem ev 

மயலவிளைஈ தமயககமெொலாசாம 

கயலகளென்றபலிறபறிகடடினா 

சேலிரும்புனறகேளவனைசசோகதுபின 

சூலிருஈ து துவண்டலைஈ னறுமெயப 

பாலிருஈ தபசு தபமுச சசெஞ 

சாலிசறபினா2போறறலைசாயத சவே, 

சோட்டுவாகறைசுழவயல் சோவரீதப 

பூடடவொாக சாபபுரளஙகளகுறசககில 

தீட்வொமலாசசொ ட௫ருகாணமுன 

நீட்வொாரெனரெலலரிவாசகளே 

சேற்றுவாகதாசோககொணாச துவைத 

காறறுவாகள சசாறறினடைஈதுபோ 

ஏறறுவாபகடேறறிமிதிசசகெல் 

அற்றுவாகுவிபபராசுமபபார்களே 

பகமெட்டறபபூட்டிப்பரிசசரெல 

சகடுமுட்டவிட்ரோது௪சசஙகுல 

மசூிமசகளுமவைரகுறும்வாழமனை 

முகடுமுட்ட நிறைப்பர்சண்முற்றுமே 

2 

Sik. 

(20) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭)



அரிச்சந்திரபுராணம் 

நாசோறுமிவவாறுஈடப்பன 

காரிதோ.றுஙகளிமயிலாடுவ 

HOC sro Ager ua 

கூடுதோறுங்கருககுயில்கூவவே, 

பெடை ூடப்பவும்பிளளைகிடப்பவும் 

இடைூடெப்பவிளவனசசேவலகள் 

மடைகிடைச்கும்வளைமுத்சையண்டமென 

றடைடெப்பனவன்னப்பெடை களே. 

சாயெலாம்பருவசசெழுஞ்சாலியின் 

காயெலாஈ இன்றுகன்னற்படப்பையுள 

மேயலாலிளமேதஇிகளினகடை 

வாயெலாமுத.துமாலைகணாலுமே, 

மட் டிலாமடவார்குடைவாவிவிட் 

டெட்டியன்னமிரிஈ துபாககவாய 

விட்டிரஙபொர்பபினைமென்மலா 

தொட்டிலாட்டித்திரைகடுயிற்றுமால் 

பளளமேற்பனசககணியூறலவ 

வெளளமேற்கமலசசலாமேல்விழ 

உளள மேற்கமுனுண்டவவாவினால் 

வளளமேற்பனபோல்வனவாவியே 

பூகததின்செழும்பாளையைப்புன்௧கவி 

காசததின்படமென்றுஈடுஙகியே 

பாகததிற்றின்றுவிட்டபலாககனி 

மேகத்திற்புராவெஙகதிரொகருமே. 

சேருபாய்மலர் ததேனொடு தீயசனி 

ஊறுபாயவவுமொண்கரும்பட்டசீஞ் 

சாறுபாய்வவுாதத சமிற்கூடியே 

ஆறுபாய்வனவககஙகனாஈ தமே, 

மன்றறங்குமலர்சளின்மேய்ஈ இள 

சென்றல்வர்தவண்டுர் தியதாதுகள 

குன்றின்ீழ்பொன்மழைககுழுவென்னவே 
முன்றிலும்மணிமாமுமொய்ககுமே, 

(௪௮) 

(௪௧) 

(@o) 

(௫௪) 

(௫௨) 

(6௩) 

(௪௪) 

(86)



நககரச்சிறப்பு. 

உகலருமபுனச.இற்கிளியோசசுவார் 

௮கல்கவண்கொண்டெறியுமராமணி 

பசலவிழுஙகணமொப்பனபாரெலாம் 

குகனிருஈ சசெழுர் தணகுறிஞ்சியே, 

கெடியசெயசலினித திலவணடவில் 

கொடியகாதலிற்உடலிழை,ச்திடும் 

கடியரீலககருஙகணுளை சசியா 

மடியிலேறிவளைகணமுத ீனுமே, 

கலையளககுச/கருவச ணுளைசசயா 

புலையளககுஈறைக்கும்பொருஈ தியே 

விலையளப்பபனவெணமு சதமேயற 

ணிலையஎககுமபர சுவாகெய்தலே. 

நிலம்விளகஇடுகித இலநீலவுற் 

பலமவிளககிடுபைமபுனல்பண்பினன் 

னலம்விளக௫டகல்லவாவாயமொழி 

குலமவிளககிடுககோசலகாடசோ. 

காட்டெசிறப்பு முறறிற்று, ஆ. ௪௩ 

  

நகரச் சிறப்பு: 
  

மசாசோரணவாயிலுசாஞ9ூலும 

சிகரமாமதிலுஷசெறிபோக 

சகராவானபுகழசாறறுமயோச சிமா 

ஈசரமேனமைூறிதுஈடததுவாம 

மாடமாளிகையும்மடப்பளளியம 

கூடகோபுரமும்பெருஙகோயிலும 

ஆட ரஙகுமணியறசசாலையும் 

பாடலஙகரிவைகியபச தியும, 

மாரனன்னவர்மாமயிலன்னவர் 

தாரடா்ச்தபுயமுர்தனஙகளும் 

கேரடர்ச் துகெருசசலின்வீழ்ச்சபொன 

ஞாமின்னுவவாவணலீ இயே, 

கட 

(௪௬) 

(6௭) 

(6௮) 

(+) 

(2) 

()



௬ Heese Gruss eo tb 

அன்புதங்குமனச்தரிசசஈ திரன் 

நன்புததசொழுஈதோகசத தழைசசல்போல் 

பொனபுணாமுலையாபுலர்ததும்மகி 

லின்புகைசென றெழுமுகடெககுமே, 

சோனையாரப்பெனஒழிசொடாஈசெனச 

சேனையாராப்பனசேரொலியாபபன 

வானையா£சதுறும்வாமபரியாப்பன 

அனையாபபனவாவணலீ தியே, 

வேசுவோசைவியனகலையோதையின 

இசவோசை௫ளையோசையாடுவார் 

பாதவோசைபரிபு£சதோசையாழ 

சாதவோசைஈடபபனகாளுமே, 

Barter una சஙகளசாரிகைப் 

பிளளைபாடுவவே சமபிராமணா 

கொளளைபாவெரினளிசைசகோசையா 

வளளைபாரவொாமனனவன்வணனமையே. 

கூடலோகருவகோசையாயாவாககும 

ஈளடலோஙகுவசவவையொருச்இககும 

அ௮டலோஙகுவகணணுளாககன்றன்றும் 

பாடலோயகுவரிச சலும்பாணாககே 

பொற்பாாசககாபபூரபராகசசெம 

பறபராசபயோ சாவேசையா 

விற்பராசமிராவிடியன்முதல் 

கற்பராகமாடசகானமே. 

எம்மினண்ணியிருஈ சனயாவையும் 

வம்மினெனனவழைப்பதுமானவே 

விம்மிரினறவியனசொடியெககஹும் 

தீம்மினின்றுநடககிச்சழஙகுமே 

முன்னைமாதவததானமுழுதுக்குல் 

லனனையாமரிசசா திரன்றன்னைமா 

லென்னமேல்வளைர்ீண்டியபாற்சட 

நன்னையொசசசவளச்கொடிகளே. 

(கி) 

(௭) 

(௧) 

(s0) 

(௪5)



pare muy. 

இருககோகடியந்தெதாப்பாவையை 
௮ருசகோககியவனபரை௨ , ரியா 

உருகசகோசககியஷடலினெசசுயிர் 

பருககோககுஞசமனைபபழி குமே, 

மூரணெெகுலீசததவன்மூண்டபேரஃ 

க.ரணமசகரிசசக இரஞமெனாச 

சரணடை ச சடவராயீட்டமபோல் 

இரணெமெபரிசதேோரணிகிறருமே 

ஏமசாலையுமினனிசைசசாலை.பூம 

ஓமசாலை.புடனறசசாலையம 

தாமசாலை.புதோசையாமாதவக 

காமசாலையமேகணகடஇலலவே, 

அற பிருககுமனச லெனைவாககும 

இற கிருகருமபுயச.திற்செழுஞ்சுடா 
நிறபிருககுமபடையினசணீசகமின 

மறமிருககுமடரசையாசண்ணினே 

தொட்மெனனன்சுடாமுடி சூடிய 

மட்டுமேககமவவாணகாககிலலையூண 

அட்ணெபாரன றியா துலரின்மையால 

இட்டுணைகுறையெனபதொசேகசமே 

கற்றிடுககொலைககண்கண்கொமுகா 

முற்றிமமெபையுமோட்டிளயகொஙகையால் 

இற்றிரமமருஙககெனனுமிடும்பையும 

மற்றிடுிம்பையமமணடல ௪ திலலையால் 

இபமருப்பென௫ககொஙகைசுமர் இடை 

தபமுரிஈ இடுஈதகக சன் நீதெனா 

உபயபாதசதிற்கொண்பொற்கிலம்பிடும் 

அபயமன்றியபயமற்றில்லையே, 

நிறையுஈ் தாமனாரீட்டத்தினற்புனற் 

சிறை.புமன் நிசசிறைபிறி இல்லையால் 

பிறையுமென்முலைப்பேதையாடிற்றிடைக் 

குறை.புமன்றிககுறைபிறி தில்லையே. 

கனி 

(௪௨) 

(sn) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(கக) 

(௪ஸ) 

(5௮) 

(௪௬)



கர அ௮ரிச்சந்திரபுராணம் ழதலா 

பொருர் திமானும்புலியும்புனஓுடன 

அரூர் திவாழுமொரு துறையன்பிளுல் 

பருஈதுமபைககிளியுமமொருபஞசரத் 

இருஈ துவாழுமிரவும்பகலுமே (20) 

பொருளுமவேோபுராணமும்புஈ தியில 

தெருளுக்தானதியாகமும்யாகமும 

மருளினமாசவமுமவளமுமழுயிக 

கருளுதோனறறுமராஈகரச தனே (௨௪) 

வறு, 

௮சதிருாகாககுணிரையாயிராமணிச.தாண 

பச.திகளுமசசொகையபைமபொனுறுகோயிற 

2 இரமணிசசவிசினமுசசணிசெழுமபொற 

சததிரரிழறறவரிஈசக இரனிருஈ சான் (௨௨) 

எனன இிஃசென்னதிஃசெனறிருகைகூபபி 

மனனவரிடுர் இறைகளவஈ தினிசளபபத 

அனனுமறையோகளபலாசோஇடமுரைபப 

மனனுகவிவாணர்பலாமஙகல.ம$யம்ப (௨௩) 

முரதையிரவிசகுலமுசறறவேமையோடிம 

வஈசகுலமா திரிசணமணடலிகாகூழா 

சஈஇிரமுகசதமனியசகனசனசதுச 

சா தரமடாதையாசுழற்றிபணிமாற (௨௪) 

ஆடகமணிசகடககைததலமழமுஈத 

மாடகமுறுககுபுமடர்தையாகளபாடப 

பாடசபதப்பரிபு.£ ததொலியெழுமப 

நாடகமடாசையரசைஈதுஈடமாட, (௨9) 

அகமிசைசஙகுமணியாரமுமவற்றின் 

பாகமிசைசோ திவிரிபனமணியுமின்னக் 

கோசகனசகமக$கையொூகொற்றவையுமம்பொன் 

வாகுவலயககளுமணிப்புயமீலஙக, (௨௪) 

சோமனைமுடிச்சருளுமாபதசடாத 

காமனிவனென்னவொளாசட்டழசலங்க 

மாமகரகுண்டலமணித்திருவில்லீசச 

சேமவடைவாளதுஇருசசையிலில வ. (௨௪)



வது விவாககாண்டம் ௧௯ 

அடிப்பகெரத்தனடியர்சசொழுதநீற்றுப் 

பொடிப்படவடுபபடகறுப்பு நசல்பொஙக 

முடித்தலையுறச்தசைமுகசதரசருயசத 
வடுப்படுகறுபபிருமலாகசழலவிள ௧௧ (௨௮) 

காலமதுசண்கெதிருஞ்சியுமொச்செண 

பாலளவுகீளக தாபாப்புவனபோலக 

கோலமுகறின்றொளிகுலாவவ சனமீதே 

சாலமணிமேயுமுடிரினறொளிசயஙக (௨௧) 

சண்ணகநிறை இமைகடஈ துகடைசாவி 

மணணகமடஙகலுமடைர் துயிகள்வாழ 

விண்ணாளவுதாவிமிகுவெயசலிசரபபச 

சண்ணளிரெடுமசடலிடககொடு தழைபப (௨0) 

வரசெறிபயோ சஇியினமண்டு தினாவானிற 

இர து.நுரையூடு கெழசெங்க தாகபெபச 

சா தமுலைமாசரிசொமரையினூடு 

சு தரமணிப்பணி தலஙடிடவிருஈ சான (௩௧) 

நகரசசிறப்பு முற்றிற்று ஆ. ௧0௪. 

  

மூதலாவது 

விவா தகரண்டம், 

ஏவ டு அக்கா வு லட 

இருக்தகாலையிலியாவாககும விடைகொடுதசருளித் 

திருஈ துமாமுடிமன்னவன் சிலருடனிருப்பப 

பொருர் துன்னெறிப புணணியதிர் சதஙகளாடி 

அ௮ரு5தவததினானேகாவர் தரஈகரடைச்சார் (க) 

சடையுமுண்டமுஞ்கெையுநுண்டாதுகற்றோயா த 

உடையுமாமாவுரிகளுமுடுத,சழூருர்த 

இடையர்சாழ்றெபண்டியுமெய்த திளை த்தோய்ர் ச 

ஈடையும்வாழத்தலுஞ் சமிததலுமுர் துறுசாவும், (௨)



௨௪ ௮ரிசசந்திரபுசாணம் 

அலலியகருழலாடன்னையருமண மடியேனசூட்டக 

கலலியற்க.ரமுககாடககடரஈ துகாலவருஈ சரீபோய 

வலலியைப்பயரதோற்கண்டுமணமொழிஈ தக தவேகதன் 

peur 

சொலலியகெறிசேட்டெனபாலவருகவெனறினிதுசொன்னான் () 

காதலான்மன்னனகூறமாதவாகருணைவெளளம 

மீதெலாமெழூதுபொகசவேோதசேணமீணடியாககள் 

போதலுஞ்செயவேழமுஙகளபு துமணககாணபேமாயின் 

ர தலாலுறு திவேறொனறிலலையெனழெழுர்திருஈதரா, 

சாஇரமதிசன்பாரசனஙகளுன்சைலதாம 

சு தரமாபினமூழகசசூடடுவேமெனனவாழசதி 

மசதிரமுனிவரெலலாமணடபமசனறுநீககி 

இச இரபுரியேயனனவெழினகாகடஈ துபோனா 

மாதவாபோனபினனாமணடபரீயகிமனனன 

ஆதுலாபோலபபளஎரியறைபுகுஈ தமனிரணணி 

மீசெலாமனமயகவாளிகுரிக நட வெளியிறபுககு 6 

காசலகசடலுடடாழா சானகரைநிலைசணடிலாதான் 

மயஙூனைவருஈ இனைமெயவாடி னைமசனனமபால 

தியயகஏனைவளாகசுகாமததீயிஷறசெயலறறவி 

தயஙகிளைனை றீராமோககாககதாறறளர்ச கமேனமேல் 

உயஙகிறானுருகிமெயசோ£துள சசொடுமுரைப்பானானான 

தீ5தமாலக3றறியானைசசா இரசயன றனபாவை 

வாதமாமுளி பரோமெவா இவணமாய மாடி 

எரதமாருயிறாவெளவியெமமுமபுகுஈதுசைககொணடு 

டாதமாமுரி.ரோடுமமனறசோவறிகச2லமால, 

ஒறறையாழிபாசோ ரு திவவலகமயான்சாவல்பூண்ட 

அற்றைசாணமதலாாகளளமினறியேயமாஈ சதசசோ 

பிற்றைசாளவலியிஷைலாபெணகொடியெசமாவி 

இற்றைகா௱கரஈ துகொணடதேழமையெமசகுமன்னோ. 

தீனகருறுஈசமாகருறாசான்றனைக்கரக்தரிதிற்கொளளும் 

வனகருறுமபறகுவாகைககுறுவனோமயிலேமானே 

எனசகுறுமெனறுசாத்தவென்னைவிட்டுனபால்வஈதால் 

(6௪) 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

உனக்குறுமெனறோர்யென்னுள௭ சதைசசொண்டாயென்றான். ('



aig விவாககாண்டம். ௨௧ 

வறு, 

முகிலைவென்றறலைச்சடிர்துசைவல சதை 

முணிஈ துபொற்சகெசையைமுடுககி 

அனெறும்புகையு சசரமுமபுமுரு 
மளைஇபபனிநீரிலேரனைஈது 

பகலவற்கருடைஈ தவசையினாலூவள் கிப 

பலமலாச்சா.ரணிஈ சவனோ 

டி.கல்செயககரு இியிருடிரணடாலிச 

செழமுரசனசெழுசடஙருழலாள (௪௧) 

பயிர்சடீக்சனவும்பட்டமாமாமும் 

பணடைகாளாககவெளளெனபும் 

உயிரபெறறபொருட்பெபளிசமுமபாலு 

மொழுகியதேனுமாரமுதும் 

குயிலினிற்குரலுககிளியினின்மொழியுங 

குழலுமயாழுககுழைசதிழைசது 
மயிலியற்சாயலவாணுசறனககு 

மலாயனவகுசதசெனமொழியாள (7_) 

a1 Ses சககயலைககணையைமென்பீணையைக் 

காரவியைககருவிளமலரை 

வடிவினை ஈகொடியமறலியைவலையை 

வாளைவெனறறவுரீணடகனறு 

கொடுவினைககுடிசொண்டிருபுறாசாவிக 

குமிழையுககுழையையுஞ்£றி 
விடமெனககறுபபுற்நரிபரஈ துனகை 

மேலினுஙகூரியவிழியாள் (௧௩) 

இருப்பைவிட்டயஞர்கெடி துசாட்டவஞ்செய 

திருகையுஞ்சொசையும்வரும் ௪ 

செருப்*பையின றிறர் சமதனனைசகசூட்டத 

இருமுடி வேண்டுமென்றியானை 

௪ பயின்றென்பது பையினறெனப்போலியாய.து



௨௪ ௮ரிசசந்திரபுசாணம் 

அலலியகருழலாடன்னையருமண மடியேனசூட்டக 

கலலியற்க.ரமுககாடககடரஈ துகாலவருஈ சரீபோய 

வலலியைப்பயரதோற்கண்டுமணமொழிஈ தக தவேகதன் 

peur 

சொலலியகெறிசேட்டெனபாலவருகவெனறினிதுசொன்னான் () 

காதலான்மன்னனகூறமாதவாகருணைவெளளம 

மீதெலாமெழூதுபொகசவேோதசேணமீணடியாககள் 

போதலுஞ்செயவேழமுஙகளபு துமணககாணபேமாயின் 

ர தலாலுறு திவேறொனறிலலையெனழெழுர்திருஈதரா, 

சாஇரமதிசன்பாரசனஙகளுன்சைலதாம 

சு தரமாபினமூழகசசூடடுவேமெனனவாழசதி 

மசதிரமுனிவரெலலாமணடபமசனறுநீககி 

இச இரபுரியேயனனவெழினகாகடஈ துபோனா 

மாதவாபோனபினனாமணடபரீயகிமனனன 

ஆதுலாபோலபபளஎரியறைபுகுஈ தமனிரணணி 

மீசெலாமனமயகவாளிகுரிக நட வெளியிறபுககு 6 

காசலகசடலுடடாழா சானகரைநிலைசணடிலாதான் 

மயஙூனைவருஈ இனைமெயவாடி னைமசனனமபால 

தியயகஏனைவளாகசுகாமததீயிஷறசெயலறறவி 

தயஙகிளைனை றீராமோககாககதாறறளர்ச கமேனமேல் 

உயஙகிறானுருகிமெயசோ£துள சசொடுமுரைப்பானானான 

தீ5தமாலக3றறியானைசசா இரசயன றனபாவை 

வாதமாமுளி பரோமெவா இவணமாய மாடி 

எரதமாருயிறாவெளவியெமமுமபுகுஈதுசைககொணடு 

டாதமாமுரி.ரோடுமமனறசோவறிகச2லமால, 

ஒறறையாழிபாசோ ரு திவவலகமயான்சாவல்பூண்ட 

அற்றைசாணமதலாாகளளமினறியேயமாஈ சதசசோ 

பிற்றைசாளவலியிஷைலாபெணகொடியெசமாவி 

இற்றைகா௱கரஈ துகொணடதேழமையெமசகுமன்னோ. 

தீனகருறுஈசமாகருறாசான்றனைக்கரக்தரிதிற்கொளளும் 

வனகருறுமபறகுவாகைககுறுவனோமயிலேமானே 

எனசகுறுமெனறுசாத்தவென்னைவிட்டுனபால்வஈதால் 

(6௪) 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

உனக்குறுமெனறோர்யென்னுள௭ சதைசசொண்டாயென்றான். ('



வது விவாகசாண்டம், 

மைஇகழ்வாரிசூழுமாகிலத்சோர்கட்செலலாம் 

பெய்தவமபழிபிறஙகாப்பிளளையைபபெறுதலென்பார் 

செயசவமனறுன்தாசைனனககடோறுஞ்செயத 

கை தவமாவிகொளளுஙகளவினிறபயா சசெல்லாம் 

மாறுகொண்டென்னையல்லிவாட்டியவாட்டஞசொல்லி 

ஆறு ஈற்கெனபானணணியணையுமோவணைகிலாமல 

வேறுமிப்படியேவாசைவிளைககுமோவிளை ககும்வாதை 

ஏறுமோகுறையுமோவெனறிருாஈ சனனிறைவனிபபால, 

மானவனவ துவைசூட்டமணமொழிவசற்ருகணணிப் 

போனம ரமுனிவாபூசபபொழிலுடனபொயகை நெ 

கானமுமலையுமயாறு வடக 9௪ னனேசயெனனும 

மானகாணுெகொறறமகிசயனசபையிறபுகசா£ 

மேருவைவெளிசெயசனனமேனிலைமணிமாடதது 

வாரிதியெழு சசெனனவ-5 சுவனம் சேோபபோறறத 

சேரும்யானையுகிழிக த இிறையிமோொசாநிறக 

காரு$ளகடலுமபோலஃ5க இாமணிமுரசமாப்ப 

வெயில்விரிமகுட மபொஙகவிகடாககழலவிளஙகக 

கையில்விரிசடகினனகக கரமணிஈகுழைகடாழப 

பயின்மணிமாசசசசாறபசஙா இரபரபபுமாடா 

சயிலசாளரகசடோறமயலயசரினகரணாசாக்க 

செரமாமுலையாரெமபொறசெழுமணிகசவரிவீசப 

பு,சனவமைசசாபோறறபபுரிதவமுணிவாவாஓக சப 

பகாசருமிறையோகுழப்பாவலாகவீசளபாட 
ரு a 

மகரசோரணகக&ழமனனன்மடககலாசனசஇருஈதான 

அர தவோலககஈசன்னிலருஈ சவமுனிவரெலலாம 

வரசனாவாசபோதுமனனவனெழு இருக து 

சு தரமகுடஈ தாழசசொழுசனனவனைவாழததிச 

செதையினமகழசசிபொககவிருர்சபினசெப்பலுந்ன 

வான$£பொழிக துமுசதமணிசொழிததசருவிபாயாத 

கான$£பெருகுச்செயவகணடகியெனலுஈதாததத 

,தான$ராடியெனறன்றலைசசடி முடிகள்குட்டிப் 

போன?£ருடனேமீணடவருததியெளபுசலுமென்றான் 
3 

உடு 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(6) 

(௨௪) 

(௩௪) 

(௩௮)



௨௪ ௮ரிசசச்துரபுராணம் 

அலலியககுழலாடனனையருமண மடியேனசூட்டக 

கலலியறசுரமுககாடுஙகடஈ துகாலவருக சசாபோய 

வலலியைபபயஈதோறகணடமமணமொழிர தர தவேர்தன் 

ழதலா் 

சொலலியநெறிசேட்டெனபாலவருகவெனறினிதுசொனனான () 

காதலான்மனனன்கூறமாதவாகருணைவெளளம 

மீதெலாமெமு துபொகசவேோதகேணமீணடியாககள் 

போதலுஞ்செயவேமுகசளபு துமணகசாணபேமாயின் 

ஈதலாலுறுஇவேரொனறிலலையெனறெழுர்இிருஈதா£. 

சஈ திரமதிசனபாரசனஙகளுனசைலசாம 

சு சரமாபினமூழகசசூடடுவேமெனனவாழகதி 

மஈதிரமுனியரெலலாமணடபமசனறு£ஙகி 

இக திரபுரியேோயனனவெழினகாகடஈ நதுபோஞா 

மாதவாபோனபினனாமணடபகீஙகிமனனன 

௮ நலாபோலப்பளளியறைபுரக ஈம.ரிணணி 

மீசெலாமனயஈவாளிருபரிக டெவெளியிறபுகருக 

காசலககடலுடடாழா தானகரைநிலைகணடிலாதான 

மயநகூனைவரா தினான்மெயயாடி னைமசனனமபால 
od 

Aug னை வளாக சுகாமச சீயிஷறசெயலற.றவி 

தயஙகினை நீராமோகதகாகசகாறற௱ச்ஈ துமேனமேல் 

உயகஙகருருகிமெயசோரஈ துள சு சொடுமுரைபபானானான 

தி தமாலக.ரிறறியானைசசாஈ டர சயனறனபாவை 

வஈதமாமுணிுரோமெவா ரிவணமாய மாடி 

எநதமாருயிலாபபெசவியெமமு௱மபுகுஈ துசைககொண்டு 

டாதமாமுணிபரரமெசனறசோவறிகிலமால, 

ஒறறையாழிபா?சா ருழிவவுலசமயான்சாவல்பூண்ட 

அற்றைரசாணமதகலா। களளமினறியேயமாஈசதசசோ 

பிற்றைகாளவலியிர?லாபெணகொடியெசசமாவி 

இறறைகாள்காஈதுசொணடதேழமையெம்ச்குமன்னோ 

தினகருறுஈசமாககுறாசான்றனைககாக தரிதிற்கொளளும் 

வனசருறுமபறருவாகைககு ற வனேமயிலேமானே 

எனககுறுமெனறுசா சகவெனனைவிட்னெபால்வஈதால் 

(௨௪) 

(2.5) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

உனககுறுமென?ரா$யெனனுளளததைச்சொண்டாயென்ருன். ()



வது விவாககாண்டம், 

மைதிசழ்வாரிசூழுமாகிலத்சோகட்கெலலாம் 

பெயசவம்பழிபிறஙகாபபிளளையைப்பெறு தலென்பார் 
செயசவமனறுன்தாதைசனனககடோறுஞ்செயத 

கைதவமாவிகொள்ளுஙகளவினிற்பயா ததெலலாம் 

மாறுகொண்டென்னைவல்லிவாட்டியவாட்டஞசொல்லி 

ஆறு சற்செனபானணணியணை. புமோவணைகிலாமல் 

வேறுமிப்படியேவாசைவிளைககுமோவிளைகருமவாசை 

எறுமோகுறையுமோவெனறிருஈ சனனிறைவனிபபால 

மானவனவுனவருட்டமணமொழிகசற்ருணணிப் 

போனமாமுனிவாபூகப்பொழிலஓுடனபொயகை£ங௫ெ 

சானமுமலையமயாற ௩௧டஈ எகனளேசியென்னும 

மானகரணுகசசகொறறமஇிசயனசபையிறபுசகா£ 

மேருவைவெளிசெயசனனமேனிலைமணிமாடசது 

மாரிதியெமுா சதெனனவக தவனரா ளபபோறறத 
சேருமயானையுமழிக த றைய மொசாகிற்க 

காரு$ளகடலுமபோலஃக ரமணிமுரசமாபப 

வெயிலவிரிமருட மபொர,சவிரசடாசசழலவிளஙகக 

asso le Camarasa At wba Roya mip 
பயின்மணிமாகச ச சாறபசுஙக இரபாபபுமாட ஈ 

சயிலசாளரஙசடோறும பலயசகினகரண bat ad 

சிகரமாமுலையாசெமபொறசெழுமணிசசவரிலீரப 

புகரனவமைசசாபோறறபபுரிதவமுனிவாவாஃ க சப 

பகாசருமீறயோ சகுழப்பாவலாகவிகளபாட 

மகரசோரணககழமனனனமடககலாசனசடிரா தான 

௮5 சவோலககஈசனனிலருாஈசவமுனிவொலலாம 
a * சனாவசபோ கமனனவனெழுஈ இருகது 
கந தரமகுடஈகாழசசொழுசனனவனைவாழத திச 
Asa sWar 0G ps FQ unwed ?சபினசெபபஓு நரன 

வான$£பொழிஈ தமுசதமணிகொழிதசருவிபாயாத 
கான$£பெருகுகசெயவகணடகியெனலுஈதாசசச 
தானூராடியெனறனறலைககடிமுடிசஎகுட்டிப் 
போன$*ருடனேமீ ணடவருசதியெனபுசலுமெனருன் 

ச் 
J 

உடு 

(ns) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(1.௬) 

(௩௪) 

(௩௮)



௨௭௬ அரிச்சந்திபுராணம் ழதலா 

மனனகேள்சென்றயோச திமாரகர்புகுர் தியாங்கள் 

௮ச்ஈகாசகரசனீ தியருஎரிசசர் தானெனபான 

நினனகாவளமுரின்றனெறியுகின்மகடனேரும் 

சொன்னபினினபாலெயதுமுவசையேதுணிசதுரின்றான. (௩௧) 

௮றரெறிமிச்கோசம்பாலருச்ச திககறபிஞளைப் 

புறரெறிபோகசாவணணம்வருக தியுமபொருக தசசெயதல 

மறரெறியன்றுமாயாமாசவஈ தனனினமிகக 

இிறகெறியதனினபாற்சோகதனஞ்செல்வவெனரூா (௪௦) 

புஉனமுள்ளளவும்யாஙசளபுககறி£ சனேககோடி 

ரவரரபதிகடம்மைககணடனாறுர் சாவேகதே 

சவனலக£பயர்த தரும௩டனககுககேளவன 

அவனல தில்லையென்னவருஈதசவரெடததுரைகதார (௪௧) 

மையலாற்றியகுணசதுமா தவருரைப்பககேட்டுப் 

பொயயிலாமொழியானுளளம்பொருஈ தியுமபொருக்சானாகித 

சையலாளபங்கனமேளை சாற்றியககமைககேது 

செயயலாகமமாலெனன சதிகைசதிருஈதுரைககலுற்றான. (௪௨) 

மூவராயவரினமுனனாமூா ததியாரருளிசசெயத 

சேவராசியமொன்றுணடாலனன அுசெரியவலலா£ 

யாவாயிறுமயானபெறநறவிளககொடி சனககுககேள்வா 

ஆவராலவனிஙகெயதினறியலாமழையுமெனறான (௪௩. 

௮ரசைபிஙகமழையுமெனனவகமகிழ தவசைகூாரது 

விரைவுடனெழுச ரா துவேசமாமுனிவாபோஞா 

இருகிலதகரசாககெலலாஞா*சயமவாமேழுராளென் 

றுரைசெயுமெனறுதா துமோலையுமபோசவிட்டான். (ee) 

சொழுஙகழன்மனனர்மனனன நூசாசெனறுரை சசபோசே 

அழுககயவாசையோடுமள விலாவுவகையோடும 

செழுஙகுடைமனனரெல்லாஈசேசமுநகருரீகடி 
எழுஙகடலவளைஈ சசென்னஃீணடிவஈ தடைஈதாரனறே (சுடு) 

சோலைகடோநானனீரசசூுளிகைசோறுஈசேவ 

சாலையதோறுமாதரரஙககுகடோறுமாட 
  

* சுயம்வரம- கனனிகை ஒருவனைககணவஞாகததானேவரிததல,



வது விவாககரண்டம் ௨௭ 

மூலைகடோறுஞ்சோசான்முன்றில்கடோறுமேம 

சாலைகடோறமன்னர்தானைவாதிருசசசனறே, (௪௯) 

மானை வென்றடருககணணைமணமசகனவருமுன்வாத 

ஏளையவேஈசாசசெல்லாமிமையவாககறியவொணணா 

யானையாசேருமாவுமாசருமமைசசாசாமும 

சேனையுமஎவிடடாககுஞ்செபபலாஈசகைமைசசனறே, (௪௭) 

இராகாமுழுதுமனனரீணடியபினனயோகதி 

ஈன்னசா சனனிறபுககாாஈ றறவமுனிவொலலாம் 

மன்னவனெழுஈ திரு துவணகடவாயபுசை ஈதுநீககள் 

சொனனதுககேடடவாறஞ்சொலலுமென்றெசெதுனாச்சான () 

அருர்சவமுனிவரெல்லாமாசனைகோகடியைய 

பெருஈதவமுடையாாமணணினீயலாற்பிறரினுண்டோ 

இரு திழைசனையுனககேதிருமணமுடிககசகாதை 

பொருஈ தனனவலலை$ீயுமெமமுடனபோதுகெனறா. (௪௪) 

என்றினிதுரை ச்சலோடுமெழுஈ்தபேருவசைவெளளம் 

ரின்றினிசோஙகவாகுவலயஙசணிமாக துநீஙகக 

குனறினுமுயர் சசெமபொறகோயிலவிட டெழுஈதுபோர்து 

முனறிலினவ₹ துமன்னனினையனமொழியலு.றருன். (6௦) 

கன்னலககழனிவேலிககனனோடிகோககியிவஷா 

மன்னருமமைசசாதாமுஞ்சேனையுமாசராரும 

முன்னரேசெலகவெனனாமொழிஈதுசூதனைகசணசாத்தி 

வனனமாமணிதசோகொணவெருகெனவருளிசசெய்தான். (5௪) 

வறு, 

மாசகசமடஙகல்வயபபரிமா 

பூதம்பலசேரொடுபூணமிரீஇ௪ 

ரு. சன்கொடுவஈ துசுடாசகழலோன் 

பாதஙகளினமீ துபணிஈ சனனே (Giz) 

வாரேறுசெழுக சடமாமுரசும 

நீேறியசககமுரின்றதிரத் 

தாேறுபுயககட தும்பரெடுர் 

தேரேறிவிலார் துசெலுத் தனனே, [டக Y



2 ff அரிச்சந்திாபுராணம் ழதலா 

ஈற்றேரினைமன்னனடச்திடவே 

சுற்றேறரிரைஈ தயறுனனினவால் 

குற்றேவலசெயுமபலகொற்றவாசம் 

பொற்றோசதகோடிபொருபபெனவே, (@#) 

சவிகைப்படு$ழல்கவிப்பமணிச 

சிவிகை சதிரளினமிசைசெனறனரால் 

புவிகைககொளமைசசாபுகழா தரசைக 

குவிகைசதலமிட்டொருகோடியரே, (@@) 

வன்னககுவிமாமுலைவலலியரும் 

கனனறசிலைவேளனகாளையரும் 

அ௮அனனததிரளோடரியினறிரளவர் 

தெனனககடிதெயதினசெயகணுமே, (Qe) 

சிறையோ திமமேல்வருசேவனெனப் 

பொறையோடொளிவெணகடிவிசைப்பொலிஏ் 

றிறையோனெடமைசசரிறைஞூடமா 

மறையோ திவரிட்டனுமவர சனனே (௫௭) 

தராசோகடலொச்சனதானைகடற் 

றிரைபோலஈடஈ தன இணபரிமா 

விரைசோருவிச இிரள்வீழபலமால் 

வரைபோலகஈடஈசனவாரணமே (92) 

சல்லார்ரெறிசெல்வ தகால்களபொரு 

வெல்லா௦ஈ.ரவாகனமேழுமெளாச 

சொல்லாமுனமேதுறவோவினாவிற் 
ச செல்லாகநெறியேறினாசென்றனரால் (இக) 

பலவெண்குடையும்பவளககுடையும் 

குலவுமபலசெம்மணியின்குடையும் 

உலவுஙக திருஞ்சசகோடியுவா 

நிலவும்மெனவெயகுகிறைர சனவால்.. (௬௦) 

அதஇிததனருயகுலமன்னவர்தர் 

நீ திப்புகழெககுகிறைசசெனச 
  

௦ மிகுவாதனை மேவுமெனா என்றும்பாடம், 

* செல்லாநெறி - அகாசமாசகசம்,



வது விவாகசகாண்ட்ம்; ௨௯ 

Cen Basan ss ரகையுஙகொடியும் 
வீ.இததலைசோறுமிடைந்சனவால், (௬௧) 

காற்றோடுநிசாக சகடும்பரிவா 

னேற்றோடுநிகா சசனயானை வரைக் 

கூற்றோிகாசசனசோகுலவும் 

ஆற்றோடுநிகா சசவனீகமரோ, (#2) 

மழுவுககரவாளமுமவராசலையும் 

எழுவுககுவீசந்களுமேதிகளும் 

சொழுவுமயளையுமபலகுஈசமுரீண் ஈட 

முூழுவெஞ்சுடாவேலகளுமொய்ச்சனயால் (௬௩) 

மீயூற்றுடனொற்றியலெம்படையின 

வாயறறெழுவெம்பொறிமண்வெரீள 

வேயூறறபெருககிரிமீசெரியும 
தீயுற்றனயொ தசனசேணளயவும், (௬௪) 

நலிவுற்று நடஙைஈனனுதலா£ 

பொலிவுறறணிசோமிசைபோயினசா£ 

கலியுநறெழுரீளகனகசூரிமேல 

மலிவுந்றெழுவஞிசணமானுமென, (௬௫) 

கருமாமுலென்னகவின்குழலா£ 

பெருமால்கரியினபிடாமேலவருமா 

றிருமாமுகிலுகசடையேயெழுமின் 

வருமாறுநிசர்தெசெனெவையமெலாம, (௬௪) 

விலையுன்னரிதா௫யெவெம்பரிமேல் 

சிலைனனுதலாபலாசென்றனரால் 

உலையுமபுனல்வாரியிலூசையினால் 

அலையுஈ திரைமேல்வருமன்னமென, (௬௭) 

பரி துன்னநெடும்பஎட துன்னமத 

சரி துனனவிழிஈ துகடர் தனனால் 

விரிகின்றசெழுஞ்சுடர்வெண்டாளம் 

சரிஏ்றபுனற்சரயு த் தனையே. (௪௮) 

விரையேறியதார்புனைவேலிறைவ 
னிரையேறுமனீகரெருகச்குதலால்



அரிச்சந்திரபுராணம் 

தீணாயேறியசணபுன றள்ளநெடுய 

சரையேறியவாளைகணககிலவே. 

௮ரியனனவாமீனனனையாாகடனம் 

நெரியமபடி துனனிரெருககுசலால் 

பரியுமமணிமாலைகள பாாகடிலா£ழ 

சரி.புமமணிமேகலைசாமறியா£ 

அரஞாமுணியாமசனனனவாதோள 

பாசாரியாகொறகைபடபபடமுன 

ஒருராரலவாரநிறையொணணுதலபால 

வருசாணமனுரீ வெழககில சால 

வெளி எஞசடாவேவிளவேளனையான் 

பிளிறுஙகரிகுளளவிமுஈ அபெயாக 

சொளிறா சனவல்லியொருஈ.தியைய 4 

களிறெனறிருகைகொசெடடினனே 

அெகழன்மனனனனேகருடன 

நாடுஈ கருபுமபலாணணிகெடுவ 

சா௫ெடிரியுமபபலகணடுகடந 

கோ௫ெகுளிகோமதியறறனனால் 

ே வறு, 

கானயாறனை ச்சையுஙகடர் துகெள9க 

மானயாறாயகோமதியைணணியே 

யானையுமிர சமுமிவுளியீடடமும 

சேனையுமனனனறுஞசெனறிருசசலே 

சோயக திவேற்படைசூழஈ ௪துன்னிட 

ஆயச இரமுடியினாஞற்றைணணினான 

பாய்சதாப்படலையுட்சுருககப்பையவே 

காய்க திர்சசெல்வனுககடலைஈண்ணிஞன. 

அழவேழ்கருஙகடல தனில்வெய்யவன் 

விமலுமனனனும்வேர்சர்மக்களும் 

எழையாயாவருமிரதமுகசட 

பேழமுஞ்சிவிகையுமவிட்டி றங்கிஞா. 

முதலா 

(5௪) 

(0) 

(எகி 

(௭௨) 

(எப) 

(௪௪) 

(am) 

(a5)



‘ . 
வது விவாககாணடம், ௩௧ 

மண்டலவேர்சருமாதரீட்டமும் 

ரணடி.றலமைசசருஞுசேனைவெளளமும 

சணடாள மவளை சவழுமாரஈ இ 

வணடலிலிடமற.பஈஇிறுசசவே (௭௭) 

பட்டினுமணியினுமபடமகமை-துவிண 

முட்டியசெமபொனினமுடிகளவைசதுமேற 

கடடி.புமபசாகையுஙகஈடடிரீடிரை 

விடடனாமனனரு "னனஞாருமே (௭௮) 

சணபக ச சருவினுஞ்சா சன க௪௫னும 

இணபணையகிலினுஈதேவசாரகதும 

தணபருமபலவினுக தாழ பாயபசும 

பணபகெரிக ரமபரியுமபூடடிஞா (as) 

நிலமாமபிளா இடரிவஈநு தசய 

கொலைமசயாம்ஈயீனசோடுமிபாலவே 

சிலைமஈனஊையவாமாம்ி நறனாநா 

மூலைமசயானையினகோடுமு ழகின (௮0) 

மோ தகசொண்டலைபபொருஷூரியானை சம 

மீதுகொணடலைதசமெயமமெலியுமாறயே 

சாதுகொணடலைகுழறறையலாாமுலை 

வேதுகொணடொறறிஞாவீராமீதெலாம (௮௧) 

௮லொடுசஈசனச துணியிஞைககிடி 

'துதலபொ திமணிபுரையெரியுஈ த மமும 

இ௫லெனப்பலபலசெககாவானமவெண 

மூதில்பொதிசசனவெனமூணடெழமு5சவே. (௮௨) 

ஆறிலாதணிபடகக ததுளே ற்றிய 

மாதிலாசதுளககெழின்மணிவிளகசொளி 

சேறலாஈ சகைமையலமபிநால்பொதி 
தாறெலாமினமினிசதோறறமெனனவே, (௮௩) 

குசைநெடுஙகடும்பரிககொற்றமன்னவன் 

வசையிலாஈஙகுலமடந்தைமாமுலைக 

இசைவனோவென் றவர்செட்டிப்பார்ததெனத 

இசையெலாகக தாவிரித்சதெழுர் சதிககளே. (௮௪) 

எழுஈதது - எழுத எனவிகாரமாயிற்று,



அரிச்சந்திரபுராணம் 

செங்கயலனையகட்டெரிவைசன்றிரு 

மஙசலமுணாஈ துமண்மடர்தையட்டதோ 

பஙகமிலிரசிதப்பானை மேல்வழி 

பொககலிற்பு துநிலாப்பொலிஈ தசெககுமே. 

பெருத்தவானிலவிடைப்பேதைமாதரைக 

கருசதுறககாதலர்கலஈ துறககினா 

வரு சுதமுஙகாதலும்வள ரமன்னவன் 

ஒருத்தனேதனிககிடஈ துறக கநீயகினான். 

உருவெளிகோகருவனுவப்பனுனனுவன் 

கரவினாலேஙகுவன்கலங்குவனமதி 

மரபிஞடன்கணெனமன துபோம்வழி 

இரவுபோவசற்டெடமிலலையோவென்பான். 

கொடியமாமதனையுஙகொழுநிலாயையும் 

சொடியினுமொருகுறைசொல்லிகோகிலான் 

படிகிலாவிழியையுமபாரில்வோரிநீ தி 

விடிலொவிரவையுமவெறுககுமவேலையில், 

மையலுங்ககருலுமதியுமவாடடவிவ் 

வையனோவெளியனென் றணிவயிறறினில் 

சையினைறைக துகூயச்காமர்வாரணம் 

வெயயவாவிரையவாவெனவிளிசதசே, 

ஊழிவெஙக இரவனுதயமுன்னறிர் 

தாழியுர் திககளுமாப்படககெ 

கோழியுமார்சசனச்குகசிலாச்சன 

௦ குழியிற்புள்ளெலார் துள்ளியாத் தவே 

நஙகுலசதரசனைலிர்சபாதகக 

ச௫குலைச திஙகளைச்சகனன்றுசேர்கடாய் 

௮அஙகணமாஞாலம்விட்டகற்றுவேனெஞசை 

செக திககடவுளுஞ்சிவர் துதோன் றினான். 

படர்கெடுத்த றரிலைபரித்சமன்னனுக் 

கிடர்விளை த்தெய்தியவிராமடச்தையிப் 

முதலர் 

(43) 

(௮௪) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௧) 

(#0) 

(௬௧) 

  

குக்கில் - செம்போத்து, 

௦ குழி- குளம்,



வது விவாககாண்டம், ௩௩ 

புடவிவிட்டேனுமபோன இகசெலாம் 

தொடர்மினென்றெண்ணிலாசசுடமையேவிஞன் (௬௨) 

அலரிவர்செழமுரசதிரவாழிபோல் 

புலரியிலரனடிபூசிசசணணலும் 

சிலாரலசுடாமணிசசேரிலேறிஞர் 

பலர்பலகரிகளும்பரி.புமேறிஞா. (௬௩) 

அ௮ச்சமாலாறறைவிட்டகன்றுமனனவன் 

மூ தமால்கரிபரிஈ௩டப்பமொயச துடன 

கரதமாலைககுழறகடலுடனவாச 

சச்தமால்வரைசசடஞ்சாரனணணிஞன் (௬௪) 

அரிதூபலாஈமா திலகமாசினி 

விரிமலாசசமபகமவேஙகைகோஙகமை 

சொரிமலாசசுரபுனையசோகு துனனி௰ய 

வரிமணற்காவிடைவா துவைகினான். (௬௫) 

அலைசுனையாடவுமருவியாடவும் 

மலைமிசைப்பிடியும்வனகளிறுமானவே 

சிலைநதலாருஞ்செல்வருஞ்செனறேறிஞா 

மூலையொடும்புபகதொடுரிகா ச சமொயம்பின. (௬௪) 

௮ருவிசளாவொசுனைகளாவொ 

வெருவிவஈதகனசனாமீதிலேறவா£ 

* சருவிமீணடோடியபபுனலிறறாவுவார் 

மருமலர்ககொய்குவாமலைக துமீளகுவா, (௬௭) 

அ௮ருவியுஞ்சுனைகளுமாடி நண்மணல் 

மருவியவண்டலஓுமணநா தசோலையும 

பருவராககுடுமியும்பளிஙகுப்பாறையும் 

பொருவிலாப்புனககளும்புகுர் துசோசகுவா£, (௬௮) 

அன்றிருக் தணிவரைசசாரலவைகியே 

துன்றிருள்விடிஈ தபின்சோ திவேலினான் 
சென்றிருஞ்சுடர்மணித்சேரிலேறியே 

வென்றிவெம்படையொடுவிரார் துபோயிஞன். (௧௧) 
  

சருவல் - சைகைசெயதல்.



௩௪ அரிச்சந்திரபுராணம் முதலா 

வேயிருககானமும்வெற்பினுசசயும் 

மாயிருமபொழிலகளுமடிக து.நண்பொடி 

யாயினவிசுமபினையடைச் ததூளியும் 

சேயிருஞ்சடாமணிததோகள செலலவே. (500) 

செரிறபபொலன்ச இாததேரிஞழிசேய்ஈ 
தாரிறமவவழியனை சதுமாசலால 

பனனிறககிரிகளும்பரக தபாறையும் 

பொன்னிறமேருவேபோறபொலிரஈ தவே, (௧0௧) 

வானமுறறெழுா தமாமலையுமால்கரித 

தானமுற்றொழுகயசடமுஞசாரலும 

கானமுற்றெமுஈறுமபொழிலுகணணிலெய 

கானமுறறருநெறிகடஈ துபோயினான. (௧0௨) 

விரிர்சவெஙசமாகளும்வெயிலின வெர் து£$ழ 

சரிஈ சமாமலைகளுஞசருகுவெஈ துமேற் 

Quills தமாமரஙகளுமபுகைஈ துபாமிசை 

எரிஈசெழுசடுஞ்சுரததெலலையெய இிஞென. (௧0௩) 

Gao 

என்றுமமராககுவினையினறியானமுபபாமெரிஈசகனஓும் 

வெனறிமதனைபபொடிபடசதிருறு சறகணைவிழிசதகனலும் 

வனறிரையெறிஈசெழுசடறகுணளெைவசசவடவைசசனலுமுற் 
றொன்றுபடவ துகுடிகொணடவணுறைதனவருபபமெழவே, () 

சானமுழுதுஈதெறுகனற்றிளிலவெரசெழுக இசசுடரின்வெர் 

தூனமுற்வறறியுரச சசலைவெடிபபவ தனுசசிவழிபோய் 

வானளவெழுக துபுவிமீ துவிழுகின் றமணிவர் துபசலவான் 

மீனமவிமுகின்றபடியாமெனவிளககனவெளிபபுறனெலாம், (௧0டு) 

சிருமபுயலருக்துளிகர் துடலகரிஈ சயலகலைர் துநெடி. தாய 

வரும்பருவருஈ சலைமயககமழையென்பதுமறா சவ சனால் 
பெருமபுவிபிளஈ ததிலனா தனமுடியிற்கடாபிறஙஇயெழுமால் 

இரும்புவிரினா சழலுமிழர் தசதனைசசுடவெழுர் சதெனவே, (sox) 

சுரப்புறுசிறைப்புளலெனக்கரு இவற்றிய தவட்ரிய சளால் 

நிரப்புறுதவிப்பினையொழிச திடமன த்இனினினை த்துழையெலாம 

இரப்பவரைநிச சலுாடசதியுமொரற்பமுமிரச்சமிலாபால் 

பரப்பவரையொ ச்சனகரப்பவபராயொததனபசாசராசமே (௧0௭)



வது விவாககாண்டம். கடு 

அடுர் திறலுமவ்வவர்பட திறலுசாமமுமனை ச துமெழுதி 

4௮ நநெசலுஈறுமபுனறவிராஈ தடலபசைசதுயிரஈடுககியழலும் 

கொகெகரிமருபபுமவெருள சறறிடருமறறுள குவடடினிடையும 

கெடுககடறடஈதிரைளொகசெனமுழககுவரெடிசகாளெலாம 0) 

அஈசவெயில சசசல்விசுமபிடைவெடி ச் துவிழுமானையினெ௫ 

சீ சமணியைசதுளியெனககரு இ.புணடுழலவசாசகமெலாம 

வெரதெரிகொளுஞசருகெழுஈ துவிழுகஙருலிலவிரிஈ சரிழலில 

வ5தடருமெணகுமமையுகடமை.புககலையுமானினமுமே, (50௧) 

மண்மகளூடசசூலொவாரிவடவைககனலைமாறறியிகிலோர் 

வெணமணலைலைகதிலரமஙசையரிருமபரியுமவெர் துவிடுமால் 

௦ கணமுழுசை.புமபுடைபெயாரஈ துசவருககடையுகக ஏலிதிலோச் 

துண்மணதெறிச துவிமினுமபிரள யபபுனலை,நுககிவிடுமால், (௧௧௦) 

வெக்க திர்செறுககொடியவிணடி௨னம வெசெரியும்வெர்சழவின் 

௮௩௪ தமிறஈ துமதகுஞா7:'றஈ துடலழிஈ இடமெலாம [வாய 

செங்குருதியயகடலினமணடமுசவாரியலைெ து நரைபோல் 

எஙகணும்விளககுவனவெணரு॥டெனுமபரிசெலுமபுமலையே () 

வெஙகரி.புரித் துடைபுனை தவள சலஞசசிவிள ஙருஈடிலச 

சஙகரிதரிசுலசரிதாருகவிஞசனிசயா சரிரெழும 

பொககரிமணிபபரிபாசதிருபாசதினளடொருபபன னத 

தெஙகடனிசாயடியிருஈ தசமயசதஇியலபெோ நாசெயவாம (௧௧௨) 

எறித்சசெழுமுசசடருமொச்சொருசலசதிடையெழுா ஈசெனவே 

செறிசதிருபுறககடைசிவததிடைகறுசசசணமிகசசழலவே 

றுதசவிடையிறகாசலச தினமுடியிறறிகழசெறிசசவரவப 

பொறிசகணபண ததலைமணிசசுடிகையிற்க கள பொககியெழலே 

மீடி சசவாகளைப்பொருண்மிகுசசவா விளை சசொழிலவிளைபப 

செனவே,கொடிபபடாபொருபபெனவிடைசகிடாவீளைசசசனகும 

பவழகும, சடி.சதினடிநிற்குமீர தசதைரிகாபொறகடிசடத*னழ 

கும், பொடிதசெழுயெயாசதிருமுகசசழரகுா னரெளிபொழிரதொ 

முகவே (௧௧௪) 
  

௬ ஈடுந்கல - ஈடபபட்டசல 

0 கண - இடம,



௩௭ அரிச்சந்திரபுராணம் ழதலா 

வேலைகளெழுர் துலகமேழினுடனேழையும்விழுகடிவிடுமக் 
காலமுடிவிற்கொடியவழிரெடுவெய்கனன்றெரிசல்போல் 
சாலவினை கொணடுபொருதாருகனைவென்றவுணாசஙகள்குடனா 

மாையிடுகின்றதிரிகுலமிசைவெமகனல்வளைஈசெரியவே, (௧௧௫) 

பொடிப்பொடி திசைசதிசைதெறிச் சடா ததிரிபுரத்சழலென த 
சடிதிதெழுவல சகது சடககைவடிவர்ளொளிசயககயெழவே 

அடிஈகடியெதா தசலையடி தசெழுமுகசககடல தாசசியெனவே 

இடிசகுரனமுழககெனவிடசகையின்மணிசககடொத்தசையவே () 

பட்டயமெடு சசதொருகைபசதிரமெடு தசொருகைபற்றுமழுவும் 

* சொட்டையுமெ?த ௫௫௭௪ கசககாமெ௫சசொருசைசறறுமயிலும 

வட்டமுமெடுத்திருகைவசஏரமெடு சசொருகைமற்காசலம 

எட்டினும்விதிர்ப்பனசுழற்ற ௨வனவொசழலெழுஈசெரியவே,. (௧௧ ௭) 

ஆடகமணிக்குழைகளபாரியச?ப்பாணிகள சசசடகம 

சூடசமிரட்டையுசொமொடெட்ட மணிசோளவளைசெழும் 

பாடகமெழிற்பரிடாரஙகழல்சசககசைக௱பசசசமுடனே 

டீடெழினமதாணிகளலை துதிசையெககுமொளீரின்றடரகே () 

ரித்திலரினாச் தவயிரச் இனையமுச சிமுழுநீலரிறுவிப 

பதஇிுபடவொபபரியபசசைவிரவிப்பதுமராகமளவிச 

சிச்திரமியற்றியமணிககலையுமப்பரிசுசெயசரணத 

து ச்சரியமுரதொடையுமுற்றுரிலவுமவெயிலுமொச்கவிழவே. () 

காவன்முறரைரிற்பவொருகோடியுள கற்பனை கள்சற்றுவழுவா 

சேவலிடைரிறபவொருகோடியுளகூடியவிடாடினிகணமேல் 

ஆவலொடுசிற்பவொருசோடியுளஈனனெறியமைசசரெனவே 

போவனவுமீள வனவுமாவவொருகோடி.யுளபூசசணமே (௪௨0) 

அசசமதறசமதுமாசசொடையளிசசவாறு ச சசலையை 

வச ரமணிககடகாற்கரதலத்தினிடைவைப்பரிலவே 

இசசையினரப்பலிகளிட்ட தலையைக்சடிசெடுச திறைவிமுன் 
பசசு திரமுற்றொமுகவைப்பச சசோடிகள்பசாசசணமே (௧௨௧) 

ஈபெடுநண்ணிடைரடங்கமிகுசாமரமிரண்டுபுறமும 

போடுமவருமபரிபுரத.திருமலாச் தணைபொருச திமுடிமேற 
  

ச சொட்டை - வளை தட.



வது விவாககாண்டம். ௩௭ 

குமவருககவிசொசெகுமவரும்பவரிசுறறிமுறைசின் 

ராிமவரும்.மிசைகளபாடுமவருமபலவாமபையாகளே. (௪௨௨) 

மஞ்சனமெடுப்பவருமாமலாதொடுப்பவருமவாளவிழிகளுக 

சஞ்சனமலிபபவருமாரமுசளிபபவருமனனை தருமுன 

கஞ்சனைபிடிபபவருமவஞசனையறபபரிகலச துடனெூ 

இன்சொல்வழிகிறபவருமெணணறியசோடிகளிடாகனிகளே... () 

பண்ணவாதிரணபெகாமுனறிறணில ப சடிபணிக தொழவே 

மணணவாவிமுஈ துகமசெணணமுடிபு படி ாஙுகபெறவே 

சண்ணருளசுரகதுசறுகணணரிசுமாஈசன£ததவிரினமேல் 

பெணணரசிருஈசனஎ பிறஙகுஈடில மபபுடைபெயாஈ சலையலே (௪௨௪) 

அமபொனினமணித ஈவிரினமபிமையிருபபவ। சாஈசாசனும 

சமபகரடககளிறுபெமபரிபதாகு ர கடைகதலநிறீஇக 

குமபமுனிசமபியொடரு உ சவாருலதச சாடூடிபா வே 

வமபுருடிசொணட மூலையை [த] ரும்னறிவ்டைவக ததொமுதான, 

வறு 

ஈற்றேனைவிடடிறக கிராபகியைக தொமுரிறை௫ெண்ணிரா 

சன், முறபறரைசோககுதலுமுடிவே,; சன கருணவிழிமுனைசடாச 

66, கற்றேருயசறபரியுஙரற3௦யுல கறக யுகசனணிமுனனே 

பொற்றேருமபொறபரிபுமபொறசிலை.பும பொறகணையுமபொலிஈக 

வனறே (௧௨௯) 

முன்னாளிறகலலானமூடி ஈசேருமஙாமபரிபுமூரிவிலலும் 

பொனனாககசகணடிுறவனபு* இமகிழா கச்சித துபபுளசமெயதி 

எனனாகவகஈததிதுவெனஃகரு உம௰வஉஊவீல் ரணடமேணிப 

பொன்னாருககள பமுலைபபுரிரடையானமணிவாயிறபுறசதுவா சால, 

மாதககிவர திடலுமலாககரஙசண்முடிமீ தைத தாசெமபொற 

பாதஙகண்மிசையமா தபணிரசென௮ சயபபயஈ தானபலிசசசென 

பூதககளவிளை யா? ஏிருவாயிறச நதநோமீபாயபபொறறேரான [பப 

திதென்று$யரு-வாயெனககேட்சசமுமரியெடுசதயமபஓநருள, () 

உவராழிமண ஷ“ரையோழிசசசலுமடலவருணனுல$ல்யாரும, 

கவராதுபொறறேமைககற்றேராச7சபிததுககணமுன்காட்டி, எவ 

ரானு..ுிதுரோகூனிவபுருபபோயபபண்டையுருவெயதுமாகலெ, ௮வ 

ராகுமிதற்குரியோரவா தமககேகொடுபபசெனவளி௪ துபபோளான 

4



௩௮ அரிச்சந்திரபுராணம் முதலா 

மன்னாசேளென்னுடையமணிலாமிறனில் வருணன்வைத்துப் 
போன, ௮ஈசாடொடடிர்செரொளளவாகக்கல்லாய் நின்னருட்கண் 

கஷேசைகப், பொன்னானசெழுர்தோ நீகொடுபோவென்றினிதளிககப் 

புகழா சயோததி, சன்னுடனறானவாங்கரவமணிததே திலேநிஈகடத 
Hees. 

Ga» 

வாளசெலசூலைசெலமாசராாசெல , 

௮ளசெல்ததோசெலவானைசெலலடீள 

தோள செலுஞ்சுடாமணிசதொடியினான்பல 

ராள செலககனோடிமாகாட்டைணணினான. 

தாழையினமு தாபழககமுகின்றாறுதே 

மாழையினகனிவிழைவருசகையின்பலம 

கூழைவெணகுரஙகயலகு இப்பககூனகுலை 

வாழையினகணியெலாமடியலீமுமால 

கூனகடுவன்றலைகுருமபைவீழதலவின 

தினகனிவருககையிற்புசைசசசெமமுக 

வானசவிவாலபிடித இழு? தமக திமுன 

சான்கொடுக தலியமபடப்பைசாருமால், 

பலவளைமணிகளும்பதுமராகமும் 

நிலவெழவெயிலெழரீலமபஙசயம 

புலரியுமாலையும்புகு சலிலலென 

மலாதலுககுவிதலுமறா சவாவியே, 

தாளகளுர் துடைசளுசையலாாமணித 

தோளகளுமுலைகளுஞ்சோலைசாட்டுவ 

நீள சனஙகுழைகளுமுசமுடீலககண் 

வாள்களும்வாயகளும்வாவிகாட்டுமே 

இகுதிசென்றலைபுனன்மதகு சும 

பகுதியுட்பகுதியும்பற்றறா, சன 
வெகு தஇரைப்பேரொலிவேலையேமுமூள 

புகுதினுகிறைவுருவளவில்பொய்சையே 

அகரினுஞ்சிவ் தசாட்ட்ணேவெண்பேடையோ 

ஈதிரினுமலகினுமொடுச்குமீனுடன் 

(௧௩௦) 

(௧௩௪) 

(௧௩௨) 

(௧௩௩) 

(௧௩௪) 

(௧௩௫) 

(௧௩௪)



வது விவாககாண்டம், ௩௯ 

இகரியம்புள்புடைபெய*ரத இண்டுறை 

பூரினீர்கடையுகப்பெளவமன்னதே, (௧௩௭) 

கூடியபிறஈலசசொளகைசணடழன் 

ராடியவோ திமமொளிதத சாமரை 

வாடியவாறுசகண்டாவிமாயஈ இட 

தேடியசேவறன்னுள ஈசெளிர இடும், (௧௩௮) 

காற்றினிற்கலைஈ துயாசினையிற்கானறதேன 

ஆற்றினிற்பரா சுசலவாவியணமியே 

சேற்றினிறபழகயெவயலிறசெஈகெலின 

நாற்றினிறபரபபனகாலுபாலுமே (௧௩௧௪) 

பிணையனவிழியிஞாஈடைபெறககெழீஇத 

துணைபுணரோ இிமசொடாசதுபினவரத 

இணைபலபடர்ஈ து தணடேரிழிஈ துமன 

இணைமருபபியானையினெருதச சதேறினான். (௪ 

இடியெனமுழககடவியமபியககளால் 

வெடிபடுமுலசமுமவிசுமபுமெனன$ள 

கொடிகளுஙகுடைகளுஙருழுமககொறறவன் 

சடிகமழ்கஙகைமின்கரையைகணணினான (௪௪௧) 

மூன்னசோர்முனிவரன்மொழிச்சசாபசசால் 

பன்னசத்தரிதுயில்பாற்கடற்கணோ 

பொன்னகாவளனெலாமபுககதாமென 

மன்னவனகஙகையிலவஈ இறககினான். (௪௪௨) 

மின்னிறநுணணிடைமின்னனார்முலைச 

செர்நிறசசுணணமு இமீர்ஈ தசாஈதமும 

ஈன்னிறசகுககுமசசுவரரணணிவான 

வின்னிறமொதத துவிமல£சசமே, (௧௪௩) 

வனணைசெறிவேழமுமாவினகூட்டமும் 

விஜாசெறிதாபப்புயவேகதமச்களும் 

பிரசமாமலர்க்குழற்பேதைமாதரும் 

அரசனுகசங்கை£ீராடியேதிஞார். (௧௪௪) 
  

௮, ச.நண்டுறை - அத்திண்ணியபொயகைகரை,



௪0 அரிச்சந்திரபுராணம் 

அஙகைவேன்மன்னவனருளினோச்னோ 

மங்கை சனகற்பினோவமைசசர்மாண்பினோ 

வெஙகயற்கட்பெருவெளள ததோடும்போய்க 

கஙகையைப்பெரும்படைககடல்கடஈததே, 

அன்னமாடுர் துறையகழும்வாவியும 

வன்னமாமதிலகளுமாடகூடமும் 

பொனனினமாமேடையுமபொலிஈ துதோன் றவக் 

சனனமாபுரிதனைககணணிதஷேகைகினான். 

இரஈகரெொொசகரெனற கூறவே 

முூனனவற்குணாசஇயமுனிவாசோசதகியே 

மனனவசொன்னவவவலலிவாழ திரு 

னனகரீதெனாகயஈ துகூறிஞா 

வல்லிஈனகரி அமன்னவாவெனளாச 

சொல்லியபொழுதிளிந்றுணுகசமெய்தியே 

அலலியர்சாரினைவளையினபுறப் 

புல்லியகலவியிறபுள கமெய தினான். 

வறு, 

சனர்சொடாச்துபினவரதசடகசடஈ துசென்றுவெஞ் 

சினஈதொடாகசவெமபரிசதரிசஙகுதச்சமைஈசனும் 

மனஈதொடாஈ துகொண்டவலலிமனனுகன்னமாபுரிச் 

கனர்தொடாஈசமாமதிற்கபாடவாயிலெய்தினான. 

மடங்கலுற்றவாயிறோறுமகரசதோ.ரணககளும் 

* இடங்கணிபபொறிப்பரப்புமெணணிறச் தமாமஇிற் 

இடகசடஙசரீலமுகளொசெமுச சசஞ்சமும் 
இடஙகருஞ்சுணககுமீனினஙகளுமபெருத வே 

நிகரிலாதபொற்குவட்டையட்டிறக் துநீணினா 

ஈகரியெககும்வைசததொசதாகருமாடகூடமும் 

சகரசேமிவரைதிரிததசன்புறஞ்செறிச்சநீர் 

மக.ரவாரியொச்தசெம்பொன்மதிலுரீள் கடககுமே. 

மத்லா 

(௧௪௫) 

(௧௪௬) 

(sea) 

(௪௪௮) 

(௧௪௧) 

(௧௫௦) 

(௧௧) 
  

இடஙகணி - சக்டுலி,



வது விவாககாண்டம், 

பங்கயசசசாயவண்ணறன்ருலப்பசேோதன் 

அஙசணவானகத்துரினறோராறழைததனன்முனம 

மங்கையைபபயஈ தமனனனமாஈசாசகுளெண்ணிலாக் 

கஙகைதா துளானெனசசகலிததகேதனஙகளே. 

விண்டலத்துமாதரிரதமேதினிசகிறஙகவும் 

மண்டல சதுமாசாவானினவணமைசெனறுகாணவும் 

கொணடல்விணடெழசசமைசசகூடமாடகோபுரம 

அண்டாணடமூடறுச க சற்ழுமப்புறசசவே, 

நெடியமாடரேசடரசுதினிரை௦கு சசசாளரத 

இடையினமாசரெழின முகககளெஙகணுமவிளககுதல் 

கடிசொளவெற்பினமீசெழுக சகா தனை ததுளை தததின 

நடுவுதித்சசளிரமஇிசருிகரெனபபொலிரஈ தவே. 

அலஙகறஙகுவேலிஞனனீகவெளளமரரகாப் 

பொலககலஈசமாமதிறபுறமபெலாநிறைஈது பின 
நிலஙசவாச இடசசெறிர சரீலவேலையேழுமோ 

பிலகசலஈதசெனனவேபெருதவாயிலபுககதே, 

சோரணசததுநீழனமனனறுசோகிரதஈவேடிகைப் 

பூரணககுடஙகளுமபொலிர இிலயகு $ீபமும 

சாரணததமைசசாதகசெருககளுககடஈ துபோய 

வாரணதடிழிஈ தமனனனமணடபச திலெய இனொன் 

தீருவிருஈ தஉரனிருர் சசபைகொணமணடபச திலே 

மருசன்வர் துபுகுதலுஈ சனமனமகிழா துமதிசயன 

ருரு தவரசரோமொதனசதிழிக துபோய 

இருகரககளிறுகணபினெ நஇிரடர்து சழுவினான். 

முணிவருககுமரசருககுமூழுதுமாசன௩ககொடுத 

இனி துகறியவவவணியாவருமிருஈ தபின் 

அனிசகவேலைமதிசயன்றதைனத்திருர் தளம் 

சனியவாசமுகமலாஈதுகண்களிப்பசோகூஞன். 

வெற்றிமன்னனும்மணம்விரும்பிவர் சமன்னரும் 

SDP her pion she துலஙகுதாரமைசசரும் 
பற்றியுற்றெதிர்ர்தசண்களபசுமரத்சிலாணிபோல் 
சற்றிமைக்லொதுவளளறன்முச த்தைநோக்கஞர், 

௪௧ 

(௪6௨) 

(63) 

(௪6௪) 

(s@@) 

(௪௫5) 

(56௭) 

(௧6௮) 

(௪65)



we. அரிச்சந்திாபுசாணம் 

Gap. 
மாரசருமாசராருமன்னருமமைசசா சாமூம 
ஏஈசலைப்பராசசகணகளிமைசதிலாபிறிதுசோககாா 

மாச சளிரனையமேனிவாணுதலிர கியெனபாள 
காஈசனுமிவனேவேறுகாமனுமுள னோவெனபரா 

சிசதிரமபோலமனனனிருஈ சனனறிகைச நமவேரோ 
உசதகாமுரையானாகி.புள ரரளேமசழெசசிபொயக 

அசுஇிரவிழியாணமேரனை ரா ஈவமுடையளாயின 

இது திருப்புயமுமாபுமெயதமெனரெணெணிகை சதான 

சிவனமககருளிசசெய்ச திருவுள பபடி யேகாண்ப 

,கவனறனககெயகமாயினேழையுமியானுஞசெயச 

தவமுமாதவமாமலலாற்றவமுமெனறனையைபபேறும் 

௮வமெனவெண்ணியெணணியஎளவிலாசமுகசஓுநறான. 

காளை சன்முசசசைசோக்கசகட ald sires Dw Quwwre 

வேளைவென்றிலசகுகணணனவிதிச சவாறளிசதுமயாமே 

வாளைவெனறிலஙருகணணாணமாமணககாவணசதுள 

நாளை வாதெயதுமின்றாடமினுஞசாப்லெனறான 

சைசசலஞாற்றுரீடடிமஇொயனகட்மெசசச 

சகதமகசலிச சசாாபிறாராஈகனாரசரொலலாம 

உ்சமகுண-சதினானுமோகரகுமணடபச இனீகக 

மச தகககவிற்றிலேறிமாரிகையிட சதுசசாரக சான. 

வாரணசசணணலேகம ூசயனவையிலுந்ற 

காரணமனை ச துககேட்கெசாரிகையொருசதியோடி த 

சோரணவாயினீஈடச் துடியிஏ டயமு சசசெஞ்சொற் 

பூரணகசளபககொஙகைப்பூவைசனசோயிலபுக்சாள். 

புாசவடன்னைசோகடப்பொற்கொடியதசயித்திஐ 

இகெகணதச்தோடிவா சவருச இியென்னியம்புகென்ன 

அ௮ச்சணசதரிவைசெம்பொனடியைசசன்முடியித்குட்டிப் 

பககமுமிடமும்பரா சதுப்பவள வாயப்பசை ச.துரைப்பாள் 

செ இருவனையாயுன்னை ச்திருமணமுடிசகவேண்டி 

வர் சனாரனேகரர் சமன்னவன்சபையிந்புக்கார் 

௮ஈசமனனவாகடம்மிலடலரிசசக தரன்றன் 

சர்சரமுகஙகண்டிஙகேவரமனர்துணிஈ கதிலேனே, 

ழதலர் 

(௧௪௦) 

(௧௪௧) 

(௧௬௨) 

(௧௬௩) 

(௧௬௪) 

(௧௬௫) 

(௪௬௯) 

(௪௬௪)



வதி விவாககரண்டம், 

உடுக்ரு5$ருலகமேழுமொன்றின்மேலொன்றைவைசசே 
அககு£ளபுயமுஞசெயயாளாவியுமனமுஈ தாவிப 
பகெகுமவாளவிழியுமார்புமபரிசிலாமகழசாளும் 
கொகெகும்வாகரமுமாதருளமெலாககொளளைகொளளும் (௧௪௮) 

இருசசிளாமுகமுமவோவுஞ்றொசசெமபவளவ Mio 
மருககிளாமாலைமார்புமகாகுணடலமுஙகாதும 
சுருககெயமருககுககணடாறறுடியிடைமடவாராவி 
இருககினுமீருககுகில்லா இறகனுமிநககுமனறே. (45 &) 

நிரஈ தரவுரோமரேகைநீலமுமவயிறு மாபும 

yo சாசாபமொசசபுருவமுறுகறுமபடட 
மரஈதழை ச திடாசைககுமுறுவலுமாயனறனபால 

கரகசவாரமுசசசொலலுநகஈ சறகுமிலலைமனனோ (௧௭௦) 

இதையமூடுருகருமினபச திறைவனையறறுநோகக 
ததையுமாமலாததா£வேச சாசஙகளைசசூழகோககின 
புசையிருளகடிஈ துவேலைபபுவியினைவிள ககுஞ்சோஇ 

௨ தயனை சகசகணடசணகடகுககளைககணட சாமே, (௧௭௧) 

மின்னை நேரிடையாளகூறககேட்டலுமவேர் சன பாவை 

தன்னையுமறா சாளிட்டசஙகமுகுகலையுர் தசாள 

அனனையைமறகசாஎ பேசுமவாசகமயாகதாளவேறு 

பினளையுமிழஈ தாளகாசலபெறறதொனறன றியினறே (௧௪௨) 

வாசமென்சலவைசசேறுசானமுமபுழுகுமவாரிப 

பூரவுமேனியெககுமபொருச்கெழவியனசாஈ தாறறி 

வீசவுமேனமேறகாமவொ சழன்மணடப்பினனும 

ஆசையககடலுட்டாழரஈதாஎருககனுககடலுட்டாழகசான் (௧௭௩) 

அறகெடுஞ்செயசோல்வேர்தராண்டபாபிறர்க்சரஙகா 

மறநெடுககொடுக்சோல்வே தர்ககளித்தவாவனமபுசகாற்போல் 

புறசெடுகசரிசுழவேலைப்புவியெலாககொடிய$ல 

நிறநெடுஙகஙகுற்காகசிநெடும்பகனீயகற்றனறே, (௧௭௪௪) 

மஞ்சடைவானமீருய்மண்முதலாயபூதம் 

அஞ்சடையப்பேரூழியகண்டபூரணமாய்கின்ற 

ஈஞ்சடைசண்டத்சண்ணனாடகாடி ச்தஞான்று 

செஞ்சடைவிரிர்சதென்னசசெறிர்த.துசெச்கர்வானம். (௧௪௫)



௪௪ அரிச்சந்திரபுராணம் முதலா 

ராட்படத்சருமசசெஙகோனடச்தியவேர் சாசாட்போய்த 

தோட்படுத சவர் சமமககள் சுடர்முடிகுடுமுன்னா 

சோட்படையிமைக திரு தகுறுகிலவோ சருயககும் 

வாட்படைபுருர் ததெனனவா ததுமருளகூாமாலை. (௧௪௪) 

மறைர்ததபரிதிமேனமேல்வளர்ச ச துசங்குற்காலம் 

அறைஈததுவாடைவான ததருமபினவனர் சமீனகள 

குறைஈ ததுசொடியமாலைகூரிருட்பிழமபு துன றி 

நிறைர்த துநீலவேலைகிலமெலாககவாசசசெனன (௧௪௭) 

௮ருயெமருகருற்பேதையழன்றெழுகாம்ததியால் 

உருகியவுளள ஈதாவியுலகெலாமேவிசகாயர்து 

கருகியசெனனசசேவாகடைர் தராளெழுர்தவாலம 

பெருகியஇன் றமெனனப்பிறககருஎசெறிஈதசன்றே (௧௪௮) 

முன்னரேபொருதுவெல்லாச்தலைவரைமுனிஈ துசெக்கோன் 

மனனவரகோபககொண்டவொளவிதாதசெழுஈ ததேபோல 

இனனமுமியடனாவியிறஈ திலசெனறு£றிச 

துன்னிருளிரிய நூறியெழுஈ சதுசுடாவெணடிஙகள் (௧௭௯) 

இருளையொச கிலககுமேனியிறைஃடலசடைசஈசகாலம 

பொருளையுற்றிடாசவெலலாமபுராதராதியாககுஈலட 

உருளவேிரட்டிவாரியளவைகசவமுதசாரசு 

இிரளைமேன்மிசாதசெனனததிககளவஈசெழுஈசசன்றே (௧௮0) 

திஙகள வெணகுடைக$ழசெனறற்நோமிசையேறிவாரி 

மஙகலமுரசமாாப்பமகரகேசனநினரோஙகக 

கஙகுலீவெயகளிறுகுழசகெடுளிப்புரவி தூண்டி. 

அஙகசண்மாஞாலமெலலாமனகசவேளபவனிவர்சான். (௪௮௧) 

கருப்புவாசிலையையூன் றிச்சால்வளை த் இசைகள்பாடுஞ் 

சுருப்புராணேற்றிககஞ்சர் சளவுடனசோகஞ்சுசம் 

௮ருப்புவாகணைக€ணியக ச திடையெடு ததொன்றொனறு 

விருப்பிஞால்வருர் துமானைவெவவினைப்பூசலிட்டான். (௧௮௨) 

மாரவேள்பகழிமாரிவல்லியினுடலைமுற்றும் 

சகரவேதிஙகட்செர்தியெரிச்சவேயெரியாதாகி 

வீரவேளனையான் றர சவேட்கைமீ ச ரசசண்ணீர் 
சோரவேயமளிமீ துசுழன்றுலீழ்ச் இனையசொல்வாள், (௧௮௨)



வது விவாககாண்டம். 

Ga mg. 

சண்ணிலாப்பாசககசாமனெய்சவெம் 

புணணிலாருயிாபொடி சசசலபபோனவா 

றெண்ணிலாசெனைசசினாசெழுஈ தவெவவினை 

வெண்ணிலாவேயிதுவீரமலலவே, 

ழே வறு, 

உன்னைககொனள்றனறருவிலியாக்ிேன் 

றனனைசகொலலுவசாணமைசசனமலால 

பினனைககொலவசெனபெணபிறப்பாகிய 

எனனைககொலலுவதேழைமைபபாலதே, 

உருவககாமன்றுணிகசவுடறனைச 

செருவிற்கொலலவெழுா சவெண்டிங்களே 

ஒருவற்தேவசற்கோருயிரனறியெற 

திருவாச£யவிரணடுயிரிலலையே, 

முன்னிளைஈ்தலாசொட்டபவனமூண்டபேரா 

சன்னினைஈ தகளாஈசவெனமேனியைத 

இன்னிரினசலதின்௧கை௪ இஙசளே 

என்னினைஈசெனையிபபடி.காயகெனறாய 

உன்னைகசாயர்சபணிசகுறவென்றுகொல் 

என்னைககாய்க சனையேஈ திள ஈதிஙகளே 

முன்னைககாய்ஈ திலையெனனுயிர்முத்றிய 

பினளைககாயக துபிழைப்பிககவல்லையோ. 

௮ருச்தியோதெம்மென்முலையன்பாதோள 

பொருததியோகைகொணடாடவொபூவைமா£ 

வருததகுயோய்வுறவாடடினையெனனையான் 

ஒருத்தியோவுனச்குட்பசைசஙகுலே, 

வெஙகையாதபன்லீழ்தலும்யானுனைச் 

செஙகைகூப்பியதீவினைகோகடகயே 

அஙகையாலெடுச்சாரழற்கொள்ளியென் 

சொககைமீதுகொளுச்தினை திககளே, 

௪௫ 

(௧௮௪) 

(5௮௫) 

(௧௮௪) 

(௧௮௭) 

(௪௮௮) 

(௧௮௧) 

(௧௧௦)



Gr அரிச்சந்துரபுராணம் 

Gar naraQar@s Sr pO moor maven 

கனறுலாவியகணணகல்விணணெலாம் 

சென்றுலாவுதிறைாகசடலன்னமால் 

நின்றுலாவமெனனெஞடம்போதுமோ, 

போதசோதசகவாச்கியுமபோடிலாய 

பாதசோசகவேபனிகசஙகுலே 

* குதனோேமுற்றோன் நியும்ற்றைசாட் 
சாதநோசலுயகறறிலைபோலுமால 

நிரவுசெனறலுநீளவிசுமபெஙகணும 

பரவு திஙககளுமபாயதிரையோதையின் 

வரவுமபோரவினமசனனுமபோடிலா 

இரவொனறேடூனெறகியாருமொபபிலலையே, 

பூழிசென்றுபுரணடபொற்பாவையைத் 

தோழிசெனறுதெருட்டலுசதோழியை 

௮அழிசென]$றெனறடைஈதபினெத தனை 

ஊழிசென்றவெனரொண்ணுசலகேட்டனள். 

சோழிகை சசலககூப்பியித துன்னிருள 

காழிகைககிடமே*ஈலககேலென 

வாழிகைபபிடிவா துமனனாவெகை 

கோழிகைசசலசசைககொட டிசகூவிற்றே, 

வேயடகடூனைவேலையட ௩னெ 

தியடஙெ திஙகளுககககுலும் 

போயடகளனெமனமதனபோரெலாம் 

வாயடகசெவணகுமுதநகளே, 

* சாரிசஙகஈ துயிலெழச்சன்னி 0மால் 

பாரிசஙகம்பொறுச்த துபார்ச்சவே 

ழதலா 

(௪௯௧) 

(௧௧௨) 

(௧௬௩) 

(sae) 

(௧௧௫) 

(௧௬௬) 

  

* சூசன் - அருணன், *] என்று - சூரியன், 

{ ஈலஙககேளென என்றும்பாடம், 

* காரிசஙசம் - காக்சைச்கூட்டம், 

0 மால்பாரி - பூமிதேவி,



லது of ir GST Got Ln the eer 

ஏரிசககமெழுர் துமுழங்டெ 

வாரிசககணமலாச் சனவெக்குமே (௪௧௭) 

கொல்வளாயினுககோதையைசசக திரன் 

வெல்வனாயினுமேலவனை சசெயல் 

சொல்வனானென்றுதுணணெனசசெஙகதாச 

செல்வனாழியதோமிசைத்சோன் றினான (௪௯௮) 

சோலையெககுநதொழமுதிகளாஈகன 

ஆலையஈதொறுஞூசஙகஙகளாரசதன 

மாலைவெணகுடைமனனவாமுனறில்வாயக 

காலைமாமுரசஙகளகறகனெ (௧௬௧) 

முன்னமனனனமுகாசசமொரேழெனச 

சொனனநறறினமவகதுதொடககலும 

மன்னனுமமறையோர்களுகமாசரும 

கனனலஈ திருககாவணதசெயதிஞா். (200) 

வேர்தரீண்டினாவேதியரீணடினா 

மாக தரீணடினாமஙகையரீண்டினா 

ஆயா தீ தியமைசசருமவவவா 

சோரதசேனையுஞ்சேவர் தீணடின. (௨௦௧) 

வாகையுறறுமதனொருபால்வர 

ஒஓகையுறறுவணடோலமிட்டேவரப் 

பாகையுற்றபனிமொழிப்பைஈதொடி ச 

தோசையைககொடுதோழியாதோன்றினா (202) 

அஙகையிற்பொலிசஙகனமாததெழச 

செககயற்கண்டிருககுழையைப்பொக 

கொககையெனறிருகுன்றுசுமாதெழின 
மஙகைமாளிகைவாயிலினமேவிஞள் (௨௦௩) 

வல்லெனப்புடைக்குர்தனவன்பொறைக 

இல்லெனககரு தும்மருககிறறிடும 

மெல்லெனப்பதம்வைததுமிதிததுமுன் 

செல்லெனப்பொற்ிலம்புபுலமபுமால் (௨௦௪) 
  

* ராதரும் என்றும்பாடம,



அரிச்சந்தாபுராணம் 

நீடிவார்ர் துநெறித்சகுழற்சிகை 

ஒடியுட்சுழியும்புபலொ ச ததால் 

ஆடிசோகடூயணிர் தவணிசசுடா 

கோடி.சூரியாகூடி யதொத்சதே. 

ஈசசுக்கட்டியுல்லமு தும்மிக 

வைசசுககட்டியமாமுலையாலுல் 

சசசுககட்டழியும்மழியும்மெனக 

க்சசுககட்டி மறைச சனாகணணையே 

அ.தஇநூலுமனை ச துலகுககெடும 

நீகியனறிவணீசெல்வசெனனவே 

காதியோடியசகணகளைககா துபோய்ச 

சோதிவராகுழைசொட்மெறிசகவே 

சாவென்றெணணுஙகாசசரிசசா திர 

வாவெனறெணணறுமனனரைபபபுறம் 

போவென்றெணணிபபுகலகெறபோலவே 

தாவுசோஇககலாபக ஈழஙகவே 

கைதசலததுணைவீகெக தாமணிப 

பசுதிபினனுமுனனுஞசெனறுபாயவே 

எயசச,நணணிடையிறறிடுமெனறுமேல 

மொயசசவணடுகலைஈ துமுழஙகவே 

சென்னிரின றிரு£றடி மட்டும்வான 

மின்னினாலமை ஈசதனனசெமமேனியைப 

பொனனினன மணியாறபுசைதசேயெழித 

சனனிஈசனமணகசாவன சதெயகிஞன 

பெடை டை சதிருபபெண்ணாசெயதிய 

,திடையினின றவசேத தியியமபிடக 

சடையுகச்திற்தடலளொதாலென 

அடையமன்னவா£லிசசெமுதனா 

தேரினேறிததஇிசையெககணும்வரப் 

போரின்வீரர்களபொம்மென்றதாஈசெழு 

மூரிலீரமுரசமுஙகாளமும் 

பேரியுஞ்சககும்பீலியுமாசதவே. 

ழதலா் 

(௨௦06) 

(௨0௪) 

(௨0௮) 

(௨௦௧) 

(6௪0) 

(௨௧௧) 

(௨௧௨)



வது விவாசகாண்டம். 

சாளமத்தளர் சண்டிசையாழ்செரு 

நீளமட்டுநிறை சனாச்க.ர 

வாளமட்மெலிர்சனதாள்ணட 

சோளமட்கெகொடி தஇரளுற்றவே. 

பாரிநின௮பரஈசெமுா சண்டாசதம் 

களரினோடி.புயாஈதபெருஈதுகள் 

காரினுணடுளிககண்மறைஈதெண்டிசை 

மூரியானைமசத் துளைமூடி.ற்றே 
யானையும்பரிமாவுமிரதமும் 

சேனைவென்றதிருமொழிமாதரும் 

ஏனைகின்றவிருபிறபபாளரும 

சேனையு திசைசோறுஞுசெறிஈ தவே, 

இமககுடஙகளிரணடுசனமெனச 

சுமககுமெனசொடிரூட்டுஞ்சுயமவயரம் 

எமசகெமசசெனவெணணிவருமவா 

தமசகுப்பினனரிசசஈதிரனறோனறிஞன 

அன்னகாலையினஙகைசணீட்டியே 

கனனனமாமொழிசசாரிகைதோழிமா 

மன்னாசாமமுராடுமவழிகளும 

இன்னதினனசெனவெடுசதோ துவா 

ேவறு. 

அதிபாரசனபாரவ திரூபமலர்மானையனையாயிவன 

ந திபாயவுயாபோ தினறைபாயரிறையா தறைவாவியில 

மதியாமல்வலைமீ றிவெடிபோனபருவாளைவளைபூகமேல் 

குதிபாயமடல்£றிவிமுதேறல்கரைசாடுகுடாடனே 

௪௯ 

(௨௧௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪6) 

(௨௧௪) 

(௨௪௭) 

(௨௧௮) 

இருணாறுஞ்சொததவிழியாய் தவண்டெயச சவிடை யாயிவன 

சுருகைபாதததினியலபாமருஞ்செரசொடியேவியே 

முரணாமன்றிட்டமசவானெடுகொறறமுடிசாடினோன 

சரணாரவிஈசத துமகராலயக*துறறசுபிழமாறனே 

மலிவாசமலர்பூசியளிபாரெறையோ இிமயிலேயிவன் 

ஒலியேறு ொமோ துமுவராழியுலகேழுமுடனாகவே , 

(௩௧௯) 

  

* துற்றல் - நெருககல், 

q
r



@o அரிச்சந்திரபுரசாணம் ழத்லா 

வலியோசளெளியோராைஈலியாமலசையாதமணிவாயிலான் 

புலியேறுவடமேருரிமீ திலிடுமீளிபுனனுடனே, (220) 

லிடமேவுகடல்போலுமடனீடுணைபோலும்விழிமாதராய் 

வடமேருரிபோலுமுயாதேரினிடையேறிவருகோமசன் 
சடமாடுமடமாதர்தனபாரநிகரான தடவாயிலார் 

குடமேறிவளையாரமணியீனுமணிமேவுகுருசாடனே. (௨௨௪) 

முருகோடுபுழுகோடுபணியோடுபிரியா தமுலையாயிவன 

பொருகோடுகொடுவாசமலாசாடி யிஎ மேதிபுனல்பாயவே 

ஒருகோடிகயலோடவொருகோடியளியோடவொருசோடிலவெண 

குருசோடவொருகோடிசினவாளைகமாயேறுகுருதேசனே. (௨௨௨) 

முயராவியணுகா துவியா சாவும௫ுபோலுமுகமாசராய 

புயருவுமுயர்தேரினிடையேறிவருமாலைபுனை மாபினான் 

கயறாவாறுகீலமுகைபீறிமடைமுகெமழ்சேறல்போய 

வயருழவயலூடுவளர்சாலிக காதாழுமகசேசனே (௨௨௩) 

முளையேறுவணடரணவிருசோணறுககு தலைமொழிமாதராய் 

உளையேறு திண்புரவிகரிகுழவிககுவருமுயாதேரினான் 

தளையேறுகின்றவயறனிலேயெழுககமல சளமீ திலே 

வளையீனுமொணடரளஎமதிபோலெழுககவுடவளகசாடனே. (௨௨௪) 

௮ரிசர துவிழியாமிவணிசேரின்மிசையேறியடைகோமகன் 

விரிசர் துவினையுண்டவொருசெ துமுனிதஙகுகிரிசிர் துகால் [ம் 

பொரிசெ தவலாபுனகுபொருளசிக சவலா கொனறைபொறிவண்டின 

வரி சமகரஈதமலாசர தவரு?ர் துவள சாடனே. (௨௨௫) 

சுரரஙகமிகரொர் து-டை.சன்றதினம்வாதசசையென்சொலாய் 

நீரரஙசமகைசொணடுச துரககவிரிஏர் துஈடுமிர தமால 

ப.ரரககமிசவெனறுவினை கொண்டுசிலைகொண்டுபடைவாசசாள் 

வரரஙக தராகொன்றமதனஙகமுருமஙகவளகாடனே, (௨௨௪௬) 

தேஞ்சாலுமிருகுன்றுகளையஞ்சுமிடையஞ்ச திருவேயிவன் 

* ஈஞ்சாலுமிறவாலு0மிறலான இடை பீறியிழிதேறலும் 

காய்ஞ்சாலுக திர்சாடமாஞ்சோலையிடைசோபுகனியூறலும் 
பாய்ஞ்சாலைவயலூறுபூஞ்சாலிவிளைவேறபாஞ்சாலனே, (௨௨௭) 
  

* ஈஞ்சு - ஈச்து, ௦ இறல் - இறாலினவிகா.ரம



வது விலாககாண்டம். டுக 

தேம்போதினீர்ச்சாதுபூம்பாளைரீஙகாதசேககோசையாய் 

கூம்போடிவானறோயுமான்றேரிலீண்டாசைகூர்க்தேறிஞேன் 

அதம்போடுகூன்சோவொர்சோடியீன்றேரிதோய்ஈதேறவே 

சாம்போடுசேம்போடுசோஈதாரமாஈதோகொர்சாரனே, (௨௨௮) 

அடர்ஈதோடிகெஞ்சங்கவர்ரசேவருககணணணகசேயிவன் 

சீடரதோறுமங்கஙகுழன நானருஈ தஞ்சயககூாக.ராத 

தொடாநதோடவெககுககலைச்தோடியஞ்சஞ்சுணககாழிரீ£ 

கடஈதோடியென்றுககரும்பூரிறககுககலிகசேசனே, (௨௨௧) 

இகழ்ச் இடுமதன்புவிபுரர் இிடவளாஈசெழுமிள ங்சொடி யிவன் 

Bays gars சுமணி தணகழனியெகக ஹணுகிறைர் துரி.ரவப் 

புகழர் தசடவினசனவிரும்பனகுளம்பிடைபுைஈ துமுனையின் 

அகழசர்துழுச௪டககொழுகெரெ தலைமடி.ஈ இிமெவர் தியசே. (௨௩௦) 

புத்தழூதமொத்சமொழிவெற்பைநிகரொத்சசனபொற்றொடியிவன 

சுதசரிபுணககுசலாசொறகரிவமுககரியக.தசகெறியால் 

மு.த்தணிரசைசசியாசனதஇிடைகிமிாததெறிமுழுக்கலவையில் 

மத்தகரடச்சரிவழுககுறுசெருசசெறியுமசதிராபிரான். (௨௨௧) 

கருமசசமனையொச்சசொலைவைச்சச்மூலைபெற்றகளிமா சராய 

* பெருமசசமருமிசகவிரதச இனிடையுற்றபெருமானிவன் 

இருமசசஈயன சதாமுலைமுததிலவிழுமாசவிடையிற்றென 

வருமசசமலா தற்ப்மனமசசமுறுமசசவளரசாடனே. (௨.௩௨) 

கடனாகமொருகோடிவயவாரிபலகோடிசடல்போலவே 

உடனாகவரமேகவளவாயவொருதேரிலுறுகோமகன் 

மிடனாகமடல்பூகவிரிபாளையெனராணிவெளிமேயகலா 

மடனாசமிசைசோகைமயிலேறிமலரூடுமறைசேகயன், (௨௩ ௩) 

வாடிவிழுதூலுமிருமாலவரையுகேரிடையுமாமுலையுமாச 

சூடிமிசகவானிழியஞாலம்விளையாடிவருசோகைமயிலே 
ஆடிரிழல்போலுனுளமேவியணிதோமிசையுமாகெவருவோன் 

நாடியறசாளுமுயர்கோசலமசானகுலகாடனிவனே. (௨௩௪) 
  

* விழிபெற்ற களிமாதராய் எனவும் பாடம், 

ச பெருமச்சு - பெரியமசச,



Hees OAT Y TT eh b 

G aw wy. 
மர் ரமனையதோள்வள்ளல்பேர்சொலச 

சு தரச்தோகைமாதோளை த்தாழத்தியச 

சக் திரமதியரிசசஈ இரனறனைக் 

கர்தரநீட்டியுட்கருத் துசோக்கிளள், 

௮ஙககசைவேன்மனனனுமாசைமீசகொள 

மஙசை தனபககயவதனகோக்கினொன 
செய்கயற்கண்ணிஞனடிருககழுச இனில் 

மககலகாணு ரீ இவயஙககசணடனன. 

சன்னியென்றெணணினககனனியோவலள 
முன்னசேமககலமபூணடமொயகுழல் 

இனனமுமொருவருககெயதுமோவெனா 

மன்னவன்மாதுலற்குரைவ ழஙகனான். 

பொறுத்துமுனமககலம்பூண்டபேதையை 

மறுச்இிரண்டாவ துமணமுடிப்பரோ 

சிறு சதவர்செய்சொழிறிரைவனாப்பிதில் 

நிறு, இினீர்ரிரெஒனாகெடி துகூறினான் 

வளளலீதுரைத்தலுமதஇிசயன்றன 

துள்ளமவிட்டோககியவுவகையம்பெரு 

வெளளமுள்ளடககியேவேசாகாளிவர் 

சளளமோமெயம்மையோகட்டுரைதததசே 

தையலாள்கழுச்தினிற்றாலியுண்டெனில் 

கையிஞற்கண்ணுறச்காட்டுடிெொெனச 

செயயகசையறை தணிகூக்கற்சேர் ச இியிவ் 

வையலும்பொய்யனென்றரசர்கூறினார். 

மண்டலவேர் சனெம்மடாள தமஙசலம் 

சண்டதுநீங்கடாஙகண்டிலாத.தும் 
இண்டிறலீரொருதேவர£சியம் 

உண்டெனமதிதயலுனாப்பதாயிஞன். 

௮ண்டர்சாயகன்வரமளித்தசாளையில் 

வண்டணிகுழலியோடு இத தமங்கலம் 
சண்டவர்பதியிவட்சென்றகட்டுரமை - 
உண்டலஃ தன்றிவேறுண்டுகேட்டிரால், 

ழத்வா 

(௨௩) 

(௨௩௪) 

(௨௩௭) 

(௨௩௮) 

(௨௩௪) 

(௨௪௦) 

(௨௪௪) 

ர ந 

நவக் ரய 

(௨௪௨)



விளாககாண்டம, 

மஞ்சனசசடையினான்வ.தஇல்வர்தராள் 

கஞ்சனைநீழலிற்காண்பதன்நியே , , 

அஞ்சனச்சண்ணிககுமகனகக்செப்பெ 7 

தெஞ்சலில்யாவருமியானுககணடிலேம். 

0 வறு, 

என்றலும் ல்லிமுனெண்ணியசாமம் 

PAT DOV He Ch Alcor cor evan He 

'சென்றன்மார்பிதசோசெனவுன்னா 

மன்றலாமாலையைவானிலெறிஈ தாள 

வாபபயில்பூண்முலைமாலையுநெஞ்சும் 

பார்பபினமனனவாபற்பலாகணணும 

தாரபயில்வேலரிசசர் தினெனபான 

(மாபிலணைந துமலாஈ சனமனலனோ. 

வஞ்வெழஙகயமாலையணிரசோன் 

செஞ்சுடரினமுகநின்றொளிசெய்ய 

வெஞ்சுடாமுன்சயொமெனமிககோ 

கஞ்சமுகஙகளகரிர் தனவன்றே, 

மாதர்களாத்தனர்வானவராததா£ 

தோகளாாதசனர்கேளிருமாத்தா£ 

சூதாகளராத்சனா துறவருமாததா£ 

வேதாகளார்ச்தனர்வேலையடஙக. 

சல்லியலூலதிகாவலர்பாடப் 

பல்லியமும்பலபாடலுமார்பப 

அல்லிமலாசதொடைமாலையணிஈேேத 

வல்லியுமன்னனுமாளிகைபுச்சாா, 

மின்னியதாமவிளககொருகோடி 

கன்னியாவர்துகலச்தொடெடுப்ப 

மன்னியமாமணிமஞ்சமணைர்சே 

'பொன்னின்முலைச்கொடியோடுபுணர்க்தான், 

ஆரமூற்புசைகாசரைரீர்சாப் 

பூரகரர்தமணிர் தபுலர்த்திப் 

பாரதனத்தினிலிட்டபராகம் 

சோரவணிர்தெறிசுண்ணமெறிர் த, 

(௩ 

(௨௪௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௪௪) 

(௨௪௭) 

(௨௪௮) 

(௨௪௯) 

(66௦)



௫௪ அரிச்சந்திரபுராணம் ் முதலா 

மல்லிசைசண்பகமாதவிபுன்னை 

மூல்லைருராம௫ஏழ்முண்டசநீலம் 

அல்லிரிறைஈ தசெவர் திசெருக தி 

புல்லிசழ்வாசமளைஈ துபுனைஈ சார் (௨௫௧) 

அஙகையோடஙகசையணைசதுடலொன்றக 

கொஙகைபுயசதாளகுனறிலமுகசச 

செகசயலசெனறு திருககுழை சாவ 

மஙகைபுமன்னுமகழக துபுணாசசா£ (௨௫௨) 

வறு, 

வாசமார்மாலைமன்னவனமுன்னாண்மருவிடாவெகுளியின் மலைர்,து 
பூசல்வேளபலகாலெயசபுணணுசகுப்புணாழமுலைவேதுகொணடொ 

மாரிலாமணிசெய்சுடகசசார்சணமலாககாமாசமேற்சட்டி  [ந்றி 

ஆசைசோய் ீரவமுசவாபு சுகமளித் சனளரிவையாபெருமாள 0 

சண்டசண்வாங்கா் திருவருமதனாற்கலவி.புமபுலவியும்விளை ௪.து 

முணடசவதனமயெயாருமபிடி னுமுகிழமுலைவடமசைச் இடினும்| தி 

கொண்டலககுழலிலவணடலமபிடினுங குறைவிலாநிறையிடரெய 

மண்டல சகரசன்சிசையமமஙசைமருங்குலினொருவழிசசனறே () 

உடை.ப்பெரும்பண்டமிககசலசசேற்றி யொலிகடனீஈ தியோர் 

அறைசோர், தடைபபெருமபாசசாற் ருமுமெனறோடியறப்பயக தி 

றககுவராபோலப், படை கசலவிழியாள ஸனியொடுசலைபுமபனிமல௰ர்த் 

தொடையலும்பாமாய, இடைகடொவிளைகசவிறுமெனபபதறியிரு 

சையாற்களைர்தருகுறுதசான. (௨௫௫) 

கானைசென்ராச்சமஙகல மிடற்று சலஞாலம்புலம்பிட 7,சனச் 

கோட், டானைசெனற்டரமாதசலைமயகக வலகுலகஈதசேரினைசசெலு 

௩௫, மீனைவென்றடுசண்வேல்படப்புருவவில்வளை தசசயோ ச தியர்டே 

ந௯-௪, தேனைவெனறினிசச செஞசொலாளின்பசசெருததொழில 

பறபலவிளை த்தாள். (௨௫௪) 

இஈகெறிதவறு இறைவனுமயிலுமின்பமுண்டிடைவிடா தணகூச் 
சனனமாபுரியிறந்டிலபகல்கழீஇப்பின்௧டிஈகரெய்துவான்௧௫௫ 
மன்னனுமன்னமெனுஈடைமயிலுமணிரொடுர்தேர்மிசையேறிப் 
பொன்னணிகுுமிரன்னெகெகபாடப்புரிசைநீத் சப்புறம்போனார். ()



வது விவரககாண்டம், ௫டு 

பன்னிறச்தனர்தஙக திரெழு,தனபோற் பலமணிச்குடைசண் 
2மனிழற்ற, ஈன்னெறித தவளககொடிமிசைகெரு௧க ஈவமணிச்சா 

களமா£ப்ப, மின்னிறககொடிமென மருககுலார்மருககுமினடை/ 6 
வெண்சாமாமிரட்ட, அன்னி றப்பொழில்கு ழ்சன்னமாபுரியிலரணமு. 
ழகமுமவிட்டகனருா. (௨69௮) 

சாசசளஞ்செயகைக சன்னியாரில்லோகைசொழுதிபையிடை 

மீள, மாஈசாகளவணஙகலரவவருடனே மந்இிரத்தலைவாமீண்டேச, 

வேர்தாலீழஈ திறைஞிப பணிவிடை கேட்டு விடைகொடுமீண்டும 

செயதப், போகதனனகளிறும்புரவியுசேரும் புடைதொறுககட 

லெனப்பொலிய 

Ga mi 

தோடுதுன்றியமமைமிசை ச்துணைபுணான்னம 

மாடுநின்றதோர்மதுரிமறனைககணடுமற்ரோ 

பேடுிகினறெசைசேவலைபபிரிஈ சயனமலாசோந 

தடுகின்றவசசெழும்புனறறணபணையுற்றா 

கோடுவாமலர்ப்பொழிலையுஙகுளி தடச இனையும் 

நீவொர்சிறைப்பறவையின்குழா சசையுிறை$£ 

அடுவாரை.புமவ்விட சசணிமலர்கொயது 

சூவொரையகாடவொனறோகைககுசதுணைவன 

செய்யமாமலரர சதுமொணபெடைகடேனருஈதாப 

பையவேசுரும்படைவழிபராச தினி தறலால 

தையலாருணவமைததன்பாதாமவரனேககஞ் 

செய்யுராளொசதசெழுமலர்கசாவெலாச திருவே, 

கடிமனைச்சணே தமாகிறீஇயேதிலார்ச்சடியும் 

கொடியர்போலசதம்பிள்ளையைசகூட்டினிற்கூட்டி 

வடி.நெடுஙகணாயமலர்கெடுஞ்சோலைகடோறும் 

கொடியினஙகருஙகுயிலகளை த் துரப்பனகுறியாய். 

ஆரனீண்மடைப்படைப்பையிற்புகாதிகையழுர்து 
அரவோடியேவெளியிடைப்பரவுறுர்சோயம் 

தாரமானவள் வருர் திடச்சணிகையைச்சாருஞ் 
சோரசொத்தனமுத்தனஇருசகை த்தோகாய். 

(௨6௨) 

(௨௬௦) 

(௨௬௧) 

(௨௪௨) 

(௨௬௩) 

(௨௬௪)



௫௬ அரிச்சந்திசபுராணீம் 

மன்றல்வண்டிசைபாடமாமயினடமாடச் 

'சென்றல்வர் தலைத்தலைபலமுழவொலிசெய்ய 

நினறபூகஙகளிலைபழுக்சாயெதாடீட்டச் 

கொன்றைபொனசொரிகளமைபாராய்குலச்சொடியே. 

மசகுமஙகலமுரசெழவண்டுவாழததிசைகக 
உ திரமொத்சசெர்தாமராயோமசதீவளரப் 

புதுமலாச்துணைபுணரிளவன்னமும்பெடையும் 
௨. துவைசெயவனவொப்பனகணடருணமயிலே 

வெடி த்சவாற்ிறுகன்றுகணமேதியின்முலைப்பால் 

குடி சசவேம்பலாலரும்பலாகோசனகப்பூக 

கடிச்துவாஙககுசலூடலின்மகளிகைகணவா 

பிடி.த்துவாஙகு சலொப்பதுபெணகொடிபாராய 

இத்தடச அமீனருஈ தியவன்னயகளெலலாம் 

அச்சடததின்மொயததிழிவனவருரிதியெல்லாம 

தத்சமககளிச.திழுதவாதஙகளை த துறக்.து 
கைசதுளாகட்செல்கணிசையரொப்பனசாணாய 

மேயுமோதிமஞ்சேலினைக்கவாஈ இடவெருண்டு 

பாயுநீளசயலசெயசமலதசலர்படிவ 

ஆயின ிசசஈற்கணவனையமரிடையிழர்து 

தியில்லீழகுவாரொப்பன திரு திழைசாணாய, 

கூமெனனயகளபறஈ தரைகவாகதிடசகுழாததில் 

காமெனனமொனறுயாகததாமலமாமிசையுகளல 

மீகிவொார்கழையேறியேகிறையவைநடுகின 

ருடுவேழம்பமாதலாரிகாததல்பாரணககே 

ஈனபுனற்பதுமச் துதைர் தளிரகறையுணலால் 

வனபினிற்பிடி ததூடியமகளிரைமணாளா 

அன்புறத்தெவிட்டாவிதழாரமுசருர்தும் 

இன்பமெல்லணையொப்பனவிளககொடிகாயை, 

துஞ்சவர் தசாடோழரைவிட்டயறுறக்கும் 

வஞ்சகெஞ்சர்போலலாதுவண்டணிகுழன்மாதே 

அஞ்சலாதுகின்றவருடனிறச சஈல்லவாபோல் 

சஞ்சரெல்லுடனறுப்புண்டுடெப்பனசாளாய். 

son 

(௨௪௫) 

(௨௬௪) 

(௨௬௪) 

(௨௬௮) 

௪௧). 

(௨௭௦) 

(௨௭௧) 

(௨௭௨)



வது விவாககாண்டம். 

அடலனங்கனுகசணியபிடேகமேயளையாய் 

மடல்கொளவாவிகரீரகுடைர் திடப்பாய்கன் ஈமடவார் 

மிடனெடுஞ்சிலைபுயல்பிறைசமர் தபனமின்போய 

கடலில்லீழ்ச் திடுஙகாட்டியைரிகர்ப்ப துகாணாய. 

ஏர்திளஈ சனச்தொருத தியின்புனல்கு௭டர்செழுர்து 

கூர தலஙகையான்முறுச்குவாளகுளி£முகத்தோறறம் 

சாஈதண்மாமலரூடுபோயச்இிஙகளை கசரிய 

பார்தடீண்டுவதொப்பதுபசுஙகொடிபாராய 

சிறு நுதற்பெருககணணியோரதெரிவைமீ£மூழக 

நறுமலர்ககுழல்வண்டெழுர் சலமா துசாலவ 

அறகெறிப்படிபுரஈ சகோலாசாகளிறக்க 

மறுகுமக்குடிபோல்வனகாணடிமாமயிலே 

மஞ்சனககுடைர்தாடியோர்வாணுசன்மடர்தை 

கஞ்சான்மலாககடைர் சசன்மிசைககரம்வைததல் 

சஞ்சலாதவிரெனமுசஈசனைச்கணடுசளும்பா 

தஞ்சலென்றுகையமைப்பதுகிகாததல்பாரணங்கே, 

கானிரைப்பெருநீழலின்வருமொருகன்னி 

தேனினாசசமென்சிசழிகைஈறுமலாசெரிவ 

வானிரைதச சணகருமுகிலிடையிடைவயகட 

மீனிரை தசனவொப்பனகாணடியான்மினனே 

பணைமலாத்சடமூழ்குவாணாசயிற்பலகால் 

மணமறிஈ இடவைததவிர் தவரமலாசான் 

இணைவிழிககுமுன்றோற்றிணககுசந்சைர் சயலோர் 

துணைபிடி சதிதஞசொல்வதபோல்வதுதோசாய் 

அடலையுற்றவேலவிழியினாளவாய்சண்டவாம்பல் 

உடலினுட்பசஈ துட்டிளைபட்டசைந்தொலட 

மடலெடுத்திருமலரடிபூணலான்மயிலே 

படர்தடஙகுடைகே தீறுவாள்படும்படர்பாராய், 

ஈறுமலர்ககுழலாயொருான்னுதலோடும் 

அ.றுமலாத்தடமாடுதன்றோன்றலையொரு சதி 

முறுவலாவலிதழதுச்சியேமுனைவிழிஏவச்சச் 
சறுவிரோசயரோச்கமுகோச்குநீசாளாய். 

(ner 

(௨௭௩) 

(௨௭௪) 

(6௭௫) 

(௨௭௪) 

(௨௪௭) 

(௨௭௮) 

(௨௪௯) 

(௨௮0)



௫௮௮ அரிச் சந்திரபுராணம் 

இன்ன சன்மையயாவையுகசண்கெண்டேட 

மின்னுமன்னனுவகலவியும்புலவியும்விளை ௪2 

ஈனனெடும்பணைகடரஈ சருஞ்சரத்திடைஈணணி 

வனனமாமுலைவைரவிசோட்ட ததிலவர்தார், 

யோனிக்சணஞ்சூழச திடககொடுஞ்சுரத் துறையும் 
மோகினிபபெரு மாடிருமுன்றிலிற்றொழுது 

பா௫னிற்றொதிரதிசசமொழியொடுபனிமர் 

சாகினிததுறையணைக் த திற்படிஈ சயலகன்றார். 

வேரலோககயமலைசளும்வனககளும்விடுச் தச 

சூரலோககியவருவியுஈ தருசதியுககடர் த 

சாரலோககயசககரப்பொருபபையுர் சளளி 

ஆரலோஙயயெவயோ சதிமாஈகரியையணைர்தார். 

வாரணத்சொலியெழுமணிவாயிலிற்புகுர் தூ 

தோரணசத்தெருககடஈ துசோபனம்பலாசொல்ல 

ஆரண ததொலியா திகண்மழையெனவாாச்சப் 

பூரணசகுடஞ்சமந்தபொற்கோயிலுட்புகுர்தார். 

மூளை ச்சவெற்பனகோயிலின்மு தாமலரணைமேல் 

இளை சச.நுண்ணிடையிரஇியுஙகாமனுமெனசசாம 

விளை சசால்லினபவெள்ள ச்.துவேத சனுமயிலும் 

இளை த இளை த்சருள்பொழிர் இடச ஆறி சனரலராள. 

Gu gp, 

திருவையொததகாசதரிசசர் திரன் 

அரிவையைப்ழிரியாமலணைர் தாள 

மருவையுற்றமலர்ககுழலவல்லிசன் 

இருவயித்தித்கருப்பர்திசழஈததே 
செயிரறப்புனன்றேசூடக்சாமசசண் 

பயிர்முளை த்தெழுமபான்மையிசாமென 

உயிர்ரலககொடியொண் ணுசல்வனணமெயம் 

மயி£பொடிப்புற்றரும்பிமலார்தவே, 

திலைமயிர்ச்கண்குருக்சொண்டு£ீள் கருங் 

மகொலைமதர்ச்சண்குழிக் துகுளிர்மூகம் 

ழதலா 

(2.44) 

(௨௮௨) 

(௨௮௩) 

(௨௮௪) 

(௨௮௫) 

(௨௮௧) 

(2௮௭)



வது விவாககாண்டமடு, ட௯ 

கலைநிலாவின்விளாத் தச்ச தா.மணி 

முலைமுகஙசளகறுப்புமு இர்ஈ தவே, (௨௮௮) 

சொடைமலாககுழல்சோரர்துசெழுர் தக 

லுடைநெடுழஈு துபையப்பையவொல்கயே 

நடைபெயாகதுஈரம்புபசுததவால் 

இடையுண்டெனறறியபபட்ட தியாககுமே. (௨௮௧) 

பாஙடிமாரிருபக்கமுகினறுகை 

சாங்கமுனசெலததானடஈசொல்கியே 

ஆகு தியகணிறைச தபின்பாயிழை 

சீலலொமற்ரிறுவனைப்பெற்றனள (௨௬௦) 

பிள்ளைவச் துபிறர்சனனென்றலும 

வள்ளலுளளமகிழா தாவோககெலாம் 

அள்ளி$ரறைஎயசதிறாசேழுசாள 

கசொள்ளைசொண்மினெனககொடுசசானசோ » (௨௬௪) 

மதலைவந்துபிறர் தமசிழ்சசியால 

திதலையல்குஈல்லாதெருவெஙக ணும 

ப.தலைதோறும்பனிநீ£புழமுகுரெய 

குதலைமாசர்கொணாஈதுசொரிச சனா (௨௬௨) 

தொட்டி தாழிசடோணிசடாரஙகள 

மட்டிலாதமறுகுசொறுமிரீஇ 

விட்டமஞ்சனம் வீ தியெலாஙகடை 

கட்டிவைச்தபின்கனனியாகூடினா. (௨௬௩.) 

இளூலொதிடைசசேலையிறுககசமென 

புளசக்கொஙகையிற்கசஈறப்பூட்டியே 

அளசம்பினனியணிகளணிரஈ துமாப் 

பிளவுபோன்றகட்பேதையாதோன்றிஞா (௨௬௪) 

பொன்னின்வட்டிலும்பொன்னின்விசிறியும் 

அன்னுசர்தககுழலுச துருச்தியும் 
மின்னு நண்ணிடைமெல்லியலாரகொடு 

கின்னிலென்றெதிர்நீர்விளேயாடிஞர். (௨௧௫)



gO அரிச்சந்திரபுராணம் 

ஆழிசோரவணிவடஞ்சோர்ர் இடத் 

தாழிரீமொண்டுதாமெறிர் தாடிஞர் 

ஏழுமேசமுமொத்திட சதுபபொழி 

சளழிகாலததுமாரியையொகசவே. 

துடியிடசகைவளைபணை துந்துபி 

இிடிமப்பேரிகைசின்னாற்காசளம 

இடியெனகளொக தாச திடவேழையா 

படியினமினபரஈசென்னப்பரவிஞா. 

முருகசன்வாயசரியொருசதிமுசத்திலோ 

திருககுழறபெயசெழும்புனல்ர து சல 

அருககற்சென்றுமளிசஇமொககயம 

சரறசசககுாா தருசெயல்போனறதே 

ஒருசிதிகொஙகையிரண்டினிலொன்றன்மேல 

துருசதிரீரிருதோகையாவீசிஞா 

பெருததமா தாவெற்பைப்பிணிசததோ 

பருத.தவாசுதெசாம்பிழுப்பாரன 

சவவிசோகரளிீ£முகசசேயொரு 

செவவியாள சக இடுஞ்சிவிறிபபுனல 

அவவியச் தடனாழிவெணடிநகளைக 

கவவிமுனனிமாசட்செவீயொச்தசே 

காருருக்கொள்சருககுழல்கைககுழ 

னீரொருசதிரிதமபததிற்றாச்கலால் 

போருக்கெனறுபுறப்படும்புட்பக த 

தேருககிட்டஇரள்வடமொசத்சசே 

புழுகுசஈ்தனம்பொன்னிறக்குஙகுமம 

ஓழுகுசெசசையு சகமிமசலம 

வழுவில்பொற்சணணகல்லெண்ணெயமஞசணீ i 
முமுதும்வல்லியர்மொண்டெறிர் தாடினார் 

வம்புலாமுலைமாசர்ககுமைஈ தாக்கும் 
கம்பமால்களித்றோனுககுலசன்னிக்குடி 

அம்புராரியிலாசமுதுற் றாள் 
உம்பர்கோனுத்றவோகைவந்து pes. 

ழதலா 

(௨௬௪) 

(௨௬௪) 

(௨௬௮) 

(௨௬௧) 

(௩௦௦) 

(௩0௧) 

(௧.௦௨) 

(௩0௩)



து af or SEM eit Lo Ws சால் 

மேலிஜனோர் சம்விதாணமுஈசனிக 

கோலிஞோசஙகுணமுஙகுலமனு 

தூலின்0வா ச. நுண௰க௰யகேளவியும் 

பாலினோடுகலர் துபருனொ. (௩௦௪) 

* ஆவையின்னரிசசர் தரன்மைர் தனை 

மூவரனனமுனிவாகளவாழசதியே 

யாவருகஈகிகரில்லவற்கேற்றிட ௪ 

சேவதாசனெனப்பெயாசெபபினார். (௩௦9) 

புலனசொளகாப்புபபுலியுகா சசண்டைமுத 

தலஙசல்ணெணியைமபடையாழிகள 

இலங்குபொன்னராஞாணிலைசாதஇியே 

தலககுமாமணிசசொட டிலிலேறறிஞா (௨௦௭) 

குழுமாமணிசசொட்டிலிலேநறியே 

சாழு$ளகுழறறா இ பாபோறறயாண 

டேழுபுககனணிவவகைககாசலன 

வாழுராளினிலவர சலைகூறுவாம (௩.0௭) 

ஆரிசசா திரசரித்தொம 

முதலாவது 

விவாககாணடர 

முற்றிற்று, 

He பாடல்கள ௪௧4, 

    

OW எனவம பாடம 
* 

* தவலினன எனவும் பாடம்,



உ 

தெய்வமேதுணை, 

இரண்டாவது 

இந திரகாண்டம்- 

  

இமமையமமைமறுமையென்ன விசைஈ துமாமஜ கூறிய 

முமரையா தெளிவுந்றுரெஞ்சினின்முககுறுமபுமறு த திடுஞ் 

செமயையனபாமனத தவைகயதெயவராயகர்தேவிமந்் 

றெமமையாளுடையமமைதாளகளிரணடுமேததியிறைஞ்சுவாம (5) 

கொறறவாசவன்முன்விட்டனுரைச்சசற்கெதிர்கோரிகன் 

சொறறவாறுமுடிககவன்மைசொடகூசொடுவிலககினால 
செறறவாறுமுரு ச துவணடிரிசஙகுமை சனெழுக துகான 

உறறவாறுநிகழக தவாறுமுணாச் தவாறும்விள மபுவாம. 

முண்டகத்திலுஇிசதகாலுமுக சசவன் றருகாபன் 
கொண்டகா தலிபெற்றெடு ததகுலககுமா ரனவலத்தினால் 

பணடழன்றுவிலஙகலஙசையரிஈ தவசசரபாணியோன 

அ௮ணடாகசோனாசாளுநீடமராவதிசதிறமோ துவாம, 

மாடமண்டபமேடைமாமதில்வாயினஞாயில்சகபாட£ீள 
கூடகோபுரநீட்மாளிகைகோலவேதிகையாலயம் 
காடகம்பயில்சாலைகுளிசைகாவலஙகனியூறல்பாய 

அடகஙசொடமைத்துமாமணியானிரை சதவனஈதமே. 

வேதசாலையும்யாகசாலையும்யோசசாலையுமின்னஞா 
£சசாலையுகாகமேதருனனாம்பயிலசாலையும் 
சாதலானவர்யாவருகசொடாகாமசாலையுமாபலிப் 

பூ தசாலையுமாறிலாவனுபோசசாலையுமரெலாம், 

உயிரெனத்சகுமன்பாதீமமுடனும்பாமங்சையரின்பமென் 
பயிர்விளை த்திமனைதொறும்பலபதுமராகமிலஙகுவ 

செயீரவிளை ததிரமவுணருற்றுறைதிரிபுரசதழலொக்குரீள 

வயிரு ததொளிவிரிலதப்புரமண்டுவெண்புகையொககுமே, 

(4) 

(௪) 

(6) 

(௪)



இந்திரகாண்டம், 

அரவுமிழ்க்தசெம்மணியுமாரமுமணிகொளிர் திர£ீலமும் 

பாவுகின்றமதிற்புறசசபரப்பனை சதுமழுசதின 
நிரவிடும்பல திசையடகக லுநிமீசொழுஞ்சடாவிரிதலால் 
இரவுமுணடிஎநிலவுமுண்டெறிவெயிலுமுணடொருபொழு.தினே, 

உரகனுசயின்மணிப இததவுயார்சபசதியிட ௪.துமா 

மரசதததிரணமணிகுயிற்றிவகு சசபச.தியடஙகலும் 

'கரதலத்தினில்விரிதினாசசடல்கவருமசாஈகசஙகளும் 

கு ரசதத திளுஞ்செறிரதனகோடிகோடியிரட டியே, 

ஆடஒுமபுனலாடலும்பொழிலாடலுமவெறியாடலும் 

பாடலுர் துணாகுடலுமபலபாவைபைகடிளிபூவையாழ 
சுதேடலும்பொழிலசோதலுகுகலைதோசலுங்குறைசாசலும 

கூடலுந்தமிலூடலுதொழிலகோதையாககுளராளெலாம 

பூசன்மேவியபாசரீள்விழிகா தினே$ றபோசெயத் 
தூ டைணிமேகலாபரம்கீசுசோதிகள சூழவே 
வாசறோறுமரமபைமா தாநிவச்சமாமணிவசசரத 

தூசலாடுவதர்சாச திலுலாவுமின்கொாடியொககுமே, 

சணிவெப்புறு தனீ£விளைப்பனஈனை விளபபனாளைதசொறும 

இணியவுததமாறைவிளைப்பனவிலையுகுபபனவிஎமப் 

பனியுகுப்பனமணியுகுபபனபணியுகுபபனபடுசெழுங 

சனியுகுப்பனமலருகுப்பன சற்பகபபொழிலைஈ துமே, 

வாரிறுக்கிவிரித் துமாமணிமாடமேறிமலாசகுழற் 

காரிறுக்கமெரதைமாசாகழஙகுகஈ தகமம்மனை 

சகூருாச்கைஏவப்பவா௫உகொச துமாமுடியுற்றபொன் 

மேருவிற்பலகால்விமுஈசெழுமீனின சதைகிசாசகுமே, 

திடிநுடக்கடைமாதர்சைபுனை சொடி.முழகசமாடமேல் 

அடி. நடங்கெஈடு நட ௩டெ நுனிநட கடவம்பொனின் 

கொடி.அடககுவகனடயுகசசெழுகுரைகட ற்றொனியன்றியவ 

வீடிநுட ககுவதென்னின்மற்றினியாவதேசிகராஏசே, 

தலவியப்புறுமரமியசரிறுசாள ரப்புழையால்விழும் 

புலவியிற்பரிரபதுகியின்னிருபுடைவிழுஈ த.நுட கய 

(4) 

(௧௦) 

(#4) 

(கர) 

  

கோடலும் என்றும் பாடம், 0 பர்தி என்றும் பாடம



௬௪ அரிச்சந்திரபுராணம் டோரண்டா 

கலவியிற்பரிதரள 1மாமணிசஙகுனஙகைகைபற்றியே 
திலவெனக்சென1வரியெனகசெனுநீதயொப்பனவீதியே, (௧௪) 

நீமாசையினீவசெண்ணுறுகெஞ்சிஜொ பலராயினும் 
கூடுமாசையிபீனோடுமுற்றதுசொளளுவாரவணின்எமயால் 

பாடுமாதரியாழினளேபெயிற்றுமாதரரலகினின 

ருமொாதாதினம்பெறுககொடையணடவாணாகணெஞ்சமே. (௪௫) 

பாதிமாமதியொச்சவாண து! pou Sembee 

சோ இவாகுழைலீ சவேயபுமாதோணமணிசதொடைமின்னவே 

கோதிவாரிமுடி ச ஈபாரியகொண்டைரின்்ற குல ககட 

லீ. வொய்வருமா சசேரிலமினனுமேகமுமெனபவே (aa) 

சன்னசாபபெருவணமையுஈ இருவுஞ்சிறப்பாவின நிடின் 
பொனனகாககுவமீபபாபற்பல நூனெறிபபுலவோரெலாம் 

அகஈகாககுவமிசசவொபபதிலணடரணடமனை சதலும் 

எஈஈகாப்பொலியகஈகாககுநிகாககுமெனனவியம்புவேன. (sa) 

ஆனசித்திரமாஈகர்ககுளலாஈ துயாஈசெழுகற்பகக் 

கானக திடைவேலைபுகசசொகாசு$ள வராயாமெனத் 

தானவாககுடனானவயெற்பரிதாழசடாககுலீசகக.ர 

வானவர்ககுறையோனமாகதுறைமணட பசசைவிளம்புலாம், (௧௮) 

அத்திபாரமிருச்திவெண்படிசசசமைச௪சள ச சதாயச் 

சிததிரககனச சசசட்டளை செயதுயாசசகுறட்டினில் 

பத தியாயிரவாயிரத்சபருசக.தூணகணிற ௪ இமேல் 

வைசதபோதிகையுசதிரமபலவசசிரக தனவகுதசதே, (௧௪) 

இட்டப ததியினிர சரநீலமிசைசதெடுத சசவர்ககுமேல் 

மட்டறசசுடர்மரக தச திலவகுசதெெதநிலச்சத 

விட்டவாயிலினட்ட தாணமணி2மசகசதச.ராமணி 

முட்டவைசதமுகட்டசொணகதிரமுததணிரதமுகப்பதே, (௨௦) 

ஆளிூங்கமிபம்பரி ச தரளன்னமஞ்சுசகமெணணிலா 

ஒளிதோறுகிறு த இிரீள்வயி€ீரியசதினினாத ததால் 

கோளிருக்கனவோ*மடகல்கொழுர்துவிட்டனவோகுழமுஉம் 

௦ வாளிருர்தனவோமுகட்டினில்வைத்தபூரணகும்பமே, (௨௧) 
  

* மாமணி - மாணிச்சம், * அரி - சூரியன், 

* மடஙசல் - இடி, 0 வாள் - சூரியன்,



வதி இந்திாரகாண்டம். 

காசமாயிரரான்மருஙககுகணிதசசன்றுகிலதொறும் 

பூதமாயிரகோடிகோடிபுறச துரின்றுஈமர் திட 

மீதடர்ர் துரிவர் துமே-ரிலமவிணடெழுர் தவளாந்துபோய் 

அ.தினானமுகனாபத ச தினுமப்புறத்துமுயர்ர் ததே. 

அயனறிக் தவிஏகசவண்டமனை ச .துமிஈநிகரன்றென 

மயனறிஈ துபடை சதசிசாமணடபததினிலஙகவன 

வியனறிஈ துசொசெசவாசனமீ மாசொமேவேதராற் 

பயனறிஈ துணாகுரவாசமமொடுபாகசா தனன் மேவினான் 

சர௫னினறிடு பிருளைபுஈ இருமணிமுடிசகடாசகடட 

விரகினினரொருசோழி ஜாயிறுமிஈகெழுஈ சனவாமெனப் 

பெருசரினெரளிமகரதோரணமிசைஏறஈ த பிறஙகட 

அருகுரின் றணிகவரிகோடியரம்பைமா சரிரட்டவே. 

வெண்ணிழற்றிகழ்முதச£ள்குடைமேனிழற்றுவசாயிரய 

கண்ணிழறபடவேயிருணடுகறுததுமீள வெளுப்பதாயத 

*ணணிழறசெயவிஈ தாணிதடமபெருககுழலாயகா£ 

ஒணணிழற்றிருமேனிசாவிடவுமபாமனனனிருா சனன் 

0 வறு 

சு.ரா சானவர்கேசரர் தும்புரு சசர்விசசா 

தராகூரணாபூ சாபைசாசர்கடக இரகன 

னாகாரதரூகரியக்ச.ரரககாபோற்ற 

வரராசனிருர்தனன்மாமணியாதனததே 

அதிததனேடைம்புலியாரல்புதன்வியாழம 

சோ இப்பெருமாமதிசசுஈ்கிரன்செளரிதூம 

கேதுப்பயவனன்வருணன்சமன்கேடிலாத 

் திககுபேரன்முதலோர்கணிறைஈ துமொய்த்தார். 

சனகன் சமதக்கினிமிககசனற்குழாரன் 

அனசன்பிருக்திரிசத்தியகத் தியன்சர்ச் 

கனகனசுகன்காடபென்கெள சமனாபத்தம்பன் 

பனகன்னுபமன்னியன்சஙகனுரோமபாசன், 

சுட 

(௨௨) 

(on) 

(௨௪) 

(௨௫%) 

௨௪) 

(2°) 

(2-4)



விசா அரிச்சந்திசபுராணம் டூரண்டா 

பாரததுவாசன்குமு சாசகன்பராசான்கர்ப் 

பூரகதுவாசவடமீனசைபூணவூட்டன் 

ல் ரச துவாசச இிசைவீசியகோசிகனா 

ரோ ததுவாசவனைாணணிசிறைந்தணைகதா£ (௨௯) 

அருமாமணியாசனமன்னவாயாககஞால்கி 

இருமாசவதத$ொனயாருமிருஈசபினனா 
இருமாமுடிசாயசசெழிறசெயசையமைசதுவீணனோ 

பெருமானகணி பாயமலாஈ தின்னனபேசலுற்றான (௩0) 

பாயமைசகலோலககடல்குழபுவிபார் ச இவாககுள 

இிமைககுமவேகசலுகுசகுமிடஙசொடாது 

வாயமைககுஈனனூலவளனுக்குமன ச ஏஓுறற 

அாயமைசகு கிசசாதமையாயா சனிரசொனமினென்றான். () 

ஈறையோ இிபிளையி ராணிசலஈ திளைககும 

இறையோசதியமாற்ற பியாவருககேட்டபினனாச 

எரறையோ சிமமேலவருசாளமுகனசெல்வன்றெயவ 

மறையோஇயநீதிவிட்டனெடுகதுரைபபான (௩௨) 

பாருககொருவனபாசாரசகோசான்வெம் 

போருககொருவன்புகமுசகுமறைபபொருட்கும் 

கேருககும்வீடாமனு ரானெறிககுமபொறைககும 

அருககுமிசசானரிசசா இரனாகுமெனருன் (mm) 

அ௮னனானதுகூ.றிடமைக தரையட்டதாலும 

முன்ளைமாவென்றொருசணடினமுடிசசதாலும 

சன்னாலுணராதசல-ஈதினன்றானழன்று 

கொளனஞாதவசதோககியகெளகென்கூறலுற்றான. (௩௪1 

வெய்யன்பதகன்பாதாரவிருப்பன்வீணன் 

பொயயன்னிறை.பும்போறையுஞ்சிறி தும.மில்புலலன் 

கையன்கபடன்சயவனறனைஈலலனெனறிவ 

னவயன்றிருமுன்னுரைததாயிதெனனாகவென்றான். (கூடு) 
திவெர்தொழிலின்றியொப்பற்றமெயசசெவ்வியோனைச் 
காய்வெர் இறலாலிவைகறியகெளசிகாநின் 

வாய்வெர் திலைகின்மனம்வெர் இலைவம்புசொன்ன 

நீவெரதிலைதெய்வமுநின்வயிற்பொய்த்தசென்றான். (௩௬)



வது இர்திரகாண்டம். ௬௭ 

, தெய்வர்சனைகொர்துவட்டனிசசெய்திசெப்பச 

சைவக்தகொசெசொழிற்செளசெனகனறிசோகடிப் 

பொயவச்சரினவாயபுமுவாகு சலன்றிப்பொயயா 

மெயவா தவெனவாயமனம்வேவலவென்றுசொன்னான் (௨௭7 

புனஙகொணடசெொரடப்புயராவீயெழுர்ததேபோல் 

மனககொண்டடககாபபெருவனமை௨உூட்ட றசெயதிக 

கனயகொண்டகற்பமுடிவினசணுருச்திரன்போல் 

சினஙவகொணடெழுஈதானவிழிசதீசசசைசோறுஞ்ிந்சத () 

தாகடிற்றிலனசெளசன்றானுமவவாறு£றறம 

ஓகககக௫ிசதுற்றனனுறறபப்போகாணடு 

பாகூறெபடுசொ சழலபம்பியுறறஙகு!மியகும் 

நீகறெறிலைளகொழுஈசோடிநிமிர் சசனதே (௨௯) 

கானர் திகழதாமமைசகட்பிறாஈ துற்நபுசசேள 

சானந்தனைசாடியெழுக்தெரிசாககலோடும் 

வானெனபடும்வையாமென்படுமென்றுவாஞோ 

கோனனறுககெடியலைஈ துருலேதெழுாதான். (எய் 

ஆற்றாரெடுவெஞூனைமாந்றியமா ததியுளள ம 

சேற்றாமகவானறிருசசெமமலாககையமைததுக 

கூற்றாலவிளைவாவனஈணடிடி.ற்கூறுநீரமை 

தோற்றாலிழிதககதுசெயவதெனசொனமினெனறுன் (#5) 
® 

அன்பாற்கடலாயவரிட்டனழன்றுமன்னன் 

றனபாற்றவறுணடெனசகெள்சிசன்சாயகென்றே 

என்பாற்றம்விட்டிழிகட்டலையோட்டினோ இத 

பெ தெனபாற்றனி (செலகுவன்யானிதுதிண்ணமென்றான (௪௨ ) 

மாறராரெறிகொணடவூட்டனமமன்னனறை எம் 

வேறாமெனினிசசபதத்தை*விளம்பிவிட்டான 

தேரறாவினிரின்சபததசையித்தேவாகோன்முன 

கூருயெனகார தன்கோகெனுக்குனாத்சான். (௪௩) 
  

* விளம்புவானே என்றும் பாடம்,



௬௮ அரிச்சக்தாரபுராணம் 

கனருகுகவெள றவஞாதனுக்குனா துப் 

௦பின்றாஇிவன 2பாறபெரும்பாடை பிசற்றமாட்டேன் 

வென்றானெணினயானசெய்சமெய்ததவாதன்னிறபாதி 

குன்றாமலீவேனெனககெளடிசனகூறினானால் (௪௪) 

அமை.பும்மமைபும கிஃசேயரிசசர்திரன்பால் 

சமை.புஞ்சபையின நிறமயாவதுஞ்சாறற ராமல 

எமையுஞுசுராகாவலிலெனறும்ருச இநீயிச 

சமையகதுறசசேசெனபபினனருஞ்சாற்தலுற்றான (௪௫) 

ஆதிசசனருகருல சசண்ணலைணணியான்ற 

ரீ திசசொழிலுஈகெறியு சரும தினேரும் 

சாதிசசவுன௱னசமைபபாறசமாகசாறறுமாற்றாற 

சோதிக திடிமி்பாவெனசசொலல்யசசூழலுதறான (௪௬) 

அககாலையிலச் சவருஞ்சபையுங்குவேஈ து 

தொககாரமுணிவோபலரு தமகுழலசராஈசா£ 

மைக்காஈமுகவணணலைவாழத இியகசெள சென்போயப் 

புகசானமுதலவைகியபொன்மலைசசாரறபொயகா. (௪௪) 

அரிசசர் இிரசரிச திரம் 

இரணடாவது 

இஈதிரகரண்டம் 

முத்றுபபெற்றது 

அ பாடல்கள் ௪டு௮. 

eer 

  

௦ பின்றாயவன் எனவும் பாடம், 

சிறவண்ணலை என்றும் பாடம்,



மூன்றாவது 

வஞ்சவாக்காண்டம்: 

உ.ஆ ஆடு ட 
eer Pra eS Oe 

இரு தசெஞசொற்செழுமறைககெள கென 

பொருச் தரீாககடற்பூ சலஞசாரஈதுபண் 

டரு5தவமபுரிசாலையணைந தபுக 

இருஈ சனனபினனிகழா ததயம்புவாம 

செவவியன்றனை சசீயவனென்றியாம் 

வெவவியறபடவிணணவாமுன்புசல் 

அவவியசசைமெயயாசகுமருா சிறம 

எவவியற்றெனறிசயச ிலெணணிஞன் 

விண்ணிழமிர் சவிரிமலர்சசோலையின் 

கணணிருர் சகெளசிகற்காண்டுமென 

றெண்ணிகாதமுனிவாவா ணேடுபு 

மணணிலலீழஈ துவணஙகியிருஈ தனா 

இருக்தபினனரிருள றான் குச 

தீரு சவ ௪ சரனைவருமையநீ 

பொரு துபொனனகாபுசசபினுற்றது 

இருஈ சவேயருள செயசென்றுசெப்பிஞா 

கொற்றவாசவன்கூறியமா ற்றமும் 
மற்றொர்வாயமைவட்டனுரைச்சதும் 

உற்றவாறுமுணாசுதுதலின்றியே 

கற்ரொவஞ்சனைசசட்ணொகூறுவான 

தெரியுீண்மறைதசேவாவைச்சணே 
பெரியமாதவாபேசியவேள்வியில 
அரியதொன்றுமுடி.ச்குமவாவினால் 
கரியவோலச்கடற்புவீயெய்தினேன், 

(&)



௪௭௦ அரிச்சந்திரபுராணம் 

சொல்வதொன்றுண்டுகேட்சத்துணிதிரேல் 

ஈலலதெனறுகெளசிகனாட்டினான 

அல்ல சாயினுசின்சொனமறுச இடல் 

வலலமோவென்றுமாதவாகூறிஞர். 

அருளயொத்தியரிசசர் இரனையுற் 

றிருள றுமபெருவேளவிககியானசொலும 

பொருடருமபடியினறுபொருசதிீ 

வருகவெனறுமறைமுனிகூ றினான் 

கேட்டபோ ஏலெழுச துகரிப்பெருங் 

காட்டைரீகசெசடிபொழினீககியே 

கூட்டமோடுகுலாபுனற்கோசல 

நாட்டைணணினாகானமறையாளரே, 

சன்னலோககுகழனியித்பொன்னிறச 

சொசெலகாலபொரசசேசகையினமேவிய 

அன்னமெககணுமோமெணிசசா 

மன்னாமன்னவன்மணடபதசெயதினா. 

எய.தினாராயிறைஸ்டியிரு சதியே 

சொயதினமனனனவர்முககோககு நீஇ 

வைதஇிகத்திருமாதவததீர்வாச௪ 

செயூசெபபுமெனரறானுரைசெயகுவார். 

மன்னகேளொருவாசகககெளிகன் 

சொன்னதுணட துலகத்துணிஈ இடின் 

இனனசெனறிககியம்புதுடுமன றனர் 

பின்னர்மன்னவனபேசசதொடககினான். 

இறு தியெயதலெனினுமினி தமற் 

றறுதியற்று தாயெறகமைவசேல் 

உறு தரீருளாசெயததற்கொததிடப் 

பெறுதம்யாமெனமாசவர்பேசுவா, 

சர திரா திசதர் சானவர்வானவர் 

இக் திரா திகளியாவர்ககுமெய் ட 

வர் திராவொருவேள்விவளர்ப்பதை 

கொச்திராமுற்றறுண்ணிதனெணணிஜோம். 

(௪) 

(4) 

(௧) 

(௧0) 

(2௪) 

(2௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



வது வஞ்சனைக்காண்டம். ௭௧ 

வேர் தவப்பெருவேள்விக்இரும்பொருள் 

ஈர் இடற்குரியாரெவரென்றியாம 
ஆய சனம்முனையனறிமற்றில்லெனாப் 

போர தனமமெனமன்னனபுகலுவான. (சட) 

பரவுமிப்பொருள பற்றவுமசகது 

தரலெனக$யல்பென்றரிசசா தின் 

இரவியக/கொடுவம்மெனசசெப்பஓும் 

பிர மசாரிசண்மீஎவும்பேசுவார். (௧௪) 

இன்றுவேண்டலபியாகமியற்றிடும் 

அனும லசவமையுமெமககென 

ஈனறுனறெனமனனனவின பின் 

தின்றுவாழச இநெடுநகாரீஙகினொ, (scr) 

செொரெல்வெண்ணெல்விளையுஞ்செறுககளு ம 

கனனனமனனுஙகழனியுஞ்சோலையும 
அன்னமா௫தடமுமகனறுபோயப் 

பனனசாலைப்பழுவததுளெயதிஞா, (௪௮) 

அன்னகாலையருஈ தவககெளசிகன் 

றன்னடிசதுணைசதாழா சரிசசர் தான 

பொன்னளிகசப்பொருர் தினனென்றவா 

சொன்னபினனாசஞ்சுழலிறபோயினா, (௧௯) 

அடி. வணககியருஈ சவாபோனபின் 

59.99 pla திககள்கழித துரீள 

வடிசுடர்ப்படைமன்னனைககாணீய 

கொடியபா தகக்கோசிகன்றோன் றிஞன. (௨0) 

கெடுச்கவர்தனனென்றுலேயோ 

இ௫ககணுற்றிஎர்தெனறலியம்பிட 

மடுச்சளும்மலர்வாவியுஞ்சோலையும் 

தடுக்கசெயதியலைர*்சனராடெலாம, (௩௧) 

களஎ$ திச்செளரசிசனெண்ணிய 

துளளமாரவுணாக இளமர்இகள் 

துளளிநீ்கனெசோலைகடோறுமென் 

புள்ளிரிர்தனபொய்சைசகடோறுமே, (௨௨).



௭௨ அரிச்சந்நிரபுராணம் மன்ற 

அலைகள்சாய்த்சசல்வாவியினமீனெலாம் 
நிலைகளசாய் சதயனீககனவாழைகள் 

குலைகளசாயதசயல்குப்புற்றுசினறன 

தலைகளசாயசதனசாலியினீட்டமே. (௨௨) 

எள்ளையேயறிவற்றெசெ சார்கையில் 

பிளளையாதவிற்பெயமலாசகாவெலாம் 

செள்ளைபாடினசேகயமாடின 

களளையுணடலின்வணடுகளித் தவே. (௨௪) 

மாடமாளிகைமணடபமாமதில 

ஆட ரஙகமகழிறறுளஙகுவ 

கேடனெயசகடிடுகிகனறபோல் 

நாடரினறாகரிடைகணணிஞன (தி) 

தளரிளைப்பிறறமனியவாயிலபுக 

களவிலசெலவதசயோசதியைகணணியே 

சளெொரொளரிகக இர£ழப்பட மேலு நீட 

வளசொளிபபெருமமடபசசெயதினான (௨௬) 

மரசராசலமணடபசசெயதலும 

௮ஈசமாசவற்கண்டரிசசஈ நரன 

எர்தமாதவமோவருளிஙகு$ 

வர்தசாரணமெனறுவணககனன் (௨௭) 

சாவனமனனகடி.மறைவேள விச்சென 

னேவன்மாககட்டுசைசபெருமபொருள் 

தாவெனசசொலககேட்டரிசசஈ தரன 

ஈவலெததுணைவேணடமெனறேத திஞன் (௨௮) 

மானவன்சொலமாமுனிகோககியே 
யானைமேனினதெறிர்் தகவணூலை 

போனது ரம்பொருள குவிப்பாயெனின 

மோன வேள்விமுடி. தீதிடலாமென்றான், (௨௧) 

இறைவனிவவகைமீகுவன்யானெனா 

அறை றர சிவணானையைசசமமெனச 

குறைலிலவாதுவரோடிசகொணர்ஈ இடப 

பிறையெயிற்றுப்பெருககளிறு தந்ததே. (உட



வது வஞ்சனைக்காண்டம், ௪௩ 

ஓ.ச்சசேயமையும்மெசொண்பொருள் 

வைசசனன்னின்னிடததடைமன்னயான் 

சுத்சவேள்விசொடககிரொளெனக் 

குய்ததிரீயென்றுரை சகவனேடனன். (௩௧) 

அருவனஙகடர்சாசசிரமம்புகுர் 

தொருதருசசடரீழலுறை தபர 

மிருகமபுளளினம்யாவும்விராஈ திவண் 

வருகவெனறுமனச் தனிலுனனிஞன (௩௨) 

அலஙகலஞ்சடைமாமுனியன்பிலான் 

நலஙவருலைர் துநினை சசவனறாடனில 

கலகூவொயகளிறகெளவிய€னவிட்டு 

விலககசெலாமுனவிரைஈ துவஈ து றறவே (௩௨௩) 

வளையுமவாலெடததோச?ிவருகனல 

விளையுகசணகளஎவிழுவனபோதுற 

உளைவிரிததுவிதாச.து தறிபபெருய 

இளை யினோடுறறகேசரிகோடியே (௨௪) 

வானிமிரஈ துவளைஈ தடலகூனிரீள 

கானிமிரஈ து$வெலகணகளூவக துவிண 

மேணிமிரஈ துவர தூறறடாவெககடல 

போனிமாக துவருமபுலிசோடியே (௩௫) 

குளிருமாமுகல்கூடியவாமெனப 

Sof weer weg களுமபினவர 

வெளிறு த சசகருகிறவெணபுகாக 

களி கோடிகடி துவஈதுற்றவே (௩௪) 

சண்ணெலாகசனன்மணடகசடுவிடம 

மண்ணெலாஙகுதிகொஎளமணிசசுடா 

விண்ணெலாம்வெயிலவீசடவாயபிஎ ௩ 

தெண்ணிலாவ) வெஙகும்வ$ணடின (௩௨௪) 
  

* வெண்கண எனவும் பாடம, 
7



௮௪ அரிச்சந்திபுராணம் ழன்ற 

மாச்னழுங்குபுல்வாயமரைவாங்கலை 

ஏன ரானமெலிபெருசசாளி௦யெய 

கானமேதிசரடிசெஈரசாயகாி 

வானரஙகடமாவிவைவா சவே, (௩௮) 

சோகைபூவைசுகயகுககில்சக்சர 

வாகநாரைாமடலவனககோூலைம் 

கசாகமன்நிலவலசவுசாரிபூம 

வலேகமோடுபறஈ துவிரைக தவே. (௩௯) 

மூஈதிவர்சமு.திர்சினமாக்களும் 

கவொதிறற்கொடுவேசசசநாகமும் 

பாதிபர்திபறவைச் இரளகளும் 

வர் துவ தமுனியைவணகனெ (௪௦) 

SOS SYA HIG சழையுங்கனிகளும் 

விழைத்தருர் திவெருணடுவெகுண்டுகோள் 

இழைத்துரீள்வனமவாழகினறவெமமைநீ 

அழைசததீசென்றரு௭ செயல்வேணடுமே (௪௧) 

என்றுகூ.றமுனிவனியமபுகான் 

குனறுமேவுவிலஙகெனகுலசதுளீ£ 

ஒன்றுகூறுவதுணடினியானுமக 

செறுரீ£செயபணியென்றியம்புவான். (௪௨) 

தாரின்மன்னுபுயத்தரிசசர் தான 

பாரின்மன்னுயிபைமபொழிறண்பயி 

வேரினோவெகளைகஈ துவிராச் துமீ£ 

வாருமென்றுமறைமுனியேவிஞனான். (௪௩) 

அக்சணச்திலவிறைஞ்செயருர் தவன 

பககனின்றவிலககும்பறவையும் 
  

* அழுய்கு - ஆமை, 

௦ எய் - முள்ளம்பன்றி,



வது வஞ்சனைக்காண்டம ௭௫ 

இிகசனைசதுஞ்செறிஈ துவிரைச் துபோயப் 

புச்கவத்திருகாட்டினபுறததெலாம, (௪௪) 

வெளளையானிரையெம்புலிகோளரி 

கொளளையாடினகொலலையுஞ்சோலையம 

வள்ளைசூழுமவயலுமபுனஙகளும 

இளளைகோகைகளையொடுமொயகசலே (தி) 

அடார் தும தியும்வணடுமகன்கடம் 

தொடாசதுசெல௨னசோளைக௱ பாழபட்ப 

LIL TG SUITS FLIP OT BG MT ILD Lo 

இடா திரிர தனயானைகளெககுமே (௪௬) 

முழககுரீரச்சடமுற்றுமுடைச்த$ா 
வழஙககுவணடன்மடைகளுஈதூாத்து.ராயத 

தழககுசாலியுஞ்சாடி ச தழைகொடிக 

இழககுமாய்்சசனகேழறறிரளகளே. (௬௭) 

சாட்வொழ்கலைமான்கடமாமனா 

நாட்ஃொழபுனஞ்சேரஈலிஈ ஏட 

ஒட்வொளாயொதுகூரின்றேபருய 

கோட்பொரணகருதஇப்பிளக சவால் (௪௮) 

இரவுகாவலிருப்பவரியாரையும 

அரவுசேளுமாணையு௩கொனறவால் 

கரவினினறுபுலியுஙகரடியும 

வரவ. ரககொன்றுமாககளைமாயசதவே (௪௯) 

மதர்தருககரிமான்மராவல்லுளி 

சீதை சதாமரை சதணவயலிற்புசப 

புதைர் துசேற்றினிற்புசகவும்வேறச 

சிதைந்தவு்செழுஞசெர்நெலும்வெணெணெலும், (௫௦) 

நெற்பசும்பயிர்பற்றினிமாசன்மா 

பொற்பின்மன்னாபுயவலியற்றசாள 
கற்பினமா தர்கருககுழல்பற்றிரீள் 

வெற்பின்மாககள் விர ச்இிடல்போன்றவே. (Gis)



௪௬ அரிச்சந்திசபுராணம ழன்ற 

பண்டுபோற்பழனசசெழுஞ்சாலியை 

உணடுபோ சவுழககியமாககளைக 

கணடுபோயசசடிவோ தமைககவவியே 

கொணடுபோவனசோளரிமீட்டமே (@2.) 

இர்சவாறுநிகழா Dr Ca mau 

௮ தராட்டிலனையருஙகூடிஞா 

வாகயோததியினமனனனைபபோற்றிச சஞ 

சிஈதனைப்படாசெபபசதொடகடினா (௫௨) 

என்னபாவமிசதற்குமுன்சண்டிலேம் 

மன்னாமனனவன ததுவிலஙகனால் 

செர்கெல்கன்னநினைப்புனுதேமபொழில 
இனனவெண்ணிலவிற்றனவின்றெனறா (9௪) 

கலையுமானுஙகடமையுமேனமூம் 

மலியுஈ சண்பயாயாவையுமாயசசன 

புலிபும்பல்லமுஞ்செகமுமபுககுயி 

சலியுமோட்டஈடச் சவாதமமையே, (ஒடு) 

நீரைமாய்சசனவாரணரீள பயி த 

அமராமாய்சசனமானமரைகுகரம் 

வேமரைமாய் தசனமெனமயிலபைககிளி 

சேரமாய்சசனசெரெற்க திலாயே. (@#) 

இன்று தின்ற தரண்டபைககூழெலாம் 

goo a Dear Buy tp Seo Gaur Car 

செனறசென்றுசெறிஈதவாசஙகளைக் 

கசொன்றுகொனறுகுவிசதனசகோடியே, (Ge) 

௮ரியனச் தமாவுமனர் சம்வெய 

கரியனாஈ தஙக ரடியனாஈ் தமா 

உரியனர் தாவியனர் தககொடு 

வரியனச் தமலிஈதனவக்தென்றார். (5௮)



வது வஞ்சனைக்காண்டம்., ௭௭ 

மயிலுங்கிள்ளையும்பூவையுமவாவலும் 

குயிலுககாகமுககூகையுமன்றிலும் 

மயிலுகசாடையுமன்னமுமென்றுபேர் 

பயிலுநகூடப்பறவையனா சமே, (@s) 

நாற்றமேற்றுவ;செமலமைலிர் நடத் 

தோற்றுமாகுலசகுழவினை சன்னைநீ 
மாற்றிடாயெனின்மன்னவவெஙகளால் 

ஆற்றொளாதிதெளறடிதொழுசேத தினா (#0) 

அஙகணமாரில சசன்னஈனனாட்டவா 

சஙகள வாய்மொழிகேட்டரிசசா திரன் 
இஙகளகுடி திருவிளையாட்டினுக 

செஙகளாறசெயயவசென்னெனவெண்ணிஞன (௬௧) 

அறைபுனற்றிருசாடழிவுற்றதற் 
இறையுமகசொணடாணடிலுசடல்லெனாக 

குறைவிலாரிதகூறையளிச துமீ£ 

உறைபுமூசொறுஞ்செல்லுமெனறோ னான, (௬௨) 

அரிசசா திரசரித நரம 

மூன்றாவது 

வஞ்சனைகசாண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது 

அ பாடல்கள் டு௨0.
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நிலவுகாலுரெடுககளடமனனவன 

புலவுவாயபுலிமு சலயாவையும 

சலவுதாலை சொடர் ச£வேட்டஞசெய 

செலவுமேவியசெயஇவிஎமபுவாம 

செலலஓுமென்னபபணிரஈ சவாசேறலும 

வெல்லுமவெமபடைவேர சனமைசசாகாள 

கொலலுமீா சசசொடுவினைஃககெனசெயசோ 

சொலலுமென்ன சசொழுதவாசொல்லுவா£ 

கூடடவேடருஙகோறுமவைவேலுகா 

பீடடமுககொகொனச சதெய இரீ 

வேட்டையாடிவிலஙகனெமாயச தனை 

நாடடையோமபனலனென கச றினார் 

என்றமைசசரியமபலுமன்னவன் 

ஈனறுனறெனாண்ணிமனககொளாக 

குனறவாணனாககூட்டிககொணாசென 

நினற தாதொழுசயனீககனா. 

ஐடிஞர்களுயாவரைக்கானகம் 

காடிஞாசணனஞனாயகனுககளை ச 

சேடினானெனறுசெபபலுஞசிற்சிலா 

கூடினார் துடிசகொட்டினரெககுமே, 

அக்தவேலையருஞ்சுரம்யாவினும 
சர் தன்மேவுகுறிஞ்செகட ததினும் 

குஈதமவேல்சிலைகூன்குணில்கொண்ட வண் 

வர் தவேடர்வரவுவிளம்புவாம், 

(2) 

(a) 

(௪) 

(௧) 

(௪)



வேட்டஞ் செப்கசாண்டம். ௪௯ 

வறு, 

மீலிசட்டியகன்மீ தமொய்சசொளிபிறககுசொட்டைகளளைத்து£ 

மாலையிட்டுவளாகுஞ்ச தஞ்சசெலவரிஈ திறுககமெலாசூடி.யே [ள் 

காலினிற்ரொடுசெருப்பணிர துகழல்கட்டிகீடுடிகறஙகவை 

வேல்பிடி.சதுடலமவோவருமபிடவிரை துவா தனரனர்தசே. (௭) 

கொலையெட)சசமனுறைவசற்குரியஉடென 2 தசையதாணியில் 

கலையெடு தசபிறையனையமுஈ சலையகணைகிறைததுவளர்மாபினில் 

மலையெடுத தனையபுயமணை ௪ திறுகவராவிசச துவருசகாரெனச 

சிலையெசெ துவிழிசனலெழசாடி தசென்றவேடு௨ரனாசசே (௮) 

பணிலமொசதபலகறைகிறசசபலகவசமிடடுவெகு தவசராய் 

அணிம௰ிரசகரடிமககரிச௫ாளச௭புலிமுச றடிரியினள வவாய்க 

கணிலெ தாத சவைகளகரவிலுற்றவைகடுணிபடசகருவியெறியுமக 

குணிலெடுத்துலகரிறையவா சனாகள கோடிகோடிகொலைவேடரே, 

வெனநிமதசகமசககளிற்றினெடுவெணமருப்பிலவிளைமுத்தமும் 

குன்றிமுத் தரிரைாயொககவைசசசகனகோவைமாரபினிடை தாழவே 

பன்றியிறபருமருபபிணை சசெழிலபபினறகண்டி கையணிர துமி 

கொன்று தின்பதுவிருமபிவா சனாச்குடா.ரவேடரசொருகோடியே () 

பாசமிற்றிடவிசித தசககிலிகள்பந்தற சசமிலழன்றுவெம் 

பூசலிட்டனலெனசசினக துறுபுணாசரியின.மிகுமுணர்சசியாயக 

சேசரிககுருளையென்னவளைபயில£ தவோசை திசைராலினும 

வீசமுறசெலகெருககமுறறுவருவெணசணககுசதகோடியே, (௧௧) 

அஈதரத்திடியெனக்குனாததமுதிராழிபோலுறுமிவார் தடம் 

கந்தரத்திறுககினறாபபியிருகான்மடககியெதா தாவியே 

தந் தமிற்கறுவுகொணபெல்பல தயஙகவெயகனறடகசகணாற் 

சொதகிடசசருவிமுன்க தித் துவருசெஞ்சுணஙகுசசசோடியே. (௧௨) 

வெண்டையங்கவடிசண்டைவாசெழில்விளககுவெஙகனகளங்களும் 
சண்டைடஏண்டுணிசலம்புசினறொலிதழககிடுககடியசாளகளும்| வே 

துண்டவெண்பிறையிரண்டுகின்றெகிர் தள ககவெட்டெயிறுமாச 

மண்டலஙகுழியவர் சதஞாளிபலவண்ணமுள்ளசசகோடியே, (௧௩) 
  

ச குடாரம் - கோடரி,



Ho. here Bou s © om io நான்கா 

வால்சுருண்டுநுனிவாய்வளர்ச் த தடமார்பகன்றிடை?று த. துவெர் 

மேலுயார்தணிரரம்பருத்துநெடுவீரவாளெயிறிலககிட 
நாலுகன்றமணியாரமென்றுகெகொிமிர்ச் துமிளிதாழவே 
காலுயாச்துசாவிளர்த்துமொய்த.த வருகரியராய்கள்சசசோடியே () 

கிலைபெயர்ர் துலவுநீலமால்வரைஈணிகரெனப்பிடரினுகரிநீஇத் 

திலையிறக்யெசல்வாயில்வெண்ணுரை சயகசசாமுழமிறங்கவே 

அலையெழுஞ்சல தியொலியெனச்கதறியணிகரும்பகடிழுக்கநீள 

வலைகளுர்இராயும்வாரும்வன்கயிறும்வர் சவன்சசடனர்தமே. (கடு) 

இமையமர்தரமுதற்றடகடரியுமிதனிடைப்படுசுரங்களும் 

அமையுமவேவெரனர்சகோடியரணைஈ துமேருவரையன்னதோர் 

சமையமணடபரிறைச திருக்க திரிசஙகுமைர் சனைவணகடியே [னார் 

எமையழைசதபணிவிடையுமைத சருளசவென்றுமண்மிசையிறைஞ் 

சியகமானைபுலிபன்றிமான்மரா திரணடணைந்து திருசாடெலாம் 

எங்சணுமபரவிவர் ஏதணபயிரியாவையுகசெடவழிசதலால் 

அஙகவற்றைவசைசெயவதற்குமையழைச சனககடி தசெனமெனா 

உஙகளுககுதவியாசயாமவருதலுணடெனப்பலவுணாத்தினான்.(௧௭) 

மூன்னடச்சவெனவாடையாப.ணமுற்றும்வேடுவர்தமக்களித் 

சன்னவாககுவிடைல்சமெணடபமசன்றபோனபினமைசசனாச 

சென்னெறிப்படவிரைாஈ துரீஈமதுசேளையோடினிதுசென்மெனாச் 

தன்னகத திடைபுகுஈ துசற்புடையதையல்வைகுமிடமெய்தினான. () 

கரியகாழசம்விரித தடு ச தவரிசவசமிட்டுமணிமுடி சரித் 

தரியவெற்றியுடைவாளயிற்கரிகையமாயழுச்திவயிரவிசரும் 
பெரியபொற்லையெடுச் துவாளிபலபெய்த.தாணி%புறமெய்சவே 
தெரிவையாக்கரசியுடன்வரகசடி அசென்றுசேரின்மிசையேறினான். 

கோளெழுர்தவெனவர்செழுர்தனருடைத்்தரட்கடையுகச.இலர் 

ரசாளெழுஈதகடல்போலவெஙச ணுஈடர் தமன்னவாபெரும்படை 

வாளெழுர்தசுடரெண்டிசாமுகமறைததமாமுனெருசகியே 

தூளெழுர் தனசயககள்சென்றனது.ரமகமுர் துறாடாதவே, (20) 

கோடசர்தருவிலாழியுக்சரடகுஞ்சரர் சருவிலாழியும் 
ஆடகசகவரியுஞ்செறிர் துபசரண்டகோளமுமறைத இட 
  

முதுசெய்தவே எனவும் பாடம்,



agi வேட்டஞ்செய்காண்டம், AS 

மாடவீதிகள்கடர் தசெமபொன்ம இில்வாயில்விட்டகலஈண்ணியே 

வேடர்சேனையொடகூடினானமு சவேலைஎ மசசடலிலவீழதல்போல். 

சிலையெடுசசபுயமன்னனை சசொழுதுசென்றுவேவெர்பரர் துகள் 
அலையெடு சசமலாவாவியும்வயலுமசழியும்பொழிலடககலும் 

வலையெடுசசருகு இரைவளை ததமணிவாரொழிசகியிடைகூவெனச 

கலையுழைதஇரள கள்கடமைபன்றிபுலிகரடி.கோள ரிசலஈதவே. () 
t 

ஏனமெணகுபுலியாளிகெகமசயானைசம்புழைபுல்வாய்மரை 

கானமோரிசடமாவழுகொலை௱ரவியூசமெலியாகணில் 

சானமேதிவனமாயாடுடுமபுமுயலசாலவிசைச. இடை Seb Fer 

வானக ததஇிடைபறாசெழுஈதபலவன?சிறைப்பறவைவாககமே, (௨௧) 

வட்டமாகவரிவிறகுனிச் துவயமன்னாவிட்டபலவன்சாம் 

பட்டமாவினம்விழுஈ துழன்றுடலபதை ததிறஈ சனவனஈ தமால் 

சொட்டவேல்குணிலெறிஈ துவேவொதுணித தமாவினமனர்தகில் 

விட்டஞாளிகள்கடி.சதிழமுசகிடவிழமுஈ தமாவினமனாதமால், (௨௪) 

சண்டலைப்படுவிலஙகினிற்பசெரஙகளுர் துணிசாஙகளும் 

இணடிறற்குமாமணடல ச சலைவாசெஙசையிறசெறிவிலுண்டையும் 

விணடல த திலுயாவன்ிறைபபறவைமீ துபட்டுயிரிழக துபோய 

மண்டலச/' ட! "னறியெசதிசையும்வஈதுமீழவனவனரதமே, () 

வேல் ॥பட। _வொருகோடிகோடி விறலவில்லுமிழஈ தசுபெல 

கொ, கோமக.ஈபட்டவொருகோடிகோடியெறிகுணிலகளபட்ட 

வொருகோடிதோக, காலகளபட்டவொருகோடிகோடியெரிகவணு 

மிழ்கசபலகறகல் பட், டோலமிட்டவொருகோடிகோடி சிலையண 

டைபட்டயொருகோடியே, (௨௬) 

அடைகளற்றன?ரஙகள்பற்பல துணிஈ துவீழஈ தகை துமிர் சன 

இடைகளற்றகுடரோடியறறனவெழுஈது தாவுமடியற்றன 

ஈடைகளற்றனகிணகதெறிசதனஈரமபுமூளைகளகழனறன 

கடையுகச்திலெழுகடலெனககுரு திசசனமீ துறவெழுஈததே, (௨௪) 

அலவினுடற்களிறுஈனிமடிஈ துபிடியசல்வசற்கும்வழியற்றன 

புலியடன கரடி. யுழைமடிசஈ் துகலைபோவதற்கும்வகையற்றன 
எலியெழுககணிலிறச் திறக் துமுயலேகுசற்குமிடமற்றன 
வலியசிககமுடனாளியிற்றுமரைவருவதற்குகெறியற்றவே, (௨௮)



௮௨ அரிச்சந்திரபுராணம் நான்கா 

பட்டபட்டவையெடு த தவேவொ்பருத்சசட்டைகளடுச்சியே 

சுட்டசட்டசசை தினறுஇன்றுறுசணயெமபலபிணஙகவே 

மட்டறப்பருகியிட்டளிச இலொமககளிறபுன லரு£ தியே 

இட்டமாலைபுனைமனனாமனனவனிருஈசகூழலிடையெய்தினார். () 

இவவிடி ச் தளவிலங$றா சவெறியேலபிழைச தும்வலைபீறியும் 

வெவவிட கசணைசடப்பி,புரலவிலயகுபோனபுளவாயினும் 

௮வவிட சதினினடப்பசோவடவிபுகுவசதோஈகரியணை வதோ 

எவவிட சதினிதசோ துமெனறவாவிளமபமனனவனியம்புவான். () 

சென்றசெனறஇிசைதோறுமயாமினிதுசெனறுஇிணடி.றல்வில 

ககெலாம, கொனறுகொனறவைமுடிஈ தபின வருதலாகுமுனனிய 

குறிப்பெனச, செனறுதேரினமிசையேறியே யிதைவனேசலுககழ 

லிறைஞ$ூயே, நின றவேடுவாபெரும்படை ச கிரணெருயகுகானிடை 

ப rig Ca. (௩௪) 

அரிபிள ச் தகரிபிளிஉமோசையிவையறி அமென்றணுயெடர்குவா 

கரிகவாச சதிரளவிஎவினனசனிகமனறவென்தவனணெருங்குவா 

வரிகெடும்புலிபிடி ச டடகக சற மானெனசரிலைவணககுவார் 

பருமணற்கிழியவுழு சவோதையிவைபனறியென றவிடை துன்றுவார் 

குருகலம்புமொலியிது சடாகமிதுகுஞ்சாஙகள்கரமொண்டோ 

பருகுதெறவொலியி தவெனககடி தபற்றுவாகெடி துசற்றவாச 

சருகலம்புமொலிசெலி.புணாஈ திரலைசானெனசசடி துசாவுவா 

முருகலாஈசபொழிலலைவசாகமெனமுகஈதுவாரபகழிசஈதுவா, () 

மயின்முழககமிதுடரிமுழகசமிதுவாருமென்றுசலரோயவொர் 

குயினமுழககமிதுவென்முழசசமி துகஉடவாருமெனசாடவொர் 

வெயிலெறிஈச.துவிள ஙகுமாமணியின்வேகராகமெனடீடிவா 

துயிலுணார்தகெடுமராசலிசத௫இது தொடாவமென்றுபலர்கூவொர் 

குன்றுகுன்றுதொறுநீலமேவிய குளஈதொறுககுலி£வனக்சொ 

றும், சென்றுசென்றடிதொடாாசடாஈது பல திககினுஞ்செறிவிலவ 

செலாம், கொன்றுகொனறுகுவைசெயசெரித் HOQs user pu 

சொழுர்சசை, இன்றுதின்றுபுனலுணூ வென்றிபுனை திண்சுபெரும் 
wen cee gs, (௨௫) 
  

* செருப்படை என்றும் பாடம்,



வது வேட்டஞ்செய்சாண்டம், ௮/௩. 

இசவினித்பெரி சிருண்டுகுன்மழையிரண்ென்றியுலகெங்கணும் 

பரவியெயசகசணையெதிவரும்படிபடாஈ சமுணடகவிறும்பினுத் 

தரவினஙக ரடிபுலிகளபன்றிகள முயகுமெபெலிமடககன்மான் 

கரவிலுற்றிதனுஞுறையுமெனறெயினாகாடெலாமெரிபரபபினார். () 

சணடவொதழலபசச சழன்றுலகுசன்னையுணணவெழுதன்மை 

போல், கணடமொன்ப துமெரிஈ இட ததெறுகவெகொழும்பொறிகள் 

Ri fer, கொணடலிற்புகைபரஈ து*றறின கொழுஞ்சுடாப்படுகொ 

முர்துபோய், அணடமுறறனப7ஈ.த,தட தரமதற்குமப்புறமெழுர்தசே. 

சுட்டசெஈதழலில்வெர்துவெர் துடல்சருணடபற்பலவிலஙனெம் 

கட்பொசமதுவிட்டஞாளிகள டிச டட சரலகழிஈ சன 

கெட்டழிர் துரிலையற்றுமீமிசைளஈதெழுஈ துகுதிகொண்டுபோய் 

விட்டமாமுனியிருச சசூழலிலவெருணடுசற்சிலவிழுந்சவே. (௩௮) 

மட்டிலா சனவிடுச் சனம்மவன்வசை ச்சனன்கொலிவன ததிலே 

பட்டிலாசனவெருணடுவஈ சனவெனசனம்பதைபசைச்திட [௨ 

விட்டிலாவினை விளைப்பல்யானெனவெகுணடுவிட்ட வெகுவெவவில 

கசெட்டிலொன்றுவரல்சண்டிலேமெனவிருஈதமாமுனியிரககனொன. 

2 வறு, 

கலஙகலென்றணிகரசதினாற்கெளசெனமைத்து 

விலஙெஙகளைகோசகூமொவினைவிளை த்த துவும் 

௮லஙகனமன்னவனவதைசதததுமாருயி£வருர்த 

கலவாத துசவிலுமெனறுரைத திடஈவிலும, (௪௦) 

சானகெகடசகண்புனல்சொரிஈ இிடககழுச்சின 

மேனடுநகிடமெயயெலாகஈகெடுடகீசும 

வான௫ெடடமறலியைசசணடமனனுயிரே 

போனெட௫மாமுனிவனைப்போற்றியேபுகலும். (௪௪) 

சென்றனஞ்செமும்பயிர்களுமுயிர்களுஞ்ைதது 

நினறனம்மெமைநெடுமுூடிமன்னவனோகது 

கொன்றனன்பிழைசசெய் தனஞ்ிலசிலகுறை.பும 
என்றவாலிரிசசெயதியவிலககுசளெல்லாம, (௪௨) 

என்றுகூறிடக்கெளசெனெரியெழலிழித்த 
கனறுஈனறெனககைத்துச்கைராசியிந்சோத்தி 

வென்றிவேர் தனைவெல்வதுகரு தியோலீரப் 

பன்றிசனறவப்பெருமையாலிமைப்பினிற்படைத்தான். (௪௩)



SF அரிச்சந்திரபுராணம் 

பொன்னிறச் தமெய்வெண்ணிறத்துஇர்புட்பராசம் 

ஈன்னிறசசண்டகாலுசாலுஞசெழும்பவளம் 

செர்ரிறச்சசணசெமமணிசெழுமுகம்பசசை 
அன்னிறககுரநீலம்வசசரிரதசெயிறதற்கே, 

வயிற்றினாற்பெருமணபுவிமறைபடமறைக்கும் 
எயிற்றினலையாவிணபுவியேழையுமெடுக்கும் 

சயிறறினாலுயிரகவார் தசொலனைககலககும் 

பயிற்றினாற்பினையெள செயா தப்பெருமபன் றி, 

அபபெருஙகொடும்பன்றியையருஈ தவசைகி 

எபபெருமபடைத தலைவருமெயினருமிறசக த 

தப்பறசசகொலைசெய்சரிசசா தரன தனனை 

நான்கா 

(௪௪) 

(௪௫) 

இபபெருமபொழிலகொணாகதுநீபோவெனவிசைச்தான் () 

என்றுகூறிடவிரூுடியைவணககரெட்டெயிற்றால் 

குன்றுநீறெழவெற்றிகீளகுவடெலாககுதைத்து 

நின்றசினறசெஙகணகளானெருப்புகவிழிததுச 

செனறுசாடிற்றுமமனவனசேனையைசூதற. 

தலைகளற்றிடச்சடககாமற்றிடலீரா 

குலைகளற்றிடகருஞ்சரமற்றிடசசொலைஞா 

சிலைகளற்றிடசசெஞ்சாமற்றிடத் நரைகள 

வலைகளறறிடவெற்றிறறுமாயவராகம, 

பீளுமீரலும்பிச் துரிள்குடாகளும்பிளகசத 

தாளுநெஞசமுமறறிடமுவெலைசசாடி. 

ஆளுமற்றிருதோளுமற்றககையிற்பிடி சத 

வாளுமற்றிடவெற்றிற்றுமாயவராகம் 

சரிபடப்படசசேனை களபடப்படககலினப் 
பரிபடப்படபபரிகலமபடப்படபபசுஙகண 

ணெரிபடப்படவிர தஙகள்படப்படவிடைதாள் 

௮ரிபடப்படசசுணஙகுகளபட்டனவனர்தம் 

சைசவம்மிதுவென்றறக்கடற்படைசலஙக 

் மைதவழச்ததிண்குனறினுமாத்தினுமதைர்து 
பெய்தவேல்களுயகுணில்களுமபிறைமுகமழுவும 

எய்தவாளியும்பொடி.படவிதிர் சசசவவேனம, 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௫0) 

(9௧)



வது $வட்டஞ்செய்காண்டம். ௮டு 

ருடாபிளர்தனகுற்ஙகுகள் பிஏ ஈசனகொ௫கெசை 

மடலபிளஈசனவாயபி௱ஈ சனவிருவகிராய் 

உடல்பிளஈ சனவுாமபிள ஈ சனசிரமுருணட 

சடல்ொரசெனககுருஇிரீவனமெலாககலந்த, (௫௨) 

தரமிதசன ஏிரள் பிணமிசா சனதெறிசத 

சரமிசசசனகழனறனகாலகரைஙகண ணும 

குரமிசாசனகுரைகணமிசா சனகுணிலவேல் 

சரமிதசதனருருதிய தடஙகடறனிலே, (@n) 

தோளைவீழசதது தடைகளைவீழசசதுதோள சோ 

தாளைவீழததது சடககையைவீழசசது சமாபோல 

மூளைவீழசசதுசாழைபினமாரு சமோசப 

பாளைவீழாசெனவீழாகனவேடா தம்பறகள (Be) 

கொலையெடசசவேலெயினாசககுரு இரீ£பெருகி 

மலையெடு ததுரீணமாசசளைமுறிசசெடுசுசோடிச 

சலையெடுசதுவீழ இரைகளு மவலைகளு மவாரி 

அலையெடுததரீரவாரியையணை சசையனறே (69) 

செனறசெனறவததிசையெலாஙபிணககுவைசெறியக 

கொனறுவீழததிடககுலைே ச சககொமெபடைககூடடம 

நினற திககினைசாடியேரிருபனமுனனொருவன 

பன றியோடியவிசையினைபபலமுறைபசாஈ தான (௪௨) 

அஈசவாசகஙகேடடரிசசாஈ திரன்முனிரதே 

எந்தவாறுவாசெயதியதிவாகளைவசைசத 

சரசவாறெதுகூறெனவாரனைவணஙகி 

எரதைசகேளெனாவேவெனவகைஉகையிசை தசரன (இ௭) 

வானமேழுமண்ணேழுமுனமருபபினாலெதெத 

ஏனமோபுா£மெரிசசுவனுலசெலாமெரிககுஈ 

சானமோவுயி£ துரிசறசசமனெடுமபன் றி 

யானதோவது?9ிறிதுமயாமுணாஈ இலமையா (@a) 

சலைரிறமபசசைதனனிறமபொன்னிறஈசறுகண 

ணிலைகிறஞ்செழுமாமணிகுரமிர சரரீலம 

மலையினும்பெரிதானசேோவராகம்வாசெய்திச 

கொலைபுரிர்த துகன்பெருஙசோட்டினாலெனறான (௯) 
8



ஒரு அரிச்சந்தாபுராணம் நான்கா 

சேனையும்பெருந்தோகளுச இிண்பரித் திரளும் 

யானையஙகொடுமுடுவலுமிறஈ திடவெற்றிச 

கானெலாமபிணசகாடுசெ பதெயதிறறுசகண்டாய் 

சேனலஙகலாய்தேரினை ச திரிசசருளென்றான். 

G ag. 

Ter MUST Si wereran wcrc Oer ips ss gs Coor 

(#0) 

ஈனறிதுனறெனவககையொடஙகையறைகஈ துககைச துடனே 

இனறுமடிஈ தவரினனுயி£ சமமிலுமெம்முயிரோவலிசென 

றன்றுசவுஈ தரிதஈ சநெடுஞ்ிலையஙகையெடுசசனனே 

பாகரினமிககவனானமஎ றமுற்றெதாபாகுகுறித சவனும 

சாகரமுறறெழுபானுகுலசட௫றை சாளிணையைசதொழுதே 

நாகரிகசசுடராடரவப்பணிராயகிபொறசடிலச 

சேகரிபததிசாளிகொூிசசருடேரைகடததினனே 

படியமிடி ஈச. துபொடியுமெழுக சதுபலபலபைமபொ ிலும் 

மடியவிழுஈ சீனசகனமடாக துயாவரையுநெரிஈ சனவலான 

முடியுமதாஈசதுச திருமறை சதுமுகலுமுழனறதுநீ 

ரிடியுமுதாஈததுகொடிமலையுஞ்சுடரிரதஈடஈ திடவே 

மாறுபடசசிலதேரெனவுற்றெழுமாலவரையததனையும 

நீறுபடப்படராடிமணிசசடாசேமிரெரிதசனவால 

ஆறுபடப்படஷறுபுன றறிரையாழியையொ ச திடவே 

வீறுபடுசதுயாகானமன தசையுமவேரொடெடுச தனவே. 

தங்கமுடி தசனிவெண்கவிகை த திரிசஙகுமகற்கெதிரே 

தஇககளெனசதவளஈ திகழமு சதொளிசிக துமருப்ப தனால் 

வெஙகண்மதககளிறும்பலவிற்செருவெனறபரிச திரளும் 

பகஙகமுறப்பலபஞசுபடுததியபனறியெ௫ா தத தவே. 

வேயின்மிகு சதெழுமால்வரையெட்டினுமீ துவிசைபபுறவே 

பாயுமுகிற்குலமேழையமப்பொடபொரிலவிழசூதறும் 

வாயினுரை சதிசைசாலுமிநைத துயாவானுமிறைககும்விழிச 

தியின்மணிததிராரீவடவைச்சனலசேரவெரித இிடுமே, 

அடன்ழமதத்திருசாலு இசைசகளிறானவையத்தனையும் 

கோடதனிற்கரமீதுறவைத்துடல்கூசிவெருக்கொளவே 

சேடன்முதற்பரிவாள.ரவத்தலைசேரநடுக்குறவே 

தடும்விசைத்தெழு£ீள்புவியைப்புனலூ றகெரித துழுமே, 

(5௪) 

(௪௨) 

(=n) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௭)



வது வேட்டஞ்செெப்சாண்டம். ௮௭ 

ஊறுபடச நிடுபாசாசெலு சசியவோடைமசசகரியை 

நீறுபடுசதிடுமவீராஈட ச நியரீளிர சச தினையே 

கூறுபடு சதிடும்வா அவசெ ற்றியகோலவயப்பரியைச 

சேறுபடுசஏடுமாமகா சதிரள சேருமளககரையே (௮) 

அ௮னாததமவிளைசசவிடுதசசவச்சனளிகசவுரைப்படியே 

சன சதுவெறிசுதுமதககரிகறடு கடட aj mm soy) 

இனததுரக கசருணசகனகத தி! தததினையெறறுகெனா 
மனததினினை ஈதுவலசசபுற௨உ௲ினமருபபையொகெகியசே, (௬௧) 

உதிசச துனாப்பிறையொச சமருபபையொடிகசவுணாசரிபெரறாக 

சதிததபெருததசிலைகுளசசொகனறகணை சொட்டுவிட 

௪ தாததகிருட்டியினெறறியினமுறறியெடுசசசலககொடுபோய 

விதிர்ததடலுட்கிவெருசகொளமறறொருவெறபிடையுயத்சதுவே 

உயச்ததுநீளிடைபததுள யோசனையுற்றெழுமால்வரைமேல் 

வைத தலுமவாய்வ(நிககசயசோரியிலவடடணையாவுழலா 

மெயதசவன்வாழபொழிலுட்புகவோடஓுமவிட்டபசாதியெலாம 

மொயச்தனகாவலனைபபுடைகுழசரமுற்ளொவாரிதிபோல், (௭௧) 

கடற்படைசுற்றிமிரை ச இிறைபசுமகழறநறணையைசதொழலும் 

தடகசையமைசதுமனததிலலைசசறவிசஇரசசதினைமுன 

ஈடசதியெதாசசகிருட்டிவசைசகஈடு சசனுவைசததுரசிணக 

குடற்சடெறிசதுவிறற்படைபட் டகொலைசககளமுற்நனனே (௭௨) 

புரவலனப்படைகரிபரிபட்டதொரபுதுமைகளை சதசெரிசித 

த.ரகாவிப்படிவிளைவசெனககுன சருள்னெ றிசசெயலென் 

றிருகரம்வைசுதிருசெவியைமறைசசெழின முடியையசைத்செதோ 

தி.ரகஈடசதிடவிரைவினிமுசசனசுடரிர தச இனையே, (௭௩) 

ஏனம்விழுர்சஉயாமாலவரைசணட தினேறியிழிஈ தகலப் 

போனதுணாகச சடிமீதுதசொடாஈதுபுசாசவனஙசளபுகுர் 

தானனமுச்திருமேனியுநுணடொடியாடமடர்சையடன 

மானவனவச்தொருவாசமநெடும்புனலல்வாவியணாசனனே, (௭௪) 

கானின்மிசைர்செழுதாமரையிற்படர்காவிகளிற்படரும் 

சேனினமுழசகொலிராலுதிசொாதிசைசேரவியப்புறுமால் 

மீனினமுழச்கொலியூழியினிற்கடைவேலையையொப்பதுநீள் 

வானின்முழககொலிபோல்வனசச்சரவாகமிரைப்பதுவே, (௭௫)



ஸி] வீரி அரிச்சந்திரபுராணம் நான்கா 

தீமரகெரெ.திரையெரிகுரையும்பலசகுனமுழககராயும் 

அமரமடச்சையாகுடையொலியுமபலஉருவிவிமுககலியும் 

,திமிரமதக்கயகிறைவுுமொணட றல$சறதிர்வுககாவம 

கமழ் கருமவ்வனமுனிவாகமணட லுகளகளெனுஈதொனியும் (௭௪) 

மேறகுகுடைஈதளிமுரலமிகுரசகொனிமுசலைகடாஈசமின்வ 

தீருகுசெறுதொனிகுடரிகாவெளவளையசடுளையுதொணிஷெண 

குருகிரியசொனி?ரலகளவிமுுசொணிசொவெரிவா தபுனல் 

பருகுமிகுதொனிபறவைகளினரொனிபகலிரவுசணியா, (௭௭) 

அறததவாவறகலையிறறுவாநிசசமலாபபொழில்பொற்பிரசம் 

மறசசகளிற்நினமச,சஇனொழுககுமட சகவரிபபொழிபால 

திறசதிரபசசைமணிச துாவசூரரிச திலமுட்கஞல 

கறுச்சவெளுததசிவச்சபசுசசகணிபபசெவாசகெளிசே, (௪௮) 

ேேவறு, 

மூஎரிசெங்குமு சரீலமுண்டகயகுவளை வெள்ளை 

களர்ஈறுமலாகளெலலாககிளையொடுமலியப்பூத.த 

அ௮ளவிலாமதியுமீனுமருசசருமவியவண்டம் 

வளர்புவிதனிலுமவேசாவகு சசனபோனறவன்றே, (௭௯) 

மண்கொளாசதனுணீரும்வளைகளுமலருமீனும் 

விண்சகொளாசசனுளவைகும்வெணகுருகனனகானா 

பணகொள்வாய்்வணடுவைகுமப;மச தஇனபரபபுகோக்கின் 

சண்கொளாமனமுயகொளளாகாவியுமனனசேயால, (௮0) 

மீதெலாஈசரஙகமலஃ் இனமேலெலாஙகமலபயோது 

போசெலாஞ்சங்கஞ்சகசினபுடையெலாமபொருநஈதுதா.து 

தாதெலாம்வண௫வணடினருாளெலாஞ்செழுஈதேனமற்றம் 

ஈசலாலில்லையாதவிரும்புனற்றட ச திலமமா (௮௧) 

பஙசயமுகமுககணனுமபாசமுமபணை ச சபாரக 

கொஙகையுஞசைவலப்பூஙகூ சலுஙகுமுசவாயும் 

செககயற்கண்ணுமவள ளை த .திருநெடுககுழையுககாட்டி 

மஙகைபுட்கரணியெனபாளவளளலையுளஙகொணடாள், (2௨) 

வராயடுச சரியசோ திமணிகொழிச்தருவிபாய்ர்த 

விரைமலாப்பொழிலினீழலவெண்டிரைமேன்மேன்மோதி 

நிரைகினாத்தரளமுர் இநெடுநிலாவிரிர் சவணட ந் 

சனாயினைமன்னன்சார்ஈதான்கடலினையருக்கன்சார்ர்தான். (௮௩)



வது வேட்டஞ்செய்காண்டம், ௮௯ 

யானையுர்தேருமாவுமிழிர்தொருங்கயொருமீண்டி த் 

தேனையொத்தினியவாவிசசெழும்புனல்குடைர் துண்டாறிச் 

கானையுற்றிலஙகு சண்பூககடி.பொழிலிட ககடோறுஞ் 

சேனையுமன்னர்தாமுஞ்செல்வனுமினி இருக தரா. (௮௪) 

தாபமும்புனலலுஙகொளவராதாபதாவஈதுமாதா 

தீபமுமயோ தஇவேர் துஞ்சேனையுமிருககசகணடு 

கோபமுற்றறனறுமனனாகோசிகனசணடாலுன்னைச 

சாபமிட்டெரிபபனீணடசொகசது சகாசேயெனரா£ (௮௫) 

யாமலஏற்கடிமையன்றோவெமவயிற?ற்றமெனனோ 

யாமவறகிழைசசதீஙககுணடெனனினு கிருத இிப்பின்னைப் 

போமதேகருமமெனனாபபுரவலனபுகலக்கேட்டீண 

டாமசேகாணடியெனனாவருஈ தவரகனறுபோஞா, (௮௬) 

மாதவரகன்றபின்னாமாலையமபடாச துணீவடெ 

பூதலமெனனுமயசைப்புசையிருட்படாததுட்புககாள் 
மேதகுதவச தின.பிககோன்வினைபபடாமபுகு துமுனனம் 

தீ தறுகுணகதினமிச்கோன?த திரபபடாததட்புககான, (௮௭) 

கடாத்தடஙாளிறுமாவுஞ்சேனையுஙகணசடுஞ்ச 

விடாப்படைவேஈதாதாமுமமைசசருமவிழிகடிஞ்சச 

கெடாப்பெருககுணத்துவளளஎலகிளிமொழிமயிலோடம்பொற் 

படாத.திடைப்பரியகச த துபபஞசணைபபளளிகொண்டான. (௮௮) 

பூவலய தசைமூடும்புதையிருள றஈசெஞ்சூட்டுச 

சேவலாாப்பெபெபக்£ழபாலசெயச தாவா துசோன்ற 

யாவருமுணாச்தெழுக்தாரிளககொடியடன்றுயினற 

சாவலனரானுமறரோர்கனவுகணணொகசெமுஈதான். (௮௯) 

மன்னவன்றுணுச்சவசண்டுவல்லியும்பல்கானோச்இ 

என்னைகினமனத்திலெணணமியமபுகெனறிறைஞ்சலோடும் 

கன்னன்மென்மொழியாயானோகனவுசணணாரஈதேனென்ளப் 

பின்னரசுகனவினீர்மைபேசெனபபேசஇற்றான் (௬௦) 

அமைசசராச்தாதரோடியழைச்சவெனறரசன்கூற 

இமைப்பினிற்சென்றழைததாரியாவரும்விரைவின்வந்தார் 

சமைத்ததீவினையைவெனரறானருமரைசசரணம்போற்றி 

எமைச்கடிதழைச்சவாறெனனிறைவனீயருள்சவென்றுர், (௬௪)



௯௦ அரிச்சக்திரபுராணம் 

மறறவாகூறச்கேட்டுவையகமெல்லாங்காககுங 
கொறறவனின்றியானோர்கொடியதிககனவுசண்டேன் 

உறறதுகேட்டுமேலவா துறு திறமுனாமினெனனாக 

கறநடாதோளிஞா ககுககனாகிலைகூறலுற்றான. 

எனனைமீனறெடுதசசாசையாச்சையோடெயதியும்பா 

சனனையுறறிமையோகீசகசசாரகைசசலசசமாஈத 

பினனையானபிரசககூஈ தற்பேதையரைவா சமமை 

முனனைமுழவிதியினலேமுயககமுறறிணிதிருகசேன 

அருசஇயிறபுணாஈதமாசரைஉரிலருசவசசோ 

கொரு க ௫யையானேமீஈதேனொரு சதிபோயவனோடுற்றாள 

ஒருசதியூணறறகனறாளொருச கபோயககணணிழாசாள 

ஒரு சதிவிடடெனனைநீஙகா இருமைககுமுறு இசஈ சாள 

இப்படியினறுகணடேணனிசகொகெசனவினாலே 

எப்படிவிளைவதோவஃ துணாஈ கிலேனியம்புமெனனா 

அப்படியாசன்கூறவடியிணைகொழுதுசனனூல் 

துப்பறவுணார்சகேளவிசசததியராச திசொல்வான் 

௮ருவினைவிளை சசசெலலாககெளசிகனவனாலினனம 

வருவினைமிசவுமுணடுவள ஈகாராடிழக து 

இருவினை யிழா துசேயுஞ்செலவி.புமவேறுவேருப் 

(௧௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௧௫) 

பெருவினைமுடிப்பானறனனைப்பினனையாம்வெல்வோமெனறான் () 

௮னையவையமைசசன கூ.றவரசனையரிவைபோற்றி 

எனையிழஈ தாலுமனனாவெனவயிற்று தசசமைசன் 

றனையிழஈதாலுமிஈதச தலமிழா தாலுமவெம்போ 

முனையிழக் சாலுரீிதமுறையொனறுமிழவேலென்றாள. 

என்றலுமமைசசரெல்லாமிருகணீரருவிபாய 

நின்றுகின்றமுதுவாடிநெட்டுயிப்புற்றகாலை 

மன்றலஈதெரியனமாராபன்வருர் தனீரென்றுசேற்றி 

௮னறவணுறைஈ சானப்பாலூச சவாறெடுசதுரைபபாம, 

௮ரிசசர் திரசரித் திரம் 

மூன்றாவது 
வேட்டஞ்செய்சாண்டம் - முற்றிற்று, 

ஆ. பாடல்கள சுக. 
  

(௧௭) 

(௬௮)



ட 

செய்வமேதுணை, 

ஐந்தாவது 

சூழவிவாக்காண்டம்; 

  

௩ 

வெள்றிவேன்மன்னனவிட்டவெககணைசைச துவாயால 

துனறியகுருதிசோரசஈழனறுடறுடி துடி சதுக 

குன்றினைககடஈ துசென்றுகோசெனறனபாறபோரசது 

பனறியாயவா சமாயமபட்டபாடனை த.துஞ்சொல்லும (௧) 

என்னையாளுடையாயுன் றனைவலினபடி யானேகி 
மனனருககரியுமாவுஞசேனையுமாளககொனறேன 

பினனவனவிட்டவமபாறஈழனறியான்பிழைசதுபபோகதேன 

உன்னருளுடையாறகல்லாலுயவணடோவெளறசன்நே (௨) 

கோல ததினுரையைகசேளாககோிகன்வடவைசசொதீச 
சலசதிற்வெசசணணனிர்சையுமனையனூழிக 

கால ததிற்கடு(காலன்னமூசசனனசடலிற்றோனறும 

ஆல சதின்ளொசசியனனகோபச சனழனரெழுர்சான (௩) 

பேசசினிற்கிளிபோற்செயகாற்பெயாசசயிற்பெடைபோறசெஙசை 

வீசசினின்மினபோற்£றறமிகு தியானமுனிவனவிட்ட 
மூசசனிற்பிற தரணடுமோகினிமாசராழி 
நீசசினினிலைத துரநித்குரிலமெனகொடிபோனினரா (௪) 

செர்திருவமுதிற்றரோனறச தஇரைகடற்பிறஈ சஈஞசல 
வ திருகருஈ தருகசகளவயககுவசெனனரீலச 
சர்திராஇுச்தரொென்னத சலையினமின்சறுச்தசென்ன 

இர் திரரீலககொம்பரிரணவெஈசெமுஈசதெனன (6) 

Boar Moras துர்கசொடிரின்றசென்னச 

கூலவாரிதியினீலச்சொம்பிரண்டெழுர்சதென்னப 
பாலவாரிதிகடைர்தபஃ றலையரவஙகான்ற 

ஆலவாரிதியின்மூழசெசிளொர்செழுமன்னமென்ன. (#)



௬௨ அறிச் சந்திரபுசாணம் 

ஆலச் இற்பயின்றகண்டனழற்றிருச்கண்ணான்மாணட 

காலததிற்புஙகொடாதுகாமனோடொச்தலைந்து 

நீல ச.திற்கருகிவெமபிரினைவிலவஈது சவியன்பாயச 

£லத.திலுயார்்தகாமன்சேனையிலிருவரெனன. 

சுழிசொளும்பெருஈ தணசகஙகைகுடினோன்றுளங்குகெறறி 

விழிகொளுச் சழலானமேனிவெர்சழிஈ இறர்தகாமன் 

பழிகொளககரு இககாலபாசமேவிழியாககொணடு 

வழுவிலாவரஙகள் கொணடரதியுமா றறவளுமெனன 

சாவியககமலச கற்றபிரமனைகைப்பானவேணடி 

வாவியகசமலவாசசகோசசெனவா இநற்நீட்டும் 

ஒவியமெனனடீலவோ திமமெனன$ணட 

சாரவியஙசணணார்சாஈசட்கைசொழுதிறைஞூரினரறா. 

இ திலாமறைகணனைகுக்தெளிவுறவுணரா சநீர்மைக 

ஐந்தா 

(௭) 

(௮) 

(+) 

கோதிலாககுணசதோககெல்லாகசோபஞ்சண்டாளமென்பார் 

ஆசலான்முனிவனமூககிஞாழற?ற்றச.தடே 

போதலாலஈதமாசாபுலைசரியராயினாரே 

மாசரைமூனிவனபார ச்துவரவழைத்திரு சு கிசானா 

பேதமுமெழுச த. ஞசொல்லுமபெருககலையிருமாலெட்டும 

€தமுராதயாழுககனனாமுசலவாய 

போதமும்வாரிரீரிறகரை சுதுடனபுஈட்டினானே 

ஈடிஞா சருமின்சொறசெனன ராயாருமேககப் 

பாடினாற்றநீயா துலாஈ சபயிரெலாம்விளைவுமல்கும் 

வாடிசாளனேகம்பட்டமாஙகளுஈ தழைக்குமுன்னாள 

வீடினாருயி£வா துற்றவெளளென்புமவிதாவிஇரககும் 

அர் தவேலையிலயோ சு தியாகனை சகண்டுமீண்டு 

கஈ சவாசடிலமெளலிசகெளசிகனறன்னைப்போற்றி 

இச்தவாவியிலேமன்னனெணணைருஞசேனையோடும் 

வர் சனனென்னவேசமாசதவடெடுசதுனாசதா. 

புணணியர் இரண்டயாச்சைப்புரவலன்வர்தானென்ன 

எணணியவெண்ணமெல்லாமுடியமென்றேம்பலெய்சாப் 

(௪௦) 

(ss) 

(se) 

(௧௩) 

  

சராவி- நாபி,



வது ரூழ்வினைச்காண்டம். Gah 

பண்ணியன்மதாசசெஞ்சொற்பஉள வாய்ச்கரியசெவவேற் 

கண்ணியா சமமைகோகசெகெளகெனவிஎ மபலுநறான. (௧௪) 

பெடைஈடைமடலீ£வாவிப்பெருஙகமைசன்னில்வா ௪ 

படையுடை வேஈசனபாற்போயபபாடலாஓ ர௬ு5கிவெறறிக 

குடையினைககொணமினலலாறசலளியைககொணமினென்னா 

விடைகொடு திடலுமா காவிரைவினிறறொழுதுபோஞா (கடு) 

எடுசசஈன்மகரயாழுமேக தியகுழலுகதசோனற 

உடு த்தமேகலையுஞசெமடொறூலமபுகினறோசைகாட்டத 

தொட ததபூஙகோசைசோரச துணைமுலைசதமபிவிம்ம 

௮செதபூஞ்சோலைரீககியசனபுனறபொயகைபுககாா. (௧௬) 

கனைகழற்கடுஙகாற்சேனைககடலினிற்சென்றுபுகக 

வினைநெடுவேற்கணாராயருள பொழிவிழியானோகக 

இனையரெனற்வரைததேராசையுறவெயதுமெல்லை 

புனையிழைமாசாவகதுபுரவலறபோறறிகின்றா (a) 

தோளுமத்சோளிற்சாச் துஞ்சுடா மணிவலயமுஞ்செஈ 

சாளுமச, சாளிலவீரககழலுசோதாழஈதகையும் 

வாளுநீண்மாலைமாரபுமவசனமுகோககிமார 

வேளுகேரிலலான றனனைப்புகழஈ சனாவியர் துரைபபா£ (௪௮) 

யாணாசகுள்யாணரினனையெய த சற்கிுமைசசவேசா 

வீணாககுள£ீணனெமமைவிதஇிசசவனறிஈதிரற்கும் 

வாணாக்குமனச்தனார்கருமவாய்கசவாறேபோனின்னை க 

காணற்குத்சொழற்குவாழததககணகைராப்படை தடலானே (௧௧) 

வையரின்னகரிசெம்பொன்வடஇரிநின துபீடம் 

வெயயவனின து தீபம்வேலைமஞ்சனநீர்சசாலை 

செயயவணினதுபாரி௫ிஙசணின்சவிகைசெவவே 

லயகிளபெருமையெம்மாலளவிட ற்கரிதேயென்றா (20) 

சொல்லியமாற்றறகேளாசசோன்றலும்வியாதுகோககி 

வல்லிரீர்யாரேதர் சானவர்தவாறேத$ீண்டென்றான் 

௮ல்லியந்தொடையன்மா£பவிவ்வனசசதகத்துவாழவோம் 

புல்லியசா திமீனப்புலைசசியர்யாஙகளையா, (௨௧)



௭௪ ௮ரிச்சந்திரபுராணம் 

வேசமாமுனிவன்வைகுமேசகுசாரனின்றுன 

பாசமேபணிஈதுநோககுமார் கஇியிற்பசறிவாதேம் 

போசமுரெறியுமிலலாப்புல்லியோலலியாழும் 

தமுஞ்சிறிதுவல்லேககேளெனாககிள சஇப்பினனா 

மகரயாழவாகடிரீஙகுமாடகமுறுகசெசெம்பொற் 

சிகரமாமுலையிறசோ சதிசசெவியுறவிசையெழீட ௪௪௩ 

நிகரிலாவமுதபபாடறபாணியினி றவிபபினனா 

பகாதருமிசைகளேழும்வசைவசைபாடிஞே 

சாவியககணணுமூடாசவரிசழ்சானுககோடா 

வாவியயசமலமனனவசனமு.றுசலுமேறு 

அவியகசோசைஈலலாசசுவரினமேலெழுதிவைச்த 

ஒவியம்பாடி றறென்னபபாடி.ஒருருசயாரும. 

கரும்பினைசகடிர்த$ீஞ்சொற்காரினைக்கடிர் சகூர் தற் 

பரும்பணைககொஙகைமாதாபவளவாயப்பிறககுககானம் 

வரும்பனிமதியைசோககெணெடஏணிவாயகொண்டாாப்பின் 

அரும்பவிழாம்பறபோ துள வண்டிருர் சாப்பதென்ன 

இல்லையோவிமைதசலென்பாரெடாதுகைசொடாதுவைசத 

வில்லையோபுருவமாகவிதீச சனனவேசாவெனபா£ 

முல்லையோமுருஈசோமு சசோமுறுவலையறியோமெனபா॥ 

ஈல்லையேஈல்லையெனமாகரா இபாவியச் துனாதசாா. 

அட்டமாவனைச துமபுளளுமாவிபெறறேகுமென்பா£ 

சுட்டரீள்வனஙசளெலலாஞ்சோலையாச தழைச்குமென்பா£ 

பட்டவாள வீரரெல்லாமுயவகைபலிப்பசென்பார் 

வட்டமாமதியமனனவசன சசார்பாடல்கேட்டே. 

சாடெலாமழிகசககேட்டு௩ரப திவெகுண்டுவேட்டை 

யாடலால்வெருண்டுபோயத்சம்மாருயிரோம்பிததன்று வ 

சாடெலாகக.ரசமாச்கள்சன்னியர்மது ரசப் 

பாடலால்வெளிப்பட்டுற்றபறவையும்பறர் சவம்மா, 

மஞ்சலம்பிடியேரென்னமாமுரசதிருமோசைச் 

சஞ்சலாலனஈ தகோடியசுணமாவனை த்துமாவி 

அதஞ்சலாதீணடிமொய்சசத்தும்புருமுதலோரெல்லாம் 

இன்சொலினோசையெய்தயாழிசையாதென்றோர்லார். 

ஐந்தா 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧)



வது ரூழ்வினைக்காண்டம். HB 

ஈல்லியன்மகரயாழிஞ சமுமிடறுமொன்றப் 

புல்லிய£ தவோதசைசெவிவழிபுகுகலோடும் 

வல்லியாசம்மைசோககமலாத இருககரமமைத்து 

மெல்லியரறானும்வெறறிவேஈதனுமிகமகழாதார். (௩௦) 

மணியொகெடகஞ்செம்பொன்வளையெரிமணிப்பொன்னாரம் 

அணிதுடுல்பிறவுமீட்டிகிகொணமெனவளிச சலோடும் 

பணிகளுச்் துகலும்பொனனும்பெறற்கியாமபடர்ந்தேமல்லேம் 

இணிசுடாமுடியாயாககடேடியபரிரலசேளாய, (௩.௧) 

ஏ.ததியபரிரிலாளாச்செண்ணியவனை த் துரல்கும் 

பார்த்திவவிவையெலாரின்றிருவுளப்படியாலுளளேம் 

மூர்த்தசணெமூவாககாகுமுடிபுனையாகாளேநீ 

சாத்தியகவளகசகொறறககவிகையைசசரு தியென்றா. (௩௨) 

பழிவழியொழுகா£திப்பானுவினருலச.துவேசா 

வழிவழிவர்சகொற்றககவினகயைவழகசமாட்டேன் 

விழிவழிகணடவேறுசவிசையைவிள மபிலுககள 

மொழிவழிதருவேனென்றுமொழிஈ தனன்மனனாசோமான் (௩௩) 

கனத்தவெயசாசலாரககுகசணிசசவராலலாதவ 

வினத்தவரொருவராலேயின்பமுண்டாகவற்றோ 

மனத்துளேகுறிச தவா சமணிககுடைவழஙகாயேலெர் 

தனத்தினை சசமுவியின்பஈசருதியெனறவாகளசொனனா (me) 

வாட்பொருகண்ணாகூறமக இரத தலைவன்சொலவான் 

மேட்பனவில்லையென்னாமெயஈநெறிவேர தனறனபாற் 

கேட்பனவறிஈ தமகருச்சி௮டைப்பனவுணாஈதுகேளீ£ 

சேட்படமில்லுமெனன த்செரிவையாசெப்பலுற்றா (கூடு) 

முன்பியாககரு தவக்தமுழமுமணிசகுடையால்கசாய 

பின்பியாங்குறிச்தவின்பப்பெரும்பயனரானுர் தாராய 

௮ன்பியாமுன்மேல்வைசததவததிலேபோனதாதோ 

வன்பியாமுன்பாற்சகண்டோம்வள்ளனமைசணடிலேமால (௩௬) 

கொடுப்பனகொடுப்பதல்லாறகொடாதனகொ௫ுகெகமாட்டா£ 

விடுப்பனவிடுப்பொன்றும்விடா தனவிடவுமாட்டா£ 

தொடுப்பணவதொடுத துறும்மாற்சொல்வனசொல்லிநகசட் 

சடுப்பவசொண்மினல்லாலகனமினென்றமைசசன்சொன்னாட, ()



௬௭௬ அரிச்சந்துரபுராணம் aber 

வள்ளலென்றடைர்தோழூன்பால்வர் திர்சோச்கொன்றீயாச் 
கள்ளனென் றறிர்தாலிககுவருகலங்கண்டாயென்றார் 

உள்ளமுகசண்ணுஞ்செதீயுருசசெழசெத்துவோ சன் 

தள்ளுமென்றரு.ரிசசெயதானவிளைவத தன்னை யோரான். (௩௮) 

பாத்திவமாப்பச்சகேட்டுப்பப்பராகெருககசெ8றித் 

இித்இரள்ரெஙகட்டர்த நாச்குவான்செல்லவேகசெ 

காத்திரரடெசச்சையுஙசாலகளுசடிகசமார்பிற் 

சோத்தியயாமுமஈபோகம்டிரிஈ சனர் திசைமயஙகி (௩௯) 

ஆ.றுகொண்டோடாசெல்லாவடவியிற்சென்றுமேணி 

மாறுகொண்டு இரஞ்ூர் சமனைப்பழிச கூதல் 

தாறுகொண்டாககச௦சேோஈததுகிலகிழிஈக சகலசசாப 

வீறுகொண்டேவிவிட்டமுனிவன்முனவீழஈ சாவது (#0) 

ே வறு 

மண்டலச் சனிலிழுப்புணடசொ துலெகளுமாறடித்த 

புண்டனிற்பொழிபசஙகுரு தியா துவரிசழப்பொருமலுர்சான் 

கண்டனன்கெளசிகனகடையுசசசனலெனககடியசோபம் 

கொண்டனனவஈதவாறேதெனககோசைமாரகூறலுற்றா, (#6) 

ஊயகேணின்னருட்படியினாுலாசன்மாட்ட ணடரின்றே 

பையவேழிசைகளாமபாடி$ீசொனனலப்பரிசாரைசசேம 

கையனெங்களையடி சதுமொனசசெயசவககணடனச சால 

உய்யவும்போகுமோவுராயுமுண்டோவெமககுயிருமுண்டோ (௪௨) 

எனவுரை த்திடவெயாசு இடியிடி சசெனரகை சதிருகணலும் 

,சனதெறிததிருபுடைகசடமனைக கும்புகைஈடி துமூடச 

செனமிகுசுஇிறைவனுகடுடர்விளை ச இருவசேசெயலெனச்சன 

மனநினை தசருமறைகசவமுணிசதிரளுடன்வரஈடஈதான. (௪௩) 

கரதல.ததிடுமெழிற்குசைவிதிரப்புறவிணைக்சழல்வருஈ சப 

பரவுபொற்றடமலாசசடைவிரிஈ சகல்பெருமபடியினால௪ 

கரர்மிகப்பரதவி சசபயமிட்டலறிடசசுவணவெற்பாற் 

புரமெரிததிடவரும்புளிசஞெசசணிமலாபபொய்கைபுககான். 0 

பிணிமுக ததிரள்களுயகுருனெப்பகு தியும்பிரிவுறு ச 

அணிமலாக்குளிர்தட தததி சசொரெடர்் சணுகலோடும் 
அவ்ளவ் வவ. 

* போகட்டு - போகவிட்டு, ௦ சோசச எனவும் பாடம. 
 



வது ரசூழ்வினைக்காண்டம். ௬௭ 

பணிமுடிச்சுமைதவி த்திருபுயத இினின்மிசைப்படி தரித்த 

மணிமுடிக்குரிலெக்கொடுவினைச்செளசசென்வரவுசகணடான். (௪) 

கடல்சளென்படுநெடுர் es சசகளென்பமெசன்சசனமெனனாம் 

உடல்களென்படுமவற்றுயிகளென் படுமீடிஈ தலகமென்னாம 

விடலருர்தவமுடைப்பெருவலிகசெளசெனவெகுளியாலென் 

றடனெடுஞ்ரலையவன்கடி செழுசெதாஈடாசடிபணிஈ தான (௪) 

உருமிடி சசனவெனசசினமிகு த திகலசெயற்குறுவதற்குக் 
கருமிடற்றவனலேன்௧கடனிறச சவனலேனகமலனலலேன் 

இருமியிற்கடையதாமெளியனோவலனெனக 4 கெழுமையன்புற 

றிருமலாகசழலகளை ககாமுறகசழீறிநிலச கிடைகிடா சான (௪௭) 

கரமுறச்சமுவலுஙகெளரிகப்பெயரினனசால்பறிசசே 

சிரமிசை சுதிருமுடிசசுடாமணிதசொகைகளபஃ றிசைதெறிக்க 

உரமிசைப்பணிசெறிசடவுசைக சனனுதைசநிடலுமுன்றன் 

மருமலாகசழல்வெப்புறமெகைகைகளாலவருடஇறறான, (௪௮) 

குடியினிற்பிழைபிமைஈ இிலமுன ககடிமையிற்குறையுமில்லேம 

இடியிடி த்சனவெனசசின பிகுசதிடைவிடாசெனையுசைகக 

அடிவடுபபடுமெனசசவஇகிறபளாயொழிரையவெனறன் 

முடிவபெபடுமெனசகவலகிலேன வெகுளியெனமொழிதியென்றான 

மாவினைச தணிசெயதாபசேழலுாகிடாசெயசாயவானளாவுவ 

சாவினைபபொடிசெயசாபர தியாலினறவெனகாசன்மக்கள 

பாவினைப்பழிசெயசாய€வினைகருரியசோரபாவிரீதான் 

ஆவினற்றோல்பொ இிரதடுபுலிசதொழிலசெயசாயழூசென்றான் () 

சாடழிததிடினானனகாழிஈ டிறாமெனன நுமலாப்பூங 
சாடழித.இடினுரீளசாலறககிளையினைஃகளையினுககொன் 

நீடழிததிடினுசீசானவிஏசசணையெஞயானறிஈ தால 

பாடிழைசதிவெனோவென நரிசசசகானபலமொழிஈதான் (௪) 

சிறியரானவாசமககுரியவேயலலகோ?மைசனனூ 

லறிஞரானவா கமககலலவோபொறைபிநாககாகுமோசான் 

செறியிலாவினையினேனொருவனைபபொருளசாநீமுனிர்தால் (ன 

பொறைபுகின்னருளுமெனனளவிலோவிலவெனபபோனசென்றா 
  

* கெழுமியேருற் எனவும் பாடம், 

9



௬௮ அரிச்சந்திரபுராணம் ஐந்தா 

மடி.ததலாமினன்மிசக்சொதித்தநெஞ்செனெதிர்மறுத்துநீதான் 

படி ததவாசசமெலாமெனக்குகீபிதற்றிட ற்பாலவோதான் 

வடி ததவேழிசைகினச்சசைச்கவேவா சவென்மத்கடம்மை 
அடி ததசாரணமெலாமெனககுநீதக்கவாறறைதியென்றான். (௫௩) 

Gap. 

மீண்டுமன்னவன்வேதியன்றாள்காம் 
பூண்டுவாயிற்புனல்வறஈ தற்றிட 

ஆண்டசாயசவிம்முணிவாறறிடல் 

வேண்டும்யானதுவிண்ணப்பஞ்செய்வனால், (இ௫) 

இச்சருககுழலேழையர்சம்மைகின 

மசசளென்பதுணாஈஇலமாதவ 

தகசவாறுரையாமையிற்றளளினேம் 

புக்கதீதுபொறுத சருணீயெனரறான் (இடு) 

கழுததரிக்கிதுகைபிழைவாசசென் 

ற்முச்சமாகவுரைதனையாதலால் 

பழு சதநல்லறிவுற்றுனேப்பற்றிய 

ஓழுகக * மென்றுஎமுட்டெககூறினாய (௫௪) 

இரப்பவர்சகொன்றிலையெனில்யாரையும் 

கரப்பவாககுறுகட்ணொகூறுவா 

புரப்பவாககுப்பொரு சசலல்லாலடி.த 

srs se Param aes sare: (9௭) 

SLL DAO Aor Ber pag asat amino 

கெட்டவான்பொருளகாட்டகடிலேசயா 

விட்டமூசசுடன்விம்மலினாலலை 

பட்ளொரிற்பையப்பையககூ றினான. (5௮) 

மைகுலாவுசண்மாசரைாமோதிய 

கைகுறக்சனுககண்ணினைசசூலினும் 

மெய்குறகஇினும்வேணடி.யவாறுநீ 

செய்கவென்னமறைமுனிசெப்புயான். (இஃ) 
  

* ஒழுசகமற்றுள என்றும் பாடம,



வது சூழ்வினைக்காண்டம். ௬௬ 

கொய்துமாக்களைக்சொன்றதும்பன் றியை 

எய்த. தும்மிசைகேட்டடி சததீனமாய 

வைததும்மென்றன்மககளைநீமணம் 

செயதிடிற்பொறுப்பேனெனறசெப்பிஞன். (௬௦) 

நிலச்திலயாருநெறியலசெய்திடின் 

விலசகுரீயிவையென்சண்விஎம்பலென 

புலைசகுலததொமென்னாபொருந்த.தல் 

ஈலசததோவெனறுகாயகனகூறினான. (௬௧) 

மலையின்வைகுமவசிட்டனசபிசசலாற் 

புலையனானவனமைசக தவிபபூவையா 

முூலையிலவைகன்முறைமையன்றோவெனாக் 

கலையுணாச் சகெளசிகன்கூறினான். (௬௨) 

௮ற்றைஞான்றெமதையன்வூட்டனால் 

பெற்றசாபப்பெருமபுலைதீர் த்தனை 
இற்றைஞான்்நிககெனைப்புலையாககநீ 

கத்றதேதெனககால்கரமபூண்டனன், (௪௩) 

முன்னமுஈசையமுழுப்புலைநீககெனம் 

இன்னீ சகவெமககரிசன் நியாம 

சொன்னவாசகஙகேட்டுசசுடாமுடி 

மனனாமனனவென்மககளைசசோசென்றான (௬௪) 

அ௮டி.னுகின்விழியாரழலாலெனைச 

சுடினுமென்னுடறனனை சுறா தயிர் 
விடினுமேனியைவெட்டியறிஈ துகூ 

நிடினுமிசசொற்சைடிலன்யானென்றான. 1] 

பூபவேள் விககெளகெஜேோய்விலாக் 

கோபமெயதிசசொடியிடைமஙகையர் 

இிபமன்னவர்சசோகிலையாயினென் 

சாபரீபெறுகென்றுரைசாற்றினான். (௬௪) 

கூற்றமூண்ணச்சொடுச்செமசாருயிர் 

தோற்றனன்றுஈன்தென்று அணிச் துநின் 

சற்றமாறிடசசெப்பிடுஞ்சாபம்யான் 

ஏற்றனன்னிடுசென்னவியம்பினன். (௬௪)



அ௮றரிச்சந்திரபுராணம் 

அப்பெருச் சகையனனதுரைச் திட 

இப்பெரு தசைசகுமபொறைககும்மியாம் 

ஒப்பெடசதுரைாககசசகுமோவெஞாச 

செப்பருச்சவனெெதையிலெண்ணுவான், 

இணாச்செழுஈ்தக தததையிருத்திடின் 
வளாத்தடமடயவாசவன்முனனாயாம் 

உரைததவாசசாசோழற்குமென்றுனனுபு 

நிரை ச்தவேணிகெடுக சவன்கூ..ஒவான். 

துடிமருககுலத்தோகையர்சங்களைக் 

கடிமணஞ்செயறீதென்றகள்வனே 

குடிஏ மசெய்யகொடும்புலையற்குநீ 

௮டிமையாவையறிதியெனறோ திஞன். 

கொஞ்?ப்பேசுங்குழவிசொற்குற்றசதால் 

வஞ்சிசதனனைவனமுலைப்பாலினில 

ஈஞூட்டாலதைகாடிவிலககுஈன் 

னெஞ்சத்தாருளரோவிகநில s Ca. 

வாரிசாயர துகொதச்திடின்மாற்றச்சண 

ணீரியாவா தருவரநநீ இியிற 

ரியாயெனை நீமிகசசீறிடின் 

யாரியாரஞ்லெனபவெனறனன். 

தாயு தாசையுர் தஞ்சமுர்செயவமும் 

நீயுண்டென்றுகினைகஈ திரு சோமெஞளாச 

சேயும்வேரதுஈ திருவுமமைசசனும் 

போயுன்பாதம்புகலென்றுபூண்டனர். 

அ௮ன்னையென்பையருர் துணையென்பையுன் 

முன்னைவாழ்வுமுதலவனுமென்ளனபமற் 

றென்னையிப்படிவெல்பவனிசசமத 

துன்னையல்ல துசண்டிலமுண்மையே, 

கண்ணைவேண்டிலுமீகுவன்காகஇன்ற 

மண்ணைவேண்டினும்வாழ்வுடனீகுவன் 

பண்ணை வேண்டியசெஞ்சொற்பறைககுலப் 

பெண்ணை வேண்டி.லன்யானென்றுபேசினான். 

ஐந்தா 

(௬௮) 

(௪௧) 

(௭௦) 

(௭௪) 

(௭௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௭9)



வது சூழ்வினைக்காண்டம், 

மன்னர்மன்னனுனாச்திடமாசவன் 

அன்னதேோமககாமென்றவாவ நீஇச 

சொன்னசேயமையுககடல்சூழபுவி 

என்னசேயெனழறெழுஈசெழுஈதாடிஞன் 

மருவுகாடுமவளககரும்பெருஈ 

. திருவுமீகுவனென றனைசெவவியோய 

சீருவனெனறமொழிதவருமலுன 

அரசளிககினமையமெசைசொனான் 

௮ஈ தணாுளளை கோககியவவண்ணலும 

உஈதமககளுறு)ுலனவேணடிலேன 

எஈ தமாடுமிருகி ௫ககுப்பையும 

தர தசனனமொழிதப்புவதிலலென்றான. 

பாரைவார்சசையினஞாற்றாறபாலசோ 

தாரைவாரெனசகெளடிசன்சாறறிட 

நாரைவாயகயல்பாயுகறுஈ சட 

நீரைவார்கசனனீபுவியாள செனா. 

வையரின்னதுமாஈகாரினனது 

வெய்யவாசியுமவேழமுரினனபொற 

செயயதேர்களுஞ்செலவமுஞசேவிககுக 

சையலாகளுஈதானையுநினனவே 

என்றுமன்னனியமபியிறைசசநீ£ 

அன்றுகெளசிசனஙகையினேற்றபின 

Her own sat saeco Core ps 

இன்றுநீரொமுஈதார் ச்திடுமென்றனன. 

ேே வறு. 

கோூகனின்னெகூறியபின்கூகூவென்றே 

ஆகள்சொன்னாராடினரா£ தசாரணியாடை 

வீ௫னர்ரீயேமேன்மசனென்றுமேன்மேலும 

பேனொபேசிமாசனர்சேசம்பெரிது றறார் 

வாரணமுஈ திண்டேர்பரிதேசம்வளனெல்லாம் 

ஆரணமோதுங்கெளசெனுச்சாயபினவென்றே 

பூரணகும்பம்வீ தகடோறும்பொலிவித்து த் 
தோரணமிட்டார் தாரணியெககுர் துறவோரே, 

௧௦௪ 

(௪௪) 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௭௯) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩)



௧௦௨ அரிச்சந்துரபுராணம் 

மென்னடையன்னஈனனடையாளைவிறலானை 

முனனடையாரினறின்னவைபினனுமுனிகூ றம் 

எனனகாரினறேயிவவுலசெலலாம்யானாள 

நினனடையாளஈ தநஇடுமாராகெறியென்றான் 

வாழியகாரோசெல்வமமைசசனமாசேனை 

குழிசெகெகைபபோமசவேழ்க து ரகசசோ 

ஈஷழியினமடடுமாளு திசாதேனுனசெனறே 

ஆழியளிசசானபாருளமட்மெழியாகான 

குடைசாசேனீர்கொடிசாசேனெனகுழுவாய 

படைசாசேனற்கனகசதணடோபரிசஈதேன 

சடை தாசேரினறடியேனேச சதவனே 

விடை சாதேகெனறடிமேறபராவிவீழ்வானை 

அணியு சனிரெஞ்சடையானினதுதோணமாலை 

மணியுமவளையுமவலயககளுகினவடிவாளும 

அணியுமமுடியஞசேயுச் சாயுமணியுமபொற் 

பணியுஙகழலுஈ சாசேசெனறுபலசொனனான் 

எ சதககிவையென்றணிமாமுடி யமவடிவாளூம 

பு. சுதிப்புசல்வன்பூணும்பணி.புமபுனைமா தின் 

ப.த.திககரணப்பணியுககனகப்பணியுமவெண 

முததிற்பணியுககழியாமுனிவனமூனமுயச சான. 

உனையும்மடமா இனையும்மாசேயுனமை சன் 

றனையும்விடு சற்கணியும்பணிரீத5 தாய்காண் 

வனையுஙகழலாயமகனும்ரீயுமமடவாளும் 

புனையகசொணககலைசா சசலப்போவென்றான். 

ஆளரையிரப்போமாடையளிசசாலானேயென 

நூரையளிதசசாவலனின்றே.புமிசோருச் 

சாரைகினை*தேகெளசிசகைகுசானமூடும் 

சரைசழிததேமூவகையிட்செசெலவுய்ச்தான். 

நாறற்பாழ்ர் தணி€ீலைப்பேனொருராண்மாருப் 

பீறற்£லையிசாருக்சென்றுரைபேசாமே 

மாறற்காலமிதாகிற்செய்வதென்மற்றென்னாக் 

கூறற்காமிசை்பூணககோனதசகொண்டானே. 

ஐந்தா 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮) 

(477) 

(௮௮) 

(௮௧) 

(#0) 

(௬௧)



வது ரூழ்வினைக்காண்டம், 

காவிசனோயடுச் துககறைகழித்துசசென் 

ரவிசசாகுலமாசசசேனையமுககப்போயப 

பாவிச்கோசெகனாமுன்னாவொருபால்வைததுத 

சாவிசசாளிணைபூசெதேவிடைதாவென்றான. 

சாவென்றானவிடை சாசேனீயொருசராபூடு 

போவென்றானி தவோலனெனனபைபைபோவானை 
வாவெனறானதுகேளாமீளவுமவஈசெயஇ 

யாவென்றானினிமீகுவவெர தாயானென்றான 

செர்தேனோ0ர் சணபணைசகுமழுர் திருசாடா 

வர்சேசானும்மாமுனிவோருமவளாவேளவிக 

குஈநசேோேணணியிரஈ சபசுமபொனுளவெலலாம் 

தந்தேபோவாயெனறிறையோனை சசடைசெயசான 

மூன்னமுனச்குசசொன்ன இறத தின்மொழிமாறி 

அன்னதுகைககொணடிநநிரசசசேனலலேனயான் 

ஈன்னகரோடுபொனனுளமுற்றுஈனிதஈசேன் 

இன்னமுனக்குப்பொன்றாவெனபாலிடமுண்டோ 

தாருடனேசெர்சாமராயாளசோதடமாராபா 

யாருடனேயிமமோசமுரைப்பாயறிவில்லாய 

ஊருடனேமுன்கறியபொன்னுமுடனெனறே 

நீருடனேமீபேரியளிச்சரெறியுணடோ. 

சொன்ன துமாறாபானுகுலத்திற்றொல்வேர்சர் 

௮ன்னதுகாணேரின்னிடையேன்றான துகேளா 

மன்னவனுள்ளகொதறகாணிம திவல்லோய் 

இன்னமுமொன்றுண்டெனனவிரசசேயியைகூறும் 

Ga wp. 

நிச சனைப்பிரமனையனையாய்நினைவழிர் ச 

பித்தனைப்பொருள்வினாயினையெங்கியான்பெறுகோ 

இசததனைச் தினத் $வதென்றியம்புவையெனின்யான் 

அததனைக்குநின்பொருடர 4 வவதிமீதென்றான். 

௧0௩. 

(௬௨) 

(௧௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௧௮) 
  

௪ ௮வதஇ- கெடுவு,



௧௦௪ அரிச்சந்திரபுசாணம் 

ஊருராடுநீண்மலைகளுங்கானமுமுழன்றே 

யாருனோடிழுப்புண்பவ ரவ இியாரிடவோர் 
சோரமுளளநீகூறுமப்பொருடனைசசொரிந்து 

பேரடாவுனை சசடுத்சனன்பேர்கலையென்றான் 

பச்சகோககலன்பாரமிசைவிமுரதடிபூண்டு 

கசகலவாதிடமிடற்றினையொடுககுமகசதைபோல் 

விசகலும்பொருமலுமிசைமிசையெழவிரிரா£ 

உச்சசகணணனவாயூறுநீ£வறறிடவுரைபபான், 

இமைசதூவினைபொறுத்தனன_ாசு சாவெனனத 

சழைச்சவன்பொசெதியானசன றிரறசாலை 

அழைச்சரீயெனககவஇியிட்டாள்விடினைய 

ஐந்தா 

(௧௧) 

(200) 

பிழைததனன்னிதோரபெருமபுகழபெறுதியென் றநிரஈதான் (௧௦௧) 

சுற்றுண்டாயெமலைசளில்வனஙகளிற்றொட்னே 

பற்றுணடாடகியப திகளிற்படுபொருஎல்லால 

உற்றுணடாகியகிதியமுன்றிருவுளமுணர 

மற்றுணடாமெனின்விளஎமபிவெழககிடவென்றான் 

ஆமதேயெனினசசகேளவதியானுரைபபன் 

ஏமகூடமுஙகா?யுமன் றியிலிப்பால் 

சாமமாபரீதாசசன்னாடி சற்கப்பாற் 

போமதுண்டெனிற்பொருளுமப்பொருளலாதளியேல் 

இர் தவெல்லையிலிப்பொருளீ தலில்லாமல் 

அரா சவெலலையிற்பொருடாவலலையேயானால் 

(yt துநிசொனனமுறைமையாலவதியானீவேன் 

ச இடாயெனிந்சத ியமேதெனசசாறறும 

நிற்பிழை ச திடினினக்கயொன ருநிதியளிககுஞ் 

சொற்பிழைத்திடிற்சூுளுறவேதெனிற்சொல்வல் 

கற்பிழைத்தசற்சொற்பரதாரத்சைககருதி 

இற்பிழைத்சவனாவனின்னிருகிதிகொடேனேல். 

காசகொட்டினிற்சென்றவர்சாளிலுககனகம் 

ஆன்மா தவவளிப்பனவ்வவ தியில துரீ 

பேரிடாயெனவிருப.துராளையிற்பின்பு 

மூசிவண்டுிறைதாரினேயதருசெனமொழிகர் தான, 

(௪0௨) 

(son) 

(௧௪0௪) 

(௧0௫) 

(௧௦௪)



வது சூழ் வினைக்காண்டம். 

அம்குற்றெய்சகராளம்முறைககருமடஙசடககா 

எஙகுறறீட்வெசபபொருளையவென றியம்ப 

ஈமகுறறமமிலைராந்பதிறறெட்டெனாவினருன் 

உஙகுற்றம்மிதற்குட்கொடாதொழிஈ திடினென்றான், 
CG a gy. 

இப்புசதிகசனிசொச்சனனாள விடுசெனறு 

குப்புற்றறேகலு௩கெள சிகெனமீளவுகஙகூவித 

தீப்புததீாத.ரததர தவப்பொருளெலாம்பதீ வர் 

தொப்புசதர துபின்போவெளுமனனனுககுரைததான். 

பா.ரளிச சனைபுரககரின்பதியிடைசசென்றால் 

ஆரளிதசனரொன்பாகின்னடியவொலலாம் 

ஊரரளிச்சிடவுடன்வாத் துணிகதிமீசொழியின் 

8ீரளிதததேயெனககுமணணினசகெனாமொழிசஅ்தான் 

நன்றுஈன் நு£ீரகரியிலெழுர் சருணயேன 
இன்றுகின்பிறகெய துவலென தினி தியம்பச 

சென்றுகெளசிகனதோமிசையேறினன றிரண்டு 

நின்றமாதவர்கரியினும்பரியினுநிறை தா. 

தேரிலேறிமாமுனிசெலசசேனை பினசெல்லப் 

போரில்லீரனுஈசேவியும்புசல்வனுஈடுவே 

பாரினமேனடாஈதடிபொரறாதுடல்பதைபதை*ச 

வேரிவாவிவிட்_யோசதியைநோகடூயேவிலாகசார். 

சன்னலம்பெருககழனியுஞ்சோலை.புஙகடஈது 

வன்னமாமணிப்புரிசையின்புறச் துவ சணைர்சார் 

ஈன்னகாப்பெருஞ்சனமெலாமெதாகசொடுஈண்ணி 

மன்னளைசசெழுந்தோமீசைககண்டிலாமருண்டா, 

இரதமேன்முனியேறியசஏதமோவிதமோ 

சரசமோவெனுமையச்தா£வா தவண்சாரந்தா£ 

விரதமிவ்வசைவிளைஈதவாறேசெனமெலிட்து 

க.ரதலஙகளான்முக த்தறைர்தமுசனாகதறி, 

ஏஙகுவாரிளஎகொடியையுஞ்சேயையுமேர்திச் 

தாக்குவாசெழுர்தாளிலேலீழர் துவீ ழ்ர்தயர்வா£ 

ஒல்ியோககியேயதைர் தறைர்தொளிமுகமகன்றி 
வீககுவாரமுவார்விழுவாருளமெலிவார், 

50௫ 

(௪0௭) 

(௧0௮) 

(௪0௧) 

(௪௪0) 

(௧௧௧) 

(௪௧௨) 

(௧௪௩) 

(௧௪௪)



௧௦௬ அரிச்சந்தாூபுசாணம் 

மன்னவற்குஈம்மன்னைககுமைர் சற்குமந்தோ 

என்னபாவம்வர்தெயதியவென் நதிருக்தேஙகப் 

பொனனரகர்ப்பெரும்புரிசையின்புறத். துவர் சணுகி 

இன்னல்செய்தவக்கெளசிகனிரதம்விட்டிழிர் தான். 

கோூகன்றனையுடன்்கொடுகோககரபுகுந்து 

வா௫யுளளவுமசகரியுள்ளவும்வழகூச் 

காசினல்லறைபூசனையறையெலாமசாட்டிச் 

காரரல்லறைதுயிலறைபாரொனசசொன்னான். 

என்னின்முன்னவரிருபசோடொருவருண்டர்த 

மன்னர்வைச்சசெம்பொன்னறையீசெனவழககி 

௮ன்னசத இரமிவையிவையடி யனேன்வைத்த 

ஐத்தா 

(கசடு) 

(sss) 

பொன்னறைசத்தொசைகொள்செனசகொடுசசனன்புகழோன். () 

ஆடரங்குகளம்பலமடமன்னசாலை 

மாடமாளிகைமணடபமஞ்சனசசாலை , 

கூடகோபுரமடைப்பள்ளிகோயில்செய்குன்றம் 

பமீடமாதனமிவையெனசகொடுசதனன்பின்னை 

இரீதவாதனத் திருர்தருளெனமுனியிருஈதான் 

அஈதவெல்லையிலரசனுமவனடிபணிரஈ தான 

வர் தமன்னருமமைசசருமஙகையர்குழாமும் 

சுர தரச்கழற்சேனையுமவனடிதொழுதா. 

தொழுதெழுக்துதஞ்சுடாமுடிமன்னனைரசோக்கி 

அமுதுசின்றவசதலவைவரையவன்கையாலமைதச்துப் 

பழு.திலா துநீரொமககுமுன்செய்தவப்பரிசே 

முழுதுமிர்தமாமுனிவறகுமுறைசெயுமென்ருன். 

எவற்குஈல்லவர்திரிபுரமெரியெழசசிரித்த 

இவற்குகல்லவர்செஙகண்மாலுச்குசான்முகதச 

னவற்குசல்லவரமரர்ககுகல்லவராவர் 

இவற்குஈல்லவரொனக்குஈல்லவரெனலவிசைத்தான் 

வையமேழுடைமன்னவனவவுனாவழக்க௪ 

செய்யவாய்மலாசெங்கையாற்புதைத்தடிவண௩க 

ஐயகின்மொழிமறுப்பவராரொனாமுகத்திற் 

சையறைர்சழச்கண்டவக்கெளசசன்கருதும். 

(௧௪௮) 

(௧௧௧) 

(௪௨0) 

(௪௨௪) 

(௪௨௨)



வது சூம்வினைக்காண்டம், 

௮றச் இரண்டுருவாயெவரசனையவமே 

புறம்பறைர் தனமபுனமையேம்புஈ இயில்லாமல் 

திறஈதெரிஈ சவாசெயலிதோவெனாககெளசென்மெய் 

மற திரு துபினமற்றுமோவாசசமுரைபபான, 

இர்சவையமுமிருகி திககுழுவுமிப்பொருளும் 

முர்துகீ சரமொழிஈ தவபபொருளுமயானிழப்பேன் 

எஈதன்மச்களைமணமபுணர்ஈ இிரஈகரிருவென் 

றஈதணன்மகிழச் தரசனைக்கைபிடி ததமைதசான். 

கைபிடி த்சலுமுனிவனைச்சால்பிடி ததிறைவன் 

மெய்பிடி ததலுமிச்சவைசெய்தலுமலலால் 

மைபிடி சசகட்பரசசையாப்புணா தலும்வழககாப் 

பொய்பிடி சதலுமறனலசெயதலும்புகழோ, 

உமகசியானசொலலவேணடுமோமனுவின்பினு இத்சே 

எமக்குமுன்னாசாணடபா£வேச சாமூவெழுவா 

தமககுமுன்னொருததருச்கு சாககருமபெரும்பாரம 

சுமக்கவல்லனோசவிரகவிசசொல்லெனாததொழுதான். 

௧0௭ 

(௧௨௨) 

(௧௨௪) 

(௧௨௫) 

(௪௨௪) 

குளைச்கூட்டம்யான்பொரு திலேனசொன்னவிபபொருளுக 

சாளை-*கூட்டெனவரசனைநோசககியேமுூனிவன் 

நாளைசகூட்டுவனினறு$ஈடபுறததென்னத 

தாளைககூ ட்டரவாககயதலையினானசாறறும், 

இறுத்சசாயினேனசெயதவிப்புன்மைகளெல்லாம 

பொறுததல்வேண்டுமென்றடியிணையிருகரமபூணடான 

கறுத்தசசையன்செளசிகனபொற சசனனென்றான் 

மறுத்துமின்னுமொனறுமைாச திடககேளெனாவளளல் 

சையிஞற்பிடி த்தமைசசமைசககாட்டிமறறிவர்கள் 

வையினுச்சினைமறுககினும்மற்றுமோகுற்றம் 

செய்யினும்பொறுத்தருள்செய்வாய்செலகதியளிச ச 

ஐயனேயுனதடைககலமிவரொனாவளிததான. 

குடைகிழற்பொலிசெளரிகனடி.யினமேற்கொடிகே 
ரிடையிஞளையுமசகனையுமிறைஞ்சுவிததேத்திப் 

படையைரோக்ூநீர்கின்மினென்றஙகையாற்பணிச்து 
விடையிதேயெனாப்பணிஈதனன்வேர்தர்ச்குவேசன் 

(௪௨௭) 

(52 ௮) 

(௧௨௯) 

(௧௩௦)



60௮ அரிச்சந்திரபுராணம் 

பரமுனக்குலகென்றிறையசன் னன்பரிர்து 

புரமெரித்தவனனையமாமுனிபுவிபுரஈசான் 
இரமறீங்குலீரர்கள்செறிமன்றமுர்செருவும் 
பிரமசாரிசண்மலிர் சனர்பெருகுமுடசளிபபால், 

சாமத்தோகையர்கருக்குழல்விரித்தனர்பரப்பிச 
சேமச்.தூமங்கள்சாட்டுமசசிறபபெலாாசேய்க து 

தாமத தூமலா த்தருப்பைகளசமிசைகளவிரிசச 

ஒமசதாமமேயோககினவுயாமனையெலலாம, 

சோவிஜோர்களுர் துரச தச்சோகளுஞ்சோதி 

வேலிஞோகளுமாசருபிடைஈ சுமைமாறி 

நூலிஜேர்களுநுண்ணிடைககவு£தியா சளுமுக 
கோலிஷோகளுமலிஈசனாகொடிதசெருவெலலாம 

புனிசமாசவாருழர இடப்புரவலாபோறறக 

கனிதிருஈ தியசெயயவாயசசன்னியாகாண 

நனிதிருஈ தியவமணியா தன தசேறி 

இனி திரு துலகாணடனனகெளிகனிபபால 

அரிசசஈ திரசரிச திரம 

ஜாதாவது 

குழவினைககாணடம 

மூறறுபபெறறது 

ஆ பாடலகள எடு௨ 

(ens) 

(௪௩௨) 

(௧௩௩) 

(௧௩.௪)



டே 

ிவமயம், 

ழு வது 

நகர் நீங் தியகாண்டம், 

வஹி 

தீலமுழுதுர்சவமுணிவன்றனசகளிசசே மினியுறைதறகுநியன 

றென, நிலகுமணிமணடபமுமெழினமணிச செகாதனமுமிழிஈது 
போது, பலவாசரூடனமைசசரமுதுடனபோயப்பரசவிசகப்பதாதி 
மொய்ககக, குலமகனுமடமயிலுமுூன்னடககப்பினனடஈதான்சொ 

poCas ser. (s) 

தொடைதுறர்துமுடிதுறா துபணிதுறர்து துடிமுரசர் துறந்து 
தாமச், குடைதுறர துவெணசவரிககுழாக துற துகரிபரிதோககுலர் 

துறந்து, கடைதுறச் துமறுகணைா தசாவலனறன் றிருமுகசதைச 

கணடோ்ொலலாம, அடையமனமழிச துருசியவரவரேமுக த திலறை 
சதமுவாரானார் (௨) 

மயிரோடுஞ்சிறையிழர் தபோலைபோல்வேலியொடவம்பிழர்ச, 

பயிரோபோற்கரமிழா சகரியேபோதபொறியிழா சபாவை யேபோல, 

உயிரோபோயப்பாதவிசகு முடலேபோன மசசாலுளஎளுடைஈ தலம் 
பு, தயிரோபோற்றளாகதலைஈதுதததமககு நிசழகதவெலாஞ்சாற்ற 

gpg. (x) 

கொடிமீதுசெறிதேருகருஞ்சாமும்பொற்ரிவிசைச்குழாமுமின 
றிப், படிமீதுஈடர் ிடவும்படி சசனவோபார் வோசன்பாதமென் 
பா, அடிமீதுதொழுமாசாமுடிமீதுமடிமீ துமன்றிசசட்ட, பொடி 
மீதுநடர் திடவுமபொறுத்தனவோ குலகுமரன்பொற்றாளென்பரா 

௮ஞ்சாயன்மடவன்னச்சணித வியசுமனிசசத சாலும், பஒ 

சாலும்பதைபசைக்கும் பசத்தாட்குக கானடையோபலிசதசென , 

பார், செஞ்சாலிகசோசலமு.மிராச குலவளராடுர், தேவாசாடிம, 

அஞ்சாமற்காததருளெம்பெருமானுககதுவோவாதடிசதசென்பா£ 
10
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கசசைக்குத்திளமுலை௪ சஈ.இிரமதிசன் கணஉஜனொடுசமுமியே 

௧௪, கொசசைச்குவலய மயில்சொற்றவனைவிட்டு மாணிச்கூட்டம் 

மெட்டாள, இசசைக்கிதம்பேசியீஈ தாரைப்பாராட்டியீவார்சம்பாற், 

பிசசைககுவர்தவராபெணணுச்குமணவாளப்பிளளையென்பார், () 

மூல்லைமுசைஈசையாளுமுடி வேச்தனும்மசகனுமுழுதும் போ 

ன,, எல்லையெலாமணவறையுமலரணையு முண்டோவென நிரங்கி 

வீழ்வா, தொல்லைவிதிப்பயனாலேவர் இரா தமாமுனிவன் சொனன 

தெல்லாம், இல்லையெனாதீரதோருககிததனையோபெறும பேறென் 

றேகூிலீழ்வா, (௪) 

வல்லாககுமாட்டார்ச்கு மறமேசன்றென்றுரைப்பார் மறசன் 

ராமோ, அல்லராககுக குழனமடவீ ரறமேகனறென்றுரைப்பாரது 

நனராடல், ஈல்லாரககுஈதீயாரச்கு மெல்லாரக்குமொருமையினனட 

வாசேன்னே, எல்லாக்குமுளதாஇலெங்சோனுக கிலையானதென் 

னோவென்பாா,. (௮) 

சொண்டிருர் சவளசாநெகுறையாசபெருர்திருவுங்கொடி த் திண் 

டேரும், பணடிருர் தமாளிகையும்பரிசனமுஈ தமககளித துப்பாலனோ 

டும, வண்டிருஈததாரானுமவாணுதலும் வறியோர்போல்வனத்தே 

போக்க, சண்டிருர் தும்விலசசாதகெளசிசஞா தம்மனமுககல்லோ 

வெனபாா. (௧) 

செம்மையினாலுலகமெலாச்தனக்களித்துச செறிவனத்தேதேம் 

பிசசெல்லேோர, தம்மைவரவழைசததிருச்தி யொருமனைககுத சல 

மீயாத்தறுகட்பாவி, ஈம்மையெலாககாத்தளிககவல்லவனோவெனச் 

கரககணகெடிமாறா, வெம்மையினாலவெயதுயிர்ப்பாமின்னாம லிடி 

as gS pt sO serum. (௧௦) 

என்றலமர்சனைவோரும்வயிறலைத்து விழுக்தேங்கயிரஙகுங்கா 

லை, கனறினொடும்பிடியினெெகளையினொடும்வனம்புகுதுககளிறே 

போல, இன்றளிதததருண்முனிவாககேற்றனவோவேற்றிலவோவெ 

னனாவேக$ச், குன்றனையமதில்க_ர்தேதனிஈடர்துசரையுவினைக் 
குறுகனெனே. (௧௪) 

உரைபெறுரிரலிகுல த்தரசர்க்குவழிவழியேயுரிமையாய, சலா 
யுவெலுஈ தாதியரிசசா திரற்குவர்சவினை தானேசென்னா, வினாமல 

ரத்சாள பூண்டு தரற்றிடவுமிழிர்தேகி விரைச் துபோய்மேல், 

சணாயனுகிவரிமணலில்விரிமலர்கள்சொரியுஈறுங்காவிற்புக்கான்.(0)



வது நகர்நீங்கியகாண்டம், ௧௧௧ 

வரைச்சனசபுயச்தினனம்மலர்க்சாவில்வரிமணன்மேல்வர் திர 

ந்சான், வினாசகரும்பூஙகுழலாளுஈ திருமசனுமிருபாலும்வீற்றிருக 
தார், திரைசகடலுட்பொறானெனப்போய்சசெகச திரோன்செனற 

னனசசெனறகாலை, உரைபபனவுமவிளைபபனவுமறிதுமெனாமுனிவ 

னும்வகதொளித திருக தான. (sm) 

அசகாலத்தமைசசொலாமடல்வேர்சனடிபோற்றியாசேரீமீண் 

டெகசாலமெழுா சருளவசெனறுரைசசவாககவரையிருகணோச்ச,மு 

ச்காலஙகளுமுணருமுனிவனுசடின்.றியான்கொடுத்த மூதாதன்னி 

ல், எககால மும்வருவ இிலலையென்றா னமைசசாரலா மேககிலீழ 

ந்தார். (se) 

மூன்செய்சதீவினையோமுனிசெயத வுபசா£முன்னுண்டாகப், 

பின்செய்சகைம்மாரோ பேரரசுகொதெதசன்று பெருகசாடெயத 

ல், மின்செய்தசெடுவேலாயமெயதசவனையாக் து.ரர்துவிட்டேமா 

இல், என்செய்வானெனவுரைப்பாயாமபோதுமவனபோருக்செதி£ 

க்கவென்பா, (௧௫) 

தோலேக்துமார்பமலர்சதொடையேர்சச் சருப்பைமுடிசசுருக 

சத்தோடே, கோலோதுககுறுங்கைகதிர்வேலேஈதச் சனகமுடிக 

கோடீரததின், மேலேகஈதியிருடியிரு துலசாள வவன்குடைக$ழ் 
வீணேயன்னான, காலேர் இிவாழவதின்யாஙகனன் மூழ்கலமையுமெ 

ஞாக்சட்டுரைப்பா£ (௧௬) 

சடைபிடிச துஙகரம்பிடிசதுஈதாள்பிடிதது மரவுரியாற்றகைக் 

துசத, உடைபிடி.ததுமீரசசவனையுயர்வனச்தி லிப்பொழுதேயோ 

ட்கெள்றோம், மடைபிடி சதவயலகுழும்வள நாடு நீபுரச்சவருவாயெ 

ன்று, படைபிடித தமலர்ச்கரசதாற்பதம்பிடி ச். து விறல்வேர்தாபணி 

ந்.துவீழச்தார். (௧௪) 

படி.புரக்குமன்னவன்கேட்டிருகாச்சாற் செவிபுல தத்துப்பாவ 

மர்சோ, குடிகெடினுமுயிகெடினுகசொடுச்சது வாககேனென்று 

கூறுமெல்லை, சடிபொழிலிற்காததிருஈதகெளசிகனும் வரசெ.ாக 
தான்கண்டபோதே, அடியிணைதனமுடிசாச்தியிருகாச்சா gious 

பூண்டானரசர்கோமான், (௧௮) 

வெய்தாநீவேவெரால்விலங்கனை ச். துங் சொல்வித்தாய்வெகுண் 
டேன், தை, எய்தாயென்மககளைட மிசைகேட்டுத் தரச்சடிதசா
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ஈண்பினொடுமின்புரிசைன்னசரைகோக்இ 

விண்புலமெமுஈ தமதில்வேலிதனைகோக$த் 

தணபுனல்வழஙகிசடஙகளையகோகூக 

சண்புனலசொரிக்தமுதுசாரிசைஈடர்தாள். (௩ ௩.) 

பாசகமலஙககளபதறப்பசறவைக்துக 

காசலிரடச் சசடைகண்டரசாகோமான 

காசனருளிப்படியிருர்சசெனாச்சான 

ஆசபனழன்றெழுமருஞ்சுரமடை ஈதா. (௩.௪) 

படிசுடவடிககணகலபாரினெழுகாய்நுண் 

பொடிசடவுடற்கணழல்பொகருவெயினமீது 

முடிசுடமிசத்துடி துடி ச.தழமுகர் சீப்பூய 
கொடிசுடரெழுக தபடுகொளகையினரானா. (௩௫) 

௮ர்சசெடுவெஞ்சரமழன்றெழுதலசண்டே 

மைஈசனையெடுச அமதிமக்்திரிஈடாசான் 

பைஈதொடி படுமபரிசுகணடியிாபசைதசே 

வரதெனதுதோளினிவாவாயெனவுரைசசான (௩௪) 

பூமகளுமண்மகளுமேறுசல்பொரறாமல 

மாமுணிவனுககுறவளிச தரின மணி சசோள் 

சாமநரெடுவேலிறைவகாயினிகழபெண்பால் 

அமெளியளேறினாகா ழாசழிவனென்ருள். (௨௭௪) 

என்றுமயில்கூறிடவிரககியெறுழமன்னன் 

நினறு சளாவெய இவிழி£ருசவுயிர்ச து 

மன்றலசொரிசன் றகுழல்வலலியனையாய்கிற் 

செனறுமுள இிர்தவறிவென் றமுதுசெனறான். (௨௮) 

சுட்டடிகறுத்துடறுளக்சமுற$ணா 
விட்டெரிகொழுர்சழலினெய்சொரிவிதமபோல் 
* கட்றெவிதேள்பணிகருககுளவிபூரம் 
மட்டறவழைச்துமுனிவிட்டனன்வழிக்சே, (௩௯) 

பட்டமரமேடுசுழிபாறைவழியெல்லாம் 
அட்டையொடுமுட்டைமிசையாடரவுமொய்ப்ப 
  

* சட்டுறவி - கட்டெறும்பு,



ஈகர்நீங்கியகாண்டம், 

கட்டரவுதேளரணைகண்டவிடமெககும் 
மட்டறநெருககயடிவைககவிடமில்லை 

ஈடர்தவடி ௪ யுட்புறஈலிர் திடுமெறும்பர் 

௮டாச துபலபூரமுடனட்டைகளசடிக்கும் 

தொடர்ஈ துபலவாளரவுசுற்றியடி தண்டு ம 

கடச தசலினும்பலகருஙகுளவிகொட்டும, 

அநப்பமழுதுபட்ளெமழுஈ துவஇிலாவி 

இறப்பதினிசெனறுமனமெண்ணினுயிர்போகா 

* வறப்பதினுலரதசொருமருஈ துமிலையாகம 

கறுததழகுகெட்டுடறடிசசனகறுசசே 

மைசஈடுவிள௩ருவிழிமஙகையெகிர்சீறிப 

பைஈகெகெகவருபலல ரவுகணடே 

மெழ்நடுஈடுககுடவரம்பையாவெரீதிசசம் 

கைரஈடுககெகவிருகணமலாபுசைசசா£ 

ரீருமிலைகெட்டிலையினீ ழலிலைகீளபேயச 

சே ரசனை$ிெனசடா தடிஏவக தா 

வேரினொடுவெக தமரநீழலைவிரும்பிச 

சேரினுமடாச் சரவு£றியெழுமனறே 

காவலவனப்பரிசுகண்டுசையறைசசே 

யாவரெழுபாரினி அபட்டவாசளென்னா 

மூவரையுகநோகிலனம்முனிவனையுசோசான் 

தேவரையுசோகிலன்முந்நிவினையைசொகசான். 

சுடுர்சதழலில்வெரதெழிறொகர் சாசாகோமான 

கொடுஞ்சுரமசன்றுகுளிகோமதிபுகுஈதான் 

ஈட விலககனெஈலிஈ இடுமெனசசெய 

கடுஙக இர்பயர் தலைகருககடல்புகுர் தான, 

மைஇிகழகுறும்பொறைவனச் திலிழிமால்யா 

நெய்தியசன்வண்டுறையிழிந்துபுனலுண்டு 

கைதவநினைந்துமிளிகண்கலுழி௫ர்சப் 

பெய்சமணல்வண்டலிடைபேதையொடிருர் சான். 

ககடு 

(௪0) 

(௪௧௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(@) 

(௪௪) 

(௪௭) 
  

௪ பட்டற எனவும் பாடம், 

ச் வறுப்பதினு வர்தொரு எனவும் பாடம்.



௧௧௬ அரிச்சந்தாரபுராணம் 

௮ சவமையச்சடவியும்பொ ழிலுஈண்டி ஷி 

வர்தடிவருஈ தியவருசதமுணராமல் 

கர்சமொகொய்கனிசவார்தருகுவர்தே 

மா இிரியுமன்னவன்முன்வைதசடிபணிர் தான், 

அ௮கசணமெடுததிறைவனச்சனியுசெல்லாம் 
மிககனதெரிர் துமறைவிபபிரன்முன்வைததே 

தகசனவுரைசசெனதுசஞ்சலமுணார்தே 

இசகணியெடுத தினி சருதெனவிசை தசான் 

பரிர் துறவிரம் திறைபகர்ர்சமொழிகேளா 

விரிர சநெவொயினி சதழவெணபலின துக்கி 

௪ எரிஈதிரிென ச்தழலிரண்செணினாலும் 

சொரிஈ துஎம்வெருணடசடுசொற்கள சிலசொன்னை 

ேே வறு, 

நீயுமுணியுகிகழ்ததுரெறிமுன்னுணாக்து 
தோயுர்தயாசெய்பால்சோற்றோடருஈ தாமல் 
காயுஙகுழககுஙகணியுமிலையுஈ தின்று 

வாயும்வயிறுமவளர்கசலேனமனனவனே. 

என்றுபுகரியம்பவேகடுக்குலைகுலைக் து 

நினறுமொழிருமறிநெஞ்சடை ச் துவாய்புலர்ச் த 

சென்றுபணிஈது திருககரத்சாற்றாளபூண்டு 

குன்றுஞ்சிலையுககரைாஈ துருகசகூறலுற்றான். 

நாடுரகருமுனிஃகளித் துசானறியாக் 

காடுதசைகோகூவர் சமைநீகணடிலையோ 

வாடுந்தமியேன்வருர் திப்போய்ப்பாலடி.சில் 

தேடும்பரிசளதோசெப்பாய்சரவெளருன். 

சன்னெஞ்சராயகெள சிகனார்கெஞ்சம்போல் 

வனனெஞ்சோவுன்னெஞ்சமென்னமயிலுமாத்தாள் 

சன்னெஞ்சுருகியொருசற்றேதயையாசத் 

,கினலுககனியருஈ திததெண்ணீரு£சான்குடி த்தான். 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௫௦) 

(Gs) 

(@e) 

(9௩) 

(62) 
  

* கரிர்திடு என்றும் பாடம்,



வது நகர்நீங்கியகாண்டம், 

தாமர் கிகழபுயனுக்சையலாளும்மகனும 

மாம திரிபுமலாககரசதாலேவாககத 

தேமென்கனியருஈ தசசெவவாயவெளுப்பேறச 

தாமுமபுனலருஈ திதசாரணிமேலகணவளாக சாரா, 

லேர்தன்மகனைவிழிமஞ்சனமாட்டக 

கார தணமலாககைவழிமீயகாரிகைகணணீரோடச 

சாயர்தவிடம்பாததுசசடித துமிடி சதுமமழைகாள 

சோர் சவழிபபெயயியராசெனமினெனருான்மாமுனிவன 

மண்டலமுமா சரமுமைபோலிருண்மூடி. 

அ௮ண்டபடரணடமதிரவெடிசஇடி.௪௮௧ 

கொண்டலடர்ஈதுகொூெெகாலடி௪துவ 

சண்டமதிரமழைககாலூன்றிவீழ்ஈ சனவால்,. 

மஙகைசனைச் துமமனனைஈ துமன்னனனைசர் 

சஙகைநடுககயெடி ஈடு௩கமெயககெடிப் 

பமகமதபட்டபுெபபற்கிடுிகிடென றடிப்பத 

துஙகமணிருடியான்சுககரனைப்பாாத் துமாப்பான் 

மாறுவதுமில்லமழைதான்மறையோனே 

அறுபெருகிடுமுனப்பாற்படுச் தமெனச 

சீறுமாவேபோற்ின ததுநீரசெல்லுமூர் 

தோறும்வரவெனககுசக்காரணமெனசொல்லுமெனருன 

எந்ரகரிற்புக்சேமிடர்வன ச்சைவிட்டினியோ 

ஈன்னகாஞ்சேர்ச் தாலக்சாளேயுன£ஃகடியேன் 

சொனனபொருடருவேன் நூயோயவரு தியெனா 

மன்னவனுமா திரியுமா துமவன்றாளபூண்டார். 

வர்தடி.யிற்பூண்டவசற்கன்றுமறைமுனிவன் 

முர்தமொழிஈததறசாவெளளிமுயனநெழுச்தான் 

சநதைமகிழ்ச் திறைவன்றேவிகரஙகைப்பிடி சதான் 

மைர்தன்றனையெடுததமா திரிமுன்னோடர்சான். 

காலால்வழிசடவிச்சட்டைமுளை வேரிடறி 
அலாலகஙகாலுமரவின்றலைமிதிச்து 

மேலாறுக£ழாறுமின்விளச்சத்தாலறிக்து 
கோலானமுன்லூன்றிக்சொடுககானியாற்றிழிர்தார், 

௧௧௭ 

(@6) 

(௫௪) 

(6௭) 

(9௮) 

(6௧) 

(#0) 

(௬௪) 

(௪௨)



SEH அரிச்சந்திரபுராணம் 

சங்கர சவழு சடவண்டலுங்கயமூம் 

அஙகஙசேசோதிச்தடிவைசசடிவைத்துப் 

பமூக.பிகப்பட்டுப்பல்காலுநீரகுடித்.தச 

சிககம்புலிதிரியு் இண்கரையிலேறிஞர். 

நீர திப்பயமகன்றுகெஞ்டிற்பயமகன்றவ 

வேரதனினிகாம்விடிரதேசச்சச்கசெனத 

சோயா தகலையாற்குழலாறசொரிபடுகீ£ 

பாயசதொழுகவாணடோபழுவததுறனெரறா 

G a gy. 

பாசவமுற்றெமுபைம்பொழிறனனில் 

ஏ.தமிகுசசவொயதஇயசாளில் 

மாதவனேவியவன்கணபேயும் 

பூதமுமவா துபுகுர்சனவனறே, 

மண்ணிலெழுக்துவளார்தகருங்கார் 

விண்ணிலெழுஈ சனமேனியவிணட 

புண்ணிலிரண்டுபசககாபுரைந்த 

கணணினவெண்ணில்கணயசண்மலிரத, 

பின்றியெழும்பிறையொத்தவெயிற்றால் 

இின்றிசழவாதுசெறிககவதுககிக 

கொன்று இரஙகள்குடிஈ்குதுமென்றே 

செனறுபிகெடன திணஇிரியெல்லாம் 

இண்டிறல்கொண்டுயர்செர் தலைமீதே 

மணடியெழுஈ துவளாஈ தசெழுகதீச 

சொண்டலெழுர்துகொழுர்துசுருண்டே 

அண்டமுகட்டையடைர் தனவனறே, 

ஐயனருர் தசையானயில்வேனிச 

செய்யனருர்தசை தின்குவன்யானிச் 

சையலருர்சசைசம்மினெனக்டப் 

பையலிஎ ச சசைபற்செளிசென்னும், 

சென்மினடர் தசெழ ச் திவர்தம்மைச 

கொன்மினெடுர்தசைகூறுறமென்று 

தின்மினினை ச தவைசெய்மினெனப்போய்ப் 

பின்முனெருபகினபேயொடுபூசம், 

ஆறு 

(௪௩) 

(௧௪) 

(சட) 

(௪௪) 

(a <r) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௭௦)



ser ka Gu ser ot Lin 

சிறப்பமைசேயொடுதேவியுமன்னும் 

உறததமுவிசத்தமுணாசசவிடாமல் 

அறத்தினாற்றுணையாகநினை சதே 

இறததலெமகூனிசென்னவிருசதார் 

சொல்லுவிரன் முனணிசொல்லியவண்ணம் 

கசொல்சலிரெம்முயிகொல்லு சரோலெம 

அல்லலுமுஙகளரும்பரியும்போம் 

விலலிலைவாளிலைவம்மெனவிணடா£ 

கொன்றிடமாமுனிகறினனலலன் 

சென்றிடரிததசனைசெயதமைபோதும் 

என்றுகணககளுமெணணிகுபேயும 

நின்றனகட்புலரீயகெவன்றே 

தீஙகுலவளள றளர்சரயுணார்சே 

செக இரோனுயாசேரினில்வா சான் 

மஙகுனெடுர் துளிமாரியொழிஈ த 

கஙகுல்விடிர் துகழிர சதையன்றே, 

அன்றுவிடிர்சபினத்சலம்விட்செ 

சென்றுசெழுஙகனிதின்றயனணணிக 

GO MEL BAGH சமலாததாள 

சன்றகடஈ தணிகஙகையணைஈதா£ 

இரைதொறுமுருஎவனசெம்மணியாரம் 

சரைதொறுமுருளவனகாரடிலாரம் 
துரைதொறுமுருள வன நண்ணியவணபூ 

விரைதொறுமுருள்வனவெறிமதுகரமே 

துளைமணிவெண்பலராமணிதுத்தி 

விளைமணிவெயில்விடவெண்புனலூடே 

களை மணியொடமதகரிமணியோடும 

வளைமணிரிலவெழுமவாலுகமெல்லாம 

நளினமரத்தநறுஙகனிசாக ௪ 

தீளிஈரல்வப்புனல.ரவமடக்கத் 

தெளிஈதிபுச்கணிசிறைகள்புலர்த்தும் 

புளினமுயாஈசெழுபுளினமறைப்ப. 

௧௧௭ 

(௪௧) 

(௭௨) 

(on) 

(௪௪) 

(எதி) 

(௪) 

(எஸ) 

(௪௮)



௧௨0 அரிச்சந்திரபுராணம் ற 

வெங்கயமாமதமேமிகராறும் 

கஙகைவள ம்பலகண்டுமகழர்சே 

செகசைகொடணணல்ிறபபுள வெல்லாம 

மஙகைதனககுவருச்்துரைசெயவான் (are) 

இர திரசாபமிரணபெடைச் த் 

செர்திருவாணுசலாயதெளிஈன்னீச 

சா தரமேவுசுழித திளேோரரின 

உநதஇியையொபபனவுற்றிடல்காணாய (௮0) 

புள்ளியெழுஙகரிபோய்பபுனலூடே 

௮ளளியெறிஈ தவராமணியெல்லாம 

துளளியெழுஈதவிர்சோ இவிசும்பின் 

வெளளிவிழுசெனவீழவனபாராய, (௮௧5) 

விரிதிரையுந்தியவெண்மலாகாலால் 

வரிமணலுர் தியவணடலினோடே 

பிரிவுறுசேவல்சளபெடையெனயவோடித 

தெரிவுறநினறு இகைப்பனகாண॥ய (௮2) 

புண்ணியநீருறைபுள் ளினஈமமைக 

சண்ணிடைசணடுக$லக துபறப்ப 

மணணிடமின்றசல்வானிடமுணடென 

றெணணிவிசும்பிலெழுஈ சனபாராய (௮௩) 

சககையொருச்திலம்பணிகாலும 

சஙகணிகச்தரமுர துவாவாயும 

செககயலுணகணுமவெணபுளின சசண 

கொகஙகைகளுஞ்சதசகோடிசளபாராய (a) 

மூசசணிகொயகையிரண்டுமுளைகக 

நிததனையம்பிகைகேயமவிளை சசாள் 

இச்தனைகொஙகைபடைசசருளென்றாய 

௮ சதனையெசதனையாசைவிளைக்காள (௮) 

மண்ணிலருச் தவமன்னரைகச 

ஒண்ணிலவொதசொளிசொண்ணுதன்மேளை 

பெண்ணிலவிதிச்தபெருர் சனமல்லால் 

எண்ணிலகொககைகளென்செயவெனராள. (௮௬)



நகர்நரீந்கியகாண்டம், 

ஒருமசவுய்யவளாகருமொரு்திக 

இருமுலையுளளனவினனமுசேகேள 

வருமுயிரயாவுமவளாசஇடுமனனைக 

இருமுலைபோதுவதோவிசையெனறான 

மஙகையுமனனனுமறறுமுளோரும 

கஙகைவள மபலகணடூரடஈதே 

எககடவப்பயனெய நியசெனனா 

அஙகனெமெபுனலாடினரனறே, 

அருமறை காலவழியாடியபினனா 

மருவியயணடுறைமனனவனேக 

விரிபுனறனனிலிழிர துவிரைசே 

கரைமிசைவரஈதொருகாவிலணைக சா£ 

'சோலையிலன்னவாசோ£வொடுபுககா£ 

வேலைபுகுர்சனனவெகச இிரோனும 

காலையிலலேகுதுமெனறகணிததம 

மாலையிலவபிடைவைகின sear PB 

அனறிரவப்பொழிலவவிடமவைச 

வனறிறனமாமுனிவஞசனையாலெ 

வெனநிமடஙகல்வியனபுலிவேழம 
பனறியொடெணகுபடாஈ சனவனறே 

பொருப்பதிரப்பிளிறிககைபுடை ஈதே 

மருப்பைவிகாததுமலைஈ சசயஙகள 

செருப்புலிகோளரிசெஙகணுமவாயும 

கெருப்புகவச துநெருககென வனறே 

அனறெமின ததையறு சசபழிககுக 

கசொனறுகினைசகுருநிபபுனலுணடு 

இன்றுபெரும்ப? தரு தமெனறே 

நின்றுமொழிச்துநிறை* சசெறிஈு 

அன்னது சணடவரஞூலாதமமைத 

தின்தவதேயினிசெனறுசெளிா சா 

உன்னியவெண்ணமுணாஈ தவையெலலாம 

மன்னியகானினமறைஈதனவன்றே 
11 

௧௨5 

(௮௭) 

(௮௮) 

(4%) 

(கட) 

(௬௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௬௪)



௧௨௨ அரிச்சந்திரபுமாணம் ஆற 

நீதிவழாதவரநீர்மையுணார்சே 

சாதிவிலஙகுகள்சார்விடரண்ண 

ஒதியவேசனுரைதசகுறிப்பால 

வேதியன்மற்றோவிசாரமுளாப்பான் (கடு) 

மனனவகேள்வினைவந்த gene றி 

இனனம்வரும்வினையெல்லையிலாத 

முனனமுணாந்துமுனிசசளியேனென 

றுனனரசெய்து தல சதமமென்றான.., (௧௪) 

நின்பரமீர்திலன்யானெனநிற்றல 
என்பரரின்னரசெயசவளிசசல் 

துனபமுணாஈ வைசொலலறுணிர்சேன் 

யின்பயில்வேலவமீளா தியென்றான . (௬௭) 

௮ஈ தணனவ்வுரைகூறிடவண்ணல் 

மை தனுமஙகையுமற்றுமுளோரும 

ரசைசெனுடன்றரொலைவெய்தினுகானமுன் 

தத துமாறிலனெனறுசணிச்தான். (௬௮) 

சொன்னவைசொள் லைரூழ்வினையெய.தின் 

அன்னவைபட்ட றியாகுலமனனா 

என்னைவிடிஈ திருளே சலுமேக 

மனனனடஈதனன்மற்றவரோடும, (௯௯) 

வல்லையிலே௫மறித்தெள்பொஙகு 

முல்லைநில த்தினைமுற்றுமசன்று 

புலலைமிசசசொளகுறிஞூபுகு்தாங 

கெலலையிலாமலையேறியிழிஈ தரா. (௪0௦0) 

Ca g 

அரிகளுமரிசளால்லீழ்ச்சழிஈ சவெய் 

கரிகளுமகரிகளான்மடிர் தசாலெறி 
வரிரெடமபுலிகளும்புலிகளான்மறிக் 

திரிதருமுழைகளுஞ்செறிவைப்பெய் இிஞா (௪0௧) 

நானமு£ரரந்தமுராறுசாண்மலர்க் 

கானமுமாரமுகசாசதுண்டமும்



ஈகர்நீந்கியகசாண்டம், 

பானமும்பார்சளின்முடககும்பாய்கரி 
தானமுர்தெரிகல தலைமயககமே, 

கல்லணியரம்பையாவிஞ்சைங்கையர் 
மல்லணிநெடும்புயமளைர் சம்மூடன 

புல்லவினு ாஈ தசெ சருவினபூககளும் 

பலலவசயனமும்பா£ ததுப்போயிஞா. 

அழிசருமிறாலுகுஈறவுமாயமலாப் 

பொழிதருபிரசமுமபெருபெபொகஙகியே 

வழிசருமருவிசளரிவணிமாமணி 

இழிசருசோணமாரஈ தியையெயஇிஞர். 

கடகரியிழி துறை£கஞசமுச்சமும் 

தடவரியிழி தறைசசரிஈ தசெம்பொனும் 

படவரியிழிதுறைப்பதுமராகமும் 

இடமறமிளிவனவிரணடுபாலுமே, 

பருமணல்வண்டலும்பார சசங்கமும 

கருமணற்புளினமுஙகடிகொளசர்தனத் 

இருமணமருவுகீ£சசுழியுர்செண்புனல 

வருமணிவரனறியவாலுகஙகளும 

குரண்டமுமன்னமுககுருகுகானாயும் 

இரண்டபோசாககளுக இ௫ரிப்புட்களும 

முரண்டகீஈமுவெலுமுதலைமீட்டமும 

சரண்டமுஙகமபுளுங்கண்டகண்ணெலாம் 

கால்கராமேயகின்றகானமேதியின 

பால்சரைஈ திழிபுன ற்பரப்பை£ீர் திப்போய் 
மேல்கராவெணமணற்பரப்பில்வேசான 

னூல்கராகண்டவஜெய்தினெய்தினான. 

அடர்ரந்தபூசோலையினன்று தங்கியே 

விடிர்சபின்னவவிடம்விட்டசன். றுபோய்ப் 

படார் தவெயகானமும்பருப்பதஙகளும் 

கடர் தபோயமுளையினசரையைமேவிஞர், 

எடுத்தமன்னனைச் துறர் திருடி தன்னுடன் 
௮டுச்சசற்பழஓதென் றவனிமங்கையைக 

௧௨௯௩. 

(௧0௨) 

(௪௦௩) 

(௧௦ஈ) 

(௪08) 

(௪௦5) 

(4௦௪) 

(௪0௮) 

(௧௦௧)



௧௨௪ அரிச்சந்திரபுராணம் ஆற 

சடிச்திடித்திறைவனைச்கடி துமீள் கெனத் 

சீடிச்சவாரொததுள இதியமுனை தானுமே, (௧௧௦) 

கட்டரினன்பொருஎகெளசிகன்சொளப் 

பட்டனவதநற்திதுபகு திகொளகெனா 

இட்டெனயமுனையாறியாணாசசா கல் 

மட்டறகருவிதச.தமணியும்பொனனுமே (௧௧௧) 

கொழிச்தசெம்மணிகளுமபொனனுஙகோகிகற் 

கழிசதிடற்செணமடககானசாயினும 

எழிற்றவமுளிவனுககஈ தவெலலையி 

னுழிபபொருளகொள்ளு சறகாதென்றன்னினான். (௪௧௨) 

இன்ன துநிகழவுழியிறைவன்சாளிர் தி 

ஈனன கசகரையினை-ணணிவைகினான் 

அரஈ இத துறைபடிர் சாடிவைகுமம் 

மன்னெதாகெளசசென்வா துசோன் றினான். (௪௪௩) 

Cam. 

அரவுயிரச்சமணிதுற்ற சரபஈ சனமழு,ச்சியசன்மேல் 

மரவுரித்தொகைவிூப்புறநெருககியமருநகுறவிடீ இக் 

கரதலப்பிரணவசுசொழில்செவிப்புடைசலசகமுடிமேல் 

குரவுசொசசிவெளெருககலரிகொசதிதழியுற்றலேயவே, (eer) 

இடைநுட௩௫யுமடகடியுமெழுர் த. றவர் இிடுசெழுஞ் 

சடைகுலைஈ துறவரிக தணிதலா தனில்விழுர் துபுரள 

வடகநெடுககனலும்விண்டலமுமணடலமுமவெதுகருகச 

சடைகநெகெகொடுவிழிசதொறுமடுங்கனல்கனன்ெ ற்ரியவே (௧௧௫) 

படைபிடி ததணிரெறிசதகைபவிச திரசருபபைகிறுவிச் 

குடைபிடித்துவரமற்றொருகைகுணடிகைபிடிததுவரவே 
மடைபிட் ததவயன்மண்டலமுமாசசரும்வணபொருளுமுன் 

சொடைசொசெதசருணைத்திருமுககருருசிலைககுறுகஞென். (௪௧௬) 

கணடனன்கருணையங்கடல்ககெகெளகன்வரவினை 

மண்டலத்தலைவர்மர் தரிகடன்பணிமறு தசனர்கொலோ 

தண்டமென்றன்மிசையுண்டெனமெலிக் இிருசரண்ட முவியே 

கொண்டனன்புனகிரண்கெளுமின்றுகு திகொண்டெ ரமுகவே, ()



வது நகர்நீஙந்கியகாண்டம், ௧௨௫ 

எர் ததாயசவுனக்செமர்நெடுமபிழையிழைச்சனர்கொலோ 
த தமாகிதியினிற்டிலச.ரர் துல தர சவுளவோ 

உர் சமேவறவறிசரிலர்பிழைச்தெதிருமைத்சனர்கொலோ 
வர்சசாரணமெடுததினிதுனாத்தருளவருசசமறவே, (௧௧௮) 

இர தவெயகடமணைக் தட றளாக துயிரிடைர் தனை யெனா 

கொரசனன்மனதுகொர படா தனை தணிர் திடமுனீ 
த தகாெகர்தசததிலைசா ச திலையென்றுமொழிதஈ 

தீர் சசாடுதனில்வஈ சரசுகொணடுறைகவென்றருஎசெயதான். () 

எஈ தநல்லுயிருமென்களைஞரினனுயிருமன்னுயிர்களா ம் 

ஈஈதினுமமுடல்பசைககஈரச ச தினிலிருச திவிடினும் 

முூரசவஈ தணரறிஈ டெமொழிப்படியளிச தபொருளைத் 

தததிலலையெனவுனறனெதாரினறுரைசெயதசகுவதோ, (#20) 

கடிஞஜையிட்டபலியைசகையிலெடுசசபெசிககுருகரும் 

மிடியரிபபுவியிட ததிலையெனகடதுவிதிசசதலவென் 

நடிகளிறசரமிறுககனனிறுககடமறு சகாசன்முன 

கடியசொற்கொடுவினை சகெளசிகப்பெயரினன்கழறுவான். (௪௨௧) 

தொச்சபற்பலவிலஙகுகடொடாரஈ தடல்பிளர் துரலியும் 
புகசவிககுடி ஜையிற்குடினஞைபற்பலபொருப்புமஃ சால் 

இச்சடசதினிலவச திலெளிதிறபகு சஉறகக சலசென 

மக்களை சதிருமணஞ்செய்துபுணாக துகினவளம்பெறு தியால்,(௧௨௨) 

சண்ணிலாதமசனப்பிணிகருச்தடைபெருச திடின்மனத் 

தசெண்ணிலா தயிரிறு ச திடுமிட த தினுமிருட்சணுறுவார் 

மண்ணிலாசையுகிதிப்பெருவள த்தினிடைவைத் தமனமும் 

பெண்ணிலாசையுமொருசதர்கைபிடி ச துவிடு தற்குரியலோ,(௪௨௩) 

குக்கபுச்ச த்செருககொடுகுடற்கருவருப்புவரவே 

சச்சவிட்ட துபுசிப்பவர்சடற்புவியிட ததிலுளரோ 

தககசொற்றிறமுரை தீ திலைசழசனெனெனபபெயரிடும் 

இக்கருசதையினிவிட்டுவிடுவிட்ெவிடெனசசழநிஞன், (௪௨௪) 

இடுதலுர்சவிரதலும்மிடமறிர்தியல்பறிர்சொரு சாம் 

வீடுதலுந்தொதெலும் வினையறிர் துவிளையும்விளை வறிர் 
ததெலும்பரிதலும்மளவறிர்தடைவறிர் துசெயலால் 

செடுதலுண்டறுதலுண்டவையறிர் தணர்தரிற்செடுவரோ, (௧௨௫)



௧௨௬ HAF FER Ty TT on to இரு 

இதசவுத்தரமூனககினியெனச்குரைசெயச்தகுவதோ 

கெரதழற்குளெனைலிட்டிடினும்வெட்டிவகரிட்டுவிடினும் 

முுதவன்பினுடனென்வயினமுனிரஈ தமுணிவிற்கடியனேன் 

தீரதுவிட்டபொருள்சொள்வதிலவிருப்பமொருசற்றுமிலையே,  () 

புணிதநினசொலைமற சசலிலவெறுச்திடல்பொறுச்சருளெனப் 

பனிசவழ்ஈ சபொழிலிற்படி விழு சடிபணிர தசொழலும் 

மூனிவெகுண்டிருவிழிசசடைவெப்பறுரநெருப்பெழமுனிஈ 

இனிவரும்பரிசுகணடிடுகவென் ஈவணசன்றனனரோ, (22.0) 

மாசவன்கடி சசனறிட வருகசொடுமையைகசருதியே 

சீ சபஙஈயமுசஙகருகயெணமடிசெளிஈச கடனே 

பூசலமபெறுவதும்புலைமடசரையாபுணாசரியுமலால் 

ஏதுவஈதிடி னுஈன்றெனவிருஈ சனனிருஈதபொழுசே, (௧௨௮) 

CG வறு, 

இறையவனின்னணமெயதுமெல்லையில் 

நிறைமலாசசோலையின் மறை துரினற ழி 

அறைகழற்கெளகெனரசனபானின் ற 

மறையவனவரும்படிமன த தனெண்ணினான். (௧௨௧) 

மாசவனினை சதிடமறையவன் விரை 

சாதரினமயஙகுறுமாசைரீககியே 

ஏதமும்வஞ்சமுமிழைகசகவெண்ணியே 

பாசசனின்றபூம்பழுலசதெய்தினான் (௪௩௦) 

வெஞ்செசகெளசிகனவேதியன் நனை 

வஞசன த்சழைத்்தடல்வலலராவியை 

ஈஞ்சினிறறோய் சசசேபோலான்்கஏலா 

கெஞ்சினுககுறுவினைரிகழச்தியேகனொன (௪௩௧) 

இன்னதுசெள செனியம்பிப்போனபின் 

மன்னனைமை றயவன்வரீதுண்ணிஞன் 

ஈன்ன திபெருககு£ீற்றகாளிலே 

௮ர்ஈதிசன்னைவிட்டசன்றுபோயிஞா, (௪௩.௨) 

கன்னியுமன்னனுகசாதன்மைந்தனும் 

சன்னதியமுனைவிட்டேகுசாளிலே



நகர் நீற்கியகாண்ட 

சென்னியைச் துளச்சிச்சண்டிவர் தகெளசசென் 

வன்னியைவருசெனமனச் திலுன்னினான். 

வருசெனகினை சசஓுமலர்ச் சண்சூழலில் 

இருபிறப்பாளனாயவினாவினெயதியே 

௮ருமறமாதவவெனையழைசசலவ்க 

கருமமேதுலாயெனசசனல்விஎம்பிஞன். 

கூரெருப்பினனனமபகாரசசெளசன் 

ரெடுவனம்பொடிபடவெரிச துநீமறிச் 

சடுகிறன்மன்னனையடாஈ தககோளசொரும் 

சுடிசெனவுரை சசனனவனுஞ்சொல்றுவான 

கற்பினின்மிசசவளசனனிஈன்னெறிப் 

பொற்பினனமனனனயான்சுடவும்போதிலே் 

வெற்பினின்றருஈ சவவெளியடக்சரீன 

சொற்படிமறுககிலேன்சுரெவன்யானென்றான 

இவ்வசைகேட்டபின்முனிவனேட௫ஞென 

அவவழிரீககியேயகலவெய் ட 

வேவ்வழனமறித்இனி திருச்சவேர்சனும் 

ஈவவியன்னாளுடனடஈ துபோயிஞன. 

வெறிசமழ்சோலையும்வெற்பும்வெண்டினா 
எறிபுனற்பொய்கையுரீககியேகியே 

செறிகழைவன ச திடைசசெல்லசசேணிடைப் 

பொறிகளுககரும்பெரும்புகையுர் சோான்றின. 

சண்டனாபுகைவதேதென்னுககாலையில் 

மண்டலம்வளார் துயாவானை த்சாவியே 

அண்டரணடங்களும்வெடிசசவா£தசழன் 

மண்டலமெங்கணும்வளை துசகொணடசே, 

இடஞ்சிறிதிலையெனவெண்டிசாமுூகம 

படர்ர்தனவிலங்கெலாமிரிர் துபாறிடச் 
சடர் சவத்தொகுதியைக்கடி.துசாடியே 

சொடாச்தனவெனவழற்சுடரொழுர்தசே. 

அவவழல்வளைச் திடவரசர்கோமசன் 

இவவழலெவ்வழலென்றுகூறலும் 

௧௨௭ 

(௧௩௩) 

(௧௩௪) 

(௧௩௫) 

(௧௩௪௬) 

(௪௩௨) 

(௧௩௮) 

(௧௩௧) 

(௪௪0)



௧௨௮ அரிச்சந்துரபுராணம் ஆற 

செவ்வழலயிற்படை சசெல்வகேளெனா 

வெவவழலனையநீர்வெள்ளிகூறுவான். (௧௪௪) 

சண்டவெம்பரியினாலழன்௮ு தாவியே 

அண்டகோளத்தினையடர்ஈசசெரதழல் 

மண்டலத்தரசாதம்மரபிலோருயி 

உண்டலசேகிலதென்றுணாச் தனன (௧௪௨) 

ஒருவரையாருயிருண்டுபோகில்யான 

ஒருவனேயிறப்பனீருய் துபோமெனத 
இருவையுமகனையுசோசசெசெககணீர 

வரவ. ரவனலெ தாமனன னேகினான (௪௪௩) 

புரவலனடி களைப்பூண்டமைசசனோ 

உரையிதுகேட்டியாஜனொருவனிற்சவே 

அரசழிவ தனலனனறுகிற்றிர 

விரைகொசெனலிடைவீழவலயானென்றான (௧௪௪) 

ே வறு. 

அனனனவையுரைச்சவண்ணலவனைமாபிறுகப்புல்லி 

மனனவாசம்மையன்றிமற்றவருயிரையுண்ணா 

தெனனவுஙகசேட்டேன்யானீயிறககனொ.மிறககவேணடும் 

உனனுயிர்விடாமலென்றஜேருயிர்விடு தனனே. (௧௪௫) 

இருவரு பிறகதோமாகிலிவனாயோர்பதியிந்சோகக 

ஒருதுணை.புண்டோசொல்லாபுறபொருளுணார்சோயென்னா 

மருமலாகறுஈ சராமன்னன்மறுசலைததுரைசகுமெலலை 

இருவெழில்வடமீன்கற்பிற்றிருர் திழைசெப்பலுற்றாள. (௧௪௪) 

மாஈசராலிறத்சல்வாழ்தன்மாசரார்க்கென்றுமேனாள் 

ஆய்ர்தநாஐறிர்தோகூறச்சேட்டனனாதலாலே 

வேசதனைவிடாதுசாச்தியண்ணனீயானிவவெக$ப் 

பாபாதுமிர்விரிவேனென்னாப்பைர்தொடிமுர் திச்சென்றாள், (௧௪௭) 

அன்னை சானேசமைர்தனலவறிச்சென்றடியீழ்ர் சன்ஞய் 
என்னைமீ£பயர் தீருக்களிடுக்க ஹுக்கு சவவன்றோ 

முன்னையூழவிஇயினளாலேமுர்தயான் றழலில்வீழ்வேன் 

பின்னைமாபிழைமினென்றான்பெருகுநீரருவிச்சண்ணான், (௪௪௮)



லது நகர்நீங்கெயகாண்டம். 

தசையலாளசசொற்கேட்டுச்சனயனை ததமுவிமோகது 

செய்யவாயப்பல்வீழஈ திலலாயசெழுமுலமறக தாயல்லை 

ஐயவித் துணிவுமிஈ சவறிவுமெஙகசெ சசெனஞகை 

௧௨௯ 

கையினைமுகசதினமோதிச *4கணணினலருவிசோர்ஈசாள், (௧௪௧) 

செய்தவபபய ததினாலேசோன்றியசெல்வசெய்த 

கைதவமுணடேனம்மைகககயெசனலகொல்லுமல்லால் 

உய்தகவுசவுமுளள ம்வருர் தவையொழிரீயென்னா 

மொயதழறன்னைசசெனறுமுடுகிசின றிளையசொல்வாள் 

மறைவழிசடர்சேமாலெவருமவிருஈ இகழகசேமாகில் 

மூறைவழிசெயயேமாசனெமூபபனளாயிகழாசேமாகில் 

பிறர்மனைஈயஈதேமாகிற்பிறாமனமவைசதேமாகில் 

குறைலசெயசேமாடிற்கொல்லெனககனலிற்பாய்ஈதாள, 

மத. ரமென்மொழியாள் சறபுவளாரெடுவட வைசதீயின 

மூதிர்சழலதுசானென்னைசசுடிமெனமுழககுசெதி 

அ.தாகுரலா£பபுமாறியட ககொவொடுககிககாலைக 

கதிரவன்வரவுகண்டவிருளெனக்கழிந்தசன்றே, 

மண்டழறணிர் துமூஙகில்வனமெலாம்வாவியாடு 
முண்டகஙகுமுதநீலமுளரிகணிறையப்பூப்பக் 

கண்டசங்குளிஈ துகற்பிறகரசியைப்புகழா துபோற்றி 

வண்டலின்மணிசொழிக்கும்வா.ரணவாூசேர்க சா. 

வாரணவாசிரணனிவண்டுைறையசனினமேவி 

ஆரணநெறிநீராடியர்ஈ தியகனறுபோடுப் 

பூரணக்சொங்கைமாதுமபுதல்வனும்பின்னேபோசக 

காரணத்தைமைசசனளோேடுககாரசனனாட்டைசசோரசாா, 

௮ரிசசர் திரசரிததிரம் 

ஷருவது 

நசாகீஙயெசாண்டம் - முற்றிற்று, 

ஆட பாடல்கள ௬௦௭௬, 

  

(௪௫) 

(௧௫௧) 

(௪9௨) 

(sn) 

(s@-) 

  

* சண்ணி நீரருவி எனப் பிர திபேசம்,



ட 

தெய்வமேதுணை, 

ஏழாவது 

காசிகாண்டம்,. 

  

மாமெலாமரிகளபாடமட௫ிழ்ச் நால்காசமன்னும் 
பூவெலாஞசெழுர்சேனலகப்பூவையுககிளியமோதும் 

பாவெலாமுருகககேட்பெபலகளிபரிரனல்கக 
காவெலார் தலையசைசகுயசாசொட்டியலபுசொல்வாம (௧) 

சேவியுககோவுமெய்சத திஈழசெழுககமலப்போதும 
காவியுககுமுசப்போ துககாமர்செயகிடையு்சணணீா 
வாலியுககாட்டமாசாவசனமுககாட்டவண்டாம 
பாவியுமீதேசென்றுபாதவிததுழலுமன்னோ. (௨) 

வயலெலாஞ்செர்செல்செர்சென்மருககெலாககயள்கள்வாவும 
கயலெலாககலவைவாசகசாவெலாம்புபல்களகாவிற் 
புபலெலாம்புசையேயாசப்புகையெலாம்பூழில்பூழில 

அயலெலாமாரமாரத்தருசெலாஈசேவதாரம். (௨) 

நனரைமணகாறுஞ்€தநுண்டுளித்திரளகள்சிக.தும 

இனாமணநாறுமீனசதரணமணசாறஞ்செக்சா 

மளாமணசா நமவெளளை வஊளைமணராறுமவாவிச் 

கரைமணகாறுமாதர்கனதனககலவையம்மா, (௪) 

கரும்பினையொடித்துமளளர்கடாவினையடிக்கச௫ர் தி 

நிரம்பினமுத்தமெங்குரீணிலாக்க திர்பரப்பித் 

திரும்பி திசைசடோறும் திகழ்தலாற்செறிஈ துபன்மீன் 
௮ரும்பியவானுமர்சாட்டசனியமொத்தவன்றே, (@) 

சாய்ர்தவெஞ்னெச்சடாச்சகள்கமலங்கள்சசைத்சழுக் இச 

சாம்ர் சவக்குழிகளெல்லாஞாங்னெஞ்சரிவமேதி 
தோய்ர்தபூர்சடஙகளெல்லார் துள்ளுவவாளை காளை 

பாய்ர்தவச்குழிகளெல்லாம்பறிவனபலவிலூறல், (௬)



காசிகாண்டம்,. 

கடைசியர்குரஎ வகேட்டுக்கலககயேமயக்கிச்சாவி 
னிடையிடைமறையதேபோலிரிவனூளீசளெல்லாம 
மடையிடைசரியுமுததமவளரிளஈகைசண்டஞ்சி 

உடைபெருமபுனலிலோடியொளிப்பனபோன்றவன்றே 

இன்விளைமதவுண்மள்ளறிருர் துமாள்கொண்டுவிச்இ 

முன்விளைசொசெல்கொயதுவருமுசன்முதிாஈ துகாயாத 

பின்விளைச தாகளாலைப்பெருககசினின்முளைபபவெலலாம 

பொனவிளை குரலிந்றோன்றும்வெள்ளிவால்போனறவனறே 

இயலறிபுலவோர்தம்மாட்ளெளன * வில்லோர்ச£ரத 

செயலறிஈ துளசாளகைம்மாறளிச திடஈசெல்வோபோல 

வயல்வளஞ சு ரசககமேனாணமழைவளஞ்சுரர் தசாசால 

புயல்வளர்விசும்பிற்செரெலபோய்ப்புசகவளாஈ சவன்றே, 

இச்சகசையாயான்னாட்டெல்லைகண்டொல்லையேகுி 

மைசதழைகபாடவாயினமணிகிழல்வா துுண்ணிச 

கொச்தலாகுழலியோகெசகோளொகெகுமரனோடும் 
மெய்த் இிறலமைசசனோடுமவிசசசன்காசிபுககான, 

ஆரணசாலைகோடியாவணவீ திகோடி 

சோரணவாயில்கோடி.சுடாமணிமாடஙகோடி. 

பூரணகும்பமினனிபபொலியுமண்டபஙகள கோடி 

வாரணபஈதிகோடி வயப்பரிப்பர் இிகோடி, 

ஆமெஙகசையரனஈ தராவொராடல்காண 

ஓடுமஙகசையரன* தருலாவுமககையரனஈதா 

பாமெஙகையரனர்தாபயிறருவீ.தியெல்லாம் 

வாடமகையுமயோச திமன்னனுககண்டுபோனா 

தொலைவிலாமுசலவனாக்குஞ்சுச்ென்றனச்குமாய 
அ௮லைவின்மாஈகரம்புசசாரரிவையளகசகாடும 

சலைவிழிச்சடலுமினபககடி சடவரவும்பார 

மூலையெனுமலை.பும்வர் துமூரினெமறுகுதோறும். 

உத்திரபத்திமீதிலுயார்சமாளிசையினெற்றிச 
சித்திரசசாளரககடி றர துசெர் தருவையனனூா 

க&.௰் 

(௧) 

(50) 

(௧5) 

(௯) 

(௪௩) 

  

* விரவோர்க்€ீர்த என பிரஇபேசம்.



௧௩௨ அரிச்சந்திரபுராணம் 

வத் ரசரிலைசள்கோட்டிமன்னனையிலக்சாவெய்த 

அத.திரமனர் சகோடியணைஈ Seve Hayes Gr Gl 

அ௮னனவைபலகண்டேகியணிமணிசகோயினணணி 

நனன இபுனைர்சசெனனிராயசன்விசுவரசாசன 

சனனிதிசன்னிற்சென்று தலையவணங௩டுபபோநது 

ஏழா 

(௪௪) 

மனனவாபெருமானஙகோரமணிமுடிப்பொதியிலசோஈ சான், (கடு) 

அபபெரும்பொதியில்புகசாரமைசசனககாடிரணணி 

எப்பெரும்பண்டமுஙகொண்டெய்தினனிமைபபினட்செ 

செப்பருகதிருவினலலாடிருககையாறபடை சசவனனம் 

தய்ப்பனசெயதிருஈ தாரிருக தபினிசழா தசொல்வாம். 

வறு, 

ஒருகாளசெலமறுகாளையிலுறுதீவினைநினையா 

பொருமாலகளிறுடையானொடுபுகரோன்மிகவெகுளா 

முருசாதொடைமுடியாய்மஎ றமுனிகஉறியபொருணீ 
தீருமாறுளதெனிலினறதுசருசென்று தடு தசான, 

அதிரப்பெருகாவததொடுமழல்கட்புகர்பலகால் 

மு.திரசசலசுகெடலொமொழியப்பொருடருமச 
சதுரெப்படியெனவெயசதுடறள ரததுணைவிழிமு த 

அ.இரசசிறிதெதிருசசரமுரையாமலிருஈசான, 

மொழி.பும்பழியுணராமுடெமுலையாண்மு தாகடனீ£ 

பொழி.புஙகயல்விழியாணமுனிபொருணலகுதறுணியா 

எழுசனெறதொபியானலிவெருகஞ்சியவெலிபோல் 
அழுகின்்நசெனரசேயெனவவனுஞ்சிலமொழிவான 

மினனஞ்சியவிடையாயக திவேலஞ்யெவிழியாய 

வன்னெஞ்சுடைமுனிசமமூடைவளமுள்ளதுகொண்டான 

எனனெஞ்சமூமுனனெஞ்சமுமொனறன்றியிணடோ 

உனனெஞ்சறியாசெனவயினுளதோபொருளென்றான 

கல்லென்றுயாதோளாயசெளசசனெண்னுதலல்லால 

இல்லென்பதுமூளதெனபதுமியாமெணணுதறகுமோ 

எல்லொனறினிய௫௨ திச்தினமெளையும்மசனையுகீ 

வில்லென்றனளகற்புச்கொருவிததாசயுதச்சாள, 

(௧௪) 

(ae) 

(௧௮) 

(௪௧) 

(20) 

(26)



வது காசிகாண்டம். 

௮வ்வாறுரைசெயமன்னவனலையுககுறையுயிர்கொண 

டெவவாறுமைவிலைகஉ.றுவலெனவெணணியிடைஈதான் 

வெவவாயவடிவேலோயெமைவிலைகூறு தலரிசென் 

ரொவவாயெனினவிடுமோஈமதாழினவலியெனறாள. 

தேமென்கனிவாயாளி துசெப்பசசெயலி துவே 

யாமெனறெழவேவெளளிபுமதுவேகலனெனரூன 

மாமன்னவன்மைஈ சன றவைபிசை.புஙகுலமடவாள 

பூமென்ருழன்மிரசை.புஞரறுபுலவைச தஅஈடஈ சான 

மெளளசசெலசாண௫செலவிரையசசெலவாயமை 

சளளப்பு தலவனையுமமயிறனையும்முனடஈ.இ 

உளள ததுயாறிவாகியவுாளாலுகவிநிரீ£ 

வெள்ள ததினையடையாவிறைவிலைகூறிஈடஈ சான 

சாலசசறமுணராதுயிா சளருமபடிபலசெய 

மேலைப்பழவினைபறறிடவிநனெறனனவினையேன் 

வாலைசசிறுபருவ சசெனனமரபிறபு சுலவனையும 

நீலசசயலவிழியாளையுகிதியுளளவாகொணமின் 

சோதித் திருமுடியானிவைசொலலசசுடாமாட 

வீஇத்சலைசின்றோசிலா.கிசவுமமனமழலாப 

போ திற்றிருவனையாளிவடனையும்பு சலவனையும 

ஏ .இப்படிவிலைகஉறிடவெயதுஈ இறமெனபா£ 

செருவுற்றகணயிலைபபொரு இருவொபபவளிவளும 

மருவுறறணிசெரியற்புய2சபைபவன்மசனும 

ஒருவாக்குறுவிலையிறபொருளுடையாகளுமூளரோ 

இருவர்ககுறுவிஷையிப்பதியெவாஈலருவொனபா£ 

தவருககலதயிராவதமெனு$௱கரசைல த 

தவருகசலசளசாபுரிய/-சகல சலைசோ 

உவரிசகடல்புடைசுழவியனுலக ச திடையுறுவரா 

எவருககெளிஇவருககுறுவிலைல்குவசெனபா£ 

மண்மின்னெனவருமென்மனை வியையும்மகனையுகீ£ 

கொண்மினனெனவிலைகூறியசோமானுரைகேளா 

விண்மின்னெனயலையம்பரிவெண்ணூலணிமாபன 

கண்முன்னொருமஃ நயோன திசளவோடெ தாவாசான், 
12 

Gh, 

(22) 

(௨௩) 

(6௪) 

(௨8) 

௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧)



௧௩௪ அரிச்சந்திரபுராணம் ஏழா 

எனசொல்லினைமுன்சொன்னவையின்னம்பகரெனவே 
மெனசொல்லியையிளமைந்தனைவிலைகூறினனெனவும் 

மனசொல்லலுரின்சேயையுமடமானையும்விற்கும 

பொனசொலலெனவிறலவேலினன்மறையோனொடுபுகல்வான் () 

சளபபபிடாமிசைரசின்றெறிசவணிற்படுசிலைபோம் 
அளவுககிருகிதிரல்கடின துவேவிலையென்றான் 

உள சபபொருணமுமுதும்முனதுரையின்படி தருவேன் 

ஈளவததிருரகையாளொடுமசனை சதரினென்றான (௩௪) 

வேறு, 

இருவருக்குமிதுவிலையாமெனில் 

பொருஎளிபபனின்றென்றுபுகன்றிட 5 

சருகவப்பொருடானெனசசாதறலும 

வெருவிலச் சணன்மீளவுககூறுவான, (௩௨) 

உணமகிழா தின்றளிக்குமுறுபொருள 

கொணமாசமமையழையெனசகூறினன 

வெணமன சதனென்வெளளியைககூவியா 

நண்மறைககுலசசோனமுககோகடுயே 6௨௩) 

இலவாதமசசளியெனறலுமீவனென 

றவாதமககவனஙகையறைஈ சனன 

உவரிகுழ்புவிமன்னவனுறறுமீ£ 
சவருமாநிதிகைபுககதோவெனறான (௩௪) 

வாதசெனபொருணமாதையுஞ்சேயையும 

அர தணற்களிததாவணால்கென 

முக்தவாவணகநிட்டிமுடிக சபின 

மைஈ தனோ$மயிலைவணயடனான (௩௫) 

வல்லிபோற்றிவருஈ தலெமச்கெனச 

சொலலிவேற்கட்டுளிபலசஈ திட 

அலலிமாமலாதசாளகளையன்புடன் 

புலலிலீழர் துடச் துபுலம்பினள (௩௪) 

நினறுகாணுநிருபரும்யானுமன் 

நன்றுசாணவவாவுறுசெம்முசம்



aercAear orc. to. 

இன்றுகாண்டகவெயதிபதன்றிமற 

றென்றுகாண்பனினியெனவேஙகிளை . 

ஏஙகஏமென்னனிடைவனென்றேப்டா 

தாககியநாயகசாவிடையென றயல 

நீககனாளிறை$ளஎகமுசசைசசழீ இச 
தகஇவாயவிட்டுசசோனறலறறிஞன் 

எமையவென்னை.புமியாயையுஈ தாககிய 

Fanos mG) dot Cun FE (Lp HOS gM 

உமையணைக இிஙகுறவென றிருஈசவா 

றமையுமோவையனேயென றரற்றினீன 

கழுத்சைப்பூணறடழுககா சலன்சைகளை 

அழுத, சமாமபற்றறவிடுவிசசனன 

விழித்தசட்பொதறிசிர் இடவேதியன 

இமுச்துப்போயசதன இில்லிடமெய் இிஞன் 

சடியவேதியன்கைதொட்டிமுச,சவச 

கொடுமைகண்டுகுலைகுலோசேயகியே 

இடிவிழுர் சமராமாமீசெனும் 

படி.விழுஈ சனன்சற்றும்பசைத.இிலன. 

வர் தும திரிமன்னனை ச்சாகக£ 

பு திபிலலவாபோலப்புலம்புவ 

தெர்துகாணமெனநடிபோற்றலும 

சரதைவாட்டமுககோட்டமுகசேறிஞன 

அஈதணன்முககோககியரும்பொருள் 

வஈ சதோவென்றுமனனன்விளம்பயான 

இர தமாநிதிபெற்றனனின்னமும 

சிர்தையோசொசெய்வதொன்றுண்டென்றான, 

முனிக்குமுன்னமொழிஈ சபொனீர் சனை 

எனக்குககூலிநீமீகுவசென்னென 

உனக்குமீகுவன்வாவெனவுச்சமன் 

றனக்குப்பின்னடர் தான்வினை சசல்லியன், 

அன்னசாலையமைசசனைசோக்கியே 

என்னைடீவிற்றிவற்குப்பொனீகெஞச 

க௩டு 

(& ௭) 

(௩௮) 

(௪) 

(௪0) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



௧௩௬ அரிச்சந்திரபுராணம் எழா 

சொன்னபோிற்றுணுச்செனவேககியெம் 

மனனகேளெனமசதிரிகூறுவான் (௪௫) 

அன்னையாயெமதாண்டசையாகிய 

மினனையான்விலைகூறு சனீதியோ 

எனனைநீவிற்றிவற்குசசெலசசகும் 

பொனனைரஈல்கெனவீழாதடிபூணடனன, (ea) 

மண்ணில்வீழர் தவமைசசனை மார்பணை த 

சொணணிலாவசன சசொளிமாழகவே 

கணணினிறபுனலாட்டிககெளசிகன் 

எண்ணுரீாமைககிே சற்குமசோவென்றான் (௪௪) 

ஏற்குமோபொருட்குன்னைவிறறீகுவ 

தார்ககுமாசவனெணணமறியலாம் 

தார்ககுலாவுவெளவேலவதாழககிலா 

அராககுளெனனைவிற்றொண்ணி இரல்சென்றான் (௪௮) 

என்னபாவமெனககுப்பலிதசசென் 

றஈஈசாப்பலவாவணவீ திவாயப் 

பொனனின்மாமுடிமீஇற்புத்குடியே 
மன்னனை விலைமரஈ இிரிகூறுவான். (௪௧) 

ஆதிநாலின.ராயினுமல்ல.து 

சாதிமீனாகளாயினுஞசால்புடைச் 

கோதிலான்றனைகசொண்மினெனப்பல 

SAC sr gud tw gx Denar. (௫௦) 

வாரமேசகுமஈதிரிமனனளை த் 

தூ ரவேவிலைகறியசொற்கொளா 

வீரவாகுவெனும்பெயாமேவினோன் 

சூரகீரமைப்புலேமகன்றோன நினான். (டக) 

குடச்கணுககுமயககியகொள்சையால் 

சடசசைகால்விதிப்புற்றதளர்சசியான் 

விடச்னெரோறசைவிணடுவின் றண்டினில் 

தொடகூெகாவியதிண்பெருச்தோளினான். (௫௨) 

சுமகிகுங்காவைத்து ததூாசொவொய்புதை* 

அமசகுவேணடுமுறுபொருணல்ூடின்



வது காரிகாண்டம்,. ௧௩௭ 

அமைக்கும்புன்றொழிலாஎரெம்போல்பவா 
தமக்கும்விற்கத்தகுதியுண்டோவெனருன். (௪௩) 

அன்னதன்மையரசன்மனஙகொளா 

இரஈசர்சகுளிவனலதெமவிலைப் 

பொன்னளிப்பவனிலலெனப்புர் இவைத் 

தசென்னைவில்லென் றமைசசறகியம்பினான (௫௪) 

ஆயினன்றென்றமைசசனுமவவயின் 

மேயினன்னினிவிற்பனுனககெனருன் 

ஈயுஈலவிலையேசெனப்பொனபதி 

ஞாயிரம்மென்றமைசசனியம்பினான் (@@) 

சருகுவேனென சசன்பெயராறபொறித 

தீருளினன புலையற்கமைசசாவணம 

பொருளைவாககிப்புகாககளிதஏ தயபோய 

வருகவென்னம$ழக சவனேகினான். (௫௪) 

மீளிவேர் தும்விடக்சென்றசைசசுமை 

தோளிலேற்றிப்புலையற்றொடாஈ சனன 

ஆளிமொயமபினமைசசனுமனனவன 

ர௫ளில்வீழர்து சளர்ஈ துவருக னான. (௫௭) 

கொற்றவாசின்குளிமலாத்சாளிணை 

உற்றராடொட்டுமுன்பணியேசெயப 

பெற்றமா தவப்பேறெனககின்றொடும 

அற்றதோவென்றயலழுதே௫னொன. (6௮) 
வலையநீத்தபுயச்திடைவைசசகா me 

அலையவேபினரொடாரச்தரிசசச் தரன் . 
தொலைவிலாமுடைசா றியதொன் னெறிபி yw nw [30 5) ye 
புலையன்மேவும்புலைக்குடினண்ணிஞன. (இக) 

பா£ச்தவாச்குப்பசு த் தசையாய்மறை 

கோத்தகாவையிறககெகொடுத்சபின் 

ஊச்தைச்கொட்டிலினுஎளிருஈதேபுவீ 

சாததகோவுடன்காலனியம்புவான். (௪ o) 

ே வேறு. 

அல்கருள்சடியுஞ்செர் சசடலையிற்சுடும்பிணத்துச் 
கோககியபுலைப்பேராடையொன்றுண்பெணக்சாறுண்டு



SH அரிச்சந்திரபுராணம் 

வாககிமீசெனக்குவைத் துவாய்க்சரிசியைகீயட்டுண் 

டாககிருவென்றுபினனுமண்ணலுககவனுளைப்பான் 

எனககுரீபணமுககொள்ளியாடையுமினி துசல்கி 

உனககுவாயககரிசிதுசேனுண்டிருபசியை£ீககி 

மனசதுளேவஞ்சமின நிமயான சதிலுறைவாயென்ன ச் 

ரீனகருகநேரில்லானறானுரனறெனசசடலைசாரந்தான் 

ஏழா 

(#5) 

(௪௨) 
சுட்டவெம்பிணகசோடொச்சசதொலைர் தவெர்தெரிர்சகொளளிக 

கட்டையுமபாடைசோரதகழிகளுமெடுச்துக்கூடடிக (ட 

கொட்டிலொனறெடுச மேளைகொடுஞ்சவஙகொணாக துழ$ீபாட 

ஈட்டிலொன்றேறிசசெஙசோற்காவலனவீற்றிருந்சான் 

பாடையிற்கொணாஈ துவைச்சபிணஞ்சுபெணமுககொளளி 

அடையுமவாககிமிட்டியாணடகைசகளிகசககுற்றுக 

கூடையினிறைச துராளுககொடுச சவாய்ககரிசிவைச தாய 

கோடைமாககளிறறினமன்னனுறை சனனுறை தபினனா 

அத.திருககரின்மற்றோ ரம்பல சஇிரவு௪௩௫௪ 

சததியசோசு தியென்பானறஙகணாயகனை சசேடிப் 

பு.ததியில்வருச்சாண்ணிபபுலைககுடிலருகுசேடி 
உததமனீமஙகாககுமாறுசேட்டோடிசசெனறான், 

நெருபபெழுாசெரியுஞ்செர் இீசசுகெராநீர் தியேகி 

மருப்பயிலலஙசனமனனைமக திர ததலைவனண்மிச 

செருப்பயில்வீரவேலான?றுகுடி றனிலேபுககவ 

இருபபதுகணடான்காணாவேக௫யேயலறிவீழாசான். 

மன்னவரிடமபொரு துவர் துசூழ்ர் தறைஞ்சிப்போற்ற 

அனனமெனனடையாரராடவரம்பையாபாடனவைகும் 

பொன்னெடஙகோயினீஈடுப்பூ சமும்பிசாசுமாடும் 

இரநெடுஙகோயிலோவர்செயதியதையவென்றான. 

ச.திதருமயனுமாலுங்கடக்கருககொடியரீர்மை 

விதியினையெளியாம்மால்வெல்லலாச் சசைமைச்துண்டே! 

அ.இசம்வர்தெய்சாமேனாள மைத்தவேயடுக்குமல்லால் 

மதிவலோயிசற்குவாடி.வருர்தலையென்றுசொன்னான். 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௧௪) 

(௪௪) 

(௪௮)



வது சாடுசாண்டம், ௧௩௬ 

எனனவேயமைசசன்றேறியிருர் சனனிருக்சவேர்சன் 

முனனமேயுயச்துவைச்தவரிசியைமுறையினீரசான் 

இனனமுதவெசறசென்றெண்ணியேயமைசசனலீழாது 
பொனனடிவணககிவாகடுப்புலலினிறபொதிதசொண்டான் () 

மணட லதஇிறைவனுய்த்துவைத்தவாய்ககரிசசென்னைக 

கொணடுபோயசசாரபிகசே துகோமயச்துடனேலீழாத 

சணூலமெடுச துக்கு த்செசமைச தினி து சவவசசோ 

றுண _*டவருறைசராபின்னையறறவாறெடுச்துனாபபாம (௭0) 

௮ரிசசர இரசரிச ரம 

ஏழாவது 

சாரிசாணடம 

மறதுப்பெறறது 

oh பாடல்கள் ௬௭௬, 

(Eneewere 

  

ச டவணுறைஈதான் எனவும பாடம.



a. 

இவமயம், 

எட்டாவது 

மயானகாண்டம், 
தத துவ தடட 
  

வல்லியுமகனுமர் தமறையவன்மனையிற்சோஈது 

சொல்லியபணிசளெல்லாஞ்சோ£வற்சசெய்துபின்னும 

எலலியோசாமமென்னபெழுர் திருர்சேவன்மாற்றி 

அலலிருசாமஞ்சென்றாலளித சகூழுணடுற௩௫, (௪) 

கையினிலுலக்கைபற்றிசகாஈ சளினுதிரம்பாய 

மெயயினில்வெயாரீ£சர தவிழியினிலருவிபாய 
கெயயினினமுடி ச்சகூர் தனெற்குத் துஙசொடுமைசாணா 
மையினிற்றிகழவேற்கண்ணாரரம்பையாமறுகெசோர்தா£ (௨) 

புன்சணுற்றாம்பைமா தர்வருஈ தவும்புர் திசெய்யா 

வன்சணனிரககமில்லானமடி சசவாய்வெடி சசசொல்லான (ன 

சன்கணனபில்லான்பொல்லானறறுகணனவிலைகொண்டாளவோ 
இன்சணில்லாதாளபாரியிவனிலுககொடியபாவி, (௩) 

அடியிஞாலஞ்சிமைர் தனனர் தலைப்பயமுணா ச்.த 

விடியுமுன்னெழுர் திருந் துவிளைபுலககளைபறித்துக 

கடிவனததடகுகொயதுகாட்டமுஞ்சமிதையும்பொன 

முடிபுனை தலையில்வைச துமூறைமுறைவருமகசாளில, (௪) 

மைந்தலுஞூருரசோடேடிவனர் தனில்விறகுசட்டி.ச் 
த திவெழிபிஞோபாற்றருப்பைகணடி துவிட்டேடில் 

௮ர் சணன்முனிவானென்னாவஞ்சியோர்வட த் தினீழல் 
இரதனமிறககயப்புலிருர் திடுபு சற்கட்சென்றான் (ட) 

பறித்தனன்குசையைப்பற்றிப்பறித் சலுமுனிவனேவக் 
குறித்துவர் ததனுட்டங்குங்கோள.ராச€றியோகூத் 

தெறித,ழல்விழியாத்?ர் தத்திண்டி ற்று ச்தீண்டலோடும் 
லெறித்செழுர்தலறியோடிவெருவியேதமையில்கீழ்ச்சான். (௬)



மயான காண்டம், 

வடத்தின்£ழிருஈ சதோழாமறுஇப்போய்வள்ளல்லீழ்கத 

இட ததினையணுகியையோவென்னுறறதுரையாயெனனப் 

பட த்தினாற்பெரியரகாகஙசடி சச துபாருமெனறு 

விட ச்தின£லைறிவுசோரச தானவிட்டுயிரடகூறறனறே. 

அவிபோயசன்றபின்னையனை வருமபுரட்டிப்பார்சு துப 

பாவியூழெனனேயிர் சப்பாலகனிறஈ சானெனனா 

மேவியவவடததின£ழவா சவாவர்விறகுகொணடு 

காவியஙகழனிகுமுககாசியம்ப தியிறபுககா£, 

பாலர்வர்தூரிற்புகசாபானுவுக்கடலிறபுச்கான 

மாலைவர திறுசசபினனாவழியினை நோச்சகெனனை 

பாலன்வஈதிலனெனறேககிபபரதவிசதிருகணடானரை 

காலநொரஈதுருவொயிற்கடை தசலைவாதுபா£சதாள, 

வணங்யெகாத்தாள் சாலவாடியமனதசரண்மக்காள் 

இணகடியும்முடனேவர் தவென்மசனெக்கேயென்றாள் 

மண்ஙசமழகுழலாயுன்றன்மைர் தனையரவு தீணடி 

உணககியேயிறர்தானென்றாருயிர்த்திலண்மறுகிவீழ்ஈ்தாள் 

மடத்தகைவல்லிபின்னுமைர் தரைகோக்கியெர்த 

இடச் திலேயிறக சானென்னயாம்வரும்வழியினிற்கும் 

வடத்தினுக்கயலேசற்றேவடககினிற்குசைபடாஈ த 

தடத்தினிற்றெற்கேயெனறுசாற்றியேயவாகள போனார். 

௮றுதியீதெனறுசாலவறிவழிர் துருகிவீழ்ச து 

மறுகனாளாடையோற்சஞ்சவாயதிறா தரற்றாண்மாழ்செ 

சிறுதொழினமுழுதுஞ்செயது தரா சபினறேடிசசேறல் 

உறுதியென்றுள சதினுளளேயொகெடவதகச திற்புககாள், 

முறைமுறைபணிகமெல்லாஞ்செயதறமுடி ச தப்பின்னர் 

மறையவனறன்னையேச் வொயபுசைசசழுதுவிம்மி 

இறைவசேள.ரவா திணடியென்மகனிறஈ தான்யானச 

சிறையிலேசேறற்குன்றனறிருவுளமறியேனெனறாள, 

சனெச்சடுஞ்சொல்லாற்£றித் இசெஇடவுரப்பிவீணீ 

எனக்குறுகுறையேயன்றியென்பொருட்கழிவுவர் தால் 
உனக்குறுகுறைதானுண்டோவுறுவிலைப்பட்டபையல் 

தீனச்கொருதாயுமுண்டோ சவிர்சரீபோவதென்றான். 

BFS 

(௭) 

(4) 

(௪) 

(40) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



௧௪௨ அரிச்சந்திாரபுராணம் எட்டா 

அடிமையேயெனினுமையாகர்தாச்இறர் சானென்றால் 

கொடியனேன்றனச்குப்பெற்றவயிறுதான்கொதித்திடாதோ 

படியின்மேலிறஈதான்றன்னைப்பாத்செடுததடககெசங்குல் 

விடியுமுன்ருவேனல்குவிடையெனத்தொழுதுவீழர்தாள, (ச) 

மாலையககுழலாள்கூ.றமறையவன்மனம்பொருர் இ 

வேலைசண்மிசவுமுணடுவிடியுமுன்வருவாயாகில் 

நீலவேல்விழியாயேகுரீயெனவொருகாற்சொன்ன 

காலையேயெழுந்திருச் துகடிஈகாகடச் துபோனாள, (௪௪) 

பாவியேன்மசனேயென்பளபசைப்பண்மென்முசத்தின்மோதித் 

சாவியேவிமுவணின்று சயககியேமயக்கிவீழ்வள் 

காவியங்கண்ணீர்பாயக்ச சறுவள்பதறியேகக 

ஆவியைச்சேடிச்தேடியலமருமுடலமொத்சாள, (sa) 

ஆறெலாமடிகள்வைத்தவடியெலாம்விழி£ர்நின்ற 

அறெலாமரிவைசென்றசுவடெலாககுருதிதொட்ட 

மாறெலாககூர்தறுன்றுவனமெலார்துணிகள்யாககும் 

சேறலார் சகைமைச்சன்றிசசெடியெலாச்சேடிசசென்றாள். (௪௮) 

ஒடிஞளுள்ள மெல்லாமுருகனொள்கருமேனி 

வாடினாள்விறகுவைச்சவட ச்தினுச்சருசேவர்தாள் 

நாடினாள்கழுகும்பேயுஈரிகளுஙகு றளுர் துன் றிச் 

கூடியகுழுவினாப்பண்குமரனை சசென்றுகண்டாள், (௧௧) 

சண்டனளகதறிலழ்ஈ சாள்கழுகெலாமிரியல்போசக் 

கொணடதோர்மகவினாசையாவியைககொள்ளைகொள்ள 

முண்டகககரச்சாலோ திமுருகனைமடிமேல்வைத்தே 

அண்டருமறுகியயேலகவாய் இறச தரற்றலுற்றாள, (௨௦) 

ேவறு. 

பணியானனைர் துவெயிலாலுலர்ச் தபசியால£லர் துமுலவா 

௮னியாயவெஙகணரவாலிறர்சவதிபாவமென்கொலறிமேன் 

தனியேடடெர் தவிடசோய்செறிர் து. தரைமீ தருண்டமகனே 

இனியாரைசம்பியுயிர்வாழ்.மென் றனிறையோனும்யானுமவமே,() 

நிறையோசைபெற்றபறையோசையற்றுநிரையாய்கிறைர்தகழுகன் 

சிறையோசையுற்றசெடியூடி றச்சவிதியாரிழைச் சசெயலோ 

மறையோனிரச்சவளகாடனை த்தும்வழுவா சளித் சவடிவேல் 

இறையோனளித்தமசனேயுனக்குமிதுவோவிதித்தவிதியே, (௨௨)



வது LD UT OT Se CT Ln the ௧௪௩ 

வானின்றிழிர் தசொரிசின் றசாராமழைபோலவீழவிழிகீர் 
ஊனின் றிமேனியஇரஙகள?ர தவுயிரின்றிவெம்புதழலின் 

மேனின்றுவெர்சசளிபோலுயகடவிதியானாசொர் து சனியே 

யாணினறிரககவேனென்பதில்லையிதுவோவுனீதிமகனே. (௨௩) 

செககோலறத்தின் முறையேசெ.ு£த்து திறலோனெவர்க்குமுர 

வோன், வெயகோபயானை விறனமனனனமமை விடுவிசசவெண்ணி 

வருசாள, பஙகேருகத்துமலாபோல் விளககுவதமை$ழ்ஈச பரி 
வால், எங்்சேயெனாசைமசகனென் நுரைசககிலினியேது சொல்வன 

மகனே. (௨௪) 

நீராளவாவிசெறிராடனை சதுிறைமாசவற்கு சவியும் 

பாராளுமீமைதொடாபற்றசன்றுபடியாளுமெர்சைமுடியில் 

சாராளசோகள்கடவோசையோய்விலகனனோூரொட தனைமேல் 

அராளவல்ல.ரவமேவனதஇிலரவாவிறஈ சமசனே. (௨௫) 

ஈல்லோர்வரு ச்சதமுறையாமறஙகணாலெட்டிலொன்றுகுறையேம் 

இல்லோரையற்பமிகழோ.பிறுகருமிறையன் நியேறவுகவேம் 

சொல்லோமறுசதுமுரையோமூரைசசதுறவோகளபுததஇிகடவேம 

எல்லோர் தமககுமினிசேவிளைப்பமேதாகவஈத ததுவே, (௨௪) 

மநறைரீதியுற்றபுறராடழித துவருசேனையாள்வதறியேம் 
அறைரீதிமுற்றுமுூணராவமைசசையணிவாயிலனவ சதுமறியேம் 

குறையேயிழைத துவினையேவிளைச தகுடிவைச்திருஈ துமறியேம் 

இறையேதவச்தின்விளைவேயெமசகுமிதுவோவிதிததவிதியே (௨௭) 

சனமுந்தருச்சள்குலமுச்சரிசசசாரமுமபெருத்தவுரமும் 

,தஇனமுஞ்சிறககுமுகமுச சரிதசசிகையுககிடககுமுறைகண் 

டினமுச்தரித்த துயிரானபாவியிறவாமலென்றனமகனே 

மனமுச் தரிப்பதிலைகொக துபெற்றவயிறுந்தரிபபதிலையே, (௨௮) 

ப.ரவாதிகட்குமிகவேவிளை சதபடிபோலுள ச் தஇிலறமே 

விரவாததுட்டமுனிகெளசிகற்குவினையேமிழைத சகுறைபோல் 
கரவேபிடி த் துவறியேனளித்தகளிறாவிசெற்றசகடுவாய 
அரவேயுனககுமுஎதோபகைச்சவளியேனிழைச்தவினையே, (௨௯) 

என்னாயசன்நன்மணிமா பிவேறிவிளையாடுிகன்றலெழிலோய் 
மூன்னாய்விளைர்தசனன்மூழகவெமமினமுதலேஈடச்சமசலாய் 

செர்ராய்திரண்டுசெறிசானிருர் துதெளியா திரங்குமெனைசீ 

அன்ஞாய்வருர்சலையெனாசதுன்றனறிவுச்சடா தமசனே. (௧.௦)
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மறவாளெயிற்றுமணிமாசுணத் தின்வலியாலிறர்துளவெனோ 

டிறவா இருககுமதிபாவிதனனொடறவேதெனச்கருதியோ 

இறவாய்வெத்தகணிவாயுரை சசல்செய௫லாயமுக த துவிழியாய் 

பிறவா தரிதசனடியேவழுச துபெருமானளிததமகனே. (௩௧) 

வடியேறுவெற்றிகரெடுவவேனமலாககைமகனோடி றஈதுமடியாக 

கொடியேனமுக ததிலவிழியார்முனிசகுவளராடளித்சசொடையா 

இடியேறடர் ச சமாமாசமணெணினிடையேயுழைச்சலழகோ 

அடியேனையொககமுடியாதிருசசலனியாயம்ககயமனே. (௩௨) 

ம வறு, 

எனமறுகியிவனுடனாமிறாஈசேமாகிலிவனை 

யெடுச்செரித்சடககவுரியாரில்லை 

மனமுருகானமமைவிலைகொணடோன்சால 

வனகணணனமனைவியவனறனின்மாபாவி 

செனமுடையாவிடியுமுசறசெலலேனாூற் 

செறுவரிவனறனைககருகசசசெலவனெனறு 

சனதுஇருமகனையெடுசதணிசோள்வைத்துத 

சளளாடிமதிசயஞாசனயைமீணடாள (௩௩) 

காடுமேடுஞ்செறிஈ சசெர்சாய்முன்னே 

கெளவியிழுகஇடப்பறக துசழுகுமோசப் 

போடுபோடெனப்பலபேயதொடரககொணடு 

போகேனீயெனக்கொடியபூசஞ்சூழ 

மாட தோறுமபறிசகரரிகடாவ 

வாருழலுஞ்சோ த௫ூலும்வன*தொட்மாகக 

சுபொடி ச சனையுமபட்டுரணமுள 

ளிகொடு$ஈ சகெடுஞ்சுசொடுற்றள (௩௪) 

பிணஙகளசுகெகடுமபுஷயரரவத்சாலம 

பிளந் துதலைவெடி ச இடுபேரமலையாலும 

நிணஙகருசெசுறுநாறுமுடையினாலும் 

கெடுககனலினகொழுர்செழுர சசிவப்பினாலும் 

கணமசணமிசககளிதசாகெதுழனியாலும 

கனற்பொறியின்மலிவாலுமபுகையிஞலும 

சுணககுபலபிணகருபெருநகுரைப்பிஞலும 
தோகையறிஈதணாஈ துகொடுஞ்சுடலைசாஈசாள, (௩௫)
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கண்டனளீ £மமெனககருச்திலுன்னிச 
கடவுளாசயசாவலிறறனமகனைவைத்துப் 

பண்டுவொதுகரிஈ சகுறைசகட்டையெலலாம 

பலதிசையுமவிரைசோடிபபாசசெததுக 
கொணடுவக துபிணககள சுடுஞசுடலைகணணிச 

கொளளியெடுதசோடியனலகூட்டிகூட்டி 

மண்டுசழறகட்டையினமேனமசனைவைசதாள 

வளாஈதெரி.புககனலவிளககமனனனசணடான் (௩௭) 

அரசடி சகா ககோவிறஈ சானெனப 

சறியாமலவெகுணடி றைவஞாோயிஈத 

Bra Root pS or or Oa £.ரதிவோமெனனா 

(வெழுஈ தரு துவிரைதோடியேடி ராடி 

சீ £முரியபொருளெனககுசசாராசேகீ 
சணியேயிபபணியிருளிறாவககொணா ஈது 

கரவினழறசுவதன*சடைவோவெனளாக 
காலலீரிசகான்முளையையெடுசசெறிஈ தான (௩௪) 

எறி டெலுமுயிரோககவேககி வேளி 

லிடிவிமு சாறபடிமிசையேயடிசாய்கசாடி 
முறிஈ நுலிமுமர மபோறசெனறடிமேலவிழநது 

மொழிகுழறிவிழியருவிசொரியவலவி 

அ.றிஈது.லணிவஷரிலவழஙகு£ இ 

யருவினையேனாரு பலியறவமபாவி 
மறிஈ தமகன்றனைசசுடசானவஈதேனையா 

வறியேதகுபபொருளூுள வோவழககவெனறாள (௩௮) 

பொருளுடையேன் றமருடையேனானாவிஈ சப 
புசதிரனை சசோணமீதுவைசதுபபோச இவ 

விருளிடையிசசடலையிலவசசெயதுவேனோ 
வெரிஈ தகுறைககட்டையினிலேற்றுவேனோ 

தெருளுடையாயறமுடையாயவினையேனீன் ற 

சறுவனையானசுடககருணைசெயயாய்சேயா 
அருளுடையாயாதாரமறறேற்குன்ற 

னடி.பிணையேதஞ்சமெனவலறிவீழச்சாள. (௨௯) 
19
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பொன்னனையாய்விடுவிடியான்புலையனென்னிற் 

புலையனுமல்லேன்புலையற்கடிமைகண்டாய 

என்னடி தீண்டுவது தகா துநீதா 

னிப்பொருட்கியானுரியனலேனென்னையாளவோன் 

சொன்னபணககாலுண்டுகொளளியாடைத 

அதண்டமுமொன்றுண்டுசகதுசுடு தியன்பால் 

அன்னவன்றானபடியாகவெனகருசசா,த 

வாயககரிசியானளிபபேனறிதியென்றான். (20) 

துஞூயமைஈ சனையெசதசசுமாதுபோர்து 

சுவொரறறிசகொட்டிற்றோணமேலேறறிப் 

ப௫ூபடுமபாபெடும்பாவியேறகுப் 

பணமேதுகொளனளிமுறிபபா தியேது 

செஞ்சுசளாக சருவினையேனவருாஈ தககணடு 

நீயிரஙகாயெனவிரரஈ துகிற்குஙகாலை 

வஞசிதிருமணி மடறறிலவயஙகாசின்ற 

மஙகலகாணகணடிறையன்மறிகுதுஞசொலவான (௪௧) 

ஈல்லைல்லையறசசமா ச திநீயேசண்டே 
னனனுசலாரனைவரினுமிஈ சரசாலம் 

வல்லைவலலைவிறகுகளுஙசளவேசெம்பொன 

மஙகலராணுனகமுத இலிருசகவேதும 

இல்லையெனசசொல்லுவதுசறறமேலா 

இதனையெனகமீ£வாயென் றியமபவேடா 

பல்லமுயிரரிலைவாயிறபட்ட மானபோற் 

பதைபதைசுதுப்பைசொடியாள்பதறிவீழாசாள (௪௨) 

வறு, 

வாடினாடளாஈசாண்மலாமாமுசம் 

சகோடினாளகுலோ சாளலைஈ தாள்கொடும் 

கேடிராள்வக் சசென்றுகிலேசமெய் 

மூடிஸணெமெசசெறிஈசாளரோ, (௪௩) 

அலைவிலாவரிசசர் இரற்கல்லது 

தொலைவில்யாவர்ககுக்தோற்றருமங்கலம 

புலையன்காணவும்போ துவதோவெனா 

உலையின்மீதுமெழுகொத்துருனொள், (௪௪)



மயான காண்டம், 

இருளறுககுணத்தெர்தைககுகல்வரம 

௮ருளுஙகால தத. ரவணிவேணியான் 

இருவுளஞ்செயத திவவியமெனமொழிப் 

பொருளுமிசசலமபுககபினபொயதததோ, 

பனிமதிசசடைப்பாவைபஙகாளனா 

இணனியவாசசமினறொகெதீரஈசதால் 
புணிசனாரினுமபூவள ஈதோனினும 

முூனிவனோமுதியோனெனவேககினை , 

அறபுககாழியனானரிசசக தான 

விறபப்போயினமேனமைககுல சதொடும் 

பொறபுப்போமபொறைபோநிறைபோமென்றன 

கற்புப்போவசென்னென்றுகலககனள் , 

அ௮னையகாலையரிசசஈ இரனுஈசன் 

மனைவியாமிவளென்றுமஙகொளாத 

தனையன்மாணடஅ சனனையுட்கொண்டுள 

நினைவைநீககமறப்பையுரீகடினன். 

சள்ளவேசச்சரவுகடிககாம் 

வள்ளலோவிறஈ சானெனறுமன்னவன் 

* உளளுளேகொகதுயி சதுயிச்துபபுறம் 

விளளலானுளைவிம்.நமிமயககினான். 

அன்னையின் நியருஙகானிலெயதிய 

உன்னையோடியுரகறகடி ச்சலின் 

மினனையுமமுனையும்விறறவெவவினை 

என்னையெவவணகொசதனையோதலே. 

க தமாெலமுமிழகர் துநீ 

எர்சமோடவர திவவணம்பட்டனை 

மைஈதனேயெனறனாற்பெற்றவாழ்வுனச் 

இஈ தவாழவள வோவென் றிரககஞன. 

ஒன்றிலாதவுயிரினையோம்பியே 

பொனறிலா துபுலையனுசகாட்பட்டான் 

வென்றிவேர தினிமீட்கத்தகுவனே 

எனறிறர்தனையோவென்றியம்பிஞன். 

ச உள்ளகொர்து எனவும்பாடபேதமுண்டு, 

௧௪௭ 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௪௦) 

(85) 

(௫௨)
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விற்நராளிலென்மேனிசழீஇயழப் 

ற்றிய தணனாத்ததும்பாததிருர் 

ற்றைகாணமட்டிரஙகா சவெனவயின 

ற்றபாவமொழிததனையோவென்ருன். 

வி பட்டாயபபட்டும்வெவவரவாயபட்டுத 

சொலைபட்டாயனனைசோளிறகொணாசதிடத் 

தலைபட்டாயதமியேனெறியசசசாக 

தலைபட்டாயிதுவோவிதியையனே 

காதலாலுனைகசாணாசசாயையும 

ஈசெலாம்விளை தசெற்றியவெனனையும 

மீசெலாமரவினவிட மேயகாள 

ஏதெலாமுரைசசாயுரையேோசலே 

பிறபபுணாஈ தவன்றேபிறிதின றியன 

இறபபுணாஈ சனமெனனினுமெமமுஞோ 

சிறபபுஞ்செலவமுஞ்சோசலிறதீரஈகவா 

றறப்பெருமபிழையென்றெனறழுககஞென் 

வாளினமிகசவயமன்னாவஈ அகின் 

ராளிலலீழா சழலின றிரினறாயீ ரத 

சோளிலேறறிசசுடலையிலேவர 

வேளின்மிககவவெவவினையோவென்றான 

இன்னவாறுரைசசேஙடடவே திழை 

சன்னகததினுணாசசிசழைக திட 

மன்னனேயிவனெனறுமதஇசசவன 

பொனனடிசதுணைபூணடழுதோதுவாள. 

கொதிதசெமுஈ துபடாகுடிகொண்ளெஙய 

கதிதததுனவயிறரணடனனுததம 

விதிச்சசல்லதுவேறணுசாசென 

மதிததிருநு தலவல்லிவிள மபிஞள். 

இிமைசெய்சதுனககுஞ்சிறுவற்கும் 
வாயமைதானதுமணணுககும்விண் ஹூககும் 

தயமையேயினியென்றுதுணிச்சனன 

தீமயலகலறத்தைரினையெனறாள, 

எட்டா 

(6௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(95) 

(6௭) 

(6௮) 

(௫௧) 

(sv)



மயரனகாண்டம், 

சோசைகேள்புலையற்கு ச்சொழும்பனான் 

ஆகையான்மற்றவன்பணிநீத தவன் 

ஈகையானிழகதாறறவறெய்்திமெ 

போசைசனறுபொருடருசற்சென்றான். 

உன்னையாளுமறையவறகுற்றிது 

சொனனகாலாஈசரினா கசதூசொடு 

பொன்னைவாஙகியளிஈ ௮அரினபுச நான 

றனனைமீசுடசதசகதனகசெனறான, 

அ. ரசகசெனசவெபபுறறவழறகணன 

இசககமறபமு $லலவரிபபொருள 

சீரககருகதிலனறஈ இிடிறகாணபனென 

றுரைததுவலலிமகனைவைககோடிஞள 

ம வறு 

மஙகைகடிசேகிடலுமை சன்முகசோககி 

அககைதொடசாணிமனமஞூயயனினறே 
கஙகைவளநாடனிருகணகலுழிசிர த 

வெககயநுகாஈ சவிளவினசனியையொசசான 

மன்னவன்.௮ருஈ தியுறமாமயிலையன்னாள 

துன்னவரிதாயசகாட துகடஈதே 

எனனவினையினனமவருமெனபதுசகருததாய 

மின்னுமணி£$ளபுரிசைவீ தியிடைபுககாள. 

சளெளைமொழியமமறுகுகிட்டுவசன்முனனே 

வள்ளையொலிமாடநரிறைசாரகாமனனன 

பிள்ளையையெடுசசயலபெயர்ஈ துமயிசெகுததே 

சளளாசிலாஈலலணிசவாஈ துகொடுபோனா, 

அம்மதலையைததெருவகசதினிடைகாணா 

இம்மதலையாமதலையெனனவலமக தாள 

எமமதலையைகசணமெறிஈததுகொலென்னாத 

தமல தலைமெயககுறிதளைததெரிதலுற்றாள. 

விடிந் தமுனர்ஈகரிகாவலாவிராந்தே 

இடிர்தமதிலேறியுமிழிர் துமறுகுற்று 
மடிஈதகுழவிககருகுகண்டுெமடமாசைச் 

கடிர்தனர்கொணாஈதுயிரகவர்ர்சதிவளென்றே, 

௧௪௯ 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௪9) 

(௪௪) 

(௪) 

(௪௮)



௫௫௦ அரிச்சந்திரபுசாணம் எட்டா 

பதைத்தின சதொடுபசஙகுழவிசன்னை 

வசைச்சகிவளாமெனமலாசகுழல்பிடி சதே 

விசை சசலின்விழுசெனவிழிசகனறெறிகக 

உதை சானாடி சசனரொடிசதனாகளென்லப. (௬௯) 

செனறவாக ஈசெனறவாகசோவடரககண் 

டனறவாக ரிநரிலாவிலகயெசலப்போம் 

எனறு சலமே நகுலமே துசிறுசேயைக 

கொனறபரிமசே சரிவைகஉறெனவுரைசசா£ (௭௦) 

தேவருணமசூலைசெருச லனெனிறரான் 

ஆவதிலாமமொழியையாருறு கொளவா 

கோவதிலுஈமமகவினோசகவினாலும 

சாவதினிசெனபதுமன ஈதிடை சரிசசாள், (ara) 

மெயயுரைசெயிறபொயெனமேலவிய துவீணாம 

ஜயமிதினிலலையதனாறபுரையிலாச 

பொயபுரையமெயயொடுபொருஈ நுமெனகாடி த 

தசையலவரோடி து சனைபபகரலுறபரள (௪௨) 

ஒன்றினி தசேண்மினுலகசதினிலிரகக த் 

சன்றியுயிகொனறுழலாக௫யறியீரோ 

இனநயிரிழச சமகவெனகையிலிருகசக 

கசொன்றதிலையென்னவலனோகொடியளெனறாள. (௭௩) 

அயின்விடனமின்னெனவடி ச சணிகயிற்றால் 

சாயுமிருகைச துணைபிணிச சவிசவசசை 

வேயும்விழைசோளினமிசையேற்றிவிறன்மன்னன் 

வாயிறனைசாடிமயிலைச்கொரெடகஈதார், (ae) 

கைகொசெவசதினிருகால்களையணைதது 

மெய்கொ௫சுமாதடி.விதாப்புறமிதிச தப் 

பெய்சொடுகிணக்குறு இபின்னுமுனுமொய்ச்ச 

மொயகுழல்வணங்டைமுறிர் இடாடாசாள். (எடு) 

குறித்ததிரினெ ச்தொகொதித்தவரடிச்சத் 
செறிதசகுருதித்துளிநிசைத் இசையின்மொய்ச்சப் 

பிறித்திருகயிற்றிடைபிடி ச் தவரசாய்மேல் 

வெறித்தடரமானெனவெருண்டுமுனடர்சாள். (ata)



மயானகாண்டம், 

வேலைஈகாகாவலரும்மேசமுணிலற்கன் 

ரூலைவயல்குழபதியளிச தமடமா தும 

காலைமு.ரசஙகுளிறுவாயிலகள சடரசே 

மாலைமுடி மனனனுறைமணடபமணைரஈ தா. 

அ௮தசலமணைஈசவருளககொடியாமனனைக 

OS EF SAO «HEL MO indy Hear crt 

Quw F stupwoor moc? aude wC #7 oat G ev 

வைசசபிணமுஙகொடமடககொடியுகினருள 

நினறளவினமனனனுநிகழா தபிழையெனகொல் 

coro Seu: Aco A maQ sen ajoor ae 

மன்றலஈமழகோசை பிணமவைசசனணிலததில 

கொனநபரிசொதசெறிஉறியமொெனெனருன 

என்றிறை.புரைத இடவிறைஞசியவாமனனா 

இன்றிரவுகினமகவைவா இவளெடுகது 

மனறணிரெ௫ெசெருவிலவைச துடலபிளக ௮ 

கொனறபடி சணடுகொடுவா சனமுனெனரூாா 

அர்சமொழிசொவானவரையஙகையினமைதது 

வஈசபடி.யாவுமிவணவலலியரையெனனச௪ 

சஈ தரம தெரிவைசன்னடியைசகோஃடிச 

செரதுவாமலாககுமுசவாயமலாஇறந தாள் 

செய்யமகவினனுயிாசெகு சசபடிகணடாய 

கையினிலெடுசசுசொசவத்தையெறதாகண்டாய 

மெய்யிடை புலால்வெறிவிரிஈ சமுடைகண்டாய 

ஐயமிலையானுமொரரகடியறியெனராள், 

எனறுஈரவன் நரசைகளுணடுடலெடுத்தேன 

வென்றிவடிவேலிறைவநின்னகரினமேவி 

இன்றிரவினின்மசவிளர் தசைவிரும்பித் 

இனறிடநினைத்துயாசெகுத்சதளசென்றாள். 

மடச்சொடியுரைக்சவிதுமன்னவனுரைப்பான் 

அடச்சமுமொடச்சமுமரக்கெலளென்னும் 

இடர்ப்பலவிவட்டெவரிழைச்்சமைசமக்கு௪ 

சுடசசுடவுனாச்குமிவள் சொன்னமொழியெனரான். 

௧௫௧ 

(aa) 

(௭௮) 

(௭௧) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪)



௧௫௨. அரிசசந்திரபுராணம் எட்டா 

உயிரச்கொலைபுரிர் சவர்முகச்குறியுளாக்கும் 
கையிற்குறியுமாககுமிருகட்குறியுளாககும் 

குயிற்குரனமடஈசையிவளசொன்றகுறியுண்டென் 

றயிபபிலையெனககெனவமைசசரொனொத்தான். (௮௫) 

வளளலியைகூறிடலுமவர் சவர்கண்மனனா 

பிளளையையெசதவடியினபிறகுசெனறு 

களளியிவள்கொனறபடிகணடுகொடுவாதேம 

உளள சலதிலலகசை.புரைசசவிதியணடோ (௮௬) 

உனனுரைசனசகொரொதிருததாமுமுணடோ 

எனனுரைசெயசதசகுவசெமபெருமவெனறே 

மனனுரைசடறபுவிவளாக பிசைவாமும் 

இனனுயிரிநசருமிவ௮டனனைவிடினென்றா. (௮௭௪) 

அன்னவையுராசசவராமனனவனமைததே 

எனளைபலபேசுவ நிவேழையடி சானோ 

பினனையடிசெனறதுளதோபிறிதெனககண 

டிஈசகொடியிலவஈ இடுமெனசரிலராவிட்டான (௮௮) 

போறறடிபணிஈ சவாகளபோயமறனொடே 

காறறடிரசைககுமுனாகணடிட தமெனறே 

மாறறடியிலாறறரியவலலியடிவைப்பின 

வேற்றடிகளபாாததவாவிரைக துகெறிசென்றா,. (௮௯) 

அஙகவாகளவாஈதிடுமுனசசெருவகததுச 

சகசருகுகனனலவிளைகனனபுரிமனனன் 

மஙகையடியேயெழுதிமற்றையடியெலலாம் 

௮ஙகைகொட$விமுனிகெளச்சனழிதசான். (௬௦) 

எஈ சவடிவா சசெனவெணணியவணண்ணி 

அர சவடியினசுவடமைபபனை வருககண் 

டிஈ சவடியேமுழுதுமியாவாகளுமீநகே 

வா சவடியில்லையெனமனனனுழைவர்தரா, (௬௧) 

உற்றடிவணஙூயவாமுறகலையொதுககச 

சுறறடிசள்பற்பலசெடாாகஈ தனிசென்றேம் 

௮றறடியினிசகொடியகளளியடியல்லால 

மறறடிசளிலலையெனமன்னனொசதார். (௬௨)



வது மயானகாரண்டம், 

வள்ளலும்வரு5 திமிரமககைமுககோககி 
உளள துரைசெயகெனவுரைச்திடமறிசதும 

சள்ளியெனையலலதிலையென்றுகழறககேட் 

டளளலவயனாடடரசஷெொசசமவியஈ சான 

கொலலவிவளவல்லவளமலலள கொலைசெய்தாள 

அல்லளெனிலஙகொருவாவஈ சவடி யிலலை 

தொலலைவினையெவவகைதொடாகதசறிசகக 

,திலலையெனமைக தனிலிவடகுருகிரினறான 

முனனை விதியாலுமவினை முறறுமசனாலும் 

எனனையிவ௨னனைவிடலெனபதுநினை ஈதே 

கசனனலசெறிசாபெதிகனனபுரிமனனன 

மினனை வசைசெயவதுவிருமபியொருமிசசான 

அவவணநினைஈ இடலுமவவளவுசனனில 

செவவணவயிறகுருர நீவினைகளெல்லாம் 

இவவணமசன நிடுமெனுககுறிவிள ws 

மைவவணவயககிருண்மறைஈ சதுவிடிஈசே, 

தஙகுலமடஈதைபசெஞ்சலமுணாகசே 

மஙகுலெழுவெணசூமழுஙகியொளிமாயக 

சஙகுனமகளிஈ சவினைகணடகலவோட 

வெக்குலகநெடுகக தாவெருணடனவெழுஈசான. 

சாதலிபிடி சசரெறிசண்டெமதுகறபின 

போதமிதுவெனறுபுருடாககெ காகுலாவும 

மாதாமுகமென்னவயலுஈதடமுமறறும 

அதபனமுகததெதிரலாஈதவ.விஈதம, 

வறு, 

விடிச் தசாலையிலவேறொரு இறம்புறகசாணான் 

மடி.௫்தமைஈதனையெடிமெனமனையிடைபபோகக 

முடிந்ததிவினைப்பயத தினுமு தாவினையானும 

சடி6 திரிம்படிகரு தினனகாசியாசோமான, 

சோரா்மற்றயலுண்டெனிற்சோதித்துவஈ இர 

சேரமியாவருமுனா ததிலரவரவாகினை வை 

யா.ரறிர் சவரிவடனைவசைப்பதற்கழைத.து 

வீரவாகுவைசகொணாகெனத்அ சரைவிடுததான். 

௧௫௩ 

(௬௩) 

(௧௪) 

(#6) 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(400)



EQ அமரிச்சந்திரபுராணம் 

விளாவினேடிசசென்றவன்புலைசசேரியின்மேவி 

௮ரசாகோனுனையருளிப்பாடெனவுரைச்தழைககச 

சரைகொள்வெளளைவாயவர்தகட்கருகிறசசுடர்வாட் 

கரதலச்தொகெசடிதுவர் தரசனைசகண்டான. 

தூரறின்றுவாயபுதைச துளமலைர் து.தாசொகெடப் 

பாரமேனியைசசுருககிலீழஈ சாசனைபபணிந திர் 

Cormn Con cor p எனையெனனினைஈ தவாறெனரறான் 

வீரவாகுவைகோககியவவேக சாகோனுரைபபான 

அட்டியாமிவளகுழவியைத்துணிசசனளெனஞசை 

இட்டியாற்கணடேமெனசரிலரரிவையைபபிடிததுச 

கட்டிவர சனாகட்டொ௫கெகொணடுபோயககள ததில 

வெட்டுவித தடென நீர தனனகாயர்வேர்தன. 

மின்னைசககசைககொணகெட்டினையிறுகுறவிசிதது 

மன்னைகசைசொழுசேசதிததனசேரியிலவஈது 

பின்னை ச்சனவயினவிலைபட்டவயோத இியாபெருமான் 

றன்னைககூவியேபவனகையிறறையலைககொடுததான, 

பிளளையைககொடுபோயுடல்பிளர் துயாதொலைசத 

கள்ளியைககொலைசகள சதிடைககொணடுபோயககய$சம் 

துள்ளியோடநீவெட்டெனசதோகையைககொகடுதது 

வள்ளியோனசையிறறன்கையிலவாளையுககொடுசதான். 

வாளைவாககி சசனமாசையுமவாககெனவகசான் 

பாளையோ தியையறிஈ சனனபாவையுமறிஈதாள 

வேளைவெனறவறசச றறதோவெனவிறைமெலிஈசான் 

காளைவாட்டமுஙசோடடமுஙகனணனிகணொப்பாள, 

மூன்னைசாளரசாண்டணிமுடி புனை திரு த 

மன்னர்செபகையுமறககளுஈ திறஙகளுமவளாகத 

இன்ன முஙகுறைகஈ துயி£ சரிச திருச் சவரில்லை 

அனனதேதுணிபடியனேற்கசரககலையென்றாள. 

௮ச்கணத்திணிலமைசசனும்விமையவர்தணூப் 

புசகசவாறெலாம்புரவலன்புகனறிடக்சேட்டுப் 

பக்கசோகயேமன்னனைப்பணிக்துயிர்பசைக்ச 

ஒக்சகவேடியேசுடர்மணித்தெருவில்வச் துற்றான். 

(௪௦௧) 

(௧0௨) 

(௪௦௩) 

(son) 

(௧௦௫) 

(௧0௪) 

(௧௦௭) 

(௪0௮)



வது மயானகாண்டம், ௧௫௫ 

இடச்கைபாசமுமேதியும்பிடி ச்திடலலச்.த.ச் 

தடக்சைபறறியசவஞ்சுடுகோலினாற்றள்ளிச 

சுடாதசெருசசனிற்ரோன்றிடச துணுகசமுற்றேகடி 

மடக்கொடி. தஇருமாசருமைஈ தருமுரைபபா, (௪௦௧) 

Ga gp. 

கையோசெழுஙகமலமுகமோ நிறைஈசமதிகாலோ விளஞ்சினை 

வரால்,மெ.பயோகலாபமயிலிடையோ நடககுகொடிவிழியோகடை 

ஈ சவடிவேல், மையோ சுருண்டகுழனமலையோ திரணடமுலைவனி 

தைகசெனப்புகலுவா£, ஐயோவிவட்குவிதிகொலையோவெனக்கதறி 

wpa ron pm gal pain, (௧௧௦) 

தவளததிருசுசாள ஈசையுஞ்9ிறாதவிரு சனுவைப்பழிசசநத 

ஓம், பவள சதையொச தகணியிசமுமபடை ந சவிதி பசறிப்படைசத 

துளசோ, கவளககளிறறாசனுலகச்துயிசகு சவுகபட றறிரசசமுடை 

யோன், இவளைககொலககரு தியிவாகைககொசெசதிறமேசென்றிர 

a Buspar, (௧௧௧) 

வேலைப்பழித்சவிழி யாளைசசனசதரசன் வெட்டென்றுரைத்த 

பொழுசே, சாலசசவஙகளசுட்கோலிறகடிஈ தனி தளளிசகொணா 

த தபுலையன, £லததையுஙகனசமாரபசுசையுககருலவுகிணடோளையுய 

சணடிடின, மாலொபபனன றிமமயிலோனொபபனலலதொருமதனொ 

ப்பனென்றுமருளவா (௧௧௨) 

மறையோனிடச் திவளைவிலைகூறி மிக்கவொருமகஜனோடும்விற்ற 

வனிவன, குறையோபொருட்செலவு செரியா துமற்றமொருகொடி 

யோனலகசணுறவே, பறையோனிடததிவனை விலைகூறிவிற்றுமு 

என்பலகாள்சழிதததறிவேம், இறையோன்மகற்கிறு திசெயலாலிவர் 

ககுவருமிடையூறிதெனறுரைசெயவா., (௪௧௩.) 

caters கதற வுயிருண்டகொலைசாரி யிவளோவெனத் 

தொடருவரா, வெஙகோப வன்கரியின்முன்போடி மென்றுசிலர்வெ 
குள்வாரெருக௫,படாவார், பககோபறைக்கவளை அதைசெய்தனம் 

படைபடாசோவெனப்பதறுவாா, செககோன்முறைக்குவழுமீாகொ 

ல்வதெனறுலர்செயலால்விலக்கவெருவார், (௪௧௪) 

அநியாதசாபெதி மகவிகொண்ட விவளனியாயகாரியசடி, 

பழிபூணியிமசசலி னெளிதாய்விடாதுாமர் பலராவியும்பருகுவாள்,



௧௫௬ அரிச்சந்திரபுராணம் எட்டா 

விழியாலெறிந் துமுயிாசவாவாணமுச ச்திலெதவிழியா துநில்லுமெ 

னவே, மொழிவா£வதைத்தஇிககை பொருளாசவறபமனமுசியாளெ 

னப்பகருவரா, (௧௧௫) 

சப்பா துமன்மகனை யுயிகொணடுகிரமுண்ட தறுகண்ணரசகி 

ஈமாதக, சைப்பாசமுற்றுவாவலளோ விசுமபினிடைகாவாதிருத்த 

லிலளே, அப்பாலனைகசறுவியிளசகொனற?தோாவலதியாகொனற 

தோசெயவமே, இபபாவிதனறலையிலவைசசாயுனசகுஈடுவிலையோ 

வெனபபுசலுவா, (௪௧௪) 

கொலைகாரியைச்செருவில விலைகூறிவிறறபடுசொலைகாரதுட் 

டனிவனும, பு"லயாவினைகசொலைசெயிவளாவிசொலவசொருபொ 

ருளோவெனசகதறவா, விலைகூறிவிற்றவனு பிவனாகிலவிட் டிடுவன 

விடலீ னஈசொடருவா£, கலையாலிறுககிமடலுறவேபிணிசசசயி 

அடனேபிடி க துவருவா£ (௪௧௪) 

தீணியாயபாவிருறை யெவாபோயுரைத திவா சருமாலயப்புரவ 

லன், அணரியாயமெனற றி தணராசொபெணபழியையவமேகொ 

ளககருகிறை, இணியாரிரஙகுபவொனவேயலைஈ துவயிறெரியாவுலை 

ஈதுசழலவா£, கணிவாயபுலாக துநிலைசளாவராகலகடியுடல்கரைவா£ 
புலமபியமழு௨ார (௧௪௮) 

வலலோரகள்வவலபடி சொலவாரகண்மன்னுமிறை மருமானை 

யிவளகொனறவா, நிலலாசபோதி௨ளை வறிசேவதைசச பழியா 

பாலரொனறுபசாவா£, கொலலாதுவன சிறையிலவைசசே விளக 

னிவளகொலைசகானவசைததிடுசகலாம, அலலாதுவிட்டிடலுமறமாகு 

மென்ன௮வ"வரோடுனாததுழலுவா£ (௧௪௯) 

பதியே ;ுபாலியிவணவாவேது வசபெறுபலனேது பாவகிகழ் 

பெண், மதியேதிதிச சனையுமவிளைவிசசதேசென்றுமறுகாமருண்டு 

விழுவா, விதியேயறககொடியை பெளியாடனைசகறுவி விலைகூறி 

விற்றதுமலால், சதி3யவிளை ததனையி தறமோவெனசசிலர்ச டளா 

வாாமுகசதிலறைவா. (2.0) 

அஙசேயடி த சவடியிஙசேயலைககுமலை வல்லாமலெய்துகொலை 

யும், பவகருகச னறுமலாபோல்விளஙகுமுகமறியா சபாவையனை 

யாள, எங?சபிறகதனளசொ லெஙசேவளாஈசனளஎகொ லெககேயி 

ரச் சனஎகொலோ, இகசேயிறாதவியவஈசாளெனப் பலருமிடை 
கின்றவெல்லைதனிலே, (௪௨௧)



வது Lb Uf Of & 7 OUT Li the 

வறு. 

என்னபாதகஞ்செய்தனமெனவிறைகைத்துச் 

சன்னிகைகளைகச்சட்டியசயிறு தானபிடி சதத 

துன்னுமாமணித்தோரணவாயிலைககடஈது 
பொனனின்மாரஈகாப்புரிசையினபுறத துவர் நிறு ச்சான. 

உற்றரசாளையில்வசட்டனவவுமபாகோன்றனககுச 

கொதறவாரினக்யொனபுகலகோதிலானிட சதே 

அற்றைசாணமுதற்கெளசிசனமைஃகுமூறனை ததம 

இறறைகாளவிடுககாணப£யெழுகவெனறிசைச்தான 

தாழும்வாசடைமாமுனியவ்வுரைசாறறச 

கசூழுமாதருஈதுமபுருகாரதாதாமும 

வாழும்வசசிரபாணியும்வசிட்டனுமியாரும 

எழுபாலருஙசாணவர்தாசரசதிருஈகா£ 

அச்தவேலையிற்செளசிகன்விராஈ துவா தரசே 

இர சசோதகவெய்சலெனனெனககுநீமுனனம 

தாதசாடியான்சர்திலேனெனுமொழிசாறறி 

உயர் துசாடுமிவவுயிர்களும்பெறுசெனவுரை சசான 

சேரநின்றவன்செப்பியதாகசவான்றி 

யாருககேட்டிலர்வசிட்டனுமமரருமறிஈசா£ 

வீரவேர் தனுமயகையுமவனடிலவீழா தங 

கியாரைநீயிஈ த ஈ வேழைமைககாட்செபதியெனரூா 

சேய்மையண்மையிலுயிரககொரு துணையெனச?றாஈ த 

வாய்மையாலகர் தூய்மையாமற்றிலைபுறததைத 

அய்மைசெய்வது$ரலாற்சொலலின்வேறுளசோ 

கோய்மைசெய்யினும்வாய்மையேகோனபெமககறிதி 

புலையனும்விரும்பா தவிப்புன்புலால்யாககை 
சிலயெனாமருண்டொரினுகெடி தறசதொசே 
தீலைமைசோதருசத்தியம்பிறழ்வது சரியேம 
கலையுணர்ர் தநீயெமகூதுகழறவசழகோ 

இம்மையம்மைவீடெனமறைபுலககொளவியம்பும 
மூம்மையுர் சருமுறைபுடை ததெனுகிலைமுரணி 

எம்மையாழ்வயிறநடக்கிமீட்மிழ்சலாவெரிலாய் 
வெம்மைகடாஈரகுய்க்கினுமெய்மையைவிடேமால் 

* ஏழைமையுளா என்றும பாடம், 
14 
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(௧௨௨) 

(௧௨௩) 

(௪௨௪) 

(க௨ட) 

(௧௨௬) 

(௧௨௭) 

(௧௨௮) 

(௧௨௧)



ERS அரிச்சந்திரபுராணம் 

பதியிழர்தனம்பாலனையிழர் தசனம்படைத் த 

நிதியிழரதனமினிரமச்குளசெனகினைக்கும் 

ச.தியிழகசனுககட்னொயிழச்சிலேமென்றா 

மதியிழர் து சன்வாயிழர் தரர் தவன்மறைர்தான். 

மன்றச் துபோகலும்வாசவன்மாமூனிவனைச்சூய் 

அறைர்தகாரணமறிர்துபோவெனவருகழைச்தான் 

நிறைர் தசாணமுயகுறைச் தபாரவையுமுறகினைவு 

குறைந்திருர் தனன் மு௫லிட ச்சவருடன் கூடி 

வாசததாாபுனைவாசவனுடன்முனிவைகப் 

பாசத்தாள்கரம்பிணிசசதோரபாசஙகைபற்றிப் 

பேசத்தான்பெரானபிணஞ்சுகோலினாற்றள்ளி 

சேசத்தார்மகன்டட சசோர்நெடுகிலமுற்றான். 

வழச்சனென்றுநீவழிபரிதெய்வச்தைவணககக 
கிழச்குநோக்கிமீண்டிருவெனக்சிளிமொழிமடர்தை 
பழசசமானவககணவனைப்ப.ரவியென்னாவி 

இழககற்கஞ்சிரீயறம்வழுவேலெனவியம்பும், 

பொருந்துநீத தத்இற்புற்புசவாழ்வைகீமெய்யென் 

றருந்தவதசையுமறசசையுமெயயையும்விடுத்து 
வருர்சன்மன்னவவழிவழிசிறகசெனவாழ்த்தி 

இரு சபின்சுடர்வாட்படைவலககசையினெதெதான். 

உலரகுயிர்க்செலாம்பசுபதியொருமுதலாயின் 

அ௮ல$ூல்€ருடையவன்மொழிமறையெனின சன்சண் 

இலகறம்பலவற்றினும்வாய்மையீடிலதேல் 

விலகுராமலவவாயமையைவிரதமாசசொளின்யான 

ரெறியினன்னவென்றனைவிடாரிறையிவட்குளதேல் 
இறுதியின்மையைப்பெறுசவில்லெனினிவளிறு இ 

பெறுசவென்றுவாள்வீரனன்பேதைசன்கமழுத்தில் 
மறுமண த்இிமொலையாய்வீழ்ர த சவ்வடிவாள். 

அரிசசர் திரசரித்திரம் 
எட்டாவது 

மயானசாண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
ஆட பாடல்கள் ௪௧௪௨, 

(௪௧0) 

(௧:௩௧) 

(௧:௨௨) 

(௧௩௩.) 

(௧௧.௪) 

(௪௩9) 

(௧௩.௪)
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இலமயம், 

ஒன்பதாவது 

BLAS ET ON Le ih 

அர வழ சொல மகளை 

படத்தகாதபாடியாவையும்பட்டளெ த்தழுத்தும் 

இடத்தினின்றுவாளலெட்டினிற்பிழைத்சடுசெழுந்தீப் 
புடத்தினின்றுமாற்றுயர்ர் சசெம்டொன்னெளப்பொலிர்சாள் 

மட தீதிற்றீர்ர்தொளி£சச் திரமதியெனுமணமரு, 

சடைபட்டோகூயெமுடி முனி சன தசூழ்வினையால் 

அ௮டைபட்டூறுபாடனை ததையுககடர் துசாணையிஞல் 

கடைபட்டானபின்செழுமணியென வொளிகாட்டிச் 

சொடைபட்டராபுசழ்ககோமசன்விஎ நனென்குணதச்தால், 

புல தீ தின்மாட்சிசொள்பொலங்சொடிபடரவோஙகரசு 

குலத்தின்மாட்சியுககுணத்தின்மாட்சியுககுறைவறுசர் 

ஈல்இன்மாட்சியும்வாய்மைமாட்சியானிமலர 

நில த்தின்மாட்சிகொள்சாட்டியினேர்ர் தனர்பலரும், 

வண்டிருந்த தார்வல்லியைச்சுட்ட ஓும்வானிற் 

சண்டிருர் சவர்மஇத்தனர்குளித்சனர்களித்தார் 

மண்டல த்இழிர் தீண்டினர்வயிரவாட்படைகைக் 

சொண்டிருர் சவக்குரிசிலுமகெசசியிற்குளிச்சான். 

என்றனாலிவன்குணமெலாம்விளககடினெனைப்போல் 

ஈன்றியார்செய்தாரிவற்செனாகைமுசகமலா்ர்து 
தன்றுவார்சடைசுவன்மிசைசசுழன்.றலீழ்ர் சாட 

வென்றுளானெனச்கெளசெனாடினன்விராந த. 

வாடிசாடொறும்வருர் தியவட்டன்மெய்ப்புளகம் 
மூடினான்மிகக்சாலகசண்மூன்றையுமுணாந்தும் 

அடினானுயர்ர் சானயர்ச்சான்றனையறியா 

சோடிஞன்மகழ்ர் துவசையங்கடல்குளித்துறைர்சான், 

(6) 

டே) 

(5) 

(6) 

(௪)



௧௬௦ அரிச்சந்துரபுராணம் 

அடையவானவர்திரண்டது திருவுள த்சடைத்துப் 

புடையிலககியமைர் தசோரிருவரும்பொருர் சத் 

தொடையிலககயெசடைமுடிமுறைமுறைதுளக்கி 

விஷையிலே றிவர் துமையுடன்றோன் நினன்விமலன். 

இர் இடும்படியவுணர் தம்முடல்களை த்தேய்த்த 

ஐர் தவெம்படையடைகடூயகரமெடுத்சமைத்துச 

சரதரத்திருத்தோளிணைபுளகமுற்றோஙக 

வஈதுதோன்றினன்வயினன்மேற்றிருமறுமார்பன். 

தாதிற்றோன்றியசண்டுழாய் ததா£முகனபிப் 

போதிற்றோன்றியசானமுகத்தொருசனிப்புத்தேள் 
ஒ.திற்றோனநியவாணியோடோகிமப்புள்ளின் 
மீதிற்ேரோன்றினன்விண்ணவர்யாவரும்வர்தார், 

இித் தர்சன்னரர் தும்புருரார தர்சேவர் 

பததாதானவர்கருடகா தருவாகள்பசாசர் 

பித்தன்றன்னொமொலொடும்பிதாமகனோடும் 

மெய்த் துவர் தரார் தீண்டி.னாமே தினிமிசையே. 

சர் இிராதிச்சர்வைரவார்சசதமாசாகளோ 

டிர்திராதியெொண்மாமாமுனிவரரியககர் 

மா ,சரப்புயத் இரதி தோய்வேனில்வேண்மற்ரோர் 

அர்தரததினைமறைத்துவர் தாவயினடைர்தார். 

கர்தரத்தினில்வார்விசமுதுகுறச்க துவ 

மக தரப்புயமாயிரமுடையவோர்வாணன் 

சுந்தரக்சையான்முழச்சகெகுடமுழாத்சொனியும் 

அர்தரசசெழுந்துர் தமித் துழனியுமார்ச்ச, 

சன்னம்பேரிகைசல்லிசைசெம்பொனின்காளம் 

மின்னுமாமுடிலிடியெனச்சடலெனவிம்மத் 

துன்ன.ம்பையர்சொரிர்திகெற்பகச்துணரும் 

பொன்னினன்னெடும்பூச்சளும்பொலிர்சனவன்றே, 

வர் ததேவலாகச்சண்டரிச்சர் திரன்மூழ்ச்தே 

எந்தமாதவமென்னையோவென்னையோவென்னாச 

சிர்தையுட்பெருகானர்சப்பெருவெள்ளர்சேக்ூப் 
புர்தியாககராபொடிபடப்புடைத்தசையன்றே, 

ஒன்பதா 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(50) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(sa) 

(௧௪)



வது மீட்சிக்காண்டம், 

சொழுதனன்்றொழுசெழுர்தனனடி.முடிசொடல்க 
மூழுதுமுற்றியவுவகையம்பெருககடன்மூழ்சிப் 

புழுதியாடினன்கருணையகசண்ணினீர்பொழிய 

அழுதுவீழ்ர்தனன்செய்தவமின்னதென் றறியான். 

தாரிபாகனைமுகுர் தனைசான்முகத்தோனை 

மூரிவேலனைவிசாயகமாச் இயைப்பணிர்தான் 

௪ பூரைபூராயென்றிருகையாலமைத்சபுச்சேளிா£ 

பாலாயாமாையென்றறிஈ தியாம்விள ம்பு துமம்மா, 

மீட்டுமன்னவன்விமலனை ச்சொழுதிவண்மிடைஈ த 

கூட்டமாயுளாரியாவர்ச்குமாசெனககுறிச்தான 

நீட்டும்பல்சளைச்சமைவதன்றோகெடுமுசலில் 

ஊட்டுிரீரவரனைவாககுமுள குளிர் தனறே. 

ஐயனேயெமைவழிவழியடிமைசொண்டருளகூா 

செய்யனேசிவலோசனேசருதியின்?ரததின் 

மெப்யனேயுனைவிழிகள ஈற்கணடுலீழா திறைஞ? 

உயயகாயினேன்புரிதவமுணர்கலேனென்றான., 

தையலம்பிகைதனை ச்தொழுஞ்சர் இதரமதியைக 

கையினாலெடுத்தாஙகவள்கற்பினைப்புகழாதாள் 

அய்யமுப்பத்தாண்டறம்வளர்ச்சகைசொடலும் 

மெய்குழைச்ததுதழைச்ததுபேரின்பவெளளம் 

மயிலைமுற்செலஈடத்தியேவரைபகவெறிர்தோன் 

அயிலெடுத்தசெயகையினல்வருகெனாவழைககக 

குமின்மொழிசசெழுஙகுதலைவாயரசிள கருமான் 

துயிலுணர்ஈ சவர்போற்புகுர் இணையடிசொழுதான். 

வேலன்்கூயசேய்துணையெனக்காசயோவேர்தன் 

பாலனாவிபெற்றெழுர் துபோய்முருகனைப்பணிர் சான் 
சிலமேவுமசசறுவரோரிருவருஞ்சிறப்பிற் 
காலசாலனுர்தேவருமிற்பதுசண்டார், 

ஆரனன்குணத்சயோச்தியர்வேர் சனுமணங்கும் 

சாரிவேச் சலுமதலையரிருகருக்களித் துச் 

கூரமெய்ம்மயிர்பொடி ததிச்கொண்டனர்புளசம் 
வீியோகங்டெெவிறைஞ்சினாவசமேவினரால், 

சபூரைபூனா - போதும் போதும். 

SHS 

(௪6) 

(௧௪) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(sa) 

(20) 

(௨௧௪) 

(௨௨)



௧௬௨ ௮றரிச்சந்திபுசாணம் ஒன்பத 

மன்னர்மன்னனைசோச்சியேமலர்க்ச.ரமமையா 

என்னையோவெனாவருஇத்தர் திருவுளமிரநடு 

முன்னையுச்தமரெவருளுமுனறமைககுகெறிக்கும் 

உன்னையொப்பவரிலரெனமூவருமுூளா ததா. (௨௩) 

தேவசேவாகள ருளியதிருமொழிசேளா 
யாவரிப்பயன்பெற்றவசென்றுரைக் துருடிப் 

பூவருககுழல்வல்லியும்புசல்வரும்புருடா 

மூவரும்விழுர்செழுர் அபன்முறைமுறைது இத்தா. (௨௪) 

ேே வறு. 

அ௮ன்னவர்வணககியலங்சசெசகுருயவசமுற்ே றழுச் திமமை இ 

கன்னிப௰காளன்றிருச்சாமமைச அசசெள௫கென்றனையெதிர்சோக்கி 
மன்னவன்றனககுரீபிடாவிளை ச்சவகைமை.புமெய் தியவாறும் 

இன்னா ற்றல த.துளியாவருமறியவியம்பெனத்திருவுளமார். (௨௫) 

இம்மொழியிறைவன் வினா தலுமூனிவ னிசயத்திற்றுணுச்சமுற் 

றெகாபோய, முமமுறைநிலகஇன்.அிசை விழுச் திறைஞ்சிமு துமறை 

மொழிகளாற்பழிசசச, சைம்மலர்கொகோய்புசைத்து மெய்குனிர் 

அதுககண்சணீரரும்ப மெய்பொடிப்ப, எம்மையாளுடைய விறைவ 

கேட்டருளகசென்றியாவையுசிகழர் சவாறிசைப்பான். (2.4) 

வாசவன்முன்னாள்விஞயகாரணமும்வூட்டலுர் சானுமன்றிட்ட 

பூசலும்விலக சாற்புனமழித்ச தவும்புரவலன்வேட்டைபோந்ததுவும் 

நீசமககையராவிடுச்ச தச் சனச்குநீருபனன்னாடளித்தேடிச் 

சாரிபுசகமேககாத்சதும்விளை ச்சசருமமுங்கெளகெலுளைச்தான். () 

என்றவனுரைகசவிர் தானவையச் இசலிரீயருவினைவிளை ௪௪ 

சொன்றலபலவுண்டவற்றினான்மன த்திலுற்ற தபெற்றிலையுலகம் 

அன்றவனளிததுமின்்றிதுமட்மெறரிலேபிழைத்திலனதனால் [பும், 

வென்றவர்தோற்றோர்யாசெனவிமலன்வினஞலிடச்சகெளசென்விள ம் 

சோதிலாச்குணத்தோனீதியுரெறியுக்குநியுமியானறிலாதிகழ் 
ந்தேன், அதலால்கெள்றோன்கட்டனேதோந்றரோனடியனே சுயடி 
யனேமேஜட், காசலாற்செய்ததவத்இனிற்பா திகாவலன்றனக்யொ 
னளித்சேன், ஈச்லாகெளச்சன்றீச்சபேரசு மீச்சனனென்றுசை 
செய்தான். (௨௧) 
  

ச யடியனேன எனப் பிரதிபேதம்,



வது மீட்சிக்காண்டம், ௧௬௩. 

உராத்ததுசெவியிற்சாய்ந்த ராராசமோட்டியசென விறையுரு 
கிச், கரப்பினர்சாமுஙகொடுத்ச துவாங்கச் சண்டிலோக்கேட்டிலோ 

நகையேற், றிரப்பினர்ச்களிச்சபொருடனைச் சொண்டோனிவனெ 

னபபெயாபடைத்துலகம், புரப்புவன்யானோவிப்பழிசனையான்பூண் 
இலேனென்றனன்பின்னும், (௩௦) 

இம்மையிற்பழியா மறுமையினாசமிரர்தவர்ச்சளித்சதை வாய் 

கிற, செம்மையோரக்கெல்லாம் பெருஈகையாமிததீமைசெய்கசற்கு 

நீயுலசத, தெம்மையோசண்டா யிதற்குமுன் றீராவிடர்பல விளைத் 
திீனையெனினும், மும்மையும்பழியே ரூட்டுதறகுமோ வென்றனன் 

மூனியதற்குரைப்பான். (௩௧) 

கன்னலஙகழனிராடு ஈன்னகருஙகருதிசசெய தவச்சையான் 

விட்டு, மன்னவனாசவலலனோமீணடும் வஎளல்கேள்வூட்டலுமியா 
னும், மூுன்னமேமொழிஈசமுறையறிவசற்குன் மூறைமைசோதித்த 

றிர்துணார்சேன், நினனகாரீயேயாளு தியென்னாசெரெ சசைமறுத்த 

னனமறித்தும், (௩௨) 
வேதியாககாளாய மின்னையுமைஈதன்றன்னையும் விற்றனன் 

யான்போய்ச, சாதியிற்டீழோம புலையனுகசாளாயச சவஞ்சுசொகொத 

இருஈதேன், சோதிமணடபச்தின் மணித் தவிசேறிசசுடாமுடி சவி 

தீதுமண்புரசச, 8 தியன்றென்றேயான_சளிச்சேனினக்கதேயெனச் 

கதயென்றான. (௩௩.) 

ஆமதேயெனக்குசசுடலைசாச்திருப்பதவனிகாத்திருப்பதற்கங்கன் 

போமதேசினக்க சசொழிலெனமறுத்துப்புவலனுளைப்பதுகேளா 

வாமமேகலையாடனைவிலைசொண்டுமறையவனாியாண0ெதைர்த [ன்) 
அமகேதுவுகசஙகாளனார் திருமுன்றோனறிகின்நினையனசொல்வா 

என்னைஃபுரைத்தாயெனக்குவிற்றதுவுமிசழ்சசியோவிவள் விலை 
படிதல், முன்னமே யுணர்ச் துசொள்வசற்செர்து மு.துமரைச்குல 

sours இத்த, மின்னையுமைர் சன்றனனையும்விற்கவிலைசொண்ட 

வாவணமீதென, றன்னைபங்காஎன்றிருமநூனேவைச்சா னரசலுமஇ 
சயழமுற்றான், (௩௫) 

காலனவ்வளவிற்கருங்கடாவேறிச்சருமுகிற்சப்புலிட்டனைய 
கோலமுஞ்சவர் தசண்களுறிவர்தகுஞ்சியுக்குண்டலக்குழையும் 
குலமுங்கால சண்டமும்பனை ச சதோள்சளுமார்பமுர் துளள்க [வான் 

மூலமாமுதலைரோ49 வீழ்ர் இறைஞ்ர முசமலார் சரசன்முன்மொழி



௧௬௪ ௮ரிச்சந்திரபுராணம் ஒன்பதா 

அலைசடற்புவியிற் புலையருச்சடிமை யாவை யென்பது GF 

ல.றிஈ.த, புலையஞாய்ப்பிற்து சொண்டவன்யானே பொறித்து ரீ 

தா தவாவணமீ, இலைகுலார் தொடையா யிருந்து நீகாத்த வீமமு 

மியாகசாலைசளகாண், தொலைவிலாவடுவென்றுணரினீயிகழ்ச சகட 

லையைப்பாரெனவுரை ததான். (௩௭) 

ஆவணமிரண்டுகசண்டுதம்மெழுத் தேயாமெனவறிக்து மெய் 

மூழ்ர் த, கேவணகரெணமணி முடிதுளச்செடுலேசமும் பீடையு 

மகற்றிக், சாவணநிழலிற்கழுகெழுந்தோககுங்கனற் புகைசசுடலை 

யைப்பார்த்தான், பூவணஙகுறை.பும்பொய்கையும்வாசப் பொழிஓ 

மாய்ப்பொலிச ததையன்றே. (௩௮) 

வாயெலாம் யாச மரமெலாம் பூபம் வானெலா மாகுதிச் 

மம், தயெலாமுச£ இசையெலாச்தருப்பை தீப்படுவிறகெலாஞ் 

ச.மிதை, பேயெலாமுனிவோர்பேசசெலாம்வேதம்பிண) லா மதற் 

கமை பசுக்கள், ஆயவாறெல்லா நோக்கினான் றொல்லை யமைந்ததே 

மீதெனவமைரஈசான். (௩௧) 

ஆஙகவன்றன்னைப் பாங்குடனோச்ச யரச£ யயோததியினணு 

இ, தஙகநமகுடஞ்சூட்டியிம் முனிவன்செய்தவம் பாதியுககொ 
ண்டு, வாக.கு$ருலசம் பொதுவறப்புரந் துவருதியெம் பதத்தினி 

லென்னார், தேஙகமழசடையான்றிருவுளம௫ழக்து தேவர்சோமாற் 

குரைசெய்வான. (௪௦) 

காரணமொன்று கேட்டியானீயும் காசிபன் முதன் முனி 

வாரும், வாரணவாசிமன்னனு மயோத்திமன்னவள் நன்னுட 

னேடூத், தோரணவிதித் இருஈகர்புகுர்து சுடர்முடி சூட்டிய 

பின்னர், ஊரணைஈஇிட சென்றுரைததிடவணக$ யுவசையாலன் 

னவருரைப்பா£ (௪௧) 

இறசண்மேவிய செஞ்சடைமுடியாய் கின்றிரு வு த்தின்படி. 

யல்லால், எஙசண்மாட்சிமை வேறில்லையென் நளித் த வேவறர் தலை 

மிசைச் கொண்டார், அங்சண்மாஞாலமகன்றெழுர்தீச னணிதிசழ் 
சயிலையிற்புக்கான், செங்சண்மாலேடப் பாற்சடல்புகுர் தான்றிசை 
முசன்றஞு துலகடைர்சான். (௪௨) 

வறு. 

கருத்தினின்மசழ்சயோங்கச்சடவுளபேோவ்ன்மாரறு 

தருத்திசொண்டேடத்தத்தஞ்சார்பினிலடைர் சபின்னர்
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வருத்தமும்வினையுமாற்றிமன்னனை மகுடஞ்ரூட்டி 

இருத்தினம்போவோமென்னாவிர் திரனினிதிருர்தான். (௪௧) 

காசிபன்பிருகுரோமன்கெளதமன்பரததுவாசன் 

கோடிகன்வரிட்டன்சன்னுகுறுமுனிமரீசியா தி 

ஆஞதன்மதஙசனத்திரிமுதலோர்குழக 
சாசியிலினி திருர் தார்கழிர்ச துகஙகுற்போது. (௪௪) 

கழிர்ததுகங்குற்போதுகழிதலுககாரிவேர்தன் 

மொழிர்தனன விராைவினர் தமுரட்படையெழுகவென்னாச 

செழுர்தடமுரசமெயகுமறைச் இட ததிசைகடோறும் 

எழுர்சனதேருமாவுமியானையுஞ்சேனை தாலும், (௪) 

கரிபரியீட்ட த்தோடுங்கணமணித்தேருர்தாரும் 

தெரிவையர்குழாமுஞ்செம்பொற்ிவிகையுககவிசைதாலும் 
விரிபெருர்தூளியாககவெண்கொடி ப்படலமூடச 

சரிபெருககடல்கள்போல்வர் தரசனைசசார்ஈ தவன்றே, (௪௯) 

வானவர்கோனும்வேசமாமுனிவோரும்வைவேற் 

ருனையுககாரிவேகதுஞ்சத்தியராசதிசானும் 

ஆனையுர்சேருமாவுமடார்தெழவயோ ச்இிவேர்சன் 

மாசசகர்விட்டெழுர் தான்மழையெனமுரசமாரத்த. (௪௭) 

சானடையேகுமன்னைக்காசியாவேர்தன்சண்டு 

சேனடையலகசன் மார்பதேர்மிசையேறுசென்னத 

தானதுமறுத்தலோடுக்தபோதனரெல்லாம்வேண்ட 

வானவரெடுத்துசசெம்பொன்மணிகெடுந்தேரில்வைச்சார். (௪௮) 

சர் திரமதியைக்கற்பின்றழலினை த் தீண்டவஞ் 

அர்,சரச்திமையோர்மாஈக தரனைவருமகலகின்றார் 

இர்.திரன்றேவியென்லு.அிஎ முலைக்கு சலைசசெஞ்சொற் 

சுர்தரிதிருக்கைபற்றிசசடர்மணித்தேரில்வைத்தாள். (௪௧) 

கண்ணிபாற்பட்டுழன்றுகழன்தவெகசளிறுங்கன்றும் 

இண்ணியபிடிபும்பண்டைப்பயிலிடஞ்சேர் சல்போலப் 
புண்ணியவேர் தஞ்சேயும்பூவையுர்தேரிலேறி 

மண்ணிலுளளோர்கள்வாழ்த் தமாசசர்லிட்டசன்றார், (90) 

தோ. ரணவாயில்பின்னாத்துழனியங்சழனிஈண்ணிப் 
பூரணவாவிரீகஇப்பூம்பொழில்பலவுந்தீர்ர் து
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சாரணத்தமைச்சரோடுக்கடற்பெராஞ்சேனையோடும் 
வாரணவாசியாற்றின்வண்டலின்வர் இறுத்தான். 

௮ர்தமாகதியிற் நீர்த்தமாடியன் நயகுவைசி 

மச்சராசலப்புயத்தான்மற்றைரா & ளேகிவாசச் 

ச, சனாடவியும்வெற்புர் தடஙகளுங்கடர் துமெல்ல 

வர் சகாள்யமுனையாற்றின்கனாயினைவல்லைசார்ச் தான். 

௮ர்ஈ.இதீர்த்தமாடியணிமணி தரளஞ்செம்பொன் 

மின்னவிர் தரங்கச்சோதாவிரிதுறை தீர்த் சமாடிப் 

பன்ன இிசடர் துவெற்றிப்ப£ரசன்கொணர்ச் சகலகை 

சன்னதிதனனைவர் துுண்ணினான்விண்ணோரோடும். 

வேலிருபுறமுமீண்டவெண்குடைமேனிழற்ற 

சாலிரு திசையுந்சேருசாகமுமாவுஞ்செல்ல. 

மேலிருவிசும்பைததூளிமறைச்கவெண்கவரிச்சற்றை 

சாலிருமருககுமா£ச்சசசஙகைமாஈ தியைச்சண்டான். 

௮ருகுவர்தணைஈ த துள்ளிச்சனை ச்செழுர் தானாவன்பு 

தீருகுழச்சன்றைச்கணட சாயமுலைக.ரர்ததேபோல் 

திருபனுமா துஞ்சேயுரெடுசசர்சோசடிமீணடு 

வருவதுசகண்கெஙசைமாஈதிபெருிற நன்றே, 

வணாபலவுருட்டிரீண்டமரம்பலபிடுந்கிவெள்ளே 

அரைபலதறியெக்கு * நாறை.பும்ஸராலும்பாய 

நிரைசிரைபதுமராசநித்திலக்கொழிச் திரண்ட 

கணாயையுங்கடர் துகாஈசச்சடலெனவர்ததன்றே. 

விரிசடலென்னவர் சவிமஃையின்கரையினேறிச 
சொரிமலர்சசுழறோறுஞ்சுடர்மணிப்பாறைதோறும் 

வரிமணல்வண்டறரோறுமால்வனாசசாரரோறுச் 

செரிவையாகுழாமுர்ேேவர்சேனையுமடைர் சலன்றே. 

கரர்சிலகுழல்சார்ச்சார் சாசையரோடுமண்வாழ் 

ஈராசிலசூழல்சார்ர் தார்சான்மறைத்சவத் திற்பெற்ற 

வரர்சிலசூழல்சார்ச் தார்மகரயாழ்வல்லவிசசா 
தீரர்சிலசுழல்சார்ர்தார்சபனனுங்குடபாற்சார்ச்தான். 

ஒன்பதா 

(@s) 

(5௨) 

(Ga) 

(௫௪) 

(69) 

(9௪) 

(௫௭) 

(6௮) 
  

௪ ஏல் வாசச எனலும் பாடம், 

* தறை- மலக்குமீன்,



வது மீட்டசுக்காண்டம். 

சரடவெலகளிறுமாவுககாரசலாரஞ்சா தி 

சு.ரதருமத்தினோடுஞ்சேர்த் தனர் துக்கத்தெய்வப் 

புரவிச்ள்பூண்டசேமிப்புட்பச த்சேருஞ்செமபொன் 

வரைபலநினாத்தவென்னவடககாசெறிர் சவனறே, 

ஆதபமகற்றிவெய்யோனாழ்கடற்புகுஈ பின்னர்ப் 
பாதகமுனியும்பாரிற்பாவமுமகன்றகாலை 

பூதலவேர்தன்வர் துபுணணியம்பரர்தசேபோல் 

- சோதிமாமதியர்தோன்றித் தூிலாவிரிதசசன்றே, 

மாற்கடமலையுரதேரும்வாசியுமன்னர்சாமும் 

வேற்கடற்படையுர்தோன்றவிரிர்தவெண்ணிலலினீட்டம் 
நீற்கடனூவிற்ரோன்றுகிலமுமெணடி.சையும்விண் னும் 
பாற்கடலுகார் ததகோச்சபடியெனப்பரர் தன்றே. 

நல்லவர்மனத்தொடாசூசல்லகர்க்குற்ததேபோல் 

பல்லவப்பொழிலுமாறும்பருமணற்பாப்பும்வெற்பும் 

புல்லுமான்மரையுர்தோலுமேதியும்புள்ளுர் ரத 

செல்லயர் தமக்குட்தோன்றவெண்ணிலாவெறிர்தஇர் த 

நிரச் தரம்வயிரர் துப்புரிச திலம்பசசைநீலம் 

பரர்தசெம்மணியுமுச் தும்பரதியாற்றைகோகசெ 

ரர் சனை த். துள சக்கிமேன்மேலணிமயிர்சிலீர்கசவைவேற 

புரர்சன்மஇழெசசிகூர்ர துபுலோமசைக்குரைப்பானானான 

கண்ணுதல்சடையின்வீழ்ரசசககையின்கரையிலவாஈ து 

நண்ணுதலுற்றவேசராகமும்பூகக்காவும் 

மண்ணுலகத்இிற்றுன்றுமணிகளுமபுஎளுமாவும் 

விண்ணுலசததிலுண்டோமெல்லியல்விளம்புசென்றான 

மர்இரவானோர்கோமானுலாத்திடம௫ழ்ந் தந்தம் 

இர் இரபுரச் துமம்தோவிசசறப்பில்லையென்றாள 

சுர்தரியடனேகூடித துயின்தனன்மகவான்பின்னை௪ 

சர்திரனுதயமாறத்தரணிவர் த தயஞ்செய்சான். 

மாமதியொளிமழுகவெயக்கருள் விடிர் தகா$ல 
போமதினினைவேயாடப்புலரியினெழுர்திருர் து 
தாமதியாமலேூத்தடங்களும்வெற்பு£ ஐச் 
சோமதியாற்றின்வண்ட ற்தன்திடைசசென்திருர் தார், 

கள்ள 

(9௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(சு ௪) 

(௪௫) 

(௬௪)
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வள்ளலைமுணிவன்கூட்டிவருகின்றவாறுகேட்டுப் 

பள்ளமுற்றும்பர்வெளளம்பாய்கன்றபரிசேபோல 

உள்ளமுமஓழரோமஞ்சிலிர்ப்புறவூரிற்சேனை 

கெள்ளமுமரசர்தாமும்வியச்செதிர்கொண்டாரன்றே,. (௬௭) 

௮யினெடும்படைதுறர் சகரத்திரயோச்திமூதார் 

எயில்கடக்ேேதமமன்னைககண்டனரிறைஞூகீழச்தார் 

மயிர்பொடிப்புறமனங்கண்மகழர் திடமறலிசகொண்ட 

உயிரவரப்படர் துறர்தவுடலமேயொசதாரன்றே (௬௮) 

ஆரணமுழங்கயோச்தியணிபெருஞ்சேனை யோடும 
வாரணவாசவேரதன்படையொடும்வள்ளலேகித 

சோரணவாயினண்ணிசசுடர்மணிச்தேரிழிர் து 

பூரணகும்பமன்னுமண்டபம்பொலியப்புச்கான். (௬௯) 

பன்முடிவேச்தர்தாழ்ர் தபணியப்பொற்றவிசனேற்றிச 

சொனமுடிவற்றரோமைச்தாபதாசூழர் துவாழத்த 

சென்முடிசாயப்பாயுநீவயளுடன்றன்னைப் 
பொன்முடிரூட்டிவாழ்ச்.இப்புரக ரன்விசும்மிற்போனான (௭௦) 

காருளசோலைகசுழுஙககெளசிசன் நீமைன்கே 

நீருளவளவுமீரேழ்நிலமுளவளவுமுன்றன் 
பேருளதொருகாலத்.தும்பிழைப்பிலதுனக்குசேர்வே 

ருருளசென்னாவாழச.இியருர் தவமூனிவாபோனா (are) 

மைர தனைகின்னைமாதையிச்சனைவருச்சககண்டேம 

நிர்தனை?றிதுநின்பாற்கண்டிலேரீ திவேர்தே 

எந்தமாதவத்திற்பா தியாவருங்காணவின்றே 

தீர்தனமுனசகேயென்றுகெளூசென்றாரைவாத்சான. (௪௨) 

உற்றறிர்தள விட்டோரா துமமையானிகழா துபேசப் 

பெற்றவைபொறுசதிரொன்னாவிட்டனுச்சியபேரிக 

கொற்றவன் றன்னையாற்றிக்குமரனை மயிலைத்தேற்றி 

மற்றுமர்திரியைவாழத்திச்கெளசிசன்வன தீ திற்போனான் (௭௩) 

தேவருமுனிவர்தாமுச் தண்புவித்தலைவர்தாமும் 

யாவருமகன்றபின்னரிணைமணிகசவரிலீச 
மூவருமனையரீர்மைமுனிவனுகசாசிவேர்தும் 

எவருககெரிலாலுமினி துமாத்துடனிருக்சா£. (ae)



வது மீட்சிுக்காண்டம், 

இரு சபின்சாரவேர்தன்வசிட்டனையிறைஞ்சியேசதி 
அருந்தவர் சமபாலையவறமலான்மறமுமுண்டோ 

வருச் திடவிவாபாலிச் சசனகண்மைசெய்யவுள்ளம் 

பொருஈ இியலாறேசெனனவடுட்டனும்புகலலுற்றான. 

நில த்கியல்பற்றோறகொண்ஷூநீரியல்ப சனாற்றஙகள 

குலசதியலபெவாககுமன்னாவாமினுககெடினுஙகுன்றா 

தீலதச.ரசகனறு£்ககிசதவச்சனானாலுசொல்லை 

ஈலசததுபோமோவெனறுஈரபதிசகினிதுரை சதான, 

அன்னஅகேட்டவண்ணலருச்சவத்தோனைசோககி 

மனனவனானவாறுமாமுனியானவாறும் 

இன்னவாறினனவாறெனறெனசசகருளசெயவாயென்னப் 

பொன்னணிமுடியாயகேளென்றமமுனிபுகலலுறறான. 

௮ரிசசா திரசரித்இிரம் 

GPO LI STAM 

மீட்சிககாணடம 

முற்றிற்று. 

பாடல்கள ௪௧௮௧ 

  

சர்ச 

(௪ ௫) 

(௪௪) 

(எஸ)



a. 

தெய்வமே துணை, 

பத்தாவது 

உத்தரகாண்டம்; 

  

சறாமுழுதுஙகவி ததகுடைசசெல்கோல்வேர் த 

கினசமுக ததோனவழிவர்தகுசனென்போத்கு 
வசையறுசோககுசன்குசசாபனவதுாததன் 

வசுவெனனுமபெயருடையமககணால்வா 

குசனுககுககிரிவிரசமெனனுகாெ 

குசகாபற்கரியகெளசாம்பிகாடும 

வசுவுககுவசுமதியும்வதாச்சனுககு 

வாரணமென்வள காடும்வழககினானே. (௪) 

அமசவரிந்கெளசாம்பிககுசராபற்சே 

யைம்பதிற்றிரட்டியெனுமடைவிற்றோன்று 
மநுகையாசாமொருகாவிற்புகுர் துராளும் 

வண்டலிழைசஇயெரஙசேவாயுவெயஇத 

திஙகணுதற்றேமொழியீரென்றனாசை 

திரவெனைத்தமுவிரலஞசெயமினென்ன 
எஙகள் பிசாவறியவெமைவதுவைசூட்டி 

லிணஙகுவோமல்ல திசற்தசையேமென்றார். (௨) 

மறுததுமறுத்துரைத் டவும்பொருர்திலாத 
வல்லியரைமுதுகொடியவாயுமோதி 

முறித்துசிலத்திடைவீழ்ச்திப்போனபின்னர் 

மொய்குழலார்தளார் துமனைமுன்றிலுற்றா 

செறுத்தவரைசசண்டி துவேதென்னலோடு் 

திருவனையாரமுதமு.தசெப்பச்் தாதை 
பிறித்தரையாதுள்ளொடுச்செருளிமைர்தன் 

பிரமதத்தன்றனக்களிச்சான்பேலதைமானா, (௩)



2b SITET OTL ihe 

குளிமகன்பிரமசத் சன்றன்னைசசோர்து 
துயர்நீஙயசெசுகமோகடிப்பெருவாழ்வுற்றார் 

மீளியெழிற்குசனாபன்பின்புசெய்த 
வேள்விதனிற்கா தியெனும்வீரன்றோன்றி 

ஆளிதிகழ,சவிசேறிமகுடஞ்சூடி 
யரசாண்டுசிலசாலஞ்சென தபின்னா 

காளியைப்போற்சவுசிகையைமீன௮பினபு 

கெளிகனைப்பெற்றெடுத்தககாலாஈ தன்னில், 

இருசிகனககெளசிகையைப்புணர்ச் துனனா 

ளின்பறுகாஈ திருவர்தமையீன றபினபு 

பிரமனுலசணைஈ துதவம்புரிஈ துமீளப் 

பிரிவுநினைர் சவள்புலமபமுனிவன்€ றி 

வருபுனலாறாகவெனசசபிததலோடு 

மானதவாவியிலவீழஈ துசரையவோடே 

அருகணைக் துபிறிதிழிசோமதியேயான 

ளவணிலையீ தெவனுலசம்புரககுகாளில், 

மைர்சரொருநாற்றுவரைப்பெற்றுவெற்றி 

வடி.வாளுமவரிசிலையுககளிறுமாவும் 

இர் சவுலசததிவாபோலவல்லாரில்லை 

யென்னவளர்ச்சனனவரோடிருககுங்காலைத் 

சர் திமார்பெரும்படையுஈதேருமாவுக 

த திகளுஞாளிகளுமுஈ இமீண்ட 

மந்திரி, டஙகளொடுமககளோடு 

மான்வேட்டையாடவிவன்வனத்திற்புக்சான். 

கரியினமும்புலிமினமும்வெருளாவோடக 
கலைகடமையுழைமடியககணைகடூவி 

எரிப.ரப்பிவனமடககவழியதூறி 

இருடிகடஞ்சுழலெலாமபாழாசசசெய 

தரியினமுயகுறுமுயலுமசலாவண்ண 

மயில்வேலுககுணிலுமெறிர்தனை த்துங்சொன்று 

செரிபடுசெர்தசைவெதுப்பித்தின்று௧௧௫௪ 

சிலசாள்கானகத் துறைச் து திரியுசாளில், 

௧௪௭௧ 

(௪) 

(௪) 

(௪)



௧௭௨ அரிச்சக்துரபுசாணம் பத்தா 

ஒருஞான்றுபுலரிதனிலெழுச் துபோகி 

யயர்வரைாகடோறுமுழன்றொன்றுமின்றி 

வருசாளிலவவிட ததோர்மானின்பின்போய 

வாயபுலாக துசாவுலார் துகாலுமோய்ர்து 

பெருசாணமும்ப)புச் தவிப்புமாடுப் 

பின்பிடிசதவிலஙகைவிட்டுத் தன்பமெயதித 

தீருசீழறனனிலியானினி துவைத 

தவம்புரியுமலைசசா.ர றன்னிற்சாரச்தான். (று) 

யானவனைக்சண்டி ரஐடிரீயாரென்ன 

வடி.பணிச துசெளசிசமனனவன்யானிரஈ தக் 

கானசதநினமானவேட்டைபோந்துமற்றோ 

கமொனினபின்னோடிசகாலகளசோரந்து 

தானையுமயானுமபடியுர் தவிப்புமாடுத 

தளாரதுனதுசரணடைச்தேனென்னக்காம 

சேனுவைவாவென்றழைசதியானமுதுநல்இத் 

தீராதபசிதாகஈ தாத்தபினனா, (௧) 

அப்பசி தார் சமைசசசொடுவிரைவின்வர்தென் 

னருகணைஈ துமாமுனியேயடியனேற்கின் 

றிப்பசுவைத்சரலவேணடுமென்னககேட்ச 

விதற்குரியனியானல்லேனென்னலோடும் 

அப்பசுவைககரிபரிததேர்சேனையோடு 

மடககவளைஈதெறிபாசத்தாலேவீசத் 

தப்பறவேபூண்டகமிற்றெதாபோயாதத 

தானையெலாமடிஈ துவிழசசாடி ற்றவ்வான் (௪௦) 

வறு. 

ஆலாலமெழுஈ ததெனசினமுற் 

றணியூபெகுச்து.துசை த்திடவே 
பவேலாளரும்வெய்கரிவிதசகரும் 

வில்லாளரும்வெம்பரிலீரர்களும் 

சாலானமிதிபட்டவர்கோடியர்கட் 

சனலாலெரிபட்டவர்கோடியாநீள் 

வாலாலடிபட்டவர்கோடியர்வெண் 
மருப்பால்லதையுண்டவர்சோடியரே, (௧௧)



வது உத்தசகாண்டம். ௧௪௩ 

சொழுவோடுதிரத்சசையீரனிணய। 

குடர்மூளை சரிக துகுழைஈ இவொர் 

மழுவாளசிலைசண்கெடைததலைவேல் 

வலயஙகரவாளமொடிஈ திவொர் 

விழுவராகரைவாருருளவார்புசளவா£ 

விதியேசதியாசவிளை தசனையென் 

றழுவராதகவல்லதுசெயதஈமச 

கழிவேயெனவோடியசனறனசே. (௪௨) 

இவவாறுவெருட்டிவசைததெனையுற் 

நினியேதுசெயககடவேனடியேன் 

அவவாறுரையெனனவியானினி௰ீ 

யகல்வானமிசையென்னவுனை த்தனிவிட் 

டெவவாறகல்வேனிவணிற்பனென 

வினிரீகடி தேகவணிறறலுன்5 

கொவவாதெனயானுரைசெயதிடவே 

யயாவானிடைதேனுவுமுற்றதுவே. (௧௩) 

௮மராவதியிற்பசுவெய்திடவே 

யரசனகுலமைஈ தாகணூற்றுவரும் 

எமதாவிகொளககருதிசசினமுற் 

நிடிபோலமுழககமெழககுமுறிச 

சமராடறொடகடிகெடும்பொழுதிற 

சரமாரிபொழிர திடலும்முடலம 

சமராசவெடித்துவிழித்தவிழிச 

கனலாலவாவெரஈ துகழிஈ தனரே (se) 

சண்டதச்சழலாலவிவர்மைஈ தர்பட தி 

தனுவஙகையெடுததெதாவஈதுகடுங 

கொண்டற்ச.ரமாரிபொழிர் இடவே 

கொடி.யோனிவனுசகசெதிராவெனது 

தண்டத தினைட்டனன்விட்டபெருஞ 
சரமாரிமழுககதைசகசரம்வேல 

விண்டற்பவரும்பொடியாயு திர 

விசையானசையோடுவிழுககெசால் (சட)



௬௪௪ அரிச்சந்திசபுராணம் பத்தா 

விரினெறகொடும்படையச்சனையும் 

விறல்சொண்டுயர் தண்டம்விமுக்டெவே 

௮ென்றதெமக்செளிதல்லவென 

வமராமகவாசையடைர் துறவே 
சுகின்றமனத்துடலூரணுடத் 

துறவோர்வலியோரிறையோரிலெனாச் 
கொடுவெர்தொழினாதுறர் தகலக் 

குணபாலனுகித்சவமுற்றனனே. (௧௪) 

இவனுற்றதவத்சையழிச்சகினை ச் 

இமையோர்க்றைவிட்ட இலோத்தமையோ 

டவனச்சதவம்விட்ரெலத்திடைபுக் 

சழிபட்டடனேயறிவுற்றவளைப் 

புவன த்தின்மனித்தர்பிறப்பினினீ 

போவென்றுசபித்சசறென்றிசைபோய்ச 

சிவனை க்கருஇித்சவமுற்றிடவே 

நீராவரமீசனளித தனனே. (௧௭) 

அச்சாளிலெனை த.இரிசககருகுற் 

றககத்தொடுவிண்புகல்வேண்டுமெஞச 
சொன்னானமுடியாசெனயான் மொழியத 

துறவோர்பிறராலுறுவேனெனலும 

இன்னாதுரைசெயசனைநீபுலையா 

செனவேபுலையாயெழில்கெட்டவமே 
தீன்னாடணுகித் தமர் €சியென ச் 

தள்ளசதளமெள்ளசஈடஈ தனனே, (௪௮) 

அ௮ன்றேயெனைவிட்டிவனை த்தரிஎத் 

தஙகத்தொடுவிண்புகல்வேண்டுமெனச 

சென்றேதனுள ச்சதுசொல்லவவ 

னென்னோடுதொடுத்தமறத்தொழிலால் 

குன்றேயும்விமானமழைச்தசன்மேற் 
கோவேறெனவேறிசடர் திடவே 

சென்றேயம.ராவதிசேருதலுர் 
தேவா,பர்சண்டெனர் சனசே, (௧௧)



உத்தரகாண்டம், 

புலையாச.ரர்சாடுபுகேலெனவே 
புறமுர் தினர்வானவர்புட்பசமோ 

டலையாவிழுவான்முனிகெளிகலுக் , 
சபயம்மெனவீழ்வதறிர்செதிர்போய் 

சிலையானவிமானம்விழா துகிறீஇ 

நெடுவெஞ்சினமாய்விழிசின் றசனல் 
பலபாலுமெரிர்தனபல்லுயிரும் 

படாதீபினில்வெர் துபதை த் சனவால். 

இவவண்டமனை த்துமெரித்துலக 

மீரேழுடனிர்திரனும்மயனும் 

செயவககளும்வேறுபடைப்பனெனாசத் 

சேவாதிபன்மால்வனோடயன்வர் 

செவ்வண்ணம்விளைர் திடுமென்னவிரம் 

செழுகன்றனெர்தணிவித்துலசம் 

உய்வண்ணமுறத்இிரிசங்குதனக 

குடுவின்பதால்சவுரா ச்தனரே 

அ௮.த்தன்மையனம்முனியென்னுடனே 

யர்சாளிலெடுச்சமறச்தொழிலால் 

எ த்தன்மையிழை சசனனன்னவெலா 

மென்னோடுபலிச் திலவா சலினால் 

இதசதன்மையிழைச்சனனமன்னனுட 

னிசனாலும்வெலற்கரிதாயினனிப் 

பித்தன்செயலிததசவென்றறவோர் 

பெருமானிறையோனொபேரினனே. 

இர்சீர்மைவசிட்டனுமைத்திடலு 
மெழில்வாரணலாரியர்சோன்முனிவோர் 

தீர்ரீர்மையைநீயல தாரறிவார் 
தழைஞானமிலற்கறியத்தகுமோ 

நின்னீர்மை.புணர்ர் தவரேயறிவார் 
நீயேயவர்நீர்மைநினைச் துணர்வாய் 

எந்நீர்மையுனச்சரிதென்னவெழுர் 

திருபாதமிறைஞூயிருர்சனனே. 

க௭டு 

(௨0) 

(es) 

(22) 

(௨௩)



௪௭௭ அரிச்சந்திசபு ராணம், 

௮வ்வாணகாத்தொருதில்களிருர் 

சருண்மாமுனியைச்சொழுசேவிடைகொண் 
டெவ்வாறுமறர் து தரிப்பமெனு 

விறையும்மகனும்பிறரும்மெலியச் 
செவ்வாரணவாசயர்சோனவரைாத் 

இருமார்புறவேதமுவிப்பரியுங் 

சைவாரணமும்படையும்மிடையக் 
காத் திருசாடுபுகுர் சனனே. (௨௪) 

கடிமீதுறுகார்வளமல்கு திருச் 
காத திருராடனுமேயெபின் 

முடிமீதோளிபொங்கடெவெண்குடையு 
மூ.த்தின்குடையுக்கொடியும்மிடையப் 

படி.மீ.தினின்மன்னவர்வர் து சொழப் 
பலபாவையர்பாணர்பரிர் திடவே 

அடிமீதுவணங்கவயோத்தியாசகோ 
னரியாசனமீ திலிருர் சனனே. (உட) 

ேே வறு, 

மன்னர்வாழியமாமறைவாழிய 
செர்சென்மன்லுசசெர்சமிழோங்குக 
அன்னதானவரிசசர் இரன்சசை 
தன்னைக்சேட்டவர்வாழ்வு சழைதவே, (உ௪) 

அரிச்சர் திரசரித் இரம் 

Us ste 
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முற்றுப்பெற்றது. 

ஆ பாடல்கள் ௧௨௪௫, 

 




