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PREFACE. 

teammate on. emer 

HIS BOOK is an adaptation of Mrs, Annie 

ட Besant’s Mahabharata—“ The Story of the 

Great War.” [have undertaken the transla- 

tion of the work at the suggestion of Mr. C. 

Muttukumaraswamt Mudaliyar, B.A., Zamindar of 

Chunampet. Mrs. Besant’s permission was obtained 

at the annual Theosophical convention at Adyar, 

in December 1899, through the How ble Justice 

Sty S, Subrahmanya Atyar, K.C 1 E., who suggested 

the publication of the book in parts in a monthly 

magazine. Accoidingly the first four chapters of 

the book appearedin the Furana Bodhinz, one of 

the leading Tamil magazines in this Presidency. 

It would take nearly two years if the remaining 

portion of the work were to be completed in the 

above magazine. As this would entail long delay, 

I have, at the instance of many of my friends, déci- 

ded to bring out the whole in book form at once. 

The present book is a reprint of the chapters that 

have already appeared in the magazine, with addi- 
tions and several other improvements; and it com-
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prises the A’di Parva and the Sabha Parva, the first 

two Parvas of the Mahabharata; and two other 

parts, which are now in the Press, cover the ren ain- 

the portion of the great epic. 

My thanks are due to Mr. T. T. Kanakasundrain 

Pillai, 8 A., Head Clerk, Educational Department of 

the Government Secretariat and to Mr. V. G. Surya- 

narayana Sastriyar, B A., Head Tamil Pandit of 

the Madras Christian College for revising the proofs 

and for many valuable suggestions which thev made 

while this work was going through the Press. 

MADRAS, t 
Angust 10, 1901, KK. M.



னமுகம்: 

ஒட 

அங்கெ மொழியில அனிபேஸன்ட் அம்மை 

யவர்கள் இயற்றிய மகாபாரதத்தை மொழி பெயர்த் 

துச் சிற்சில விடங்களில் மிகவும் இன்றியமையாத 

சிலவற்றை ஈமமவர்சுவைக்கெஙக இயைக்து யாவரும் 

விரும்பத்தக்கவாறு யாம் எம்மாளியன்றவளவு இங் 

நாலினைச் செய்துளேம், யாவரும் படித்து மாபார 

தீக் கதையின் உண்மைப்பொருளை அதியவேண்டு 

மென்பதே முதலூலாசிரியா கருகச்தாகலின் வழி 

தூலியற்றிய யாமும் அவர் ஈருத்திற்கேற்ப இதனை 
மிகவுக்தெளிவான கடையில ௮மை இருக்கின்றோம். 

9) 5, சூனம்பேட்டு ஜமீன் தார ம-ஈ-ஈமர் முத்துக் 

குமாரசுவாமி முதலியாரவர்களது வேண்டுகொட்டணெய்டு 
மொழிபெயர்க்கப் பெறழு, 1809ஸுூ ரூதலூலாட:' 

ரியா உத்திரவுகொண்டு ஈனமபொருந்திய ஜஸ்டிஸ் 

ஸர், எஸ். சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் கே, ஸி. ஐ, இ, 
குறிப்பித்தவாறு தமிழ்ப் பததிரிகைகளுள் தலைகின்ற 

வற்றுளொன்றாகிய ஞானபோதினி என் னுமமாதார்தத் 

தமிழப்பசக் இரிகையின் வாயிலான் அவவக்காலத்துச 

சிறிது சிறிதாக வெளிப்போக்தது, மாதந்தோறும் 

சிறிது ிறிதாக வெளிப்படுத்துவதிற் காலநீட்டிக்னெ 

றமைபற்றி எமது ஈண்பா் பலரும் நூல் முழுவதைபும்



v1 ஙு 30%. 

ஒருங்கே 'நுசசிட்டு வெளிப்படுத்துதலே ஈலமென்ற 

தற்கேறப இந்மூலைத்தனித்து அுச்டப்புகுக்க யாம், 

பலரும் எம்மைக் கேட்டுக் கொண்டவாறு நாலை 

மூன்௮ பாகம்களாகப் பிரித்து ஆதபருவமும் சபா 

பருவமும் அடங்கிய இம்முசற்பாகக்தை ௮ன்னே 

ரைக் இருப்தி செய்யும் வண்ணம் வெளியிடுகின் 

மேம், மற்றைரண்டு பாகங்களும் கூடிய சிக்கரத் 

இல வெளிவரும். 

Q) % 51% அசசிடுமவழி உடனின் றுகவிய எமக் 

குற்ற ஈண்பராகிய ம-ஈ..ஈஃபரீ திரு, த. கனகசுந்தரம் 
பிள்ளையவர்கள து ஈன்றி ஒரு பொழுதும் மறக்கற்பால 

தன்று, 

யாம் மேற்கொண்ட தொழிலுக்கடையே gan 

வக்காலங்களிற கிடைத்த அவகாசங்களில இகனை 

எழுகினேமாதலின் இதன்ஈண் சில பியழவுகளிருப் 

பின் ௮றிவுடையோர், ௮வற்றைத தஇிருச்தி அமைக் 

துக கொள்வாராக, 

இ நன் முயற்சியின் ண் எம்மைத்துண்டி. நூல் 

முற்றுப் பெறுமாறு செய்தருளிய எல்லாம் வல்ல 

முழுமுதற் கடவுளை மனமொழி மெய்களிற் Op wp 

இன்றனம், 

10 - et பசாமி மசலியார 
bh GULF wit, 

, சென்னை, on ve
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பொருளடக்கம். 

முதற்பாகம். 

பக்கம், 

அத்தியாயம், 

[. முகவுரை, டம் 
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பாரதஸாரம, 
Semen உ -ஆ ஆட அனையது 

* 

விநாயகர் வணக்கம், 

  

நேரிசை வேண்பா, 

வேதர் சொகுச்த வியாசர்முனாட் செய்தருள 
மேதமின்மா பாரதக்தை யெவ்வெவரு--மோசச் 

சுருக்கி யுரைச்சமிழாற் சொல்லச் தணையார் 

திருக்கரிரன் மாமுசத்செர் தே, 

௮4௨. 

அத்தியாயம்--!, 

  

முூக்வுை 

—, 

  

வேகம், ஆகமம், இதிகாசம், புராணம் என்னும் 

பெரியநூற்பி॥ வில, பாரதம் இராமாயண Cocina 

இரண்டும் இதகாசத்துடங்கும், பாரதம் உலகத்தி 

லுள்ள அரிய பெரிய கிரர்தங்களுள் ஒனமுகும், 

ர் 14 பாரத$பஞ்சமோவேது" என்று இசை வேதத் 

தோடு சேர்த்து ஐந்தாவது வேதமென வழய்குத 

லால் இதன் பெருமை நன்குவிளங்கும், இதைச் சம் 

Cp gb ஆயக்தறியாது இக்காலத்தவரிற் சிலா, இதன் 
  

ர் (8: சேஜ் qe: wry ss ௨௦௫0வெ௦; |
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பெருமையைக் குறைக்கவெண்ணுதல் அறியாமையே 

யாம், இதனை வாடிக்கப்புகுவோர் வெறுப்பென்பதை 
யொழித்.து, மேலானவர்களாற் செய்யப்பட்ட நூலா 

தல்பற்றி ௮.தற்குரிய கெளரவமும் வைத்து, ௮இக 

ஊச்கத்துடனும் விருப்பத்துடனும் ௮தனை அணு 
en Qevm pus அதிற் பொதிந்திருக்கும் உண்மைகள்யா 

வும் எளிதிற் புலப்படா, யாகேலுமொரு பொருளின் 

சிறப்பை ஈன் கறியவேண்டுமாயின் ஈமதுகண்கொண்டு 
அதை நன்முய்ப்பார்த்தல் வேண்டுமன்றரோ ? கண்ணை 

(மூடிக்கொண் டி. ருநதாற பொருளின்னதென எப்படி 

அறிதல் கூடும்? ௮ துபோலவே, நூல் நுவலும்பொரு 

ளையும் ஈன்கறியவேண்டுமாயின் மனக்கண்ணையும் ஈன் 

ரய்த் திறந்துபார்த்தால்தான் பொருள் நன்கு புலப் 

படும், ஒருவன் தன் மனம் வெறுப்பெனும் வழி ஒழி 

த்து விருப்பெலும் கெறிப்பட்டவுடன் இச்நாலை எவ 

வாறு வாசித்தல் தக்கதெனப் பார்த்தல்வேண்டும். 

Q)6 gr oll oor பிரிவாகிய பதினெண் பருவங்களுள் ஓவ 

வொன்றிலுமிருக்கும் முக்கிய விஷயங்களைச் இரட் 

உப் பார்ப்போம், ௮ஃ தாவது, இந்.நூலி லடங்கிக் 

இடப்பன யாவை? இந்நூல் போக்கும் நீதிகள் யா 

வை ம இஇிற் சொல்லப்படும் பல்வகைச் சனங்களின் 

நடையுடைபாவனைகள் யாவை? அவர்கள் செய்தன 

வும். செய்யமுயன்றனவும் யாவை? தேவர்கள் அவர் 

களுக்கு எவ்வெவ் லமயத்தில் எவ்வெவ்வாறு உதவி 

செய்து கொண்டுவந்தனர் ? எவ்வெவ்வரறு இடை 

யூறியற்றிக்கொண்டு வந்தனர் ? இவற்றையெல்லாம் 

நன்காராய்கல் வேண்டும்,



1] நூற்சிறப்பு, 3 

அக்காலத்தில் தேவாகளும், தேவதைகளும் 

தாம் கேரேவக்து மனிதர்களுக்கு உதவி புரிந்து 

போயினர் என்று சொல்வது, இக்காலத்திற் சலர்க் 

குப் பரிகசிக்கத் தக்கதெனத்கோன்றும், அதற்குக் 
காரணம் அ௮ன்ஜஹோர்க்குத் சம்மகத்தினுண்மை சிறி 

தேனும் தெரியாமையே யன்றி வேறில்லை. இந்து ௪ம 

யத்தவர்களே இப்படி யிருப்பார்களாயின் மற்றுப் 

புறச சமயத்தவர்கள் ௮ிவின்மையாலும் அழுக்காற 

லும் தாம் வேண்டியவாறு பிதற்றுகலுக்கோ 

அளவுமுண்டோ? 

எவ்விதமாக உற்றுப்பாகூனும் பாரதம் பெரு 

மையுடையதாகவே காணப்படுகின்றது; காவியமாக 

எடுச்து கோக்கினும் அதற்குரிய உறுப்புக்களெல 

லாம் பொருந்திப் பொலிந்து விளங்குகின்றது, ஓவ் 

வொரு ஜாதியாரிடத்தும் பலநால்க ஞன்ளன, சில 

ஜாதியாரிடத்தில் அவை அ௮தஇகமாகவும், வேறு சில 

ரிடத் திற் கொஞ்சமாகவு மிருக்கன்றன, ஈம்மவர்களி 

டத்திற் காவியங்களும், சரித்திரங்களும், சாகாரண 

கதைகளும், தத்துவம், மகம் இவைகளைக் குறித்த 

ஆரல்களுமுள, உயர்ந்த ஜாதியாசென்று உலகக்தோ 

சால் serge மதிக்கப்படுவதும், தாழ்ந்த ஜாதியா 

சென்று சொல்லி யிகழப்படுவதும், அகேகமாய் wi 
தக்தஜாதியிலுள்ளோசாற் செய்யப்பட்டுத் தொன்று 
தொட்டு வழங்கிவரும் அருமையான .நூல்களின 

குணத்தாலும் இனதக்தாலுமே யன்றி வேறில்லை, ஐய் 
௩௮ பார்க்குமளவில் இக்தியர்களிடமிருக்கும் கரக் 
தத்தைப் பார்க்கிலும் சிறப்புடையன Ca@nis 

MAHAMAHOPADHYAYA 
OR. ULV, SWAMINATHA IYER LIBRARY, “RUVANMIYUR 3: MADRAS+41
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ஜாதியாரிடத்தும் இல்லையென உறுதியாய்ச் சொல்ல 

லியலும், 

எவற்றையும் வெகு வினோதமா யெடுத்துள் 

சொல்வஇல் வான் பக, வியாசர் இவாசளாக்குச் சமா 

னமான *ஹோமர் என்னும் கவி கிரேக்கருடைய சரி£ 

Brief gor us gi oH op உயுத்தத்சைக்குறித்துச் 

செய்த காவியத்தையும்,இன்னும் தத்துவங்கள், சரித் 

இரங்கள் முகலியனவற்றைக் குறித்தெழுஇமயிருக்கும் 

அக்இரேக்கநாட்டுப் பெரியவர்களைப்பற்றியும், அவர் 

செய்த நால்களி௦ சிலவற்றையும், ஈம்மவரிழ் சிலர் 

கற்றும் கேட்டு மிருக்கின்ருர்கள், அவர்கபாற் செய் 

யப்பட்ட இரக தஙக os வாசிப்பவர்கள், மிகவும் சிற 

ந்த காவியஙகள் செய்யும் திறமையுடைய கவிகளும், 

தத்துவ சாஸ்திரிகள மிருந்திருக்கிறபடியாற 1 கிரே 

க்க கேசமானது அக்காலக்து எவ்வளவு சிறபபுற்றி 

ருத்தலவேண்டுமென்று அச்சரியத்துடன் வினவுகி 

| oor (up BOM, மேழுட்,ிலுள்ளவர்களுக்குக் கொஞ்சக் 

காலத்திற்குமுன்புதான் சம்ஸ்கிருத பாஷைபின் பரி 

மள வாடை யடித்கது, அதன் பின் அவர்கவிற் சிலா 

அதன் வாசனையை நன்குணர்ந்து, அதிலுள்ள சிற 

நக நூல்கள் இலவற்றைக் கற்றமிந்து, இத்தகைய நால் 

களைசசெய்த இந்தியர்கள் அக்காலத்து மிகவும் சிற 

ந்த ,நிலைமையிற்றா ஸிருந்இருத்சல் வேண்டுமென 

ஊத்து, இவர்களைப்பற்றி விசேஷித்துச் சொல்லத் 

தொடங்கினார்கள், மஹாபாரதம் உலகத்திலுள்ள 

இரந்தங்களனைத்திலும் மிகவும் சிறப்புள்ளது, மற் 

+ Homer. * Trojan war, { Greece,
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றைப் புத்தசங்களாள் ஒன்றேனும் காமறிய விரும்பும் 

விஷயங்களனைத்தையும், நமக்குறுதி பயத்தற்குரிய 

அருமையான விஷயங்களையும், ஒருங்கே பொருந்தி 

னநீன்று, பாரதத்தின் பாலை உடையோ மிகவு 
சிந்து, அடிற் சொல்லப்பட்ட சமைகளோ தி 

னினும் சிறந்தன, கையால ஈம்முன்னோருடைய 

பிரயோஜனத்தை நாடியும் ஈம்பிரயோஜனத்கைக் ௧௫ 

தியம் ஈம்முன்னோராம் செய்யப்பட்டுள்ள இப்பெரிய 

நூலுள் ஒருசிறு பாகத்மையேனும் நம்மவர்கள் கற 

௮க்கேட்டுத தெளியாதிருக்சல மிகவு மாச்சரியமான 

விஷயம், 

இ தனருமையும் பெருமையும் முகதியமாய் மூ 

ன்று விதூயஙகளிலடங ௫ OP (hb Ds oor Der, அவையா 

oo! :—{ ] ) அதிலுள்ள (5 ) BON (2) அது போதிக் 

கும் தத்துவம், (8) ௮திலட பயிருக்கும் சரித்திரம், 

(1) ஈன்னடக்கை பின்னதெனவும் அதற்குரிய 

விதிகள் இவையெனவு மெடுத்துச் சொல்வது தி 

பின் பாற்படும், கணக்குக் கற்பாஷெருவனுக்கு அதற் 

குரிய விதிகளும் காட்டியிருகறெபடி யால் அவற்றைக் 

கொண்டு கணகசுக்களையும் தப்பிதமின்டிப் பூர்.த்திசெ 

ய்கின்றான். நடக்கையும் இது விஷயத்திற் கணக்கைப் 

போன்றதுமான், இதற்கும் வீதிக ளுள்ளன, அவம் 

றைக் கைப்பற்றினால்கான் நல்வழியில் நடத்தல 

கூடும்,நீதி சாஸ்கஇரமானது ஒருவனைப்பார்த்து, ந 

நல்வழியில் ஈட, துன் மார்க்கத்திற் செல்லாதே”என்று 

சொல்லுகிறதில்லை, ஆனால் கல்லஇன்னதென்பதும்
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கெட்டதின்னதென்பதும், ஒருவன் செய்யத்தகுவன 

இன்னவென்பதும், செய்யா தொழிக்கத் தக்கன 

இன்னவென்பதும் அஃது எடுத்துக் கூறுகின்றது, 
t 

மகாபாரதம், காமெப்படி. கடத்தல் வேண்டுமென் 
பதை எடுத்துக்காட்டி. கன்னெயியை ஈன்ருய்ப்போ 

இக்கும் குருவைப் போன்றுளது ; இளஞ்சிருர்க்சே 

டன்றி வயதின் முதிர்ந்தோர்க்கும் அறிவு புகட்ட 

ன்றது, குழக்சை, புதல்வன், புதல்வி, ஆண், பெண் 

என்னும் இவர்கள் தத்தம் நிலைமையிம் செய்யவேண் 
6 வனவற்றை எடுத்துரைக்கின்றது, பிராமணர், க்ஷத் 

இரியர், வைசியர், சூத்திரர் என்று சொலலப்பட்ட 

கானகு வருணச்தாரும் இவருட் சேராத பஞ்சமர்க 

ஞூம் காடோறும் ஈடக்துகொண்டு வரவேண்டிய மா 

ர்க்கங்களும் ௮தில விரிவாயக கூறப்பட்டுள்ளன. வா 

ணிகத்தைத் தனக்குத் தொழிலாகக் கொண்டானெ 

ருவன் ஈடக்கவேண்டிய மார்க்கங்களும் விளக்கப்பட் 
Ger, குடும்பத்திலுள்ள ew Bil புருஷா, மகன் த 

கை, காய் மகள், இவர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் நட 

க்கவேண்டியமாதிரியும் ௮தஇல் ஈடத்இிக்காட்டப்பட் 

இள; ஒவ்வொரு காளும் உலக வாழ்க்கையிர் சாதா 

ரணமாய் நிகழும் விஷயங்களும் விரிவாயும் சாதுரிய 

மாயும் கதாறுபமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன, 

அ௮ஃதெப்படியெனின் ஒருவனைப்பார்த்து *$ வா 

'யமையே வழங்கல்வேண்டும்'' என்று சொல்வதற் 

்கும் பதிலாக, அரிச்சந்திரனைப் போன்று சத்தியத் 

தில். நின்றவர்களைப் பற்றியும், அதனால் அவர்களுக்கு
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வக்த ஈற்கதியைக் குறித்தும் வற்புறுச்துகன்ற ௮கேக 

கதைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. **5 பொய்சொல்ல 

லாகாது” என்று சொல்லுவத்ற்குப் பதிலாகப் பொ 

ப்சோன்னவர்களுக்கு நிகழ்ந்த துன்பங்களை எடுத்துக் 

காட்டும் கதைகளும் அதில் ௮னேகம் பொதிக்துள் 

என, இதில் இவைபோன்ற பற்பலநீதுகளை த் தெரிக் 

கும் கைகள் இன்னும் பலவு, நன்னடக்கையின் 

விதிகள் இவையெனவும், அவைகளை அலுட்டிச்கு 

மாறு இன்னவெனவும் பாரதம் ஈன்கு புலப்படுத்து 

இன்றது, கன்னடைககுரிய விதிகளை மாத்திரம் எடுத் 

தெழுதி யிருப்பின் ௮தனுண்மை அவ்வளவு நன்ருய் 

விளஙகுவதரிது, அதைப் பார்ப்பவரிற் பலர், 
* சொல்லுதல் யார்க்கு மெளிப வரியவாஞ் 

சொல்லிய வண்ணஷஞ் செயல்,” 

எனனுச் தேவர்குமளை ஒருவாறு கோக்க, சொல்லு 

தல சுலபம ஈடத்தல் கஷ்டமெனச சொல்லிப்போ 

வார்களேயன்மி அவ்வாறு நடக்க மூயலார், அத்த 

கையர்களுக்கு அந்தந்த விதிகளைத் தம் வாழ்காளில் 

மேற்கொண்டு நடந்து காட்டியவர்களின் சரித்திரங் 

களையு மூசைத்து விதிகளையுமெடுத்துக் காட்டினால் 

அவர்கள அவ்விதிகளை முன்னிலும் நன்கு ிரடப்பது 
மனி ஈடக்கவும் முயல்வாகள், 

அறிவிலார் சிலர் நினைப்பது போலாது, ஒருவ 

னது நன்னடை அவனுக்கும் பிறர்க்கும் ௮த்தியாவ 

சியகமானது, ஜயாபஜயமும், சுகதுக்கமும், செல்வ 

மும் வறுமையும் ஒருவனுக்கு கடையால்வருவன, 
  

* இருச்சுறள்,
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இசைக்குறித்து ஒரு கதையுமுண்டு, பிரஹலாதன் தன் 
நன்னடையின் பலனாக ஒரு காலத்துத் திரிலோக 

சாம்பிராந்ஜியத்தையு மடைந்திருந்தான், அப்போது 

இந்திரன் ஒரு வேடுய வேடங் கொண்டு ௮வனிடம் 
சென்று, வன் சீடனாக Cae நாளிருக்.து, ௮வ 

னுக்கு ௮இக பிரீதிவருமாறு ஒழுகிக்கொண்டு வந 

கான், ஒருகாள் தனது ீடனிடத்து ௮திக விசு 

வாசம் பிறக்கவே அவனை அழைத்து “உனக்கு வேண் 

ய வரத்சைக்கேள்; நான் தருகின்றேன்? என்ன, இஃ 

இரனும் உன் நன்னடையை யான் விரும்புகின்றேன்? 

என்றான், பிரஹலாதன் என் செய்வானினி/ தன் 

இடைய பிரகானமான இக்குணத்தைத் தானஞ் செய் 

துவிரவ தால யாது விலாயுமோ என்னு மச்சமுடை 

யவஞயிரு£த போதிலும் தான் வாக்களித்து விட்ட 

படியால் வேஜரொன்றுஞ் செய்வதற் Huong soo 
யின்றிக் “கொடுத்தே' னென்முன், நிசர்ந்ததைக் குறித் 

துப் பிரஹலாதன் மனக்கவலையுற்று யோசித்துக கொ 

ண்ஒருக்கு மளவில் அவனது தேகத்தினின்றும் 

ஒருகோது அருகிய லுருவத்தோடு வெளிப் போர் 

தீது... அதைப்பார்த்து பிரஹலாதன் Sug Or edt or, 

அ௮ஜ்ஜோதியானது நான் உன் ஈன்னடையின் ஸாராம் 

சம், ந என்னை எறிந்து விட்டாயாகலின் உன்னைவிட் 

டுப் பிரிக்தேகுகின்றேன்; உன்றன் சடெனாகிய YB BU 

பிராமண ஸிடத்து வாசஞ்செய்யப் போகின்றேன்” 

என்றது, அசன்பின் வேமொரு ரூபம் முன்மாதிரி 

யாகவே வெளித் சோன்றியது, அதை யாரென 

வினவியபோது அது, (கான் நேர்மை என்னும் பெயர்
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பெற்றவன்,எப்போதும் ஈன்னடையோடு குடிகொண் 

ருப்பவன், ௮ஃதுவினை விட்டேகவே யாஜும் புறப் 

படவேண்டி.பிரக்கிறது' என்றீ சொல்லிப்போய விட் 

டீ, இம்மாதிரியாகவே அவனிடம் குடிகொண்டி. 

௫6௧ வாய்மை, போறமை, வீரம் முதலிய சசலகுணங் 
களும் சென்று விட்டன, ஓாவரியம் அவனை விட் 

டுப் பிரியும்போது அவனை கோக்க ₹ஓ பிரஹ்லா தா/ 

உன் குணத்தினால் மூன்றுலகினையும் உனக்குட்படுத்தி 

அண்டனை. இதனை ௮.0ந்து தேவர்களுக் கரசனாகிய 

அபி ரங்கண்ணன் பிராமணவேடம் பூண்டு சடனாய் 

உன்பிதியைச் சமபாதிக்து உன்குணத்தைக் கவர்க 

துகொண்டான், சிறக்க அறிவும் ௮ண்மையும் பெர 

ருந்தின பீரஹ்லாதனை/ எனக்கும மற்றவைகளுக்கும் 

ஹலாதாரம் உலலொழுக்கமாகிய நடையே யன்றி 

வேறில்லை' Cuca) அ௮க்குணம போனவிடத்துத் 

தரனும் சென்றது, * 

மகாபாரதத்நுப் பொதிந்துள்ள ௮நேக கதைகளி 

னின்றும் நாம் அ.டுயக்கூடியது இன்னுமொரு விஷ 

யம் உளது, அஞ்சாவது, எது ஒருவனுக்கு ஈன்னடை 

யெனக் கொள்ளப்படும் தோ அதுவே மற்ரொருவ 

லுக்கும் ஈன்னடையாக வேண்டு மென்பதில்லை, ஒரு 

வன் நடக்கவேண்டிய முறை அவலுடைய நிலைமைக் 

இயைந்து, ஒருவன் மாஸாககனு யிருந்தால் வ 

னுடைய கடமை ஈ பாத்தியாயர் சொற்படி. ஈடக்கவே 

ண்டுவது ; உபாத்தயாயராக விருக்கும் பக்ஷத்தில் 

* வியாசபாரதம, சராதிபருவம 8 121.
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மாணவர்கள் இவ்வாறு ஈடத்தல் வேண்டு மென்று 

அவன் அவர்களுக் கறிவுறுத்துவது நியாயந்தான், 

தகப்பனா மிருக்கும்பக்ஷத்திற் பிள்ளைகளை அபிவிருத் 
இக்குக் கொண்டுவரத்தக்க காரியங்களைச் செய்தல் 

அவனுடையகடன், பிள்ளையோ தன் தகப்பனார் சொ 

ந்ப்டி, 
* sig சொனமிக்க மக்இிர மில்லை!” 

என்னு மூதாட்டிபின் முதுமொழிக்கிணங்க ஈடத்தலே 

ககுூதி, ஒருவன் தன்னிலைமை பின்ன தென்றும் 

அதற்குரிய கடையுடையனாதல் வேண்டு மென்றும். 

அதிந்து ஈடந்தாலொழிய அவன் தனக்கும் பிதர்க் 

கும் பயன்படான், கல்விகற்கும் சிருர்கள்மாணவர்க் 

குரிய கடமைகளைப் பூர்த்திசெய்து கொண்டுவர 

வேண்டுமேயன்ி, ஸம்ஸாசத்தைத் தாங்குவோனு 
டைய கடமைகளைத் தாங்கள் தலைமேற் கொள்ளல் 

தமக்கும் பிழாக்கும் துன்பத்தை விளைவிக்கும், மகா 

பாரதம் ௮5௧ சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவனுடைய 

கடைக்கும் நிலைமைக்கும் இருக்கும் சம்பந்தத்தைப் 

பற்றியும், தா ரதம்மியத்தைக் குறித்தும் வற்புறுத்து 

கின்று. 
மேலும், ஒவ்வொருவனும் தானறிந்து நடக்க 

வேண்டிய நகானுவித நடைகளைக் குறித்தும் கூறுகின் 

றது இப்புத்தகம். மற்றவைகளோ அப்படியல்ல, 

சில புஸ்தகங்கள் சிலர்க்கே பயன்படும், கடன ஈடை 

பில் எழுதப்பட்டவை கற்றவர்க்கள் நி ' மற்றவர்க்குப் 

பயன்படா, 

* சொளறைவேோதன, 
( *
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மதவிசாரணை செய்யும் சில புத்தகங்கள், இலச 

கணம், இலக்கியம், தர்க்கம், முதலியவைகளிற் பாண் 

Bu மூடையார்ககே உபயோகமாகும், கிரக்ஷ.ச 

குட்சுக்கு யாது பிரயோசனம் ? பாரதமென்னும் 

புத்தகமோ அப்படிப்பட்ட தன்று, எல்லோர்க்கும் 

பயன் படக்தக்கது, ஒருவன் கற்றது எவ்வளவு 

குரைவாயிருக்த போதிலும், அவன் தனது சக்தி 

யால் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களும் இதிற் 

பலவு ; கல்லாதவர் கேட்டறியலாம்; கற்றவர் 

ஒவ்வொருவரும் கற்றுங்கேட்டு மறியலாம்; ௮.தனால் 

மிக்க பயனையு மடையலாம், வேறு நூல்கள் கல்லா 

மற்போன போதிலும, கம்மிய அவகாச மில்லாமத் 

போயினும், இங்கப் புகககத்தை யாயினும் வாடட் 

பார்களாயின் தாம் உய்வதற்குரிய மமஞானமும் 

குணநானமும் எளிதில அடையலாம், 

(8) அதிற் சொல்லப்பட்ட தத்துவய்கள் புத் 

தியைக் சொண்டு அறிய வேண்டியவைகள், மனித 

னுடைய புத்தி மிருசம முதலிய ஜெந்துக்களுடைய 

புத்தியைக் காட்டிலும் விசாலமும் கூர்மையு மூடை 
யது, பகுத்தறிவும் சோந்து ஆறறிவுடையனாதலின் 
இவனது புத்தி மீமவும சிறந்தது. மேலே தத்துவ 

மறியக்கூடிய புச்நு யென்றது இப்பகுத்தறிவும் சேர் 

நக புத்தியைத்தான். தத்துவ நூல் என்பது, கடவுள், 

மனிதன், பிரபஞ்சம், இவற்றின் சொரூப முதலிய 

குணங்கமாயும், ஒன்றங்கொன்றுள்ள சம்பக தத்த 

யும் எடுத்துச் சொல்லி ௮வற்றை யெல்லாம் ஒரொ
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முங்கு படுத்திக் காட்வெதாம், மகாபாரதமும் ஒரு 

பெரிய தத்துவத்தைக் கற்பிக்கின்றது, ஆய்ந்து 
ர் ௪ ௩ . ௪ உ ° ட ௪ பராக்கின் அதுதான் 'இக்துமத முழுதும் ப.ரஈதிருப 

பது, எலலரவற்றிறகு மொரு முதல்வன் உண்டென் 

அம், அவனைத்தான் ஈசுவரன், பரப்பிரமம் முதிய 

பெயரிட்டு வழங்குகிருார்களென்றும், ஒவ்வொரு ஜெக 

அவினிடம் தும் ஒவ்வொரு வஸ்துவினிடத்தும குடி 

கொண் ஒருப்பவன் அவனேயென்றும், போதிககின் 

ற. ரூரியசக்இரர் தாம இனந்கோறுஞ்செய்துவரும் 

வேலைகளைச் செய்யும்படி. செய்கிறவனும் அவன் 

தாரன், புல, பூண்டு, மரம, கொடு , பெ டூ, பவை, 

(மிருகம், உஎர்வன, கிர்வாமவன முதலிய பல்வகை 

பிராணிகள், தேவாக, மனிதாகள இவர்களின் ௨0 

ருககுயிராருப்பவனும் அவன் தான், 

* *புல்லாடுப் பூடாய்ப் புழுவாப் மரமாடிப் 

பல்விருக மாகிப் பறவை.பாய்ப் பாம்பாக 

கல்லாய் மனிசராய்ப் பே.டாய்5 கணல்களா.ப் 

வல்ல௬ர ராடி முனிவராய்த் சேவராயச் 

செல்லா௮ நின்றவிச் சாவர சங்கமத்து 

ளெல்லாப் பிறப்பும்” 

பி௦ஈகியாக்த உயிருக்கு உயிராபினான் எனவே, இழை 
வனிலலாதவிட மொன்று ல்லை என்பதும், அவன 

ங்கு மிருக்கின்ருனென வே எல்லாவற்றிலுமிருபபது 

ஒருயிே, அவ்வுபிர்சான் கடவுரமென்பதும் பாத 

ரும், இல்விதமாய்ப் பார்ககும்போது எல்லா ஜெந்துக் 

களும் ஒன்மேயாம், இதனால் ஈமக்கு எல்லா ஜெ 

* பிருவாசகம, 

(
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துக்களிடத்தும் ௮னபும் அர்வமும் அருளுமிரு த்தல் 

வேண்டுமென்பது புலப்படுகின்றது, எல்லா வுயிர்க 

௦ரிடத்தும் ஒருபொ.து உயிர் பொருக்இயிருப்பசனால், 

"பிமவீப்ருக்கு எவ்விகச் துன்பஞ் செய்தாலும் காம் 

நமக்கே துன்பம் செய்து கொண்டதுபோ லாஇன் 

து ; ஆதலால்தான் மன்னுயிரசையுக் கன்னுபிரைப் 

போற் பாதுகாத்தல் வேண்டு மென்பது, இதைக்கு 

தும் ஒருகதையுளது., உசீநரன் என்லும் மது 

பெயர்பூண்ட சிபிச் சக்ரெவர்க்தி இராற்ஜிய பரிபால 

னம் செய்துகொண்டுவக்சான், மன்னர்களுக்குக் தன் 

ணைடிலுள்ளா ரனைவரையம் தன்னுபிரைப் போற் 

பாதுகாத்தல் கடமையாகலின், அ௮கைச் சிபிச்சக்கிர 

வர்த்தி சரியாய்நிறைவேம் மிக்சொண்டு வருகின் முனா, 

இல்லையா என்று சோகுத்துப் பார்க்கும் பொருட்டு, 

தேவெக்கிரனும அக்கினிபசவானும் பருந்தும் Ly pay 

மாக வேடநதரித்தார்கள், பருந்து புருவைத்து த்திக் 

சொண்டேகவே பரு ௮ரரனிடம் அ௮திவேகமாய்ப் 

பறந்துபோய்ச் சேர்ந்தது, பின்சென்று சேர்ந்த பரு 

ந்து தன் இரையான புமுவைக் தன்னிடம் சேர்க் 

கும்படி அரசனைக் கட்க, அரசன் தன்னிடம் சரண் 
புகுக், 2 ஜெந்துவை YG BT Cos Us & விடுதல் காம 

மனது ; ஆகையாற கொடுக்கமாட்டே Qasr ost mom esr, 

பருச்து இராஜனை கோக்க, ஓ அரசனே! உனலு 

டைய கடமை எல்லாரையும் காக்கவேண்டுமென்ப 

தென் றல்லவோ சொல்லுகிருய், அப்படியாயின் 

கான் விரும்பிப் பின்பற்நதிய இரையின்றிப் பசியால் 

யான்வருக்து அதனால் மரணமடையின் அதுவும்
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பாவமாகாதோ'$ ஒன்றைக் காத்து மற்முன்றைக் 

காவாடிருத்தலின் பயனயாது?”” என்று விகணடா 

வாதம் செய்தலும் ௮வனப்பரு$சை கோக் உனக்கு 

ஆகாரம் வேறென்ன வேண்டுமானாலும் தருகின்ற 

னென்ன, மற்றவற்றினிடத்துச் தனக்கு விருப்ப 

மில்லை யெனப் பருந்து முறையிட்டது, மேலும 
அஃது அரசனை நோக்கி, ஓய ! புராவைககொடுக்க 

மனமில்லாதபக்ஷத்தில், அப்புறா எவ்வளவு நிழையுள் 

ளதோ அவ்வளவு உன்னுடைய மாமிசமாயிலும்கொ 

டுத்தால்தான் எனக்கும் இருப்தியாகுமே யொழிய 

வேறொன்றும் இருப்தி செய்யாது?” rangi. அதற் 

கோ அரசன் அகமகிழ்சசியுடன் சம்மதித்தான், 

௮ திசக்களிப்புடன் துலையின் ஒரு தட்டிற் பூர 

வை வைத்து, மற்றொரு தட்டில் சன் தேகம்து மாமி 

சத்திற் கொஞ்சம் சேத்து வைத தனன். 

% :மெலியத மேள்மே லெழச்செல்லச் செல்ல 

வலிசன்றே தாழும் தலைக்கு,” 

என்பதற்கொப்ப, புறா இருந்த தட்டு, தரையைவிட் 

டெழும்பவேயில்லை, இவன் தன் தேகத்திலிருந்த 

தசையை யெஷ்லாங் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக அறுத் 

தறுத்துச் துலைக்கடடில் வைத்துப் பார்த்தும், ௮இ 

லிருந்தது அக்னி பாவானாதலின்,! அத்தட்டு மே 

லெழவேயில்லை, ௮ஸ்திமாத்திர மிருந்த ௮வ்வரசன் 

அந்தத்தில் ஒன்றும் தோன்முமல் தானும் தராரின்த 

ட்டில் ஏறினன் ) உடனே ஆனந்தமடை ந்தான், இரு 

சீதிசெறிலிஏச்சம், 
 



1.] நூற் சரித்திரம், 15 

தட்டும் ஒரு நிலையினின்றனவாதலின், இவன் தன் 

தேகத்தின் ம்.தும் ௮பிமானமில்லாது தன்னைச்ச. ரண் 

புகுந்தது ஏவ்வளவு அம்பமான ஜெந்துவாயிருந்த 

, போடுிலும் அதை எப்படியாயினுங் காத்தல் தலை 

யெனக் கடைப்பிடித்து நிறைவேற்றியசற்கு மிகவும் 

சந்தேோரஒூ.மும் ௮ன்பும் ஆர்வமு முடையராய்த் தே 

வேர் இரனும் ௮க்கினிபகவானும் தங்கள் நிஜஸ்வரூப 

ததை அவனுக்குக் காட்டி. சா வதித்து வேண்டிய 

ல.ரமுங் கொடுத்துப் போயினர், :: 

(3) இவ்விகமான தத்துவோப தேசங்களிற் 

சிறந்ததன்றியும், மகாபாரதம் ஒரு பெரிய சரித்திரமா 

கவு மிருக்கன்றது, இலெவிஷூயங்களிற் சரித்திரத்திற்கு 

வேண்டுவனவற்றைப் பார்கஇனும் ௮.௫௧ குணங்கள் 

பொருந்தி யிருப்பினும், ஒரு பெரிய #1) $ Bo Quer 

பதற்கையமேயிலலை. பதினெண் பருவங்களடங்கிய 

இப்பெரிய பு.ததகம் ஏறக்குறைய ஐயாயிர வருஷப் 

கட்குமுன் நடந்தனவற்றை ஈகடந்தவாறே சொல்கின் 

றத, ஐயாயிர வருஷங்கட்குமுன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபக 

வான் மனுஷ காயத்தைவிட்டு£் கம் நிஜஸ்வரூபத்தை 

யடைக்தார். ௮வரது மனுஷ ரூபம் இவ்விடத்தினி 

ன்று சென்றதும், கலியுகம் பிறந்தது, இதிலுள்ள சரி 

தீதிரமும் சழ்றேறக்குறைய ௮அகனோடே மு.டிவாகின் 

றது, முதலில் இஃது உண்மையான சரித்திரமென் 

றும் கட்டுக்கதை யன்றென்றும் ஒருவன் தெளிந்து 

அறிதல்வேண்டும், இப்பாரத யுத்தத்தில் இச்தியாவி 

68 ஆரண்ணிய பஏசம், 6, 100, 101, 
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லிருந்த க்த் இரிய வம்சத்தின் வேர அடியோடே 

அறுஈதுவிட்டது, இந்தியாவுக்கு யாதொரு பழுதும் 

வாராது, ஓரிருப்புமதில்போ லிருந்து காத்துக்கொ 

ண்டுவந்த க்ஷத்திரிய வம்சம் ௮ேேகம் இதில் “அடி. 

யோடே மாண்டுபோயின, ப்படி. பிதிற் சென்றது 

போக எஞ்சிரின்றது பலமந்று இஃ&ப்பும் மிர௪.து., 

வச்சிர கவசம் போன்டிருக்த இச்சாஇயார மடிந்தத 

னால் இக்தியா எளிதில் இறிவடைவகற் கேதுவாபி 

ற்று, 

கலியுகமாகிய இக்காலத்திலேயோ ஜனங்கள் 

சாதாரணமாய்ம் தெய்வங்களிடச்தும அவை நடத்தி 

வரும் காரிய,ச்தினிடத்.தும் ஈம்ப்க்கை குறைக்தவர்க 

ளாக இருக்கிமுர்கள்; ஜஐம்போறிசபால் நுகரும் விஷ 

யங்களில் அமிழ்ந்து வி௫கின்ரார்கள் ; பஞ்சேக்இரி 

யத்தாலறியக கூடியவற்றை மாத்திரம் ஈம்பக துணிக 

(GTS, அகேகாக்குத் தாங்கள் கயகள் கண்ணிஞனாற் 

பார்க்கக் கூடாதவறறிலும், அல்லது பரிச முதலிய 

வற்றால் அ.மியக்கூடாகவற்மிலும் ஈமபிக்கையிலலை, 

அப்படிச் சொல்லுதல் ௮வர்ச்குக் காக்கை வெளி 

கென்பது போலாகும், கடவுளும் அவர்கள் புலனுக் 

ககப்படாராதலிற் சடவுளென்பவ ரொருவ நிருக்கி 

ரூசோ வென்று கூடக் கேட்கக் தலைப்படுகிரூர்கள், 

இதுவே சிலர்க்கு ஐயவினாவாயிருக்கின்ற, த, அவர் 

கள் முழுதும் ஈம்பமாட்டோம் என்று சொல்லத் 

அணிகிற துமிலலை, முற்றும் ஈம்பி ஈடக்றெதுமில்லை, 

அவர்கள் நடை மாத்திரம் காஷ்கெருடைய ௩டை
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போன்றுளது, பிரதிதினமும் கடவுளாலாகும் ஓவ் 

வொரு காரியமும் ௮வராலானதாக நமது கண்ணுக் 

கு.2 தோன்றவில்லை, அதனை, ஆய்ந்தறிவதும் குஷ் 

டமரய்ம் தோன்றுகின்றது, இதை யறிமாத ஜனங் 

கள் எல்லாவந்றிறகுங் காரணம் பிரபஞ்சத்தின் இயந் 

கை வலலமை யென் இன்முர்கள், சூரியன் உதிக்கிரு 

னெனறும், சந்திரன் தனது குளிர்க்த் கரணங்களோடு 
nly கல்ல பிரகாசத்தைத் கருகின்றா னென்றும், 

தம ஓடுகிற தென்றும், நெருப் பெரிகிற தென்றும் 

சொலலுகிருர்கள், இப்படி, இவைகள் நடப்பது 

இவற்றின் சுபாவமென்றும் சொல்வார்கள், ஆயினும் 

ஆய்ந்து பார்க்கின் ஒவ்வொன்றிலு மொரு தேவதை 

பரிருக்து காரியகை ௩டத்திக்கொண்டே யிருக்கின்ற 

செனப்புலப்படும்,நெருப்புவிட்டிலெரியினும் காட்டி 

லெரியினும் அதுவும் ஒரு தெய்வக்காலன்றிக் தானே 

பெரியாது, கடவுளிவ்விடர்தில் யின் ரூபமாயிருக் 

கின்றார், அக்கினி பகவான் இவ்விடத்து ௮வ்வெரி 

யுருவாய்க் காட்டுகின் ரூர். சங்காஈஇயின் ஜலமா 

னது ஒரு பெரிய அடங்கா வெள்ளமாக வருவதும் 

ஒரு சேவசையின் காரியமேயன்றி வேறன்று, கங்கை 

யானவல் தேவலோகத்தில் வேறு ரூப,த்தோடு கூடி. 

பிருந்கபோதிலும இவ்விடத்து ஒர் ஈதி ரூபமாயிருக் 

இருள், இதை நம்பாவிட்டால் மகாபாரதம் நம்மறி 

விம்கு என்றும் புலப்படாது ; மயக்கக்தையே விளை 

விக்கும், எல்லாவிஷூயங்க ரம் மக்கு இப்போது எப் 

படி.ப்புலப்படுகின்றனவோ மப்படியே பாரதத்திற் 

சொல்லாமல், ௮ங்காளில் எப்படி. கடந்தனவேர மப் 

2
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படியே கூறப்பட்டுள்ளன, காண்்டவவனம் தியினாலழி 

ந்தது என்று சொல்வதற்குப் பதிலாக அக்கினி பக 

வான் எரிம் சழித்தாரென்று சொல்வது மரபாயிருக் 

தீது, தேவர்கள் வருகிருர்க ளென்பதும் போஇஞுார்க 

ளென்பதும் தேவதைகள் இதை ஆக்குகின்றனசென் 

பதும் ௮தை அழிக்கின்றன ரென்பதும் ௮திற்சொல் 
லப்பட்டிருக்கன்றன, தெய்வத்தில் ஈம்பிக்கை யில் 

லாதவர்கள், இப்படிச் சொல்வதெல்லாம் கற்மோர் 

தம் சாமர்த்தியமே யன்றி உண்மையாயப் பார்க்கும் 

போது ஒன்றுமில்லை யென்பார்கள். அன்றைக்கு 

நடந்தது இன்றைக்குக்தான நடந்து வருகின்றதெ 

ன்று சொன்னால் அகேகர் ஈம்பார்கள், இவர்கள் ஈம் 

பினாலென் ? ஈம்பாக்காலென் ? அன்றைக் கெவ்வளவு 

நடந்து கொண்டுவந்ததோ அவ்வளவு இன்றைக்குக் 

தான் நடக் துகொண்டு வருகின்றது, அக்காலத்திலோ 

கடவுள் தாம் எதாநின்று காரியம்ஈடத்துவதை ஜனங் 

களும் பார்க்கசசெய்தார், இப்போதோ அப்படிச 

Dew Bm Bercy, ஏனெனின் மனிதாகள் Magi ars 

ஷககு ௮டிமையாய்ப்போய் இறைவனை விருப்புடன் 

மாடுகன்ருரில்லை. பரமனுடைய பாதகாமரையைப் 

பணியும் பரிசுத்தமனமுள்ள ஞானிகளஞுக்கே பரம 

னைப் பார்த்தல எளிது, அத்தன்மை யானவர்கள் 

இப்போது மிருக்கிமுர்கள், அவர்கள் இப்புத்தகத 

தில் அதக ஈம்பிக்கையுடையவர்கள், அவர்களுக்கு 

இதிலுள்ள கதைகள் விந்தையாகக்கோன்ரு, 

பிரபஞசத்தினது கண்ணுக்குப் புலப்படாப் பா 

௮2, சுபாவரடூதமென்று சிலர் சொல்லுகிருர்கள்.



1] நூற் சரித்திரம். 19 

௮.௮ பிழையேயாகும், பிரபஞ்சத்தின் பெரும் பாகத 

இனும் ஈமது கண்ணாற் காணக்கூடாத எத்தனையோ 

லோகங்கள், ௮ண்டங்கள், பிசாணிகள் இருக்கின்றன. 

Nasi நாமிருக்கும் இப்பூமியை இயக்குகின்றன. 

ஆகலின் சுபாவா$த மென்பது பொருந்தாது, 

அங்காட்களிற் கடவுளர் வந்து மனிதர்களுக்கு 

உபதேசம் செய்து போயினார்கள், சில சமயங்களில் 
கேரேயும் சில சமயங்களில் ர௬ஷிகள் ஞூலமாயும் 

அறிவு ஊட்டுவித்தார்கள், மனிதர்கள் உபயோகத் 

இற்கு மந்திரங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்தன, we 

இரமென்பது ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு வாக்கி 

யம், அதனுடைய சப்தம் ௩மது கண்ணுக்குப் புலனா 

காத லோகங்களில் ௮இ௧ வல்லமை பெற்றிருக்கிறது. 

அம்மந்தரத்தை உச்சரித்த மாத்திரத்திலேயே ௮௬ 

மையான காரியங்களெல்லாம் சாத் தியமாகின்றன. 

ஆழ்ந்தாலோடப்பதற்கு அக்காலத்து Dol sr ar Pe 

இருந்தார்கள், கையினால் அவர்கள் எண்ணங்களே 
எண்ணியவாறு நிறைவேற்றத்தகுஈ்த வன்மையுடை 

யனவாயிருந்தன. மனிதன் கடவுளைப்பழ்றிச் தியா 
CSS STEAD gout அவனிடம் வந்த தாசவும் 

அனேக விடங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாரம் 

கற்றுங்கேட்டு மிருக்கிமேம், ஒருவன் ஒர் ௮ஸ்.இரத் 

தைப்பற்றிரினைத் தான், நினைக்க ௮வ்வஸ்இரம் ௮வன் 
கைக்கு வந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை யாம் 

அறிந்திருக்கிமேம், எண்ணத்துக்கு ௮ப்போதிருக்த 

சக்தி இப்போது மிருக்கிறது, மேற்புல விஞ்ஞானி 

கள அதன் சக்தியைச் சில காளாகப்பரீகை்ஷை செய்து
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கொண்டு வருகின்முர்கள், அக்காலத்தும் அம்மக்தி 

சங்களைக்கொண்டு கடவுளை யழைக்கவாவ.து அல்லது 

ஓரஸ்இரத்தை ௮டையவாவது எல்லா மனிதராலுமு 

ஓயவில்லை. தக்க ஞானமுள்ளவர்கள் உபயோகிததாற் 

பலலுண்டேயன்றி மற்றவர்களால் யாதொன்றும் 

முடியாதிருந்தது, இக்காலத்திலும் யோகிகளிழ் சிலர் 
தாம் தம் எண்ணத்தை இவ்வாறு உபயோ௫க்கலாம். 

ஏனெனின் அப்போதிருந்த கடவுளர்தாம் இப் 

போது மிருக்கிருர்கள், அவர் தாம் வேமொருவராய் 

மாறவுமிலலை, அவர் அன்று ஏற்படுத்தின விதிகள் 

மாறுபடவுமிலலை, மனம் மாறிப்போனவர்கள் மனி 

தர்களேயன்றிக் கடவுளரலலர், மனிதர்கள் சத்தி 

யற்றவர்களாய்ப் போய்விட்டார்கள், அதற்குக்கார 

ணம் அவாகளுக்குக் கடவுளிடத்து ஈம்பிக்கையும் 

பக்தியுமில்லாமையே யாம், 

தேர்ப்பாகன் தன் இரதத்திம் பூட்டியிருக்கும் 

குதிரைகளை எப்படிச் செலுத்துகின்ருனோ அப்படி 

யே இவவுலகைக் கடவுளும் நடத்துகின்றார், பாகன் 

தன்னிடத்திலேயே இருந்து கலினத்துப் பூட்டி.பிருக 

கும் வாரை எபபடி. யிழுக்கின்முனோே அதற்கியையப் 

பரிகளும் இரதத்ை யிழுத்துச் செல்லுகின்றன, 

அதைப்போன்று கடவுளும் உலகமாகிய இரதத்தின் 

மீது உட்காந்து நானாவித சக்திகளாயெ குதிரைக 

ளைத் தன் இச்சாசக்தியாடெ வார்கொண்டிமுக்க உல 

கமும் செல்லவேண்டியவழிச் செல்கின்றது, எப்ப 

டிச்சென்றால் நலமோ அப்படியே நடத்தப்படுகின் 

ஐது, உலகும் இம்மாதிரித் தன் பிரயாணத்தையே
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செய்துகொண்டிருக்கின்றத, இப்படிச் செல்வதற் 

கோர் கேர் பாதையுண்டு, அதற்குக்களை வழிகளு 

முண்டு, உலகம் தன் பிரயாணதீதின் உத்தேச இடத் 

*தைச*€க்கரமடைய வேண்டுமெனின் மேற்சொன்ன 

கேரிய வழியாய்ப் போதல்வேண்டும், பார்வைக் கினி 

மையாயத் தோன்றும் கிளைவழிகளிற் போதற்கே 

மனணிதருக்கிஷ்டம், கடவுள் நேரிய வழிக்கருபுமத்தி 

ஹும் Apes கால் வெட்டி. வழிகாட்டு மரங்களும், 
பள்ள மிருப்பதைத் தெரிவித்தற்குத் தீம்பங்களும் 

காட்டுவித்திருக்கின்றார். இவ்வளவு ஏற்பாடு செய் 

தும் மனிதர்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மிவண்டு 

மென்று காமெனு மசங்காரச்தோடு நன்னெதியி 

னின்றும் விலகிப்போனாம் பள்ள த்இல் விழுந்து தம் 

பத்திம் முக்கி, கைக்கால்களை முறித்துக் கொள்ளு 

வார்கள், அதைதான் அவர்கள் துன்ப மனுபலிக்கி 

முர்களென்று நாம் சொல்லுகிரோம், இத்துன்பங்க 

ளும் கஷ்டகளும் அகப்படுதற்ஈரிய அருமருக்தா 

கும், பார்வைக்கு மாத்திரம பரிமளம் பிரகாசத 

தோடு கூடி. பிருக்கும் ௮க்கிளை வழிகளில் இறங்கும் 

போதே இவ்வளவு துன்ப முள்ளனவாகச் செய்து 

வையாவிடின் மனிதர்கள் தாம் கதிபெறுவதற்காகச் 
செல்லவேண்டிய கேரிய வழியைவிட்டுப் பற்பல 

கிளைவழிகளிற் சென்றுவிட்டால், வர் கதிபெறு , 

தீற்குரிய கேர்வழிக்குத் தரும்பிவருவ தருமை, 

சில காலங்களில் ஒரு ஜாதியார் முழுதும் கோ 

வழீதப்பிச செல்கின் முர்கள், ௮வர் போம் குறுக்குவு 

ியிற் கடவுள் நின்றுகொண்டு ஒரு பெரிய யுத்தத்தை
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யாவது, பஞ்சத்தையாவது, அல்லது ஒரு கொள் 

ளசைகோயையாவது வருவித்து இவர்களை மருட்டி. நன் 

னெறிக்குக் திரும்புமாறு செய்கிருர், ஒரு பெரிய 

ஜாதியார் துன்மார்க்கத்திற் போவதற்குப் பி.ரய்த்த 

னம் பண்ணினாற் போகவிடாது தடுத்தல் வேண்டும், 

போய்விட்டார்களாகில மறுபடியும் இதற்கு வசமாட் 

டோம் என்று சொல்லும் புத்தவரும் வரையில் துன் 

பப்பட்டுத் இரவேவேண்டும்., இனி மேலத்தியாயத் 

இன்கட் கூறப்படும் பாரத யுத்தமானது கேவர்க 

டால உண்டாககப்பட்டது, இந்தியா துன்மார்க் 

கத்தினின்று£ இரும்பி மேலே கூறப்பட்ட கேர்மை 

யான வழியடைந்து கதிபெறுவதற்கு இந்த யுத்தம் 

இன்றி யமையாததாக இருந்தது, 

யாதேனு மொரு யுக்தத்திற் குத்துண்டிறக்த 

குதிரையின் தொகையையும் போர்வீரர்களின் தொ 

கையையும் கவனிக்கும்போது மிகப் பயங்கரமாயிருக் 

இன்றது, மரண தத்துவதக்தைப்பற்றி யோசிக்கும் 

பொழுது அப்படிப் பயப்படுவதற்கு நியாயமில்லை, 

மனிதர்களும் மற்றுமுள்ள ஜெதுக்களும் காமிருக் 

கும் தேகம் தமக்கு இனி யிருக்கத்தகா த நிலைமையை 

அ௮டைகிறபோது அவ்வுடலைவிட்டு நீங்குகிமுர்கள், 

இதைத்தான் மரணமென்றும், மனிதர்கள் சாகிமுர் 

கள் விலங்குகள் சாகின்றன என்றும் காம் சொல்லிக் 

கொள்கின்் மோம். 

இவ்வுடலம் விழுகதபிறகு அதிலிருக்த ஆதமா 

தான்செய்த இருவினைக்கேற்ப முன்னிருந்த தேகத் 

இனும் சிறந்ததோர் தேசத்தையாவது இழிக்ததோரு 

vi 
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உலையாவது தனக் கிருப்பிடமாகக் கொள்ன்றது. 
காம் தரிக்கும் ௮ங்ச நாம் வளர வளர BLS Lor ay 
சரிப்படாது கிழிகது போவழீபோல் நமதுடம்பும் 
வளரும் ஆக்மாவுக்குச் சரிப்படாது போம்போ.து 
அழிர்து போகின்றது, இக்கருத்தை யுட்கொண்ட 
on Gp, 

“ பாளையாக் தன்மை செத்தும் பாலனாக் தன்மை செத்து 
காளையாம் பருவஞ் செத்துக் காமு௮ு மிளமை செத்து 
மீளலின் மொய்ம்பு செக்து மேல்வரு மூப்பு மாகி 
சாஞகாஞ் சாகன் முமா னமக்குரா மாச தென்னே” 

என்று குண்டலகேசியினுங் கூறுவா.ராயிஞர், ir 
ண்துக்கு அதிபதியான ூற்றுவனைக் கொடியவனெ 
ன ஏண்ணாது ஈமக்கு ஈன்மை நாடுபவனாகவே எண் 
ணல்வேண்டும். ஏனெனின் இருக்க உடலிலேயே 
அமுகச்செய்து ஆத்மாவை உபத்திரவஞ் செய்யாது 
கக்க காலக்கில் ஆத்மா விருச்தியாகும்படி. விடை 
கொடுக்கன்ரு னாகலின், இப்பெரும் LITT By DB 
தில மாண்டோர்பலர் சவாக்கத்தில் மாட்சிமை பெறத் 
ஸூர், 

ஈசுவரனுடைய இச்சை நிறைவேற்றுவதே மற் 
றெல்லாத் தெய்வங்சளுடையவேலையும், அவ்வீருவர . 
னே பிரமன், Began, (Rss ren ot ox gy சொல்லப் 
பட்ட இரிஞூர்த்தி ஸ்வரூபமாயுள்ளவன்,பிரபஞ்சமுழு 
வதும் தன் ஸ்வரூபத்தை யடையவேண்டு மென்பது 
ஈசுவரனுடைய Beene, அவவிருப்பக்தை நிறை 
வேற்றுவதற்காசவே மறறைத் தேவதைகள் பாடுபடு 

MAHAMAHOPADHYAYA 
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வனவேயன்றித் தத்தம் சுயயன்மையைக் கருதியன்.று. 

இத்கேவதைக ளெல்லாம் தமக்கென ஒன்றின் நிப் 

பகவானுடைய விருப்பத்தைச் செயது மூடிக்க 

வேண்டி. யிருத்தலின் இவர்களஞுடைய கடமைக்கும் 

மனிதர்சள் தாம் ஈடக்கவேண்டிய௰ முறைமைச்கும் 
வித்தியாசமுண்டு, தேவதைகள் மனிதர்களைப் ul 

mee வேண்டி யிருக்கின்றது, .நகையால் இவா 

கள் போம்வழியிற் கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் 

உண்டாக விடிகன்முர்கள், அவர்க எப்படிச் செய 

வது, இவர்களிதற்கெல்லாம் பயப்படாமல நைரிய 

முடையவர்களாய் இக பலமும் ஈல்லறிவும் வாய 

தீது மேரியவழிக்கு வரவேண்டு மென்பதே யன்றி 

வேரோரெண்ணச்தினாலன்று, இவ்விஷயத்தில கே 

வர்கள் செய்யக்கக்கன மனிதர்கள் செய்யத்தகாதன 

வாம், ஏனெனின் நியாயாஇபதி குற்றஞ்செய்த வொ 
ருவனைத் தண்டிக்கின்றான் ; அவன் தண்டனை செய் 

பும்போது நாம் ஏன் செய்யலாகாதென ுக்குற் 

வாளியை காம் மண்டி.த்தல் தகுமோ ? தகாது. ஒரு 

வன் ஒரு பொருவைத் இருடினால் அத்திருடனை அதற் 
காகக் காவற்சாலையி லடைக்கின்முர்கள், களவாடிய 

பொருள் உன்னுடையதா யிருந்தபோதிலும் நீ யவனை 

அப்படித் தண்டி.த்தலாகுமா? நீ அப்படிச் செய்தால் 
ஓது பிழையெனக கொள்ளப்படும், பிழையெனக் 

கொள்ளப்்பநிகிறவைகள் ஏன் அப்படி எண்ணப்படு 

இன்றன ? சுயகாரியம் சுயேச்சை அல்லது அகங்கார 

மடகாரம் என்னுமிவற்றை நாடி ச்செய்தலின், ஒருவன் 

ஆண்டவன் ஆக்ஞைப் பிரகாரம் செய்யாது தன்னைக்
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திருப்தி செய்துகொள்ளும் பொருட்டுத் தன் மனம் 

போனவாறு ஈடப்பானாயின் அவன் செய்யுங் சாரிய 

மும் அகேகமாய்ப் பிழையாகவே முடி.கன்ற 2. 

எந்த ஜாதியாயினும் ஈன்மார்க்கத்தை விட்டுத் 

அன்மார்க்கத்தலேயே சென்று கொண்டிருந்தால் 

அஃது அ௮வ௫ியம் அதிகத் துன்பத்தை யடையுமென் 

னும் உண்மையானது பாரதப் படிப்பிலும ஈன்கறியக் 

கூடியது, இப்பலனை அடையும்படி. செயது வருவன 

வம சேவதைகள் தாம், இக்கியர்கஞஷக்கு முன்ன 

மிருக்கதுபோலவே ஈமகுணமும், சுத்தமான இருதய 

மும், தெயவபகதியுக் இரும்பிவர்கால் தான் இச்தியா 

விற்கு முன்னொரு காலத்திருக்த சம்பத்தும், பலமும் 

சுயேச்சையும இப்பொழுது முண்டாகும், இதைத் 

தவிர வேமொருவழியுங் கடையாது, எக்க ஜாதியா 

ரம பெருமை சி?ரஷூடம் இவைகள் யடைவது 

அவர்களுடைய சம்கருமத்தின் பலனேயன்றி வே 
றில்லை, ஒரு ஜாதியார் தகா.கன செய்துகொண்டி வரு 

வார்களாகில் அவர்களுடைய பெருமையும் தாழ்ந்து 

கொண்டே வரும், எத ஜாஇயார் தீருூந்தனவற்றைச் 

செய்துசொண்டு வருகிருர்களோ அவர்கள பெரு 

மையிலும் வளர்ந்துகொண்டே வருகிழர்கள், 

ஒரு ஜாதியில் ஒரு பெரியமாறுதல் உண்டாகிற 

தற்கு சி தக்க காலம் வரும்போது அந்த ஜாதியிம் 

பெரியவர்கள் தோன்றுகின்ருர்கள், அத்தகைய கா 

லம் இந்தியாவிற்கு ஏறக்குறைய ஐயாயிரவருஷூத்இற் 

குமுன் வந்தது. இத்தருணத்தில் இதற்காகப் பிறப் 
பவர்களிற் சிலர் ஈம்குணத்திற் பெரியவரா யிருக்க
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மூர்கள் ; திலர் இக்குணத்திற சிறந்தவ.ராயிருக்கிமுா 

கள், அந்தந்தச் சாதியார் கிருதார்த்த ராவதற்கு 

இத்தகையர்கள் பிறக்கீவேண்டியிருக்கன்றது, இவர் 
கள் இத்தருணத்தில் இவ்வேலைச்கென்றே, முன்ஜன் 

மககளிலேயே தங்களைச் சன்னத்தஞ்செய்து கொண் 

டருக்கிருர்கள. நற்குணத்திற் பெரியவருக்கும் தீய 

குணத்திற் சறப்புற்றோருக்கும் இதுதான் முதல ஜன் 

மமென்பது வேண்டுவதில்லை, நல்லவர்கள் தேவதை 
களுக்குத் சக்க தருணத்தில் இப்பூமியில் வந்து பிறக் 

து உதவி புரியவேண்டியதுபற்றி முன் ஜன்மத்தில் 

நலக்தையே நாடி. அதிகமாய்க் தேடிச சம்பாஇத்து 

வைத்துக்கொண்டிருக்கிமுர்கள், துஷ்டர்களிற் சிறக் 

தேரரும் முன் ஜன்மத்்இல் வேண்டி௰ தூர்க்கிருத்தி 

wey eu அதற்குப் பலனாக இத்தருணத்திற் பிற 

5௮, கடவுளரும் ஈற்குணமுடையாரும் செய்வனவற் 

ற்கு விரோதமானவைகளையே செய்துகொண்டு வரு 
வதனாற் கஷ்டங்களை விளைத்துக்கொள்கிழுர்கள், ௮ப் 

போது ந்த ஜாதியார் தாம் போய்க்கொண்டிரு 
ந்த வழி தவறென்று தெரிந்து நன்மார்க்கத்தை 

நாட ஆவலுள்ளவர்களா யிருக்கின்முர்கள், நல்ல 

வர்களும். தஇீயவர்களும் தங்கள் வினையைத் தாங்களே 

யாக்கிக்கொண்டு அப்படியானவர்கள், 

£ தங்குவர் தடையுமாறு ஈன்மைதான் சேரு மாறுர் 

தாங்கள்செய் வினையினாலே தத்தமக் காய வல்லா 
லாங்கவை பிறரால் வாரா வமுதகஞ் சிரண்டி லுக்கு 

($மோங்யெ சுவையினபேத முதவினார் சிலரு முண்டோ?” 

என்முர் கந்தபுராண முடையாரும், நல்லவர் தேவ.
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கைகளுக்கு உதவியும் தீயவர் அவர்கள் செய 

லுக்கு விரோதமும் செய்துகொண்டு வருகழுர்கள். 

ஒருவசைத் தாழ்த்தியும் ஒருவரை யுயர்.தஇயும் 

வைக்கவேண்டு மென்ற எண்ணமோ கடவுளுக்கில்லை.. 

மனிதர்கள் தாம் தம் வினைப்பயனின்படி. வரவேண் 

டிய இடத்திற்குச் தேவதைகள் அவர்களைச் செலுத் 

தீவே அவர்கள் அதில் வந்து பிறக்இமுர்கள், 

மூ தற்பருவமாகிய ஆதிபருவத்தின்கட் பாரத 

யுத்தத்தின் பொருட்டும் சுவர்க்கத்தில் நடந்த ஏற்: 
பாடுக ளின்னவென்று எடுத் துரைக்கப்பட்டி ருக்கன்' 

இன, இதற்காகத் தேவர்களெல்லாம் ஒருங்குசேர்ந்து: 

யோசனை செய்தார்கள். யு.க்தத்தைநடத்தும்பொருட் 

(2௪ இலர் பூமியிற்போயத் தலைவராகப் பிழக்கவேண் 

டயதற்கு கான் குபேரை நியமித் கார்கள், இந்கால் 

வரும் முன்னொருகாலத்து இக்திரரா யிரம் தவர்கள்.. 

தேவர்களுடைய அரசனுக்கு இந்தூனென்றும தே 

(2வஇர னென்றும் அ௮கேகம் பெயர்கள் உண்டு, ௮ப் 

போதிருக்த இந்திரன் சற்றே கர்வம் அடைந்திருக்க 

வே goog அடங்கு நிமித்தம் அவனுடைய பட்டம் 

சிலகாலம் வசையில் நீங்கும்படி. சர்வேசுவரன் செ 
ய்து விட்டரா, இரஇரனைப்பார்த்துக் கோபித்து;உன் 

னைப் போன்றுமமதை உடையவர்கள் ஏன்னுடைய 
கிருபைக்குப் பாத் இரராகார்கள்' என்று சொல்லி, 

“நீயும் இன்னும் உனக்கு முன்னிருந்த நான்கு இந்தி 
சர்களும் பூமியிற் போய் மனிதராய்ப்பிறந்து கரன் 

சொல்லும் காரியத்தைமுடித்து மறுபடியும் FOULS: 

கம்வந்து சேரலாம் என்முர், இவர்களில் கால்வர்
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ஈசுவரனைப் பார்த்து, நாய்கள் மாநுட கர்ப்பத்திற 

பிறந்தபோதிலும் தேவகைகள் எங்களுக்குத் தந்ைத 

யரா யிருத்தல்வேண்டும்'' என வேண்டிக்கொண்டார் 

கள, ஜந்தாவ இந்திரன் கனக்குப் பதிலாகத் *தன் 
னிடமிருக்து ஒருவனை உற்பத்தஇிசெய்து இதன் பொ 

ருட்டு விடுவகாகச் சொல்லவே அதையும் அங்கேரித் 

கார், தகக தருணம் வந்தபோது நான்டிக்திரர்களும 
தர்மர், பீமன், நகுலன், சகாதேவன் என்பவர்களாகப் 

பிறந்தார்கள், யமதீர்மராஜாவுக்குப் Go’ Sout He 

மர்; வாயுவிறவுடைய புத்திரன் பீமன்; அசுவினி 

தேவகைகளுக்குப் பி௦க்தவர்கள் நகுல சகாதேவர்கள். 

அருச்சுனனே முன் ஜன்மத்தில் நான் என்னும் ஒரு 
பெரிய இருஷியாயிரு£து அப்போதிருக்த Baars 

இரனுக்குப் பிள்ளேயாய்ப பிறந்தவன், இவ் வைவ 

ருடைய சரித்திரந்தான் மேலத்தியாயஙகளிற் கூமப 

படும், இவர்கள் தாம் ts 51 45590 ஜயம்பெறறுப் 

பயனடைந்தவாகள, 

இந்த யுததத்திற்குப் பிறகு வேறுயுகம் பிறகக 

வேண்டியிருத்கலின், ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவும் கிருஷ்ண 
னென்னும் காமதேயத்தோடு அவதாரஞ்செய்தார். 

தம்முடைய ஆதஇிசேஷனையும் உடன் கொண்டுவக் 

தார், இவருடைய தமையஞர் பலராமர் தாம் ஆதி 

சேஷாம்சம், உலகம் தான் போகவேண்டிய கன் மார் 

கத்தினின்றுர் தவறித் துன்மார்க்கக்திலேயே ௮இச௪ 

மாய்ப் பிரவே௫ித்துப் பாபங்களுக் இமைகளும் Hs 

ரித்துப் பூமிசால்காத நிலைமைக்கு வக்.துவீடுக் தருண 

த்தில் இமையை ஒழித்து ஈன்மையை நிலைகாட்டும்



[.] நூற் பேயர், 29 

வண்ணம் சாவேசுவரனே பூதவுருவங்கொண்டு இங் 

குப் பிறப்பதுண்டு, இப்பிறப்பிற்குத் தான் அவதாரம் 

எனறு பெய, 

”பரதனுடைய வமிசத்காரைக் குறித்துச்சொல் 

லஓுஞ் சரிகஇரமாகையால் இதற்குப் பாரகமெனப் 

பெயர், பரதன் துஷ்யந்த மகாராஜாவுக்குச் சகுக் 

தலையினிடமாகப்பிறந் தவன், “மஹா? என்பது “பெரு 

மைபொருக்திய” என்றும், “ung eT”? என்பது பரத 

ade gat” என்றும பொருள்படும், அகவே “மஹா 

பாரதம்? என்பதற்குப் பாதவம்சத்தாரைக் குறித் 

துச்சொலலும் சரித்திரமென்பது பொருள், இவ்வமி 

சத்திற் % SE வென்னும் ஓர அ. ரசனிருக்கான். அவன் 

தான் சந்நியாச ஆசிரமத்தை அ௮கிசமாய் வ௫ித்தவன், 

HUH ஈரனிரு£து ஜப தப யாகமுகலியவற்றை நிறை 

வேற்றிய இெத்திற்குக் குருக்ஷேத்திரமென்௮ பெயர், இ 

வ்விடத்தறடின் பதினெட்டுகாள் யுத்தமும் ஈடந்து, 

குரு சத இயாரில் மூன்று சகோதரர்க விருக்தார்கள், 

அவாகளில மூத்தவனுக௬5 திருதராஷ்டிரனென்று பெ 

யர், அவ. பிறவிக்குருடன். அவனுடைய பிள்ளை 

கள்தாம பாரதயுத்தச்தில காமமில்லாப் பக்கத்தி 

* சந்திரகுல திலகனாகிய சவ்வருணன் ஒருகாட் சூரியன் 

மகளாகிய சபதியை நினைந்து வருந்தியிருத் சல் கண்ட வியா 

ழபகவான சூரியனிடஞ்சென்று பேசித் தபதியைச் சவ்வரு 

ணனுக்கு மணஞ்செய்வித்தார். இவ்வாறு குருவருளாற் 

கூடிய மணத்திற் பிறந்த மகனுக்குச் சவ்வருணன் 'குரு' என் 

ஹே பெயரிட்டான் ; ௮வனாண்ட சாடு குருகாடு, ்
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ருந்து யுததஞ்செய்தவர்கள், இரண்டாவது பிள்ளை 

ககுப் பாண்ட்வெனப் பெயர், பாண்டுவின் புத்திரர் 
தாம் திருதராஷ்டி.ர னுடைய பிள்ளைக்கு விரோதமா 

ய்ச் சண்டை செய்தவர்கள், மூன்முவது பிள்ளைக்கு 6 
விதுர னென்நு பெயர், இவன் மிகவும் சன்மார்க்க 

கெறியிலிருக்தவன் ; இராஜ்ஜியத்தி லுயர்க்த வேலையி 
லிருந்து கொண்டிருந்தான், இவர்களுடைய சரித்தி 

சத்தைக்குறித்துத் கான் பதினெண் பருவங்க ளெழு 

தப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொரு பருவத்து முரைக்கப்ப 

டும் முக்கிய விஷயச்தைகோக்கி அவ்வப் பருவ,த்திற் 

குப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன, 

இச்சரிக்திரம் நகைமிசாரண்ணியத்திற் செளன 

காதி முனிவர்களுக்கு உசோாமஹர்ஷணர் என்பவ 

ருடைய புதல்வராகிய ௮க்கிரஸ் ரவர் ௮லலது ஸ-ஓத 

புராணிகர் என்னும் பெயர் பூண்டவராற் சொல்லப் 
பட்டது, ஸ-ஒதபுராணிகர் வியாசருடைய மாணாக் 
கர், இவர் இந்த இருஷிகளிடம் வந்தவுடன் ௮வா 

களிலொருவர் இவரைகோக்கி எங்கிருந்து எழுந்தரு 
ஞூகிழீர்களென் முபசரிக்கவே, ஜனமேஜய மகாராஜா 

செய்த சர்ப்ப யாகத்திற்குப்போய் வருகிதேனென்று 

சொன்னார், அவ்விடத்திற் சொன்ன மகா பாரதக்க 

தையைத் தாமுங்கேட்டு ன்றிக்தோமென்முர், கிருஷ் 

ண த்வைபாயன, வேதலியரசர் என்னும் ௬ஹியால் இவ் 

விதிகாசம் செய்யப்பட்டது; கருநிற முள்ளவசாகை 
யாற் இருஷ்ணடுரன்மம், இப த்தற் பிறக தபடியால 

வைபாயன ரென்றும், வேதங்களைக் காண்டமுத 

லியனவாகப் பிரித்தபடி.பால் வேதவியாச ரென்றும்,
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=v . ; 

மகாபாரதத்து ABuMHusso எடுத்தெழுஇ' 

பரிருப்பனவற்றுள் முக்கியமானவைகளிற் சிலவற்றை. 

  

உற்றுநோக்குவாம், ௮திற் பாரதவீரர்களின் வாலி 

பத்தைப் பற்றியும் தவர்களுடைய மூசாதைகளைப் 

பற்றியும் உற்றார் பெற்முரைப் பற்றியும் அவர்களு 

டைய நிலைமை, அவர்களுடைய கலவி இன்னுமிவை. 

போல்வன பிறவற்றைப் பறறியும் காமறியலாம், 

இதை நாம்வாடிக்கும் போதே மேல் (கவுரையிற் 

சொன்ன தாமங்கள் அல்லது விதிகளெல்லாம் எவ் 

வாறு தநுபவத்துறகுக் கொண்டுவரப் பட்டிருக் 

கின்றன வென்பதையுங் கவனித்துப் பார்க்கவேண் 

டிம், 

இப்பாரதவீராகளில் ௮இக சிரேஷ்டமானவர் 

பீஷ்மாசாரியர். ஆசியவமிசத்திற் பெருந்தன்மை 

பூண்டு ஒழு௫சியவர்களில இவா ஒருவர், இவவுல௫: 

லுள்ளா ரனைவாக்கும் இவர் ஓழுக்கம் மேலவரிசசட் 

டம் போன்றது, அகேகர் தெரிந்தும் தெரியாதும் 

விழுகிற பாவங்களில் ஒன்றநிலேனும் இவர் விழுந்த 

இல்லை, இவர் வாழகாள் முழுஇனும் எந்தக்காரி' 

யத்தை எந்தக்காலஈதிற்செய்தல் வேண்டுமோ ௮6 

த்க்கரரியத்தை அம்தக்காலக்திலேயே செய்து மூ 

டி.த்தவர் ; நடுவு நிலைமைவறினதேயில்லை, இவசே 

ஒரு பெரிய உபாத்தியாயர் ; ஒரு பெரிய மந்திரி, 
  

* அதிபருவத்தின் முற்பகுதி,
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Ys Sr Vaan, Etacripeop, OQrrghe Sb Bow 

இவற்றில் இவாக்கு இணையானவர் ஒருவருமிலர், இ 

வர் aut per allen ஒள்வொரு பாகத்திலும் தமக்குரிய 

கடமையைப் பழுதறச் செய்்துகொண்டுவந்தார், 

பீஷ்மர் பிறக்க வெகு காலத்திற்கு முன் கேவ 

லோகத்தில் ஒருதிருவிழா நடந்தது, அதற்கு ௮கே 
கதேவர்கநநம் ர௬ஷிகராம் வ௫திருக்கார்கள், கேச 

அச வமேதயாகஞ்செய்து ௮ப்பலத்தினாுல் அம.சாவ 

தியை அடைக்க மஹா பீஷ்மனென்னும் wre gi 

அவ்விடம் வந்திரு தான், நதிபதியாகிய கங்கை 

யும் வச்இருந்தனள், அவர்களெல்லாம் ஒன்றாய்க் 

கூடியிருக்கும்போது காற்றினாற கங்கையின் மார்பி 

லுள்ள வஸ்இரம் சம்றுவிலகவே தேவர்கள் இதைக் 

கவனியாது தலை குனிந்து கொண்டார்கள், மஹா 

டீஷ்மனென்னு மரசனோ அவ்வாறு கலைகுனியாது 

வணவ்காமுடியனாயிருந்தசான், அவனெண்ணத்தை 

யர் செயலையுங் கண்ட பிரமாவானவர் அவனைச் சபி 

தீதுவிட்டாா, ௮லஃ்காவது அ௮தர்மமான இர்தையினா 

லும் ஒழுக்ககஇனாலும் அவனுக்கு இனிவரப்போகிற 

துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் ௮வா முன்னதாகச 

சொன்னார், |ஈமமுடைய எண்ணம, செய்கை இவற் 

பின் பலன்தான் கர்மமெனப்படுகறத, தேவர்கள் 

அல்லது ரூஷிக விடும் சாபந்தான் அப்படி அனுப 

விக்கவேண்டிய கர்மத்தை முன்னதாகச்சொல்வகு,] 

இவ்வரசன் கங்கையின் கற்பைப் பங்கப் படுத்துவ 

தீற்கு எண்ணங்கொண்டா னாதலின், சுவர்க்கத்தை தீ 
துறந்து பூமிபிய போய்ப் பிறக்கும்படி. ஆக்ஞாடுத் 
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தார்; 4 கங்கையும் பூலோகத்திற் போயிருக்து உன 

க்கு ௮இ௧க துன்பத்தை உண்டாக்குவாள். உனக்கு 

எப்போது கோபம்வரும்படி. செய்கிமுளோ அப் 

போது உனக்கு கானிட்ட சாபச்ருஞ்சமயம் வரும்” 

என்று பிரம்மா அவ்வரசனுக்குரைத்தார், 

மகா டீஷ்மன் இவ்வுலகில் திரும்பவும் போயப் 

பிறக்கவேண்டி.ய மாளும் வந்தது, சக்கிரவமிசத்இற் 

கடவுட் பக்தியிற் றந்த பிரதீபனென்னும் gre 

னுக்கு இவன் மகனாய் வந்துதித்தான், ஒருகாட் 

பிரக$ீபன் தவஞ்செய்து கொண்டிருக்கும்போது 
கங்கையானவள் திவயரூபமுடைய ஓரு கன்னிகை 

யுருவங்கொண்டு அவனுடைய வலத்தொடையில் 

வந்து உட்கார்க்காள், அவன் கண்விழிக்துப்பா£த 

தீதும் ௮வள் தன்னை விவாகம் செய்து கொள் 

ளும்படி வேண்டினாள், ௮வன் ௮வளைகோக்கி “மரு 
மகஈநம் மகளும் இருக்க வேண்டியது இத்தொடை ; 
மனைவி யிருக்கவேண்டி௰யதஅ மற்றைக் தொடை; நீயி 

ருப்பது வலத் தொடையாகையால் உன்னை மருமக 

ளாகப் பாவித்தல் வேண்டுமே யன்றி மனைவியாக 

ஏற்றுக்கொள்ளலியலாது, வேண்டுமானால் என் மக 

னுக்கு உன்னை விவாகம் செய்விக்கின்றேன்'' என் 

முன், ௮.தற்கவள் உன் பிள்ளையையே விவாகம் 

செய்து கொள்ளுகின்றேன், அனால் உன் புச்திரன் 
கான் செய்வன நல்லன வென்றும் ஈல்லன வல்ல 

வென்றும் அறிந்து ஈடப்பது அ௮ருமையாயிற்றே, 

௮ுதுதான் என் மனதுக் கொருகவலையா யிருக்கின் 

ற, தகுதியன ஏற்பா செய்தால் நலம்” என்று
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சொல்லிப்போய் விட்டாள், ௮ரசனும் அவன்றன் 

மனைவியும் செய்த தவவிசேடித்தால் மஹரபிஷ்ம 
னெஷ்னும் ௮ரசன் இவர்க்கொரு சற்புத்திரனாக வந் 

தவதரித்தான். அப்புத்திரனுக்காச் சந்தனு வென்னும் 
பெயரிடப்பட்டது, சாந்தகுண முள்ளவனுடைய 

பிள்ளையா தல் பற்றி இவலுக்கு இப்பெயர்வாய்த்தது, 

சந்தனுவுக்குத்தக்க பருவம் VEAL oF அவனை வர 

வழைத்து “*ஓ சற்புத்திரனே! தெய்வலோகத்திலிரும் 

தொரு கன்னிகை முன்னொருகால் என்னிடம் வந்து 

போனாள், ௮வள் இப்போது வந்து தன்னை விவாகஞ் 

செய்துகொள்ளும்படி. உன்னைக்கேட்பாள். அதற்கு 

நீ யொன்றும் மறுத்துச் சொல்லாமற் சம்மதித்தல் 

வேண்டும் ; ௮வளுனக்குப் பாரியையான.தும் ௮வள் 

செய்யுங் காரியம் உனக்கு எப்படி த்கோன்றினாலும் 

அவற்றைக் குறித்து யாதொன்றுல் கேளாதே,அவளை 

யாரென்றும், எவ்விடமிருப்பவ ளென்றும், எவ்விடத் 

இருந்து வக்தவளென்றும் நீ கேட்கலாகா.து, தகப்ப 

னாருடைய ஆக்ஞைப்படி. அவளை நீ உன் மனைவியாகப் 
பெறுவாயாக:” என்முன், பிர8£பன் கக்ககாலத்தஇிற் 

பிள்ளைக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்வீத்துத் தான் 

மான்தோல் மரவுரி சடைமுடி தரித்துத்தவஞ் செய் 
வான் புறப்பட்டு விட்டான், ௮துமுதற் சந்கனுவும் 

தன்னாட்டை நன்ராக அ௮ண்டுகொண்டுவந்தான், ஒரு 

நா.ட் கங்கையாற்றின் கரையில் தான் உலாவிக்கொண் 

டி.ருக்கையில் தேவகன்னிகை ஒருத்தியைக் கண்டு 
காமுற்று ௮வளைத் தனக்கு காயகியாக வேண்டு 

மென்று வேண்டினான், ௮வள்தான் கங்கை, ௮வள்
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அவனை விவாகம் செய்துகொள்ளச் சம்மதித்தாள், 

ஆயினும் அவனை நோக்கி, : என்னுடைய காரியத்தில் 

தாங்கள் பிரவேசித்தல் கூடாது, இன்சொல்லே யன். 

றிக் கடுஞ்சொல் கட்டவே வருதல் கூடாது, என் 

ளைச் சுகமாய் வைத்திருக்கிற வரையில் உம்மோடு 
கூடி.பிருப்பேன், ஆனால், கான் செய்யுங் காரியங்க 

ளிற் பிரவேடித்தாலுஞ்சரி, கடுஞ்சொல் என் காதிற் 

பட்டாலுஞ்சரி, உம்மை விட்டு உடனே பிரிந்தேகு 

வேன், இது நிச்சயம்? என்று சொன்னாள், அப்பட. 

யே யாகட்டும் என்றுடன்பட்டான் சந்கனுமகராஜ 

னும், அவர்சபரிருவருக்கும் மணம் முடிஈசபின் மண 

மருது பல காள் மிகுந்த சுகச்துடன் காகலரிருவரும் 

கருத்தொருமித்து வாழ்ந் தகொண்டு வந்தார்கள், 

முதற்குழுந்தை பிறந்தவுடன் கங்கை ௮தை யெடுத் 

துக் சங்கையாற்றி லெறிந்துவிட்டாள், குழக்தை 

யைப் பார்தது அவள் * இப்படி. யான் செய்வது உன் 

நன்மையை நாடியே” யென்ராள், இரண்டாவது 

குழந்தைக்கும் அதே கதிகான்,மூன்று, கான்கு,ஐ௩்.து, 

ஆறு, ஏழாவது குழக்தைகளு மிப்படியே மடிந்தன, 

ஐயோ பாவம் ! என் செய்வான் அரசன் ? அவன் 

மனமோ பதைக்கிறது, உடலோ துடிக்கிறது, இவள் 

நடத்தையோ இது விஷயத்தில் இவனுக்குச் சிறிதே 

DG சரிப்படவில்லை, ஆசையென்னு மந்தகாசம் 

இவன் கண்ணைமூடி. யிருக்கதனால் வாய் இறந்து ஒன் 
அஞ் சொல்வதற்கில்லை, அனால் இவள் காரியமோ 

'பொறுத்து முடியவில்லை, எட்டாவது பிள்ளை பிறந்த 

லடன், சங்கையானவள் அதனையும் கங்கையிலெறலிய
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வெண்ணினாள், or ai Ou gy சொன்னால் மனைவி பிரிர்து 

போய் விவொளே என்னும் பயமிருக்கபோதிலும் 

குழந்தைகளின் கதியை நினைத்து இப்பயத்தைத் துற 

தூ வளை நோக்கி 4 £ இகைக் கொல்லாதே? 

நீயார் ? குழநதை யாருடையது? உன்னுடைய 

குழந்தைகளை ஏன் இப்படிக் கொன்று கொண்டு 

வருகிமுய் ? கொலைப்பாதக ! இப்பாவங்களுக் கென் 

செய்வாய்?” என்முன். 

சந்தனு மகாராஜன் என் செய்வான் | ஐயோ 

பாவம்! இருதலைக் கொள்ளியின் எறும்புபோல் இருக் 

தலைந்தான். கடை.௫யிம் பிதாவின் கட்டளையையும் 

மறந்தான், அவன் அவ்வாறு சொன்னபோது கங்கை 

அவனை கோக * இனி உம்முடைய இக்தப் பிள்ளை 

யைக் கொல்லவில்லை, நம்முடைய உடன்படிக்கைப் 

பிரகா.ரம் நான் உம்மூட னிருக்கவேண்டி.ய காலம் 

முடிந்துவிட்டது. நான்தான் கங்கை, ஜாது முனி 

ar புத்திரியாகையால் எனக்கு ஜாந்௩வி யென்று 

வேமொரு பெயருமுண்டு, எனக்குப் பிறந்த எட்டுக் 

குழந்தைகளும அஷ்டவசுக்களே யன்றி வேறல்லர், 

இவர்கள் ஒருபெரிய இருஷியிணீடமிருக்து நந்தினி 

யென்னும் காமதேனுவைக்களவாடிப்போய்விட்டார் 

கள், ௮ வர்களில தயா என்பவன்தான் இக்காரியஞ் 

செய்தவன், மற்றவர்கள் இதற்கு உதவிபுரிக் தவர்கள், 

இருஷி மிகவுங் கோபங்கொண்டு எல்லாரையும் “நீங் 
கள்செய்தபாவத்தின் பலனை அனுபவிக்கும் பொருட் 

டுப் பூமியிற் போய்ப் பிறக்கக்கடவிர்கள்' எனச்சபித 

அவிட்டார். பிறகு அவர்கள் ௮வசைக்கெஞ்சிக் கூத் 
. 
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தாடிக்கேட்கவே மனமிசங்குத் தயா என்பவன் தவிர 

மற்றவர்கள் உலகினிற் பிறந்த ஒருவருஷத்திற்குள் 

மாட உடலம் விட்டு இவ்விடம் வந்துவிடலாமென் 

னும், தயா மாத்திரம் பூமியிலநேகநாளிருக்து உழ்னற 
பின்புதான் இவ்விடம் வரலாமென்றுஞ் சொன் 

னார். பிறகு ௮ஷ்ட வசுக்களும் என்னிடம் வநது 

எனக்குக் குழுந்தைகளாய்ப் பிறக்கவேண்டுமென்றும், 

பிறந்தவுடனே தங்களைக் கங்கையி லெறிந்துவிட 

வேண்டுமென்றும் என்னை வேண்டிக்கொண்டார்கள், 

மாநுடயாக்கையிலிருப்ப.து அவர்கட்குச்சிறையிலிரு 

ப்பதுபோலிருந்தது. இவ்வுலக வாழ்க்கையினின்றும் 
உயவிக்கும் வண்ணம் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி 
செய்தேன், சாக்தமும் அருளஞூம் வாய்க்து ௮ரசசிகா 

மணியாய் விளங்கும் ஓ சந்தனுமஹா.ராஜனே | இரு 

ஷியின் சாபத்தினால் இவனொருவன்தான் இப்பூமியி 

லின்னுங்கொஞ்சக்கால மிருந்து மறுபடியும் சுவர்க்க 

மடையவேண்டியவன்”” என்று சொல்லி அக்குழந் 

தையையும் தற்காலம் தன்னுடன் கொண்டு கங்கையா 

னவள் அரசன் கட்புலலுக் ககப்படாது போய விட்ட 

exter, * 

சாதற்குச ௪னங்கள் சாகா ரணமாயச் திகிலடை 

Spies, தேவதைகள் இவ்விடம் வந்து பிறந்திருக் 

கிறபோது தாங்கள் ஒரு சிறைச்சாலையி லகப்பட்டுக 
கொண்டதுபோ லெண்ணுகிமுர்கள், மரணத்தை ௮௪ 

சிறையினின்று தம்மை மீட்கிற ஒரு ஈண்பனைப் 
  வைகளை 

a * வியாசபாரதம், ஆதிபருவம் § 96-99, 

ச
ெ
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போற் பாவிககிருாகள், இவ்வுலகிலுள்ள நாம் ஒரு 

குழந்தை பிறக்கும்போது ௮இக ஆனந்தக்களிப்பி 

லாழக்து ஒருவன் இறக்கும்போது சற்றேனும் யோ 

Burs அறிவீனத் தினால் அழுவதையே கம் தொழி 

லாகக் கொள்கிறோம். இஃது, ஈமது சிநேததனைச 

சிறையிலடைக்கும்போது ஆடல பாடல் சங்கீத முத 

வியவை கூடிய விழாவுடன் விருந்துண்டு, அவனைச் 

எறையினின்௮ு விடுக்கும்போது வருத்தத்துடன் 

அழுவதையொககும, எப்படி அஷ்ட வசுக்களையும் 

கநஙகையானவள மாநடதேகமாகிய கூண் டினின்றும 

விடுதலை செய்தனளோ அதைப்போலவே ஒவ்வொரு 

மரணமும சமபவிககுமபோது கடவுளொருவர், ௮ 

டைபடடிருககும ஆத்மாவை விடுதலை செய்கிஞு£, 

நமககு வருத்தமதையுண்டாக௫த் இங்கு Alor i gi 

போல் நமக்குப் புலபபடும் விஷயஙகளெல்லாவற்றி 

லும் கருணை யங கடவுரடடைய கைவண்ணத்தைக் கா 

ணுமாறு இக்கதை ஈமக்கு நன்கு தெரிவிக்கின்றது. 

இவர்கள் ஈமக்குத$யகு செய்வார்களென் ரெண்ணு 

Ug) bog அ.றியாமையேயாம், 

கங்கையானவள் தன்னெட்டாவது புதஇரனைத 

தன்னுடன் கொண்டுபோனதாக மேலே சொல்லப் 

பட்டி ருக்கிறதன்றோ? ௮வன் யெளவனபருவழமுற்க 

தும் ௮வனைச சந்தனலுவினிடம் கொண்டுவக்து விட் 

மிப்போயினள. சந்தனு மகாராஜாவினிடம வந்த 

போது அந்தப்பிள்ளை நான்குவேதம், ஆறுசாஸ்தி 

ரம், அறுபத்து கான்கு கலைகளிலும மிகக பாண்டிக் 

திய முடையவஞய்க் காணப்பட்டான், அஃதாவது
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கடம் திரியருக்குரிய ஆயுதப்பயிற்சி, யானையேற்றம், 

குதிரையேற்றம் முதலியனவற்றிலும் சிறந்த வீர 

பினானென்சு. அவனுடைய பலமும் பராககி.ரமமும 

௮ இகம், சா£ஸ்திரஞானம் எவவளவு ௮ திகமாயிருக 

தசோ அவ்வளவு சுிறப்பும்றிருந்கன அவனுடைய 

தகப்பனாரிடமிருக்கவேண்டிய பக்ஷமும் பக்தியும், சம 

யம் வாய்த்தபோது மற்றலாகள இவற்றை அறிக்து 

ஆச்சரியப்படவும் .நயிறறு, 

ஒருகாட் சந்தனு மகாராஜா வேடிக்கையாய் 

யமுனை யாற்றஙகரையில் உலாவிக்கொண்டிருந்தபோ 

து பெண்களுக்குரிய எல்லா லக௯்௲ணமும் ௮.இக 

அகும் வாய5த ஒரு சன்னிகையை அவ்விடங்கண்டு 

அவளைத் தன நாயகியரககிக்கொள்ள விருப்பஙகொ 

ண்டான், அவளோ அழகுவாய்ந்தவளர யிருந்த 

போதிலும் இழிகுலகுசவனாகிய மன் வலைஞஷனுடைய 

பெண், அவள் பெயரோ மச்சகந்தி, பரிமளகந்தி 

யென்பது ௮வஞககுப பராசரராற் கொடுக்கப்பட்ட 

மறுபெயர், இவள் கன்னியா யிருக்கும்போதே இவ 

௬ககு இவளிடமாகப் பிறந்தவா வேதவியாசர், அவ 

ஞூடைய தகபபன் ௮ரசனை கோக்கி 4 என் குமா 
மத்தியினிடம் உற்பவிக்கும புதல்வனுக்கு உனச 

குப் பிறகு பட்டங்கட்டி, வைக்கிறேனென வாக்கூத 
தத்தஞ செய்தாலொழிய, என்புதல்வியுனச்குப் பத 

இனியாகாள்'? என்றனன். முன்னமே இரத்தினம் 

போன்ற பிள்ளை யொருவனிருத்தலின், தான் அனுப 

விக்க விரும்பிய சிற்றின்பத்தின் பொருட்டு ௮வனை 

நீக்க எண்ணமில்லாதவனாய் ௮௫௧ வருத்தத்தோட
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வீட்டுக்குத் திரும்பினான், தன் தகப்பனார் Be 

வருத்தமுற்றிருப்பதை ௮வர் முகக்குறிப்பாற்கண்டு, 

௮இ௧ அன்புடன் அதற்குக் காரணம் யாதெனக் 

(Ce yar தமசெண்ணச்தைக் தன்னிடம் ஒன் 

Dey சொலவதற் இல்லாமையால், அவன் yrs 

னுக்கு அந்தரங்கமான மக்திரியினிடம சென்று wT 

சனுடைய மனக்கிலேசக்தை எப்படி. நீக்கலாமென் 

முலோடத்தான், அம்மக்திரியார் மன் வலைஞனு 

டைய குமா.ரத்தியின் விருத்தாச்தத்தைச் சவிஸ்கார 

மாய்ச் சொல்லவே தேவவிீரதனெனும் பெயர் பூண்ட 

இப்பிள்ளையும் தன்னுடன் சில க்ஷத்இரிய வீரர்களை 

அழைத்துக் கொண்டு மச்சகந்தியின் தகப்பனிடம் 

Oram, “ror குமாரத்தியாதிய * மச்சகந்தி 

யை அசன் தன் பத்தினியாககிக்கொள்ள விரு 
ம்புகின்னான். தடையில்லாது கொடுத்தல் வே 

ண்டும்” உன்று சொல்லலும், சத்தியவதியின் தகப் 

பன் தேலவிரதனைகோக்கி 4 அரசனுக்கு இதற்கு 

முன்னமே ஒரு புக்தரனிருக்கின்றான், அவனுக்கு 

இராஜ்ஜியம் கிடைக்குமே யொழிய *ததியலதிக்குப் 

Godt புத்திரனுக்கு ௮-தில்லாமற் போய்விடுமே, 

ஆகையினாறமுன் கொடுக்க எண்ணமில்லை!” யென் 

மூன், அதற்குச் தேவவீரதன் தன்னுடன் கொண்டு 
வ%தவாகளையும் வைத்துக்கொண்டு மீன்வலைஞர் தலை 

வனைகோக்கி 6 என் சபதத்தைக்கேள், நீவிரும்பிய 

வாறெல்லாம் செய்கின்றேன், நான் தான் சந்தனு 

மகாராஜாவின் பிள்ளை, என்பெயர் தேவ விரதன், 
  

* இகளைப் பரிமளகந்தி, சத்தியவதி என்ன.ுமுண்டு,
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இனி என் கதைக்கு உன் புத்இரியினிடமாகட் பிறக் 

கும் பிள்ளையே எங்களுக்கெல்லாம் அரசனாயிருக்கட் 

டும்” என்று தன் நகப்பனாருடைய விருப்பத்தை 

நிறைவேற்றும் பொருட்டுக் தனக்குரிய இசாந்ஜியத் 
தையும் எறிந்து விட்டான், இப்படிச் செய்தும் சத்தி 

யவதியின் ககப்பன் திருப்தியடையாது தேவவிரத 

னைப் பார்த்து ₹: ம உன் வாய்மையை நிலை நிறுத்து 

வாய் என்பதில் எனக்குச் சிறிகேனும் சந்தேகமே 

யில்லை. ஒருவேலா உனக்குப் பிறக்கும் பிள்ளைசஞும் 

அப்படியே யிருப்பார்களா வென்பது தான் சற்றே 

சந்தேகததிம்கிட மாயிருக்கிறது”” என்முன், அதற்க 

வன் வலைஞர் தலைவனை நோக்கி 44 நான் முதலில 

இராஜ்ஜியத்தை துமகஈகசேன், புத்திராகளுடைய 

விஷயத்தைக் குறித்தும இப்போகசே ஒரு முடிவு 

செய்து விடுகினமேன், அஃதாவது இன்று முக 

லென்றும் பிரமசாரியாய் இழுந்து வீடுகிறேன், புத 

இரனில்லாமல் யான் இறந்தபோதிலும் கான் புத் என் 

னும் நரகம் புகாது ௬வர்க்கத்நையே யடைவேன், 

தகப்பனுருடைய விருப்பத்தை எப்படியாயிஜும் 

நிறைவேற்றினாற போதும்” என்று சொன்னதும் 
எல்லோரும் மிகவும் ஆச்சரியமடைய, தேவர்கள் 

புஷ்பமாரி பெய்து இவன் தான் பீஷ்மன் இவன் 

தான் பீஷ்மனென்று ஆரவாரித்தார்கள், ஆம், 
இவன்தான் பீஷ்மன், இவனை பிப்படி.௪ சொலவதற் 

கோசையமுமுண்டோ? மற்மவர்களெலலாம் எதைத் 

தும்மாயிருக்குச் சமானமாகப் பாவிக்கிருர்களோ Jy 

தைத்துறந்து தான் வாய்மையையே ஆதிமுதற்
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கடைப்பிடித்து அதனை நிறை வேற்நியவனல்லனோே 

இவன் ? எல்லாம் முடிந்த பிறகு சத்தியவதியைப் 

பாரத்து * அம்மா! இந்த இரதத்தில் எழுந்தரு 
ஞூக,ஈமது வீட்டுக்குப் போசலாம்'' என்றான், ஏறி 

னதும் தன் தந்தையின் முன்பாகச் ௪த்தியவதியைக் 

கொண்டுவந்துவிடவே தகப்பன் .ஐச்சரியமும் ஆன் 

கமும் ௮டைநஈது பிள்ளையைப்பார்த்து, 

* * த௲தையர்ச் குதவு மு.தவியி னெனக்குச 
FSU கூதவினை யனக்கு 

மைந்தருக் குதவு முதவியிற் சிறிது 
மாதவஞ் செய்திலே லஐுதவச் 

சிர்சையிற் றுறக்கம் வேண்டுமென் றெண்ணிச் 

செல்லுமன் றல்ல.துன் ஐூயிர்மேன 

முந்துறக் காலன் வரப்பெறாு னென்றே 

முடிவிலா வொருவர மொழிஈ்தான,” 

ஓ! குழந்தாய் ! % விரும்பினலொழிய மர 

ணம் உன்னை ௮ணுகாதொழிக, பாவசிந்தை யென் 

பது சிறிதேலும் இலலா£? சற்புத்கரனே ! உன் 

னுடைய உத்தரவினபேரில்கான் யமன் உன்னை 

யணுகுவான்'? என்று ௮சாவதிச்சகான், 

அங்ஙனம் தன்னருமைப் புதல்வனை ஆர்வ 

இத்து நின்றதும், 
% ** அம்புவி பரசன் மாமனு மரச 

னடிபணிர் தவயவத் தழகா 
ஓம்பரும் வியக்குங் களியைமுன் ஸிறுத்தி 

யொடுங்கென் வாய்புதைக துரைத்தா 
னெம்பெரு மானீ கேட்டரு ஞனச்கே 

யிசைஈதமெய்த் தவம்புரி யிவளை 

* வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்,
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வம்பவிழ்,மலர்மா தென்பதே யனதி 
வலைஞர்்மா மகளெனக் கருதேல்.'” 

என்று சொல்லி மேலும் வலைஞர்த$ தலைவன் தன் 

மகளருடைய வரலாற்றை முற்றுஞ்சொல்லி முடித் 

கான், பிறகு சந்தனு மகாராஜா, 

% £ இன்று நற்நின மென்றிளர் தோகையை 

மன்ற லெ.ப்தினன் மாநிலம் வாழ்த்தவே,” 

அவரூடன் சோந்து அகேககா ளின்புற்றிருகது 

சித்திராங்கதன், விசித்திரவீரியன் என்னும் இரு புதல் 
வர்களைப் பெமமுன், இவன இறுதிக்காலத்தில் இவ் 

விரு புத்திரர்ககாயும பீஷ்மரிடம் ஒப்பித்து இவ்வுல 

சம்விட்டு விண்ணுலக மடைர்கான, இவரில் ஷூத் 

தவனாகிய சிசஇராயகதனுக்கு இவா பட்டஞ் சூட்டு 

வித்து இருவமையும எல்லாவிதஙகளிலும தாம் பாது 

காத்துவந்தா, கொரஞுசக்காலத்திற்குட் சிதஇராங்க 

தீன் ஒரு யுத்தகளத்தில் மடிந்தான், மடிய வன 

சகோதரனாகிய விசித்சொவிரியனைத் கான் சிம்மா 

சனா இபதியாக்கி அரசு புரியும்படி. செய்துவந்தார், 

இவனுக்குத் தக்க பருவம் வந்து விட்டபடியால ல 

FROM IPS! Da கன்னிகையைப பாரத்து மண 

வினை முடிக்க வெண்ணினா பிஷ்மர், அக்காலத்தில் 
மணமகள ஸ்வயம்வரத்தில் வரனை அடைகிறது வழ 

க்கமாயிருந்தது, அ௮ல்தாவது மணமகளே தன் கண் 

ணுக்கு ரம்மியமான புருஷனை அ௮தற்காகக கூடிய 

சபையினின்றுந் தேர்தெடுத்து அவனுக்கு மாலை 

சூட்டுவது வழக்கம், இதற்குக்கான் ஸ்வயம்வர மென் 

அபெயர், அத்தருணத்தில் ௮கேக ராஜராஜாக்க 

  

  at வெல்க பயம 

வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்,
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ஞூங்கூடி.த் தங்கள் தங்கள் புஜபல பராக்கிரமங்களை 

யெல்லாம் காட்டுவது வழக்கம். இவற்றிலெல்லாம் 

யார் சிறக்து விளங்குசன்முனோ அவன்தான் அப் 

பெண்ணை ௮டைதல்கூடும், அந்தக் காலத்திற் கரசி 

சாஜாவின் புத்திரிகளாகிய அம்பை, அம்பிகை, அம்பா 

லிகை என்னு மூவருடைய கல்யாணத்திற்காக ஸ்வ 

யம்வரம் காட்டப் பெற்றிருந்தது, விசித்ெவிரிய 
னே அதிக இளம்பிராய முள்ளவன், ஸ்வயம்வாத் 

இற்கு வரும் எல்லா அ.சசர்களையும் வென்று கன்னி 

யரைக் கொண்டு வருவதற்கோ இவனுக்குப்போது 

மான சாமர்த்தியமிலளை, பிஷ்மர் இவனுக்குப் பதி 

லாகப்போய் மூன்று பெண்ககாயும் தம்மிரதத்தில் 

ஏற்றிவைத்துக்கொண்டு எல்லா அரசரையும் பார்த்து 

ஐ அரசர்களே / MAUI DOT FGM Hd அரசனும் 

மணமகளைத்தன் வலிமையினாற் கொண்டுபோகலாம், 

வேது யாயேனும் அப்பெண்களை விரும்பும் பக்ஷத் 

இல் எவன் கொண்டுபோய் விட்டானோ அவனைப் 

புறங்கண்டு பெண்க௭ மட்டுக்கொண்டு போகலாம், 

இதுவும் சாஸ் இ.ர.த்இர,கஇற்கொக்த நடவடிக்கை 

தான், சாஸ்திரப்படி. நான் இப்போது கடந்தேன், 

வேண்டுமானால் உங்களில யாவசாயினும் என்னுடன் 

போர் புரிந்து இப்பெண்களைக் கொண்டுபோகலாம்!' 

ereat lpr, உடனே அங்கிருந்த அரசர் களெல்லாம் 

௮௧ கோபங்கொண்டு இவரை யெதிர்க்கவே தாம் 

தனியே நின்று எல்லாரையும் புறங்காட்டி. ஒடும்படி. 

செய்து காரராஜலுடைய பெண்களைக் தம் தம்ழி 

க்கு விவாகம் செய்யும்பொருட்டுத் தம்முடன்
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கொண்டுவந்து விட்டார், ஒருவன் தன் மகளையும் மரு 

இயையும் உடன்பிறந்காளையும் பார்ப்பதுபோல் இவர் 

அவர்களைப் பார்த்தாரே யன்றி வேறு எவ்வித 

மான எண்ணங்களும் இவருக்கு ஜனிக்கவேயில்லை, 

இரதத்தைச் செலுச்திக்கொண்டு வரும்போது மூவ 
ரில ஞூ.த்தவளாகிய அம்பை என்பவள் இவமைகோக்கி 

£ நான் வேறொரு புருஷனை என்மனத்திற்கொண் 

டேன், தயவுசெய்து என்னைவிடல் வேண்டும்” என்று 

வேண்டவே ௮வளை அனுப்பிவிட்டு மற்றிருவரையும் 

தம் தம்பிக்கு விவாகம் செய்விச்தார, விசித்திர வீரி 

யன் சிலரா வில்லறம் நடத்இப் புத்திர சந்தான 

Her இறந்துபோய்விட்டான், புத்திரரில்லாம 

லிவன் இறநர்துபோகவே வம்சம் கக்ண்ச்சையடை 

bg போகுமேயென்கிற எண்ணம் சத்தியவதியை 

மிகவும் பீடித் துக்கொண்டி ருந்தது, 

சத்தியவதி இதனா லஇிக மனத்துயர மடைந்து 

எக்க முற்றிருந்தாள், பிறகோர்காட் பீஷ்மரை யழை 

த்து £ உன் தந்தையின் குலம் சந்ததஇுயில்லாமல் காச 

மாய்ப் போகலாமா? இனியாவது பட்டாபிஷேகம் 

செய்துகொண்டு விதந்துவாயப் போயிருக்கும் அம்பி 

கை அம்பாலிகை எனனுமிருவரையும் மணந்து புத 

இரபாக்கியம் பெற்றுச் சந்தனுவம்சம் இடையரு 

வண்ணம் காப்பாற்றும்படி. யான் உன்னை மிகவும் 

பிரார்க்திக்து ௮௧ விகயமாய்க் கேட்டிக்கொள்ளுகி 

றேன், நீ இதை மருது உன் அன்னையாதிய என்வே 

ண்டுகோஸிற்கு இணங்கல் வேண்டும்'”? ஏன வேண்டி. 

னாள், சிகேகிதர்களும் ப₹.துக்களும் சத்தியவதிவேண்
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டிக் கொண்டதுபோலவே Gagner Age Baus 

துடன் தங்களுக்கும் சங்கள் நாட்டிற்கும் ௮ரசராயத் 

கங்களை அளித்துப் பாதுசாக்ச வேண்டுமென்று 

பிராரத்தித்தார்கள். இல்லற வாழ்க்கையும் சிம்மாசன 

மூம் தங்களை யேற்றுக்கொள்ளும்படி. அவரை கோக் 

இச் சென்றன. இவர் அன்று செய்க சபதந்தான் 

குறுக்கே நின்றது, சபதந்கான் ; ஆயினும் என் ? 

(ரீஷ்மருக்குச் சத்தியத்தினும் மேலான பொருள் 

வேறரொன்றுண்டோ ? 

% 1 பாமெய்யாச் சண்டவற்று ளில்லை யெனைத்சொன்றும் 

வாய்மையி னல்ல பிற? 

என்பது இவர்க்கும் பொருந்தின தன்றோ ? பிஷ்மர் 

தமது சிற்றன்னையை நோகதி (அம்மா, தாங்கள் 

சொல்வது சரிதான், தாம சாஸ்திரத்திற்கும் ஒத் 

கீதுதான், ஆயினும் பிரமசரியத்தையே நான் எப் 

போதும் விரதமாகக்கொண்டு ஓழுகுவேனென்று 

கூறிய சபதம் உங்களுக்குக் தெரிந்த விவய£கானே, 

என் சபதத்கிற்ரு விரோ2மாய் ஈடக்கவும் எண்ணு 

வேனே? திரிலோக சாம்பிராஜ்ஜியம் வருவதானாலும் 

சரி, அல்லது அ௮கனிலும் ௪றஈத பதவி இடைக்கிறகா 

பிருக்தாலுஞ்சரி, அவற்றை யொருபொருளாக மதப் 

பேனோ ? ஒருகால மண் கன் மணத்தை மாற்றினும் 

மாற்றும்; ஜலம் தன் குஸிர்ச்சியை மக்கஇனும் மக்கும்; 

ஒளி கன் உருக்காட்டு மியல்பினை ஒழிக்கனும ஒழிக் 

கும், வளி தன் பரிசம் மறைககினும் மறைக்கும் , 

அக்னி தன் சூட்டை யகற்றினு DED MILD ஞாயிறு fon 

* திருக்குறள், 
வதை மெய்ய அய் te eee pinta iinet ce    
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ஜனொளி யிழக்கினு மிழக்கும்; திங்கள் தன் தண்கதிர் 

விலக்கிலும் விலக்கும், விண் தன் ஒசைசெய் யாற்றலை 

ADEA gd ADS Gin, AGS aoe are Capen 
தனது ஆண்மை இழக்கிலும் இழக்கும், தருமதேவ 
தை நடுவுநிலைமை குன்றி ஒரு புடைச்சாரினும் சா 

ரும், யானே சொன்னசொற் பிறழேன், காயே ! 

என்னை மன்னிப்பாயாக” என்றார். சத்தியவஇ எவ் 

வளவு வருத்தத்துடன் பிரார்த்தித்தும் பீஷ்மர் ௮வ 

ளுடைய வேண்டுகோஞுக்கு இணங்காது மேலும் 

சொல்லத் தொடங்கினார், * Yoo! சத்தியத்தி 

னின்றும் தவறுதல க்ஷக்கிரியனுக் கடுக்குமா ? உன் 

னுடையமனவருத்கம் ஈங்குமாறு ஒருயுக்க சொல்லு 

கின்றேன், சந்தனு வம்சம் காஸ்இியாய்ப்போகக்கூடா 

சென்பதுதானே உன்னுடைய கோரிக்கை,அதுதான் 

என்னுடைய விருபபமும, க்ஷத்திரிய வம்சம் இறுத 

யடையும்போலிருக்கும்போதுதக்சவர்களைக்கொண்டு 

புத்திர சந்தானம் பெறுகிற ஐ வமக்கம், இது தொன் 

தொட்டு வழக்கமாய் வட்துகொண் டி.ருக்னெ்றது. 

இதற்கு ஸ்மிருதியினுடைய அக்காசியமிருக்கின் 

து, வேண்டுமானாற் பெரியவர்களையும் ௮ழைக்து 

விசாரித்துத் தகுதியானவற்றைச் செய்யலாம், ௪௩% 

கேகம் வேண்டுவதில்லை” யென்று அன்னையைத் 

தேற்றி * ஒருபெரிய இருஷியை வரவழைத்து வித 

துவாயிருககிற ராஜஸ்இரீகளிடமாகப் புத்திரருண்டா 

கும்படி. செய்யலாம, அப்புத்திரர்கள் விசித்திர விரி 

யனுடைய புத்தரர்களாகவே மதிக்கப் பவொர்கள்?? 

எனறு சொல்லவே சத்தியவதிக்குப் பூர்வஞாபகம்
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வது, தான கன்னிகையா யிருகதபோது சன்னி 
டம பராசரருஈகு ஒரு பிள்ளை பிறகததென்றும, பிற 

௩தவுடன் ன்னை விடடுவிடடு உடனே தன் தகபப 

ருடன் ௮ந்தபபிள்ளை செனறுவிடட தெனறும, 

௮கதபபிள்ளைதான கிருஷ்ண த்வைபாயன வேத 
வியாசசெனதும சொன்னாள், தனக்கு எபபோதா 

வது சஷ்டகாலம் ௪ மபவிககுமபோது அவா தமமை 

நினை கதால, காம வநது உசவி புரிகது போவதாகக் 

ழ், BOs on றுஞ சொன்னாள, தன புத்திரனை கொக 

இப “ பீவுமா, நீ விருமபும பக்ஷத்தில வியாசரைக 

Os 4 தியானிககிறேன. அவர் உடனே வரு 

ann” என்று சொல்லி அவரை நினைத்ததும உடனே 

௮நது தோன்றினா வியாசர், அப2பாதிருகத ௮௪௩ 

தாபபதமை அவருடன சொலலவே அதறசவா ** அ 

மாம! வேண்டுமாயின புததிர சககானம உணடாகும 

படி செய்யலாம; அதறமு, ம தகக காலம வேண்டா 

மா? இ சென்று இபபோதே உண்டாகவேண்டு 

மென்பது உமது விருபபமாயின தமபியிலுடைய 

பததினிகள என விகார ரூபததைச சகிதது எனனு 

டன் கலக்காலதான் புத்திர சஈகானமுணடாகும். 

இதைசசகித்து என்லுடன சேருவார்களாகில, வது 

வே ௮வாகள அகோரதபக செயததறகுச சமானம” 

என்று வேதவியாசர் தம அ௮ன்னையினிடம சொன 

ஞா, சததியவத் தன் மருகியரை ௮௧ பிரயாசப। 

பட்ட அவருடன் சே. இணங்குமபடி செயதாள். 

அபபடிசசெய்தும மூத்தவள் அவருடைய கறு தத 

முகத்தையும், தாமிரவர்ணம் போனற சடையை 
4
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யும், தீப்பொறி பறக்கும் கண்களையும், வளர்ந்து 

மார்பினிடம் புசளும் தாடியினையும் கண்டு அவர் 

தன்னை யணுகினவுடன் சககக முடியாது பயந்து 

சண்ணை மூடிக்கொண்டனள், தன்னை அநுபவித்துப் 

போம் வரையில் மூடி.எ கண்களைச் சம்றேனும் இற 

ககவேயில்லை. அகவே அவளுக்குப் பிள்ளையாய்ப் 

பிறந்த ஆத்மாவேர் தான் முன்செய்த கர்மசேஷூத்தி 

னாற் கண்ணிலாத் தேகத்தில் இருக் துழலவேண்டி 

வந்தது, வியாசரும் அவளுக்குப் பிறககும் பிள்ள 

யானது பிறவிக் குருடா பிருக்குமென்று முன்னதாக 

வே சொன்னார், இபபிறவிக் குருடனதான் திருதராஷ் 

டி.ர மகாராஜா, ௮மபாலிகையோ ருஷியைப்பார்த்த 

தும் பயர்து தேகம் வெளுததுப்போய் விட்டாள்.' 

அவளிடமாகப் பிறந்த பிள்ளையோ வெண்குட்டம் 

பிடி.த்கவனாய்ப் போய்விட்டான், இவன தான் பஞ்ச 
பாண்டவர்களுடைய ததையான பாண்ட மகாராஜா, 

இவ்விரண்டு பிள்ளைகளும் இப்படிப் பிறப்பார்களெ 

னத் தெரிகதவுடன ஒருபழு.து மில்லாத பிள்ளை 

ஒன்று வேண்டுமெனச் சத்தியவதி வேதச் வியாசமை 

வேண்டிக்கொண்டு தன் பாதீதமருகியை அழைத்து 

இருஷியினிடம் மறுபடியும போகச சொன்னாள, 

அவள் தன் மாமியாருடைய வார்த்தைக கணங்காது 

தன் வேலைக்காரியாகிய ஒரு சூத்திர ஸ்.திரீயைக 

தனக்குப்பதிலாக அவரிடம் அனுப்புவித்தாள், ௮வ 

ளோ இவர்களைப் போன்று காவங்கொள்ளாது இரு 

வியினுடைய பெருமையை நினைத்துப் பயபக்திய௪ 

னும் ௮இ௧க விசுவாசத்துடனும் ௩டந்து கொண்டான்,
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வியாசா அவளை அசீர்வதிக்த அவளிடம் செல்லவே 

தருமதேவதையே ஒருரு வெடுத்து அவளுக்குப் பிள் 

ளையாய்ப் பிறந்தது, அந்தப் பிள்ளைக்குத்தாள் விதுர 

னென்று பெயர், வேதவியாசருககு இத்தருண த்திற் 

பிறந்தவர்கள் மூவா, மூத்தவன் திருதராஷ்டிரன், இ.ச 

ண்டாவது புத்திரன் பாண்டு, மூன் முவது புத்திரன் 

விதுரன். முதலிருவரும் பாரதயுத்தத்து இருதிறத் 
தார்க்கும் முறையே தந்தையராயினார், விதுரரோ 

இரு தராஷ்டி.ரனுக்கு மக்திரியாயிருந்தார்,% 

இம்மூவரையும் இளமைப்பருவத்திற் பிஷ்மர் 

தம் பிள்ளைகளைப பாதுகாப்பதுபோந் பாதுகாத்து 

வந்சார், அும்ஜூவரும தங்கள் குலாசாரத இற்கு த் 

ற்க்க சடங்குகள்செய்து முடிக்கப்பெற்றவுடன் விக் 

இயாப்பியாசஞு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள், வர்கள 

தாம் அறியவேண்டிய வேதத்திலும் பாண்டித்திய 

ஐடைந்தார்கள், வில்வித்தை, யானை யேற்மம், குத 

சை யேற்றம், கதாயுதப்பயிற்கி, கத்தி விளையாட்டு, 

தர்ம சாஸ்திரம் இவைகளெல்லாவற்றிலும் மிக்க தே 

ர்ச்சியடைந்தார்கள், சரித்திரம், புராணம், பற்பல 

கலைகள், வேதம், வேதரம்கம் என்னுமிவற்திலும 

அதிக விற்பத்தி உடையவர்களானார்கள், அக்காலத் 

திற் புத்கொர்களின் சேகப் பயிற்சியில் தாய் தந்ைத 

யர் எவ்வளவு கவனம் வைத்திருக்தார்களோ yore 

ளவு கவனம் அவர்கள் புதஇரர்க்கு வேண்டிய மத 
ஞானம் குணஞானம் என்னு மிவைகளினும் பூர்த்தி 

யாய் வைத்திருந்தார்கள்,* 
  

* வியாசபாரதம், ஆசருவம். 4 104-106, * $ 109,
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இவர்களில் மூத்சவன் பிரவிச்குருடனாய்ப் போ 
பவிட்டபடியால அவனுக்கு இளையோனாகிய பாண்டு 

வுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார் பீஷ்மர், இரு 

கராஷ்டிரனுக்குச் சுபல தேசாஇபதியின் புத்திரி 

யாகிய காந்தாரியைப் பாரியையாக்கினார், *: கொ 

லலைக்குககள்ளி, குடிக்குச சகுனி” என்னும் போ 

பெற்ற குடிகேடனாகிய சகுனியின் சகோதரி இவள், 

ஆயினும் இவள் மகா பகுவிரல,க, கல்யாண மாள 

தற்கு முன்னமே தனக்கு வாய்க்கும் புருஷன் கண் 

ணிலானெளக் கேள்வியுற்றதும் மிகப்பரிதபித்துப் 

பறபல பொருள்களையும் பார்த்து அ.நுபவிகாத் தன 

ககுவரும் காயகனுக்குக் சண்ணிலலாதபோது சன 

க்கு மாத்திரம் சண்ணிருக்கலாகுமோ வென்று தன் 

சுண்ணையும் வஸ்திரங்கொண்டு கட்டிவிட்டகாக ஒரு 

கதையுமுண்டுி, ஸ்திரீகள் & “தங்கட யகரிற் மெயவம் 

தவம் பிறிதில வென்றெண்்ணி அவர்களிடத்து வைத் 

இருக்கும் பயம், பக்தி, விசுவாசம என்னு மிவற்றில 

og ஸ்இரிகளுக்கு நிகராக வேறு ஸ்திரீகளை ஓப 

பிட்டூீச் சொல்லுகல கூடாது, 

யாதவர்கஞஷுகரசனாகிய சூரசேனன் மகள் பிரு 

தா (குந்தி) என்பவளைப் பாண்டு பக்இினியாக்கி 

ஞர் பீஷ்மர், இவள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய 

தந்தையாகிய வசுதேவருடைய சகோதரி, இவஞு 

டைய ஸ்வயம்வாத்திற் பீஷ்மருடைய விருப்பத் தற் 

இணங்க இவள் பாண்டுவிற்கு மாலையிட்டாள். கொ 

ஃ சம்பசாமாயணம்,
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ஞசக்காலக்இற்குப் பிறகு மத்ர தேசாதிபதியாகிய 

சல்லியவுடைய சகோ தரி மாத்திரி என்பவளை யும் இவ 

நக்கு மனைவியாக்கிஞார், பாண்டு மகாராஜா இரண் 

டாவது மனைவி வந்த ஒரு மாதத்திற்குள் அநேக ராஜ் 

ஜியங்களைச் செயித்து மிகுந்த இரவியங்களை அஸ்தி 

OUT BDH கொண்டு வந்தரா, தம்மிரண்டு பத 

தினிகளையும் தம்முடன் கொண்டு வேட்டையாடும் 

விருப்பத்துடன் காட்டிற்குச்சென்று அவ்விடத்தி 

லையே சிலகாலம் வாசஸர்செய்துகொ ண்டி.ருக்தா ர், * 

ஓருகாள இவர் வேட்டையாடும்பொ ரட்ட வெ 

ளியிற் சென்றதும அவ்விடத்கில் மானுருக்கொண்டு 

இன்பம் நுகாந்து கொண்டிருந்த இருஷிா தும் அவர் 

பித்னியின் மேலும் தம் மதிமயக்கத்தால் QT pnt] 
எய்தார். அருளிலராயிருந்தபடியால இருஷியின் சா 

பத்திற் காளாகவேண்டி வந்தது. * உன் மனைவியுடன 

இன்பம் நுகர வெணணிச சேர்வாயாயின் இறக்கக் 

கடவாய்?” என்று சொல்லி, இருஷியும அவர் பததி 

னியும் பாண்டு டீகாராஜா எய்த பாணக்இன் கொடு 

மைபொறுக்க முடியாது 2 யிர் துறந்சார்கள், இரு 

வஹியின் சாபதமைக் கேட்டதுமுதல் கசமற்று ஏக்க 

மூத்றிருந்தார். பாண்டுவும, இன்பமனுவிக்க முழி. 

யாமற் போயிற்2ற என்னு மெண்ணத்தினாலுண்டான 

துக்கமன்று இது; புச்இரசக்தான மில்லாது சாகவே 

ண்டுமேஎன்னும் வருத்தந்தான், இவ்வருக்சம காளு 
க்கு நாள் அதிகரிக்கவும் தம்முடைய பொருளை 
யெல்லாம தானஞ் செய்து விட்டு UOTE ChE Tt» 

.... * வியாசபாரதம், ததிபருவம். 6 111-114, 
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செய்யும் பொருட்டுப் புறப்படவே குந்தி, மாத்திரி, 
என்னு மிரண்டு மனைவியரும் அவருடன் சென்முர் 
கள் * ் 

பாண்டுவிற்குப் பிள்ளையில்லா ஏக்கமே பெரிய 

எக்கமாயிருந்தத, இதற்சென் செய்யலா மெனக் 

குந்தியிவுடன் ஆலோடக்கவே அவள் தன் புருவ 

னைப்பார்த்து * நான் கன்னிகையா பிருந்தபோது 

தூர்வாசமகர்ஷீச்குப் பணிவிடை செய்யும்படி. என் 

தாய் தந்தையர் என்னை நியமிக்சார்கள், அவருக்கு 

ரான் அப்படியே கொண்டு செய்து கொண்டு வருகா 

ளில் அவர் என் பணிவிடைககு மிகவும் சந்தோஷப் 

பட்டி எனக்கு ஒரு மக்இரம் உபதேசித்துப் போயி 

ஞர், நத மந்திரத்தை எஃகச் தேவதையைக் 

குறித்து உச்சரிககின்றேனோ அந்தத்தேவதை பிர 

சன்னமாய் என்னுடைய எண்ணச்சை நிறைவேற்றும், 

வேண்டுமானால் அவர்களாற் புத்திர சந்தானம பெற் 
௮ப் புத் என்னும் ஈரகத் இனின்.றும் தப்பித் துக்கொள் 

ளலாம்” என்றாள், இதைக்கேட்டதும் ௮ரசன் மிக 

வும் மகிழ்ந்து 4 அப்படியானால தர்மதேவதையை 

வரவழைத்து ௮வரிடமாக ஒரு புத்திரனைப் பெறு 
வாயாக'' என்முன், அப்பறு. முறக்கடவுளுக்குப் 

பெழ்ற பிள்ளை தான் தர்மர், யுதிஷ்டிரர் என்பது ௮வ 
ருக்கு மறுபெயர், அதற்குப் பிறகு பர்ச்தாவினது 
வேண்டுகோளுக் இணங்கி வாயவினருளாற பீமனைப் 
பயந்தாள். பின்பு தேவேக்இரனை நினைத்தமாத்திரத் 

தில் அவன் வரவும் அவனுக்கு அர்ச்சுனனை யீன்முள், 
  

* வியாசபாரதம், ஆதிபருவம், 8 118-119.
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சன்கணவனுடைய விருப்பத்தின்படி. அந்த மந்திரத் 

தைச் தன் சகக்களத்தியாகிய மாத்திரிக்கும் உபதே 

சிகக அவள் அசுவினி Cs acm FR un FG நகுலசகாதேவ 

பென்லும் மிரட்டையரை பீனமுள், இவர்கள் தாம் 

பழச பாண்டவாகள் ; கேவகதைகளுக்குப் பிறந்த 

வார்சள், இவர்களும் தேவர்கள் தாம் ; இவ்விஷயம் 

முகவுரையிலேயே முன்னம கூறப்பட்டுள.து, இவர் 

களில் காலவ! முன் இக்இரராயிருக்கவர்கள், அர்ச் 

சுனன் ஒருவன்தான் நரன் என்னும் ௬ஷியாயிருந்து 

இப்போது இப்பெயர் வூத்து இந்தரனுக்குப் பிள் 

சையாயப் பிரஈகவன், பாண்டு மகாராஜா தனக்கு 

கோக்திசாபக்கை மறந்து ஒரு நாள் மாத்திரியொ 

மிஙகூட. மூயங்க முயனமுன், ஆவ் ஏன்ன சொ 

ல்லித்தடுகதும் கேட்கவேயில்லை, அவளிடம் இன் 

ub wer எண்ணங்கொண்டு அவளைத் தொட்ட 

மாத்திரத்திலேயே அவன் பிராணன் போய்விட் 

டது. மாத்திரியின் மடியின்பேரில அவன் உயிர் 

வி.டடதும் இவள் தேம்பித்தசேழ்பி அழுய் குரலைக் 

கேட்டுக் குந்தி ஒடி.வந்து பாரத்து, தன் கணவன் 

இறக்து கிடப்பதைக் கண்ணுற்று இவளும் அவ 

ஞூடன் சேர்ந்து அழ ஆரம்பித்துவிட்டாள், இவர்க 

ளிருவரும் தாம் தாம் தஙகணவருடன் போகவேண்டு 

மென்லும் விவாதம் உண்டாயிறறு. கடையில் ஒரு 

வாமுன முடிவும் ஏற்பட்டது, மாத்திரியின் மடியில் 

உயிர்விட்டபடியால் ௮வளே அவருடன் போகவேண் 

ஓ.யது நியாயமென்றும், அதற்குக் குந்தி யிணங்க 

வேண்டுமென்றும் மாத்திரி வேண்டிக்கொள்ளவே
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கு5தியும் ௮ரை மனத்துடன் சம்மஇத்தாள, : டனே 

தனனிரணடு பிளளைகளையும குக்தியினிடம ஒபபித் 
H+ தானு கன கணவனுடன் போய்விடடாள, 

குதி ஈகுல சகாசேவர்களையும தன புத்தரர்களேப 

போலவே அதிககவலையுடன பாதுகாத்து வளர்த 

துககொண்டு வடதாள, உடனே சில இருஷிசள் குகதி 

யினிடம போய அவளையும ஐவரையும ௮ஸ்தஇின 
புரிககுக கொணடேகிப பீஷ்ம இருகராஷ்டிராக 

hie Quid > ge Os or praer, பாணடுவி௰குரிய 

ரமககிரியைகளும, சிராத்தச சடங்குகளும, தகுகி 

யாய நிறைவேறறபபடடன, * 

சிருதராஷ்டிர மகாராஜாவுக்கும காநதாரியி 

னிடமாக நாறு புத்திரரும ஒரு பு திரியம (Gow sar 

Holl, இலாகளில மூத்கோனாகிய துரியோதனன் பீமன 

எனறைத்தினம பி௦ஈதானோ அ௮ன்றைத் தினத்திலே 

யே அவனிமிசைத தோனறினான், ஆயிலு£ தரி 

SUT Host oot பிறந்தபோது தாககுகிகள பறபல 

காணபபடடன, காறறும மழைய கலகது வீசின, 

காயும கரியும குரைகது ஊளையிடடன, சாகமும 

கழுதையும கரைகது கததின. இகதகைய துக்கும் 

கன அகேகம நிகழகதன, நலல காலததிற கேரகப 

பிரபஞசமும அதிலுளள வஸ்துககளஞும ஆனநத 

மடைகது அலஙகாரமாயத் தோனறும. காலம கெடு 

Bit யிருகதகால அதறகுச் தகக கெட்ட குறிகளையும 

கோற்றுவிசகும், இககுமுந்தையாலே குலம நாசமா 

கப போகவேண்டி. பிருக்கன்றகனமோ ? அக்றகுத் 

* வியாசபாரசம், அதிபருவ1. § 120 - 127,
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அக்கபடி நுசச பதார்த்தங்களுங்கூட ஏக்கமுற்றிருக் 

தன, அ௮ளனுடைய ஜாதகத்தை விதுரர் பார்த்து உல 

கத்திற்கு மாசம் வருமென்றென்ணி இவனை யெறி 
65) விவெதே ௨ க்தமமென்று இருக ராஷ்டினுக்குப் 

புத்தி Oe ரன்னா, அவனுக்குத் Boot முதற்புத் திரனை 

Irie விடுவதற்குச் சிறிதேனும் மனம வரவே 

பிலலை, தன்னுடைய நாசத்திற்கும் தன் தேச மழிவ 

ற்கும் துரியோதனன் காரணனயினான, இதற்கெல் 

லாம் காரணம் தகப்பனுடைய அறிவினமே யன்றி 

வெறிலலை, புததிர வாறந்சலலியத்தை மாததிரம் 

பார்த்கானே விர தானோ அ௮ரசனென் பதையும் 

கன் குரகஷ்டைய க்ஷமத்திற்குக் கடமைப்பட 
டிருககின்றா னென்பதையும் ௮வன் முழுதும் மறக் 

தான் போலும்! % 

நன்னெறி விட்டுத துன்மாாக்கத்திற் பிரவே 

சிஐம் உலகிற்கு ஈன்னெறியைக் காட்சிமபொருட்டு 

ண்னப்ிடொாண்ட தேவர்களுடைய தொழிலுக்கு 

உ தவியாகுமபொருட்டுப் பிறக்கான் துரியோ தன், 

முன ஐன்மாந்தரத்தில தான் செய்க செயலுக்குத் 

தக்சபடியும், தன் னெண்ணங்கஞக்குக் த்க்கவாறும் 

இத்தகைய வேலைக்குரியஒய் இவன் இத்தருணத்திற் 

பபீமக்கவேண்டி. வந்தது, இவன மிகக பலமுடைய 

வன், அதிக தைரியசாலி, கடவுளிடத்தும் சிறிது 

பக்தியுள்ளவன், அரசனுக்குரிய கடமைகளிற் பெ 

ரும்பானமையவற்றை அநுஷ்டித்துக்கொண்டும் வ 

தான், ் ஆயினும் தன்னயத்தையே கர௬அபவன் 
  

* வியாசபாரசம், திபருவம், 6 115.
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₹ நானே எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையாக வேண் 

டம், கானே ௮. சசனாகவேண்டும், கான் எண்ணிய 

வாறு எல்லாமியங்க வேண்டும்” என்னு மித்தகை 

யனவே ௮வனுடைய எண்ணங்கள், தன்னைப் 'பார்க; 

கினும் வேஜரொருவன் ஏதேனுமொரு காரியத்தை 

நன்முய்ச் செய்தால் மனம்பொருன், 

* 4 அமுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுச் 

தயுழி யுய்தீத விடம்" 
என்பதைச் சிறிதேனும் ஓரான், பொருமை மேற் 

கொண்டெழ்வே மனவமைதி யென்பதே அவனுக் 

குத் தெரியாது போயிற்று, அமழுக்காறுதான் ௮வ 

னுக்கு அர்தத்தில் ௮நதகனாய் வது தோன்றியது. 

அரியோசனனைப் பார்க்கினும் புதிஷ்டிரர் வயதஇனும் 

முதிர்க்தவரானதனால் இவர்தாம் நியாயப்படி அரசு 

செய்வதற்குரியவர், 

பாண்டவர்கராம் துரியோதனதியரும் ஒரேயி 

டத்தல வளராந்துகொண்டு வர்தார்கள், (மன் 2 51a 

பலவான், காளையர் குறும்பு YB pert vers, 

விளையாடும் போதே அவனுடைய துஷ்டத்தனம் 

முன்னிற்கும், மற்றெல்லோரையும் மூக்கைப்பிடித்த 

ஆட்பவொன், அனேகம்பேரை ஒருகாலத்தில் Rous 

தில அழுத்தி மூச்சுத் இணரும்படி. செய்து விடு 
வான். மற்றவர்களெல்லாம் ஆழ்றங் கரையிலுள்ள 

உர்த்திலேறிப் பழம் பறிக்கும்போது இவன் 8ழிரு 

ந்துகொண்டு சண்டமாருகம்போல் மரத்தைஅலைக்க 

எச்சனித்த மாத்திரத்தில் மரத்திலுள்ள பழ்க்களும் 
  

  
  

% திருக்கு ள்.
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அதைப் பறிப்பவாகளும பொத்துப் பொத்தென்று 

மே விமுவார்கள, இவன் பலமோ அவ்வளவு அதிக 

மானது. கெட்ட எண்ணத்துட்ன் இவன இபபடிச 

செயயாமற்போன போதிலும் இந்த முரட்டாட்டம் 

றறவர்கருக்குப பிடிககவே பிலலை, பல முள்ள 

பளெளைகள் யோசனை செயயாது தங்கள் பலத்தை 

உபயோகிப்பதனால் எல்லாருடைய விரோதததையும் 
சமபாதிததுக்கொள்ளுகிழுர்கள, பீமனுடைய பலத் 

சைபபார்க்கப பாககத் துரியோதனனுக்கு tps 

காறு அுகரித்துக கொண்டே வந்தது, அவனைக் 

சொனறுவிடவும் தீர்மானித்து விடடான், தன்னெண் 

anton நிறைவேறறும பொருட் சககாநதி தீர 

இல் ஒரு வசந்த மாளிகை சமைபபிததுப பாண்ட 

வாகளை விரு துண்ண வருமபடி. வேண்டினான, 

விருது நடத்தும காள் ௮ஈத.ரஙகமான சிநேகிதனைப 

போன்று நடித்து விஷஙகலந்த அ௮ன்னத்தைப பீம 

னுககுத் தன கையாலேயே கொடுக்கத் துணிக்தான், 
அனைவரும் போஜனமான பிகு ஜலக்கிரீடை செய் 

யும பொருட்டுக் கஙகையி லிறஙகினார்கள், ஆடிய 

vue எலலாரும கரையேறிவிட்ட ராகள், பிமலும் 

கரை ஏறினான், அதறகுள விஷம் தலைக்கேறி விட 

டது, மயக்கங்கண்டு மணலமேற் படுத் துறஙடவிட் 

டான், மறறவர்கள இதைக் கவனிக்கவிலலை, அரி 
யோதனன் மாத்திரம் பின் தஙகிப பீமன்விஷத்தினால் 

தன் உணாசசி யறறிருக்கும்போது ஆறறஙகசையித் 

படர்கதிருக்கும் கொடிகள் கொண்டு பீமனைக் கட்டிக 

சஙகையிலெறிக்து விட்டான். பீமன் கலகையில் விழு
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நததும பாதலமபோய மாகலோகத்தைச சோரந்சான், 

அங்கிருந்த சாபபயகலலாம தங்கள் காளி, காளா 

த்ரி, யமன், யமதூதி, சனனும கஙசள் விஷபபறா ராற 

கழிசாவே, தலைககறியிருந்த விஷமானது “மாமி 

பம்பாயவிட அவலுக்கு உணாசகி சற்றுஇகதது, 

உணாசூ வகததும தனனைப பிணிகதிருக்த கொடி 

களை யறுத்துச சாபபஙகளைக் கொனறு குவிகா 

ஆரமபிககான சாபபநுகள் தஙகள ரசனாகிய வாசுகி 

ரினிடம Cutis தஙகளைக காககுமபடி pannus 

டடன, Yt BBE உயாகத சர்ப்பஙகளினொன் று 

பீமலுடைப ஞூசாகையா பிருகதது. அதனுடைய 

வேண்டுகோ ஷககிணங்கி வாசுகி பீமனுக்கு அமித 

குடத்தினின ம கொஞசமமிர்தம குடிக்குமபம செ 
யதான், குடிசுகதும பலம மிக விருத்தியாய விட் 
டது, எட்டு காடகழிதது MUM For ூருக்குத திரு 

DLA Gc, Bl HDA Don DS தன னன்னை, தமையன, 

தீமபியாகதும ஆதியோடகதமாயசசொன்னான், விது 

ரா, யுதிஷ்டிரா இவர்கள் இதனை வெளிக்குத் தெரி 

WIT LDS அடககிவிடடார்கள், இவவளவு பக்ஷமா 

யிருந்தும துரியோசனன மாதகிரம தன் கெடட 

எண்ணத்தை யொழிகக மூயலவிலலை, பாண்டவா 

களிடத்து ௮வன வைத்த விரோதமூம கிருஷ்ண 

பகச்து இருளைபபோல காடோறும விருத்தி யடை 
og கொண்டே வநதது, 

குருவமசத்துப பிளளைகள ஒறறுமைபின்றி ஒரு 

வசோடொருவர் சசசரவு பண்ணிக்கொண்டு விணிற 

காலவகழிக்திறதை ௮ரசன ஈண்டு, ௮வாகளுக்குரிய
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ஆயுதப்பயிற்சு முதலியன கற்பிக்கும் பொருட்டுக் 

கிருபாசாரியரிடம் அவர்களை ஓபபித்தான், அவர்கள் 

இவரிடம் சிலகாலம் வரையில் “ஆயுசப்பயிற்சு செ 

ய்துகொண்டு வந்தார்கள, அப்போது Bauer 

லத்துத் துரோணாசாரியர் என்னும பெயர்பூண்ட 

(9 ராமணோததமர் ஒருவர் வாதிருக்சார், இவர் கிரு 

பாசாரியருடைய தஙகையாகிய இிருபியின் புருஷர், 

பாத்வாகர் என்னு மூனி புஙயாவருடைய புத்திரர், 

பாஞ்சால கேசாஇபதியாகிய பிரிஷதன் என்னுமர 

சன் புத்திரனாகிய துருபதனுடன் காமூம தம தகப் 

Lex tL ஒன்முய் ௮ஸ்திர சஸ்இராப்பியாசஞ செய் 

துதோக்தவா, து2ராணா இதறகு மேலும பிருகுவின் 

பு,* இரராகிய ஜமதக்னி முனிவரிடம இககலையைக் கற 

மதுமன்றி அவரிடமிருந்து ௮கேக அஸ்திர சஸ்திரவ 

களைப்பெற்று வரறைப பிரயோகடி சேய்யும் 

மூறைசளையும ஈன் ரயறிக்தவா, பிறகு யாதோ ஓரு 

காரியாததமாய நுப்பொழுது பாஞ்சால தேசத் 

திறகு அரசனாயும முன்னொருகாஉ தம்சகபாடியாயு 

மிருந்த துருபதனைப் பார்க்கும்பொருட்டு ௮வனரண் 

மனைககுசசென்று தாமதம் சிகேகிதனைபபார்க்க வ6 

திருபபதாக அவனுக்கு தெரிவிக்கும்படி சொன் 

னார், இவ்விஷயங காதிற்பட்டதும் துருபதன் விஷ 

ஜெர்துவைப்போற சீறி, பணசசெருக்கினால, வக்க 

வனைக் கோபக்குறியாற சற்றுக் கடுகடப்புடன் பார் 

த.து 4 எழைகளுடன் அரசர்கள் சிகேகமுஞ செய் 

வாரகளோ? ஒருவன்தா னர சனலலாவிடில ௮7௪௫ட 

ன் எப்படி சசிகேகம் செய்யத்தக்க அக்தஸ்துக்குவரக்
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கூடரிம் 1” என்று துரோணருடன் போய்ச்சொலலும 

படி. அவரிடமிருந்து வக்தவனைத் இருப்பியனுப்பி 

விட்டான். %* தெரன்மை மறவேல'' என்பதையும் 

அடியோடே அ௮லக்ஷியஞ செய்துவிட்டான். ஆலோ: 

இயொது சொல்லிய அ௮வ்விஷயம் அவனுக்குப் பின்பு 

அதிக அகர்த்தமாய முடிந்தது. துரோணர் ஒன்றும் 

மேற் சொலலாமல் திரும்பி ௮ஸ்.இனாபுரிக்கு வந்து 

தீன் மைத்துனனாகிய கஇருபருடைய வீட்டில் தங்கி 

யிருந்தார். துப்பாக்கி வயிற்றிற் பி.ரம்கி பிறக்காற 

போன்று அவர்ககுப் புத்திரராய உதஇத்த gag 
தாமா அப்போது அ௮ரசளங குமரர்களுக்கு வில் 

வித்தை கற்பித்துவரும் கிருபருக்கு ௮வவிஷயத் 

இதில் ௮இக உதவி புரிந்துகொண்டு வந்தார், * 

ஒரு காள் துரியோனாகியர் பக்து விளையாடிக் 

கொண்டிருந்தபோது அப்பந்து தவறி ஒரு பாழங 

இணற்றில வீழ்க துவிட்டது. அ௮கை யெடுக்க ௮வா 

களிலொருவ.சாலும முடியவிலலை. அவர்களுடைய 

உபாத்தியாயரசாகிய இருபர் முயன்றும முடியவில்லை. 

பந்தாடும் பிள்ளைகள் எல்லாப பக்கமும் பார்த்துப் 

பார்த்து விழித்துக்கொண்டி.ர௩தார்கள், அவர்கள் 
விழிக்கும்விழிப்புக்குப்பத் தக் இக்கும்போதாவாயின, 

அத்தருணத்தில் தரோணர் அந்தப்பககமாய்ப் போ 

யத்கொணடிருந்தார், அவர்கள அவஸ்தைப் படுகிற 
தைப்பார்த்து அவாகளை ௮ணுசெ சங்கதி இனன 

தென்று தெரிந்நுகொண்டு தன கையிலுள்ள பவித 
  

* அத்இனுடி, 1 வியாசபாரதம், ஆதிபருவம்ஃ$128) 129, 
191, 192.'
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இரத்மைக் கையினின்றுங் கழற்றி, பந்து விழுக் 

இருந்த கிணற்மிலெறிந்து அங்கிருந்த தருப்பைப் 

புல்லிலிரண்டொன்றை அதின்பிற்கு எமியவே அது 

பந்தை வெளிபிற் கொண்டுவக்துவிட்டது. பிறகு ஓர் 

புல் மோதிரத்தையும் வெளியே கொணர்க்தது, 

அதைக்கண்ட பிள்ளைகளனைவரும் அதிக அச்சரிய 

மூம் அனநதமுமடைகது அவருக்கு யாதேனும் 

உதவி புரிய வேண்டுமென்னு மெண்ணமுடையசா 

னார்கள், பிள்ளேகளை அழைத்து ₹ நீஙக விதைப் 

போய்ப் பீஷ்மரிடம் சொன்னாம் போதும், வேரே 

ரதவியும் புரியவேண்டாம்'” என்மு/ துரோணர். 

பிள்ளைகள் ௮இிக குதூகலத்துடன் தம் பிதாமகரா 

இய பீஷ்மரை யடைந்து Lt சங்கதியைச் சொன் 

னார்கள், பிள்ளைகளுக்குத் தகக ஆசிரியரை அடைய 

இதுவரையும் விசாரித்துககொண்டே. யிருந்த பீஷ் 

மர் இஈத்ச் சங்கதி கேட்டவுடன் இவ்வளவு வல்லவர் 

அசோணராய்த் காம் இருத்தல் வேண்டுமென்னும் 

துணிபுகொண்டு கிருபர் இல்ல.ச்இற்கு உடனே அவ 

ரை நாடிச் சென்றுர், துரோணரும் தம் சரித்து 

மெல்லாம் அவர்க்குச் சொல்லி மூடிகதாச, குரு 

புத்தராகளுக்கு ஆசிரியராக மீவண்டுமமென்் ae Gap 

மர் அவரை (வேண்டிப் பிள்ளைகளை ௮திக ஆனக் 

தத்துடன் அவரிடம் ஒப்பித்துவிட்டார், * , 

குருபுக்.இ.ரர்கள் தம் குருவை wor 6s gid ger 

இவர்களை கோக்கிக் * குழந்தைகாள் |! ஏன்மனத்இ 
  

* வியாசபாரதம், த௫பருவம், § 133, 

மகாமகோபாத்தியாமய் 

ட ஈ௫்டர். உ, வே. சரமிநாதையா
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லோபெண்ணமிருந்து என்னை எப்போதும் சஞ்சலப் 

படுத் திக்கொண்டே. யிருக்கின்றது. மீங்கள் என்னி 

டம் வில்விகதை முர்தலியன பயின்று nape 

விலஃலாளிகளாவதும் என்ணெண்ணத்தை உங்களி 

லெவரேஊும் * முடிக்கவல்லேன்” என்று சொல்லத் 

அணிவீர்களா 1 ௮ல்.து உஙகள் விற்றிறத்னொலேயே 

முடிக்கக்கூடியதுதான்”” என்று துரோணர் சொன்ன 

தும மற்றவர் மெளன சாஇக்கவும அர்ச் னஜெரு 

வனே “ உமது எண்ணம எதுவேயாயினும் அதை 

முடித்துவிட்டுத்கான மற்றெககாரியத்தையும் கவ 

னிப்பேன்'? என் முன், ௮ர௪எசுனன் அசானிடம் கலவி 

பயின்ற காலமெல்லாம் அவ. ரதகாணையைச் இரமேற் 

கொண்டு சிறிதேனும் தாமதமின்ி நடந்து வருவா 

ஞயினான். இவனுடைய விசுவாசலதிற் கிணங்கத் 

துரோணரும் இவனிடத்தில அதிக பிரீதியும் ௮ன் 
பும தாவமூம வைத்திருந்தார், ஒருகானிரவில் gir 

சுனன் முன்ன மருந்திக்கொண்டி ௬ுககையில இப் 

இடீசென்று அவிக்து போய்விடடது, ஆயிலும் 

அலவன் சாப்பிவெதை நிறுத் தவிலலை, இருட்டாயிருக் 

தும பழக்க ததினாற கையானது அன்னத்தை அள்ளி 

வாய்க்குச்கொண்டு கொடுத்து ॥ள்வகைக்கண்டு, 

* : இத்திரமுங் கைப்பழக்கஞ் செர்தமிமு சாப்பழக்கம் 
வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழச்ச--நித்த 
தடையு ஈடைப்பழக்க நட்புச் தயையுங் 
கொடையும் பிறவிச் குணம்,” 

என்றபடி. சாதகமே இதற்குக் காரணமெனச் தெரி 
ந்து, பழக்கக்தினாற் பற்பலபம்னையும் ௮டையலா 

% அவ்வையார் தனிப்பாடல்,
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மென்னு இரவிலும் கான் வில்வித்தை பயில ஆரம்பித் 

தான், இவனுடைய விட ரமுயற்சியையும் பத்திக் 

கூர்மையையும் ஆசிரியர் கண்டு மிகவும்வியந்தார், 

எவ்வளவு அமபமான விஷயமாயிருந்தாலும் 

அதனையும் அர்சசுனனைப்மிபால் ஒருவன் கவனிப்பா 

யின் அலன் பயனுடைய இன்னவென்பதையும் 

தோந்து தெரிதலகூடும், 

துோணரிடம நுக்காலத்தில் வீலவிச்தை கம் 

கும பொருட்டு புவரைச்தேடி. வந்தவர்கள் அநேகர், 

ஏகலைவன் என்பவன் நுவர்சளி லொருவன், இவன் 

நிஷதர்களுடைய அரசனது புத்திரன். நிஷுதர் ஒரு 

வகை வேடுவ ஜாதியார், இவன் அவரிடம் வந்து 

Bl ar Yay SRF €டனாக வேண்டுமென்று கேட்டும், 
துரோணர் அஸ்திர சஸ்திர அப்பியாசத்தில் 

மந்திரமும் கலநதிருக்கிறபடியால அவற்றைத் தகக 

வருணசத்இற் பிறந்தோர்க்கு மாஜ்திரர்கான் உபதே 

சிக்கக்கூடும், உன்னைப்போல்ற இழிகுலத்தினர்க்கு 
உபதேசித்தல் கூடாதே; கையால் உனக்கு உப 

தேசஞ்செய்தல் முடியாது” என்று சொல்லி ௮வனை 

௮னுப்பிவிட்டார், ஏகலைவன் சிமிதேனும் கோபங் 

கொள்ளாது garg பாததாமரையைத் தொட்டுக் 

கண்ணி லொற்றிக்கொண்டு வந்தவழியே திரும்பித் 

தன்னாடு சென்ரான், பிறகு இவஜோர் சிலம்பக்கூடம் 

சன்னாகஞசெய்து துசோணரைப்போன்ற ஒருரு 
லமைத்து அ௮வ்வுருவையே தனக்குக் குருவாகக் 

கொண்டு குருபுத்திரர் கற்றதற்குமேலும் தான் கொ
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ஞூசக காலத்திற்குட் கற்றறிச்துவிட்டான், இதற்கு 

யாது காரணம்? கான் குருவினிடத்துவைத்த பக்இ 

யும், தாலெத்துக்கொண்ட காரியச்தை எவ்விதத் 

திலும் முடித்தலே கடன் எனக்கொண்ட தனது' 

ஊக்கமும் விடாமுயற்சியுமல்லவா இக க்கிரத் 

இற் பஞ்சவரைக்காட்டினும் இவளை மிஞ்சினவனாக் 

கியது ? ஊக்சமும், விடாமுயற்சியும் ஒருவ னெக்கா 

லத்தும தான் அணியும் அபரணமாகக் கொள்ள 

வேண்டாமா? குருபுத்திராகள் வேட்டையாடக் 

காட்டுக்குச் செல்கையில அர்ச்சுனனுடைய சுணங் 

கன் ஏகலைவனுடைய சிலம்பக்கூடத்துட்சென்று 

துசோண பிம்பத்தை ௮ ததஞ்செய்ய ஆரம்பிக்கவே 

ஏகலைவன் கோபங்கொண்டு வில்லெடுத்துக் கணை 

தொடுத்து விட்டான், அஃது அந்த் நாயின் தேகத் 

இல் காற்புறத்தும் பாய்ம்து வாய் வழியாய் வந்து 

விட்டது. அமைப் பொறுக்கமாட்டாது முந்த நாய் 

குலைத்துக்கொண்டே தன் எஜமானனைத் நேடித் 

இரும்பிச்சென்றது. அவன் நுகனைர் சற்றுற்று 

நோக்கி * இஃன்பேரில் இவ்வற்புகமான பாணப்பிர 

யோகம் செய்யப்பட்டி௬க்றதே ! இது தமக்கும் 

எனக்கும் தான் தெரியுமென்று துரோணர் சொன் 

Cr, அவரிங்கு ஈம்முடன் வரவில்லையே, வந்தா 

லும் இதன் பேரில் த.ப்பாணத்தை எய்யமாட்டாரே, 

இதை யவரிடம் கற்றமிந்தவன் வேழொருவன் இங்கு 
இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று மீரமானித்து, 

சுணங்கன் போனவழியே தாலும் செல்ல, ௮ஃது 

ஏகலைவலுடைய சிலம்பக் கூடத்தைச் சேர்ந்தது,
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அ.ிலிருஈக் ஏகலைவன் வெளியில் வர்துபார்க்க 

அர்ச்சுனலும் அவனைச் சேர்ந்தவர்களும் வரக்கண்டு 

எதிர்கொண்டு அழைத்துவந்த தக்க உபசாரம் செ 

ய்து வித தஇியாப்பியாச த்சைப்பழ்றி வினவும் போது, 

ரணயங்கன் மீது பாணமெய்ததம்குக் காரணமும் ௮ி 
ந்துகொண்டான் அருசசுனன், அவனுக்குக் குரு 

துசோணரென்பதும் அவள் சொல்லக்கேட்டு, ௮வ 

னிடம் செலவு பெற்றுக்கொண்டு எல்லாரும் அரண் 

மனைக்குத் இருமபிசசென் முர்கள், அன்றுமுதல் அர் 

Fao Foo பூக்கழுற்றிறுக்கிறதைதக் தசோணர் 

அவலது முகக்குறியாலமிர்து அவனை யழைத்து 

௮ தம்கு யாதுகாரணமென வினவ, அவன் **தாங்கள் 

எனக்கு மாத்திரமே கற்பித்கேனென்ற ஒரு விசேஷ 

பாணப்பிரயோகம் ஒரு வேடன் சங்களிடங் கற்று 

அதைப்பிரயோகித்து எனது சணங்கரக்கொன் 

முன்” என்றனன், அதற்கவர் * அம்ச்ச் சஷனை என 

க்குக் காட்ெவொயாக, யான் கற்றுக் கொடுக்கவே 

பில்லை? என்று உறுஇயாய்௪ சொல்லலும், அவரை 

பிட்டுிக்கொண்டு நுர்சசனன் ஏகலைவனுடை.ய சிலம் 

பக்கூடம் சென்றான், துமோணர் வருகிழுரென்ப 

தை ஏகலைவன் உணர்ந்து எஇர் சென்று வேண்டிய உப 

ச.ரணைசெய்து ௮மைத்துவந்து அவரை யோராசனக் 

இருத்திக் கான் சைகட்டி, வாய் புதைத்து அவர் 

முன் நின்றான், அவர் அவனை கோக்கி “நீ இப்பாணப் 

பிரயோகத்தை எப்படிக்கற்முய் 1?” என்றார், ௮வன் 
எதிரிலிருந்த பிம்பக்சைச் சுட்டிக்காட்டி * தங்க 

ஞூருவாய இச்சிலையினின்றும் கறேன் ” என்று
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சொல்லலும், இவன் குருவினிடம் வைத்திருந்த விசு 

வாசத்தையும் பக்தியையும் கண்டு அச்சரியமடை 

நது அர்ச்சுனனுக்மும் ௮கதைக்காண்பித்து நின்ருர், 

அர்ச்சுனனும் வியந்து வெட்டுக் தலைகுனிக்தான் 
பக்தியிற்சிறக்த சிடனாகெய ஏசலைவன் குருவைப்பார் 

go“ கங்கள் தயவினால் இவ்வளவு விருத்தியடை 
ந்தேன், குருகநிணை கொடுக்க விரும்புகின் மேன், 

என்னாலியன்றது எ.துவாயிலும் தவகள் விருப்பத 

இற் இயையக் கொடுக்கின்டேன்” என்முன், அவர் 

மற்றொன்றும் வேண்டாம், உன் வலக்கைப் பெருவி 

சலைக் காணிசகையாய்த்தா'? என்னு, அவன் சற்றே 

னும் வருத்தமென்பதின்றி அகமலா்சசி மூகமலர்ச்ட 

யோடு அ௮தைத்தறிச்துக் குருவிற்கு முன்பாக வைத் 

தான், குரு இவனுடைய பல்இ விஷத்திற்கு மிக 

வும் வியந்து * இனி ஏகவல்லிய னென்பது உன் 

பெயராகட்டும் ; உன்னுடைய பத்திக்கும், ஊக்கத் 

இற்கும், விடாமுயற்சிக்கும் யாம் மிக வியந்தனம்'? 

என்று சொல்லி விடைபெற்று அர்ச்சுனனும் துசோ 

ணரும் திரும்பி ௮ரணமனை அடைத்தார்கள், 

இவ்விதமாக வலக்கைப் பெருவிரலிந்தான் ஏக 

லைவன், வலக்கைப் பெருவிரலில்லாவிடில் ஒருவன் 

விலலாளியாபிருந்து யாது பிரயோஜனம் ? பார்ப் 

பவாகளுக்குக் துரோணர் செய்த காரியம் மிக்க குரூ 

சமாகத் தோன்றாகா ? அம், தோன்றும், ஆயினும் 
அவர் செய்தது சியாயந்தான், எப்படி ? ஒருவன் 

தன் முற்பிறப்பில் தனக்கிருந்த நல்லெண்ணம் ஈற்செ 

ய்கை இவற்றிற்குத்தக்கவாழு இக்க ஜன்மத்தில் தக்க
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இடத்தில் தக்க குண ரூப லாவண்யத்தோடு பிறக் 

கின்ரான், $ீய எண்ணமும் தீச்செயலுமுடையவலும் 

அதற்குத்தக்கபடி. பிறக்கின்றான், ஒருவன் தேகமும் 

அவன் பிறந்திருக்கும் வர்ணாச்சிரமமும் தன் பூர்வ 
கர்மத்திற்குச் தக்கபடி. தாம் இருக்கும், இவன் இச் 

சாதியிற் பிறந்து தனக்குரியன வல்லா தனவற்றை 

அடைய விரும்புதல் கூடாதாகலின் அவனுக்கு இக் 

கதிவரும்படி. யாயிற்று, அப்பலனை அடைவிப்பதற் 

குதி துசோணர் ஒரு காரணமாக இருந்தார், இஃது 

இவனுடைய கர்மபலன், இவன் கன்சருமசேஷம் 

க்ஷயமாகிற வரையிற் பொறுதஇருந்தால் எல்லா 

நன்மையுர்தாமேவர்து இவனைச்சேரும், இவனுக்கு 

இவ்விஷயத்திற் பொறுமையில்லை, தன்வருணத்திற் 

குத் தகாதென் றேற்பட்டிருந்கனவம்றை யடையச் 

தன் கையைக்கொண்டு தரன் மூயற்சிசெய்தமையால் 

தன்கைபோகும்படி. நேரிட்டது. ஆயினும் அவனு 

டைய குருவிசுவாசமும், போறுமையும், ஊக்கமும், வீடா 
முயற்சியும், வேண்டிய வேலை செய்து கொண்டிருக் 

கன, இவையெல்லாம் இனி இப்பிறப்பினும் பல 
னடையலாம் என்பசைச் தெற்றென விளக்கின, மறு 

ஜன்மத்தி லடைபும் பலனுஈ்கோ ஓரளவில்லை, 

ஒருநாள் துரோணர் தம்மாணவர்களைப் wil 

க்ஷிக்க எண்ணங் கொண்டு ஒருபக்ஷி பிம்பத்தை ஒரு 

மரக்கிளையில் வைத்துக் IDDM emai Seal அழைத்து 

₹அகனை ஓசம்பெய்து கொல்லுங்கள், பார்ப்போ''மெ 

ன்முர், முதலில் தர்மர் தம் கையில் விலலு மம்பும் 

எடுத்து நின்றார், நுசோணர் அவருக்கு அப்பக்ஷி
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யைக்காட்டி. அப்பா தாமா, உன் கண்ணுக்குப் 

புலப்படுகிறது எது? ப௯நியா ? மரமா? கானா 7 

அல்லது உன் சகோதரர்களா?"? என்முர், ௮தற்கவா 

“எல்லாரும் என்கண்ணுக்குப் புலப்படுகிருர்கள்”” 

என்றார், “அப்பா தர்மா, ஒத கில், GO onus uy oor 

னால் அடிக்க முடியாது” என்முர் துசோணர். அர்ச் 

சுனன் தவிர மற்றைச் சகோதரர்களும் தர்மரைப் 

போன்று ஒதுக்கிவிடப்பட்டார்கள், அதற்குப்பிறகு 

அர்ச்சுனன் வில்லும் கையுமாக வந்தெகிர் நின்றான், 

அவனையும் மற்றவர்களைக் கேட்ட கேள்வியை மறு 

படியுங் கேட்டார், இவன் * பஷி மாத்திரம் என் 

கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறதே யன்றி, மரமும் தெரிய 

வில்லை, தாங்களும் தெரியவில்லை'” என்ரான். ** உன 

க்குப் பக்ஷிமாத்துரம் Oslo பக்ஷத்தில் ௮ஃது 

எப்படி. பிருக்கிறது, எனக்குக்கொடரசம் விளங்கச 

சொல்” என்முர் துரோணர், விஷயங்களை எப்போ 

தும் உற்றுநோக்கும் அர்ச்சுனன் 46 பகறியின் ரசு 

மாத்திரம் தெரிதிறதேயன்றி அதனுடைய மற்ம அவ 

யவங்கஞள் யாதேனும் தெரியவில்லையே” யென் 

முன், துரோணர் மர்ச்சுனனுடைய திறமையைக் 

கண்டு வியந்து ௮திகவானந்தமடைந்து * அப்பா 

அர்ச்சுனா, எடுவில்லை, விடிகணையை”? என்ஞுர், 

இதில் அர்ச்சுனன் காட்டிய இறமை என்ன? 

உற்று நோக்குந்கிறமை,* அஃது ஒவ்வொருவர்க் 

குமிருக்க வேண்டியது அதிக ஆவசியகமானது, ஒன் 

றை இலக்குவைத்துப் பார்க்கும்போது மற்ற ஐந் 

* Close attention, Concentration. 
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தாறு விஷயங்கள் ௮தே காலத்தில் ஈமது கண்ணுச் 

குப் புலப்படிமானால் நாம் வைத்த குறியை எப்படி. 

, அடித்தல் கூடும்? எதை முதலிற்கவனிக்க ஆரம்பிக்க 

ரோோமோ அதுமுடியும்வரையில்௩மதசவனம் வேர 

நிடத்திலும் செல்லக்கூடாது. சென்றால் முதலுக் 
கே மோசந்தான், இத விஷயத்தில் தர்மர் முதலிய 

வரைப் போன்றிராது அர்ச்சுனனைப் போன்டிருத் 

தல் வேண்மெ, இகனை இளஞ்சிருசேயன்றி வய 
தின் முதிர்ந்தோரும் அதிகமாய்க் கவனித்து ராடோ 

றும் நடக்கவேண்டுவது அவ௫யமன்றோ ? 

அர்ச்சுனன் முதலியவர்க ரடைய ஆயுதப்ப 

பிற்சி முகலியன முடிவு பெற்றதும் இவற்றை அரங் 

கேற்ற ஒரு காள ஏற்படுத் இிஞர்கள், YY DOD SB 

னம் அங்ககரக்தாரும் YOSEF GPSS me Goren ay 

களும் அரண்மனையிலுள்ளார் அனைவரும் ஒருங்கே 

அரங்கேற்றுமிடத்தில் வதுகூடினூர்கள், அதற்குத் 

தக்க ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டி 6 So, குரு புத்தி 

ரர்களுள் ஒவ்வொருவரும் தம் தம் தஇிறக்கைக் காட்டி. 

னார்கள், அர்ச்சுனன் எல்லாரினும் மிக்க திறமை 

புடையவனாய்த் கோன்றினான், எல்லாப் பக்கங்களி 
லும் ஐடும்படி சூச்நிரமமைத்க ழரிருப்புப் பன்றி 

ஒன்றன் மீது ஓாம்பெய்து விழத்தியது gore 

த்திற் காட்டிய 985s விகநோதக் காட்கெளிலொ 

ன்று. ஏககாலத்தில் தன் வில்லினின்றும் ரச 

னன் ஐந்து அம்பு அப்பன்றியின் ம்.ஐ எய்தான், 

அவையனைத்தும் ஒரேகாலத்து ௮தன் வாயினுழைக் 

துஜர்.துவழியாய் வெளித்தோன்றின, இவையெல்
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லாம் முடிவேறுக் தருணத்தில் அக்குழாதக்தில் ஒரு 

பெரிய சத்தங்கேட்டு எல்லாரும் இடக்இட்டு நாற்புற 

மும் பார்த்தார்கள், அப்போது ஜனங்களை நீக்கிக் 

கொண்வெக்துதோன்.கினான் ஒரு சிறுவன்; ஆயினும் 

விரத்திற்பெரியன், கர்ணன் என்னும் பெயரினான், 

அவனும் அரோணருடைய மாஸணுக்கர்களி லொருவ 

ன். அர்ச்சுனனுடைய இறமையைப் பார்த்துத் இரா 
ப்பொருமையுடையவன், அர்ச்சுனன் காண்பித்த 

எல்லா விநோத வேடிக்கைகளையும் தானும் ஒன்றும் 

விடாமற் காண்பித்து ௮ரங்லுள்ளோர் அனைவரும் 

ஆக தமடையுமாறு செய்தனன், பிறகு உடனே 

அரச்சுனனுடன் மல்லுக்கு நின்னான், அப்போது 

வழக்கப்பிரகாரம் இருவரி லொருவனாகிய அர்சசு 

னன் பேரும் குலமும் எடுத்துரைத்தார் கருபாசாரி 

யர், மற்றவனுடைய குலமும் கோசத்்இிரமும் விசாரித் 
தீரர்கள், கர்ணன் தன் தாய்தர்தையர் இன்னாரெனத் 

தெரியாகசதனால் மயங்கினொன். வெட்கக்தினால் சேசம் 

வெளுக்தான், இதை மற்றவர்கள் அியாததற்கு 

மூன் துரியோகசனன் சரேலென அவ்விடம் வந்து 
* அர்ச்சுளனுடன் ௮ ரசனாயிருப்பவன் கான் மல்லு 

க்கு வரலாமென நீங்களெல்லோரும் யோசிக்கும் 

பக்ஷத்திற் கர்ணனையும் அ ரசனாக்கிவிடுகன்றேன்'? 
என்று சொல்லி உடனே ௮ வனை அங்கதேசச்கிற்கு 

அ சசனாக்கினொன், அவலும் இக்ஈன்றி யறிகுறியாய் 

“கம்முடைய கட்பு ஈமன் ஒருவன் தவிர மற்றெவ 

சாலும், மற்றெதனாலும் பிரிக்க முடியாதொழிக” 

என்று கூறிச் சபதம் செய்துகொண்டான். ௮ப்
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போது தோப்பாகன் ஒருவன், வயதின் முதியோன், 

அவன் தட்டித்தடுமாறி வந்து தானெடுத்து வளர்த்த 

பிள்ளையின் திறத்தைக்சண்டு தான்ருன் தகப்பனென 

"எல்லாருக்கும் முன்வந்து நின்முன், கன்னனும் 

அவன் தாள்பணிந்து அர்ச்சுனனுக்கு முன்வந்து 

நின்முன், அப்போது வீமன் கோபத்துடன் கொ 

இத்தெழுந்து கன்னனைக் தோப்பாகன் பிள்ளையென 

விகறந்து ௮வன் அர்சசுனனுடன் மல்லுக்கு நிற்றல் 

தகாதென்றுரைத்த மாதஇரத்தில் துரியோதனன் 

பொருட் தீன் துணைவன் கர்ணன் பேரைக் காக்கும் 

டுத் இடீசரென்று குகித்தெழுந்து 4 கர்ணனை ௮௪ 

னாக்கியும் இப்படி. இகவ துஅதர்மமன்றோ?”” என்று 

அங்குகின்றவர்களை உரத்த தொனியுடன் வினுவ 

ஆரம்பிக்கும்போது கதிரவனும் மேற்குச் சழுத்தி 

ரத்து மூழ்கினான், வக்தவர்களும் வந்த வழியே பிரிக் 
தேடஞர்கள், வில்வித்தையில் அர்ச்சனனைப்பார்க்கஇ 

லும் கர்ணன் சிறந்தவலே ? அல்லது கர்ணனைப் 

பார்க்கிலும் அர்ச்சுனன்முன் சற் தவனோ ? என்னும் 

ஐயம் அப்போதும் &ரவில்லை, இன்றளவும் அதே 

நிலைமையிற்முனிருக்கிற து, 

Ciara குரு புத்திரர்களுறடைய அரங்கேற்றம் 

முடிந்ததும், துரோணர் தம்மாணவர்களாய அவர் 

களை யழைத்து “எனக்கு மங்கள் குரு தகூஷினை கொடு 

க்கவேண்டாமா? நீங்கள் (பாஞ்சால தேசாஇபதி தன 

க்கிழைத்த தச்செயலைக்கூமிப்) பாஞ்சாலதேசத்தின் 

மீது படையெடுத்துச சென்ற௮ு,௮தற்கசசனாகிய துரு 

பதனைச் தேர்க்காலிற் பிணிக்.து, அவனுயிர்க்கொரு
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குறையும் கேரிடச்செய்யாது என்னிடம் கொண்டு 

வந்து விடும்கள”” என்று சொன்னதும், கெளரவர்க 

ளூம் பாண்டவர்களும் ஈ.டனே படையெடுத்துச் 

சென்று பாஞ்சாலன் ஈகரை நாற்புறமும் வளைத்துக். 

கொண்டார்கள், துருபசன் இதைக் கேள்வியுற்று 
யுத்தசன்னத்தனாயக் துரியோதனனாதியர் சூழ்ந்திரு 
நக பக்கஞ்சென்று அவரனைவரையும் வெர்நிட்டு 

ஒடும்படிசெய்து பாண்டவரிருந்த பக்கஞ்சென்றான், 

துருபதனுடைய தெர்வீரர், யானைவிரர், குதிரை 
வீரர், அனைவரையும் பாண்டவ ரைவருஞ்சேர்கது 

ust Bante அவர்சனையும் ஏனா இகளார்கிப் பறக்க 

டிதீகதும் அரசனே பாண்ட வரைவராகிய புலிகளின் 

வாயிலகப்பட்டுக் கொண்ட ஆட்டைப்போன்று ஆல 

மக்து நிற்க அர்ச்ஈனன் அவனைத் தெர்க்காலிற் 

கட்டிம் தனது ஆசிரியர துரோணா முன்னம் கொ 

ணர்ந்து நிறுத் இனான், 

துசோணரோ கோப மென்பது 82) gion a 

அகமலர்ந்து அவனைப்பார்த்து, இனிய வாரத்தை 

சொல்லத் கொடஙக்கினா,  உன்னுமிருக்குப் பயம் 

வேண்டாம், ஆயினும் ௮ஃது உன் பகைஞனாகய 

என்கையிழ்மு னிருக்கின்றது, இப்போதாவது முன் 

னிருக்த சிகேகத்தை நினைகது தமை மறுபடி விருக் 
டோ உனக்கு 7 உள் உயிரு திசெய்ய எண்ணமுண் 

ச்கு ஹானிவாராது, பயம்வேண்டாம், பிராமணருக் 

குரிய முக்கியகுணம் மற்றவர் குற்றங்களை க்ஷமித்து 

அவரைக்காக்சலே, என் தகப்பனார் ஆச்சிரமத்தில் 
சாம் பற்பல வித்தை கற்று அன்று பிரிந்தது முதல்



IT, துருபதன் பங்கம்: 75 

நாளுக்கு காள் நரம் வளருவதுபோல உன்னிடம் 

எனக்கிருந்த கேசமும் அன்பும் வளர்க்து கொண்டே 

வந்தன, ஓ க்ஷத்திரிய ஸிம்மமே ! யான் வேண்டு 

வது உன்னுடைய சிகேகர்தான். வேழொன்றும் வே 

ண்டாம். நீிஇப்போது தோரறுப்போனதனால் உன் 

னுடைய இசாஜ்ஜிய முழுதும என்னுடையசே, என 

ககுவந்த குருக௯நிணை இது, யான் விரும்பின் முழு 

தும் ஐ க்குத் திரும்பவுங் கொடுத்துவிடலாம், ஆயி 

னும் உன் சொல்லே உனக்குக் கூற்ருய் கிற்கின்றது. 

* அரசனல்லாகவன் எப்படி. அசலுக்கு சினேக 

னெனக் கூறிக்கொண்டு வரலாம் !? என்று என்னை 

இகழ்க்கா யல்லையோ ? ஈம்மிருவருடைய கேசம் 

பாவியசிகேக மாயிற்றே ; அஃது என்றைக்கும் நிலை 

பெற்றிருக்க வேண்டாமா ? மேலும் காம் வா௫ிக்கும் 

போகே எனக்குப் பாதிராஜ்ஜியம் கொடுப்பதாக 

மனமைகிழ்வுடன் வாக்குத்தத்தம் செய்சாயல்லையோ? 

பிறகு எனனுடன் பேசுவதற்கும் நாணினாயன்றோ 3 

அகையினால நான் பாகு இசாற்ஜியக்தை வைத்துக் 

கொள்கிறேன், 

4: அனறெனக்கு நீயி சைந்ச வவனி பாதி யமையுமற் 

தினழு னக்கு நின்ற பாதி யான்வ ரைந்து தருகுவன் 

குன்றெனக்கு விந்தி லங்கு கொற்ற வாகு வீரனே [ன.,” 
யுன்றனச்கு வேண்டு மென்ன வுயிரும் வாழ்வு முதவிளா 

உனககுப் பாதி கொடுககின் றேன், வளப்பம் பொருக் 

இயலும் பாகீரதியின் தென்புற முள்ளதுமான தேசத் 

இற் கெல்லாம் நீ அசச்னயிரு, அதற்கு வடக்கி 
  

ச வில்லிபுத்தாரார் பாரதம்,



76 பாரதவீரர்களின் இளமைப்பருவம். 

௮ள்ள இராஜ்ஜியமெல்லாம் என்னுடையதா யிருக் 

கட்டும், கான் பேருக்குமாதக்திரம் ௮சசனாயிருக்தாற் 

போதும், உன் சிகேகர்தான் வேண்டும், உன்னு 
டைய விருப்பம் யாது ?” என்னலும் அரசன் தலை 

வணங்கி உயிர்நின்றதே போதுமெனச் இரும்பிப் 

போனான், தன்னை யவமதித்சவனாகசிய துருபதனுக் 

குத் தக்க தண்டனை செய்தனுப்பினார தோண 

ரும், * 
சீன்னெஞ்சே தன்னைச்சுட்டும், துருபதன் தன் 

லூர் சேர்ந்து கன்னைக் தெர்க்காலிற் கட்டிக்சொண் 

டுபோன விஜயன் கழுக்தைக்£ட்ட ஒரு கன்னிகையும் 
தன்னை ௮வமானம் செய்த துரோணர் கழுத்தை 
வெட்ட ஒரு வீரனும் தனக்குப் பிரக்கவேண்டுமென் 

னுமவாவுடையவனாய் ஆரியர்கம£ அழைத்து விசா 

ரித். துப் புத்திர காமேட்டியாகஞ் செய்வித்தான், அவ் 

வேள்வியினின்றும் ஜான் விரும்பிய புத இ.ரனையும் 

புத்திரியையும் பெற்முன், திஷ்டத்துய்மன், திரேள 
பதை என்பன முறையே வாதம் பெயர், துரோ 

ணரைப் பதினைந்தாகாட் பாசதயுத்தத்திம் பூர்த்தி 

செய்தவன் இவன், இரெளபதையோ அசுரர் குல 

மழியச் சதை தோன்றியவாறு அுரசர்குலம் முடியத் 

தான்தோன்றித் தன்குமலும் வாதம் குலமும் ஒரு 

ங்கே முடித்தவள், 

  

வியாசபாரதம், திபருவம் $ 155 - 140:



அ.த்தியாபம்,--111, 

பாண்டவர்களுக்குவந்த ஆபத்துக்களும், 

அவற்றின் நிவாரணமும், அவர்தம் ஐயமும், * 

=A acosmmmmaartas™ 
MY” 

பாண்டவரும் துரியோதனனாதியரும் yom Ss 

சஸ்இிரப்பயிற்சியில் மிக்க சகேர்சசியடைந்து கொஞ்ச 

நாளைக்குள் மகா வீரர்களானார்கள், ௮வர் தம் இள 

மைப்பருவமும் எளிதிர் சென்றது, தக்க காலத் 

இல் திருதராஷ்டிரர் தம,து தம்பியின் சநயனா யெ தர்மரு 

க்கு, தைரியம், மனவுறுதி) பொறுமை, ஈகை, கபடமி 

ன்மை என்னுமிச்சகைய நற்குணங்கள் பற்பல ௮௧ 

மாயப் பொருக்திபிரு 1 தலினலும், ௮சசிளங் குமரர் 

க்கெலலாம் இவதறினும் மற்றெவறிலும் மேம்பாடு 
டைமை பற்றியும் இவரே கமக்குப்பின் னரசுக் 

குரிய செனவிஎம்பரபூ செய்தார், இவ்வாறு தரும 

ருக்குத்தான் பட்டமென கிச்சயமானதும் தம்முடை 

ய நற்குண நன்னடைசளினாலும், TTR i CLs gb 

இறமையினாலும் தம் *தநதையிலும் மிக்கோ' னெனப் 

பல்லோராலும் கொண்டாடும்படியாய் விளங்கினார் 

தருமா, அவருடைய சகோதர ரனைவரும் பற்பல 

இக்கிலும் படையெடுத்துச் சென்று ஜெயங்சொண்டு 

பல ௮சசர்சவிடத்தும் திறை கொண்டு மீண்டனர், 

இவர்தம் இசாஜ்ஜியமும் முன்னிலு மிப்போது 
அதிக வீஸ்தாரண மடைந்து விட்டது, பாண்டவரா்க 

* ததிபருவ்தின் பிற்பகுதி,



78 பாண்டவர் ஆபத்து நீக்கம், [அத்தியாயம் 

ளுடைய வீரக்சன்மையும் நுவர்கள் நாடோறும் 

பெறும்ஜெயமும் கேள்வியுற்ற நரள்மூதல் இருகராஷ் 
உரன் பொறாமை மேற்சொண்டு இரவிலும் தூங்கா 

மல் இதே Fi oor wit யிருக்தான், * இவனுக்கு 

அ முக்கானு எவ்வளவு yeahs ge Ostan buss 

Gar ssh y Bawa) இகரித்சன பாண்ட 

வர்கஞஷீடைய செல்வமும், புகழும், இவர்களிடத்தில் 

ஜனங்களாக்கிருக்ச விருப்பும் விவயமும் நுப்படி. 

யே யஇகரிக்கன, லவர் ம்மக்கு ளா ஓற்றுமையும் அன 

பும் ஆர்வமும் நுகிகமாயிருக்தன. கண்ணில்லாத 

தனாலிகைக் காணப்பெருது கேட்கப்பெம்று, புறக் 

சுண்ணில்லாககோடு நுகக்கண்ணு மில்லாசவனாய 

அழுக்காறுடையனாயத் Got Gow sor Barr மாத்திரம் 

இச்சூரியர்முல் மின்மினிபோலக் கோன்றுகெனமுர்க 

ளே என்னும் ஏக்கயகொண்டு தன் துன்மந்கிரிகளில் 

G (1 OU (0) LI கணிகன் என்பவனை அமைத்து அ வினு 

டன் இசைப்பற்றி லோசிப்பாராயினான், அவனும் 

இதைக்குறித்து ஒருகமை கண்ணிலானுக்குச் சொல 

லத் கொடங்கிஞன் TEI DETOS, ஒரு கால 

தீது ஒரு சாட்டில் ஒரு ஈரி வாசஞசெய்துகொண்டி 

ருந்தது, இகற்குச சினேகிதரசளோ கரியும் எலியும் 
ஓநாயும் புலியும், ஒரு காள் ஒரு மான அக்காட் 

ஓல் மேய்ந்து இரை வேண்டிய அளவு கொண்டு ஒரு 

மரநடீழலிற் படுத்துறங்கிற்று, அசைப்பிடிக்கும் நிமித் 

தீம் ௮6தஈரி எலியை நுழைத்து *& அதன் காலைககடி” 

என்றத், மற்றொரு சினேகிதனாகிய புலியை நுழை 

  

    
*வியாசபாரதம், ஆதிபருவம், 6 141,



(IL) கணிகன் உபாயம், 79 

தீது “ந hs wrer ாக்கத்தினின்றுக் துள்ளிக் 

குதித்து ஒடும்போது ஒரே பாய்சலாய அதன் மது 

பாயந்து அதனைக்கொல்? ஏன்றது, மான மாமிசமும் 

*இந்த யபுக்தியினுற் போஜனத்திற்கு. சித்தமாய விட் 

டது, ஈரி தன் னேகித ரெல்லாரையு மழைத்து 

:ஸ்காஈம் செய்துவிட்டு வாருங்கள், துவரையில் 

இசை மான் பாதுகாத்துக்கொண் டிருக்கின்றேன்' 

என்றது, இதை நம்பி எல்லாம் ஸ்காகத் இம்குப்போய 

விட்டன, இதுவோ உளவறிந்க நரி, புலியானது 

ஸ்ரானத்தைமுடித்துக்கொண்டு முன்புவந்தது, வந்த 

வுடன் நரி நுகை நோக்கப் * புலியண்ண, எலியா 

னது தன் 1 தவியிலைதான் இந்த ஆகார முனக்குக் 

கிடை.த ததெனப் பெருமைபாராட்டி.க் Gat on & oat 

றது? என்றது, இது சொல்வதம்குள் தன்னுடைய 

ப.சாக்நிரமத்திற்கு இஃது ஏற்ற தன்றென்னு மெண் 

ணங்கொண்டு *இவ்விபை எனக்குவேண்டாம்' என்று 

தனக்கு வேறே இரைகேடப் போய்விட்டது, பிறகு 

எலிவந்தது, அதனைகோச்கி * எலித்தம்பி, இங்கே 

சரிப் பங்காளியிருக்கிறுன், உன்னை உடனேகொளன்று 

பங்கிட்டுக் கொள்ளுவான்” என்று சொன்னதும் 

அது பயந்து ஓட்டம் எடுத்தது, ஐகாயும் தன்னிடத் 

துப் புலி கோபத்துட ஸனிருக்கிறகதென்று ஈரிசொல் 

லக்கேட்டு ஈடுக்கயகொண்டு வந்த வழியே நடந்து 
விட்டது, vi இரையை காடி வந்ததும், ஈரி கைப் 

பார்த்து * மறற ஜூவருடனும் போர்புரிந்து வென்று 

அவர்கள் வெக்கிடச் செய்தேன். ம எனக்கெவ்வளவு?? 

என்று சொன்னதும் ௮ு.து பயந்து ஓடிப் பதுங்கிவிட்
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டது, பிறரு நரியோ சுவஸ்தமாய் மானை ருசிபார்த் 

BS இன்றுகொண்் டிருந்தது, இசைப்போன்று ௮௪ 

சர்களும் கங்கள் பகைவர்களைச் சமயம் பார்த்துச்சாம 

பேச் சானதண்ட மென்லும் சதுர்வித வுபாயத்தால் 

வென்று சாம் 3யமடைதல் வேண்டும்'' என்று 

சொல்லி, இகன் கருத்துக் இயைய நடத்தல் ஈலமென் 
(GON Sexier, 

ஜனய்கள் கருமரைமிகலும் புகழந்து நுவாதாம் 

தங்களுக்கு ௮ுரசராக வேண்டு மென்பதைப் பலவி 
தத்திலுஞ் செவியுற்றுத் துரியோகனன் மிக்க விய 

சனமுறறு, கன் Hb SPL oh சென்று, ₹ தாந் 

கள் ததக காலத்திற் கவனியாவிடின் அரசுரிமை பா 

ண்டு வமிசத்தினர்க்கே போய்விடும், ஆகையால் இப் 

போது அவர்களுக்கு நல்ல வார்க்தை சொல்லித் தந் 

இ.ரமாக நுவர்களை வாரணாவதத்திம்குப் போம்படி. 

ஏற்பாடுசெய்த ' விடல்வேண்டுமழ், எனக்குப் பட்ட 

மான பிறகு வேண்மொஞால் ஐவரும் அவர்தம் தா 

யும் இங்குக் இரும்பிவரலாம்'' என்றான், அயினும் 

HIF MEH அுவர்களிடச்தில யாதொரு குற்றமும் 

புலப்படவில்லை, ஆகையால் வேறொரு விதமாய்த 

தன்னெண்ணத்தையும் தன் பிள்ளைபினது வேண்டி 

கோளையும் நிறைவேற்ற முயன்முன், றுவர்களை 

அசசன் அுழைத்து வாரணாவதத்திற சவபிராலுக்கு 

நடக்கும் உற்சவத் இற்குப்போக விருப்பமிருந்தால் 

அதற்குத்தகக எற்பாடு செய்வதாய்ச : சொல்லவே 

௮வனத கோக்கமறிர்து * போகமாட்டோம்” என் 

லு சொல்வதற்கஞ்சிப் போவதாக ஐவரும் ஓத்துக்
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கொண்டார்கள், துரியோதனன் தனது துன்மந்திரிக 

ளான துச்சாதனன், கர்ணன், சருனி முதலியவர்க 

chic கலந்து யோசனை செய்து ஓவருடைய உயிர் 

கேகும் ஹானி வரும்படியான ஏற்பாடு செய்ய ஆரம் 

பித் மான் ; புரோசனன் என்னுமொருவலுக்கு இலஞ் 

சங்கொடுத்து வாரணாவதத்தில் ஒரு பெரிய மாளி 

கை கட்டும்படி. செய்கான், அம்மாளிகை முழுதும் 

சணல், குங்கிலியம், அக்கு முதலிய திரவியங்களா 

லானது, பாண்டவாகளை Ad maser Oru gi பிறகு 

யாருக்குக் தெரியாது நெருப்பு வைது ஐவரையும் 

கொன்று சாம்பராக்கிவிடலா மென்பது அவனுடைய 

எண்ணம், 

தருமர் அஸ்.தினாபுரியைவிட்டு வாரணாவதததிற் 

குத் தம் தம்பிமாருடனும் தாயாருடனும் புறப்பட்ட 

போது அுவ்வூசாெல்லாம் இவரைப் பின்பற்றிச்செ 

ன்௮ தாங்களும் அவருடன் வந்துவிவெசகாக முறை 

யிட்டார்கள், தருமர் அவர்களை கோக்கி உங்களு 

டைய முன்புக்கு மிக்க களிப்படைந்தோம், HF 

சனை காம் ஈம் தந்தையாக எண்ணல் வேண்டும். அவ 

He SH பக்தியும பயமும் விசுவாசமும் வைத்தல் 

வேண்டும, அவன் கமக்கெல்லாம் தலைவன், ௮ வன் 

சொற்படி. BL. FSCU நமமுடைய கடமை, ௮.சசன் 

சொற்படி கான் இப்போது போகின்றேன், டீங்கஞ 

மிங்கேயே யிருந்து ௮வன் சொற்படி. ஈ௩டத்தல்வேண் 
Bid, கூடிய சிக்க த்தில் நாலும் இிரும்பிவருவேன்!” 

என்று அவர்களை த்தேற்றித் இருப்பி அனுப்பினார், 
தருமருடன் விது ரரும் கொஞ்சத்தூசம் பின் 

0
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சென்று புத்திமதிகளைச் சொல்லி மற்றவர்களுக் 

குத தெரியாத ஒரு பாஷையில் துரியோதனனு 

டைய துூக்குணகத்தையும் துர்ச்செயலையும் எடுத் 

துக்காட்டிக் தர்மரைக்குறிய து * ஏ தர்மா, ro 

னாம் செய்திராத ஆயுதத்தை ஈம்பாதே, ஒருவன் 

தியினின்்றும தப்பிக்கொள்ள வேண்டுமானால் தன் 

னுடைய கிருகத்தைக் குள்ளகரியினது வீட்டைப் 

போன்று * செய்துகொள்ளல வேண்டும். நான்கு 

பக்கமும் சுந்றிப்பார்த்தால் வேண் ஒயவழிதெரியும்'? 

என்னலும் தருமர் அவர்தம் குறிப்பைக் குழிப் 

பா யுணர்ந்துகொண்டார். புதிய ஈகரை அடைந்த 

தும் புரோசனன் தான் சமைக்துவைத்த மாலிகை 

யிம் பாண்டவர்களைத தங்கும்படி. வக்து வேண்டவே 
அவ்வேண்டுகோளுக்கிணம்கித் தருமா அங்குத் தங் 

குவதாக ஒத்துக்கொண்டார். ஆயினும் சந்தேகம் 

அவரை விட்டு நீங்கவில்லை. விதுரர் மொழியும் 

அவர்தம் விழிக்கெதிரிலேயே நின் றுகொண்டி ருந்தது, 

வெளிவழிகள் தெரியும் வண்ணம், தினமும வேட் 

டைக்குப் போம்போது இதைக் குறித்துக் காட்டிற் 

கேகும் வழிசளேக கவனிச்து வருவாராயினார், கடை 

தயில விதுரரிடமிருந்து வந்திருக்க ஒருவனைக்கொ 

ண்டு ஒரு பாதை தமது பள்ளியறைக்கும் வேட்டை 

யாடிவரும் காட்டிற்குமாகச் செய்து கொண்டார், 

இவ்வசக்குமாளிகையில் ஒருவருவ காலம் 

ஐவரும் குந்தியும் வசித்அக்கொண்டு வந்தார்கள். 
  

உ அஃதாவது வெளிவருதற்கு ௮சேக வழி வைத்துக் 

கொள்ளல்,
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தீ வைப்பதற்கு வழிபார்த் துக்கொண்டே யிருக்தான் 

புரோசனனும், அவனிலும் சாமர்த்திய முடையனாய் 

,அவனுக்குமுன் சன்னத்தளுயிருக்தான் பீமன், ஒரு 

காள இசாததிரிக் குந்திதேதேவியானவள் அச பிரா 
மணர்க்குப் போஜனம் செய்வித்தாள், அன்றிரவு 

அவ்விட த்திற்கு ஒரு வேடுவச்சி கன்னைந்து பிள்ளைக 

களோடும் வந்து சேர்ந்தாள், விருக்.துண்டு அயர்க்து 

அங்கேயே படுத்துறங்கிவிட்டார்கள் இவர்கள், இவர் 

களிருக்த சங்கதி! பீமனுக்குத் தெரியாது, புசோ 

சன னுறங்கிக்கொண்டிருந்ததுதான் தெரியும், ௮வ 
ன் வைக்க வெண்ணியிருந்த தியைத் தானே வைத்து, 

நான்கு பக்கமும் தீ மூண்டதைக் கண்ணுற்றுத் தன் 

தமையன் தம்பிமார் கரய் என்னு மிவர்களைத் தன் 

முதுகிலும் தோள்களிலுமாகக்சொண்டு சுரங்கவழி 

யாய்க் காட்டையடைந்து, விதுரரிட மிருக்து வச்திரு 
ந்த தாதனை அ௮வ்விடங்கண்டு களிகாக்து, அவன் 

சித்தஞ்செய்து வைத்திருந்த படவிலேறிக் கங்கை 

யைக்கடந்து தெனபுமஞ்சென்று, மற்றவர்களை த் தூங் 

கச் செய்து, தான் காவற் காத்துக்கொண்டிருக்தான், 

இதற்குள் ௮ரக்குமாளிகை எரிகிறகைக்கண்ட gai 

வஷூரார் அதனைச் சூழ்ந்து இயை அவிக்க முயன்றும் 

முடியவில்லை, மாறுகாட் காலையிற் சாம்பரான மாளி 

கையின் மத்தியிர புரோரனனுடைய எஜும்பும் மீற் 

ஹைவருடைய ௮ஸ் இயும் அகப்பட்டன, அவ்வூசா 

செல்லா மதக துக்சததுடன் அதைக்கொண்டு ௮ல் 

இனாபுரிக்குச்செனறு ௮ரசன முன்பாக வைதது 

கேரிட்டதைச் சொல்லி ௮ழ ஆரம்பித்து விட்டார்
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கள், இவர்கள் இப்படிச் சொல்வதற்கு முன் அரசன் 
அழுததற் களவிலலை, அவன் சுகன் அரியோதனனு 

மப்படி யே, அங்குள்ள மற்றனைவரும அழவே விதுர 

ரும் அழுதார், ஆயினும் அவருக்கு அவ்வளவு துக்க 

ம்லலை, அரக்குமாளிகை எரிஈ்ததன் உண்மை யழிக் 
தவ. ராதலின் * குருட்டரசன் அழுததுகான் அதிக 

விசித்திரமானது, 

மேற் சொன்னவாறு கங்காகதிமின் தெனகரை 

யில TOS STOOL SHS stot ap soviet 

நித்திரை செய்துசொண்டிருக்க அவர்களைப் பிமன் 

தன் கண்கொட்டாமற் காத்துக்கொண்டிருந்தான், 

இக்காட்டில் ௮நேககாட செல்கையில் ஒரு காளிரவு 

இடூம்பாசுரன் என்னுமோ ரிராக்கதன் ஈரர்களுடைய 

வாசனை வருவது கணட தன் தங்கையை யேவிப் பார் 

தீதுவரச் சொனனான், அவள் அங்குவந்து பலாட் 

டியனாயும வச்சிர யாக்கையனாப்ு மிருந்த பீமனைக 

கண்டு ௮தக மோகங்கொண்டாள், அவர்களைக் தொ 

ல்லவேண்டுமென் ஓம் எண்ணம் அுவளைவிட்டுப் பற 

ந்துபோய்விட்டது, அவள் அவனுக்கு உடனே தன் 

தமையனால்கேரிடப்போகிற இயகை எடுத்துசைத்துக் 

கொண்டிருக்கையில இடூம்பனென்லுச் தன் தமைய 

னும் ௮வளை த்தேடி ஆங்குவந்து செர்ந்து தங்கையைக் 

கடிந்து, அவளையும் ௮வளது சிகேகிதர்களையும் கொல 

வதாகத் தனனிராக்க தத்தொண்டையுடன் சொல்லிக் 

சனைத்கான், அவளும் ஈடுக்கஙகொண்டாள், பீமன் 
அவனைப்பார்த்துச் சிரித்து “அப்பா தம்பி] நில், நில், 
  

* வியாசபா ரசம், ஆதிபருவம்,$ 119-152.
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அங்கேயேநில், சுகமாய்த் தூங்குறெவர்களை எழுப்பி 

விடாதே, வேண்டுமானால் என்னுடன் நில் யுத்தத் 

இற்கு” என்று சொல்லி ஒரு குடி குதிசது இசாக் 

கதன் மீது பாய்க்து தூங்குகறவர்களுக்கு நித்திரை 

பங்கம் வாராது வெகுதூரத்தில் அரக்கனை இழுச் 

துக்கொண்டு போய்விட்டான், இருவரும் மல்லுக்கு 

ஆரம்பித் துவிட் டார்கள். பிறகு இருவர்களும் பக்கு 

களிலிருக்ச செடி கொடி, மரம் மட்டை, கல் கட்டி 

என்னு மிவைசளைவாரி ஒருவர்மே ஸலொருவர் எறி 

்.து ௮கோரமாய்ச்சண்டை செய்கையில் gros 80 

சப்தம் கேட்டு விழிக துக்கொண்டு (8மனைக்காணாது 

அவனைக்கூவி அழைக்கார்கள். அதற்குள். வனும 

சண்டையைச் சேகரம் முடிக்கும் வண்ணம இடும் 

பனைத் தூக்கிப் பந்துபோல் அகாயத்தில் வீசி எறிக் 

தான், கீழே விழுந்ததும் ௮வன் முதுகு இரண் 

டாய்ப் பிள$ துபோய்விட்டது, சாதுக்களாகிய ஜனஙு 

களுக்கு ஹிம்சை செய்துவந்த பலாட்டிய துஷ்டர் 

களை ஒழிக்கும் வண்ணம் பீமன் இசைப்போன்ற ௮கே 

க சண்டைகள் இதற்குப்பின்பும் செய்யவேண்டி.பி 

ருந்தன, துஷ்டர்கள் பூமியி லஇகரிக்.து உபத் இரவஞ 

செய்யுங்கால் ௮வர்களழிக்துபடும்வண்ணம் தேவர் 

கள் பீமனைப் போன்றவர்களை யலுப்புகின்முர்கள், 

சாதுக்களையும் பலமில்லாதவர்களையும் தஷ்டரினின் 
லுங் காப்பாற்றுவதுதான் பீமனுடைய முக்கியமான 

கடமை, 

இடும்ப னிறந்ததும் ௮வன் தல்கையான இடு 

ம்பி இராக்கத ரூபத்தை யொழித்து அ௮ழகுவாய்ந்த
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ஒரு மாநுட ரூபங்சொண்டு (மனுக்கு நாயகியாய் 

௮வனுக்குக கடோத்கசன் என்னும் ஒரு பிள்ளையைப் 

பெற்முள், பாண்டவர்களுக்குப் பற்பல சமயககளில 

இவன் மிக்க உதவியாயினான். பிறகு சின்னாட் பாண்: 
டவர்கள் அ௮க்காட்டி.றறங்கி வேட்டையாடிச் வனம் 

செய்துகொண்டிருக்கையில வேத வியாசர் இவர்க 

ளிடம் வந்து இவர்களை வேத்திரகீயம் (peor pI 

மங்கலம்) என்னும் சிற நார்க்குக் கொண்டுபோய் 

அவ்விடத்து ஓர் பிராமணர் விட்டிலிருத்தித தாம் 

இரும்பிவருமளவும் அங்கிருக்கலா மென்று சொல் 

லிப் போய்விட்டார், 
ப 

பாண்டவாகள் சகநியாசியைப்போன்று பிக்ஷை 

யெடுத் துக்கொண்டு வது குக்தி கையிற் கொடுக்க 

அதை அவள் பாகம் செயது இரண்டுகூருக்கி ஒன் 

ஹைப பீமனும் மற்றொன்றைத் தானும் தன் மற் 

றைப் புத்திரர்களும உண்டு காலங்கழித்து வரு 
வார்களாயினா், ஒருகாள் பீமன் தவிர மற்றவர்கள் 

வெளியே சென்றிருக்கையில், அவர்கள் தங்கியிருந்த 

விட்டுப் பிராமணனும், அவன்றன் மனைவியும் மற்ற 

விரண்டு குழந்தைகளும் ,துக்கமுறறு, பிராமணன், 

தன்னையாவது தன் மக்களி லொருவரையாவது ௮சு 

ரனுக்குப் பலியிடல்வேண்டும் என்னலும், தன் மனைவி 
மீற்றவர்சளுயிரோ டிருக்கும் வண்ணம தன்னைப் பலி 

யிடல் நலம் என்றனள், பெண் தான் போதல் நல 

மென்றனள், சிறிய ஆண்குழந்தையோ, அறிவதற்குப் 

போதுமான வயது ஆகாதபடியினால், ௮க்கொடிய 

அசுரனைத் தான் ஒரு புல்லினாற் கொல்வதாகச்
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சாமர்த்திமாய்ச் சொலலிற்று, அக்குழுந்தையைக் 

கண்டு புன்னகைகொண்ட தாய்தந்தையரை நோக்கிக் 

குக்தியானவள் இதற்கு யாது காரணமென வினவ 

லும், பிராமணன் குந்தி தேவியை கோக்கி * ௮ம் 

மணி! இந்த ஊருக்கருகில் ஜர் ௮சுரனிருக்கின்றான். 

அவன்பெயர் பகாசுரன், இவ்வூரில் முக்.நா௮ பிராமண 

வீடுகள் இருக்கின்றன, ஒவ்வொரு விட்டாரும் வரு 

ஷூத்திற் கொருமுறை ஒரு வணடி. சாதம், ஒருபிள்ளை, 

இரண்டு எருமைக்கடா அ௮வனுக்குக்கொண்டுபோய்ப் 

பலிபிடல்வேண்டும், அல்லாவிடில் இவ்வூர் ௮ 

யோடே போய்விடும், இப்படியாக வெகு காள் ஈட 

க்துகொண்டு வருகின்றது, நாளை என்னுடையமுழை, 

அதற்காகத்தான் ஏக்கங் சொண டிருக்கிறேன்” என்று 

சொன்னதைக் கேள்வியுற்று, குர்தி * எனனைந்து 

பிள்ளைகளிலொருவரை வண்டி சாதத்தையும் கொண் 

டுபோய்க் கொடுகாச சொல்லுறேன்!” எனச் சொ 

ன்னாள், அதற்குப் (4ராமணன், **என் வீடடில் விருக் 

இினராய் வந்திருக்கிறவர்சகளை யிப்படிச் செய்யச் 

சொல்லும்படியான அவ்வளவு கொடியவனல்லேன் 

பான: என்றான், * பிராமணர்கள் எனறும் காக்கப் 

படல் வேண்டும், என்னுடைய பிள்ளையாகிய இவன் 

(பீமனைச் ஈட்டிக் காட்டி) மிக்க பலசாலி, அவனுக 

Garr tgs gio நேரிடாது!” என்று சொல்லிப் 

பீமனை அழைத்து அவனிடம் இதைப்பற்றிச் சொன் 

னதும் ௮வனும் மிக்க உலலாசததுடன் பேரவதாய் 

ஓகதுக்கொண்டான். வெளியிற் சென்றிருந்த தரு 

மர் வநது ௩ஈடந்ததைக் கேள்வியுற்று மனக்லேச
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மடைந்து சாயைச் சிறிது கடிக்கார். அதற்கவள் 

£ அப்பா தர்மா! உன் குலதர்மத்தை மறந்தாய் 

போலும் | ஈம்மை யடைந்த பிராமணனுக்கு உதவி 

செய்ய லேண்டிவதில்லையா 7 பீமனாற் செய்ய முடி 

யும என்றுகான சொன்னேன். அவனுடைய பராக் 

இசமமும் பலமும் உனக்குத தெரியா, மேலும 

சஷி த்திரியதருமங்சளில் அமித் தவர்களைக காக்கவேண் 

டுமென்பதும் ஒன்றன்மோ ?'? என்று சொல்லிச்சமா 

தானஞ்செய்தாள்.ஏற்பாட்டின்படி. பீமன் இரண்டெ 

ருமை பூட்டிய ஒருவண்டி நிறையச் சாசங் கொண்டு 

டதானே வண்டியை: ஒட்டிக்கொண்டு பகாசுரன் இருக 

.குமிடஞ்சென்முன், இவனுக்கோ படயாயிருத.து, 

இவன் பண்டியை ஆற்றங்கரையில் விட்டுக் கடாக்களை 

அடித்துத் துரக்திவிட்டான் ; ௮வைகளும் வீட்டை 

கோக்கித தரும்பிச்சென்றன, இவனும் தண்ணீரரு 

இல் உட்கரர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித். து விட்டான். 

பண்டியிற் பாதியன்னமுமாயது, தனக்குப் பலி வரும் 

வரும் என்று வழிபாரத்துக் கொண்டிருஈ்க பகா 

சூரன் அது வரக்காணாது வழக்கமாய் வரும்வழி 

நோக்கி அற்றுக்குச் சமீபத்தில் வடது சோந்தான். 

கடாக்கள் ஊர் சேர்ந்தவுடன் திகிலகிகமரய்ப்போய் 

அன்றை முறைப் பிராமணனை ஊசாரெல்லாம் வைய 

ஆரம்பித்தார்கள், அவனும் குந்திதேவியை ஒறு 

க்க ஆரம்பித்தான், ௮வள் பீமன் ஜெயத்துடன் 

வருவானெனச் சொல்லித்தேற்றியும் அவனுக்கு 
கம்பிக்கை வரவில்லை. அவ்ஷவூசாரும் ஈகைத்தார்கள், 

மற்றெல்லோருடைய கதியும் எப்படியாமோ வென
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ஏக்கங்கொண்டு இூலடைந்திருக்தார்கள், Qo Bs 

படியிருக்க ஆற்றங்கரை யடைந்து அன்னத்தை 

யள்ளி ௮வாவுடன் தின்று 'கொண்டிருந்தவனைப் 

பகாசுரன் கண்டு நெருங்கி முதுகில் ஓர் ௮றை ஓங்கி 

அறைந்தான் ; ஆயினும் பீமன் அ௮வனைப்பராதது 

BOS pAb முன்னிலும் அஇிகவேசமாய்ச் சாப் 

பிட ஆரம்பித்தான், பிறகு பகாசுரன் பக்கத்திலிரு 

நத ஒரு மரத்தைப் பிடுங்கிப் பீமன்மீ தெறிந்தான். 

அமைத் தன் னிடக்கையிற் பிடித்துக் கொண்டு 

பீமன் சாப்பிட்டுகிகொண்டே யிருந்தான். தனது 

பற்களையு முதட்டையும் கடித்து ஏறட்டுப் பார்க்கும் 

பகாசுரனை கோக்கித் 4 ஈம்பி! சற்றுப்பொறு, சாம். 

பிட்டு முடிக்ததும வருகிறேன்?” என்று சொல்லிச் 

சாப்பாடு முடிந்ததும், நீசோடையிற் கைவாய் சுத்தி 

செய்து கொண்டு சந்தோஷத்துடனே திரும்பிக் 

கோபம் கொப்புளிக்கு முகசதையுடைய பகாசுரனை 

எதிர்த்துச சண்டைசெய்மான், இஃது இடும்பாசுர 

வகதீதினும் மும்முரமாயிருந்தது, கடையில் ௮சுரனை 

அந்தாத்தெறிந்து அவனுடைய உடலங் EC Baps 

தருணத்தில் ௮தைத்தன் முழந்தாளிலவைக்து முறி 
தீதான், பகாசுரன் இம்மா திரியாய் இறந்தான், பீமன் 

அசுரனுடைய சுற்றத்தாரை யழைத்து :ஈரமாமி௪ 

பக்ஷணம் செய்வதை யொழியுங்கள்' என அறிவு௮த் 

தப் பிறகு முந்நூற்று மங்கலம் சேறலும் இவனுடைய 

ஐயத்தைச் சற்று முன்னே யிந்த ௮வ்வூசார இவனை 

யெதிர் கொண்டழைத்து உபசாரம் செய்து அசுரன் 

அழிர்தானென்று ௮இக சந்தோஷத்தை யடைந்து
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சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார்கள், பாண்டவர்க 

ஞூம் இன்னுஞ் சில காள் அ௮ங்குறைக்இருகதார்கள், 

முக் நூற்று மங்கலத்திற் பாண்டவர்கள் தங்கியி 

ருக்கபோது ஒரு வயோதிக பிராமணன் துவர்களி' 

டம் வது துருபதன் துசோணர் என்னு மிவர்களுக் 

குள் நடத் விவாதத்தைக் குறித்தும், துரோணர் 

தன்னை அவமானம் செய்கதழ்காக அவரைக் கெரல 

லும் நிமித்தம் ஒரு பிள்ளையும் கன்னை வென்ற விர 

னாகிய அர்ச்சுனனுக்கு மனைவியா தற்கோர் கன்னிகை 

யுமாகத் துருபதன் பெற்ற திட்டத்துய்மன் திரெள 

பதை இவர்களைக்குறித்தும், சற்று விவரமாய்ச் சொ 

ல்லக கேட்டாரகள்., 

முன் சொல்லிப்போனபடி வியாசர் திரும்பி 

வந்து பாண்டவாகைப் பாஞ்சாலனுடைய பிரதான 

ஈகருக்குப்போம்படி. சொன்னார். துமோபதை முற் 

பிமப்பில் தனக்கு நாயகன் வேண்டு மென ஐந்து 

தீரம் கடவுளைப் பிரார்த்தித்தகாகவும் மறுபிறப்பிலே 

ஐந்துகாயகர் அவளுக்கு வாய்ப்பார்சளென்று இவர் 

வர மீந்தகாகவும சொல்லி அவள் சுயம்வரத்திற்கு 

அவர்களைப் போம்படி. செய்தனா, அதன் பிரகார மே 

௮வள் ஐவர்க்கும் மனைவியாக வேண்டி. யிருந்தது, 

பாண்டவர்கள் பாஞ்சால தேசத்திற்குப் போம்வழி 

யில் ஒரு கந்தருவனுடைய விருப்பத்தின்படி. தங்க 

ளுக்குத் தேளம்யர் என்பவசைக் குருவாகக் கொண்டு 

அவரையும் தம்முடன் கொண்டு துருபகன் ஈகரை 

கோக்க, அவ்விடத் இற்குப் போகும் ௮கேக பிராம 

ணர்களுடன் சேர்ந்து சென்முர்கள்.
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பாஞ்சால தேசத்திற் கரசனாகிய துருபதன் 
தனது புத்திரி தரோபதைக் குரிய காயகன் அர்ச்சு 

னன் தானெனத் தீர்மானஞ் செய்துகொண்டு, பஞ்ச 

பாண்டவர்கள் தங்கள் காட்டி லிலையே யென ஏக்கக் 

கொண்டு ஒரு யுக்திசெயது அவாகளைத தன் தகயை 

ஸ்வயம்வரத இறகு வசவமைத்து YT FHM DGGE 

தன் மகளை மாலையிடச் செய்யலா மென்று மனத் 

தைச் இடஞ்செய்து கொண்டான், ஸ்வயம்வர சமா 

சாரம் ப.ரதகண்ட முழுதும் பரவச் செய்தான். 

துரோணர்ச் தம மாணாக்கர்களில் வில்லித்தையிற் 
ADE FUT தாசசுனன் என்பது துருபதனுக்கு நன் 

முயத் தெரிகச விஷயமன்னோ | அவனும் அதத்குத் 
தகுந்தபடி அர்ச்சுனனை ச்சவிர வேழொருவரும்வளைக் 

கமுடியாததோர் பெரியவில் சன்னாகப்பமித்தி ௮தை 

சசுயமவச மண்டபத்து காட்டி, ஆகாயத்தில் அதிக 

தூரத்தில் எப்போதும் சுழன்று கொண்டே யிழுக் 

கும்படியான மச்சய,5இரம் ஒன்றுகட்டி , ௮%த விலலை 

வளை து காணேற்றி எவஜெருவன் ஏக காலத்தில் 

org பாணக்தொடுத்து அவையனைத்தினையும மச்ச 

யந்திரத்டின் மீது BO sth Bp son Bap 

ம்படி. செய்கிமுனோ அவன்தான் தன் மசளுக்குரிய 

மணமசகனாவானென்று முசசறைவித்கான், அவ்வாறு 

செய்வதற்கு அர்ச்சுன னொருவன்தான் உளனென் 

பது துருபகனுடைய துணிபு, ஸ்வயம்வ.த் இற்கு 

வந்திருந்த ௮ரசர்களோ நுகேகர், அவர்களது மன 

முங்கண்ணும துசோபதையினிடம் மயங்கி நின்றன, 

வியாசருடைய தூண்தெலினாம் பாண்டவர்களும் இச
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சுயம்வரத்திற்கு வரது சேர்ந்தார்கள். வேடிக்கை 

பார்க்கும் பொருட்டு வலதேவ பென்னும் மது பெயர் 

பூண்ட பலராமரும், அவர் கம்பி ப்ர்கிருஷ்ண பகவா 

னும் அவ்விடம் வகஇருக்கார்கள், கருணையக கட் 

லாகிய பகவான் தம்மருளுருவாகிய கண்கொண்டு 

கோதரரகளையும் கண அருச்சுனனையும் அவன்றன் ௪ 

டார், அவர் நாளனென்னும் ஈம் சிகேகிகளை முதன் 

முதலிற் பார்த்தது இவ்வுலக லிப்போதுகான், 

ஸ்வயம்வச க திற்குரிப முற்சடங்குகளும் முடிக் 

தன, TET குழாய் ஈளிலிருக்க ஒவ்வொருவரும் 

வில்லை யெடுத்து வளைத்துப் பார்த்தார்கள் வளைக் 

கவே முடியவிலலை, தனககுரிய நாயகனை காடி நின்ற 

துரோபுதையின் ஈயனங்களும் சோர்வுற்றன, கடைசி 
பிற் கர்ணன் தன பிடத்திருந்து ஒரு குஇிகு திச்தெழு 

து வில்லிருக்கும் இடதகசைச் சேர்ந்து அதனை 
அதிக சுலபமாயெடுத்து காணேம்றிப் பாணத்தையுக் 

தொடுத்தான். 

பாண்டவர்களும் தங்களெண்ணம் பயன்படா 
தென நினைத்தார்கள், இதற்குள் விலலைக் காணன் 

வளைத்ததைக்கண்ட கன்னிகை கணிீ3ிிரன்ற சம்தத் 
தோடு : சூதனை (தேர்ப்பாகனை) எனக்கு காயகஞைக் 
கொள்ளேன்? என்றாள், கர்ணனோ கோபத்துடன் 

வில்லை விரைவாய் எறிந்துவிட்டுத் தன்னிடஞ் சென் 

மூன், பிறகு, பிராமணவேடம் பூண்டு பார்வைக்குப் 
பலாட்டிய்வலைலனேனும் ஆஜானுபாகுவா பிரு£த 

டஅர்ச்சுனன் முன்சென்று வில்லை யெடுத்துச் சரம
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மிலலாமலே நாணேற்றி nig பாணமும் தொடுத்து 

மச்சயகர்தரம் ௮ற்றுவிழுமாறு விடுத்தனன், ஆசா 

பத்திலிருந்து புஷ்பமாரி பெய்தது, நாற்புறமும் வா 

த்திய கோஷமுழங்கியது, 

* பூமழை சொரிந்தார் விண்ணோர் 

பொன்மழை பொழிந்த மேசம் 

பாமமா கடல்க ளெல்லாம் 

பன்மணி தூவி யார்த்த 

கோமுனிக் கணங்ச ளெல்லாங 

கூறின வாச கொற்ற” 

காமவேல் விழிப்பாஞ் சாலி 

நல்வர னடைச்தசா ளெனனா. 

விலையுயாந்ததும் கண்ணுக்கு இரமணிீயமானது: 

மான ஆடை ஆபரணங்களால் அ௮லங்கரிக்கப்பெற்ற 

துரோபதை மந்தகாசத்தோடும ஒரு கையில் தய் 

கப்பாத்திர.க் இல ஜலமும் மற்ஷொருகையில் மாலையுங் 

கொண்டு முர்ச்சுனனையணுகி அவனைக் தான் தனக்கு 

நாயகனாக வரித்ததற்கு அுறிகுதியாக மன்மதன்போ 

ன்ற வ்வழகுடையான் மீது மணமாலையை யிட்டுவ 

ணங்கி துவனருசில் நின்றனள். அவன் லுவ்விடத்தை 

ADs செலல ஆரமபித்தவுடன் அவளும் உடன்செ 

ன்றனள், கூடியிருந்த ௮ுரசர்குழாத்துள் ஒரு முழக 

கம் உண்டாயிற்று, அது யாது DP * க்ஷத்திரிய வம் 

சத் துதித்த பெண் க்ஷத்திரியனைத் தனக்கு காயக 

னாக வரியாது ஒரு பிராமணனை காயகனாகக் கோடல 

இயலாது! என்பதுதான், அ௮வர்களிலனேகர் ஒருவ 

* சம்பரரமாயணம்,
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குகூடி அர்ச்சுனளைப் பின்முடரும் ,துரோபதை 

யைப் பலாக்காரமாய் இழுத்துக்கொண்டுவந்து விட 

ஆரம்பித்தார்கள், அர்ச்சுனன் ஒருவில்லை யெடுத் 

தான், பீமன் ஒருமரததைப் பிடுங்கி நனியையும அடி.” 

யையும் தறித்து அதனைத் தனக்கோர் ஆயுதமாகக் 

கொண்டான், இவர்சளிருவருமாக அுர்ச்சுனனுடன் 

போர் புரியவந்த அ. ரசர்களனைவரையு மெகிரத்துயுத் 

தஞ் செய்தார்கள். அங்கிருந்த சல்லியனும், கர்ண 

னும், துிரியோதனனும, மற்றெல்லோரும், பிராமண 

ரிருவர் இவ்வாறு க்ஷக்திரிய சம்மங்களோடு நெடு 

கேரம் நின்று போர்புரிவதைக்கண்டு ௮௧ ஆச்சரிய 

மடைநீது வெட்கினார்கள், கடைசியாகக் கிருஷ்ண 

பகவான் முன் வ£து, சண்டையை விலக்கித் துரோ 

பதை sero பின்சென்றது நியாயமெனச் 

சொல்லவே சண்டையும் ஒழிர்தத., ஐவரும் தாங் 

கள் தங்கியிருந்த உறைவிடத்திற்குக தமசன்னையைக் 

காணச் Ferm Teor, 

அவர்கள் வீட்டுவாயிலில் நுழையும்போது குக் 

திதேவியானவள் வீட்டிலே ஒருள்ளறையிலிருக்தாள், 

விளையாட்டிற்காக இவர்கள், * இன்றைக்ககப்பட்ட 

பிக்ஷையைக் சகொணர்ந்தோ' மெனமுர்கள், அதன் 

பொருளைச் கவனியாது, 4 நீங்களெல்லோரும் சுகமா 

யனுபவியுங்கள்”' என்றாள், வெளியில் வரது பார்க் 

கத் தரோபதை யிருக்கக்கண்டு * என்ன அவசரம் | 

இப்படி யறியாது சொல்லி விட்டோமே !' என்று 

பதைபதைதத்துக் கையை நெரித்துக்கொண்டாள். தரு 

மரை நோக்கி 4 அப்பா! என்வாக்கும் பொயத்துப்
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போகககூடாதே, துரோபதைக்கும் பாவம் வந்து 

சமபவித்தல் தகாதே, இதற்கென்ன செய்யலாம்?” 

என, அதற்குத் தருமர், *அ.கற்கென்ன | அர்ச்சுனன் 
தீன் விற்றிறத் இனை அவளைக்கொண்டான். அவனே 

அவளை மணம் புரியட்டும்?” என்னலும், தனக்கு pH 

யவர்கள் இருவரிருக்ஈத் கான் முந்தி விவாகம் செய் 

துகொள்ளல் கூடாதென்ருன் விஜயன். பிறகு, வியா 

சர் துரோபதையினுடைய மணத்தைக் குறித்துச் 

சொன்னது தருமருக்கு த் தற்காலம் ஞாபகத்திற்கு 

வத, * விதிப்பயனின்படி. அவள் ஜக்.து CUES 

கும் மனைவியாதல் வேண்டும்” என்முர் தருமர், இதற 

குள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானும அங்கு வநது சேர்ந் 

தார், அவர் தமக்கு மூதியோனாகிய கருமராஜன் 

பாதபங்கயத்து வீழ்ந்து ஈமஸ்கரித்துத் தாம் ஸ்ரீ 

கிருஷ்ண னென்பதை அவருக்குச் தெரிவித்தார், 
அவரை இனனாசென அறிந்தவுடன் அனைவரும் 
ஆனகந்தம்கொண்டு களிக்கூத்தாடினார்கள், ௮தஇக 
காலம அ௮வர்களுட னிருந்தால ஐவருடைய ஊரும் 

பேரும் நிலைமையுக் தெரிந்துபோ மென்று தாம் சக் 

கிரம் செலவு பெற்றுக்கொண்டு செனமுர், அன்றிரவு 

போஜன முடிந்ததும், ஐவரும் ஒருவர் பக்கத்தொரு 

வர் படுத்துறங்கினார்கள், ௮வர்கள் தலைபபுறம் தாயும் 
பாதத்திற் பத்தினியும் படுத்துக் கொண்டார்கள், 

நித்திரை செய்வதற்கு முந்திப் பற்பல ௮ஸ்.இர சஸ் 

இசங்களைப் பற்றியும் யுத்தங்களைப் பற்றியும் பேக் 

கொண்டிருந்தார்கள், திஷ்டத்துய்மன் தனது தங்கை 
யை க்ஷத்திரியனுக்குக் கொடுப்பதற்கின்றி ஒரு பிரா
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மணனுக்குக் கொடுக்க வேண்டிவந்ததே யென்று ஏக் 

கங்கொண்டு அவள நிலைமையைக் குறித்துப் பரித 

பித்து ஐவரிருக்த இட த்கைச் சேர்ந்து அவவீட்டுப் 

புறத்து ஒதுங்கி நின்று அவர்கள் பேசும் விஷயத்' 

தைக் கவனித்து அவர்கள் க்ஷத்திரியராய்த்தா மிரு 
க்க வேண்டுமென்று சீர்மானிதது உடனே தனது 

தந்தைபினிடம வந்து அவாகள் வைசியருமலலர், 

சூதிதிரருமல்லா, அவர்கள பூண்டது பிராமண வேட 

மே யொழிய உண்மையில உயர்க்த குலத்துதத்த 

ச்ஷத்இிரியர்கள்தா மெனறு உறுஇயாய அதற்குரிய 

காரணங்களோடும சொனனான். மேலும அவர்கள் 

பாண்டு புத்திர்களாகத்தாம இருக்க வேண்டுமே 

யன்றி வேறெவரு மல்லசென்றான். 

இதைக் கேள்வியுற்ற அருபதனுடைய புஜய் 

கள் பூரித்தன, ஆயினும் இசனுண்மை கிசசயமாய்த் 

தெரியும பொருட்டு ஒரு புரோகிதனை ௮வர்ஈளிடம் 

அலுப்புவித்தான,தருமா அவனுக்குக் தாஙுகளின்னா 

சென்பதைச் தெரிவியாமல துசோபதையைச் சுயம் 

வரத்தில தாஙகள் சனமார்க்கமாய்க் கொண்டதே 

யொழியத் துன்மாரக்கத்திற் கொள்ளவிலலையென் 

௮ம் ௮ரசன் இதனிமித்தம் வருத்தப்பட லாகாதென் 
go Cerne முனுப்பிவிட்டார், அரசன் இவர் 

கஞக்கு ஒரு விருது செய்து இவர்கள இன்ன வரு 

ணததாசென நிசசயிக்கும் பொருட்டு, பிரம க்ஷ்த்தி 

ரிய வைசிய சூத்திரசென்னும் கான்கு வருணத்தா 
ருள் ஒவ்வொரு வகுப்பினரும் விருமபக்கூடிய பற 

பல சிறப்புப்பொருள்களை அவர்கட்கெதஇுரில் வைத்
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தான், போஜனம் முடிந்ததும் இவர்கள் ௮இக உற்சா 

கத்துடன் தங்களெ திரிலிருக்த ௮கேகம் பொருள் 

களின் மேல காட்டத்தைச் செலுத்தாது ௮ஸ்திச 

Fass இருந்தவிடம் சென்று அவற்றைத் தம் 

கைக்கொண்டார்கள். அதினின்றும் ௮ரசன் இவர்க 

ள் க்ஷத்ரிய ரென்றே தாமானித்தான், ௮வன் அவா 

களை அணுகி, “நீங்கள் இன்னாசெனத் தெரிந்து கொ 

ள்ள விருப்ப முடையவனா யிருக்கிறேன்' என்று சொ 

ல்லியபோது கருமா தாமும் மற்றவரும் இன்னாசெ 

னத் தெரிவித்து அரக்குமாளிகையி னின்று தப்பிக் 

கொண்டு வந்த செய்இயினையும் அதற்குப் பிறகு 

நடக த இடூம்பாசுர பகாசுரவதங்களையும் இடையில் 
நடந்த மற்ற விஷயங்களையும் சொல்லி முடித்தார், 

பிறகு துரோபதையினுடைய கலியாண விஷூ 

யத்தைக்குறித்து ஒரு முடிவு செய்ய வேண்டி வக 

தது, துருபதன் ஜந்து சகோதரர்களில் ஏவரையே 

லும் தன்மகள் மணம் புரியலாமென்ரான், யு.இிஷ் 

மூ.ரர் தரோபதை ஓவருக்கும் மனைவியாதல் வே 

ண்டு மென்பது தம்தாயின் கட்டளையென்று சொ 

ன்னூர், துருபதன் தருமரைகோக்கி “அப்பா, சச 

லனே ! ஒருத்தி எப்படி. ஐந்து நாயகனை அடை 

தல கூடும் ? சுருதியுக்தி ௮துபவமென்னு ஞூன்றுக் 

கும் முரண்பாடான விஷயமாயிற்றே இது? சாஸ் 

இர மெல்லாவற்றிலும் ந வல்லவனல்லனோ !” என்று 

சொல்லலும், அவர் * பொய்யென்பசே இதுவசை 

யில என் நா Surg. பாவ காரியத்திற்கும் என் 

மனமெழாது, 4 நானு மறியேன் ௮வளும் பொய் 
7
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சொல்லாள்' என்பதற்கேற்ப என்,சாய் உத்தரவு செய் 

தாள், அஃது எனக்குப் பிமையெனகச் தோன்ற 

aff ev dov’” எனமூர், இப்படிச் சொன்னது துருபகு 

னுக்குச் இருபதிகராமான2ர பரிருக்கவில்லை, இக்க 

விஷயத்கைக் குறித்து இருவரும் விவாதஞ் செய்து 

கொண்டிருக்கையில் வேதவியாசர் வந்து சோந்தார், 

துருபதன் இகைக்குறிக்து வரிடம் விண்ணபபஞ 

செய்துகொண்டான். வியாசா அரு தனைக் கொஞச,௪ 

தூரத் இற்கப்பால அமை த்துச்கொணடுபோய்ப்பாண் 

டவர் ஐவருள அ௮ராசசுனன் தவிர மற்றவர்கள் முன் 

ஜனமத் இல இட் இரப் பட்டம் பெநறிருக்கவர்களென் 

றும், அர்ச்சுனன் மாத்திரம் அசுகாலத்து இந்திரனு 

டைய பிள்ளையென்றும் தெரிவி து அவர்களுடைய 

நிஜஸ்வரூபதக்கையும் அவனுக்குக் காடடினார், பிறகு 

அரோபதைபினுடைய பூர்வ சரிந்திாசதையும், இவ 

வாறு இப்போது வாய்க்க வேண்டிய காரணத்தை 

Wf GF சொல்லி மாடித்தார், அ தன்பிறகு அருபகனும் 

ஒருவாறு திருப்தி LIC 16.5" oor 

பாண்டவர்களுடைய செல்வமும் அ.இரரித்துக் 
கொண்டே வந்தது, துவாரகையினின் நு ஸ்ரீ கிருஷ் 

ணபகவானும் அளவிலாத்திரவியம் அலுப்புவித்துக் 

கொண்டே வந்தார், துரியோதனனும் அவனுடைய 

துன்மக்இரிகளும், பாண்டவர் அ.ராகு மாளிகையி 

னின்றும் கப்கெசொண்டு ஒடி ad tam Kolar oor ay 

QuGur g Dahé soo Houratrs Oarvagsp 

குரிய பல நூதன வஜிகளைப் பற்றியும் யோடித்துக் 
  

% வியாச பாரதம், ஆதிபருவம், 6 107-200,
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கொண்கிருக்கார்கள், இடம் பொரு ளேவல் இம் மூன் 

றினும் பாண்டவர் விருத்தியடைவகற்கு முன் ௮வர்க 

ஞூடன் போர்புரிந்து அவர்களை வெல்லு தலே தகுதி 

யான தென்றான் கர்ணன், பீஷ்மரோ அத்தகைய ஈட 

வடிக்கைச் குடன்படார், பாதி இராஜ்ஜியம் பாண்ட 

வர்களுக்குப் ப௫ர்ந்து கொடுத்தலே நீதி யென்பது 

௮ வருடைய கொள்கை. ௮வர் துரியோதனனை 

நோக்கி “அப்பா துரியோதனா | கல்ல பெயசே ஒரு 

வனுக்குரிய பலம். பாண்டவர்கள் அரக்கு மாளிகை 

யில் மடியாதஇருக்கது நாம் செய்க பூஜாபலன், 

குந்திதேவி உயிரசோடிருப்பது நம்முடைய அதிர்ஷ் 

டம், மனிதரிற் புலி போன்றவனே ! குந்தி அரக்கு 

மாளிகையில் இறக்தாளென்னுஞ் செய்தி கேட்ட 

ஜனங்களெல்லாம் ஈ.ன்னை நிக்தித்தார்களே யொழி 

யப் புரோசனனை அவ்வளவு நிகஇக்கவில்லை, பாண் 

டவர்கள் இக்குத்தப்பி உயிருடன் வந்தது உனது 

அதிர்;டமேயாம், உனக்கு வந்த கெட்ட பெயரும் 
ஒருவாறு மாறிவிடும், குருவம்சத் துதித்கோனே | 

அவர்கள் உயிரோடிருக்கும் வசையில் அவர்களுக்கு 

ரிய பாகத்தை அபகரித்துக்கொள்ள இடி.ககரசாகய 

இந்திரனாலும் முடியாது, பாண்டவர்க்கு நற்குண 

மம் ஐக்கியமும் பொருக்தியிருக்கின்றன, அவர்க 

குரிய பாகத்தைக் கொடாதிருத்தல் ஈலமன்று, ஈன் 

னெறியில் ஈடக்க உனக்கு விருப்பமிருக்கும் பக்ஷத் 

திலும், எனக்கு விரோதமாய் நடக்க விரும்பாஇருக் 

கும் பக்த்திலும், எல்லுருடைய கல்ல ௮பிப்பிரா 

யத்தையும் நீ விரும்பும் பக்ஷத்திலும், இவ்விராஜ்ஜி
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யத்திற் பாதிப் பாகம் பாண்டவர்களுக்குக் கொடுத் 

தல் வேண்டும் என்முர, துரோணரும் விதுரரும் 
அதேமாதிரியாய் எடுத்துச் சொன்னார்கள், கர்ணன் 

மாத்திரம் இவர்கள் சொன்னதற்கு விரோதமாய்ச் 

சொல்லிக் கொண்டே வந்தான். கடைசியாகத் இரு 

தீ.ராஷ்டி.ரர் விது ரரையனுப்பிப் பாண்டவர்களை Ly ow 

இனாபுரிக்குக் கொண்டு வரும்படி சொன்னார், 

பாண்டவர்கள் ஊரில் வந்து சேர்ந்ததும் ஜனங் 

களடைநக்த ஆனந்தத்திற்கோ ரளவில்லை, இருதரா 

ஷ்டிரன் ௮வர்கட்கொரு பாதிராஜ்ஜியம் கொடுத்துக் 

காண்டவப்பிரஸ்த மென்னுமிடத்தில் அவர்களை யிருக் 

கச் செய்தான், அவ்விடம் ஒரு பெரிய பாலைவன 

மாயிருந்தது, இவர்கள் அங்குச் சென்றதும் வியா 

சருடைய உதவியால் ௮ங்கோரிடம் அமைத்து ௮ழ 

Bu ஈகரொன்று உண்டாக் க்கொண்டார்கள். ஜனங் 

கள் ௮த்னழகைக்கண்டு ஆனநதங்கொண்டு இந்திரன் 

நகராகிய ௮மராவதியினும் சிறந்து விளங்கும் தன் 

மையினால் அதற்கு இந்திரப்பிரஸ்தம் என்ஸும் பெயரி 

ட்டார்கள், 

அ௮ப்பட்டணத் இருக்கையில ஒரு நாள் நாரதமு 

னிவர் ௮வ்விடத்திறகு விஜயம் செய்தார், பாண்ட 

வர்களுடன் கலந்து பேரிக்சொண்டிருந்த போது, 

பொதுவில் ஒரு பத்னி இருப்பதனால் ஒரு வேளை 

௮;வர்கஞுடைய ஐக்கியத்திற்கு இடையூறு நேரு 

மென்றெண்ணி ௮து விஷயத்தில் ஒருவிக ஏற்பாடு 

செய்து கொள்ளும்படி. சொல்லிவிட்டுப்போய விட்
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டார், துரோபதை ஐவரில் ஒருவரோ டிருக்கும் 

போது மற்றவர்கள் பிரவேசிக்கக் கூடாதென்றும் 

அப்படி. நேரிடிற் பாவம் நீங்கும் பொருட்டுப் பன்னி 

ரண்டு வருஷம் வனவாசஞ்செய்துவிட்டு வசவேண்டு 

மென்றுக் தங்களுக்குள் ஒர் ஏற்பாடு செய்து கொண் 

டார்கள், அப்படி. நடந்து வருகாளில் ஒருகாள் ஒரு 

பிராமணனுடைய ஆடுமாடுகளைக் கள்வர்கள் களவு 

செய்து கொண்டு போய்விட்டார்கள், அந்தப்பிரா 

மணன் பாண்டவர்களிட தீதில் வக்து முறையிட்டுக் 

கொண்டான். அப்போது அர்ச்சுனன் DB 16 FO GD 

டைய பொருளை மீட்டுக்கொடுப்பதாக வாக்களித்த 

னன். அவனுக்கு வேண்டிய .ஐயுகங்கள் தருமரும் 

துசோபதையுமிருக்த அறையிலிருக்தன, என் செய் 

வான் அருச்சுனன்! பிராமணனுக்கு தவிசெய்யாவிடிற் 

பழி மன்னவனைச்சேரும், துஷ்ட நிக்கிரகம் சிஷ்டபரி 

பாலனம் செய்யாத ௮ரசன் பாபத்திற் காளாவன். 
இருதலைக் கொள்ளியி னெறும்பு போன்றான் அர்ச்சு 

னன். அஸ்திர சஸ்இரத்திற்காக ௮றையில் நுழைக 

தால் அசணியச்திற்குப் போகவேண்டிவரும், பிரா 

மணனைக் காவாவிடிற் பழிவர்து சேரும், ஆயினும் 

ஒருவாறு துணிவு செய்துகொண்டான், 6 காட்டிற் 

குப் போகவேண்டி வச்தால் தனது காயக்தான் கஷ் 

டப்பட வேண்டிவரும், தர்ம சிர்தையும் சற்கரும 

மும் தேகத்தைப்பார்க்கிலும் ௮இகமாய்க் கவனிக்க 

வேண்டிய விஷயம், பஞ்சபூகங்களாலாய இவ்வுடம்பு 
அழியினும் புகழும் கர்த்தியும் அதற்குப் பின்னும் 

நின்று நிலவும்' என்று சொல்லிக்கொண்டு தமைய
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னும் துசோபதையு மிருந்த பள்ளியறையுட் சென்று 
வேண்டிய ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு வெளி 
வந்து திருடர்களைப் பின்தொடர்ந்து அவர்களை 

வென்று ஆடுமாடுகளைப் பி.ராமணனிடம் சேர்த்துப் 

பிறகு தருமரிடஞ் சென்று அவர்கமக்குள் ஏற்பட்ட 

ஏற்பாட்டின்படி, பன்னிரண்டு வருஷம் வனவாசஞ் 

செய்து விட்டு OU (HOU SM WF சொன்னான். தருமரோ 

வருத்தமுற்று மனந்தளர்சசி யடைந்து அர்ச்சுனனை 

கோக்கித் * தம்பி! நீ என்னறையிற் புகுந்ததற்குக் 

காரணம் எனக்கு கன்ருய்த்தெரியம், அதனால் எனக் 

கொரு வருகதமுமில்லை, வனத்திற்கேக வேண்டாம். 

நான் சொலவகைக்கேள், எனக்கொரு இங்கிழைத்த 

தாகவும் எண்ணாதே, உன்குணத்திற்கொரு குறைவு 
கேரிடவுமில்லை'? என்று சொலலியும் கேளாதவனாய் 

அர்ச்சுனன் * உண்மையி னின்றும் சிறிதேனும் பிற 

ழேன், அதுதான் எனக்குத் துணை” என்று சொல்லி 

விடை பெற்றுக்கொண்டு சென்று விட்டான், 

ஆரியாக்கிருக்கும் ௮கேக ஈற்குணங்களுள் உண் 

மை வழியொழுகுதல் முதன்மையானது, இதனுண் 

மை பா. ரச த்தில் எவ்விடச்.தும் விளங்கும், மெய்ம்மை 

யை விரும்பலும் பொய்ம்மையை அகற்றலும் ஆரிய 

ருள் எல்லாவருணத்தார்க்கும் எல்லா மரபினருக்கும் 
பொருக்தியதோர் குணம், ஒருவன் பொய்சொல்லி 

யொழுகுவானாயின் அவன் தன் குலத்திற்கும் கோத் 

இ.ரத்திற்குங் குறை உண்புபண்ணினவனாவன், 

அர்ச்சுனன் ௮வ்வாருகத் தீர்த்தயாத்திரை செய் 

யும் பொருட்டுப் போகையில் ஒரு ஈதியி லிறங்கில்கா
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நஞ செய்து பிறகு பூஜைசெய்து! கொண்டிருக்கும் 

போது உலுப்பை என்லும் நாககன்னிகை யொருத்தி 

வெளிவட்.து அவனைக் சன்னுடன கொண்டு போய்விட் 

‘Loren, இயானம் முடிந்ததம் திரும்பிப் பாரத்தான், 

பிறகு அவளை இதற்கு யாது காரணம என்று வினவ 

லும், ௮வள் தன்பேரில் ஆசை கொண்டாளெனத் 

தெரிந்து ௮வளுடைய விருபபத்திற கியைய நடநது 

மறுகாட் காலைவமையில் ௮வளோடிருக்தான். பிறகு 

அதைவிடடுப் புறப்பட்டுப் பலபுண்ணிய Sis sha 

ori) ov ஸ்காகஞ்செய்து புண்ணிய ஸ்தலஙசளை த தரிசி 

த்துக் கடைசியாகச் துவாரகைக்கு வந்து சேர்ந்தான், 

தம் சினேடிதனைப் பாரக்கும் பொருட்டு மசாபரிசுத 

தாததுமாவாகிய ஸ்ரீகிருன்ணபகவான் அவனிடம் 

வந்து வனை அழைத்துக்கொண்டு தமதில்லஞ்சேர் 
ந்தார், அவ்விடத்தில் அவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் 

தங்கையாகிய சுபத்திரையைப் பாரசதலும் ௮வள்ம் து 

௮இகமோகக௩கொண்டான், ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் கூடத் 

திரியருடைய வழக்கப்படி தம் தங்கையைக் தூக்கிக் 

கொண்டு போய்விடலாமென்று அவனுக்குச் சொ 

ல்லிவிட்டார், இது சஙகத அருச்சுனன் யுதிஷ்டி7 

ருக௫த தெரிவிகது அவருடைய சம்மதமும பெற் 

pF Aner வடகே சமயம பாததுக்கொண்டிருக்து, 

அது வாய்த்தபோது வள தனியாய உலாவிகதொ 

ண்டிருக்குக் தருணத்தில ௮வளைத் தூக்கித் சனனி. 
தத்தின் மீது வைத்துககொண்டு தன்லூர் கோககிப் 

புறப்பட்டு விட்டான், யாதவரும் விருஷ்ணிகளும்' இக 
தச் சங்கதி தெரிந்து ௮தஇ௧ கோபங்கொண்டு மரச்
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சுனனைப் பின் தொடர்ந்து போர்புரிவதற்குச் சன் 
னத்தரானார்கள், ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் இனிய ave 
னங்களால் அவர்களுடைய கோபச்தை யாற்றினார். 
: அரச்சுனனைப் பின்பற்றி ஈலலவார்த்ை சொல்லி 

அவனை ப9ங்குக்கொண்டு வாருங்கள், அவன் மகா 
சுத்தவீரன், ஈம்முடைய தஙகைக்கு. அவனினு ந் 
சிரேஷ்டமான புருஷன் வேறெவன் அகப்படப்போ 

கிமுன்?? என்று பகவான் சொலலியவளவில் அவர் 

கள்போய் அர்ச்சுனனைப் (னெ ஜொடர்க்.து கோத்து 

I GF செய்து இருப்பிக்கொண்டு வகதாரகள், துவா 

rasp சில கானிருந்தான் அர்சசுனன ; பன்னிர 

ண்டு வருஷம் முடந்ததும் அதை விடடுப்புறபபடடு 

௮ இக ஆடம்பரத்தோடும், பரிவாரங்களோடும, ஸ்திரீ 

தனங்களோடும தன்னகாக்குச சென்றான் அவனுக் 

குச் சுபத்திரையினிடமாக அிமன்யு பிழந்தனன் ; 

இவனுடைய வாழ்காளோ மிகவும் சுவலபம். கீர்த்தி 

யோ மிகவும் பெரிது, சோமன் என்னுக் சேவனு 

டைய புத்திரன் இவன், இவனுடைய பூர்வஜன் மக 

துப் பெயர் வர்ச்சன் என்பது, பூமியின் மீது பதி 

னாறு வருஷகால மிருந்து குருக்ஷேத்திரத்துற் சண் 

டைசெய்து அவனுக்குக் குமித்திருந்த காலம முடி 

நததும் சுவர்க்கம்வந்து சேரும்படி அவனுக்கு உத 

தசவாயிருந்தது. * 

காண்டவ வனத்தில் ஒருகாள அர்ச்சுனனும் 

கண்ணபிரானும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, 

அ௮க்னிபகவான் பிராமண வேடம் பூண்டு அவர்களி 

4 வியாசபாரதம், த.திபருவம். $ 201-228, 267. 
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டம் வந்து இக்இரனாற் காக்கப்பட்ட அக்காண்டவ 

வனத்தைத் தூக்க வேண்டி அவர்கர்டைய உதவி 

யை விரும்பினார், இநைக்குறித்து அவர் முன்ன 

மே பிரமாவுடன் யோசனை செய்ததாகவும் அவர் 

அதற்கு நர நாராயணசாயிருக்கவாசள் அப்போது பூமி 
யி கிருஷ்ணார்ச்சுனர்களா பிருக்கிருார்களென்றும் அ 

வர்களிடஞ சென்முல் உதவி செய்வார்களென்றுஞ 

சொல்லக்கேட்டு அங்குப் போந்தகாக அ௮க்னிபக 

வான் சொன்னார், அர்ச்சுனன் அகச்னிபகவானை கோ 

க்கி “என்னிடத்தில் சகுகதவிலலும் வேண்டிய அம்பு 

Soon. தகுக்த இரகம் ௮இற் பூட்டுவதற்கு 

வேகமா யோடத்தக்க குகிரைகளரம் பேண்டியிருக் 

இன்றன, கேசவனுககும் ஒரு பெரிய ஆயுதம் வே 

ண்டியிருக்கிறது”?? ஏன்றலும், அப்புவிற் கதிபதியா 

இய வருணனைக்குறிக்து அ௭்னிபகவான் தியானித்த 

வளவில் அவர்வரலும், ஆர்ச்சுனனுக்குச் காண்டீவ 

மென்னும் ஒரு பெரிய வில்லையும், அம்பு என்றும் 

அருததோர் தூணியையுக கொடுக்கும்படிக்கும், 

ஸ்ரீகிருஷ்ணபச வானுக்கு ப பெருமைவாய்க்த சக்கி 

சத்மைக் கொடுக்கும்படிக்கும வேண்ட அவரும் அப் 

படியே கொடுத்துப்போனார், காண்டவ வனத்தில் 

அக்னியும் பிரவேசமாய்விட்டது, அசை அவிக்கும் 
படி. இந்தரன் சப்தமேகய்களுக்குல் கட்டளையிட்டா 

ன். அதைத் தடுக்கும்பொருட்டு அர்ச்சுனன் வரு 

ணாஸ்திரம் விட்டான், ௮க்தவனம் பதினைந்து காள் 

வரைபில் எரிந்து கொண்டிருந்தது, அதனின்றும் 

உயிர் தப்பி ஓடியவர்கள் அறுவர், மயன் என்னும்
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அசினும் அதினின்றும் ஓடி. வந்து தன்னைக் காப் 

பாற்றும்படிக்கு அர்ச்சனனை வேண்டினான், அவ் 

வாறே அவனும் மயனைக் காப்பாற்றினான், 

இஃதிப்படி முடிந்ததும் இந்தின் தனது ௬த 

னாகிய ௮ர்சசுனனுடைய வலலமைக்கும் தைரியத் 

திற்கும் வியக்து, அர்ச்சுனன், கேசவன் இவ்விருவ 

ருக்குமெதிரில் தோன்றி : வேண்டிய வரமபெறலா” 
மென்றியமபினான், அர்ச்சுனன் தனக்கு தேவாஸ் இரங் 

களைத் தருமபடி. கேட்க, இந்திரன் 4 தேவதே 

வோ த்தமனாகிய மகாதேவன் எப்போது உன்னுடைய 

செயலைச் ஈண்டு மகிழகிமுனோ அப்போது என்னு 

டைய ஆயுதமெல்லாம் உனககும 2%துவிடுகிறேன்” 

என்முன், 

ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவான் தமக்கும் அருச்சுனனு 

க்கு மிருக்கும் சினேகம் எப்போது மிடை யரு திருச் 

தல் வேண்டு மென்னும் வரம் ெறருர்,* 

  

* வியாசபரரதம், ஆதஇிபருவம், $ 224-280.



அத்தியாயம்.--11/, 
ப்ட் 

பாண்டவர் துயர்க்காரணம், % 

இத அத்தியாயத்தின் கண் இரண்டாம் பருவ 

மாகிய சபாபருவத்திற கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் 

எடுத்துச் சுருக்கிச் சொல்லப்படும், 

பாண்டவர்களுடைய தாயபாகத்தை முன்னிட் 

டுக்கூடிய மூன்று சபைகளில் கடந்த வர்த்தமானங் 

களைக் குறித்துக் கூறியிருப்ப௫னால் இப்பருவத்திற் 

குச சபாபருவம் என்னும் பெயரிடப் பட்டுள_து, 

மேலத்தியாயத்தில், காண்டவ வனம் எரியுண்டு 

௮ழிநத காலத்து அர்ச்சுனனுசவியினால் மயன் என் 

னும் தரனவனொருவன் உயிர் ப்பி வெளிப்போநதா 

னென்று கூறப்படடிருக்கிற தன்றோ? 26555060 

வன் அுர்ச்சுனனிடம் போந்து தன்னுயிர் தந்ததற் 

காகத் தான் யாதேனும ஒரு பிரதி யுபகாரம செய்ய 

விரும்பிபிருக்கிறசாகத தெரிவித்தலும் அர்ச்சுனன் 

“யான் ுதை ஏற்றுக்கொள்ளே' னென்று சொல்ல, 

அவன் மிகவுமிரஙதிக் சேட்டுக்கொண்டதன்மேல் 

தன் பொருட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானுக்கு அவர் 

விரும்பியதைச் செய்யலாம் என்று சொன்னான், 

௮வன் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானிடம் சென்று இதைத் 

செரிவித்தவளவில் அவர் யுதிஷ்டிரருக்கு ஒரு 

மாளிகை கட்டித்தரும்படி சொன்னார், மயன் அதிக 

ஆனந்தத்துடன் இதைச் செவியுற்று ஈவரச்ன ௧ஏத 
  

* சபாபருவம்,
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மான ஒரு மாளிகைகட்டுவதற்குத் தகுந்த ஒரிடத் 
தைக் கண்டு குறிக்கும் பொருட்டு ஊருக்குத் திரும் 

பிப்போனான், * 

பிறகு ஸ்ரீகருஷ்ணபசவான் தம் ஈகருக்குப 

போய்விட்டார், அவர் மகா விஷ்ணுவி னவகாரமா 

யிருக்தபோதிலும், வயில் தமக்குப் பெரியவர்களா 

யிருந்தவர்களிடத்தில் தாம் எவ்வளவு விநயமாய் 

நடந்து வந்தாரென்பதைக் சேட்பவர்க ளெல்லாம் 

தாங்களு மப்படியே ஈடத்தல் நலமென்று கொள்ள 

வேண்டு மன்றோ ? தாம் போம்போது பிராமணர்க 

ஞூக்கும் யுதிஷ்டிரருக்கும் பீமனுக்கும் சாஷ்டாங்க 

நமஸ்காரம் செய்து அ௮வர்சளுடைய உத்தரவுபெற் 

௮ுப் போனாரென்பதும் பிராமணர்களிடத்தில தாம் 
IBS அன்பு வகித்தகாரென்பதும் கூறப்பட்டிருக் 

கின்றன. 

மயன் தான் முன்னொரு காலத்தில் விந்து வென் 

னும் ஏரிகரையில் தானவர்கள் செய்த யாகத்தில் 

எஞ்சிநின்ற ஈவரத்னங்களைச சேர்த்து வைகச்கிருப்ப 

தாகவும், தானவ அரசனுடைய கதாயுதம் ஒன்றும், 

வருணனுடைய தேவதத்த மென்னுஞ் சங்கமொன்௮ 

மிருக்கிற சாகவும் பாண்டவர்களுக்குத் Osha 5g, 

தான் OA oF Ole oot அவைகளைக் கொணர்ந்து 

கதாயு சத்தைப் பீமனுக்கும் தேவதத்தமென்னுஞ் 

சங்கை HATER DFG SEZ, நவரத்தினங்களை 

மாளிகை கட்டுவதற்கும் வைத்துக்கொண்டான, 
  

* வியாசபாரதம், சபாபருவம், 9 1
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மாளிகையின் சுவர்களோ சுவர்ணத்தினாலான 

, ஆடகம், கிளிசசிறை, சாம்பூகதம், சா,கரூபம் 

என்னும் கரல்வகைப் பொன்னினாலும் மண்டபத்தி 

லுள்ள பற்பல தூண்களும் கம்பங்களும் செய்யப் 

பட்டு, கோமேதக நீல பவள புஷ்பராக மரகத 

மாணிக்க முத்து வை6ரிய வைரம் என்னும் sours 

இனங்களால் இழைக்கப்பெற்றன, ஈடுவில் ஒரு குளம் 

அமைக்கப்பெற்றிருக்த.து, அதன் கரையும் படிகளும் 

சலவைக்கல்லாலாயின, அக்குளக்கரையிற் பற்பல 

விதமான வாசனை வீசும் மரங்களை வைத்து, குளத் 

தில் அன்னங்களும் மற்ற நீர்வாழ் பறவைகளும் 
விடப்பட்டிருந்தன, பதினான்கு மாதத்திற்குள் தனக் 

கோ சொப்புமுயர்வும் வேஜென்துமில்லை யென்ன 

லாம்படி. அவ்வ.ரண்மனை கட்டி. முடிக்கப்பட்டது, 

கிருகப் பிரவேசச்சடங்கு நிறை வேற்றும் பொருட்டு 

ஓர் தனமும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்தது, அதற்குப் 

பற்பல நாடுகளிலிருந்து இசாகராஜாக்களும், பட்ட 

வர்த்தனர் மகுடவர்த்தனர் முதலியவர்களும் வந்தி 

(HE ST SEM ; இவர்களெல்லோரும் அங்கே ஒருங்கு 

கூடினா, இதுதான் சபாபருவத்திற் கூறப்பட்டுள்ள 

மூதற் சபை. அதற்கு முனிபுங்கவராகிய நாரதமர 
முனிவரும் எழு£தருளியிருக்தார், அவர் வந்த 

வுடனே, ஐவரில் முதி3யோராகிய தருமர் தம் தம்பி' 

மாருடன் எழுது அவாககு வந்தனை வழிபாடுசெ 

ய்து யோசு க்ஷேமங்களைக் குறித்துப் பேசியபிறகு, 

மூனிவா தருமரை கோக்கி ௮கேகம் கேள்விகள் 

கேட்டார், இ£து சாஸ்இரப் பிரகாரம் அரசன் பிர
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ஜைகளுக்கெல்லாம் அபத ; விஷ்ணுவின் அம்ச 

மென்று சொல்லப்படுவன், ௮வனுடைய கடமைக 

ளோ எண்ணிறக்தன, அவன் ந௩ல்லவனாயிருக்தால் 

அவன் குடிகளும் கூரமமடைவார்கள், மாந்தர் செய் 

வ.து மன்னவனைச் சேரும, அரசன் இன்னின்னபடி. 

நடத்தல் வேண்டுமென்று பீஷ்மரும் விரிவாய்ச் 

சொல்லியிருக்கிருர, அவைமேலே கூறப்படும, கா. 

தர். தருமரை அருகிலழைத்து உட்காரவைத்துக் 

கொண்டு, : அப்பா தர்மா ! உன்காலச்தைசக் இனச் 

தோறும் தர்மார்ச்க காமமோக்ஷ சம்பாத்தியத்திற் 

கழித்துக்கொண்டு வருகிமுயா$? உன்னிடம் துன் 

மந்திரிகளல்லாத ஈற்குணம் நற்பத்தி வாய்ந்த மக்திரி 

களை வைச் திருககின்முயா? உன்னுடைய சைனியங்க 

ளுக்கு மாகந்தோறும் சம்பளம் சரியாய்ச் சோந்து 

கொண்டு வருகிறதகா ? உனக்காகப் பற்பல யுத்தங்க 

ளில் உயிரைத்தநத இராணுவவி.ர்களின் சம்சாரவ் 

களை ஆகரித்து வருகின்றாயா $ யுத்தச்தில் வென்ற 

மாற்றாரை இரக்ூறித்து வருகன்றுயா 1 எல்லாரும் 

உன்னை யெளிதில் வந்து பார்த்தல் கூடமொ 1 அவர் 
கள உன்னைத் தங்கள் தரதைபோற் பாவித்து உன்னை 

அணுகும்படி. வைக்துருக்கின்ருயா ? உன் வரும்படி. 
யில் எவ்வளவு கூறு செலவுசெய்கிருய் ? வேளாளர் 

கள் எல்லாம் சுகமாயிருக்கிறார்களா ் மழையில்லா 

மற் போனால் உன்னாடு வளம் குறைந்துபோமாகை 

யால், பற்பல விடங்களிலும் ஏரிகளும் குளங்களும் 

ஏற்படுச்திவைத்திருக்கன்றனையா ? விவசாயிகள் ௬௧ 

மா பிருக்கராகளா? அுவர்களுக்குவேண்டிய வித்து
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முதலியவைகளைச செசரித்துத் தந் து வருகின்றனை 

யா 1? சுயகலம் பாராட்டியேனும், அகங்காரத்தாலே 

னும் அநீதி ஈட் துகொண்டு வருகின்றதோ ? உன் 

மநதிரிகள் இலஞ்சம் வாங்கா இருக்கிமுர்களா ? வரி, 

களும் அரியாயமாய்ப் போடப்படா திருக்கின்றனவா ? 

குருடர்களையும், முூடவர்களையும், ஊமைகளையும், 

அங்க வீனர்களையும், சிரேதொற்றவர்களையும், சக்நி 

யாசிகளையும், தகப்பன் பிளளையைப் பாதுகாப்பது 

போற் காப்பாற்றி வருகின்றனையா 9 ௮சசே 1 தூக் 

கம், சோம்பல், பயம், கோபம், அதைரியம், தாமசம், 

என்பனவாய ௮றுவகைதக் தோஷங்களையும் ௮கற்தின 

யா?” என்று வினவினார், இவற்றையெல்லாங் கேட் 

டுக்கொண்டிருக்க தர்மர் நாரதரை வணங்கி, இனி 

இவற்றில் அதிக ஈவனம் வைப்பதாகச் சொன்னார், 

நாரதா௮தற்குப் பிறகு அசசபையிலுள்ளோருக்குத் 

தேவலோகத்திலுள்ள அரண்மனைகளின் விசேஷங் 

களை எடுதது௪ சொன்றா, * 
ச் 

நாரதர் அப்போது சொன்னவற்றிலிருக்து 

அரிச்சந்திரரினன்னு மரசன் மாத்இரந்தான் இக்இ.ர 

னோடு அவன் மாளிகையிலேயே இருப்பதாகத்தெ 

ரிய வந்தது, தருமர் அவ்வரசனுடைய குணவிசே 

ஒத்தைக் குறித்து வினவிஞனா, தன்னுடைய தகப்ப 

னார் நிலுமையைப்பத்றியும விசாரித்தார். அதற்கு 

நாரதர் 4 அப்பா தர்மா, அரிச்சந்திரமகாராஜா இ 

சாஜசூய யாகஞ்செய்ததனால் அப்பதவியை ௮டைக 
  

* வியாசபாரதம், ௪பாபருவம், 6 5 - 11,
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தார், உன் தகப்பனாரும் உன்னை உலகத்தைஜெயித்து 

இசாஜசூய யாகச்கைச்செய்து தமக்கும் பிரயோச 

னம் உண்டுபண்ணும்படி. சொனனார்'' என்முர், இவற் 

றைத் தாம் தருமருக்குத் தெரிவித்து இசாஜசூய யா 

கத்தி னருமையையும் குறிப்பிததுப்போனூா. அந்த 

யாகத்தின் முடிவில், யாககர்தகாவைச் சக்செவர்த இ 
யாக விளம்பரஞ் செய்வார்கள், அந்தத் தேசத்து 

அரசர்களெல்லாம் ௮வரை அ௮ரசர்க்காசராக மதத் 

தீல்வேண்டும், குணத்திலும் பராக்கிரமத்திலும் பெ 

ரியவனாயிரு$தால்தான் ௮வனை மஇத்து அவனைத் 

தங்களுக்குத் தலைவனாகக் கொள்வார்கள், யுதீஷ்டி..ரர் 

தம்மையும் தம் மர்திரிகளையும் தாம் ௮த்தகைய யா 

கம் செய்வதற்குயோக்கியாதாமோவென்றுகேட்டார், 

அப்போது அவர் நாடு இருந்த நிலைமையே அவர் 

பற்பல நற்குணம் வாய்ந்த ௮ரசென்பதற்குச் சாக்ஷி 

யாக விருந்தது, அவர் குடிகளிடத் தன்பு பூண்டு 

வித்தியாசம் பாராட்டாது எல்லாருடைய நன்மை 

யையும்விரும்பிப் பாபுபட்டுவந்தார், அவருக்குச் சத் 

துருவென்பாஜெருவனுமில்லாதபடியால் அவருக்கு 

ஜனம்கள் அஜாதசத்ரு எனப்பெயரிட்டார்கள். ஒவ் 

வொருவமையும் தம் குடும்பத்திலொருவ.ராகப் பாவி 

தனு நடததிவந்தார், தம்முடைய சகோதரர்கள் பல 

விதத்திலும் உதவி புரிஈது வந்தாரகள், இசாஜ்ஜியம் 

முழுதும் சண்டை சச்சரவின்றி யிருந்தது, ஜனங்கள் 

தத்தமக்குரிய தொழிலிற் கவனம்வைத்து விருத்தி 

செய்ய ஆரம்பித்தார்கள், மாதம் மும்மாரி பெயது 

எல்லாம் சுபிக்ஷமாயிருந்தது, வாய்மையே துணையாக
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கொண்ட யுதிஷ்டிரா காலத்து, சச்துருபயம், வியாதி 

பயம், அகாலமிருத்பு, சூன்யம் முதலியனவற்றுள் 

ஓன்றேனுங்கிடையாது, பற்பல நற்குணம் வாய்ந்த 

Das அசசனைப்பார்த்து மந்திரிகள் * அரசே ! உங்க 

ளைப் பார்க்கிலும் இராஜசூய யாகத்தைச்செய்ய யோ 
க்கியதையுடையவர் வேறெவரிருக்கிழுர்கள் 1” என் 

முர்கள், இவர்கள் இப்படிச் சொன்னபோரநிலும், 

தாம் ௮தை உடனே அமவ்ககரியாமல், இதைப் பந் 

இத் தமக்குள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார், “4 கரரி 

யக்தைத் தர்க்கமாக ஆலோசிக்து௪ செய்தல் வேண் 

டும், கம்முடைய வரவு யாகத்துக் குரிய செலவிற்குப் 

போதுமா 9 மற்ற யோக்கியதை ஈமக்கிருப்பது எப் 

ப.ி. நிச்சயம் 7” என்று கனமுய்ச் தெளியும் பொரு 
ட்டி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானைக் தம்மிடம் வரும்படி. தரு 

மா வேண் டிஞார், அவரைப் பார்க்கனும் போசை 

சொலலக் கூடியவர் யாவரிருக்கின்றனர் 8 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவாலும் நூதுவன் வ£துசொன் 
ன மாத்திரத்திற புறப்பட்டு வந்து சேர்ந்தார், தர்மர் 
இரரஜரூபயாகம் செய்யக் கருதியதைத் தாம்கேட்டு, 
ஓய! அதற்கு இடையுறு ஒன்றுளது, ரீவிசோ யாகத் 
தைச் செய்வசந்கு யோக்கியதை புடையவர், எல்லா 
அரசர்களும் உம்மைச் சக்கிரவர்த்தியாக அங்கீகரித் 
தால் தான் நீர் இந்த யாகத்தை ஆரம்பிக்சலாம், புஜ 
பல பாரக்கரமம் பொருந்திய ஐராசந்தன் என்னுமோர் 
அசசனிருக்கின்ருன், ௮வன் மகதகாட்டிற் கப, 
அவன் உம்மைத் தனக்குச் தலைவராக EEE EE 

8
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மாட்டான், ௮வன் பார்க்கப் பயங்கரமானதோர் 

உரபலி இடவெண்ணி யிருக்கின்றான். அதற்கு நாறு 

ஈ.ரர்கள் வேண்டும். அவர்களும் அுரசர்களாயிருத் 

தல் வேண்டும், இதற்காக அவன் எண்பத்தாறு 

௮சசர்களை இது வரையில் வெற்றிகொண்டு சிறைச் 

சாலையில் ௮டைத்,து வைத்திருக்கின் மூன், இன்னும் 

பதினான்குபேர்கள்தாம் வேண்டும், ஜராசந்தளை 

இதை நிறைவேற்ருமற் றடுப்பவன் தான் அதிக ர்த்தி 

யடைவான், ஆகையால் யாகத்தைப் பற்றி நினைப்ப 

தற்குமுன் grist sine செயிக்கவேண்டும். ஜரா 

சதனுக்கோ அளவற்ற சேனைகளிருக்கன்றன, ஆகை 

யால் ௮வனைப் படைகொண்டு வெல்வது அருமை, 

தீந்திரத்தால்கான் வெல்லல் வேண்டும்'? என்ஞுர். 

பிறகு ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானும் பீமனும் அர்ச்சுனனும் 

அவனிடம் போக வேண்டியதென்று ஏற்பட்டது, 

கண்ணனுக்கு ௮தக சமயோடதமான யுக்இிகள் தெரி 

யும், பீமனிடத்திலோ அ௮.திகபலமுண்டு, அருச்சுனன் 

பேசைச் சொன்னாலும் அதிர்ஷ்டம் உடனே வரும், 

ஆயினும்யுஇிஷ்டிரர் தம் தம்பிகளுக்கு வரக்கூடிய Su 

கைக்குறித்துச் சற்றே யோசித்தார். அப்போது, ஸ்ரீ 

திருஷ்ணபகவான் தருமரைகோக்கி “நீவிர் என்னு 

டைய எண்ணத்தை யமிந்தாலும், என்னிடத்தில் 

உமக்கு நம்பிக்கை பிருக்காலும் உடனே பீமனையும் 

அர்ச்சுனனையும் என்னுடன் அனுப்புவிராக” என்று 

சொன்னமாத்திரத்தில் யாகொரு தடையுமின்றித் 

தம்பியர்க்குப் புத்திமதி சொல்லி அவர்களை ஸ்ரீ 

.இருஷ்ண பகவாஜலுடன் அளுப்புவித்தார், மூவரும்
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ஸ்காகக பிராமணர்களைப் போன்றுடுத்து ஜாரா 

௪௩ தன் வசிக்கும் ஈகரத் இற்குப்புறப்பட்ட reer, Ha 

ர்கள் ௮க்ககர் சேர்ந்ததும் அவ்வூசார் பூஜிக்கும் மலை 

ச்சிகரத்தைத் தகர்த்து, அ௮வ்வூர்க கோட்டை வாயில் 

களில் மாற்றரசர்புகும் வாயிலால் உட்சென்று, வி.இக 

ளில் ௮கப்பட்ட வஸ்.துக்களை யெல்லாம் ௮பகரித 

துக் கடைசியில் அரண்மனை வாயிலடைநதனர், இவா 

கள் பிராமணர்களென்றறிஈக மாத் தரத்தில் ௮ரசன் 

இட ென்று தன் னாசனம் விட்டெழுக்து மரியாதை 

செய்து உட்காரும்படி வேண்டினான், அவர்கள் அம 

மரியாதையாவும் ஏற்றுக்கொண்டிலர், ஸ்ரீ கிருஷ்ண 

பகவான் ௮ரசனைநோக்கி 4 நீவிர் எம்மை நள்ளிருள 

கழிந்தபின்பு காண்மின்” என்றனர், அப்போது OT 

சன் வந்து இவர்களைப் பார்த்து *ஐயன்மீர் |! உங்கள் 

வேஷத்தோடிருப்பவர்கள் சந்தனமும் புஷ்பமும் 

ணியார்கள், நிங்கள் செய்தி துராகிருதமான செய 

கைகளையும் செய்யக் கனவிலும் எண்ணார்கள், உங்க 

நடைய ஈடவடிக்கைக்குரியகாரணம்யாது?”' என்று 

வினவினான், அதற்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் * பிராம 

ணர்களே யன்றி, கூஷத்திரியர்களும் வைசியர்களுப 

ஸ்ராதகமென்னும் விரதத்தை யனுட்டிக்கலாம், ய। 

ங்களணியும் சந்தனம் இச்காட்டிற்குவரும் லக்ஷ்2ச.ர 

த்தைக் தெரிவிக்கும் படியானது, விசோதியின் அர 

ணைச் சரியான வாழிலால் அடைதல் கூடாது, ஆகை 

யா லிதற்குத் தகுந்தபடி. செய்தோம், விசோதியினி 

டமாக ஏங்கள் வேலையைப் பூர்த்தி செய்யாமல் ௮வ 

னுடைய மரியாதையை யேற்று விரு£துண்டு கொண்
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டிருக்க மாட்டோம்” என்முர், ஜராசந்தன் இடுக்கி 

ட்டி 4 ஐயா! யானிழைம்த இய்குயாது ??? என்ரான். 

 கரபலியிடப் பிரயத்தனம் செய்ததே பெருக்கங்கு' 

என்முர், அதைக் கடுக்கும் பொருட்டுத் தாமும் bt 
துணைவரும் Dbl (Bis போ 5 த தாகவும் Ly OUT Gut) oH ஞா 

என்பதையும் எடுத்துரைத்து, மகத தேசாஇபெத 

யே ! சிறைப்படுச இபிருக்கிற அரசர்களை விட்டுவி£ 

வாய்! அலலாவிடில யமனுடைய வுலகம் காண்பாய்! 

புத்தத்திற்குடனே புறப்படுவாய'” என் ஞர், அவனும் 

புத்தத்திற்குச சம்மதித்து, த தரயனைச் சிம்மாசனக 

திலேற்றி, பிமனுடன் மல்லயுத்தம் செய்ய ஆரம்பி 

தான், பதினான்கு நாளாயும் ௮து முடியவில்லை. ௮௦ 

நரள் முடிவில் ஜாசந்தலுக்குப்பலம் ஒடுங்கிவருத்ல 

கண்டு ஒசே பிடியாயப்பபடித்துச் சுற்றி யர த்து முழு 

ஈதாவில் அவன் முதுகை வைத்தொடிக்தான் பீமன், 

உடனே ஜ.ராசந்சன் உயிர் துறந்தான், பிறகூ ஸ்ரீ 

கிருஷ்ணபசவான் சிறைப்பட்டிருந்ச அரசர்களை வி௰ 

வித்தனர், அவரும் பீமாரஜ்ஜுூனரும் ஜராசக்தலு 

டைய தேரிலேறி அவ்விடம் விட்டு வந்தனர், சிறை 

பண்ட அரசர்களும சிலழமப்படுத்தின அரசன் புதல் 

வனும் யுதிஷ்டிரரை அரசாக்கரசாக அஙககரித்தா॥ 

கள, * 

அ.தன் பிறகு கருமருக்ளேயவர்களாகய கால் 

வரும் நாற்றிக்கினும் படையெடுத்துச் சென்றனர் 

அர்ச்சுனன் வடக்கிலும், பீமன்கிழக்கிலும், சகாதே 

* வியாச பாரதம், சபாபரு௨ம் 9 10- 24,
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வன் தெற்கிலும், ஈகுலன் மேற்கிலும் சென்முன். 

இவர்கள் நாற்றிசையிலுமுள்ள அரசர்களைவென்று 

தீம் தமையனைச் FER IOT S Hus & 5 GIF & SG Lb Lp. 

செய்தார்கள், நான்கு இக்கிலும் சென்றவர்கள் நவ 

சத்தினய்களோடும் கணக்கற்றதிரவிபக்தோடும் இரும் 

பிவந்தார்கள், அவற்றை யெல்லாம் தம் தமையன் 

முன்வைத்து ஈமஸ்காரஞ்செய்து அங்கிகரிக்கும்படி 

2வண்டிஞர்கள், பிறகு தருமருக்கு இராஜசூய யாகம் 

செய்துமுடிக்கலாமென்னும் தைரியம் வந்தது, * 

மகாபா.ரதத்தைப் படி.க்கும் போதெல்லாம் பூர் 

விகத்தில இஈ்தியா எவ்வளவு ஓசுவரிய முடையதா 

யிருந்த தென்பது நன்முய்த் தெரியவரும், தெய்வ 

பக்தி முகலும் உலக விஷயம்கள் அதற்குப் பின்னு 

மாகவிருந்த காலத்து அப்படி. யிருந்தது, தெய்வ 

பக்தி குறையக்குறைய இகச்தியாவின் பலருங் குறை 

கதுபோய் ௮து பற்பல அம்டியர் கையிலசப்பட்டித் 

தன்னுடைய பொருளெல்லா மிழந்தது, அந்தக் 

காலத்திலே ஈவசத்ன கசிதமான ௮கேசு மாடமாள் 

கைகஞம் கூடகோபுரம்களு மிருந்தனவென்பது தெ 

ரிய வருகிறது, யுதிஷ்டிரரைக்காண வந்த குடிகளும் 

௮ சசரும் பற்பலவித ரத்னங்களும், சுவர்ண காணய। 

களும், சுவர்ணத்தாலாய தட்டு முட்டுக்களஞம், ௮2 

தகைய மற்றைச் சாமான்களும், சந்தப்பிடிகவில் 

ரத்னங்களிழைத்த பட்டாக்கத்்இகளும், பட்டுள் 

ளிட்ட மெய்க்கவசங்களும், அலங்கரிக்கப்பட்ட தங் 

களும், ஆட்டு சோமத்தாலாய பற்பல வர்ணம் வாய் 
  

.. * வியாச பாரதம், சபா பருவம் $ 25-89,
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௩த கம்பளங்களும், பற்பல விதமான பட்டு வஸ்இரங் 

களும், ௮௧ விலையுயர்க்ச படுக்கைகளும், படுக்கைச் 
சாமான்களும், பொன்னூல் வெள்ளி நாலிவைகளாற் 

பற்பல பூவிட்டுச் சித்திரித்துள்ள இரைச்சிலைகளும், 

பற்பல விதமான வாசனைத் இரவியங்களும், உயர்க்த 

BQ ஆரமும், எண்ணிறந்த யானை, குதிரை, ஒட் 

டை முதலியனவும் அவருக்குக் காணிக்கையாகக் 

கொண்டுவந்து வைத்து வணங்குப் போவார்கள்,. 

இந்தியாவி னெப்புறமும் அக்காலத்தில் ௮இக ரம்மிய 

மாய்க் காணப்பட்டது. இன்னகாலத்திற்றான் ஏற் 

பட்டதென்பது இன்னும் சரியாய்க் சண்டறியக்கூ 

டாத ஸ்ரீமத் இராமாயண மகாபாரதங்களில் எடுத்தெ 

முதப்பட்டி ருக்கும் கிரியை, யக்கியம் முதலியவற்றி. 
னுடைய பெருமையைப் பார்க்கும்போதே இக்தியா 

வினுடைய ௮க்காலத்து நாகரீகத்தினுயர்வும், கணக் 

கற்ற இரவியமும், ஏராளமான ஓசுவரியமும் மிக். 
கிருந்தன வென்பதும் நன்கு தெரியவரும், சாமானிய 

சனங்களும் ௮தஇக கல்ல ஸ்இிதியில் இருந்திருக்க 

வேண்டுமென்பது தெரியவருகிறது, தெய்வபக்தியும் 

தர்ம சிந்தையும், கன்னடையும் இவைகளின் காரிய 
மாகக்கடவுளது அருளுமிருக்கும் பக்ஷத்தில், விளை 

யாத ஈன்மையும் உளவோ ? இகபசசத்திற்குரிய எல் 

லாச்சம்பத்தும் அக்கால த்திருர் சன, 

இக்தியாவின் பூர்விக நிலைமை யில்வாரறாக மிக 

வும் உயர்ந்தநிலையில் இருக்திருப்ப, இதனையறியா த: 

சிலர் இக்தியா ௮க்காலத்திருந்த ஏனைய காடுகளைப் 

போல மிகவும் தாழ்ந்த நிலையிலிருந்த தென்றும்
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௮க்காலத்துஇக்தியர்களெல்லாம் காகரீகந்திருக்காத 

வர்களென்றும் பலதிறப்படக்கூறி ௮பசார மிழைப் 

பாராயினார், அன்னோர் அக்காலத்து நிலைமை இன்ன 

தென்பதைச் சரித்திரத்தின் உயர்வு வாய்ந்த வியாச 
மகாபாரதம் போன்ற நூல்களிற்கண்டு தெளிவா.ராக, 

தருமர் செய்த இ.சாஜசூய யாகத்திற்குப் பற 

பலகாட்டரசர்களும் வந்துசேர்ந்தனர், பீஷ்மரையும் 

இருதராஷ்டிரரையும் அழைத்து வரும் பொருட்டுத் 

தர்மர் தமது தம்பியருள் ஈகுலனை அழைத்து Mew 

இனு புரத்திற்கு அனுப்பினார், அவர்களும், வி.த.ர், 
துசோணர், துரியோதனனாதியா, கிருபர், காண 

னென்னு மிவர்களும் பாரத யுத்தத்தில் வரும் மற் 

றை வீரர்களும் வந்து சேர்ந்தனர், இவர்களெல் 

லோரும் வந்து சேர்ந்ததும் யுதிஷ்டிரர் தாம் யாகத் 

தற்குச் சேகரித்துவைத்த இரவிய முழுவதும் பிஷ் 
மாதுசோணர்முதலான தம் முன்னோரிடம் ஒப்பித்து 

மற்றவற்றை ஈடத்தத் தமக்கு உத்தரவு கொடுக் 
கும்படி, ௮வர்களை வேண்டிஞர். யாகம் ஆரம்பித்தது 

முதற் கடைசிநாள் வரையில் எல்லாம் செவ்வனே 

நடந் துகொண்டுவரந்தன, அன்றுதான் தருமர் சகர 

வர்த்தியானதற் கறிகுறியாய் அவர்மீது பரிசுத்த 

இர்த்தம் சம்புசோக்ூண மாதற்குரிய இனம், இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்திற் கூடிய சபையில் நாரதரும் வச்திருக 
தார், இதுதான் இரண்டாவது கூடிய சபை, ௮௪ 

சபையிலுள்ளாசை யெல்லாம் உற்றுகோக்கினார் முனி 

புங்கவர், தேவர்களெல்லாம் மானுடராய்ப் பிறக் 

கப் Cur Byte ளென்பதும், ஸ்ரீமக்காராயணனே
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மனுஷ்யாவதார மெடுக்கப் போகின்ரா னென்பதும், 

இன்னும் கொஞ்சக்காலத்திற்குள் இச்சபையிலுள் 
ளா ரனைவரும் மண்ணுலகத்தைக் துறக்கச் செய் 

விப்பா னென்பதும், தாம் முன்னமே கேட்டிருந்தது 
இப்போது அவர்தம் ஞபாகத்தற்கு வந்தது, அதை 
நினைக்கும்போது அவர்க்கு அது மிக்க பயங்கரமாய்த 

தோன்றியது, அகையால அவர் வாய்்தஇறவாது 9 
தனையோடே வீற்றிருந்தார், பின்வாப்போகிற பெரிய 

யுத்தத்திற்கு அறிகுறியாய் இர்கச் ௪பையிலே சில 

துர்க்குறிகள் நிகழ்ந்தன, யாகார்க்கியத்தைப் பற் 

LID ITF TE CES GE! கொடுக்கும் பொருட்டுப் பீஷ்மா 

அதைக் கொண்டுவரும்படி. சொன்னார், முதலில் 

அதை எவருக களிக்கவேண்டு மென்னும் சந்தேகம் 

பிறந்தது, இந்தச் சபையிலிருப்பவர்களி லெல்லாம் 

யரா முதன்மையாளசோ அவர்க்கே கொடுக்கவேண் 

டி.யதென்பது எல்லார்க்குச் தெரிக்த Bagi, uw Bag 

டரா பீஷ்மரைப்பார்த்து 4 எவர் இச்சபையிந் இரே 

ஷ்டென மநதிக்கப்படுகின்றவர்? யாருக்கு அர்க்கியத் 

தை முகலிற்கொடுக்கவேண்டும்?'? என்றதற்குப் Gop 
மர் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானைக் காட்டி, * ஒளியுள்ள பொ 

ருள்களுக்கெல்லாம் எப்படிச் சூரியன் பெரியனோ 

அப்படியே இச்சபையிலுள்ளோர்க் கெல்லாம் ஸ்ரீ 

கண்ணபிரான் தலைவா?” என்று சொன்னதும் சகாதே 

வன் முதலில் அர்க்கெத்தை ஸ்ரீகேசவ பிரானுக்குக் 

கொடுத்தான், அவரும் ௮தை ஏற்றுக்கொண்டார், 

சேதி கேசா இபதியாகிய சிசுபாலன் மாத்திரம் இதைக் 
கண்டு கோபங்கொண்டு இடீரென்றெழுந்து, பாண்ட
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வர்களையும் பீஷ்மரையும் தங்கள் கடமை தெரித்து 

கட வாததற்குக் கடிந்து, “கிருஷ்ணன் அசசனா3 அல 

லது வயதில்மூத்தோனா? குலகுருவா? ஆர்யனா? அவ 

னைப் பாரக்கிலும் சிறந்தோர் இச்சபையின்௧கண் யாரு 

மிலசோ 9 அரசர்களை யெல்லாம் வரவழைத்து ஏன் 

இவ்வாறு அவமானம் செய்விக்கவேண்டும்? அவனுக் 

கேன் மூதலில் வந்தனை வழிபாடுக மொல்லாம் 9” 

என்னு கடுகடுத்துச் சொல்லிச் சபையினின் றுக் இரு 

ம்பிச்செல்லலும் மற்ற அ.சசர்களிற் பலா அவன் பின் 

Oe or cpt eon, இதைக் கண்ட தருமர் அவனைப் பின் 

மொடாந்து வணயசி உபசார வார்த்தை சொல்லி 

பழைத்கலும் பீஷ்மர் வரைத்தடுத்து, * உலகில 

அகா தியாயிருக்கும் பெருமானாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு 

வந்தனை வழிபாடுகள் முதலிற் செய்யத்தகா தென்று 

எவன்நினைக்கின்றானே அவனுக்கு உபசார வாரத்தை 

யேன் ? மரியாதையேன் ?” என்முர், மேலும் அவர், 

மானுடவுருக்கொண்டு அங்கிருக்க மகாவிஷ்ணுவா 

இய ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானை வெகுவாயக் துதிசெய்ய 
ஆசம்பித்தார், பிரகு சகாதேவனும் அம்மாதிரியா 

கவே புகழக்தான், ஈகுலலும், “எவனொருவன் கமல 

க்கண்ணனாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானுககு முதலில் 

வந தனை வழிபாடுகள் செய்யானோே ௮வஜூயிர்த்திருக் 

தும் ௮வனை ௩டைப்பிணமாகவேயெண்ணல் வேண் 

டும், ௮வனுடன் கலந்து பேசலும் 5&7 gi” என் ரன் 

அந்தப் பெரிய சபை முழுதும் அப்போது 

மிக்க மனக்கலக்க மடைந்திருர்த.து, யாகம் சரியாய்: 

நிறைவேற வேண்டுமே யென்னு மேக்கங்கொண்ட
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யுதிஷ்டி ரரைப் பார்த்துப் பீஷ்மர், ₹ அப்பா தர்மா! 

சுணங்கன் கேசரியைக்கொல்ல நினைத்தாலும் கொ 

ல்ல முடியுமா? HF HS (ஸ்ரீ இருஷ்ணபகவா) னே 

நித்திரை செய்யும் சிம்மம்போன்றுளன்” என்மூர், 

இதைக் கேட்ட சிசுபாலன் கோபத்துடன் பீஷ்ம 

சையும் ஸ்ரீ கண்ணபிரானையும் வைய ஆரம்பித்தான். 

இதைப் பொருது பீமன் அவனுயிரை முடிக்க முய 

ன்முன். அப்போது பீஷ்மர் ௮வனைத் தடுத்து 

அப்பா | பீமா ! ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் சிசுபாலலு 

டைய தாயாருக்கு வாக்களித்திருக்கின்றனா, ௮ல் 

தாவது அவளுடைய பிள்ளைசெய்யும் நாறு தப்பிதம். 

வரையில் அவனை மன்னித்து விடவேண்டு மென் 

பது” என்று அவன் பூர்வோத்தரத்தை எடுத்துச் 

சொன்னார். 6 

% 4: யரகாவா ராயினு காகாச்க காவாச்காற் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு,” 

என்பதனைச்சசுபாலன் சற்றேனும் யோசியாது வைய 

ஆரம்பித்தான், அந்தோ! அன்றோ.து மெய்யியல் 

பை யறியாது சிசுபாலன்போல அன்னாரை யிகழ்ந்து 

கெட்டழிவா ரெத்தனைபேர் ! கடவுளாற் கொடுக்கப் 

பட்ட பொறிகளைந்தனுள் தலைகின்றதாகிய வாய் ௮வ 

னையும் அவனருள்வழிப்பட்ட சான்மோமையும் புக 

றந்து துதித்தற்கே யமைந்ததாயிருக்க அதனை 
யுணராது அகேகர் மதிமயங்குதல் என்னே ! 
  

* திருக்குறள்,
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* அச்சப் படுக்கு மருக்தளைவாய்ப் பெய்விக்கும் 
போக்கப் படுக்கும் புலைசரசத் அய்ப்பிக்குங் 
காக்கப் படுவனவு மிந்திரிய மைந்திலு 
காக்கல்ல தில்லை ஈனிவெல்லு மாறே,” 

என்ற ஆன்மோர் வாக்கு யாவரானும் மறக்கற்பால 
கன்று, இதுஙிற்க, பீஷ்மர் அவளைப் பார்த்து “நீயிப் 
படி வைவதனால் யாதொரு பிரயோசனம் அடை 
யாய, யாக்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவாலுக்குத்தாம் முத்: 
லில் வந கனைவழிபாடுகள்செய்வோம். அதற்குரிய பய 
னைப் பெறுவோம். எவனொருவனிவ்வுலகைவிட்டு வி 
ரைவில் ஒழியவிரும்புசன்றானோ அவனே சங்கசக்ர 
காரியாயெ கமலக்கண்ணணளை வாதுக்கழைக்கட் 

Qn” cert, சசுபாலனுடைய இதுஇக்காலம் 

வது விட்டதென்று அவர்க்கு நன்முய்த் தெரியும், 

அதற்குத் தகுந்தபடி சசுபாலலும வாசுதேவளை 

வாதுக்கழைக்க ஸ்ரீ கேசவப்பெருமான் ௮வனை ௮௬ 
கழை,ச்து இனிய மொழி மொழிந்து * அப்பா ! 

உன் தாயார் நிமித்தம் நி செய்து வக்த குற்றத்தை 

யெல்லாம் இது வரையில் க்ஷமித்து வர்தோம், இத 
னோடு நூறு குற்றங்களாஇன்றன, இது வரைக்குக் 

தான் கூஷமிக்கும்படி. உன் தாயார் வரம்பெற்றுக் 
கொண்டிருக்கிறாள்?” என்று சொன்னதும் சிசுபா 

லன் மறுபடியும் இவரை கேரிலேயே வைய எத்த 

னித்தான், இவனிறுதிக்காலமுங் இட்டியது. அச்சு 
தனும் தம் சக்கிரத்தை நினைக்க, ௮ஃது அவர் தம் 

கைசேர்ந்தத; உடனே அவன் தன் சரசும் துணிக் 
  

% வளையாபதி,
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கப்பட்டது, ௮வன் இடிவீழ்ந்த பாறைபோல் தெறி 

ச்துவீழ்க்தான் ; ௮வன் விழவும் சண்டை சச்சரவும் 
மனக்குழப்பமும் ஒழிந்தன, யாகம்முடி.வேறு இறவரை 

யில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் தாம் முன்னின்று எல்லா 

வற்றையும் பாதுகாத்தார். யாகமும் செவ்வனே முடி. 

ந்தது, அங்கிருந்த அரசர் குழாங்களும் யுஇிஷ்டி.ர 

ரைத் தங்கட்கெல்லாம் தலைவராக மதித்து .ஐரவா 
ரித்தன. பிறகு பற்பல வரசர்களும் தத்தம் காட் 

டூற்கேகினர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவாலும் துவாரகைக் 

குச் சென்றனர், இவர்களெல்லாம் போவதற்குச் 
சற்று முன்பாக வியாசா தருமரை யழைத்து இனிவ 

mh கெட்டசாலத்தையும் யுதிஷ்டிரர் பொருட்டு 

நடக்கும் யுத்தத்தில் கஷத்திரியாகளுடைய நாசத்தை 

யூம் குறித் துக்காட்டிப் போயினர், ஆகையால் யு.தி 

ஷ்டரரும் தாம் சக்ரவர்த்தியாய் அப்போது அ.தஇிக 

ஐசுவரியம் பெற்றிருந்த போதிலும் இனிவருங்காலத் 

தை உத்தேசிக்கவே முகமலர்ச்சியு மகமலர்ச்சியுமொ 

ழிய, விசனமுற்று யாதேனுகங கடுஞ்சொற் சொல்ல 

கேரில் ௮து யுத்தத்திற்குக் காரணமாய்ப் போய்விடு 

ம் என்ற பயத்தினால் இன்சொல் ௮லலன மொழிவ 

தில்லையெனச் சபதஞ்செய்து கொண்டா, * 

இதற்குப் பிமகு துரியோதனன் மாத்திரம் சில 

நாட் பாண்டவர்களுடன் தங்கியிருந்தான், மா.துலனா 

இய சகுனியையும் தன்னுடன்கொண்டு மயனகட்டின 

அந்த விரித்தரமான அரண்மனையின் விசேஷய்களைப் 

பார்க்கும் பொருட்டுப் புறப்பட்டான், ௮0ேக இடங் 

* வியாசபாரதம், சபாபருவம் 0 94-40,
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களில் மதிமயங்கி நின்றான். மயனுடைய யுக் தியினாற் 

சமைக்கப்பட்ட வற்றைக் கண்டு மயங்கினான். கண் 

னாடி. புகைத் திருக்க இடங்களுக்கருகிற்போனபோது 

கிழிருப்பது ஜலமென மருண்டு தொயகவிட்டிருக்கும் 

தன் வஸ்.திரத்னை ர5 நாரக்கிக்கொண்டான், ஜலம் நிறை 

த்துவைத்திரு்க் தடாசத்கை ஆடியென்றெண்ணி 

நடக்க முயனறு ஜலத்தில விழ்ந்தான். ஆடியாலான 

கதவத்தருகிற் சென்று ஆங்கொன் று மில்லா இருந்த 

தைக் கண்டு நேரேபோக யத்தனிக்கையில தன் தலை 

யில் இடி.த்.துக்கொண்டான். இனி பிப்படி மோசம் 
போகக்கூடா தென்றெண்ணிப் போகையில இறந்த 

(HES L} GU GOD Bh கண்டு ஆடியாலடைக்கப் பட்டி 

ருக்கிறதென நினை £து அதன் மீது சாய்கையிற் ழே 

இடீசென விழ்கசான், இசைக்கண்ட பீமன் கலகல 

வென்று சிரித்தான், இகனையும் மறறவற்றையங்கண்ட 

நகுலசகாதேவரும், வினையாளரும் ஈகைத்தனர், இ 
தைக் கண்டுகொண்ட துரியோதனன் கண்ணும் மன 

மும் சிவந்தன, அழுக்காறும் வெகுளியு மதிகப்படத் 

துரியோதனன் மன சசஞ்சலத்துடன் சென்றான், காந் 

தார தேசாதிபகியும் கன்மாதுலனுமாகிய சகுனியினி 

டம் இதைக்குறித்து முறையிட்டு இந்த ௮வமானத் 

தைப்பொறுப்பதைப்பார்க்கிலும் தன்னுயிர் துறத்தல் 

நலமெனச்சொல்லி, **தர்மருடைய ராஜாஇபதமயமும், 

அவர்களுடைய ஐசுவரியமும் பீரபலமான ராஜ சூய 

யாகத்தையுங் கண்டால் யார் தாம் பொறுப்பார்கள்? 

இருதசாஷ்டிரலுடைய பிள்ளைகளோ கிருஷ்ண பக்ஷ 

தீதுச் சந்திரன் போற்மேய்ந்து போகின்ரூர்கள், கு
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இ புத்திர்களோ நாளுக்கு காட் சுக்கில பக்ஷத்துச் 

சந்தன் போன்மொளிர்கின் முர்கள்'' என்று கதறி 

னான், மாதுலன் மருகனைக்கட்டியணத்து இனிய 

வார்த்தை சொல்லி அவன் கோபத்தைகத்தணித்து, 

௩ அப்பா துரியோதனா ! ஈம்முடைய வரும்படிக்கெ 

ன்ன குறைவு ! அப்படி இதுவும் உனக்குப் போதா 

தெனக் கருதினுற் பாண்டவர்களுடைய பொருளை 

யும் சேர்த்துக்கொள்ளுகிறது தானே, அஃ்கசென்ன 
அருமையா £ ஆயினும் ௮வர்களைப்போரில் வெல்ல 

முடியாது, அவர்களுடைய சேனைகளோ எண்ணி 

றந்தன, சூது மார்க்கமாய்த்தான் வர்களை வெல் 

லல் வேண்டும், குந்தி புத்கிரலுக்குச் சூதாடுவதில் 
மிக்க பிரியமுண்டு, ஆயிலும் நன்ருய் ஆடத்தெரியா 

து, சூதாட வாவென்றழை,த்தால் வரமுடியாதென்று 

சொல்லான், சூதாட்டத்தில் நான் சமர்த்தனென் 

ப.து எல்லார்ச்கும் தெரிக்க விஷயக்கானே, குரு புத் 

திரா | மூன்றுலகலும் இதில் என்னை வெல்ல வல்லு 

நர் யாவர்? கையாற் ரூதாட வரும்படி. யுஇிஷ்டி. 
சனை வசவழைப்பாய், என் சாமர்த்தியத்தனொற் ரூதி 

ல் ௮வன் இரசாஜ்ஜியத்தையும் மற்றுமுள்ள பொருள் 
களையும் வென்று உனக்குத் தருவேன், மாந்தரிற்காளை 

போன்ழோய் ! அனால் இவற்றை அரசனுக்கு முன்ன 

தரய்த் தெரிவித்து விடு, ௮வனதாணை மேற்கொண்டு 
சூதாட்டத்தில் யுதிஷ்டிரருடைய பொருள்கள் யாவும் 
எளிதிற் கைக்கொள்ளலாம்'” என்றுதன் மருகன்மீது 

ள்ள ௮பிமானத்தாற் குடியைக்கெடுக்குஞ் சகுனியிவ் 
வானு துரியோதனனுக்கு ஆறுதல் சொன்னான், பிற
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கு சகுனி தன் மைத்துனனாகய திருதராஷ்டிரனிடஞ் 
சென்று துரியோதனனுடைய விருப்பத்தைத் தெரிவி 

க்க, ௮வன் தன் த௲யனை வருவித்து அவன்றன் துர் 
மதியைக் கண்டித்துப் புத்திசொல்லிப் போவென்ரு 

ன், ஆயினும் துரியோதனன், *: மூர்க்கனு முதலையுப் 

கொண்டது விடா” வென்பதற்கேற்பத் கான் பிடித் 

ததையே சாதிக்கவெண்ணி அழுக்காற்றின் பயழயை 

பல இீமொஜழி யியம்பலாயினான். சகுனி பாண்ட 

வர்களுடைய இசாஜ்ஜியத்தைக் கவரும் பொருட்டுக் 

கவருடல் ஈலமென்ரான், திருதராஷ்டிரன் தன் தந 

யன் மைத்துன னிவர்களுடைய வராததையைக் கவ 

னியாது விதுரருடன் யோசனை செய்தபிறகுதான் 
பதிற் சொல்வேனென்று சொல்லி விதுரருக்கு 

YM MILAM FET oor, 

துரியோதனன் தன் தகப்பனாரைப் பார்த்து, 

“ஐயா ! தாம்க ளென்னுடைய விருப்பத்திற்கியையா 

விடின் என்னுயிர் உடனே துறப்பேன் ; அப்படித் 

துறந்தபின்னர் விரும் விதுரரும் சுகமடைவிர்கள்'? 

என்று புலம்பிக்கொண் டி.ருந்தான். விதுரர் வந்த 

வுடன் தன் புத்திரன்மீதிருந்த காதலினால், ௮வரு 

டன் தன் தகயனுடைய விருப்பத்தையுந் தன்னுடைய 

சம்மதத்தை ௮வன பெற்றதையுஞ் சொல்லிப் பாண் 
டவா்களிடம் ௮வரை அ.தனிமித்தம் தூது செலுத்தி 

னான, விதுசர் மிக்க மனக்கிலேசமுற்றவராய்ப் பிஷ் 

மரிடம் சென்ருர், குருட்டசையன் மறுபடியும் தன் 

மூத்த பிள்ளையை வருவித்து * உன்னெண்ணத்தை 

நிறைவேற்ற வேண்டா” மென்று மிக்க வினயத்து
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டன் கேட்டுக்கொண்டான். ௮வன் என்ன சொல்லி 

யும் * 4 கொடிறும் பேதையுங் கொண்டது விடா'' 

தென்பதுபோல் முரட்டுத்தனமாய் நின்றான். இவன் 

அவர்களுடைய மாளிகையில் தனக்கு தேர்ந்த குறை 

களை யெல்லாமெடுத்துச் சொல்லி முறையிட ஆரம் 

பித்தான், தன் Ys Rado பார்த்து * அப்பா, அழு 

க்காறுடையவ னாகாதே, அவர்சளுடைய பொருள் 

களைக் கைக்சொள்ள எண்ணுவது மிக்க நுறிவீனம். 

லுந்தத்தில் அஃது ௮இக அர்த்தங்களை விளைக்கும். 

“6 அழுக்கா தெனவொரு பாவி திருச்செற்றுக் 

நியழி யம்த்த லிம்.” 
ABS ஆசையுளளவன் உள்ளதுமிழப்பான், தனக 

குள்ள வரையில் திருப்தியுடையவன் சுகமடை 

வான்” எனறு நல்லறிவுச சுடாகொளுத்தஇியும் துரி 

யோதனன் மனவிளக்கமின்றித் தான் நினைத்ததையே 

சாதஇக்க முயன்முன், திகபபலும் தன் மகன் தனது 

விருப்பத்திற்கு விரோதமா யிருப்பினும் தகயனம் 

துள்ள ஆர்வத்தினாற் சூகாடுவதற்குச் சம்மதித்து 

விடைதந்தான். அதனால் வரக்கூடிய கேடுகளின்ன 

வெனத்தெரிக்இருக்தும் கண்ணொளியோடு மனவொ 

ளியுமிழக்த இருதராஷ்டிரன் வித் என்பதை விலக்க 

முடியாது என்றெண் எலினான்: ஐயோ பாவம் ! ஒரு 

வன் தன் வினைக்குத் தானே காரணனென்பதையம், 

ஆறறிவுயிர்க்குரிய பகுத்தமிவு தனககிருக்கும் வளை 
  

  

* திருவாசசம், 1 திருக்குறள்,
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க்கும் ஊமை மாற்றுவதற்கு இவன் வலலவனென்ப 

தையும் அறியான் போலும்! விதுரா சூஹை விரும்பா 

ஜவராதலாற் கடைசியில தம் தமையனை ௮ணுஇ 

“ஐயா ! கங்கருடைய உத்தரவு அவ்வளவு சரியா 

னதாகத் கொனறவிலலை, இச்சூதாட்டம் நம்மவர் 

சாசத்திறகுக் காரணமாகும் ; சற்று யோசிப்பிராக, 

பிறர் ஈலங்கண்டு சந்தோஷப்படுதலின் றி ௮சூயைமே 

ற்கொண்டு மனம் புழுங்குதலும, ௮து காரணமாக 

அவாக்குத் தீங்கிழைக்கப் புகுதலும் முதற்கட் சிறித 

அவாகட்குத் துன்பமும் இவர்கட்கு இன்பமும த 

வனபோற் மோன்றிலும், இறு தியில நிலைமாறி துவர் 

கடகு என்மென்றும் குனமுப் புகழும், இவர்கட்கு 
PHC SHES துயரமும் இழிவும வக்தெய்லும். 

பொழுமை மேலீட்டினாம் பிறர்க்குத் துனபஞ்செய் 

காருள உய்க்கவ ரெவரே ? இதனை புயததுணராமல் 

அறிவுதிரிகது.காம வேறுபட ஒன்றுங்கருதப்படா.து' 

% :*உருவழிக்கு முண்மை யுயர்வழிக்கும் வண்மை; 

திருவழிக்கு மானஞ் சிகைச்கு--மருவு 
மொருவரோ டனபழிச்கு மொன்றல்ல சூழு 

பொருவசோ தக்கோர் புரிந்து? 

என்று இன்னன செரல்லியும் அரசி Cam gS ray 

அளியாததைக் கண்ட விதுரர், தமையனது ஆக்ஞை 

யை கிறைவேற்றவேண்டிக் காண்டவ பிரஸ்தக்திழ் 

குப் பாணடவாசளிடம் தூதுசெலமா, நன்மை 

யும் அறமும் ஒர் உருக்கொண்டு வக்தாற் போன்ற 
. 

  

நளவெண்பா,
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விதுரா தீம்மனத்திறகு விரோதமாக இவ்வாறு தூது 

செலலற்கியைச்தது கேரிதன்றெனச் சிலர் கருதலா 

ம். எப்போதும் ௮ரசன் ஏவிய தொழில் எத்தன் 

மையதாயினும் BH SOT FAH FHM SOS QO TW Fab on 

றி ௮தனைச செய்தமுடித்தலே குடிகளுக்குற்ற கட 

னாமாதலானும், நால்களாற் கூறப்படும் ஐங்குரவ 

ருள் கமையனும் ஒருவனாதலின் அவனது ஆணை 

வழி யொழுகுதல் கடமையாதலானும், விதுரர் ௮ங்ங 

னம் தூதுசெல்லற் இியைக்தார், என்னே நம்மவா 

தம் அரசவிசுவாசம் ! ௮ரசன் அல்வழி யொழுகி 

னும் அவனாணை கடப்பரோ இவர் 1 அங்குச்சென் 

தும் யுதிஷ்டிரரைக்கண்டு அவர்தம் பெரிய பிதா 

தாம் புதிகாயக் கட்டுவித்த மாளிகையில் வந்து தம் 

தரயனோடு சூதாடும்படி. வேண்டி.னாசென்று சொல் 

லலும், யுதிஷ்டிரர் விதுரரைகோக்கி, 

 அறத்தைவேர் சல்லு மருரூற் சேர்ச்குச் 

திறத்தையே சகொண்டருளைத் தேய்க்கு--மறத்சையே 

பூண்டுவிரோ தஞ்செய்யும் பொய்ச்சூதை மிச்கோர்க 

டீண்டுவரோ வென்ருர் தெரிஈ்த”' 

என்பது போன்றவற்றைச் சொல்லி, அதன் பயன் 

சண்டையாய் முடியுமென்னுங் காரணத்தால் அதை 

வேண்டாமென்று மறுத்து, விதுரர்தம் அபிப்பிராயம் 

யாதென வினவினார், அ.கற்கவர் தருமரை நோக்கிச் 

“சூது சகல தெளர்ப்பாக்கியத்திற்குங் காரணம், சூ 

தாடுவதற்காக உன்னை வருவித்தல் வேண்டாமென்நு 
  

* ஈசளவெண்பா,.
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௮.ரசற்குச் சொல்லித்தடுக்க மூயன்மேன். ௮வன் என் 

வார்த்தையைக் கேட்டானல்லன், மேலும் என்னு 

, லியன்றவளவில், 

4'ஐயநீ யாடுதற் கமைந்த சூதுமற் 

றெய்துநல் குரவினுக் கியைர்த தூதுவெம் 

பொய்யினுக் ௪௬6 துணை புனமைக் சீன்றதாப் 

மெய்யிலுக் குறபகை யென்பர் மேலையோர்'” 

எள்ளு சூதினை யிகலி வென்ற தூஉ௱ 

கள்ளமேற் கொடுவலை கரந்து வேட்டுவ 

ருள்ளுற வமைத்திடு முணவை யோரகலாப் 

புள்ளின மருந்தின போலு மென்பவே” 

என்பனவற்றை முன்னொரு காலசது CMD GRE 

சொல்லியவண்ணம் இப்போது யாலும் துரியோதன 

னுக்குச் சொன்னேன். அவனு மதைக்கேட்டா 

னல்லன், எதுயுக்கமோ அதன்படி. செய்வாய்” என் 

ரூர். 4 இருதராஷ்டீரர் ஆக்ஞையாயிருந்த போதி 

லும் சூதாட எனக்குவிருப்பமில்லை”' என்௫ர் தருமர், 

ஆயினும் என்செய்வார் இவர் ! க்ஷத்திரிய தருமம் 

குறுக்கேநின்றது, அதாவது * சூதாருவையோ என் 

று சொல்லியழைத்கால் யான் வரமாட்டேன் என்று 

சொல்லுதல் கூடாதென்பது,” இதை நினைத்துத் தரு 

மர் விது ரபைகோக்கி, “ஐயா, கான் அங்கு வருவ் 

தற்கு யாதொரு தடையுமில்லை, எனக்கோ சூதாட 

விருப்பமில்லை, சகுனி என்னை அமையாவிடின் யான் 

ஆடேன், ௮வன் என்னைப் பரிகாசஞ்செய்யு மெண் 
  

% நைடதம்,
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HEB MOPS GW பக்ஷத்தில் ஆடாஇரேன், 

அதை விர£மாப்பூண்டேனாகலின்” என்முர், 

கருமா தாமும் தந் தம்பியரும் தையலும் அஸ் 

தினாபுசத்திற் கேகினார், தர்மருககுச சூதாட்டத்தி 
லிருக்த விருப்பத் திற்களவிலலை, ஆயினும் தம் மதியி 

OV ௮தனை வெளிப்படுத்தாது அடக்கிவைத்தனர், 

அ௮வாக்கஇருகதஇக்குறைவும்நீங்கும்பொருட்டுத்தேவர் | 

கள் இமமாதிரியாகக் கொண்டுவந்து விட்டார்கள். 

அவர்கள் ௮ஸ்தினாபு7ம சேர்ந்ததும் புதிதாய்க் கட்டு 

விச்ததோர் மாளிகையிழ் றங்கனர், இதிற்கூடினது 

தான் மூன்றாவது சபை, இதனோடு பாண்டவர்க் 

குரிய தீஙகும் மேன்மேல் (poe வளர்ச்.து உயாகிலை 

யையுறறது, சப் மேகங்களும் பேரிடி. முழ்க்கஞ் 

செய்து அடைமமை பொழிவதன் பொருட்டு ஒரு 

BR. யெழமுகல போலப் பாண்டவர்க்கு இனி வரக் 
கூடிய இஙகுகளெலலாம லா உருவெடுத்.அ! முளைந்து 

நின்றன," 

சூசாட்டததல் வல்லவனாகிய சகுனி தருமரை 

நோக்கி * என்னுடன் சூதாடநும்மால் முடி'பூமேழ் 
சஃஇரம் வருக” என்றழை ததனன, தருமர் அதற்குச் 

சம்மதஇத்து ஆட்டத்திலாயினும் சூதிலலாதிருத்தல் 

வேணடுமென்று விரும்பினா. சகுனி * யான் தான் 

ஜயம் பெறுவேன், இது நிச்சயம் ! உம்மால் முடியா 

தென்று நினைதரா மில் ஆடாதுவிட்டு விடலாம்” 

என்று பரிகாசமாய்ச் சொன்னான். அதற்குத் தருமர், 
  

% வியாசபா ரதம், சபாபருவம் $ 4/--59,
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* வேலை கரையிழச்சால் வேச நெறிபிறழ்ச்தான் 

ரால முழு ஈடுவிழக்தாற்--ல 

மொழிவரோ செம்மை யுரைதிறம்பாச் செய்கை 

யழிவரோ செங்கோ லவர்” 

என்று நளன் சொன்னதுபோலவே தாமும், சொ 

ன்னசொற் பிறழேன், ௪.5 கியத்தினின் று dar 

மேன், இஃது என் சபகம்?' என்முர். ஆயினும் அவ 

ருடன் தகுந்த பகதயம் வைத்தா, _க்கூடியவர் யாவ 

ருளர்? அதற்காகத் துரியோதனன் மான் முள் வந்து 

தன் ஆஸ்இியையெல்லாம் பச்சயமாகவைத்துத் தனக் 

குப் பிரஇிநிதியாய்த் தன் மாதுலனை யாடச செய் 

தான், * சூதாட்டத்தில் ஒருவர் மர்மொருவர்க்காக 

ஆவெது கூடாது, இது வழக்கத்திற்கு விரோத 

மானது; ஆயிலும் தகாததை மேற் கொண்டொழுக 

விருப்ப மிருக்கும் பக்ஷத்தில் ஐட்டத்தை ஆரம் 
பிக்கலாம்” oT od! (Up iT தர்மர். 

ஆட்டத்தையும் ஐரம்பித்து விட்டார்கள், தர் 

மர் தம் முத்துமாலையை முதன் முதற் பக்தயமாக 

வைத்தார், வட்டை உருட்டினான் சகுனி, உடனே 

6 மாலையை வென்றேன்” என்றான், பிறகு கனக் 

குரிப பொன்னையும் வெள்ளியையும் மற்றுலோகங்க 

ளையும் வைத்தனர். ௮ வற்றையும் வென் முன் FG on. 

தன்னிரதத்தை வைத்தார், அதையும் உடனே வென் 

முன், பிறகு பெண்ணடிமைகளையும் வைத்தார், உட 

னே, *வென்றேன்' என்முன்சகுனி, பிறகு ஆணடிமை 
  

x நளவெண்பா.
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களைப் பந்தயமாக வைத்தனர், அவர்களையுக் தன 

வாக்கிக்கொண்டான், பிறகு தர்மர் தம் களிற்மினத் 

தையும் பிடியின த்தையும், பிறகு சது.ரங்கத்தின் மற்ற 

வற்றையும் வைத்தார், சகுனி முன்போலவே *வெ' 

ன்றேன்' என்முன் ; இவைகளையும் முன்போலவே 

தனவாக்கிக் கொண்டான், இதனைப் பார்த்திருந்த 

AG i IT “மனம் பொமுது, பாண்டவர்களுடைய 

நிலையைக்கண்டு பரிதபித்துத கம் தமையனைப் 

பார்தது : ஐயகோ ! இப்போதாயினும் இதனை 

நிறுத் துமின், கவமுடல கடைசியில் அ௮காத்தகமாய் 

முடியும், துரியோ தனனா பாண்டவர்களுடன் சூதாடு 

வது!அலன் வெல்வதைக்கண்டு பரமானக்தங் கொள் 

கின்றீசே ! இது தான் கடைசியிற் பெரும் போர்க் 

குக் காரணமாய முடியும், அதன் காரியமாக மனி 

தாகளெல்லாம் காசமடைய வேண்டிவரும், பாண்ட 

வரகளுடைய பொருள்களைக் கவர்வதனால் என்ன 

லாபம் அடையப் போகின்றீர்? இற்குப் பதிலாய்ப் 

பாண்டவர்களையே வென்று உம்மவராக்கக் கொண் 

டால் அவர்களுடைய பொருள்களைவிட வர்கள் 

மிக்க பிரயோசன மூடையராவார்கள், சூதாட்டத் 

திற் சுவலனுடைய சாமர்த்தியம் ஈமக்கெல்லாம் தெ 

ரிந்ச விஷயந்தானே, இக்த மலையசசனுக்கு அகேக 

விதங்களில் வட்டை யுருட்டி. இந்திரஜாலம் செய்யத் 

தெரியும். இவை எல்லாம மோசமே யொழிய வே 

ரென்று மில்லை, வந்த வழியே சகுனியும் போகட் 

டும, ஓ பாரதா ! பாண்டவர்களுடன் போர் புரிவ 
தற்கு வைத்துக்கொள்ளாகே'' என்று தெருட்டி.
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ஞா, துரியோதனன் விது.ரரை கோக்க ஐயா! 

அன்னமிட்ட விட்டிற கன்னமிடுவீ போலும் ! 

உணட வீட்டிற்கு இரணடகம் நினைககலாமோ 9 
ஏன இவ்வளவு பக்ஷபாதமாயப் பேசுகின்றீர் ? 

இவ்விடத்தை விட்பபெபோய்விடும, கற்பறற பெண்டி. 
பை எவ்வளவு வாஞ்சையுடன வைததிருக்கி 

போகிலும் ௮வாகள தம் புருஷாகளை மோசஞ் செ 

யது ப.ரபுருஷரிடஞ சோவதிலேயே எண்ணமுடை 

யவாகளாயிருபபாகள், நாமெனசெயவது?”” என்று 

கடுஈடுத்து மொழிககான். இவ்விகமான வாரத்தை 

ந॥.ராசம போற் காஇறபாய்தலும விதுரா தம் தமை 

யனை கோக்கிப * பக்ஷபாதமிலலாமல தங்களுடைய 

எணண ததைத் தெரிவிபபீரகளாக'' என௮ சொலலிப் 
பிறகு துரியோதனனைப பார்தது * அபபா துரியோ 

தனா ! என் மீது சோபிப்பதனால யாது பயன? 

குணத்தைக் குறியாது செவிககினியன மாததிரம 
சொலவேோரா உன்னுண்மைச சினேடு5ராகரா, அத் 

தகையா உன்னன்மையை காடினவரலலா,. ௮வா 

களை ஈமபி மோசம போகாதே, அுகதகையா கே 

கா அகபபடுவார்கள், 

%”'இனியவ ரெனசொலினு மின்சொல்லே யினனார் 

கனியு மொழியுக கடுவே--யன்ல்கொஞுக.தும 

வெங்காரம வெய்தெனிலு சோய்தீர்ச்கு மெயபொடிப்பச் 

Gna Gis gH கொலும்?” 

7 நகுதற் பொருட்டனறு நடடன் மிகுதிக்கண் 

மேற்சென திடித்தற் பொருட்டு” 

* கீதிநெறிவிளக்கம், 1: இருக்குறள், 
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என்று நூல்கள் கூறுவன அறியாயோ ? இத்தகைய 

சிநேகிதர்கள் அகப்படுவதோ மிகவுமருமை, விருப்பு 

வெழுபபென்பதை மாத்திரம கவனியாது ஈலமனை 

ததையுங ஈவனித்துப புத்தி கூறுபவனெவனேை ் 

அவன சான் உன் உண்மையான சிநேகிதன், நீ என்னை 

யிகழில எனக்குப் பா தகமில லை” என்று சொலலி 

வருத்தத்துடன் அுசசபையினின்றும் நீயகிச ?சன 

றனர், 

௮வரிவவளவு சொலலியும் சூதாட்டம் நினறபா 

டலலை, தருமாது அடமாடு, சதுரங்கசேனை, 2 வலையா 

ட்கள,குடி கள, சிற்றாசா எலலாம் பந்தயமாகச் சென 

றன, இனி ஐவரும் இரெளபதையுக் ao Nh Hap 

கள். அர்கோ! நகுல சகாமேவாரகளையும் பிறகு Gina 

ச்சுனாகளையும சமமையும் பந்தயம வைச்திழக்தா£, 

64 உம்முடைய தென்று ஏதேனுமிருபபின அதையும் 

வைச்தாடிம்'என்முன் சகுனி, தம்தம்பியர் கால்வரும்' 

பலவீனராய நின்முர்கள், மலும் அடிமைத்தனம 

பூண்டு பராதீனராய விட்டார்கள;, ஐயகோ! அவாகட் 

கும் துரதாஷ்டம வந்துசேர்ந்த 22 ! அதை மாறு 

மார்க்கம யா2தொன்றும காணோம், ௮வாஈள் விதியா 

னது இதனிலும் யாது கொடிய செய்யவல்லது? ஐவ 

ரும் HEA SHITE ZI ரய மெளனமாயிருக்கும்போது 

சகுனி தாமரைப்பார்க் து * ஐயா ! என் மெளனம் 

சாஇக்சின்றீர் $ உம்முடைய பொருள் இன்னுமொன் 

திருக்கெறதே, வேண்டுமாயிற் பாஞ்சாலியைப் பக 

தயம் வைத்துப் பாண்டவசை மீட்டுக்கொள்ளுமே”' 
என்றான். அவளுடைய பெயர் சகுனியின் வாயினின்
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றும் வரக்கேட்டுத் அன்பமுற்றுக் அடித்து * அக் 

தோ! ஈம.து சதியம இப்படியாயிற்றே! கிருஷ்ண்வை 

யு துறக்க வேணடுவதோ? அவள் இல்லறச்சை எவ் 

வளவு மேன்மையாய ஈட ததிக்கொண்டு Gu 6 So eft P 

மமறெவசையும் இல்லாளெனத் தகுமோ? இவளையும் 

பந்தயம் வைசதுத் தோற்க வேண்டுமா ?” என்று 

தமக்குட் சிந்தித்துக் கடைசியில் ஒரு வேளை ஜயித் 

தால எலலாரைய மீட்ஈலாமென்ற எண்ண த்இனாலும் 

சூதினிட ததிச்கமக்கிருக்க அவலினறைலும் அவளையும் 

LIE FULT Den FOOT, சபைமுமுதும் மனங்கலங்கி 

நின்றது.அழுவார் சிலரும் சிரிப்பார் இலருமாயிஞர், 

௮ச்தோ ! சகுனிவட்டை உருட்டித் தரெள பகையை 

யுங் கொண்டான். 

சூதாட்। திதில் துரோபதையை வென்றதும் 

துரியோசனன் விதுரரை கோக்ூப் *பாஞ்சாலியைப் 

பாண்டவர்களுக்கு முன்பாகக் கொண்டுவந்து நிறுத் 

துங்கள், வீடு வாயில்களுக் கலூடச்செய்யுககள், 

பணிப்பெண் * ஞறைவிட த்திருத்துங்கள்'' என்முன், 

விதுரர் இுவனைக்கடிஈ்து பதிற் சொலலியும் துரியோ 

தனன் அதனைக் சுவனிக்கவில்லை. தன் வெற்றியின் 

பிரதாபத்தைக் கரு தனே யொழிய மற்றவாக்கும் 

தனக்கும் வரும் அவமான த்தைக் கவனித்தானலலன், 

வினையாள ஜொருவனை விளித்து த் இரெளபகையைத் 

தன்முன் சொண்டுவரக் கட்டளையிட்டான், அவ 

னும் அப்படியே கேசரியின் குகையிற் சுணங்சன் 

நுழைவதுபோல் நுழைஈது, பாண்டவர்களுடைய
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பத்னியைப் பார்த்து அவளருகம் சென்று, அவளைத் 

துரியோதனன் தர்மரோடு சூதாடி வெனறனனெ 

ன்றும், ௮வளைப் பணிப்பெண்ணாக்க கினைத்திருக்கி 

ன்முனென்றும் சொன்னான், இரெளபதை நடந்த 

வற்றைக் கேட்டுத் இடுக்கிட்டுப பிறகு சிந்தித்துத் 
தெளிந்து ௮சசமயத்திற்குத் தனக்குத் தோன்றிய 

யுக்தியைக்கொண்டு தன்மானகதையுங் காத்துத் தன் 

புருஷாகளுடைய அவமானக்தையும நீக்கமுயன் 

மூள, தருமர் தம்மை மூன்னாச் தோற்றனசா 

யின் சுவாசின மிழந்த அவர், தன்னை வைத்தாடு 

தற்கு நியாயமில்லை யென்றும, ௮வர் தம்மைத்தோற் 

றபோதே தாலும் ௮வருளடங்கியவளாகக் கரு தபபடி. 

ன, தன்னை மீட்டுிம அவா வைத்தாடவேண்டிய you 

சிய மிலலையெனறுங் க௫த', வந்தவனை யழைத்து, 

: நீிபோயத தருமா தமமை முனனர்ததோற்றனரா 

அலலது என்னை முன்னாத் தோற்மனரா வென்று 

அவசைக்கேட்டு இங்குவா'' எனமுள், அவனங்குச் 

சென்று தருமரைச்கேடக அவர் வெட்கத்துடன் 

தலைகுனிந்து நின்றனர், துரியோசனன் அவனைப் 

பாரத்து * நீ யவளை யிங்கே கொண்டுவா, அவளே 

யந்தக்கேள்வியைக் கேடடுப் பதில்தெரிந்து கொள் 

எட்டும்” என்முன், அத்தூதுவன் தான் ௮ச்தசைய 

இச்செயலை நிறைவேற்றவேண்டுமே யெனனுக் துக் 

கத்தோடு திரெளபதையினிடஞ் சென்று துரி 

யோதனன் சொன்னதைத் தெரிவிக்க, அவள் * நீ 

சபையிலுள்ள பெரியோர்சளிடம் நான் சொன்ன
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தைச் சொல், அவர்கள் என்னை என்ன செய்யச் 

சொல்கிரூகளோ அப்படியே செய்வேன்!” என் 

முள், தூதன் திரும்பிவ5து ௮வள் சொன்னதைத் 

தெரிவிக்க, யுதிஷ்டிரர் இப்போது தாம் ௮வளை 

WS துறந்ததை நினைத்துத் தமக்குவந்த மானபங் 

கத்தையும் பொறுத்து *இவ்விடம் வரும்படி.சொல்” 

என்முர். தூதுவன் மறுபடியும துரோபதையி 

னிடம் செல்லச் சற்று யோடுித்து நிற்கையில், துரி 

யோதனன் ஆல௫ியம பொறுக்கமாட்டாது துச்சா 

தனனை யழைத்துச் * சீக்கிரம் துரோபதையை 

யிவ்விடம் கொணர்வாய்” என்முன், இப்படிச்சொ 

லலீ முடிப்பதற்கு முன்பே, அவன் தன்னிடம் விட் 

டுக் குதிதகெழுந்து சமிதேனும மான மென்பதின்றி 

அ௮வளிருக்த அந்தப்புரஞ்சென்று, “பாஞ்சாலி! உன் 

நாணத்தைச்சற்றே யொதுக்கிவைப்பாய், அறையி 

லென் செய்கிழுய் ? அம்பலத்திற்குவா”' வென்று 

சீறினான், துரோபமை நடுநடுங்கி ஏக்கங்கொண்டு 

இருந்த விடத்தை விட்டுச் துரியோதனன் துச்சா 

soe garg மிவர்களுடைய தாயார் மனைவியரிரு 

ந்த இடந்தேடி யோடினாள், துச்சாதனனோ, மயி 

லைப்பிடிக்கத தொடரும் வேடன்போலவும், மானைக் 

கெளவிக்கொள்ளப் பாயும புலிபோலவும், அவளைப் 

பின்மெடர்ந்து கூக்தலைப்பற்றி யிழுத்துச சபைக் 

GSO cms மூயன்முன், ஐயகோ ! இவட்கும் 

இக்கதியேன் வாய்த்தது ? அவள் மீது காற்றுங் 

கடுகி வீசியறியாதே ! அயலார் கண்ணும் தாக்கி 
யிசாவே | சில காளைக்கு முன்புதான் கங்கை முத
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லிய புண்ணிய தீர்த்தங்கள் கொண்டு மக்திரோச் 

சாரணத்தோடு அபிஷேம் செய்யப்பட்டு விளவ 

கும் ௮வள் தன் கூக்தலைப்பற்றி யிழுத்.துக் கொண்டு 

வந்து அவளைச் சபையின்ஈட் சேர்த்தான், றுக் 

தோ | உலகற்கெல்லாம் ஒங்கொருகலைவனாசி யொ 

ளிர்ந்து சாம்பிராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பெற்ற ௮ 

சாரக்கரசனுடைய தேவியோ இக்நிலையு.றுவது ! மக 

விர்க்குரிப மென்மைத் தன்மையைப்பற்றிச சிறிதே 

னுங்கருதா.து, பாவமேயோருரு வெடுத்களைய துச் 

சாதனன் இன்னணம்புரிஈ2 செயல் சான்றோ ரனைவ 

ரானும் பழிக்கப்படுவதொ ன்றன்றோ P ஐயோ | அக் 

தப்புரத்து உடையோடும் இவ்வலங்கோலத்தோடும் 

இனிச் சபையிலுள்ளார் ஏறட்டுப்பார்க்கப் பங்கயத் 

தேவிபோன்றவளைக் கண்ணுங் சண்ணீருமா யிருப்ப 

வளை யுடனே சபையி னாப்பண் நிறுத்தினான், ௮வன் 

தன்னை மானபங்கஞ் செய்ததைக் குறித்து மிகககோ 

பங்கொண்டு துசோபதை வேறு வழியொன்றுங் கா 

ணப்பெருது, சபையிலுள்ள வீரர்களை நோக்கி 

“ வீராகாள் ! இப்படியுஞ் செய்தல் ககுதியோ? 

உல்கட்கு மான மெனபது சிறிதேனும் இல்லையோ ? 

இஃதுங்கள் கூலச் இற கடுக்குமோ ? குருகுல மன் 

னர்.த௩் தலைவன் இக்குழ்ழக்தைகண்டும் ஏன் மெள 

னமாயிருக்கில் முன் ??' என்றும், இன்னும் பற்பல 

வாமுகவுஞ சொல்லிப் பிரலாபித்து நின்முள், 

அவளுடைய நாயகர்களும் அங்கருக்தார்களே! 

அவர்களால் ஒன்றுஞ் செய்ய முடிய வில்லையோ 3
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ஐயோ பாவம்! என் செய்வார்கள்! தங்களையுந் தோற் 

gS soapy Use Feo ppp இருந்தார்க ளா 

சையால ஒன O) செய்வத்றகிலளை, இதனை யறிக்த 

துசசா தனன் அவளை : அடிமை' என்றும் பணிப் 

பெண்: என் நும இன்னும மற்ற இழிசொறகொண்டு 

வைது ௮வள வஸ்.இரத்தைப பற்றி பிழுத்தான, 

காணலும் கலலெனறு சிரித்தான். சகுனியுஞ் சந 

தோஷயு ற்ருன். துரியோதனன் துச்சாதனன் முத 

லியோரடைந்த ஆனந்தத்தற் களவு முணடோ 9 

இவர்கள் நாலவருநதாம் அவளது நிலைமையைக் 

கண்டு மிக்க களிக்கூ த்தாடினவாகள், பகு பீஷ்மர் 

எழுத! துக்கமேலீட்டினால மெதுவாய்ப் பேச வா 

ரமபித்தார், து ரோபதைகேட்ட கேளவிககுத் தகக 

சமாதானம சொலல அவராலும் முடியவிலலை, ய தி 

ஷ்டிரன தன்னைத்தோறற பிறகு தனககொன்றுங் 

Bont wi BH 5 OUT SHI மனைவியைப புருஷனி னின் 

நும பிரித்துப்பாககலாம! ் அவளோ அவனிடத 

தைகஇியம' என்று தனக்குள் யோ௫த்து *இசம்கெப 

படி. முடிவுசொலவது? சரியாய் முடிவு சொலவத்சா 

த இயம்” என் ரூர். அசசபைககண் அவ.ராலேயே 

தக்க சமாதானம் சொலல முடியாமறயபோனால யார் 

தாம முடிவு சொலல வலலவர்? துசசா தனன் துன் 

புறுத்துவதை நிறு தீதினானலலன அவளோ கண் 

ணீராமுயப பெருகவிட்டுக கதறுவா ளாயினாள, 

இதைப் பிமனாற் சகிக்க முடியவில்லை, அவனுக்குக் 

கோபம மீதேறி வருகினறது. த்ன் தமையனையும
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அவளைப் பந்தயத்தில் வைத்திழந்ததற்காகக் கடிந்த 

னன்,  * எல்லாவற்றையுக் துறக்கினும் துறக்சலாம், 

உயிர்க்குயிராகிய உத்தம பத்னியையும் இவ்வாறு து 

றக்கலாமோ?? என்முன். :* அரசே, அவள் நிமித்தம் 

உங்கள்மீது கோபிததுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கின் 

றத, அவளைப் பந்தயம் வைத்தாடின கையைக்கொ 

ளு த்திவிடுகிறேன. சகாதேவா! கொண்வொகெருப்பு”” 

என்முன் பீமன், அவனுடைய கர்ச்சனை கோடை 

யிடி போனறு, கிஸ் ஸப்தமாயிருக்க அச்சபையி லுள் 

ளோரைப்போய் வாட்டியது, அர்ச்சுனன் GI GDI 

டைய அவச௪.ரததைக் கண்டு கண்டித்து, 4 யுஇஷ்டி 

ரர் தம்மெண்ணத்துக்கு மாமுய் * மாற்முனுக் கிடக் 

கொடேல்' என்பதற்கேற்பக் கம்பீரமேலிட்டி வ 

வாறு ஈடக்தனசேயன்றி வேறென்ன ? அப்படி ௩ட 

க்தபோதிலும் தமையனை எதிர்த்துப் பேசலாமோ?”' 

என்முன், பீஷ்மர் அருச்சுனனை நோக்கு 6 தனஞ் 

சயா! பதஷ்டிசன் க்ஷத்திரிய கர்மத்தின்படி. செய் 

தானென்பதை அறிந்தேனாகையால் யானும் வாயை 

மூடிக்கொண்டிருக்கனெ றேன், வேறுவிதமா யிருக் 

கும் பக்த்தில் ரானே அவனுடைய இரண்டு கரங்க 

ளையும் பற்றித் இயிட்டுச் சாம்பராக்கி யிருக்கமாட் 

டேனா 2”? என்ருர், 

நூற்றுவரில் துரியோதனனாதியர்க்கு இளையோ 

னும் ஈற்குணம் வாயர்தவனுமாகிய விகர்ணன் சபை 

யினின்.று ௮௧ கோபக்குறியு௪ட னெழுக்து சபையா 

ரைக் கடிகடுத்து கோக்கி “இரசர்காள் ! ஈன்ருயிருக
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og நுமசெயல ! இதுவோ அரசியல் ! இதுவோ 

அறநிலை ! நீவிசனைவிரும் அஆ 600) பெண்ணொடு பிறக் 

தவர்சளல்லீசோ ॥ துரியோகனனுடைய வல்லமைக் 

கஞ்சுகின்றீர்களோ 1 தருமதேவதைக்கஞ்ச வேண் 

டாவோ ? ஏன் எல்லாரும் மெளனம் சாதிக்கின் மீர் 

கள் 7 தஇிரெளபதை சட்ட கேள்விக்கு ஏன் சமாதா 

னம் சொலலவில்லை ? சறறே வாய்இறந்துரைமின், 

௮.ிவான் மிக££ !” என்றது.௨ அங்கிருந்த அரசர் 

களிலகேகர் அளனைக சொண்டாடினார்கள், காரணன் 

எழுக்து விகர்ணன் தனக்கு முதியோர் முன்பு வாய் 
கூசாது பேசினதற்காகாக அவனைக் கண்டித்துத் 

இரெளபதையை யிம்மாஇரி ஈடக்தியது நியாயந்தா 

னென்று சொல்லிச் துசசாதனனை அழைத்துப் பா 

ண்டவர்கருடைய உத்கரீயத்கையும் பாஞ்சாலியின் 

சேலையையும் உரியும்படி. உத்தரவு செய்தான். இப் 

படிச் சொன்ன மாத்தரச்இிற் பாண்டவர்கள் தங்கள் 

மேலிருந்த வஸ்இரங்களைக் களைந்துவைத்து விட் 

டார்கள், துச்சாதனன் துரோபதை தரித்திருந்த 

ஒற்றைத்துகலையும் உரிய அசம்பித்கான், மானுடர் 

சகாயமற்று நின்றவள் ஆபத்பாந்தவனான ஸ்ரீமக்கா 

சாபணனே தனக்குக் கதியென்று நினைத்து, அவனது 

இவய ஸ்வருபத்தைத் கன்மனத் தூன் றி, 

எஈகாய்! காச்ச; இறைவா ! காக்க ; 

மனனா ! சாச்ச ; மணாளா ! காக்க ; 

அஞ்சன வண்ணத் தரியே! சாச்ச ; 

குஞ்சாங சாத்த கோவே ! காக்க ; 

கஞ்சனை யடர்த்த கண்ணா! கரக்க ;
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கருங்கடற் றுயினற காரே ! காக்க ; 

ஆயிர தோளாடை யடுபோர் வாணனை 

சேமியிற் றுணிச்ச நெடியாய் ! கரக்க ; 

சேதி பதியைச் சிரஈதுணிச் சருளிய 

ஆதி மூலக் கண்னை ! காக்க ; 

பேய்முலை யுண்ட பிரானே ! காக்க ; 

ட காக்க ; மருதிடைச தவழ்ர்த மாபா 

பெருவரை யெடுத்த பிரானே ! காக்க ; 

திருமழு மார்ப ! திருமால் | காக்க ; 

நிவினை கெடுக்குஞ் செலவா ! காக்க ; 

௮ளியேன் துயர்கெடுத தாள்வாய்! காச்ச. 

அச்சுதா | நாராயணா | ஆபத்பாகதவர 1 HET BT Hop 

கா! என்னைக்காவாயோ?”” என்று அவனுடைய 

ஆயிரநாமஙகளையுஞ சொலலி அ௮லறியும ௮வனுதவி 

யைக்காணாது, ‘weinbGot கத, நம்மால ஒன் 

லும் முடியாது” என்று நினை த்து, கசானெனபதையும, 

தான் உறுதியாயப் பிடிஐ மத முல தானையையும 

விட்டுவிட்டு மின்ற மாத்திரத்தில ௮ச்சுதன இசக்கங 

கொண்டு அருட்கண்ணைற் பா॥ தமான, த்ர்மதேவகை 

மறரேோர்க்குப புலப்படாது எதிர் நின்று துரோ 

பதையின ஆடையை வாரச செய்துகொண்டே 

வந்தது, துசசாதனன் இழுக்க இழுக்கப் பற்பல 

வர்ணங்களோடு கூடிய வல்இரங்கள் வெளியே மாய 

னுடைய மாயத்தால ஓனறன் பின்னொெைமுய் வளர்ந் 

துகொண்டுவந்தன, இப்படி. யிமுத்த வஸ்திரங்களின் 

குவையே மலைபோன்ற ஒருபெருமபோராய்விட்டது. 

இவன் எவ்வளவு முயன்றும் இவனாழ் சாத்தியப்பட 

வில்லை. கடைசியிற் சோர்ந்து தரைமீது விழந்தான்
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துச்சாதனன், பீமன் புப்போது ஒருமுறை கர்ச்சத் 

தான், ௮வன் செய்த சபதம் மிக்க பயகக.ரமானது, 

ட கூத்திரிய வீரர்களே |யான் சொல்வதைக் கேளுவ் 
கள். இம்மாதிரியும் இனி நேரிடாது. கான் சொல்வ 

தை நிறைவேற்ற முடியாமற் போய்விட்டால் எம் 

முன்னோர்களடைந்த ஈற்கதி எனக்குக் கடையாமற் 

போகக்கடவது, இங் கெதிர்நிற்கும் பாதகனுடைய 

(துச்சாகனன) மார்பைப்பிளந்து ௮வனுதிர ததைக் 

குடியாவிடின் எனக்கும் துறக்கங் கஇடையாமற் போ 

கக்கடவது'” எனமுன், இந்தச ௪பதமோ மிகவும் 

பயங்கரமானவதுதா௪, இதை நிறைவேற்றுவதும் 

மிக்க அருமையேயாம், 

கண்ணீர் ததும்பக் கலஙகும து ரோபதைக்குச 

சமாதானம சொல்வா சொருவருமிலர். துரியோத 

னன் துச்சாதனனை நுழைத்துக் தரசோபதையைச 

சுட்டிக்காட்டி * இப்பணிப்பெண்ண உள்ளேகொ 

ண்டுபோ'” eres cp 0 , அவனும் அவளை யிழுக்க ஆரம் 

பித்தான், அவள் அசையாது ஏக்கங்கொண்டு எல்லா 

ருடைய முகத்தையும் பார்த்து கின்றாள், துரியோத 

னன் அ சோபதையைப் பார்த்து [*ஏல்லாசையும் பா 

ர்ப்பதனால யாதுபயன் 2 உன் புருஷர்களைப பார்த் 

தக கேள், அவர்கள் யுதிஷ்டிரர் தங்கட்குத் தலைவ 
சல்ல ரென்றும், அவரைப் பொய்யரென்றும் சொல் 
லிவிவொர்களேயாகில உன்னையிப்போதே அடிமைத் 

தனத்தினின் றும் நிக்கவிடுகிறேன், அல்லது யுதிஷ் 

சர தாம் உன்னுடைய புருவரலலரென்று சொல்லட் 
10
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டும், கான் உன்னை இப்போதே விட்டுவிடுகிறேன்”' 

என்முன், அதற்கு * யுதிஷ்டிரர் தாம் எங்களுக்குத் 
தலைவர், எங்களுயிர்க்கு முரியர், தம்மையே தோற்று 

சென்று நினைக்கும் பக்ஷத்இல் யால்களும் தோற்கப்பட் 

டவர்களானோம்” என்று பீமன் சொன்னான். காரணன் 

எல்லாரையும் பரிகசித்துத் தரோபதையைப் பார்த் 
து அவளுக்கிட்ட வேலையைப் போய்க் கவனிக்சச 

சொன்னான். மேலும் அவளை நோக்கி “ இத்தகைய 

சூரசிரோமணிகளை காயகராய்க்கொண்டதனால் யா.து 

பிரயோசனம்? நீ யிப்போதாயினும் வேமோர் புரு 

ஷுனை த்தேடிக்கொள்ளலாம்; ௮வனிம்மா இரி உன்னை 
இடையிற் கைவிடான், சூதாடித்தோலான்” எலப் 

பரிகரித் தான். கோபமே ஒருருவெடுத துவந்தாலன்ன 

பீமன் தன் தமையலுக்கும் தர்மத்திற்கும் பயந்து 

பெரு மூச்செறிந்துகொண்டு வாளாவிருந்தான், 

துரியோதனன் தமுமரை நோக்கித் தான் கேட்டவை 

களுக்கு உத்தரம் தம்மினென்ரான், சுமமாவிருக்கும் 

பீமனைத் தூண்டச்கருதித் துசோபதையைச் தன் 

தொடையில வந்துட்காரும்படி சொன்னான், இதைக் 

கேட்கப் பீமன் பொறுப்பனோ? இனி கிகழப்போ 

கற யுத்தத்தில் உன் தொடை எலும்பை முறியாவி 

டின் யான் எம்முன்னோரடைக்த பதவியை யடையா 

மற் போகக்கடவேன்'' என்று இரண்டாவது சப 

தம் செய்தான் பீமன், 

திசெளபதை நுக்தத்தில் ௮ந்தகனாகிய திருகரா 

ட்டி ரனிடஞ்சென்று முறையிட்டுக் கதறினாள், ௮வன் 

தன் பிள்ளையின் அுர்க்கிருத்தெயத்தால் வரக்கூடிய கா
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சத்தைப் போக்கும் நிமித்தம் ௮அவளுக்கினிய வார்த் 

தை சொல்லி அவள் கோபத்தைச சற்றுச் தணித்து 
உனக்கு வேண்டிய வரத்தைக்கேள்'' என்முன், தன 

க்குப் பிறக்கும் குழந்தை அடிமையின் பிள்ளை யென் 

னும் இழி பெயாடையா இருக்கும் பொருட்டுத் தர்ம 

ரை அடிமைத் தனத்தினின்றும் நீக்க வேண்டுமென் 

ருள், இவ்வாத்தைத் தந்து, *வேமோர் வரங்கேட் 

பாய்? என்முன், அவர்தம் சகோதரர் நால்வரையும் 

அவர்களாயுதங்களுடன் விடுதலை செய்தல் வேண்டு 

மென்முள், அவ்வரத்சையுக் தந். து, *“வேமோர் வர 

மும் வாங்கிக்கொள்” என்னான், அதற்குத் இள 

பதை * இனியாதொரு வரமும் வேண்டாம், என் 

னாயகர்கள் சுவாதீன மடைநதார்கள், தல்களுடைய 

வலலமையினால் ஐசுவரியமும் பெறுவார்கள்!” என் 

முள், இதைக்கேட்டி ௬ கர்ணன், ் துன்பக்கட 

லுளாழ்ந்து கரைதெரியாது தஇியங்கிக்கொண்டிருந்த 

கணவர்க்குத் துரோபதை கானோரோடம் போல் 

நின்று மாலுமியுமாகிக் கரை சேர்த்தனள்'' என்றன், 

பிறகு யுதிஷ்டரர் தம்மிருகாங்களையும் சர 

மேற்கொண்டு தம் பிதாவிற்கு அஞ்சலிசெய்து “sa 

களாகஞையின் பிரகாரம் ஈடக்கச் சித்தனாயச் கா 

த்திருக்கின்றேன்'' என்னக், குருட்டளையன் அவரை 

உன்னாடு சேர்ந்து சுகத்துடன் வாழ்க?” creat Pie 

தித்தான். துரியோகனனுடைய துர்க்குணம்களைக் ௧ 

வனியாஅ தன்னையும் காந்தாரியையுமாத்திரம் நினைத் 

அத் தேறுதல் செய்துகொள்ளும்படி. வேண்டினன்.
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ஐவரும் உத்தரவு பெற்றுப் போகுந்தருணத்தில் துரி 

யோதனன்தன் தந்தையிடஞசென்று பாண்டவர் 

கள் அதிக கோபத்துடன் செல்கி௫ர்கள், அவர்களை 

பிப்படிவிடுவசனாுல் தேசத்திற்குத்திங்கு நேரிடும், 

இன்ஜெருதீரம் சூதாடித் தோற்கிறவர்கள் பன்னிரண் 

டுவருடம் வனவாசமும் ஒருவருடம் ௮ஞ்ஞாதவாச 

மும் செய்யவேண்டு மென்று ஏற்படுத்தல் வேண்டும்?” 

என்றான். மதியின் முதிர்ந்கோராகிய பீஷ்ம துரோ 

wma grt எவ்வளவு எடுத்துச் சொல்லியும், காந்தா 

ரியும் இப்படிப்பாண்டவாகளை வருத்துவதகைப் பார்க் 

இலும் துரியோகனனையே யிழந்துவிடாலம் என்று 

சொல்லியும் அவற்றைச் செவிக்கொளாது அசன் 

தன்சுதயை சுயோதனன்சொல்லை அ௮ங்ககாரஞ்செய் 

தீனன், பாண்டவாகளைத்திரும்பவு மழைத்துத் துரி 

யோதனனுடைய ஏற்பாட்டிற்கு உடன்படச்செய்து 

அஞ்ஞாகவரசஞ்செய்து திரும்பிவருகிறவர்களுக்கு 

அவர்களுடைய பாசமதையுங் கொடுப்பகாக வாக் 

களித்தனன், பின்னடந்த சூதாட்டிலும் சகுனியே 

வென்றான். 

எலலாவறறைய மிழககராகள பாண்டவாகள, 

தரங்களுடுத்திருந்க பட்டாடைகளைக் தவிர்த்து, 

மான்மோல் மாவுரி தரித்துக் காட்டிற்குப் போரும 

வண்ணம் சென்முர்கள், இக்நிலையைக்கண்ட Meer 

தனன் ஆனந்தங்கொண்டு ஆரவாரித்தான். துரோ 

பதையைப் பார்த்து இவர்களை யேன் பின் தொடர் 

இருய்? இந்த ஈபும்சகர்களால் என்ன செய்யக்கூடும்?
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நீ ஏன் வேரொரு காயகனைத் தேடிக்கொள்ளக் 
கூடாது?” என்ரான், இதைக்கண்ட பீமன் மந்தாத 

தாற் கட்டுண்ட சர்ப்பத்கைப் போன்றிருந்து ௮வ 

or cng சென்று அவனைக் கடிந்து மேற்சென்ருன், 

அச்சாகனன், பிமனிவ்வாறு நடந்ததற்குக் கை 

கொட்டி ஈகைத்து, : புருவ சிம்மமே! ஏனிவவாறு 

வி.ராவேசத்துடன் போகின்முய?'”என்று குஇத்.துக் 

கூத்தாடி நின்றான். பீமன் இந்த அற்பனுடைய 

வார்த்தையை யொரு பொருளாய் மதியாது தனக 

இருக்க கோபத்தையடக்கி அவர்களுக்கு வரப்போ 

கிற நாசத்தை எண்ணிப் பரிதபித்துத் தன் தமைய 

னுடன் செனமுன், அர்ச்சுனன் பீமனை கோக்க, 

“அப்பா! சுத்த வீரர்களாடைய எண்ணம் செய 

லால் வெளிப்படவேண்டுமே யதி வார்த்தையால் 

வெளிப்படவேண்டியஇல்லை, பதின்மூன்று வருவம் 

(நாடிந்து பஇனான்காவது வருவம் ஆம் தவுடன் 

அவர்களுடைய கதி மின்னதெனத் தெரியவரும், 

சரமிப்போதேன் வாய்கிறத் தல்வேண்டும்?”*என்றான், 

இவனல்லவோ வீரன் ! சர்மரைத்தவிர்த்து கால் 

வரும் தங்கள் விரோதியினை யொழியாது விடுவதில்லை 
யெனச் சபதம் செய்துகொண்டார்கள், பிறகு ஐவ 

ரும் வனத்திற்கு விடைபெற்றுச் செல்லவெண்ணிக் 

திருகராஷ்டிரனிடஞ் சென்றார்கள், அரசன் ௮௪ 

துக்கக் குறியுடன் வந்தவர்களை விசாரித்து விடை 

தநதனுப்பினான், பாண்டவர்கள் வெட்கத்கினாற பதி 

லொன்றும் சொல்வகற்கில்லாது திருதராஷ்டிர 

னுடைய க்ஷமத்தைக் குறித்துக் கடவுளைத் தியா
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னித்தார்கள், பிறகு விதுரர் குந்கிதேவியசைத் தம் 

மிடம்விட்டுப் போம்படி. ஐவரையுக் கேட்க அவர்க 

ளும் இவருடைய விருப்பத்திற்கியைந்தார்கள், ௮வர் 

கள் செய்யய்போகிற வனவாசத்தனால் அவர்கட்கு 

௮கேக நன்மைகளுண்டாகு மென்று சொல்லி விது 

ரர் ஆசீ£வதிச்து அனுப்பினார். அக்காலத்தை ஒரு 

வன் சரியாய் உபயோகிப்பானாகில் அதனால் வ 

னடையக்கூடிய பலத்தை எத்தகைய எதிரியும் எளி 

தில் வெல்லமுடியாது, * குக்இபுத்ரா |! எங்களிடம் 

விடைபெற்றுச் செல்வாய், உனக்கொரு குறைவும் 

வாராது, எலலாம் சுபமேயாகும், எங்களுடைய 

ஆசீர்வாதம் வீணாகாது, பாபமான காரியம் யாதொ 

ன்றும் நீ செய்தாயென ஒருவனும் சொல்லான், பதி 

ன்மூன்று வருஷ காலமூஞ் சென்ற பிழகு க்ஷேமமா 
யத் இரும்பிவக்து உன் இராஜ்ஜியத்தைப பெற்.று ஆள் 

வாய்” என்னும் உறுதிச்சொல் மறுபடியும் சொல்லி 

யலுப்புவித்கார் விதுரர், குர்நிசேவியினின்றும் 

அவள் தன் புசுஇரர்கள் பிரிந்தேக வேண்டியதனால் 

௮வட்குவக்த சோகத்தை யென்னென்று சொல்வது | 

௮வள் மிக்க சோர்வுற்றுக தன்வய மற்றிருந்தாள், 

கடைசியில் அவர்கள் எல்லோரும் தேம்றுவிக்கப் 

பட்ட பிறகு வீட்டைவிட்டுப் புறப்பட்டார்கள், முகத் 

தை முன் தானையால் மூடிக்கொண்டு முன் சென்முர் 

தருமர், பீமன் தன்னிரு புஜங்களையும் பார்த்தவண்ண 

மாய்ப் பின்சென்றான், அர்ச்சுனன் மணலை வாரி 

இழறைத்துக்கொண்டு ௮வன்பின் செனமுன், சகாதே 

வன் தன் முகத்தில் மண்ணிட்டுக்கொண்டு போ
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னான், ஈகுலலும் தன் தேசமுழுதும் மண் பூசிக் 

கொண்டு சென்முான, துசோபதை துச்கத்தில் மூழ் 

கினவளாய் வாய்விட்டரற்றியும், ௮விழந்து அலங் 

கோலமாய்த் தரையளவும் புரஞூம் கூந்தலினால் 

முகத்தை மறைத்துக்கொண்டும் சென்றனள், அவர்க 
ஞ்டைய புரோடுதராகஇிய தேளம்யர் கையில் தருப்பை 

யைக்கொண்டும, யமனைக் குறித்துச் சொல்லப்படும் 

பயங்கரமான சாமவேத மந்திரத்தை உச்சரித்துக் 

கொண்டும் சென்றனர், 

பாண்டவர்க ளிவ்விதமாய்ச் செனரார்களெனக் 

கேட்ட தஇருகராஷ்டிரன் விதுரளை யழைத்து ௮ 

னுடைய பொருள் யாதெனக் கேட்டனன், அதற்கவர் 

அ௮சசனை கோக்கி “ஐயா | தருமனோ எப்போதும் 

அன்பும் ௮அருளுமுளளவன, அத்தகையலுச்கு இப் 

போருக்கும் சோபாக்கினியால் விழிக்கெதிர் நின்ற 

பொருள்கள் அழிவுறுமெனப்பயக்து தான் தன் 

முகத்தை மூடிக்கொண்டான், பீமனோ தன் விசோதி 

களைக் கன் புஜபலத்தைச் கொண்டு எப்போது 

ஒழிக்கலாம், எப்போது பழிக்குப்பழி வாங்கலாம் 

என்று தன் புஜத்தைப் பார்த்துக்கொண்டே சென் 

முன், மர்ச்சுனன் தான் யுத்தகாலத்தற் பொழியப் 

போற சரமாரிக் கறிகுறியாய் மணலைவாரி வீசிக் 

கொண்டு சென்முன், சகாதேவன் கஷ்டம் வருங் 

காலத்து இன்னாசெனப் பிறர் தன்னை யறியாதவாறு 

செய்து கொண்டான். நகுலன், அன்பினால் எவரு 

டைய இிதயத்தையுங் கொள்ளாவண்ண மிவ்வாறு 

செய்தான், துரோபதை தன் விரோஇகளின் மனைவி
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யர் சில்லாண்டு சென்றபின்னர் அ௮தேவழியில் ௮வா 

தம் புருஷருக் உழவேண் டவருமே என்பதை எண் 

ணினவளாய அப்படிச் சென்றாள், இனிப்பின்னர்ப் 

பிரேத்த்துடன் செலலும புரோகிதா உச்சரிக்கவே 

ண்டியவற்றை தேளம்யர் இப்போது உச்சரித்துச் 

சென்றார், 

உல-ஈமும் தன்னிடம நடந்தேறிய குற்றங்களைக் 

கண்டும் இனி வ ரபபேோகிற அகாத்தங்களை நினைத் 

தும் அதிக சிந்தளையுடனிருக்தது, இஃதிப்படி. 
யிருக்க, மற்ற ருஷிகளுடன் நாரதர் முந்தாத்துத் 

தோன்றி * இன்று முயற் பதினான்காம் வருடம் 

பிறந்தவுடன செளரவர்கள் துரியோசனனிழைத்த 

இஙஇற்காகப் பீமார்ஜ்ஜுனர்களால் நாசமடையப் 

போகிமுர்கள்!' என்று சொல்லிப் பிறகு அனைவரும் 

எவ்வளவு சீசகிரத்திற மோன் றினார்களோ அவ்வளவு 

திகஇிரத்மில் மறைந்து விட்டார்கள், பாண்டவர்கள் 

நாடடினீங்கிக் காட்டிறகுச சென்றதைக்கண்ட ஆத 

வனும் ௮லமக்து அலைகடலுள் மூழ்கினான். 

சபாபருவம் முற்றிற்று, 
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விஷய அகராதி, 

பாண்டவர் இருகப்பிரவேசம் 

பாண்டவர் செயல் விளக்கம் 

பாண்டவர் வனம் புகுதல் 
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பீஷ்மர் மனவுறுதி 
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மரண வியல்பு , 

விசித்திர வீரியன் மணம், , ட 

வி௫ித்திரவீரியன் வித்தியாப்பியாஸம் , 
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செய்யுண் முதற்குறிப் பகராதி. 
  

முதற்குறிப்பு, 

௮ம்புவியரசன் 

அழுக்காறென 
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இனியவரென் 

இனறு ஈற்றினம் 

உருவழிக்கும் 
எந். தாய்சாக்ச 

எள்ஞுகசூதினை 

ஐயீயாடுி 

ஈத்திரமுங்கைப் 
சொல்லுதல் யார்க் 

சந்தைசொன மிக்க 

சாசையர்க்குதவு 
திங்குஎந்தடையு 
தொன்மை 

நகுதற்பொருட்டன்று ..., 

பாளையார்தன்மை 

புல்லாஇப்பூடாய 

பூமழை சொரிதார 

மெலியது மேன் 

யாகாவாராயினலு 

யாமெய்யாக்சண்ட 

வேதச் தொகுத்த 

வேலைகள் 
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வில்லிபுத்தூரார் பாரதம், 

திருக்குகள், 
நளவெண்பா, 

வில்லிபுத்தூரார் பாரதம், 
வளையாபதி, 

நீதிகெறிவிளச்சம், 

வில்லிபுத் தரார் பாரதம். 

நளவெண்பா, 
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கைடதம், 

தீனிட்பாடற் நிரட்டு, 
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கொனறை Sat gon. 

வில்லிபுத்தூரார் பாரதம், 

கரத புராணம், , 

ஆத்திசூடி. 
திருக்குறள், 
குண்டலகேசி, 

திருவாசகம், 
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நீதிநெறி விளச்சம், 

திருக்குறள், 
திருக்குறள். 

நளவெண்பா.



௧, தமிழ்மகண் மேகலை: 

4௨ 

கிங்கிணி ; ௧.--நாடகலியல், 

| இதி நாடகத் தமீழீலக்கண நூல ; நாடகவமைதியை நன்கு 

விளக்கு இனிமை தோன்றக் கூறுவது ; தமிழ் மொழியின் 

மீது ஆர்வமுடைபார் யாவர்க்கும் இனறி.மையா தத) மிக 

வும் புதுமையாக அமைக்சப்பட்டுள 2; 272 கூத்திரங்களி 

னியன்றத; வி, கோ. தரியநாராயண சாளிதிரியார், 

பி, ஏ., இயற்றிடது; நல்ல பளபளபபுள்ள கடிதத்தில 

அச்சிடப்பட்டுள ற ; 1903-ஆம் வருஷக்துப் பி, ஏ, பரீட் 

சைச்குப் பாடமா மேறபட்டுள ; விலை : அறா 0--6--0, 

கலிசோகட்டட முளதாயின அணா 0--12--0, பாகூலி 

வேறு. | 

கிங்கிணி : ௨,--தனிப்பாசுரத்தோகை, முத்லவரிசை . 

[Os 41 தனிப்பாசரங்க' ளடங்கிெயதோர் உறுதிநூல ; ௮௬ 

மையும் பெருமையும் வாய்ந்த பல பொருள்களை யெடுத் 

திரைப்பது ; மாணா£கர் யாவா்க்கும Oud gu wer gs 

தக்கது ; வி, கோ. தரியநாராயண சாஸ்திரியார், பி, ஏ, 
இயற்றிப் பரிதிமாற்கலைஜன் என்னும் புனைவு பெயரில் 
வெளியிட்டது ; னம பொழுச்இப ஜி. யூ. பபாப்பையர 

வர்களான ஆல பாஷையிலுஞ் செய்யுளாக மொழிபெ 

யர்ச்கப்பட்டிள ; உயர்ச்த பளபளட்புள்ள சடி£ச்தி லச 

சிடப்பட்டுள.து ; விலை : றா 0--4--0, கலிசோ கட்டட 

முளதாயின அறா 0-8--0, தஙகல மொழிபெயர்ப்பு 

முடன கொண்ட ரூ 1--0--0. தபாற்கூலி வேழு.]



2 தமிழ்மகண் மேகலை, 

கிங்கிணி : ௩,--பாவலர் விருந்து, மு.தனாள். 

[இஃது இனிமையும் புதுமையும் வாய்கத பதினொரு சிதறிய 

சேசய்யுணூலகள் கொண்_ து; ஆங்காங்குச் ல புதிய கருத் 

அச்சள் ௮டங்கியத ; வி, கோ, சூரியநாராயண சாஸ்தி 
ரியார், பி,ஏ., இயர்நியத ; விலை ; அனா 0--8--0. கலி 

கோ சட்டட முளகாயின் அணா 0--12--0, தபாற்.கலி 

Cap. | 

கிங்கிணி : ௪,--தாமரை நாண்மலர், 

|இஃது இனிமைவாய்கத சிறிய சேய்யுணூலகள் ஆறு 

கொண்ட ; யாவர்க்கும் பயன்படத்தக்கது ; ந, பலரா 

மையர் இயற்றியது; விலை : அணா 0--0--0, கலிகோகட்ட 

முள தாயின் அணா 0--10--0, தபாற்கூலி வேறு. | 

கிங்கிணி: டூ.--புட்பபாண விலாசம், 

[இ.த வடமொழியினினறு சமிழில் மொழிபெயர்த்ததோ 

சேய்யுணூல் ; உலகைச்சுவை பெரிதும் உற்றது ; seu 

பொருட் கருத்தமைந்தது ; சநக்கை-டூராமசாமீ ஐயங் 

கார், பீ, எ,, இயற்றிய; விலை : அணு 0--2--0, தபாற் 

கூலி வேறு, | 

கிங்கிணி : ௬.--மேன்மோழித்தரளம். 

[இஃது ஆங்கில மொழிமினின் று் சமிழில் மொழிபெயர்த்த 

பல (சய்யுணூலகள் கொண்டது ; இனிய கருத்துக்க 

ளடகங்கயெ.த ; சநக்கை- டூராமசாமீ ஐயங்கார், பி, எ, 
இயற்றியத ; விலை : ௮ணா 0--4--0, தபாற்க லி வேறு.]| 

கிங்கிணி : ௭.--உமைதிருமணம், 

[இ.த வடமொழியிற் சாளிதாச மாசவி இயற்றிய குமாரசம்ப 
வத்தின் முசலேழு சருக்கத்தின் மொழி பெயர்ப்பாகும்; 

இச்செய்யுணூல் வி, கோ, தரியநாராயண சாஸ்திரியார்,



தமிழ்மகண் மேகலை, 3 

பி. ஏ,, யாத்தத; விலை ; ர 1--0--0, விரைவில் வெளி 
வரும், ] 

கிங்கிணி : ௮.--அவ்வைக்காட்சி. 
) 

[இது பு.௮வழியால் யாச்கப்பட்டடுளதோர் இனிய செய்யு 

gre ; மெய்ச்கோள் பல விளக்குவு; வி, கோ. சரிய 

நாராயண சாஸ்திரியார், பி. எ,, இயற்றிய; கிலை; 
அணா 0--12--0. விரைவில் வெளிவரும்,] 

ன்



௨. நாமகள் சிலம்பு. 

பரல் : ௧.--ரபாவதி அலலது காணாமற்போன மகள், 

[இஃது ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம்; ஐ5ஹ ௮ங்கமுளள2; 

ஆடவரும் பெண்டிரும அகம௫ழ்ர்து வாசிக்கத்சக்கத ; 

கதையின் மூலமாய்ச் Anes நீதிகள் பல கற்பிப்பது ர 

வி. கோ. தரியநாராயண சாஸ்திரியார், பி, ஏ., இயற்றி 

யது ; பளபளப்புள்ள கடிதத்தில் ௮ச்டிடப்பட்டுளற ; சலி 

கோ கட்டடமுள்ளது; வில் ; ரூ 1-0-0, சபாற்கூலீ வேற.] 

பரல் : ௨,--கலாவதி, 

[இஃ.து ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம் ; ஏழங்கமுள்ள த ; மகளி 

ராடவர் ம௫ழ் சிற படிக்கறபாலழ ; கையின டியாய்ச் 

Aoiy anes நீதிகள் பல கட்டூரைப்பறு ; சற்முருங் 

கல்லாருங் சண்டு ஒருங்கே களிகூரசஃ(சல௮ ; சுரநதிர 

யூகமுங் கற்பனை ததிறலும் வாய்க2.த) வி, கோ, சூரியநா 

ராயண சாலிதீரியார், பி, ஏ,, இயறறியது ; நல்ல உயர்ந்த 

பளபளப்புள்ள கடிதத்தில் அச்சிடப்பட்டுளஜ ; விலை : ரூ 

1-8-0. கலிகோ கட்டடமுள சாயிள் வில் ரூ 1-12-0. சபாற் 

கூலி வேறு, | 

பரல் ; ௩--சரசாங்கி, 

| இஃது ஒரு புதிய மமிழ் நாடகம்; ஜூ தங்கமுள்ளது ; 

கால, சென தீந-ச்லமலோசனச் சேட்டியார் இயற்றி 
யத; மக்கள் யாவரும் மகிழ்ந் படிக்கற்பாலத; நல்ல கடூ 
தத்தில் ௮ச்சிடப்பட்டுள ஐ ; 1900-ஆம வருவ த்து எவ்,ஏ,, 

பரீட்சைக்குப் பாடமாமிருஈதது ; சலி2கோ ஈட்டடமுள் 

ளழு ) வில் ; ரூ 1-0-0, சபாற்கூலி வேழ,]



நாமகள் சிலம்பு, 5 

பால் : ௪,--சுகுண சுகேசர் அல்லது நட்புங் காதலும், 

[இஃ அ ஒரு! (திய தமிழ்நாடகம் ; ஐஈ.து ௮ங்கமுள்ளது ; சரக் 

கை-டூராமசாமீ ஐயங்கார், பி. ஏ., இயற்றியது ; எத் தகைய 

மக்களும் விருப்பி குன்றுதவாறு படிச்சத்தக்க இனிமை 

யான ஈடையி லெழுதப்பட்டுளத ; பளபளப்புள்ள கடித்த 

தில் ௮ச்சடப்பட்டுள.த ; விலை : ௮ணா 0--8--0, கலிகோ 

கட்டடமுள சாயின் றா 0--12--0, சபாற்கூலி வேறு, | 

பால் : டூ.--தசரதன் தவறு, 

[இஃது அங்கம் என்னும் ஒருவகை நாடகம்; ஒரங்சமுள்ள த; 

அவலச்சுவை பெரிது முடைய ; ந-பலராமையர் இயற் 

தியத; வில் : அணா 0--4--0, கலிசோ கட்டடமுள தாயின் 

அணா 0--8--0, தபாற்கூலி வேறு. | 

பரல் : ௬,--இந்துமதி அலலது கற்பரசி, 
[இஃது ஒருபுதிய குமிழ் நாடகம் ; தறங்கமுள்ள2த ; இனிய 

தமிழ் கடையி னியன்றுள.த ; யாவரும் வா௫ிக்கத்தக்க த ; 

சநக்கை - இராமசாமீ ஐயங்கார், பி. ஏ., இயற்றிய; 
விலை : அணா 0--12--0. தபாற்கூலி வேறு,] 

பால் : ௭.--சூர்ப்பணகை, 

[இ பிரகசனம் என்லும் ஒருவகை நாடகம் ; ஈரக்கமுள் 
ளது ; ஈகைச்சுவை பெரிதும் வாய்ர்த.த ; எத்தகையோ 

ரும் படிச்.துக் சளிகூரச்சச்கத; வி, கோ. கரிய நாராயண 

சாஸிதிரியார், பி. ஏ., இயற்றிய ; விலை ; அணா 0--6--0, 

விரைவில் வெளிவரும்,] 

பரல் : ௮.---மானவிஜயம், 

[இஃது அங்கம் என்னும் ஒருவகை நாடசம் ; ஒரங்கமுள் 

ளத; ௮வலச்சுவை யாற்றவும் வாய்ந்தது ; வி, கோ, சரிய 

நாராயண சாஸ்திரியார், பி. ஏ,, இயற்தியத ; விலை : 
அணா 0--0--0. விரைவில் வெளிவரும்,]



6 நாமகள் சிலம்பு, 

பரல் : ௬.-- உஷாபரிணயம். 

(இஅ நாட்டியராசகம் என்றும் ஒருவகை 6ரடகம் ; நாலங்க 
முள்ளது ; இனிய நடைவாயதது; சநக்கை - இராமசாமி 
ஐயங்கார், பி. ஏ., இயற்தியத ; விலை ; அனா 080. 
விரைவில் வெளிவரும், ] 

பால் : ௧௦.--முத்திரா ராட்சசம், 
[இ வடமொழியினின் gia தமிழில் மொழிபெயர்த்ததோர் 

நாடகம் ; ஏழங்க டுள்ளத ; வி, கோ. துரிய நாராயண 
சாலதிரியார், பி. ஏ.,' இயற்தியத ; இராச தர்திரக்களுட் 
பலவற்றை யினிது விளச்குவத ; விலை : 34m 0—12—0. 
விரைவில் வெளிவரும், | 

பரல் : ௧௧,--தமயந்தி, 

[ இஃது ஒரு புதிய தீமிழ் நாடகம் ; wow அக்கமுள்ளது ; 
இனிமையான சமிழ் நடையி னியன்றுளத : பெண்பா 
லாரும் ஆண்பாலாரும் பெரிதும் போற்றிப் ULES dé Fo 
க) பி. ஏ, பிரணதார்த்திஹர சிவனார், பி, ஏ., இயற்தி 
உழ ; வில் ; அனா 0--8--0. விரைவில் வெளிவரும், ] 

பரல் : ௧௨.---விக்கிரமோர்வசீபம், ் 
[இச துரோடகம் என்லு் ஒருவகை நாடகம் : வடமொழியி 

னினறும் தமிழின் மொழிபெயர்த்த ; QM அ௮ங்கமுள் 
ளத ; இன்பச்சுவை பெரி. தமியைர்தது : சீநக்கை-டராம 
சாமீ ஐயங்கார், பி, ஏ., இயற்தியத; விலை : அனா 0—8—() 
விரைவில் வெளிவரும்,] 

பரல் ; ௧௩.-- 
[இஃத ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம் ; ஜாத அங்கமுள்ளத ; 
இனிய தமிழ் ஈடை வாய்ச்தத ; கல்தளம்-தப்புசாமீ ps 
Sunk, பி. ஏ., இயர்தியத ; விலை: ௮ணா 0...12--0, 
விரைவில் வெளிவரும்,]
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“
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பரல் ; 5௪.--திரிபுர தகனம், 
| இஃ டூடிமம் என்னும் ஒருவகை சாடகம் ; நாலக்கமுள் 

ளு : வெகுளிச்சுவை மிக்கது ; ந, பலராமையர் இயழ் 

தியது ; வில் ; அணா 0--8--0, விரைவில் வெளிவரும்.] 

பரல் : ஈடூ.--பழிக்குப்பழி, 

இ பிரத்தானம் எனனும் ஒருவகை சாடகம் ; ஈரங்கமுள் 

டள; சித்தூர் - சுப்பிரமணியாசாரியார், பீ. எ., எல். டி., 
இபற்றியது ; விலை : He 0--0--0 விலாவில் வெளி 

a LD, | 

பரல் : ௧௬,--வதூவிஜயம், 

| இஃது ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம் ; ஐர்.த அங்கமுள்ளது ; 
நகைச்சுவை நணணியத ; நற்கோள்பல நடம்பெறக்சாட் 
வது; தி.௮. சுவாமிநாத ஐயர், எவ். டி. எஸ்., Ques 
யது; விலை : அணா 0--8--0. விரைவில் வெளிவரும்,] 

பரல் : ௧௭,--ஜோதிமாலை, 

|இத நாடிகை யெளனும் ஒருலகை நாடகம் ; சாலங்கமுள் 

ளத ; உவகைச்சுவை பெரி.த முற்றது ) சநக்கை - args 

சாரியர் இயற்றியது; விலை: ௮ளா 0--8--0, விரைவில் 

வெளிவரும். ] 

பரல் : ௧௮--மிருச்சகடிகை. 
[இத பீரகரணம் என்னும் ஒருவகை காடகம் ; வடமொழியி 

னினறும் மொழி டெயாச்தல ; மனித வாழ்ச்கையின இரக 
சியங்களை மினிசெடுத் தரைப்ப௮; த. ரா, பாநீநீவாச ஐயங் 
கார், பி. ஏ, யும், டி. எஸ். பாநீ$ீவாச ஐயங்கார், பி, ஏ., 
யும் சேர்ர்து இயத்றியத ; விலை : அணா 0--19--0. விரை 
வில் வெளிவரும், |
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அவை வதற்ததுவையம் 

மலர்: ௧,--வித்யாரண்யாகரம், 

(இஃது எளிய கடையில எழுதப் பெற்றதோர் சர்கதிர 

விகோதகதை ; தரா, பாரீற்வாச ஐயங்கா!, பி, ஏ. இயற 
Bug: ale : அ 0--8--0, ச்பாற்கூலி Cap. | 

மலர் : ௨--மதிவாணன். 

[இத மிகவும உயரிய நடையினியன் றுளமோர் LY gio மயான 

செஈசமிழ்க்சசை; வி, கோ, சரியநாராயண சாஸ்தீரீயார், 

பி, ஏ,, இயற்றி! த; விலை : அனா 0--12--0. தபாறகூலி 

வேறு, | 
~ 

மலர் : ௬,--கமலினி. 

[இஃது ஒரு புதுமையான தமிழ்ககழை ; கறமுருக கலலாரும 

ஒருங்கே படி3.துக் களிகூரத்தகக உடையில் எழுதப்பட 

டுளத ; சநக்கை - டூராமசாமீ ஐயங்கார், பி, ஏ,, இயத்றி 

யத ; விலை : அறா 0--8--0, கபாற்கூலி வேழு,] 

மலர் : ௪,--இலீலை. 

[Gow Luis செர்£மிழ் மடையி லெழுசப்பட்டுளசோ 

புதுமையான சசை; ந, பலராமையர் இயற்றிய த ] 

விலை ; ஒளு 0--8--0, விரைவில் வெளிவரும், | 

மலர் : டூ,--ஈன்றியறியாமகன். 

[இஃது ஒரு புதுமையான தமிழ்ச் கதை; மகளிரும் தட வரும் 

மிச்ச மடிழ்ச்சியோடும் பமூக்கத்சக்கத ; த, ரா, unt § 

வாச ஐயங்கார், பி, ஏ,, இயற்திய த; விலை: அனு 0--8--0 
தீபாற்கூலி வேறு,]
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மலர் : ௬.--இன்னுமா ? 

[இஃது இனிமையும் புதுமையும் வாய்ந்ததோர் தமிழ்க்கதை ; 

யாவர்க்கும் விளங்கத்தச்சவாறு எளிய தமிழ் கடையில், 

எழுசப்பட்டுளது; வி, கோ. சுரியநாரரியண சாஸ்திரியார் 

பீ, ஏ, இயற்ரிய த; விலை : அணா 0-8--0, விரைவில் 
வெளிவரும், ] 

மலர் : ௭,--சங்கரன், 

[ இஃது இனியைபான செ தமிழ்க்கசை ; ஏ. சங்கரலிங்கம் 

பிள்ளை, பி, ஏ., இயற்ரி.ப அ; விலை: அணா 0--8--0, தபாற் 

கூலி வேறு, | 

மலர் : 9.--வசந்தவல்லி. 

| இஃது ஒரு புதுமையான தமிழ்க்சதை ; எளிய இனிய தமிழ் 

ஈடையிலியன் ளத ; ந, பலராலமயர் இயற்றிய ; 

விலை : அணா 0--8--0. விரைவில் வெளிவரும்.] 

மலர் : ௯--சேத்தவன் பிழைப்பனா ? 

[இஃது ஓர் இனிமையான தீமிழ்க்கசை ; ந. பலராமையர் 
இயற்றிய, ; விலை : அணா 0--8--0, விரைவில் வெளி 
வரும், ] 

மலர் : ௧௦.--வருங்குலம், 

[இஃது அரும் பொருளடங்கெதோர் தீமிழ்க்கதை ; தி. ௮. 
சுவாமீநாதையர், எல். டி. எஸ், இயற்தியத; விலை ; 
௮ணா 0--8--0. விரைவில் வெளிவரும்,] 

மலர் : ௧௧.--ஹிரண்மயி, 

| இஃது ஒரு சமிழ்ச்சதை ; இனிய எளிய நடையில் எழுதப்டட் 
டள; தி. ௮.சுவாமீநாத ஜயர், எஸ். டி, எஸ்., இயத்தி 
ய? விலை : ளு 0--2---0. தபாற்கூலி வேழு.]
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மலர் : ௧௨,--இராதாராணி, 
[ இஃது ஒரு தமிழ்க்கசை ; இனிமைவாயர்த சமிழ் சடையில் 

எழுதப்பட்டிள2; தீ. ௮, சுவாமீநாத ஐயர், எஸ் டி. எஸ். 

இயற்றியது ; விலை : அணா 0--8--0, சபாற்கூலி வேறு,] § 

மலர் : ௧௯--காதம்பரி. 

[இத வடமொழியினின் றம் மொழிபெடர்ச்தச் சுருக்கிச் 

செயயப்பட்டசோர் தமிழ்ச்கசை ; யாவர்க்கும் எளிதில் 

விளங்கத் தக்க இனிய சமிழ் சடையில் எழுதப்பட்டுள த : 

தி. ௮, சுவாமீநாத ஐயர், எவ். டி. எஸ்,, இயற்றியது; 

விலை : ௮னா 0--12--0, தபாற்கூ லி வேறு] 

மலர் : ௧௪.--நீலாம்பா, 
[இஃது ஒரு புதிய சமிழ்க்ககை ; எளிய கமிழ் ஈடையில் எழு 

தப்பட்டுள த ; ஜக்கராஜஃ-ப, வாசுதேவையபந்துலு இய 

த்தியது; விலை : அணா 0--8--0, விரைவில் வெளிவரும். | 

மலர் : கட.--இவ்விரவும் விடியுமா ? 
[இஃது ஓர் இனிய தமிழ்க்ககை ; யாவர்க்கூம் பொருள் விளங் 

கத்தக்ச ஈடையில் எழுசப்பட்டுள த ; சநக்கை-கி, சுந்தரா 

சாரியர் இயற்றிபத ; விலை; அணா 0.-12--0, விரைவில் 

வெளிவரும். ] 

மலர் : ௧௬.--ஜீயதரன், 
[இச பு.துமையும் இனிமையும் வாய்க்ததோர் தமிழ்ச்சதை; 

எளிய டையில் எழுதப்பட்டுள,த ; இரண்டு பாகங்களுள் 

ள௮ ; ஜக்கராஜு-ப, வாசுதேவையபந்துலு இயற்திய,௧ ; 

விலை : பாகம் ஒன்றுக்கு அணா 0--19--0, விரைவில் 

வெளிவரும்,] 

மலர் : ௧௭,--உலோபிமகள். 
[இஃது ஓர் புதிய தமிழ்ச்கை; இனிய எளிய சமிழ் சடையில் 

எமுதப்பட்டுளத ; சநக்கை - &. சுந்தராசாரியர் இயற்றி 

யத ; விலை: அணா 0--12--0, விரைவில் கெளிவரும்.] '
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மலர் : ௧௮.--பள்ளியறைப் பிரசங்கம். 

| இது மிகவும் விரோதமான பிரசங்கங்கள் பல கொண்டது ; 

நகைச்சுவை மிக்கது ; இட். அக்கள் வாழ்ச்சையை யினிசெ 

டுத் துரைப்பது ; ஜக்கராஜு - ப, வாசுதேவையபந்துலு 

இயற்திய ; விலை : அனா 0--8--0, தபாற்கூலி வே] 

மலர் : ௧௯.--பேர்த்தாள் : ஓர் உழவன் மகள். 
[இஃது எளியஈடையில் எழு,சப்பெற்றதோர் சரித்திர விகோச 

சதை; த.ரா. பாநீநீவாச ஐயங்கார், பி. ஏ., இயற்திய௫ ; 
விலை : ௮ணா 0--8--0, ஈபாற்கூலி Cag] 

மலர் : ௨௦.--நரபலியீடூ. 

| இஃது இனிய தமிழ் ஈடையில் யாவர்க்கும் பொருள் விள& 

கத் தக்கவாறு எயூசப்பட்டகசோர புதிய சதை; த.ரா, 

பாரீநீவாச ஐயங்கார், பி. ௭., இயற்றியது ; இரண்டுபா 

கங்கஞளளது ; விலை : பாகம ஒன்றுக்கு அணா 0--8..-0, 

விரைவில் வெளிவரும், | 

 



9. கலாநிதி, 

றி 

கலை ; ௪--பாரதஸரரம், 

[இஃது தங்கில ச்தில் அனிபேஸின்ட் ௮ம்மையவர்கள் செய்த 

தினினறுர் ஈமிழில் மொழிபெயர்த் தச் செயயப்பட்ட ௮ ; 

தெளிவான தமிழ் ஈடையில் எழுசப்பட்டுள்ள து ; BUS 

எம் - தப்புசாமீ ழதலியார், பி. எ., இயற்றியத ; மூன்று 

பாகங்களுள்ள ௪ ; விலை : முகற்பாகம் அனா 0--10--0 ; 

இரண்டாம்பாகா அணா 0--8--0 ; மூன்ராம்பாகம் ௮ணா, 

0--10--0. தபாற்கூலி வேறு,] 

கலை ;: ௨--பரீமணியசிவனார் சரித்திரம். 

| இஃது இடையிடை? வடமொழி மேற்கோள்கள் பெய்யப் 

பெற்றதோர் சரிதம் ; எளிப ஈடையில் எழுதப்பட்டு. ; 

சைவமச*தின் உண்மைபல தெரிப்பது ; வி, கோ, சூரிய 

நாராயண சால்திரியார், பி, எ,, இயற்றிய ; விலை : அணா 
0--2--0. சபாற்கூலி வேறு] 

கலை ; ௩.--லிவேக சந்திரிகை, 

[இஃது இளஞ்சிறுவரஈட்கு விவேப்பிரகாசக் தருவதோர் 

உறுதி. நூல் : கசையின மூலமாய் நீதி போதிப்பது ; எளிய 

தமிழ் ஈடையில் எழுகப்பட்டுள.த ; தி. ௮. சுவாமீநாத 

ஐயர் எவ், டி. எஸ்., இயற்றிய த; விலை ; ௮ளு 0--8--0, 

தீபாற்கூலி Caw. | 

கலை : ௪,--ஈல்லறிவுச்சுடர், 

[இஃ்.த இளஞ்சிரர்சட்கு நல்லறிவு புகட்டிவதோர் உறுதி 

லமூல்: கசையின் மூலமாய் நீதிகள் ௮றிவு.றுப்பது ) இனிய 

நடையில் எழுசப்பட்டிளரத ; தி, ௮, சுவாமீநாத ஐயர்,



கலாரிதி, 13 

எவ், டி. எஸ்., இயத்திய த; விலை : அணா 0--8--0 சபாற் 

கூலி வேழ.] 

கலை ; ௫ூ.--தற்பயிற்சி. 

[இஃது ஆங்கிலத்தினினறும் மொழிபெயர்த்துச் செய்யப் 

பட்டதோ உறுதி.நூல் ; உயரிய சமிழ் ஈடையில் Quen 
றுள; சநக்கை - கி. சுந்தரா சாரியர் இயற்நியத; விலை: 
அணா 0--8--0, தபாற்கூலி வேறு, | 

கலை ; ௬,---இல்லறவியல். 

| இஃது இல்லற மராக்கத்தினியஃபுகளை பினிதெடுதத விளக் 
குவதோர் உறுதி.நூல் ; இனிப ஏமிழ்சடை வாய்ந்த ; 

தி. ௮. சுவாமீநாத ஐயர், எவ். டி. எஸ்., இயற்றியது : 
விலை : அணா 0--9--0, சபாற்கூலி வேறு,] 

கலை : எ.--வாழ்க்கைப்பயன். 

[இஃது ஆங்கிலத்தினினறு1 மொழிபெயர்தஹச் செயயப் 
பட்டதோர் உறுதிரால; ஈலல தமிழ் நடையில் எழு தட 
ude ற ; சநக்கை - வரதாசாரியர் இயறறியத ; விலை. 
அணா 0--12--0, தபாற்கூலி வேழு.] 

கலை : ௮,--பர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் சரிதம். 

[இத ஸ்ரீமச் சங்கராசாரிய சுவாமிகள பரம்பரையில் வடி 

ஸ்ரீ விசபாரணய உல மிது சரி ரம் : எளி aby 

நடையில் எழுப்பும் ன்ற) த் கி]. சுவாமீநாதையர், 

எவ்.டி எஸ், இடறிய; விலை , ணா 0-8-0, விரைவில் 

வெளிவரும.] 

கலை : ௯,--பாந் அப்பைய தீஈடதர் சரித்திரம், 

[இஃது இனி.ட தமிழ ரடை வரயர்தலு; சைய மதத்திறகு 
இன் நிடடையாத உணமைகள் பல வரைப்பது; ந பலரா



14 கலாநிதி, 

மையர் இயத்றியத ; விலை : அணா 0-8-) விரைவில் வெளி 

வரும், | ட டட 

கலை : ௧௦,--இழிசினர்வழக்குரைவரையறை. 
[இஃது ஆர்திரமொழியில வேசம-வேங்கடராய சாஸ்திரியா 

ரவர்கள் செய்ததினினறும் மொழி பெயர்த்துச் செயயப் 

பட்டது; சாடகங்களில் இழிசினர் வழக்குரை வழக்கு 
மாற்றைத் தெளிவுறச் காட்டுவ. ; ஈல்ல நடையில் எழுதப் 

பட்டுள த; வி, கோ, தரியநாராயண சாஸ்திரியார், பி.ஏ., 

இ.பற்றியத ; விலை : அணா 0-4-0, விரைவில் வெளிவரும், ] 

கலை : ௧௧--அவ்வையார் சரித்திரம், 

[ இத மிகவும் இனிமைவாய்ந்த செந்தமிழ் சடையில் எழுதப் 

பட்கிள,த; காலவரையறை வரைந்து சுட்டப்பட் 

டள; சித்தூர் - சுப்பிரமணியாசாரியார், பி, ஏ,, 

எல். டி., இயற்தியத ; விலை; அணா 0--4--0, சபாற் 
i.) Co py, | 

ADO 
60.4



ரி. ஞான தரங்கிணி, 

தரங்கம் : ௧ பகவத்கீதை (மூலமும் உரையும்) 

[விலை : ௫ 1-4--0 சபாற்கூலி வேது.] 

தரங்கம் : ௨--உத்தரகீதை ( மூலமும் உரையும்) 

[விலை : அனு 0--4-0, 5பாத்கூலி வேறு.] 

தரங்கம் : ௩,--உபநிஷத்தக்கள். 

'பலபாகங்கஞுள்ளத; பாகமொன்றுக்கு விலை ; ௮ணா 0-9-0, 

தபாற்கூலி வேறு,] 

தரங்கம் : ௪,--புராணவாராய்ச்சி, 

[விலை : ளு 0--4--0, தபாற்கூலி வேறு,] 

தரங்கம் : டூ,--கீதையாராய்ச்சி, 

(வில் : அனா 0--4--0, தபாத்கூலிவேு. 
[Qos qr நூல்க எைந்தும் தி, ௮. சுவாமீநாத ஐயர், 

எவ். டி, எஸ்., மொழி பெயர்ச்சனவுஞ் செய்தனவுமாம் ; 

விரைவில் வெளிவரும்.] 

தரங்கம் : ௬.--வித்தியாவிருத்தி, 

[இ.து சவ வித்தையைத் தெளிவுறக்கூறுவதோர் அரிய ஞான 

ல் ; வடமொழியினின்று வி, கோ. தரியநாராயண 

சாஸ்திரியார், பீ, ஏ,, மொழிபெயர்த் தியற்தியத : 
dav: ரூ 1--0--0, விரைவில் வெளிவரும்.] 

 



16 ஞானதரங்கிணி, 

௧, தமிழ்மகண் மேகலை, 

௨, நாமகள் சிலம்பு. 

௬, இன்பவல்லி, 

௪. கலாநிதி, 

டூ, ஞானதாங்கிணி, 

நஞீ” இவ்வைவகை நாற்முகைகளுக்கும பதிப்பாசிரியர் செ 

னனைக கிறிஸ்தியன் காலேஜ் தலைமைத் தமிழ்ப்பணடித। 

வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்கிரியார், பி. ஏ.. 
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