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ஸ்ரீ 8 

ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

9 9 

ஸ் ங் ரப் ரவ ம, 

விஷயஹுடசிகை. 

ftp gas 

os ST ut at, 

வுத்தியாயம், 

1 சடவுள் வாழ்த்து... 
மயன் அர்ஜூனனுக்குப் பிரதிருபசாரஞ்செய்ய. இச்சத்து. 
அர்ஜுனன் இருஷ்ணனுக்குச் செய்யுமபடி மயனுக்குக் கட் 

டளையிட்ட து ய 
கிருஷணன் ஒருஸபைசெய்யும்படி மயனை தற்குபித்தல. 
தர்மபுத்சர் மயனுக்கு மரியாகைசெய்சது . 
மயன் ஸபைசெய்ய ௮ளவெடுத்தது 

2 கிருஷ்ணன் ,, கு£திமுதலானவரிடம் விடைபெற்றுத துவார 
கைக்குப் புறப்பட்டது 

பாண்டவரீசள் கிருஷ்ணனை வழிவிட்டுச திரும்பியது ae 
கிருஷ்ணன் துவாரகை சேர்ந்தது 

8 மயன் அர்ஜுனனிடம் விடைபெற்றுப் | பிர்துஸாஸ-மக்குச் 
சென்றது 

மயன் பிர்தஸரஷிலிரு5த பலவகைப் பொருள்களைக் கொண 
ர்ச்சது ne 

மயன் பீமார்ஜுனர்களுச்குக கசாயுதததையும் சலகத்சை 
யும்கொடுத்த .. . 

மயன் ஸபையை சர்சானஞ்செய்தக 
ஸபையின் இறப்பு .. 
மயன் எவ்வளவுகாலத இல் ஸ்பையைச செய்தானென்பது ., vee 

4 தர்மபுதீரா ஸபாப்ரவேசஞ் செய்தது 
தீர்மபுச்ரர் ஸபையில வீற்றிருந்த சிறப்பு 

5 சர்மபுதீரருடைய ஸபைக்கு ௬ரசா வஈக.து 
காரசர் தீர்மபுதரரை யோககேஷமம் விசாரிசதது வடட 
தர்மபுதீரர் வேதமுதலியன ப்யன்பவெதெபபடியென் ற நார 
தரைவினாவியது , 

நாரதர் யு.இஷ்டி ரர்வினாவுச்கு விடைகூதித நலிய 
தைப்பற்றித இரூம்பவும் வினாவியது , 

6 தீர்மபுத்ரர் நாரீதர்வினாீவுககு விடைகூதிய௫ ... 
நாரதர் இக்இரன்மு.சலியோரின் comme oc = 20a 
னென்றது ன ரீ 

1 “நாரதர் இந்திஸபைச்றெப்புச் அி.றியது use 
8 கா்சதர்(யமஸபைச்றப்புச் கூறியது ves bos



விஷயஹுசிகை. 

Pie Puan, _ பக்கம், 

0 நாரதர் வருணஸபைச்சிறப்புக் கூறியது லக ட 92 94 
10 நாரதர் குபேரஸபைச்சிறப்புக் கூறியது ப உட 94 97 
11 ona sit பிரம்மஸபைச்சிறப்புச் கூதிய ஙி 43 
12 தீர்மபுத்ரர் நாசதரிடம்ஹரிச்ச, செனைப்பற்றி வினவியது" ww AD 

ராரதர் ஹரிச்சர்தரனுடைய் rege Sudan pine அதனால் வர்த 
சிறப்பையும் சொல்லியது. வடட இடவ கிம் 

நாரதர் பாண்டுவின்கட்டளையைத சாமுக்ரருக்கக Gand ப 

௮ | 
18 தீர்மபுத்சர் ராஜ்யபாரஞ்செய்தது 42240 

தீர்மபுத்ரர், ஸஹோதாரர்கள் மக இிரிகள் முசலியோரிடம் ராஐ 
ஸுூயச்சைப்பற்றிச் கேட்டது 40 

மந்திரிகள் மதலியோர் ஈாஜனடுயஞ்செய்யும்படி தர்மபுத்ச. 
க்குச் சொல்லியது 46- 47 

உதீர்மபுத்ரர் இருஷ்ணனுக்குச் தூசனுப்பினத. .. 48 
கிருஷ்ணன் இச்திரப்பிரஸ்கஞ்சேர்சசது.. ww. 49 
சீர்மபுதீரர் 'இருஷீண்னை ராஜஸுய தசை ப்பற்றிக் கேட்டத... 409 
இருஷ்ணன் சர்மபுதாருச்கு;ஐஜராஸந்தன் வலிமையைக 

கூறியது. , ய டட: 50 
இருஷ்ணன் சர்மபுத்ரருச்கு ஜராஸதன் முதலியவரிருக்சை 

யில் argon Queso ea முடியாசென்று கூறியது... oo 
15 தீர்மபுத்சர் சாஜஸுடுயஞ்செய்யாசொழிவது ஈலமென்றது ... 50 

பீமளேனன் .ஜரரஸந்தனைஜயிப்பசாகசசொன்னது வடலி] 
சருவுணன் ஜராஸநசனையெதிர்ப்பது முககியமென்றது ... 57- 58 

10 சர்மபுச்ரர் இருஷ்ணபீமாஜுனர்களை ஜரஸுதவகததுச்கு 
அனுப்பு றசைப்பற்றித் அச்ச HER VU H w. 58- 59 

அர்ஜுனன் சத்ருஜயஞ்செய்து ர்மைசாஜபட்டம்பெறுவது 
அவசியமென்றது ௨50.௨ 60 

17 இொஷ்ணன் ஜராஸம்சவ த்துக்கு 'உபாய்கூறியத .. 60- 61 
இருஷ்ணன் ஜாஸர்தன்பிறப்புரு,தலியவற்றைக் கூறியது... 61- 69 

| பிருஹச்ரசனுடைய விவாஹமும் அலஸ்வாக்குத்தத்சமும் .. 61 
பிருஹச்ரசன் தபோவனஞ்சென்றது டட 
பிருஹத்ரதன் சண்டகெளசெரைகச்சண்ட்து ... . 62 
soin_@aor hat பிருஹத்சதனுக்கு [பாககனிகொடுத்த து 08 
சண்டகெள?கர் பிருஹதர,சனுக்குப்பிறக்கும்பு,தீரனுச்கு6 ட்டு 

ரங்கள்கொடுச்சது 63 
பிருஹத்ரசன் மாஙகனியைத் தன் இமண்மெனைவிகளுக்கும் ' 
கொடுத்தது. .. 63 

பிருஹச்சசனுடைய இருமனைவியரும் ஒருடம்பின்இருகூறு 
களைப்பெற்று ban 08 

தாதிகள் பிறந்தஇரு அண்டங்களையும் ! நாற்கர இயில்போட்டது 64 
/ஜரையென்ஜிம் அரச்யொல் அவ்விரு துண்டங்ஈளும், 

ஒருருவமான . bee ve 64 
ஜரை பிருஹத்ரசன்மனைவியரிடம் குழந்தையைத்தச்தது ௨0% 
பிருஹத்ரன் ஜரையின்வரலாற் றவினாவியத .. 0௦ 

18 ஜரை பிருஹத்ரசீனுக்குத் சன்வரலாஅகடறியது ட்டு 
பிருஹத்ரதன் தன்புத்ரலுச்கு மாமசரணஞ்செய்த.து we 86



விஷயஹ-மசிகை, ௩ 

அத்தியாயம், பக்கம், 

19 சண்ட கெளூகர் Ngan sr son rein wren 6 sab 5 $7 .,. 66 
சண்டசெளடிகர், ஜராஸர்தன் பலபராச்ரமமுள்ளவனாவா 
னென்றது. .ஃ. டட 06-07 

பிருஹதீரதன் ஜ்ராஸந்தனுக்கு அபிஷேகஞ்செய்து எனகு. 
சென்றது . .a 67 

பிருஹத்ரசன் மனைவிமாருடன் விண்ணுலகடைந்தது . OT 68 
ஜராஸாதனுககு&கருஷணனிடம் விசோதமுண்டானது ... 08 

ஜாாஸந்தவதபர்வம். 

20 கிருஷ்ணன், தாழும் பீமார்ஜுஈனர்களும் ஜராஸர் சவதத்சைச் 
செய்வசாசச்சொல்லிய,ஆ ய oes 

தர்மபுத்ரர் ஐ.ராஸதவதத இற்சாகக இருஷணபீமார்ஜூமனர் 
களுக்கு விடைகொதெ்தது ... 09-10 

இருஷ்ண பீமார்ஜுனர்சள்க்காதசஜேஷக்சரித்த மகததே , 
Ease nas ; we (105 TL 

"21 கிருஷ்ணன். அர்த ணனுக்கு ம சசேததுக்கும் இரிவிரஜத - 
அககுமுள்ள அசண்முதலவியரிறப்புரைதகது woe The 72 
டுஷ்ணபிமார்ஜ ஊர்கள் மூன்றுபேரிகைகளை eas 
த்து 18 

கிருஷ்ணபீ மார்ஜரனர்கள் ]சைச்யகத்தின் ரிசரததையுடைச் 
இச் சிரிவிசஜகருககுட்பிரவேததது ees .» 8 » 

HITE ser! அபசகுனககளைக கேட்டு விரதோபவாளங்கள் 
os Shu tee wl! 73 

கிருஷ்ணபிமார்ஜ ஈனர்கள் கடைகளிலிருந்து புஷ்பசஈதனாதி 
களைப் பலாச்சாரமாக எடுதசணிஈதது . 74: 

இருஷ்ண பீமார்ஜுஈனர்கள ஐராஸநதன ரண் மனையிற் பிரவே 
த்தது nee coe Th 

ஜ.ராஸந்தன் இருஷ்ணபீமார்ஜுனர்களைப்பூஜித அக் குசலப்ர 
ச்னஞ்செய்தத .. 74: 

இருஷ்ணன் ஜராஸுதனுவிடய குசலப்சனததுக்க விடை 
யளிததது... 74 

ஜராஸர்தன் Hit gears Sule சருஷ்ணபிமார்ஜுனர்களிடம் 
வர்தது 75 

ஜராஸர்சன் இருஷ்ணபீ மார்ஜுனர்களுடைய 'வேவஷத்தைப் 
. பற்றி ஸாசேஹித்துச்கேட்டது wee To 76 
இருஷ்ணன் ஜசாலஸாதனுக்கு மவுமொழி கூறியது 10 

22 இருஷ்ணனுக்குமீ ஜராஸாசனுக்றும் வாக்குலாசம் .. 16-77 
கிருஷ்ணன், தாங்கள் இன்னாரென்று வெளியிட்ட து we «8 
ஜராஸர்சன் இருஷ்ணனை இகழ்ர்ததும், கிருஷ்ண பீமார்ஜுஈன 

சோடு யுதிகஞசெய்ய எணணங்கொண்டதும் படட 40.0 
ஜராஸநதன் தீன்சூமாரனுக்குப் பீட்டாபிஷேகஞ்செய்யக்கட் 

டளையிட்ட்து &. wee we 80 
29 (கம்ஸன் வரலாறு ... vee wv. 80- 82 

தேவ தூதன் கம்ஸனுக்குச் சொல்லியது * ௩, 81 

ek aves | Csa@loous@ataaw wean beso: § வஸுகதேவர் 
ஸ்மாசானசக்செய்ச.அம் vee woe 81



விஷயஹ-டூகை, 

அத்தியாயம், பககம், 

28 கம்ஸன் தேவடியின்குமாரர்கள் அறு வரைப் பிழச்கப்பிறக்கக 
கொன்றது... 82 

தேவின் -ஏழாவ து சாட்பம் ரோஹிணியின்வயித்தில் வைக் ர 
கப்பட்டதுதஹத ae oes 82 

இருஷ்ணன் அவதறித்-த J 82 
வஸுுசேவர் இருவஷ்ணனை இடையனுக்குச்சொடுத்த அலன் 
'பெண்ணைவாங்கிெர்த து vee see 2 

கம்ஸவச௫ம் ++ 8251723174 
கிருஷ்ணன் உகரளேனனுக்குப். பட்டங்கட்டியது ++ 82,1725174 
ஜாஸர்தன் திருஷ்ணனை ச்தடுத்துச்| சம்ஸன்மசனுக்குப் பட் 

டஙகட்டியது ... . 88 
ஜராஸந்தன் gr sie orgs se இநையில்வைத்த த 88 

24 pareve sot பீமளஸேனனோடு யுச்சம்வேண்டின,து ... 83 
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துரியோசனன் தன்குறையைச் திருமாஷ்டிலுக்கச சொ, 
ன்னது ' “286; 3288 

சகுனி சான் பாண்டவர்களைச் ௫ இல் ஐயிப்பதாச்ச்சொல்லியது. 289 5258



விஷயஹுடுசிகை, க்க் 

அத்தியாயம். பக்கம், 
10 இருதரரீஷ்டிரனும் அரியோசனனும் குதைப்பத்திப் Cuma 

கொண்டது eee . 289 

இரு,2.ராஷ்டிரன் சபைகட்டும்ப இ களுக்குச் கட்ட டள. 
chai உரிஞ்ச க ,... 990,250 

a gar வேண்டா மன்று ராஷ்டிரனுச்குச் சொல் 
லியு. இன்த திருகராஷ்டிருக்கு | 2403260 

இருசராஷ்டிரன் பாண்டவர்களையை வரும்படி. விதுரருக் 
மச் க்க one 8 # ரம் * ௫ 240,260 

al grit ScpohiGecrng - bes . 240 
7 ஜனமேஜயா சூதுக்குக் காரணமுதவியவற்றை விவரித்து 

சொல்லும்படி. கேட்டது... ,_ 240-261 
வைசம்பாயனர் சுதின்காரணமுதலியவற்றை, விரித்துச் 

யது 241-242 
இருதராஷ்டிரன் அவேணீடாமென்ற ரியோ SON NESE 

சொல்லிய து ve * ” ச 941,250 
இருத.ராஷ்டிரன் துரியோதனனைக் துயாத்.தக்குச் கரணம் 
சேட்டத , 241-242 

துரியோதனன் ரரஜஸு$ியஸபையில் தனககுரேர்ச்தஅவமா 
னங்களைத் திருசசாஷ்டிரனுக்குச்சொன்னது . 242-248 

18 துரியோசனன் ர்மபுத்ருக்குலர்தகாணிக்கைகளை ச் Ros 
rape rgneGe@enar ong .. . 243-252 

19 தரியோ, (னன் தர்மபுச்திரரின் ஸாம்ராஜ்யபட்டாபிவேஞ் 1A 
லியவறறைக் கூறியது vee *” 252-254 

80 இருசராஷ்டிரன் துரியோதனனுக்குப் பாண்டவர்களைப் 
பகையாமலிருக்கும்படி சொல்லியது வட 254-250 

81 துரியோதனன் திருகராஷ்டிரனிடம் சன்கருச்தை வத்புறுதி 
இச்கூறியது 206 

82 துரியோதனன் திருசாஷ்டீனிடம் குதுக்கு அனுமதிகேட் 
டது wee 208 

இரு தராஷ்டிரன் ுதைப்பீ toe "விதரரிடம்யோ௫ிப்பதாகச் 
சொல்லியது .. 2௦6 

அரியோதனன் விதுசருட்ன் ஆலோடித்தல் சகாதென்ற Ag 
தராஷ்டிரனுகருச்சொன்னத 2௦8-250 

துரியோசனன் குசைப்புகழ்கதுகூறியது .ஃ » 209 
_ திருதராஷ்டிரன் அெரும்பயம்வர்திருப்பசாகள் சரியோசன. . 

னுக்குச்சொன்ன.து . 209 
சிற்பிகள் ஸபைசெய்சது யய vee eee 200 

88 விதுரர் ஹஸ் தினபுரம்சென்ற... , 261 
தர்மபுத்இரர் விதரசைஎ இிர்கொண்டு குசலப்ரச்னஞ்ெெய்தது. 261 
விர் இரு சராஷ்டிரன்கட்டளைஓயகத் தர்மபுத்திரருக்குத் 

தெரிவித்தது ,, . 261-262 
stu saat குதைபீபற்றி விதுரரின் அபிப்பீராயுததைச்சேட் 

டது 202 
விதுரர் சர்மபுதீதிரருக்கு மறுமொழிகூதியதுஃ. ௨209 
நரம்புத் தரர் சம்மோடு ஆடவர் திருகரும்சூதர்கள் யார் 
யாரென்றுவினாவியது வ வ 209
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அத்தியாயம். பக்கம், 

88 விதுரர் ஆடவந்திருக்கும்சூதர்களை த் தெரிவித்தத 202 
தர்மபுத்இரர் சமதுவிரசச்சை விதுரருக்குசசொன்னது 202 
தீர்மபு.ததிரர் ஸஹோதரர்சளோடும் திரெளப தியோடும் ன 

பட்டு ஹஸ்இினாபுரம்வர்சது ... ட . 262-264 
sho s San a Ge GCaalagse Bug ay 204 
விதுரர் இருசராஷ்டிரன் எண்ணச்தைத சர்மபுத்திருக்குச் 
சொன்னது, . 264 

தர்மபுத்திரர் ஹஸ்தினுபுசத்திற்பிரவேடித்ச௮ ... 204 
சர்மபுத்.இரர், இரு சராஷ்டி ரன் காக்தாரிமு தவியோரை cia 
த்து .. 204 265 

பாண்டவர்கள் தங்சளுக்குஏற்பட்டவிடுதிகளில், தங்யெது ... 265 
பாண்டவர்கள் மாலைச்கடன்களைமூடித்து உண்டு துயின்று. 205 
பாண்டவர்கள் காலையிலஎழுந்து ஸபாப்்ரவேசம்செய்தது .., 205 

64. சகுணிக்கும் தீர்மபுசதிரருககும் ஸம்வீர்சம ve. ௨200-2011 
அறியோசனன் தான் பகதயம்வைப்பதாகச்சொல்லியது wee 207 

85 பீஷ்மர்.த சோணர்மு சலியோரும் மற்ற அரசர்களும் ஸபையில் 
வநது உட்கார்ந்தது « . 267-268 

தர்மபுத.இரரும் சகுனியும் டியசுதில் சர்மபுத்தரா பொரு 
ள்களைத்தோற்றது ... 208-271 

80 வி.ஜரர் சூதாட்டசதைநிறு சதச்செய்யுமபடி திருகாஷ்டிச 
னுக்குசசொன்னது a » 271-278 

87 துரியோதனன் விதுரரைநிகதித் தச்சொல்லியது 274-915 
வி.துரீர் தரியோதனனுககு ஹிதமுரைததத ... ௨ 215-270 

88 தர்மபுதஇரர் குதில்பொருள்களையும் ஸவே ஹாசசர்களையும் தம் 
மையும்தோற்றது . 270-210 

தர்மபுததிரர் சூதில் திரெளபதியைப் பாதயம்வைசத து 210 
பீஷ்மர்முசலியயபையோர்கள் துயாமடைகதது உ 219260 
இரு தராஷ்டிரன் ஜயதகைப்பற்றி ௮டிககடிகேட்டது.... 280 
கர்ணன் அரியோசனன்முதலியோர் மகிழ்கதது ௨60 
சகுனி திரெளப.தியைஜயிசதவிட்டத/க௪ சொல்லியது 280 

89 துரியோதனன் திசரெளபதியையழைததுவரும்படி. வித.ரருக 
குச்சொன்னது .. 280 

விதுரர் துரியோதனனைக் கோபித தச்சொன்ன து 280-282 
அரியோதனன் அசெளபதியையழைச அவரும்படி பிராதி 

காமிககுச் கட்டளையிட்டது ... ௨204 
பிராதிசாமி திரெளப தியையழைததது ve , 282 
இசெளப தி பிராதிகாமியைக்கேட்ட . . 282 
Jar Sand), பரேயம்வைச்சப்பட்ட விவா சதைய இிரெளபஇச் 
குசசொன்னது ... 

திரெளபதி தன்னைப் பசதயமாகவைத் துத் 'தோற்றவிவரத் 
தைப்பற்றிச் தர்மபுத்திரரைச்கேட்கும்படி பிரா திசாமிக்கு! 
ச்சொல்லிய௫ ., 282 

Son Hard) திரெளபதியின்ளேள்வியைத் sre Brio 
தெரிவித்தது... 283 

துரியோதனன், ( பாஞ்சாலிஸபைக்குவக்துகேட்கட்டும் ' என் * 
Psi oa eee aoa re ~ 288
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அத்தியாயம், பக்கழ்ஃ 

89 பிரர்திகாமி தரியோதனன்எண்ணசசைத் திரெளபஇக்குச் 
தெரிவித்தது ss . 288 

AOrau 8) சன்கேள்வியை ஸபையோரிடம்கேட்கும்படி, 
பிரா திகாமிக்குச்சொல்லியத .., 288 

பிராதிசாரி திசெளப இயின்கேள்வியை ைபையோருக்கத 
Osha sag ... . 289 

ஸபையோர் மதுமொழிசொல்லாமல் மெளனமாயிருசது வற் 
தீர்மபுதஇரர் திரெளப.திககுத தூசனுப்பின து .. 283-284 
அரியோசனன் மறுபடியுமழிராஇிகாமிக்குக கட்டளையிட்ட து. 284 
பிராதிகாமி ஸபையோசைச் திரும்பவும்கேட்டது 84 
துரியோசனன் திரெளப இயைபபிடி த துவரும்படி. துச்சாஸலன 
னுக்குசகட்டளையிட்ட து “ . 284 

அச்சாஸலனன் இிரெளய இியைழைத்துச் சொல்லியது 284 

90 

துசசாஸனன் திரெளப திவைச் 69% 1519 5 திழுத தவர்த த294.285 
திரெளப ி துச்சாலஸனனைக கோபிததுசசொல்லியது ட ௮0ம் 
அச்சாஸனன திரெளபதியைப் பரிஹனித்து இகழ்கது 
சொலலியது ves 289 

அச்சாஸனன் இசைஈதூரித்த. BOroru fos சாவிமெ 
ன்றழைச்தது ... 260 

கர்ணனும சகுனியும துச்சானைனைப் புகழ்க்தது . 286 
பீஷ்மா AP ror Hass சொல்லிய து ves wy 206 
AOraryG neouCureors Coe gs bee Hs 287 
துச்சாலனன் திரெளபதியைச தூஷிச்தது ... 2, 287 
பீமஸேனன் திொெளபதியைப் பஈதயம்வைத்தது தகாதென் 
றது ... ய த we vee 287-288 
அர்ஜுனன் பீமஸேனனை ஸமாதானஞ் செய்தது .. 288 
விகர்ணன் ஸபையோரைத் திசெளபதிககு மறுமொழி சொல 

ஓமபடி. சொல்லிச் தன்கருசசையும் கூறியது . 288-289 
HIEGEG வ்யஸலனஙக ளெஸையென்பது ... .. 289 
கர்ணன் விசர்ணனைச கோ[9சத௪ சொல்லியது .., 289-290 

தசசாஸனன் தஇிரெளபதியின் வஸதிரத்தை இழுத்தது ,,, 290 
திரெளபதி இருஷ்ணனைச துதிசதது வடி . 290-291 
சிருஷ்ணனருளால் இனெளபதிக்கு அசேகலலதிரககள் உண 

டானது ௮91 
. இசசாஸ்னன் களைத்து உட்சார்கதது tee "+994 
பீமளேனன் சபதஞ்செய்தத *... . 291-202 
விதுரர், கேள்விக்கு மதுமொழிசொல்வது அவரியமென் நத. 292-204 
தெரிந்தும் மறுமொழிசொலலாதவனுக்கும தப்பாக மறு 

மொழி சொல்லுகறவனுக்கும் எரும்பலன்கள் யாவையென் 
பது 1. 292 

விசோசன ஸஜதன்லாவும் spines uid orc 
Silent Nera கேட்டது. .. ப . 292208 

பிரஹ்லா,தன் கசயபரிடம் ஸுதேஹிக்சேட்டஅ we 298 
கசியபா பிரஹ்லாசனுக்கு மறுணொழிகூறிய த _ 993-294, 
CF ar S 5G மறுமொழி சொல்லாசவன், கணடசை உள்ளபடி, 
சொல்லாதவன்,தப்பாச மறுமொழி சொல்லுகிறவன்,பொய்
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அத்தியாயம். பக்கம், 

சொல்லுகறெவன், உண்மைசொல்லுூறெவன் இவர்களுக்கு 
வரும் பாவபுண்ணியங்கள் ses wee . 293-294 

எப்படிப்பட்டவன் ஸாக்ஷியாவா னென்பது .. ee 294 
பிரஹ்லாதன், * ஸ-௬சன்வா பெரியவன்” என்றது .. 294 
ஸுதீன்வா விசோசனளே adem, Siw ga... one 204 
அச்சாஸனன் திரெளபதியை இழுத்தது ... .. 204800 

91 திெளபதி ஸபையில் புலம்பிய,து .. 294-205 
பீஷ்மர் திரெளபதிக்கு யு.திஷ்டிரே மறுமொழி கூறவேண்டு ் 

மென்றது nee . 295-296 
92 தரியோசனன் திரெளபதிக்குப் பாண்டவர்களே ஃ௫மொழி 

சொல்லட்டுமென்றது ன 

பீமஸேனன் ஸ்பையில கோபித்துச் சொல்லியது ... 297-298 
பீஷ்மர்முதலியோர் பீமனை அடக்னெது ' ... . 298 
கர்ணன், வேறுகணவனை அடையும்படி இரெளப திசகுர் சொ 
ல்லியது ves bes 

துரியோசனன் திரெளப திக்கு இடத்தடையைச்காண்பித்தத290 
பீமஸேனன் ஐரியோசனனது துடையைப் பிளப்பதாகப் 

பிரதிஜ்ஞைசெய்த.து ய ட்டு 
விதுரர் கெளரவர்களுக்கு அழிவுவர்சசென்றது. . 299-3800 

அர்ஜ ுனன் தர்மபுதீ.ரரின்ஸ்வதந் ; இரத்சைப்பற்றிச்சொல்லிய 900 
கர்ணன் திசெளபதியை இஷ்டம்போல அனைவிச்குட்படி 

அரியோசனனுக்குச் சொல்லியது . 800 
சகுனி சர்ணனைப் புகழந்சது ... ய . 300 
இரெளபதி கதறியது க ete ».. 800-801 

al தம்சொல்லைச் துரியோசனன் சேட்பனோ கேளானோ 

ன்றது 801 
விதா துரியோதனாதியரைத் தடுக்கும்படி.. நிருகாஷ்டிா 

னுக்குச் சொல்லியது . 80 

பீமலேனன் முதலியோர் purse fuses கொல்ல | 801-308; 
தாகச் சபதஞ்செய்தது 820-827 

திரெளபதி துரியோதனாதியரைச் சபித்சது ட, . 808 
திரெளபதி சபித்தபோது பூமாரிபொழிந்தத... . 308 

93 அர்ஜுனன் ஏுசலக்கஹகு செய்ததும், கர்மபுீரர் டச் 
யதும் . 808-804 

நிருதராஷ்டிசனது அச்னிஹோத்ரசாலலயில் அ.சகுனங்கள் 
உண்டானசைச் சொன்னத , ௨805 

திருசசாஷ்டிரன் இிரெளப.க்கு வரம்கொடுத்தத ... 305-806 
யார்யார் எத்தனை எத்தனைவரம் பெறத்தச்சவரென்பது . 806 

94 கர்ணன் திரெளபதியால் பாண்டவர்கள் மிட்சழ்பட்டார்சலெ 
ன்றது we ... 806 

எப்படிஃபிருப்பவன் மனிதனென்பது wee ve 806 
மேலோர்களின் குணம் 507 

95 திருதராஷ்டிரன் சர்மபுத்ரருக்கு இகதரப்பிசஸ்தம்சென் 
௮சாள விடைகொடுத்தது ௨. 808409



விஷயஷஹுடடிகை. ௧௫ 

அத்தியாயம், பக்கம், 
அனுத்யூதபர்வம். 

90 தரியோசனன் பாண்டவர்களை ஸ்வேச்சையாச விடிக்கூடா 
சென்றது”... .. 810-11 

துரியோதனன், திருதராஷ்டி ரனுக்குக்கார்ததவீர்யார்ஜுமனன் 
பரசுராமர் இவர்களுடையசரித்திரததைச் சொல்லியது ... 811-814 

97 துரியோதனன், அர்ஜுனன்பராச்ரமங்களையும் ௮வனிடம் சன 
கருக்கும் பயத்தையும் கிருச்சாஷடிரனுக்குச் சொல்லி 
யது 914-510 

துரியோதனன் மறுபடியும்" Gans நிருவாஷ்டிரனிடம் 
அனுமதிகேட்டது , 819- 320 

இரு சசாஷ்டாரன் மறுமுறை சூதுச்கு ௮னும இிகொடுததத... 320 
காகதாரி மறுமுறை சூதுக்கு அனுமதி கொடா இருக்கும்படி 

திருசராஷடிரலுக்கு௪ச சொல்லியத oe » 820-821 
98 பிராதிகாம்” சாமபுச்ரரை அழைச்சதும் பாண்டவர்கள் ae 

Mare 5 $710 we . 821-822 
சகுனி குதுக்குப் பந்தயத்தைச் சொன்னது , ட 822 
sto gat மறுமுறை சூதாடி த் தோற்றது... «#823 

99 அச்சாஸனன் பாண்டவர்களையும் திரெளப தியையும் இசழ்ச்ச 
கூறியது ve 824-825 

அச்சாஸனனும் துரியோதனனும் பீமனை அவமதித்ததும், அவ 
ன் அரர்களுக்கு மறுமொழிகூறியதும் 95.896 

100 சர்மபுச்இரர் பிஷமர்முதலியோரிடம் வனஞ்செல்ல விசை 
கேட்டது . 821-826 

விதுரர், குந்தி தமது 'சருஹத்திலிருக்சட்ட மென்றது ௨928 
விதுரர், தீர்மபுத்ரருக்குப் புத்திகூறி விடைகொடுச்தது ... 828-829 

101 ஈகரத்துஜனஙகள் பிரலாபித் த, * பாண்டவர்களோடு oars 
செல்வோம் ' என்றது . 980-981 

குந்தி திரெளப தியிடமும் பாணுடவர்களிடமும் பலவாறு 49 
ம்பித திரும்பியது 7 . 832-334 

பாண்டவர்கள் வனஞ்சென் DS + . 334 
102 வி.ஜசரர், பாண்டவர்கள் வசஞ்செல்லும்போ து செய்துசென்ற 

கூ.றிகளையும் அவற்றின் கருத்தையும் ஜனங்சள் துக்இத்த 
சையும் அபசகுனகக ளுண்டானதையும். இிருதாஷ்டி2 

னுக்குக் கூறியது .. 8385-837 
நாரதர், கெளரவர் அழிவாசென் றது வ . 887 
அசோணர், யுத்தச் இல் செளயவர்களூம் தாமும் அழிவ அகிச் 

சயமென்ற து வட . 8387-838 
108 ஸஞ்ஜயன் துரியோசனன் முதவியோர் arog riser 

சென்று இருசராஷ்டிரனுக்குச் சொன்னது . 339- 340 
இருதராஷ்டி ரன், திரெளபதி அவமதிச்கப்பட்டபேோது உண் 

டான அபச்குனங்களையும், விதுரர்சொல்லைத் சான்கெளா 
மற்போனதையும் ஸஞ்சயனுக்குக் சொல்லியது. ௨ 840541 

ஸபாபர்வம் Papen Os ans (pido hy.
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(அர்ஜுனனுக்தப பிரதியுபகாரத்தைச் சேயயக்கநதின மயனைப்பார்த்து, 

தர்மராஜர்வுக்க ஒரஸ்பை௫ேயயும்படி கிருஷ்ணபகவான் கட்டளையிட்டது.) 

CgaSpanran So ou ரஹ௦ ததொஜயதீ யெ! 

ஜன மேஜபயர், '* பிராமணோதகமசே ! ஜயிபபவரிற்சிறந்தவனும் 

மஹாபாாக்கிரமசாலியுமா இய அர்ஜுனன் அபபோது மயனைவிடு 

வித்தபிறகு என்னசெய்தானென்பதை எனக்குச்சொல்லும்”” என்று 

கேட்க, வைசம்பாயனர் சொலலுகரர், 

* ராஜாவே! உமது கூட்ஸ்தருடையசரித் தரத்தை ஊக்கததுடன். 

கேளும். ௮ாசாக்கா 7௪ / ஆயுத தரிபபவர்சளிற்சிற,த மஹாவிரனான 

அந்தஅர்ஜுனன் மயனைவிடிவிக து, பூமியில் அரசர்கள்பெறுதறகரிய 
காண்டீவமென்னுமகறகஈ தீவிலீலைமிம் அமபுகள்வறறுகஇரண்டுதூணி 

களையும் இவயாஸ்திரங்களையும தேரையும கொடியையும் வெள்ளைக் 

குதிரைகள்பும ௮க்னிபகவானிடமிருகதுபெற்றதனால் மிகுஈதளக் 

GC தாஷமுள்ள வனா? மயலுடன் கூட, ௮ங்ே கயிருந்தான். அப்போது 

அ௮ர்ஜுனனாற்சாபபாறீறப்பட்டமயன், அவன்செய்தான் நியைநினை 

த்து அவளைப் பலமுறைமரியாதைசெய்து கண்ணபிரான்முன்னிலை 

யில் @ ரக்குவித்துக்கெ ண்ட்" இன்சொல்லால் _பேசத்தொடங் 
ஒன வதனம் வவைைவையவ வைல். சட 

தர்விசேஷத்தை ஆதிபர்வம் 1 - த பச்சம் குறிப்பிற்காண்ச. 

 



௨ ஸீமஹாபாரதம். 

சினான் : :* குந்தியின்மைர்தனே /! சீறினசண்ணனிடத்் இலிருக்தும் 

எரிக்கச்தொடங்கெ ௮க்னிபகவானிடத இிலிருக தும் உன்னால் சான் 

காக்கப்பட்டேன். உனக்கு என்னசெய்யக்கடவேன் ? பகைவரைத் 

அயாப்படுத்துி றவனே 7யான் ௮ஸ-ஈரர்க /களுக்குவிசுவகர்மாவன்றோ? 

அதனால், நான் மற்றவர்செய்யக்கூடாத.தும். நீ வியக்கத்தக்க தமாயெ 
ஒன்றை உனக்குச் செய்வேன் ”” என்ளான். அவனால் இவ்வாறுஉசைக்க 

ப்பட்ட மஹாவிரனாைர்ஜுனன் சற்றுநேரமசிக இத்து மாயைகள் 
தெரிந்தவனாகிய மயனைப்பார்த.து ஈகை ததுக்கொண்டு, ஓ? ஸு 

சிசேஷ்டனே 1/8 எனக்குஎல்லாம்செய்த, போலவே (கினைக்கிறேன்.) 

நீஸ-ஈகமாகச்செல், என்மேல் என்றும் ௮ன்புடையவஞனாயிரு, காங் 

களும் உன்மேல் ௮ன்புடையவசாயிருபபோம, உதவிபெற்றவனிடச் 

இல் பிரயோஜனத்தை௮ங்கேரியேனென்பது எனதுவிரதம்”” என்று 
சொன்னான். ௮தைக்கேட்டமயன், '* புருஷச்சேஷ்டனும் பிரபுவமான 
௮ர்ஜுஈனா ! நீசொல்வது உனக்குத்தகும். ஆனால் உன்னிடம் ௮ன் 

பைமுன்னிட்டு நான் உனக்கு ஒன்்றுசெய்யக்கருதுகிறேன், பாண் 

டவனே ! யான் ௮ஸ-ுரர்களின்விசுவகர்மாவான। மஹா?கவியன்மோ. 

அப்படி.ப்பட்டநான் உனக்காக ஏதாவதுஒன்றை௪ செய்யவிரும்புக 

றேன். 'ர்ஜுஈனா/? முன்னம் அஸுராகளுக்கு ௮அசண்மனைகளும், 

அ௮ழூயவையும் ஸுஈகமான உட்புறங்களுடையவையும் சாஜபோகங் 

களுக்குரிய அளவற்றபொருள்கள்கிரம்பினவையுமான தோட்டங்க 

ளும், மனத்தைக்கவருகின்ற பலவகைத்தடாகங்களும், விகித இரங்க 
ளான ஆடைகளும், கினைததபடி செல்லும ரதங்களும, சிறந்தகோபு 

சங்களோடும் பிசாகாரங்களோடும்கூடி ம, பெரியாகர்களும், அற்புதங்க 
ளான அனேகம் கிறர்தவாஹனங்களும ஸுடப்பதற்கு மிகத்தகு 

தியான அ௮ழயெகுகைகளும் என்னாறசெய்யப்பட்டன. பல்குனா.! 

அதனால் உனக்கும் ஏசாவதஒன்றுசெய்ய விரும்புகிறேன் ” என்று 

கேட்க, அர்ஜுனன், நி உயிருக்குரோசதஅபாயத்திலிருர். த என் 
னால்விபெட்டவகை நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறுப். இவ்வாறிருக்கை 

யில், உன்னைக்கொண்டு ஒன்றைச்செம்வித் துக்கொள்ள என்னால்இய 
லாது. ௮ஸுர்னே/ உனதுஎண்ணம பயன்படாமறபோவதும் என 

க்குஇஷ்டமில்லை. ஆதலால, நீ கிருஷ்ண MEG a ஏதாவ௫செய்யலாம், 
அனால், எனக்குப் பிர தியுபகாரம் செய்ததாகும்'” என்றுசொன்னான். 
புருஷச்ரஷ்ட்ரான ஜனமேஜயரே! பிறகு மய்னுக்காக (அர்ஜுன 
tt eames em tt ARATE anf EPI RSA வலய. Aer MRNA ine வடி   

(ட மாயை - oust ster banc Bibel ban. 
2 விசிச்இரங்களான சல்பனைசள் செய்ய$தச்சவன்,



avi Tf Li fT Qi ib. 

னால்) கேட்டுக்கொள்ளபபட்ட கண்ணபிரான், * இவனுக்கு என்னகட் 

டசாயிடலாம்” என்று சிறிதுகோம செதத்தார். உலககாதரும் பிரஜை 

களைக்காப்பவருமாகய கருஷ்ணன, * இவனை ஒருஸபையைசசெய்யச் 

சொல்லலாம்? என்று கம்மனத்தில் நிச்சயித் அக்கொண்டு, ௮ஈ தமய 

னைப்பார்தது, “ இற்பிகலிறறெஈதவனே ! நீசசமலிருபபத்தைச்செய்ய 
எண் ணமுள்ளவனானால, இவவுலககஇல எவ்வகையானஸபை தர்ம 
ராஜாவுக்குப் பிரியமாயிருககுமென்று கினைக்கராுயோ, மானிடலோக 

மனைத்திலுமுளள மனிதாசன் உன்னுடையஎஈதவேலையைக்சுண்டு 

௮தைபபோலச் செய்யமாடடாமல ஓய்நதுநிறபார்களோ, எ.தில் தேவ 

ரகளும அஸாுரர்களும் மனிதாகளும எண்ணுமவிஷயங்கள் உன் 

னாதசெய்யயபடடதை யாம்கான்போமோ, ௮வவகையான ஸபையைச் 

செய்வாயாக” எனறுகட்டகாயிடீடா. அ௮பபோது மயன் மனமூழ் 

ச்சிுடன அவாசொலலை ஏறறுக்கொண்டு தேவலமன்பச்குஓபபான 

அழ௫ூெஸபையைக் தாமராஜாவுக்குச செயிபுததொட௩க னான், பிறகு 
இருஷ்ணனும ௮ாஜுனனும தாமராஜாவானயு இஷ்டி சருக்கு நடந்த 

வறறையெல்லாம தெரிவிதது மயனைக்காணபிததனர். அபபோஅ 
YR nr அநத்மயனுக்குத தககபடி. மரியாதைசெயகார், ஜனமே 

Quer! ௮ாதமயன் ௮தமரியாதையைககொணடாடிப பற்றுக் 

கொண்டான். ஜனமேஜயசாஜாவே.! ௮௩தமயன் அபோது x6 

தபபாண்டவர்களிடததஇில 1விருஷபர்வாவென்னும அஸுரனுடைய 

FAS BT 50 BE சொன்னான், HSH அ௮ஸுரவிசுவகர்மாவான மயன் 

கொஞ்சகாலம ஒய்ச திருஈது மனதகதிலஆலோசனைசெய்து மஹாத 

மாக்களான பாக ண்டவர்களு4த௪ சபைஓனறு செய்யத்தொடங்கி 

னான். கிறாதஸாமர்த தியமுளளமயன், மஹாதமாவானடூருஷ்ணன், 

பாண்டவர்கள் இவாகளுடையஅனுமதியின்மேல ஒருசுபதனத்தில் 
Yous Hou மங்களங்களைசசெய்து ஆயிரக்கணக்கான பிசாம 
ணசிமோஷ்டாகளுக்குப பாயலான்னமஅளிதது ஸாதர்பபணைசெய்து ' 

அவர்களுக்கே மிச்கபொருள்க்ளையுமதானஞ்செய்து எல்லா ருதுக் 

களின்சிறப்புக்களுமநிசமபின ௮ம் பதினாயிரமுழமவிசாலமுள்ள ம் 

தேவஸலபையைபபோன்றதுமான அ௮ழகானஸபையைசசெய்வதறகா 
கச் சுற்றிலும் அளவெடுத்தான். 
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ஸ்ரீ மஹரா்பர்ர்தம். 

இரண்டாவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

  

    

(கண்ணன் துவா£கைக்தச்சேல்வதும், பாண்டவர்கள் 
வமீகோண்டூ விடடதும்.) 

பூஜைக்குரியவரானகண்ணபிரான் காண்_வபபிரஸ்தத் இல் ௮ன் 

புள்ளபாண்டவசாறபூஜிக்கபபெற்று வாகமாக வஸிததிருஈதபிறகு 

'தமதுதந்தையைப்பார்க்கஅவலுள்ளவராய்த் தமதுஈகரமசெலவதற்கு 
எண்ணங்கொண்டார். உலசமெல்லாமவஈதனஞசெய்வதற்குரியவரும் 
விசாலமானகண்கமாயுடையவருமான கண்ணபிரான் தாமபுதஇரரிடத 
திலும் குர்தியினிடத்திலும் விடைபெறறுக்கொண்டு “ம் சரதையின் 

உடன்பிதந்தவளான கு இயின்டா தங்கமா ௪ தலையாலவணங்கினார். 

மிக்கபுகழ்பெற்ற அந்தக்கருஷ்ணபகவான் கு தியினால்கழுவிக்கொ 

ண்டு உச்சியில்மோக்கபபெற்றபிறகு தம்ஸஹோதரியைபபார்ததார், 

அ௮வளருகிற்சென்று அன்பினால்கண்ணீர்விடடஏருஷ்ணபகவான் ௮ழ 
இயும் ௮ழகாகப்பேசுகிறவளுமான ௮ஈதஸுபத்சைக்குச் இறநதபய 

ளைத்தருவதும, உண்மையம, நன்மையும, இனிமையும, நியாயமும், 
மிசச்சிறந்கதுமான வாககியததைக்கூறினா. அவள தன்உறவினர்க 

ஞுக்ஞ்ச்செலுச்துமபடி சிலவ௪னங்களையுசைத தபபலமுறை தலையால் 
வணங்கி வஈதனஞ்செய்து கிருஷ்ணனைப்பூஜிததாள். அவளாலபூஜிக் 
SHOU ipa Rarer, ௮ஈதபபெண்ணாசிக்கு ஆசீர்வாகஞ்செய்து 
அவளிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு திசெளபதியையும் தெளமயமுனி 
வரையும்கண்டனா. புருஷோ ததமரானகண்ணபிசான் தெளம்யருக்கு 

முறைப்படிவாதனஞ்செய்தார். விதவானும் பலசாலியுமான கிருஷ்ண 
பகவான் திரெளபதஇக்கு இனியவார் த்தைசொல்லி, ஸுபத்ரையை 
அவளிடம௰ஓப்பித்து ௮ாஜுனனுடன் கூட ௮வனுடையஸஹேகதார் 

களிடம்சென்றா. அவ்வை துஸஹோதார்களாலுமசூழபபட்டு, ௮ம 

ரர்களாற்குழப்பட்ட தேவே இரன்போலிருபபவரும் கருடக்கொ 
டியையுடையவருூமானகண்ணன் யாத்.இரைக்காலததிற்குரிய ௪டங் 

குகளைச் செய்யக்கருஇ, Cary: Arwen அலங்காரங்கள்செய்து 
கொண்டு தேவர்களையும பிராமணர்களையும ஈமஸ்காரஞசெய்து பல 
வசைப்புஷ்பசர்தனங்களினால் பூஜித்தார். Morea sad pF pi seu 
சானஇருஷ்ணபகவான் யாத்சாகாரியங்களெல்லாவற்றையம்செய்ஆ் 

புறப்பட்டார். அந்தக்கருஷ்ணன் வெளிக்கட்டைவிட்டுப்புறப்பட்டு



ஸ்பாபர்வம், 

வாது யோக்கயொ்களானபிராமணர்களால ஸ்வஸ் இவாசனம்செய்வித் 

தத் தயிர்பபாத் இரங்களையும கனிகளையும ௮க்ஷதைகளையும தக்ஷிணை 

யையுமகொடுத்தபிறகு அவர்களைபபிரதக்ஷிணமசெப்தார். அதன் 

பின் தாமரைக்கண்ணராகெயகண்ணன் நஈல்லஇிதியம் நல்லாக்ஷத் இர 

மூங்கூடிய சிறறதலக்னெதஇில ளைபயம, ஸீாக்ரீவம என்னும குதி 

சைகள்பூட்டபபட்ட தும, கதை, சககரம, கத்தி, சார்ங்கமமுதலிய 

ஆயுகங்களகிசம்பியதும, கருடக்கோடியுளளதும், விசைவாகசசெல 

வதுமாயெ பொன்மயமான ௮9 பதேரிலேறிப புறபபட்டார். சாஜா 
வாகியயுதிஷ்டிரர் ஸாரஇிகளிறசி,)ஈதவனாகிய தாருகனென்னும்கிரு 

ஷ்ணஸா£இயை விலக்பெ பிோரமையினால தாழாம்கிருவ்ணனுடன் 

தேரிலேறினார். அபபோ்து பூதி nap தாமேசகடி வாளம்பிடி த்தார். 

பருததகைகளைபுடையஅர்ஜுஈன சரம கூடஏறிப பொற்காமபோடு 
கூடிய வெண்சாமாததைப பிரத௯/ணமாகசசுழறறினான், அவ்வாறே 

வீரனைபிமலேனலும் அ௮சததகேரிலேரீ நூறுகமபிகளுள்ளதும 

உயாஈதபுஷ்பமாலைகளாலும பொர தாசுகளினாலுமஅலங்கரிக்கப்பட்ட 

அம் வைரியக்காமபுளளதுமான சிற தகுடையை விரைவாகக் கி 

ஷ்ணனுக்குபபிரீ.த்தான். சத்துரு களை ஸமஹரிபபவாதளாகிய பீமா 
ர்ஜுனாகளும் ஈகுலலஹதேவாக ரூம, பு2சாஹிதர்களா௮”ம ஈகாத் 

தோசாலும சூழபபட்டவாகளாகக் கிருஷ்ணனைப பினசென்றனர்.! 

சததுருக்களான விரர்களைக்கொலபவராகிய அரத்க்கேசவர் ' அவ் 

வைஈதுஸஹோதார்களாலும அ௮.றுஸமிககபபட்டி அன்புள்ள மாணாக் 

கர்களினலதொடாபபடட சாமி பன்போலவிளங்கினார். பிராமணச் 

சிரேஷ்டராகய தெளமயமுனிவரு ம பெரியோர்களாறசூழப்படடவ 

சாய் ஸுபத்ரையின்புத தானான அபிமன்யுவை சதததிலேற்றிக்கொ 

ண்டு புழபபட்டார். ிறரதமஹி.3மயள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இக்இரப் 
பிரஸ் சச்தைக்கடஈது ஒருகுரோச தூரததில அர்ஜுனனை நெருங்கத் 

தழுவி விடைபெறறுககொண்டு ௧) மராஜாவுக்கும பீமலேனனுக்கும 

ஈகுலலஹதேவர்களுககும மீரியாதைசெய்து அ௮வர்களால்கடமாக 
ஆலிங்கனஞசெய்யபபட்டா; ஈகுமலஹதேவர்களால்௮பிவா தனமும 

செய்யப்பெறரூர். ஜனமேஜயசே ! எதிரிகளின் ஈகரீக்களைஜயிப்பவ 
ரும் தர்மஈதெரிஈதவருமாயெ கரு ரணபகவான் அரையோசனைதூசம 

சென்றபிறகு யு.இஷ்டி ரரிடம்விடைபெற்று “நீர்திருமபலாம * என்று 

சொல்லி ௮வருக்கு௮பிவாதனத(2தர்டு பாதங்களைத்தொட்டு வந்த 

ன்ஞ்செய்தார். தர்மராஜாவானயு :1ஷ்டிரர் யாதவச்சிரேஷ்டரும் தாம 

சைச்சண்ணருமான கண்ணனைக் தூக்கயெடுதீது உச்சிமோந்து



dir | ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

் செல்லலாம்' என்று ௮னும திகொடுத்தபிறகு (ஸமயத இல்உதவிசெய் 

வதாக) கிருஷ்ணனும் பாண்டவர்களுக்குமுறைப்படி. வாக்குத்தத் 

தீஞ்செய்து பரிவாரங்களுடன்தொடர்ந துவரும்பாண்டவர்களைப பிர 

யத்தனத்தினால் திரும்பச்செய் அ பிறகு இஈ தரன் ௮மராவதிக்குச்செல் 

வதுபோலத தமதுபட்டணத்திறகு மகிழ்சசியுடன்சென்றார். அப் 

போது ௮ஈதபபாண்டவர்கள் ௮ன்பின்மிகு திபினால அரதக்கிருஷ்ண 

னைக் சண்ணுக்கெட்டுகிறெவரையில கண்களாலும் அதன்பின் மனங்க 

ann gino grab semi. அவர்களுக்குக இருஷ்ணனைச்காண்ப இல 

ஆசை திராமலிருக்கையிலேயே சகண்ணிறைஈதகாட்சியுடையகண்ண 

பிரான் விரைவில் கண்களுக்குமறைநதார். ௮௩ கிபபுருஷ எ செஷ்டசான 

பாண்டவாகள் திரும்பமன மில்லாதவார்களாகவே இருஷ்ணனிடம் 

மனஞ்சென்றவர்களால விருபபமிலலாமல் விரைவாகததிரும்பித தங் 

கள்ஈகாமசேர்ஈதனர். பிறகு கிருஷ்ணனும் தேசைசசெலுத இவிரை 

வாகத் துவாசகைக்குச்சென்றார். எபபோதும தமபின்னேவருபவ 

னும் யாதவவீரனுமான ஸாதயகியோடும தாருகனென்னுமலாரஇ 

யோடுங்கூட விஷ்ணுவா௫யெடுருஷ்ணன் கருடனைபபோல வேகமாகத் 

அவாரசசைக்குசசென்ருர். தரமபுததிரும தாமாதவ்றாதவர்களான 

ஸ்ஹோதரர்கமீளாமெ ல்கேஹிதர்களோடுங்கூடத திரும்பித் தமது 

ரிறந்தரகாத்தில் பிரவேசிததார். ஜனமேஜயசாஜாவே! புருவசசே 

ஷ்டரான தாமராஜா, ஸ3?ஹோாதார்கள புத் தரொகள் மித திரர்கள் எலலா 

ரையும் ௮னுபபிவிடடித இரெளபஇியுடன்சோரஈதும௫ழ்ஈ திருகதார். 

அவ்வாறே கிருஷ்ணனும்உக்ரமீலனன்முதலிய யாதவச்சிசேஷ்டர்க 

ளால் கொண்டாடபபட்டவராக ஸுதோஷத்துடன் தம்முடைய ACs 

ஷ்டமானதுவாரசகாபுரத் தில் பிவேசிததார். தாமரைக்கண்ணராகிய 

கிருஷ்ணன் ஆகுகனையும மு இர்ந்தவரான தமதுதரதையையும் புகழ் 

பெற்றதாயையும பலராமரைடிம ஈமஸ்கரிததுகின்றார். அஈதஜனார்த 

தனர் பிரதீயும்னனையும ஸாமபனையும் நிசடனையும் சாருே தஷ்ணனை 

யும் கதனையும் அ௮கிருத்தனையும பானுவவயும தழுவிக்கொண்டபிறகு 

பெரியோர்களிடம்விடைபெற்றுக்கொண்டு ருக்மிணியின்ரகத் அக் 

குச்சென்றார். எப்போதும் ஸுகியான அ௮நதக்கிருஷ்ணன் அதச் 

சிறந்தகருகத்தில் ஸஈகமாச மகிழ்க திருஈதார். ஜனமேஜயராஜாவே! 

௮ஈதஸமயத்தில் ௮ஸுஈரசிரேஷ்டனானமயனும் சிற்பசாஸ் இரப்பிரகா 

ரம் தர்மபுதருக்கு ஸபாரநிரமாணஞ்செய்தான்.



. ॥ 

ஸபாபர் வம, er 

மூன்றாவது அத்தியாயம், 

மந்த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
கடை 

ஸ்பயைசேய்தவரலாறு. 

(மயன் பிந்துஸாஸாுக்தச்கேன்று ஸபைக்தரியகநவிகளையும் 
பீமனுக்தக் கதாயுதத்தையும் அர்ஜுனனுக்தச்சங்கத்தையும் 

கோண்டுவந்துகோடுத்ததும், ஸபாநீர்மாணழம்.) 

பிறகு மயன் ஜயிப்பவர்களிற்ெர்சவனைை அர் ஜஈனனைப்பார் 
ச்அ, கான் உன்னிடத்தில் விடைபெற்றுக்கொள்ளுகறேன் ; சென்று 
இரும்பவும் வருவேன். தனஞ்சயனே / மூவுலகங்களிலும்பெயர் 
பெற்றதும் மனி 1கர்களுக்கு ஆ௪சரிய கதையுண்பெபண்ணுவதஅம் உனக் 

கும் பாண்டவர்களனைவர்க்கும ஸுகோஷததைவிருத்திசெய்வது 

மாகிய ஒரு இவ்யஸபையைச் செய்யபபோடறேன். , பாரதனே முன் 

னம கைலாஸத்திறகுவடபுறகதில “மைநாகபர்வதத்தைச்சேர்ந்த 
பிர துஸாஸினருகில அஸுராகள்யாகஞசெய்ய ஆரம்பித்தபோது ஸத் 

யஈதவருத வ்ருஷபர்வா வென்னும அ௮ஸுரராஜாவின்ஸிபையில் ௮ழ 

கும அற்புதமும் ரக்னமயமுமான பொருள்கள் என் ஞறசெய்யட் பட் 
டன. அவை இப3பாதிருக்குமாயின் எடுத்துவருவேன், அதன் 

பிறகு பெயா பெற்ற தும உள்ள ததைமகஇிழ்விப்பதும் எல்லாரத்னங்களி 

னாலும் அலங்கரிககபபட்டதுமான ஒருவிசித்ரஸபையைத தர்மராஜா 

வுக்குநிர்மாணம்செய்வேன். கெளாவனே ! யுவனாச்வன்பு.ச் இரனாயெ 

மாந்தாதாவென்னுமசாஜா Aen போரில பகைவசைக்கொன்று வைக் 
கபபட்ட உக்சரமானககாயுகம ஒன்றும பிஈதுஸாஸில்இருக்கின்ற அ. 
பொறபுள்ளிகளினால்9த்சமும் பெரிதும பாசத்தைத்தாங்குவதும் 
உறுஇயுள்ள தம தூருயிரம்ககாயுதங்களுக்குச்சரியான தும் FS BIKES 

sera Care gia gorau அநதக்கதாயுத் தம உனககுக்காண்டீவம் 
போலப் பீமலேனலுக்குத் sg Bure ௮. அழகான சபதமுள்ள 
தேவதத் சமென்னப்பட்ட வருண் ணடையமஹாசங்கம ஒன்று இருக் 
கற து. இவற்றையெல்லாம உனக்காகக்கொடுபபேன். இ இல்ஸுதேஹ 

பிலலை” என்றுசொன்னான். அர்ஜுனனுக்குஇவ்வானுசொன்னபின், 

அர்தமயனென்னு1பஅஸீரன் வடகிழக்குச்இசைக்குச் சென்றான். 
கைலாசத் இற்குவடக்கே மைனாகபருவ தச் இனஞகில் மிகபபெரிதும் 

உயர்ர்சரத்னமயமுமான ஹிராண்யசிருங்கமென் னுமலை இருக்கிறது. 

அதில் அழகான பிர்துலாளென்னும் தடாகமிருக்கிறது. ௮ங்சே



ற] ஸ்ீரஹாபாரதம். 

தான் பசேதமஹாராஜன் கங்கையைத்தரிசிப்பதற்காக ௮னேகவரு 

ஷங்கள் வஸித்தான். எல்லாபபூதங்களுக்கும ஈச்வாராடுய மஹாத் 

மாவான !சங்காரும ௮ககே அதில்யாகமசெய்தார். பாதசிரேஷ் 
டனே. யாகங்களில்முக்கியமான அறுஅசவமேதங்களை அங்கே (இர 

இன்) செய்தான். அ௱தயாசங்கவில இசத் இனங்களிழைத்த யூபல் 
தமபங்களும் பொன்மயமானயாக சரலைகளும சிறப்பில் ஒப்பில்லாத 

வைகளாகச செய்யப்பட்டன. ஸஹஸ்சாக்ஷணான இரதிரன் அங்கே 

யாகஞ்செய்துதான் ஸித்திபெறருன்;, நிதயபுருஷருா உக்ரமான 

தேஜஸுள்ளவருமாகிய 2?பிரமமேவா எல்லாலோகக்களையும் அங் 
இருதுபடைகது ௮னேகமபிராணகளால லேவிக்கபபட்டிருக்களர். 

அங்கே ஈரராசாயணர்களும, பிரம ரம, யமனும, ஸ்தாணுவுமாகயெ 

இர தவரும் ஆயிரயுகங்களாகப (பாபபிரமமத்தை ' உபாசனைசெய் 

இன்றனர். தர்மததைச் சாசுவதமாக நிலைகிறுததுவதன்பொருட்டு 

விஷ்ணுவானவா சொததையோடு அ சேகவருஷ்காலல்கள HUG Ss 
இல் ஸத்ரயாகககளசெய்தா.. அங்குளளயூபஸ்தம்பஙகள் பொன்மாலை 

களணிரதவை. யாசசாலைகளும மிக்கஒளியுளளவை. காசாயணன் 

அங்கே அரேகமாயிரங்களையும பத துலக்ஷங்களையும் (ஸ்வர்ணம, கோ 

முதலியவை) தானாசெய்தா. ஜனமேஜயரே ! அநதமயன் அங்கே 

சென்று கதையையம சங்ககதையு எதெதுக்கொண்டான். அ௮ஸுர 
சிசேஷ்டனானமயன் அககேசென் ம அமமலயிலிருஈ து மிகஅழகான 

உருவமுள்ள கற்களைய/ம வருஷப। வாவின்ஸபையிலிருஈத ஸ்படிகக் 

Reve. ருக்களைபும அஈதபபெருமப I GoM acon as 5a HOS Smarts 

ளென்னும் அரககருடன் எடுச ரல்ஈதான். அவறறையெல்லாம் 

கொண்வெர்தபிறகு அவவஸுஈரன் கிகரறறதும் மூன்று உலகங்களி 
லும்பெயர்பெறறதும் தேவாகளுக் தரியதும் ஒப்பற்றசிறதாத்னங்க 

ளால் சோபிக்சின்ற துமாகிய ஸை /யைகிரமாணஞசெய்தான், ப் 

போது அ௮நதச்சிறாதகதாயுததசைப பிமனுக்கும் தேவதத்தமென் 

னும் சறஈதசங்கத்தை அர்ஜுன தரககுக்கொடுத்தான், அரதச்சங் 

சன் ஒலியினால் பிசாணிகள்ஈடுங்கெ. * ௮௩த அ௮ஸுரவிசுவகர்மாவா 

கெயெமயன் சற்றுநோமஇளைப்பாறிப புத்.இயில் ஆராய்ந்து ஆயிரக்கணக் 

கான பிராமணூரோஷ்டர்களைப ”பாயஸான்னத்தினால் திருப்இசெய்் 

I இல்விடத்தில் பிரம்மாஎன்றம் பின்னே பிரம்மாஎன்றுவருமிடத தில் 

சங்கரர்என்றும் பழையஉமை கூறுகிறது. 

2 ஸ்ருஷ்டிசொன்ன தனால் இவ்விடத்தில் பிரம்மதேவர்என்பசெ'பொ 
ரத்தம்.



ஹ பாபர்வம், | 

வித்து மஹாச்மாக்களானபாண்டவர்கள் மஹாத்மாவானகிருஷ்ணன் 
"இவர்கள் அபிப்பிராயப்படி. எல்லாபபறாவங்களின்சறப்புக்களும்கிரம் 
Foor gato உயர்கதகாட்சியம் அலங்காரக்களுமுள்ள துமான ஸபையைச் 
செய்யத்தொடங்இனுன். ஜனமேஜயமஹாராஜாவே, ! பொன்மயமான 

மாங்களோடுகூடிய ௮௩த௲சபை, சுற்றிலும்பதினாயிரமுழம் விஸ்தாச 
முளளதாகவிருந்தது; ௮க்னிஸபையைபபோலவும ஸாயஸ்பையைப் 
பேலஏம சா திஸபைபைபபோலவுமபிரகாசிபபதாக மிகச்சிறு தவடி. 

வததோடிருர்தது. அந்தச்சிறச்தலபை பிரகாசமான ௧ இரோன் ஒளி 
யைத் தன்ஒளியினாலதோற்கசசெய்வதுபோலவும மேல்ளெம்புகற 

ரதனெணங்களால், ஜ்வலிபபதுபோலவும் விளங்கிற்று, அநதச்சபை 

நீருண்டமேகம்போல ஆசாயத்தைமறைக்துநிற்பதும், நீண்டதும், 

அகன்றும், அழுகிய தும, குற்றமற்ற தும், களைப்பைப்போக்குவதும், 

சிறாதபொருள்கள்கிசம்பினதும், ரத்னமயமானமதல்களும் வாயில் 
களுமுடையதும், பற்பலஅற்புதங்களமைஈ ததும், தனக்கள்நிரம்பின 

அமாக மயனால் நன்றாகசசெய்யப்படட௮௫. புதஇசீ£லியான மயன் 

போல ௮வ்வளவுஅழகுளளவையாக விஷ்ணுஸ்பை 
யம் இர் தாஸடையும பிரம்மலபையும அகவிலலை, அகாசத் இல்லஞ்சரி 

பபவாகளும உக்்ரமானரூபமும பெரியதேகமும் சிெவபபும்பொன்னிற 

செய்தஸபையைப 

மூமானகண்களும முத்துச்செபபிபோன்ற காதுகளுமுள்ளவர்களும் 

எதிரிகளைக்கொல்லுகிறவாகளுமாகிய இக்கசாகளென்னும் மஹாபல 

சாலிகளானரக்கர்கள் எண்ணாயிரவாகள் மயனாலகட்டளையிடபபட்டு 

௮ங்கே அக்தச்சபையைக்காத்தும் வஹித்துமிருநகனர். ௮ஈதச்சபை 
பில் வைரோயமயமானஇலைகள் வின அம், சத்னமயமான காம்புகளுள் 

ளம், தாமரை செங்கழுடீர்முதலிய நீர்மலாகள் மலர்ஈதிருபபதும், 
பலவகை  நீர்பபறவைக் கூட்டங்களிருபப அம், பொன்மயமான ஆமைச 

ளும் மீன்களும இருபபஇனாலும் தாமரையபூக்கள் மலர்க திருபப இனா 

லம் ,சிதீவாணமுள்ளதும, பலநிறங்களானபடிசக்கற்படிசளுள்ள 
அம், தெளிர்தஜலமுள்ள அமாகிய 'ஒருசிறர்ததடாகத்தை மயன்செய் 
தான். மந்தமாருதததின்ல்அசைக்கபபட்டதும, முத்துபபுள்ளிகள் 
நிரம்பினலும், உயர்ந்த ரச்னபபலகைகளினால் சுற்றிதம்மேடைகள் 
கட்டப்பட்டதும், உயாகத 7 தீனங்கர்பஇப்பிக்கப்பட்ட துமான அர் 
தீத்தடாகத்இற்குவந்து * அதைப்பார்த்தும் சிலஅசசர்கள் தெரிந்து 
கொள்ளவில்லை. அ௮வர்கள்தெரியாமையால் விழவுமவிழுக்தனர். ௮ந்.த 
ஸபையின்காற்புறமும் என்றும் புஷ்பித்தவையும், காற்றினாலாடுகன்ற 

வையும், *குளிர்ந்தநிழலுள்ளவையும், மனத்தைக்கவருன்றவையு 

௨



0 ஸ்ரீமஹர்பர்ரதம். 

மான பலவகைப் பெரியமாங்களும், ஈல்லவாளனையுள்ள காடுகளும், 
அன்னக்கள் நீர்க்காக்கைகள் சக்கரவாகங்களினால்விளங்கும் தடா 
கங்சளும் நிசம்பவிருந்தன. நீரிலும்நிலத்திலுமமுளேத்த தாமசை 
மலர்களெல்லாவற்றிலுடைய மணத்தையுமெடுத்துக்கொண்டு அதக் 

காற்றானது பாண்டவர்களை௮டைஈதது. . சாஜாவே! இவ்வாறான 
௮ந்தச்சபையைப பதினான்குமாஸகாலத்இற்க இககாள் வேலைசெய்து 

முடிந்ததைச் தர்மராஜாவுக்கு மயன்தெரிவித்தான். - 
—+t- 

நான்காவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 
—— KS — 

, (யுதிஷ்டிரர் ஸபா ப்ரவேசல் சேய்தது.) 

Most சிறந்தலம்பயைசசெய்தபிறகு, மயன் அ௮ர்ஜுனனைப் 

பார்த்து, “ஓ! ஸவயஸாசியே/ எலலாபபூதங்களுள்ளும் மிகுநதசக்தி 
யுள்ள கங்கார்களென்னும் அ௮சக்கா கூட்டம உன்கொடியின்மேல் இரு 

க்்ற.து. HSER நீராணேறிமம ஓசையினால மேகமபோலக் 
கர்ஜிக்கும். ' ௮ச்னிபகவான்கொடுதத இகதசசறகததேர் ஸூர்யனைப 

போலப பிரகாசிக்கன்றது. தேவலோகத்திய இரதச்சிறக சவெண்மை 

யானகுஇரைகளும் மிக்கவேகமுள்ளவை, மாயையினாற்செய்யப்பட்ட 
இரதவானாக்கொடி, மாங்களில தடைப்படாமல் வால்கக்ஷத் தம 
போல் உயர்ந் இருக்றெது. வானாததைஅடையாளமாகவுடைய (இச் 
தகி) கொடியானது அனேகநிறங்களாசக்காணபபமே. இகத உயர்ஈத 

கொடியானது புததத தில்எலலாக்கொ டி.களுக்கும்மே ற்பட்டுகிற்பதை 

நீகாண்டாய். இகதவிரனான ௮லுமான் ,நிசஉருவத் துடன்), தவஜத் 
இன்மேல்இருப்பார”” என்றுசொன்னான். இவ்வா றுசொல்லி ௮ாஜுன 

னைத்தமுவிக்கொண்டு அவனால்விடைகொடுக்கப்பெற்று மயன்சென் 

ரன். பிறகு தாமாஜா ௮ஈதஸபையில்பிரவேடத்தார். ஜனமேஜய 
சாஜாவே ! கெய்யும பாலுமதேனும்சேர்கத ௮ன்னத்தையும, பண 

ங்களையும், கிழங்குகளையும், கனிகளையும் எள்ளன்னததையும "ஜீவா 
தஇிகையென்னுமபுஷ்டியைத்தரும் ஒர்உணவையும, * ஹவிஷ்யமென் 
  

1 இதை யவனர் விரிஞ்6யென்பர். சர்க்சைபோல் இத க்கும் புஷ்ப 
முள்ள ஒருமூலிகையென்றும் சீர்திக்சொடியென்றும் சிலர்சொல்லுவர். 

2 ஹவிஷ்யமாவது” '-பணிச்காலத்திலுணடானவையும் புழுக்காதவையு 
மான வெள்ளைச்சதாணியச்தையும், பச்சைப்பயறு, எள், யவை, அமோணுகம், 
இனை, கீவாரம், குறுவையிவற்றையும், வாஸ்துகம், ஹிலமோ௫கை, சாலசாசம்



ஸ்பாபர்வம், கத் 

னும்உணவையும், பன்றிகள் மான்கள் முதலியவற்றின் பலவகைமாமீ 

ஸங்களையும், கடித்து மெல்லத்தக்கவற்றையும், உறிஞ்சத்தக்கவற்றை 

பும், குடிக்கத்தக்கவறறையும் மிகுதியாகக்கொடுத்துப் பலதேசக் 

களிலிருர் துவந்த பிராமணோத்தமர்கள் ப.தினாயிரவடைப்புசப்பித் து 
அனேகவிதங்களான பு இயவல் இரங்களையும் பஷ்பமாலைகளையும் ௮ளி 

த்த அவர்களைச் திருபஇிசெய்வித்தார். அவர்களில் ஒவ்வொருவ 

ருக்கும் அனேசமாயிரம் கோதானஞ்செய்தார். ஜனமேஜயசே! 

அ௮ர்தஸபையில் புண்யாஹவாசஞ்செய்தக கோஷமானது தேவலோ 
கத்தை எட்டினதுபோலிருக௮, தர்மராஜாவானவர் பலவகை 

வாத்தியங்களோடும் ௮னேகம் சறெந்தவாஸனைத் இரவியங்களோடும் 
தேவதைகளைபபிர இஷ்டைசெய்னு பூஜிததார். அவ்விடத்தில் மல் 
லர்களும், காட்கமாடுகிறவர்களும், "சல்லர்களும், 8ஸூதர்களும் 

* வைதாளிகர்களும மஹாதீமாவானதர்மபுத் இரரை 'லேவித்தனர். 

அச்தத்தர்மராஜா, ஸஹோதார்களுடன் கூட் அந்தப்பூஜையை ௮வ 

வாறுநடத்தி ௮ர்த அ௮ழகானஸபையில் தேவலோகத்தில் இர்இச 
னிருப்பதுபோல் மூழ்ஈஇருநதார். ரிஷிகளும பற்பலதேசங்களி, 

லிருர் துவந்த அர்சர்களும பாண்டவர்களுடன் அதச்சபையில் உட் 

கார்ஈ இருந்தனா. தர்மங்களதெரிஈதவரும் இக திரியங்களையீம் மனத் 
தையும் ௮டக்செவரும வேதங்களிலும வேதாங்கங்களிலுங் சசை 

கண்டவரும பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவருமான ௮ஸிதர், தேவலர், 

ஸத்யர், ஸர்ப்பிர்மாலி, மஹாசா£ஸ், ௮ர்வாவஸ-௦, ஸுுமிதீரர், மைத் 

சேயர், சுனகர், பலி, தல்பாபு.ச்சசான பகர், ஸ்தாலூரஸ், வியாஸர், 

சுகா, வியாஸூஷ்யாகளாகிய ஸுஈமற்து, ஜைமினி, பைலர், நாம் 

(வைசமபாயனா), இத்திரி, யாஜ்ஞவல்க்யா, சோமஹர்ஷணார், 4௮வர் 

புத்திரா,௮பஸ-மீஹாமியா, தெளமயா, ஆணிமாண்டவ்யர், கெளசி 

கர், தாமோஷ்ணீஷர், தீரைபலி, பாணாதர், கடஜானுகர், மெளஞ் 
சாயனர், வாயுபக்ஷர், பாராசாயா (இவர் வியாளால்லர்), ஸாரிகர், 
  

என்னும் €ரைகளையும்,*சேமுகம்சவிரமற்றக்கெங்குவகைகளையும், இந்அப்பு, 
கடலுப்பு இவற்றையும், பசவின்தமிர், கெய், ஆடையெடுக்காதபால், பலாப் 
பழம், மாம்பழம், கடுக்காய், புளி, ஜீரகம், நாகரஙகம், இப்பிலி, வாழைப்பழம், 
லவலிப்பழம், சானறிகசாய் இவைகளைழும், வெல்லம் சவிரக கரும்புஸம்பக்த 
மான சர்ச்சரை கற்கண்டுமுதலியவற்றையும், சேர்தத.த சைலபாகமில்லாமல் 
செய்யப்பட்டது. மேற்கறியவற்றோடு தேங்காய் மெல்லிச்சனிகளையும் 
சேர்த் துக்கூறுவ அ முணடு, ர 

1 விசடகவிகள், தடி.ச்லம்பும் செய்பவரென்பது பழையவுரை, 
2 புராணஞ்சொல்லுகறெவர்கள். * 6 
3 ஸங்கேத்தினால் காலம்தெரிவிப்பவர், 4 "உச் ரச்ரவர். 

 



உ ஸீமஹாபாரதம். 

“பலிவாகர், ஸினீவாகர், ஸப்தபாலர், க்ருதச்சமர், ஜா.தாகர்ணர், சிகா 
வான், ஆலம்பர், பாரிஜாதகர், பர்வதர், மஹானுபாவசான மாரக்கண் 

டேயமாமுனிலர், பவித்ரபாணி, ஸாவர்ணர், பாலுகி, காலவர், ஜங்கா 

பந்து, ரைப்யர், கோபவேகா, ப்ருகு, ஹரிபப்ரு, கெளண்டின்யா், 

பப்ருமாலி, உ௫ிக்கின்புத்இரரான ககஷ$வான் என்னும பழையரிஷி, 

சாஸிகேதர், கெளதமா, பைங்கியர், வராஹா, சிறஈததவமுள் ள சாண் 
டில்யர், குக்ஞூரர், வேணுஜம்கர், கலாபர், கடர்முத்லான ரிஷிச்ரேஷ் 

டர்கள் ௮நதச்சபையில புண்யகசைகளைச்சொல்லிக்கொண்டு மஹா 
தமாவான தர்மராஜாவினிடமிருஈகனர். அவ்வாராகவே க்ஷத்ரிய 

சிரேஷ்டர்களும் தர்மாஜரை அடுததிருந்தனர், வீசுவரியமுள்ளவ 
னும் மஹாத்மாவும தர்மதஇல் மனமுள்ளவனுமாகய முஞ்சகேது, 

விவாத்தனன், ஸங்கிராமஜித, துருகன், வீரனாுனஉகாளேனன், ௧௯௨ 

Govern gp air, ம சோல்வியடையாதவனாகிய கோமகன், சம்போஜ 

தேசத்தாசனான. கமடன், பலமுமஉறசாகும கிசமபினவரும் அஸ்த் 
ரத்தேர்ச்சள்ளவரும் அளவற்றபராக்கரப; மள்ளவருமாகிய யவனர் 

, களை, காலகேயா்களென்னும்௮ுஸுரர்களை வஜ்சாயுதநதரிகத தேவே 

ந் இரன் நடுங்கச்செய்கதுபோல் சானொருவனாகவே எபபோதும ஈட 

கச்செய்த மஹாபலசாலியான சும்பனன், ஜடாஸ-ஈன், Ww STS SES 

sre, Gi Birger, Grr gQ@epwotly ger, Huser, வங்கன், 

புண்ட்ரகன், பாண்டியன், ஒட்ரசாஜன், ஆஈ.தான், ஸுமித்ரன், பகை 

வரை ழிப்பவனாகெய சைபயன், சொதர்களுக்கு௮சசனாயே ஸும 

னஸ், யவனராஜன், சாணான், தேவா£தன், போஜன், பிமாதன், 

களிங்கதேசத்தரசனானச்ருதாயு தன், * மசதசாஜாவான ஜயலேனன், 
ஸுஈகர்மா,சேகிதானன்,பகைவசைககுறைப்பவனாகியபுரு, சகேதுமான், 
amr greet, விதேஹசாஜனாகியக்ருதக௲ணன், ஸாதர்மா, ௮னி 

ருத்தன், மஹாபலசாலியானச்ருதாயு, வெல்லமுடியாதவனாகய 
அனாபராஜன், க்ரமஜித், ஸுஈதர்சனன், சிசுபாலன், ௮வன்புதல்வன், 

கரூசதேசத்தாசன், ே தவதாருபமுள்ளவர்சளும் வெல்லமுடியா தவர் 

கஞுமான ஆஹுகன், விபரு௮, கதன், ஸாசணன், அக்ஞூான், க்ருதவர் 

மா, சினியின்பு சாீனாயெஸத்பசன், பீஷ்மசன், ஆக்ருஇ, வீரனான தபு 

Lop Bowen ei யெயாதவகுமார்ர்கள், சிற் தவில்லாளிகளானகேகய 
தேசத்தாசர்கள், ஸோமககுலக்தோனாகய தருப தீன், ம ஹாபலசாலி 

யும் ௮ஸ் திரங்களில்தேர்ந்தவனுமாகிய வஸுமான் முதலான அனே 
கம்கஷத்ரியத் தலைவர்களும் அந்சஸபையில் சூ குந்திபின்பு.த்ரராஏ ய, Baie 

டிரரைஉபாஸித்தனர். ஜனமேஜயராஜாவே/ ௮ர்ஜுனனையடைந்து
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புள்ளிமான்தாலாடையுடுத்து வில்வித்தைகற்றுக்கொண்டப்சதீயும 

னன், ஸாம்பன், யுயு.சானன், ஸாத்பசென் லம்பா சவகுமாரர்களும், 
OW Si Lor, அ௮னிருத்தன், புருஷசிரேஷ்டனான சைப்யன் முதலான 

அனேகரசாஜாக்களும் அங்கேயிருஈதனர், ஜனமேஜயராஜாவே ! 
தனஞ்சயனுக்குரண்பனான அும்புருவென்ஜுமகக்தர்வன் அங்கேளப் 

போதுமிருந்தான். தன்ம திரிகளோடுகூடிய சதொாஸேனனென்லும் 

கஈதர்வனும் மற்றுமுள்ளஇருபத்தேழுகர்தர்வர்களும், அப்ஸூஸ- 

களும அங்கே விற்றிருந்த டி.திஷ்டாரைஸேவித்தனர். பாட்டிலும் 
வாத்தியத்திலும ஸமர்கதாகளும சுருஇயிலும தாளத்திலும் "காலப் 

பிரமாணத்திலும் “ous Baie 3ஸ்தானத்திலும தேர்சசியுள்ளவர்க 

ளுமான கின்னார்கள் அப்பேர௫ூது அம்புருவினாலகடடனையிடப்பட்டுக் 

கந்தர்வர்களுட்ன்சேர்ர்் து மனத் ; Ba) உதிஸாஹததுடன் சாஸ்திப் 

படி. தேவலோகத்திய 4 தானங்களைபபாடிப்பாண்டவர்களையும் ரிஷி 

களையும் மகிழ்வித்துக்கொண்டி௬ஈதனர். * விர,தம் தவறு தவரும் ஸத் 

யம்தவரு கவருமான அச தஸபையிலிருஈதவர்கள 'பிரமமலோகத்தில் 
தேவர்கள் பிரம்மாவைஸேவிபபதுபோல தர்மசாஜாவைலேவித்தனர், 

  

ஐந்தாவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர்வம். (தொடரர்சி,) 
அய அதவிட த்க் வயப் 

(நாரதர் ஸபைக்தவந்து யுதிஷ்டிரரைக் தசலப்ரச்னம்சேய்தது,) 

அசசர்க்கரசசரான ஜனமேஜயசாஜாவே? மஹாத்மாக்களான 

பாண்டவர்களும பெரியோர்கருநம் கரதர்வர்களஞும் ௮ஈதச்சபையில் 

அவ்வாறு விற்றிருக்கையில தேவக்கூடடங்களினால பூஜிக்கபபட்ட 

வரும வேதங்கள உபநிஷத்துக்கள் இதுஹாஸபுராணங்கள் யாகம் 

முதலிய கருமங்கள்செய்யும்விஇகளின் வேறுபாடுகள் 5ஸ். அதம், 
ஸ்தோமம், கரஹம், ஸ்தோபம, பதம, கிரமம், சிகை, அக்ஷரம், 

இவற்றின் விசேஷ்கள், பூர்வ' கலபசரித் தரங்கள், ஸ்ருஷ்டிக்கு 

முன்னுள்ளவிஷயங்கள் : ” இவற்றையெல்லாமறிஈதவரும், *கல்பல௫த் 

I SSD, மத்யம, விளம்பிதம்என் று மூன் றுசாலங்கள்* 

2 பாட்டுக்களுக்கும் வாத்தியங்களுக்கும் இருக்கும்ஒற்றுமை, 
3 மகத்ரம், மத்தியம், தாரம்என்னும்மூன் றுஸ்தாயி, 

4 ஸ்வரஙசளின் ஆசோஹணாவரோனங்கள். 
8 ஸ்து.தம், ஸ்சோமம், கீரஹம், ஸ்்சோபமீஇனைமகத்ரங்கள். 

* 6 வதமர்சரங்களின் பொருள்களை விளக்கி அபஸ்தம்பர்முதலியோர் 
செய்த ஸீடுசரங்கள்,



ap ஸ்ீயஹாபாரதம். 

சங்களின்பொருள்களை ஸரியாகறிர்தவரும், பிரம்மசாரிவிரதம் தவ 

தவரும், ! ஊஹம் 2அபோஹம் (இவற்றில்தேர்ந்தவரும், ஈர்த்தன 

த்தையும் ஸங்தேத்தையும் ௮லுஸுபபவரும், எல்லாவற்றிலும் ஓப் 
பற்றவரும, 3பதினெண்வித்தைகளுக்கும பொக்ஷெமபோன்றவரும, 
இறந்த சர்த்தியள்ளவரும, கியாயசாஸ்இரம தெரிகதவரும், தர்மகங் 

களின் நுட்பத்தை யறிர்தவரும, அறுவேதாங்கங்களையு மறிந் தவரில் 
தமக்குயர்வில்லா தவரும், 4ஒருமை, $செயற்கை, 6வேற்றுமை, கூடு 

தல் இவற்றையறிர்தவரும, சொல்வன்மையும் தைரியமூம புத் இக்கூர் 

மையும மறவாமையுமுடையவரும், தக இரஈதெரிகதவரும், 4கவியும், 
உயர்ந்தவைதாழ்ந்தவை இவற்றின் வித்தியாலமறிநதவரும், பிசத் 

யக்ம ௮னுமானம்முதலிய பிரமாணகளின் துணிபையறிந்தவரும், 
9 லீர்து௮ங்கங்களோ௫கூடிய 15வா க்யெத் தின் குணதோஷங்களையறி 

ந்தவரும், ப்ருஹஸ்பதிபேசினாலும மேன்மேலும் உத்தாமசொல்ல 

வல்லவரும், தர்மார்த்தவ்மமோகதல்களென்னும புருஷார்த்தங்க 

ளின் லக்ஷணங்களை ஈன்றாக௮.றிஈ சவரும, இரதப்பிரமமாண்டததின் 
மேலம்சீமும மததியிலுமுளள உலகங்களெல்லாவற்றையும பிரதி 
யக்ஷமாகக்கண்ட மஹாஜ்ஞானியும், !1ஸாங்கியம் 1*மியாகம் இவற் 

றின்விசேஷங்களையறிந்தவரும, தேவர்களுக்கும் ௮ஸுர்களுக்கும 
விரோ.தஞசெய்யக்கரு அறவரும, !*ஸ௩ இ !4விசாரஹம்இவற்றின்உண் 
மையையறிகதவரும, இங்கிதங்களின் வேறுபாடுகளை யறிந்தவரும், 
13ஆறுகுணங்களைப்பியோகிப்பதில் ஜாக்ரெதையுள்ளவரும், சாஸ் 
திரங்களெலலாவற்றிலும ஸமாத்தரும், சண்டைமூட்வெதிலும் எ ஸ் 

1 கூட்டெவனவற்றைச் கூட்டிச்கொள்ளல. 
2 விலச்குவன வற்றை விலக்கல. 

3 காலுவேசம்,, ஆறுவேசாங்கம், சர்க்கம், மீமாம்ஸை, புராணம், தர்ம 
சாஸ் இரம், அயுர்வேதம், சனுர்லேசம், காஈதர்வலேசம, சாஜநீதி. 

4 ஒருபயனை ர் சலைமையாசச்கொளவது, 

5 அசுற்குப் பல உபாயங்களைச் சோப்பு, 
6 ஒன்றோடொன்று மாறுபடுங்காரியககள். 

7 ஒருகாலத்திற் பலகாரியங்கள் கூடுவது. 

8 எதிர்சாலஉணர்ச்சியுடையவரென்பது பழையஉரை, 
9 ப்சதிஜ்ஞை, ஹே, உசாஹஎணம், உபயம், நிகமனம். 

10 நியாயவாக்யெம். 11! ஜ்ஞூனயோசம். 

12 சர்மயோசம், 13 ஸமாதானம், 14 விரோதம், 

15 ஸந்தி-ஸ்கேசம்; விச்ரஹம்- விரோசம், யானம்-யுத்தத்துக்குப் 
போவது, ஆளனம்-- தன்னிடத்திலிருட்பது, தவை இபாவம்-- சேனைகளை 
இசண்வெகுப்புக்களாகப் பிரிப்பது, ஸமாச்ரயம்-- ஒரு பலவானை௮டுப்ப.து.



ஷஸபாபர்வம், க்றி 

Sas 5 gin விருப்பங்கொண்டவரும், எவ்வுலகத் இலும் ஸஞசரிக்கத் 

தடையிலலா'தவரும, சொன்னவையும் சொல்லாதவையுமான ௮னேக 
குணங்கள நிரமபினவரும, மிகப்ிபெரியமஹிமையும ஓளியமுள்ளவரு 

மான தேவரிஷியாயெ நராதமுனிவா, பாரிஜாதர் சிறாத ஞான 
முள்ள பர்வதா ஸுமுகர் ஸெளமயா ஆயேே தவரிஷிகளுடன்கூட 
எல்லாலோகங்களிலும் ஸஞசரித் தவருமபோது ஸபையிலுளள பாண் 

டவர்களைக்காண: விருமபி மலே வேகமாக அ௮நத்சசபைக்குவநதரா. 

அரதப்பிராமணரான நாரதர் ஜயததைப்பறறிய ஆசாவாதங்களினால் 

அ௮நதத்தாமசாஜரைசசிறபபிததா£, எல்லாத்தர்மங்களுநதெரிநததாம 
புத்தர் ௮௩௧ காரகழுனிவர்வாக்கண்டு தமமுடையதமபிமாருடன் 
கூட விரைவாக௪ தகொண்டு ௮ுழைததுப பக்தியுடன் தலைவணங்கி 

அ௮பிவாதனஞ்செய்தார், தர்மஈதெரிஈதவசானதர்மரஜா அகதராசதரு 

க்குத்தகுதியான ஆலளைசதைக்கொடுத்துச௪ சாஸ் இபபிரகாாம பசு 

வையும 'மதுபர்க்கததையும் அாக்கயெததையுமகொடுதது ரத்னங்களா 

௮ம விருமபத்தக்கபொருள்கள்எலலாவறறினுலும் ௮வரைப பூஜித் 
தா. யுதிஷ்டிரிடததில ஸரியானமரியாதையைபபெறறு நாரதர் 

ஸைகோஷமடைர்தார். வேதங்களின்கரைகண்டவசாகிய ௮ஈதநாரத 

மஹரிஷி பாண்டவர்களனைவராலும பூஜிக்கபபெற்றவாரகி 1ப் இஷ்டி 

ரைப்பார்த்துத தாமார்த்தகாமங்களென்னும புருஷார் ததங்களைபபற் 

Au பின்வருமாறுவினாவினா : ராஜாவே. ராஜ்யகாரியங்கள் ஸரி 

யாகஈடக்கின்றனவா ? உன்மனம் தாமத்இலவிருபபமுள்ள தாயிருக் 
கிறதா ? ஸுகங்கள அ௮னுபவிக்கபபடுசின்றனவா ? கருதினஅ தடைப் 

படாமலிருக்கிறதா ? அறம்பொருள் இன்பமென்னும்மூன்றனுள் அறம் 

பொருள்களைவிடாததும முன்னோகளானகூடஸ்தர்களால் நடத்தி 
வாபபட்டிதுமான மேலானகாரியத்தை ஈடத்திவருகிருயா ? பொரு 

ளினால் அறத்தையும் அறத் னுறபொருளையம மனமகிழ்ச்சியை 

முதன்மையாகவுடைய சிறறின்பத இனால் ௮றமபொருளிரண்டையும 
கெடுக்காமலிருக்கிறாயா ? ஜயிப்பவரிற்சிறாதவனே /! வேண்டினவற் 
றையெல்லாங்கொடுபபவனே / காலததையறிஈது தா மார்த்தகாமங்களை 

அநதச்தக்காலத்தில் பகுத.து அனுஷ்டிக்கத்தவருமலிருக்கொயா | ? 
GPpuppaCer! அரசனுக்குரிய இறுகுணக்களுடன்கூடத் தன்பக் 

கத்தில் 2ஏமும ௪ இரிபக்கத் இல் முமாகப் ப.ினான்காகநிற்குமஉபாய 
ங்களின் பலாபலங்களை ச் செமமையா கபபரீ ஸ்ஷிக்இருயா ? ஜயிப்பவரிற் 
  

இனிய ஆசாரம். 
2 மந்தீசம், ஒளஷதம், இர்திசஜாலம், ஸாமம், தானம், பேதம், தண்டம்,



கிர ஸீமஹாபாரதம்: 

சிறர்தவனே ! பாரகனே ! தன்பலத்தையும் Spin feo yc ஆசாய் 
ந்துபார்த்துப் பலவான்௧களுடன் ஸர்திசெய்அுகொண்டு எட்டுக் 
கருமங்களையும்கடத் துகிறாயா ? பரதடிமேஷ்டனே ! ராஜ்யத் ் தின்று 
கங்கள் 2ஏழும்கெடுக்கபபடாமலிருக்னெறன(வா 1? தனிகாகள் வறி. 

ஞர்கள் ௮னைவரும் உன்னிடத்தில் ௮ன்புடனிருக்கன்றனரா ? தூதர்க 
ளாலும் ஈம்பப்பட்டவே.று எஈதமனிதர்களா லும் உன்னிடமிருஈதா 

ag உன்னமைச்சரிடமிருஈதாவது மர்த்ராலோசனை வெளிப்படுத் 

தப்படாமலிருக்கிறதா ? ஈண்பர்களும்யகைவர்களும மத் இயஸ்தர்க 
ளும் செய்யக்கருஇயதை நீ ௮றிகறாயா ? ஸுஇயையும் விக் ஹத்தை 

யும் காலத்தை௮னுஸரித்துச் செய்துவருகிருயா ? தன்பக்கத் இலும் 
எதிரிபக்கத்திலும் $சேராதவனுக்குடி, இருவர்க்கும் 4பொதுவாக 

விருப்பவலுக்கும், ஜீவனத்தைததடுக்கா மலிருக்கறாயா ? வீரனே! 

உனக்குச்சரியானவாகளும் உன்னைவிட (ip திர்கதவர்களும் பொரு 
ளாசையுற்றவர்களாகப பரிசோ இக்கபபட்டவர்களும் உனக்குப புத்தி 
சொல்லத்தக்கவர்களும மேட்குலததோர்களும் அன்புள்ளவர்களு 

மான மந்திரிகள் ஏற்படுத்தபபட்டனரா ? பாரதனே 7? சாஜாவுடைய 

ஜய,ச்துக்கு மர்திராலோசனை காரணமன்றோ? ஈண்பனே ! மாதாத் 

தை வெளிவிடாதவரும் சாஸ் இரங்களில் ஸமர்ததருமாகிய அமைச் 
சார்களால் உனதுசாஜ்யம் ஈன்ராகாக்ஷிக்கப்பட்டு ௭ இரிகளால்கெடுக் 

கப்படாமலிருக்கெதா ? தூக்கத் துக்குட்படாமலிருக்கிறாயா ? காலச் 

திற் கண்விழிக்துக்கொள்ளுகிறாயா ? கார்யங்களையறிஈது yap 
றைப் பின்னிரவுகளிற சிரதிக்றாயா ? தனித்தும பலருடன்சோர்ச் 

அம் மர்த்சாலோசனை செய்யாமலிருக்கிறாயா ? நீ செய்த மாத்ரா 

லோசனை தேசமெக்கும்பாவாமலிருக்கற தா ? சிறியஉபாயமும் பெரிய 

பயனுமுள்ளகார்யங்களை ஆராய்கதெடுத்து ௮பபடி ப்பட்டவற்றை 
இடையூறுவராமலிருக்கும்படி உடனேசெய்யத்தொடங்குகிழுயா 7 

ஸந்தேஹிக்கப்பட்டவேலைகளனைத்.தும் உன்னால் நேரில்பார்க்கப்படு 
இன்றனவா ? (பார்த்தபிறகு) மறுபடியும் (வேலைக்கராரிடம்) ஒப்பிக் 

கப்படுசின்றனவா ? இவற்றிற் கலு துகொள்வது ஸாதகம். வேண்டிய 

வர்களும் பொருளாசையில்லா தவர்களும் குலக்கொமமாக வர்திருப்ப 
வர்களுமான வேலைக்காசர்களால் ௮ஈதவேலைகள் ஈடத்தப்பட்டுவரு 

1 பயிர், வர்த்தகம், கோட்டை, ௮ணை, ஆனைபிடித்தல், yoo suo gs 
தல், பொன்மணிகள்எடுழ்தல், வெற்றிடங்களில் ஜனஙகளைச் குடியேற்றுசல், 

2 தலைவன், அமைச்சன், அணைவர்,பொக்வெம்,சேசம்,சோட்டை,படை, 

3 உதாவீனன்.. 4 மத்தியமன்.



A fol GAA ம். 5G 

, இன்றிய? ராஜாவே! வீரனே ! உன்காரியங்களையெல்லாம் முடிந்த 

பிறகும் முடியுந்தருணத்தில்மட்டும பிறர் ௮றிகின்றார்களா ? முடியா 

தினவற்றை யாரும் ௮றியாமலிருக்கின்றனசா ? சர்மங்களிலும் எல்லாச் 
சாஸ் இரங்களிலும வித்வான்௧ளானஉபாத்இயாயர்கள் ராஜகுமாசர்க 

ளும்படைவீரர்களுமாகிய “நனைவரையும் பழகீகு்ெறனரா ? அனேக 

மாயிரம்மூர்க்கர்களுள் ஒருகற்றவனைவிலைக்குவாங்குகிருயா ? குற்றவ 

னன்றோ கார்பஸங்கடங்களில் இறர்தநன்மையைச்செய்வான். ர்க் 

கங்களனைத்தும் தனங்களினா ஓரம் தான்யங்களினாலும் ஆயுதங்களினா 

௮ம் தண்ணீராலும் யக்திரங்சகளினுலும இற்பிசளாலும் வில்லாளிக 

ளாலும் சிரப்பப்பட்டிருக்கன்றனவா ? புத்திசாலியும் ஞானும் AC sh 

இரியனும் நன்றாகப்பேசதிசக்சுவனுமாகய மர் இரிஒருவனே சாஜா 
வையும சாஜகுமாரனையும பெருஞ்செல்வமடையச்செய்வான். ஒரு 
வர்க்கொருவர் தெரியாத மும்கூன்று 2சாரர்களால் பிறர்பக்கங்களில் 
3 பதினெண்தீர்த்தங்களையும் தன்பக்கத்இல்' பதினைர் அதிர்த்,சங்களை 

யும் ௮றிகராயா ? சத்ருக்களைஸமைஹரிப்பவனே ! நீ எதிரிகளால்அறி 
யப்படாமல் ஈம்பப்பட்டவனாகி ஊக்கத்தைவிடாமல் எ.திரிகளெல்லா, 

ரையும் எபபோதும் அறியா ? சல்வியும கேள்வியும் மிகுதியாக 

வுள்ளவனும அழுக்காறற்றவனும் மேன்மேலுங்கேட்டுத்தேரிர்து 

கொள்ளுகறவனுமாயே மேற்குலத்தானானபுசோஹிதன் உன்னால் 
கெளாவிக்கப்பெற்றிருக்கறொானா ? சாஸ்இரவிதிகளையறிரந்தவனும் அண் 

ணறிவுள்ளவனும உள்ளுமபுறருவம்ஒத்தவனுமான அர்தப்புரோஹி 

தீன் உனதுறுக்னிகார்யத் இல் ஊக்கமுள்ளவனாகி 0ே ஹாமம்செய்த 
தையும் ஹோமம்செய்வதையும்' காலகதோறும் தெரிவிக்றொனா ? வே 
தாங்கங்களிலநிபுணனும் செஹகக்ஷத் இரங்களையறிந்தவனுமாகயசோ 

இடன் எல்லா 4அனிஷ்டங்களையும பரிகரித்கத்தக்கவனாக இருக்கி 

ரூனா ? வேலைக்காரர்களில் உயர்தாத்தார்உ்யர்ஈதகருமங்களிலும் ஈடு 
த்தாத்தார் ஈடுத்தரக்கருமங்களிலும தாழ்வானவர்தாழ்ந்தகருமங் 
  

I அனேகருள ஒருகத்றவனைச்சண்டெகெ௫ருயாஎன்பதுகருத௮. 

2 ஒற்தர். 
3 ஆதிபர்வம் 576, ௦19-ம்பசசங்களிற்சாண்க. இவர்களில்மக் திரி, இளவர 

சன், புசோஹிதன்ரீங்சலாகமற்றைப் பதினைவர் சன்பச்சச்தில்கொள்க. சன் 
uss 5 Bows $1), இளவரகன், புசோஹிதன் இவர்களுடன் ரஜாவேளப்போது 
ம்பழகுவசனாலும் அவர்கள் சாரர்களைக்கட்டளையிடும் நிலைமையுள்ளவர்களாத 
லாலும் அவர்களைச்சாரர்களைக்கொண்டு பரி£ீசாதிப்பது ஒழுங்காசாசென்பது 
சாஜநீ திசாஸ் இரத்.இன் அணிபு,. 

4 ஆகாயத்திலிருந்துஎரிகொள்ஸிவிழுவத, வால்ஈக்ஷ£ச்திரம்ளெம்புவ 2, 
பூகம்பம்உண்டாவ துமுசலியன. 

ம ௩



க ஸரீமஹாபாரதம், 

களிலும் கியமிக்கப்பட்டி ௬க்கென்றனரா ? பொருள்விஷய தீதில் பரிசத் 
தீர்களாகப் பரீக்ஷிக்கப்பட்டவர்களும் தரதைபாட்டன்பாம்பரையாக 
வர்தவர்களுமான சிறர்தமக இரிகளைச் சிற தகாரியங்களில் நீநியமிக்க 
மயா? கடுமையானதண்டனையினால் பிரஜைகளை ௮ இகமாக௮ச்சப் 
படுத்தாமலிருக்கொயா 2 பாதசிரேஷ்டனே ! உனதுராஜ்யத்தை மர் 
திரிகள் ஆளுன்றனரா ? யாகமசெய்பவர்கள் கர்மபபிரஷ்டனை ௮வ 
மதிப்பதுபோலவும் நயமில்லாமல்பிடிக்கும காமுகனைப் பெண்கள் 

அவமதிப்பதுபோலவும் ௮ஈதம திரிகள் உன்னை ௮வமதிக்காமலிருக் 
இன்றனசா ? உனதஸேனாபதி உத்ஸா ஹமுள்ளவனாகவும சூனாகவும 

பு.த்திகர்மையும துணிவும் தூய்மையுமுள்ளவஞாகவும ஈற்குலத்தோ 

ஞாகவும அன்புள்ளவனாகவும காரியங்களை முடிக்கும இறமையுள் 
ளவனாகவுமிருக்கிறானா ? எல்லாவககயு கீதங்களிலுமதோந தீவர்களும 
அஞ்சாதவர்களும் பரிசு தகர்களும பராக்கிரமசாலிகளுமான படைத் 

தலைவர்கள் உன்னால் கெள்சவமாக வெகுமதிசெய்யபபெறழு வருகின் 

றனரா ? சேனைக்குக்கொடுக்கத்தக்க உணவை(/ம வேதனத்தையும 
'திருஇப்படி ஸரியானகாலததில கொடுக்கிறாயா ? குறைக்காமலிருக்க 

ருயா ? இர்சுவேலைக்காரர்கள் வறுமையால் அன்னணித்துக்கும் வேத 

னத்.துக்கும் காலங்கடப்பதுபற்றி ௮ரசன்(2மல் கோபிப்பார்கள், அத 

அனர்த்தம் மிகப்பெரிதாக நினைக்கபபடுகிறது. தேசத்தில் பிரதா 

னர்களாயுள்ள ராஜகுமாரர்கள்௮னைவரு। உன்னிடததில் அன்போ 
டிருக்கின்றனரா ? யுத்தத்தில் உயிரையும்விடுவார்களா ? தன்விருப்பத் 
தையே முக்கெமாகக்கொண்ட.ஒருவன் உன்ஆஜ்ஞையைமீறியும் மற்ற 

௮மைச்சருடன்சேராமலும் பெரும்பயன் தரத்தக்க அனேககாரியங் 
களை முழுவதும தன்னிஷ்டபபடியே ஈட த் ; தாமலிருக்கறானா ? தன்முய 

ற்சியினால் காரியங்களைச்£ர்ப்படுத்துகிற ஒருமனிதன் விசேஷமான 
வெகுமானத்தையும் போஜனமவேதனங்களின் ௮பிவருத இியையும 

பெறுகறானா * வித்தைகளிலபயின்று ௮.றிவிலதேர்ஈத மனிதர்களின் 
குணங்களுக்குத்தக்கபடி இரவியம்சொடுதது அனுக்கரஹிக்கருயா ? 

பரதூரேஷ்டனே ! உன்காரியத்இல்உ மாணச்தையம் ஈஷ்டச்தையும் 

அடைந்த மனிதர்களின்குடும்பங்களைக் காப்பாற்றுகிறாயா ? பார்த் 

தனே. பயர்தாவது இளைத்தாவது உன்னை அடைக்கலமாக அடைந்த 

வனும் யுத்தத்தில்சோற்றவனுமான சக்றாவைப் புத்ரனைபபோலக் 

காப்பாற்.றுஇருயா ? ௮ரசே !! நீஒருவனே புவனிமுழுமைக்கும் தாய் 
போலவும் சரதைபோலவும் பக்ஷ்பாதமில்லாதவனாசவும் ஈம்பத்தச் 
கவஞாகவும்இருக்கிறாயா? பாதசிசேஷ்டனே ! உன்னுடையசத்துருக்
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கள், காமம், சூது, வேட்டைமுதலிய 'வ்யலனங்களிலிருக்கக்கேட்டூ 
2 மூன்றுவித்மானபலங்களையும் ஆசாய்ர்துகொண்டு விசைவாகவே 

எ.இிர்.ததுச்செல்லுகருயா ? பகைவரைஜயிப்பவனே 1 அதிருஷ்டவச 

மாகக் காலமநேர்ர்தபோ ௮ 3பின்பலததையும் 4மூலபலத்தையும் தன் 

உத்ஸாஹத்தையும் எஇரியின்தால்வியைபும் தெரிர் அகொண்டு 
புத்தயாத்திரைக்கு ஆரம்பிககிறாயா ? பகைவரைப்பரிதபிக்கச்செய்யும் 
மஹாராஜாவே.* முதலில உன்சேனைக்குச் சம்பளங்கொடுத்துப் 

பிறகு பிறர்தேசத்தின் சேணைத் தலைவர்களுக்கு அவாவர்கட்கேற்ற 

படி. விலைபெற்றபொருளகளை ரஹஸ்யமாகக் கொடுக்களுயா ? குந்தி 

பு.தானே ! முதலில் இக இரியங்களையடக்குவதனால் தன்னையேஜயித் 

அக்கொண்டபிறகு புலன்கீனையடக்காமல் தீவறிஈடக்கும்பிறசை வெல் 
லக்கரு துகிருயா ? நீ சத்துருக்களையெ இர்ததுச் செல்லுகையில் நீதி 

சாஸ் திரப்படி ஈன்ராகபபிரயோடிக்கபபட்ட ஸாமதானபே ததண்டங்க 

ளென்னுமுபாயங்கள் முன்செல்லுகின்றனவா ? மனிதர்கசாரே. உன் 

தேசத்தை உறுஇயுள்ள தாகச்செய்தபிறகு பிற ரிடம்செல் லுரயா 2 

அவர்களைஜபிபபதறகுப பராக்ரெமத்தைச் செலுததுகிறாயா ? ஜயித் 

soa அுவர்களைக்காப்பாறறுறொயா ? 5எட்டு௮ங்கங்களோடகூடிய 

6நதால்வசைசசேனையம உன்படைத்தலைவர்களால்கன்்ராகடடச்த்ப்பட்டு 

எ.இரிகளையெதிர்த்துக் கண்டிபபதாயிருக்கெதா ? பகைவரைத் துன் 

புறச்செய்கிற மஹாராஜாவே ! அயபல்சாஜ்யங்களில் பயி£றுக்குங்கால 

த்தையும் பயிரைக்காபபாற்றுங்காலக்தையும் விட்டுவிடாமல் மாற்றர 
சர்களைவதஞ்செய்கிருயா ? உன் னுடைய இகாரிகளனேகர்கள் உன் 
தேசத்இலும் பிறர்ே சசங்களி ஏுமுள்ள காரியங்களைச் சோர் தடத்த 

ஒருவரையொருவர் காபபாற் றிவருகின்றனரா ? ம ஹாராஜாவே!? உண 

வுகளையுழ் உடமபின்மேல்படத்தக்க சஈதனழவலஸ் இராமு தலியவற்றை 

1 மனஊச்சச்சைச் செடுப்ப த. 

2 மூன்றுவிதமான பலங்கள்:--மந்தரம்- சாஜயாலோசனை, கோசம்- 
பொச்ஜஷெம், சேனை- படை, 

3 பின்பலம தான் ஒருசேசிச்ைநோக் யுத்தததுக்குமுன்செல்லும் 
போது பின்சேசத்தரசர்கள் தன்தேசததை ஆகரமிககாமலிருக்கும்படி. எல் 
லைக்காவலாக வைச்கப்படும்சேனை, 

4 மூலபலம்-- தன்தேதத்தில் நிலேமையாக இருக்கும் சேனை, 

5 தேர், யானை, குதிரை, காலாட்கள், படைததலைவர்கள், வேலைச்சாரர் 
கள், வேவுசாரர்கள், அர்தஅந்ததேசககளின் தலைவர்கள். 

4 மூலபலம் - பரம்பரையாகவர்த சேனை, மந்திரி முதலியவர்கள் மிதீர 
பலம், ப்ருசிபபலம், ஆடவிசபலம்,



௨௦ ஸீமஹாபாரதம், 

யும் மோக்கத்தக்கவற்றையும் உனக்குஈம்பிக்கையானவர்கள் பாது 

காக்கன்றனரா ? பொக்கிஷமும, தான்யசாலையும், வாகனங்களும், 

வாயிலும், ஆயு.தங்களும, தீரவ்யத் தின்வாவும, உன்னால்ஈன்மைபெற்.று 
உன்னிடம்பற்றுள்ளவரால் ஈடத்தபபடுகின்றனவ் ? மனிதர்களுக்க இ 

பதியே! (சமையறகாசல் முதலிய) ஸமீபத்தாசாலும் (சேனைமுதலிய) 

வெளியோசாலும் உனக்குத்தீங்குவராமலும, உன்சுற்றததாரரல் அவர் 
களுக்குச் தீங்குவராமலும, சுற்றத்தாருள்ளும ஒறாவசாலொருவருக் 

குத் திங்குவாமலும் பாதுகாக்கிறாமா ? பானத்திலும சூதாட்டத் 

இலும் (வேட்டைமுதலான) விளையாட்டுக்களிலும பெண்களிடத்தும் 
உன்மனம்பற்நினதனாலுண்டானசெலவைக் காலையில (கணக்கர்கள்) 

2 தெரிகதுகொள்ளாமலிருக்கின்றன121 ? 3வாவின் காற்பாகதஇலாவது 

அரைப்பாகத்திலாவது முக்காற்பாகத்திலாவது உன துசெலவுமுடி 
ந்துபோகிறதா ? உறவினரையும அசாரியர்களையும் மூ.சதோரையும் 

வாரத்தகர்களையும் சிற்பிகளையும் அடுததவரையும் வறிஞர்களையும் தனங் 
களாலும் தான்பங்களாலும் அடிக்கடி. அனுக்கெஹிக்கிறாயா ? வாவு 

செலவுபார்கக நியமிக்கபபட்ட கணக்கர்கள எழுத்துக்காரர்களனை 
வரும் ஒவ்வொருநாளும் காலைவேளைகளில வரவுசெலவுகளை 4ஈட 
தீதுச்றனரா 7 காரியங்களில்ஸமர்ததர்களும ஈன்மையைக்கருதுகிற 

வர்களும் நெகொளாக௮ன்பா்களுமானஅ இகாரிகளை முன்னேகுற்றத் 

தசைக்காணாமல் அவர்களை அ௮.இகாரங்களிலிருக து விலக்காமலிருக்கி 
மயா? பாசதனே.! உயர்ந் தவர்களும தாழ்ஈதவாகளும் நடுத் தாமானவர் 

கஞுமாகிய மனிதாகளைய நிஈத அவரவருக்கு தீதக்கவேலைகளில் ௮வர் 

அவர்களைநியமிக்கிறாயா ? ௮சசனே ! * உலோபிகளும திருடாகளும் 
பகைவர்களும் வேலைபபபிற்சியிலலா தவர்களும் உன்காரியங்களில்பிச 

வர்த் திக்காமலிரறுக்கன்றனரா ? தஇருடர்களாலும் பொருளாசை 
கொண்டவர்களாலும் பெண்களுக்குவசப்பட்டராஜகுமார்களாலும் 

உன்னாலும் உனதுசாஜ்யம் பீடிக்கப்படாமலிருக்கறெதா ? பயிரிடுவோர் 

கள் திருபதியோடிருக்கின்றனரா ? ' உன்ராஜ்யத்தில் நீர்நிறைந்த 

  

i அவற்றில் 'விஷஸலம்பதமில்லாமலிருக்கும்படி பார்க்சின்றன.சா ? 
2 தெரி துகொள்ளாமவிருகன் தனரா என்பதற்கு ஈடக்காமலிருக்கிற 

தாஎன்பதுகருத்து. பானம்முசலிய விஷயஙகளைப்பற்றிய செலவைத் தர் 
மானுஷ்டானகாலமான காலைவே ளையில் தெரிவித்தால அ௮ப்போதுவகதிருக் 
கும் புசோஹிதர்மு சலான பெரியோர்கள் கெடுதலையறிக்துவிட்டுவிவொர்கள் 
என்ப, பழையஉசை,, 

3 வரவுக்குட்பட்டுச் செலவிருச்கவேண்டுமென்ப துசருத்.து. 
4 தெரிவிச்னெ.றனரா ? என்பதுபழையஉசை, 
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பெரியதடாகங்கள் ஒவ்வோரிடங்களிலும் இருக்கின்றனவா ? பயிர் 

னது வானத்தையெ திர்பாராமலிருககிறதா ? பயிரிடுகிறவர்களுக்குச் 

சோறும வித்தும ஈஷ்டபபடாமலிருக்கின்றனவா ? ஓஒவவொருவளுக் 

கும நூற்றுக்கணச்கானதன த்தை வட்டி க்குக்கடன்கொடுத்து உப 
கரரஞ்செய்கிரயா ? ௮ன்பனே /! உனதேசத தியவர்ததகம் யோக்யெர் 

களானமனிதர்களால் ஈன்றாகஈடத்தப்படடுவருகிறதா ? அன்பனே! 

வர்த்தகத்தைச்சிர்கதுதான் இவவுலகம் ஸ-ுகமாக அபிவிருததியாகி 

றத. சாஜாவே' 1உன்தேசத்இல் சூரர்களும அகிவுமுதிர்கதவர் 

களும் நன்னடையுள்ளவாகளுமாகிய 268ஈது துபோசேர்நது தே 
சததுக்கு சகேரமததைச்செய்கின்றனரா ? நகரஙகளைக்காபபதற்காகக் 

இரொமங்கள்ஈகாங்கள்போலீவுமடி இரா மங்களின் எல்லைகள் இரொமங்கள் 

போலவும் செய்பட்பட்டிருக்க்ரனவ! 2 அவையெல்லாம உன்வச 

தீதிலிருக்கன்றனவா ?உன்தேசதஇல் திருடசையடி பபவர்கள் மேனை 
யினல்தொடாபபட்டு ஸமபூமிகளிலும் மேடுபள்ளங்களிலும் BET ey 
களிலும ஸஞசரிக்கின்றனரா ? மங்கையாகளை அன்பாகஈடத துரயா? 

அவர்கள் நன்றாகபடா துகாககபபட்டி ருக்கிராகளா ? அவர்களை ஈம் 

பாமலிருக்கிறாயர் ? அவர்களிடம சஹஸ்யததைச௪ சொல்லாமலிருக்கி 

மூயா? ராஜாவே ! காலங்கடக்கததகாதகாரியததைக்கேட்டு அதன் 

பயனையுமதராய்ஈது பிறகு ௮ஈதபபா£ததில இன்பங்களை௮னுபவித் 

அசக்கொண்டு படுக இராமலிருக்கிறாபா ? ராஜாவே ! இரவில் saps 

லிரண்டுயாமங்கள் தூகபெ பின்யாமத்திலெழுந்து அறமபொருள்க 

ளைப்பற்றிச் இர திகடழுயா ? பாண்டவனே 1! ஒவ்வொருநாளும் கால 

தீதிலெழுநது அலங்காரங்களைச்செய் தகொண்டு காலஈதெரிஈதமந் 

திரிகளுடன்கூட ஜனங்களுக்குக் காட்சிகொடுக்கிறாயா ? பகைவரை 

யடக்குிறவனே ! சிவபபுஉடுபபுக்களைத்தரிக்தும சீத் திகளைக்சையிற் 

பிடி, ததம செவ்வையாக அலங்காசங்களைச் செய்துகொண்டுமிருக்கும் 

மனிதர்கள் உன்னைககாபபதறகாகச் சூழ்ர் திருககின்றனரா ?சாஜாவே! 

தண்டிக்கத்தக்கவர்களையும் பூகிக்கத்தக்கவர்களையும் ஈன்றாகபபகுத் 
  

1 ஒவ்வொருரொமத்தினுடைய் க்ஷமகாரியககள், 
2 ப்ரசாஸ்தா (உததரவுகொடுப்பவன்), ஸமாஹர்ச்தா” (ஜனஙகளிடம் 

தீர்வைவாவ&! ராஜாவுக்குக்கொடுக்கிறவள்), ஸம்விசாதா (பிரஜைகளுககும 
ஸமாஹர்,சதாவுக்கும் இடைபிலிருஈது வேலைபார்ப்பவன்), லேககன் (எழுது 
கிறவன்), ஸாக்ஷி Barr,” 

3 Msourow ஸாயங்காலத்தைச்சேர்க்ததர,சலால், இரண்டாவது மூன் 
ருவதுயாமமே முதலிரண்யொமற்களென்று சொள்க, பின் யாமம் என்ப 
தற்ரு சான்சாம்யாமம் என்று பழைபஉரை கூறுஹெது, அதனாலும் இது 
துணியப்படும்.



Ao. ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

தறிர்து ஈண்பராயினும் பகைவராயிலனும் அவர்கள்விஷயத் இல் யம 

னைப்போலச் சமமாகநடக்கிறாயா ? பார்த்தனே ! உடம்பின்ேகோயை 

ஒளவூதங்களாலும பத்தியங்களாலும மனத்தின்கோயைப், பெரி 
யோர்களை அடுப்ப தினாலும் எபபோ ம் கிவிருத்திசெய்கருயா ? tere 

டு௮ங்கங்களோடுகூடிய சிசத்ஸையில் ஸமர்த்தர்களும் வேண்டினவர் 
களுமான வைத்தியர்கள் உன்சரீரததில் எபயோதம அன்பும் ஹித 
முழுள்ளவர்களாயிருக்கின்றனரா ? சாஜாவே / உன்னிடம வியவஹா 

சதீஇற்காகவந்த வாஇபபிரதிவா இகஞூக்குப பொருளாசையினாலா 

வது அறியாமையினாலாவது காவத்தினாலாவது எவவகையிலும் 

நியாயவிசோதம்செய்யாமலிருககருயா ? பொருளாசையாலாவஅ அறி 

யாமையாலாவது பிறசைஈம்பியாவ 9 பிறர்ஸ்கே ஹத.இனாலாவது அடு 

த் தமனிதர்களின்பிழைப்பைகச் கெடுக்காமலிருக்கிறாயா ? பட்டணத்தி 

௮ம் தேசத்திலுமுள்ளவர்கள் ௭ இரிகளினால் பொருள்கொடுத்து 

வசப்படுத்தப்பட்டவர்களாக ஒன்றுசோஈது எவவகையிலும் உன்னு 
டன் பசைச்காமலிருக்கின்றனரா ? உன அுவலிமையினால்வெல்லப்பட் 

டுத் தன்வலிமைகுறைஈத சத்ருவானவன் 2மதரத்இனாலாவஅ மரத் 

சம ஸைனயம். இசண்டினாலுமாவது வலிமையுள்ளவனாக எவ்வகையி 

௮ம் ஆகாமலிருக்கிறானா ? தலைவர்களாயுள்ளஅரசர்கள் அனைவரும 

உன்னைநேசிக்கின்றனரா? அவர்கள் உன்னால் அழைக்கப்பட்டு உன் 

காரியத்துக்காக உயிரையும்விவொர்களா ? 3எலலாவித்தைகளிலும் 

பிராமணர்கள்விஷயத்திலும் குணங்களையனுஸரித்து உன்மரியாதை 

நடந் துவருகிறதா ? முனிவர்கள்விஷயத் இலும் உன்ஈன்மைக்குக்காச 

ணமான சிறந்தபூஜைஈடர் துவருகறதர் ? ஸ்வாக்கக்தையும மோக்ஷத் 

தையும் தருவனவா௫ய நித்தியதக்ஷிணைகளை அவர்களுக்கு௮ளிக்கி 
ருூயா? வேதத்தலைறியபபட்டவையும் முன்னோர்களாலாசரிக்கப் 

பட்டவையுமான வேதோக்தகர்மங்களை அ௮வர்களைப்போலவே ஊக் 

சத்துடன் செய்துவருகிராயா ? குணங்கள்பொருஈ இனபிசாமணர்கள் 
  

1 எட்டுஅஙசகங்களாவன. 1, சல்யம்-சேகச் துக்ருள்ளிருக்கும் (per aps 

லியவற்றை எடுப்பது. 2. சாலாகயம்-கு ௪தி கீர்எடுப்பது, 8. காயி த்ஸை- 
கோய்க்கு மருர்துகொடுப்பது. 4, பூசவிசதை- பேய்முதலியவற்றை ஒட்டு 
வத. 5. கெளமாசப்ருத்யம்- குழாதைகளுக்கும் ஸ்தரீகளுக்கும் வைத்தியம், 
6, ௮சததர்இரம்-௭ விஷவைத்துயம். 1. ரஸாயன தநரம் -தேசபுஷ்டி ஆயுள் 
முதலியவற்றை உண்டாச்குவ2. 8. வாஜீகரணம் போகங்களில் 29608 
ஸாஹப்படுத்துவ.து. 

2 மர்தரம்- புத்திபீலம், 
3 நதிஷ்டதி என்பசை மாற்றிப் பாடங்களையனுஸரித்தும் பழையஉரை 

யை அனுஸரித்தும் ௮னுதிஷ்டதி என்று பாடம்சொள்ளப்பட்டது.



ஸ்பாபர்வம், ௨௩. 

உனதுஇருகத்தில் சுவையுளிளிறந்தபோஜனங்களை "உன்முன்னிலை 
ரில் தகதிணையோடுபுஜிக்கன்றனாா? வாஜ பேயம் பெளண்டரீகம்முத 

லிய யாகங்களெல்லாவற்றைய/ம மனஉறு BP ur Bur பிச்தியோடும் பூர் 
ணமாக நிறைவேற்றமுயல்கின்றாயா? உறவினரையும ஆசார்யர்களையும் 

மூத்கோரையும் தேவர்களையும முனிவர்களையும் ரொமங்களின்முக்க 
யமான (அ௮சசுமுதலிய) புண்ணியவிருக்ஷங்களையும் பிராமணர்களையும் 

வணங்குஇராயா ? குற்றமற்றவனே 7! உன்னால் யாருக்கும் வயஸனமா 

வது கோபமாவது உண்டாக்கப்படா மலிருக்கின்றதா ? மங்கள இரவி 
யங்களைக் கைகளிலவைத்துக்கொண்டு ஜனங்கள் உன்பக்கத்திலிருக் 

இன்றனரா ? குற்றமறறவனே ' தாமார்த்தகாமங்கம£ப்பகுத்தறிவதும் 
ஆயுளையும்புகழையம தஞ்வஆமாகய இரத (மாற்கூறிய) புத்தியும் 

நடையும் உன்னிடததிலிருக்கஸ்றனவா ? இரதபபுத இியோடி ருப்பவ 

னுக்கு சாஜ்யம்கெடா து. அபபடிப்படட௮சசன் பூமியைஐயித்து 

மிசவும்ஸுஈகமாக அபிவிருத தியடைவான்.' wills ததமான மனத்தூய் 

மையுள்ளவனும குறறமறறவனுமான யோக்வென் திருட்டுத்தொழி 
லில் பழிசுமத்தபபட்டபோது, ௮வன் ஸமர்த்தர்களான௮ இகாரிகளி 

னால் பொருளர்சைகொண்டு சாஸ் இரங்களைப பாசாம$ல கொல்லப் 

படாமலிருக்கிறானா ? குற்றம்செய்யும்போது உளவறீந்தவர்களால் 

பார்க்கப்படடுக் இருடபபெபொருளுடன் பிடிக்கப்பட்டகுற்றவாளி 

யானதிருடன் பொருளாசையி, )ல விடப்படாமலிருக்கிழுனா £? பார 

தனே? செல்வனுக்கும் வறிஞனுக்கும உண்டானவியவகாரங்களை 

உன துநியாயஸபையோர் டொருளுக்கிணங்கி வித்தியாஸமாகப பாரா 

மலிருக்கன்றனரா ? நாஸ்திகம், பொய், கோபம், ஊக்கமின்மை, காரி 

யங்களைவிளமபித்தல, தெரிஈசவர்களைபபாசாமை, சோமபல், லம் 
புலன்களிலாபொடு, ஒருவனாகவேகாரியங்களை ஆலோபெப ௮, காரி 

யம்தெரியாதவாகளுடன் ஆலோசிப்பது, கிச்சயிக்கபபட்டவற்றைச் 

செய்யாமலிருப்பது, மர்த்ராலோசனையை ரஹஸ்யமாக வைத்துக் 
கொள்ளாமை, மங்களகாரரியக்கள் முகலியவற்றைச் செய்யாமை, யாவ 
ர்க்கும் இிர்கொண்டெழுக இிருபபது யெ பதினான்்குராஜதோஷங் 
களை நீவிட்டிருக்கிருயா ? வேரூன்றின௮சசர்களும்” இந்தக்குற்றக் 
களினாற் பெரும்பா அங்கெடுவர். உண துவேதங்கள் பயன்பட்டனவா? 
உன்னுடையதனம் பமன்பட்டதா ? உன அமனைவிகள் பயன்பட்ட 
னசா ? உனதுகல்லிகேள்வி பயன்படீடனவா ””? என்று நாரதர் ப்சச் 
னழ்செய்தார். 

யுதிஷ்டிரர், * வேதங்கள்பயன்படுவ.துஎவ்வகை ? பொருள்பயன்



௨௪ ஸீமஹாபாரதம். 

படுவது எவ்வகை ? மனைவி பயன்படுவது எப்படி ? கேள்விபயன்படு 

வது எவ்வாறு??? என்றுகேட்க, நாரதர், * அக்னிே ஹாத்ரத். இனால் 
பயன்படுவது வேசம், கொடுப்பினொலும் ௮னுபவிபபதினாலும் பயன் 
படுவது பொருள். இன்பத்இனா.மும் ஸு.தஇயினாலும் பயன்படுபவள் 

மனைவி, வணக்கத்தினாஓம ஒழுக்கக் இனாலும் பயன்படுவ து கேள்வி” 

என்றுமறுமொழிஉரைத்தார், சிறாததவமுள்ள நாரதமுனிவர் இவ் 
வாறுசொல்லியபிறகு யு திஷ்டிரரைத இரவியலாபச்இற்காகத் இரும்ப 

வும்வினுவத்தொடங்கினார் : ** தரரழேசச் இலிருர் துவந்த வணிகர்க 
ளிடம் சுங்கம்வாங்குகிறவர்களால குறிபபிககப்பட்டசுங்கம் வாங்கப் 

படுகின்றதா ? ராஜாவே! உனதுரகாத்திலும் தேசததஇிலும் கெளா 

விக்கப்பட்டமனிதர்கள் மோசங்களிலஅகப்படாமல சரக்குக்களைவரு 

விக்ச்றனரா ? ஈண்பனே ?/ அர்த்தசாஸ் இரம்தெரிஈதவரும் தர்மத் 
அக்கொற்றுமையாகத் தமதுலாபத்தைபபார்ப்பவருமாகிய பெரியோர் 

களின் தர்மார்த்தங்களடங்கியசொற்களை என்றும்கேட்கிருயா ? உழ 
வுத்தொழிலினுலுண்டான பூக்களும் கனிகளுமாகிய பச்சைத்தான் 

யங்களிலும் உலர்கததான்யங்களிலும, பசுக்களின்புஷ்பங்களும் பலக் 

களுமாயெ பால்நெய்களிலும் ஸாரமானவை தர்மதஇற்காகப பிரா 

மணர்கஞுக்குக் கொடுக்கபபடுகின்றனவா ? எப்போதும எல்லாச்சிற் 

பிகளுக்கும சாஓுமாஸங்களுக்கு வேண்டியபொருளையும் கருவிகளை 

யும்குறித்தகாலத்தில் ஈன்றாகக்கொடுக்கருயா ? மஹாசாஜாவே.' செ 

ய்தவேலையைப டார்க்கிராயா ? செய்தவனை௪ சிலாகக்கருயா ? தெரிர் 

தவர்களின்ஈடுவில் கெளாவிதது அவனுக்குப் பரிசளிக்கராயா ? பாத 

சிசேஷ்டனே ! பிரபுவே /! யானை, குதிரை, தேர்களைபபற்றிய முதல் 

நூல்களெல்லாவறறையும் கரஹிஈகருயா ? பாதசிரேஷ்டனே ! உன் 

கருகச்திலகலுர்வேதத்தின்ஸ-௫த் இரங்களும் நகாத்துக்குரிய யர் இர 

சாஸ் இரத இன்ஸ-)த் இரங்களும ஈன்ருகபபயிற்சி செய்யபபடுசன் 

றனவா? குற்றமற்றவனே ! எல்லா௮ுஸ் இரங்களும் 1பிரம்மசண்ட 

மென்றுசொல்லப்பட்ட மந்த்ரஸித்தியும் சத்துருக்களையழிப்பன 

வாகிய விஷபபிரயோகங்களனைததும் உனக்குத தெரிரஈதிருக்கன் 

றனவா? அக்னிபயத்திலிருஈதும ஸர்ப்பபயத் இிலிருர் தும் சோகபய 
ததிலிருஈதும் பேய்பிசாசுபயத்ஜிலிருுதம உன்தேசமனை த்தையும் 

காப்பாற்றுளொயா ? தர்மந்தெரிரதவனே / ௬ண்ணில்லாதவர்களையும் 
ஊமைகளையும் மூடவர்கக்£யும முங்கஹீனமுள்ளவர்களையும் ஆதரவற் 
நவர்களையும் ஸர்யாஸிகளையும் தரைபோலக் காப்பாற்றுகறாயா ? 

௩ 
  

1 அபிசாரலிச்தை,



பர்வம், உ௫ 

மஹாசாஜாவே.! உறக்கம், சோம்பல், பயம், கோபம், மிருஅத்தன் 
மை, காரியங்களைவிளம்பி தீதலென்னும் ஆறுதிங்குசகளும் உன்னால் 

விலக்கப்பட்டி ரக்கனெறனவா ””? என்ரார். கெளாவ௫ரேஷ்டரும் மஹா 
தீமாவுமான தர்மராஜா பிராமணோ த்தமரான ராரசருடைய சொற்க 
சக்கேட்டவுடன் ஸர்தோஷமடைகது அவர்பாதங்களில்வணக்டு 
அபிவாதனஞ்செய்்.து கடவுளுக்கொப்பான௮ந்தமுனிவணைப்பார்த்.து, 

நீங்கள் எவவாறுசொன்னீர்களோ அ௮வவாறு செய்வேன். என் 

அறிவானது மிக்கமேன்மைகயெற்றது'” என்றுசொல்லி அவ்வாறே 

செய்யவுர் தொடகஸ்டஇனார். அதனால், அஈதராஜா கடல்சூழ்ர்தபுவனி 
யையும்பெற்றார். நாசதர், * எந்ததரசன் ரான்குவருணங்களையும் 
காப்பாற்றுவதில இவ்வாறு௩டிக்கன்றானோ ௮வன் இம்மையிலும் 
மிகச்சுகமாக மடுழ்ந திருர்.து மறுமையிலும் இர் இரலோகத்தையடை 

வான்” என்றுசொன்னார். 

  

ஆறாவது அத்தியாயம். 

  

மந்த்ரபர்வம். (தோடர்ச்சி) 

(தம்ழடையஸபைக்தஒப்பான ஸ்பையைக் கண்டதுண்டா வேன்று 
தர்மராஜர்கேட்க, நாரதர் தேவஸபைகளைக்கண்டிநப்ப 

தாக மறுமோழிகூறியது,) 

தார்மராஜாவான யு திஷ்டிர், நாரதமஹரிஷி சொன்னபிறகு 

௮தைக்கொண்டாடி அவரால் அனும இகொடுக்கப்பெற்று முறைப்படி 
மறுமொழியுரைத்தார் : * பகவானே. நீங்கள் இந்தத்தாமத் இன்துணி 

பைச் சாஸ் இரப்பிரகாரமும் யக் இயுக்தமாகவும் உசைத்தீர்கள், இந்த 

ஒழுங்கானது என்னால் கூடியவரையில் சாஸ் இரத்தையலுஸரித்துச் 
செய்யப்படுகிறது. (மூற்காலத்தாசர்கள் நியாயமாகத் தனங்களைச் 

சம்பா இத்துக் காரியங்களைச் செய்யவேண்டியமுறைப்படி உபாயங்க 

ளினால் பயன்படச்செய்தனர்.) * ௮இல் ஸுதேஹமில்லை. பிரபுவே 
யாமும் ௮வர்களின்ஈல்வழியிற் செல்லலிரும்புிறோம்) 2 "ஆனால் வர் 
கள் மனத்தைக்கட்டி நடந்ததுபோல நடக்கமுடியாது” என்றார். தர் 
மாத்மாவும் சிறந்தமஹிமையுள்ளவருமான பு இஷ்டிரர், காரதர்சொன் 
னதைச் சிறப்பித்து இவ்வாறுசைத்து ௮வர்சொல்லைக்கொண்டாடி, 
அளவற்றமஹிமையள்ளவரும் தரிலோகலஞ்சாரியும் தேவரிஷிய 
மான அந்தராசதமுனிவர் ஸுகமாகஉட்கார்்.து இரைப்பாறிச் சற்.று 

Be



௨௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

கோமானபின், சரியானகாலமென்றுகண்டு அவர அருகிலிருந்து ௮௪ 

சர்களின்ஈடுவில் வினாவினார் : ** பிராமணரே? நீங்கள் ஐ இயில் பிரம் 

மாவினால்படைக்கப்பட்ட பலவசையான ௮னேசலோகங்களைப் பார்த் 

அக்கொண்டு மனோவேகமாக எப்போ தும ஸஞ்சரிக்கறீர்கள். இந்த 
ஸபையைப்போன்றதாகவாயினும் இதநகு மமேற்பட்டதாகவாயினு 

மூள்ள ஒருஸபை இதற்குமுன் எங்கேயாவது பார்ச்கப்பட்டதா ? 

இனியாவது உண்டாகுமா ? கேட்கின்றஎனக்கு , இதைச்சொல்வீ 

ராக?” என்றார். அரந்தத்தர்மாஜாவின் ௮ஈதச்சொல்லைக்கேட்டு நார 

தர் புன்னகையுடன் இன்சொல்லாகப பின்வருமாறு அவருக்கு மறு 

மொழிகூறலானார் : *அன்பே ! பாகவம்சத்தாசே? உன்னுடைய 

இர்தஸபையைப்போன்ற சத்னமயமானலபை மானிடலோகத்தல் 

இதற்குமுன் காணபபட்டதுமில்லை; கேட்கப்பட்ட துமில்லை. பாத 

சிரேஷ்டனே ! உனக்குக் கேட்கவிருபபமிருககுமாயின் பமஸபையை 

யம் வருணஸபையையும் “இர இரலபையையும குபேரஸபையையும்பற் 
றிச் சொல்வேன். பாதசிரேஷ்டனே ! எல்லாவற்றிலுமறந்த தும், 

களைப்பைறீக்குவதும், சேவலோகத்திற்கும மற்றலோகங்களுக்கு 

முறிய போகங்கள்பொருஈஇியதும், எல்லாஉலகங்களின்உருவங்களு 
மமைந்தனும், தேவர்களாலும் பிதிர்தேவதைகளாலும் ஸாத்தியர்க 

ளாலும் இர் திரியங்களைஜயித்துச் சாஸ் இரபபடி, யாகங்கள் செய்தவர் 
களாலும் சாந்தர்களானமுனிவர்களாலும வேதங்களாலும் தக்ஷிணை 

களோடுகூடியயாகங்களாலும் ௮டையபபெற்றதுமான பிசம்மஸபை 
யைப்பற்றியும் சொல்லுவேன் ”” என்றார். 

இறந்தமனமுள்ள தர்மாஜாவானயு இஷ்டிரர், காரதரால் இவ்வா 

அசைக்கப்பெற்றபின், தம்முடைய ஹோ கார்களோடும் அங்குள்ள 

எல்லாப் பிராமணோத்தமர்களோடும நாரதரைப்பார்த்துக் கைகூப்பிக் 
கொண்டு சொல்லலானார்: ச பிராமணரே! அந்தச்சபைகளெல்லாவற் 

றையும் சொல்லுங்கள். நாங்கள் கேட்கவிரும்புகிறோம். அந்தச் 

சபைகளிலுள்ள பொருள்கள்யாவை 7 அவற்றின்அகலமென்ன ? நீள 

மென்ன ? அந்தப்பிரம்மலபையில் பிமமமாவை ஸேவிபபவர்யார் ? மற் 

றச்சபைகளில்-தேவாாஜாவானஇக் இரனையும் சூரி.பபு.த் இரனான யமனை 
யும் வருணனையும் குபோனையும் லேவிப்பவர்யார் ? பிரம்மரிஷியே ! 

இவற்றையெல்லாம் கிரமமாக நீங்கள்சொல்லக்கேட்க எங்களுக்கு 
      

! பவதா- என்றடடடம்கொள்ளப்பட்டத. பவிதா - என்னும் பாடத்திற் 
குச் 'சாணப்பட்டிருக்கிறதா ? என்பதற்கும் பிறகு * இனியாவது உண்டாகு 
மா?! என்று சேர்திதுச்சொள்ச.
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மிக்கவிருப்பமிருக்கெ.து”” என்றார். இவ்வாறு தர்மாஜரால் கேட் 

கப்பட்ட நாசதர், “ராஜாவே. அந்தத்தேவஸபைகளைப்பற்றி இப் 

போது வரிசையாக கான்சொல்லுகறேன் ; கேளும்”? என்றுசொல்லி 
னா, 

  

ஏழாவது அத்தியாயம், 

ம்ந்த்ர பர்வம். (தொடர்ச்சி) 
——— ke 

(இந்திரலபைச்சிறப்பு.) 

மாசதர், * கெளரவராஜனே.! உயர்ஈத கிறபவேலைசெய்யப்பட் 
டதும் இதான் தன்சக்திபிலை௮டைஈததும ஸ-டிர்யனுக்கொப் 

பான ஒளி யோடுவிளங்குவதுமான இரதரனதுதிவயஸபை' நூறு 

யோசனைஅகலமும நூறறைமபதுயோசனைநீளமும சேதுயோசனை 

உயாமுமுள்ளதும, Hos SHAG ug, நினை தீத்படிசெல்வ ம, 

மூப்பு துன்பம களைபபு ௮சசஙகளைபபோககுவதம, ஸுகத்தையும 

ஈன்மையையும தருவதும, வீகெளும ஆனைங்களுமுள்ள தும, மனத் 

இற்கினியதும, கற்பகவிருக்ஷஙகளினால சோபிபபதமாயிருக்றெது. 
பாசதனே ! குரஇபுதானே 1? ௮நதசசபையில் தேவேரதிரன் சரீடத் 

தையும் சிவபபு ரததினமிழைதத தோள்வளைகளையும் தூாயஆடை 
களையும் விசித் தரிமானபுஷ்பமாலைகளையும தனது திவயசரீ சத் தில்தரித் 

அச் 1௪௫, மஹே இராணி, ஸ்ரீ, லக்ஷமி, ஹ்ரீ, சாச.இ, கார்தியென் 

னும்ஸ் திரீகளுடன் உயர்ஈதஸிமமாஸனத் இல விற்றிருக்கிறான். சாஜா 
Ca! ௮ஈதசசபையில ஸபைதமருததுக்களும், ஸிததர்களும, தேவ 

ரிஷிகளும், ஸாதயாகளும, தேவசககூட்டங்களும, இர திரபதத்துக் 

1 * சஏஎன்னும் பெயரையுடைய மஹோதிசாணி என்பது பழையஉரை, 
௪9-- இக இிரனமனைவி; மஹோ திராணி -தேவேஈதரபதததின் ௮இிஷ்டான 
சேவமை) ஸ்ரீ- அழடின்தேவதை; லஷ்மி - செலவததின் தேவதை) anit = 
லஜஜை (அதாவது குற்றஙகளில Sagso) gsrC sams; ர்த்தி 
புகழினதேவதை; காகதி- ஒளியினதேவதை; இகத,ததேவதைகள் பெண்வடி. 
வ௫சளாச இகஇரனுடன இருககினறனா என்பது கருத்து. 

2 காற்றின் எழுபிரிவுகள: 1. அவஹம--(மேசமமுசலியவற்றைக௩டத 
அவத) 2. ப் ரவஹம்-- (ஸூர்ய மணடலததைடததுவ2) 8. ஸம்வஹம்-- 
(சந்தரமண்டலத்தைநடத$த வத) 4. உதலஹம் -- (6க்ஷசஇிரஙசளைட தத 
வத) 3, விவஹம-- (அங்காரசனமுதலிய சரகங்களைேட ௪ தவ.து) 0. பரிவ 
ஹம்- (அகாசகஙகையையும் ஸப்.தரிஷிகளையும்ட சதல) '1. பசாவஹம்-- 

(தருவனாடச்.தல2);) இகருஹஸ்தர்சளான மருததுச்கள்என்பது பழைய 
உக, 
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குரியவர்களும், ஆ.இித்திய்களும் ஆயெஇவர்களனைவரும் இவ்ய 

ரூபங்களோடு பொன்மாலைகள்முதலான அலங்காரங்களையணிக்து 

கொண்டு பாரியைகளோடும் வேலைக்காரர்களோடும்சேர்ர்து மஹாத் 

மாவும் பகைவரையடக்குகறவலுமாகய தேவேர் தானை உடாஸிக்கன் 
தனர், பாவங்களைமீக்க ஜ்வலிக்கின்றஅக்னிகள்போலப் பரிசுத்தர்க 

ளும் மகிமையுள்ளவர்களும் ஸோமலதையைபபிழிஈ தவர்களும் துய 
சமம் அச்சமும் அற்றவர்களும் காற்றையும் ே ஹாமசேல தீதையும் 

புஜிப்பவர்களுமான பசாசார், பர்வதர், ஸாவர்ணி, காலவர், ' ஏகதர், 
தீவிதர், Apisy San ghar, சங்கர், லிதெர், கெளரசரன் 

னும்மூனிவர், கோபமுள்ளஅர்வாலஸர், ச்யேனர், தாக்கதமஸ் என் 
னும் முனிவர், பவிதாபாணி, ஸாவர்ணி, யாஜ்ஞவல்க்யர், பாலு), 
உத்தாலகர், சுவேதகேது, !தாண்டர், பாண்டாயினி, ஹவிஷ்மான், 
கரிஷ்டர், ௮ரிச்சர் தானென்னுமாசன், ஹ்ருதயர், உதாசாண்டில்யர், 
வியாஸர், க்ருஷீவலர், வரீதஸ்கந்தர், விசாகா, விதாதா, காலா, கரால 
தர்தா, தீவஷ்டா, விச்வகர்மா, அமபுர௬ூயெ சர்ப்பத் இற்பிறந் தவர் 
களும் பிறவாசவர்களுமான ரிஷிகள், எல்லாஉலகங்களுக்கும் ஈச் 
வானான வஜ்ரபாணியை ஸேலிக்கன்றனர். பாரதனே.! பாண்ட 
வனே ! ஸஹதேவர், ஸுநீதர், றஈததவமுள்ள வால்மீகு, பொய்யா 
மொழியசான ஸமீகர், பிரதிஜ்ஞைதவறாதவசான பாசேதஸ், மேதா 
இதி, வாமதேவர், புலல்இயா, புலஹா், காது, மருத்தர், மரீசி, சிற 

நீததவமுள்ள ஸ்தாணுவென்பவர், க௯$£வான், கெளதமர், தார்க்ஷ்யர், 

வைச்வானாமுனி, காலகவ்ருக்ஷீயரென் னுமமுனிவர், ஆச்ராவ்யர், ஹிர 
ண்மயா, ஸம்வர்த்தர், தேவஹவ்யர், “தவவன்மையுள்ள விஷ்வக்ஸே 

னர் ஆகிய இந்த முனிவர்களும், தேவதாரூபங்களையுடைய தீர்த் 
தங்கள், ஓஷ.இகள், சரத்தை, மேதை, ஸாஸ்வதி, தாமார்த்தகாமங் 
கள், மின்னல்கள், முழங்குகின்ற 8ீருண்டமேகங்கள், காற்றுக்கள், 
யாகங்களை நடத்தும் 2இருபத்தேமு௮க்னிகள், 3அக்னீஷோமர்கள் 
  

! “தாண்டியர் ' என்பதும் பாடம், , 

£ கார்ஹபரீயம், ஆஹவநீயம், சகழிணம், கிர்மக்ச்யம், வைத்யுதம், சூரம், 
ஸம்வர்த.தம், லெளசெம், ஜாடரம், விஷம், கீரவ்யாச, க்ஷமலான், வைஷ், 
ணவம், சஸ்.புமான், பலசம், சாக்தம், புஷ்டம், விபாவஸ-௦, ஜ்யோிஷ்மான், 
பரதம், பத்ரம், ஸ்வீஷ்டக்ருத், வஸுமான், கசத, ஸோமம், பிச்ருமான், 
அங்கெல் என்பன, - 

9 சக்திரனோடசேர்த்தும் இர்தரனோட சேர்த்தும் அக்னியை இசண்டு 
தீரம்கடறுவது ஹவிஸுகளை வெவ்வே கச்சொடுச்சவேணடுமென்ப2- கரு 
ag
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இந்.திராக்னிகள், மித்தின், ஸவிதா, ௮ர்யமா, பகன், விச்வேதேவா்” 

கள், ஸாத்யாகள், பருஹஸ்பதி, சுக்ரொ, விச்வாவஸு, சத்ஸே 
னன், ஸுமனன், தருணன், யஜ்ஞபுருஷர்கள், த்ஷிணைகள், க்ர 

ஹங்கள், ஸ்தோபங்கள் என்னப்பட்ட 'ஸாமவேதல்வாங்கள், யாகக் 

களைநடத்தும் மந்த்ரங்கள், இவாகளனைவரும் ௮ந்தசசடையில் சேர்க 

இருக்கின்றனர். ராஜாவே! ரம்பை, ஊர்வசி, மேனகை, க்ருதாசி, 
பஞ்சசூடை, வியாசிததிமுதலான அப்ஸாஸுாகளும் வித்யாதராக 
ஞம் ௮ழகானகர்தர்வா்களும் ஈர்ச்தனங்களாலும் வாத்தியங்களா 

௮ம் பாட்டுக்களாலும் பலவகை ஹாஸ்யங்களாலும் தேவசாஜாவான 

இர்தினை ஸந்தோவப்படுத்துன்றனா, பிரமமரிஷிகள் ராஜரிஷி 

கள் தேவரிஷிகளனைவரும: சரித்திரங்களையும் பராக்ரெமத்தையும்பற் 

றிய துதிகளையும மங்களங்களையு்சொல்லி, வலாஸுஈரனையும் வருதி 
இரனையுங்கொன்ற மஹாத்மாவான தேவேஈஇரனைச் இறபபிக்கன்ற 

னர். மற்றவர்களெல்லாரும் பூமாலைகளைச்சூடி ஆபாண்ங்களையணி 
ஈது இவ்யவிமானங்களிலேறி ஜ்வலிக்கின்றமுக்னிகள்போலப் போக் 

கும் வாவுமாகவிருக்கின்றனர். பிருஹஸ்பதியும் சுக்ரரும் எப்போ, 

அம் ௮ங்கேயேஇருக்கன்றனர். ராஜாவே! மஷாத்மாத்களும் உறு 

தியான தவழுள்ளவரும் ௪ர்இரனைப்போலக் காட்சிக்னெியவருமான 

இவர்களும் பிருகுவும் ஸபதரிஷிகள்முதலான மறறும்வுனேகர்களும் 
பிரம்மாவின்அஜ்ஞையினால் ௮ங்சே வரது போகின்றனர், இறந்த 

கைகளையுடைய சாஜாவே! இர்தப்புஷ்சாமாலினி என்னும் இந்திர 

ஸபையை நான்பார்த்திருக்றேன். யமஸபையைபபற்றியும் கேள். 
$ 

  

எட்டாவது அத்தியாயம். 

மந் த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

ke — 
(யமலஸபைச்சிறப்பு,) 

பு.திஷ்டி ரா ! பமஸபையைச்சொல்லபபோகிறேன். அதைத்தெரி 

நதுகொள். பார்த்தனே /! யமலுக்காக அந்தச்சபைனீப விசுவகர்மா 
செய்தான். ராஜாவே !/ பாண்டவனே” ஒளியேஉருக்கொண்ட அந்தச் 
சபை நூறுயோசனைக்குமேலே௮கலகளமுள்ள தம், ஸ௫ரியனைப் 

போன்றஒளியினால் எங்கும்பிரகாசிப்பதும், நினைத்தஉருவம்அுமைவ 

தும், மிக்ககுளிர்ச்சியும் ஹு இகவெப்பமுமில்லாமல் மன த்தைமகழ்விப் 

பதுமாகஉள்ளஅ. யாம், மூப்பு, பசி, தாகம்,"வெறுப்பு, மனச்
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' சோர்வு, களைப்பு, கெடுதல் இவற்றில் ஒன்.றும்௮ச்சபையிலில்லை. 

தேவர்க்கும் மானிடர்க்குமுரிய போகங்களனை த்தும் ௮ தில்உள்ளன. 
பகைவசையடக்குறெவனே !/ சுவையுள்ளவையும் பலத்தைத்தருசன்ற 
வையும் மனத்தைக்கவருகன்றவையும் தெவிடடாதவையுமான பக்ஷ 

யம் போஜ்யம் லேஹ்யம சோஷ்யம் பேயம்இவைமிகுதியாகஇருக் 
இன்றன. இறநதமணமுள்ள பூமாலைகளும் நினை ததபலன்களை த்தரும் 

மாங்களும் சுவையுள்ள தண்ணீரும் வெரநீரும எக்காலமுமிருக்கின் 
றன. அன்பனே?! அரதச்சபையில் புண்ணியஞ்செய்த சாஜரிஷிக 

ளும் பரிசு.த்தர்களான பிரமமரிஷிகளும மகிழ்ச்சியுடன் ஸ-டர்யபுதர 

னான யமனை ஸேவிக்கின்றனர். அரசர்க்கரசே / யயாதி, ஈஹுஈஷன், 

பூரு, மாந்தாதா, ஸோமகன், நிருகன், இரஸதஸ்யுவென்னுமசாஜரிஷி, 
க்ருதவீர்யன், சுருதச்சவன், ௮ரிஸ்டகேமி, ஸித்தன், கிருதவேகன், 
இருதி, நிமி, ப்சதர்தனன், சிபி, மத்ஸ்யன், பருதுலாக்ஷன், பருஹசத் 

ரதன், வார்த்தன், மருததன், குஷிகன், ஸாங்காசயன், ஸாக்க்ருதி, 
த்ருவன், ச.துரச்வன், ஸதஸ்யூர்மி, கரர்சதவிர்யாஜஈனனென்னும் 

ராஜா, பாதன், ஸுரதன், ஸுஈநீதன், நிசடன், ௮னலன், இவோதா 

ஸன், ஸ்ுஈமனஸ், அம்பரீஷன், பகீரதன், வியசுவன், ஸதச்வன், வாத் 

ரியச்வன், பரு துவேகன், பருதுசிரவஸ், பிருஷதசுவன், வஸ*மனன், 

மிக்க இகபலசாலியானக்ஷ£பன், ௬வஷூதரு, பருவஸேனன், புருகுத் 
over, Sag, 15, தாஷ்டிலேணன், இலிபன், மஹாத்மாவானஉசீ 

நான், உசநரன்புதல்வனுனபுண்டரீகன், சாயா இ, சரபன், ௬௪, ௮ங் 

கன், ரிஷ்டன், வேனன், அஷ்யாதன், ஸ்ருஞ்ஜயன், ஜயன், பாங்கா 

ஸுுநி, ஸுநீதன், நிஷூதன், வஹீதான், கரஈதமன், பாஹ்லிகன், ஸ-௦ 

தீயும்னன், பலவானாஇயமது, 28ளன், பலவானானமருத்தசாஜன், 

கபோதசோமன், தருணகன், ஸஹதேவன், அர்ஜுனன், வியசுவன், 
ஸாச்வன், கிருசாசுவன், சசபிஈதுஎன்னுமாசன், தசசதபுக்இரர்களான 

3 சாமலகஷமணர்கள், ப்சதர்தனன், ௮ளர்க்கன், ககஸேனன், கயன், 
கெளசாசுவன், பரசுராமா, காபாகன், ஸகான், 4பூரித்யும்னன், மஹாச் 

வன், ப்ரதாசுவன், ஜனகன், வேனடத்இரனானபருது, வாரிஸேனன், 

1! பக்யம்மு தலிய 88 தம் உணவின்வகைகள். 

2 இளையென்பவளின் புத் திரனான புரூரவன். 

3 சாமலஷ்மணர்கள் தம்முருவத் துடன் யமஸபையிலிருப்ப.து, உத்தர 
சாமாயணச்தில் அவத ரஸமாபனகாலததில் ராமலக்மணர்களை யமன்வந்து 
சண்டதாகச்சொல்லசனாலும்விளங்குகனெ் ௦.து. 

4 இள இரண்டுமுறைவருறெது.
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புருஜிச், ஜனமேஜயன், பிரமமதசத்தன், த்ரிகாத்த, ராஜாவாகிய உப 
ரிசசவஸ-, இரதிரத்பும்னன், பீமஜானு, கெளாப்ருஷ்டன், ௮னகன், 

லயன், பத்மன், முசுகுகதன், பூரிதயும்னன், பரனேனஜித், ௮ரிஷ்ட 

கேமி, ஸுதயும்னன், பருதுலாசுவன், ௮ஷ்டகன் இவர்களும், மத் 

ஸ்யசாஜர்கள நாற.றுவரும், கீபர்கள் மூற் றுப்வரும, ஹயர்கள் நாற்று 
வரும, தீருதராஷ்ட்சர்கள் நூற்றொருவரும, ஜனமேஜயர்கள்எண் 

பதின்மரும், பிரம்மதத்தர்கள் வீரிகள் ஈரிகள் தூறு நாறுபேர்களும், 

இருதூறுபீஷ்மாகளும, நூறுபீமர்களும, நூறுபி£ இவிஈச்யர்களும், 

நூறுகாகர்களும, நாறுஹயாகளும, நூறு பலாசங்களும், நாணல் 

தர்ப்பைமுதலியவை நாறும, அகடருபபனவாக அறியத்தக்கவை, 

சநதனு, உனதுபிதாவாகிய் பாண்டு, உசங்கவன், சதரதன், தேவ 

ராஜன், ஜயத்ரதன், புத திமானாகிய விருஷ.தர்ப்பனென்னும்சாஜரிஷி, 

அவனுடையமாஈ திரிகள், நிரமபின தக்ஷிணைகளோடுகூடின அ௮னேகஞ் 

றெந்தஅச்வமேதயாகங்களைச்செய்து (இலவு லகைவிட்டுச்) சென்ற 

இன்னுமனேகமாயிரம சைசபிர் ூக்களாயெ இந்தப்புண்ணியசாலிக 

ORL, புகழ்பெற்றவர்களும கல்விகேள்விமிகுஈசவருமான சாஜ.ரிஷிக 

ளும ௮ரதச்சபையில யமதர்மராஜனைலளேவிக்கின்றனர். , முறைப்படி, 

யாகஞ்செய்தவரும தவததில்ஸித திபெற்றவரும் யோகசீரீச௩்பெற்ற 

வர்களுமாகிய அ.கஸ்்.இயர் மதங்கர் காலர் மருச்யுவென்னும்முனி 

வர்களும் தேகமெடுததிருக்கும ௮க்னிஷ்வாத்தர்கள், 3பேனபர்கள், 
4 ஊஷ்மபர்கள், Sam Sra steer, (பர்ஹிவதர்கள்முகலானபித்ருக் 

களும், காலசக்ரமும், பாத்யக்ஷரூபியான ௮க்னிபகவாலும், பாவஞ் 

செய்து த௲திணுயனத்தில்மாணீமடைஈத மனிதர்களும், காலத்தை 

நடத்துவதறகாக நியமிக்கப்பட்டயமகில்கரர்களும் சரீசமெடுத துச் 

கொண்டுவாத சிம்சுபைமாம் பலாசமாம் காணல் தர்ப்பைமுதலிய 

தாவாங்களும ௮௩தஸபையில் தர்மராஜனை உபாஸிக்கின்றறனர். 

இவர்களும இன்னும் அ௮னேகர்களுமாகிய தர்மராஜஸபையோர் 
ன்பெயர்களையும் செய்கைகளையும் சணக்கிடமுடியாது, பார்த்த 

Car! அழகியதும் நினைத்தபடிசெல்வதுமாய அந்தச்சபை நெருக்க 

மில்லாமலிருக்கெறது, விச்வகர்மா நெடுங்சாலர்தவஞ்செய்து நிருமா 

ணஞ்செய்த.து. பாசதனே 1 அது *தன்னொளியினால் ஜ்வலித்துச் 

சொண்டு பிரகாடிக்கின்றது. நியமர்தவராகவரும் பொய்சொல்லாத 
    

1 பலாசு நாணல் தர்ப்பம்முதலியவற்றின் ௮. திஷ்டானதேவதை, 

2 சசபிர்தவம்ச,ச்தில் பிறர்சவர்கள். 3 நரையையுண்பவர்கள். 

4 நீராலியையுண்பவர்கள். $ அமிர்தமூண்பவர்கள், 6 இயிலிருப்பவர்கள்



fia. ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

'வரும் சாந்தரும் சுத்தருமான ஸர்யாஸிகள் தமது ஈற்கருமங்களி 
னால் அலச்சப்பட்டு ௮ர்தச்சபைக்குச்செல் லுன்றனர்.' எல்லாரும் 
ஒளியோடுகூடிய தே ஹங்களையுடையவர்களும், அயடை சளைத்தரி 

தீதவர்களும், விசித்ரங்களானதோள்வளைகளையும்'பூமாலைகளையும் ஜ்வ 
லிக்கன்றகுண்டலங்களையம் முத்தாசங்களையும் ௮ணிந்தவர்களும், 
மஹாத்மாக்களுமான கந்தர்வக்கூட்டங்களும் ௮ப்லாஸ-ஈகளின் கூட் 
டங்களும் அவரவர்கள் செவ்வையாகச்செய்த புண்ணியகர்மங்களி 
னால் அச்சபைக்குப் போடின்றனர். ஈ பார்த்தனே.! அந்தச்சபையில் 
எங்கும் வாத்தியமும் அட்டமம் பாட்டும் சிரிப்பும் விளையாட்டும் 
இனியவாளனைகளும் இனியஒலிகளும் இருக்னெறன. தேவலோகத் 
தியமாலைகள் ௮ங்கே தி௮ஈதோறுமவருனெறன. தர்மமும் அழகும் 
சிறர்தமனமுமுள்ள நூறுலக்ஷம்பெயர்கள், பிரஜைகளுக்கு ஈச்வர 

னம் மஹாத்மாவுமாகய யமனை உபாஸிக்கின்றனர். ராஜாவே! மஹா 
தமாவான பி திருராஜ னுடைய ௮ந்தச்சபை இவ்வகையான து. 'பூஷ் 
சரமாலினியென்னும் வருணஸபையையும்சொல்வேன். 

ஒன்பதாவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
——— eee —— 

(வருணஸ்பைபச்சிறப்பு,) 

யுதிஷ்டிரனே | வருணனுடைய தஇவ்யஸபையும் யமஸபை 
யைப்போலவே விஸ்தரா£முள்ள அம் மிச்கஒளியுள்ள அம் ௮ழயெபிரா 
காரங்களையும் தோசணங்களையுமுடையதுமாக ஜலத்துக்குள் விசுவ 
கர்மாவினால் கிர்மாணஞ்செய்யப்பட்ட. ௮. கனிகளையும் மலர்களையும் 
கொடுக்கின்றவைகளும் நீலீமும் பொன்மையும் பச்சையும் வெளுப்பும் 
சிவப்புமான சத் இனங்களின் வடிவங்களையுடையவைகளுமான கற் 
பகதருக்களாலும், பூங்கொத்அக்க*ர்மிகு யாகவுடைய கொடிகளா 
அம், புதாகளாலும்சூழப்பட்டிருக்றெ.௮. " அச்சபைபில் இனியகஞூர 

லும் HPS ue Hams emperor விசதாமான எண்ணிறந்தபறவைகள் 
அற்றுக்கணக்காகவும் ஆபிசச்கணக்காகவுமிருக்னெறன. வருண 
னால்.தளப்பட்ட ௮ச்சபை வீடுகளும் ஆஸனைங்களும் நிரம்பின அம், 
ஸுகமானகாற்றுளஏதழ், களிரும்வெப்பமுமில்லாகதும், வெண் 

! * புஷ்சாமாலினி ' என்பதை விசேஷ்ணமாச்9, தர். சவிசேஷங்களரல் 
'சோபிப்பத ' என்பது பனழையஉரை, 

 



ஸ்ப ாரபர்வம், ௩௩ 

ணிறமுள்ளதுமாக அழகாயிருக்றெது. வருணன் ஏறந்தஆடைகளை, 
யும்சத் ் தைர்ணங்களையும்௮ணிர் துகொண்டு வாருணியென்னும் தன் 

மனைவியுடன் ௮ஈதச்சபையிலிருக்கிறான். ௮௩ தீவாருணி கெ: கெளரியென் 
னும் இரண்டாவதுபெயரால உலகத் இல்வழங்கப்படுளொள். , ௮ஈதவரு 

ணன் மகிழ்ஈது ௮மமனைவிபுடன் ஸுகமாகவிளையாடுஇறான். *அக்தச் 

சபையில் ஆதத்தர்கள் மாலைகளோடும சிறாதசக்தனமுதலியபூச்சுக 

ளோடும் ஈல்லமணம்வீச ஜல ?சவதையானவருணனை உபாஸிக்கன்ற 

னர். சாஜாவே ! வாஸுகி, தக்ஷகன், 8சாவகன், கிருஷ்ணன், லோஹி 

தீன், பத்மன், சக்திமானாகியசிதான், கம்பலன், ௮சுவதான், தருத 
ராஷ்ட்ரன், வலாஹகன், மணிமான், 'குண்ட தாரன், காக்கோடசன், 

தனஞ்சயன், பலவானானபாணிமான், குண்ட தாரன், ப்சஹ்சாதன், 

மூஷிகாதன், ஜனமேஜயன் அயெஇர்நகாகர்கள்எல்லாரும் த்ந்தங் 

கொடிகளோடு மண்டலமிட்டுப் படமெடுத் அக்கொண்டி ௬ுக்கின்றனர். 

தர்மார்கககா மங்களும் ௮ஷ்டவஸுக்களும் சபிலமுனிவரும் அங்கே 

யிருக்கன்றனர் நாகராஜாவான ஆதிசேஷனும அங்கருக்கர். 

அவரசைக்கண்டு நீர்பபிராணிகளுக்க இப தியானவருணன் (அருக்கியம் 

முதலிய) உபசா£ங்களைசசெய் து ௮ளனமளித து மரியாதைசெய்க ' 

முன். வாஸுகமுகலியநாகர்களனைவரும அஞசலிசெய்து) ௮ OBO Fay, 

னால்௮.னுமதிகெ!ரிக்கபபெறறபிறகு தரதமதகுஇயின்படி. உட்காரக் 
இருக்கின்றனர். யு.இிஷ்டிரமின / இவர்களும மற்றுமபலகாகர்களும் 

வினகையின்புத இரசானகருடனும் ௮வாவேலைககாரரும ௮ஈதச்சபை 

யில் மஹாச்மாவானவருணனைச சலிபபின் நிபபணிகின்றனர். விசோச 

னன்மகனான பலிியன னுமதஸுரராஜன், பூமியைஜயித்தவனாகிய 

நரகாஸுரன்,ஸாஹ்சாகன், விபாசித இ,காலகஞசர்களென்னும்௮ஸ-ு 

சக்கூட்டத்தார், F BD BD, GIN PHM, சங்கன், ஸுமனஸ், ஸு₹மஇ, 

கடோதான், மஹாபார்சவன், காகனன், பிடான், விச்வரூபன், ஸ்வ 

ரூபன், விரபன், மஹாசுரன், கரக்ரீவன், வாலி, மேகவாஸன், தசா 

வான், டி.ட்டிபன், விடபூகன, ஸமஹ்லாகன், இஈதிரகாபனன் ஆகிய 
தீவம்புரிர் துவரமபெற்றவாகளுஈி சூரர்களும மரணமில்லாதவர்களு 

மான ௮ஸ-ுரகுலத தாசனைவரும, அழகானகுண்டலங்களையூம் கரீ 
டங்களையும இவயவல் இரங்களைபுமதழத து மலாமாஸ்களசூடிதி STW 

ரூபமான பாசாயுதத்ை தத்தரிததிருக்கும மஹா சீமால்னவருணன்ச 

அந்தச்சபையிலளோலிக்கன்; றனர். அசர்ச்சாசே : ' பாரதகுலத்தோ 
னே! £! , யுஇஷ்டாரனே : t கா ONY HT IG CHL, ் பெயர்பெற்றகங்காக தி, 

ப இஃ து இரண்டுமுறைவருக்கற ௮7 ட 
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௩௪ மீமஹாபாரதம். 

யமுனை, விதிசை, வேணை, ஈர்மதை, '2வகவாஹினி, விபாசை, சத 

தீரு, சர் இரபாகை, ஸாஸ்வதி, இராவதி, விதள்தை, தேவ இயாயெ 
ஸிந்து, கோதாவரி, கிருஷ்ணவேணி, ஈஇகளிற்சிறக்தகாவேரி, சம் 
புனை, விசல்யை, வைதரணி, தருதியை, ஜ்யேஷ்டிலை, சோணமென் 

னும்பெரிய 1ஈதம், சர்மண்வதி, பரணாசையென்லும்மஹாந இ, ஸாயு, 

வாரவத்யை, ஈ திகளிற்ிறதலாங்கலி, காதோயை, ஆச்சேயி, லெள 

ஹித்யமென்னும்மஹாஈதம, லங்கதி, கோமதி, ஸஈதியை, தீரிஸ் 
சோதஸிமுதலிய உலகத்இல்பெயர்பெற்ற புண்ணியதீர்த்தங்களுள்ள 

ஆறனுகளும, புண்ணியதீர்த்தங்களும், தடாகங்களும, கிணறுகளும், 
அருவிகளும், குளங்களும், குட்டைகளும, இசைகளும பூமியும் மலை 

களும் ஜலஜந்துக்களனைத்தும தேகமெடுத்து மஹாத்துமாவான 

வருணபகவானை உபாஸிகூள் றன. 'க௩தாவர்கள் அபஸாஸுகளின் 
கூட்டல்கள் அனைத்தும் ஸங்தேவா த் இயஙகளோடு அரதச்சபையில் 

வருணனைத்துஇசெய்துகொண்டிருக்கன்றனர், இசத்தினங்களோடு 

கூடியமலைகளும் (ஜலங்களும் ௮ஈதச்சபையில் தேவரூபிகளாக மிக்க 

இனியகதைகளைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கன்றன. வருணனுடைய 
மந்திரியான ஸ-ஈனாபனென்பவன் தன்பிள்ளோகளாலும போர்களாலும் 

கோவெள் எம்புஷ்கானா ௮ம சூழபபட்டவனாக வருணனைஉபாஸிக் 
கின்றான். மேற்கூறியஎல்லோரும் இவ்யசரீரககளோடு தங்களுக்கஇ 

பதியானவருணனை உடாஸிக்கின்றனர். பாரதரே ! முன்னே wires ogy 
சரித்தபோது இரகஅழகானவருணஸபை என்னால்காணப்பட்டது ; 
குபோன்ஸபையைபபற்றியுமகேள, 

நகைகம் மவ 

4 

பத்தாவது அத்தியாயம். 

மந் த்ரபர்வ ம். (தொடர்ச்சி, 

ட ௮௮௭௨ 
(குபேரல்பைச்சிறப்பு.) 

ராஜாவே? குபோ னுடையஸபை நா.நுயோசனைநீளமும் எழு 

பதுயோசனைஅகலமுழுள்ளஅ ; வெண்மைகிறமானது, சாஜாவே/ 

௮ந்தச்சபை குபோன் தன்தவகதிலைசமபாதத்தது. சந்திரனு 

டையஒளியையும் மறைபபம் கயிலைமலையின்கொம்போன்றதுமான 

௮ர்சச்சபை யக்ஷர்களால்வகத்கப்பட்டு ஆகாயச் இல்பறப்ப துபோல 

விளங்குகின்றது. பொன்மயமான உயர்ஈதமாளிசைகளினால்சோபிப்ப 
  ரை யகைையககவகுளவயுஷிவைவம் meetin mati mee மே 

I CodsdaSapic.yg.



ஸ்பாபர்வம், ௩0 

தும், உயநர்தாத் இனங்களினால் விச் தராமானதும மனஜ்ை தக்கவருவ 

அம் சிற தமணமுள்ள தும், வெண்மேகம்போன்றசிகாததையும் உரு 

வத்தையுமுடையதுமான அகதத்திவ்யலபை அகாய்தஇல்மிதப்பது 
போலக் காணப்படுகின்றது. பொன்மயமான உறுபபுக்களோடுகூடி 

பிருபபதனால மின்னற்கொடிகளாலேயே புதுமையாகஅமைக்கப்பட் 

டதுபோலிருக்கறெது. ஸ்ரீமானாகியகுபோனென்னும்௮சசன் அறபுத 

மானஆபாணல்களையும ஆடைசளையும் ஜ்வலிப்பவைபோன்றகுண்ட 

லங்களையுமதரிதது அனேகமாயிரமமங்கையர்களால்சூழப்பெற்று ௮ 

தசசபையில்விற்றிருக்கறொன். மஹாசாஜாவே ! தனங்களுக்கெல்லாம் 

ஈசுவானான குபோன் எல்லாஆபாணங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பெற் 
றவளும் ௮ழகியதேக மள்ளவ சூமாகிய, ரிக. தியென்னும்மனைவியுடன் 

கூடி உயர்ஈதவிரிபபுகள்போடபபட்டதும உயர்ஈத "காலணைகளுடை 
யதும் ஸூர்யனைபபோலபபிரகாசிப்பதுமான உயர்நதஸிம்மாஸன த் 

தில்விறறிருஈது விளங்குகிருன். 2நநகனவனதஇல், வேண்ட் னவற் 

லைவழங்குகன்ற மாதராமென்னும ௪ றபகமாங்களின்சோலைகமளை 

அசைத்துக்கொண்டும் அலகையென்னுமபெயருள்ள ஒடையிலுள்ள 

தாமரைமலர் செங்கழுநீர்மலர்களின் கந்தங்களையெடுத் னக்கொண்டும் 

உள்ள ததைமகிழ்விக்கும் Gols sar py குபோளையடைன்ற ௮. 

மஹாராஜாவே/! தேவர்களுமு கஈதரவர்களும ௮பஸாஸு*களின் கூட் 

டங்களும் ௮ரஈதஸபையைச ?சர்ஈது ௮௫கே தேவலோகததிய 3தான 

ங்களைப பாடுகின்றனர். மிசரகே?ி, ரம்பை, சித்தாஸேனை, சுசிஸ் 

மிதை, சாருநேக்ரை, கிருதாசி, மமனகை, புஞ்கெஸ்தலை, விசவாசி, 

ஸஹஜன்யை, பிரம்லோசை, ஊர்வ9, இசை, வர்க்கை, செளசபேயி, 

சமீதி, புதபுதை, லதைமுதலாயெ ஆட்டச்திலும் பாட்டிலும் நிபு 
ணர்சளான ஆயிரக்கணக்கானறுப்ஸாஸுகளுழு கந்தர்வர்களும் குபே 

ரனைலேவிக்கன்றனர். சேவலோகத்தியவாத்இயல்களும் ஆட்டங்க 

ளூம் பாட்டுக்களும் எக்காலமும் இடைவிடாத௮ஈதஸபை காதாவரா் 

கள் ௮ப்ஸாஸுஈகளின் கூட்டங்களினால் நிறைஈது அ௮ழகாகவிளங்கு 

இன்றது. பாரதனே ! கன்னரா களென்றும நரர்களென்றும சொல் 

லப்பட்ட காஈதர்வஜாதியாரும மாணிபதான், தனதன், ச்வேதபத். 

னென்னும்யக்ஷன், கோகன், கண்ட்கண்டு, மஹாபலசாலியானபிரக 

யோதன், குஸ் அமபுரு, பிசாசன், கஜகர்ணன், விசாலகன், வராஹ 

கர்ணன், தாம்சோஷ்டன், பலகக்ஷன், பலோதகன், ஹம்ஸசூடன், 
  

  
1 கால்கொட்டை, 2 சைத்ர சமென்லும் ௮வலுடையதோட்டம். 

3 ஒருவகை ஸ்வரவரிசை,



௭௬ ஸ்ீமஹாபாரதம். 

'கொவர்த்தன், ஹேமகேச்ரன், விபீஷணன், புஷ்பானனன், பிங்கள 
கன், சோணி3தாதன், பிரபாலகன், விருக்ஷவா ஸி, அனிகேதன், சர 

வாஸன்முதலான அ௮னேகலக்ஷ்க்கணக்கான யகஷாகளும் பெருமை 

டொருர்தியலக்ஷ்மி௰ தவியும நளகூபானும் எபபோதும அங்கேயே 
யிருக்னெறனர், நாமும் மற்றுமுள்ள எம்மைபபோன்றவானேகரும் 

அஈதச்சபையில் இருபபோம். அாதச்சபையில பிரமமரிஷிகளும் 

தேவரிஷிகளும இருக்கின்றனர். மஹாபலசாலிக்ளான ராக்ஷஸர்க 

ளும கந்தர்வர்களும் ௮நதச்சபையில் பிரபுவும்மஹாத்துமாவுமாகிய 

குபோனை உபாஸிக்கின்றனர். சாஜாக்களிறறதவனே ! உமாபஇ 
யும் 'பசுபதியும் சூலாயுததாரியும பகதேவதையின் நேகதரத்தைக் 
கெடுத்தவரும் முக்கண்ணரும் உக்ரொமானவில்லைத்தரிததவரும் மஹா 
பலசாலியும பகவாலுமாகிய சஙகரா இரக்தம்போறசிவரதகண்களும 
பேரிசைச்சலுமுடையவாக ம் கொழுபபையும மாமிஸததையுமஉண் 

பவரும் கொடி யவரும் பலவிதஆயு தங்களை த்தரித தப பயங்காமாயிரு 
ப்பவரும் காற்றைபபோலக கடியவேகமுள்ளவரும குட்டையும்உயச 

மூம் கூனருமான பூதக்கூட்டங்களினால்்சூழபபெறறவராகத் தமது 
தோழனாயெ குபோனிடதஇல் எப்போ துமிருக்கிறார். விசுவாவஸலு), 

ஹாஹ், ஹ்-டுஹ-மு, அமபுரு, பர்வதன், சைலூஷன், கானம்தெரி 

ந்த சித்திஸேனன், சிதராதனமுதலான கநதாவசாஜாகளனேகரும 
மற்றுமுள்ளகந்தர்வர்களும் தமபரிவாசங்களுடன்மகழ்ஈது தனேசுவ 

சனைப் பணி௫இன்றனர். வித்தியாகாருக்காசனான சக்சதர்மனென்ப 

வன் தன்தம்பிமார்களுடன்கூட ௮ந்தசசபையில் பிரபுவானதனேசுவ 
ரனைப பூஜிககரறான். நூற்றுக்கணக்கான௫ன்னார்களும் அங்கே பிசபு 

வானகுபோனைப பூஜிக்கின்றனர். பகதததன்முதலிய சாஜாக்களும் 

௮ச்சபையிலிருக்கின்றனர். இம்புருஷர்க்கு ௮ாசனாகிய சருமனும, 
சாகஸர்க்குவாரசனாகெய மஹே இரன், கநதமா தனன் இவர்களும 
குபோனைஉபாஸிக்கன்றனர். தாமிஷ்டரானவிபிஷணரும், இயககர், 
காதாவர்அனைவசோடுங்கூடத் தமஸழஹோதானலும பிரபுவுமான குபே 

சனை அடுத்திருக்கிறா. ஹிமாலயம், பாரியாதாம, விஈஇயம், சைலா 
LD, LO STL, மலயம, தர்.துசம், oC ani Sin, &heLor gern, Osa 

பாவதங்களாகெ இக்.இரலேம ஸீஈனாபம் ஆயெஇவைகளும மேருமுத 

லான மற்றுமுள்ள ௮/மினகமலைகளும, பிரபீவும மஹாத்துமாவுமான 

தனபதியை ஸேவிச்ன்ெறன.” பகவானாயயெ நந்இகேசுவார், மஹா 

காலன், காஷ்டன், குடீமுகன், கதி, விஜயன், தபோதிகன், சங்கு 

டர பசுபதி-பசுவென்னும் ஆக்தமாக்களுக்குப் பதி, ் 
 



Guy LIT Li @i tb. ௩௪௭ 

கர்ணன்முதலிய வெகணங்களனளைவரும் குபேசனையடுத்திருக்கன்ற் 

னர். மிகுந்தபலமுள்ள வெள்ளைரிஷபமும் அங்கேகர்ஜித்துக்கொண் 
டிருக்கிறது. இன்னும அனேகமராக்ஷதர்களும பிசாசர்களும தனத 
னிடம் காத்திருககின்றனர். தேவதேவர்க்கும ஈசுவானும் மூவுல 

கங்களைபபடைபபவரும 'பலரூபங்கள்எடுபபவரும உமாபதியுமாயெ 

சிவபெருமான் தமகூட்டத்தாசாற சூழபபட்வெருமபோது தனேசுவ 

சனானகுபோன் * ௮வசைததலையாலவணங்கி அ௮சதமஹாதேவரிடம் 

௮னுமதிபெற்றபின்புதான் உப்காருகறான். தனபஇயின்ஸ்கேகதரும் 

பகவானுமானசிவபிரானும் சிலஸமயமஉட்காருவார். ஈவநி இகளுக் 

குமமுதன்மையான சகம் பதமமென்னும இசண்டுகிறஈததி திகள் 

மற்றகி திகளையெல்லாம அஜைத்துககொண்டு குபோனைலளேவிக்கின் 

றன. ஆகாயததுறசஞசரிக்கும'அபபடி பபட்டஅழகான ௮கதஸபை 

என்னாற்காணபபட்டது. சாஜாவே ! பிரம்மமபையைசசொல்வேன் 

அதையுங் கேள். 

பதினோராவது அத்தியாயம். 

மந் த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(பிரம்மஸபைச்சிறப்பு.) 

அன்பனே ! பரதகுலககோனே !/ இவ்வகையான உருவமுள்ள 

தென்று உசைக்கமுடியாததாகிய பிரமமஸபையைபபற்றி நான்சொல் 
வதை நீகேள். ராஜாவே! ககபபில்லாதவரானஸுாயபகவான் ழூ 

இய 1தேவயுககதில மானிடலோகததைபடாா ககவிருபபழுற்றவராக 

ஆகாயத்திலிருக துவாதார். பாண்டவனே ! பாதசேறே ! மனத்தினால் 
செல்லத்தக்க தும ௮றிவுக்குமசொலலுக்கும்எ ட்டா தபெருமைடொரு 

ந்தியதும் எல்லாபபிரரணிகளின்மனங்களையும கவருவதுமாகிய பிரம்ம 

தேவருடைய இவ்யஸபையைப்பாஈததபிறகு அவர் மானிடவடிவத் 

தோடு ஸஞ்சரித்துவருகையில் என்னைக்கண்டு ௮ர்தச்சபையைப் 

பற்றி எனக்குஉரைத்தார். பாண்டவசசேஷ்டனானசாஜாவே ! கான் 

அ௮ஈதஸபையின்றெபபுக்களைக்கேட்டு அதைபபாரக்கவிருப்பமுள்ளவ 
பலவைக pat len பவ வண. ணி பட் erie etn மய்ய கைலவையை வட வத ஆனதை. பவது, மவ 

| மனிதர்களுக்குஒருவருஷம் தேவர்களுக்குஒருகாள். மானிடவருஷம் 
மூர்தூற்றறுபதசேர்:தத தேவர்களுக்குஒருவருஷம். பன்னீராயிரமதேவ 
வருடம் மானிடர்களுக்குகாலுயுகங்கள. ௮வைதேவீர்சளுக்குஒருயுகம். தேவ 
யுகம் ஆயிரம் பிரம்மாவுக்கு ஒருதினம. இஙகுசேவயுகத்தில் என்பதற்கு ஒருத 
யுக,ச்தில்என்பது பழையஉரை,



உறு] ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

கை ஸ-டுர்யனைநோக்கி, பகவானே! அழகானபிரம்மஸபையை 

யான் காணவிரும்புகிறேன். செஹங்களுக்கு௮இபதஇியே ' என்ன 
தவம் என்னகருமம் அ௮ல்லதுஎர்கஒளஷதப்பியோகஞ்செய்வதனால் 

பாவங்களையொழிப்பதாகிய அரந்தச்சிறா தஸபைக்கு கான்போகமுடி 
யம்? எவவகையாக அதையான்காண் பேன் ? ௮சை எனக்குச்சொல் 

௮ம்?” என்றுகேட்டேன். பாதச்சேஷ்டனே! ஆயிரம்க இர்களையுடைய 

௮ர்தஸ-டுாயன், என்னுடையஇரதச்சொல்லைக்கேட்டு, * நீ மனத்தை 

யடக்கி ஆயிரம்வருஷகாலம பிரமமவி/ தமென்னும தவமபுரிவாயாக ” 

என்றுகூறினார். உடனே கான் இம௰யமலைபின்மேல் அகதபபெருஈ 
தவஞ்செய்தேன். அதன்பிறகு பாவமற்றவரும களைபபில்லா தவரும் 

மஹிமையுள்ளவருமான ஸ-டிர்யபகவான் என்னையழைக துக்கொண்டு 

அர்தப்பிரமஸபைக்குச்சென்றார். சாஜாவே ! அந்தச்சபை இவ்வகை 

உருவமுள்ளதென்று சொல்லமுடியாது. ௮து கிமிவத துக்குரிமிஷம் 

சொல்லுக்கெட்டாத வெவவேறுவடிவநங்களை அடைகிறது, பாரதனே | 
அதன் அளவையும் வடிவத்தையும் கான்அறியேன். அவ்வகையான 

உருவத்தையும் நான் ஒருகாலத்திறும கண்டதிலலை. ராஜாவே? 

குளிர்ச்சியும்வெப்பமுமில்லாமல் எப்போதும் மிக்கஸாகமாகவே 

யிருக்கிறது, ௮ஈதஸபையைச்சார்ஈ தவர்கள் பசிதாகல்களையும் களைப் 

பையும் அடைவதில்லை. ௮.து மிக்கஓளியுள்ள பலகிறங்களானரத் இ 

னங்களினால் அ௮மைக்கப்பெற்றது. ௮து தூண்களினால்தாங்கபபடுவ 
இல்லை. என்றும்கெடாமலிருக்கிறத. மிக்கஒளியுள்ள பலவகைத் 

தெய்வலோகப்பொருள்களுடன்கூடியது. சக இசனையும் ஸ-ஞாயனை 

யும் ௮க்கினியையும் மிஞ்பெபிரகா சிக்கின்ற ௮ர்தஸபையானது ஸ்வர் 

க்கலோகச் இற்குமேலிருர் துகொண்டு ஸ-டுரியனைபபயமுஅத துவது 
போலவிளங்குகின்றது. சாஜாவே! எலலாஉலகங்களுககும்தாதை 

யான அ௮ந்தப்பிரமதேவர் எப்போதும் தமதுஈசுவாசக் இயினால் எல்லா 

வற்றையும்படைத்துக்கொண்டு அந்தச்சபையில தாம்ஓஒப்பற்றவரா 

யிருக்கிறார். தக்ஷர், பிரசேதஸ், புலஹர், மரீசி, ஸமாத்தரானகூய 
பர், பிருகு, ௮த்.இரி, வஸிஷ்டர், கெளதமா், அங்கிரஸ், புலஸ்இயர், 

கிரது, பாஹ்லாதர், கர்த்தமர் ஆயெப தினான்குசிருஷ்டி கர்.ததர்களும 

அதர்வாங்கெளர், வாலகில்லியர்,ம்ரீசிபஎன் னுமரிஷிகளும பிரபுவான 

பிரம்மதேவசை௮0த இருக்கின்றனர். பாசதனே / மனம், ஆகாயம், 

வித்தைகள், வாயு, தேயு, நீர், நிலம், சபதம், பரிசம், ரூபம், ரஸம, ௧௩ 
தீம், மூலப்பிகிருதி (மகக. த.௮கங்காரமுதலிய) விகாரங்கள் இவைக 

ளும் பூமிக்குக்காரணமான மற்றுமுள்ளவையும் பெரியமஹிமையுள்ள
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an Hut, தவவன்மையுள்ளமார்க்கண்டேயர், ஜமதக்கி, பரத்வர 

ஜர், ஸம்வர்த்தர், சயவனர், மஹானுபாவரானதுர்வாளர், தர்மிஷ்ட 

ரானரிஷ்யஇருங்கர், யோசசால் இிர௮சாரியரும் சிறக்தகவமுள்ளவரு 

மான மஹிமைபொருக் இய ஸனத்குமாரர், அஸிதர், தேவலர், தத்து 

வஜ்ஞானியானஜைகஷவ்யர், லீம்புலன்களென்னும் சத்துருக்களை 

ஜயித்தவசான ரிஷியா், சிறறதமஹிமையுள்ள மணியென்பவர்இவர்க 

ளும அங்கேபிரம்மதேவசைஉபாஸிக்கின்றனர் பார்த்தனே: எட்டு 

அம்கங்களோடுகூடிய ஆயுர்வேதமும் தேகமெடுததுக்கொண்டு௮ம் 

கேயேயிருககறது, சரஇரனும் ஸ$£யனும் ஈக்ஷத் தங்களும் சர 

ணங்கள்கிரமபினஆ இததனும காற றுகளும யாகங்களும ஸ௨சல்பமும் 

பிராணனும அறாபொருளின்பங்களும மடழ்ச்சியும பகையும் தவ 

மூம இரதிரியஜயமும் மற்றுமுள்ள இவ்வகையானஅனேசங்களும் 

தேகங்களெடுத்துப பெருஈதவஞசெய் துகொண்டு மஹாத்துமாக்க 

ளாகப பிசம்மதேவரை அச்ரபித் இருக்கின்றன. "கந்தர்வர்கள் அப்ஸா 

ஸுகள் இவாகளின் இருபதசேழுவகையார்களும் 'இக்குபபாலகானை 
வரும் ௮ஈதச சபையில் வா துசேர்ஈ திருக்கின்றனர். பாரகனே .! பாண் 

டவனே ! ராஜாவே! சுககரன், பிருஹஸ்பது, புதன், அங்காரகன், 

2 சனைசசரன், ராகுமுகலானஎலலா க்க ஹங்களும மச்தரறாம் சத் 

தாமென்னுமஸாமமும ஹரிமான்வஸுமானென்பவர்களும் பன்னி 

ரண்டுஅ இத்தர்களும அவர்களுக்குத்தலவனானஸூர்யனும் அக்னீ 

ஷோமா மித்சாவருணாமுகலியஇரட்டைததேவர்களும் ஸப்தமருத் 

அக்களும ௮ஷ்டவஸுக்களும விசுவகாமாவும பிதிர்தேவானைவரும் 

ஹோமத்திரவியகளளைததுஈருக்வேகம் ஸாமவேதம் யஜுஈர்வேதம் 

அதர்வணவேதமென்னும் நான்கும எல்லாச்சாஸ் தங்களும இஇ 
காசங்களும் 3உபவேதங்களும வேதாங்கங்களனைத்தும் செஹங்க 
ளும் யாசுங்களும ஸோமலதையும் எல்லாததேவர்களும் துன்பங்க 

சைக்கடத்திவைக்கும சாவித்இரியும அவ்வாறே கல்பனாசக் இ, ஞாபக 

£65), சொல்வன்மை, இரிகாலத்ஞானம, உலகுறிவு, புகழ், /பொறு 

மையென்னும் ஏழுவகையான,3ஸ.ஸ்வதஇிபும் ஸ்தோத்திரங்கள் ௪ஸ் 
  

. தனை ர த . : oo. eT 
1 சிலர்இருபசசேமுககச்இரங்களென்றும் வேறுஇலர் கர்தர்வர்௮ப்ஸ7 

ஸுாகளின்கணஙகள் இருபதும் சஈசர்வத்தலைவர்கள் ஏழுவரும்என்றும் ௮பிப் 
பிராயப்பலவெசாகப்பழையஉரைகூ றற, 

2 சனி 3 தனர்வேதம்முசலியன. 

4 ௮வஸாப்படாமல் கரஹிச்சலும்விளம்பு தலும்? 

5 அகரம், உகரம், மகரம், அைரமாச்திரை, காசம், பிந்து, சச்திஎன்னும் 
எழுவகையான பிரணவம்என்.றும், ௮ல்லது, ஸம்ஸ்்இருதம், Jan ga
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இசங்கள்என்னப்பட்ட ஸாமங்களும் பலவகைக் !காதைகளும் தர்க் 

கங்களோடுகூடிய பாஷியங்களும் பலவகைநாடகங்களும் காவியங்க 

ளும் கதைகளும் அக்யாயிகைகளும் காமிசைகளும் தேகங்களெடுத 

அச்கொண்டுஅங்கேயிருக்கன்றன. குருவுக்குப' பூஜைசெய்தபுண் 

ணியசாலிகளும் அ௮ங்கேயிருக்கன் றனர். பாரதனானயு இஷ்டிரனே / 

* கணங்கள், லவங்கள, 5முகூர்த்தங்கள், பகல்இசவுகள், பக்ஷங்கள், 

மாதங்கள், அறு றாதுக்கள், வருஷங்கள், 60௮ 6யுகங்கள், 7சாலு 

வகைத்தஇனங்கள், என்றும் ௮அழியாகஅம் மாருகதுமான அர்தமுதன் 

மையான காலசக்ரம், தர்மசக்ரம் அயெஇவை௮ங்கேஎபபோதுமிருக் 
இன்றன, *தேவமாதாக்களாகய ௮இதி, இத, தனு, ஸுமாஸை, 

வினதை, இரை, காலிகை, ஸுரபிமேவி, ஸாமை, கெளதமி, பிரபை, 
கத்ரு, ருத்சாணி, ஸ்ரீதேவி, “லக்ஷிமி, பத்சை, ஷஷ்டி தேவி, பிருஇ 

விதேவி, ஹ்ரீதேவி, ஸ்வாஹாதேவி, £ர்த்இ, ஸுராதேவி, இஈஇ 

ராணி, புஷ்டி', ௮ருர்ததி, ஸம்விருத்தி, ஆசை, நியதி, ஸ்ருஷ்டி, ரதி 
தேவிமுதலிய ேதேவப்பெண்களும பிரமமேவரைஸேவிகடன்றனர். 

ஆ.தித்தியர்களும் வஸுக்களும ருத்இராகளும் மருத்துக்களும் ௮ச் 

வினிதேவர்களும் விச வேகேவர்களும ஸாத் இயர்களும ம?ீனாவேக 

முள்ளபிஇர் தேவர்களும் பிரம்மதேவரை ஸேவிக்கின்றனார். புருஷச் 

சேஷ்டனே ! பிதாதேவதையின் கூடடங்கள் ஏழுவகைகளென்று 

அறி. அவர்களுள், கான்குவகையார் 9கடினசரீசமுள்ளவர்கள், மற்ற 

மூன்றுவகையார் 1௦உருவங்கள் மட்டுமுளளவர்கள். பாரதனே” 
  

  

பைசாசம், அபப்ரம்சம், லலிசம், மாசசம, கதயம்என்னும்எ முவசைப்பாவை 
களென்றும் உரைப்பது பழையவுரை. “ஆதில் சல்பனாசக திமுசலிய மேற் 
சொல்லியஏழைவேரு சச்கொள்ளமவண்டும். 

! சேசபாஷையிலுள்ளபாட்டுககள், 

2 ஆக்யாயிகை, ௧),5இரணடும் வசனப்ரபர்தகள். ௮வற்றுள் ஈக தாகாய 
சனேகேரில்சொல்வதம் உச்சுவாஸஈசளென்னும் பிரிவுகளுள்ளதும் ஒல் 
லோர்உச்சுவாஸங்களிலும் அ௮வ்வவற்றின விஷயங்களைக்குறிப்பிக்கும் ச்லோ 
சம்இருப்பதும் ஆக்யாயிகை, இலவாறின்றிச சரித்திரககளை வசனஈடை 
யாசச் சொல்லுவது கதை, 

3 சாஸ்திர விஷய௩களைச் சுருக்கச்சொல்லும் ச்லோகங்கள், 

4 கொடிசள, $ மூன்றேழுக்கால்காழிகை. 
ச் * a . ௪ * * 

6 இருதயுசம் இிரேதாயுசம் அவாப்ரயுகம் கலியுகம் யஸ் இயை ஆக8.த 

7 மனுஷ்யதெய்வபிஇர் பிரம்மதினங்கள். * 

8 இகசே ௮ஸுரர்நூசர்முதவியோரும் சேவஜாியிற்சேர்ச்சப்பட்டனர், 

9 ஸ்பரிசிக்க,ச்தக்ச தேகமுள்ளவர்கள், 

10 ஸ்பரிசச்சக்கூடாமல் காணப்பபெலர்.



ay LIT Li iT Ql Lb: ௪௧ 

மஹானுடாவர்களான வைசாஜர்களும் ௮க்னிஷ்வாச்தர்களும் ஸ்வர்க் 
க்தீ ் இல்ஸஞ்சரிட்பவரும் உலகங்களில் பெயர்பெற்றவருமான கார்ஹ 

பத்தியர்தளென் னும்பிதிர்ச்களும் ஸோமபர்களும் ஏகச்ருங்கர்களும் 
௪.தர்வேதர்களும் கலர்களுமாகயெ இரத எழுவகைப்பி திர்க்களும் 
பிரம்ம ௯ததீரிய வைசய சூதாரசென்னும் கான்குவர்ணங்களிலும் பூஜிக் 

கப்படுகின்றனர். இந்தப்பிதர்க்களை முதலில் புஷ்டிசெய்வதனால் 
சந்இரன் விருத்இிசெய்யப்படுகிறான். அப்படிப்பட்ட பிதிர்ச்களெல் 

லாரும் பிரம்மாவின் ௮ருகலிருந்துகொண்டு அளவற்றமஹிமையுள்ள 

பிரம்மகேவசைச் சம தோஷமாகப்பணிகின்றனர். சாக்ஷஸர்கள், பிசா 

சர்கள், ௮ஸுார்கள், யக்ஷர்கள், நாகர்கள், கருடர்கள், பசுக்களாகிய 

ஜங்கமங்களும் தாவாங்களும் | ரமிமு, கலிய மநதுமஹா பூதங்களும் 

பிரமேவரை உபாஸிக்கின்றனர். »G தவர்களுக்குராஜாவான இர தி 

ரன், வருணன், குபோன், யமன், பார்வதியுடன் கூடிய மஹாதேவர் 
இவர்களனைவரும எபபோதும ௮ஙே போகின்றனர். ராஜச்சேஷ் 

டனே 2? ஸைப்சம்மண்யரும் எப்போதும் பிரம்மே தவசை உபாஸிக் 
கின்றனர். ராஜாவே? பகவானானகாரசாயணனும் !2தவரிஷிகளும் 
வாலகில்லியரிஷிகளும் கர்ப்பத் இில்ஜனிகதவர்களும் ஜனிக்காதவர் 

களுமானரிஷிகளும பிரம்மதேவரை மசீஸவிக்கின்றனர். 'சாஜாவே! 
இவ்வுலகத இல்காணபபடும் மறறு முள்ளஜங்க.மஸ் தாவரங்களும் ௮ந்த 

ஸபையில் என்னால்காணபபட்டனவென்று ௮றி. பாண்டவனே 7? நித் 

இபயப்பிரம்மசாரிகளான ரிஷிகள் எண்பத்துஎண்ணாயிரவரும் ஸந்ததி 
யுள்ளரிஷிகள் 8ீம்பஇினயிரம்பேர்களும் ௮ங்கேயிருக்கின்றனர். 9% 

தத்தேவர்களனைவரும அவ்விட்த்தில் இஷ்டப்ரகாரம் பிரம்மதேவ 

சைக்கண்டு அவருக்குத் தலைவணங்கிமல்காசஞ்செய்து வர்தவாறே 
செல்லுகின்றனர். அளவற்ற ஞானமுள்ளவரும உலகங்களுக்குத் 

தாதையம எல்லாப்பிராணிகளிடத.தும் தபையுள்ளவருமாகய பிரம்ம 
தேவர் ௮இஇகளாகவர்த மஹானுபாவர்களானதேவர்களையும அஸுு 
சர்களையும் காகர்களையும் பிராம்/௦ணர்களையும் யக்ஷர்களையும் கருடர் 

களையும் காலேயர்களையும் கரீதர்வர்களையும் அப்ஸஸுகளையும் 
அவசவர்தகு இப்படி அழைக்கிரா, ராஜா Sau! அளீவற்றமஹிமை 

யுள்ளவரும் உலக ங்களுக்கு ஆத்மாஷீமான பிரம்மதேவர் அவர்களை 

அழைத்து இன்சொல்லினாலும வெகுமதிபினா லும் அவர்கள்காரியத் 

தை நிறைவேற்றுவகனாலும் ஆனந்தத்ைதஉண்பேண்ணுகறார். ௮ன் 

பனே .! பரதகுலத்தோனே ! அவ்வாறு ௦ வாஅகொண்டும் போய்க்கொ 

ண்டுமிருக்கும்। ௮வர்சகளால்நிரம்பியிருக்கும் ௮ந்தஸ்பை ஆனந்தத்தை 

B &



௬௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

"யளிப்பதாயிருக்றெது. எல்லாஒளிகளும்கிரம்பின தும் பிரம்மரிஷிக 

ளின் கூட்டம்களால் அடையப்பட்டதும் களைப்பில்லாத தமான ௮ 
தீத் திவ்யலபை பிரம்மதேவருடையபெருமையினால் சறப்பாசவிளயங் 
இற்று, சாஜூிசேஷ்டனே !! மானிடலோகத்தில இர்த உன்ஸபையெப் 

ug Cur அப்படியே மேலுலகங்களில் arom gh STB அப்படிப் 
பட்ட ௮ந்தச்சபை என்னால்காணப்பட்டது. பாரதனே / தேவலோ 

சுங்களில் இந்தலபைகளையே நான் முன்னம்கண்டிருக்ேன். உன் 
னுடைய இந்தச்சபை மானிடலேகத்திலுள்ள எல்லாவற்றிலும் 
மிகச்சிறந்தது” என்றார். 

  

பன்னிரண்டாவது அதீதியாயம், 

Ob STU Oth (தொடர்ச்சி) 

2 He -- 
(தரீமபுத்திரர ஹரிச்சந்திரனைக்தறித்துக்கேட்டதன்மேல் நாரதர் ராஜஸூய 

யாகத்தின் பேந மையைப்பற்றி அவநகீரச் சோன்னது.) 

இவ்வாறு காசதர்சொல்லக்கேட்ட தர்ம்மபுத இரர், * பேசுவ 
ரிற்ிறர்தவசே ! வல்லமையுள்ள வரே ! யமனுடையஸபையில் ராஜாக் 

களின்கூடடம பெரும்பாலும உம்மால்கூறபபடடது, நீங்கள் சொல் 

வதே எனக்குச்சரி. ஸமர்த்தரே.! வருணளுடையஸபையில் நாகர்க 

ளும் ௮ஸுஈச்சோஷ்டர்களும ஈஇிகளும ஸத் திரங்களும் மிகுஇயா 

கக்கூறப்பட்டனர், அவ்வா 2ற குஃபரஸபையில ய௯ஷர்களும் குஹ்ய 

கர்களும் ராக்ஷஸர்களும கஈதாவர்கஞ்ம் அபஸாஸுகளும் சிவபெரு 
மானும் கூறப்பட்டர். பிரமமேவருடையஸபையில மஹரிஷிக 

ளும் தேவர்கள்கூட்டத்தாரனைவரும் சால் இரங்களனைத்அம் இருப்ப 

தாகச்சொன்னீர், முனிவசே! இஈஇரனுடையஸபையில்மட்டும தே 

வர்களையும் ௮னேககஈதர்வர்களையும் மஹரிஷிகளையும் பெயரெடுத் 

அசைத்திர். மஹாமுனிவசே! ராஜிஷிகளில ஹரிச்சர் தரன் ஒரு 
வன்மட்டுமே மஹாத்துமாவான தேவர் திரன்ஸபையிலிருபபதாகச் 

சொல்லப்பட்டிருக்கிறான். தவரு ததவமுடையவரே ! மிக்கபெரும் 
புகழ்பெற்றவனான அர்த ஹரிக்சர் இரன் தேவேர்இரலுக்கு எதிரா 
யிருக்கும்படியாக என்னவினைசெய்தான் ? என் னதவமபுரிந்தான் ? 
பிசாம்மணசே! பித்ருலோசுக்நிலிருக்கும் என்தர்தையும் மஹானு 
பரவருமான பாண்டு உம்மால் எவவாது காணபபட்டார் ? உம்முடன் 
எப்படிச்சர் இத்தார்? என்னசொன்னார்? பகவானே ! * Api ssa)



ஸ்பாபர்வம்: ச்ட், 

முடையவ? அதனை எனக்குச் சொல்லும். இவற்றையெல்லாம்” 
உம்மிடத்தில்கேட்க விருபபமுள்ளவனாகஇருக்கறேன் ” என்றுகூற 

ராரதர்சொல்லலானார். 

“* அசசர்க்காசே! பிரபுவே! ஹரிச்சக இரனைப்பற்றி என்னைக் 
கேட்டபடியால் சறொதபுதஇயுள்ள் அவனுடைய மஹிமையை யான் 

உனக்குச்சொல்வேன். இக்ஷவாகுகுலத்தில்பிறதோனும் அயோத்தி 

ரகருக்கஇபஇயும் விசுவாமித்இரரால் சாபபாற்றபபட்டவலும் விரனு 
மான திரிசங்குவென்னும அரசன் ஒருவன் இருஈதான். அவனுக்குக் 
கேகயராஜவம்சத் திற் பிறா தவளான ஸத்தியவதியென்லும் மனைவி 
யிருந்தாள். கெளரவபுத்தானே ! அவளுக்குக் தர்மமாகக் கர்ப்பம் 
உண்டாயிற்று, ராஜாவே! அக்தமஹாபாக்கெயவதி பிரலவமாஸம் 

வரதபோது ஹரிசசா இரனென் ஓம குற்றமற்றகுமாசனையின்றாள். 

HEE ஹஷரிச்சா இரராஜன் இிரிசங்குவின்மைக தீனென்று சொல்லப் 

படுகிறான். மிகுந்தபலசாலியான அவ்வரசன் எல்லாஅசசர்களுக்கும் 

அ௮ரசனாகஇருநதான். அ௮ரசாகளனைவரும அவன்கட்டளைக்கு ௮ட 

ங்கியிருந்தனா், ராஜாவே! ௮வவசசன் பொன்னணிகள்பூண்ட ஒசே 

ஜயத்தேரிலேறி (வேறுதுணையின்றிச) சஸ் இரவன்மையினால் ‘aap 

திவுகளையுமஜயித்தான். மஹாசாஜாவே! அவன் மலைகளும் நீர்களும் 
காடுகளும் ௮டங்யெ புவனிமுழுமையுமவென்று ராஜலடுயமென்னும் 

மஹாயாகததைப் புரிஈதான். எலலாரசர்களும் ௮வன்கட்டளைப் 

படி. திரவியங்கமாக் கொணர்ஈதனர், அவர்களே அ௮ரதயாகத்தில் 

பிசாம்மணர்களுக்குப போஜனம் பரிமா றுகிறவாகளாயிருகதனர், 

Litt SBT ET oO LIT Gor ஹரிச்சர் இசமஹாசாஜன் சாஸ் இரப்படி ராஜ 

ஸூயயாகத்தை நிறை£வறறினபின் அசசர்க்காசனாக ௮பிலேகஞ் 

செய்யப்பெற்று விளங்கினான். சிறந்ததக்ஷிணைகளோடுகூடிய ராஜ 

ஸூயயாகத்இல் முடி சூட்டபபெற்ற அவ்வரசன் ம௫ழ்ச்சியுடன் யாச 

கர்கள் சன்னிடம்கேட்டதற்கு 88 துமடங்கதிகமாக அவர்களுக்குப் 

பொருளளித்தான். பிறகு அக்னியை விஸர்ஜனஞ்செய்யுங்காலம் 

வர்தபோது பற்பல தேசங்களினின்றும்வந்த பிராம்மணாகளுக்கு 

விருப்பபபடி, மரியாதையோடு பலவசைப்பக்ஷணக்களையும் போஜ 

னங்களையும் பொருள்களையும்கொடுதீதுத் திருப் திசெய்வித்தான். சத் 

இனங்களின் குவியல்களினைல இருப் இசெய்விக்கபபெற்று மகிழ்வுற்ற 

அந்தணர். களின் ஆசீர்வா தங்களினால்' பர௩க்ரமத் திலும் புகழிலும் 
வன அக் வலயம் ஆன அன. வண்கை ஒன்ரு நுலறகைவகைகளளைய கணட வலந. 

் ஸப்தத்விபங்சளாவன: =, Bone B a 2, Lond BO: 8, குசத்திவு, 
4. ச்செளஞ்சத்திவு, 5. சாகத்திவு, 0, சால்மலித்திவு, 1, புஷ்கரத்திவு, 

“ tee tr ents tte! Rae Menten remem yA செஷவைக்வவைளை it ene oth ARAN RAEI,



ச்ச். மீம்ஹாபாரதம், 

மற்ற அசசர்களைக்காட்டிலும மேலாகஇருர்தான். ராஜாவே ! பாதரே 

றே/ இஈதக்காரணம்பற்றிதகான் ௮நத அனேகமாயிரம் அசசர்களைக் 

காட்டிலும் ஹரிசசர் தரன் சிறப்புற்று விளங்குகமுனென்றறி, மனி 
தர்க்கதெபதியே! வெறறிபெற்றஹரிச்சஈஇரன் ' அம்மஹாயாகத்தை 

நிறைவேற்றினபின் ஸம்சாடடாக முடி சூடடபபெறறு விளங்கினான். 

பாதச்சேஷ்டனே .! மற்றுமுள்ள அரசர்களில் எவாகள் சாஜஸு$யயாகத் 

தைச்செய்செறனரோ ௮வாகள் இஈதரனுடன்கூடி மகிழ்கின்றனர். 

பாதச்சேஷ்டனே !யுத்.தத் இல்ஓடாமீல் மணமடைகஈதவர்எவரோ அவ 

ரும் ௮ஈத இக்தூலோகத்தைச்சேர்ஈது மகிழ்கின்றனர், எவாகள் 
இவ்வுலகத்தில் கரெதவத்தினால் தேகத்தைவிடுகின்றனரோ அவர்க 

ளும் ௮வவிடமசோஈகது எக்காலமும சிறப்புற்றுவிளங்குகின்றனர். 
கெளசவாகன்ச் திறபபிக்கறெவனே / ee syste! ராஜாவே! 

ஹரிசசா இரராசனிடத திலுள்ள மேன்மையைக்கண்டு வியபபுற்ற உன் 

தந்தையாகயபாண்டு நான் மானிடலோகத்திற்கு வருவதைதறிஈது 

என்னைவணக்கு, “யா! நீர்யுதிஷ்டினுக்கு * பாதனே ! நீபுவனி 

யைவெல்ல வல்லவனுாயிருக்கிறாய் ) உன்ஸஹோதார்கள் உனக்கு ௮ட 
ங்கியிருக்கன்றனா, நீ யாகங்களிறசிறாத சாஜஸ-டுயயாகத்தைச 

செய்வாயாக. என அபு தலவனாகியநீ சாஜஸ-மயயாகஞசெய்தால் நான் 

வெகு€க்கிரத்இல் இக கரஸபைககுச்சென்று ஹரிசசா இரனைப்போல 
௮னேகவருஷகாலம நித தியஸகதோஷமா யிருபபேன்' என்று சொல் 
லக்கடவீர்”” என்றுகூறினான். * ௮பபடியேயாகட்டும. நான் பூலோகத் 

திற்குப்போவேனாயின் சாஜாவானஉன்புக தானுக்குச் சொல்வேன் ' 

என்று அவனுக்கு மறுமொழிகூறினேன். பாண்டவனே 7 புருஷச் 

சேஷ்டனே.! அந்தபபாண்டுவின்எண்ணத்தை நீ நிறைவேற்றக்கட 
வாய். நீயும் உன்முன்னோர்களும் தேவே இலோகவாளத்தைப் 

பெறுவீர்கள். ௮ரசே/ இரிதபபெரியயாகம இடையூறுகள்மிகு தியாக 
உள்ளதென்று நினைக்கப்பட்டது, யாகங்களைக்கெடுக்கும் பிரம்மா 

ஸுகள் இதில் தவறுகளைத தேடிக்கொண்டிருக்கின்றன, க்ஷத்திரி 

யாகளையழிபப. தும் பூமியையொ ழிபபதற்குக் காரணமும் மரணத்தை 

யுண்பெண்ணுவதுமான யுததம ஏதாவது ஒருகாசணம்பற்றி இந்த 

யாகத்தில் உண்டாகும. அசசர்க்கரசே ! இகனைச்செம்மையாக ஆராய் 
ந்து எதுகூடுமோ அ௮தைச்செய்வாயாக. கான்குவருணங்களையும்காப் 

பதில் எப்போதும் க்கமும் உச்ஸா ஹமுமுள்ளவனாகஇரு; அபி 

விரு,த்தியையடை ; மகிழ்க இரு) இரவியங்களினால் பிசாம்மணர்களை ச் 

தருப்பெடையச்சய், நீ என்னைக்கேட்ட விஷயத்தைப்பற்றி உன



ஸ்ப ாபர்வம், 

க்கு விரிவாகஉரைத்ே தீன். உன்னிடம் விடைபெற்றுக்கொள்ளு 

றேன். சண்ணனுடையககரத் இற்குச் செல்வேன் ”” என்றார். ஜனமே 

ஜயரே? நாரதா பாண்டவர்களுக்கு இவ்வாறுசொல்லியபின், எந்த 

ரிஷிகளுடன் சேர்ச் துவ தனசோ அவாகளுடன்கூடவே சென்றார், 
அவர்சென்றபிறகு கெளாவசான தர்மராஜர் ஸஹோ தார்களுட்ன் கூடி. 
ராஜஸ-டுயமென்னும சிறகதயாகததைபபற்றி ஆலோசனைசெய்தார். 

பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர்வம். (தோடர்ச்சி;) 
-- அடை 

(யுதீஷ்டிரர் ராஜஸ்யத்சேய்யஷவோசித்துக் கிநஷ்ணனுக்தத் தூது 
விடுத்ததும், வந்துசேர்ந்தகிருஷணனிடம் காரியத்தைத்தேரிவித்த்தும்.) 

ஜனமேஜயசே | காசதமஹரிஷிசொல்லியசைக்கேட்டு , wy Bae 

டிரர் பெருமூச்செறிஈதா. ராஜஸடுயயாகததைபபற்றி நினைத்து 

மனத்தில் ஆறுதலிலலாமலிருஈதார். மஹாத்துமாக்களான சாஜரிஷி 

சளின் ௮ஈதமஹிமையைக்கேடடும முறைபபடி யாகஞ்செய்தவர்கள் 

தமதுபுண்ணியகர்மங்களினால் மேலுலகமபெறுவதை 'ஆம்ரிய்ந் தும் 

ஹரிச்சக இரனென்னும சாஜ.]ஷி' சால் இரப்பிரகாரம் யாகஞ்செய்து 

மேன்மையாகவிளங்குவதைசகேட்டும தாமபுத்தர் தாமும் சாஜ 

ஸூயயாகஞ்செய்யக்கருதினஞா. பிறகு யுதிஷ்டிரர் ஸபையோசனைவ 
மையும மரியாதைசெய்து அவாகள் அனைவராஓம ௭ திர்மரியாதைசெய் 
யப பெற்றபிறகு யாகத்திலேயே நினைவாகஇருகதார். ௮சசர்க்காச 

ரானஜனமேஜயரே / அநதக்கெளரவசரஷ்டரான தர்மராஜர் பலமு 

SYD QUT LG SILT சாஜஸூயமசெய்வ திலேயே உறுஇபபடுத்இக் 

கொண்டா. வியக்கத்தககபராக்ரமமும் ம்ஹிமையுமுள்ள ௮வர் மறு 
படியும் தர்மத்தை யேகினைத்.ஏ, எஃதுஎலலாபபிரஜைகளுக்கும்ஈன் 

மையாயிருக்குமென்பதிலேயே' மனத்தைச்செலுததினார். எலலாப் 

பிரஜைகளையும் வேற்றுமையின்றிப பரிபாலனஞ்செய்பவரும் தர்மத் 

தைக்க! ப்பவரெல்லாரிலும் சறஈதவருமான யு இஷ்டி ரீர் யாவருக்கும் 

ஈன்மையைச்செய்தார். கோபம பீதம்இரண்டையுமோழித்து யாவ 

ருக்கும்தானம்கொடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார். “தர்மம்ஈல்லது, தர் 

மம்ஈல்லது ? என்றதைத்தவிர வேறுசொல்லை ,பாரும்கேட்ட தில்லை, 

இவ்வா.றுஈடக்கையில் ஜனங்கள் தீரதையினிடம்அன்புவைப்பது 

போல௮வர்மேல் அன்புவைத்,சனர். ௮வரைப்பகைப்பவனில்லை, ௮த



௪௬ ஸ்ரீமஹாபாரத.ம், 

னால் IA QT SF SHAM Cr. Tr EQ r elem 0 aS ow த்தி ஓம் பீம 

லனேனன்பா துகாப்பினாலும் ஸவ்யஸாசியான அர்ஜ ஈனன் பகைவரை 
ஒழிப்ப இனாலும் புகழ்பெழறாகுலனால் கப்பல்கள் சரியாகவருவ இனா 

௮ம் புத்  இசாலியானஸஹதேவன் தாமங்களைவி இப்பதினாலும நகுலன் 

இயற்கையாகளல்லாரிடத் திலும் பணிவேர்டிருபபதினாலும அந்தத் 

தேசம் கலகமில்லாமலும், ௮ச்சமில்லாமலும, கிரம்பமழைடொ ழிவத 

னால் செழுமையாகவும் இருஈத௮. ஜனங்கள் தம்தம தொழில்களை 

விடாமற்செய்தனர். வட்டிக்குக்கொடுக்கலவாங்கலும் யாகச்சிறபபுக் 

களும் பசுக்காத்தலும உமுதொழிலும் வர் ததகமுமாகிய இவையனைத் 

தும் சாஜாவின்பரிபாலன த இனால் மிகஒங்கியிருஈதன. யு.இஷ்டிரர் தர் 

மந தவருமலிருஈததனால் அதே தச.த்இல் கப்பமவாரமல்நிறற லும HD 

காகப்பிரஜைகளைப் பிடிப்பதும் சோகங்களின்மிகு இயும தீபபிடி தத 

மாகிய இவையோன்றும் உண்டாகவில்லை. இருடர்களாலும் மோசக் 

காரர்களாலும் சாஜா க்கள்ஒருவர்க்கொருவர்வி? ராகத் தினாுலும ராஜா 

வின்அபிமானம்பெறறவர்களா ஓம் இ௰குஈடஈததாகக் கேட்கப்பட 

வில்லை. அரசர்கள் ஆறுகுணங்களிலும சாஜாவின்பிரியததைச்செய்ய 

வும் கப்பங்களைச்செலுத்தவும் தாங்கள்செய்தமுயத௫யின்பயனை த் 

தெரிவிக்கவும் பலஜாதியாசான வர். ததகர்களோடு ஓததிருகதனர், 

ஜனமேஜயசாஜாவே ! ஆமேய்பபவா முதல் அ5தணரிறுகப பத்துத் 

இசைகளிலுமுள்ளஜனங்களால் தமதநதைதாய்போல அ௮ன்புவைக் 

கப்பட்டவரும் எங்குமபிரகாசெபபவரும எல்லாக்குணங்களுமபொருர் 

இனவரும் எல்லாவறறையும்பொறுபுபவரும எல்லாருக்கும்மேலாகப் 

பெரும்புகழ்பெற்றுவிளங்குபவரும ௮ரசர்க்காசருமான தர்மராஜாவி 

னால் ஆளப்பட்ட ௮ரதத்தேசமான ௮, ௮வர்தர்மத இல்கில்பெற்றிருஈத 
தனால், ஜனங்கள் பொருளாசையினால் லெளகிகவிருத் இகளைச்செய்து 

அப்பொருள்கக£கினை ததபடியனுபவித்தும் செலவம்மிகுஈததாகவே 

யிருந்தது. பேசுதறெவரி, oF we தவசான௮ந்த த்தாமசாஜர் அக்காலத் 

இல் அமைச்சரையும் ஸஹோதாரையும் வருவிதத சாஜஸ-டுபயாகத் 
தைப்பற்றிப் பலமுறைவினாளினார். ' அவசாற்கேட்கபபடட௮ந்தமர் 
திரிகள் சேர்ந்து ௮பபோது யாகஞ்செய்யவிரும்பின சிறர்தபிரஜ் 

ஞையுள்ள யு.தஷ்டிரரைநோக்க” யதார்ததமானசொல்லைப் பின்வரு 

மாது சொல்லலாஞனார்கள்:.- 

£ எர்தராஜஸுடுயயாகத்தைச்செய்து பட்டாபிலேகஞ்செய்யுப் 

பெற்றாசன் வருணலுடையசிறப்பையடைவனோ அக்தராஜஸுூய 
யரகத்தினால் ௮ந்தஅசசர்க்சாசனுடையமேன்மையளை த்தையும் ராஜா



aula Lid Qi, ௫௪ 

வாகியறீங்களும் பெறவிரும்புகிமீர்கள். கெளாவச்சேஷ்டரசே ! அவி 
வாறு அரசர்க்கசசனுடைய மேன்மைக்குரியஉங்களுக்கு சாஜஸூயஞ் 

செய்ய இதுதருணமென்று நுமதுஈண்பர்கள் நினைக்கின்றனர். எந்த 

யாகத்இல் இறந்தகியமமுள்ள ரிதவிக்குக்களால் ஸாமவேசமர் இரங்க 
சோச்சொல்லி ஆது௮க்னிகள் மூட்டப்படுகின்றன வோ அந்தயாகஞ் 

செய்யுங்காலம் © ogi ms hues இபின்மிகு தியில் ஸ்வா தீனமா 

யிருக்கிறது. !தர்வி?ஹோமம்முதலாக சாஜஸூயஅங்கமான எல்லா 

யாகங்களையும் நிறைவேற்றி ராஜஸ-டுயயாகச் இன்முடி வில் சாஜ்யாபி 
லேகஞசெய்துகொண்ட அரசன் அர்தயாகஞ்செய்ததனாலே 2ஸர்வ 

ஜித் என்று சொல்லப்படுகிரான், சிறந்தகைகளுள்ளவசே 7 நீர் ஸமர்த் 

தர்.  நாங்களனைவரும் உமது சொற்படிஈடக்கிறவர்கள். மஹாசாஜா 

வே! நீர் ராஜஸ-டுபயாகத்தைச் சிக்செத்இல்முடிக்கலாம், பூஹாசா 

ஜாவ? சங்கிக்காமல் ராஜஸ-யயாகத்தில், மனமவைக்கக்கடவீர் ? 
என்று மித் இரர்களனைவரும் தனித்தனியாகவும் சேர்ந தும் வரைத்த 

னர். ஜனமேஜயராஜாவே / பகைவசையழிபபவசான தர்மராஜர் ௮ச்ச 

மில்லாமலும் ௮ன்போடும அவர்கள்சொன்ன தர்மமுள்ள சிறந்த, 
சொல்லைக் கேட்டு மனத் இில்ஏற்றுக்கொண்டனர். அ௮ரதவேண்டின 

வர்களுடைய சொல்லைக்கேட்டபின் தமதுசக் இயையறிர் இருந்தும் 

சிலாக்கியமானகாரியத்தை ஆரம்பிக்கபபோகின்றதர்மசாஜா (மற்றவர் 
காயும்) பரிக்ஷிக்ககதொடங்கினா. பீம£ீ2ஸனன் முதலிய ஸஹோ 

தாரர்கள் கால்வரசையுமஸநஇதது அவர்களாலும் ராஜஸ-௫யம் ஈல்ல 

தென்று சொலலபபெற்ற தர்மாரஜர் அந்கத்தர்மத்திலேயே எண் 

ணங்கொணாடார், அசசர்ககரசரும கெளாவச்சேஷ்டருமாயே அந்த 

யூ.திஷ்டிரர் ராஜஸ-டுபயாகஞ்செய்வதற்குத் தம்மனத்தில் உடனே 

நிச்சயஞசெய்துகொண்டார். ஜனமேஜயரே! அச்சரியப்படத்தக்க 

சச்தியுள்ளவசாயிருஈதும தாமத்தையேயினுஸரித்து சாஜஸ-டுயயாச 

ஞ்செய்யத் திரும்பவும பலமுறை மனத்தை ஸ்திரப்படுத்திக்கொண் 

டார். லோசனைகள்தெரிகத” புத்தொலியான அந்தத்தர்மாஜா 

aren இஷ்டிரர் இரும்பவும் ஸமீஹாதார்களோடும் மஹாத்மாக்களா 
யெ ரித்விக்குக்கசீளாடும மர் இிரிகளோமெ கெளமியர் வியாசர்முத 

லானவர்களோடும் ஆலோித்தார். விராடன், தருபதகன், புத் இசாலி 
யானஸாத்யக, Wy BIT Loser Uy, உத்தமோஜன், புத்திமானான ௮பிமனயு, 

Gur aon reo A@rar By Sri sar இவர்களோடுசேர்க்.அம் முக்கிய 
ee es em Ot பட வவ்தலைவயிவ், மெல erm ner xen Hem வட்டை ஒதை, 

! பலாசஇலையினால் ஹோமம்செய்வ த. 

2 எல்லாவற்றையும்ஜயித்தவன்.



௪௮ ஸீமஹாபாரதம். 

மாக ஆலோசனைசெய்தார். ** அசசர்ச்காசன் செய்யத்தக்க சிறந்த 
யாகமாயெ சாஜஸுடுயமென்னும் மஹா பாகம் சரத்தையுள்ள எனக்கு 

எப்படி முடியும்? நீங்கள் சொல்லுங்கள்!” என்றுகேட்டார், தாம 
சைக்கண்ணராகிய ஜனமேஜயரே/ அக் சராஜாவினுல் இவ்வாறு வினா 

வப்பட்ட ஸபையோர்கள் அக்காலத்தில் தாமராஜாவான யு.இிஷ்டிர 

சைநோக்கி, : தர்மத்தையறிந்தவசே ! சாஜஸ-௫ுயமென்னும் மஹா 

யாகத்தைச்செய்ய கீர் தகு இயுள்ளவர் ” என்று மறுமொழிகூறினார் 

கள். ரித்விக்குக்களும் ரிஷிகளும் சாஜீர வுக்கு இவவா.றுசொன்னபின், 

அவர்கள் சொன்னசொல்லை சாஜாவினமாக திரிகஞம் ஸஹோதார்க 

ளும்கொண்டாடினர். அறிவிற்சிறந்தவரும் அடக்கமுள்ளவருமாகிய 

அக்தத்தர்மராஜர் உலகங்களின் ஈன்மையைக்கருதி மறுபடியும் தம் 

முள்ளக்திலேயே மேன்மேலும் அராய்ந்தார். * கதனதுஇறமையைச் 

செவ்வையாகஅறிந்து ே ் தசகாலங்களை பும் செலவையும் வாவையும் 

செம்மையாகராய்ந்து புத் $ தியோடுசெப்யும் அறிவுடையோன் துய 

ரப்படான். தன்மனத்தன்நிச்சயம் ஓவறினால்மாத்திரம் இர்தயாகம் 

ரரம்பிக்கத் தகாது” என்றறிஈது முய சயினால் காரியத்தைச் Fou 

பிப்பதற்காக*௮ந்தக்காரியத்தை நிச்சயிக்கும்விஷயத்.இல் ஜனார்த்தன 

ராயெ௫ருஷ்ணனே யாவருக்கும் மேற்பட்டவரென்றெண்ணித் தர்ம 

சாஜர் மனததினால் கண்ணனைத் இயானி த்தார். தர்மபுத்தரர் தேவாக 
ளால் மதிக்கப்பெற்ற செய்கைகளினால் கண்ணன் அறியக்கூடா தவரெ 

ன்றும் சறக்தகைகளையுடையவென்று.ம் ஜனனமில்லா தவசாயினும 

தமது இச்சையினால மனிதர்களில் அவதரிததவரென்றும் ௮வாறியா 

தீது ஒன்.றுமில்லையென்றும் அவர்செய்கைக்கு எட்டாத நு ஒன்றுமில் 

லையென்றும் அவர் எதையும்தாங்கக்கூடா தவராகார் என்றும் அவரைப் 

பற்றிஊ௫த்துநினைத்தார். குர்இபுத்தாரான அந்தயு இிஷ்டார் இவ் 

வசையானஉறுதியுள்ளநிச்சயத்தைச்செ:ப். ஐ உலகங்களுக்குத்தநதை 

யான கண்ண வுக்கு, தமதஆசாரியனுக்கு௮ னுபபுவதுபோல உடனே 

அதனையனுப்பினார். அரதத்தூதன் 'விரைவாகச்செல்லுடின்றாதத் இ 

னால் உடனே , தவராகையில்யாதவர்களை௮டைந்து அங்கேவாலஞ் 

செய்யும் கண்ணபிரானிடம் சேர்ந்தான். ௮வன் பிரபுவானமாதவ 

னிடம்சை கூப்பிக்கொண்டு விண்ணப்பஞ்கெய்யலானான் :-.-? இறந்த 

கைகளையுடையஹ்ருஷீ 2சசரே! தர்மராஜாவான அந்தயு இஷ்டிார், 
தெளம்யர் வியாஸா்முதலானவர்களோடும் தருபதன்விசாடன்இவர்க 

ளுடன்சேர்ந்த தம்ஸஹோதரர்எல்லாரோடும் உமது.தரிசனத்தை 

விரும்புகிறார்? என்றான். ஜனமேஜயராஜாவே /- . அந்தஇர்தாலேன



ஸபாபர்வம், ௪௯ 

ளென்லும் தூ.தன துசொல்லைக்கேட்டு யாதவச்ரேஷ்டரும் இறந்த 

சக்இயுள்ளவ்ரும ஸ்ரியபபதிபுமான ௮சச்சுதர் தம்மைப்பார்க்கவிரும் 

புற ய.திஷ்டிரரைத தாமும்பார்க்கக்கரு தினவராச, வேண்டினவர்க 

ளிடமும் வஸு தேவரிடமும்விடைபெறறுக்கொண்டு உடனே Qn Ba 

ளேனஓடன்கூட இரஇ£ப்பிரஸ்தம்சென்ஞா. ஜனார்த்தனர் ஆவ 
௮ள்ளவராய் வேகமானகுஇரைகளைக்கட்டிக்கொண்டு ௮னேகதேசங் 

களைத்தாண்டி இர இரபபிரஸ்தத இலிருக்கும தரமராஜாவிடம்சோந் 

தார், தம்ஸ?ஹோா தார்முறைபிலிருக்கும்தர்மராஜாலும் பீமனாலும் 

அரதக்கருஹத்தில் பிகாவைப்போலப பூஜிக்கபபெற்றகிருஷ்ணன் 

உடனே தம்துகைபின்ஸறஹோதரியான குஈதியை அன்புடன்பார்த் 

தார். ஸந்தோஷமடைகதிருக்மும சினேதெனான அர்ஜுன னுடன் 

SETS HI காமுமசஈ? தாஷமடைடிது விளையா டினார். ஈகுலலஹைதேவர் 

களால் ஆசாரியனைப?பாலபபூதிககபபெறரா, ஸமாத்தரான௮சசுதர் 

சிற தஸ்தானத் நிலட்காஈது இளைபடாறி ஓழிவாயிறாக்குடிபோது 

தீர்மாஜா அவசைசசகஇததுத தமகாரியததை விண்ணப்பஞ்செய்ய 

ததொடங்கினா, 

் இருஷ்ணா ! கான் சாஜஸுடுபயாகஞசெப்ய விரும்புகிறேன், 

ஆனால் ௮து வெறுவிருபபக இனாலமாத இரம நிறைவேற்றடுடியா த. 

எதனால் அதனை௮டையலாமென்ப.து உமககுரன்றாகத்தெரியும். எவ 

னிடததில் (உலகம) எலலாமஅடஙகியிருககிறதோ, எவன் எல்லா 

இடங்களிலும பூஜிககபப$ிகரு.2னா, எவன் எல்லாவற்றிற்கும் ஈசுவர 

னோ அரதராஜா ராஜஸ “நிய ஞசெய்யகதக்கவன், ௮ஈதராஜஸ-டுயம் 

நான்செய்யக்கூடி பதென்று ஸ்? 'ஈஹிதாகள சோரதுசொல்லுகின்ற 

னா. கிருஷ்ணா ! > dB agus God ot PHAGE தாகதிச்சபம் உமது 

வாக்கினாலேதான் வரம, சிலா ஸ்ரெஹககினு லேயே குறறத்தைக் 

கண்டறிவ$ூ lad). மறறுமரில! தமதுலாபகூறகாக இள்சொல்லை 

மாத்திரமே சொலலுகின்றனர். சில! தமககுாரன்மையானதைப் பிற 

ருககுமபிரியமானதா த2வ சிணைக்ின ரன, காரியவிஷயங்களில ஜன 

ங்களின்வாக்யெற்கள இவவாமுகவ பெருபபாலுமகாணபபடுகின் 

றன. நீர்மட்டு?மே இரதக்காஸைகளைக்கடானு காமக்குரோ தகக 

நீக்கு உலகதடல எறு2மலானதகுழியு புளளதோ அதனை உள்ளபடி 

உரைச்கத்தக்கவா '” என்னா



டு ஸீமஹாபாரதம். 

பதினான்காவது அத்தியாயம்.” 

மந்த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
—— | SK 

(ஜராஸந்தன்ழதலிய பகைவரிநக்கையில் ராஜஸூயம் 

ழடித்தலாகாதேன்று கண்ணபிரான் தர்மராஜாவுக்த விலம்பியது.) 

யுதிஷ்டிரர் ௮ப்படி.ச்சொலலியதைக்கேடடு, கண்ணன்சொல்லு 

இருர். *' பாதவம்சத்தியயஹாசாஜாவே ! எலலாக்குணங்களா லும் நீர் 

இராஜஸூயயாகத்துக்குக தகுஇயுள்ளவர், ஆனால், உமக்கு எல்லாம் 

தெரிஈ திருக்கையிலேயும் யான் ஒன்றுசொலவேன். இப்போது உல 

கத்தில் க்ஷத்இரியர்களென்று வழங்கபபபெவரனைவரும ஜமதக்னி 

யின்புத்தரனான பரகுராமனாற் கெகல்லாமல்விடப்பட்டக்ஷத ரியாக 

ளின்ஸுத இகளாயிருக்றொர்கள். பாதடரேஷ்டரே! பூமிக்காசசே / 

இந்தக்ஷத் திரியர்கள் வம்ச்பாமபசைக்கே ஒரு'கிச்சயஞ்செய்து ௮கை 

உபதேசவாக்கேமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். ௮ஃது உமக்கும்தெரி 

யும். பூமியிலுள்ள அரசாகளாகிய மறறக்ஷத்திரியர்கள் புரூ ரவவம்ச த் 

இற்கும் இக்ஷவாகுவம்சச் இற்கும் (அடங்வெ) குடி களாகத் தம்மை 

நினைக்கெறளர். பரதேஷ்டசே ! ராஜாவே! புரரவவம்சத் ௮ 
சர்களும் இக்ஷ்வாகுவம்சத்தாசர்களுமாகிய ராஜாக்களின்குலங்கள் 

நூற்றொன்றிருபபதாகுறியும். மஹாசாஜாவே ! யயா இயின்வம்ச த் 
தாசாகிய போஜர்களின்அபிவிருத்தியான அ குணங்களாற்சிறபபுற் 
றிருக்கிறது. ௮ஃது இப்போது நாற்றிசைகளிலும் பரவியிருக்க 

றது. அவர்களின் அக்த$சவரியதீல்த முன்செய்தஉ டன்பாட்டின் 

படியே எல்லாக்ஷதஇரியர்களும அனுகரித்திருர்தனர். சாஜாவே / 

இப்போதுதான் ஜராஸந்தனென்னுமாசன் தன்பசாக்சமத். இனால் எல் 

லாரையும்வென்று அர்தப்சொஜகுலத்?தொரின் லசுவரியத்தைக் சழ்ப 
படுத்தி ௮சசர்களுக்குக் கானை தலைமையாயிருக்கும்படி பட்டாபிஷே 

கம்செய்யபபெற்றிருக்கிறான். அவன் மத்திய£கசத்தை ஆண்டு 

சொண்டு அரசர்களுள் வி2சா.கம்செய்யகிளைத் சான், மஹாசாஜாவே | 

THE HIE (போருள்்படைகளின்வன்மையாகய) பிரபு௪க் இயிறசிறர் 

தவ?னோ உலகம் எவனொருவ னுக்கு அடங்கியிருக்க? 2கா அவன்தான் 

தன்சக்திபினால் ஸாம்ராஜ்பததைதுடைர்தளனாிறான். சாஜாவே ! 

சிறந் தபசாக்ரமசாலியென்று பேயர்பெற்ற சசு.பாஈலனென்னும்௮ரச 
  

1 Be பலவானுக்கு மற்றவர் அடங்கிபிருச்ச பேண்டமெள்பது. . 
2 போஜர்சளின்தேசமாயெ மதுரையைச்சேர்ர்சதேசம்,



aw LIT Lif as Lb, ௫௧ 
* 

னும் அந்தஜராஸாதனையே முழுதும்ுடுத்து அவன்படைத்தலைவ 

னாகஆனானன்ோ. மஹாரசாஜாவே ! கபடயுத்தமசெய்பவனும மஹா 
பலசாலியும கரூசதேசா இபதியுமான ,வக்£ன்என்ப்வனும்௮கதஜரா 
ஸுகனிடத்இிலே2ய சிஷ்யன் போலக்கர த்திருக்கிறான். மஹாவிரர்க 
ளும் மஹாத்மாக்களுமான ஹமஸ 3டிமபகர்களென்றுபெயர்பெற்ற 
இரண்டசசர்களும் ஜராஸர்தனை தகான் அடுததிருக்கின்றனர். ௧௫௪ 

சேசாதிபதியான வக்ரகககனும காபனும ஆச்சரியமணியென்று 

சொல்லபபடும இவ்பாத ன ததைத் தலையிலணிந இருக்கும '2மக 

வாகனனும் 3முருறைபபுமகரகனையமஅடக்குகின்றவனும் அளவற்ற 

ஸேனையுள்ளவனும் வருணன் போலமேறறிசையில்விளங்குகறவலும் 

யவனசாஜனுமாகிய காலயவனினும ஐசாஸஈதனைஆசாயித இருக்கன் 

pert, மஹாராஜா'2வ! வயஸ-ழு£இர்ஈதவனான பகதத்தன் உம்துபிதா 

வுக்குரண்பன். ௮வன் சொலலினாலும செய்கையினா௮ம ஜசாஸநத 

னிடம விசேஷமானபணிவுடனிருகூருன். உள்ளன்பினாக்கடடப 
பட்டு உமபிதாவினிடத்திலிருபபது2பால உமமிடம்பறறுள்ளவனா 

யிருக்கிறான். மேறறிசையிலுக கென்றிசையிலுமுள்ள பூமியின்காடி 

களுக்காசனும உமககுமாதுலனும ஞானும குரதிதேசத்தைகிருச் தி 

செய்பவனும சத்துருககளைஸமஹமீபபவலுமாகிய புருஜித்என்பவன் 

ஒருவன்மடடும சினேகத தினால உமக்குஉடபடடி ர௬ுபபவன், 

இவ்வுலகத் தல தானேபுருஷோததமனென்றுசொலலிக்கொண் 

டும் மூடத்தனத்தினால் எனதுசின்னககளாகிய சங்குசக்காம்முதலிய 

வறறை எபபோ துமசுமதுசொண்டும பெளஎண்டசகவாஸு3?தவ 

னென்று உலகதஇலபெயாபெற்றும வககதேசம புண்ட்சதேசம் 

கசா ததேசங்களுக்க இப இயாகச சேனைகளுடன் சே திசேசத்திலிருக் 

கும் அஹறிவுகெடடவன் முனனர் என்னுலகொல்லாமல்லிடபபட்ட 

போதே ஜராஸாதனையடைசஈதான். மஹாசாஜாவே ? எவன் தன்னஸ் 
தரவித்தைவன்மையினால பாண்டியர்களையும க்ருதகைசிகர்களையும் 

வென்றானே எவனதுஸ ஹாதானான ஆகரு இ௦யன்பவன் பரசுராம 

னுக்கொபபான சூசனாகஇருஈ.தா2னோ இகதபபுவனியில் காலிலொரு 

டாகம்பெற்றவனும இக திரனுக்குஈண்பனும பகைவர்களான வீரர்களை 

அதஞ்செய்யும பலசாலியுமாகிய அ பபிஷ்மகனென்னும் போஜ 

குலத் சரசன் மாகதனைச்சாாஈதிருககருன் நாம் உறவினசாயிருஈதும் 
ne oer நவக் வலவ ல வவட வழுவல வயதை மம யமம். வ வவவவமைய யவை அண்ணனை 

1 தந்தவன். 

் டிம்புகனென்பவலுக்கு டிபிகனென்றும் டிம்பிசனென்றும் பெயர் 
காணப்படுகிறது, 3 மூரன்என்பதும்பாடம்,



Go ஸமஹாபாரதம்: 

பிரியங்களைச்செய் தும் வணக்கியும் அடுத் இருக தும நம்மிடம் ௮வன் 

சார்வ இல்லை. ஈமக்குஇன்னா,கவைசெய்வ இிலும மிச்சய த்ே 2 தாடிருக்க 
ரன். சாஜாவே* ௮வன் தன்குலத்தையும பல தீகையும அறியவில்லை, 
ஜராரஸுசனுடையபுகழ் விளங்குவதைககண்டு அ௮வனையடுத தருக்கி 

ரன். பிரபுவே / ௮பபடியே வடதிசையிலுளள பதினெண்குலகதோ 

சாடிய போஜாகளும் ஜசாஸாதலுக்கஞயே மேற்றிசைசோநதனர், 

ஞாஸேனா, பத்தஇரகாசா, போதர், சாலவர், படதசரா, ஸுஸ்தலர், 

ஸுகுட்டர், குலிஈதா, குர இகள், ஸார்வாயனா, கென்பாஞ்சாலதேச 

த்தார், கிழக்குக்கு தி2த௪த்கா, கோஸலர், மகஸிபர், ஸகயஸ்.தபா 

தீரென்னுமபல?தகச௮ரசர்களும ஸ?ஹோதார்களோடும வேலைக்காரர் 

களோடபெகூட வடஇசையைலிடடுப வயது தென் இசை சேர்ந தனர். 

இவ்வஈ£ேற பாஞசாலகேசததார்யாவ்ரும ஜராஸஈதன்பயத தினால் கல 
ககமுற்றபாகளாகத தங்களராஜ்யததை விடடுவிடடு நாறறிசைகளி 

௮ம் இடிவிட்பனர். ௮ஈதயதககஇல மகததேசததிலுள்ள இரிவ 

ரஜமென்னுமஈகாததிலிருஈது முகற்படை வெளிபபடாமலிருக்கை 

யிலேயே மஹாதமாவான ஜராஸ௩ கன் முன் னிலையில் பாஞசாலர்கள் 

பறகதோடின். முன்னர் உகாளேனன்புதானாகிய மதிகெட்ட கம் 

ஸன் தனசுறறத்தவசையடக்கி ஜராஸஃதன்பெணகளிருவரசை மனைவி 

களாக எடததுககொண்டான். ஜரரஸாதன்பு கலவிகளும ‘ow a 

தேவன்தககைகஞமான அ௮ஸ்தியென்றும பிசாஸ் இியென்றுமபெய 
ரூள்ள இரண்டு சாஜகுமாரிகளையம மணமபுமிஈதான். அுறிவுகெட் 
டவனாகிய அந்தக்கமஸன் அரதஜகாஸநதன்பலத்தினால தன்சுறறத் 

தவரையடக்க மேன்மையையடைநஈதான். ௮வனிடததில் ௮து மிகப 

பெரிய அுநீதியாயிருஈதது, போஜராஜாகளிலமுதர்ஈதவர்கள் அசா 
தமாவான கம்ஸனாறபிீடி ககபபட்து Puree மதாரைக கபபாறறக் 

கருதி ௮ழகுள்ள ௮௧ தஆகுகன்பெணணை ௮பபோதே அக்ஞானுக் 

குக்கொதேது (95 5 2) 5em7 Ce) ஈமமையழைபபிததுக் கெளரவிதத 

னர். கானும்ஸங்காஷணசைத தனையா கக்கொண்டுசு திறத்தாரின்காரி 

பத்ஜைச்செய்தேன். கமஸனும ஸுநாமாவும் முறையே என்னாலும் 

பலசாமராலும் கொல்லபபடடனர். கமஸனைக்கொன்றபிறகு ஐராஸர் 

தீனுக்கஞூன என்குலத்.2 தாசை முதலில்பலராமரும் கானும் சேர்ந்து 
காபபாறறினமை. சாஜாவே ஜராஸஈதன்௪ தர்க்க, கரைகடஈத 

பயம தேர்க தபோது” நாங்கள்பதினெண்குலததோர்கள்சேர்ந்து 2இவ் 
  பவையயம்வையவகளைவுவு ஒமயளிவ ன டைல வல்லவை மஸ கைவைக்க வகு பன eee 

1 ஜராஸாசன்டபுதரன். 

2 ஊரைவிட்டுப்போெெ லோசனை,
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வாலோசனைசெய்தோம். ௪த் அருக்களையழிக்கும் சிறகதறுஸ்தாங்களி 

னால் நாங்கள் ஓயாமல் யுத்தஞசெய்து மூஈழூறுவருஷங்களாகத் 
தோன்.றும மூன்றுவருஷங்களாகியும ௮ஈதஜாஸஈ.தன்ஸேகாயைக் 

கொல்லாமற?பானோம. ஏனெனில, தேவாகளுக்கொபபான வன் 
மையுள்ளவாகளும வீரர்சளிறசிறக தவர்களும அஸ்த்சங்களாலமாண 
மில்லா தவாகளுமாகிப ஹமஸடி ம்பகர்களென்னுமபெயருள்ளவாகள் 

இருவரும் ஜாலாதன்பக்$த இலிருஈதனர். இணைபிரியாத ௮உவிரண் 

டுவீசர்களும சூனணானஜராஸஈதனுமாகிய இமமூவரும மூன்றுலோச 
ங்களுக்கும போதுமானவசென்பது என்கருதது. புதஇசாலிகளிற் 

இறஈதவசே ! ஈமக்குமா த இரமே.பனறு, மறறுமுள்ளசசர்கள் ஏவ 

வளவுபேரிருக்கன்றன3ரரீ அவானைவாககும இ?தஎண்ணாதான் 

உண்டாயிற்று. சாஜாமீவ ! நான ஜார்ஸுதனுககு (பாரப்பல ர்க்கு) 

மயிர்சசிலிர்பபெிக்குமபடியான பயஙகாரமான பதினெடடுயு தங்க 

ளைக்கொடுததேன். ஆகிலும, மஹாபலசாலியானஜராஸாதன் கொல் 

லபபடவிலலை. பிறகு ஹமஸனென்று பிரசித தபெற்றிருகத அதச் 

சிறறத௮சசன் ௮ஈதபபதினெடடாவதுபுததத் தில பலராமரால் அடிக் 

கபபட்டான். பாசதர/ ராஜாவே / அப!2பாது ஹமலன்்கொலலப் 

பட்டானென்று யாரோசொன்னதைக்் கடடு, டி.பிகன் * யமுணையாற் 

இில்மூழ்கினான். “* இவ்வுலகக தில ஹமஸனைவிடடு நான்ஜீவிக்கமாட் 
டேன் ”” என்று நிசசபஞசெய்து அவன்மாணமடைகதான். ௮வன்அ௮வ் 

வாரானதைக கேட்பெ பகைவரின்ஈகரங்களாஜயிபபவனாகிய௮ர சஹம் 

ஸனும் யமுனைககேசென்று ௮ இலமிழ்ஈகான். பாதசிசேஷ்டசே? 

அ௮ரதராஜாவானஜரசாஸ௩தன் அவ்விருவரும இறஈதுபோனசைக் கே 

ள்வியுறறுச் '2சார்வடைஈதமன த்துடன் தன்ஈகாத இற்குசசெளறான். 

சத்துருக்கசாலஸமஹமிபபவ 27 ! ௮ரதஜராஸநதனென்னுமராஜா ௮வ் 

வாறுதிருமபிபபோனபிறகு காங்கமளலலாரும மகிழ்நது மறுபடியும் 

மதுரையில்வஸித்தோ. ௮ரசர்ககரசே / பகைவரையடககுகிறவ மே! 

தாமரைமலாரபோன்ற கண்களைபுடையவாகளான கமஸன்மனைவிகள் 

தமகணவலுடையமாணத தினல் துயாமுறறுத தங்கள தந்தையும் மக 

தசாஜனுமான ஜராஸாதனிடமசென்று,  எகள்கணவனைக் கொன்ற 

வனைக்கொல்” என்று தூண்டுமயோதெல்லாம் முன்செய்ததுலோ 

சனையையேநினைதது மனததுயாத துடன் ஓடிப்போனோம். மஹா 

ராஜாவே ! நாங்களெல்லாரும் ஜர£ஸ்ஈதன்பயத இனால் தனஸம்பத் 

தைச் சோத்தெடுத்துக்கொண்டு புத்திரர்கள் குலததோர் சுற்றத்தார் 

களுடன் ஊரைவிட்டுச் sols gi போசவேண்டுமென்றுகினைத்து



He ஸரீமஹாபாரதம். 

'மேற்றிசையில் சைவ தகமென்னும் குன்.றினால்விளங்கும் Groen se) 

யென்னும் ௮ழகானஈகாத்தையடைக்து அதில் விடுகள்கட்டி னோம். 
தேவர்களாலும் ௮ணுகமுடியாக கோட்டையாண்களையும் செய் 
தோம். அந்தரகரத்தில் பெண்களும் யு.த்தஞ்செய்யலாம். மஹாசதர் 

களான யா தவர்களுக்குச் சொல்லுவானேன். பகைவசையழிபபவசே! 

நாங்கள் ௮ந்தசசிற தமலையைப்பார் சதபிறகு ஜராஸாதனைக்சடாதோ 
மென்றுகினைத்து ஒருபயமுமின்றி அாரகாத்தில் வஸிக்கறோம். 

கெளசரவச்சேஷ்டசே.! பிறகு யாதண்கள் மேலானைதோஷத்தை 
யடைஈதனர். இவவாறு ஜரசாஸஈதனால எல்லாவகையாலும தீங்கு 

செய்யபபட்டராங்கள் ஸமாத்தர்களாயிருநதகனால் ஒன்றுசேர்ந்து 
மூன்றுயோசனைநீளமும் ஒவ்வொரு$யாச்னைவிஸ் தாரமுமுள்ள மூன் 
அுசகரங்களுள்ள தும் ஒவ்வொருயோசனையின் கொடியிலும் நூறு 

வாயில்களுள்ளதும வீசாகளின்பராக்ரமத்தினால்காக்கபபட்ட தோச 

ணங்களையுடையதும் யுத்தததிலஅடங்காக மதமுள்ள பதினெட்டு 
கஷத் ் இரியர்களால்காக் க்கபபட்ட தமான சகோமாதமென்னும்மலையை 

ஆச்சயித்ே தாம. எங்களகுலத்தில் பிறகவர்கள பதினெண்ணாயிரம் 

ஸஹோதராகள் இருக்கின்றனர். ஆகுகன்பு சல்வர்கள் நாற்றுவர். 

ஒவ்வெர்ருவ்னும் சேவர்களுககு2மலானவன். ஸமிஹாதரனோடு 
கூடிய சாருதேஷ்ணன், சக்ரதேவன், சாதயக, நான், பலராமர், ஸாம் 

பன், பிரத்யும்னன் ஆகிய எழுவரும மஹாரதாகள், சாஜாவே? மற்ற 

வரையும் சொல்லுகிறேன் ; கேளும். இருதவர்மா, அனாகிருவ்டி, 
ஸமீகன், ஸமி.இஞ்சயன், கஙகன், சங்கு, குதி இவ்வேழுபோக 
ளும் மஹாசதர்கள். 1[பிரத்யும்சன், அநிருத்தன், பானு, அக்ளுரன், 

ஸாசணன், நிசடன், கதன், இவாகளஏழுபேரும மஹாசதர்கள்] 
விக்ரமன், ஜில்லி, பபரு, உகதவன், விதா£தன், வஸுதேவர், உக்ர 

ஸேனன் ஆ௫யஇக்தஏழுமா இரிசசேஷ்டா களும் ௮ந்தகபோஜன்குமா 

சர்களாகய பிரளேனஜித், ஸ்யமாதகமென் னும்மணி மிகு இயாகஸ்வர் 

ணத்தையளிபப தனால் கு2பானுடைய்சிறபபையடைஈக யமலன் இவ் 

விருவரும் அவர்களின் தந்தையாகிய அந்தகபோஜராஜனும ஆகப் 

பதின்மர் இருக்கின்றனர். வஜ்சம்போன்ற சேகவன்மையுள்ளவர்க 
ளும் சிறஈதபசாக்ரமமும் பருத3 சேனையுமுள்ளவர்களுமாகிய யாதவ 

வீரர்கள் மலைகளின் இடைத்தேசமாயே குசஸ்தலியைகிளைத்து HFEF 
மற்றவசாயிருக்கன்றனர்., ராஜாவே ! பாண்டவர்களாலும் காங்கள் 

எப்போதும் காபபுள்ளவர்கள், பாரதசே.! இவ்வாறு எல்லாச்செல் 

1 இந்த அ.இிகபாடத்தில் பிரத்யும்னன் இரட்டித்து ar AGge® pg. 
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வச்சிறப்புக்களும்௮மைந்த அ௮ந்தச்சராஸந்தன் வேரூன்றியிருக்கை 

யில் க்ஷத்இரியர்களுள் உம்மை அசசர்கச்கரசனாகச்செய்யத்தகுமா ? 

அரியோதனன், பீஷ்மர், துசோணர், அசுவக்காமா, இருபர், கர்ணன், 

சிசுபாலன், வில்லாளியானருக்மி, ஏகலவயன், தருமன், சுவேதன், 

சைபயன், சகுனி இவர்கக£ப '2பாரில்வெல்லாமல் யாகத்தை எவ் 
வாறுசெய்யமாட்டுவீர் ? இவ்வசசர்கள் பெருக்தன்மையினால் யுத்தஞ் 

செய்யாமலிரு (பாராயினும் இவர்களில் பலத தினாலும் Pons gu sa 

பலத் இனாலும் கர்உங்கொண்டபனும் மிக்கபொருமைச்காசலும் வீச 

சிரேஷ்டனும ஸ$ர்யபுதானுமான கர்ணனொருவன்மட்டும் யுத்தஞ் 

செய்வான். ராஜாவே ! மஹாபலசாலியான ஜசாஸந்தன் ஜீவித் இருக் 

கையில் ராஜஸ-மியயாகதல்த ரிர்கிறைவேறறமுடியாதென்பதுதான் 

என அபிப்பிராயம் Dl BOQ IN ony How "இற்கும் மஹாகஜங்களைவெல் 

வதுபோல சாஜாக்களனைவரையும்வென்று இரிவிரஜமென்னும ஊரில் 

மலைக்குகையில் (அவர்களை) ௮டைத்திருக்கிறுன். PY BRYN OW 

னென்னும்சாஜாஇகதயாகஞ்செய்யகினை த்து பூமியையாளுகன் றவர் 

களாகிய எண்ணாபிரம்அரசர்களால் படடாபிலேகஞ்செய்யபபெற், 
முன். பகைவரைவெல்லுகறவ(8ர ! அவன் உமாபதியம மஹாத்மாவு 

மான மஹாதேவரை உக்ரமானகவததினால்ஆராதனஞசெய்து ராஜாக் 

களைஜயிததான் ராஜச2ரஷ்ட 2 ! அவன் செய்தபிச இஜ்ஞையைநிறை 

வேற்றினான். அவன், மஸனை களோடுவஈக அசசர்களை ஜபித்து 

ஜபித்துத் தன்ஈகாத்திற்கொண்டுவாது அடைத்துக் 'கிரிவ்[ஜ.த்தை 

2புருஷவ்ரஜமாகச்செய்தான் மஹாசாஜாவே / நாங்களும் ௮பயோது 

ஜராஸாதகனுக்குபபயஈ துதான் 'மதுரையைஓழித்துத் துவாரகாபுரி 

சோதோம. மஹாசாஜாவே / இரதயாகததை நீர்செய்யக்கரு இனால் 

அர்தராஜாக்களைவிடுவிககவும ஜராஸநுதனைவதஞ்செய்யவும முயல 

வேண்டும். கெளசவ?ே புத இமான்களிறசிறக தவ ! அவ்வாறின்றி 

சாஜஸ-யயாகததைபபறறிய இஈததரமபம் முழுதும்நிறை2வற்று 

வதற்குமுடியாது. குற்றமறறராஜாவே ' இதுதான் என்லோசனை, 

நீர் எவ்வா றுகினைக்கிறீ8ீரா ? காரியமஇவவாறிருக்கையால் விஷயத் 

தைபபற்றி நீரும யுக்இகளைக்கொண்டு நிச்சயஞசெயது எனக்குச் 

சொல்லும் ”” என்றார். 

- மலைச்கூட்டம், 2 ஆள்கூட்டம். 

 



டு ஸீமஹாபாரதம். 

பதினைந்தாவது அத்தியாயம், 

மந்த்ரபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
~~ eH eS —— 

(கிருஷ்ணன் சோல்லைக்கேட்டுத் தர்மபுத்திரர் ராஜுயம்சேய்யா 
தோமிவதேநலமேன்று$னைத்துக் கிரஷ்ணனைக்கேட்டதும், பீமன் தான் 
ஜராஸந்தனைஜயிப்பதாகச்்சோன்னதையனுஸரித்துக் கிருஷணன் ஜா 

on fb Bargin முதற்காரியமேன்றுசோன்னகம்.) 

அதைக்கேட்டு, யு இஷ்டிரர்சொல்லலானார் :-* ஐ. விருஷ்ணி 

குலச்ேஷ்டசே! மற்றவாசொலலமுடியாகசொல் !(2மதரவியானஉம் 
மால் உரைக்கபபட்டது 2 தஹங்களை விசிவிப்பவர் உமமைவிட 

வேரருவரும்இப்புவிபிலில்லை தமதமவிருபபத்தைச்செய்துகொள் 
ளும் அரசர்கள் விடடுக்குவிடு இருக்கிறார்கள் அவாகள் ஸாம்சாஜ் 

யத்ையடைர் தவர்களல்லர். ஸமராட்என்னும்பெயர்பெறுவது கடி 

னம். பிறர்சகீதிுயையறிரகவன் தன்னச் சறபபித்துபபேசமாட்டு 

வனா ? பிறருடன் சோர போது எவன்ூலொக்கயெமாயிருக்கிறானோ 
வன் பூஜிக்கப்பெறுகிறான். !பூமி விரிவாகவும் அனேககண்டங்க 

ஞள்ளசாகவும அனேகாதனங்கள் சிரம்பினத.கவுமிருக்கறெ த. மனி 

தன் வெகுதாரமசென்றபிறகுகான் லாபத்தைபபார்க்கிறான். ஒழி 

வடை கலையே சிறாததாகநினைக்கி2றன் ஒழிவையடைவதனால் என 

க்கு ஈன்மையுண்டாகும். சாஜஸ-ூய,௧ தில் இறங்குவகனால மேன்மை 
பெழமடியாதென்பது என்கருகது. ஜனார்த்தன! உயர்கதமனமுள்ள 

இந்தஎன் ?குலத்தார் தம்மிலஒ*வர் இவ்வசசர்களெல்லாரிலும் 

மிகச்1றர் கவஷைலாமென்று நினை ககின்றனர் மஹானுபாவர / குற்ற 
மற்றஉரே.? காமும் ௮அககாலத்தில ஜராஸாகனுடையதுஷ்டத்தனத் 
  

1 பூமியயென்னப்பட்டம5தராலோசனையின் விஷயம், உபாயககள அபா 
யங்கள் ம,சலிய பல௨கைகளடஙகயது. பொன, பெண், சேனை, ரதனம்முத 
லிய ௮ 2னகம் உயர்சதபயன்கள்கிரமபினது ௮௨2மஈசராலோசனையின் விஷ 
யசதில வேண்டினஸாசகககளைசகூட்டியும பாசகஙகளைவிலக௫ூயும் விடா 
முயற்ிமுதலியவற்றால் மேலே வெகுதூரம்சென்றபின சரேயஸ் என்று 
சொலஃப்பட்ட, காரியறிசதியை மனிசன்அறி௫ரான் என்பதும், 2 பூமி 
யைப்போல ஸ்திரமானநிச்சயபுச்தியானது ௮ச்சஅஈசவிஷயஙகளுக்கேற்ற 
படி ௮?னகவிதமாகவு.௦ தடையற்ர்தாகவும ரசனஙகள்போன்ற பலஉயர்க் ச 
பயன்சள் நிரம்பின சாகவும் இருகிறது. மனிசன் வெகு தூாரஞ் சென்றபிறகு 
தான் சன தன்மையை அறிஏரன. ௮சாவது, மனசைச்கவரும் சப் சாதி 
விஷயங்களைச் கடக்தநான: சனது ஆச்மஸ்வரபமாசெயசரேயலைச்சண்டறி 
இருளொன்ப தம் பழையவுரை, 

2 பீமன்முதலானவர்கள்.



ஸ்பாபர்வம், Ger 

தைப்பார்த்து அவனுக்கு அஞ்சியேயிருந்தோம். யார்க்கும்வெல்லக் 
கூடாத பிரபுவே ure உமதுகைவன்மையைச் சார்ந்தவனன்றோ ? 

நீ சே௮வனுச்கஞ்சின போது என்னைப் பலவானென்றுரரன்நினையேன். 

விருஷ்ணிகுலத்தவசே . ! றஈதகைகளையுடையவரே ! மாதவசே! உம் 
மாலாவது பலராமசாலாவு பீமஸேனனாலாவது அர் ஜஈனனாலாவது 
அவன் கொல்லபபடக்கூடியயனோ கூடாதவ?னோவென்று ஸந்தே 

தித். தத் இருமபத் திரும்ப ஆசாய்ந்துகொண்டிருக்கறேன். கேச 

7! எல்லாக்காரியங்களிலும் எனக்கு நீர்தாம நியமிபபவராயிருக் 
கீர்” என்றார். அகைக்கேட்பெ பேசுவதில் ஸமர்த்தனான பீமன் 

பேசத்தொடங்கினான். 

“ முயற்சியைக் கடைபபிடியாத௮சசனும் தான்பலஹீனனாயிரு 
ஈது தக்கஉபாயமின்றிப் பலவானையெ திர்ப்பவனும் புற்றுபபோல உட் 

கார்கததுபோடின்றனா பலம்குறை5தவனும சோம்பலின்றி ரரஜநீதி 

தவருமல உபாயஙகளைத் திருத்தமாகசசெய்வ தினால் Hy Ravin ॥ஹள்ள 

சத்துருவையும்வென்று கனக்குளேண்டினகாரியங்களையும் பெரும் 
பாலும் ஸாதிபபான். கருஷ்ணனிடச் இல்உபாயமும் என்னிடத்தில் 

பலமும் தனஞசயனிட த் துஜயமும் இருக்கின்றன. நாங்களமூவரும் 

மூன்றுஅக்னிகள யாசுத்தைமுடிபபதுபோல ஜராஸந்தணைமுடி த்.து 

விமிவோம். கோவிநதா/! உமதுபுத்திபலக்தைபபற்றுவதனால் தர்ம 
ராஜர் எல்லாஈன்மைகளையும்அடைவர் உம்மைகா தனாகபபெற்ற எங் 
களுக்கு எ..2பாதும ஜயாதானே”' என்றான். அதற்குக் கண்ண 
பிரான், “*பால்யனானவன் காரியங்களை ஆசமபித்துவிவொன். பின் 
வருவதைபபாசான். ஆதலால், ப£லயனும பொருளையேகாடினவனு 
மாயெ பகைவனைபபற்றி க்ஷத்இரியாகள 'பொறுபபஇல்லை. ஜயிக் 

கக்கூடிய அகபபுறபபகைவர்களை ஜயித்தகனால் மாந்தாகாவும், பிர 

ஜைகளைபபரிபாலித்தகனால் பசேதனும், தவவன்மையினால் கார்த்த 
விரியார்ஜுஈனனும, நீஇபலக்இனால் பா தனென்னுமாசனும், செல் 
வத் இனால் மருத்தனும அ௫யஇசத 685 துஸம்சாஜாகள் திங்கள்குலத் 

தகோரசெல்லோரையும் (கங்கள்புகமூல் வியாபிக துத்) தழுவிக்கொண்டு 
இருந்தனசென்று கேள்வி பட்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொருயுகத் இலும் 
ஸம்சாஜர்களிருப்ப இல்லை. யு.இஷ்டிர3ர / ஜயிக்கவேண்டியவர்களை 
ஐயிப்பது, பரிபாலனஞ்செய்வது, தவம்புரிவது, பொருள் விருத்தி 
செய்வ ஐ, உபாயங்களைப் பிரயோபெபஐ ஆவெலக்அவகைகளாலும் 
ஸம்சாட்டாசவிரும்புறெ உமக்குப் பிருஹத்ரத்ன்புத்சனான. இசாஸர் 
ln a ன தவை வையை ர கொக்க கவச. ரட்ட 

1 அவன் பெரியவனாவதற்குமுன்னமே ஒழிச்துவிடுசன்றனர். 

மி வி



Geo நீமஹாபாரதம், 

தன் ஜயிக்கமுடியாதவனாக இருக்கிறான். பாதச்சேஷ்டசே ! அதை 
அறியும். நூற்றொருகுலக்தோராகெப அரசர்களும் அவனுக்கு எதிர் 

பு.த்தஞ்செய்யாமற்போயினர். ஆதலால், ௮வன் தன்பலக்தினாலேயே 

இவ்வுலகத்தில் ஸாமசாஜ்யத்தைடததுறான்.சாஜாக்கள் சதனங்களை 

யெடுத்துககொண்டு ஜராஸாசனிடம காத்திருககின்றனர். சிறுபிள் 
சைத்தனத்தினால் அரி இயைககடைபபிடிதத ௮வன் அதனாலும சக் 

தோஷபபடுவதஇல்லை. மனிதாகளில முதன்மையான ஜராஸநஈதன் ராஜ் 

யபட்டாபிஷேகஞ்செய்யபபட்ட அ௮ரசனைப பலவஈதமாகப பலிக்கு 

எடுத்துக் கொண்டுபோடரான். மனிகாகளில ஜசராஸாதனுக்குப 

! பாகமாயிராதவனை சாம எங்குமகண்டிலம ஜராலாதன் நூற்றுக் 

ட்பட்டவசர௫ய சாஜாககளை இவ்வாறு முழுதும் வசபபடுத இனான். 

குந்திபூ.த்ரசே i மிகவும்பலக்குழைவாவனராஜா அவனிடம் அணுகு 

வத எவ்வாறு? தண்டுல சஸ்க'மன்னுமஇடதக தில் ராஜாவானஜரா 

ஸந்தன் செவபெருமானைக்குறிததுத் தவஞசெய்கிறான். பரதசசேஷ் 

டசே! பசுபதியின்ஆலயத்தில் பசக்களைபபோலப பலிகொபெபதற 

காகக் குறிபபிட்டுப் புசோக்ஷணஞ்செய்யபபட்ட ௮கதராரஜாக்க 

ளுக்கு உயிர்விருப்பம்ஏ து ? க்ஷத்இரியன் எப?பாது சஸ் இரத இனால் 

மாணத்தையடைகிறானோ ௮ப பாது கெளாவிக்கபபடுகிறான். ஆத 
லால், நாம் யுத்தசதஇில் ஜராஸுகனையெதாகதுக் தபபெபோம. ராஜா 

Ca! எண்பத்தாறுசாஜாக்கள ஜராஸாதனறால கொண்டுபோய்ச்சோக் 

சப்பட்டனர். பதினால்வா குறைவு, அவர்களையும கொண்டுபோன 

பிறகு கொடியசெய்கை ஈநடக்கப்2போகிறது. ௮.தகற்குக் தடை எவன் 

செய்வனே ௮வன் உலகமெல்லாம வியாபிககுமபுகழைபபெறுவான். 

ஜசாைதனை எவன் ஜ.பிபபமனோ அவன் நிச்சயமாக ஸம்சாஜனாவான் ” 

என்றுசொன்னா, 

பதினாறாவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
ஆகிட 

(ஒழிவடைகிறதைபபற்றீத் தர்மராஜர்சோல-, அர்ஜுனன் அதனை 

மறுத்துப் பராக்கிரமத்தின்ச்றபபைக்கூறியது,) 

யு இஸ்டிரர், : இருஷ்ணா ! நான் ஸம்ராஜ லுடையசிறப்பையடை 

யக்கருதித் தன்லாபத்தை$ய முதன்மையாகச்கொண்டு முற்றும் 
ஸாஹஸமாக உங்களை எவ்வாறு௮.லுபபுவேன் ? பீமன் அர்ஜுனன் 

எறமைவதமயமையயைவதி வையக வல வடம 

1! வசப்படுச்சப்படாதலன், 

  

 



ஸ்பாபர்வம், ௫௯ 

இருவரும் இரண்டுகண்களென்றும் ஜனார்த்கனர்மனமென் றும் கினை 
த்.தருக்றேன், மனமும் கண்களுமிலலாதவனுடைய உயிர்வாழ்க் 
கை எவவா.ிருககும ? பயங்காமானபாரக்ரமமுள்ளஅம் கரைகாண 
முடியாததுமான ஜசாஸநதனுடைய சேனையை எ.திர்த்துச்சென்று 
யுகதத்தில யமனும வெல்லான். அந்தவிஷயததஇில் உங்கள்செய்கை 
எவ்வளவு ? இஈக வேறுலாபத தில் பிரவிருகஇிததஎனக்கு அனர்த்தம் 
வர்றது சேருகிறது. ஆதலால, கரன் இதற்கு ௮ங்கோசம்கொடுப் 
பது யுக்தமாகாதென்று நினைகிறேன். கிருஷ்ணா .! என்மட்டில் 
நரன்ஆலோ௫ிப்பதைச் சொலலுகறேன். அதைக்கேட்கவேண்டும். 
இர்தக்காரியத்தில் உழிவடைதலே ஈலமென்றுகினைக்கறேன், செய் 
வ.தற்குக்கடினமான ராஜஸு$யயாகமானது இபபோது என்மனத் 

தைத் தடுக்கிறது” என்றுசொன்ஞூ, சிறஈதவில்லையும் சிறந்ததூணி 
களையும ரதததையும கொடியையும குதிரைகளையுமபெற்றவனான அர் 
ஜுஈனன் பு.இஸ்டிரரிடமபேசலானான். 

“ராஜாவே! விரும்பத்தககவையும் பெறுவதறகரியவையுமான 
வில், ஸ் இரங்கள், ௮மபுகள், பராக்ரமம், துணை, பூமி, காதத, இற 
மை முதலியவைகள் எனக்குக்கிடைத்திருக்கன்றன. ஈன்றாகக்கற் 
அத் தேர்ச்சியடைஈ தவர்கள் உயர்குலத்திற்பிறப்பதைச் சிறரிபாகக் 
கூறுசன்றனர். பராகரமத்திற்கொபபானது ஒன்றுமில்லை. பராக் 
சரமஞ்செய்வதே எனக்கு உ)தமாகததோன்றுறெது. பராக்செம 
சாலிகளின் குலத்திற்பிற தும பராக்காமமில்லாதவன் என்னசெய் 
வான்? பாரக்கிரமமில்லாக குலதஇறபிறஈதாலும் பசாக்செமமுள்ள 
ast Ann sae emp ar. ராஜாவே! எவன்செய்கை சத்துருஜயத்தி 
லேயே முழுதும் பிரவிருததிகறதோ அநதப பசாக்சமமுள்ளக்ஷத் 
தஇரியன் மறறககுணங்கள ஒன்றுமிலலா தவனானாலும் பசைவசைமிஞ் 
சுவான், பராக்செமமில்லா தவன் எல்லாக்குணங்களும பொருந் இன 
வளாயிருந்தும் என்னசெய்வான் ? எல்லாக்குணங்களும் பரரக்ரமத் 
தைச் சேர்;தவையாகவல்லவோ ' இருகின்றன. ஜயத்திற்குக்காச 
ணம் உக்ஸாஹாதான். அது செய்கையையும் பாக்கியத்தையும்பற்றி 
பிருக்றெது, ஒருவன் ஸாதனங்களுள்ளவனாயிருஈதும் ஊக்கமின் 
மையினால் அவற்றை உபயோகப்படுததுவதிலலை. அ௮தவழியாகத் 
தான் ஒருவன் பலமுள்ளவனாகஇருஈ தும எ திரிகளிடம்தோல்வியடை 
கருன். பலமுள்ளவனுக்கு உத்ஸா ஹக்குறைவிருடபதுபோலவே தன் | 
பலமறியாமையுமுண்டு, அவ்விரண்டும் கெடுப்பதற்குக்காரணங்கள், 
வெற்றியைவிரும்பும் ராசன் அவ்விரண்டினையும் விடவேண்டும்,



௬௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

யாகத்திற்காச ஜராஸுதனையமிப்பதையும் ௮சசர்களைக்காப்பதையும 

செய்வோமாயின் ௮தைவிட (8மலானதென்ன இருககும் ? ராஜாவே! 

ஒருகாரியத்தைத் தொடங்காமலிருபபதற்கு ஈமமிடத்தில் தகுதி 
யில்லையென்றநிச்சயம அவசியமாயிருக்கவேண்டும, நமக்குத் தகுதி 

பிருபபதில் ஸுதேஹமிலலாமலிருக்கும்போது தகுஇயில்லையென்று 
நீர்கினைபபதேன். பிற்காலத.இல் காம ரிஷிகளாடிச் சார தியைவிரும் 

பும்போது காஷாயவஸ் இரசம் ஸுஈலபம். இப்போது ஸமராஜாவாவது 

ஈமக்குமூடியூம, காம் எதிரிகளுடன்யுத்தஞ்செய்வோம” என்றான், 

  

பதினேழாவது அத்தியாயம். 

மந்த்ரபர் வம்: (தொடர்ச்சி. 
ee Kk eee — ஒல் 

(௮அர்ஜானன்்சோன்னதை' அனுஸரித்துக் கிருஷ்ணன் சோலலியதும், அவர் 

தர்மராஜாகேட்டதன்பின் ஐராஸந்தன் பிறபபைபபற்றிக்கூறியதும். ) 

/தன்பிறகு இருஷ்ணபகவான் சொல்லலானார் :--* பரதவம 

சத்திறபிறாது குஇயின்புதானாயிருபபவனுககுத தகுதியானபுததி 
தான் இப்போது ௮ாஜுனனால வெளியிடபபடடது. மரணமநரோ 

வது இரவிலோ பகலிலோ காமறியோம, யுத்தஞசெய்யாமையினால 

ஒருவன் மாணமில்லாமலிருஈததையும் காமகேட்டதில்லை. நீதிசாஸ் 
திரங்களினால் ௮றியபபடட உபாயகஙகளினால பிறரைவசபபடுத்தி ௮2 

னால் தன்மனத்திறகுச சசதோஷதை யபுண்பெண்ணிககொளவது 

தான் மனிதர்களாலசெய்யககூடியது. தீங்குகளைவிலக்கி ஈல்லஉபா 

யங்களைாச்சோபபதனால ஆரமபமஉயாஈததாகிற௫. ஸஹாயமசேர்வ 
தனால் விசேஷமுண்டாறெது. அ௮பபோது இசண்பெச்ஷங்களும ஸம 

மாவதில்லை. உபாயககளும் ஆலோசனையுமிலலாதவனுககு யுத்தத் இல் 

தோல்விநிச்சயம. இருவரும ஸமமாயிருபபதனால ஸஈம?தஹமஉண் 
aps. ஜயமென்பது இருதிறததாருக்கும உண்டாகாதே. ஆத 

லால், காம் தரஇரமாக அறறுபபெருககு மாத்தினருகிற்செல்வது 

போலச் ச.த்த்ருவிருக்குமிடத இற்குசசென்று ஈமது£ஹஸ்யம்வெளி 

பபடவொட்டாமல் அவன் பலக்குறைவைக்கண்டு பராக்ாரமஞ்செய் 

வோமாயின் ஏன் காரியஸித் தியையடை'யோம் ! ? அ.இகபலவான்க 
ளானசத்துருக்கள் , சேன்களைவகுத் துகிறகும்போது அவர்களுடன் 

போர்செய்யலாகாதென்பது பு.த்திசாலிகளின் நீதி. ௮ஃது எனக்கும் 

இப்போதுசரியாகத்தோன்.றுறெ.. நாம் சத்துருவுக்குத்தெரியா



ஸ்பாபர்வம், 

மல் அவன்வீட்டில் பிரவேசிததோமாயின் ௮பாயமின்றி அநதச்சத் 

துருவின்தேசததைப பிடிததுக்கொண்டு ஈமமுடையஇஷ்டததை 

யடையுலாம, புருஷாகளில சசேஷ்டனாகிய ஒருவன்தான், ந்து 
பூதங்களின் சேர்ககையாயே தேகததை ஆத்துமா தாரஙகுவதுபோல 

சாஜ்பலகூமியை எபபோதுப தாஙகுகிறான். அவன் ஓய்ஈ திருபபதை 

காமபார்க்கவிலலை. அலலத குலகதோகளைககாபபதையே தலைமை 

யாகக்கொண்டகாம ஜராரஸ௩ுனைககொன்றபிறகு மிச்சமுவளசேனை 
பினால் யுததத்திலடிபடடாலம அதனால் ஸ்வாசுகஞசெலவோம”' 
என்னா. யுதிஷ்டிரர், *இருங்ணா ! ஜராஸஈதன்என்பவன் யாவன் ? 
எத்தகைய சக்தியும் பராகாம மமூடையவன், அவன் அக்னிக்கொப 

பான உமமையண்டியும 'விடஆறபூச்சிபோல எரிககபபடாமலிருக் 
கிருனே ” என்று கேட் ட்க, கண் ணபிரான்சொல்லுஜொ. 

* ராஜாவே! ஜராஸ௩தன் எவவகையான ௪க இயுள்ளவன் 2 எப் 

படி பபட்டபராக்ரமமுள ளவன் ? பலமுறைதிங்குசெய் தும சரம்மால் 

என்விடபபடடானென்பதைச சொல்லுகிறேன் ; கேளும். மூன்று 

௮க்,ள ஹிணிஸேனைகளுகு௮திபதியம யுத்தத;இல SOS HEFL 

ணானவனிலலையெனறு காவித,ஈவனும பலசாலியூம மகததேசா திபதியு 

மானபிருஹத்சகனென்னும3சசன் ஒருவனிருஈ தான. அழிகும பல 

மும் செல்வமுமகிரமபினவனு!௦, ஓபபறறபராக்சமமுள்ளவலும், எக் 

காலமும சரீரததில யஜ்ஞதீல க்ஷக்குறிகளைவஹித்சவனும, இரண்டா 
வது இரதிரனைபபோன்றவம, எலலாவறறிறகுமமேலாகபபிரகா 
சிபபதில ஸடிர்யனுககும, போஹுமையிலபூமிக்கும், சகோபத்தில்யம 
னுக்கும், பொருட்செலவத்தில் குபோனுக்கும ஓபபானவனுமாகிய 

அவவசசன் மகததேசததஇில கரிவ்ஜமெனனும ஈகாத்திலிருஈ துதனது 

wien fous sae பாதசரேஷ்டரே ! அவன துஉயாகுலத் 

அககுரிய 'குணங்கள ஸு£யகிரணங்கள்போலப பூமியெலலாம்பர 

வின. பாதசரேஷ்டமீ£/ ௮ுதமஹாவிரன் ௮ழகும செலவமுமுள்ள 

வர்களும் இரடடையாகபபிற தவர்களுமான காசரொஜன்பெண்களை 

மணமபுரிஈதான். புருலச்பேஷ்டனாகிய ௮ஈதபபிருஹ தீரதன் முவ் 
விருமனைவிகளின்முன்னிலையிலும, * கான், உங்களிலயார்க்கும் ஹஸ் 

யத்தில் பக்ஷபாகமாகஈடவேன் ”' எனறுவாக்குத்தத்தஞ்செய்தான். 

அவவாசன் தனக்கு ஒத்த அன்பினர்களான அவ்விரண்டுமனைவிகளோ 

டும்சேர்ஈது இரண்டு £பிடிகளோடசேர்ஈதயாளைபோலவிளம்னொன். 

4 கணை என் றபாடத்தைவிட்டு குண ’ என் றபாடம்கொள்ளப் 
பட்டத. 2 பெண்யானை;



௬௨ ஸரீமஹாபாரதம், 

அ௮வ்விருவர்க்கும்நடுவிலிருஈத ௮வ்வசசன் கங்காதேவி யமுனாதேவி 
களுக்கு ஈடுவில் தேகமெடுத் திருக்கும்ஸமுத் இரராஜன்போலச சோபி 

ஜீதான், சிற்றிள்பங்களில்ஆழ்ஈ திருக்கையிலேயே அவனுக்கு இள 

மைப்பருவம்தாண்டிறறு. அவனுக்கு ஸுதஇயைவிருகத் இசெய்ய ஒரு 

புத் ொென்கூடப பிறக்கவில்லை. ௮ஈதராஜசோஷ்டன் மங்களகாமான 

௮னேச2ஹோமங்களையும புதஇரகாமேஷ்டி களையஞசெய்தும வமசத் 
தின் விருததிக்குக்காணமான ஒருபு,த திரனையடையவில்லை. ௮வன் 

தன் இரண்டுமனைவிகளோடும் மிகவுமவேறுபபுறறான். ராஜாவே ராஜ 
பக்தியுள்ள மந திரிமுதலியவாகளாலகடுக்கபபடடும் அவன் சாஜ்யத் 
தைவிட்டு உடனே தடோவனததைசசோகதான். பிறகு மஹாத்மா 

வும் கெளதமவமசத்தவருமான கக்ஷீவானுடையபுகதிரரும தவத்திற் 
சிறந்தவரும ௨ தாரக ணமுள்ளவருமான சண்டகெளசிகரைபபற்றிக் 

கேள்விபபட்டான். தறசெயலாகவாது ஒருமாத்தடியைச்சார்ர் இரு 

ந்த அமமுனிவரை அ௮வவர்சன் மனைவிகளுடன்கூட GTA MEET 

ச்ருலைகளினாலும் ஸு 2தோாஷபபடுத்இனான். அகஈதரிஷியும பிருஹத் 

சதனுக்குத் தகுதிபபடி மரியாதைசெய்தரா. ௮வவசசன் அுந்தமஹாத் 

மாவினால் ௮னுமதிகொகெசுபபெறறு உட்கார்ஈதான். அப்போது 

அம்முனிவர் ' அரதராஜாவைபபாரத்து, ** நீ பிராமமணாகளால்௮ுனு 

ஸரிக்சுப்பட்டும மனைவிகளுடன் சோரகதும வந திருப்பது எதற்காக ?” 

என்றுவினாவினா். அவவாசன் அ௮மமூனிவரைபபார்த்து, பகவா 

னே /எனக்குப புத்திரனிலலை , ஸுததியிலலாதவனளுக்கு மு. இர்ஈதபிரா 

யத்தில் ராஜ்யததாலஅவதென்ன ? ஆதலால், கான் பாரியைகள் இரு 

வருடனுஞ்சோஈ.து வன த் திலகவஞ்செய்யபபோடறேன். முனிவசே / 
ஸந்த திபில்லாதவனுக்குப புகமுமபிதிர்சசிரா சதமும் ௮ழியாமலிரா ” 

என்றுசொன்னான். ௮ஈத௮ரசன் இவவாறுசொலலலும், தைரியம் 

தவரறாதவரும் ஸத் இியவாக்னாள்ளவருமான அநதரிஷிசரஷ்டர், தயை 

Rog அவனைபபார்த௮, ** அசசர்க்காசே /! நல்லகவமுள்ளவனே / 

உன் ?மல் கான்ஸஈமதாவ/டைஈ திருககி2றன் ; வாமகள் ?” என்று 

சொன்னார். உடேன பிருஹத்ரதன் பார்யைகளுடன் கூடி ௮வரை 

நமல்காரஞ்செம்து புகானைக்காணுவோமென்ற எண்ணமில்லாமை 

யினால் கண்ணீர்சொரிர்து Suse த்தழுதழுத்து, “ பகவானே ! 

சாஜ்.பத்தைவிட்டுத் தபொவனத்துக்குபபோன பாக்யஹீனனுக்கு 

வசம் எதற்கு? ஸுதஇயில்லாத எனக்கு ராஜ்யத் இனாலாவதென்ன ? 

என்றுசொன்னான். அதைக்கேட்டு மனங்கரைந்த அந்தமுனிவர் தயா 

னஞ்செய்ய ௮ர்தமீமாத இன்நிழலிலேயேஉடகாரஈதார். உட்கார்ந்த



ஸ்பா பர் வம, ௬௩. 

அம்முனிவரின்மடி௰யில் உலசாமலும் கிளியினால்கடி. ச்கபபடாமலுமிருக் 

கும் ஒருமாங்கனி விழுஈதது. அமமுனிசசேஷ்டர் அதனையெடுத்து 

மனத்தைச்செலுதது மாதிரித்துப புதரலாபத்திற்கு நிகாற்றஸாகன 

மான அதை சாஜாவுக்குதுளிகதரா. சிறஈதஞானமுள்ள gm swam 

ரிஷி, சாஜாவைப்பார்தது, ** ராஜாவே / மனிதர்க்கசிபதியே ! உன் 

னிஷ்டம நிறைவேதிறறு; இருமபிசசெல். ௮ரசன ! இதுதான் உன 

க்குபபுத்தரன் ழ இகததகபோவனத்தில தவஞ செய்யாதே ; தர்மமா 

கபபிரஜைகளைபபரிபாலனஞூச்ப். சாஜாககளுக்கு அதுதான்தவம? 

அனேகயாகங்களைசசெய்து ஸோமாஸத இனை Qn D1 na qs திரு 

பதிசெய். உன்புததிரனுக்கு சாஜ்பபடடாபி2ஷகஞசெய்தபிறகு நீ 

தபோவனதகிற்குவா. பூமிக்கே ! உன்புதலவனுக்கு எட்டுவாங் 

கள்கொடுக்கி?றன் ; பிராமமணபக் தியோடி ரபபது, யு. ததங்களில்பிற 

சால்வெல்லககூடாமை, புக .இிக்காரமை, அதி, 5. கிகளி_மஅன்புடைமை, 

ஏழைகளை சகவனிபப து, Nes 2 Deon an ககபலம,உலகத் தில்என்று 
மிருக்கும்£ர் கதி, பிரஜைகளுக்கவெனிடகது௮ன்புஆக இநதஎட்டுவா 
ங்களையுமகொடுகதேன் ;) சாஜா?வ! உன்காரியமகிறைவேறிற்று? 

இரும்பிச்செலலலாம்”” ora poeta opr. gr shale விடை 

கொடுக்கப்பெற்றஅவ்வாசன் கனஈகாகதாசால பின்செல்லீப்பட்டவ 
னா மனைவிகளுடன் ௮கததத போாவனகதிலிருாது தன்கரத இற்குச 

சென்றான். 

“ பரதச2ரஷ்டசே.! ௮௧ ராஜச்ரேஷ்டன் முன்னே தான் வாக் 

களித்திருரகதைகினைத து HPD HNP BME இரண்மெனைவிகளுக் 
கும் கொடுத்தான். தப பெண்ணரசிகள் அம னிவரிடததுள்ள 

கெளசவததினாலும தங்களகாலவிக சியாலததினாுலும ௮தமாங்கனி 

யை இரண்டபொகஙகளாசசசெய்து புஜிததனா. ரிஷியின்சொல் தவ 

ருதாகையாலும் ௮ஈசுக்காரியய விம்ம சேரிட வண்டி யதாயிரு 

ஈததனாலும கனியுண்ட?ிதசாரணமாக அுவலிருவருக்கும கர்பபம 

உண்டாயிழ று, ௮வவிருவரையுமகண் ட வவச௪ன் பெருமகிழ்ச்சி 

யடைஈதான். செறதபுத்தியுள்ள காமராஜாவே ! அதன்பிறகு செம 
மாகப் பிரஸவகாலமகேககபோ.௮ இசண்டுல் திரீகளும் ஒருதேகத் 

தின் இரண்டுகண்ட௱களைப பெறற்னர். ஒருகண், ஒருகை, ஒரு 
கால், ௮ரைவயிறு, அரைமுகம், ௮ரைபபிருஷ்டமாகவிருந்த இரண்டு 

தேககண்டங்களைக்கண்டு மிகநடுஙனெர். , ஸஹோதரிகளான அவ் 

விரண்டுபெண்களும் பயர் நூ தருவ£ராடொருவர் ஆலோசனைசெய்து 

உயிருள்ள இரண்டுதேகபாகங்களையும் மிகத்துயாத்தோடு விட்டுவிட்



௬௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ட்னர். அவர்களின் தா இிமார்களிருவரும் ௮வ்விரண்டு துண்டங்களை 
யும் ஈன்றாகமூடி. ௮ரதப்புரத் இின்வாயிலிலிருஈ. து வெளியேசொண்டு 

போய் எறிநதுவிட்டெவொதனர். ௮ந்தத்தாதிகள் வெண்பட்டுக்களி 

னால்மூடப்பட்ட அவ்விசண்டிளையும யார்க்குரதெரியாமல் நாற்சஈதி 

பில்போட்டுவிட்டு உடனே மறுபடியும் அ௮ரதப்புசத்துக்குப் போய்ச் 

சேந்து அவ்விரண்டு அரசிகளுககும் சனிகதனியே தெரிவித்தனர். 

புருஷச்சேஷ்டரே.! அப்போது மாமஸத்தையும ரக்தத்தையும்புஜிப 

பவளான ஜரையென்னும் சாக்;ஸி நாறசஈ இயிலபோடப்பட்ட அவ் 

விரண்டுகண்டங்களையும் எடுத்தாள். எடுபபதற்கு எளிதாயிருக்கும் 

படிசெய்யக்கரு இன அ௮வ்வாக்கி விதியின்வன்மையினால மதிகொடுக் 

கப்பெற்று இரண்கெண்டககளையும கூடடிழள். புருஷசசேஷ்டமே! 

அவ்விரு துண்டங்களும் கூட்ட ‘LILI ko} டன் ஒருருவமுள்ளவிரனாகிய 

ஒரு சாஜகுமாமன் உண்டானான. தாலே உடனே அசசரியததி 

னால் கண்மலர்ஈத அவவரக்கி வஜ்ராயு கத்தின் வபிரதஇனாற்செய்யப 

பட்டவன்போன்ற அநதக்குழந்தையை எடுக்கமுடியாமறபோனாள். 

அக்தக்குமார்ன் கவுதஉள்ளசகைகளோடுகூடிய காததைபபிடியாகப் 

பிடித்து வாயில்வைக துக்கொண்டு மிகூரக கோபத துடன் நீருண்ட 
மேசம் கீர்ஜிபபதுபோற் கூவினான். புருவஸிம்மமே/ வீரரே! அர் 

தச்சப்தகீ தினால் அர்தபபுரத்துஜனங்டள் பாபாபபடைநது சாஜா 

வுடன்கூட விரைவாகவெளிபபடடனர். பாலநிரமபின கொங்கைகளை 
யுடையவரும் புத்ரலாபதீதில் எண்ணபவிட்டுத் துயாமுற்றவருமான 

அவ்விரண்டுமங்கையர்களும் விரைவாகவே வந்தனர். அவ்விசண்டு 
அண்டங்களும் ௮வ்வாறுசோரகதையும ௮சசன சந்த தயில்விருபப 

முற்றவனாயிருத்தலையும் ௮ரதக்குமாகை மிக்கபலமுள்ளதாயிருப்ப 

தையும்கண்டு, ரகக, * இஈதசாஜாவின்தேசததில வஸிககும் நான் 
பு.த்தரனைவிரும்பினவனும மஹா த்ாவும் தர்மிஷ்டனுமான இவவரச 

ன அபுத்ரனான இர்தக்குழததையைக் சகொலலததகாது ' என்றுகினைச் 

தாள். அவள் மானிடரபமெடுத்.து - '2மகம ஸ-டுரயனைவஹிபபது 

போல அதக் குழரதையையெடதறுககொண்டு ௮சசனை நோக்கி, 

“ பிருஹத்ரதனே ! உனக்கு இஈதபபுத ரனைக் கொடுக்கறேன், வாம் 

இக்கொள். பிராமணசரேஷ்டருடைய கட்டளையினால் உன்னிருபனை 
விகளுக்கும் பிறாது தா .திமார்களால்்வ! asa. இர்தக்குமாசன் 

என்னுற்காபபாபறப்புட்டான் 5 % என்றுசொன்னா. பாதச்சேஷ்ட 

சான தீர்மாஜாவே: ! உடனே காிராஜஓன்பெண்களாயெ ௮ப்பெண் 

ணாடிகள் அந்தக்குழநர்தையை விரைவாகவாங்கக்கொண்டு முலைப்



ஸபாபர்வம். ௬௫ 

பால்பெருக்கனொல் ஈனைத்தார்கள். பிறகு ௮தையெல்லாம்கண்டு மூழ்' 

வுற்ற அவ்வரசன் பொன்னிறமுள்ளவளும் சாக;ஸத்தன்மையில்லா த 
வளமான வ்வரக்கியைப்பார்த் த, “ தாமரைமலரின் உட்காய்போ 
ன்ற நிறமுள்ளவளே ' எனக்குப் புத்ர தானம்செய்தரீ யாவள் ? மம் 

சளரூபியே / ரீசொல்லாபற்போனாலும் சரி) தேவதையென்று எனக் 
குத் தோன்றுகருய்” என் றுசொன்னான். 

பதினேட்டாவது அத்தியாயம். 

Wb STU ato (Cerise) 

— abe 
(ஜரையேன்னும்ராக்ஷ்ஸி பிநஸத்ரதராஜாவுக்கத் தன்வரலாற்றைக் 

கூறிப் பிள்ளைக்தத் தன்பேரிடும்படி சோலலிப்போனதும், அர 
சன் ௮வ்வாறேசெய்ததும்). 

ராக்ஷஸி, ** அரசர்க்காசே ! உனக்கு ஸுகமுண்டாகட்டும். 

நான் ஜரையென்னப்பட்ட சாக்ஷஸி ;) கினைத்தரபமெடுபடஙள் ; உன், 

அசண்மனையில்பூஜிக்கப்பெற்.று ஸுகமாகவஸிததேன், முன்னர் பிர 

ம்மதேவசால் இரு ஹதேவியென்னும் பெயரோடு படைசக்சப்பட்ட 

ராக்ஷஸியாகிய கான் மனிதர்களின்விகெள்சோறும் எப்போ மிருக் 
றேன். ௮ஸாரர்களையழிப்பதற்காக உயர்ர்கஅழகுடன் கான் (வீடு 

களில்) வைக்கப்படுகிறேன். யெளவனப்பிசாயத் இலிருப்பவளும் புத்ர 

வதியுமாக என்னை எவன் பக் இயுடன்சுவரில் எழு இவைப்பனோ ௮வன் 

வீடு தழைத்துவிளங்கும ; இதறகுமாறாபிருகஈதால் கெடும். பிரபுவே ! 
உன்விட்டில் ௮னேகபுத்ரர்ரளால் சூழப்பட்டவளாகச் சுவர்களிலெழு 

தப்பட்டுக், கர்தங்கள் புஷ்பங்கள் தாபம பகூனணம் போஜனமுதலிய 
வற்றினால் எப்போதும் ஈன்றாகபபூஜிக்கப்பீட்டி ௬க்க2றன். தர்மிஷ்ட 
னைசாஜாவே ! இசற்குப் பிரஇியபகாரம்செய்வதற்சகாக எப்போதும் 
நினைத்துகொண்டிருக்கெகான் உன்புச்இரனுடைய இவ்விரண்டுகண் 

டங்களையும்கண்டேன். மஹாரசாஜாவே / என்னால்கூட்டபபட்ட இவ் 

விசண்டுகண்டங்களும் தெய்வச்செயலினாலும் உனதுபாக்யெத்இன 

அம் ஒருசுமாரனூரின. இர்தவிலயத்தில் நான் ஒருவ்யாஜமாத் 

இரமே. நான் மேருமலைனயயும்இன்ன க திறமையுள்ளவள். உன்குழக் 
தையைத்இன்பது எவ்வளவு, உன்வீட்டிற்செய்கபூஜையினால் ஸர் 

தோஷமடைர்தகான் உனக்கும் புத்திரனை த் திரும்பக்கொடுத்தேன், 
இவன் இவவுலகக்இல் என்பேரினால்புகழ்பெற்றிருக்கப்போகிறான் 

B &



௬௭ ஸ்ரீமஹாபாரதம்:. 

என்றுமறுமொழிசொன்னாள். தர்மராஜாவே.. இவ்வாறுசொன்ன 

பின் அவ்வாக்கி அங்கயே அந்தர்த்தானமானாள், அவ்வாசன் அச் 

தீக்குமானையெடுத் துக்கொண்டு அ௮ரண்மனைக்குச்சென்முன். அவ்வா 

சன் அப்போதே அ௮ரஈதக்குழந்தைக்குச்செய்யவேண்டிய ஜாதகர்மம் 

முதலியவற்றைச்செய்தான். அரந்தராக்ஷஸிக்கு மகததேசமெங்கும் 
மஹோத்ஸவம்செய்யும்படி கட்டளையிட்டான், பிரம்மதேவருக்குச் 
சமானமான ப்ருஹத்சதன், '* இர்கக்குழநர்சை ஜரையென்னும்அசக்கி 

யினால் சேர்க்கப்பட்டதனால் ஜராஸஈதனென் அுவழங்கப்படட்டும் ” 

என்று அந்தப்புத்இரனுக்கு ராமகரணஞ்செய்தான். மகததேசாதி 

ப தியின் அந்தக்குமாரன் நெய்யினால்ஆகு இசெய்யப்பட்ட ௮க்னியை 

ப்பபோல வளர்ச்சியும் பலமும் சிற தசக்்தியமுள்ளவனாகவளரக்தான். 

ராஜாவே! தாமரைமலாபோன்றகண்களையுடைய அரதக்குமாசன் இவ் 

வாறு தாய்தர்தையர்களுக்கு ஆனஈதத்கைசசெய்துகொண்டு வளர் 

பிறைச்சந் இர ன்போல . விருத்தியடைஈது வெகுகாலததிற்குபபின் 

யெளவனமடைரஈதான் 

  

பத்தோன்பதாவது அத்தியாயம். 

மர்த்ரபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

(சண்டகேளசிகழனிவர் ஜராஸந்தனுக்த வரங்கோடுத்ததையனுஸரித்து 
இதுவசையில்அவனைகீகோலலவிலலை யேன்றுகிரஷ்ணன் சோலலியது.) 

சிலகாலத் இற்குபபிறகு சிறகத தவமுளள பகவானாகிய ௪ண்ட 

கெளசிகமுனிவர் (ஒருமுறை) மகததேசத்இியகுவகதார். ௮வர்வா 

வினால் ஸர் தோஷமடைகதபிருஹத்சதரரஜன் அமைச்சரோடும் கட் 

டியங்கூறுபவோமிம மனைவிகமளோடும் புத்த இரனோடுங்கூடப் புறப் 

பட்டான். பாரத. அவ்வரசன் _றாககியபாதயா சமனீயங்கள்கொடு 

த்து௮ஈதமுனிவரைபபூஜிக.து சாஜ்யக்தையும புததிரனையும் அவரு 

க்குஓபபுவித்தான். ராஜாவே. பகவானான௮1,கரிஷி ௮சசன்செய்த 

அந்தப்பூஜையைப/பறறுக்கொ ண்டு உள்ளபிழ்ந.து பிருஹத்்ரசதராஜ 

னைப்பார்த்,துச் சொல்லலானார். 

ஓ. ராஜாவே. எனக்கு ஞான க்கண்ணினால் இஃகெல்லரம 

முன்னமேதெரியும அரசர்க்காச£ன ! இரமபபுத்நரன் எப்படிப 

பட்டவனாவானென்பதைக்சேள், இவனுடைய ௮ழகும்தைரியமும் 

தேகபலமும் ஸ்திரமானவை, உனது இர்தப்புத்ரன் எல்லாச்றெப்பு
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களும்சேர்ந் து உண்டாயிருக்கிரானென்ப இல் ஸந்தேகமில்லை. இவன் 

முன்சொல்லியவறறையெல்லாம அடைவன், பறக்கும்கருடனுடைய 

சதியை , மற்றபபறவைகள் எவ்வாறுஅனுலரிக்கமாட்டாவோ அவ் 

வாறே றெெதசக்தியுள்ள இவ னுடையசெய்கையை மற்றனசசர்கள் 

அ௮னுளரிக்கமாடடாகள். இவனுக்கு எவர்விரோ திகளோ அவர்கள் 

நாசமடைவார்கள். ராஜாவே! நஇப்ரவா ஹங்கள எபபடி மலைக்குத்தீங் 

குசெய்யமாட்டாவோ அப்படியே தேவாகளாலவிடுக்கபபட்ட ௮ஸ்.இ 

ரங்கள்கூட இவனுக்குச்திங்குசெய்யமாடடா, படடாபிலேகஞ்செய் 

யப்பெறற அசசர்கள்எல்லாருக்கும்மேல இவன்பிரகாசெபபான், ஸர் 

யன் மற்றக்காகசகஷக் தரமுகலியவற்றின் ஒளியைவாகங்குவதுபோல 

மற்றெல்லா அ௮சசர்களுடையச்க் தயையும், இவன்வாங்கிக்கொள்வான். 

சேனைகளுமவா ஹனங்களும்கிரமபிப்பெற்ற அசசர்களும இவனைச் 

சற்தித்தபின் தீயைகடெடினவிடடிறபூச்சிகளபோல காசமடைவார் 

கள். வருஷாகாலத்தில் தண்ணீ£பபெருக்குமிகுஈ தந திகளைக் , கடல் 

இழமுததுக்கொளவ.துபோல இவன் எலலா அசசர்களுடையவிபவங்களை 

யம சேர்த்தெடுகதுககொள்வான். செல்வமுள்ள தும எல்லாப்பயிர் 
களுமகிசம்பினதும் க்ஷேமமுள்ள துமாகிய சிறஈதபூமியையும் கான்கு 

வருணங்களையும் நன்றாகக்காபபாறறபபோகிறான். எல்லாப்பிசாணி 

களுக்கும ஆததுமாவைபடோன்ற பிராணவாயுவுக்குப பிராணிகள் 

வசப்பட்டி ர௬ுபபதுபோல இவன்கடடலாககு எல்லா௮ரசர்களும் வசப் 

பட்டிருபபர், எல்லாலோகங்களுககுமமேறபட்ட பலசாலியான இந்த 

மகதராஜன், அிரிபு/லம்ஹுசஞுெய்தவரும் பாபததைப்போக்குகிற 

வரும் மஹாதேவருமான சிவபெருமாளைபபிரத் இயக்ஷத்இற்காண் 

பான் ” எனறார். 

சத்துருககசையழிபபவரானதர்மராஜாவே ! அமமழுனிவர் இவ் 

வாறுபேசிக்கொண்டிருக்கையிலேயே துர்சொரதக்காரியததை (தவ 

தீதை) நினைத்து! பிருஹத்சதராஜாவுக்கு விடைகொடுத் கனுபபிவிட் 

டார். பிறகு பிருஹகாகன் பாதுக்களாலும சினே௫ிதர்களாலும 

சூழப்பட்டவனாகி ஜராஸாுதனுக்ககு ஈகரப்ரவேசஞ்செய்வித்துப் பட் 

டாபிலேகஞ்செய்து மிகுரசஸலந்தோஷககையடைஈதர்ன். pares 

தனுக்குப் பட்டாபிலேகஞசெய்தானவுடனே பிருஹத்சதராஜா இச 

ண்டுமனைவிசளாலும்பின்தொடாபபெற்றுத் தபோவனஸ்சென்றான். 

பாசதசே! தன்தாய்பார்களுடன் கூடச் தகபபுன் வன த் இிலிருக்கைபில் 
Riv sor தன்பராக்சமத் இனால் அரசர்களை வசப்படுத் இனான். பிறகு 

வெருகாலததிற்குப்பின் தபோவனத்திலிருத பிருஹத்ரதராஜன்



௬௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

'பாரியைகளுடன்கூடத் தவஞ்செய்து ஸ்வர்க்கமடைஈதான். சாஜா 
வானஜரஸந்தலும் சண்டகெளடிகர்கொடுத்த வாங்களையெல்லாம் 
அவர்சொன்னவாறேபெற்று சாஜ்யயரியாலனமுஞசெய்தான், நான் 

ன்னே கம்ளனையும் ஹம்ஸடிம்பகர்களையும் 'வதஞசெய்தபோது 

ஜாலர் தனுடையபெண்கள் தம்தந்தையினருகிறசென்று அழுது 
தொண்டிருந்தனா. பாரதசே! அப்போது ௮வனுச்கு என்னுடன் 
நீங்காதவிசோதமஉண்டாயிற்று, பாரதரே ! அ௮ஈதபபலவானானஜரா 

ஸந்தன் கதாயதத்தைத தொண்ணாற்றொன்பது சுற்றுக்கள் சுற்றிக் 

Siam sad ns go Mosier. நான் மதுரையிலிருக்கையில் யாவ 

ரும்வியக்கத்தக்க ஜராஸர்கனுடைய அந்தச் தகதாயுதம தொண் 

ரத்றொன்பஅயோஜனைதரசத் தில்வுக அவிழுர்தது. ௮பபோது மது 

சாபுரத்துஜனங்கள் அர்தக்கதாயுதசதைன்றாகபபார்த்.து எனக்குத் 

தெரிவித்தனர். மதுரையின் லம்பததிலுள்ள ௮ஈதஇடத்துக்கு, 
! கதரவஸான்ம் என்றுபெயாவழங்குகிறனு. அஸ்த்சங்களினால்மாண 
மிவ்லா தவர்களும் புத்திமான்களிறசிறகதவர்களும சாஜநீ இசொால்திசக் 

,தில் தோக்தவர்களுமான ஹம்ஸடிம்பகர்கள் அவனுக்குமர் இரிகளா 

யிருந்தனர். ௮ஈ தமஹாபலசாலிகளிருவரையுமபற்றி முன்ன மே உமக் 

குச்சொல்லியிருக்கிறேன். ஜராஸுதனும ஹமலடிம்பகர்களுமாகிய 

௮ம்மவர்களும் மூன்றுஉலகங்களுக்கும் போதுமானவர்களென்பது 

என்௮பிபபிராயம. வீ சரானமஹாராஜாவே 2 பலசாலிகளான குஞார் 

களும் ௮நதகர்களும் வ்ருஷ்ணிகளும் இவவாறு ரிஷியின்வாதானத் 

தைமாற்றத்தகாதென்பதாகிய நீ திகாரணமாகத்தான் முன்னே ஜரா 

ஸந்தனைவிட்டுவிட்டனா. 

மந்த்ரபர்வம் முற்றிற்று, 

இருபதாவது அத்தியாயம். 

MIT aA SHOUD LIM iD. 
— 3 — 

(கிரஷ்ணனும், பீமார்ஜுனர்களும் தர்மராஜாவினிடம் விடைபேற் 

றுக்கொண்டு ஸ்நாதகபிபிராமண வேஷம்பூண்ட 

மகதராஜதானிக்தச்சேன்றது,) 

ஹம்ஸடிபகர்களிருவருக் விமுஈதுபோயினர். சம்ஸனும் ௮வன் 

கூட்டத்தாருடன் கொல்லப்பட்டான். ஜபாஸந்தளை கொல்வதற்கு 
ர வதன கை Pree மக்கள் 

1 கதாயுசத்தின்முடிகு,



ஸ்பா பர்வம், ௬௯ 

இ௫தருணம்கேர்கதிருக்றெது. தேவாஸுார்கள்யாவரும்சேர்ந்தா 

லம் ௮வனை யத்தத்தில்வெல்லமுடியாது. தேகபலத்தைபபற்றியயுத் 

த்தி * தினாலேதான் ௮வனைஜயி௪க மவண்டுமென்றுகினை க்கிறோம். என் 

னிடததில் உபாயமிருசகறது, பீமனிட த்இல்பலமிருக்றெ. எங்க 

ஸிருவரையும்காபபவனாக ௮ ஜுனனிருக்கிறான். காங்களமூவ Gee 

மூன்றுஅக்னிகள்யாகததை முடிபபதுபோல ஜராரஸாதனைமுடித்து 

விடுவோம். ஸஹாயமிலலாசஸமயத்தில் எங்களமூவசாலும பிடிக் 

சபபட்டஅவவாசன் ஒருவனோடாயிலும் யுத்தஞ்செய்வானென்ப இல் 

ஸுதே ஹமில்லை, அவமான 1 தாங்காமையாலும் ஜயிக்கும் ஆசையினா 

௮ம் கைவன்மையினாலும் கர்வித்து எங்களில் பீமனளேனனோடு அவ 

சியம்யுத்தத் துககுவருவானென்டு௮ நிசசயம். விருததியடைகத உல 

கங்களையழிபபதறகு யமனெபபடிூயோ அபபடியே ௮வனையழிபபதற் 

குச் சிறறதகைகளையுடையவ ணுமமஹாபலசாலியுமான பிமஸேனன் 

போதுமானவன். பீமனுடையபலமும உமக்குததெரிஈ ௯. என்னிடத் 

இல் உமக்கு ஈமபிக்கையுமிருக்குமா யின் உடனே பீமஸேனனையும் 

அர்ஜுனனையும என்னிடம் அடைககலமாகஓபபுவியும 77 எனறார், 

இவ்வாறு பகவானாலசொலலபபடட யு. திஷ்டிரர், பிமாஈ்ஜுனர்கள் 

முகமலர்ச்சியோடிருக்கக்கண்டு கருஷ்ணபகவாளுக்கு மறீமொழி 

கூறலானார். 

66 HEF BOT 7 ௮ச்சு தரே ! பகைவசையழிபபவரே ! நீர் இவ் 

வாறு சொல்லாதீர் ; சொலலா ர். பாண்டவர்களுக்கு நீர்தாம நாதர், 

உம்மையே ! நாங்கள் அடுத்திரக்கறோம். கோவிரதா ! நீர்சொல்லு 

கிறபடி.யே எல்லாம பொருததமுள்ள து. இருஷ்ணா . எவர்களுக்கு 

லக்ஷ்மி முகங்கொடாமலிருபபளோ அவாகளுக்கு நீர்முன்னிற்ப 

தில்லை. ஏவர்களுக்கு லக்ஷமிமுகங்கொடுப்பாளோ ௮வர்கஞக்கே 

நீர்முன்னிறபவர். உமது கட்டளைபபடியிருக்கும் எனக்கு ஜரா 

ஸந்தவகமும் ௮வனிடத்திலிரு£து அசர்களைவிடுவிபபதும் சாஜ 

ஸ-டுயயாகத்தைமுடிபபதும ஈடர்தவைபோலவேஆயின. ஜகத்துக்கு 

நாதரே, புருஷோத்தமசே | ஈாவ்வகையில் இரதக்காரியம சிக்செமா 

கக்கூடிவருமோ ௮வவகையை ஜாக்ரதையாகச்செய்வீர், நான் ௨௨ 

கள் மூவரையும்விட்டுத தர்மா த்தகாமீங்களையிழந்த சோகியைப்போ 

லத் துக்கத்துடன் ஜீவிககககருதேன். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை 
விட்டிசான். இருஷ்ணனும அர்ஜுஈனனைலிட்டிசார். இவ்விரண்டு 

கருஷ்ணாகளாலும் ஜயிக்கபடட!ததகா.தவன் உலக த.இலில்லையென்று 

கான்நினைக்கிறேன். வீரரே ! பலவான்களிற்சிறந்தவலும் ஜயலக்ஷ்மி



௭0 ஸ்ரரமஹாபாரதம். 

பொருர் இனவனும் பெரும்புகழ்பெற்றவனுமாகய இர் தவ்ருகோதான் 
உங்களிருவருடனுமசேர்ஈது எதைத்தான்செய்யான், பெருஞ்சேனை 

யும் ஈன்றாகஈடத்தபபட்டுத்கசானே சிறகதகாரியத்தைச்செய்யும் ; 

ளேனை கண்ணில்லாததென்றும அறிவில்லாததென்றும் தெரிந்தவர்க 
ளால் நடத்தப்படவேண்டுமென்றும சொல்லுகிருர்களன்றோ! புத்தி 

யிற்ிற கவர்கள் எங்கே பள்ளமிருக்கிறதகோ அங்கேயன்றோ ஜலத் 

தைப்போக்குகின்றனர். எவ்விடத்தில் அவாசமிருக்கின்றதோ அந்த 

வழியாகவும் ஜலத்தைபபோக்குகின்றனர். ஆகலால், ராஜ்யகந இரங் 

களின்முறையை ஈடத்கததெரிச கவசென்று உலக்இல் பெயர்பெற்ற 

புருஷனாகிய கோவிஈதனை (உம்மை)ச்சார்ஈ.து காம காரியததை லாக் 

கமுயல்வோம கிருஷ்ணா? காரியஈ்கள்செய்யுமபோது எடுத்தகாரி 

யத்தின் பயனைபபெறுவதறகாகச் செய்கையோடும் உபாயத்தோடுங் 

கூடிய பு,.த்திபலத்தையும் புஃஅிபலத்தை தீயும் இவ்வாறு முன்னிட்டுக் 

கொள்ளவேண்டும். யாதவச.ரஷ்டசே ! இவ்வாருகவே செய்யத் 

த்க்க காரியங்களெல்லாவறறையும | முடிபபகற்கு ௮ாஜுனன் இரு 

(ஷணனையனுளரித்தும பிமன் அர்ஜுனனையனுஸரிகதும் இருக 

கக்கடவர். நீதியும் ஜயிககிறசக்இியும தேகவன்மையுமசேர்ந்தால் 
தானே "யுத்தத்தில் பயனைத்தரும”” என்னா. பெருஞ்சக்தியுள்ள 

வர்களான இருஷ்ணாஜுன பீமர்களாகய பிராதாக்கள் அனைவரும் 

தர்மபுத்ரரால் இவவாறுசொல்லபபடட.பிறகு ஜராஸநதனைகோக்பெ 

புறப்பட்டனர் கிருஷ்ணபீமா£ஜுஈனர்கள உயர்ஈக பிரம்மதேஜ 
ஸுள்ள 'ஸ்காதகபபிசாமணார்களின் உடைகளையுடுத்துத தவவேஷந 

தரித்து நண்பர்களின் இன்சொறகளினால ஆசாவ இக்கபபெற்றவர்க 

ளாய்ப புறபபடடனர். FUN FOSS STI ௯௨ இரியாகளடைக 

இருக்கிற துயாததைபபற்றிய கோபத தினால கொ திபபுற்றவர்களும் 

ஸ-மூர்யன் சந்திரன் ௮க்னி இமகூவரைபபோலச் சிறகதசக்தியுள்ள 

வர்களுமாகிய அவர்களின் தேகங்கள் அபபோது ஸ-டுர்யசஈஇசாக 

இனிகள்போல ஜ்வலித்தன. யுத்தத்தில்தோல்வியடையாத இருஷ் 

ணார்ஜுனர்கள் பீமனைமுன்னிடமொகொண்டு ஒருகாரியத்தில் முயல் 

வசைக்கண்டு'ஜராஸுதன் கொலலபபட்டதாகவே தர்மராஜாநினை தீ 

தார். அவவிரண்டுமஹா கமாகச்ளூம் எலலாத்காரிபங்கன்வுமாடத்து 
பெ பதிவி ம்மய ய யப் சிலிவ்கவ் ம்க் டப று ப ட ட ட்டு வெலிய பயம் வைய 

1 பிரம்மசாரிவீசசம் முடி.தீதுச் குருவிஞல் "விடைசொசச்சப்பெத்ற 
பி ற்கும் இருஹஸ்சாசரமம எடுத். தககொள்வதறகு முன்னும் ஸ்காதகர்அவார். 
அவர்களுக்கு சாஜாவுக்குமேம்பட்ட மரியாசைசெய்யும்படி. தர்மசாஸ்திரம் 
a HSE pg.



ஸ் பாபர்வம், எக 

இறவரும் தர்மார்த்தகாமங்களையும் உலகங்களையும் பிரவிர்த்இக்கள் 
செய்பவருமான ஈசுவார்களன்றோ ? அக்தக்கருஷ்ணாரஜ.ஈனபீமர்கள் 
புறபபட்டுக் குருக்ஷேத்தாக இிலிரு ௫ குருஜாங்கலமென்லும் இடத் 

இன்வழியால் ௮ழகான பத்மஸரஸுக்குச்சென்_று காலகூடமலையை 

யும் ஏகபர்வசத்திலுள்ள கண்டக இியையும மஹாசோணமென்் 
னும்கதத்தையும் ஸதாநீரையென்னுமக தியையும முறையேதாண்டிச் 
சென்றனர். அழகான ஸாயூஈதியைததாண்டிக் கோஸலலதேசதஇன் 
கழ்பபாகங்களைக்கண்டு அவறறைததாண்டி மிதிலைக்குச்சென்றனா, 

மாலை, சர்மண்வ௫, கங்கை, சோணமஎன்னும அறுகளையும்தாண்டி 

அம்மூவரும கிழக்குகோக்கிசசென்றனர். (2தாலவியடையாதவர்க 

arr Bi அவாகள் தாபபைகளையும மரவுரிகளையும தரிததுக்கொண்டு 
ஜராஸுதனிடமசென்றனா. அவாகள! இடததுககிடம் 'கோதனங் 

கள்கிரமபியிருபபதும நீர்வள முூளள ஆம அழகயெமசங்களுள்ள தமான 

கோசதமென்னும மலையைச்சோஈசது மகதூதசத்து ராஜதானியைக் 
கண்டனா 

இருபத்தோராவது அத்தியாயம. 

ஐராஸந்தவதபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

——— kee 

(சிரஷ்ணபீமார்ஜானர்கள் ஜாரஸந்தன்வீடடுகீதச் சேன்று 

அவனிடம்பேசீயது.) 

அ/பபோது இிருஷ்ணன்' அாஜுனனுக்குச்சொல்லுறார். 
: அர்ஜுனா? இகதமகததேசக இன்பெரியாகரம பசுக்கள்நிரமபவுள் 

ளதும எபபோதுமகீவளமுளள தும அ௮ழகானவிடுகள் கிரம்பின தும் 

சோகஙகளிலலாத அமாய் விளங்குகிறது இளைகளின் நுனிகள் புஷ்ப 

களினாலமமைக்கப்பட்டு இனியமணமுளளவையும் மன ததைக்கவரு 
இன்றவையும யெளவனபபிராயத இலிருபபவா விருமபத்தக்கவையு 
மான லோகதிரமென்னுமமககாடுகளினால மறைககபபடடனவும 
உயாஈதகொடுமுடிகளுமகுளிா ஈதமாங்களுமுளளனவுழான விளையாட் 

டி றகுரியவிபுலமலை, வாசாகமலை, விருஷபமலை, ரிஷிமலை, சைத்யகம 

என்னும் Daman gp mips so pm mori ng கிரிவஜமபென் 

னும்எசைக்காபபவைபோலிருக்கின்றன. இவவிடத்தில் மஹாத்மா 

வும் கடுந்தவமுள்ளவரும் லிம்புலன்களையு மமிகவுமஅடக்கெவரும் 

1 பசுக்கள்.



௭௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

' கோதமகோத்தசத்திற் பிறந்தவருமான !இர்க்ககமஸ்என்னும் ரிஷி 

உ2ரன்புத்திரியும் மகதராஜன்மனைவியுமான ஸுதேஷ்ணையினிட 
மும் அவள்தாஸிபினிடமும் கக்ஷீவான்முதலியபுத்இரர்களை உண்டு 

பண்ணினார். ௮ஈதமுனிவர் அந்தஸ்ரே ஹத்தினால் ௮ர்தக்ருஹத்தி 

லிருர் தகொண்டு மகதராஜர்களின்வம்ஈத்தைவிருத்தஇசெய்தது ௮ற்த 
ராஜாக்களுக்கு ௮வரசெய்யும்௮ருள்சான். அர்ஜுனா ! முற்காலத் 

தில் மிகச்சறந்தபலசாலிகளாயிருந்த அங்கர்வங்கர்முசலியசாஜாக்க 
ளும் கெளதமராடியதீர்க்கதமஸ் இருக்குமிடத்துக்குவ"து ம௫ழ்ந் 

திருந்தனர். பார்த்தனே . கெளதமருடையகிருஹத்.தக்கு௮௬௫ல் 
உண்டாயிருக்கும், ௮சசமரங்களும லோத.இரமாங்களும் செழுமை 
யாகவும் அழகாகவும்வரிசையாகவுமிருக்கின்ற இஈதக்காடுகளைபபார். 
சத்துருக்களுக்குத் தாபஞ்ண்டுபண் ணுபவர்களாகிய அர்ப்புதன் 

சக்ரவாபிஎன்னும் இரண்டு 3நாகர்கள் இங்கிருக்கிள்றனர். ஸ்வஸ்இ 

கன் மணிராகன் இவவிரண்கொகர்களுடைப சிறக்த௫ருஹங்களும் 

இங்கிருக்கன்றன். மேகங்கள் மகததேசததைவிட்டுப்போகாமலிருக் 

கும்படி மனுவேசெய்திருக்கிறார். கெளசிகன் மணிமான்எனனும் 
நாகர்களிருவரும 3௮னுக்ரஹஞ்செய்இிருக்கின்றனர். 4பாண்டாம், 

விபுலம், வாசாகம், சைத்யகம், மாதங்கம்என்னும் இவ்வைஈ துறந்த 
பர்வதங்களிலும் ஸகலஸிதர்களின்ருஹங்களும மஹாத்மாக்க 

ளானஸக்யாஸிகள் ரிஷிகள்இவர்களி ன்.ஆச்சமங்களும் விருஷபன், 

தமாலன், மஹாவீர்யன்என்னும காகர்களுடையகிரு ஹங்களும கர் 
தர்வர்கள் சாக்ஷஸர்களின்விடுகளும் இருக்கின்றன. கக்ஷ$ீவானென் 
னும்மூனியின் தவப்பெருமையினால 5 போ .தங்கள்என் பெயர்பெற்ற 

புண்ணி! தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன, அவையெல்லாம் ஸித்ததிர்த்த 

கசளெனவும் சொல்லப்படுகின்றன. மணிமானென்னும காகனைக் 

கண்டமாத்தாதஇஞ?ல?ய மனிதன்க்ஷமததையும் ஸுகததையும 

அடைவான். இபபடி. நாற்புறங்களிலும '9வல்லமுடியா த அழகியகக 

ரத்தையடைநதுதான் ஜராஸந்தன் ஓபபற்றகாரியஸித் இயைநினை க்க 

ரான். நாம் இப்போது ஸமீபத்தில்போய் ௮வன்கர்வச்தைப்போக்க 

விடுவோம்” என் றுசொன்னார். 

( இச்சதையின் விரிவை ஆ இிபர்வம் 4168-ம் பச்கத்தில்காண்க. 
2 காகர்கள்புருஷருபியாயிருப்பவர்கள். 

3 காப்பாற்றுகன்றனர். 
4 விருஷபமலை ரிவிமலை என்றவை *பாண்டரம் மாசங்கம்என்றுகறப் 

பட்டிருக்க றன. * 5 சல ச்சைச்சொடுப்பலை, 

 



ஸபா பர்வம், ௭௩ 

இவ்லாறு கருஷ்ணன்சொன்னபிறகு, இருஷ்ணனும் பாண்டவர் ' 

களுமாகிய பெருஞசக்தியுள்ள பிராதாககளனைவரும் ஜராஸந்தலு 

டையககரத்துக்குச் சென்றனர். மகிழ்சசியும் செல்வமுமுள்ள ஜனங் 

கள்கிரமபின தும் ஈர வருண த்தாருமகிறைர் இருப்பதும உத்வைச் 

சிறப்புக்களுள்ள தும் வெல்லமுடியாததுமான இரிவரஜத்தைச்சோந் 

தனர். அப்போது ௮ரஈகாத்தின்வாயிலவழியேசெல்லாமல் பிருஹத் 

ரதகன்வமசத்தாராலும் ஈகரத்துஜனங்களாலும் பூஜிக்கபபடுவதும் 

மகததேசத்திற்கு அலககாசமாயிருபபதுமான உயாந்தகுன்றாகிய 

சைத்யகத்தின்சதுவழியாகச சென்றனர். ௮ஈதஇடததிலேதான் 

Ahan ST SITET, மாம்ஸத்தைத்தின்னும விருஷபரூபமாகவந்த 

Yuasa பிடி கீதுககொன்று ஓருமாதம்வசையில் காதமகாக்கன்ற 

மூன்றுபேரிகைகளைச செய்வித; அவன் தோலினால் அவற்றைக்கட் 

டிக் தன்ஈகாத் திலஸ்காபிததிருஈதான். அாதபபேரிசைகள் எங்கே 
முழங்னெவோ ரங்கே தேவாகளால் மலாமாரிபொழியப்பட்ட து. 

அ௮ந்தக்கிருஷ்ணாஜ ஈனபீமர்கள் அமழுன்் நுபேரிகைகளையும் உடை 
தீது ௮ஈதஊருக குமஇிலாயிருககும சைதயகமலையினிடம்செல்லத் 

தொடங்கினர். ௮ப பானு அவா களனைவரும கோட்டைவரயிலைவிட்டு 

மகததேசத்திறகு மிகக௮ுலங்காமான gi sens gus Kosi or 
க்கி விரைவாககெருககசசென்றனா, ஜராரைகனைககொல்லக்கரு இன 
அக்தவிரர்கள் வெகுகாலமாக அுழியாமலிருபபதும் மிக்கவுகலமும 

உயாமுமுளளனும சடதனககளாலும புஷ்பங்களாலும் எபபோதும் 

பூதிக்கபபடட அம திடமா கமிலைபெதறிரு /பபதுமாகிய ௮ம்மலைச்சக 

ததைப் பெரியகைகளினா?2லயே அவன்தலையையுடைபபதுபோல 
உடை ததுூவிழ்த்துவா. அதன்பிறகு, அவர்கள் உசஸாஹத துடன் ௮௩ 
ஈகரததுககுள் பிர 8வூத்சனர். வேதகளிலகரைகண்டவசான பிராம 

மணர்கள ௮மேகாலததில அ௮பசகுவங்களைக்கண்டு ஜசாஸாகலுக்குத் 

தெரிவிததனர். பு2சாஹிதாகள யானைமமலிரு॥தசாஜாவுக்குத தீப 

ஹாசததிசுழற்றிலா. பராக்சமசாலியான ஜராஸைதராஜா ௮பபோது 

௮ஈதத்தோஷங்களுககுச சாஈஇசசெய்வதறகாகத திகைஷயடுததுக் 

கொண்டு விரததைதயும உபவாஸததையுமஈடத்தினான். ஜனமே 

ஜயசே ! ஸ்காதகவிரகமஎடுத் துக்ககொண்ட கிருஷ்ணனும அர்ஜுன 

னும பிமனும் அயுதஙக்காலிட்டுக் கைகளையே ஆயுகங்களாகக் 
கொண்டு ஜாஸு னிட யுத்த சய்யகக ௬ தினவர்களாய் (கரத் 

Bo) பிசவேசித்தனர். எல்லாக்குண ல்களுமுள்ளதும் வேண்டிய 
வெல்லாம் நகிசம்பினதும விலைபெற்றதுமாயுள்ள பசக்ஷ்ணக்கடை பூக் 
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௪௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

கடைகளின் மிகுந்த சறப்பைக்கண்டனா, புருஷோத்தமர்களும் 

மஹாபலசாலிகளும் மஹாசதர்களுமான அந்தக் இர்ஷ்ணார்ஜுன 
பீமர்கள் ராஜமார்க்கமாகப போய்க்கொண்டே அஈதவிதியிலுள்ள 

அந்தச்சிறப்பைக்கண்டு புஷ்பக்காரனிடமிருக்து புஷ்பமாலைகளையும் 

கடையிலுளிருக்கும வர்த்தகனிடமிருகது கர்பபூரச்சிமிழையும் கோ 

ஷ்டத்தையும கனிகளையும் பலவஈதமாகவெடுத் துப பூமாலைகளையணி 

ந்து வெண்மையானவஸ்திரங்களையும் பிரகாசமான குண்டலங்களையுஈ 

தரித்து, இமய௰மலையிலுள்ளசிங்கங்கள மாட்டுததொழுவத்தைப் பார் 

ப்பதுபோலப் புத்திமானை ஜராஸாதன்விட்டைப் பார்த்துக்கொண் 

டே சென்றனர். ஜனமேஜயராஜாவே? யுத்ததஇலபிரகாடிப்பவர்க 

ளான அவர்களுடைய ஆச்சாமாங்களாோபபோன்றகைகள் சாஈதையும 
அ௮லையுமணிஈது அழகாகீவிளங்கின. அனைகளைபபோன்றவர்களும் 

பெருமாங்களின் தண்டுகள்போல் வளாஈதவர்களும அகன்றமார்பு 

களையுடையவர்களுமான் அவர்களைக்கண்டு பசததேசத்தவர்கள்விய 

ப்புற்றனர். அவர்கள், வாயிலவழியைவிடடு பறிககுஇத்து ஜராஸா 

தன்விட்டிற்புகுரகனர். புருவசசேஷ்டாகள!ன அவாகள் ஜனக் 

கள்கிரமபின மூன்றுகட்டுக்களைததாண்டி ௮சசமின்றித தாம்உயர்குல 

த்தோழிரன் லுமகர்வத்தோடு சாஜாவினிடமசென்றனர். மஹாசதர்க 

ளான௮வர்கள், *ஓ!' என் மசொல்லினு 2லமய சாஜாவையழைத்த 

னர். அர்க்கியபாத்தியங்களையும 'மதுபாக்கமபென்னும்சிறறுணவோடு 

2 பசுவையும்கொடுதது உபசரிக்கத்தகு இயுள்ளவர்களும விசேஷமரி 

யாதைபெறறிருபபவாகளுமான அவர்களை ஜசாஸஈகன் எதிர்கொண் 

டழைத்துச் சாஸ்திரபபடி பூஜிததான். ஸமர் ததனைஅவவசச௪ன் அவர் 

களைபபார்த்து, ' உங்களுக்குகலவரவு௨உண்டாகடடும்? என்றுசொன் 

னன். ஜன?மஜயசே! அப்பொது ௮ாஜுனனும் பீமனும மெளன 

மாகஇருஈதனா. அவர்களுக்குள சிறகதபுத இிசாலியானகருஷ்ணன் 

ஜராஸந்தனைடபார்த்து, ** அரசர்க்காசே 1! இவர்களிருவரும் இப் 

போது ஒருவிரதம்வஹித்திருபபதஹை நடுஇரவுககுமுன் பேசலா 

காது அதன்பிறகு உன்னுடன் பேசுவார்கள் ” என்றுசொன்னார், 

QI VG FOO புவர்களைத் தன்யாகசாலையில்இரு-கச்செய்து தன் ௮ரண் 

1 மதபர்ச்சமென்பது தலம் ஸ்வல்பமும்£ சயி£ நெய் சர்க்கரைஸமனும் 
சேன் எல்லாவற்றிலும் ௮இிகமுமாசச்சேர்ச் துச்செய்யப்பட்டது. 

2 Cuné@uiactrar வேசவிதீதுச்சள் வந்தபோது கனழையாவது பெ 
ரியலிருஷபச்தையாவது ஆட்டுக்டொயையாவது மதுபர்ச்ச,சதோடு கொடு 
ச்சலேண்டுமென்று ஆபஸ்தம்பர்சொல்லுகருர்,
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மனைக்குச்சென்றான். பிறகு அர்த்தராத இரிகாலம்வகதபோது ௮ 

தபபிசாமமணாகளிருக்குமிடத் இற்குச சென்றான். ஜனமேஜயராஜா 
வே! யுததங்களில்ஜபிபபவனைை ௮ந்தஜராஸாதன், ஸ்நாதகர்களான 
பிராம்மணர்கள் வஈஇருபபதாக ௮ர்த்தசாத் இரிவேளையிற்கேட்டாலும 

அவர்களையெதிர்கொண்டழைபபதை விரதமாகவைத்திருஈதானென் 

ப உலகபபிரஸிததம. ௮தராஜச்சேஷ்டனானஜராஸநதன் அவாகள் 

அற்புதமான வேஷத3தோடிருபபதைககண்டு மரியாதைசெய்து இகை 

ததுகின்றான. பாதசரேஷ்டரும சாஜசசேஷ்டருமான ஜனமேஜய 

சே! சத்துருககளையழிபபவாான ௮ஈதபபுர௬ுஷசரேஷ்டர்களெல்லா 
ரும ஜசாஸுதராஜாவைககணடவுடன், “ goer Ger! மககளமுண்டா 

கட்டும்; கேஷமமுண்டாகடடும என். றுசொலலி அவவாசனைபபார்த 

ம தமமில ஒருவரையொருவாபாரததும் ௮ககேரநின்றனா, ஜனமே 

ஜயசே/ ஜராஸகதன் ௮வவாறு பிராமமணவேஷ.ததால மறைக இருக் 

கும் அஈதபபாண்டவர்களையும இருஷ்ணனையும்பார்தது,” உட்கார 

arin” என்றுசொன்னான. உடனே அமமூன்றுபுருவசரேஷ்டர்க 

ளும மஹாயாகததின் மூனறு௮க்னிகளைபபோல ஒளியினால மிகபபிச 

காத்துக்கொண்டு உடகார்கதனர். ஜனமேஜயசே / ஸத.இயஈதவரு 

தவனான ஜராஸகதன், தகாதஅலங்காரஙகளைசசெய்து வேஷமெடுத 

அக்கொண்டதனால உருமாறியிருஈத அ௮வர்களையிகழ்ஈது பேசலா 

னான். : இமமானிடலோகததில் ஸ்ராதகவிசதம வஹித்திருக்கும் 
பிராமமணர்கள் வெளிபபடையாகப பூமாலை சூடிச் சாஈதணிஈதிசா 

சென்று எனக்குகன்றாகததெரியும், நீங்களயாவா ? பூமால்களையணி 

ந. தம் கைகளில நாண்உசைநத கர்ய்ப்புக்களினால் கத திரியசக் இயின் 

குறிபபுக்களைத்தாங்கியு மிருக்கிறாகள ; பிராமமணர்களென்று சொல் 

QA bran. இவவுலகத்தில் இவவாறு வெளளாடையுடுத்து வெளி 
பபடையாகப புஷ்பசஈதனங்களை ததரித் தருபபவாகள க்ஷத்திரியர் 
கள்தாமென்று எனக்குச் செவவையாகததெரியும. நில்கள்யார் ? உண் 
மையைச்சொல்லுங்கள் ; சாஜாககளிடச.தில உண்மைதான் மேன்மை 
யாகும்) சாஜாபராதத்தில் ௮ச்சமின்றிச சைதயகமலையின்சிகாததை 
யுடைத்து வாயிலைவிட்டு வேறுவழியால இரதவிட்டில் ஏன் நுழைந் 
தீர்கள் ? மேலும் பிசாம்மணருக்குசஃசொலலின்வன்மைய இகம ; உங் 
களுடையஇரகதச்செய்கை உங்கள்வேஷத்துக்கு மாறாயிருக்கிறது. 

இப்போது உங்களெண்ணமயாது? சொல்லுக்குள்; இவ்வாறு என் 

னிடம்வர் தும் சாஸ் இரப்படி. சான்செய்தமரியாதையை நீங்களேன் 

பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ? என்னிடமவாதகாரியந்தான் யாது?” என்



என் ஸ்ரீரஹாபாரதம். 

“ஐன். அவன் இவவா சொல்ல, சிறந்தஅபிப்பிராயமுள்ளவரும் பேசு 

வ.ில்ஸமர்த்தருமான இருஷ்ணன் மதமும் sedan on மறு 

மொழிகூறலாஞா, 
“ ராஜாவே மனிதர்களுக்குப பிரபுவே நீ, எங்களை Lever Ba! 

பிராமணர்களென்றேதுறி. சாஜாவே.! ஸ்காதகவிசதமுளளவர்கள் 

பிராமணராகவும் க்ஷத்இரியராகவும வைசியசாகவும இருக்கலாம். 

இவர்கள் ஒவ்வொருவகுபபாருக்கும் சிறபபானகியமங்களும யாவருக் 

கும்பொ.துவான நியமயங்களுமுண்டு, சிறபபானகியமமுள்ள க்ஷத்தி 

ரிபன்தான் எப்போதுமச* வரியகதையடைவான். புஷ்பங்கள் தரிதத 
வரிடத்தில் லக்ஷமி ஸ்இரமாயிருக்கிறாள். அதனால நாங்கள புஷ்பங்க 

சைத்தரிகஇருககிறோம. கூஷதஇரியுன் கைவன்மையுள்ள வன்தான் ) 

சொல்வன்மையுளளவனாகான். பிருஹதசதபுதானே ! ஆதலால், க்ஷத 

ரியன்வாக்குக் சமபீரமாயிராதென்று சொல்லபபடுகிறது, பிரம்ம 

தேவா தமதுசக்தியை கத இரியர்களின்கைகளிலவைத திருக்கறார், 
ராஜாவே! ௮சை நீபாரககவிருமபுகராயாபின் இப்போதே பார்கக 

லாம) ஸுதேஹமில்லை. தைரியமுளளபருஷாகள் சத்துருவின்வீட் 
டூல் வாயிலலலாவழியா தும மித திராகளவீட்டிலகோவழியா லும பிர 

வே௫ிக்கன்றனர். அதத்தாமபபடி இவையெலலாம் வழிகள் தாம. 

நாங்கள் காரியகதோடு சத்துருவின்விடடிறகுவா.து அ௮வனிடம 

அ திதிுபூஜையைபபெறறுககொளளமாடடோம. இஃது எங்கள்உறுஇி 

யானவிரதமென்று நீயறி”' என்ருர். 

  

இருபத்திரண்டாவது அத்தியாயம். 

ஐராஸலந்தவதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

— Ke 
(கீநஷணனுக்தம் ஜராஸநதனுக்தம் ஸம்பாஷணம்நடந்தபிறது 

ஜராஸந்தன் யுத்தத்துக்ததரம்பம்சேயதது,) 

ஜாாஸநதன், “* ஐ.! பிராமமணர்களே / உங்களோ கான்விரோ 

செய்துகொண்டது எபபொழுதென்று எனக்கு நினைவிலலை, த்ஞ் Quis டூ 
ஆராய்ந் துபார்த்தும உங்களுக்கு oro Pw Glen sss எனக்குத 

தெரியவில்லை. தீங்குசெய் Bo தால என்னைக் ?குற்றமில்லா தவனாக 
செவல கரனசவகளை terre rennin னையை அவிக rare   

£ மூல.த்தில, ஸ்காசகப்பிராம்மணர்களையும் எஙகளையும் நீபகுத்தறி 
Ter ps Gs Hopi wa Gee pw. 

2 ஆசீர்லாசம்செய்ச,சனால் கு.ற்றமில்லாதவனாகநினைச்சசாறெ.த,



ஸ்பாபர்வம், ௭௭ 

நீங்கள்கினைபபதெவ்வாறு? 1ஈத்துருவென்றே சொல்லுங்கள். 2இது 

தானே சான்றோர்ழுக்கம். ௮ர்த்தத்தையும தர்மத்தையும்கெடுட் 

பதனாலன் றோ மனமகொ இபப து. தாமஈதெரிஈ தவம மஹாரதனு 

மாயிருக்கும அ தரியன் இதமகுமாறாகஈடகது குறறமில்லா தவனிடத் 

இல் குற்றத்தைஏறபடுத் துவா னாயின், ௮வன் தனதுபுண்ணியலோகக் 

களைக்கெடுத்துக்கொண்டு பாவக இயையடை கிறான். ஸஈதேஹமிலலை, 

ஒழுங்காககடபபவர்களுககு க்ஷததிரியதாமாதான் மூன்றுலோகங் 

களி லும் சிலாக்கியமான ஐ. தாமஈதெரிஈதயாவரும (கூஷக இரியதர்மக் 

தவிர) மறறததர்மத்தைச்சிவாசபபதில்லை அபபடி.மய மனவுறுஇ 

யோடு என்க்ஷத இரியதர்மத் ிலிரு௩அுகொண்டு பிஜைகளுக்குத்தீங் 

குசெய்யாமலிருககும என்னைபடிறறி நீங்கள (பேசல்) தவறு சலாகப் 

பிகற றுவ துபோலிருக்கிற த ” என்றுசொல்ல, இருஷ்ணன்சொல்ல 

லானார், :* சிறஈதகைககா£யுடையவனே ' குலததைத்தால்முகிறவனாயெ 
ஓர் ஓஒபபறறமனிதன் தன்கு கதோரின்காரிய்த்தைத தானெடுத்துக் 
கொண்டிருக்கிறான். அவனு: டையகட்டளையினால நாம உன்னையெ இர் 

தீதுவா தருககிறோம. சாஜா2வ! இஈதஉலகத திலுளளக்ஷத திரியா 

களை நீபலியாக்கககொண்டுவா, இருக்கிறாய். ௮ரதக்கொடியகுறற த்தை 

யுண்டாககியபின் நீகுறறமிலலா தவனாகநினை ததுக்கொள்வ த சீப்படி? 

ராஜசரேஷ்டேன ! சாஜாவாயிருபபவன் ஸாதுக்களானசாஜாக்களைத் 

அன்பஞ்செய்யலாமா ? நீ அதராஜாக்களைபபிடித்து ர௬த்தாபகவா 

னுக்குப்பலியாகக்கொடுக்க சனைததிருககிறாய். பிருஹத்ரதபுத்இர 
Cor! உன்றைசெய்யபபடட அநதப்பாவம் எங்களையும் சேரும். 
ஏனெனில, நரங்கள தர்மககதைசசெயபவாகள, தாமததைக்ஷிப்ப 

இல் சக்தியுளளவாகள. பிரஹதாதகபுததினே !' ௮தறகாக இப 
போது உன்னிடமவக திருக்க ரோம. மனிதா்களைக்கொன்று யாகம் 

செய்வதை ஒருகாலும கண்டதஇலலை, அ்வவாறிருக்க நீ மனிதாக 

ளைத் தேவரானசம்காருக்கு । பலிகொடுககநினைபபதெபபடி ? ஜரா 

west! பயன்படா தறுறிவுஉ ள நிசெய்வதுபோல வேறெவன் ஓரே 
குலததிற்பிறது தன்குலத்சோருகம பசுக்களென்.றுபெயரிவொன்? 
எவனேவன் எந்த௭நதசகாஉத்தில என்னென்னகாமத்தைச்செய்கி 

ருனோ ௮வனவன் அதனதன் பயனை ௮ுஈதாதக்காலத திலேயே ௮டை 

வான். ஆதலால், துககபப. -டவரிட தீ தில் பரிகாபமுள எகாக்கள் 
  

i சத்துருவானஎன்னைக். 6 boop pags AIO scan gp ? ௮தைச் 
சொல்லுக ளென்பதுபழையஉ௰:ர," 

2 ஸத்தியம்சொல்வது.



௪௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

குலத்தோர்விருத்தியின்கிமித்தமாகவே குலச்தோசைராசஞ்செய்கற 

உன்னைக்கொல்ல இங்கேவாதோம். சாஜாவே ! இவ்வுலகத்தில் க்ஷத் 

திரியர்களுக்குள வேறு.தண்பிளளையில்லையென்று நீகினைததுக்கொ 

ண்டிருக்கறுயே, ௮ஃது உன்னுடைய பெருமபுததிமாருடடம். 

ராஜாவே! தன்குலததையறிஈத உயாகதமனமுள்ள எஈதக்ஷத்திரி 
யன் யுத்ததஇனால் கேரிடுவதும் சாசுவதமானதும ஒஓபபறறதுமான 

ஸ்வர்க்கததைவிரும்பமாடடான் ? மனிதாகளிற்சிறககவனே ! க்ஷத் 

இரியர்கள் ஸ்வர்க்ககதைககரு தியேதான் புத்தங்களென்னுமயாகங் 

களில் திகைசெய்துகொண்டு உலகங்களைஜயிக்கின்றனரென்பதை 

ரீயறி, விரிவானவேதமும ஸ்வர்க்கததிறகுககாரணம, பெருமபுகழும் 

ஸ்வாக்கத.இறகுக்காணம. தவமுமு ஸ்வர்க்கததிறகுக் காரணம். 

ஆனால், யுத்தத திலமாணம ஸ்வாககத திறகுததவருதகாரணம, இரத 
டயுத்தமாணநதான் வைஜயஈதமென்னுமஇக திரனுடையஅரண்மனை. 

இதனா௮ுண்டான குணங்களநிரமபின 'தேவேக தரன் அஸி வர்கள் 

வென்று எபடோ தும உலகங்களைககாபபாறறுகிறான். உனககுநேர்க 

'திருபப.துபோலஸ்வாக்கத்துக்குமாககமாய் (எககளோடுஇபபோது 

கோர திருகதற) புததம மறறஎவலுக்குகேரிடும? சாஜாவே! மகத 

தேசக்தலேனைகள மிகுதியாயிருபபதனால ௮சசேனைமிகு தியையே 

பலமாகநினைத.துக் காவங்கொண்டு பிறரையவமதிககாதே. ஒவ்வொரு 

மனிதனிடததும சக்தியிராது. சாஜாவே. உனக்குசசரியானதும் 

உனக்குமேற்படடதுமாகிய பசாக்ரமமிருககிறதை எதுவரையில் ந 

அறியவிலலையோ அ௮துவரையிலதான் பராக்ரமம உன்னுடையது, 

சாஜாவே ! உன்பராக்ரமம எங்களால தாங்கக்கூடியததான். அதினால் 

உனககுச்சொல்லுகிறன். மசுதராஜா2வ '! உனக்குசசரியானவாக 

ளிடத்தில்மட்டும் கோபததையும அகங்காசததையும்ஒழித தவிடு, 
பிளளைகளுடனும் ௮மைச்சர்களுடனும் சேனைகளஞுடனுஞசேர்ஈது 

யமலோகமபோகாே. இவவுலகத்தில் தமபோத்பவன், கார்த்தவிரி 
யன், உததரன், பிருஹதரதன்என்னுமிவவசசாகள தமக்குமேற்சிற 

ந்தவசை அவமதித்துதகான் சேனைசளோடு ழிகதுபோயினர், நால் 

கள் உன்னை மோசமாகக் கொலலக்கரு இனவர்கள் ; உண்மையில் பிசா 

மணர்களல்லோம். நான் 8ம்பொறிகளுக்கும ஈசுவானான வாஸு 

தேவன். இவவிசண்டுவிரபுருஷா களும பாண்டுபுத்திரர்கள். இவர்க 

ளுக்குமாமன்மகளனுழ் உனக்குபபகைவனுமான கிருஷ்ணனென்.று 
எணக்கு ஒன அலகை ரா Ones ste ln cere scm om epee AAMT em ptt Semin 

  

1 மரணத்துச்சஞ்சாமல் யுத்தஞ்செய்ப்வன் இந்திரபதத்தையும் ஜமத்தை 
யம் அடைவானென்பது கருது.



av LU UT @ Lb. ௭௯ 

என்னையறி. மகதராஜாவே! eerie சண்டைக்கழைக்கிறோம. 

நின்றுசண்டைசெய்; சாஜாக்களெல்லாரையுமாவ௫விடு; நீயாவது 

யமலோகத் இிறகுசசெல் ” என்றுசொன்னார். 

ஜரரஸாதன் இதைக்கேட்டுக கேர்பல்கொண்டு பேசததொடங் 
Denar. நான் கமஸனல்லேன் ; பிரலம்பனல்லேன் ; பாணனல் 

லேன் ; முஷ்டிகனல்லேன் ; ஈரகனல்லேன் ; இர்தாதபனனல்லேன் ; 

கே௫ியல்லேன் ; பூதனையுமல் 2லன் ; காலயவனனுமல்லேன் ; அவர்க 
ளல்லரோ உன்னால்யுத்த.த தில கொலலப்படடவர். 8 இடைக்குலத 
இற்பிறந்தவன., உன்மானஜாஇயைகினை. நீ ஈமமிடமபயநதோடி நா 
டோடிமனிதனைபபோலப பிறபபிடமானமதுசையைவிடடுக் கடல் 

இவைச்சார்ஈதாபன்றோ? இருஷ்ணு ? அபபடிபபட்ட நீ, இப்போது 

கார்காலமகடஈ பிறகு மேகமகாஜிபபதுபோல விணாகககர்ஜிக்ளொய். 

மாதவா ! உனனைககொன்று என்மருமகனும உகர£ஸைனன்புத்£னும் 

திறாதபுத்திமானுமாகிய கமஸன்கடனை இப்போதே SréawCur@ 

றேன். உன்னையும உனக்குவேண்டினவர்களையும்' கொல்வதற்காக 

உன்னுடன் யுததஞ்செய்ய எனககு கெநொளாகவிருபபமிருநதது., 

நல்லகாலமாதலால, இரஈதிரா தி?2தவாகள என்ஆசமபத்தைப பயன் 

படச்செய்தனா. கோவிஈதா ! இஈதபபிீம2ஸனனும அர்ஜீனனு 

மாயெஇருவரும் அசக்தாகள, கான் இவர்களை யுததத்தில்பிடிதது 

ஒருசிங்கம சிறியமிருகங்களைாக கொலவதுபோலக கொலவேன் ”” என் 

றன். அ௮ுதஜராஸாதன் கோபமூண்டு காஜிச்கதபோது அ௮ல்கிருத 

எல்லாபபிரரணிகளும ஈடுங்கெ. அபபோது ஸ்ரீபகவான், “ gar 
ஸந்தா.! ஏன்கர்ஜிக்கிறாய் ? நசொலவதைச செய்கையால்கடத்து. 
ராஜாக்களுள் இழிவானவனே ! அமைசசர்களுடனும Lo B10 & 

ஞூடனும உன்னை கான் இப3பாது சண்டையில எனதுகட்டளை 

யைசசெய்பவர்களா ன இவவிருபாணடவாக ளால கொல்லுவிககபபோ 

இறேன். 6, எபபாபெட்டாலும உயிமீராடு உன்ஈகாத்தில் பிரவே 

சிக்கமாட்டாய்”” என்றுசொன்னா. அகைகமீகட்ட ஜராஸகதன், 
“நரன், சாஜாக்களில எவசையும ஐ.பிசகாமலகொண்டுவஈ திருக்க 

விலலை. என்னால்ஜயிக்கபபடாத௭ இரி யா ? கருஷ்ண் / க்ஷத்ரியன் 

பராக்ரமத்தினால் பிறரசைஜயிதது ௮வாகளவிஷயததில தன்இஷ்டப 
படி. நடபபதே அவனுக்குகியாயமானவிருகதியென்று தெரிகதவா 

சொல்லுகின்றனர் கிருஷ்ணா ! க்ஷத்திரிய/களிள்விரசகதை மறவாத 
நான் ராஜாக்களைத தேவசைக்குபபலியாகரிச்சயஞ்செய்து இப் 
போது பயத் தினால்விருவதே.து ? நான் ஸேனையைவ்குததுக்கொண்டு



௮/0 ஸீமஹாபாரதம். 

எ திரிஸேனையோடு யுத்தஞ்செய்வேன், ஒருவனோடொருவஞாகவும் 
பூத்தஞ்செய்வேன். இருவர் அல்லது வரும் தனித்தனியேவந்தா 

௮ம் சேர்ஈதுவரதாலும பு,த்தஞசெய்வேன் ” என்றுசொன்னான். 
ராஜாவானஜராஸுதன் இவீவாறுசொன்னபிறகு பயங்கசமானசெய் 

கையையுடைய இருஷ்ணபிமார்ஜுனர்ச ளோடு யுத்தஞ்செய்யக்கருதி 

உடனே தன்புச்தானறாய் ஸஹ ேவனேன்பவனுக்கு சாஜ்யாபிஷே 

கஞ்செய்யக் கட்டளையிட்டான். ஜனமேஜயாராஜாவே. அ௮ரதஜரா 

ஸந்தன் அ௮கதயுததம்கேர்ர்தபோது டானிடலோகத்்திலுள்ளமனித 

ரால் கெளாவிக்கபபெறற ஹம்ஸன் டிபகனஎன்னும இரண்டுபெயர் 

கள் உமக்குசசொன்னைனே, ௮௩த /பெயர்களஞள்ள கெளசிகன் 

சிசாஸேனனென்னும இரண்டுஸேஞப,சகெளையும கினைததான். ஜன 

மேஜயராஜாவே  பிரபுவும புருஷோத் ஈமரும மதுவென்னுமஅஸ-௦ 

சனை ஸம்ஹரிததவரும பலராமருககுஇ ரயவரும ஸத்தியலாதரும 

ஞானவான்களிற்சிறஈ தவ்ருமான இருஷ்ணபகவான் பலவான்களிற்சிற 

ந்தவனும புலியைப்போலப பூமியில பயங்காமானபராக்சமமுூள்ளவனு 

மாகிய ஐரசாஸாதசாஜன் யாதவவமசதத.சால கொல்லபபடததகாதவ 

லும் வேறொருவனுககுப பாகமாகசக குறிபபிடபபடடவனுமாயிருப் 

பதைநினைச்து, பிரமமதேவரின்கடடகாயைக கெளாவிபபதறகாகத 

தாமே அ௮வனைக்கொல்ல யததனிககவிவலை. 

இருபத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

ஐராலந்தவதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
அ பட 

(கீநஷ்ணனுக்தம் ஜராஸந்தனுக்தம் தவேஷம்வந்தகாரணத்தை 

ஜனமேஜயர் கேட்க, வைசம்பாயனர் சோஷலியது, )” 

ஜு 2மஜயா, “* வைசமபாயனரே ! ருஷ்ணனும ஜராரஸாதனு 

மாகியஇருவருக்கும் யாதுகாரணமபற்றி ஒருவருக்கொருவர் விரோத 

முண்டாயிறறு? கிருஷ்ணன், ஜராஸஈகனால் யுத்தததில எவ்வாறு 

ஜயிக்கபபட்டனர் ? கமஸன் ஜராஸர்தனுக்கு என்னமுறையாூருன் ? 

கம்ஸன் நிமித்தமாகவன்றோ ஜரரஸாதன் கிருஷ்ணனுக்குப்பசையாளி 

யானான். இவற்றையெல்லாம எனக்குத் தெளிவாகச்சொல்லக்கட 
afr’ ” ora gy'S st, வைசமபாயனர் சொல்லுகரா, 

“உக்சலேனனுக்குமாஇரியும முஹாபுத்திசாலியுமான வஸு 

தேவரென்பவர் ய் தவவமசத் திற்பிறர்தவர், கெளாவே 7!-உக்லேன
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னுடையபுத்திரர்கள் அ௮னேகர்களில் ஜ்யேஷ்டபுத்னானகம்ஸன் இற 
நீதபலசாலியும் எல்லா ௮ஸ் இரங்களும தெரிஈதவனுமாயிருகதான். 
மிகப்புகழ்பெற்றவளாகிய ஜராஸாசன்புகல்வி கம்ஸனுக்குமனைவியா 
ஞள். புத்தசொலியான ஜராஸாதன் சாஜ்யததையே பரிசமாகவாங் 
இக்கொண்டு அவளைக்கன்னிகாகானஞ்செய்தான். ௮ர்தஜராரஸுத 
னுக்காக அந்தக்காலத்தில் உக்ஸேன னுடையமநஇரிகள் அவன்மைக் 
தீனான கமஸனுக்கு மதுரையில் பட்டாபிஷேகஞசெய்தனர். 95 BS 
கம்ஸன் கொடிபபராக்சமாறாாள வனாபிராதரன். Barats Hew bs 
Blea siraunso. 15 gyn '2தகபலத்தினால்விவேகமற்றுமிருந்த eo 
தக்கம்ஸலன் அப்போதே தன்ததையைநிக்ரஹித து மந இரிகளுடன் 

ஈதராஜ்யபககைஆணடான். புத்திஹீனனாயெ அரதக்கம்ஸன் வஸு 
வரிடம் செத்பகாசியத்தைகளே் wa) Bote o alow Qaim 5 

YO BIT BU Bo G கியாயமாகப பரிபாலனஞ்செய்யவுமில்லை, ஆகிலும், 
அஸுரராஜாவான அநதக்கமஸன், தேவகன்பெண்ணாகய மதியை 
வஸு தேவருக்குப பாரியையாக அன்புடன் விவாகஞ்செய்வித்தான், 
ஜன மேஜயரே ! அவளை சதக் இிலேறறி அழைத துக்கொண்டுபோகும் 

போத சாஜாவானகமஸன், தானும வஸுதேவருடன் சதத்திலேறி 
னான். அப போது, “கமலா ! எ௩தத்தேவயை இப்போர் விவா 
ஹஞ்செய்வித்து நீ ௮ழைக்துககொண்டுபோரோயோ அவளுடைய 
எட்டாவதுபுகதிரன் உனககு யமனாகபபோடஞன் ”” என்று ஒருதேவ 
தூதனுடையவாக்கு ஆகாயத் இலுண்டாயிற்று, அ௮ஈதவாக்கை வஸ- 
சேவரும்கேட்டார்; சாஜாவானகமஸனும சகேடடான் மிகவும் துஷ்ட 
புத்தியுள்ளரளாஜாவான கமஸன் உடனே தேரைவிட்டிறக்கிக் கூசான 

கத் தியைஉருவிக்கொண்டு தேவடபின் தலையைத தணிக்க யத்தனித் 
தான், ஜனமேஜஐபரே! அபபோதுூ நொதபுத்இயுள்ள sm gars 
தேவர் இரித் துக்கொண்டு கோபக் இனால "பரவசங்கொண்டகம்ஸனை 

நயமாக ஸமாதானபபடுத்தக்கொடங்கினார். ராஜாவே! பெண் 

ணைக்கொல்லத்தகாதென் று தர்மசாஸ் இரங்களெல்லாம் கூறுகின்றன. 
குற்றமற்றவளுு மெல்லியவளுமான இது (பெண்ணை நிஷ்காரண 
மாகச் கொல்லுகரய், ராஜாவே! Gach sR உனக்குண்டான 
பயத்தை நிவிருத் இசெப்துகொள்ளவீம இவளையும உன்தாமத்தையும் 
காப்பாற்றவும் am Orn, ராஜாவே அக்காலக்தில் இவளுடையஎட் 
டாவதுகாப்பத்ைப பாஸவமா னவுடன்' நீயநிக்துவிடலாம, அப்ப 
டி ச்கெப்வ, தனால் உனக்குசேர்ர்ததபசசை விலக்ளெதாகும?” என் 
(77, ஜன மமேஜயசே ! இவ்வா று வல-ுசேவால்உரைக்கப்பட்ட Sf 

B &&



௮/௨ ஸரீமஹாபாரதம். 

- தச்சூளேனபஇயானகம்லன் அப்போது அ௮வர்சொல்லை அங்கேரித் 
தான். பிறகு தேவூக்கு ஸ-டுர்யனுக்கொப்பான ஒளியுள்ளகுமா 
ரர்கள் பிறந்தார்கள், கம்ஸன அம்தக்குமாசர்களையெல்லாம் பிறக்கப் 
பிறக்கக்கொன்றான். பிறகு 'பலராமர் ௮ந்தத்தேவூக்கு ஏழாவது 
கர்ப்பமாக உண்டானார். ராஜாவே! ராஜாவான யமன் தனதுமாயையி 
னால் ௮ர்த.த்ேேதவ௫ியின் ஒப்பற்றகர்ப்பதை 2இழமுத்து ரோஹிணியின் 
வயிற்றில்வைத்தான். செவ்வையாகஇமுக்கப்பட்டதனால் ௮வர் ஸங் 

காரஷணசென்றும் பலத் இற்டுறர் சவராதலால் பலதேவரென்றும் சொல் 

லப்படுகிருர். பிறகு கண்ணன் அவளுடையஎட்டாவ கர்ப்பமாக 

உண்டானார். சாஜாவானகம்ஸன் அுந்தக்கர்பபச் தன்விஷயத்தில் ௮இ 
கமாகக் காவலைச்செய்தான். பிரஸுவகால் த்தில் வலஸாஈதேவரைத் தவ 

ிப்போகாமல் காவல்காப்பதற்காகக் கொடியவேலைசெய்பவனாகய 

உக்ரனென்லும்மந்திரி கம்ஸனால் நியமிக்கபபடடான். பிறந்தமாத் இ 
சத் இல் கண்ணனை அவர்பிதாவான வஸுுதவர் எடுத் துக்கொண்டு 

போய் ஒருயாதவனுக்குக் கொடுத் அவிட்டு ௮வன்பெண்ணை விலைக்கு 

வாங்குக்கொண்டுவந்தார். சாஜாவானகம்ஸலன் தேவதாசன் சொன்ன 
சொல்லைப் பொருமலிருர்ககனால் வலஸு*ஈதேவர் மஹாத்மாவானூிருஷ் 

ணனை 'இடைச்சேரியிற்கொடுச் அவிட்டார். இருஷ்ணனும் நீருக்குள் 
தாமரைபோலவும் சட்டைக்குள் தீபபோலவும் கம்ஸனாலறியப்படாமல் 

ஆயர்களிடம் ஒளிர்அவளர்ஈதார். சறகதகைகளையுடையவனும் பரா 

க்ரமதிதினாலும் பலத்தினாலஓும விருத்தியடைகிறவனுமான கம்ஸன் 

இடையர்களெல்லாரையும் பீடித தரன். அவனால பீடிக்கப்பட்டகோ 
பாலர்களில் கம்ஸன்பயத் ் இனால்சிலரும கண்ணன்மேல்விருப்பத் இ 
னால் மற்றவரும் கூட்டங்கூட்டமாகத் தாமரைக்கண்ணனாகிய கண்ண 

னைச்சூம்ர்துகொண்டனர். ஜனமேஜயசாஜாவே. உகாலேனனுக் 

கன்புள்ளவரும் மஹாபலசாலியுமான ௮ஈதவாஸுதேவர் பலசாமரை 

ஸஹாயமாக௮டைஈது போஜராஜாவானகம்ஸனையும் அவன்ஸ?ஹோ 

தரர்களையும் யுத்தத்தில்கொன்று வெற்றியடைந்து அந்தராஜ்யத்தில் 
a. SIS owen க்குப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்தார். ராஜாவே. கண்ண 

னால் புத்தத்தில் சகம்ஸன்கொல்லப்பட்டதைக்கேட்டவுடன் ஜராஸர் 
தன் கம்ஸன்மகனை௪ ரூரசேனராஜ்யத், திற்கு 3௮இப.இியாகச்செய் 

    
  

1 இர்தஇடசில் உசதரதேசபாடம் கொள்ளப்பட்டது ) இருஷ்ணாசாரி 
wit பதிப்பின்படி மிசச்சிறகசவரான பலராமர் என்பதுபொருள் 

2 பகவான் சமது யோசமாயையினால் இழுத.து சோஹிணியின்சர்ப்ப த்தி 
ல்லை ச்தாரென்,று, ஸ்ரீபாசல,5,்திலும் ஹரிவம்சத்திலும்சொல்லப்படுகிற ௮, 

3 இர்சச்சதை, பாசலசம் ஹிரிலம்சற்களில் இல்லை,



ஸ்பாபர்வம். ௮௩ 

தான். ஜனமேஜயரே! அதஜரஸநதன் பெரியஸேனையைக்கிளப 

பிக் ருஷ்ணனைத்தடுகதுத தன்பெண்ணின்மகலுக்குப பட்டாபிலே 

கஞ்செய்வித்தான். சிறகதபராக்ரமமுள்ள ௮௩ தஜசாஸந்தன் பெருஞ் 

சேனையைச்சேர்த்துககொண்டு அங்கே உக்ரஸேனனையும் யாதவர் 

களையுமபீடித்தான். கெளாவசே! இதுபற்றித்தான் ஜராஸநதனுக் 
குக் கிருஷ்ணன் மல் விரோதமுண்டாயிறறு, அசசர்க்காசே / செல் 

வம்கிசம்பிய ௮ஈதஜசாஸநதன் தான்பிரார்த் இத் துக்கொண்டவிஷயத் 
துக்காக, பட்டாபிஷேகஞ்செய்துகொண்ட அரசர்களைப் பலிகொடு 

SH, தேவச்சேஷ்டரும் தோலாடையுடுத்தவரும முக்கண்ணருமா 

திய மஹாதேவசை அரா இிபபதறகாகச தன்னாலஜயிக்கபபட்ட௮0சர் 
களைச் றையில்வைததான். பாதசசேஷ்டசே /! இவையெலலாம் ஈடகத 
வாறு உமக்குச்சொல்லப்பட்டன. *௮ஈத ஜராஸஈதராஜா பிம£ஸேன 

னால் எவவாறுகொலலபபட்டானென்பதைக் கேளும. 

இருபத்துநான்காவது அத்தியாயம். 

ஜராஸந்தவதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

௮௮௮௭ 
 (பீமனுக்தம் ஜரஸந்தனுக்தம்நடந்த கைச்சண்டையில் 

ஜராஸந்தன் சோர்ந்தது,) 

பிறகு 8ம்புலன்களின் க்கும் எட்டாதவரும யதுவம்சத் PG Wy அவி வகு தவறு த் 
இலவதரித்தவரும் சிறந்தவாக்குள்ளவருமாயெ கண்ணபிரான் யுத் 
தஞ்செய்ய மனததில்நிச்சயம்செய்துகொண்ட ௮ஈத ஜசாஸாதனைப 
பார்த்து, ஓ! ராஜாவே? எங்கள்மூவரில் எஈதஒருவனோடுயத்தஞ் 

செய்ய உன்மன த்தில் விருப்பமிருக்கிற.து ? எவன் யுத்தத்திற்கு 

ஸித்தமாயிருக்கலாம் ? என்றுகேட்டார்.,' இவ்வாறு ௮வர்சொன்ன 

பின் சிறஈத பராக்கராமமுள்ளவனும் மகததேசாதபதியுமான ஜா 

ஸந்தராஜன் இருஷ்ணனைக கோபாலனென்றும் அர்ஜுனனைச் சிறு 

  

வனென்றும் நினைத்து அவ்விராவரையுமவிட்டுவிட்புப பீமலேனன் 

உயர்ந்தகதாயுதத்தைத தரிததிருபபதையும் அவன் தேக்பலத்தையும் 
கேட்டிருரததனால் ஸுதோஷமடைந்து அவனுடன் யுததத்தை 

வேண்டினான். கோரோசனை பூமாலைமுதலான மங்களத்தாகியங் 

களையும் களைபபைத்திர்க்னெறவையும் 'மூர்ச்சையைத்தெளிவிச்் 

றவையுமான் சிறந்ததளஷதங்களையும் புசோதொஎடுத்துக்கொண்டு, 

யுத்தஞ்செய்ய்க்கருதின ஜசாஸந்தனிடம்வந்தார். புகழ்பெற்ற ௮ம்



௮௪ மஹாபாரதம். 

'சபபிசாம்மணரால் மங்கள காரியங்கள்மசெய்யபபெற்ற ஜசாஸாதராஜன் 

கச் இரியதாமத்தை நினைத்து புத்தலன்னாஹமசெய்தான். அநத 
ஜசாஸர்சன் கிர்டத்தைக்கழறறித தலைமயிரைவாரிககொண்டு கரை 

புரளும் கடல்போலெழுஈதான். பயங்கரமான ப்ராக்ாமமுள்ளவனும 

சிறநத புதஇியுள்ளவனுமான ஜராஸநதன், பீமனைநோக்க, *: பீமா? 
உன்னுடன்்கூட யுதசமசெய்வேன். மேலானவனிடத்தில் தோற 

பதும் சிலொககயம”” என்றுசொன்னான், பகைவமையடககும் கிற 

ஈதபராக்ரமசாலியான Qing இவவாறுசொல்லிப பலாஸுு 

ரன் இரதிரனையெதா சததுபோலப பீமஸேனனைவழிர்த்தான். அப 

போது பலவானைபீமஸனன் கிருஷ்ணனுடன் ௧கலகது ஆலோசனை 

செய்து, அவரால் மககளகாரியங்களசெயிபபபெறறு ஜராஸஈதனோடு 

யுத்தஞ்செய்யசசேர்ஈதான். அதன்பிறகு புருவசசேஷ்டாகளாகயெ 

அவவிரண்டுவி ராகளும மிகு 552. SOOT MF gon ஒருவரையொருவர் 

ஜயிக்சக்கரு இக். சைககாயேஆயுதகளாகககொண்டு யுததஞ்செய்ய 
ஆரம்பித்தனர். அ௮பபோது ஒருவர்க்கொருவர் முத்லிலகைபிடி த் 

அப பிறகுபாதவாதனஞசெய்து தோளிறகட்டினகச்சை௮சையுமபடி. 

௮டிக்கைகவினால விலாபபுறங்களில தட்டிக்கொண்டனர். ஜனமே 

ஜயரே * இருகைகளாலும பலமுறை2தாள தட்டி ஒருவசையொருவர் 

இடித்து அ௮ங்கத்திலை அககததைக்கட்டி மறுபடியும தோளதட 

டிச் /சிதாஹஸ்தங்கள முதலியவற்றைச்செய்து ஒருவர்க்கொருவர் 
கச்சைகளுக்குள் கைகளைநுழைததனா. கழுத்திலுமகன்ன த.இலும் 

நெருப்புப்பொ.றிபறகக அடி.பபதனால் இடி. மூழக்ககதை யுண்டாக்கி 

னர். சுயிறறினாறகடடுவதுபோலக கைகளினால்கட்டுவதாயெ பாகு 

பாசம்முதலிய கட்டுகளாககட்டிக் காலகளினை ?தலையில்உதைத்து 
மார்பில கையாலறைஈது இருகரககளையுமகோததுத தலையில் ௮றைவ 

தாகிய பூர்ணகுபபமென் ஸுமதுடியையும இருவருமசெய்தனர். கையி 

னால்கையைகெருக்கி யானைகள் போலவும மேகககளபோலவுமகர ஜித் 

அக்கொண்டு, கைகளையே.ஆய தஙகளாகவைத்துக்கொண்ட இருவரும் 

கையறைவிமுமபொழுது ஸிம்மங்களைப்போலக் கோபிததுப்பாரத்து 

ஒருவரையொருவர் இழுததிழுக.து புததஞசெய்தனர். அ௮வவிருவரும் 
உடம்பினால் உடம்பைக்கசக்கியும கைகளோடுகைகளைப்பின்னியும் 

வயிற்றிலும் இபெபிலும விலாபபுறங்களிலும ஒருவரையொருவர் 
  

I மிகுஈதீபயித்தியினால் வெகுவிரைவாகக் கைகளை மேறும்ோம்கு ச 
லும் நீட்டல்மடச்சல் முதலியவை, 

8 நரம்புகளை உதைத்துஎன்பதுபழையஉமை,



av Ul ui Qt to. நு 

பிடிததெறிஈகனா. ஈன்ருகபபயின்றஅவவிருவரும உடமபைச்.கருக்' 

இக்சொண்டு தமதுவயிதறிற்குககீழேயும கழுததிலேயம மார்பிலே 

யம கையையடோடடுததளளினா. உலகததிலுளளசிறகதகைசசண் 

டைகள்எல்லாவற்றிறகும மேலாக 'ப்ருஷ்டபங்கததையும செய்த 
னர். இரண்டுகைகளினாலுண்டாகும 2ஸமபூர்ண மூசசையையும 

பூணகுமபம, 3திருணபிடம, 4பூணயோகம, 5முஷ்டிகம முதலான 

ய ததககளையும தங்கள்ஸாமாகதியக்தை ஒருவர்க்கொருவர் காண் 

பிபபதறகாக நினைததபடியெலலாஞ்செய்தனர். சாஜசசேஷ்டரே! 
௮பபோது ௮௩ஈகரத இலவஸிக்கும பிரமமகஷ$த இரியவைசியசூதார்க 

ளனைவரும் பெண்பிளமாகளகழவாக ஞூளப்ட ஆயிரக்கணககாக அவா 
களுடையயுததததைககாணபதற்கு வஈதுசோகதனா. HE BQO 

கூடடஙகளகிசமபியிருந ததனா ல அவவிடம கெருககமாயிருதது. ௮ப 

போது கைகளின் அடியினாலு பிடி தசலாலும விதெதலாலும மலையும் 

இடியுமலஈ இதசாறபோல அவலிருவருமலை'தத்தனா. பலவான்களி 

றசிறகதவசான அ௮வவிருவரும தகதமபலத இனால மிக்கஉதஸா ஹமுள் 

ளவாகளாய் ஒருவசையொருயாஜயிக்கக்கரு தி ஓவவொருவரும மற் 

மெருவா இளைககுமலமயதநை எதிர்பா ததுககொண்டு, சலைகளினால் 

ஆடுகளும் விருக்ஷங்களினாலா க்ஷஸர்களும காலகளினால் © ws FG BM 

ரைகளும மூக்குக்களினால் த த்திரிபபறவைகளுமபோல (கைகளால்) 

சண்டைசெய்தனர். ராஜாவே ! அதபபேரக்களததில அவ்விரண்டு 
பலசாலிகஞுடைய அுுதபபயங்காமானயுததம் விருத்தரால-ஈனுக் 

கும்இஈ இரனுக்கும ஈடநதயு£௨ தமபோல ஜனங்கள்விலகியோடும்படி 

ஈடாதது. தூததிலதள்ளியும ஸமீபததிலஇழுததும் பின்னோடியிழு 

தீதும சுறறிபிமுததும பலவகையாகஒருவரையொருவர் இழுத்தனர், 

முூழஙகாலகளினால இடிதகவார். பிறகு பெருங்காஜனையினால் ஒரு 

வசையொருவர் பயமுறுதப பெருயூர்றைகள்விழமுவதுபோன்ற 

அறைகளினால் Hem po oat. பிறகு ஜசாஸாதன் அன துமுஷ்டி.யினால் 

i முதுகைதசரையிற் படும்படிசெய்வதனுல் உணடாகும்௮வமானம்என் 
பது, 

2 லயிறுமு தலான இடங்களில சசக்குவசனாலுணடாகும். மூர்ச்சைஎன் 
பதபழையஉசை. 

3 கார்முதலியவற்றினா் கயிறு இரிப்பதுபோல ஒருவசோடொருவர்சை 
சால்களைப்பினனிச்சொளவது ; 

4 தலைமுதல்கால்வரையில முழுஉடம்பையும் ' சோத தணைப்பது, (௮௪ 
இயிலடித்தல  என்பதுபழையஉ.ரரைி, 

$ ஓரிடத்தில்குத்துவதாகச் சாட்டி மற்றோரிட ச்திற்குததுவது,



or ஸ்ரீமஹாபர்ரதம், 

'பீமஸேனனைமாபிலடி. தீதான். அதபபிமஸேனனும ஜராஸஈ தனை 

மார்பிலேயேயடித்தான். அகன்றமார்பும நீண்டகைகளுமுடையவர் 
களும் கைசசண்டையில்?ே 2,கர்ஈ தவர்களுமாகய அவ்விருவர்களும் 

இருப்புலக்கைகள்போன்ற சைகளினால்போர்செய், தனர். கார்த்திகை 
மாதம முதலதேதியாரமபிததஅநதயுததம் பதினை*துதினங்கள் இர 

வுமபகலும ஆகாசமிலலாமலும் ஒய்விலலாமலும ஈடஈதுகொண்டிருக 

தீது. மஹாததுமாககளானபீமஜராலஸலநதாகளின்பு,7,தம Brun sa 
(பதின்மூன்றாவ.துநாள், வரையில் ௮வவாறேகடகதது. சதுர்தி 

இனம் (பதினான்காவதுகாள்) சாததிரி ஜசாஸுகன் களைப்பினாலயு த 

தஞ்செய்யாமல்நின்றான். ஜன ஈஜயராஜாவே / அவ்வரசன் அவ் 

வாறுகளை தஇருஈதை தீக்கண்டு Rey shorn பயககாமானசெய்கை 

யைசசெய்தபீமலேனனைததூண்வெதற்காக, “al குஈஇயின்மைக 

தனே! யுத்தத்திலயா துபோனசத துருவைபபீடி பபது எளிது ; 

மூற்றிலுமபிடி.க்கபபடவதனால் ௮வன் தன்னுயிரசைவிட்டுவியொன். 

குர்திபுத்தானே ! ௮தலால, இவவசசனை இபடோ தே நீபிடிக்கவேண் 

டும். பாதச்சேஷ்டனே ! கைகளால் இவனுடன்யு ததஞசெய் ” என்று 
சொன்னார். . விரர்களானப.கைவாகளை ஹகஞ்செய்பவனாகிய அ௮ஈதப 

பீமஸேன்ன், கிருவ்ணன்இவ்வாறுசொன்னவுடன் ஜசாஸநதனுக்கு 

அதுதருணமென்று௮றிஈது அவனைக்கொல்லஎண்ணங்கொண்டான். 

பிறகு பலவான்களிறசிறககவனும கெளாவாகளைமகஇிழ்விப்பவனு 

மான விருகோதான் யாசாலுமஜயிக்கமுடியாத ஜராஸஈதனைஜயிபப 

தற்காக அவனைககோபததுடன்பிடி த்தான். 

  

இருபத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

ஜராலந்தவதபர்வம். (தொடர்ச்சி 

—— ee — 
(ஜராரஸந்தவதமானபிறத கிநஷணன் சிறையிலிநந்தக்ஷத்திரியர்களைவிட 

வித்ததும்; ஜராஸந்தபுத்திரனுக்த ரா ஜயாபிஷேகத்செய்வித்ததும், 

பீமார்ஜுனர்களோடு ஜராஸந்தனுடைய ரதத்திலேறி 

டூந்திரப்ரஸ்தம்சேன்று யுதிஷ்டி ரநக்தஜயத்தைச் சோன்னதும், பிறத 
பாண்டவர்களிடம் விடைபெற்றுக்கோண்டு துவாரகைக்தச்சேன்றதும்.) 

அதன்பிறகு.பீமஸேனன் ஜராஸாதனை வதஞ்செய்வதற்காகச் 

சிலாக்கியமான௪எ ண்ணததையடைகஈ து, கிருஷ்ணனைப்டார்த்து, $ யாத 

வச்சேஷ்டசே ! இருஷ்ணா ! உமக்குவேண்டினவரைப் பெரும்பாலும்



ஸ்பாபாவம, ௮௪௭ 

அழித்தவனாெ இர்தப்பாவியின்விஷயத்தில் யான்காலம்போக்கதி' 

தகாது”? என்றுசொன்னான். இவ்வாறு அ௮வனால்சொல்லப்பட்ட 
புருஷச்ரேஷ்டரான கண்ணபிரான் ஜசாஸர்சுவதஞ்செய்யவிருகோ 

தானைத் அரிதப்படுதீது மறுமொழிகூறலானார். * பீமா ! உன்னிடத்தி 

லிருக்கும் தெய்விகசக்தியையும் வாயுபகவானுடையபலத்தையும் 
இப்பொழுது ஜராஸந்தனிடத்தில்காண்பி, மஹாரதனும் கெட்ட 
புத்திபுள்ளவனுமான இர்கஜசாஸந்சன் உன்னாலேகான் கொல்லப் 

படத்கச்சகவனென்பதைக் கோமந்தமென்னும் சறந்தபர்வதத்தில் 

STD) Mra Sum ours ஆகாயவாணியிஞர்கேட்டேன். அதனால் இவன் 

(அபபோத) விடபபட்டான். மாகதனைத்தவிர மற்றெவன் பலதேவ 

ருடையபலத்திலகப்பட்டுப்' பிழைப்பான் ? மஹாபலசாலியே? ஆத 

லால், உன்னைவிட வேறுயாரா லும் இவனுக்குமாணம்வி இக்கப்பட 

வில்லை. சிறக்ககைகளையுடையவனே ! வாயுபகவாளைத்இியானித்து 

இம்மகதராஜனைக்கொல்”” என்றுசொன்னார். மஹாபலசாலியும் or BA 
களஜயிப்பவலனுமாயெபீமன் இருஷ்ணனால் இவ்வா றுசொல்லப்பட்ட 

வுடன் கருஷ்ணனைமஸ்கரித்து அர்ஜுஈனனைத்கழுவி வாயுபகவானை 

மனத்தில் தியானித்து வாயுபகவானுடையபலத் தினால்பூசிக்கப்பெற்ற 

வனாூச் சறஈதபலசாலியானஜராஸாதனை த்தூக்இச் சுழற்றினான். பாத 
ச்சேஷ்டரானஜனமேஜயரசே/ அவனை நா.றுசுற்றுச்சுற்றி முழங்கால் 

களால்முதுகையமுச்தி ஒடித்தான்; அவனை அரக்கஇக் கர்ஜனைசெய் 

கான். மஹாபலசாலியானபீமன் கையினால் ௮வன்காலைபபிடித்து 

இரண்டாகக்கிழித்தான். ஜசாஸைதன்சசக்கப்பபவெதனாலும் பீமன் 
கர்ஜிப்ப கனாலும எல்லாப்பிராணிகளும் பயங்கரமானபெரியகோஷத் 

தைச்செய்கன. பிமஸேனனும் ஜராஸஈகனுமாகய இருவருடைய 

கூச்சலினாலும் மககதேசச்சவானைவரும ஈடுக்கனர். ஸ்திரீகளின் 

கர்பபங்கள் கரைர்துவிழுர்கன. பீமஷளேனன்கரஜனையைக்கேட்ட 

மாகதர்கள், * இம௰௰யமலைவெடிக்கிறதா ? அல்லத பூமிபிளக்கிறதா ?” 

என்.றுகினைத்தனர். அதன்பிறகு, இருஷ்ணபசவான் ஜசாஸந்தனைக் 

கொலவதற்காகப பீமனைகோக்கி, கையினாுல்கோரையையெடுத்து ஜரா 

ஸந்தவ தக்சைக்குறிப்பிதீது அதையிரண்டாகக்கிழித்தார். உடனே 

பீமளேனன்தெரிஈதுகொண்டு ஜாரஸநதன் காலைபபிடி த்துத்தூக்கி 

அ௮வன்தேகத்தைஇரண்டாகக்கிமித துபபோட்டுக் கர்ஜித்தான். பரா 

க்ரமசாலியானஜராஸர்சன் பூ.றுபடிபும்' தன்இரண்டுபாகங்களுமஒன் 

அசேர்ஈது பீமனுடன்கைச்சண்டைசெப்தான். எல்லாபபிசாணிகளுக் 

கும் பயத்தையுண்புெபண்ணி மரிர்சிலிர்க்கச்செய்வ தம் எல்லாஉலகங்



வு ஸ்ரஹாபாரதம், 

“சளையும் ௮ழிபபதுமான கடுஞ்சண்டை அவவிருவருக்கும் நடர்தது. 

ஸ்ரியயபபதியானகண்ணபிசான் ஜராஸாதவதத்தின் உபாயத்தைக் 

குறிபபிரவதற்தாகத் இிரும்பவும பீராளேனனுக்கு ஒருகோரையை 
பிரண்டாகக்கிழித்துக் கால்மாறறிபபோட்டார். 1மேஸேனன் உடனே 

யறிர்துகொண்டு ஜராஸலந்கனை இரண்டாசக்குமித்துக் கால்மாற்றிப 

போட்டுவிட்டுக் கர்ஜித்தான். சாஜாவே! அபபோது garni ger 

மாம்ஸமும் எலுமபும் கொழுபபும கோலுமஉலர்நது மூளைவெளிப 

போலானான். சததுருவ கஞ்செய்தவிசர் பட்டுப பிணமாடு உண்டை 

சள் ௮௩ தஇசவில் உயிர்நீங்கிக் தூங்கிவவன்போலிருஈ க ஜராஸந்தனை 
அரண்மனைவாயிலிற்போட்டுவிட்டு வெளிபபட்டனர், கிருஷ்ணன் 

கொடிகட்டினஜசாலக் கனுடையகேரைபபூட்டி ப பீமார்ஜு5னர்களை 
௮ இல்ஏற்றிக்கொ ண்டு கமதுகுலசீதோரானக்ஷத் இரியர்களைவிடுவித் 

தார். பெரும்பயத இனின் நுமவிடுவிக்௪ பட்ட ௮வ்வசசர்கள ரத்னங் 

சளைபடிபறத்தக்கவரசான' கண்ணனணையடைரஈது சத்இனங்களைச்காணிக் 
கையாகஅளித்அ அவசைத தங்களுக்குராஜாவாகசசெய்தனர். இச 

ண்டுகைகளாலும்யுத்தஞசெய்பவனும் பிறருடையகைப(பபிற்சியைத் 
தடுபபவனும் ௮ழகயெஉருவமுள்ளவனும் மற்றஅசசர்கள்எவசாலும 

வெல்லமுடி*பா தவனு. மான பெயாபெயுற அர்ஜுனன் ஆயுதங்கள் 

செலவில்லாமலும் புண்படாமலும சத் தருவைஜயித துக் கருஷ்ணனை 
ஸா£தியாகழுடைகது தன்ஸஹோதகானைபிமலுடன்கூட gS 

இவ்யரகத்திலேறி சாஜாக்களுடன் கிரிவ்ரஜ.கதிலிருது புற (பட் 

டான். பீமாரஜுனர்களென்னும யத திவீரர்களாலஏறபபெறறதும் 

இருஷ்ணன் ஸாசத்இயமசெய்யபபெர் /ற்றதுமான அநதச்டிறந்சாதம் 

எந்தவில்லாளிகளும் வெலலக்கூடாககாக விளங்கிற்று, தாரகாமப 

மென்னும் '2தவாஸுரயுத்தத்தில இர இரனும்விஷ்ணுவுமஏறிச சஞ் 

சரித்ததாகிய ௮ஈகஜராஸ௩ கனுடையா ஈததில் கிருஷ்ணன்ஏறிச்சென் 

ரர்... காற்றுக்கொயபயான !2வகமுளளகுஇரைகளை கடத் தம புரு 

ஷோத்தமசான கண்ணபிரானைக்கண்ட ஜராஸநதனுடையககரத்து 

ஜனங்கள், “இவவாறு சிருஷ்ணனால்நடத்தபபட்டவர்களும் பிறர் 

செயற்கரியகாரியகதைசசெய்தவர்களுமாகிய இதத்? தீரிலிருக்கும் 

இர்தமஹாவீரர்களிருவரையும் .கண்ணெடுததுப பார்ககத்தக்கவன் 

உலகத்தில்யார் ?'” என்றுபேசிக்கொண்டனர். 

புடம்போடடபொன்னினல்பிரகாபெப.தும சதங்கைகளின்ஸாம் 

களை மாலைகளாக௮ணிர இருபபஅம , மேகமுழக்கம்போன்ற சப்த 

முள்ளதும் பகைவரைக்கொன்று ஜயிகவருவதுமான 'எரஈதரதத்தி



av Lit LT a tb. ௮/௯ 

லேறித் தேவேர்திசன் (சாரகாமயயுத்தத்தில், எண்ணாற்றுப்பத்,த' 
அஸுஈரர்களைக்கொன்றானோே ௮ஈத சதத்தையடைகது அந்தப் புரு 

ஷச்ரேஷ்டர்கள் மிகவுமசசதோஷூமடைகசனர். aw amy a gat BON Gor 

பீமார்ஜுஈனர்களுடன் கூட ரதத்திலிருரதகண்ணனைக்கண்டு மகத 

தேசத்தவர் வியபபுறறவசாயினர். ஜனமேஜயரே ! தெய்வக்கு இசை 

கள் பூடடபபட்டு வாயுவேகமாகச்செல்லும் ௮ஈதரதம இருஷ்ணனா 

ேறப்பெறறு மிகவும்சோபித்தது. அஈதச்றெரததேரில் தேவர்க 
ளாற்செய்யபபட்டதும் எங்கும்கடையிலலாததும் வானவிற்போலப் 

பிரகாபபெபதுமான அழகுள்ளகொடியானது ஒருயோசனைதாரம்வரை 

யில காணபபட்டஅு. பிறகு இருஷ்ணன் கருடனைநினைக்க, கருட 

னும் அரதநிமிஷதக் இலேயேவகதார். அரதக்கருடனால் ௮ அக்கொடி 

யானது உயர்ந்த பெரியவிருக்ஷமபோலிருக்க௮. ௮ர்தச்சறகு ரதத் 

இன்கொடியில் வாய் இறக்.து பேரிரைச்சலிட்டுக்கொண்டிருக்கும் பூக 
ங்களுடன் கூட காகங்களைபபக்ஷிபபவரானகருடனும்இருக்தார்., அவர் 
நடுபபகலில் ஆயிரங்கரணங்களஞுமசேோரரத அதித்தன்போலத் தம் 

மொளியினால் எகதபபிராணிகளும கண்ணெததெதுபபார்க்கக்கூடாத 

வராக மிகபபிரகாசித்தா. இராஜாவே/ ௮௩௧ உயர்ந்த தெய்வக் 
கொடியானது மரங்களிலகடைபபடாததாகவும ஆயுதங்களால்௮டிக் 

கப்படாததாசவும இவ்வுலகததில மானிடர்களால காணப்பட்ட. 
புருஷா ததமராகியகண்ணபிசான் பீமார்ஜுனாகளுடன்கூட மேச 

முழக்கம்போன்றசபதமுள்ள அதத் திவ்யாதத்திலேறிப் புறபபட் 

டார். அந்த ரதததை இரதிசனிடச்திலிராஅ வஸுவென்னுமதசச 

னும் வஸுவினிடமிருகது பிருஹ்த்ரதனும பிருஹத்ரதனிடமிருஈது 

அவன்புதலவனான ஜராஸுக.னும வமிசையாகஅடைநதனர். இறந்த 
கைகளுள்ளவரும பெரும்புகழ்பெற்றவருமாகிய காமரசைக்கண்ணர் 
அஈதக்கரிவாஜமென் னும் ஊரிலிருஈது வெளியிறசென்று மேடுபளள 

மில்லாக சமனானஇடததில நின்மு. ராஜாவே! அபபோது அவ் 

விடத்தில் ௮ர்ஈகாத்தோரனைவரும் பிராம்மணர்களைமுன்னிட்டுக்கொ 

ண்டு சாஸ் இரதஇற்சொன்னபடி.: பூஜைக்குரியகாரியங்களைசசெய்து 

இருஷ்ணனை எஇர்கொண்டழைத்தனா. சிறையிலிருக் துவிபெட்ட 
௮சசர்களும கிருஷ்ணனைபபூஜித்துத் ுஇத்துப பின்வருமாறுபேச 

அற்றார், 
* இறநதகைகளையுடைபவரசே / துயாமென் ஓும்சேற்றோடுகூடிய 

ஜராஸந்தனென்னும் பயங்கரமானமடுவில்முழுகியிருக்கும் ௮சசர்களை 

இப்போது கைதாூக்கிவிட்டுத் தருமத்தைக்காபபாற்றின அ, பீமனை 

B உ



௬0 ஸரீ மஹாபாரதம். 

'யும்றாரஜுனனையும் உதவியாகக்கொண்டவரும் தேவ$பு தீ இரருமான 

உமக்கு௮ரிதன்று, யாதவராகவதரித்த விஷ்ணுவே! மிசகக்கொடி 

யசான மலைக்கோட்டையில் துயாபபட்டி ருந்தவர்களை , விடுவித்தத 
னால் எங்கும்விளங்கும் புகழை௮அடைரஈதீர். ஸந்தோஷம். புருஷோத 
தீமசே? காங்கள் என்னசெய்யட்டும்? வணக்கிகிற்கும் எங்களுக் 
குச் கட்டளையிடும் ; நீர்கட்டளையிடுவது செயற்கரியதாயினும் ௮ 

சர்கள் ௮கைச்செய்தானதுபோலவே நினையும் ?” என்றனர், Fawn s 
மனமுள்ளகண்ணபிரான் அவர்களைத் தைரியப்படுச்தி, ய இஷ்டி 
சர் ராஜஸ-௫யயாகஞ்செய்ய விரும்புகிறார். அசசர்க்கரசராயிருக்க 

விரும்பித தர்மத்தில்பிரவிருத் இத்த ய இஷ்டிரரை.றிஈது நீங்களெல் 
லாரும் அவருக்கு உதவிசெய்யவேண்டும்” என்றுசொன்னார். ௮ 

சர்களிற்சிறக ஜனமேஜயே ! உடனே அவ்வாசர்களெல்லோரும் 

கிருஷ்ணனுடைய அ௮நதச்சொல்லை மிக்கறன்புள்ளமன த் துடன் ஏற் 

௮ுக்தொண்டு * அபபடியேசெய்கிறோம” எனறுகூறினர். அவ்வசசர் 

கள் இருஷ்ணனுக்கும இரத் இனங்களைசசேர்பபித்தனர். கண்ண 

பிரான் பெற விருபபமில்லாமலிருஈதும அவர்களிடமிருகத தயையி 

யினால் ௮வற்றைப பெற்றுக்கொண்டனர். ஜராாஸாதன்பு த். தரனான 

பெரியமனழமள்ள ஸஹ தேவனென்பவன் பிரஜைகளோடும் மர்திரிக 
ளோடுக்கூடத தன்புசோஹிதசை முன்னிடடுக்கொண்டு வெளிப 

பட்டுவஈதான். ௮ந்தலஹதேவன் அ௮னேகாதனங்களை முன்னேவை 
த்து மிக்கவணக்கத்தோடு நமஸ்காசஞ்செய்து புருஷோத்தமராகிய 

வாஸுதேவரை அடைகதான். புருஷோததமரானஇிருஷ்ணன் ௮ப 

போது பயத்தினாலவருஈ தின அவனுக்கு அ௮பயமளித்.து அதன்பிறகு 

அவனது விலைபெற்றஇரத்தினங்கறாப பெறறுக்கொண்டார். அந்த 

ஸஹதேவன், '*சிறாதகைகளையுடைய புரு ஷோத்தமரான ஜனார்த் 
தனசே.! மஹாபுருவரே* என்பிதாசெய்க ௮பராதததை நீர் மனத் 

தில் வைக்கசககா*. கோவிநதா/ உம்மைச சரணமடைகதிருக்கி 
றேன், பிரபுவே! என்மீது ௮னுகாஹஞ்செய்யக்கடவீ£, தேவகீ 
புதாசே.! உம்மிடத்திலும் பீமாஜுஈனர்களிடத்திலும் ௮லுமதுி 

பெற்றுக்கொண்டு என்பிதாவின் தேகமைஸ்காசஞசெய்ய விரும்பு 
இறேன். இனி ரான் அச்சமற்று விரும்பின படி ஸுகமாக ஸஞ்ச 

ரிக்கக்கடவேன்”” என் றுசொன்னான். யா! இவ்வாறு விண்ணப் 

பஞ்செய்துகொண்ட ஸஹதேவன்மேல் அ௮ன்புகூர்சத கண்ணபிரா 
னும் மஹாரதர்களான பிீமார்ஜுனர்களும, :*இராஜாவே. உன் 

பிதாவுக்கு ஸம்ஸ்சாரஞ்செய்யலாம ”” என்றுகூறினர். ' ஜனமேஜய
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சே! கண்ணனும் பீமார்ஜுனர்களும் ௮வ்வாறுசொல்லக்கேட்டு 
மகததேசத்தாசனாகிய ௮ஈதஸஹதேவன் மநதிரிகளுடன்கூட விரை 

வாக ஈகரத்துக்குள்சென்று, சந்தனக்கட்டைகள், காலேயம், ஸர 

ளம், காரடில்முகலிய கட்டைகளினால் சிதைசெய்து பலவகை 
ஸுகஈத தைலங்களையும் பெருநெய்த்தாசைகளையும் பொழிஈது நாற 

புறங்களிலும மலர்களைஇறைத்த ஜராஸநதனைச் தஹனஞ்செய் 

தான். பிறகு ஸஹதேவன் ஸ்வர்க்கத்துக்குசசென்ற தின்பிதாவை 

உத்தேததெதுத் தமபிமார்களுடன் ஜலதர்பபணஞ்செய்தான் அநத 

ஸஹதேவன் கண்ணனும பெரும்பாக்கெம்பெறற பீமார்ஜுனர்க 

ளும் இருக்குமிடத்திறகுப் youu Bars gi கண்ணபிரானைவணங் 

இக் கைகூபபி, “கோவிஈதா ! மாடுகள், செம்மறியாடுகள், வெள 
ளாடுகள், எருமைகள் முதலியவைகளும் யானைகளும் குதிசைகளும 

பலவகைவல் இரங்களும மிகுதியானசத தினங்களும் இதோஇருக் 

இன்றன. தர்மராஜாவுக்குக் கொடுக்கலாம்) அல்லது தாங்களெவ் 

வாறு நினைக்கிறீர்களோ அவவாறுசெய்யலாம்”” என்று விண்ணப 
பஞ்செய்தான். புருஷோ த்தமசானஇருஷ்ணன் பயத்தினால்வருர் இன 

அ௮ரதலஹைதேவனென்னும் ஜராஸாதன்புதாலுக்கு அபயமளித்து 

அவனை மகதராஜஞகைப பட்டாபிலேகஞசெய்து அகன்பிறகு விலைபெ 
றறஇரத்தினங்களைப பெற்றுக்கொண்டா£. புத சொலியான அவ்வா 

சன் இருஷ்ணனோடு ஸ்சேஹததையடைஈது பிமார்ஜுனர்களாலும் 

மிக மதிக்கபபெற்றுத் இரும்பவும் பிருஹத்ரதன்ஈகாத்தில் பிவே 

சித்தான். பீமார்ஜுனர்களோடுகூடிய கண்ணபிரான் ௮சசர்களனை 

வரையும் அ௮வாவர் பிராயத.துக்குத்தக்கபடி மரியாதைசெய்து * தர்ம 

ராஜாவின் அன்பைவிரும்புகற மஹாத்மாக்களானடீங்கள் ரஜஸ-டுய 

யாகத்திற்குவாவேண்டும்? என்றுசொல்லி, ௮வர்களெல்லாருக்கும் 

கட்டளையிட்டு விடைகொடுத்தார். இ௫ஷ்ணனால் இவவாறுசொல் 

லப்பெற்ற அஈதவீரர்களான அரசர்களனைவரும் மூழ்ந்து அப்படி 

யேயாகட்டுமென்று சொல்லி, மிகுஈதஉகஸாஹ;ததினாற் பிரகாடிப் 

பவர்களாகி அளவற்றஇசத்தினங்களையெடுத்துக்கொண்டு பிமார் 

ஜுனகிருஷ்ணர்களோடுசேர்ந்து புறப்படடனர், றாத ஜயலக்ஷமி 

யோகூடிய புருஷச்ரேஷ்டரான கிருஷ்ணன் மிகுதியான இசத்தி 

னங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு பீமார்ஜுனர்களுடன் கூடப் புறப்பட் 

டார். அச்சுதர் பீமார்ஜுரனர்களுடன் இர்இிரப்பிரல்தத் திற்குச்செ 

ன்று தர்மாஜாவைச் சர்இத்து; அன்புடன், “ அரஏர்க்கரசசானதர்ம 

ராஜாவே ப்லவானானஜ.ராஸஈதன் பீமனால்கொல்லப்பட்டதும் இந்த



௨ ஸரீமஹாபாரதம். 

- ராஜாக்கள் சிறையிலிருஈது விடுவிக்கப்பட்ட தம் நற்காலம். பாச 
தீசே.! இந்தப்பிமார்ஜுஈனர்கவிருவரும் புண்படாமல க்மமாகத் 
இரும்பத தமதுரகாமசோரகததும நல்லகாலம்!” என்றுசொன்னார். 
பிறகு யுதிஷ்டிரரமகழ்ஈது இருஷ்ணனைத தக்கபடி பூஜித்அப் பீம 

ஸேனனையும் ௮ாஜுனனையும தழுவிக்கொண்டார். அவ்வாறு ஜரா 

ஸநதனையடி க்க தமஇருஸஹோ தரர்களால உணடாக்கப்பட்ட ஜய 

தீதையடைஅ தம்பிமார்களுடன் கூடித் தர்மராஜர் ம௫ிழ்ஈதார். ம௫ழ் 

வுற்றதர்மாஜர் ஜஞீாதகனரைபபார்தது, **ஓ.! புருலசரேஷ்டசே! 

பலத்தினால் கொழுததவலும் சிறதபராகாமசாலியும மகதாரஜாவு 

மான ஜராஸாதன் பீமஸேனனாலகொலலபபட்டது உமமையடைநத 
தீனாலன்றோ ? இனிக்கவலையறறு ராஜஸ்டியமெனனும கிறநதயாக 

த்தை நிறைவேற்றுவேன். ஜனாத்தனு | உமது புததிபலததை மேற் 

கொண்டுதான் நான் இரதயாகதஅககுரியவனாகிறேன். புருலோத் 

தமசே/ ஜாஸந்தன்காபிதஐ உமதுசாததியைப பூமியிலிருஈது 

1 குடித் விட்டான். ஜரஸுதனை வதஞ்செய்த தினாலேயே உமககு 

மிகுந்தசிெறபபுக்கள்வ,தன”” என்றுசொன்னார். இவ்வாறு ஸம்பா 

ஷணஞ்செய்தபின் தர்மராஜா ௮௩த உயர்ஈததரைப பிரபுவான ௫௬ 

ஷ்ணனுக்குக்கொடுததார். இவவாறு தாமசாஜரால் கெளாவிக்கப 

பெற்ற அகதக்கிருஷ்ணபகவான் ஸஸதோஷமடைஈஅ அவாமேலன்பு 
வைத்து ௮கதஜராரஸாதாதத்தைப பெற்றுக்கொண்டு மாஜுனனு 

டன் மகிழ்க இிருநதார். தர்மராஜா ஸஹோதார்களுடன்கூட அசர் 

களை ௮வசவர்வயதுக்குத். தக்கபடி , லாதித்துக் arid sg பூஜி 

தீது விடைகொடுத்தனுபபினார். யுஇிஷ்டிரால் விடைகொடுக்கப 

பெற்ற அ௮வவாசர்கள் மவமகழ்ஈது பலவகைகளானவாஹனங்களி 

Cad ௮ங்கருஈது விரைவாகத் தமதம்ே தசங்களுக்குச் சென்றனர், 
ஜன மேஜயசே ! பேோறிவாளரும புருஷசமமமுமான கண்ணபிரான் 

தமக்குபபகைவனான ஐராஸ௩தனைப பாண்டவர்களால் இவ்வாறு 

கொல்வித்தார். பகைவசையடககுறெவராயெ கண்ணபிரான் தம்புத் 

தியைமுன்னிட்டு ஜராஸுதவதஞ் 'செய்விததபிறகு, தர்மபுத்இரர், 
குஈதி, தசெள்பதி, ஸுபதரை, பீமலேனன், அர்ஜுனன், நகுல 
ஸஹதேவர்கள் இவர்களிடமசொல்லிக்கொண்டு தெளம்யமுனிவரி 
டம் விடைபெற்றுத தமதுநகரத்திற்குப்புறபபட்டார். wy Raga 
முதலான பாண்டவர்களால பின்செல்லப்படடு நிகாற்றபுகழ்பெறறு 
மிகுக்சமகிழ்ச்சியோகடிய கண்ணபிசான் மனோவேகமாகச்செல்வ 

1 இலலாமற்செய்துவிட்டான். 
 



லபாபர்வம். ௯௩ 

அம தர்மாாஜரால் கொடுக்கப்பட்ட தமான அந்தச் இற் ததெய்வத் 

தேரிலேறித் இசைகளெல்லாம ஓலிக்குமபடி HOUTEN BOSE 
சென்றார், 'பாதச்சேஷ்ட ரான ஜனமேஜயரசே! HUG UT gs யுஇஷ்டி 
சர்முதலான பாண்டவர்கள் இறரதகாரியம்செய்பவரான இருஷ்ணபக 

வானைப் பிரதக்ஷிணஞ்செய்கனர். ஜனமேஜயசே ! தேவூபுத்ரசான 
இருஷ்ணபசுவான் மிகப்பெரிய ஜயத்தையடைகது அசசர்களுக்கு 

அபயமளித்துச் சென்றபோது அ௮ரதசசெய்கையினால் மறுபடியும் 

அவர்புகம் மிகபபெருகிறறு. சாஜாவே / பாண்டவர்கள் திசெளபஇி 

க்கு மிகுந்களரகதோஷக்தையுண்டுபண்ணினர். தாமராஜா அ௮நதக்கா 

லத்தில் ௮றமபொருளின்பங்களையுடையதாகப் பிரஜாபரிபாலனஞசெ 

ய்வதற்கு எததகுகதோ அர. தக்ஷதரியதர்மத்தைப்பற்றிப்பேசினார். 

ஜராஸந்தவதபர்வம் முற்றிற்று, 

  

இருபத்தாறாவது அத்தியாயம், 

துக்விஜயபரவம். 
ட ஓது கடட 

(அர்ஜுனன் பீடின் நதலஸ்ஹதேவர் ழதலானவர்கள் தர்மாாஜாவினிடம் 
விடைபேற்றுக்கோண்டு தனித்தனியே திக்விஜயத்துக்தச் சேன் 

றர்களேன்று வைசம்பாயனர் சுநக்கமாகச் சோலலியது,) 

தர்மவான்சளிற் சறர்தவரும தர்மததசைச்செய்ய விருமபுறவ 

௬ம் பசைவசைத் துன்புறசசெய்கிறவருமான தர்மபுத்திரர் நாரதர் 

சொன்னதை நினைத்அுப பெருமூச்செறிநதார். ஆயுதாதரித்தவரெல் 
லாரிலும் சிறந்தவனும 1அக்ஸிபகவானால சிறஈதவில்லையும் ௮ம்புவற் 

ரூத பெருஈதூணிகளையும சதசதையும் கொடியையும ?ஸபையையும் 

அ௮டைஈதிருபபவனும இகதிபுத்திரனுக் “குர தியின்புத் தி.னுமாகிய 
அர்ஜுனன், தர்மராஜாவினுலடய குறிபபையறிந்து ௮வரெண்ணி 

னதை முடிக்கக்கருஇி ௮வரிட ம்பேசலானான். 

“இராஜாவே! வில், ௮ஸ்தீரம், அம்புகள், பராக்ரமம, ஸஹா 

யம், பூமி, சத்தி, சேனை இவையெல்லாம் என்னாலடையப்பட்டிருக் 
கின்றன. உமமுடைய எதவும் 'ஷ்டம ஸாஇக்கக்கூடாமலிருக்கிறதோ 

  

  

' இங்கு ' பார்த்தப்சாப்ய " என்ற ற உததரதேசபாடம் கொள்ளப்பட்ட த. 
' ப்ராப்தம் ப்ராப்ய என்பதற்கு கீனியினால் கிடைச்ச வில் மு,சலியவற்றை 
யடைந்து என்பது பொருள், 

2' ௮ச்னியிலிருந்து காப்பாறறப்பட்ட மயன்செய்ததாதலால் ஸபையும் 
அக்னிபகவானால் கடைத்சதசாகச் சொல்லப்பட்டது.



௬௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அதைச்செய்வதற்கு உபாயம பொக்கவெததை நிரபபுவதுதானென்று 

நான்நினைக்கறேன். அரசசர்களுக்குத தலைமையானவரே / எல்லா 4 

சர்களையும் கப்பங்கொடுக்கச் செய்வேன். இறந்ததிதியிலும் சிறந்த 
reps BIS SH gin சிறகதலக்னத் இலும HOLT Goad ஆளப்பட்ட இசை 

யை ஐயிக்கப்புறப்படுவேன் ” என்றான். தனஞசயன் சொல்லைக்கேட் 
டுத் தர்மராஜர் அழகும்கம்பீரமுமான குரலுள்ளவாக்கினால் அவ 

ணுக்கு மறுமொழிகூறலானார். “*பரதசரேஷ்டனே ! யோக்கயெ்க 
ளான பிராம்மணர்களைக்கொண்டு 1ஸ்வல்இவாசனஞ செய்வித்துப் 

பகைவர் துயருறுமபடியும அன்பர் களிக்குமபடி யம புறபபடு, 

பார்த்தா ! உனக்கு ஜயமநிசசயம, நீ விருமபின பலனையடைவாய்” 

என்றார். ௮வா இவவாறுசொன்ன விடன்' ௮ாஜுனன் பெரியஸைனி 

யத்தினால்சூழபபெற்.று அக்னிபகவானாற கொடுக்கபபட்டதும் ஆச் 

சரியமாகச் oleae gto us இவ்யாததஇலறிச் சென்றான். sa 

வாறே'பீமஸேனனும் புருஷச2ரஷ்டர்களான ஈகுலலஹதேவர்களும் 

தர்மாஜரால் கெளாவிக்கபபெறறுச சேனைகளுடன்சென்றனர், ஜன 

(மேஜயசே! குபோனுககுஇஷ்டமான வடதிசையை அர்ஜுனனும் 

£ீழ்த திசையைப பீமஸேன னும தென் இசையை ஸஹதேவனும் மேற் 

றிசையை அஸ்தரங்களையறிஈத ஈகுலனும ஜயிததனர். பிரபுவான 

தர்மராஜர் ஈண்பாகளின் கூடடங்களினால சூழபபெற்றுச Apa gba 

வரியததோடு காண்டவபாஸ்தத.இன் நடுவில இருரதார். 

இருபத்தேழாவது. அத்தியாயம். 

திக்விஜயபர்வம், (தொடர்ச்சி. 
24h eee — 

(திக்விஜயத்தைப்பற்றி விரிவாகர்்சோலலும்படி ஜனமேஜயர் கேடக, 
வைசம்பாயனர் ழதலில் அர்ஜுனன் வடதிசையை ஜயித்ததைச் 

சோல்உத்தொடங்கிப பகதத்த ஜயம்வரையிற்சோலலியது,) 

ஜனமேஜயா, “ பிராம்மணரே'! இக்விஜயக்தைபபற்றி விரிவா 

கச் சொல்லகீகடவீர் என் முன் னோர்களின் சிலாக்யெமான சரித் 

இரத்தைக கேட்பதில் என்விருபபஈ தீரவில்லை!” என்றுகேட்க, வை 
சம்பாயனர் கூறுகின்ளா 

44 சின்ஞசயனுடைய ஜயத்தை உமக்கு முதலிற்சொல்வேன். 

பாண்டவர்களால் ஒேகாலத் திலன்றோ "இபபுவனி ஜயிக்கபபட்டது. 
என்   

  

பவவைகளவ்வுவயயைள் 

1 ஐயசரமான வேதமகதிரங்களை ஜபித்தல்,



av Lit Lit @ Lb, 107) 

பெரியமனமுள்ளவரும் குஈஇபுத.இரரும சாஜாவுமானயு இஷ்டிரர் ர் 

தீதராஜ்யத்தையடைஈதபிறகு மஹாசாஜாவென்னும் பெயசையடை 

வ இல் எண்ணங்கொண்டார். HOLT BB பூமியைஆண்டுகொண் 

டிருகத 'கஷத்இரியர்கள இவர் பூமியைஜயிக்க இருபபதையறிக்து 

எ.இர்ததுவாதனர், சாஜாவே! பூமியிலுள்ள ons ms Shure 

ளனைவரும அர்ஜுனனைப பயன்படாமறசெய்வதற்காக ஒன்றுசேர் 

ந்து ரதகஜதுரகபதா இகளுடன் தர்மராஜாவை எிர்த்துசசென்ற 

னர். சிறாதகைகளையுடையவனும் இரதிரபுத்தானுமான அர்ஜு௦ 

னன் யுத்கஞ்செய்யககருகின ௮ஈத௮ரசர்களைப பெரும்போரில் தன் 
பசாக்ரமத்தினால் எதிர்த்தான் புஜபலத்தையுடைய அர்ஜுனனால் 

தோற்கசசெய்யபபட்ட ுவவசசர்கூடடம் காற்நினாலடி.க்கப்பட்ட 

மேகக்கூட்டமபோல நாற்றிசைகவிலும*பஞ்சாய்பபறகதது, or Bile 
ளானவிசர்களை வதஞ்செய்கிறவனான அர்ஜுனன் அஈதக்ஷத்இரியர் 

களை யுத்தத்தில்வென்றபிறகு வட திசையை வச௪பபடுத்தச்சென்றான், 

இறாதகைகளையுடைய அர்ஜுனன் முதலில 'குலிங்கதேசத்தரசனை 
எளிதாகவே வச௪பபடுத்தினான். அவனுடன் சாக அர்ஜுனன் 

ஸால்வதேசராகரத்துககுச சென்றான். சிறந்கமனமுள்ள அகதததனஞ்் 

சயன் ஸால்வாகாத்தைசசோக்து தனதுபராக்சமத் இதனால ; ஸால்வதே 

சத்தரசனாயெ உக்ரதன்வனென்.பவனை வசபபடுத்தினான். வீரனான 
௮ர்ஜு5னன் த்யுமதஸைனனென்னும் ௮௩,.தஅ௮ரசனை ஜயிதது உடனே 

௮வனைத தனது படைததலைவஞகைச் செய்துகொண்டு கடதேசததுக் 

குச்சென்றான். கு இபு தானான ஆரீஜ னன் HO FEO GFE SIF CVS 

ஸு5நாபனைப பராகசமத்தினால் புத்தத தில்வசபபடுக்தி இரண்டாவது 

ஸேனாதஇபதியாகச செய்தான். இராஜாவே ! பகைவரைபபிடி.பபவ 

னாகிய ஸவயலாசியானவன் ௮வனுடன்கூடவே சாகலத்விபத்தில் 

பிரதிவிநதியனென்னும அரசனை ஜயிததான். சாகலச்விபத்தவர்க 
ளும ஸபதத்வி..த்தவாகளுமான ௮சசர்களுக்கு அர்ஜுனன் சேனை 

களாடு பெரும் போர்உண்டாபிற்று, அர்ஜுனன் சர்மசாஜாவுடைய 

இவஷ்டத்தை நிறைவேற்றுவகறகாக அவர்களனைவரையும் ஜயித்து 

அவர்களுடன்சேர்ஈதே பராகஜ்யோ இவமென்னும ஈக£ தீதுக்குச்செ 

ன்றான். இராஜாவே.! ௮ஈதசகாத்தில பகதததனென்னும் மஹா 
சாஜனிருஈகான். மஹாத்மாவானாஜுனனுக்கு Hoi gn on Das 
QuduCurt Cringsg. அத பராக்ஜ்யோடுவஷராஜன் சொதர்க 

ளாலும் சினர்களாலும் கடலிலுள்ள திவுகளில்வஸிக்கும மற்று, மள்ள 
  

டர ் குளிஈதசேசம் ” என்பது உச்சரசேசபாடம்,



௬௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அனேகயுத்தவிரர்களாலும் சூழப்பட்டிருந்சான், அவ்வாசன் எட்டு 
சாளயுக்தஞ்செய்தபிறகு யுத்தத்தில 2சார்வில்லாததனஞ்சயனைகோ 
க் ஈகைத்துக்கொண்டு பேசலானான். :* சிறந்தகைகளையுடைய கெள 
சவபு,த்இரனே ! தேவே தாரனுடையஞுமாசனும் ' யுததத்இல்பிரகாபெ 

பவனுமாகய உனக்கு இரதச்சாரத்த.ரம் தகும். ஈண்பனே? நான் 
மஹேந்திரனுக்குச ACO sor, yi gs Ho Oo Bs gees arp 

தவன். அகிலும், யுத்கத்தில உனக்கெதிர்கிறக என்னால்முடியாது. 

பாண்டவனே 7 உனக்கு எரதவிருபடத்தை கான்செய்யக்கடவேன் ; 

சொல், சிறறதகைகளையுடைய !புத்இனே! நீ, எதைசசொல்வையோ 

அதைச்செய்வேன்”” என்றுசொன்னாகா. அதற்கு அர்ஜுனன், கெளச 
வர்களிற்கிற தவரும் தர்மதேவதையின்புத்ரரும தர்மரதெரிஈதவரும 

ஸத்தியஸாதருமான யு.திஷ்டிரரென் ௮ுமராஜா மிகுதியாகத் தக்ஷிணை 
கள்கொடுத்துச் சாஸ் இசபபடி யாகஞசெய்கிறார். அவர் பூமிக்கு 

அரசரரயிருபபதை விரும்புிீறன். அவருக்குக் கபபங்கொடுக்க 
வேண்டும். நீர்' எனஅபிதாவான தேவே இரனுககுச் இனேகிதர் ; 

என்னிடத்திலும அ௮ன்புள்ளவசாயிருகஇதீர். ஆதலால், உம்மை ரான் 

கட்டளையிடிவ இல்லை. பிரீ இயைமூன்னிடடுக் கொடுக்கவேண்டும்” 

என்றுசொன்னான். பகதத்தன் “* முஈதியின்மை தனே / எனக்கு 

நீஎபபடியோ அபபடிததான் சாஜாவானயுதிஷ்டிரரும; நீசொன் 
னகையெல்லாம் செய்வேன் ; உனககு மறறுமென்னசெய்யக்கட 
வேன்??? என்றான். 

  

இருபத்தேட்டாவத் அத்தியாயம். 

தி க்வி ஐயபர்வ ம். (தொடர்ச்சி) 

— OK Ee 

(அர்ஜுனன் வடதிசையில் சீவேதபர்வதம்வரையில் ஐயித்தது,) 

வவாறுசொல்லட்பட்டகனஞ்சயன் பகதத்தனைபபார்த்து, 

“ நீர்இகனை ௮ங்கேரித்த தனாலேயே எல்லாம்செய்ததாகும” என்று 
மறுமொழிசொன்னான். சிறர்சகைகமாயுடையவனும் குந்இபுத்தானு 

மான தனஞ்சயன் பகதத்தனைஜயித்தபிறகு ௮ல்இருர்து குபேனாலாள 

ப்பட்ட வடஇசைக்குச்சென்றான். புருஷச்சேஷ்டனான அர் ஜுஈனன், 

அந்தர்க்கரி பஹிர்ச்கரி, உபகரியென்னும் மலைகாடுகளை ஜயித்தான். 
men Singur gg T'S. '' மலைகாடுகளெல்லாவற்றையுமஜயித்து வற்றி 

1g சனேதெனுடைய புத்திரனாசல்பற்றி ! புத்தினே! என்றான், 
 



au LT LIT QU LD. ௯௬௭ 

லள்ளசர்களைாஉட்படுத்தி நிலைநிறுத்தி மிகுதியானதனங்களைப் 

பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்குவிருப்பமுண்டாக்கி ௮வர்களனைவ 

சோடுஞ்சேர்ந்து சறர்தபேரிகைகளின்முழக்கத் இனாலும் தேருருளை 

களின்காஷத்தினாலும யானைகளின்கர்ஜனையினாலும் பூமியெல்லாம் 

நடுங்கச் செய்துகொண்டு 'உலூகதேசததில் வஸிக்கும் பிருஹத 

னிடஞ்சென்றான். ௮பபோது பிருஹந்தன் சதுரங்ககளத்தோடு தன 
துககாத் இலிருந்து விரைவாகபபுறபபட்டு ௮ரஜ ஈன லுடன்போர்செய் 

தான். தனஞசயனுக்கும பிருஹாதனுக்கும் பெரியயுத்தம்ஈடநர்தது 
ப்ருஹுதன் ௮ாஜுனனுடையபிரதாபததைக் தாங்கமாட்டாமற் 

போனான். வெலலமுடியாத மலையாசனான பருஹந்தன் அர்ஜுன 

னைத்தாங்குவது மிகககடினமென்றுகிறை தத ரத்னங்களெல்லாவற் 

றையுமெடுத்துக்கொண்டு அர்ஜு5னனி_ம்வநதான். ஜனமேஜய 

ராஜாவே. அர்ஜுனன் அவனுக்கு சாஜ்யத்தைகிலைக்கச்செய்து ௮வ 
னுடன் சோந்து ஸேனாபிஈ துவென்னுமஅசசனை விரைவில் சாஜ்பத்தை 
விட்டுவிலக்கனான். ௮ாஜுகனன் ௮ஈதலேனாபிஈ துவின்சாஜ்யக் திலிரு 

ந்துகொண்டே மோகாபு£ம, வாமதேவம, ஸுதாமம, ஸுஸங்குலம, 

உலூகதேசத்தின்வடபாகங்கள் இவைகளிலுள்ள௮சசர்களைத் தாம 

ராஜர்கட்டளாயிடுவதாகத் தூதர்களையனுப்பி வருவித்தான். ராஜா 

வே! அதன்பிறகு கிரீடி பஞசகணமென்லும்தேசததைஜயித்தான். 
பிரபுவான ௮ரஜுனன லேனாபிர் துவின்ஈகாச்ருலுள்ள தேவ 

ப்ரஸ் தககரத்தையடைர்.து சதுரங்ககளத்தோடு அங்கேவாலஞ்செய் 
தான். புருஷச்சேஷ்டசே! சறொதசக்இமானானஅர்ஜுஈனன் அவ்வா 

சாகளனைவராஓும சூழபபெற்றுப பூரூவமசகுதவனாயெ விஷ்வகச்வ 

னென்னுமஅசசனை எதிர்த்தான். இசாஜாவே 7 சூரர்களும் மஹாசதர் 

களுமான மலையசசாகளைப்போரில்வென் றபிறகு விஷ்வசசவனால்ஆளப 

பட்டரகாத்தை ஸேனையினாலே 2யஜ। யித்தான். அர்ஜுனன் பெளரவ 

னானவிஷ்வகச்வனைஜயிததபின் மலைநாடுகளில்வஸிக்கும் கொள்ளைக் 

காரர்களாகிய உத்லவலங்கேதரென்னும ஏழுகூட்டத்தாசைஜயித் 

தான். அதன்பிறகு க்ஷத்இரியச்2 2ரஷ்டனான௮ர்ஜஈனன் வீரர்களான 
காச்மீரதேசத்தாசர்களையும் சிற்றாசர்கள்ப இன்மருடன் கூடிய லோ 

ஹிதனென்னும்௮சசனையும் ஜ.பித்தான். ராஜாவே ! அதன்பிறகு இரி 
கர்த்தர், கார்வர், கோகநதர், என்னும்பலதேசத் துக்ஷத் இரியர்களெல் 
லோரும் அர்ஜுனனிடம் வர்துசேர்ர் தனர். அதன்பிறகு அர்ஜு 

னன் 'அவிலாரியென்னும் அழகானபட்டணத்தைஜயித்தான். உரகா 

குலூசசேசமென்று,. சிலபிரதிசளில்சாணப்படுிறெ.த.



௯௮௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

புரியில்வஸிக்கும் சோசமானனென்பவனையும் யுத்தத்இில்ஜயித்தான். 

அதன்பிறகு ௮வன் பலவகையுதங்களினால் ஈன்ருகக்காக்கப்பட்ட 
அழகானஸிம்மபுரக்தைக தன்பராக்ரமத்இனால் யுத்சத்தில்பீடித் 

தான். பாண்டவச்சேஷ்டனும கெளாவர்களைகவிருத் இசெய்பவனு 
மாயே அர்ஜுனன் பிறகு எல்லாச்சேனைகளோடுங்கூட ஸும்ஹ 

தேசத்தையும் 'சோளதேசத்தையும்ஜயித்தான். சறந்தபராக்ரமசாலி 
யம் இர்தபுத்தொனுமான அர்ஜுனன் அ௮ணுகமுடியாதபாஹ்லீக 
தேசத்தைப் பெரியயுத்தத் இனால் பின்பு வசப்படுததினான். இந்தா 

புத்தானும் பாண்டவனுமான பல்குனன் முக்கியமானசேனையை 

யழைத்தஅக்கொண்டு தாததேசத்தாரையம் சகாம்போஜதேசத்தாரை 

யும் ஜயித்தான். வடட$ழெக்குத்தஇிகையைசீசார்ஈ இருபபவரும் காட்டில் 

வளிப்பவருமான 2தஸ்யுக்களனைவரையும் ஸமமைர்த்தனான.அரஜுனன் 
வென்ருன். மஹாசாஜாவே?/ லோஹர்களும பரமகாமபோதர்களூம் 

ரிஷிகர்களும் உத்தார்களூம் ஒன்றுசேர்ஈ துவச, அவர்களையும் ௮ர்ஜு5 

னன்ஜயித்தான்' ரிஷிகதேசத்தில் ரிஷிகர்களுக்கும் அர்ஜுனனுக் 
கும்சடர்தசண்டை தாரகாமயமென்னும தேவாஸுஈரயுத்தமபோல் 

் மிகப்பயங்கரமாயிருஈதது, சாஜாவே ! ௮௩௧ வாஜுானன் போர்முனை 

யில் ரிஷிகர்களைவென்று அங்கே அவர்களிடமிருர்து இளிவயிற்றுக் 

குச்சமானமான (நிறமுள்ள) எட்டுக்கு கிரைகளைக்கொண்டுவர்தான். 

மயில்வரணமுள்ளவைசிலவ்ம் அவறறிற்கு மேலானவைிலவுமான, 

வேகமாகவும் சோராமலும் ஓடத்தக்க குதிரைகளைக் கப்பமாகக் 

கொண்டுவந்தான். புருஷச்ரேஷ்டனை௮ர்ஜுானன் இமயமலையையும் 

திஷ்குடமலையையும் யுத்தத்தில்ஜயித்துச் சுவேதபர்வத.த்தையடை 
ந்து அதில்வாலஞ்செய்தான். 

  

இருபத்தோன்பதாவது அத்தியாயம். 

தி க்வி ஐயபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

—— Ke 
(அர்ஜுனன் திக்விஜயத்தைழடித்துக்கோண்டூ இந்திர 

பரஸதம்வந்து சேர்ந்தது. , 

பாண்டவச்சேஷ்டனும் சிறஈதசக்இயுள்ளவனுமான gig 
னன் ச்வேதபர்வதத்தைத்தாண்டி தருமனென்னும்கிம்புருஷனுடைய 
புத் தானால் காக்கபடீட்ட அம் சம்புருஷர்களென்னும் தெவஜாதியா 

1 இர்தப்பெயருடையதேசமொன்று 'லடக்கேயிருர்ருக்சவேண்டும், 

2 கொள்ளைக்காரர்கள். 

 



av utr ut a i. ௯௯ 

ருக்கு இருபபிடமு கய தேசத்தை கூஷத்திரியர்களை முடிக்கும் 
பெரியயுத்தத்தினால ஜயித்து ௮ர்தத்துருமபுச்இரனைக் கப்பம்கட்டச் 
செய்தான். ௮வனை ஜயித்தபிறகு இர இரபுத்தானான௮ர்ஜுனன் 

யக்ஷர்களாலாகஷிக்கயபடட ஹாடசமென்னுமதேசத்தைச சேனையு 
டன் அச்சமின்றி ௮டைஈதான். கெளரவசரேஷ்டனான அர்ஜுனன் 

௮ந்த ஹாடகதேசத்தாரைப போர்செய்யாமலேவசபபடுத்இ மானஸ 

ஸசோவாத்தையும ரிஷிகுல்யைகளென் றுசொல்லபபடட கால்வாய்க 

ளெல்லாவற்றையும கண்டான். ஸமர்த்தனான௮ர்ஜுனன் மானஸ 

ஸசோவசத்தையடைஈதபிறகு ஹாடகதேசத்தின்ஸமீபதஇல் கந்தர் 

வர்களால் சக்ஷிக்கப்படடதேசத்தை ஜயித்தான். ௮பபோது அதக் 

கநதர்வரகரத்தில் தத திரிபரிக்ஷிகள் போலச௪ சித் இரவர்ணமுள்ளவை 
யும் மண்டேங்களென்று பெயருள்ளவையமான உத்தமமானகுஇரை 

களையெல்லாம கபபமாகபபெற்றுன். அதன்பிறகு பல்குனன் 3 ஹம 

கூடமலையையடைநது அதில்வாஸஞ்செய்தான். சாஜசசேஷ்டரான 

ஜனமேஜயுா / பெருஞசேனையினாற் சூழபபட்டவனான ௮வன் அத 

ஹேமகூடமலையைததாண்டி ஹரிவர்ஷமென்னும் கண்டத்தில் பிரவே 

சித்தான். ௮ங்கே இவ்வுலகததிலெல்லாம அழகான அனேகரகாக் 

களையும் வனங்களையும் தெளிகதஜலமுள்ளஈ இகளையம தேவர்களைப 
போன்ற புருஷர்களையும் பார்பபதறகினிய பெண்களையும் சண்டான். 

தனஞ்சயன் ௮வர்களெல்லாரையுமகண்டு களிதது அவர்களை வ௪சப 

படுத்திக்கொண்டான். மிக்க இகமான ரதனங்களையும பெற்றுக்கொ 

ண்டான். ஸமர்தீதனுன அவன் அககிருகது நிவகமென்னுமமலைக் 
குசசென்று ௮மமலையிலுள்ளோசை ஜயித்தான். ராஜாவே? அாஜு௦ 

னன் அதன்பிறகு நிஷசமென் ஓம பெரியமலையைத்தாண்டி_த் (2தவ 

பூமியாகிய இலாவருதமென்னும ஈடுக்கண்டத்தில் பிரவேடித்தான். 

அந்தத்தனஞசயன் அவ்விடத்தில் சேவர்களைபபோன்றவரும பூமி 
யில்நிகாற்றவரும இதற்குமுன் காணபபடாதவரும் அழகுள்ளவரு 

மான சிறகதமனிதரையும் வெண்மையானவீடுகளையும் ௮பஸரஸுக 

ளுக்கொபபான பெண்களையும் கண்டான். ௮ழகான அவர்கசைக்கண்டு 

வசபபடுத்தினான். ௮வன் அவர்களாலும் பார்க்கபபெத்றான். சாஜச் 

சேஷ்டசே! சிறதபாக்யமுள்ள அர்ஜுனன் அவர்ககாவசபபடுத இக் 

கபபங்கட்டுவித்து உயர்ந்தஇச த் தினங்களையமஆபாணங்களையும் ஆஸ 

னங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு ஸந(தோஷத்துடன் ௮க்ூருஈது வ. 
க்கே சென்றான். ௮ங்கே மலைகளுட்சிறக்த மேருமலையைக்கண்டான். 

பொன்மயமான தும் நான்குகிறங்களுடையதும் (மனிதர்) ௮ணுகமுடி



500 ஸீமஹாபாரதம். 

யாததும் லக்ஷமயோஜனை உயசமுள்ளதும்' பூமியில் ஆழ்ர் திருபபஅம் 

ஒளிகளின்கூட்டமாக ஜ்வலிபபதும் மிகச்சிறஈத.தும பொன்மயமாகப 
பிரகாசிக்கின்ற கொடுமுடி களினால் ஸூர்யன் ஒளியைவிலக்குவம் 

பொன் ஆபரணங்கள்கிரம்பின அம ஸ்வர்ககத்திலுளள தேவாகளாலும் 
கந்தர்வர்களாலும் ௮சாயிக்கபபட்டதும ௮ளவிடக்கூடாததும், புண் 

ணியமிகுதியிலலாதஜனங்களால் அடையமுடியாததும் கொடியஸர் 
பப.ங்கள் ஸஞ்சரிபபதும உயாஈதஜல இகள் விளங்குவதும் உயாத 

இனால் ஸ்வர்க்கத்தைமறைத்துகிற்பதும மனத இனுலும் மற்றவாகள் 

செல்லக்கூடாததும ஈஇகளும் செடிகளுமகிரமபினதும மிக்க அழ 

கான பலபறவைக்கூடடங்கள் கூவுவதுமான அஈதமேருமலையைக் 
கண்டு அர்ஜுனன் மகிழ்வுற்றான். தேவபூமியான இலாவருதசண் 

டம் மேருவினால் எங்கும் _அலங்கரிக்கபபட்டி ௬௭5.௮. மேருவின் 

தென்பக்கத்தில் எரதக்காலத் | Bg பூக்களும கனிகளும்நிசமபின 

அம் ஸிததர்கள் சாரணர்களென் ஓ.;மதேவாகளால் நெருக்கபபடட து 

மான நாவல் மாமிருக்கிறது. சாஜாவே ! அம்மாத இன்கிளைகள் ஸ்வர்க் 

கம்வரையில் மேலே வியாபித்திருக்கன்றன. ௮தன்பெயரைவைத்அத் 

தான் இரதச்கண்டத்தை !'ஜமபூதவீபமென்பர், சூனானஸவ்யஸாசி 

அர்த ஜம்புமாததைக்கண்டான். ராஜாவே / அவன் இவவுலகத இல் 

நிகரில்லாமலிருஈத ௮ந்தஜமபுமாத்தையுமமேருமலையையும சுற்றிலும் 

பார்த்து மகிழ்தான். அபபோது அர்ஜுனன் அங்குளள ஸித்தர் 
சாரணசாகிய தேவர்களாலளிககபபட்ட அனேகமாயிரமாத்னங்களை 

யும் ஆபாணங்களையும் பெறறுக்கொண்டான். அர்ஜுனன் அங்கே 

௮ இசுவிலைபெறற வஸ்திரங்களையும்பெறறுக்கொண்டு தன்ஜ்யேஷ்ட 

ராகிய தர்மசாஜாவின்யாகததுககாக ௮னேகஇசத் இனங்களையும வாக் 

இக்கொண்டு அவர்களிடம் விடைபெற்று௪ செல்லத்தொடங்டனான். 

Wit FEE gus சிறகதமலையாகயெமேருவைப் பிரதக்ஷிணஞ்செ 
ய்து ஈதிகளிறசிறாத ஜம்பூ தியைபடார்ததுக்கொண்டு ௮தன்களை 

வழியாகசசென்றான். சாஜச்சேஷ்டரே !மதுசமானராவற்பழசசாறு 

பிசவாகமாகஜடுவதும் பொன்மயமானபறவைக்கூட்டகங்களர்லடையப 

பட்டதும் பொற்றுமரைகளும் பொன்னிறமானசேறும் பொன்னிற 

மானஜலமும் மணலுமுள்ளதும் சிலவிடங்களில்மலார்தபொன்மய 

மானகெய்தல்களநிசம்பின தும சிலவிடங்களில்பொன்மயமானபுஸ்பங் 

களைப்புஷ்பித்தமர்கள் கரைகளில்கிசம்பினதும் பொற்படிகளோடு 

கூடிய தறைகளிஞல்ல் க்கும்்௮அலங்கரிக்கபபட்ட தும் குற்றமற்றாதனக் 

I காவல், 
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குவியல்களுள்ளதும் வாத்தியங்கள்பாட்டுக்களின் மூழககங்களோடு 

கூடியதும பாகாசிக்கின்றபொன் 1விதானங்களினால் எல்லாவிடங்களி 

௮ம்சோபிபபதும் அதறகுமுன்காணபபடாததுமான WK sea DGS 

ஈதியைகீகண்டு புகழ்ர்கான் ௮ஈதநஇயின்ஜலச்தைஉடகொள்வத 
ஞால மிக்கஅழகானவர்களும சஎபபோதும ஸுகமும்ஸநதோஷமு 

முள்ளவர்களும எலலாஅலங்காசககளாலுமசோபிபபவர்களும தேவ 

ருக்குஒப்பானவர்களுமான மனிதர்கள் ஸம்ஸாரங்களுடன் ௮௩த௩ இக் 
கரையிலிருககக்கண்டு மனங்களிததான். தனஞசயன் ௮வாகளிடத் 

இல் அனேகஇரததினங்களையும பொன்மயமானகநாவற்பழங்களையும 
ஆபாணங்களையும் நயமாகபபேறறுக்கொண்டான். பெறுதறகு௮ரிய 

வையான ௮வற்றைபபெற்றுக கொண்டு ௮வன் மேறறிசைககுச்சென் 

ரான், அங்கேயும்காகாகளாலஇர-ஷிக்கமபடட Cie sos gulls 

தான். 
ஜன மேஜயமஹாசாஜாவே! ஸமாத்தனுன௮ாஜுனன் ௮ங்கிரு 

நது மேற?கசென்று கநதமாதனமலையைசசேர்ஈது, அ௮ங்குள்ளவர் 

களைஜயித்தான். சாஜாவே' அாதக்ககதமாதனத்தைததாண்டின 

பிறகு HAUT FS BIE OHS OM நும,பார்பபதறகு இனியவர்களும்ே தவர் 

களுககொபபானவாகளுமா ஸ் இரீபுருஷர்கள்வஸிபபதுமான கேது 
மாலமென்னுமகண்டததைக்கண்டான். சாஜாவே.! ஸவயஸலாசியான 

தனஞ்சயன் ௮தைஜயிததுக் கபபககடடசசெய்து ௮ககுள்ள௮௬ 

மையானசத் னங்களைக்காணி சகையாகவாங்கிக்சொண்டு மறுபடியும் 
மத் திய2தசமாகிய இலாவமு தததிறகுததிருமபிவரநது அ௮ங்கருகது 

கழக்கேசென்று மேருமலைகருமீ 'மதாமலைக்கும்இடையில் சைலோ 

தையென்னும் ஆற்றின்இரு புறங்களிலும மூங்கிலகளின்சுகமான 
நிழலை௮டுதஇருபபவராகிய கஷா, ஜஷர், நதீயெளதர், பாகஸர், தீப்த 

வேணிபா, பசுபா, குலிந்தர், தங்கணர், பரதங்கணரென்னும்ஜா தியா 

ரனைவரையும்ஜயித்துக் கபபஈகட்டச்செய்து ௮வரெல்லாரிடததிலு 
மிருஈது ரதனங்களைப்பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து மால்யவானென் 

னும்மலைக்குசசென்றான். ௮ர்ஜுஈனன் ௮ஈதமால்யவானென் லும்பெரி 

யமலையைத்தாண்டிப பரிசு தசமும தேவலோகம்போன்றதுமான பத் 

சாச்வமென்னும் கண்டத்தில் பிவேடித்தான். அவவிடததில் சிறப் 

புற்றவர்கஞும் தேவர்களைப்போன்றவர்களுமான புருஷச்சேஷ்டர் 

களைஜயிதத உட்படுத் இக் கப்பங்கட்டசசெய்து ஆங்காங்குள்ள எண் 

ணிறாதாத்னங்களை ௮வாவர்களிடமிருக்லு 'கரணிக்கையாகவால்கக் 
  

£ மேற்கட்டி,
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கொண்டு பிறகு நீலமென் னும்மலைக்குச்சென்று அங்குள்ளவரைஜபித் 

தான். பிறகு அர்ஜுனன் பெரியதாகெயடீலமலையைத்தாண்டி அழகிய 

ஆண்பெண்களதிசமபியிருக்கும் சமயகமென்னும கண்டத்தில்பிரவே 

சித்தான். அஈததுர்ஜுனன் ௮ர்தததேசததைஜயித்துக் கப்பல் 

கொடுக்கச்செய்து குஹ்யகர்களாலாக்ஷிக்கபபட்ட தேசத்தையும் 
ஜயித்தான் அசசர்க்கரசே / மஹாபலசாலியானமுர்ஜுனன் அந்தத் 

தேசத்தல ராஜஸ-டுயயாகத தன்சிறபபுக்காக மன ச்தைககவாத்தக்க 

௮ழகானபொன்மான்களையும் பொற்பறவைகளையும இன்னும்்அனேச 

ரத்னங்களையம் காணிக்கையாகவாங்கிக்கொண்டான். அதன்பிறகு 

கந்தர்வர்களாலாக்ஷிக்கபபடட தேசத்தையும ௮ இிலுள்ளகநதர்வக் 

கூடடத்தையும ஜயிததான். சாஜாவ! ' ௮கன்பிறகு அர்ஜுனன் 

அங்குள்ளஉயாஈதாத.இனங்களைபபெற்றுக்கொண்டு உடனே ஹிசண் 

வதமென்னும்கண்டததுில் பாவேசித்தான். ராஜாவே / அவன் ௮௩த 

அழகான இட்ங்களில ஈக்ஷத் இரஙகளின்ஈடுவில ச இன்பிரகாசபபது 

போல மாளிகைவரிசைகளுக்கிடையே ஸஞசரிக்ககதொடஙகினான். 

௮சசர்ககாரசே.! ௮ங்?க பராக்ரமததினாலுண்டான சறாக௮ழகோமே 

புகழோமெ , சாஜமாசக்கங்களெங்குமஸஞசரிக்கும்ுவனை உயர்நத 

மாளிகைகளின் மேற்கடடுகளிலிருகத மங்கையர்களனைவரும் கண்ட 

னர். இரதத்திலேறித் தூணிகனை ததாங்கக கவசூரீடங்களையணிக்் து 

கையும்வில் லமாக புததஸன்னாகக்தோடிருப்பவனும் விரு துகளுள்ள 
வனும் மிருதுசரீரமுள்ளவனும மிகுரதபலசாலியும சக்இகளெல் 

லாமசேரகதவனலும எ திரிகளை ஹகஞசெய்பவனும் எ இரிகளுடைய 

யானைகளைத்தடுபபவனும தனக்குயாவறறவலும இஈதரலுக்கொப 

பானவனுமான அரதழாஜுனனைக்கண்ட ௮ங்குள்ளபெண் கூட்ட 

ங்கள் ' வேலாயுதத்தையுடையமுருகக்கடவுளோ ” எனநினைத்தன, 
யுத்தத்திலவியக்கததக்க பராக்ரமமுள்ள அ௮கதபபுருஷபபுலி இவன் 

தான். இவன்கைவன்மையிலகபபட்ட பசைவர்கூட்டங்கள் நிற்ப 

தில்லை ' என்றசொறகளைச்சொலலிக்கொண்டு அநதபபெண்கள் அன் 

புடன் தனஞசயனைத்துதித்து அவன்சிரஸில் பூமாரிடொழிஈ்தனர். 

அங்குள்ளவர்களனைவரும் ௮வனை விருபபததுடன்பார்த்து அவன் 

மேல் இரத் தினங்களையும பூவணங்களையும வருஷித்தனர். ர்ஜு 

னன் அ௮வர்களையெல்லாமஜயித்,துக் கப்பங்கொடுக்கச்செப்து முத்து, 

பொன், பலழம, ஆயுதம், ஆபாணம்முதலியவற்றை அவர்களிடம் 
பெற்றுக்கொண்டு, , சிருங்கவானென்னும்மலைக்குச்சென்றான். மஹாத் 

மாவும் கெளாவலும் பாண்டவலுமாயெ பல்குனன் சிருங்கவானென்
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னும்மலையையும்கடர்து அதற்குவடக்ுள்ள ஹரிவாஷஒமென்னும் 

கண்டத்தையடைந்து அங்குள்ள வித்யாதார்களின்கூட்டங்களையும் 

யக$ராஜாக்களையும்ஜபித்து எல்லாவற்றிலும் ,இவ்யவஸ் இரங் 

களையும் கல்பகவிருக்ஷங்களின் இலைகளையும் யாகத்இற்குரிய பலவகை 
யான உயர்ஈதடருஷ்ணாஜினங்களையும பெறறுக்கொண்டான். இக்இர 
புத்தினான௮ாஜுனன் ஹரிவர்ஷமென்னுமகண்டத தின்வடபாகத் 

இறசென்று அசதத்தேசக்தைஜயிக்கவிரும்பினான். அங்கே பெரிய 

தேகமும் மிகுர்தவன்மையுமுள்ள அவாரபாலக! கள் மஹாவீரனான 

௮ாஜுனனைவகதுகண்டு, 4 அர்ஜுனா? இஈதாகாத்தை நீஎவ்வகை 

யிலும்ஜயிக்கமுடியாது. ஈலலவனே 7! இரும்பிசசெல, தோல்வியடை 

யாதவனே !/ இதுவசையிறபோ தம. இரதபபட்டணததில் எந்தமனி 

தீன்பிவேசிபபனோ அவன் இருக்கமாட்டான். வீரனே ! உண்னிடத 

இல் நாங்கள அன்புள்ள வசாயிராக்றோம. ீஜயிகச டோம். அர் 

ஜுஈனா /! இநதஇடததில் நீஜ யிககக்கூடிய துஒன்றும் காணபபடவஅில்லை, 

இஃதுஉத்தாகுருக்ஷேத்இரம். இவ்விடததில் யுத்தம்சடவாத. குகதி 
புத்ரா ! நீ இங்கேபிரவேடித்தாலும ஒன்றையும்காணபாட்டாய். 

மானிடசேகக்தோடு இங்கே எதையும்பார்ககமுடியாது. புருஷ 
ச்ரேஷ்டனே ! அல்லது இவவிடத இல் உனக்கு வேறுகார்ய்மஏ தாவது 

ஆகவேண்டியிருஈகால் அதைச்சொல், பாரதனே / உன்சொல்லின் 

படி நாங்கள்செய்வோம்”” என்றுசொன்னார்கள். சாஜாவே ? பிறகு 

றி அர்ஜுஈனன் ஈகைத்துக்கொண்டு அவர்களைபபார்த்து, :: றத 

வுள்ளதர்மராஜாவைப் பூமிமுழுவ துக்கும அசசசாகச்செய்யவிரும்பு 

இறேன். மானிடர்கள் பிர2வ௫ப்பதவிமசாதமாயிருஈதால் உங்கள் 

தேசத்தில் ரான்பிவேசியேன். பு.இஷ்டிரருக்கு ஏதாவது ஒரு இரவிய 

ததைக்கபபமாகக்கொடுக்கள. இல்லாவிட்டால் கிருஷ்ணனுடன்சேர் 

ந்து பாணயுததஞ்செய்வேன் ”” என்றுசொன்னான். ௮தன்பிறகு அவர் 

கள் இவ்யவஸ் இரககளையும் இவ்யாபாணங்களையும தேவர்க்குரியபட் 

டுக்களையம தோல்களையும் அவனுக்குக் கப்பமாகக்கொடுத்தனர். 

அரதப்புருஷச்ரேஷ்டனான அர்ஜுனன் இவ்வாறு க்ஷத.இரியர்களோ 

டும் கொள்களாக்காராகளோடும் ௮ேனகயுத்தங்கள்செயிது ௮வர்களெ 
ல்லாரையும்ஜயித்துக் கப்பமகட்டுமபடிசெய்.து வட இசைமுழுமை 

யும் வசப்படுததி எல்லாரிடதக்திலும் தனங்களையும் பலவகைசத் இனங் 

களையும் சிட்டுக்குருவிபோலச சித் ரெவாணமும் களியிறகுகிறமும் 

மயில்நிறமுமுள்ளவையும் காற்றுக்குசசமானமான வேகமுள்ளவையு 

மான பலவசைக்கு இரைகளையும் வாங்கிக்கொண்டு பெரியச துங்க



௧0௪ ஸரீரஹாபாரதம். 

சேனையுடன் இக்இரப்ரஸ்தநகாத்துக்குச் இரும்பிவந்தான். அவன் 
அந்தவாஹனங்கள் தனங்கள் அனைத்தையும் தர்மராஜாவுக்குஒப்பு 
வித்தான். அவரிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு சன்ருஹத்இற்குச் 
சென்றான். 

  

முப்பதாவது அத்தியாயம். 

திக்விஜயபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 
ட. அடிக — 

(பீமஸேனன் திக்விஜயத்தில் சேதிதேசத்தைஜயித்தது,) 

புலமுமடராகரமமுமுளளவலும எதுர்களுககுக் தயாததை 

விளைவிப்பவனும பாதசரேஷ்டலுமான பீமஸேனனும அர்ஜுனன் 

புறப்பட்டபோதே தாமரா ஜரிடமவிடைபெறறுகொண்டு அயல்தேசங் 
களையழிப்பதும யானைகள், குதிரைகள், தேர்கள்நிரம்பின தும கவசங் 

களைத் தரித்ததுமாகிய பெருஞசேனைக்கூட்டத் இனாற சூழப்பெற்றுக் 
. €ழ்ச் தசையை சோக்கிச்சென்றான். புருஷச்சேஷ்டனாகிய அ௮ரதப 

பீமன் பாஞ்சால? தசத்இன் முதன்மையான இராஜதானிக்குச்சென்று 
பாஞ்சாலராஜர்களைப பலவகையான உபாயங்களினால் ஸமாதானஞ் 
செய்து அவர்களிடத்தில் ஒருகப்பத்தைவாங்கிக்கொண்டு விதேக 
தேசத்இன்ராஜதானிக்குச்சென்றான். சூரனும ஸமர்த்தனும் பாத 

ச்ரேஷ்டனுமான அுதப்பிமன் கண்டகர்களென்னும் விதேகதேசத 
தாரைஜயித்து, உடனே தசாண;தேசததைஜயித்தான். அங்கே 
ஸுஈதர்மாவென்னும தசார்ணதேசத்தாசன் பீமசேனனுடன் யு 

தங்களில்லாமல் பயங்கரமான பெருஞசண்டைசெய்தான். மஹாத்மா 

வானஸுதர்மாவின் அந்தச்செய்கையைச்கண்ட பீமஸேனன் மஹா 

பலசாலியான வளைத் தீ sar gp தன்மையானஸேபைதியாகச்செய்து 

கொண்டான். ராஜாவே! பயங்காமான பராக்ரமமுள்ள பீமன் பெருஞ் 

சேனையினால் பூமியை ௮ இரச்செய்பவன் போல ௮ங்கிருஈது இழக்குத் 

திக்கிற்சென்றான். ராஜாவே !' பலவான்களிற்டிறந்தவனும் வீரனு 

மான அர்தப்பிமன் ளேனையுடன்விளங்கும் ௮ுச்வமேதேச்வானென் 

னும் அரசனைப் போரில்வென்றான், குந்இபுத்தூனும் கெளாவ 
னும் மஹாபராக்ரமசாலியுமான அ௮ர்தப்பிமன் ௮ இகச்சமமில்லாமலே 

அவனைஜயித்து ௮சீன்சழ்த்தேசக்தையும் ஜயித்தான். அங்கிருந்து 
தெற்கே 'புளிர்தர்களின் பெரியஈகாத் திற்கு வரது, ஸுகும்ரரன், 

| ஒருவசை மிலேசசஜா தியா



ஸபாபர்வம், ௧0௫ 

ஸ-ஈமித்ானென்னும் இரண்டுஅசசர்களையும் வசப்படுத்திக்கொண் 

டான், ஜனமேஜயரோ! பாதசரேஷ்டனானபீமஸேனன் தர்மராஜா 

வின் ஆஜ்ஞையின்படி அங்கிருந்து மஹாபராக்ரமசரலியான சு 

பாலனை எதாததுச சென்றான். வீரரே! சேதிதேசத்தாசனான Re 

பாலனும் பீமமஸேனன் ஆரம்பத்தைக்கேட்டு ஈகரச் திலிருர் து வெளி 

யில்வாது பீமஸேனனை எதஇிர்கொண்டழைத்தான். மஹாராஜாவே! 

அப்போது ௮ஈதககெளாவராஜலும் சேதஇிதேசத்தாசனுங்கூடித் தங் 
கள் இரண்டுகுலங்களையுமபற்றிக் குசலபாசனஞ் செய்துகொண்டனர். 
ராஜாவே? ௮பபோது சேஇராஜன் தன்தேசததைப் பிமனிடம ஓப் 

பித்தப பீமனைப்பாகது ஈகைத்துக்கொண்டே, “4 குற்றமற்றவ 

னே ! இதென்னசெய்இருய் ?”” என்றுகேட்டான். அப்போது பீமன் 

தர்மராஜா செப்யவிருமபியிருபபதை அவளுக்குசசொன்னான். அவ 

வாசனும அவன்சொன்னதையங்கேரிக்து ௮பபடியே செய்தான். 

ராஜாவே! அ௮பபோது பீமஸேனன் சேனைகளோடும வாஹனங்க 

ளோடும் பதின்மூன்றுசாத்திரி ௮ங்2?கவஸித து, சசெபாலனால மரி 

யாதைசெய்யபபெறறுச சென்றான். 
  

முப்பத்தோராவது அத்தியாயம். 

திக்விஜயபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
— ட 

(பீமமேனன் திகீவிஜயம்மடித்துக்கோண்டு இந்தீரப்ரஸ்தம் 

வந்து சேர்ந்தது.) 

எ.திரிகளையடக்குகிறவனாகிய பீமன் பிறகு அங்கிருந்து குமாச 

விஷயமென்னும தேசத்தாசனான சிரேணிமானென்பவனையும கோ 
ஸலதேசா இபஇயான பிருஹதபலனென்ப்வனையும் ஜயித்தான். பாண் 

டவச்சேஷ்டனையிமன் தர்மரதெரிரகவனும் இடைவிடாமல் யாகஞ் 

செய்பவனும மஹாபலசாலியுமான ௮ஈத பருஹத்பலனென்பவனை 

௮ யோ கதியில எளி தில்வென்றான். அதன்பிறகு ஸமர்த்கனான பீமன் 

கோபாலககூனென்னு மாசனையும வடகோஸலததோடு சேர்ந்த கோ 

ஸலதேசத்தையும் மல்லதேசத்தாசனையும் ஜயித்கான். பலசாலியான 
பீமன் அதன்பிறகு இமயமலையின்பக்கம்சென்று ஜலக்கரையிலுள்ள 
தேசமனைத்தையும சக்கரத்தில் வசப்படுத்தித்கொண்டான். மிகச் 

சிறந்த பசாக்ரமமுள்ளவனும் பலவான்களிற்கிறகவலும் பரதச்ரேஷ் 

டனுமான அதபபீமன் தன்வலிமையினால் பற்பலதேசங்களை இவ



௧0௬ ஸீமஹாபாரதம். 

வாறுஜயித்துப் பல்லாடதேசத்தினருலுளள சுக்திமானென்லும் 

மலையையும் ஜயித்தான். சறெந்தகைகளையுடையவலும் அச்சத்தைத் 
தீரும் பராக்ரமமுள்ளவனுமாகய பீமன் யுத்தத்தில் புறங்காட்டாதவ 

ous ev >LiT an —@avsir gpyto காசராஜாவைக் இழ்பபடுத் இனான். 

பாண்டவச்சேஷ்டனான பீமன் அதன்பிறகு ஸுபார்ச்வமென்னும் 

மலைக்கருகில் எஇர்த்து யு.த்தஞ்செய்யவர்த க்ரதனென்னும் சாஜச் 
சேஷ்டனை த் தன்பலத்இனால் யுத்தத்தில்வென்றான். சறஈதபசாக்ரம 
முள்ள அவன் பிறகு மிக்கபலமுள்ள மத்ஸ்யதேசத்தையும் மலத 

தேசத்தையும் ௮ரகதேசத்தையும் ௮அபயதேசத்தையும் பசுபூமியென் 

னும்தேசத்தையும் முழுதுமஜயித்தான். ஏறாத கைகளையுடைய 
பீமன் ௮ங்ரொது திரும்பி மகதாரமென் னும்மலையையும் லோமதேய 
மென்னும் தேசத்தையும் ஜயித்து வடக்குகோச்டிச்சென்றான். பல 
வானை பீமன் தன்பலத்தினால் வத்ஸதேசத்தையும்ஜயித்துப பர்க்க 

தேசத்தாசனையும் நில! ததேசத்தரசனையும மணிமான்முதலிய ௮னே 

கராஜர்களையும்' ஜயிததான். அதன்பிறகு தக்ஷிணமல்லதேசத்தை 
யும் போகவானென்னும்மலையையும் தன்பசாக்£மத் தினால் பீமன் எளி 

தில் வென்றான். புருஷச்சேஷ்டனானபிமன் சர்மகர்களையும் வாமகர் 
களையும் ஸமாதானமாகவே வசப்படுதத 1விதேகதேசா இபதியான 

ஜனகனென்னும் ௮சசனை எளிதாகஜயிததான். பாண்டுபுததாலும் 
குக்இியின்புத்னுமான பீமன் விதேச2,௪த்இலிருர் அகொண்டே 
சகர்களையும் பர்ப்பரர்களையம இக .திரபர்வகத்தனருலுள்ள சொத 

ராஜாக்கள் எழுவரையும் தந்திரமாக ஜயித்தான், சறெந்தபலமும் 

பரரக்செமமுமுள்ளபீமன் அதன்பிறகு சேனைகளோடுகூடிய ஸும 

ஹர்களையும் பரஸ-ுஈமஹர்சளையும் யு.த்ததஇில்வென்று மகததேசத் 
தாரையெ திர்த்துச் சென்றான். சண்டன் தண்டதாரன் முதலிய oT 
சர்களைஜயித்து அவர்களெலலாருடனுமசேர்ர்து இரிவ்ரஜத்திற்குச் 

சென்றான். ஜரரஸுதன்புதல்வனை ஸமாதானமாகவே கபபங்கட்டச் 

செய்து அவர்களெல்லாருடனுங்கூடக் கர்ணனையெதிர்த்துச் சென் 
மூன். ௮ஈதப பாண்டவச்ரேஷ்டனானபிமன் சதுரங்ககள.த் இனால் 
பூமியை அதிரச்செய்பவன்போலச் சென்று சத்துருக்களை ஹதஞ் 
செய்பவனாக கர்ணனுடன் போர்புரிர்தான். ஜனமேஜயரே! ௮ 

தபபலவானான பீமன் கர்ணனைப்போரில்வென்று உட்படுத் தனபிறகு 
மலைகளில்வஸிக்கும அசசர்களை ஜயிததான். அபபோது மோதா 
இரியென்னும் மலையிலுள்ள மிக்சபலசரலியானசசனைப் பெரும் 

ட இர்சவிதேகசேசம்வேறு. 
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போரில் தன்புஜபலத இனால கொன்றான். அதன்பிறகு புண்ட்ரதேசத் 
தாரசனும வீரனுமான அந்தபபெளண்டாக வாஸுஈதேவனென்லும் 

௮சசன் கிருவ்ணலுடையகைகளின் பயத் இனால், * நான் இப்போது 

யாசவவிரனான இருஷ்ணனுடன் யு.த்தஞசெய்யேன் '? என்றுசொல் 

லிக் கப்பங்கொடுத்தான். கெளசிகிஈதிக்கரையிலிருக்குமு மஹெள 
ஜஸன் என்னும் ௮சசனையம சநஇததான். ஜனமேஜயமஹாசாஜா 

Ca! dans ளெனைகக£யுடையவர்களும கொடியபசாக்ரமமுள்ள 

வர்களுமாகய அவ்விரண்டு வீரர்களையும யுததத்தில்ஜயித்து வங்க 
தேசத்தாசனிடம் சென்றான் பாதச்சேஷ்டனான பீமன் nips ar 

ஸேனன் சந் தூஸேனனென்னும ௮ரசாகளையும கர்வடதேசா இபத 

யான தாம்ரலிபதனென்னும' அ௮ரசனைய/ம ஸும்ஹதேசத்து இசா 

ஜாவையும் ஜயித்துக் கடறகரைகளில்வஸிக்கும மிலேசசக்கூட்டத 
தாரெல்லாரையும வென்றான். வாயுபுதாலும் பலசாலியுமானபிமன் 
இவ்வாறு பற்பலதேசங்களை ஜயித்தபிறகு அவர்களிடம் பொருள்க 
ளைப்பெற்றுக்கொண்டு லெளஹித்யமென்லும நதத்துக்குச் சென் 
மூன். அவன் சடலிலுள்ளதீவுகளில் வஸிக்கும மிலேசசராஜாக்க 

ளெல்லாரையும் சஈதனம், அகில, வஸ்.இரங்கள, ரததினங்கள், முத் 
க்கள், சால்வைகள், பொன், வெள்ளி, பவழம்ஆ௫ய விலைபெறற 

உயர்கத பொருள்கமாக் காணிக்கைகளாகக் கொடுக்கசசெய்தான். 
அவாகள் நாறுகோடிக்கணக்கான பெருமபொன்மாரியை மஹாத் 
மாவும் குந்திபுத்சனுமான பீமனுக்குப பொழிஈதனர். பயங்காமான 

பசாக்ரமழள்ளபீமன் இர திரபபிரஸ் தத திற்கு வர துசோஈது உடனே 

அரதத்தனத்தைத் தர்மராஜாவுக்கு ஒப்புவித்தான். 

முப்பத்திரண்டாவது அத்தியாயம். 

3 க்வி ஜயபர்வ ம். (தோடர்ச்சி.) 

(ஸஹதேவன் தகடிணதிக்விஜயத்துக்தச்சேன்றதும், 

விபீஷணர்காணிக்கை௮றுப்பியதும்,) 

ஜூனமேஜயசாஜாவே/ ஸஹதேவனும அ௮வர்களைப்போலவே 

தீர்மராஜாவிஞல் சிறபபிக்கபபெற்றுப பெருஞ்சேனையுடன் தென் 
இசைக்குச்சென்றான். ஸமர்த்தனுஸஹதேவன் சூலேனதேச 

த்தை முன்னமே முழுகும் ஜயித் இருஈதான். பலவானானஸஹதேவன் 

தன்பலத்இனால் மத்ஸ்யதேச த்தாசனை வசபபடுத்தினொன். ௮சசர்க்காச
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னும் மஹாபலசாலியுமான தரதவகானைஜயிததுக கபபககடடிவித்து 

அவனை ௮வன்சாஜ்யத் தில்நிலைகிறுத் தினான், ஸுகுமாரன ஸுமிதர 

ளென்னுமரசர்களை வசபபடுத் தினான். அபபடியே மதல்யதேசத் 
தன்மேற்பக்கத்தாரையும் ' படசசார்களென்னும திருடர்களையும 

அவன்ஜயித்தான். புத்திமானாணஹ தேவன் நிஷாதாகளின்தேச 
தீதையும் கோச்ருங்கமென்னுமசிறா தமலையையும அதன்பிறகு சே 
ணிமானென்லுமஅசசனையும் பசாக்ாமத்தனால்ஜயிததான். ஈரராஷ்ட்ர 

மென்னும்தேசததைஜயிததுக் குரதிபோஜனிடஞசென்றான். அந்தக் 

குந்திபோஜன் அவன்கட்டளையை அன்புடன் அ௮ங்கேரிககான். அத 
ன்பிறகு சாமண்வ இர இக்கரையில தன்பிதாவுக்குசசகதருவும இருஷ் 

ணனால் (கொல்லாமல) மிகுத துவைக்கப்பட்டிருபபவனும ஜமபகபுத 
தஇரனுமான அரசனைக் கண்டான். ஜனமேஜயரே ! அவவாசன் ஸஹ 

தேவனோடு யுததஞ்செய்தான். ௮ஈதயுததததில ஸஹதேவன் அவனை 
ஜயித்துத தென்றிசைநோக்கெசென்முன். மிகசசிறகதபலசாலியான 
ஸஹதேவன் அர்தஜம்பகபுத்தெனுடன்கூடவே ஸேகர்கள் ௮பாஸே 
கர்களென்னும?தசததாரைஜயிதது அவர்களிடமிருது பலவகைரத 

இனங்களைக் கபபமாகபபெறறுக்கொண்டு நர்மதை தியைநோக்செ 
சென்றான்? ௮ங்கே ராகாஸ ஈரன்மகலும் சிற தகைகளையுடையவனு 
மாகிய பகதததனென்னுமாசன் அ௮ாஜுனனுககுககபபக்கொடுத்த 
தாகக்கேட்டுத திரும்பினான், அ௮சவினீதேவாகளின்பு ததிரனும சற 
நதபராக்ரமசாலியுமான ஸஹதேவன் பெருமபடையினாலசூழபபட்ட 
வர்களும் வீசர்களுமாகய விகதன்௮.னுவி,தனெனனும ௮வஈஇ 
தேசததரசசர்களைப போரில்வென் து ௮வர்களிடம சத் Slow tin 
பெறறுக்கொண்டு போஜகட௦ 'மனனுமாகாத்துக்குச் சென்றான். ஓ. 
ஸ_த்தியதவருத ஜனமேஜயாாஜாவே/ ௮௩தகரதஇல இரண்டரொள 
யுதீதம்டந்தது, மாதரியின்புதல்வனும மஹாபலசாலியுமான ௮௩த 
ஸ்ஹ தேவன் யார்க்குமவெலலமுடியாத பீஷ்மகசாஜனையும கோஸல 

தேசததாசனையும் வேணைகஇக்கரையிலுள்ள ௮சசனையும ஜயிதது 

அதன்பிறகு காட்டிலுள்ள ௮சசரகளையும பிராகோடகர்கள காடகேயா 

கள் ஹோம்பகர்களென்னும்௮சசர்களையும மாருதம, சம்மியக்சாம 
மென்னும்ஊர்களையும காசீனர்கள,அர்பபுகர்கள்முதலான பறபலகாட் 
டாசாகளனைவரையும பலத்தினால்ஜயிததான். மஹாபலசா லியான 

அந்தலஹ தேவன் வாதா இபனென்னுமாசனைவசப்படுத்இனான். புளி 

தீர்களென்லும் ஜா தியாரைப போரில்வென்று தென் திசைநோத்கியே 

சென்றான், சிறந் சகைவன்மையுள்ள ௮ஈதஸஹைதேவன் பாண்டிய
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தேசத்காசனோடு ஒருகாள போர்செய்து ௮வனைஜயிததுத்தென் இசை 

மார்ககமாகசசென்று கிஷ்ரெதையயன்று உலகததில்பெயாபெறற 

குகையையடைகதா ன். வாலியென் னும்வானாசாஜனால முன்னர். ஆளப 

படடதும பிறகு கோஸலதேசா இிபதியான ஸ்ரீ ராமபிரானையடுத்த 

ஸுக்ரீவனால்காபபாறறபபடடுமான அ௮நதக்குகையிற பிவேசிதது 

௮வ்வாசனையழைததான். அநதக்குகையில மைநதன் அுவிவிதனென 
னும இசணவொனாசசாகளோமிம ஏழுகாள யுததஞசெய்தான். 
அவர்களும சேோரவடையவிலலை. மஹாதமாககளாயெ அுவவிரஈண்டு 

வானசாகளும அதயுதகததினால ஸஹதேவன்மேல திருபதியடை 
நத மனமகிழ்ஈது அ௮ன்புடன, “ஐ. பாண்டவசசேஷ்டனே ! இங் 
Gua ரததினஙகளனைததையும எதெதுககொண்டுசெல, சிறநத 

அ௮றிவாளரசான தாமராஜாவின்யாககாரியீம இடையூறிலலாமலிருக்க 

வேண்டமெ ” என்றுசொன்னார்கள, ௮௩தஇசததினங்களைபபெறறுக் 
கொண்டு அககருஈது மாஹிஷ்ம இ9யன்னும் ஈகாததுக்குபபேரனான். 

புருலசசேஷ்டனும பகைவாகளாஉ விரர்களையழிக்குமபராக்ரமசாலி 
யும பாணடுபுததிலுமான ஸ்ஹூ வன் ௮௪௧ கீலனென்னுமச௪ : 

னுடன் போரபுமிகதான். ௮பபோது பயமுளளவர்களுக்குபபயங்கர 

Eu லஹதேவனுடையனேனைக்ுசசேதததையும உயிருககேஸஈ 

தேகததையுமுண்டாககுவதுமாகிய பெரியயுததம் உண்டாயிதறு, 

௮௩த நீலசாஜனுககு அகனிபகவான்ஸஹாயஞ்செய்தாா. அதனால, 

ஸஹைதேவனுடையசேனையிலுளள தோகளும குதிசைகளும யானைக 
ளூம காலாடகளும் கவசங்களும. ஏரிததவைபோலககாணபபட்டன. 

ஜன3மமஜயரசே ! அதனால கெளசவ௪சேஷ்டனன ஸஹதேவன் மனத 

இல மிகபபாபாபபுளளவனாகி மறு9மாழிசொலலவும சக் தியறறவனா 

னான்” என்று வைசமபாயனாசொலல, கேட்ட ஜனமேஜயா, (ஐ! 

பிசாம்மணசே! யாககாரியத்துக்காக *ஆசமபித்த ஸஹதேவனுககு 

௮க்னிபகவான் யுத்தகதிலஎ இராகமின்றது எனனகாரணத இினாலே?” 

என்றுகேட்க, வைசமபாயனர் சொலலத்தொடங்கினா, 

* ஜனமேஜயராஜாவே ! முன்னம் ௮க்னிபகவான் ௮௩த மாஹி 

ஷ்மதிரகாத்தில வாஸஞசெய்அுகொண்டு பாஸ் திரீயினிடம விருப்பம 

வைத்தவனாகக் கண்டுபிடிககபபடடானென்ற௮ கேட்டிருக்கிறீரல 

லவா ? நீலனென்னும ராஜாவின் ௦கள மிக்கறுழகுளளவளாயிருக 

தாள். அவள தன்தாதைக்கு ஹோமகாலததைத் தெரிவிபபதறகாக 
எபபோதும ௮க்னிஹோததாததைக் காததிருதாள். அநதக்னி 
பகவான் அவ்ளுடைய ௮ழகான இதழ்க்குவிவின்வழியாகவரும காற்



௧௧0 ஸீமஹாபாரதம். 

றினால் ஊதபபடும்வரையில், விசிறபபட்டா லும ஜ்வலிபபதில்லை. 1 ௮ஈத 

அழகெபெண்ணின்மேல் விருபபமுற்றஅஈ த.க்னிபகவான் நீலசாஜா 
வினைலும மற்றவுர்களா ஓம குதிபபாகஅறிபபபட்டான். அதன்பிறகு 

அக்னிபகவான் பிராமமணவடி வமெடுத்து யதேச்சையாக உல்லாஸ 

மாய் உலாவிக்கொண்டு, கருகெய்தல்மலர்போன்ற சண்கசையுடையவ 
ளும் ௮ழகியகிதம்பமுள்ளவளுமாகிய ௮ஈதப்பெண்ணின் மேல் அசை 
யைக்காண்பித்தான். ௮பபோது தர்மிஷ்டனான நீலராஜன் ௮ந்த 

௮ச்னிபகவானைச் சாஸ் தரபபிரகாரம தடுத்தான். உடனே ௮கனி 
பகவான் கோபத்தினால் ஜ்வலிதததைககண்டு வியபபுற்றஅரசன் தன் 
தலை தரையில்படும்படி வணங்கினான. அதன்பிறகு சிலகாலத்துக் 

கெல்லாம அ௮வ்வாசன் அரதப்பெண்ணப* பிராம்மணவடிவமாகவநத 
௮க்னிடிகவாலுக்குக் கன்னிகாதானஞசெய்தான். அழகியபுருவங் 

களையுடையவளாகிய ௮௩த நீலராஜன்பு தல்வியைப் பெற்றுக்கொண்ட 
பின் ஒளியைத தனமாகவுடைய முக்னிபசவான் அவவசசனுக்கு 

௮னுக்ரஹஞ்செய்தான். யாகங்களை மிகச்சிறபபாகச் செய்பவனாகிய 

அக்னிபகவான் வாமகேட்குமபடி. ௮வ்வாசனைக் தூண்டினான். அவ் 

வரசன் தன்சேனைக்கு ௮பயததையே வாமாகபபெற்றுக்கொண்டான். 

௮துமுதல எகத௮சசர்களாவது அறியாமையினால் தம்வலிமையைக் 

கொண்டு ௮ஈதாகாததைஜயிக்க யததனிபபார்களாயின் அவர்கள் 
இயினால்எரிக்கபபடுவர். கெளரவசசேஷ்டரான ஜனமேஜயசே? ௮ 
திக்காலத தில் அரத மாஹிஷ்மதிரகாதஅபபெண்கள் ௮.இகக் கட்டுக் 

குட்படாதவாகளாய்த தமமனமபோனபடி இருந்தனர். பெண்ச 

ளுக்குக் சட்டுபபாடில்லாமலிருக்குமபடி அக்னி வாமகொடுத்தான். 

௮ங்கே மங்கையாகள் சுத இரர்களாகத தங்கள்விருபபப்படி LL 
பதுவழக்கம். பாதச்சேஷ்டரான ஜனமேஜயமஹாராஜாவே. ௮௧ 

காலம்தொடங்கி ௮சசாகள்' அ௮க்னிபயத்தினால் ௮ஈதரகாத்தை எப் 

போதும் விட்டுவிருவதுவழக்கம், சாஜாவே ! தர்மத்தில் மனம்வை 

த்த ஹைதேவன் தன்படை.. தீபபிடி த்துப் பபத் இினாற்கலங்கெதைக் 
கண்டு மலைபோல் ௮சையாமலிருஈதான். பிறகு ௮வன் ௮சமனஞ் 

செய்து பரிசுத்தனாகி அ௮க்னியைத்து இத்தான், 
“@! அக்னிபகவானே.! உனக்குஈமஸ்காரம், இந்த என்முய 

! * ௮ச்னிபசவான் மானிடவடி.வத்தோடு தன்விருப்பச்தை வாய்விட்டுச் 
சொன்னான். எலலாருடைய இருஹஈசளிலும் இவ்வாறே சொன்னான். ye 
தீப்பெணணி ஓம்: அவன் அ௩சேரிசகப்பட்டான் ' என்பதும், ' இத் நீல 
சாஜனுக்குச் தெரியாது என்று வருவித்துச்சொள்க ' என்பதும் பழையஉரை,



av ut it ai Lb. BES 

ற்சி உனக்காகத்தான். பாலகனே ! நீ தேவர்களுக்கு !முகமாயிருக் 

Saw. நீ யஜ்ஞபுருஷனாயிருக்கிறாப். எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தஞ் 
செய்வ தனால் பாவகனாகிறாய். ஷஹோமஞ்செய்தனவறறைச் தேவர்க 
ளுக்குச் சேர்ப்பிப்பதனால ஹவ்யவா ஹீனனாகிருய், உனக்காக வேத 

ங்கள் உண்டாயினவாதலின் நீ ஜாதவேதனாகருய். அக்னியே! நீ 
2 சித்பானு; தேவர்களிற்சிறசவன், நீ அனலன் ; ஸ்வர்க்கத்இன் 

வாயிலைத் திறபபவன் | ஹோமங்களைப் புஜிபபவன் ; ஜ்வலிப்பவன் ; 

3 கி; நீ 4வைசுவானான் ; 5பிங்கேசன் ; 6பிலவங்கன் ; 7பூரிதேஜன் ; 

நீ சுபபிரமணியக்கடவுளையின்றவன் ) ம௫மையுள்ளவன் ; 5ரூத்இர 

கர்ப்பன்; பொன்னுக்குக்காணமானவன் ; அுக்னிபகவான் எனக் 

குச் சக்தியையும், வாயுபகவான் உயிரையும், பூமி? தவி வன்மையை 
யும், ஜலம் ஸாுகத்தையும் தாவேண்டும். ஜலத்தின் கொபபமாச 

இருப்பவனே / பெருஞ்சக்தியுள்ளவனே ' ஜாதவேதனே? தேவர்க் 

காசனே ! தேவர்களுக்கு முகமாகிய£ இந்தலதை தியத திலுல் என்முன் 

னின்று என்னைப பரிசுத்தஞ்செய், ரிஷிகளாலும் பிராமமணர்களா 

லும் தேவர்களாலும ௮ஸுுர்களாலும் யாகங்களில எபபோதும் 

sexs ஹோமஞ்செய்யபபடடவனே ! இஈதஸத்.தியத் தினால் என் 

னைக்காபபாயாக, புகைக்கொடியுள்ளவனும ஜ்வாலையுள்ளவளும் 

பாவங்களையழிபபவனும காறறினால் விருத்தியாகறவனும எல்லாப் 

பிராணிகளிடத்தும் எபபோதுமிருபபவனுமாகய நீ இஈதஸத்தியத் 

இனால் என்னைக் காபபாறறக்கடவாய், அக்னிபகவானே .! நான் பரி 
சுததனாகப பக்திபுடன் உன்னைக் துதிதஇருககிறேன். ஸநதோலத் 

தையும் தேசபுஷ்டியையும சால் தாஜ்ஞானத்தையும் மேன்மேலும் 
பக்தியையும் எனக்குத்தருவாயாக”” என்றான். அ௮க்னிபகவானுக் 

குரிய இம்மர்தஇரததை இவ்வாறுபடித்து ௮க்னியில்ஹோமஞ்செய்ப 

வன் நீஙுகாதசெல்வத்துடன் எப்3போரதும , ஜிதேர் இரியனாகி எல்லாப் 

பாவங்களாலும் விடப்பரவொன், ஜனமேஜய?ே ! புருஷச்சேஷ்டனைனை 

ஸஹதேவன், “* யஜ்ஞங்களாநடத்துகறெ அக்னியே? நீ யாகத்திற்கு 
இர்சஇடையூற்றைச் செய்யத்தகாது”” என்றுசொல்லிப பயத்தினால் 

ஈடுங்ெ அரதச்சேனையின் முன்னிலையில் பூமிமறையத் தர்பபைக 

1 அச்னியில்ஹோ.மஞ்செய்வதனால் சேவர்களுக்குச் திருப்தியுண்டாறெ 

2 பலலர்ணஙகளான கரணங்களையடையவன். [ச 

3 ஜ்வாலையுள்ளவன். 4 எல்லாமனிசர்சளிடந்து மிருப்பவன். 
$ பசுமைநிறமுள்ளவற்றுள் சற சவன். 6 தாண்டிச்செல்லுறெவன், 

7 பேசொளியுள்ளவன், 8 வெனுக்குள்ளிருப்பவன். 9 வடவாமுகாக்னி,



௧௧௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ளைப் பாபபிச் சாஸ் இரபபிரகாரம் ௮க்னியைக்குறித்துத் தவஞ்செய் 

கான். அக்னியும் கருங்கடல் கரைகடவாமலிருப்பது2பால ஸஹ 
தேவன் பிரார்த்தனையை அ.திக்கிரமியாமலிருஈதான். அக்னி கெள 

வர்களில் ச்சேஷ்டனும் மனிதர்களுக்குப்பிரபுவுமான ௮ரதஸஹதேவ 

னிடம்வர்து மென்மையாகவும் இன்சொல்லாகவும, * கெளரவனே ! 

எழு; எழு; உனக்கு இரதப்பரீக்ையை கான்செய்தேன். உனக் 
கும் தர்மராஜருக்குமுளள அபிபபிராயங்களெல்லாவற்றையும் நான் 

அறிவேன். பாதச்சேஷ்டனே ! நீலராஜாவின் குலத்தைச்சேோஈத 

wis haere amr ond ரான் இஈதாகரத்தைக் காக்கவேண்டிய 
வகை இருக்கிறேன். பாண்டவனே ! ஆனாலும உன்மன தஇன்விருப 

பத்தைச்செய்வேன் ” என்றுசொன்னான்.* ஜனமேஜயசே ! உடனே 

ஸஹதேவன் மனமகழ்ஈது எழுஈ௨ கரங்கள்குவித் துத் தலைவணக்க 

௮க்னிபகவானைப் பூஜித்தான். அக்னிபகவான் இருமபிச்சென்ற 

பிறகு கீலராஜன் அச்னிபகவானுடையகட்டளையினாலேயே புருஷச் 
ரேஷ்டனும் யுத்தவிரருக்குக தலைவனுமாகிய ஸஹ தேவனை மரி 

யாதையாக எதிர்கொண்டழைத்துப பூஜிததான். ஸஹதேதவன் ௮வன் 

செய்தமரியாதையைப பெற்றுக்கொண்டு அவனைக் கபபககட்டுவித்த 

பிறகு ௮ங்கிருகது தென் திசையை ஜயிக்கச சென்றான். 

இறர் தகைவன்மையுள்ள ௮ககஸஹ தேவன் அளவற்றசக்இயுள்ள 

இரைபானென்னுமஅரசனை உட்படுத்த, பராக்ரமத்திலை பெளசவ 

சாஜனை ஜயித்தான். சிறக்தகைகளையடையஸலஹதேவன் பிறகு கெள 

கரை ஆசாரியாகவுடைய ஆகிருதியயன்னும ஸுஈராஷ்டிரதேசாதி 

பதியைப் பெருமுயற்கியினால வசப்படுததினான். தர்மாத்மாவான 
ai Ban am © Sau oor ஸுராஷ்டிரதேசக்திலிருட தகொண்டே இறந்த 

கெளசவமுள்ளவனும் சிறதபுத்திமானும போஜகடமென்னும்ககசத் 

இலிருபபவனும இர இரனுக்குநேரில சினேகிதனுமான பீஷ்மகனுக் 

கும் ௮வன்புத தானான ருக்மியென்பவனுக்கும தூதனுபபினான். 

ஜனமேஜயமஹாசாஜாவே! பீஷ்பகலும அவன்மகஞானருக்மியும் 

ஸஹதேவனிடம் அன்புபறறியும கருஷ்ணனைநினைத்தும ஹதேவ 

னுடையகட்ட:சாயைஎஏற்றுக்கொண்டனா. றரதபலமும பராக்ரம 
முமுள்ளவனும யுததவிரரிறசிறாதவனும ரிறாதபுத்திசாலியுமான 

ஸஹ தேவன் அ௮வர்களிடம சத் தினங்களைப்பெறறுச்சொண்டு மறு 

படியும் சென்று சூட்பபாரகம் தாலாகடமென்னும்தேசங்களையும் தண் 

டகாவனத்தையும கடலிலுள்ள திவுகளில்வஸிக்கும மிலேசசஜாதி 

யிற்பிறந்த நிஷாதர்கள் புருஷாதர்கள் கர்ணப்சாவர்ணர்கள் காலமுகர்



ஸ்ப ாரபர் வம, ௧௧௩. 

களென்னும் ஈரசாகஸருக்குபபிறாத அ௮சசர்களையும் கோலகரிமுழு 
வதையும் ஸுரபி பட்டணததையும தாம்ரமென்லும்பெயருள்ள 

திவையும் சாமகமென்னுமபாவதததையும தமிங்கலனென்னுமசாஜா 

வையும வசபபடுததி ஒற்றைககாலையுடையமனிதர்களையும் கோளர் 
களையும் காட்டி லஓுளளவர்களையும ஸஞசயநதி பாஷண்டம் கர்ஹாடக 

யேவசபபடுத்தி அவர்களைக் மென்னும்ஈகாககளையும தூதர்களாலே 

கப்பங்கட்டுவிதசான். பாண்டியர்கள், இராவிடர்கள, ஒட்ரர்கள், 
கோளர்கள், ஆர இசர்கள், காளவனர்கள், கலிங்கர்கள், 'உஷ்டிரகர்ணி 

கர்கள்ஆகிய இவாகளையும அழகானகாகெம்யும ஈகரங்களையும் யவ 
னர்களின்பட்டண த்தையும தூ தர்களைககொண்டே உட்படுத்இ ௮வர் 
களைக் கபபங்கட்டுவிததான்.. அதன்பிறகு தாமாபர்ணிஈஇக்குச்செ 
ன்று கன்யாதாகதத்தைக்கடஈ ௮ , தென்தேசமெல்லாம்ஜயித்தபின் 

ஸஹ தேவன, அலைகள சிரமபின கடலின்வடகசையைஅடைர் து பீம 

லேனனுடையபுததானான கடோதகசனை செனைததான்.' நினைத்த 

வுடன் ராக்ஷஸனானகமீடாதகசன் எஇரிற்காணப்பட்டான், பசை 
வசையழிபபவனும சிறகதபுததமானுமாகிய ஸஹதேவன் கடற்கரை 
யிலுள்ள அ௮ரதததாழ்வசையிலிருகதுகொண்டே மேருமலச்சிகாம் 

போலவாத கடோதகசனபபார்ததுத தர்மாாஜருடையகட்டனைக் 

காக வா3வேண்டுமென்று இன்சொல்லாகச சொன்னான். உடனே 

கடோத்சசன் சாக்ஸளசசேவகாகளோடு ஸஹதேவனைவணக்கிகின் 
முன். தாமாதீமாவும பகைவரைஜயிபபவனுமாகிப ஸஹதேவன் ௮ 160 

கருர் துகொண்டே. மிககதைரியமும பயங்கரமாகியஉருவமுமுள்ளவ 

னாகிய கடோதகசனைப புலஸ்தியகுலத்தோரும் மஹாத்மாவுமாயே 
விபீஷணருக்கு ஸ்சஹத்தைமுன்னிடடுததா அவிடுத்தான். சிறந்த 
புததியுள்ளவரும பிரபுவுமான விபீஷணரும ௮து கிருஷ்ணனாற் 
செய்யபபடடதென்றுகினை*சது ஸஹூதவனுடையகடடளையை அன் 
புடன் ௮ககேரித்தா. அதன்பிறகு சஈதனக்கட்டைகளையும் Bp 
கட்டைகளையும உயாமத அபாரைங்களையும பெருவிலைபெற்றஆடை 
களையும் மணிகளையும இன்னும பலவகையானடுறகதபொருள்களையும் 

௮னுபபினார் ” எனமூ£. 

1 ஓட்டகச்சாசர்சள்.



௧௧௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

முப்பத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

திக்விஜயபர்வம்: (தொடர்ச்சி) 
KES பயம் 

(ஜனமேஜயர் மறுபடியும் கேடக, வைசம்பாயனர் ஸஹதேவன் 
சோழநாட்டூக்தம் பாஸ்டியநாடடுக்தம்சேன்றதைச் சோல்லியது,) 

ஜனமேஜயர், * பிராம்மணோததமசே ! கடோத்கசன் வரவை 

யும் ௮வன் இலங்கைக்குப்போனதைபும் விபீஷணசைக்கண்டதையும் 

காவேரியைப்பார்த்ததைபும கேட்க விருமபுகிறேன். வரிசையாக 

எனக்குசசொல்லும்” என்றுகேட்க, வைசம்பாயனர் சொல்லுகிருர். 

* ஜனமேஜயசே ! ஸஹதேவன்பசாக்சமத்தை நடகதவாறு சொ 
ல்லுறேன் ; கேளும். அ௮வீன் தன்பராக்ரமக தினால் காடுகளிலும் தீவு 
களிலுமுள்ளவர்களைப போரில்வென்று தென் திசையைவசபபடுத் இக் 

கொண்டு சோழநாடுசென்றான். ௮ப2பாது ஸஹதேவன் புண்ணிய 

இர் த்தமுள்ள தும் பலவகைபப றவைக்கூட்டங்களினால ௮டையபபட்ட 

அம் முனிவர்களினால௮லங்கரிக்கபபடடதும ஆச்சா,லோததிரம்,மரு 
தம், வில்வம், நாவல, இலவு, முருக்கு, கடம்பு, ஏழிலைடூபாலை, குமிழ், 

கெல்லி, பெருங்கேகளுளளல், புளி, ௮,த.தி, வன்னி,பலாசம, ௮௭௪, 

கருங்காலி, இலர்தை, ௮சவகர்ணம, மா, புணடாகம, வாழைமதலிய 

மரங்களினால் வியாபிக்கபபடடுவிளங்குவதும சகாவாகம, வாத்து, நீ£ 

க்காக்கை, கடறகாக்கை, அன்றில், நீர்க்கோ ழிமுதலியகீபபறவைகள் 
அ௮னேகம்கூவபபெற்ற அம் ௮னேக மிஷிஆசரமஙககளினாஓும பூஜிபப 

தற்குரியமாங்களினாலும்விளல்குவீதும வேதங்களிலும் வேதாங்கல் 

களிலும் சசைகண்ட பரிசுத்தரான பிராமமணா களினால்விளங்குவதும 

சிலவிடங்களில் சசையில்முளை த இருககும் மாஙகள நிரமபபபூச இருபப 

தனால் மாலைகளை௮ணிர திருப்பதுபோன்ற து. சிலவிடங்களில் செங் 
Sper, குவளை, செவ்வல்லி, ஆரபல, தாமரை ம தலியவைகவ மலர்க் து 
௮ழகாயிருபபதுமாகிய ஈ.இகளிறசிறகத காவிரியைக்கண்டு, *ஈமது 

தேசததில் கங்கை எவ்வாறோ ௮வ்வா?ற இரதக்காவேரி சிறந்தது! 

என்.று ஸஎர்தோஷமடைரஈதான். ஸஹதேவன் ௮ந்தசஇியைச் சேனை 
களுடன்தாண்டி, தென்கரைசேர்ஈது செல்ல தொடங்கினான். பாண் 

டவன் ௮ர்தத்தேசத் இல்வா இருப்பதைக் கட்டு ௮த்தேசத் இலுள்ள 

வர்கள் கிருப்பச அடன் ௮வனைக்காணச்சென்றனர். காண்பதற்கழ 
சான !தமிழ்காட்டாசாகிய ஆடவரும்மங்கையரும் அங்கேசென்று 

eee eerie எனனம அகவ. அனையை ஒனவனைசா மைனவ வளை ப. அவ கைவைய னாவ,   

T மூலததில, ! தரமிடா॥ ் எனதிருக்றெது ்



றைபரபர்வம், bE) 

அந்தப்பாண்டவனை ஸுதோஷக துடன்கண்டனர். மிருதுவானதேக 

மும் விசாலமானகண்களுமுள்ளவனும் மேேவதைக்கொபபானவலும் 

இவவுலகததுள் மிக்க அழகுள்ளவனும ஆச்சரியபபடத்தக்கவலு 

மாகியலஹதேவன் போகுமபோது அகதததமிழ்காட்டார்கள் கூடி க் 

கண்ணிமைகொடடாமறபார்ததனர். குமாரக்கடவுளுக் கொப்பான 

அ௮ந்தலஹூேவனைக்கண்டு மங்களகானங்களோடுகூடிய ஸ்தோத்திர 
ககளைச்செய்து, விருமபத்தக்க பற்பல உயர்ஈதபொருள்களையும் மற் 

அம்விருமபததக்க பலளெளக்கியக்களையும்௮ளிதது உபசரித்தனர். 

சிற தகைகளையுடையஸஹதேவனும ஸநதோஷத்தோடு அநதத்தமி 

ழர்கசைக்கண்டு அவர்களுக்குவிடை கொடுத்கனுபபித் தென் இசைக் 

குபபுறப்படடான். தமிழ்காட்டசசனாரயெசோழராஜனைத் தனதுதூத 

னாலேயே விரைவில்வசபபடுத இ 'பவனிடமிருக அ சத் தினங்களைப 

பெற்றுக்கொண்டு பாண்டியகநாடுசென்ளான். ே சோழசாட்டி ஓள்ள மற்ற 

மனிதர்கள் ஸஹ தேவனைக்காண்ப இல அசை ராதவர்களாக அவன் 

செல்லுமபோது ஸஈதோஷத்துடன் பின்சென்றுகொண்டே பாண் 

டியதேசம்போயினர். ஜனமேஜயராஜாவே! பிறகு ஸஹதேவன் 

காட்டி ற்சஞசரிக்கும்பானைகளையும் புலிகளையும் மான்களையும் மற்று 

மூள்ள அனேகமிருகக்கூட்டங்களையும கிளிகளையும் மயில்களையும் 

கழுகுகளையும் காடடுக்கோழிககையும் பார்ததுக்கொண்டு பாண்டிய 

நாட்டைச்சேர்ஈது அர்ஜுனனுக்குமாமனாகிய பாண்டியராஜனுக் 

குத தூதர்களையனுபபினான். 1மலயத்வஜனாகியபாண்டியன் ஸஹ 

தேவன்கட_ளையை அன்புட .ன்௮க்ககரித்தான். அ௮ாஜுஈனன்மனைவி 
பும பாண்டியசாஜபுத் இரியும 31128 A ph BaxeRLO நல்லலக்ஷ்ணங்கள் 

டொருக தினவளும பெண்களிறசிறஈதவளுமாகிபசிதராங்கதையென் று 

பெயர்பெற்ற தமிழபபெண் ஸஹதேவன்வஈததைத தன் தகதையினால் 
அகதப்புசத்திறகேள்வியுற்று மரியாதைககாக மிகு தியானாதீனங்களை 

அன்புடன் அனுப்பினாள். புகழ்பெற்ற பாண்டியராஜனும பலவகை 

யான விலையுயர்ஈதபொருள்களையும மணிகளையும முத்துக்களையும் பவ 
ழங்களையும் தூதாகளையும ஸஹதேவனுக்கு ௮னுபபினான். ஜனமே 

ஐயசாஜாவே. அரதநிகரற்ற மரியாதையைக்கண்டு எஹதேவனும் 
ஸந்தோஷத்தோடு தனதுஸஷஹோதான் புதல்வனாகிய பபருவாகன 

லுக்கு ரத்னங்களை மிகுதியாகறுளித்து ௮ர்ஜுனன்மாமனும் இரா 

விடே தசத்துக்கும் மணலூர்ககாத்திற்கும சரஜாவுமான மலயத்வஜ 
அவவைைதகய யப வவைவவவவ வ வடக, 
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க்க்௬ ஸீமஹர் பாரதம். 

பாண்டியனைத் தூதர்களைக்கொண்டே வசபபடுத்து ௮வனிடத்திலிரு 
ந்து ரத் இனங்களைப்பெற்.றுககொண்டு தமிழாகளாலசூழப்பட்டவனாக 
௮கஸ் தியருக்கு இருபபிடமும தேவலோக ததுககுசசமானமுமான 

சிறந்தமலையைச்சேர்ந்தான். ஜனமேஜயரசே / ௮ தஸ ஹதேவன் அத 
மலயமலையைப பிரதக்ஷிணஞ்செய்து தெளிவும் குளிர்ச்சியுமுள்ள தீர் 
த்தமுடையதம் மனத்தைககவாகின்றதுமான தாமாபர்ணி என்கிற 

9யைக்கடநது கடற்கரைசோகது ௮ங்0 

முப்பத்துமான்காவது அத்தியாயம். 

திக்வி ஜயப ர்வ ம். (தோடர்ச்சி,) 

ஆச் 

(ஸஹதேவைஅனுப்பபபட்ட கடோத்கசன் விபீஷணரிடம்சேன்று 
தாணிக்கை வாங்கீவந்துகோடுத்ததும், ஸஹதேவன் இந்தீரப 

பிரஸ்தம்சேர்ந்து தரிமராஜநக்த ஒபபித்ததும்.) 

அசர்க்காசரும பாரதருமான ஜனமேஜயசாஜாவே / அதன் 

பிறகு சிறந்தசைகளையுடைய ராஜாவான ஸஹதேவன் புத்திமான் 

களுட்ெர் தவரும் ஈல்லஅலோசனையுள்ளவருமான Lom Sila emo 
கூட ஆலோசனைசெய்துநிசசயித் துக்கொண்டு ஆவலோடு தனது 
ஸஹோதரன்மைந்தனாகிய கடோதகசனைகினை ததான். நினைததமாத 

இரத்தில் அரதராக்ஸன்காணபபட்டான். மிக்கஉயரமும் பெருங் 

கைகளுமுள்ளவனும இருண்டமேகம3பான்றவனும மாறறேறின 

பொற்குண்டலங்களையும் விதெொமானமுததாரங்களையும் தோள்வளை 

களையும் ரத்தனச்சதங்கைகளையும பொன்மாலையையும அரசைக்கடடை 
யும் சடகங்களையும் தோளவளைகளையும கிரீடத்தையும மற்றுமுள்ள 

அபாணங்களெல்லாவறழையும ௮ணிஈ துகொண்டவளும் நீண்டகோச 

ப்பற்களும் சிவரஈதகூர்தலும செமபட்டைகிறமானமீசையுமுள் எவ 
னும் பயங்காமான தேகமுளளவனும செஞ்சஈதனமணிஈதவலும் 

மெல்லிய ஆடை தரிததவனும் பலசாலியுமானஅ௮ர்தக கடோக்சசன் 

தன்வலிமையினால் பூமியைஈடுக்கசசெய்பவன் போல ௮ங்சேவகதான். 
சாஜாவே.! மலைபோல்வருகன்ற அர்தக்கடோத்கசனைக்கண்டு ௮ 
குள்ளஜனங்களனைவரும் சிங்கக்தைச்கண்ட ௮றபமிருகங்கள்போலப 

பயர்தோடினர். சஈவணன் புலஸ் இயரிடம்வருவதுபோல அவன் ஸஹ 

தேவனிடம்வாதான். ராஜாவே .! பிறகு கடோத்கசன் ஸஹதேவனை 

ஈமஸ்கரித்துக் சாங்குவித்து: வணக்கமாகநின்று, *யான்செய்யத்தக்



aw LT LT @ Lb. க்க்எ 

கதுயா து?' என்றுகேட்டான் மேருமலையின்கொம்போல aur 18) 

கும் ௮கதக்கடோசக்கசனைப பாண்டவனான அ௮ந்தஸஹதேவன் இர 

ண்டுகைகளரலும்தழுவி உசசி2மாரது மா திரிகளுடன் கூடி அவனு 

க்குமரியாதைசெய்து அன்புடன், ** மஹாபலசாலியானகுழாதாய் / 

கபபத்தின்பொருட்டு கான்௮னுபபினதாக லங்காபுரிக்குசசென்று 

அங்கு சாக்ஷஸர்களுக்கு௮சசரம மஹாத்மாவுமான விபிஷணசைக் 

சண்டு சாஜஸமியயாகத்திறகாசப பலவசைகளான ரததஇினங்களை 

மிகு தியாகபபெறறுக்கொண்டு இருமபிவா '” என்றுசொன்னான் 

ஜனமேஜயசே / ஸஹதேவனால இவவாறுஉசைக்கபபட்ட கடோ 

தகசன் மனமகழ்ஈது * அவவாறேதகட்டும் £ என்றுசொல்லித 

தென் இசைகோக்கச்சென்றான். tiga! wan garter Gr sag) 

ணஞசெய்து லங்கையைகோக்கடிபுறபப்டட gi ssaCrgagan 

ஆமைகளும் முதலைகளும சி.றமீன்களும பெருமீனகளும யானைக 

ளும சிபபிகளும சங்குகளும மிகுஇயாகநிசபடியிருககும் கடலைக்கண் 

டான். அரசாக்காசே ! ுாதககடோதகசன் ஸ்ரீராமபிரானுடைய 
திருவணையைககண்டு, ௮வருடையசக்தியைநினைகதுகொண்டே கட 

லின்தென்சரையைசசேர்ஈது ஸ்வர்க்ககபோல அ௮ழகானதும, சுற் 

றுமதிலுள்ளதம, அ௮ழகானகோபுரவாயிலகளிலை விலங்குவ தும், 

வெண்மையும்செமமையுமான அ௮னேகமாடமாளிகைகள்நிசமபியதம், 

அழகான மிருதங்கசபதமுளள தும, எககாலததிலுமகாய்ததும பூதது 

மிருக்கும மரங்களுள்ளதோடடககளினால அழகாயிருபபதும, மலர்க 

ளின் மணமகிரம்பிய அழகான சாஜமாககககளுளளதும, ௮னேகாத 

தஇனங்கள்கிரமபினம, இர இரனுடையஅமராவ இ£கருககு நிகராயிரு 

பபதும், சாக்ஷஸர்களாலடையபபட்டதுமான லககாஈகாதசைக்கண்டு 

அதில பிசவே௫ித்தான். ௮ஈதககமீடாக்கசன் சூலம பராஸமழமுதலிய 
ஆயுதங்களை ததரிததுப பலவிதஅலுகாசஐகனணையணிக இருக்கும விர 

ர்களான அுனேகராகஷூலாகளையும தெய்வலோகததுப பூமாலைகளசூடி 

யம இவயாபாணங்களையணிகதும மதுபானதஇனால் கடைககண்கள 
சிவ அமிருபபவரும பருததநிதமபங்களும தனங்களுமுள்ளவரு 

மானஅழயெபெண்களையுமகண்டான். பீமஸேனன்புதலவனானகடோ 

த்கசனைக்கண்டு அவர்கள மழெசசியையும வியபபையுமடைகஈதனர், 

அரதக்கடோதசசன் இரத்ரக்ருஹத்திறகு நிகரான சாஜூருஹத 

தைச்சோந்து துவாபாலகனை* ௪ஈஇத௮, “* பாண்டுவென் து பெயர் 
பெற்றவரும மஹாபலசாலியும் கெளாவசசோஷ்டருமான ஹசர்ஒரு 

வர் இருநதார். அவருடைய இளையமைதா லஹதேவரென்பவரைக்



க்க்ு ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

கேள்வியுற்றிருக்கலாம். நான் தர்மராஜாவின்கப்பத்திற்காக sya 

ரால் ௮னுபபபபட்டதாூதன், அசசர்க்காசரான விபீஷணரைப் பார் 

க்கவிரும்புிறேன். நீ சக்ரம் என்னைபபற்றித்தெரிவி”” என்று 

சொன்னான். 
ஜனமேஜ்யசாஜாவே. ௮தத் அவாரபாலகன் ௮வனுடைய ௮௩ 

தச்சொல்லைக்கேட்டு * அபபடியேஆகட்டும் " என்றுசொலலித் தெரி 
விபபதற்காக அசண்பனைக்குட்போனான். அவன், கைகூபபி கின்று 

அதனுடைய சொலலைமுழு அம சாஜாவுக்குச்சொன்னான். தர்மாதீமா 
வும் ராகூஸராஜாவுமான விபீஷணா துவாரபாலகன்சொன்னதைக் 

கேட்டு : ௮கதததாதனை யென்னிடமஅழைததுவா ” என்றுசொன் 

னூர். தர்மகதெரிஈத மஹாத்மாவாடூிய ராஜாவினால இவ்வாறுகட்டளை 

யிடபபடட அதத் துவாசபரீலகன் விரைவாகவெளியிலவஈ து கடோத் 

சசனைக்கண்டு, 4 தூதனே ! €கரெம சாஜாவைபபார்க்கலாம் ; நேசே 

உளளேசெல்லலாம் ” என் றுசொன்னான். தீவாரபாலகனுடைய சொல 

லைக்கேட்க்கு கடோத்கசன் உள்ளேசென்று, சைலாசூரிக்கொப 

பானதும, மாறறுயாநத பொன்மயமான சதோசணங்களுள்ள தும, 

FO po Sovran தும், கோபுசங்களினால்சோபிபப.தும, கிலாழுற்றங்க 

ளும் தேவதாகிரு ஹங்களும கிசம்பிய தும, ௮னேகாதனங்கள் விளங் 

குவதும, பொன்னினாலும தஙகத.தினாஓம படி.கத இதனாலும் வெள 

ஸியினாலும் வச்சிரங்களினாலும வைடூரியங்களினாலுமசெய்யப்படட 

மிக்கதுழகானதூண்களும பலவகைக்கொடிகளும கொடிமாங்களு 

முள்ளதும், ரத்தினங்களிழைததுப பலகிறமாயிருபபதும, எங்கும 

மலர்மாலைகள்தொங்குவ ஆம, உயாரத தங்கமேடைகளுள்ள துமான 

௮ழ௫ூெ அரதக்கிருஹதை முழுவதுமபார்ததான். பீமஸேனனுக் 
கும் ஹிடிமபிக்கும புதலவனான கடோதகசன், தா இராதமூம கூர 

௮ம்2சரஈ து ஸமதாளமும ௮௯்ஷ£காலஅளவுமுளளதும தேவதுநது 

பிவாத்தியங்கள இடைவிடாமல முழங்குவதுமான இனியஸங்கத.த் 

தைக்கேட்டு ஸஸதோஷமடைாதான். பாரதசான ஜனமேஜயரே ! 
அதன்பிறகு ௮அகதக்கடோத்கசன் ௮ஈதததுவாரபாலகலுடன் கூடவே 

அழகானஅ௮னேகங்கட்டுகளுள்பிரவேித்து ஆகாயத்தில ஸூர்யனிரு 

ப்பதுபோலச் சிறரதஸிமமாஸனததில் விறறிருபபவரும், முத்துக்க 

ளும சத்னங்களும் பறபலஉயர்ஈதஆபரணங்களும் ௮ணிஈதுகொண்ட 

வரும, தேவதைபோன்ற உருவமுள்ளவரும், தேவமலாகத்திய சிற 

ந்தபுஷ்பமாலைகளையும் அஆடைகளையும்தரிதது உயர்ந்தசாந்தணிந்து 
கொண்டு ஸ-டூர்ய்னைப்போலும ௮க்னியைப்போலும் ஒளியுள்ளதே



ஹவஸ ப ா£பாவம். ககக 

கத் இனால் விளங்குகின்றவரும், தேவர்களுடன் தேவே தானிருப் 

பதுபோல மரந்திரிகஞடன் கூடியிருபபவரும், மஹாதமாக்களான 

யக்ஷர்களும், அழகியஒளியுள்ள தெய்வபபெண்களும் , மங்களகானங் 

கள்செய்து ஸ்வர்க்கத திலிருபபவர்போலக் சொண்டாடபபெற்றவ 

ரும், இரண்டுசிறாதபெண்களினால் பொறகாமபுள்ளவையும் உயர்கத 
விலைபெறறவையுமான இரண்சொமாங்களைபபிடித்துத் தலைக்குமேல் 

விசபபெற்றவரும, குபோனைபபோலவுப வருணனைபபோலவும் மஹி 

மையும சுவரியமும்பெற்றவரும, எக்காலமும்தர்மத இலேயேயிரு 

பபவரும், அச்சரியமான ரா௬தஸராஜாவும, இக்ஷ்வாகுகுலராதரா 

கிய ஸ்ரீராமபிரானை என்றும மனத் இலநினைத் இருபபவரும், மஹா 

தீமாவுமான விபீஷணரைககண்டு கைகூப்பி வாதனஞ்செய்தான். 

மஹாவீரனான கடோதகசன், இக இரனிடததில் சத்ராதனென்னும் 

கரதர்வன்கிறபதுபோல அவரிடததில வணங்கிநின்றான். சாக்ஷஸ 
ராஜாவான அதவிபீஷணர் தூதனாகவஈத 'அதக் கடோத்கசனைக் 

கண்டு முறைபபடி மரியாதைசெய்து இனசொலலாக, “₹*கபபததை 

விருமபுகின்ற அவவாசன் யாருடையவமசத்தில் பிறகதவன். அவன். 

உடன்பிறகதவாகளனைவரையும அ௮வனுடையாகசததையும தேசத் 

தையும் உன்னையும நீவாதகாரியகதையம எல்லாவறறையுமபறறித் 

தெளிவாகக்கேடகவிருமபுகிறேன். இவற்றையெல்லாம் கனிததனி 

யே எனககு விரித்துசசொல” என்றுகேட்டா. மஹாத்மாவான 

விபீஷணசால் இவ்வாறுவினுவபபெறற கடோத்கசன் கைகூப்பிரின்று 

பின்வருமாறு பொருததமானம தமொழி சொல்லலானான். 
: சந தாவமசத திற்பிறத ம்ஹாபலசாலியான பாண்டுவென் னும் 

ஜாரசர்இருஈதா£, பாண்டுவுக்கு இகஇசனுக்கொபபான பராக்ரம 

முள்ள லகதுகுமாசர்கள் பிறககனா. ௮வாகளுள் மூ.த்தவாயு இஷ்டி 

ரென்றும அஜாதசதருவென்றும பேயர்பெறறவா ; காமத்திலேயே 

மனஞாள்ளவர் ; தர்மமஉருவங்சொண்ட துமீபான்றவர். அய இல். 

டி ரரென்னுமராஜா கங்கைக்குகதென்கரையில ௮ஸ்.இனாகாத இல் 

சாஜ்யா திபதசயமறுடைஈது சாஜ்யத்தைஆண்டார். ஓ. சாஜச்ரேஷ் 

டசே.? அுதசாஜ்யககதை,க திருதசாஷ்டிரனுக்குக்கொடுக் அுவிட்டுப் 

பிறகு இரதரப்ரஸ்கம்சென்றார். ௮ஈதஇரண்டெகாங்களும் கங்கைக் 

கும்யமுனைக்கும் இடையிலிருக்கின்றன. சாஜச்சேஷ்டரானவிபீஷண 

சே! ௮௫்தஇர இரப்ரஸ் தத்தில் தமதஸஹோதார்களுடன் மகிழ்ச்சி 

Cure hig எங்கள்சாஜா அசசுஈடகதுகரார். அவருக்களேயவர் சிற 

நீதகைகளையடையவர் ; பீமஸேனனென்றுக்யா இபெத்றவர் ; பெருஞ்



௧௨0 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

சக்தியும்ரோத் தியுமுள்ளவர் ; இர இரனுக்கொபபான பராக்ரமமுள்ள 

வர். அர்தபபாண்டுபுதார் பலததிலபதினாயிரமயானைகளுக்குச்சம 

மானவர், அ௮வருக்கொயவா அர்ஜுனனென்பவர், இறந்த பராக் 

மமுடையவர். மிருதுவானதேகமும சிறதசக்இயுமுள்ளவர். சூரத் 
தினத்தினால் உலகச் தில்பெயர்பெறறவர், சூரத்தனத இல் கார்ததவீர் 
யனுக்கும பலத இல்கடலுக்கும ௮ஸ் நாவிததையில பாசுசாமருக்கும் 

யு.த்தஞசெய்வதில் ஸ்ரீ சாமபிரானுகமும வடிவிலஇகதானுக்கும பிர 

காசத்தில்ல-டுர்யனுககும ஓபபானவர். அததபபற்குனர், தேவர் 

கள, தானவர்கள், கஈதர்வர்கள, பிசாசர்கள், நாகர்கள், ௮சக்காகள், 

மனிதர்களாகிய இவர்களனைவரும் சேர்ஈகாலும யுத்தக தில் (அவர்க 

ளால்) வெல்லமுடியாதவா. sof Catan imam ses 

இற்குவர்த இர் இரனைத் தம்பராக்சுமக இனாலஜயித துக் காண்டவவன 

ததை அக்னிக்குஎரிக்கக்கொடுகது அ௮க்னியைத இருப திசெய்வித் த 
வர், அக்னியைத் திருப் திசெய்வித்த மினால அவருக்குக திவ்யாஸ் 

இரங்கள்கிடைத்தன. சாஜாமவ / தேவாகளும் அடைவதறகரிய ஸுப 

,திரையென்றுபெயாபெறற கஇருஷ்ணஸஹோதரி ௮அவசாலடையப்பெற் 

முள். ராஜாவே. அர ஜுனனுக்குஇசையவர் ஈகுலன்என்றுபெயர் 

பெறறவர். £ ௮வர் உருவமெடுததுவாக மன்மசன்போல உலகத்தில் 

மிக்கறுழகானவா, அவருக்களையவா ஸஹதேவனென்று இயாதி 

பெறறவார் ; மஹாபராகாமசாலி) யுதத்திலகுமாசக்கடவுளுக்குகிக 

சானவர். கான் அவரால உமமிடம்௮-௮ுபைபபபடடவன். எனக்குக் 

கடோத்கசனென்றுபெயர், நான்பீமஸேனராஜாவின்புக்.இரன் ; மிக்க 

பலசாலி. என்தாயா ம ஹாபாக்யசாலியான ஹிடிம்பையென்னுமா 

க், நான் பாண்டவர்களுக்கு உபகாசஞ்செய்வதறகாக இரதப்புவனி 

யெல்லாம ஸஞசரிக்கிறேன் யுஇஷ்டார் இகதபபூமிமுழுமைக்கும் 
அசசராய்விட்டார். அவர் ராஜஸமுபமென்னும சிறகதயாகத்தைச 
செய்ய ஆாம்பிததுக் கபபமவாங்குவதறகாகத் தமஸஹோதார்களை 

எல்லா ததிசைகளிலும அனுபபியிருக்கிறார். அவா கிருஷ்ணனுடன் 

சேர்ஈது (யோசிததுத) தம்பிமாரையனுபபினார். ராஜாவே. அவர் 

களில் மஹாசதரும மஹாபலசாலியுமான அ௮ர்ஜு5ஈனர் விரைவாக வட 

ச்சேசென்று மேருமலையைததாண்டி லக்ூமயோஜனைதாரம்சென்று 
ராஜாக்களெல்லாரையும் தமதுபசாகாமத இனால்யுததத்தில் ஜயித்தும் 

கொன்றும வசபபடுத்தி ஸ்வர்க்கத்தின்௮ருகேசென்.று அதிகமான 

சத்னக்கமையும் உயர் தகுதிரைகளையும பலவகையான தனங்களையும் 

கொண்டுவந்து அவற்றையெல்லாம் தர்மராஜாவுக்குக் கொடுத்தார்.



ஸ்பாரபர்வம, ௧௨௧ 

அசசர்க்காசே ! பீமளேனரும் தம்வலிமையினால் 8ழ்ச்தசையைஜயி 

த். து ௮சசர்களைவசபபடுத் இத் தர்மாஜாவுக்குத் தன ததையளித்தார். 
அவ்வாறே நகுலரும் கபபத்திற்காக மேற்றிசைக்குபபுறப்பட்டார். 

ராஜச்ரேஷ்டசே.! ஸஹதேவர் தென்திசையைச்சேர்ஈது எல்லா 
சர்சளையும்ஐயிதது அவர்களால் மரியாதைசெய்யபபெற்றுக் கப்பத் 
இறகாக என்னை இககேயனுபபினார். பாண்டவர்களுடையசரித்தி 
ரத்தை உமக்கு௪ சுருக்கமாகச்சொன்னேன். மஹாசாஜாவே / தர் 

மரதெரிஈதவசே ! தர்மராஜாவானயு இஷ்டிரரையும் பரிசுத்தமானராஜ 

ஸடுயயாகத்தையும ஜகத்பிரபுவான கிருஷ்ணபகவானையும் நினைத 

அபபார்தது இப்போது நீர் கபபமகொடபுெபபதற்குரியவசாஇறீர் ?” என் 
மூன். ; 

௮வன்சொன்னதைக்கேட்டு ரர்க்ஷஸர்க்குராஜாவும் தர்மாத்மாவு 

மாகிய விபீஷணர் ராக்ஷலர்களுடன் ௮ஈதஆஜ்ஞையை Hata s 
தா. இறந்தஅறிவாளசான அரதபபிரபு ௮௮ கண்ணபிரான்செய்த 
தென்று நினைத்தார். அதன்பிறகு அனேகவிதமான சால்வைகளை 

யும், விரிப்புககளையும, மணியினலும பொன்னினாலும் அலங்கரிக்கப் 

பட்ட தந்தக்கடடில்களையும, பொற்கட்டிலகளையும, பெரியவிலைபெ 
ற்ற அபசணங்களையும், பவழங்களையும, முத்துக்களையும், பொற்பாண் 

டங்களையும, பொற்கலசங்கமாயும, பொறகுடங்களையும, விதத் இரங்க 
ளான௮ண்டாக்களையும, கொபபசைகளையும, வெளளிப்பாத் இரங்களை 

யம், ரக்னகுண்டலங்களையும, பொன்மலர்களையும், சிறாதபொன்னால் 

செய்யப்பட்ட மற்றும ௮னேகமபொருள்களையும், விசித்தரமானசுழி 

களோடுகூடியவையும சச தரனைபபோன்றவையுமான சங்குகளையும், 
யாகசாலையின் தோரணலஸ்கம்பங்களாயிருக்கததக்க பதினான்குபனை 
மசங்களையும், பொற் முமரைபலர்களையும, சதீனமயமானபல்லக்குக்களை 

யும்,மிகுஈ தவிலைபெற்ற இரீடங்களையும், சத்ன்ங்கள் இழைத்தவகாகளை 
யும, உயர்ஈதசாதனங்கமாயும, பலவகைவஸ் இரங்களையும், ராஜாவான 

விபீஷணர் ஸஹ _ூதவனுக்கு௮ளித்தார். மதுபானமசெய்த 055 Hi 

னால் கண்கள்சிவஈத எண்பத்தெண்ணாயிரம் அசக்கர்கள் Dh Bal don 

யூயர்ர்த பொருள்களளை த்தையம கொணர்ரதனர். HES 16 Hon ie 

ளெல்லாவற்றையுமவாங்கக்கொண்டு கடோத்கசன் புறப்பட்டான். 

௮வன் சாஜாவானவிபீஷணருக்கு வரதனஞ்செய்து கைகூப்பிப் பிர 
தக்ஷிணஞ்செய்து புறபபட்டான். கடோகச்கசன் ' சாக்ஷஸர்களோடு 

கூட சச்தினங்கசைபெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு லந்கையிலிருந்து 
ஸஹதேவனிருச்குமிடக்இற்கு விரைவாகச்சென்றான். அவர்களனை 

ந க௬



$2.2 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வரும் கடலைச்கடர்து ஸஹதேவனிடம்சோரகனர், ஜனமேஜய 
ராஜாவே. சத் இனங்களைக்கொண்டுவரச் இருக்கும் பயங்காமான அரக் 
கரையும் கடோத்கசளையும் ஸஹதேவன்கண்டான். அங்குள்ள தமி 

ழர்கள் ௮ரக்கரைக்கண்டு பயகதோடினர். பிறகு கடோத்கசன் ஸஹ 
தேவனையடைகது கரங்குவித்துகின்றான். ஸஹைதேவனும் சததினக் 

குவியலையும் கடோத்கசனையுமகண்டு களிப:ு்முன். தன்இருகரங் 

களினாலும் கடோத்கசளைத்தமுவியும மற்ற அரக்கரைப்பார்ததும் ௮ன் 

புபாராட்டினான். தமிழர்களனைவருக்கும விடைகொடுத்த லுடபின 

பிறகு தான் புறபபடத்தொடங்கினான். புததிமானுனஏ ஸஹதேவ 
னென்னும் ௮சசன் அக்கரு இருமபினான். இவ்வாறு பராக்சமத் 

இினாலும் இனியசொல்லினாலும ஜடீலக்ஷ்மிபொருக இபிருபபகனாலும் 
ராஜாக்களைஜயித்துக் கப்பங்கட்டுவித்து ௮ரதவிரன் இரும்பிவர் 

தான். ரரக்ஷளர்கஞூடன் கூட ரத்தனமயமான பனைமாங்களையெடுத்து 

க்கொண்டு பூமியை ௮ இரச்செய்ிறவன் போல இர இரபபிரஸ்தத் இல் 

பிரவேசித்தான். ஜனமேஜயசாஜாவே/ ஸஹ தவன் யு.இஷ்டிரரைக் 

கண்டு கரங்குவிததுவணங்கி வஈகனஞ்செய்அின் ௮ ௮வராற்கொண் 

டாடபபெற்றான். யாருக்குமசடையாத மிகுதியான தனக்குவியல் 

கள் இலங்கையிலிருஈது வாதனவற்றைக்கண்டு தாமராஜா மிகுநத 
ஸா்தோஷத்தையும் மிக்ககியயபையுமடைஈதா£, பாதச்ரேஷ்டரான 

ஜனமேஜயரசாஜாவே / ஆயிசங்கோடிகளுக்கு '2மற்பட்டபொன்களை 

பும் பலவகைரத் இனங்களையும் பசுக்களாயும வெள்ளாடுசெம்மறியாடு 

எருமைகளையும் மஹா தீமாவானதர்மசாஜருக்கு ஒப்பித்துத் தன்காரி 

யததைச்செய்து ஸஹ)தேவன் ஸுகமாகவஸிததான், 

முப்பத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

திக்வி ஐய பர்வம். (தொடர்ச்சி) 

-.- Ke 
(நதலன் மேற்றிசையைஜயித்துக் காணிக்கையுடன் இந்தீரப 

பிரஸ்தம்வந்துதர்மராஜநக்தஒப்பித்தது.) 

மர் ததனானாஈகுலன் 'வாஸுஈதேவனென்லும் ௮சசனால்ஐயிக் 
கப்பட்ட திக்கை ஜயித்தவகையையும ௮வனுடையசெய்கைகளையும 

சொல்வேன். புத்தியிற்சிறகதககுலன் காண்டவப்ரல்தத்திலிருர்்து 

புறப்பட்டு 3மற்றிசையைநோக்டுப் பெருஞ்சேனையுடன்சென்றான், 
  

! பெஎண்ட்ரகவாஸுாசேவன்,



ஸ்பாரபர்வம், ௧௨௩. 

தன துபெரியஸிமமரா தத தினம படைவீசாகளின் கர்ஜனைகளினா 

அம தேருருளைகளின் ஒலியினாலும் இந்தபபூமியை௮இரச்செய்து 
கொண்டு தனங்களும் தான்யங்களும பசுக்களும் மிகு தியாககிமபின 
அம் சுபபிரமணியச்கடவுளுக்குபபிரீயமுள்ள தமான ரோ£தகமலைக் 

குச் சென்றான். ௮வவிடததில சூரர்களான மத்தமயூகசென்னும் 

௮சசர்களோடு ௮வனுக்குப பெரியசண்டைநடகதது. இறாதசக்தி 
யுள்ள ௮ஈதாகுலன் நீரில்லாக்காடானதேசமனைததையும் தானியங் 

கள்மிகுதியாகவுள்ள சைரீஷகம, மஹேத்தமென் னும் தேசங்களை 
யும் ஆச்சோசனென்னும் ராஜரிஷியைபும வசபபடுத் தினான். ஆக்ரோ 
சனோடு ஈகுலனுககு..! பெருஞ்சண்டைஈடகதது ௮ஈதபடா ண்டவன் 

ஆக்சோசனுடையதேசமாகப தசாரணதேசததைஜயித்து அக்கரு 

ஈதுபுறபபட்டான். சிறந்தபசாக்ரமமுள்ள் புருஷச்சேஷ்டனானாகு 

லன், சிவிகள், இரிகர்த்தாகள், அமபஷ்டர்கள், ,மாலவர்கள், காப் 

படர்களென்னும் 5 துதேசததாசர்களையும மத் தியமகேயர்கள, வாட 

தானர்களென்னும 'பிராமமணாகளையுமஜயித்து மறுபடியும் திருமபி 

வஈஅ புஷ்காகேத இரமாகிய வன த் திலவஸிக்கும் உத்ஸவஸ௩கேதர் 

களின்கூட்டத்தாரை ஐயித்தான். ஸிஈதுக இக்கரையிலிருககும் மஹா 

பலசாலிகளான கிராமணீயசென்பவசையம ஸாஸ்வஇர இியைச்சார்ஈ௮ு 

மதீஸ்யங்களினால்ஜீவிககும சூததிராகள் இடையர்களின் கூட்டங்களை 

யம மலைகளிலவஸிபபவரையும்ஜயிகதுப பஞசநதமென்னும்தேசத் 

தையும அ௮மாபர்வதமென்னுமமலையையும உத்தரஜ்யோ இஷம், இவய 

கடமென்னும நசசககளையுமஜயிதது அவற்றின் 2தவாரபாலகனைப 

பசாகரமததினால வசபபடுத்தினான. அரதககுலன் சாமடர்களையும் 

ஹாசாகளையும ஹ-டுணர்களையும மறறுமுளளமேதறிசைசாஜாக்க 

ளனைவரையும தன்கடடசையினாலேயே£ழ்பபடுததினான். பாசதரான 

ஜனமேஜயரே ! ௮க்கருதுகொண்டே வாஸுதேவனுக்குத்தூ தனை 

யனுபபினான். ராஜாவே ! ௮ச்சமறறவனான௮வவசசன் இவனகட் 

டளையைஎஏற்றுககொண்டான். அதன்பிறகு பலவானானஈகுலன் மதா 
தேசத்துராஜதானியாகிய சாகலககருக்குச்சென்று தனதுமாதுல 

ஞனசல்லியனைச் னேகத்தினலவசபபடுததிக்கொண்டான். ஜனமே 

ஜயசாஜாவே .! மரியாதைக்குரியவனும யுத தவிரரிற்சிறதவனலுமாகிய 

நகுலன் ௮ஈதசசல்லியராஜனால் மரியா ,தசெய்யப்பெற்று மிகு தியான 
ரத்னங்களைப பெறறுக்கொண்டு பு ற்பபட்டான்.. கெளாவச்சேஷ்ட 
  

I pas Ho,‘ signs’ cor Gas pg. 
2 சேசக்களின்வழிச்சாவலான௮ சன்.



SOP ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

னும விசிதாரமானயுத்தங்கள்தெரிந்தவலுமான ஈகுலன் அதன்பிறகு 
கடலின்உள் தீவுகளில்வஸிக்கும மிகக்கொடி யவரான பஹ்லவர், பர்ப் 

பசர், சொத், யவனர், சகரென்லும மிலேச்சராஜாக்களைவசபபடுத் இ 

அவர்களிடமிருந்து ரத் தினங்களைபபெற்றுக்கொண்டு திரும்பினான். 

மஹாசாஜாவே. அ௮ந்தமஹாத்மாவினுடையபொக்கிஷமாகிய பெருக் 

தனத்தைப் பதினாயிரம்உட்டகங்கள் கஷ்டபபடடுச்சுமந்தன. பாத 

ச்சேஷ்டரானஜனமேஜயரே ! ஜயலக்ஷ்மிபொருக தயவனும மாத்ரிபுத் 

இரனுமானாகுலன் வருணனாலாக்ஷிக்கபபட்ட.தும (பெளண்டாக) 
வாஸுதேவனால்ஜயிக்கபபட்டஐமாகிய மேற்றிசையைஜயித்து இந் 

இரப்பிரஸ்த.் இதிலிருக்கும் வீரரான யு இஷ்டி ரரிடம்வந்து ௮ர்தததன 

த்தை அவருக்குதப்பித்தான். 

Pa qui fou ழற்றிற்று, 

முப்பத்தாறாவது அத்தியாயம். 

ராஜஸமியபர வம். 
ht eS அடை 

(ராஜஸுயயாகத்தீன் ஆரம்பம், ) 

தர்மபுத்திர் ஜனங்களைச-்ஷித்ததினாலும ஸததியத்தைக் காப 
பாற்றின தினாஓும் பகைவர்களாயொழிதத இனாலும பிரஜைகள் தம்தம 

கருமங்களில் தவருமலிருஈதனா. வரிகளைச் சரியாகவாங்குவ இனா 

ஓம் தர்மமாகஆள்வதினாலும் மேசம கிசமபவர்ஷித்தத. தேசம 

செழிப்பாயிருக்த த, எல்லாததொ.மில்களும் நன்றாகஈடந்தன. பசுக் 
காத்தல் பயிர்செய்தல் வர்த்தகம இவையெல்லாம் ராஜாவின் ஆளு 

கையினால் சிறபபாகநடகதன, ஜனமேஜயசாஜாவே! . திருடர்கள் 
மோசம்செய்பவர்கள் ராஜாவின் ௮பிமானம்பெறறவர்கள் ஆகிய இவ 

ர்களிடத்திலும் ஜனங்களில் ஒழுவர்க்கொருவரிடக திலும் வஞசகப் 

பேச்சுக்கள் யாரா லும்கேட்கபபடவிலலை, யு.இஷ்டிரர் தர்மகதவரும 

லிருஈததனால் ௮கதக்காலத்தில் ௮னாவிருஷ்டி, ௮.திவிருஷ்டி, வியாஇ 

கள், தீப்பிடித்தல் இவையெல்லாம்இருக்கவில்லை, அரசர்கள், பிரியத் 

தைச்செய்வதற்கும் அடுப்பதற்கும் வழக்கமாயுள்ள கப்பத்தைக் 
கொடுப்பதற்கும் யு.திஷ்டிரரிடம சென்றார்களேயல்லது வேறுகாரி 

யங்களைப்பற்றிச் சென் pe, தயில்லை. தர்மாஜருடையபொக்கவெம் கியா 

யமாகவரந் ; தபொருள்களினாலேே ய அனேகழாற்றுண்டுகள்செலவுசெய் 

தாலும் அறியாதபடி பெருகியிருர்கது. தர்மாஜாவானவர். தமது



ஸ்பாபர்வம். ௧௨௫ 

தான்யமமுதலியவற்றின்௮ுளவையும் பொக்கவக தின் அளவையுமறி 

ந்து யாகஞ்செய்வதற்கே கிசசயஞசெய்தார். ௮வருக்குவேண்டியவ 

ரனைவரும் தனித்தனியாகவும் erm grin, * பிரபுவே / நீர்யாகஞ்செய் 

வதற்கு 'இதுதருணம்; இப்போதேசெய்வத யுக்தம” என்றுஉரைத் 

தனர். அவர்கள்இவ்வாறுபேசிககொண்டிருக்கையிலேயே பழமை 
யானரிஷியும் வேதமூர்த்தியும் 'ஞானிகள்மாத் தாமேகாணக்கூடிய 
வரும் அழிவில்லா தவருட்சிறக தவரும் உலகத தின்உறபத இக்கும பிர 

ளயத்துக்கும்காணரும சென்றன வருவன நிகழ்வனவாகிய அனைத் 

அக்கும் ஈசுவாரும கேசியென்னுமஅஸுனை ஸம் ஹாாஞ்செய்த 

வரும யாதவர்களனைவாக்கும விசோ திகளைக்கொன்று ஆபதகாலங் 

களில் அபயங்கொடுத்து மதில்போலக்காபபவரும் புருஷோததமரு 

மாயே கண்ணபிரான் வஸுதேவரை மரியாதையுடன் சேனைததலைவ 
trea pug Bus பெருஞ்சேனையினாலஸசூழபபெறறவசாகத தர்மராஜா 

வுக்கு ௮ளவற்றதனக்குவியலை எடுததுககொண்டுவாதார். முடிவில் 

லாததும் ௮ழியாததுமாகிய ரதினச்கடலான ௮௩தத் தனககுவியலை 

யெடுததுக்கொண்டு தமதுதேரினொலியினால் எங்குமமுழங்கச்செய். 

இர திரபபிரஸ் தத இல்பிரவேசதெதா£. முன்னமேகிரமபின ௮தநகாத 

தை மறுபடியும்கிரபபுவதனால் பாண்டவர்சளின்பகைவர்களுக்குக் 

அயாஞசெய்பவசானார், கிருஷ்ணபகவான் எழுஈதருளின இனால் பாண் 

டவர்களின்௧கராமானது ஸுாயனில்லாதஇடததில ஸூர்யோதயமா 
னதுபோலவும் காற்றிலலாதவிடததில்காற்றடி தததுபோலவும் மட 

ழ்ந்திருந்தது. ௮ தபபுருஷசரேஷ்டரான யுதிஷ்டிரர், தெளமியர் 

வியாஸா்முதலியபுசோஹிதர்களோடும் பீமார்ஜரன ஈகுலலஹதேவ 

ர்களோடும்கூடி மனக்களிபபுடன் சண்ணபிரானையெதிர்கொண்டழை 
த்து, சாஸ் இபபிரகாரம் ௮திதிஸதகாரஞ்செய்து ஸுகமாகஉட்கார்க 

தபிறகு குசலபசசனமசெய்து பின்வருமாது பேசலுற்றார். 

£ இருஷ்ணா.. உம௰மாலேதான் இரதபபுவனிமுழுதும் என்வசத 

இலிருக்கிறது. யாதவசே ! மிகுகததனம் உமது௮னுக்சஹத் இனால 

ஸம்பா திக்கப்பட்டது, தேவடுபுத்ாரே! மாதவரே! உமது௮னுக்£ 
ஹம்பெற்றநான் இதையெல்லாம் சாஸ் தாபபிரகாசமாகப பிராம்மண 

ச்சேஷ்டர்களுக்கும ௮க்னிபகவானுக்கும் உபயோகபபடுத்தக்கருது 

இழேன். பகவானே. சிறந்தகைகளையுடையவசே! அதற்காக உம் 

மோடும் என்தம்பிகளோடும்சோர்து யாகஞ்செய்யவிரும்புகிறேன். 
    

1 தெரிந்தவர்களாகஙினைப்பவருக்குத் தெரியாதவரும்' என்பதுபழைய 
உரை, ்



௧௨௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அதுவிஷயததில் நீர் ௮னுமதிகொடுக்கக்கடவீர், றெந்தபுஜங்களை 

யுடையகசோவிந்தா 7 நீர் உமக்குக் கைஷையைச்செய்வித துக்கொள் 

ளக்கடவீர், பகவானே ! மீர் யாகஞசெய்தால நான் பாவமறீங்னெவ 
னாவேன். பிரபுவே! அல்லது இரதத்தம்பிகளஞுடன் வேள்விசெய் 
யுமபடி. எனக்கேஉத்தாவுகொடும். இருஷ்ணா ! உம்மால் அனுமதி 

கொடுக்கபபெற்றுததான் நான் சிறறதபாகத்தைசசெய்வேன் ” என் 
ரோ. அ௮தைககேடடகண்ணபிரான் தர்மராஜாவின்குணங்களின்மிகு 
இியைபபறறி கிரம்பபபேசி, **ராஜசசேஷ்டசே ! நீ£தாம அ௮சசர்க்கும 

௮சசா ) இஈதமஹாயாகததிறகுததகுஇியுளளவா. நீசே யாகதிக்ை 

செய்துகொள்ளும. நீர் செய்வதனுலேயே நாங்கள் இருதாத்த 

சாவோம. உமதுரஈன்மைக்கு நாங்களிருபபதனால் நீர் நினைததயாகத 

தைசசெய்யும, என்னையும் காரியககளில்கட்டளையிடும. நீர்சொல 

௮வனவறறையெல்லாம செய்வேன்”” என்று யு.திஷ்டிசருககு மறு 

மொழிகூறினா. யுதிஷ்டிரா, **கிருஷ்ணா ! ஹ்ருஷீகேசா ! நான் 

நினைத்தபடி. நீர்வதுசோரததனால் என்எண்ணம பயன்பட்டது. 

எனக்குக் காரியஸிததி நிச்சயம”' என்றுசொன்னார். கிருஷ்ணனால் 
அனும திகொடுக்கபபெறற தர்மராஜா ஸஹோ.தராகளுடன்கூட சாஜ 

ஸ-டுயயாஃமசெய்வதறகு வேண்டியஸாதனங்களைச் சேகரித்தார. 

௮பபோது சததுருக்களையடககுகிறவராகய தர்மராஜர், யுத்தவிரர் 

களிற்சிறறதவனாகிய ஸஹதேவன்யும மக இரிகளனைவசையுமபார்த்து, 
 இஈதயாகத இன்௮ங்கஙகளையும கழுவிகளையும மங்களத்திரவியங் 

களையும் ஹோமத்துக்குரியபதார்ததலகளையும தெளமயமுனிவர்முத 

லியபிசாமமணர்கனின்சொறபடி பூர்ணமாகவும விரைவாகவும் மனி 

தர்கள், அவசவர்தகுஇிககுததக்கபடி, முறையேகொண்டொக்கடவர், 

என்விருபபபபடி இர தஇாஸேனன், விசோசுன், அர்ஜுனனுடைய 

ஸாசதியாகயபூரு இவாகள ுன்னம்மு, தலியவறறைக்கொண்டுவருவ 

தற்கு நியமிக்கபபடக்கடவர். கெளரவசரேஷ்டனானஸ ஹதேவனே ! 

பிரரமமணர்களுடையவிருபபத்தைப பூர்ததிசெய்யத் தக்கவையும் 

ருசியும்மணமுமுள்ளவைபுமாக எலவாஉணவுகளும செய்விக்கப்பட 

வேண்டும் ”என்றுகடடளையிட்டார், யுததவிரர்களிற்கிற தவனான 

ஸஹதேவன் தாமராஜாவானயு இஷ்டி ரர்சொன்னபோதே, “* எல்லாம் 

ஸித்தமாயிருககறது ”” என்று௮வருக்குத்தெரிவித்தான். ஜனமேஜய 
ராஜாவே! பிறகு வியாஸமஹரிஷி வேதங்கள்உருக்கொண்டுவந்தது 

போன்ற மஹானுபாவர்களான பிராம்மணாகளை ரித்விக்குக்களாக 

அ௮ழைத்துவரதனர். ஸததியவஇபுதரசான௮வர் தாபே அந்தத்தர்ம



ஸபாபர்வம், ௧௨௪௭ 

ராஜாவுக்கு பிரம்மாவின்ஸ்தானத்தைவஹிததார். தனஞ்சயகோத் இர 
தீதாரிறகிறறதவசான ஸுஸாமா என்பவர் ஸாமகானமசெய்யும ௨ San 
தாவாயிருக தார். பிரமமஜ்ஞானிகளிழட DG Sai Ta er ,யாஜ்ஞவல்கிய 

மாமுனிவர் சிற தஅத்வர்யுககளில தலைவராயிருக தார். வஸுவின்புத் 
இசசான பைலர் தெளமியருடன்சோஈது ஹோதாவாயிருகதார் 
ஜனமேஜயாராஜாவே ' வேதககளிலும வேதாங்கங்களிலுமகரைகண் 
டவர்களாகிய இவர்களுடைய புத இராகள் சிஷ்யர்களனைவரும ஹோ 
தாவின்வேலையை௪ செய்துகொண்டிருகதனா. அவர்கள் புண்ணி 
யாகவாசனஞசெய்விகதுச சாஸ் இரோக்தபபிரகாரப YS GUESS 
க்கு ஸலகலபஞ்செய் துகொண்டு அகதயாகததுக்குககுறிபபிடபபடட 
பெரியயாகபூமியைப பூஜைசெயதனர். அததபபூமியில சாஜாவினால் 
அ௮னுமதிகொடுக்கபபெறற சிறபமிலலைக்காசாகள தேவரு ஹர்களைப 
போல ஈலலவாளனையுள்ளவையும விசா லமுமான$ூரு ஹங்களைக்கடடி, 
னர். சாஜாககளிலும மனிதாகளிலுமசிறஈ தவரான அதத தர்ம 
ராஜா தமககு அரதமமயததுககு மாதிரியாயிருகஸ ஹதேவனைப 
பராத.து, * நீ சாஜாககளையழைபபதறகு விசைவாகசசெலலுமதூ தர் 

களை உடனே௮னுபபு ” என்று கடடளையிடடார், ராஜாவின்சொல 
OG PEL Qo Mani Fast gr Staton Sg, : மீதசங்களி 
௮ள்ளபிராமமணாகள க்ஷத இரியாகள வை௫யாகள் கெளாவிகக தீதக்க 
சூதீஇரர்கள் எல்லாரையுமழைத்துவாருங்கள ”” என்றுகட்டளையிட 
டான். அநதத்தூகாகள் ஸஹதேவன்கடடளைபபடி எல்லாசாஜாக் 
களையுமழைக்தனர். இன்னும அனேகழூதர்களையும் on am Saves 
அ௮னுபபினான். தூதாகள் க. இரைகளிலேறிப பலேசங்களுக்குச் 
சென்றனர். ஜனமேஜயராஜா2வ / சாஜாவானயு இஷஸ்டிரர் பீஷ்மரை 
யும தீரோணரையும இருதசாஷ்டிசனையும் விதுசரையும் கிருபரையும் 
தம அபிரா காக்களான துரியோசனன்முதலியோரையும SLL WON LIT 
ளையும் அழைபபதறகாக நகுலனை அஸ்.தினாபுசத்துக்கறுபபினா, 
பாரத! அதன்பிறகு அகதப்பிராமமணாகள் கூச இபுதரசானபு திஸ் 

டி.ரருக்குக் குறித்தகாலத்தில் ராஜஸ-௫யயாக €கைஷசெய்வித்தனர். 
தீர்மமேயருவமெடுத்ததுபோன்றவரும் புருஷச்சேஷ்டரும தர்மத் 

இல்மனமுள்ளவருமான யுதிஷ்டிரா, கேட்டையுமமூலமும்சேரஈத 
அமாவாசையில் மான்தோவைபைபோர்த்துப புள்ளிமான்தாலையுடுத் 
அத் தேசகஇில்வெண்ணெயைதகதடவித் தக்ைசெய் தகொண்டு ஆயி 
சக்கணக்கானபிராம்௦ணர்களால்சூழப்பட்டவராடுத் தம்ஸஹோதார்க 
ளோடும் சுற்றத்தாரோடும் ஸ்சேஹிகாகளோடும் மரதிரிகளோடும்



௧௨௨௮) ஸீமஹாபாரதம். 

பலதேசங்களிலிருர்துவர்த க்ஷத்திரியஜா தயாரான ௮சசர்களோடும் 

ஸபையாரோடுங்கூடி யாகசாலைக்குச்சென்றார், எல்லாவித்தைகளிலும் 
தேர்ந்தவர்களும் வேதவேதாங்கங்களிற் கசைகண்டவர்களுமாகய 

பிராம்மணர்கள் பற்பலதேசங்களிலிருஈது ௮ங்கேவஈதனர், உடனே 
ஆயிரக்கணக்கான சிறபவேலைக்காராகள தர்மராஜாவின்கட்டளையி 

னால் அவர்களுக்கும் அவர்களுடன்்கூடவகதவர்களுக்கும தனித் 

தனியே மிகுதியானபோஜனங்களும் வஸ் திரங்களுமுள்ளவையும் 

எல்லாப்பருவங்களின்பலன்களுமகிசமபினவையுமான வீடுகளைக்கட் 

டனர். ராஜாவே சாஜாவினால் பூஜிக்கபபெற்ற அஈதபபிராமணர்கள் 

நாட்டியங்களையும் நர்த்தனங்களையும் பார்த்துக்கொண்டும பலகதை 

களைச்சொல்லிக்கொண்டும் அந்தவிடுகளில்வஸிததனர். ஸுதோஷத 

துடன்பூஜித்.துக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டுமிருக்கும மஹாத்மாக்க 

ளான பிராமமணர்களின்பெருல்2காஷம அங்கே எப்போதும் கேட் 

கப்பட்டது. ' இவர்களுக்குக் கொடுங்கள்கொடுங்கள் ' என்றும் * நீங் 

கள் புஜியுங்கள் புஜியுங்கள் ” என்றும இவவகையானபேச்சுக்களே 

௮ங்கே எபபோதுமசேட்கபபட்டன. பாரத ! லக்ஷக்கணக்கான 
பசுக்களையும படுக்கைகளையம பொன்களையும வேலைக்காரிகளையம 

ஒவ்வொருவருக்கும தர்மாஜாகொடுததனர். ஸ்வர்க்கத்துக்கு இர் 

திரனைபபோலப் பூமிககு ஓபபற்றவீரரும மஹாத்மாவுமான தர்ம 

ராஜாவின் ௮ர்தயாகம இவவாறுகடகத து, 

  

முப்பத்தேழாவது அத்தியாயம். 

ராஜஸ்யபர்வம். (தோடர்ச்சி 
எ இதி் 

(அழைக்கப்பட்டவர்கள்எலலாநம் யாகத்துக்தவந்துசேர்ந்தது.) 

  

ஜுனமேஜயசாஜாவே ர அதன்பிறகு மரியாதைசெய்து௮ழைக் 

கப்பட்டஅசசர்கள், சேவவிமானங்களிலிருது தேவர்கள புறப்படு 

வதுபோலத் தமதமகிரு ஹங்களிலிருக துபுறபபட்டனர். பாரதரே! 

௮ந்தராஜாக்கள் மிககவிலைபெற்ற பலவகைசத்னங்களையெடுத்துக்கொ 
ண்டு ௮ஈத௮ஈ தத் இசைகளிலிருஈது ௮ம்கவர்தனர். புருஷச்ரேஷ் 

டசே! அ௮ந்தயாகத்தைப்பற்றித்தெரிர்த அனேகதுசசர்கள் தூதர்கள் 

சொன்னதைக்கேடடி , மனமகழ்சசியுடன் பலவகைத் இரவியங்களை 
மிகுதியாகஎடுததுக்கொண்டு தர்மராஜாவையம ௮வருடையஸபை 

பையும்பார்க்கவிரும்பிஅவருடையயாகத்துக்குச்சென்றார்கள். யுத்தம்



ஸ்பா பர் வம, ௧௨௯ 

களில்ஜஐயிப்பவனாபெயெ ௮ந்தநகுலன் ஹஸ் இனாபாம்சேர்க்து பீஷ்மரை 
யம் இருதராஷ்டிரனையுமழைத்தான். காங்களைக்குவித்துவணக்கி 

நின்று பாதகுலத்கோராயெ இருதராஷ்டிரனையும் பீஷ்மரையும் சிறந்த 
புத்திமானானவிதுரையும் அழைத்தான். பிறகு துரியோதனன்முத 

லான பிராதாக்களனைவரையும அழைத்தான். துரோணாசாரியா்முத 

லான அ௮னைவரும மரியாதையோடு அழைக்கபபட்டனர். ௮.தன்பிறகு 
இருதசாஷ்டிரலும பீஷ்மரும புததியிற்சிறாதவிதாரும துரியோத 

னன்முதலானஸஹோதார்களனைவரும மனமகிழ்க்து பிராமமணர் 

சளைமுன்னிடடுக்கொண்டு யாகத்துக்குச்சென்றனர். 

காந்தாரதேசத்தாசனாகிய லஸுபலன், மஹாபலசாலியானசகுனி, 
அசலன், விருஷகன், ரதயு ததஞ்செய்பவரில்சிறக் கவனாயெ கர்ணன், 

பலவானானசல்லியன், மிக்கயலசாலியானடா ஹ்லிகன், குருவம்சத்தவ 

னான ஸோமதததன், பூரி, பூரிச்சவன், சலன், ௮சவ் ததாமா, கிருபர், 

த்சோணர், ஸிஈதுதேசத்தாசனானஜயத்சதன், பு.த்இரர்களுடன்கூடிய 

அருபதன்,சால்வசாஜன், பிராக்ஜ்யோதுஷாகாத்தாசனும் மஹாசதனு 

மான பசதத்சராஜன் இவர்களும்சென்றனர், அ௮ந்தப்பககக்தராஜன் 
கடலிலுள்ள தீவுகளில்வஸிக்கும் மிலேச்சராஜரெல்லாருடலும் சென் 

ரன். மலைநாட்டாசசர்களும் ப்ருஹத்பலனென் னும் அரசனும், பெள 

ண்ட்ரகவாஸுதேவனும, வங்கம, களிங்கம், ஆகர்ஷம், குக்தலம், 

காலவம், ஆஈஇரம், இராவிடம, சிங்களம, காச்மீமென்னும்தேசத் 

தரசர்களும், மஹாபராக்ரமசாலிபான குந்இம்பாஜன், கெளாவாகன 
னென்னுமாசன், மற்றுமுள்ளளுசரதளானபா ஹ்லீகதேசத்தரசர், இர 
ண்டுபுத.தரர்களுடன் கூடியவிசாடன், மஹாபலசாலியான மாவேல் 

லன், மஹாவிரனான சிசுபாலன் ஆயஇவர்களும, யுக்கக இல்௮டங்கா 
தகொழுப்புள்ளபலராமர், அனிருத தீன், கங்கன்,சாரணன்,கதன்,பிசத் 
யும்னன், ஸாம்பன் , சூனானசாருே தஷ்ணன், உல்முகன், நிசடன், வீர 

னானஅ௮ங்காவஹன்முதலான மஹாசதர்களான யா.தவர்களனைவரும், 
மத்தியதேசமுதலான அ௮னேகசதேசங்களுக்கதபதிகளான சாஜாக் 

களும, தர்மாஜாவின்ராஜஸ-முயயாக க.இற்கு வா.கனர். சாஜாவே! 
தர்மராஜாவின்கட்டசையினால் பலவகைபபக்ஷணங்களுள்ளவையும் வா 

விகளாலும் சோலைகளாலுமசோபிபபவையுமான விடுதிகளை அவர் 

களுக்கு மாதிரிகள்கொடுதகனர். தர்மபுத்திரர் ௮ர்சமஹாத்மாக் 
களுக்குச் சிறர்தமரியாதைசெய்தனர். மரியாதைடிசய்யப்பெற்ற ௮௪ 
சர்கள் கைலாலமலையின்சிகாங்களுக்கொப்பானவையும் மனத் இற்கினி 

யவையும் சிறந்தபொருள்களினால்அலங்கரிக்கப்பட்டவையும் செவ் 

நி கள்



௧௩௦ ஸீமஹாபாரதம். 

வையாகக்கட்டப்பட்ட உயர்ந்தவெண்மையானம தில்களினால் காற்புற 
மூம்சூழப்பட்டவையும் பொன்மயமானபலகணிகளுள்ளவையும சத் 

தினத் தளவரிசைகளினால் அலங்கரிக்சப்பட்டலையும் PLN ED HERE 
LOT Gm Lip. களுடையவையும CUTTS ஆலனங்கள்முதலியசாமான்௧ 

ளுள்ளவையும் புஷ்பமாலைகளாலமறைக்கப்பட்டவையும உயர்ந்தகி 
ல்மணமகமழ்கின்றவையும ஹமஸத்தஇற்குமசா திரனுக்கும் ஒப்பான 
நிறமுள்ளவையும ஒருயோஜனைதூசத் திலேயே எளிதா கக்காணப்படு 
கன்றவையும் விசாலமானவையும ேருக்குரேசானவாயில்களுள்ள 

வையும் இன்னும் அனேகம்சிறபபுக்களுளளவையும் பலவகைத்தா துக் 

கள்சேர்கத இமயமலைச௫கொங்கள்போன்றவையுமான ௮வரவர்களு 

டையவிடுதிகளுக்குசசென்றனா, அ௮வ்வசசர்கள அங்கங்கே சிசமபரி 
காரஞ்செய்துவிடடு, பெருககக்ஷக்ணைகொபெபவரும ஸபையோர்கள் 

அனேகரால்சூழப்பட்டவரும தர்மராஜாவுமான யு.இஷ்டிரரைக்கண் 
டனரு அப்போது ௮சசர்களும பிராமமணர்களும மஹரிஷிகளும 

நிசமபின ௮ஈதச்சபை தேவர்கள்கிரம்பின தேவலோகமபோலவிளங் 

முப்பத்தேட்டாவது அத் தியாயம். 

ராஜஸ் ஒயபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
        

(ராஜஸுூயயாகம்நடத்தியது.) 

ராஜாவே. பிறகு யுதிஷ்டிரர், பீஷ்மசையம சீசோணரையும 

எதிர்கொண்டழைத்து அபிவாதனஞ்செய்.து, பீஷ்மர், தீசோணர், 

இருபர், அசுவத்தாமா, துரியோ தனன், விவிமச இஇவர்களைப்பார் தீது, 

₹ நீங்கள்எல்லாரும் இநதயாகத் தில் என்னை சசிறபபிககக்கடவீர் ; 
இங்கே எனக்குள்ளசெல்வங்களெல்லாமஉங்களுடையனவே. என் 

னால் அழைக்கப்பட்டநீங்கள் உங்களிஷ்டபபடி என்னை ஈடத்தக்கட 

வீர் ” என்றுசொன்னார். தீணகைசெய்துகொண்ட அர்தப்பாண்ட 

வஜ்யேஷ்டசான தர்மராஜர் அவர்களெல்லாரையும பார்த்.து இவ்வாறு 
சொல்லி உடனேஅவாவருக்கு ஏற்றவேலைகளில் அ௮வாவர்களை நிய 
மித்தார். போஜனத்துக்கு வரிசையாக உட்காரவைபப திலும் எச் 
சலைச்சுத் இசெய்விபப திலும் . போஜனங்களைவிசாரிப்பதிலும் யயுத் 

ஸ-ஈவையும், பக்ஷணங்களையும் போஜனங்களையும்பற்றியவேலைகளில் 
அச்சாறணனனையும், பிசாம்மணர்களையழைப்பதில் ௮சுவத்தாமாவை 

யும், சாஜாச்களுக்குமரியாதைசெய்வதில் ஸஞ்சயனையும், செய்தவற்
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றையும் செய்யவேண்டியகாரியங்களையும் செம்மையாகபபார்பப தில் 

பீஷ்மத்சோணர்களையும, பொன்னையுமபொன்காணயங்களையும சத் 

இனங்களையும் பார்த் அக்கொள்வதிலும் தக்ஷிணைகொடுபபதிலும் இர 

பாசாரியசையும ஏற்படுத் தினார். அவ்வாறே மறறபபுருஷசசேஷ் 

டர்களையும் அவாவருக்குததகுதியானகாரியங்களில் பிசவிர்த்திக்கச் 

செய்தார். ஈகுலனைலை௮ழைத துவாப்பட்ட பாஹ்லீகன, இருதசாஷ் 

டிரன், ஸோமதத்தன், ஜயதாசன்முதலானவர்கள் ௮ங்கேராஜாவைப 

போலவிளங்கினர். எலலாத்தாமங்களும் தெரிநதவரான க்ஷததா 

வென்னபபட்ட விதா பொருடசெலவுசெய்பவசாயிருஈதார். துரி 
யோதனன், எல்லாரிடங்களிலுமிருஈ துவருமகாணிக்கைகளைவாங்கி 

னான். பதிவாதைகளான குஈதியும காகதாரியும் ஸ்திரிகளுக்குமரி 

யாதைசெய்தனர். அவாகளுடைய 'மருமக்கள்மாரனைவரும ௮வாகளி 

ன்கட்டளாகளை விசைவாசசசெய்தனர். அரஜுஈன்ன் காரியம்நிறை 

வேற்றுவதற்காகக் இருஷ்ணன்ஸமீபத இலேயேயிருந்தான். எல்லா 

உலகங்களாலுமபூஜிக்கப்படட கிருஷ்ணபகவான் மேலானபலனைப் 

பூரணஞசெய்யவிரும்பி, பிராம்மணர்களின் பாதபாக்ஷாளனகாரியத் 

இல் தாமேஅமர்நதார். தாமாரஜரையும அவாஸபையையும பார்க்க 
விரும்பி வாதவர்கள்எவரும் ஆயிசத்துக்குகதாழ்ஈத காணிக்கையை 

yas கொண்டுவாவில்லை. ௮௩த யாகததில ௮னேகாச் தினங்களி 
னால் ராஜாக்கள் தர்மராஜரைச் சறபபிததனா. காமகொடுக்குமாக் 

னங்களினாலேயே தர்மராஜர் யாகத்தை முடிக்கவேண்டுமேயென்று 
தாம் மற்றவர்களிலும் மேற்போகவிரும்பி ராஜாக்கள் இரவியங்களை 
யளித்தனர். மஹாத்மாவான தர்மராஜாவின்ஸபையான து மேல்மாளி 

கைகளும்சிகரங்களுமுள்ளவையும் சேனைகளால் சூழபபடடவையும் 

அ௮னேகாதனங்களினால விசிதாங்களானவையும சிறகு த8சுவரியமும் 
மிக்கதழகுமபொருக இயவையும தேவவிமானங்களைப்போலச செய் 

யபபட்டவையுமான சாஜகிரு ஹஙகளாலும் பலதேசங்களிலிருக்து 

வகதிருக்கும்௮சசர்களின் சறஈதஅரண்மனைகளாலும யாகததுக்காக 

வநத இக்பாலகர்களின்விமானங்களென்னும சதங்களாலும் பிராம் 

மணர்கள்வஸிக்குமகரு ஹங்களாலும் மிக்கறழகாயிருந்தது. 8சுவரி 

யத் தினால வருணபகவானைவெலலுகற யுதிஷ்டிரர், 1ஆறு௮க்னிகளும் 

நிரம்பின தகஷிணைகளுமுள்ள யாகத்தைக்செய்தார். வேண்டினவற்றை 
யெல்லாம் நிரமபக்கொடுதது எல்லாஜனங்களையுமி இருப் இசெய்வித் 

தையலை வைய வவட வலயம் 
  

1 3௮ ௮ச்னெசளாவன : ஆசம்பணியம், க்த்திரத்ரு தி, வியுஷ்டி, தீவி 
சாத்திரம், தசபேயம், ஸப்தபேயம்,



கூ. ஸ்ரீமஹர் பாரதம். 

தார். அன்னமும் ௮னேகபக்ஷணங்களுமுள்ளதும் புஜித்துத் இருப் 

இயடைர்தஜனங்கள்கிசமபின தும ரதனங்களாகிறகாணிககைகள் மிகு 

ந்ததுமாக அந்தச்சபையிருர் தது. wh HIGH திரங்களி ஓம ஸ்வாலக5 

ணங்களிலும் தோ தவர்களானமஹரிஷிகளால' கடத்தப்பட்ட அநத 

யாகத்தில் "இடாஹோமம் ஆஜ்யஹோமமென்னும்கிரியைகளால் தே 
வார்கள் திருப்தியடைஈ தனர். தேவர்களைபபோலவே பிராமமணர்கள் 

முதலான எல்லாவருணத்தாரும தக்ஷிணைகளாலும போஜனங்களா 

௮ம் மிக்கபொருள்களாலும அரதயாகததில மிகுஈதஸ்ந்தோஷத் 

தோடு இருப்தியடைகஈ தனர், 

ராஜஸயபர்வம்ழற்றிற்று. 

  

முப்பத்தோன்பதர்வது அத்தியாயம். 

௮ர்க்காஹரணபாவம். 

(தர்மபுத்திரர் கீநஷ்ணனுக்க ழதலமரியாதை சேயததைப்பற்றிம் 
சிசுபாலன் ஐக்ஷேபித்தது.) 

பிறகு ௮பிஷே௪னீயமென்னும் சாஜஸ-டுயத்துக்கு ௮ங்க 

மான ஸோமயாகஞ்செய்யுங்காலத்தில் பூஜிக்கத்தக்கமஹரிஷிகளும் 

பிராம்மணாகளும ராஜாக்களுடன்கூட ௮ஈதாவே இியென்னும யாக 
சாலையில் பிரவேசிததனா. அபபோது மஹாதமாவானயு இிவ்டிச 

ருடைய ௮௩த அதர் 2வதியில் ஈஜரிஷிகளுடன் கூட உட்கார்ஈ இரு 

ந்த நாசதர்முதலிய தேவரிஷிகளும தேவாகளும பிரம்மஸபையில் 

சேர்க் திருபபதுபோல விளங்கினா. மிகுஈதமகமையுள்ள அவர்கள் 

யாககாரியங்களின் இடையில் சாஜாவினருகில் வாதங்கள் செய்தனர். 

இஃது இவவாறே ஆகுமென்றும இவவாமுகாதென்றும் இல்து இவ 

வாறும்.ஆகலாமென்றும இது வேறுவிதமாகக் கூடாதென்றும பலர் 

ஒருவர்க்கொருவர் 2விதண்டாவாதம பேசினா. அ௮பபோது ௮வர்க 

ளிலசிலர் தர்ககசாஸ்இரத் இனால நிச்சயிக்கபபட்ட யுக்தகளைக்கொ 

ண்டு திறியவிலயங்களைப பெரியவைகளாகவும பெரியவிஷயங்களைச் 

சிறியவைகளாசவும் செய்தனா, அவர்களில் சிலமேதாவிகள் பருஈது 

கள் காயத் திலுள்ள மாமஸச்தையடிபபது போலப் பிற்சொன்ன 
  

I அன்னமா யெ௮விஹினால்செய்யும்சரியை, 

2 விசண்டாவாசம்- தன்மச,ததை வலியுறு, தசாமலே பிரர்சொல்வசைச் 
சண்மப்ப.்,
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விஷயங்களை அடித்தனர். சிலா தாமசாஸ் இரங்களிலும் சிலர் சாஜ 

நீதசொஸ் இரங்களிலும் ஸமர்கதரும சிலர் சிறறததவமுளளவரும எல் 
லாப பாஷ்பங்களையும் கற்றுணர்ஈதவாகளில் றநதோருமாகயெ அர் 
தசசபையோர் வாத்ஞ்செய்து மகிழாதனர். வேதககளெல்லாம் 

தெரிஈத மஹரிஷிகளும பிசாமமணாகளும் தேவர்களுமகிசம்பின ௮ 

தபபெரிய அ௮தர்வேதியானது ஈக்ஷூததஇரங்கள்கிரமபின ஆகாயம் 

போல விளங்கிற்று, ஜனமேஜயரசாஜாவே.? அபபோது யுதிஷ்டிர 

ருடையகிருஹததில் ௮ஈத ௮நதாவேதியிலுளளஸபையில் சூத் இர 
னாவது ௮னுஷ்டானம்தவறினவனாவது ஒருவனும இல்லை. சிறஈத 

லசவரியமுளளவரும சிறகத ஞானமுளளவருமான தாமசாஜாவின் 

யாககாரியகதிலுண்டான அரதச்சிறபபைபபார்தது காரதாமஇழ்க் 

தா, ஜனமேஜயராஜாவே.! அடபோது க்ஷத இரியர்கள் எல்லாரும் 

வரதுசோரச் திருபபதைக்கண்டு அஈதகாசதமுனிவர் ஒருசிகதையுற் 

apr. புருஷச்ரேஷ்டசே ! முன்பு தேவர்கள தங்களஅ௮மசல்களி 

னால் பூமியில் அவதரிக்கும் தருணததில் பிரமமலோகச் இலஈடந்த 

பூர்வககதையைகினைஈதாா. ஜனமேஜயசே! அது தேவர்களின்சேர் 
க்கையென்று௮றிஈது Hrs: தாமரசைக்கண்ணசாகிய இருமாலை மன 

தீதில்தியானிததா£. “* எல்லாவறறையும் படைபபவராகிய எவர் 

முன்பு தேவர்களைக்கட்டளை. டடாசோ அ௮நதபபிரபுவும் ௮ஸுார்களை 

யழிப்பவருமாகிய மகாவிஷ்( று ௮ஸுராகளைக்கொன்று தம்பிரஇஜ் 

ஞையைக் காபபதறகாகத மே ௯்$தரியவம்சத இல விரராகபபிறந் 

திருக்கிரா. சிவஸ்வருபியு ௦ பிரமமே தவரூபியுமான பகவான் காசா 

யணன் தேவர்கள் எலலாரைபும் பராத்து, ' நீங்கள் ஒருவரையொரு 
வர் கொன்றுவிடடுத இரும்பவும உங்கள லோகங்களை௮டைவீகள் * 

என்று கடடசையிட்டுத தாமும யதுவம்சத்திலவதரித்தார். வம்சத் 

ததை விருதஇிசெய்கிறவரிற ிறதவாரன் பகவான் பூமியிலுள்ள 

௮நதகர்களும் விருஷ்ணிகரமாகிய இவர்களின் வமசத்தில் ஈக்ஷதீ 

திரங்களுக்கிடையில் சக இரன்போல மிகச்சிறபபுற்று விளங்கினார். 

இரதிராதி தேவானைவரும எவருடைய கைவன்மையைப பற்றிக் 

கொண்டிருக்கன்றனசோ சத்துருஸம்ஹாசம்செய்பவான அந்தத் 
இருமால் மனிதனைப்போலிடுக்கிறார். பெருமபொருளும தாமேயவ 

தரிபபவருமான பகவான் இவ்வளவுபலமுள்ள இந்தக்ஷத இரியஜா.தி 
யைத் திரும்பவும் தாமே லம்ஹரிக்கபபோகிறாசே, ஓ! ஓ. ஆச்சரி 

72 யம் என்று எல்லாஈதெரிஈதகரதர் சிந்திததார். தர்மந்தெரிந்த 
  et fe came 

॥ ஜயித்தனர், 
 



SIR ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வர்களில் ச்சேஷ்டரும சிறந்தபுத்தியுள்ளவருமான அந்தகார,தமுனி 
வர் யாகங்களாலாசாதிக்ககதக்க ஈசுவாரான காராயணனைக் கண்ண 

பிரானென்றறிந்து விவேகமுள்ள தர்மாஜருடைய அந்தப்பெருவேள் 
வியில் கெளாவத்தோடி ருதார். 

அதன்பிறகு சிறஈதகுணங்களெல்லாம் பொரு தினவரும் குண 

சாலிகளிற்சிற தவரும் பரிசுத்தமானமனமுடையவரும் பகைவரை 
வெல்லுகிறவரும் பாஞ்சாலசேனைகளின்முன்னே செலலுஇ றவருமான 

யாதவர்களனைவரும் தங்கள் கடமையென்றுகினைத் தத தங்கள்மனை 

விகளோடும் சுறறகதாசோடும ம இரிகளோடுங்கூட சத்னக்குவியல் 
கமாயெடுததுககொண்டுவநதனர். தூசதேசமாயிருஈததனாலும் பாச 

மதிகமாயிருததனாலும் ஸ(தோஷமுள்ள௮வர்கள் பகவாஸுக்குப் 
பின்வு துசோஈதனா. பகைவர்கூடடங்களையழிபபவரும் ஜனனமில் 

லாதவரும சகராயுததாரியும யாதவசசேஷ்டருமானகண்ணன் பின் 

வஈதுசோரதசேனையையழைதது வஸுதேவசைச சேனைக்கஇபஇ 
யாகவைத்து யாகஞசெய்யும யுதிஷ்டிரரிடமசென்றார். மாதவர் தரம 
சாஜாவுக்காக ௮ளவறறதனக்குவியலை முன்னிட்டுக்கொண்டு காண்ட 

வபசஸ்தத்துக்குவஈதார், ௮வ்விடததில யஜ்ஞத் இறகாகவஈது மின்ன 

லோகூடிய மேகங்கள்போன்ற தேகமுளளவர்களும் ஸிம்மங்கள 

போன்ற பலசாலிகளுமாகப பூமியைமறைததுகிற்கும் சிசுபாலன் 
பக்ஷத் திறசோகத அசசக்கூட்டங்கமாயெல்லாம யானைக்கூட்டததலை 

வன் யானைக்கூட்டத்தலைவர்களைபபாபபதுபோலப பார்த்துக்கொண் 

டும ஜனக்கூடடங்கள்வற்றாத கடலபோன்ற சாஜக்கூடடத்தைத் தம 

ரதகோாஷூ.த தினால கலக்்கொண்டும கண்ணபிரான்வநதார், கிருஷ் 

ணன்வகததனால பாண்டவர்களின்ஈகாம் ஸ-டுர்யனில்லா தவிடத் தில் 

ஸ-டுர்யன் உதயமானாறபோலவும காதறிலலாதவிடத்திற காற்றடித் 

தாற்போலவும் ஸர்தோஷமடைநதது. 

ராஜநீதியும தர்மசாஸ் இமும்தெரிகதவனும் மனிதர்களின் தரா 
தீரமனுறிந்தவனும மாத்ரிபுதானுமான ஸஹ தேவன் பிராம்மணர்களை 

யம க்ஷத்ரியா்களையும் பூஜிபபதறகுகியமிக்கபபட்டி ருந்தான். உலகங்க 

ளுக்குஸ-டர்பனைப்போலத தம்ஒளியோடுவிள ங௫க்கொண்டுயாகபூமி 
யில்பிவேசிப்பவ ௬ம, பலசாமருக்குஇளையவரும், ஈச்வாரும், FS HS 
ளின்சேர்க்கையுள்ளவரும், பிசம்மரிஷியும், ௮.றிரதோமென்றிருபப 

வருக்குக்காணபபபடாதவரும, பிரம்மகிஷ்டர்களான வய தில்முஇர்கஈத 

பெரியோர்களுக்கு உய்யுமவழியாகவும் ஸ்.தாவாஜங்கமங்களனை த்இற் 

கும்பிறப்பிறப்புக்களுக்டெமாகவுமிருப்பவரும், ௮டுததவரைத்தவற



Qn LT LT a Lb. க௩டு 

விடாதவரும், முடி வில்லாதவரும், பகைவ ர்க்குமுடி வைச்செய்பவரும், 

காமக்குரோதமுதலிய உட்பகைகளின் கூட்டங்களைக் கெடுப்பவரும், 
எல்லா வற்றிற்கும்பிரபுவும், ஆபத இல் தவராமல்அபயமகொடுபபவரும், 
a Bars Fagin HG paras FH Oyo இறச்தகாலத் இலுமிருபபவரும், 

அவரரகாஈகரச் இலவெற்றிபெற்றிருப்பவரும், அளவறறமஹிமையுள்ள 
வருமாகியகிருஷ்ணபகவான்வாக்கண்டு தாமபுதார் அவருக்குத் தக்க 

மரியாதைசெய்தார். பெருமைசிறுமையென்பவை குணஙகளினாலும 

குறறங்களினாலும ஏற்படுகின்றவையென்றறிஈத தர்மராஜா பிசாம்ம 
ணாகளைபபூஜிகதபிறகு கண்ணனைஆரா இக்கக்கரு தி இதற்குமுன் 

யாருமஉட்காராததும் ஸடர்பனைபபோலபபிரசாசெபப.துமான றந்த 

ஆலனைத்தை லோககாதனானகிருஷ்ணனுக்கு அளிக்க, கருஷ்ணபக 
வான் ௮திலஉட்காரகதார். ் 

அதன்பிறகு பீஷ்மா தாமசாஜாவானய இஷ்டிரரைப்பார்த் ௮, 

ராஜாவே. பாரகனே . மாஜாக்களுககுத தகுதியின்படி மரியாதை 

செய்யலாம ; யுதிஷ்டிரனே ! ஆசார்பன், ரிதவிக்கு, ஸம்பக்தி, ஸ்ரா 

தகன், ஸ்ரேஹிதன், ௮சசன், இவவறுவருமபூஜைக்குரியவசென்று 
கூறுகின்றனர். இவர்கள்வஈஅ ஒருவருஷகாலமிருஈ தபின்மரியாதை 

செய்யவேண்டுமென்றுசொலஓூன்றனா. இவர்கள நீண்டகாலமாக 

நமமிடம்வக திருக்கன்றனர். சாஜாவே ! இவாகளில் ஒவ்வொவருக் 
கும் தனித்தனியே மரியாதை கொண்வொகதக்கது. முதலில் இவர் 
களுக்குள் ச்சேஷ்டனும் சக்இயுள்ளவனுமாயிருபபவனுக்கு மரி 

யாதைசெய்யவேண்டும்” என்றுசொன்னார். அதற்கு யுதிஷ்டிரர், 

“ கெளாவச்சேஷ்டரே ! எவருக்கு முதல்மரியாதைசெய்றெதென்று 
நீங்கள் நினைக்கிறிர்கள ? யாருக்குசசெய்தால தகுதியாயிருககும் ? 

பிதாமஹசே! அதனை எனக்குச் சொல்லுங்கள் ” என்றுகேட்க, 

உடனே சர்தனுவின்புச்ரரும விரருமான பிஷ்மர் தமதபுத் தியில் ஆரா 

ig புவனிக்குள கிருஷ்ணபகவான் ஒருவரே யாவசாலுமபூஜிக்க)த் 

தக்கவரென்றுகினைத் து, * இரதக்கிருஷ்ணன் க்ரஹநக்ஷத் இரங்கள் 

முதலியவற்றுள் ஸ-டர்யன்போல இங்குள்ள எல்லாரிலும் சூததனத 

இனாலும் பலத் தினாலும் மஹிமையினலும் ஜ்வலிட்பவாபோலவிளங்கு 

Ami. இரதக்ரொஷ்ணன்வாதபிறகு இஈசுமதுஸதஸ் ஸ$ூர்யனில் 
லாதவிடத்தில் ஸஎ$ர்யோகசயமானாறபோலவும காறறிலலா தவிடத் இல 
காற்றடித்தாற்போலவும ஒளியும்மடழ்ச்சியும்பெத்றது'” என்றுசொ 
ன்னார்.. பிறகு பீஷ்மரால் ௮.னும திசொடுக்கப்பெற்ற விரனானஸ்ஹ 

தேவன் அதக்கண்ணபிரானுக்கு முறைப்படி உயர்ஈத மரியாதை



க்௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

யைச்செய்தான். பசுவையும் அர்க்கியக்தையும் மதுபர்க்கத்தையும் 
இருஷ்ணனுக்கு ஸஹதேவன்கொடுத்தான். 

ஜனமேஜயராஜாவே. ௮௧தஸமய௫ இல் ஓர்ஆச்சர்யம்சடஈத து, 

இருஷ்ணனுக்குகடந்த அந்தச் சிற சமரியாதையைச்கண்டு க்ஷ இரி 
யர்களனைவரும் ஒருவரையொருவர்பார்தது அதைத் தங்களுள்ளங்க 

ளில் ஏற்றுக்கொண்டனர். சாஸ் இரபபிரகாசம் செய்யப்பட்ட அந்தப் 

பூஜையைக் கிருஷ்ணன் பெற்றுக்கொண்டார். கண்ணபிரானுக்கு 

௮ந்தப்பூஜைசெய்தகைச் சசுபாலன் பொறுக்கவில்லை. மஹாபலசாலி 

யான அரஈதச்சிசுபாலன்,ஸபையில் பீஷ்மரையும் தர்மராஜரையும்இகழ் 

ந்து கருஷ்ணனைததூஷித்தான். அவாகளுடைய இங்தெத்தையும 

கருத்தையுமறிகத van suc சோபித்தான். அபிமானமூள்ளவர் 

களும, பலசாலிகளுமான அரசர்களுக்குமுன் ஸஹதேவன் பாதத் 

தைததூக்கிக் காண்பித்தபோது ஸஹூோவன் தலையில் பெரும்பூமாரி 

பொழிந்தது. பிறஈததுமுதல் யாதவர்களுக்கு விரோதியான இச 
பாலன் சொல்லலானான். 

* கேட்டவன் !குறறமுள்ள கர்ப்பக் இிலபிறந்த அரசன்; மறு 

மொழிசொன்னவன் ?2ஈ இயின்மகன் ; ,ஜையைபபெற்றுக்கொண்ட 

வன் இடையன் ;) கொடுத்தவன்குறற(டீ £ஈளகர்பபத்தில் Gos sere. 

இங்குள்ள ஸபையோசனைவரும் ஊமையபொலிருக்கின்றனர். என்ன 

சொல்வது !'” என்றான். ௮ளன் இவவாறுசொல்லி ஈகைத் து உடனே 

தர்மாஜாவைநோக்க, மறுபடியும் பேசலானான், பாண்டவனே. 

பூஜைக்குரிய மற்றவர்களிருக்க இடைய னபபூஜித்தையே ! நீ ௮வனை 
எல்லாருக்கும் மேற்படடவனாகப பார்க்கிறாயா ? மறறவர்களைபடார் 

க்கவேயில்லையா ? ஈண்பனே ! அ௮இிகமாகப்பார்பபதும் பாசாமலிருப் 

பதம் இவ்விரண்டும் காரியததைக்கெடுப்பவைகள் ; இவற்றுள் நீ 
எதையெடுத்துக்கொண்டாய் ? 

நாற்பதாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம்;. (தோடர்ச்சி.) 
aera ale Slr ene oer 

(கிநஷ்ணனுக்த யுதிஷ்டிரர் பூஜைசெய்தது பிழையேன்று கண்டித்துச் 
சிசுபாலன் ஸ்பையைவிட்டூச சேல்லத்தோடங்கியது,) 

ஓ. கெளாவராஜாவே,! இவ்விடத்தில் மஹாத்மாக்களான 

சாஜாக்களிருக்கும்€பானு இந்தவிருஷ்ணிகுலத்தோன் அசசர்க்குரிய 

் 1 இன்னிய புருஷலம்பர்தத்சாலுண்டான கர்ப்பம். 
2 தாழ்ர்சஇட த.திற்செல்வ.து ஈயின் இயற்கை. 

 



ஸ்பாபர்வம், ௧௩௭௪ 

மரியாதையைப் பெறத்சகுர்.தவனல்லன். பாண்டவனே ! நீ உன்விரு 
ப்பத்தினால் தேவடபுதானைப் பூஜிக்கத மஹாத்மாக்களான பாண்ட 
வர்களுக்குத்தகுக்த இழுக்கமன்று, பாண்டவர்களே ! நீங்கள் று 

வர்கள். தரமம நூட்பமான௮, நீங்கள் 'அறியிர் ர். இநதவிஷூயத்தில் 

அ௮றிவுகுறைந்தஇரந்கப் பீஷ்மா தவறிநடநர் இருக்களஞர். உன்னைப்போ 

ன்றதர்மிஷ்டன் பிறர்பிரியத் திற்காக ஒருகாரியம்செய்யலாமா ? பிஷ் 

மா உலகத்திலுளளபெரியோர்களால் மிகவும் ௮வம திக்கப்படுகர், 

௮சசனல்லாதகிருஷ்ணன் தகுதியுள்ளராஜாக்களனைவர்களின் ஈடுவி 

௮ம் நீங்கள்செய்ததபோன்றபூஜைக்கு எவ்வாறு உரியவன் ? கெளரவ 

ச்ரேஷ்டனே ! அல்லது கிருஷ்ணன் பிராயச் இல்மு இர்ர்சவனென்று 

நினைக்கிறாயா ? ௮௫லும் பெரியவராகயெ வஸு ேவரிருக்கையில் அவர் 
மகன் பூஜைக்கு எவ்வாறுதகுதியுச்ளவன் ? கிருஷ்ணனும் உன்விருப 

பத்தையனுலரிகஅ ஒபபுக்கொண்டானா ? BS gue தீருபதனிருக்கை 

யில் மாதவனைபபூஜிபபதெவ்வாறுதகும்? கெளாவனே / அல்லது 

இருஷ்ணணை அசார்யனாககினைக்கிருயா ? அப்படியானால், த்சோண 

ரிருக்கும்போது வருஷ்ணிகுலக்£தோனை நீபூஜிக்தது ஏன் ? கெளரவ 

னே ! கிருஷ்ணனை யாகததைஈடத்்இவைக்கும ரித்விக்கென்றுநினைக் 

இருயா? அுங்ஙகனமாகில், பெரியவசானவியாளரிருக்கையில் கிருஷ் 

ணனைஎன்பூஜிததாய் ? சாஜாவே ! புருஷச்ரேஷ்டரும் தாம்நினைத்த 
போது மாணத்துக்குரியவரும சந்தனுபுகாருமான பீஷ்மரிருக்கை 

யில் நீஏன் கிருஷ்ணனைபபுஜித்தாய்? கெளாவராஜாவே/! வீரரும் எல் 

லாச்சாஸ் இங்களிலும் தோரதவருமான அச்வத்தாமரிருக்கையில் 
இருஷ்ணன் உன்னால் பூ புஜிக்கபபட்டது எதனாலே ? புருஷர்களில்கிறஈ 

தவனும் அ௮சசர்க்சாசனுமாகிய துரியோகனனும பாரதவமசத்தவரு 

க்கு தசாரியரான இிருபருமிருக்க மீ இருஷ்ணனைப்பூஜித்ததெவ்வகை ? 

இம்புருஷர்களுக்கு ஆசாரியனான தீருமனென்னும் இன்னானையும் 

விட்டு, இருஷ்ணனைப பூஜிகதையே ! பாண்டுவைபபோல யார்க்கும் 

வெல்லமுடி யா தவரும் குணங்களினால்பிசக்யா திபெற்றவருமாகிய பிஷ் 
மகசாஜாவும் ராஜாக்களில்ச்சேஷ்டனானருக்மியும் ஏகலவ்யனும் மத்ச 

தேசாஇபதியானசல்லியலுமிருக்க நீ கிருஷ்ணனை என்பூஜித்தாய் ? 
பாரதனே ! இர்தக்கர்ணன் பராகாமத்தில் எல்லாராஜாக்களி லும்கறர் 
தவன் ; மஹாபலசாலி ; பிராம்மணசானபாசுராமருக்கு௮ன்புள்ளசிஷ் 

யன். தன்பராக்ாமத்றைக்கொண்டே யுத்தத்தில் சாஜாக்களை ஜயித்த 

வன், . இந்தக்கர்ணனையும் தாண்டி நீ கருஷ்ணனைப்பூஜிகதது எவ் 

வாறு ? கெளாவச்ரேஷ்டனே ! இருஷ்ணன் ரித்விக்குமல்லன் ; ஆசாரி 

நி க௮ு



-
 

Sih. <9) ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

யனுமல்லன் ) சாஜாவுமல்லன் ; உன்னால்பூஜிக்கபபெந்திருக்கிறான். 

அ௮வன்பிரியத்தை டீவிருமபினதுதவிர வேறுகாரணம்யாது ? பார 

தனே / (அல்லு) இரதக்கிருஷ்ணன் உங்களஞுக்குபபூஜ்யபணைைவேயிருக் 

தால் மற்றராஜாக்களை அவமதிப்பதற்காக இ௱ஙகேவாவழைததாயா ? 

என்ன? நாங்களெல்லோரும் பயததினுலாவது பிரயோஜனத்தை 

விரும்பியாவது எங்ககரைக்கேட்டுக்கொண்டதற்காவது இஈதமஹாத் 

மாவான தர்மராஜாவுக்குக் கப்பங்கள்கொடுக்கவில்லை. இவர் தர்மத் 

தில்பிரவா்த் தித் துப பூமிக்கு௮ இப இயாயிருக்கவிருமபின தனால் காங் 

கள் இவருக்குக் கபபங்கள்கொடுக்கமறோம. இவா ஈமமை மதிக்க 

வில்லை. சாஜஸபையில் ரா ஜலக்ஷணங்கள்பெருத இரதசகருஷ்ணனை 

இவா அ௮ர்க்கியமகொடுத்துபபூஜிகதது கமமைஅவமதித்ததைத்தவிர 

வேறுஎன்ன ? தர்மபுதஇரருக்குக் தர்மாத்ராவென்னுமபுகழ் இடீ 
ரென்றுபோய்விடடது.. எநதததுராத்மாவானவன் விருஷ்ணிகுலத 

திற்பிறந் து, சாஜாவும மஹாசத்மாவுமானஜசாஸுதனை அ௮னியாயமாகக 

கொன்றானோ தர்மர்தவறினஅ௮சதக்கருஷ்ணனுககு இரதச்சறரத 

பூஜையை எவன்செய்வான் ? இப்போது கிருஷ்ணனுக்கு அர்க்யெங் 

கொடுத்ததனால் தர்மாதமாவென்னுமபெயர் பு.இிஷ்டி ரரிடமிருஈ,து வில 

இப்போயிந்று. ௮சக்தனென்பது வெளியிடபபடடது. கிருஷ்ணா 7 

பரிதாபபபடததக்க இரதக்குக இபுதராகள் ௮சககாகளாகவும பயநத 

வர்களாகவுமிருநதால் நீயாவது இஈதபபூஜை உனக்குத்தகுமாவென் 

பதை அுறிர் திருக்கவேண்டும. ஜனார்ததனா .! அசக்தர்களினால் கொடு 
க்கப்பட்டபூஜையைத தகுதியறறநீ ஏன் அங்கீரிததாய் ? யாருமில் 

லாதவிடத்தில் ர திப்போன ஹவிஸை காய் தின்பதுபோல உனக்குக் 

இடைக்கத்தகாதபூஜையை நீகொண்டாடுகறுய். ஜனார்த்தனா.! இது 
சாஜச்சேஷ்டர்களுக்கு ௮வமானஞ்செய்ததாகா து. உண்மையில் கெள 

ரவர்கள் உன்னைஏமாற்றுகின்றனர் ;) மதுஸ-௫ு தனா ! ஆண்மையில்லா 

தவன் விவாகஞசெய்துகொளவதும் கண்ணில்லாதவன் உருவத்தைப 

பார்ப்பதும எவ்வாமீரோ அ௮வ்வாறறேதான் சாஜாவாயில்லா த௨னக்கு 

சாஜாக்கஞக்குரிய மரியாதைசெய்வதும ராஜாவானயு இஷ்டிசர் எப 

படிப்பட்டவரென்பதையும் பீஷ்மர் எபபடிபபட்டவரென்பதையும் 

வாஸுேதவன் எவ்வகையானவனென்பதையும் கண்டோம். இவை 

யெல்லாம ஒற்றுமையாகவேயிருக்கன்றன ” என்றான். சிசுபாலன் 

௮வர்களைப்பார்ச்அ இவ்வாறுசொல்லி cura genes Pel cn gi 
எழுந்து அபபோதே ௮ரசர்களுடன்கூட ௮ந்தஸதஸினின்று, வெளி 
யிற்சென்றான்.



ஸபா பர்வம், ௧௩௯ 

நாற்பத்தோராவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபார்வம். (தோடர்ச்சி.) 

ES 

(பீஷமர் சிசுபாலன்சோன்னதைக் கண்டித்துக் கிநஷ்ணனைப் பூஜித் 

த்து நியாயமென்று ஸ்தாபித்தது,) 

பின்பு, ராஜாவான பு இஷ்டிரர் சசுபாலன்பின் ஐடி ஸமாதானஞ் 

செய்து இனிமையாசுப பேசத்தொடங்கினார். ** அரசனே ! நீ எவ் 

வகையான பேசசைபபேசனையோ அ௮வ்வகையானது நியாயமன்று. 

ராஜாவே ! இதில் பாவமஅ.திகம். கடுமை பயனற்றது, தர்மம்பெரி 

தென்பதை அரசா அதியாம்லிருத்தல்தகாது. பீஷ்மா சாதனுவின் 

புத்ரர். ௮வரை நீ மரியாதைசெய்வ தறகுமாமுக அவமதஇத்தலாகா அ. 

உன்னைவிட வயதில் மிகமுஇரஈத அ௮அனேகமஅசசகாகளை இதோயார். 

இவாகள், இருஷ்ணனுகச்குப பூஜைசெய்ததைப பொறுத்திருக்கின்ற 
னர். அவர்களைபபோலவே நீயும பொறுகசக்கடவாய்) சேதிராஜ 

Cor! பீஷ்மா கிருஷ்ணனுடைய உண்மையை நன்றாக௮.றிஈதவர். 

இருஷ்ணனை, பீஷ்மர் ௮றிநதிருபபதுபோல நீயறியாய்” என்றார். 
அபபோது பீஷ்மா சொல்லததொடரங்கினார். , 

: உலசுத்துக்கெல்லாம மிகபபெரியவரான இருஷ்ணன்விஒயத் 

இல் செய்தமரியாதையை ஓபபுக்கொள்ளா தஇவனுக்கு ஈல்வார்த்தை 
சொல்லத்தகாது ; இன்சொற்சொல்லததகாதவன். புத்தஞ்செய்கிற 
வர்களிறசிறதவனான எநதக்ஷத்திரியன் மறஜொருக்ஷததிரியனை யத 

தத் இல்ஜயித்து உட்படுத இனபிறகு அவனைவிட்டுவிடுகிரானோ ௮வன் 
அவனுக்குக் குருவாகறான். இரதஸபையிலுள்ள அரசர்களில் ௫௬ 

ஷ்ணனுடைய பசாக்ரமத்்இனால் யு தீதத.திலஜயிக்கபபடாத ௮ச௪ன் 

எவனையும் நான் பார்க்கவிலலை. இறஈதமைகளையுடைய இந்தக்கிருஷ் 
ணன் ஈமக்குமாத்திமே மிகபபூஜ்யர் அலலர் ; மூன்றுலோகங்களுக் 

கும் பூஜ்யா. க்ஷத்ரியச்ரேஷ்டா௮னேகர் கிருஷ்ணனால் பூத்தத்தில் 
ஜயிக்கபபட்டன ல்ல 2சா ? உலகமெல்லாம இகதவிருஷ்ணிகுலததோ 
ரிடம முழுதும நிலைபெறறிருக்கிறது. ஆதலால், மு.இயவர்களிருப் 

பினும கிருஷ்ணனைப்பூஜிபபோம ;) மறறவரைபபூஜியோம். சே திராஜ 

னே?! நீ இவ்வாறுசொல்லத்தகாது. இவவகையானபுத்தி உனக்கு 
இருக்கலாகாது. ஞானவிருத்தர்களில் ௮னேகரை கான்௮டுத்திருக் 
BC mer, ராஜாவே? கண்ணனால் முன்னம் காபபாற்றப்பட்டவரும் 

அ௮வர்மஹிமையையறிர்தவருமான ௮ந்தபபெரியோர்கூடி ஸ்ரீ கர



&#0 மஹாபாரதம். 

ஷ்ணபகவாலுடைய ௮னேககுணஙகளை ஸாதுககளான அவர்கள் 

சொலலிககொண்டாடுவதை நானகேட்டிருக்கிறேன். இரதசறகத 
ஞானவானாகிய கிருஷ்ணபகவான் அ௮வதரிததது மதல செய்தகாரியஙய 

களையும் மனிதாகள பலமுறை விசேஷமாகசசொலலக் கேட்டிருககி 
றேன். ஓ! சேஇராஜனே ! இரதபபூமியில பிராணிகளுககெலலாம 

ஸெளககியததைசசெய்பவரும ஸாதுசகளால ஆசா இககபபட்டவரு 

மான ஜனாததனசை நாம நமதுஉறவை முனனிடடு எப்படியாவது 
பயன்பெறசசெய்யவேணடுமென்று ௮பிமானத இனால பூஜித தோாமல 

லோம, ௮வருடையபுகழையும சூசதசனததையும ஜயததையுமஅறி 
ஈது பூஜையைசசெலுததுகிறோம. இகதசசபையில மிகசசிறியவனா 

னாலும காமஅசாய்ஈதுபாராதவன் எவலுமிலலை. குணககமைபபறறித 

தான் விருததர்களையுமதாண்டிக கிருஷ்ணனே முதலிலபூஜிககத்தக் 

கவசொன்று காங்களநினைககிறோம. பிசாம்மணாகளுக்குள அ.றிவில 
மிகுகதவலும், ஆத திரியாகளுககுள் பலத திலமிகுகதவலும், வைள 

யாகளுக்குள தனதானயஙகளிலமிகுஈதவனும பூஜ்யன். சூததிரா 

களிலமட்டுமே வயதிலமுதாஈதவன பூஜ்யன. பிசாம்மணாகளுக் 

குரிய வேதவேதாஙகககளின ஞானமும ௯ஷத இரியாகளுககுரிய சக் 
தியுமாகய் இரண்கொரணங்களும இவரைப பூஜைசெய்வதற்குச 

சோகதன, கேசவனைததவிரச இறகதவன் வேறுயா இமமானிட 
லோகதசதிலிருககிமுன். கொடை, காரியஞ்செய்யும இறமை, கல்வி, 

கேள்வி, சூததனம, நாணம, புகழ், உயாநதபுதஇ, வணக்கம், 

aap, தைரியம, சசதோஷம் இவையெலலாம கிருஷ்ணனிடத்தில் 

தவருமலிருபபவை. உலகஙகளுக்கெலலாம சிறகத.சார்யரும தக 
தையும் பெரியவருமாயிருப்பதனால் பூஜைக்குரியவரும பூஜிக்கபபடு 

இறவருமான அ௮ஈதக்கருஷ்ணபகவானை இதோ பூஜிக்கிோம. நீங்க 

ளனைவரும் பொறுக்கவேன்டும். ரிதவிககு, ஆசார்யன், கல்யாணப் 

பிளளை, ஸ்காதகன், ௮ரசன், ஈண்பன்ஆகய எலலாருமாயிருபபவர் 
கிருஷ்ணன். ஆதலால, (௮௩த) அச்சுதா பூஜிக்கபபட்டார், உலகங்க 

ளின்ஸ்ருஷ்டிககும் ஸமமஹாரததஇிற்கும இருஷ்ணனேசாசணம், ஜய 
சமமும் ஸ்தாவரமுமாயே இஈதஉலகம் கிருஷ்ணனாலேதான் நிலைபெற 

றிருக்றெது. ஸ்ருஷ்டிக்குமுன் ஸடுக்ஷமமாயிருஈத பிரகிருதியும் 

இவசே,.. அ௮தைப்படைத்த ஆஐதிபுருவரும் இவசே, எல்லாவறறிற் 

கும எடடாதவருல இவசே, ஆதலால, ௮௪சு.தர்தாம பூஜைக்கு 

மிகவும்உரியவர். புதி, மனம், (மூலபாஇரு இயின்விகாரமான) ,மஹத் 

என்னலும் தத்.துவம், வாய, தேயு, ஜலம், ஆகாயம், பூமி, (௮ண்ட
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ஜம, ஸ்வேதஜம, உத்பிஜ்ஜம, ஜசாயுஜம்என்லும்) கால்வகைட்டொரு 

ளகள் இவையனை ததும இருஷ்ணனையே ஆகாரமாகவுடையவை, ஆதி 

த்யன, ௪ஈ.தரன, ஈக்ஷதஇரஙகள, ஈவகரஹககள், திசைகள, இசை 

களினமூலைகள இவையனைத துமஏருஷ்ணனிடத இிலநிலைபெறறு நிற 
பவை. எலலாருககும ஆதமாவான ருத் தரபகவாலும என்றுமுள்ள 

Gonos sermon Dar, அ௮ரூபியானபொருள, ரூபகதையெதெதுக் 

கொணடு மானிடவடிவததுடன வநதிருககிறது. வேதஙகளுககு 
டமுகம் ௮கனிஹோததரம; மகஇரஙகளுககு முகம காயத் ) மனி 

தாகளுககுமுகம ௮சசன) ஈதஇிகளுககுமுஃகம ஸாகாம) ஈக்ததிரங் 

களுககுமுகம சந தரன ; ஒளிகளுககுமுகம ௮ இதயன் ; மலைகளுக்கு 
முகம மேருமலை; பறவைகளுககுமுகம கருடன்; €ழ்மேலாகவும 

கு௮ுககாகவுமுளளஉலகத தஇனவிஸ்தாரம எவவளவோ அவ்வளவிலு 

முளள தேவலோகமுதலான எலலாஉலகஙகளுககும கிருஷ்ணபக 

வானே முகம, னால சகிறுபிள்ளையானஇர தச௪சிசுபாலன? அறியான், 

அதனால, எவ்கும எககாலமும கிருஷ்ணனை இவவாறுபேசு கழுன். 

புததியுளளஎஈதமனிதன எலலாவறறிலுமசறகத தாமததைத்தேடு 
வோ ௮வன தாமததையறிவதுபோல இமதசசேதிரா ஜன அறியான். 

அலலது மு.இரஈ மவாகளும சிறுவாகளுமாயுளள மஹாதமாககளான 

௮சசர்களில எவன கிருஷ்ணனை ததகுஈ தவராகநினையா தவன் ? எவன் 

இவரைபபூஜிககமாட்டான? அலலாமலும, இநதபபூஜை தவருகச 

செய்யயபடடதெனறு சிசுபாலனகினைபபானாகில குறறமஈடநதால 

எபபடி சசெய்வதுநியாயமோ ௮பபடி இவனசெய்யலாம ” என்றூ. 

நாற்பத் திரண்டாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
டட. eee 

(கநஷ்ணபூஜையில் பொறமையுற்றஅரசர்களை ஸஹதேவன் மறுபடியும் 

க௩லைக்காண்பித்து வீரவாதம்சேயதது,) 

காங்கேயரால் இவ்வாறுஉரைககபபடட சிசுபாலன் அவர்மீது 

கோபித்தான். ௮வன் கோபி தததைககண்டு ௮பபோது ஸஹைதே 

வன் பேசததொடங்கினான். 

* சேதரஜாவே?/ இப்போது ஈட்ஈததெல்லாம நான் புத்தியி 

னால் ஆராய் ஈதுஈடத்தினது. ௮தன்உண்மையைக காசணததோடு 
  

1 மழசம் - தலைமை,



SPQ. ஸீமஹாபாரதம். 

நான் இல்கேசொல்துவறேன்; கேள. அரசர்களனைவருக்கும் இருஷ் 

ணன் ஒருவரேபெரியவா, வேறுயாருமில்லை, ஆதலால், அவர் எங்க 

ளால் பூஜிக்கபபெறறார்.- நீங்களெலலாரும ஓபபுககொள்ளவேண்டிய 

வர்கள, இரதராஜாக்களுக்குள் எவன் ௮தைப்பொறுக்கவில்லையோ 
அவன் உடனே சேனைகளோடும வா ஹனங்களோடும யுசதத்துக்குப் 

புறப்படட்டமெ. அவன்தலையில இதா என்கால்வைக்கபபடுறெ து. 

இவ்வாறு பூஜிதககாரணம என்னாற்சொல்லபபட்ட௮. எனக்கு எவ 

னாவது மறுமொழிசொல்லட்டும”” என்றான். அதன்மேல புத் இமான் 

களும கெளாவமுள்ளவாகளும பலசாலிகளுமாயிருஈத சாஜாக்களின் 

நடுவில் ௮வவாறு காலைக்காண்பித்தபோது அவாகளில் யாரும் ஒன் 

ுமபேசவிலலை. இவவாறு ஸஹதேவன் கண்ணனைபபற்றிசசொன்ன 

போது ஸ்வபாவமாகச சிவஈ இரக தசிசுபாலன்கண்கள் கோபத்தி 

னால் ௮திகமாசச்சிவுதன. ௮வளுக்குக கோபமுண்டானதைச்கண்டு 

பராக்ரமசாலியானபீஷ்மா மறுபடியம அவனுக்குக் இருஷ்ணனுடைய 

சிறகதகுணங்களையேசொன்னா. பேசுறெவர்களிலும் புத திமான்களி 

அம் சிறகதவரான பீஷ்மர் சசெபாலனையும ஸபையோசான எலலா௮ச 

சர்களையும் கூபபிடடு, “ராஜாககலே ! இருஷ்ணனைக்குறித்து ஸஹ 

தேவன்சொன்னது எதுவோ அுதுஸரிதான என்று அதியுங்கள். 

இன்னமும் அவரைபபறறிசசொல்லுகிறேன் ; கேளுங்கள் ”” என்றார். 

  

நாற்பத்துமழூன்றாவது அத்தியாயம், 

அர்க்காஹூணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

—— ee 
(கிரஷ்ணன்மஹிமையைப்பற்றி யுதீஷ்டிரர்கேட்க, பீஷ்மர்அவநடைய 

நாராயணரபத்தையும்உலகஸ்நஷ்டியையும்கூறியது.) 

  

யு இஷ்டிரர், பீஷ்மர்சொல்லியதைக்கேட்டவுடன், அக்காலக் 

இல யாவர்ககும கிருஷ்ணனைததெரிவிபபதற்காகத் திருமபவும் பிஷ் 

மசைககேட்கத்தொடங்கினார். ** பிதாமஹ?! தேவதையும ப்கவானு 

மாகிய கண்ணபிரானுடையசெய்கைகள எல்லாவறறையும் விரிவாகக் 

கேட்கவிரும்புிறேன். ௮வற்றைவிவரிததச்சொலலும, பிதாமஹசே! 

பகவானான கருஷ்ணனுடையஅவதாரங்களைபபற்றியும் செய்தகாரியங் 

களைபபற்றியும கருஷ்ணபகவானிட த்தில் பிரகரு தியானது எவ்வாறு 

இருக்கிறரதென்பதைபபற்றியும எனக்குச்சொல்லக்கடவீர் ”” ஏன்றார். 

பாதச்சேஷ்டரானஜனமேஜயசாஜாவே ! யு.இஷ்டிரரால் இவ்வாறுகேட்



ஸ்பாபர் வம், ௧௪௩ 

கபபட்டபீஷ்மர் ௮ஈதராஜஸபையில் தேவே இரனைபபோலவிளங்கு 
இன்ற கண்ணபிரான்முனனில்யில் சததருக்களைஸம்ஹரிசதவசான 

யு.தஷ்டிரரைகோக்கி மற்றவாசெய்தறகரிய : கண்ணபிசான்செய்கை 

களைச் சொல்லத் தாட்ங்கினார். அசசாக்காசானஜனமேஜயராஜாவே! 

௮.றிஞர்களில்சிறதவரும பிறருச்குப பயத்சைததருமசெய்சைகளை 
யுடையவருமான அரதபபிஷ்மா, தர்மராஜரிடத் திலிருக்குமதசசர் 

கள்கேட்க எதிரிகளைஜயிபபவனானசே ரொஜனைப பெயர்சொல்லி 

அழைத்து, கிருஷ்ணனைபபறறிபபின்வருமா றுசொல்லலானார். 

: ராஜாவே! யுஇஷ்டிரா ! எல்லாக்கும்மேற்பட்ட ரச்வாரு 

டையசெய்கைகளின்முறை யார்ககும் ௮அறியக்கூடாதது. அதுநிகழ் 

இறதையும சென்றதையுமபற்றிச சொல்லுகிறேன் ; ௧௭. யார்க்கும் 

புலபபடா த பிரபுவானபகவான் இப்கே புலபபடும்வடிவச்தோடுஇரு 

க்கிறார். தம்மாலேயே தாம்கிலைபெறறிருபபவரும, பிசம்மதேவருக் 

குத்தர்தையும அசைவற்றவரும அ௮ளவில்லாதவரும் எப்போ அமிருப் 

பவரும் ஆயிரம்கலைகஞம ஆயிரம்வாய்களும் ஆயிரம்கண்களும ஆயி 

7ம்கால்களும் ஆயிரமகசைகளும் ஆயிரமகாமககளும ஆயிரமகரீடங் 
களுமுள்ளவரும ஸாவவயாபிய/ம ஸாவஜ்ஞரும விச்வளுபியும ஒளி 

யுள்ளவரும ௮மேகமகிறங்களஞுளளவரும தேவாகளுக்குமு;தன்மையு 

மானபகவான் காராயணன்ஸ்றுஷ்டி க்குமுன் மூலபசகிரு இியைக் கடக 

இருகதார். அநதபபிரபுவானராராயணன் முதலில் ௮பபுவைப்படைத 

தார். அதன்பிறகு பகவான் ௮ஈதஜலத்தில் தாமே பிரம்மதேவரைப 

படைத்தார். நான்முகசானபிரமம2 தவர் மறறைலோகங்கள் எல்லா 

வற்றையம தாமேபடைததாா, அ இகா லகில் எல்லாலோகங்களின் 

உறபத்தியும இவவாறுதான் முசலில் பிரளயம்வா து ஸ்காவரஙகளும் 

ஜங்கமங்களுமஅழிஈது ஸ்சாலாஜஙகமங்களடங்கிய உலகங்களும் 

௮ழிஈது பிரமமா தே தவர்களும லயமாகிடி பஞ்சபூ தங்களும்மூழ்டி 

மஹத்தானது பிரகருஇயில லயமானபோது எல்லாவழறிற்கும்ஆதீ 

மாவும் ஸர்வேசுவாருமான ௮ரதகாசாயணன் ஒருவசேரின்றார். தாம 

ராஜாவே / எலலாத2தவர்களஞம தாராயணனுடையஅககங்கள், சாஜா 

வே! மேலுலகம அவருககுததலை ; 1ஆகாயம் சாபி) பூமி கால்கள் ; 

அசவினீ தேவர்கள் செவிகள் ; ச தரனுமஸமாயனுபகண்கள ; இநத 

சனும அக்னியுமாகிய இசண்டு?தவாகளும அ௮ஈதமஹாதமாவுக்கு 

(முகம். மற்றுமுள்ளதேவர்களனைவரும ௮மமஹாதமாவின் மற 

றெல்லாஉறுபபுக்களும. மாலிழையிலகோக்கபபட்ட மணிகள போல 
வசை விவ், sete வலவ வ me ron ee வவட யவ, 

இடைவெளி, 

 



௧௬௪ ஸரீமஹாபாரதம், 

எல்லாப்பொருள்களும் ௮வசை.௮சரயித்திருக்கன்றன. மஹாயோடு 
யம் ஸாவஜ்ஞரும் பாமாதமாவும் பாபபிரம்மமுமான நாராயணன் 

மஹாபாளயம்முடிந்தபிறகு எல்லாம தமஸ்என்னப்பட்டமூலப்சகரு 

இயில் லயித் இருப்பதைக்கண்டு தகாமேதம்மைப் பிரம்மதேவசாகலஸ்ரு 

ஷ்டித்தார். பாப்பிரமத் இனிட ச் திலேயேபிறந்தவரும் எல்லாப்பிராணி 
களுக்கும் ஈச்வாரும் குற்றமற்றவருமான அஈதபபிரம்மதேவர் ஸனத் 
குமாரரையும் ருத் இரரையும் தவமேதனமாசக்சொண்ட ஸப்தரிஷி 

களையும் ஏழுலகங்களையும் ஜனங்களையும் மற்றுமுள்ளஎல்லாவற்றை 
யும் படைத்தார். யுதிஷ்டிரா. அவர்கள் அநதமழுக்தக்காலங்களில் 

அந்ததந்த இடங்களில் பற்பலபொருள்களை உதபத்திசெய்தனர். 

அந்தமஹாத்மாக்களிடமிருந்து அழிவில்லாத 'பிரகருதியானது பல 

உருவங்களாக உண்டாயிற்று, பாரதனே.! அ௮னேககோடிகல்பங்க 

ளும் ௮னேகம்பிசளயங்களும் வரிசையாகக் கடஈதுபோயின. சாஜா 

வே. "மன்வஈ தாங்களும் தேவயுகங்களும் மனுஷ்யயகங்களும் பிர 
ளயங்களும் சக்கரம்போலச் சுழலகின்றன, உலகமஅனைத்தும் முகத் 
இல் 2விஷமுள்ளது, லோககாதராகிய ௮தப பகவான்நாராயணன் 

நான்முகக்கடவுளைப் படைத்து எல்லாலோகங்களுக்கும் ஈன்மைக்கா 

கத் திரும்பாற்கடலில்இருக்கறொர். எலலாலோகங்களுக்கும ஜனங் 

களுக்கும் பிரம்மதேவர் பிதாமஹர், ஆதலால், அவருக்கும் பிதா 

வானநாசாயணன் எல்லாவற்றிற்கும பிரபிசாமஹசாயிருக்கிறார். 

  

நாற்பத்துகான்காவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
—— KS — 

(மதுகைடவநடைய ஸம்ஹாரத்தைப்பற்றிச்சோ லலியது,) 

பு.திஷ்டிரா ! யார்க்கும்புலப்படா வரும புலப்படத்தக்க இவ்ய 

மங்களமூர்த்தியுள்ளவரும் ஸர்வேசுவாருமானபசவானே கரகாரசாய 
ணர்களா௫க் கிருஷ்ணனாஞர். எபபொழுஅமுள்ளவரும் எல்லாப்பிரா 

ணிகளுக்கும் அந்தர்யாமியுமாகய அந்தப்பகலான் காரியங்களுக் 
குத்தக்கபடி பிரம்மா, இர் இரன், ஸூர்யன் தர்மதேவதையெனப் பல 

ரூபங்களாக அ௮வதாரமெடுக்கறார், தேவலோகத்தில் தேவக்கூட்ட 

Been CFT திருக்கும் அவதாரங்களைச்சொல்வேன். ஆபிரயுக 
armen eee Ge teehee mee ஸர. மவ. வடை சட ச teense one ee வவ niet edna ay eT TAY ee, 

£ மன்வர்தரம்--ேதவயுகககள் எழுபத்சொன் று ( சேர்ந்தது. 

2 நாசத்தையே முடிவாசவுடைய த.



ஹபாபர்வம், ௧௪௫ 

காலம் தூங்கெபிறகு காரியங்களுக்காகத் சேவர்க்குர்தேவரும் 

லோககாதருமானபகவான் அவ தரிக்களுர், தேவருக்குர்தேவரும் 
லோகராதரும் ௮திதேவரும் ஜ்வலிக்கன்ற அக்னிக்கொப்பான 

ஒளியுள்ளவருமான 'பகவான் அனே கஆயிரவருஷங்களுக்குப் பிறகு 

பிரம்மாவையும் சச்யபரையும் கபிலரையும் பரமேஷ்டியையும் தேவர் 

களையும் ஸபைதரிஷிகளையம சல்கரரையும் எனத்குமாரரையும் பிரஜை 
சளைஸ்ருஷ்டிபபவராயெ மனுவையும் முதலில்படைத்தார். ஸ்தாவ 

7ங்களும ஜங்கமங்களும் தேவர்களும ௮ஸுரர்களும் காகர்களும் 

சாக்ஷஸர்களும் அழி து£பான பிரளயகாலத்இல் கடல்நடுவிலிருப்ப 

வரும், யாசாலும் ஜயிக்கமுடியாதவரும, யு.தீசஞசெய்யவிருப்பமுள்ள 

வருமான மதுகைடவசென்னும் ௮ண்ணன்தமபிகளிருவர் ௮ந்தப்பக 
வானால் கொல்லபபட்டனர். அளை ஈர்களுக்குமுகன்மையான ௮வ் 

விரண்டு மஹாஅ௮ஸ்-ஈரர்களும் ஆ இயில் அகதபபகவானால் மண்ணைப் 

பிடிதது, யாசாலும வெல்லப்படாமலிருக்கும்படி வரன்கொடுத்துப் 
படைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரும் கருங்கடலில் துயின்ற அர்த 

மஹாத்மாவான விவ்ணுவின் காதுக்குறுமபியிலிருக துபிறர் து இச. 

ண்டுபெருமலைகளைபபோல நின்றனர். பிரம்மாவினால் ஈன்றாகஏவப் 
பட்ட வாயுதேவதை தானே அவர்களுக்குள்பிரவே௫ித்தான். ௮த 

னால் அ௮ந்தபபெரியஅஸுரர்கள் ஆகாயத்தைமறைத்துக்கொண்டு வள 
ர்ந்தனர். காற்றளவாக விருத்தியடை ஈத அ௮வ்வஸ₹ரர்களைக்கண்டு 

பிரம்மதேவர் மெல்லத்தடவினார். அவர்களில் ஒருவனை மிகமிருது 
வாகவும் மற்றொருவனைக் கடின।நாகவும் உணர்ந்தார். ஜலத்இல்பிற 

ந்தவரான பிரம்மதேவர் மிரு துவாயிருந்தவனுக்கு மதுவென்றும் 

கடினமாயிருஈதவனுக்குக் கைடவனென்.றும் தாமே அவ்விருவருக் 

கும் பெயரிட்டார் தர்மராஜா வ. இவவா.றுபெயரிடப்பட்ட ௮வ 
விரண்டுஅஸ-சர்களும் பலத் இனால்கர்வங்கொண்டு திரிந்து ஆகாய 
மெல்லாம்வியாபிதகனர். முறறிலும்்அச்சமற்ற அ௮ர்தமதுகைடவர் 

கள் அ௮காயமழமுழுமையும் மறைத்து யுத்தஞசெய்யவிரும்பி எல்லா 

உலகதஇன் பிளயமாகயெசமுத் இரத்தில் இரிஈதனர். sme gv 
ரர்கள் வருவதைக்சண்டு உலகங்களுக்குக்கா் தீதாவானி பிரம்மதேவர் 

உலகமெங்கும் ஒரேகீசாகஇருக்கும் ௮ஈகக்கடலுக்குள்மறைந்தனர். 
அக்தப்பிரம்மதேவர் பத்மகாபருடைய நாபியிலிருர் துகி ம்பின தாம 

சைமலரினின்்றும தாமாக(2வஜனித்தார். .அற்தக்கமலம சேற்றில் 

உண்டாகாதது. லோககர்த்தாவான பிரமமதேவர் தாமிருக்கவிட 
மாயெ அ௮ந்தக்கமலத்தைப் பூஜித்தார். ௮ந்தராராயணலும் கான் 

நீ ௧௯



௧௪௬ ஸ்ரீரஹாபாரதம். 

முகனுமாயெஇருவரும் ௮னேகம்பஇினாயிரவருடங்கள் ஜலத்துக்குள் 
௮சையாமல்படுத் இருந்தனர். வெகுகாலத்திற்குபபிறகு பிரம்மாவிரு 
ந்தவிடத்திற்கு. அநர்தமதுகைடவொன்னும் இண்டு ௮ஸ-ுாரர்சளும் 

வந்.தனர். லோகநாதரும் பேசொளியுள்ளவருமான பத்மராபர் அவர் 

களைச்சண்டு கோபத்தால் சவந்தகண்களோடு படுக்கையிலிருஈது 
எழுந்தார். யுதிஷ்டிரா! மூன்றுலோகங்களும ஜலமாகவிருந்த ௮ 
தீபபயங்கரமானகருங்கடலில் அரதப்பத்மராபருக்கும் அவ்விரண்டு 

௮ஸ-ஈரர்களுக்கும் பயங்காமானயுத்தம் உண்டாயிறறு, அநதக்கடுஞ 

சண்டை ஆயிரக்கணக்கானவருவங்கள் ஈடர்தது. அரதயுததத்தஇல் 
அவ்வஸுுரர்கள் சேரர்வையடையவில்லை, யுததத்தில் அடங்காத கொ 

முப்புள்ள ௮வ்வஸுரர்களிருவரும் நெடுங்காலமானபிறகு ஸமர்த்த 
சான நாராயணனைப்பார்த்து மனத்தில் கதோவத்துடன், ** யோ? 

உம்முடையயுத்த.த்தினால் நாக்கள மூழ்ஈதோரம். நகீர்எங்களுக்குச்சிற 
ந்த ஈமனாயிருக்இதீர். nog Kena நனைக்கபபடாதஇடத்தல எங்களைக் 
கொல்லும். தேவசசேஷ்டசே ' உமமாலகொலலபபட்டராங்கள் உமக் 

குபபுத்திர்களாகக்கடவோம். எவன் எங்களை யுத்த.த இல்ஜயிபபனோ 
அ௮வனுக்குப பிளளைகளாகுமபடி நாங்கள கடடனையிடபபட்டி ௬௧௧௫ 
றோம்?” என்றுகூறினர், ஈச்வாரானராராயணன் அவர்கள்சொன்ன 

தைக்கேட்டவுடன் ஈகைத்துக்கொண்டே யுததததில் மதுகைடவர் 

என்னும் ௮ஈதஇரண்டு ௮ஸ-ஈரர்களையம தமதுஇருபுஜங்களாஓம 

துடைகளாலும் கசக்கி வகஞசெய்தா கொலலபபட்டுத தண்ணீ 

ரில்கரைக்கப்பட்ட ௮வ்விரண்டுே 2, ககங்களும ஒன்றாகபபோயின. ஜல 

தீதின்௮அலைகளினை அடி.க்கபபடட ௮௩த.௮ஸுரா தேகங்களிலிருகது 

கொழுப்பு வெளிபபடட து. Hosp அவவிருவா கொழுபபினா 

௮ம் வியாபிக்கப்பட்மெறை தது. பகவானாகியகாசாயணன் பிறகு பல 
வகைடபிராணிகளைப படைத்தார் தர்மராஜாவே ' பூமி முமூதும wa 

வஸுுரர்களின் கொழுபபினால் மூடபபடடதனால் ௮பபோதுமுதல 

! மேதினிஎன்று சொல்லபபடுகிறது, பதமராபருடைய பிரபாவத இ 

னால் பூமியானது மனிதர்களுக்குச் சாசுவசமான இடமாகச் செய்யப் 
$ பட்டது, 

! மேதஸ்என்னும் கொழுப்பையுடைய 2.



ஸ்பாபர்வம், ௧௪௭ 

நாற்பத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 
—~ KE 

கெளாவச்சேஷ்டனே ! அனேகமரயிரம அவதாரங்கள் நடர் 

இருக்கின்றன. கூடியவரையில் அவற்றைககுறித்துசசொல் லுவேன் ) 

கேள். 

ஆதிகாலத்தில் கடலநீரில்துபின்ற பத்மராபருடைய எந்தத் 
தேகத்தின் நாபீகமலத இல தேவர்சளும ரிஷிக்கூட்டங்களும் பிறக 
தனசோ ௮ஈத௮வதா£ம !பெளஷ்கரிசமஎன்றுகூறபபடுகறது, மர் 
இரங்களும் பிராம்மணங்களுமாகியவேதங்கள் உருககொண்டதாகிய 

பகவானுடையவராகாவ தராம புசாணங்களில சொல்லப்பட்டிருபபது 

செவிகளுக்கின்பமாகஇருககிறதஅ. அபபோது தேவர்களுக்கெல்லாம் 

ச்சேஷ்டரும் பெருகதவமுளளவரும மாயைக்குமேதபட்டவரும் 

மஹிமைபொருஈ தியவரும தர்மமும ஸத தியமுமஉருக்கொண்டவரும் 

இருமகளைவிடமி௮கலாதவரும தமதுசரிததாததினாலும் பராக்சமத 

இனாலும பூஜிக்கப்பெறறவருமான விஷ்ணு கான்குவேதங்களே காலு 

காலகளும, யூபஸ்தம்பமே கோரபபலலும், யாகங்களே பறகளும், சய 
னம்என்னபபட்டக்னியின்மேடையே முகமும, அக்னியே சாவும், 

தர்பபங்களே சோமங்களும, பிரமமாஎன்னுமரிதவிக்கே தலையும், 
இசவுபகல்கள் கண்களும, வேதம் அங்கமும, ஸ்வரங்கள் ௮ணிகளும், 

கெய் நோசியும, கெய்எடுக்கும்பாத்திமானசுருவமே அடி.ழக்கும, 

ஸாமவேசகோஷமே ஒலியுமாகவிளக்கும வசாகரூபதலதயெடுத்து 
மலைகளும் செடிகளும காடுகளும் அ௮டககய பூமியைஜலத்திலிருஈது 

தூக௫னா. வெளிடடொருளகளாகிய ஜடங்களுக்கும் உட்பொருள்க 

ளாஇயெஜீவன்களுககும ஆதமாவும, காண்பதற்கினியவரும, சிறந்த 

ஒளியுள்ளவரும, யோகியும, முதன்மையானசாஸ் இரங்களே உருக் 
கொண்டவரும், எலலாவற்றிற்கும மேற்பட்டவரும், நிலதவரு தவரு 

மானஅரதவரசாகமூர்ததஇக்கு, பிராயசசிததமேமுகமும, யாகபபசுவா 

கியஆடேமுழங்காலகளும்,தர்மமேஉருவமும், 3உதகாதாவென்பவன் 

செய்யும் ஸாமகானத்தோகூடியஹோமமே ஆண்குறிபும், பசுக்க 

ளும் ஸோமலதையுமேபீஜங்களும், மர இரங்களேஎ ஓமபுகளும், யாக 

வேதிகையேதோள்களும, கெய்ம்மணமே தேகவாளனையும், ஹவ்ய 
  

1 புஷ்சாம்என்னும்சமலத்திலிருகத உலகச்சைப்படைத்ததபத்தி Ht 
syugrispé@ ‘GQuerasehisn’ sor gQuunt. 

2 gaGiojaer, 3 யாகத் தின்ஒருரிச்விக்கு. 

 



க௪று ஸரீமஹாபாரதம். 

மும்கவ்யமுமே மலமூத் திரங்களும், பிராக்வம்சமென்லனும் யாகசாலை 

யின்முன்பாசமே தேகத்தின்முன்பாகமும், யாகதீக்ஷைகளேபலமும் 
திக்திணையே மனமுமாயிருஈகன, மேலும் உபாகாமழென்னும் அத் 
இயயன.தாம்பமே ௮ழூயஉதடும், பாவர்கயமஎன் னும்யாகாங்கமான 

திரியையே அுலங்காரமானசுழியும, யஜ்ஞசாலையே தனக்குத்துணை 

யானபத்நியும், (சொ.றிவதறகுளள ) சச்னமயமானகொமபே உயசமான 
கொம்புமாகஇருஈதன. என்றுமழியாத ஈச்வாரான விஷ்ணுவானவர் 

இவ்வாறு யஜ்ஞவராஹசாகி ஸமுத்திரததில் அழுந்தி, குன்றுகளும் 
செடிகளும் காடுகளுமஅடங்கெ பூமிமுழுதையும தூக்னொர். ௮௩ 

தீத்தண்ணீரில் முழுகிபபோன தமதுகேவியானபூமியை மார்க்கண் 

டேயர்பார்தீதிருக்கையில கொமபினால்தூக்கினா. தேவர்க்கும்ஈச் 

வாரும் ஆயிரஈதலைகளுள்ளவருமாகியபிரபு உலகங்களின்ஈன்மையைக் 

கருதிச் தம்கொம்பினால் பூமியைத்தூக்கி கிலைநிறுத் தினார். கடலை 

ஆடையாகஉடுத்தவளும் பூஜிக்கத்தக்கவளுமான பூமிதேவி ஈடந்த 

அம் ஈடக்கன்றதும் இனிஈடபபதுமான எல்லாவற்றிற்கும் ௮ந்தர்யா 
மியான யஜ்ஞவராகரால இவ்வாறுஎடுககபபட்டாள. தேவர்க்கும்தே 

வசானவிஷ்ணுவினால தானவாகள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டார்கள். 
இவ்வாறு ,வராகாவதாரத்தைபபறறிச சொன்னேன். இனிசூங்க 

வடிவமெடுத்து ஹிரணியகசிபுவைககொன்ற காரஸிம்மாவதாரத்தைக் 

கேள், 

  

நாற்பத்தாறாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
—— Sh Re 

(நரஸிம்மாவதாரம்.) 

தீர்மராஜாவே / மிகுகதபலசாலியும பலத தினாலகர்வமடைஈ தவ 

னும் தேவாகளுக்குபபகைவலும மூன்றுலோ கஙகளுச்கும் முள்ளைப் 

போன்றவனும ௮ஸ-ஈரர்களுக்குமூலபுருவனும பசாக்£மத்தில்ஒப் 

பற்றவலனுமான ஹிரணியகடிபுவென்னும ௮ஸுராஜன் ஒருவனிருக் 

தான், ராஜாவே! ௮வன் கடலுக்குள்பிவேசிததுப் பதினோாயிச 

த்து நூறுவருஷகாலம் சிறந்தகவஞசெய்தான். ௮வன் மெளனவ 

ரத.த்தைவுஹித்து அனுஷ்டானத்திலும் உபவாஸத்திலும் உறுஇயாக 

அசைவத்திருந்தான். குற்றமறறவனே !! ௮வன் மனத்தையும்ஃம்பு 

லன்களையும்அடக்கப் பிரம்மசரியலிரதத்துடன் செய்தத்வத்தின௮ம்



ஸ்பா பர்வம, ௧௫௪௯ 

நியமத் தினுலும் பிரமமதேவர் அவன்மீது ஸஈதோஷமடைர்தார். 

ராஜாவே! அபபோது, தாமேஉண்டானவரும், ஜங்கமங்களுக்கும் 
ஸ்தாவாங்களுக்கும்தந்தையும, பிரம்மஜ்ஞானிகளிற் , சிறஈதவரும், 

மஹிமையும8சுவரியமும் பொரு இனவரும, ஸடிர்யனைப்போலப் 

பிரகாசிப்பதும ஹமலங்கள்கட்டின துமாகய விமானத் தஇலேறினவரு 

மான பிரமமதேவர் ஆதித்யர்களும் வஸுக்களும ஸாதயர்களும் 

மருத்துக்களும ருத் திரர்களும் விசுவர்களும் யக்ஷர்களும் ராக்ஷஸர் 
களும் கன்னார்களுமாகியதேவர்களாலும இசைகளாலும் இசைக் 

கோணங்களாலும ஈஇகளாலும் கடல்களாலும் ஈக்ஷத்இரங்களாலும 

முகூர்ததங்களாலும ஆகாயதகதிற்சஞ்சரிக்கும்மற்றக்கொிஹங்களாலும் 

தவத்இற்ிறாததேவரிஷிகளர்லும் ஸித்தாகளாலும் ஸபதரிஷிகளா 

௮ம மிக்கபுண்ணியவான்௧ளானராஜரீஷிகளாலும கந்தர்வர்களாலும் 

௮பஸாஸின் கூட்டங்களாலும மறறுமுள்ளஎல்லா த் தேவர்களாலும் 
சூழப்பட்டவராக ௮ஈதஅஸ*ுானிடமதாமேவகது, ** நற்றவமுள்ள 

வே / பக்தியுள்ள உனது இரதத்தவத் தினால் சான்ஸுதோலஷமடைக் 

தேன். வாமகேள். உனக்கு ஸுகமுண்டாகட்டும். ந நினைத்தபயனை 
யடைலாய் '” என்றுசொன்னார். அதனைக்கேடட ஹிரணியககிபு, 

: சேவச்சேஷ்டசே ! தேவர்கள, கநதர்வர்கள, யக்ஷர்கள், "நாகர்கள், 

ராக்ஷஸர்கள், மனிதாகள், பிசாசர்கள்இவர்கள்யாரும என்னைக் 

கொல்லவலலாாகாமலிருக்கவேண்டும. உலகங்களுக்கெல்லாம கார்த் 

தாவே / இறந்ததவமுள்ளரிஷிகளும கோபித்து என்மேலிடும்சாபங் 
கள் பயன்படாமலிருக்கக்கடவன. ஆயுதத்தினாலும் ௮ஸ்கரத்தன 

ஓம் மலையினாலும மாத்தினாலும் 'உலர்ஈததனா ௮ம ஈரமுள்ள தனாலும் 

மற்றொன்றினாலும் என்னைவதஞ்செய்யக் கூடாமலிருக்கவேண்டும். 

பிதாமஹசே / அகாயததிலும பூமியிலும இரவிலும் பகலிலும உள்ளே 

பூம் வெளியிலேயும எனக்கு வதமரேரிடாமலிருக்கவேண்டும். பசு 

க்சளாலும 2மிருகங்களா லும பறவைகளாலும் ஊாவனவற்ரூலும் என 

ககு மாணம்வசாமலிருக்கவேண்டும, இரதவாநதான் கான்விரும்பு 

வ. தேவர்க்குகதேவசே.! நீங்கள்கொடுக்கிறதாயிருந்தால் கான் 

Qos வரங்களைச்கேடசிறேன் ” என்றுசொன்னான். * 1 அயபா / 

மேலானவையும பு துமையானவையுமான இரதவாங்களை உனக்கு கான் 
கொடுத்தேன். நீவிருமபினவாங்களெல்லாவற்றையும நிச்சயமாகப் 

பெறுவாய் ”” என்றுசொல்லி, அக,தப்பகவானாள பிரம்மதேவர் ஆகாய 
மார்க்கமாகவேசென்று பிரமமரிஷிகளின் கூட்டங்களினால் பூஜிக்கப் 
  

1 நாட்டுமிருகஙகள், 2 காட்டுமிருகங்கள்,



௧௫௦ ஸீமஹாபாரதம், 

பட்டவாாகப் பிரம்மலோகதஇில்விளங்னொர். அவர் வாம்கொடுத்த 

தைக்கேட்டவுடன் தேவர்களும் காகர்களும சுநதர்வர்களும முனி 
வர்களும் பிரமமாவினிடமசென்று, * பகவானே ! இநதவசத்இனால் 
௮க௮ஸுரன் எங்களைப்பிடிபபான். பகவானே . ௮தனால்கயை 

செய்து ௮வனைவதஞ்செய்வதற்கு உபாயகதை.ஆலோடிக்கக்கடவீர் ” 

என்றனர். உலகங்களுக்கு௮னுகூலமான அவர்களுடையசொல்லைக் 

கேட்டு மஹிமைபொருந் இயபிரம்மதேவர் தேவக்கூட்டங்களனைவரை 
யும்பார்த்த, “தேவர்களே! அவன்செய்த தவச்தின்பயனை ௮வன் 

பெறவேண்டியது அவ௫யகதான். தவபபயன்முடியுமபோது பகவா 
னானவிஷ்ணு ௮வனை வதஞ்செய்வர் ” என்றுசொன்னார். இவ்வாறு 

அவன் வதத்தைபபறறிப பிரம்மசேவர்சொன்னதைக் கேட்டபின் 

௮ தத்தேவர்களனைவரும ஸுதோலக டன் தர்தம்திவ்பலோகங் 

களுக்குச். சென்றனர். வரமகடைததவுடனே அதவாச் இனால்கர் 

வங்கொண்ட ஹிரணியகபுவென்னுமஅஸ-ஈன் ௮ஈதஜனங்களெல் 

லாசையும அன்பபபடுததினான். ௮ஈதஅஸுரரசாஜன் அஸுரக்கூட் 

டங்களினால் சூழபபடடு சாஜ்யா திபத்தியஞ்செய்தான். லோசாலோ 

கம்என்னபபடட சக்கரவாளபர்வததஇறகு உடபட்ட ஏழுஇவுகளை 
யூம் தன்பீலத்தினால உட்படுத்தினான். தேவலோகத் இிறகுரியபோகக்க 

ளெல்லாவறறையும இவ்வுலகத்தில் அவன் பூர்ணமாகறுடைஈதான். 
தானவனாகிய ௮௧த௮ஸுசராஜன மூன்றுலோகங்களிலுமுள்ள தேவர் 
களாவென்று மூன் நுலோகஙகளையும் தன்வசப்படுச௫இ ஸ்வர்க்கத்தஇல் 

வாஸஞ்செய்தான். வசததினாலமதங்கொண்ட அந்தமஹாபலசாலி 

யானஅஸ-ஈரன் தேவலோகத்தில்வாலஞைசெய்து எல்லாஉலகங்களை 
யும்ஜயித்து, *இஈஇரன், ௪ஈஇரன், அக்னி, வாய, ஸூர்யன், ஜலம, 
ஆகாயம், ஈகஷச் இரங்கள், பத்துத்துசைகள், அஹம, கோபம், காமம், 

குசோதம், வருணன், வஸுக்கள், 1அரியமன், யக்ஷர்களுக்கும்ன் 
னசர்களுக்கும் சாஜாவுமதனங்களுச்கு அதிபதியுமானகுபோன் ஆகிய 

இவர்கள்எல்லோருமாக * கானேஇருபபேன் ? என்றுசொல்லி ௮ப் 

படியே பலவாதமாக அவர்களுடையஇடங்களைஆக்சமித்து அவர்கள் 

௮ கொசங்களையும் எடுத்அக்கொண்டான். (தேவச்சேஷ்டர்களாலும் 
கன்னாச்சேஷ்டர்களாலும் உயாநதயாகங்கள்செய்து பூஜிக்கப்பட 

வேண்டியவனானான். ௮வன் காகத் இலிருப்பவர்களைக் கொண்வெக்து 
ஸ்வர்க்கத் இிலிருச்கச்செய்கான். பலசாலியான அ௮ர்த௮ஸு*ரராஜன் 

இவ்வாறானகாரியங்களைச் செய்தபிறகு _ரிஷியாச்சமங்களில் ல் முஹானு 

ர டத்லாதசாதித்யர்சளில்ஒருவன்.



av LIT Lit as tb. ௧௫௧ 

பாவர்களும், ச்லாக்கெயமான தவமுள்ளவர்களும, ஸத்.இியமும தர்ம 

முநதவருதவர்களும, ஜிதேர இரியர்களுமான முனிவாகளைப் பீடித் 

தான், அஸுரர்களை யாகங்களின் ஹவிர்பபாகங்களுக்கு உரியவர்க 

ளாகவும் தேவர்களை யாகஞ்செய்பவர்களாகவும் செய்தான். தேவர் 

கள் போனஇடங்களெல்லாம அவனும் போய்க்கொண்டிருந்தான், 

தேவர்களின் ஸ்தானங்களை ஆகாமிதது அசசுபுரிகதான். இவவாறு 

அநதத்துராத்மாவுக்கு 8 தகோடியே எழுபதினாயிரதது அறுபத 
தொருவருஷங்கள் சென்றன. அவ்வளவு வருஷீகாலமும் அகத 

அ௮ஸுசசாஜன் எல்லாச்சுகககளொடும வீச்வரியத்தையடைக இருந் 

தான். ௮திகபலசாலியான ௮ஈத௮ஸ-சரரஜாவினால் மிகத துன்பு_நத் 

தபபடட அரதத்தேவாகள் சிவனையும இக இரனையும முன்னிட்டுக் 
கொண்டு பிரமமலோகமசென்றனர்.௨ பிரமம£தவரையடைஈது வய 
ளைபபட்டுக் கைகூபபி, “பகவானே ?! சென்றதறகும் வருவதற்கும் 

ஈசுவாரே ! இங்கேவஈ இருக்கும எகககைக காபபாற்றக்கடவீர். எங் 

ஞக்கு இப்போது அலலுமபகலும சொடியஅஸுமான்பயமே இருக் 

இறு. பகவானே ' நீர் சுயமாகஉண்டானவர் ; எல்லா௮ுஸுரர்களை 

யம ஆதியில உண்பெண்ணினவா ; எலவாவநறிறகும் ஈச்வார் ; ஹவ் 

யங்களையும கவ்யங்களையும படைததவா ; யாருக்கும புலபபடாத 

ஹேலபுருஷர் ; அழிவிலலா தவர் 
டுப, பிரமமதேவர் :: தேவாகளே ! கேளுங்கள். இஈதஆபதது இப 
படிநேருமென்று என்னாலும் அறியமுடியவில்லை. !புருஷரும் 2விரவ 

ரூபரும் பேசொளிபொருக தினவரும் எலலாபபிராணிகளுக்கும் அறிய 

்” என்றுசொன்னாகள. ௮தைக்கேட் 

வும் சரதிக்கவும்கூடாகவரும பிர்புவும் அழிவில்லாகவருமான ஈர 

காராயணாதாம இரநதவயளனைகாலததில எனக்கும உங்களுக்கும முக் 
இயமானஆதாரம, நாராயணன் அவயக்தமஎன்று சொல்லபபடட 

மூலபபிரகிருதிக்கும மேற்பட்டவர். , கான், அஈதுவயக்தத்இலிரு 

ஈது பிறாதவன். ஜனங்கள, லோகங்கள், தேவாகள, அ௮ஸுரர்கள் 

எலலாரும என்னிடமபிறகதவாகள், தேவர்களே உங்களுக்கு கான் 

எவவாறோ அ௮வவாறே எனக்கு நாராயணன் ; எலலாருக்கும கான் 

பிதாமகன், ௮தவிஷ்ணு எல்லாருக்கும பிரபிதாமகா. ௮கஈதவிஷ்ணு 

Haan srs கொல்வது இண்ணம அவருக்கு முடியாதது ஒன்று 

மில்லை. ஆதலால், விரைவாக ௮வரிடமசெல்லுங்கள் ்" என்று சொன் 

னார், பரதச்சேஷ்டனான யுதிஷ்டிரா பிகாமஹா, சொன்னதைக் 

கேட்டவுடன் அநதததேவர்களனைவரும. பிரம்மே திவருடன் கூடவே 
ee ee er 

ஆத்மா. 2 ஏல்லாம தாமாக இருப்பவர்,



௧௫௨ ஸ்ீரஹாபாரதம். 

இருப்பாற்கடலுக்குச்சென்றனர். சாஜாவே! ஆஇத்யர்கள், வஸுக் 

கள், ஸாத்யர்கள், விசவேதேவர்கள், மருத்துக்கள்,௬ுததிரர்கள், மஹ 
ரிஷிகள், அழகுள்ள அசுவினீதேவர்கள்முதகலான தேவர்களனைவ 

ரும் தங்கள்கூட்டத்தாருடன் நான்முகனைமுன்னிட்டு 'சுவேதத்விபம் 

சேர்ந்தனர். “4 தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசுவாசே / ஹிரணியசடபுவை 

வதஞ்செய்து இபபோது எங்களைக் காபபாற்றக்கடவீர், தேவர்க 
ளுக்கெல்லாம்உத்தமசே! பிசமமாமுதலான எங்கள்எல்லாருக்கும 

முதல் ஸ்ருஷ்டிகாத்தா நீர்தாம். மலாரஈததாமசையின் இதழ்போன்ற 
சண்களையுடையவசே / பகைவர்களுக்குப பயங்கரசே / அ௮ஸுரவம 
சக்தை௮ழிப்பதற்கு நீரே எங்களுக்குச் சாணமாவீர்”” என்று தேவர் 
கள்சொன்னார்கள். பரிசத்தமானபுகழுள்ளவரும காணக்கூடாதவ 

ரும் எல்லாபபிசாணிகளுக்குமதத்மாவுமானமஹாவிவ்ணு தேவராக 
ளின் ௮ர்தச்சொல்லைக்கேட்டவுடனே மறுமொழிசொல்லத்தொடங் 

கினார். 

* அமரர்களே !/ பயத்தைவிடுங்கள், உங்களுக்கு நான் ௮பயம 
தருகிறேன். தேவர்களே ! ௮தேஸ்வர்க்கக்தைக திரும்பவும் சக் 

இரத்தில் பெறுவீர்கள். வாமபெற்றதனால் கர்வமடைந்தவனும் இநதி 
சா இேதேவர்களால் வதஞ்செய்யமுடியாதவனும் ௮ஸுரராஜாவுமான 

அஈதஹிசண்யனை ௮வனினங்களுடன்கான் இதோ கொல்லுகிறேன் ” 
என்றார். அதுகேட்ட பிரமமா, “பகவானே! தேவர்க்கும்தேவ 
ரானவர்களுக்கும் ஈசுவாரே! இரதத்தேவர்கள் மிகவருச்தியிருக் 

கின்றனர். அதலால், ௮ஈத௮ஸ-ரராஜனைச FEeTS Reo கொல்லு 

வராக; ௮வனைக்கொல்ல இதுகாலம் ; தாமதம்செய்யலாகாது ; வாம 

பெற்றுக் கர்வங்கொண்ட ௮ஸுரனை அவன்இனத்தாருடன் நீர்கொல் 

லும்” என்றுசொல்ல, விஷ்ணு, : அவ்வஸுரனைகத் துரிதமாகவே 
௮.ழித்துவிடுவேன். ஆதலால், தேவாகளும நீரும உங்களஉலகங் 

களுக்குச் செல்லுங்கள ”” என்று மறுமொழிகூறினா. ராஜாவே. 
இவ்வாறுசொல்லிக தேவர்களை ௮னுபபினபிறகு, ஈசுவாரும் பகவானு 

மான ௮ஈதமஹாவிஷ்ணு, பாஇஉடம்பு மனிதவடிவமாகவும பாதி 

உடம்பு சங்கவடிவமாகவுமுள்ள நாஸிம்மரூபம்எடுத்துப் பயங்கா 
மானரூபமும் பேரொளியுமுள்ளவசாகக் கையினால்கையைப்பிசைர்து 
வாயைத் இறர் அுகொண்டு ஈமனைப்போல ஹிரண்யக௫புவினிடம் போ 
னார், மிகுந்தபல மூள்ள சரஸிம்மருபத்தோவொ தீ ௮ந்தமஹாவிஷ்ணு 

வைக்கண்டு, அவவஸுரர்கள் Descends ஆயுதவர்ஷங்களை 
வடட வ வல வகை கவண் சத். மரவகை, வக வைவ் மணை. வடைய. அசறமவளகைககல னரா?   

i இருப்பாற்சடலிலுள்ள Bay.



ஹபாபர்வம். கடு 

அவர்மேல் வர்ஷித்தனர். ௮வர்களால்விடபபட்ட ஆயுதங்களெல்லா 
வற்றையும் ஹரியானவர் விழுங்கவிட்டார். யுத்தத்துக்குவ;த ௮னேக 

மாயிரம்அஸ ரர்கமாக்கொன்றார். கோபங்கொண்ட மஹாபலசாலிக 

ளான அவ்வஸ-ஈர்கசானைவசையும்கொன்றபிறகு மிக்ககோபத்துடன் 
பலத் தினால் கர்வங்கொண்ட ஹிரண்யனை ௭ இர்த்தோடினார், இருண்ட 

மேகநிதமுள்ளவரும் நீிருண்டமேகமபோலக்கர்ஜிப்பவரும் மேகத் 
இன்மின்னலைப்போலப் பிரகாசிக்குமஒளியுள்ளவரும் மேகம்போல 

வேகமுள்ளவரும் இறஈத சக்தியுள்ளவருமாகய அரதபபகவான், 
௮, இகபலமும கொழுப்புமுள்ளவனும கொழுததபுலிபோன்றபசாக் 
சமமுள்ளவனும கர்வித்தறுஸுரககூட்டங்களினால் காபபாறறப்பட்ட 

வனுமாகடிய அச கஹிரண்யக௫புவென்னும ௮ஸுரனுடன் ஈகங்களா 

௮ம் பற்களாலும யுத்தஞ்செய்து ஸா்இ.பாகாலச்தில் விட்டுத்தலை 

வாயிலில் அ௮ஈதஹிரண்யனைக் தமது துடைமேல்வைத்துக்கொண்டு 
விரைவாக ஈகங்களால கிழித்தா கஇறரதபல்மும பராக்ரீமமுமுளள் 

வனும் வாம்பெறறதனாலகர்வித்தவனுமாகிய ௮ஈதஅ௮ஸுரச்சேஷ்ட 
னைத் தேவசரேஷ்டரானவிஷ்ணு தமபசாகரமததினால் கொன்ளறா. 
மஹா மஹிமையுள்ளபகவான் ஹிசண்யகடிபுவையும மதறுமுள்ள 
அ௮ஸுரர்கள்௮னைவரையும கொன்று தேவர்களுக்கும மனிதர்களுக் 

கும் ஈன்மையைசசெய்து பூமியில தாமததைகிலைகிறுத்தி ஸஎந்ேதோஷ 
மடைந்தார். பாண்டுபுக்தானே ! இரதநாஸிமமாவதாசம் என்னால் 

உனக்குச்சொலலபபட்டது. மஹாத்மாவான விஷ்ணுவின் வாமனாவ 

தாசத்தைப்பற்றியும கேள. 

நாற்பத்தேழாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாூணபர்வம். (தோடர்ச்சி) 

(வாமனாவதாரம் ) 

தர்மராஜா ! முன்னொருதிசேதாயுகத்தில் சூரனும் பலததில் 
ஒப்பற்றவனும மமீனாதீரமூள்ளவனும வி2சாசனன் ஷமாதனுமான 

பலிஎன்னும ௮ஸுரசாஜன் ஐருவனிருஈகான். மஹாசாஜாவே? 

அதக்காலத்தில் ௮,தப்பலியானவன் தன்பசாக்ரமத் இனால் இக இரணை 

ஜயிபபதற்காக அ௮ஸுரக்கூட் டங்களினால் சூழபபட்டவனாக இந்திர 

லோகம்சேர்ஈதான், அந்தக்காலத இல் அகதபபலியிஞல் ௮சசமுறச௪ 

செய்யப்பட்ட இக்ரா இ2தவர்கள் அனைவரும்சேர்ந்து பிரம்மாவை 
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௧௫௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

முன்னிட்டுக்கொண்டு இருப்பாற்கட லுக்குச்சென்று ஈசுவாசானகாசா 

யணனைத் அதிசெய்கனர். அபபோது அகதஹரியானவர் அந்தத் 

தேவர்களுக்குத் தமதரிசன த்தைக்கொதெதார், அரதப்பிரபுவுக்குத் 
தேவர்களின் மேலுள்ள சுருளையினால் ௮ இதியினிடம ஜனனமநோரத 

தாகச் சொல்லபபடுகிறது, இரதக் கண்ணபிரான் ௮இஇயின்புக் 
இரரரகவும்பிறச்.து விஷ்ணுவெனற க்யாதிபெற்று Qo Sr gee 

இளையஸஹோகாராயிருஈதார். அதேகாலததில பலதஇலும் பராக்ச 

மத்திலும்சிறாக அ௮ரத௮ஸுாரனான்பலி யாகங்களில்சிற க அசவ 

மேதத்தைச் செய்யத்தொடங்ூனான். யுதிஷ்டிரா / அஸுரசாஜாவின் 

அர்குயஜ்ஞம ஈடநதுகொண்டிருசகையில அாதவிஷ்ணு பிராம்மண 

வேஷததால்மறைஈது க்ஷ/ளாமசெய்துகொண்டு குடுமியுடன் யஜ் 

ஜஞோபவி.தததையும் இருஷ்ணாஜின ததையுமதரிததுப பலாசதண்டத் 

தைப்பிடிச் து ஆச்சரியமானகாடசியுளள குளளமானபிரமமசாரியா 

கப் பலியின்யாகசாலையில தக்ஷிணைகொடுக்குமகாலததில புகுஈது, 
“ எனக்கு இவ்விடத் திலேயே மூன்று௮டிகிலகதைத தக்ஷிணையாகக் 
கொடு” என்றும், * மூன்றடிமாததிரமே கொடுக்கவேண்மெ”” என் 

௮ம் அஸுரரரஜாவானபலியினிடம யாசிததார். அவன் wh soap 
ணுவுக்கு ! அபபடி யேதகட்டும ' என்று வாககுததத்தஞ்செய்து உட 

னேகொடுத்தான். விஷ்ணுவானவா ௮வனிடம பூமியைபபெற்றுக் 

கொண்டவுடன் மிகவும்வளாஈதரா. ராஜாவே ' சிறுகுழஈதையாபிரு 

நக அகதவிஷ்ணுவானவர் அவனைஜயிதது மூன்றுஅடிகளாலேயே 

மேலுலகம இடையிலுளள ஆகாயம இவைபெல்லாவற்றையும வச௪ப 

படுத தினார். முன்னர் மஹாபலசாலியான பலியினுடையயாகத்தில 

யாராலும அ௮சைக்கமுடியாக ௮ரஈததுஸுரச மரஷ்டர்கள் ௮இகபல 
சாலியான வில் ணுவிறை சலக்சபபடடனர் 

பச,தவமசததரசே ! , பலவிதமானமுகர்களும பற்பலவேஷங்க 

ரம பறபலஆயுதஙகளும் பலவகைபபுஷ்பங்களும் சாஈ துகளுமுடை 

யவரும பெரியதேகங்களுடையவரும பயங்காருமான விப்பிரசிததி 

முதலான ௮ஸுரததலைவாகள் கோபித்து எல்லாச்சேனைகளையும் கூட் 

டிச்கொண்டு, பராக்சமத்தினாுல் ஜ்வலிப்பவா போலத தங்கள் ஆயுதங் 
களையெடுத்து அங்கே அடி. ௮ளக்குமபகவானிடம் ஓடிவாதனர். ௮௩ 

தீப்பகவான் மிக்கபயக்காமான உருவமெடுத்து உள்ளங்கால்உள்ளங் 

கைகளினாலேயே அ௮வ்வஸுரர்சகளனைவசையும மர்த்தனஞ்செய்.து உட 

னே பூமியைவாங்கிக்கொண்டார். எல்லாபபிராணிகளுக்கும் அ.த்மா 

வரன ௮ரதப்பகவான் மேலுலகத்தையும் ஆகாயத்தையும் வயாபித



ஹ் பாபர்வம். 55.) 

அப் பிறகு தாமிருக்குமிடமான ஸ-டூர்பனிருக்குமிட த் திலிருர்து 

தமஒளியினால் ஆதிதயனைமிஞூப பிரகாசித்தார், நீண்டகைகம£ 
புடையவரும் பெருமபுகழ்பெற்றவருமாகிய 'அகர்தபபகவான் எல்லாத 

இசைகளையும மூலைகளையும எலலாலோகங்களையும் பிரகாசப்படுத் இ 

னார். அவர் பூமியையளக்குங்காலத்தில் சஈஇரனும் ஸ-டூர்யனும் 
ஸ்தனங்களின் ஸ்கானங்களில இருஈதனர் ; இருமபவும விருத்தியா 

கும்போது அவருக்கு காபிஸ்தானத்தில இருஈதனர். அதற்குமேல் 

விருத்தியாகுமபோது அவர்கள முழங்காலகளிலிருஈதனர். அளவில் 

லாதமஹிமையுளள விஷ்ணுவைபபற்றிப பிராமமணர்கள இவவாறு 

உரைக்கின்றனர். யு.இஷ்டிரா ! அதன்பிறகு ௮வா காலைத்தூக்கின 

தனால ௮ண்டம்பிளாதத. ' அகதபபிளபபின்வழியாய் அவருடைய 

பாதத்திலிருஈது ஒருத பெருகிச்சமுத இரத் இல்2பாய்விமுநதது. 

கடலொடுகலாத௮ஈதர இயான து பரிசுத்தமானஈ இயாயிறறு. ுநதப் 

பகவான் ௮ஸுரத்தலைவர்களைககொன் நு ௮ஸ்-ரர்களுடைய Beene 
யத்தையும் மூன்று ீலாகஙகளையும பூமியனைத்தையும எதெதுக் 
கொண்டா. நழுசி, சமபரன், உயாஈதமனமுள்ளபிரஹ்லாதாஅ௫ிய 

இரத௮ஸுராகளாமட்டும மனைவிமககஞடன் பாதாளலோகததில் 
நிலைபெறச்செய்கா ராஜாவே ! எல்லாபபிராணிகளுக்கும ஆத்மா 

வான ஹரியானவர் தமதம்குணங்களோகூடிய கேதுபூதக்களையும் 
காலமனை த்தையும தமஉறுபபுக்களாகக காண்பித்தார், எல்லாஉலகங் 

களும் ௮வருடையசரீரத்தில் சோத்துவைச்கப்பட்டசை ஜனங்கள் 

கண்டனா. அமமஹா தீமாவினால வயாபிக்கபபடாதது ஒன்றும உல 

கங்களிலஇல்லை. உபேஈ தாரனுடைப அவவுருவததைக்கண்டு தேவர், 
தானவா, மானவர் அனைவரும் விஷ்ணுவின்மஹிமையினால் பிடிக்கப 

பட்டு மூர்சசிததனர். கர்வமுளளபலியானவன் மஹாதமாவான 

விஷ் ணுவினால் யாகசாலையிலேயே கட்டபபடடான். விரோசனன் 

குலமளைத்தும் பாதாளத்திலஅ௮மிழ்த்தபபடடது. கருடவாகனராகிய 
விஷ்ணு தமது ஈசவாசக்தியிலை இவவகையானசெய்கைகளைசசெய் 
அம கர்வபபடவில்லை. அஸுரர்களைஸமஹரிபபவரானவிஷ் ணு ௮ஸ- 

ரர்களின்செலவமதுனை ததையும மூன்றுஉலகங்களையும 'இர இரலுக்கு 

அளித்தார். மஹாதமாவான விஷ்ணுவின் இஈதவாமனாவதகாரதகை 
யம உனக்குச்சொன்னேன். விஷ்ணுவினுடைய இந்தக்கர்த் தியா 

ன வேசம்அுறிஈத ௮ஈகணரால் ஒதபபடுகிற இனி விஷ்ணுவின் 

மனுஷ்யாவதாரங்களைககேள்.



௧௫௬ ஸப்ரீமஹாபாரதம், 

நாற்பத்தேட்டாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹரணபர்வம்: (தொடர்ச்சி.) 

——— SRK 

(தத்தாத்ரேயஅவதாரம்.) 

பெருகசர்ததியள்ள தசதாத்திரேயரெனனும ரிஷியிருக்தா 

சன்றோ? ௮வா மஹாத்மாவானவிஷணுவின் மறஜொரு௮வதாரம். 
வேதங்களும் ஈல்லொழுக்கங்களும் யாகங்களுக்கெட்டு ராலுவருணங் 

களும்கலந்து தர்மம்தளர்கது பாவம்வளர்ஈது உண்மையழிஈது பொய் 

மிகுந்து பிரஜைகள் குறைஈது தீர்மசால் இரங்களும்ஒழிர துபோன 

காலத்தில் அரதத்தத்தாத் இிரேயரால் யாகங்களும நல்லொழுக்கங்க 

ளும் வேதங்களும திரும்பவுமகொண்டுவாப்பட்டன. ௮வர் ஹேஹய 

தேசத்காசனாகய காத தவி ரயார்ஜுனவுக்கு வாமளித்தபோ௮ ௮ம் 

மஹாத்மாவினால் காஓவழுணங்கஞும ஒன்றோடொன்று தனித் 
தனியே நிலைகிறுகதகபபடடன. ஹஹேஹயதேசாதிபதியான கார்த்த 
'விரியாராஜுனன் தததாதரேயருடைய அ௮லுக்ரஹத்தைபபெறுவதற் 

காக வன த இலிருஈஅகொண்டு கோபத்தையும் கான் எனதுஎன்ற 

எண்ணங்களையும ஒழி த்.து நீண்டகாலம ஈன்றாகபபணிவிடை. செய் 

அவரைச்சசதோஷபபடுத இினான். எல்லாமதெரிகதவனாகிய அதக் 

கார்த்தவிர்யார்ஜ னன் தத.தாதீரேயருக்குச சுச்ரூுலைசெய்து தன 
க்குவேண்டினவரும விதவானகளினால்பூஜிக்கபபெற்றவருமாகிய ௮௩ 

தப்பிராம்மணரிடம் பின்சொலலபபோகிற தனக்குமிகவும்வேண்டின 

வாக்களைபபெற்றான். திற தஜ்ஞானஞுள்ளபிராம்மணராயெ தீத்தாத 

சேயசால் மாணமில்லாமையைததலிர வேறுநாலுவாங்களைக்கேடகும 

படிசொல்லப்பட்ட ௮வவாசன், “ நான்செல்வமுள்ளவனாகவும் இற 

நத மனமுள்ளவனாகவும் ,பலவானாகவும ஸத்தியமுள்ளவஞகவும் 

பொழறுமையில்லாதவனாகவும் ஆயிரம்கைகளுள்ளவனாகவும் இருக்கக் 
சடவேனென்பது எனதுமுதலவரம, கருபபையில் பிறப்பனவும் 

முட்டைகளில்பிறபபனவும் மற்.றுமுளளசசாசரங்களுமான எல்லாவற் 
றையும கான் தர்மததினால் ஆளவிருமபுகிறேன். இஃது எனதுஇரண் 

டாவதுவாம், பிதாக்களையும தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் பிராம் 

மணர்களையும் பெருவேள்விகளாலும் பகைவர்களைக்கூரம்புகளாலும் 

வசப்படுத்தக்கடவேன். , இஃது எனதுமுன்றாவதுவாம், இவ்வுல 
தத்இலும் ல்வர்க்லோகத்இதும் எவனுக்கடானபுருஷன் முன்னும் 

னெலும இபடோ தம்இல்லையோ அவன்தான் என்னை வதிஞ்செய்பவ
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னாகஇருக்கவேண்டும்”” என்று இந்தரான்குவாங்களையும்கேட்டான், 
இருதவீர்யன்புத் தரனாகய ௮ஈ,தஅர்ஜு5னன் யுத்தத் இல்சிறந்சவனாக 

இருந்தான். வன் அனேகமாபிரவருஷ்காலம் மா ஹிஷ்மதிககாத 

இல் விருத்தியடைஈதான். லதர்ஜுனன் பூமிமுழுமையையும் 
கடல்சூழ்ந்த திவுகளையும்வென்று ஆகாயத்தில்ல-டிர்யன்பிரகாசிப 
பதுபோலத் தன துபுண்ணியகர்மங்களினால பிரகாசித்தான், அள 

வறறபசாக்ரமமுள்ள அர்ஜுனன் முன்னிருந்தவர்களால் ஜயிக்கப் 

படாதவையான இரதிரத்விபம், கசேருதவிபா, காமத்வீபம, கபஸ் 

இிமத்என்னுமத்வீபம, கநதர்வதவீபம, வருணதவீபம், ளெளஹ் 

ருஷ்டம்என்னுமதவிபம் ஆகியதீவுகளைஜயிததான். கார்ததவிர்யார் 

ஜுஈனன் கடலிலசென்ற போது ஆடைகனைகிற தில்லையென்பத அவனு 

க்கு மனிதர்களில்ஒப்பறற செய்க்கயாயிருஈதது. அவன்போன 

வழியை முர தியஅசசர்களும ௮னுஸ; ரிக்கவிலல், பிர இயசசரா களும் 

அனுஸரிபபதில்லை. ௮வன் வீடுகளெலலாம ் உயர்ரதபொன்மயமா 

யிருந்தன. அவன் தன்னை நாலுபாகங்களாகவகுதது சாஜ்யபரிபால 

னஞ்செய்தான். அவற்றில், ஒருபாகத தினால் சேனையைடச் தினான்; 
இரண்டாவதுபாகத்தினை அாண்மனையில்வஸிததான் ; இனியதும் 

மிக்ககன்மையைததருவதுமான ௮வ்வரசலுடைய மூன்றாவீதுபாகம 

ஜனங்களைவசபபடுத் திக்கொண்டிர௬ுதது. ௮நதபபாகத்தினால் பாகங் 

களைசசெய்தான். கிராமங்களிலும வனஙகளிலுமிருக்கும துஷ்டர்க 

ளனைவரையும நாலாவதுபாகத்தினால் தடுததான். அ௮வனுடை.யதந 
தபபுரங்களிலும் வாயில்கள் டபபறிவ தில்லை. ராஜாவே! 9 5 BIT 

ஜுனன் தானே ராஜ்யத்தையும் ஸ்திரீகளையும் ஆடுமாடுகளையும் 

காப்பவனாகஇருகதான். அ௮ரததுரஜுனன் தததாதசேயரின்.தனுக் 
ரஹத்தினுல் இவவாறு அனேகமாயிரவருஷகாலம பூமியைஆண்டு 

ராஜ்யபரிபாலனஞ்செய்தான். அவன் உலகத இன்ஈன்மைக்காக இவ் 

வகையான முனேகசாரியங்களைச்செய்சான். பாதச்ரேஷ்டனே ! தத் 

தாதரேயசென்றுசொல்லபபட்ட இரதவிஷ்ணுவின்௮வதாரத்தை உன 

க்குச்சொன்னேன். இன்னும் ௮மமஹாதமாவின் ௮வதா£ததைக் 
கேள்,



கடு ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

நாற்பத்தோன்பதாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம்,. (தோடர்ச்சி.) 
௮ கட்ட 

(பரசுராமாவதாரம்.) 

மஹாதமாவானவிஷ்ணு ஜாபசுகனியாஎன்று பெயர்பெறறுப 

பிருகுவமசகதில் ஜனிதத ௮வதாசம எதறகாகவளென்று சொல்லு 
இறேன். 

ராஜாவே ' ஜமதக்னியின்புததரரான அ௮ஈதராமசென்பவா சறஈத 

பராக்சமமுள்ளவா, ராஜாவே ' அப்போது பலசாலிகளிறசிறத அநத 

ராமர் ஹேஹயராஜாவானகா£ ததவிரயாாஜுஈனனைமுடி ததவர். மஹா 
விரனும வலிமையில்ஓபபற்றவனுமாகிய கார்த்தவிர்யன் பிழைசெய்த 

தனால ஜமதக்னியுத்ரசான சாமசால கொலலபபடடான். பரசுராமர் 

ஹேஹய?தசத்தாசலும பூமிக்காசவரனும பகைவசையடக்கெவனு 

மாய அரதக்கார்ததவீயனை யுததத தில தேரிலிருஈதபடியே கீழே 

தள்ளிக்கொன்றார். ஜமபனென்னுமவாசனுடைய யாகததைக்கெடு 

த்து அவன்யாககாரீயத திலிருஈத ரிதவிக்குககளையடி.தது அவன் தலை 

யைபபிளநதார். சததுஈதுபியென்பவனையும கொன்றா. கோவிரத 

னென்றுசொலலப்படட சிறரதசகதியுளள இரதக்கிருஷ்ணன்தான் 
யுத்தசதில அபிரமபேரைஜயிபபவனும் ஆயிரககைகளையுடையவனு 

மான கார்.ததவிர்யாஜஈனனைக்கொலலப பிருகுவமசக இல அ௮வதரித 
தார். பெருமபுகழ்பெறறவராகயெ இவா ஸாஸ்வஇிக இக்கரையில் சேர் ஈத 

ஆதுல௯௨க துசாறப இனாயிா ம சத இரியாகளை வில்லைககொண்டுஜயித் 

தார். ௮இிகககொடியவரும மஹாசதருமான ுநதபபாசுராமர் பிசாம 
மணத்வேஷிகளானக்ஷகரியாகளை வதஞ்செய்த அரதத்தருணதஇல 

பின்னும பதினாலாயிரம' சூரர்களாக்கொன்முர். அரதவிரா முதலில் 
ஆயிரமஅரசாகளை முறியஅடி ததுப பின்னும ஆயிரவர்களை உலசகை 

யாலடி.த்துக்கொன்று மறறும ஆயிரமபேசை (கததியால) வெடடி. 

ஞர். ப தினாலாயிரமபேரை கெருபபுபபொறியையும புகையையும் 

குடிபபிததார். ௮ஈதபபரசுராமர் மிசசமுள்ள பிரம்மகவேஷிசகளான 
அஷிதரியாகளையும ஜபிததபிறகு ஸ்நானஞசெய்தார். க்ஷத்ரியர்க 
ளால்பீடிக்கபபடடு, துயாததுடன் பிராம்மணர்கள், *ராமராமா * 

என்று உசக்கக்கூவ, ' அுநதசசொலலைப்பொறுக்காமல் லக்ஷக்கணக் 

Seman gi esters கோடாலிபினாறகொன்று ஜயித்தார். *பிரூகுராம 

சே! ஓடிவாரும” என்று பிராமமணர்கள்சதறினபோது காச்மீரர்,



ஹஸபாபர்வம், ௧௫௯ 

தரதர், குஈஇகள், ௯ஷாத் இரகா, மால்வர், சகா, சே திகள், காசிதே 

சத்தவர், களுசா, ரிஷிகர், விதாபபர், ௮ங்கா, வங்கா, களிங்கர், 

மாகதா, காசிகோஸலா, சாதராயணா, வி.திஹோத்ரர், San gi, கார் 

ததிகாவதர்மு தலான பறபலசேசதலுசாஜாககளை ஆயிரக்கணக்காகக் 

கூரம்புகளால் அ௮றுதது, 'ஸுாயனுககுககொடுகது மேருமலையை 
யும மகதரமலையையும பூஷணககளாகவுடைய இபபுவளி அனேகம் 

கோடிக்ஷததிரியபபிணங்களால நிரபபபபடடது, லுதபபாசுராம 

சால மூவேழுமுறை க்ஷததிரியாகள அழிககபபடடனா. பெருங்கே 

தீதியுளளவீரரான அுதபபசசுராபா க்ஷததஇிரியாகளில்லாமறசெய்த 

பிறகு பட்பெபூச்சிகிறமும சகோரபச்ஷிநிறமுமுள்ள சகதத்்இனால் ஈஇ 

களையும தடாகங்களையுமநிரபடி அவறறில் பிஇர்சகளுக்குத தாபப 

ணஞ்செய்தா, அரதபபாசுராமா பஇினெடடென்னும கணக்கான 

தீவுகள் அனை ததையுமவசபபடுகஇ அ௮ம்னகமாயிரமனுசுவமேதயாகங் 

களையும அனேகநூறு காமேதககளையஞசெயிது கடலரூழ்ஈதபுவனி 

யைக காச்யபருககுக்கொடுகதா இவவாறு பூமியில துவஷ்டாகளில 

லாமற்செய்துவிடடு அதன் கோடியைப பிரசகதிணமசெய்தார். அது 

மூதல் பூவசதைதெரிசகஜன௬கள மஹாதமாவான பரசுராமரைப 

பற்றி ௮க்காலத்திறசெய்யயபபடட தும உண்மையானடபொ முஷளள து 

மான ஒருசுலோகததைச சொலலுகின்றனா. அதன்பொருளாவது, 

“ பதினெட்டடி அகலமுள்ள அம புருவபாமாணததிறகுமேறபடடது 

மான பொன்யாசவேதிகையைப பரசுசாமரிடம காசயபர்வாககிக்கொ 

ண்டா” என்பது, கறரககைகளையுடையபாசுராமா இவ்வாறு கிரம 

பின தக்ஷிணைகளுளள யாகககளைசிசெப்து பின்னும் நா றுவருஷகாலம 

ஸெளபராஜாவான ஸாலவனோடு யுததஞசெய்சார். பசதச்ரேஷ்ட 

ஞனைதர்மராஜாவே! ஸமர்தகரான அ௮கதபபாசுராமா மிகச அழகான 
ரகக இிலேறி ளெளபசாஜனேடியததஞசெய்கபோ து,பருவமடையாத 

கன்னிகைகள் :: ராமராமா ! சிறக்க கைகளையுடையவ?சே / பருகுவமசத் 

தாருக்குப புகழைவளாபபவரே ! ஆயு தங்களெலலாவறறையும விட்டு 

விடும. நீரளெளபனைககொல்லபாடமா. சங்கசக்காகதாயுதங்களைக 
கைகளிலாஈ இயவரும் தேவாக்கு ௮பயமனுளிபபவருமாதிய கண்ண 

பிரான் பிரத்புமன சாபபாகளுடன்சோஈது யுததததில் ளலெளபனைக 

கொல்லபபோகிருா்”என்று பாடி! பதைக்கேட் டார். புருஷச்ரேஷ்டரும் 

பெருக்க த் திபெற்றவருமான பரசுராமர் அழைக தேட டவுடன் கால 
      

! யூத 2தத.திலிறப்பவர் ஸு9ாயமணடவவழியாக வீரஸவர்ச்சம்போடுருர்ச 
ளென்பதுபர்றி இஙகன ம்கூறப்பட்ட த ;



௧௬௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

திதையெதிர்பார்த்து ஆயுதங்களெல்லாவற்றையும் எறிந்துவிட்டு ஸர் 

யாஸலஞ்செய்துகொண்டு அங்கிருஈதே வனத் இறகுச்சென்றார். பாசு 
சாமர் தேர், ஆயுதங்கள், அம்புகள், கோடாலி, விற்கள் இவையெல் 

லாவர்றையும் ஜலத்இில்வைச் அவிட்டுச் றர ததவஞ்செய்தார். பகை 
வசையழிப்பவரும தர்மாத்மாவுமான பாசுராமர், காணம், மதி, சக்தி, 

புகழ், பாக்யம இவவைஈதைமட்டும்கைக்கொண்டு அநத சதததை 

விட்டுவிட்டார். ஈசவரசானபரசுராமா ஆ இகாலத்தில்ஏற்பட்ட !பாகத் 

தைக் (கருஷ்ணனுக்குப) பகுததுக்கொடுததா£. பெரும்புகமுளள 

பசசுராமர் விதிபின் ஈம்பிக்கையினா?லதான் ௮பபோது ஸெளபனைக் 

கொல்லவில்லை. அவா சக்தியில்லா தவரலலர், ஜாமதகனியசென்று 

பெயர்பெற்ற பசவானாகியரிஷி இக.தக்கருஷ்ண னுடையஅமசரஈதான். 

உலகங்களில்பேர்பெறற அகதபபாகராமர் பிறகு சவஞ்செய்தார். 

  

ஐம்பதாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(இராமாவதாரழம் கிநஷணுவதாரச்சுநக்கழம்.) 

ராஜாவே ! மஹாதமாவானவிஷ்ணுவின் பின்௮வதார த்தையும 

கேள், அழிவில்லாகவரும றஈதகைகளுள்ளவருமான விஷ்ணுவான 
வர் இருபத்தெட்டாவதுச.துர்யுகத தில் மார்க்கண்டேயமைமுன்னிட் 

டுத் தம்மைகாலுபாகங்களாகச்செப்துகொண்டு ஈவமிதிதியில தசரத 

புத்தாராகவ தரித்தார். குகஇபுத் இரா ! அழிவில்லா தவிஷ்ணுவான 

வர் பராக்ரமத்தில்ஸர்யனுக்குஒஅபபானவரும பெருமபுகழ்பெற்றவரு 

மான ராமபிரானென்றுஉலகத தில்பெயா்பெறறுத் தர்மத்தைக்காப்ப 

தற்காகவும் உலகததை௮னுகாஹிபபதற்காகவும தசாதரிடத்தில்௮அவ 
தரித்தார். அ௮ரதமஹாராஜாவையும எல்லாஉலகங்களுக்குமாசுவா 

ரானபகவானுடையதேகமென்று கூறுன்றனா, பாரதனே ! தத 

அவதாசத்தில் விசுவாமித தஇரருடையவேள்விக்கு இடையூறுசெய்த 
ஸுபாகுவென்றராகஷஸன் அந்தராமபிசானால்கொலலபபட்டான். மாரீ 

சன் அ திகமாகுடிக்கப்பட்டான், சிறகதஜ்ஞானமுள்ளவிசுவாமித் 

தரர் சத் துருக்கசாயெலலாம்வகஞ்செய்வதற்காகச் தேவர்களாலும 

தடுக்கமுடியாத௮ஸ்தரங்களை அவருக்கு௮ளித்தார். மஹாத்மாவான 
ஜனகருடைய பெருவேள்விஈநடக்குமபோது விளயாடிக்கொண்டிரு 
  

q ஸெளபசாஜனைக் கொல்லாமல்விட்டத.



ஸ்பாபர்வம்,. ௧௬௧ 

ந்த ராமபிசானால் பகேசுவரருடைய உறுஇயானவில்லான. விளையாட் 

டாசுஓடிக்கபபட்டது அதபபிசபு அதன்பிறகு ஜனகபுதரியான 

ஸீதையைக தமதுபாரயையாக விவாகஞசெய்தகொண்டார். மறுபடி 

யம ஸீதையுடனகூட்' அயோதகதஇரகர்சோரது அங்கேமகழ்க இருக 

தார். பின்பு சிலகாலத BE FIND DF தமபிகாவினலைகடடனையிடப 

பட்டுக் கைகேயிபினவிருபபக)த௪செய்பக்கரு இ வனத்து க்குச்சென் 

ரர். எல்லாகதாமஙகளுஈதெரிஈதவரும எல்லாபபிராணிகளுக்கும் 

ஈன்மைசெய்வ இமலமயே ஊக்சமுளளவருமாகிய ௮ுுதசாமபிரான் லக்ஷ 
மணருடன்கூடப। பதினான்குவருஷீகாலம வனதஇல்வாலஞசெய்தார். 

பாரகனே ! ப்ரீ ॥ஹாலக்ஷமியானவள எபயபோதும அ௮கலாமலிருப 

பவளாதலால் ஜனககளால ஸீதையென்றுசொலலபபட்டு, மானிடவடி 

வததுடன் அவாபக்கக இ3லையேயிருஈ துசொண்டு, பதினான்குவருஷீ 

காலதகதையும் வனசுஇில?பாக்கச அயரபபட்டுக்கொண்டி ருஈதாள், 

தாமாதமாவான அவவிசாமரோன் ஜனஸ்தான ததிலவாஸஞசெய்யும் 

போது மாரீசனை ம தூவணனையும கானையும இரிசிரஸையம கொடிய 

செய்கையுள்ள ப இனாலாபபிரமராக்ஷஸாகளையும ஜன HIBS ST HOT GOLDS 

காகக்கொன்று தேவகாரியககைசசப்கார. அபமபோது ராமர், சாபத 

இனஞல்கெடுக்கபபடடுக கொடி பசெய்கையுளள சாக்ஷஸாகளாயிருநத 

விராதன் கபஈதரினன் னுமஇரண்டுகுகாவாககாயுமகொன்றார். அவர், 

ராவணன்௪சகோ சரியான சூர். பணசையை முககரியச்செய்தார். ௮௪ 

னால தமமனைவியின்பிரிவையடைகது ௮வகாதேதடி வனமெலலாந 

இரிஈ தார். அவா ஜனஸ்தானத இலிருகது பமபையென்னுசகடாகத 

தைக்கடஈது ரிசயமுசமலைககுசசென் று ஸுக்ரீ வனையும் ஆஞ்சனேய 

ரையுமகண்டு அவர்களுடனும ஸ் 2ஹமசெய்துகொண்டார். சாம 

பிரான் உடனே ஸாுக்ரீவனுடன்௬ ட.2வ இஷ்ெதைக்குசசென்று 

மஹாபலசாலியும வானரசாஜாவுமான வரலியை யுதகததிறகொன்று 

உடமேன ஸுகரீவனை வானரரசாஜாவாசப படடாபி3ஷகஞசெய்தாா. 

ராஜாவே ' பிரிவாற்றாக அமமஹாவிரருக்கு வாயுபுத் தரன ஆஞ்ச 

னேயா லங்கை(பில ஸீதையைக?தடி விரைவாகத்தெரிவித்தார். பிரி 

வாறருத ஸ்ரீ சாமா, வானராகளால ஸழாத்திரத தில்அணைகடடுவித் த 

ஸீதையிருககுமிட ஈ தேடி லங்கையில்பிசவேசித்தார். sour, gS 

மதவர்களாலும நாகர்களாலும் யகஷா£களாலும் ராக்ஸர்களாலும 

ப௯திகளாலும கொல்லவுமவெலலவும் கூடாதவனும ௮னேக ராக்ஷ 

ஸர்களோடுகூடியவனும் உடைக்சபபடட மைத்திாளபோன்றவனும 

தேவர்களால் கண்ணெடுத துப்பார்ககமுடியா தவனும் வாம்பெற்றத 

8 உக



௧௬௨ ஸீமஹாபாரதம். 

னால் கர்வமடைர்தவனுமான ரசாவணனென்னும் ராக்ஷ்ஸராஜாவை 
மர்திரிகளுடனும் குலக்தோர்களுடனும போரில்வதைத்தா£. எல் 
லாவற்றிற்கும் ஈச்வாரன ஸ்ரீசாமபிரான்' மூன்றுலோகங்களுக்கும 

முட்போன்றவனும் விரனும் பெரியதேகமும 'மிகுக்தவலிமையுமுள் 

ளவனுமான சாவணனையும அவன் சேனையையும்கொன்று மஹாத் 

மாவென்றுபெயர்பெற்ற விபீஷணரை லங்கையில் சாக்ஷலர்களுக்கு 

ராஜாவாகப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்விகதப பிறகு அவருக்கு 1அமாச் 

வத்தையும்௮ளிகதார். பாண்டவனே 7 ராமபிரான் ஸீதையையழைக் 
துக்கொண்டு புஷ்பகவிமானம்ஏறிச் சேனையுடன் தமதுராஜதானி 
யான அயோத்திக்குச்சென்று தர்மமாக சாஜ் பபரிபாலனஞ்செய்தார். 

ராஜாவே அப்போது மதுவின்புச்சானும் மஹாபலசாலியுமான 

லவணனென்னும௮ஸ-ுனை ஸ்ரீசாமபிரானுடையகட்டனையினால் சத் 

அருக்னர் வதஞ்செய்தார். தர்மபரிபாலனஞசெய்கிறவர்களிற் இறக 

தவசாகிய 'அ£தஸ்ரீராமபிரான் உலகங்களின்ஈன்மைக்காக இவ்வகை 

யான அ௮னேசகாரியங்கக£சசெய்து நீதியாக ராஜ்யபரிபாலனஞ்செய் 

தார். விளக்குன்ற ஸாமகோஷங்களையுடைய நாூறுஅசவமேத 
யாகங்களை இடையூறின்றிச்செய்தார். ஸ்ரீராமர் அசசாட்சிசெய்யுல் 
காலத்தில்! அழுகுரலகள் கேட்கபபடவில்லை. பிராணிசளுக்கு அகால 
மாணம்இல்லை இருடர்களின்பயமுமில்லை. ஸ்ரீராமர் அசசுபுமியும் 

போது பூமியிலுள்ள எல்லாஜனங்களும் ரிஷிகளுக்கும் தேவர்க 

ளுக்கும மனிதர்களுக்கும செய்யுங்கடமைகள் தவருமலிருந்தனர். 
சாமசாஜ்யம்ஈடக்கும்போது எவவிடததிலும எந்தமனிதனும பிராணி 

களுக்குத்திங்குசெய்யவிலலை. *பிராணனும 4அபானனும் 3ஸமமாக 

விருந்தன. பூர்வகதையைத்தெரிஈ தஜனங்கள் ஸ்ரீசா மராஜ்யத்தைபபற் 

றிப் பின்வரும் சுலோகங்களையும சொலலுகின்றனர். அவற்றின் 

பொருள் :-இளமைபபருவமூளளவரும் வஈதகண்களும கருகிறமும 

அழகியமுகமும சிங்கமபோன் ததோள்களுமுடையவரும் யானைக்கூட் 
டத்தரசுபோல மஹாபலசாலியுமான இராமபிரான் பதினோராயிரம 

வருஷகாலம சாஜ்யா திபத்யததையும ஸுகதகதையும்௮டைகது இப்ப 

வனியைஆண்டார் - என்பது, ஸ்ரீராமர் ராஜ்யபமிபாலனஞ்செய்யுங்கா 
  

1 மரணமில்லாமை, 

2 ரிவிசள்கடமை-- வேதமோதல் முதலியவை ; சேவர்சடமை- வேள் 
விமுதலியவை ; மணிதர்கடமை- விருகதோம்பல் முதலியவை, 

3 வேண்டியான் மையைவெளியிலிரு£ஈ துெஹிப்ப௮. 
4 இருச்கும்செடுதலைவிலச்ட வெளிப்படுச் தவ.து. 
$ இதனால் ஜனங்களுக்கு வியா தியில்லையென்பது கருத்து.



av ut wu Wf a th. க௬ட 

og Ae ‘art, ராமர், சாமா என்றே பிரஜைகள்பேசினர். இவ்வுல 

கம சாமமயமாக இருநதது. அக்காலத்தில் ௮ஈதணாகள், ரிக்வேதத் 

தையும், யஜுர்வேதத்தையும், ஸாமவேதத்தையும், ஓதாமலிருக்க 
வில்லை. ௮வர் தண்டகவன த இிலவஸித்அச்கொண்டு தேவர்களின் 

காரியததைச்செய்தார். தமக்கு முதலில்திங்குசெய்தவனும் தேவர் 
களுக்கும் கட தர்வாகளுககும காகர்களுககுமபகைவனும வீசர்களில் 

சிறகதவனுமான ராவணனைககொனருூா, தைரியமும் குணங்களுமுள 
ளவரும தமபாரக்ரமத இனாலபிரகாசிபபவரும இறொதகைகளையுடைய 

வரும் இக்ஷவாகுகுலததை௪ சிறபபிபபவருமான சாமபிரான் சாவ 

னானையும் ௮வன் இனங்களையுமகொன்று எலலாவறறையுமஜயித்துத 

தம்முடைய மேலுலகத்திறகுச்சென்ரா. இவ்வாறு மஹாத்மாவான 

தாசாதியின் அவதாரம் சொல்லபபட்ட. ராஜாவே ! இருபத்தெட் 

டாவதுசதுர்யுகததில் ௮அஈக௮வதாசத்திறகுபபிறகு சிறந்தகைகளை 
யுடையவரும் பயகதவர்க்குவபயமளிபபவரும ' மார்பிலுள்ள் ஸ்ரீவத் 

ஸமென்னும மசசத்தை அ௮டையாளமாகவுடையவருமான விஷ்ணு 

வானவர் கிருஷ்ணாவதா£ஞசெய்தார். காட௫க்கனியவரும வள்ள 

௮ம் இவவுலகத்திலுள்ளமனிதாகளால் கொண்டாடபபெற்றவரும் 

அடுத்தவரைமறவா தவரும தேசகாலங்களையறிஈதவரும சங்கம் சக்க 

ரம கதை ஈஈதகமென்னும கததிமுதலிய ஆயுதங்களை ததரித்தவரும் 

எப்போதும உலகங்களுக்கு ஈன்மையேசெய்பவருமாகிய ௮கதபபக 

வான் பூமிக்கு ஈன்மையைச்செய்யக்கர௬ இ !வாஸுேவரென்று பிர 

ஸித் இபெற்.று யாதவகுலத் திறபிறககார். எ திரிகளுக்குப் பயத்தைச 
செய்கிறவரும, வேண்டிளவற்றைஅளிபபவரும, மதுவென்றஅஸ-* 

ரனைக் கொன்றவரென்று பேர்பெறறவருமாகய அ௮நதக்கருஷ்ணபக 

வான் சகடாஸுஈன், மருதமாங்கள, பூதனையென்னுமாக்க இவர்க 
ளின்உயிசைமாய்த்தார். மானிடதேகத்தோகூடிய கமஸலன்முதலான 

அ௮ஸுரர்களைப போரிலகொன்ஞார். மஹாத்மாவான பகவானுடைய 

இரத௮வதாசமும் உலகஙகளின்கே;மத்துசகாகத்தான். பசதச்சேஷ் 

டனே! இனியும் கலியுகத்தின்முடிவுவநது தர்மம்தளரும்போது 

பாஷண்டி களின் கூட்டங்களைக கொல்லவும் தர் மத்தைப்பெருகச்செய் 
யவும் பிசாம்மணர்களின்ஈன்மைக்காகவும விஷ் ணுவானவர் *விவஷ்ணு 
ய௪ஸ் ? என்.றுபெயர்பெற்ற கல்யொகவதரிக்கபபோ௫ரார், விஷ்ணு 

வுக்கு இகதஅ௮வதாரங்களும தேவக்கூட்டங்களுடன்சேர்ந்த இன் 
னும் ௮னேகவுவதாரங்களும் பிரம்மரிஷ்டர்களால் புசாணங்களில் 

சொல்லப்படுகின்றன. 
  

! வஸுசேவபுத்திரர்.



௧௬௪ ஸ்ீமஹாபாரதம், 

ஐம்பத்தோராவது அத்தியாயம், 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

(கிநஷ்ணுவதாரத்தின் காரணம்,) 

பீஷ்மர் இவவாறுசொன்னபோது குகதிபுதாரும கெளசவர்களை 

விருத திசெப்கிறவரும தர்மாஜாவுமான பு இஷ்டி.ரா இருமபவும பிஷ் 

மரைநோக்கி, :: மனுஷ்யாகளிலச்சேஷ்டசே ! பேசுறெவரிலிறர்த 

வசே. புகழ்பெறறவிஷ்ணு யாதவவபசத தில௮வதரிச்ததைப பறறி 

மறுபடியுப தெரி துகொள்ளவிருமபுகிறேன். பிதாமஹசே! Gongs 

ஞானமுள்ளகிருஷ்ணபகவான் இப்புவியில் யதுவாசததில் எவ்வாறு 

௮வதரிததாரென்பதைபபறறி எனக்குசசொலலககடவீர்”” என்று 
கேடடார். யு.இஷ்டிரரால இவலாறுகேடகபபடட வீராரனபிஷ்மா 

மஹா தமாவானவிஷ் ணு யாதவாகளிலதவதரிகததைபபற்றிச சொல 

லலானார். 

“ea! கெளரவனையு இஷ்டிரனே ! ஸுதோஷம; காரசாயணன் 

இவவுலகததில யாதவாக௫ககுள எதறகாகறவதரிததாரென்பதை 

ஈடஈதவாறு உனக்குசசொலலுவேன். ஓ! மஹாராஜாவே! முன்னா 

இவவுலகத் தில் கிருதயுகமஈட5துகொண்டி ருக்கையில் மூன்றுலோக 

ஙகளிலும பேோபெறறதான தாரகாமயமெனனும தாயுததம்ஈடகதது, 

ராஜாவே! விசோசனன், மயன, தாரன், வராகன், சுவேதன், விபர 

சகதி, பிலமபன், விருகஇரன், ஜமபன், பலன்முதலானோர்களும 

நமுசி, காலநேமி, பிரஹலாதனென் ௮போபெறறவன, லம்பன், சோ 

ரன், ஸ்வர்பபானு, அ௮ரிஷ்டனென்னும ராக்ஷஸராஜன் முதலியோரு 

மான திஇபுததிராகளும தனுபுதகிராகளுமாகிய அனேகமாயிசம 

ஸுரக்கூடடங்கள் பறபலஆயு தஙகளை ததரித்தப பலவகைுணி 

ககாயணிஈ தகொண்டு பறபலவாகனங்களிலேறித தேவாகளுக்கு 

எதிராக நின்றன. அரதயுததததில தேவாகளும் புததஞ்செய்துகொ 

ண்டே ௮ஸுரர்களையெதிர்ததுசசென்றனா, அதிதயாகள், வஸுக் 
கள், ௬ததிராகள, ஸாதயர்கள், விசவேதேவாகள, மருத்துக்கள், இக 

இசன், யமன், வருணன், சஈ தரன, குபோன், மிகுஈதசகதியுள்ள௮சு 

வினிதேவர்கள்முதலான தேவகக்ட்டததரா அசுரர்களுடன் வரி 
சையாகசசோரது மிக்கபயங்காமானயுததததைச்செய்தனர். தேவர் 

கள், தைதயர்களையும் தானவர்களையும்யு 52 இல்ஸர் இத்தனர். தேவர் 

களும் ௮ஸுரர்களுமநிரம்பின அ௮ரஈதச்சண்டை பயங்கரமாகவிருக 

தீன. அவவிரண்டுசேனைகளுச்கும முதலில் பொதுவானசண்



ஹபாபர்வம். ௧௬௫ 

ஈடகதது, கூரமையானஆயுதங்களை இறைத்துக்கொண்டே தேவா 

ஸுரர்கள் ஒருவரையொருவாஎ இர்ததுசசென்றனர் தேவர்களையும 

BH BT AT BOM Lo யக்ஷா£களையும காகாகளையும சாரணாகளையும் புஸு 

ராகள்கொன்றனா, 'அகதபபோரில ௮ஸ்ஈரர்களால கொல்லபபடும 
தேவககூடடததரா ஸமாததரும சசுவாருமாயெராசாயணனையே சர 

ணமாக மனததினுலபறறினா, அ. தசசமயத இல 1G UTI oo மஹா 

விஷ்ணு தமஒளியினால போககள தகைபபிசகாசப்படுத்திக்கொண்டு 

FOE FSS கதாபாணியாக அவவிடத இல ஆவி£ாபபவிததார். உ௨கங்க 

ளால் ஈமஸ்கரிககபபெறற அஈசமஹாவிஷ்ணு Shout anes Bin, eum 

ததைக்கண்டு தேவர்கள௮னைவரும யுகககதிலபயசதகைவிட்டு உகஸா 

ஹததோடிருகனா திருமபவும தேவாகளனைவரும தைதயசான 

are anor Curry His gern, JMS YG SLO ums pin நினைக்கவும 

கூடாததும மயிாபொடிக்கசசெய்வதுமாயிருாத.து, உசாமுளளவர்க 

ளான இக சரன்முதலானதேவாகளனைவரும hy 5 5,5 இல௮ஸ-ராகளை 

Ao saat. தேவாகளாலபீடி க்பபடட சைத்யதானவாகள ஐடி. 

னர். பாரதனே !' அநதயுத்தததில ௮ஸுராகளஓடககண்டு, கால 

கேமியென்றுபிசஸிக திபெறற ௮ஸுரன் எ இரில?தோன் றினான். நாறு 

கைகளும நாறுவாய்களும் நாறுதலைகளுமுளளவனும சித்பபுவளவ 

னும கொடியவனுமான கால£ீஈமி நூறுகொடிமுடிகளுடையமலை 

போலச சததுருககளை௮டிபபதறகாகநின்முன. ஸ-மாயனைபபோல 

ஜ்வலிககின்றகரீடமும ஓலிககினற?தாளவளைகள் முதலியஆபாணக 

களும புகைநிறமானகொடியும செமபட்டைகிறமானமிசையுமுடைய 

வனாக வாயால உதமிகளை சகடி.ததுககொண்டு மூனறுலோசங்களின் 

இடததையும மறைசககும பெருதேகததையெதெதுசகொண்டு யுத்த 

பூமியிலிருக்குமதேவாகளைப பயமுமுததிப பதலுததிசைகளையமறை 

தீது யமனைபபோலசுி2காபித்து வாயதிறழது எதாததோடிவரதான். 
அரதயுதகததில ஆயுதஙகளைமிகு தியாகபபிரயோகித்துக தேவர்க 

ளைப்பிடிசதான். ஓடிபபோன தைதயாகளும தானவாகளும திரும்ப 

வும தேவர்சகளனைவரையும எதாததுவகதனர். யுதிஷ்டிரா! பிறகு 

அவர்கள கோபிதது யுததததில தேவாகளை ததுன்படிபத தினர். 

மஹாராஜாவே / காலமேமியினா ஓம அஸுசாகளாலும யுததத்.இல 

அடிக்கபபட்ட அ௮ஈததமதவாகள பததுததிசைகளிலும ஒடினர். 
தேவர்கள் ஓடக்கண்டு அஸுரசரேஷ்டனக ன, காலகேமி இஈஇரன், 

யமன, வருணண, வாயு, குபோன், ஸ-ஜாயன முதலானே தேவாகளைத 

தன் வன்மைரினாலஜயிகது அவா களின்வேலைகளையெதெதுக்கொண்



& dir Fir ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

டான். காலநேமியெனனும் பெரியஅஸ-சன் ௮வர்களெல்லாரையும் 

விரைவில்வென்றபின், கருடவா ஹனமேறிப பேரொளியோடிருக்கும 

விஷ் ணுவை ஆகாயத்திற்கண்டான். , அவரைககண்டவுடன் கோபத 

இனால் சவொத்கண்களுடன் பயமுறுத இ ௪ இர்த்துசசென்றான். பார 
தனே. அுதயுததத்தில் அவ்வஸுரராஜன் கோபத்துடன் நூறு 

சைகளையுமஒங்கி எலலா௮ஸ்இரககளை யம விஷ்ணுவின்மார்பிலஎ.றிக 

தான். மயன்முதலான தைதயர்கள் தானவர்களனைவரும தமதமஆயு 

தீங்களையெடுத்துக்கொண்டு விஷ்ணுவைததொடாகதனர், ௮.இகபல 

சாலிகளான ௮ஸரர்களால GIVE Bly FEM புமங்கியடிக்கபபட 

டும் மலை௮சையாமலிருபபதுபோல விஷ்ணு யுததத் இலிருந்து௮சை 

யாமலிருகதார். ராஜாவே! காலநேமி மறுபடியுமகோபிதது வேறு 

ஓர்உறுதியானகதையைஓங்கி அகசுதையினால் விஷ்ணுவையும ௧௬ 

டனையும அடிததான். மஹாவிஷ்ணுவானவர் கருடன் களத்திருஈ 

ததைக்கண்டு சக்சாயுகக்தையெடுததுக காலசேமியின் தூறு தலைகளை 

யும கைகனையும்வுறுததார். யுத்ததஇறகுவரச மறறத தைத்யதான 
வர்களனைவரையுமடிததா£. தேவர்களுக்கும ரிஷிகளுக்கும் ௮வ 
ரவாபதஙகளை அுளித்தா. பாரதனே / ௮பபோது ஹரியானவர் மிக்க 

௮ன்புடன், ௮வசவர்க்குரியஅ இகாசங்களைக தேவாகளுக்குக கொடுத 
அப் பிரமமாவுடன்கூடப பிரமமமலோகத்துக்குசசென்றா. பிரபுவான 

நாராயணன் பிரமமலோகத.இிலபிரவேசிததபிறகு பழமையான பாப 

பிரம ஸ்தானமும எலலாவறறிறகும மேறபடடதுமான !நாரசாயணாச்ச 

யத்.தில்பிவேசித்து மஹரிஷிகளால துதிககபபெற்று ஆயிரமசரக் 
களுள்ளவராகி யோககித்திரைக்கு ஆசமபிதகா£, அ௮ழிவற்றவரும 
முதலதேவரும நிததியசரீரமுளளவருமான மஹாவிஷ்ணு உலகத 

தை மாயையில் மயஙகசசெய்துகொண்டு நித இிரையில் பாவசமடைஈ 
திவர்போல எக்காலமும ஸுகமாகசசயனித திருஈதார். அ௮ம்மஹா 
தீமா ௮வவாறு சயனித இருககையில் மானிடவருஷஎண்ணினால் முப் 

பததா றுலகூமவருவஙகள சென்றன. இருதயுகமும இசேதாயுகமும 

சென்று தவாபாயுகத் இன் முடி வில விழிததுக்கொண்டா.. பிரம்ன்முத 
லானதேவாகளாலும மஹரிஷிகளாலும்அ இக்கப்பட்ட மஹாவிஷ்ணு 

சயனத்திலிருது எழுஈது பிரமமா திதேவாசளோடுங்கூடத் தேவ 

காரியததிற்காகத 6 2,தவஸபைக்கு௪சென்னா. பாரதனே ? மேருவின் 

சகொததில ஏற்படுசதபபடடதும ௦ ஒளிமிகுகததுமான அதச்சிறத 

ஸபையில 4565S தேவர்களனைவரும் பிரமமதேவருடன் கூடப் பிர 

॥ வைகுண்டம், 
 



au Lit Lt ar tb. ௧௬௭ 

வேசித்தனர். அ௮ங்கேபோய் அாதச்சபையில் அவர்கள்உட்கார்ர்த 

னர். அபபோது ௮ஈதசசபை இரைச்சல்அடங்கியிருந்த து. ௮ச் 

தீசசபையில் பூமிதேவி துயாத் இனால் மெலிர்சகுரலோடு பேசலுற் 
றாள். * ேவர்சு2ள 'பலசாலிகளான௮ரசர் களின் சேனைகளினால் மிக 

வும்நெருக்கபபட்டு கான் துயாபபட்டவளாக இருக்கிறேன். எக் 
காலமும பாரத்தினால் சரமமடைஈகரான் ஜீவிப்பதேகடி னமாயிருக் 
கிறது. ஒவ்வொருஈகாத்துலும கோடிக்கணககான சேனைகள்சூழ்ர்த 

௮சசனிருக்கிறான். தேச ?தாறும் ஆரிரம்ஆயிரமவிீடுகள் அடங் 

கினகிராமங்கள் நூற்றுக்கணக்காயிருக்கின்றன. பலசாலிகளான அவ 

வாசர்களின் அனேகமாயிரமசேனைகளாலும கஇிராமஙகளாலும் நக 

சங்களாலும் 8த௪ஙகளாலும கான்நெருக்கபபட்டி ௬ககறேன். ஆதி 

லால், என்சக்தியினால் நான் ஜனஙகக£த தாங்கமு.டி யவிலல. அக் 

தப்பிரஜைகளும் தரா திமாக்களானஅஸ ஊர் குளால எக்காலமும ஹிம் 
ஸிக்கப்படுகின்றனர்”” என்றாள். பூமிபின்சொலலைக்கேட்டுப் பகவா 

னானநாசாயணன் ௮பபோதேே அஈதத்தேவர்களனைவருககும் பூமியில் 

அவதரிக்கும்படி கடடனையிட்டுத் தாமும பூமியில வஸிக்க மனத்தில் 

நினைத்தார், 

ஐம்பத்திரண்டாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

அகட 
(கிநஷ்ணைவதா ரத்தின்பாஃயசரித்திரம்,) 

பிறகு, பகவானானவிஷ்ணு வஸு*தேவகுமாசராயிருஈது செய்த 

காரியக்களையெலலாம உனக்குத௦ தெளிவாகச்சொலவேன ) முழுக் 

கேள். மஹாத்மாவானவாஸு௦ே சேவருடையமஹிமையுமசரிதஇரமும், 

தேவர்களுக்கும மனிதர்களுக்கும உலகங்களுக்கும ஈன்மையைத்தரு 

வன, அபபா! ஸர்வவியாபியும் பிரபுவும விசாலமானகண் ணுள்ளவரும 

ஈசிவாருமான ௮ஈதவிவ் ணு தமதுவைகுண்ட த் இல் எபடோது இரு 

ப்தியடையவிலலையோ அபபோது, பூமிக்குஸுஈகச்தைசசெய்யவும 

௮ஸ ஈரர்களையழிககவும (கருதி) மருத்துக்கள, வஸுக்கள்,ஸ யன், 

சந்இரன், கந்தர்வர்கள், ௮பஸாஸுகள, a Bat sor, ஆதிதயர்கள், 

அசுவினி? தேவர்கள் ஆகியே வர்களை, ** உலசங்களுக்கெல்லாம ஈசுவ 

ரர்களே".' நீங்கள்மானிடலோகத்தில்பிறவுங்கள் '” எனீறுகட்டசையிட் 

டுத் இரியக்ஜா திமுதலானஎல்லாஜங்கமபபிராணிகளையும் இவையண்



௧௬௮௮] ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

டாகக்கடவனவென்று ஸங்கல்பித௫ச் தமக்காகப்படைத்தார். ஸா 

வஜ்ஞாானதகாமும் யகுலத்தில்பிறதரா. குழநதாய்? புருஷோ 

த்தமரானவிஷ்ணு சமரைத்தாமாகவே பலவுருவங்களாசசசெய்து 

கொண்டு விளையாட்டிற்காக இவ்வுலகத்தில் goat Cougs srt. 

DQ BE SHO OU 1 ராஜாவே! அவர் தமஇசசையினைலை பூமிபிலஅவ 

தீரிததவர். பரதசரஷ்ட'?ன ! குழகதாய் ! சான்உரைபபதைக் கள், 

ஜனார்த்தனர்அுவகரிககுமபாது ஸ௩சீதாஷத இனை கடலகள்கொக 

தளிச்தன மலைகள் ௮சைஈதன. அக்னிகள புகையிலலாமல்ஜ்வலித் 
தன. ஸுகமானகாறறுக்கள்விீசின புழுதி௫டங்கியிருந்தது. கர 

ஹங்களும் ஈக்ஷத இரங்களும ஈன்முகபபிரகாசித்தன அகாயததில 

தேவர்சளின் தா துபிவாகஇபஙகள் நிகமழங்கிர அககாலதஇல் 

தேவர்கள்வர்து பூமாரிகளபொழி௦தனா மஙகளவாககியஙகளினால் 

மதுஸூதனசைத அுஇததனர். ௮௧ தஅவதாசகாலத் இல மஹரிஷிகள 

ஸர்தோஷதச துடன்வரதனர். அபபோது காரதா ம தலான அகதரிஷி 

களைக்கண்டு கஈதர்வ௮பஸரஸுக்களின்்கூடடங்கள ஆடிபபாடின, 

அபோது ஆயிரங்கண்கணை யுடையவனும் சறொதமஹிமையுள்ளவனு 

மான தேவேதிரன் கோலிரதனிடமவகது அஈதமஹரிஷிகளைபபூஜி 

த்து, * உலகங்களைபபடை ககவரானபகவான தமதுஇவயசக தஇியினால 

தேவர்கள்செய்யவேண்டி.யகாரியஙகளையும சேவர்களுக்குதுகவேண் 

டியகன்மைசகளையுஞசெய்து இருமபவும தமதுலோகத .துக்குசசெல 
வர்” என்றுசொன்னான். இவவாறுசொலலி ரிஷிகளுடன்்கூட மறு 

படியும் ஸ்வா்க்கததுககுசசென் ன், கண்ணபிரான் அவர்கள்எல்லா 
ருக்குமவிடைகொடுத்தனுபபித் தமது திவபபாபாவக்தை மறைததுக 

கொண்டு ஈந்தகோபன்விடடில் அைகவருஷங்கள்வஸித்தா. பிறகு 

ஒருகாலத்தில் யசாகை வண்டிபின்&ழேதூங்கககொண்டிருத௮ 

தக் குழரதையைவிட்டுவிடடு ய மூனையாறறிறகுச்சென்றாள். அப 

போது ஸ்ரீ ஈருஷ்ணபகவான் குமாதைவிளையாட்டைடித்துத தமது 

கைகால்களைபு கதறிக்கொண்டு காலகளை மேலேதூக்க, காலின்பெருவிர 

லால் சகடத்தைய/டை தது இனியகுரலாகழுதா. அரதச்செவான 
கண்ணன் ஒற்றைக்காலால சகடததைஅவககள்ளிவிட்டு முலைஉண் 

சலிருமபிக் சவிழ்ர அபத து அழுதார். அவகுள்ளஜனங்கள் ௮ஈதக 

குழா தையினாலஉடைக்கபபடடுக் குடமும௮சசும் பாயும முறிஈதசக 

டத்தைக்கண்டு மிக்கவியயபபடைஈகசனர், கமஸன்ப௯்ஷசதைச்சோ கத 

சகடாஸுரனை உக்சமானசக்தியுளள அந்தக்குழதை படுத் திருந்தே 

கொன்றதென்னும பெரியஆச்சரியக்தைச சூசேனசேசத்தார்நேரில்



ஸ்பாபர்வம், Sorin 

கண்டனர். பேருடலும் பருததஸ்தனங்களுமுடைய பூதனையென் 
பவளும கொல்லபபட்டாள், மஹாசாஜாவே!/ அதன்பிறகு கிருஷ்ண 

பலராமாஇருவரும அகாயததஇல் சக இரஸ-மீர்யர்கள , சரெணங்களால 

ஒருவர்க்கொருவர் சேருவது போலச சேர்கது தவழததொடங்கினார், 

ராஜாவே 'அபபோது மஹாஸாபபங்களைப3பான்ற புஜங்களையடைய 

ராமகருஷ்ணர்கள் அவ்வன த்தில இலெவிடங்களில முழங்கால்களினால் 

தவமா தும சிலவிடங்களிலவிளையாடிபும எங்குமபோவதனால் ௮ 

கங்களில புழு திகளைபபூசிக்கொண்டு விள ங்னொ, பாசதனே ? கடை 

புமபோது திபிபபெருககுககளைக் குடி க.துக்கொண்டு D6 SULIT 

கோபாலர் ஒருகால அவ்விடத இல (பிகு தியானவெண்ணெயை al pai 

கிக்கொண்டிரூக்கைபில் கோபல் இரீசளாலகாணபபட்டனர். பின்பு 

அவர்கள, கண்ணனைக் கயிற்றினால் உர£லில்கட்டுவிததனர். ௮ஈத 

உரலை அபபடி யேஇழுச்துக்கொண்டுபோன ௮ஈ.தசசிசுவினால் இர 

ண்மெருதமங்கள் வேசோடும கொகளோமே முறிக்கபபட்டன. 

௮௦ அச்சரிபமாயிருரத.து. ௮.தன்பிறகு , ராம௫ருஷ்ணரிருவரும் 

குழநதைபபருவததைக்தாண்டி ௮சேேஇடைச்சேரியில் ஏமுவயதுப் 
பிள்ளேகளாயினர். 'காகபக்ஷங்களோடுகூடிய அழூயமுகங்களையுடை 
யராமகிருஷ்ணாகள் 6 PHOT Gav ws ததையும் மறஹொருவர் பீதாம்பர 
ததையுமதரிக்தும ஒருவர் பொனனிறமான சாகதும மற்றொருவர் 
வெண்ணிறமானசாக ஏம ௮ணிஈதும இலையினால் காதுக்கனிமையாக 
வாததியமவாசிததும கன்றுமேய்த துககொணடி ருஈதனர். அவர்கள், 

காட்டில 3௨ஊன் றுதலைராகங்கள்போல விளங்னெர், காதில் மயில் 
தோகையையும சிரஸில இளஈதளிர்களையும் மார்பில் வேனமாலையை 
யுமதரித்த ௮அவவிருவரும கிளை ததிருக்கும் இரண்டுஅச்சாமரத்தின் 

போத்துக்கள பால விளங்னெர் ராஜாவே ! தலையில் தாமரைமலர் 

சூடிக் கயிறறை யஞூஷஞோபவிதமாகப போட்டுக்கொண்டும கையில 

தூக்கோடு சுரைக்காய்ககாவைச் துககொண்டும இடையர்க்குரிய புல் 
லாங்குழல்களை ஊஇக்கொண்டும, வனத் இல்லெவிடங்களிலதங்கியும 
சிலவிடங்களில சேர்ஈதுவிகாயாடி பம தூங்கவேண்டினபோது ஒரி 

டத்தில இலைபபாபபுககளிலபதெதும ரைதோஷமாகப பலவிடங்களில் 

ஓடிபும அழகான பெருவனததிறகு அலங்கரசமாகச் உகன்றுகளை 

மேய்த்துச்கொண்டிருதனர். குகநிபுதஇரனே ! அதன்பிறகு வஸ-ஈ 
தேவபுத்திராகள் இருவரும பிருகு தாவன தஇற்குசசென்று அங்கே 
ஆகிசைமேப்த.துவிரையாடினர். 

1 பககககுடுமி; லுபபாவென்பது உலகவழககு, 
இருபுறம் சிலுப்பாச்களைச்சேர்சது மூன்று சலையென் ற௮. 

3 பகவானுக்குரிய வைஜயர்தியென்னும் மாலை, 

$ ௨௨ 

a ne Bo ப ப ப ப மய்ய



௧௭௦ ஸீமஹாபாரதம். 

ஐம்பத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

——— KS ——- 

(கிரஷ்ணசரித்திரத்தில் கம்ஸவதம்வரையில்சோலலியது,) 

பின்புஒருகால், அழகயஉருவமும் சிறந்தமுகழுமுள்ள கண்ண 
பிரான் ௮ந்ததழகானவனச் தில் மூத்தவரானபலராமரின்றிச் சஞ்சரித் 

தார், காகபக்ஷத்தைததரித்தவரும் நீலகிறமுள்ளவரும் தாமரைமலர் 
போன்ற கண்களையுடையவரும் சந்இரன௱ஈடுவில் களங்கமிருப்பது 
போலத் இருமார்பினில் ஸ்ரீ வக்ஸமென்னும்மறுவுள்ளவரும கயிற்றை 

யஜ்ஞோபவிதமாகவுடையவரும் பி.தகவாடைஉடுத் தினவரும் உடம் 
பில் வெண்சாந்தை ௮ணிர தவரும் கறுத்அம்சுருண்டுமிருக்கும்குழல் 

களோடுகூடி யவரும் அழகும்ஓளியுமுள்ளவருமான யெளவனப்பரு 

வ,த்இலிருர்த அந்தப்பிரபு காகாலத இல் ஓ. ருவனத்.இல் தென்றற்காழ் 
றினால்௮சையும்௮ழகானமயிலிறகோடு சிலவிடங்களில்பாடி யும், ல 
விடங்களிலாடியும், சிலவிடங்களில்விளையாடியம, சிலவிடங்களில் 

ஈகைத்தும், பசுக்ககாஉசஸலாஹபபடுத்துவதற்காக HE SQ oo wis 

குரியபுல்லாக்குழலை மிக்க இனிமையாகஊதியும் கோகுலத்தைச்சேர் 
ந்தபசுக்கூட்டத்தில் சஞ்சரித்தார். பாதசரேஷ்டனே ! மஹாப்ரபு 

வும்விஷ் ணுவுமாகிய கிருஷ்ணபகவான் மிக்க௮ழகான ௮ர்தவனப்பிர 
தேசத்தில் வரிசைகளானகாடுகளில் ஸு கோஷமாகவிளையாடிக்கொ 

ண்டு பசுக்களுடன்கூடப போய்க்கொண்டிருக்கையில் அவவனத்தி 
ள்ள பாண்டீரமென்னுமஆலமாத்தைக்கண்டு அதன்கிழலில்தங்க 

மனங்கொண்டார். குற்றமற்றவனே .! முன் கன்றுமேய்த் தவர்களும 

தமக்கு ஒத்தபிராயமுள்ளவர்களுமான இடைப்பிள்ளைகளுடன் கூட 
௮ந்தத்இனமெல்லாம் முன்பு தமதுதிவ்பலோகத இிலிருக்ததுபோல 

ம௫ழ்ர் இருந்தார். அ௮வ்வாறுவிளையாடிக்கொண்டிர௬௩த கண்ணனைப் 

பாண்டீரமென்னும.ஐலமாத இன்€ழ் வஸிக்கும்இடையர்கள்பலர் உயர் 

நீ தவிளையாட்டுக்களினால் மகிழ்வித்தனர். வனத்தில்விருப்பமுள்ள 
ஆயர்களில் டிலர் மனங்களித் அப்பாடினர். மற்றும்சிலர் கோபாலராகிய 
கிருஷ்ணபகவானைபபநறியே கீதங்கள்பாடினர். அங்கே அவர்கள் 

பாடிக்கொண்டும் இலைவாததியம் வாசித்துக்கொண்டுமிருக்கும்ஸம 

யத்தில் கிருஷ்ணன் குழலையும் சுரைக்காய்விணையையும்வா௫ித்தார். 

இவவாறு அர் தக்கிருஷ்ணபகவான் இடையர்களுடன் அ௮னேகவிளை 

யாட்டுக்கள்விளையாடினார். குர்திபுத்தினே ! அர் தயெளவனப்பருவ



வப ர்பர்வம்,. Boh 

முளளகண்ணனால அ௮ஈதவிளையாடமிககாலததிலும உலகங்களுக்கு 

நன்மைசெய்யபபட்டது. பாரதனே? எல்லாப்பிராணிகளும் பார்க் 

கையில் eur ono தீவர் மடுவில்குதிதது ௮௫்குள்ளஅ௮ரவின்படத தின் 

மேல் ஈடனஞ்செய் தீர், எல்லாஜனங்களும்பார்த இருக்கையில் காளிய 
னென் ஸும்சாகத்தையடக்கெ பின்பு கண்ணன் பலராமருடன்வினை 
யாடினார். ராஜாவே /! SLING LIT கழுதைஉருவமாகவநத தேனுக 

னென்னும கொடியஅஸுுரன் பனங்காட்டில் பலராமரால்கொல்லப 

பட்டான். குஈஇபுத்தானே ! பின்புஒருகால் ௮ழயெமுகங்களோடு 
கூடியராம௫ருஷ்ணர்கள மிசவிருததியடைஈதகோதனங்களை மேய்த 
க்கொண்டு வனத்துக்குபபோயினர், சத துருக்களை த் துயாபபடுத்து 

கிறவர்களும தோல்வியடையா தவர்களுமான அவவிருவரும ஸு 

தோஷமாக உலகவழக்கபபடி விளையாடி ககொண்டும காடுகளாபபார்த 

அக்கொண்டும் கா்ஜிததுக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் மாங்களி 
லுள்ள இலைகாய் முகலியவற்றைபபறித்துக்கெ்ண்டும் கன்றுகளையும் 

பசுக்களையும் பேரிட்டு௮ழைத்.துககொண்டும லஞ்சரித்தனர். தேவர் 
களா லம்பூஜிக்கபபெறற அ௮வவிருதேவர்களும் மானிடபபிறபபென் 

னும் தீக்ஷையைவஹித்து ௮ஈதஜா இக்குரியகுணங்களபொருக தின 

விளையாட்டுக்களுடன் வன த்தஇில்இிரிஈதனர். இளமையிலும் கோபா 
லர்களுடன் இவ்வாறுவிளையாடி த திரிதனா. சிற தமஹிமைடொருக 

இயவரும எல்லாப்பிராணிகளையும படைபபவருமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண 

பகவான் அதன்பிறகு கோகுலத்திற்குசசென்று அங்கே இடைப 

பிள்சாகளாறசெய்யபபட்ட இரியஜ்ஞமென்னும கோவர்த்தனூரி 

பூஜையில் தேவதாரூபத்தோடு Lin wenn bres SMSUYH SSM. 95S 

ரூபத்தைக்கண்ட கோபாலர்களனைவரும கிருஷ்ணனையே பூஜித்த 

னா. அ௮பபோது இவ்யரூபத்தைததரித்துத் தேவர்களால்பூஜிக்கப் 
பெற்றார். பகசைவரைபபீடி பபவனே ! பகத்சளைக்காப்புதற்காசக்கோ 

வர்த்தனமென்னும்குன்றம் இளைஞரான வாஸ-ஈதேவரால் ஏழுகாள்தூ 

க்பெபிடிக்கபபட்டது. அபபோது அ௮ரதச்செயற்கரிய காரியததைக் 

இருஷ்ணன்விளையாட்டாகச்செய்தார். பாரதனே.! அஃது எல்லா 
உலகங்களுக்கும மிக்கதசசரியமாயிருஈதது. தேவர்களுக்குராஜா 

வானஇந்தான் பூமிக்குவர்து இருஷ்ணனுக்குவர்தனமளித்து ஸந்தோ 

வூத்துடன் ௮வரை,: கோவிந்தன் என்றுசொல்லி ௮வருக்குராஜ்யா 
பிஷேகஞ்செய்தான். இக தரன் இருஷ்ணனை, _ கோவிந்தா ! "என்று 

அழைத்துச் தழுவிக்கொண்டு ஸ்வர்க்கத் இற்குச்சென்றான். அதன் 
+ 
  

1 சோக்சளைக்காப்பவர்,



௧௪௨ ஸரீமஹாபாரதம், 
4 { ‘ 

பிறகு காளைவடிவமாகவர்த அரிஷ்டனென் றுபெயாபெற்ற அஸுர 

னைக் கிருஷ்ணன் பசுக்களின்ஈன்மைககாகப பராக் ததினாறகொன் 

ரூர். சாஜாவே. அதன்பிறகு மகசஎன்னும௮ஸுஈரன் குதிரையுருவ 
மாகவாதான். பார்த்தனே! அவ்வாறு ப திஞபிரமயாளைபலமுள்ள 

தாக வனத்திற்குவாத அகதக்கு இரையைக் தமது தாமரைமலர்போ 
ன்றகையையே வஜ்ராயுதமாசக்கொண்டு மதுஸ-டுசனர்கொன்றா. 

௮,சன்பிறகு மலலகைகஇருத சாணூசனென்னும பெரிய ௮ஸுர 

னைக்கொன்றுர். பசைவசையழிபபவனே .' பாரதனே / எலலாசசேனை 

களாலுமசூழபபட்டுவத ஸுதாமனென்னும் ௮ரசனைக் கோவிக 

தன் சிறுபிராயததிழ்கொன்றார். முஷ்டிகனென்பவன் பலராமரால் 

கமஸலஸைபையில எளிதாகககொலலபபடடான். பாரசதனே ' கமஸன் 
மா இரிசளுடன் கூடவே கிருஷ்ணனாலடி ககபபடடான், பகைவாகமா 

யழிப்பவரான சண்ணபிரான் எலலா ருமபா£ததிருச்கையில் சமஸனைக் 

கொன்று 'உக்ரஸேனனுககு ராஜ்யாபிஷேகஞசெய்அு தமததாய்தா 

தையரின்அடிபணிஈதா!, கணணபிரான் இபபடி பபடட.காரியங்ககாச 

செய்தவர். 

  

ஐம்பத்துமான்காவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

— Ke — 
(கிரஷ்ணைரித்திரத் தொடர்ச்சி.) 

அ தனபிறகு, ராம௫ருஷ்ணாகள ஸாஈதீபனியென்னும ஆசா 

ரியரிடம்சென்றனா. தாமாதெரிஈதவரும தாமததையலுவ்டி பபவரு 

மாகிய ௮வவிரண்டுமஹாதமாக்களஞும அ௮வஈஇதேசததில் கடுமை 
யான பிரம்மசரியவிரததையனுஷ்டி ததுக் குழுவுககுப பணிவிடை 

செய்து ௮றுபத்துகான்கு இரவுபகலகளில வேசவேதாங்கங்களைக் 

இரஹித்தனர். அ௮ஈதயாதவர்களிருவரும் எழுதது, எண், சங்தேம, 

வைத.இயம, யானைபபயிறசி, கு திசைபபயிறசி இவறறையெல்ல்ரம் பன் 

னிரண்நொட்களில கறறுக்கொண்டனர். தர்மரதெரிஈதவரும தர் 

மத்தையனுஷ்டிபபவருமாயெ அ/வவிரண்டுவீரர்களஞும தனுர்வேதங 
கற்றுக்கொள்வதற்காகத திரும்பவும ஸாந$ீபனியென்னும ஆசாரி 
யசை அடை Gi, ராஜாவே ! ௮வவிருவரும விலவித்தையிற் சற 
ஈத.தசாரியரான ஸாஈதிபனியினிட ம்சென்று ஈமஸ்கரித்து அவரால் 
கெளரலிக்கபபெற்று அ௮வர்இிதேசத்தி லிருஈதுகொண்டே 8ம்பது
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இராப்பகல்களில் % பத்து அங்கங்களோடுகூடிய தனலுர்வேதசததை 
ரஹஸ்யங்களுடன் கூட மனத தில் செவவையாகப்ப இயுமபடி முற.றும 
கறறனர். பிராமணசசேஷ்டரசான ஸாஈ தீபணி, அவாகள் காரியமநிறை 

வேறினதைக்கண்டு : அவாகளிடம குருதக்ஷிணைசகேடடா£. ஸாரதி 

பனியானவர் ஸமா ததரான கிருஷ்ணனைபபார்த்து, எனது புதரன் 

இகதககடலில் மசசததினை இழுச.க்கொண்டு போகபபடடான் ; 

தஇமிங்கிலத் தினாலவிமுககபபடட என்புதல்வனைக் கொண்டுவா ; உன 

க்கு ரன்மைஉண்டாகடடும”” என்று தமபிரயோஜனததைக கேடடுக் 

கொண்டா. புததிரனைபபறறித துயாபபடட குருவுக்காகக் இருஷ் 

ணன், எவவுலகிலும மறறெவசாலும செயறகரிய காரியததைபபறறி 

யும பிரதிஜ்ஞைசெய்கா. பாதசமாஷ்டனே ! ஸாஈ£பனியின்புததி 

ரனை இழுததுககொண்டுபோன மதல்யமாகய௮அஸுரன் சாமூருவ் 

ணாகளால கடலிலகொல்லபபடடான். வெகுகாஓததுக்கு மன் இற 

ஈதுபோயிருஈத ஸாஈதீபனி புதான அளவற்ற ஹிமையுளள கிருஷ்ண 

னுடைய ௮துக்ரஹததினால அபிபாது ॥றுபடியும சரீரததுடன் 

பிழைத்துவரகான், செய்யவும நினைககவுமமுடியாத ௮த மிகப 

பெரிய பு.துமையைககண்டு எலலாஜனஙகளுககும அசசரியமுண்டா 

யிற்று. சாமகிருஷ்ணர்கள் குருவுககு உபாஈததலனங்களையும பசுக் 

களையும குதிரைகளையும தனழமுதலிய எலலாவறறையும தகஷிணையா 

கக்கொடுததனர். கதாயுததததிலும பரிகாயுதசசண்டையிலும எல 

லா௮ஸ்தரவிததைகளிலும இருஷ்ணன் எல்லாககும முதன்மை 

யடைகஈது எல்லாஉலககஙகளிலும பெயபெறறார். எல்லாசத தினங்களி 

னாஓம அலஙகரிககபபடடு ஆதித் தனைபபோலபபிரகாடிக்கும தேவே 

இர 7தச.இல நாராயணனை ததவிர வேறுயா£ ஏறலாம் ? இக இரனுடைய 

ஓபபறற ஸாசஇியம அன்புள்ள ஸ்கேஹிதனுமாகிய மாதலி புருஷோ 

தீதமசைத தவிர வேறுயாருக்குக் சடிவகளுமபிடி தது ஓடடுவோன் ? 

அபபா / யுதிஷ்டிரா ! போஜராஜன்மகனை கமஸனும ஸ்தா 

வித்தையிலும தேகவன்மையிலும சூ ரூரததனத.திலம காததவிர்யா 

ர், சாரி ஒற்றைசகாலால ஈடப்பது, 9, லதானம்- வில்லாளி நி, நிற் 
oo. 8. நியாயம--கதஇசசணடையில சைகளைப் பலவிதமாக மாற்றுவது, 
8, பிரவிசாரம்-- அஸஇ.ரககளையும பாணஙகளையும விடுமபோது தச்சபடி 
௮ஙகஙகளை அமைத்துக்கொள்வது. 5, ஸெளஷடவம்:- இடுப்பு, முழங்கால், 
மூழஙகை, கோள், சலை, இவைகள் சமமாகநிற்பதும் மாபுஉயர்ஈ திருப்ப,தும் 
6 கரணம-* பாணத்தை எடுப்பது விடுப்பத முதலியன. 1, வியாயாமம்-- 
தேகப்பயிறசி. 6. மணடலம் -- மேலேசொன்ன சாரிகளைக் கூட்டெது. 

9, 5 B= உடை, 10. ஆஸனம்-- இலகசைப்பார்ப்பதற்காகப் பலவசைகளாக 
உட்சார்தல்,



௧௪௫௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

ஜுஈனனுக்குச் சமானமாயிருந்தவன். போஜராஜனை உக்ளேனன் 

புதல்வனும் போஜராஜர்களின்வமசத்தைச் சறப்பித்தவனுமாயெ ௮௬ 

தக்கம்ஸனைக்கண்டு மறறஅரசர்கள் கருடனைக்கண்ட நாகங்களைப் 

போல நடுங்கனர். பாசதனே ! விற்களாலும கத் இகளாலும கூர்மை 

யான பிராஸாயுதங்களாலும சித்டிததமசெய்பவர்களான காலாட்கள் 

நூறுலக்ஷம்போ் ௮வனிடமிருகதனர். புத்தசதில பின்வாங்காத 

சூரர்கள் எட்லெக்ஷம்பேர்கள் சும்ஸனிடமிருஈதனர். யு.இஷ்டிரா ! 
௮வலுடையகொடிகள பொன்மயமானவை; அவனுடையதேர்கள் 

உயர்ஈத பொற்கச்சை கடடினவைகள; யானைகளும் அவ்வாறே; ௮வன் 

ஸேனை ௮வவளவுபெரிது, விற்களாலும ௪சஇகளாலும் கூர்மையான 

பிசாஸாயுதங்களாலும் சித்ரயுத்தஞசெய்யும விரர்களஏறும்கு இரை 

கள், பலாசமலர்மீபாலச்சிவாதநிறமுளளவை பதினாயிரமிருந்தன. யு.தி 

ஷ்டிரா.! கமஸலுச்குல£ீஹாசானான ஸுஈநாமாஎன்பவனைச் சேர்(த 

தும் யாராலும புஜவலிமையினால் ஜ.ிக்கமுடியாத.தம சிறஈதகு திரை 

க்காரர்கள் ஏறியதுமாகிய குதிரைக்குட்டிகளின் மற்றொரு பெரிய 

ஸேனைஇருநதது, அந்த ஸுகாமாவென்பவன் கம்ஸனை காற்புறமுங் 

காத்தான், அவன் 2ஸனை !மிசாகம என்னபபட்டது ) அ௮றுப இஞயிர 

மென்று கணக்டெபபட்டது. யுதிஷ்டிரா / கமஸனுடைய கோபமே 

பெரியவேகமாகவும, கொடிகளே தீவுகளிலுள்ள பெருமாங்களாக 

வும், மதயானைகளே பெரியமுதலைகளாகவும ஆயுதக்கூட்டங்களே 
ரைக்கூட்டங்களாகவும, குதிரைககாரரின்ஒட்டமே பெருவெள்ள 

மாகவும, கதைகளும் பரிகாயுதங்களுமே மீன்களாகவும, பலவகைக் 

கவசங்களே பாசிகளாகவும, தேர்கஞ்ம யானைகளுமே பெருஞ்சுழல் 
களாகவும, பலவகைஉதிரங்களே சேறுகளாகவும, விசித்சமானவிற 

களே அ௮லைகளாகவும், தேர்க்குதிரைகளே கலங்கினமடுக்களாகவும, 

யுத்தவிரர்களின்௧ர்ஜனமே சத்தமாகவுமுடையதும் யமனென்னுக 

கடலிற்சேருவலும் பயங்கரமுமான Gurren gy wants Sen gs 

தாண்டிக் கம்ஸனைக்கொல்லுகறவன் சாசராயணனைத்தவிர மற்றவன் 

எவனிருக்கரான் ? பாரசனே ! இந்தககருஷ்ணன் இந்தரனுடைய 

ரதத்இிலிருஈ் து கம்ஸனுடைய அுதச்சேனைகளை மஹாமேகக்களைக் 
காற்று௮டிப்பதுபோல ஊதிவிட்டார். பிறகு மக இிரிகளுடன் கூட 

ஸ்பையில வீற்றிருஈத கம்ஸனையும் ௮வனைச் சேர்ஈதவர்களையும் கொ 

ன்று ஐயத்தைக்கொண்டுவந்தார். இர் இரனுக்கிளைேயவரான கிருஷ்ண 

பகவான் வெகுமானிக்கத்தக்க தேவகியையும் மற்றுமுள்ளகுற்றத்தா 
  

1 நால்வசைச்சேனைகளும் சலந்தது.



ஷ் பாபர்வம். ௧௭௫ 

ரையும் யசோதையையும் ரோஹிணியையும் பலமுறைஈமல்கரித்து 
உக்ஸேனனுக்கு சாஜ்யாபிலேகஞ்செய்வித்து யாதவத்தலைவர்களால் 

பூஜிக்கபபெறறார். புருஷோ த்தமரானகண்ணன் அதன்பிறகு எல்லா 

௮சசர்களோடும் ஒன்றுசேர்கது யு.த்தத்திற்குவத ஜராஸுதனென் 

னும௮சசனை ஸாஸ்வஇயாற்றினருகில் ஜயிததார். 

ஐம்பத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 

ஒக 
(நர காஸ௩ரவதம்.) 

பாரதனே ! அதன்பிறகு யா தவவம௫த்தில்அவதரித்த கிருஷ் 

ணபசவான் மதுசாபுரியைவிட்டுத துவாசகாபுரியைச்சோரதார்.௮தன் 
பிறகு மஹாத்மாவான தாமரைக்கண்ணர் நரகர்ஸுரனிடமிருந்து தம 

க்குததக்கவா ஹனங்களையும பலவகைசசத்னங்களையும் பெற்றுக்கொண் 

டா. அப்போது தைத்யர்களும கானவாகளும தடைசெய்தனர். சிற 
ந்தகைவன்மையுள்ள கிருஷ்ணபகவான், வசம்பெறறு மதங்கொண்ட 

அவ்வஸ-ஈர.த்தலைவர்களை ஹதம்செய்தார். ௮ஈதாசகனென்னும் ௮ஸ- 
சன் அவருக்கு விசோதஞசெய்தான். யுதிஷ்டிரா! குண்டலத்துக் 
காக அதிதியென்னுமதேவமாதாவைபபீடிததான். ௮பபோது காகா 

ஸுரன்செய்த ௮ஈதமிகக்கொடியகாரியததை இதற்குமுன் ௮ஸுரக் 

கூட்ட்ங்களெல்லாம் ஒன்றுசேர்ஈதும செய்யவில்லை, Qh ener 

ஸுரன் பூமிதேவிக்குப்பிறா தவன். அவனுக்குஇருப்பிடம பிராக் 

ஜ்யோ திஷபாமென்பது. யுததத்தில அடங்காத மதமுள்ளவர்களும 

தேவக்கூட்டங்களுக்கு அச்சத்தை உண்டுபண் ணுறெவர்களுமாகிய 
ஹயக்ரீவன், கிகுமபன், கொடியவனானபுஞ்சஜனன், ஆயிரம்பு த.திரா 

களோடுகூடியவலும் வாமபெறறதனால்காவித்தவ னுமான முரனென் 
னும் ௮ஸுரசிசேஷ்டன் ஆயெஇகநரல்வரும் ௮வன் தேசத்தின் 

நான்குள்ல்லைகளையும் காப்பவராயிருஈது ஆகாயமார்க்சகமவரையில் 

தகைஈதுநின்றனர். கறந்த கைவன்மையுள்ளவரும ஏக்ரத்தையும 

கதையையம கத்தியையுமதரிப்பவருமான இகதக்கிருஷ்ணன் காகா 

ஸு5ரனை வதஞ்செய்வதற்காக யதுவமசத்தவரான வஸுஈதவருக்குத் 

தேவூயினிடத இல் ஜனித்தார். உலகங்களில் பிரஜித்தமானமஹிமை 
யுள்ள இந்தப்புருஷோத்தமருக்குத் துவாசகாபுரிகான் முக்கியமான 
இருப்பிடமென்பது உங்களுக்குத்தெரியுமே. யுதிஷ்டிரா! அதத்



௧௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

துவாசகாபுரியானது இர்தூனுடைய அ௮மசாவதிபட்டணத்சைக்காட் 
டிலும் குபோனுடைய வைராஜமென்னும பட் டணச்சைக்காட்டி ஓம 

மிக்க௮அழகுள்ளதென்பதும உனக்கேதெரியும், தேவககருக்குநிக 
ரான அ௮ரதத்.துவாரகாபுரியில ஒருயோஜனைதரம் நீளமும்்அகலமு 

முள்ளும் ஸுதர்மையென்றுபெயர்பெற்றதும யாதவர்களிருப்ப.து 

மாகிய ஒருஸபைஇருக்கிறது. விருஷ்ணிகளும அஈதகர்களுமாகிய 

அனைவரும் சாமகிருஷ்ணர்களைமுன்னிட்டுக்கொண்டு இஈதஉலகத் 

இன்இயல்புமுழுமையைபும காபபாற்றிக்கொண்டு அந்தச்சபையி 

லிருக்கின்றனர். பரதசோரஷ்டனே .! ஒருகால் அ௮வர்களனைவரும ௮௩ 

தீச்சபையின்கண்விறறிருககையில் சிறாதமணமுளள காற்றடித்துப் 

பூமாரியும்பொழிஈதது. உடனே ஆயிரமஸு$ாயர்களுககுநிகராக மிகக 

அச்சரியமானஒரு2பசொளி சறறுநேசம்௮காயச் திலிருககது. ௮ஃது 

அங்இருந்து பூமியில்இழிஈதது. ௮ தஒளிபின்மததஇயில் வெள்ளை 

யானையின்மேலேறித் 'மீதவககூடடங்களனைவராஓும சூழபபெற்ற 

தேவோ தரன் காணபபடடான். பலராமரும கிருஷ்ணனும் ராஜா 

வானஆகுகனும விருஷ்ணிகள ௮ஈதகாகளின் கூடடங்களோடுகூட 

விரைவாகஎழுகது இஈஇரனுக்குஈமஸ்காசஞசெய்தனர். sos Bs 
தரன் உடனே யானையிலிருஈதுஇறககக கிருஷ்ணனைத்தழுவிக் 

கொண்ட பிறகு பலசேவரையும சாஜாவான ஆகுகனையும வஸு தவ 

ரையும் உத்தவரையும சிறதபுத இிசாலியான விகத்ருவையும தழுவிக் 

கொண்டான். அபபா ! மஹாராஜாவே ! மஹிமைபடொருக இயவலும் 
பிராணிகளைக் காபபவனும பாகனென்றஅஸுரனைக கொன்றவனு 

மாகிய ௮ஈதத்தேவேரக இரான் பிரகய/மனன்; ஸாமபன், நிசடன், ௮னி 

ருத்தன், ஸாத்யக, கதன், சாசணன், ௮கரூரன, பானு, ஜல்லி, விடூ 

ரதன், கிருதவாமா, மஹாபலசாலியானசாரு 2தஷ்ணன் ஆயெ தேவா 
களுக்கொபபான பாதவூமிாஷ்டாகளையம மறறுமுளள விருஷ்ணி 

கள் அகதகாகளிலுள ளபெரியமனிகாகளையுககண்டு தழுவிக்கொண்டு 

அவர்களால் ௮ளிக்கபபட்ட பூஜையைபபெற்றுக்கொண்டு Nee oem 

புடன் சகண்ணபிரானைப்பார்தது, ** மனிதர்சகளுச்கெலலா ம்ஈச்வாரே / 
 குண்டலத்இிறகாக சாகாஸாரனைக்கொலலும” என்று ௮இிஇசொல் 

லச்சொன்னாள் '” என்றுசொன்னான். கோவிந்தன், 4 பூமியின்புத்இர 

னை காகனைக்கொன்று உடனே குண்டலங்களைாககொண்டுவருவேன்” 

என்று தேவே இரனுக்குசசொல்லிப் பலாமசைஅழைத்தார், பெருங் 

கீர்த்தியுள்ளவரும் 8மபுலன்களையும் கடத். துறவருமான வாஸு 
தேவர், பிரத்பும்னன் அனிருத்தன் பலத்இில்ஒப்பற்ற எர்ம்பன் இவர்



ஸ்பாபர்வம், ௧௪௭௭ 

களுக்கும் ௮வ்வாறேசொல்லி உடனே கருடன் மேலேறி, சங்கத்தை 

யும்சக்கரத்தையும் கதையையும் கத் இயையும்தரித்துக்கொண்டு தேவ 
காரியம்செய்யசசென்றார், ௮டுத்தவரைக்கைவிடா த. விஷ் ணுவாகிய 
அந்தக் இருஷ்ணபகவரன் சத்ருவைக் கொல்வதறகாகச் செல்லும் 

போது இரதிரன்முதலானதேவர்கள் மனமகிழ்கது துதிததுக்கொ 

ண்டே பின்சென்றனர். ஈரகாஸுரனைச?சேர்ககு ௮ஸுத்தலைவர்களை 

யும் கொடியரசாகஷலர்களையும்கொன்றபிறகு, மூரனுடைய அருகில் 

கத்தி கட்டினவலைகள் ஆழுயிரததைக்கண்டனர். அர்த வலைகளை 

அஸ்த்சததினாலதுணிதது முரளையும அவன்புத்திசர்களையமகொன்.று 
மலைக்கூட்டஙகளைக்கடநது நிசுமபணை அடித்தார். ஆயிசம்பேரை ஒரு 

வஞகள திர்க்கக் இறமையுள்ளவனும எல்லா ததேவர்களையும் அடித்த 

வனும இறந்த பலபசாக்ரமமுள்ள்வனுமான ஹயகரீவனென்னும் 

௮ஸ்ுரனை க்கொனருர், அள வறறசக் தியுள்ளவ ரூம யார்க்கும்வெல்ல 

முடியாதவரும யாதவர்களெல்லாரையும௫றபபிககின்றவரும் தேவகி 
புதஇரருமான இருஷ்ணபகவான், எங்குமஜலபபிரவா ஹம்கிரமபின 

லோ ஹி த கங்கையின் நடுவில விரூபா௯௲னெ ன்னும அஸுனைக் 

கொன்றார். 

அதன்பிறகு ஒளிபினால் ஜ்வலிபபதுபோன்ற பராக்ஜ்யோ இஷ 

மென்னுமாகரையடைகதார். அங்கே யுததமடஈதது. பாரதனே ! 

திறகதசக் தியுளள வனும பூமிபுதானுமாகிய ௮௩தரரகாஸுரனுடன் 

தேவே இரனுடையகுண்டலததுக்காக ௮ஈகப்பயங்காமானசண்டை 

நடஈத௫. பலததில்மிகுககதமதுஸ-௫ுதனா தமலுசக் இயினால் சற்று 

நேம் ஈரகாஸுரனை விளையாடவிடடு அ௮வன்சக்சாயுதத்தை எடுத்த 

வுடன் தம் சக்ராயுதத்தினால்கொன்ளரா. வஜ்சாயுதத்தினாலடி பட்ட 

விருத்தராஸு5ன் கலை 2பாலச சக்சாயுதத் தினால்௮டி.க்கபபடட காகா 

ஸுரனுடையதலை தேசுததைவிடடு உப்ீனே€மழவிழுககது. பூமி 

தேவி தன்மகனவிழுகதுபோனதைச்சண்டு தானேகுண்டலங்களைக் 
கொடுத்துச் சிறகு சகைகளையுடைய கண்ணனைபயார்தீது, *மனதுவைக 

கொன்றவரே ! இந்தராகன் உம்மாலேயே படைக்கப்பட்டான் ; உம் 

மாலேயேகொல்லபபட்டான். நீர் எபபடிநினைக்கிறிசோ ஜப்படி விளை 

யாடும். ௮வனுடையஸநத இகளைமட்டும் காபபாறறும்” என்றுசொன் 

னாள். அதற்கு வாஸுதேவர், **மஹாத்மாக்களான தேவர்களுக் 
கும் முனிவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் மத்றுமுள்ளபிசாணிகளுக் 

கும் பயங்கரனும் பிராமண த்வேஷியும் புருஷா்களில்இழிவானவளலும் 

உலகத் இனால் வெ.றுக்கப்பட்பிவனும் தேவர்களுக்கும் உலகங்களுக்



௧௭௮] ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

கும் முள்ளேப்போல உறுத்துதறெவனுமான உன்புதல்வன் உலகமெல் 

லாம் ஈமஸ்கரிக்கத்தக்க அ௮திதிதேவியைத் தன்பலத்இனால்பிடி த் 
தான். அவளுடையகுண்டலங்கக£க் கர்வததினால்௮பஹரித்தான். 

அதனால் ௮வன்கொல்லப்பட்டான். பெண்ணர$யே ! நான்செய்த 
தைப்பற்றி நீவருத்தப்படவேணடாம், உன்புத்தரன் உன்னுடைய 
மஹிமையினால் மேலானகதியைஅடைந்தான். மேன்மை பொருந் 

இியவளே ! உன்னுடையசுமையைத்தான் இழக்கினேன் ; ஆதலால் 

ரீசெல்” என்.றுசொன்னார். 
  

ஐம்பத்தாறாவது அத்தியாயம், 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

ஆட்ட 

ஸத்யபாமையைத் துணையாகவுடைய இருஷ்ணன் பூமியின் 
புக்£னாகிய நாகனைக்கொன்று தஇக்குபபாலகர்களுடன்கூட KTS op 

டையபட்டணத்தைபபார்த்தார். பிறகு சிறாதசக்இடிள்ள ௮௩தராக 

னுடைய கஇருஹத்தையடைந்து அளவற்ற தனங்களையும், அக்னி 
போலவும் சந இரன்போலவும பிரகாசிக்கும்மணிகளும் முததுக்க 

ளும் பவழங்களும் வைடூமியங்களும்முதலான பலவகை ரத் இனங்களை 
யும், பெரிதும்சிறிதுமான ஸுாயகாஈதக்கற்களையும, படிகக்கற்களை 

யும், ஜாம்பூரதமென்றும் சாதகும்பமென்றும சொல்லப்படும் பொன் 

வகைகளையும் பார்த்தார். அவனுடைய அ௮ஈதபபுரம் பொன்னிறமும் 

வெண்ணிறமுமாக அழகாயிருந்தத., ஈசகன்கிருஹத்தில் அளவற்ற 
தனம் மிகுதியாகக் காணப்பட்டது. அவவளவு தனப்பெருக்கை 

யக்ஷராஜாவான குபோனுடையடருஹசத்திலும தேவேர் இதனுடைய 

இருஹத்திலும் இதற்குமுன் யாருங் கண்டதில்லை. தேவக்கூட்டங்க 
ளோடுகூடிய தேவேஈஇரன், ஈரகனும் நிசும்பனும் கொல்லப்பட்ட 

பிறகு ௮.திதியின் ரத்னகுண்டலங்களை வாங்கிக்கொண்டு விற்றிரு 

ந்த யதுநாதரிடம், '*ஜனார்த்தனரே.! பொற்கொடிகள் அணிசது 
பொற்சசசைகள்கட்டி அங்குசங்களோகடியவையும் இறந்தபராக் 
ரமமுள்ளவையும் பயததைத்தரும் உருவமுள்ளவையுமான இருபதி 
னாயிசம்யானைகள் இருக்கின்றன, பலவகையான வெள்ளைவஸ் தரம் 

களினாற் செய்யப்பட்ட கொடிகளோடும் பவழங்களினாற்செய்யப 
பட்ட சேணங்களோடுக்கூடிய காற்ப தினாயிரமயானைகளும் பலதேசங் 
களிலுண்டான , எட்லெக்ஷம் உயர்க்தகுதிசைகளும் இருக்கின்றன. 

பசைவரைலம்ஹரிப்பவசே /? ஜனார்த்தனரே ! உமக்கு விருப்பமிருர்



ஸபாபர்வம். க௭௯ 

தால் நீர் தர்மமமாகச் சமபா தித்த மூன்றுலோகங்களுக்கும் சிறந்த 
இகதத்தனங்களையெலலாம் பழக்கபபட்ட காளைமாடுகளின் மேலேற்றி 
உமத அவாசகாபுரியில் சேர்பபிக்கிறேன் ?” என்றுசெரன்னான். தேவ 

ர்களிடத திலும் கஈதர்வாகளிடத்திலும அஸ-ஈர்களிடத் திலுமுள்ள 

டொன்களும் மணிகளும் நரகன் அுரண்மனையிலிருஈகன. இர்இரன் 

அ௮அவையெல்லாவற்றைய॥ மணிபாவதததையும் கருடன் 2மலேற்றிக் 

கருஷ்ணனுடன்கூடத இருமபிசசென்றான், பொன்னினாலலங்கரிக் 

கபபட்ட விதானங்களோடுகூடிய மாளிகைகளவிளங்கும் ௮௧தமணிக் 

மேகங்கள் சேர்நதாற்போல விளங்கிற்று, குன்று பலநிறங்களான 

௮ல் சத தினப்படி. கள்கட்டின பெரியமாளிகைகளிருஈதன, கநதர்வ 
ச்சேஷ்டர்களும் தேவச்சேஷ்டர்களுமாகய இவர்களுடைய௫அன்புள்ள 

புதீதிரிகளாகிய பெண்ணா௫கள் அ௮வறறிலிருகதகொண்டு மதுஸூ 
SUOMI சுண்டனர். ஓற்றைப்பின்னலான சடையைத்: தரித்துக் 

காஷாயமுடுத்துச் தவத .இலிருபபவசான ௮ந்தபபெண்களனைவரும் 

ஸ்வர்ககத்துக்குகிகான இடக்திலிருபபவரும தோல்வியடையாத 

மஹாவீரருமான கிருஷ்ணனைச் சூழ்ரதுகொண்டனர். அப்போது 

தவத்தின் கடுமையினாலுண்டான அயாம் எவ்வளவும் ௮வர்களைப 

பா.இக்கவில்லை. தாமரைமலருக்கொபபான கண்களையுடைய அரதப் 

பெண்களனைவரும வெண்மையானவஸ் திரங்களையும் பட்டுக்களையும் 

உடுத்துக்கொண்டு, புலன்களை நடத்துகறவரும் இநத யாதவச௫ிங்கமு 
மான கிருஷ்ணனிடமவாது காக்குவித்து, “ஓ. புருஷோத்தமசே 7 

தேவர்களுடைய காரியததைச் சா இபபதற்காகக் கிருஷ்ணன் வாப் 

போகிறார். அவர் பூமியின்புத்.தானான நரகன், நிசும்பன், முரன், 

ஹயக்ரீவன், பஞசஜனனென்னும ௮ஸுஈரர்களையும் ௮வர்கள் சேனை 
களையும் வகஞ்செய்து அளவற்றதனததை யடையபபோகிறுர். ௮வர் 

சொற்பகாலத்தில் உங்களைச் சறையிலிருஈது மீட்பார்” என்று நாசதர் 

எங்களுக்குசசொன்னா, சிழஈத ஞானியம தேவரிஷியுமாகிய அவர் 

இவ்வாறு சொல்லிச்சென்ருர். நாங்கள் எப்போ தம உம்மையே நினை 
தீதுக்கொண்டு கடுநதவஞ்செய்கறோம். புருலச்சேஷ்டசே. இரதக் 

கெட்டகாலந்தாண்டி, சறந்தகைகளையடைய மாதவமை எப்போது 

காண்போமென்று மனத் தில எண்ணமிட்டுக்கொண்டு ௮ுஸுஈர்களால 

காவல்காக்கப்பட்டு எக்காலமும்தவஞ்செய் துவருகிறோம். ௮தன்பிறகு 
எங்கள்விருப்பத்தைச் செய்வதற்காக வாயுபகவான்வநது, * காசதா் 

சொன்னதுசொன்னபடியே க்செத்தில் ஈடக்கும்' என்றுசொன் 

ஞர்” என்றுசொன்னார்கள். அந்தச் சிற தபெண்களின் முன்னிலையில்



க ௮0 ஸீமஹாபாரதம், 

விருஷபப் பார்வையுடையவராயிருந்த கண்ணனைத தேவர்களும ௧௩ 

தர்வர்களும் பசுக்களின் முன்னிற்கும மஹாவிருவபமபோலக் கண்ட 

னர். அநதப்பெண்கள் ' சஈ இரனுக்கொபபான அவருடைய முகத் 

தைக்கண்டு கண்மலர்ந்து மனஙகளித்துச் சிறந்தகைகளையுடைய ௮ 
தப் பகவானைபபார்த்து, “ஓ. எடுத்தவிரதம தவருதவரே? வாயுபக 
வானும் எல்லாப்பிசாணிகளுக்கும ஈன்மையைக்கரு தின காரதமஹ 

ரிஷியும் முன்னர் இங்கே எங்களைபபார்தது, * சங்கம சக்காம கதை 

வாளேர்தின மஹாவிஷ்ணுவான நாசாயணன் பூமியின்புத் தரனான 

ஈரகளைச் கொன்றபிறகு உங்களுக்குக் கணவசாவா£ என்பது இண் 

ணம்” என்றும் சொன்னார்கள். ரிஷிச்சேஷ்டரும் முதன்மையான 

மஹாத்மாவுமான ௮௩த காரதரின்சொறபடி எங்களுக்கு உண்மை 

யாச நீர் பாத்தாவாகவேண்டும், இஃது எங்கள்பாகயம். பகைவரை 

யடக்குகிறவசே 1.  கேள்விக்குப பிரியமாயிருஈதவரைக் காட்சிக்குப 

பிரியராகப டார்க்றோம் என்பது ஸுதோஷமானது, இரஈதமஹா 

த்மாவான (உம்மைக்) சண்டதனால நாங்கள இருதார்ததர்களானோம” 

என்று கூறினர். 

யாதவச்சேஷ்டரான கிருஷ்ணன் மதனனால் மயலுறறிருக்கும் 
௮ந்தபபெண்களனைவரையும் நோக்கு, 4* விசாலமானகணகஎாயுடைய 

பெண்களே ! நீங்களகேடபதெலலாம் உங்களுக்குதேரும்'” என்று 
மறுமொழியுரைததார். உடனே தேவடுபுததரரானபகவான் 159 

னங்கள் தனக்குவியல்களுடன்்கூடவே ௮ஈதப பெண்களெல்லாசை 

யும் கருடன்மேலேற்றிவைததார். தேவே இலுககுஇளையஸஹோ 
தாரான அ௮ஈதசகண்ணபிரான் பக்ஷிகள் யானைகள புலிகளமுதலான 

துஷ்டமிருகங்களும, ஸாபபஙகளும, குரங்குகளும, மானகளும, 

பன்றிகளும, புள்ளிமான்களும கூடடங்கூடடங்களாகநிறைஈ திருப 

பதும், கறகளும் கறபாறைகளும தாழ்வசைகளும உயர்ஈதசிகாங்களு 

முடையதும், விசித் தரமான மயிலகள்கிறைஈ திருபபதுமான மணிபர் 

வதத்தை எல்லாப்பிசாணிகளும பார்த் இருக்கும்போதே போர்த்துக் 

கருடன்மேல்வைத்தார். பெருமலைசசிகாமபோன்ற அநதக்கருடன் 
மஹாபலசாலிகளான கஇருஷ்ணனையும பலராமரையும இகஇரனையும 

தூக்கக்கொண்டு தமவன்மையுளள கிறகுகளைவிரிதது மலைச்சிகாய 

களையிடித்தும் மங்களைபபெயர்த்தும எலலாத திசைகளிலும் பேரொ 

லியைஉண்டாக்கனொர். வீரனே / பகைவரைவெலலுறெவராயே ௧௫ 
டன் வைசவாகாமார்க்கமென் றுசொல்லபபட்ட ஈக்ஷத இரவி.இயிற 

சென்று பெரியமேகங்களையிமுததார். தமஒளியினால் நவக்ரஹங்



ay LIT LI a Lb. Bh 

கள், இருபத்தேமுஈக்ஷததரக்கூட்டக்கள், மற்றத்தனிததாகூத 

இசங்கள், ஸபதரிஷிகள், ௮சவினிதேவர்கள் இவாசளின் ஒளிகளை 
யெல்லாம மறைதது மிககபுண்ணிய ஸ்தானமாகிய தேவலோகததைச 
சோதா, அகதபபிரபுவானஜனார்ததனர் பலசாமரோடு இரஇரனலு 

டையமாளிகையைசசேோரகதவுடன் கருடனைவிட்டு இறங்கி ௮திதிதேவி 
யின்பாதங்களா வரதனஞசெய்து எலலாததவாகளாலும பிரமமா 

தகஷ்முதலான ஸ்ருஷ்டிகாததாகளாலும பூஜிககபபெற்றவராக ௮தி 

இதேவிக்குத இவயகுண்டலங்களையும சிறஈதரதனகககாயுமகொடுத 
தார், 

௮ இிதிதேவியும் ௮வறறையெலலாம பெறறுக்கொண்டு மனத 

துயாமநீங்ெவளாகி இர திரனுககுஇளையஸேஹோ தரசான கண்ண 

பிரானையும பலராமரையும கொண்டாடினாள. தேவேஈதானுடைய 

மனைவியான இகதஇமாணி, கிருஷ்ணன்மனைவியான cvs Busan 

யைக் கைபபிடிததழைத துக்கொண்டு ௮.இிதியினிடமகாண்பிததாள். 

அுயசமதீர்தத அுதததேவமாதாவான ௮திதிதேவி கிருஷ்ணலுக் 
குப்பிரியமசெய்யக்கருதி அரதசசதஇியபாமையைபபாரத்து, 4 அழ 

செயெமுகமுள்ள பெண்ணா௫ியே / கிருஷ்ணன பூமியின்மீதிருக்கும 
வசையில உனக்கு மூபபுவராமல உடமபில எலலாவலையானகலல 

மணங்களும பொருரஈதியிருபபாய்'” என்றுவாமளிததாள். அழகிய 

இடையுளள ஸததியபாமை இரஈதஇிராணிக்கு விடைகொடுதது ௮வ 

ளிடத் தில் சானுமவிடைபெறறுக கஇருஷ்ணலுடையகிருஹததுக்குச் 

சென்றாள. ௪,த தருககளையடக்குறவரான ஸ்ரீ கருஷ்ணன தேவர்க 
ளாலபூஜிசகபபெறறு மஹரிஷிகளின் கூடடககளினால அ௮னுஸரிககப 

பட்டவராகக தேவ3லாகததிலிருஈது துவாரகைக்குச சென்றார், 

தேவாகளுககெலலாமசசேஷ்டரும சிறறதகைகளை யுடையவருமாகிய 

கண்ணபிரான் தூசமானமார்ககததை விரைவாகததாண்டிக் கோட் 

டையின்முன்வா யிலையடைநதாா, 

  

ஐம்பத்தேழாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹாூணபர்வம். (தோடர்ச்சி,] 

Ke டட 
(துவாரகாநகரத்தையும் கிநஷ்ணனுடைய அந்தப்புரஸ்தீர் 

களின்கநகங்களையும் வர்ணித்தது.) 

பிரபுவும் நாசாயணனுமானகிருஷ்ணன் அதத் துவாரகாபுரி 

யைக்கண்டு களிப்புற்று எல்லாபபொருள்களோடும் 'நகாபபிரவேசஞ்



க்௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

செய்ய ம்பித்தார். துவாரகரபுரியின் காற்புறங்களிலும பலவகை 
மலர்களும னிக்ளுமுள்ளவையு ௮ னக ஜனங்களுள்ளவையுமான 

pou ௮னேகாதோட்டங்களைக் களாடார், சூரியனைப்போலும் சந் 

இரனைப்போலும பிரகாசிக்கெறவையிம் மேருமலையின் தொங்கள் 

போன்றவையுமான மாளிகைகள்நிரமபி * ழகாவிருப்பரும, தாமரை 
களின் வரிசைகள் கிரம்பினவையும ஹம்ஸங்களால அ௮டையப்பட்ட 

தண்ணீசோடு கூடியவையும் க௩கைஈஇக்கும alle gon Reel Qu 

பானவையுமான அகழிகளினால் 2சாபி பதும, சூரியனைபபோலப் பிச 

காசபபதும் அகாயத்தின்மேல எடடியிருபபதுமானவெண்ம திலி 

னால் மேகங்கள்சூழ்ர்த ஆகாயம்போஉ விளங்குவதுமாக விசுவகர்மா 

வினால்செய்யபபட்ட அழகிய துவாசகரஈகரியைச் கண்டார். ஈ௩தன 
வனததிற்கும் மிச்ரகம்என்லும ே,வோததியான வனத்திறகும் 
சமானமான வனக்களோடு, ௮திகமாசச சங்கேககோஷமும சிறந்த 
பொன்மாளிகைகளும Bru ஜனங்களுக்கு ஸு தோஷகாமாக மு 
தச்சிறகத ஈகரம விசுவகர்மாவினால் ஸ்வயமாகவே உண்டாச்சுபபட் 

LG. எலலாககரங்களுக்கும மேலான அஈதாகாத்தில, கொடிகள் 

போன்றவையும பொன்மயமா தூக்கக் கட்டியிருபபதனால பறபபவை 
யிருப்பசனைலை மேருமலையின் சகரங்கல போலப் பிரகாசபபவையுமான 

புகழ்பெற்ற யாதவர்களின் மாளிகைகஅக்கண்டு, மகிமைபெற்ற இக 
இரன் மடூழ்ஈதான். வெள்கபூசி வெளுததசிகாங்களோடு கூடிய 

வையும பொன்னால் அலங்கரிக்கபபட்டவையும, மேருமலையின் கொடு 
முடிகள் போலப பெரிய மேல்மாளிகைகளோடு கூடியவையும, எல்லா 
சச் இனங்களு முளளவையும, !ஹாமிபம, 2௮ரததசந தரம், 3கிர்யோ 

கம், 4பஞசசம என்னும கட்டிடங்களோடுகூடியவையும, யநஇரசாலை 
களநிரமபினவையும், ரதனமும பொன்னும்சேர்ஈ;த தளவரிசைகளும 

சுண்ணாம்புக்குழமபு பூசி தசைகளுமிருப்பதனால் பல நிறக்கற்க 

ளோடுகூடிய மலைகளபோலிருப்பவையும், பொன்மயமான வாயிற் 
படிகளும வைடூரியக்கல்லாலாகிய தாழ்களுமுடையவையும், எல்லாக் 

காலங்களிலும ஸுகமான காறறுளளவையும, மிக்கவிலைபெற்ற சாமா 

ன்களுள்ளவையும, ௮ழகியதாழ்வரைகளாலும் கொடுமுடி களாலும 

சோபிக்கின்ற குன்றுகளுக்கொபபானவையும, 86 துகிறங்களுள்ள 

புஷ்பவர்ஷூங்கள் நிசம்பினவையுமான இருகங்களினாலும் மேகமுழக் 
        

1 விசாலமான மேல்மாடி. 2 அர்த்தசாதிரன் வடிவாயிருப்ப. 

3 கொடுங்கை ௮, தாவது மேல்வளைவான கட்டிடம். 

* கூடுபோலச் சம்பிகளால் செய்யப்பட்ட கட்டிடம், 
(1 டி



ஸபாபர்வம். க ௮௩ 

கம்போன்ற ஜனகோஷங்களினாலும் ௮ர்ரசாமானது போகவதிஎன் 

னும் நாகலோகரகாம்போலிருந்தது. கஇருஷ்ணனுடைய வெண் 

கொடியே ராவ தமும், யாதவர்களின் ஆயுதங்களே வானவிற்களும், 

வீரர்களான யாதவர்களே மயில்களும், ௮னேகமாயிசம் ஸ்திரீகளே 

மின்னல்களும, இருஷ்ணனும் இர தரனுமே பேகே தவதைகளுமர்க 

வுடைய விடுகளென்னும மேசங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட துவா 
ரகாரகரானது மேகங்களால்மூடபபட்ட ஆகாயம்போல மிக்க௮ழ 

காயிருக்தது. அவர்கள் சான்குயோஜனைகீளமும் ௮வ்வளவே௮கல 

மூம் சிறந்ததனங்கள் நிரம்பின தும உயரஈத மேல்மாளிகைகளோடு 

கூடியதும் சிறியசெப்குன்றுகளோடு கூடியதுமாக விசவகர்மாவினாற் 

செய்யப்பட்ட இருஷ்ணபகவா னுடைய மாளிகையைக் கண்டனர், 

சுற்பிலும ஒருயோஜனைவிஸ்கரரம் இடமுள்ள அந்தக்ருவ்ணன் 

மாளிகையைச் சிறந்தமஹிமையுள்ள விசுவகாமாலானவன் இந்திர 

னுடையகட்டளையினாற் செய்தான். மேருமலையின்சகரம்போல உயர 

மும் பொன்மயமுமான ருக்மிணியினுடைய சிறஈதகருஹமும் மிகச் 

கிறந்தமஹிமையுள்ள விசுவகர்மாவினாலே யே செய்யப்பட்டது. எப் 

போதும் வெண்ணிறமானஇருஹ த்்திலேயே வஸிப்பவளான ஸத்இய 
பாமையின்குரு ஹழும, பலநிறங்களான ரத்தினங்களிழைத்த படிக 

ளுள்ள தும் !* சிதவான்” என்று பெயருள்ளதுமாக மேகம்மூதலிய 

மறைவுகீங்யெ ஸுூர்யனைப்போலப் பிரகாசிக்கும் பதினாலு பெரிய 

கொடிகள்கட்டி அலங்கரித்து முதன்மையானவிடத்தில் தனித்துத் 

தெரியுமபடி கட்டப்பட்டது. அதே இடத்தில் பலநிறமான சத்தி 

னங்களின் ஒளிகள் எங்கும் வபாபிப்பதனால் மூன்றுலோகங்களையும் 
பிரசாசப்படுத்துவ.தும் ௮லங்கா சஞ்செய்யப்பட்டதும் எல்லாமாளிகை 

களிலும் முதன்மையுமான ஜாம்பவதியின் கிருஹமிரு௩கது. wal 
விரண்டு இருஹங்களுக்குமிடையில் (சத் தியபாமையின்வீட்டிற்கும் 

ஜாம்பவதியின்வீட்டிற்கு மிடையில் கைலாஸசிகாம்போன்ற வெண் 

ணிறமான பிரகாசமூடையதும ஜ்வலிக்கின்ற EB coh enue wim ev 

விளங்குறெ பொன்மயமான இகரங்களையுடையதும மேருவென்று 

பெயர்பெறறதுமான ஒருகிரு ஹம் கடலுக்குஓபபாக விசுவகர்மாவி 

னால் செய்யப்பெற்றிருஈதது. ௮ இல் காந்தாரதேசத்தாசன்மகளும் 

குலத்திலுயர்ந்தவளுமான ஸ-ஈகேரியென்று பெயர்பெற்றமனைவி & ca; 

pore வைக்கப்பட்டிருந்தாள், சறந்தகைகளையுடைய தர்மரா 

ஜா வ! | சாமரைமலாநிறமுள்ள அம் அதி. இகப்பிரகாசமூள்ள தம மிக்க 
    

1 குளிர்ச்சியுள்ள த.



௧௮௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

உயசமுமான பத்மகூடமென்று பெயர்பெற்ற இருகமானது ஸுப்ரபை 

யென்னும் கிருஷ்ணன் பானைவியுடையது. கெளாவச்சேஷ்டனே ! 
ஸ-டூர்யப்பிரபம் என்றுபிரசித்தமாகச் சொல்லபபடும் சிறந்தமாளிகை 

யான சார்ங்கபாணியினால் லக்ஷணையென் லும் மனைவிக்குக் கொடுக் 

கப்பட்டது. பாரதனே !! உயர்ந்தவைரோயக்கற்களின் ஒளியும் ப௪ 

சைக்கற்களின்ஒளியும கிரமபினதும வெண்மையான பலகணிக்கம்பி 

கள் வைக்கப்பட்டதும், * ஹரி” என்று எல்லாசாலும சொல்லப்பட் 

டும் தேவர்களாலும ரிஷிகளாலும பூஜிக்கப்பட்ட தும் எல்லாவீடு 

களுக்கும் அலங்காரமான மாகிய மாளிகை ஸுமிதாவிஜயையென் 
னும் கிருஷ்ணன்மனைவி இருக்குமிடம், அவள் அங்கே இருஷ்ண 

னால்வைக்கப்பட்டாள். எல்லாமாளிகைகளி லஓும முதன்மையானதும், 

‘Ca gure’ என்று பெயர்பெறறதுமான இருஷ்ணன்மனைவியின் 

இருஹம் எல்லாச$ற்பிகளும சேர்நதுகட்டியது. *விரஜு மென்று 

பெயர்பெற்ற அம் * ரஜஸ்” என்றுசொல்லபபட்ட அ௮ழுக்கில்லாமையால் 

அப்பெயருக்குஒகத்ததும மஹாத்மாவான இருஷ்ணனை யாவரும்வந்து 

பார்க்குமிடமும் அங்குள்ள எல்லா௮ரண்மனைகளிலும் றொததும் 

ஒருயோஜனைவிஸ்தாரமான சுற்றுபாதேசமுள்ளதும் எல்லாசத் இனங் 

களும நிர்ம்பினதுமான அர்சுக்கிருஹததைப பிரபுவுக்காக விசுவ 
காமா தானேசெய்தான். அவர்களுடையகரு ஹங்களெல்லாம் பொன் 
மயமானகொடிமாங்களும் கொடிகளும கடடினவையாகச செய்யப் 

பட்டி ௬௩ தன, கண்ணனுடையகிருஹத்துக்குக் கொடிகளே வழி 

காட்டுகின்றவை, அங்குள்ள எலலாருடையகிருஹங்களிலும் மணிக 

ளின்காவைகள் கட்டபபட்டி ௬ஈதன. அறுபது பனையுயாமுள்ள அம் 

அரையோஜனை விஸ்தாசமுள்ளதும இன்னார்களின் ஸங்தேகோஷ 
முள்ளதும் மூன்றுலோகங்களிலும பெயர்பெற்றதம் * இந்திரத் 

யும்னம்' என்னும் தடாக்முள்ளதுமான ஹம்ஸகூட சிகாத்தையும், 
ஸ-டுர்யனுடையமாசக்கததையும எட்டினதும எல்லாஜோதிக்கொடி. 
களும் பிரகாசிபபதனால் ஒளியுள்ளதும் தேவர்களிருக்குமிடமும் 

மூன் றுலோகங்களிலும் பெயர்பெற்ற அமாகிய மேருமலைச்சொத்தை 
யும், எல்லாஜனங்களும் பார்த்திருக்கையில் அளவற்றமஹிமையுள்ள 

யாதவ௫ங்கமான இருஷ்ணன் பெயர்த்துப் பியத்தனத்துடன் தம 
திருப்பிடம கொண்டுவந்து, வைஜயர்தமென்னும் இந்திரன்கருஹத் 
தைப்போன்ற பெரியமாளிகையை முன்னமே செய்துகொண்டார், 
பகைவரைத் துன்பப்படுத் துகிறவரான கிருஷ்ணனால் இஈஇரன்வீட் 

டுத் தோட்டத்திலிருந்து கொண்டுவந்த பாரிஜாதமாமும், அங்கே
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யே நாட்டப்பட்டிருந்தது. ௮னேக நாறு மூழஅளவுள்ள பொன் 

பூசின மேல்வீடுகளினால் ௮ஈதக்கருஹம் சூழபபட்டது. ௮ர்தஇடச் 
இலேதான் கிருஷ்ணனால் சிற தமரங்களும வைக்கபடிடடன, தாம 

சைமலர்களும் செஙகழுமீப்புஷ்பங்களும் செவ்வல்லிப்பூக்களும்நிரம் 

பின ஜலமுள்ளவையும சக இனககளும முததுக்களுமே பெருமணல் 
சுளாகவுடையவையுமான ஓடைகளும், கடாகங்களும் ௮ங்கேயேயிரு 

க்கின்றன. ௮வறறின் ௮ழகானகரைகளை அஈதச்சிறகதமசங்கள் சிறப 

பிக்கின்றன. அச்சா, பனை, அுசுவகாணம, ௮னேகமகைகசளோடு 
கூடிய அல், 'பலலாதகம, விளா, 5இக் இரவிருக்ஷம், சமபகம், கருங் 

காலி, மிருதகமுதலிய மரங்கள் சுறறிலும் வளர்ககபபட்டிருக்கின் 

றன. இமயமலைபிலும ஈஈதனவனத்திலுமுள்ள மாங்களனைத்தும் 

யாதவ௫ிங்கமான கணணனை கொண்டுவாது அங்மீகசாட்டப்பெற் 

றிருக்கன்றன. அரதக்காகெளிலுள்ள மாங்களில் எல்லாக்காலங்களி 

லும ரத்னங்களை.போலப பொன்னிறமும் இவெப்புகிறமும் "வெண்மை 

நிறமுமான மலர்களும கனிகளும நிரமபியிர௩தன, ஆயிசம்இகழ் 

களஞள்ள தாமரைகளும் அனேக மஈதாசமரஙகளும அசோகம், கர்ணி 

காரம், இலகம, நாகமல்லிகை, கூரவகம, காகபுஷ்பம், சண்பகம, 

இருணபுல்லிகை, 3பதப.ர்ணம, கபஈகம, நீபம, குரகம, தாழை, 

நாககேஸலாம், சி.௮.தாழை, தலதாடகம, பனை, பிரலமபம், மூழ், பிண் 

டிகை, 4பஜபூரகம, ,அரிஞசி, ஆமலகம, தருதாமலகம், 8கர்ச்சூரம், 

சிறாதகாவல், மா, பலா, இலஇஈதுகம், எலுமிச்சை, அமிருதகம், 

௯$ரிகை, கர்ணிகை, தென்னை, YAS உதகுசோசகம், வாழை, ஜாத 

மல்லி, பா இரிமுதலிய இவற.றின்வனங்களும், ஆமபலஓும, செவ்வல் 

லியும், கருநெய்தலும நிரமபினவாவிகளும கிணறுகளும ௮னேக 

மிருநகன. பூத்த அசோகங்களும, விளாமாங்களும், செமபருத்இிக 

ளும், பிரியாளமாஙகளும், ௮அசோகங்கள் இலஈதைமாங்களும் அவற் 
றின் கரைகளிலிருஈதன, பிரியககு, இலநதை, யவம, இனிசம், சர் 

கனம, சசியென்னுமமாம, ச ரஷ்மாககம், பலாசம், தவம, ௮சசு, 

௮.த்இ, 'வில்வம், வேமபு, இஈதிரவிருக்ஷம, மருதம், இரிபில்வம், 

பெளமம், கஞ்சா, பலலாதகம, அ௮சுவவிருக்ஷம், ஸாஜம்,*வெற்றிலைக் 

கொடி, லவங்கம, பாக்குமாம், பலீவகைமூங்கல்கள் இவை நாற்புற 
மம் வளர்ச்சபபட்டி முநதன. நதனவனத்திலும சைதரசதமென் 
னும் குபோன் தோட்ட கீதி௮ுமுளள மரங்களனைத்தும் யதுகாதசால் 
  

! “சே? என்னும் மரம் 2 சேவரசாரு, 3 ஏழிலைம்பாலை, 

4 கொய்யா; மாதுளையுமாம். 6 பேரீஞ்சு,



கறு ஸீமஹாபாரதம். 

அவவனத்தில் நாலுபக்கங்களிலும் வளர்க்கப்பட்டி ருக்தன. ௮ழ 

கான அந்தச்சிறந்தவிட்டில் பலவகைஉயார்தரத்னங்களே பொன் 
னிறமும் சிவப்பூநிறமும் இர் இரநீலக்கல் நிறமுமான மணற்குன்றுக 
ளாயமைந்த மஹாரதிகள் ' இருந்தன, களித்தமயில்களும் குயில்க 

ளும் சப்திக்கும் செய்குன்றுகளெல்லாம் மிகச் சிறப்புற்றிரு£ தன, 

அங்கே யானைக்கூட்டங்களும் பசுக்களும் எருமைகளும்இருந்தன. 
பன்றிகளுக்கும் மான்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் ௮ங்சேஇடங்கள் 

செய்யப்பட்டிருந்தன, நானூறுமுழஉயாமுள்ளதும் அமிர்தம்போ 
ன்ற நிறமுள்ள துமாயெ ஒருமலை அரந்தவிட்டி ற்குப்பிராகாசமாக விசு 

வகர்மாவினால் செய்யபபட்டிருந்த.து. அங்குள்ள மற்றச்சறந்த குன் 

ுகளும் ஈதிகளும் தடாகங்களும் காடுகளும் தோட்டங்களும் ௮௩ 

தப்பிராகாரத் இனால் சூழப்பெற்றிருந்தன, 

ஐம்பத்தேட்டாவது அத்தியாயம், 

அர்க்காஹாணபர்வம். (தோடர்ச்சி;) 
—— SKS 

இந்திரன் கிரஷ்ணனிடம்விடைபேற்றுக்கோண்டு 
ஸ்வர்க்கலோகம்சேன்றது.) 

இருஷ்ணலும் பலராமரும பெருங்கீர்த்திபெற்ற Bx Sr on 

மாகிய இர்தமூன்றுபுருவச்சேஷ்டர்களும் இவ்வாறு துவாசகாககாத் 
தைக்கண்டனர். பிறகு கண்ணன் ஸந்தோஷத்துடன் கருடன்தலை 
மேல்நின்றுகொண்டு பகைவர்களுக்கு மயிர்சிலிர்க்கச்செய்வதாகய 
தமதுவெண்சங்கை ஊதினார். அநதச்சங்கன் முழக்கத் இனால் கடல் 

மிகக்கலங்யெத, காயமெல்லாம் சப்தித்தது. அப்போது அஃது 

ஆச்சரியமாயிருந்தத. பாஞ்சஜன்யத்தின் சப்தத்தைக் கேட்ட 
வுடன் ம.துஸ-டுதனரையும்கண்டு குஞுரர்களும் ௮க்தகர்களும் மூழ் 

ந் துவந்தனர், சாஜாவா௫ய உகாஸேனன் வஸ-ஈேதேவனாமுன்னிட் 

டுக்கொண்டு புல்லாங்குழல்களும் சங்கங்களும் முழங்க வாஸுு 
தேவர்மாளிசைக்குச்சென்றான். சேவகியும், ரோகிணியும், ஆஹுக 

னுடைய அந்தப்பு£ஸ் இரீசளுமாகய அனைவரும் மகிழ்ந்து கண்ண 

பிரானையழைப்பதற்குத் தம்தம்வீடுகளிற் பாபாப்போடு ஸஞ்சரித்த 
னர், *பிராம்மணத்வேஷிகளனைவரும் அழிக்கப்பட்டனர். ௮ந்தகர் 
களும் விருஷ்ணிகளும் வெற்றிபெற்றிருக்கன்றனர் ” என்றுசொல்லி 

ஸ்.இரிகள்சேர்க் து ௮அக்ஷ்தைகள்போட்டபிறகு கண்ணபிரான். கருட 
வாஹனசாகவே தமத ௮ரண்மனைக்குட் சென்றார். ஈசுவரரானமது



ஸபாபர்வம். க்ுள் 
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oO sent உடனே ௮ம்மணிபர்வதத்தைத் 'தக்கவிட த் தில்வைத்தார், 

தாமசைக்கண்ணசாகிய மதுஸூதனர் அ௮ாதத்தனங்களையும் சத்தினங் 
களையும் ஸபையில்வைத௮,த் தந்தையைத்தரிசிக்க ஆவுலுற்றார், பாச 
தனே. அப்போது மிக்கபுகழ்பெற்ற வாஸுஈதேவர் பிராம்மணரான 

ஸாந்திபனியின்பாதங்களை முறைப்படி முதலிற்பிடித்து வந்தனஞ் 

செய்தார். அகன்றும் வெர்துமுள்ள கண்களையுடையவரும பகை 

வர்களானவீரர்களைக்கொல்லுகிறவரும் பெருமபுகழ்பெற்றவரும் இர 

இரனுக்கு இளையவருமான கண்ணன், மனத்தில் ஆனந்தம்கிசம்பின 

வரும் கண்களில் ஆனந்தக்கண்ணீர் ததுமபிக்கொண்டிருபபவரும் 
தீந்தையுமானவஸுதேவரைப் பிரியததுடன் வநதனஞ்செய்தார் ; 

சாந்தீபனி வஸு தவர் இருவராலும் உச்சியில்மோக்கப்பெற்ரார். 
யாதவச்சேஷ்டரானகண்ணன் யாதவர்களை வயஸின்கசமப்படி சந்த 
த்து ௮வர்களெல்லாரையும் பெயரிட்டழைத்தா, பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ் 

ணன் எல்லாசதீனங்களுமநிசம்பின தனங்களெல்லா வற்றையும் ௮வர்க 

ளனைவர்க்கும் பகுத்துக்கொடுத்தார், கண்ணனுக்கு முக்கயமக் இரிக 
ளும் இர்திரனைப்போன்றவருமான ௮௩த யாதவப்புலிகளிருக்கும் 

௮ச்சபை, சிங்கங்கள்வஸிக்கும மலைக்குகைபோலவிளங்கிற்று. பிறகு 

அஸனங்களில்உட்கார்ச்த முக்கியமானகுஞூரர்களையும் அந்தகர்களை 
யும் சாஜாவானவுந்த அகுகனையும்பார்த்து, தேவர்க்கஇுபதியும் பச 

ந்தசர்த்தியுள்ளவனுமாகய தேவேஈ திரன் இன்சொல்லினால் அவர் 
கள்மகிழும்படி பேசலானான். 

* மஹாத்மாவான கிருஷ்ணபகவான் மானிடலோகத்இல் 

வஸுதேவபுத்ரராக எத ற்காகஜனித்தாரென்பதையும் அவர்என்ன 
செய்தாசென்பதையும் சுருக்கமாகசசொல்வேன். பகைவரையடக்கு 

இறவரசான இந்தத்தாமரைக்கண்ணர் நாராயிரம் ௮ஸ-ஈர்களைக்கொ 

ன்று பாசாளலோகத்துக்குட்சென்றார், மூர்தியவர்சகளான பிரஹ் 
லாதன், பலி, சம்பான்முதலியவர்களால் அ௮டையப்படாத இந்தத் 

தனம் கிருஷ்ணனால உங்களுக்கு இங்கேகொடுக்கப்பட்டது. சிறந்த 

ஞானமுள்ள இருஷ்ணன், வலைகட்டிக்கொண்டிருஈதமுசனையும் பஞ்ச 
ஜனனையும் வென்றபிறகு கற்கோட்டைகளைக்கடந்து நிசும்பனையும் 

அவன்சேனைகளையும்கொன்றார். சிறந்தசக்தியுள்ள ஹயக்ரீவனென் 
னம் வலிய அஸ-ஈரனும் இவசால்கொல்லப்பட்டான். நரகாஸுரலும் 
யூத்தத்தில்௮டி.க்கப்பட்டான். ௮.இதியின்குண்டிலங்களும் திரும் 

பிக்கொண்டுவாப்பட்டன. மறுபடியும் பாணாஸுரவதம் ஈடக்கப் 

போகையில் 'ஆதித்யர்களும் வஸுக்களும் ஸாத்யர்களும் என்னை



க௮௮ ஸ்ரீமஹாபர்ரதம். 

முன்னிட்டுக்கொண்டு மதுஸூதனரிடம் வாபடோகின்றனர்!” என் 

முன், இந்தான் இவ்வாறுசொல்லிக் குகுரர் ௮கதகர்களெல்லாரிட 
மும் விடைபெற்றுக்கொண்டு சாமகருஷ்ணாகளையும வஸுதேவரசை 

யும் தழுவினான். பிரதயும்னன் ஸாம்பன்முதலானவர்களையும அனி 

ருத்தன், ஸாரணன், பப, ஜல்லிஇவாகளையும கதன், பானு, சாரு 

தேஷ்ணன், ஸாரணன், அக்ரூரர், ஸாதயகிமுதலானவாகளையும 

கெளாவித்து விடைகேடடுக்கொண்டு விருஷ்ணிகளுககும Gari 

களுக்குமாஜாவான அஹ ுகனைததழுவிககொணடான். போஜன் 
கிருதவர்மாமுதலான ௮ஈதக விருஷ்ணிகளிடம சொலலிக்கொண்டும 
கிருஷ்ணனிடம தேவர்களுடன்விடைபெறறுககொண்டும பிரபுவும 

இர்திராணியின கணவனுமாகியஇர இன் எலலாருமபா£த இிருககை 
யில் வெளளைமலைபோனற சோவதமென்னும யானைமேலபவ நினான். 

அடிக்கடி வாயிலிருுதுணடான பெரியகோஷஙகளினால் உலகங்கமா 

நிரபபுவதும பொன்மயமான பெருககசசை கடடபபட்டதும பொ 

ன்னையணிரத தரதங்களுடையதும அழகிய சேணமவிரிக்கபபட்ட 

௮ம் எல்லாரகனஙகளாலும அலககரிககபபட்டதும மழைபொழி 
யபுமமேகமபோல மதஜலததை எககாலமுமவர்ஷிபபதும பொன் 

மாலையணிஈத.தும இக்கஜககளிலசிறததுமான ராவதததின்மே 

Cader Qasr மகதாமலைசசகாததில பிரகாசிககும ஸ-டூர்யன் 

போலவிளககனான், அதனபிறகு தவே தான வயிரக்கலலினாற 

செய்யபபடடதும் பயங்காமுமான சிறநதறுங்குசததைக கையிற் 

பிடித்து மிக்பலசாலியான அக்ளிபகவானுடனசென்றான். ருபே 

ரன், வருணன், ஈவக்கெஹங்கள, ஸபதமருததுக்கள் முதலிய தேவக் 

கூட்டங்கள் பெண்யானைகளிலும ஆண்யானைகளிலும விமானககளி 

௮ம்ஏறி ௮ன்புடன இர.இரன்பின்சென்றனா. ௮நதஇகதிரன் வாயு 

மாசக்கத்தைத்தாணடி. வைசுவாகாமாககம என்று சொலலபபடட, 

அகாயத்தின் மததியசேகைக்குசசென்று ஸ-டாயமண்டலத்தைச 

சார்ந்து ௮ங்கேயே அநதர்த்தானமானான். 

ஐம்பத்தோன்பதாவத அத்தியாயம், 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

- ke —— 
(தாய்மார்களும் பத்நிகளம் கிநஷ்ணனைக்கண்டது,) 

  

பிறகு யாதவர்களனைவருடைய ஸ்திரீகளும் ஆஹ ுகன்பத்னி 

களும் உலகத்தில் புகழ்பெற்ற ஈந்தகோப பத்னியாகய யசோதையும்



ஸபாபர்வம். க்௮௯ 

மிக்கபாக்கியவதியான ரேவதியும், பதிவாதையான ருக்மிணி, ஸத்ய 

பாமை, ஜாம்பவதி, காநதாரி, சமசுமை, விசோகை, லக்ஷணை, ஸுமி 

Sor, கேதுமை, முதலான கிருஷ்ணனுடைப அரதபுபுரஸ் இரீகளும 

மஹாதமாவான ஸ்ரீ இருஷ்ணனுடைய "8சுவரியகதைக்காண விரு 
மபி அன்புடன் மங்களதஇரவியங்களை யெடுததுக்கொண்டுஸபைக் 

குசசென்றனர். அவர்கள கண்ணனைபபாரக்க அவலுடன் woud 

குசசென்றனர். தேலகியும சோஹிணியும எலலாஅ௮சசிகளிலும் முன் 
வைககபபெறறனர் அ௮வாகள பலசாமருடன்வீறறிருக்கும் இருஷ்ண 

பகலானைக் கண்டனா, அவவிரண்டுமீதவாகளாகிய சாமகிருஷ்ணர் 

கள் மு.கலில் சோகிணிக்கு ௮பிவாதனஞசெய்து பிறகு தேவடுக்கு 

அபிவாதனஞ்செய்தகனா. ௮௩தத தேவகயொனவள் சிஷபபபார்வை 
யுள்ள அவவிசண்டு புததிசாகளுடன்சேர்ஈது ஸ-டர்யனோடும வருண 

னோடுக்கூடிய தேவமாதாவான ௮தஇிதியைபபோல மிக்சசோபையுள் 
ளவளாய் விளங்கிளை, பாரதனே? தேசுகாந இயினால் மிகஜ்வலிப 

பவளபோல யசோதையின்பெண் உடனேஅஙகுவரதாள். அவள 

ஏகாரங்கையென்னும பெயருள்ளவள் , கினைததரூபமெடுபபவள் ; எப் 
போதும கன்னிகையாயிருபபவள. அ௮வளுககாகததான் புருஷோத் 

தமரானகண்ணன் கம்லனையும அ௮வனைசசேர்கதவாகமாயிம் கொன் 
ரூர். பகவானாகிய பலசாமா ௮நதப பெண்ணாசியைத்தமுவி உசசி 
மோது இடக்கையினால பிடி ததுககொண்டார். கண்ணன் அங்கே 

அவளைக்கண்டவுடன் அ௮ன்புள்ளபாஙககியைபபோல வலக்கையிற்பிடி த் 

தார். ஸபையின்நடுவில பொ ற்றுறரைபோன் ற கைகளையுடைவயளும் 
தாமசையாளைபபோன்றவளு। பதமராபருடைய அ௮வதாரமாகிய ராம 
கருஷ்ணர்களுடைய ஸஹோதரியுமான அகதபபெண்ணை யாதவர் 

ஸபைநடுவிறகண்டனர். பிறகு ௮வாகள மகஇழ்ஈது சாமகிருஷ்ணர் 

களின்மேல் அக்ஷதைகளையும நெறபொரிகளையும் புஷ்பங்களையும 

நெய்யையும பொழிக்தனர். யாதவர்கள் குழததைகள கஇழவர்கள 

குலத்தோர்சுறறத்தவருடன் இருஷ்ணனருகல உடகார்கதனர். சிற 
ந்தகைகளை யுடையவரும் ஈகாத.துஜனங்களுக்குச் சரதோஷத்தைப 

பெருகசசெப்பவரும் புருஷச்சேஷ்டருமான கண்ணபிசான் எல்லா 
ராலும் பூஜிக்கபபெற்றுத் தமதுகிரு ஹத்.இல் பிரவேசித்தார். எப 

போதும் ஸுகமுள்ளபசுவான் ருக்மிணிதேவியுடன் சோஈது ஸு௦௪ 

மாசவும் உறசா கமாகவுமிருகதரா, பாசதனே!! பிறகு ஸத் தியயாமை, 

ஜாம்பவதிமுதலான எல்லாஸ்இரீகளின் வீடுகள்தேரறும் யாதவச்ரே 

ஷ்டரானகண்ணன் ஸநதோஷமாயிருநதார். ' கண்ணபிரான் இரும்



௧௯0 ஸ்ீமஹாபாரதம், 

பவும் ருக்மிணியின் கருஹத்துக்குசசென்றார். அன்பனே! சிறந்த 
கைகளையுடையவனே / சாரீங்கபாணியான கண்ணனுடையஜயம் இவ் 
வகையான. , இதற்காகத்தான் இம்மஹாத்மா மானிடரில்ஜனித் 

தாசென்று சொல்லுகின்றனர். 

அறுபதாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(கநஷ்ணன் பாணுஸுரனை ஜயித்தது,) 

மஹாராஜாவே! பெரும்புகழ்பெறற இருஷ்ணன் பிறகு தமது 
துந்தப் புஸ் இரீகளிடம் இரவும்பகலும் ஸகமடைஈது அவாரகைகக 

ரில் மகிழ்ச் இருநதார், பாதச்சேஷ்டனே / அக்காலத்தில் தம்போ 
னான அனிருத்தனுக்காக இந்திரா திதேவானைவராலும செய்யமுடி 

யாத தேவகாரியததைச்செய்தார். பசதச்சேஷ்டனே ! பலிசக்கா 

வர்த்தியின் மூத்தகுமாரனும் வன்மையும் சூரத்தனமுமுள்ளவனும் 

ஆயிரக்கைகளையுடையவனுமாகிய பாணனென்லும் ௮ஸுஈரராஜ 

னிருந்தான். ரரஜாவே.! அர்தபபாணன் உறுதியானமனத்துடன் 

அ௮அனேகவஞுஷகாலம் கெதவஞ்செய்து சிவபெருமானை go As 
தான், அவனுக்கு மஹாத்மாவான சங்காபகவானால் ௮னேகவசப் 

கள் கொடுக்கபபட்டன. ௮ஈதபபாணன் இப்புவியில ௮ஸுரர்களுக் 
குக்கி௮டைக்க ௮ரியனவாகிய அவ்வாங்களைபபெற்று ஓபபற்றபலசாலி 

யாகச் சோணிதபு£மென்னும ஈகரத் தில சாஜ்யடாரஞ்செய்தான். பாண் 

டவனே !! ௮ந்தபபாணனால் தேவர்களனைவரும ஈடுங்கச்செய்யப்பட் 
டனர், பாரதனே ! பாணன், இக தினமுதலான தேவர்கமாவென்று 
அனேகவருஷகாலம குபேோனைபபோலப பெரியசாஜ்யத்தை ஆண் 

டான். ராஜனே! அுப்போது பாணனுக்கு உஷையென்று ஒருபுத 

ல்வி இருர்தாள., குநர்திபுத்தானே !/ சிறந்தசக்தியுள்ளவலும் பிசத் 

யம்னன் புதல்வனுமான ௮னிருத்தனென்பவன் ஏதோ ஐர்உபாயத் 
இனால் ௮ந்தஉஷையையடைஈது சஹஸ்யமாகச் சுத்துக்கொண் 

டிருந்தான். - யு.இஷ்டிரா.! அப்போது சிறகதசக்தியுள்ள பாணன், 
பிரத்பும்னன் மைந்தன் தன்மகளுட்ன் ௮ங்கேமறைந்து வஸிப்பதை 

Hig sot s தன்வலிமையினாற் பிடித்துச் சிறைச்சாலையி லிருக் 

கச்செய்தான். சாஜாவே! ஸுகத்தக்குரிய ௮ந்தராஜகுமானான 

அனிருத்தன் அப்போது பாணனால்பீடிச்கப்பட்டுத் துயரமடைர்து 

மதிகலங்கனொன். குர்இபுத்தானே ? அதேகாலத்தில் 'காசதமஹா



ஸ்பாபர்வம். ௧௯௧ 

முனிவர் துவாசகையைச்சார்ந்து கண்ணபிரானைக்கண்டு, *இருஷ்ணா ! 
Haaren! சறந்தகைகளையுடையவரே .! யாதவர்களுக்குப் புகழைப் 

பெருகச்செய்தெவசே.! உமது! போனான அனிருத்தன் அளவிறந்த 
சக்தியுள்ள பாணாஸ*னால்பி டி க்கப்பட்டு இப்2பாது துயாமடைந்து 

சிறைச்சாலையிலேயே இடக்கிறான் ” என்றுசொன்னார். இதைச்சொ 

ன்னவுடன் ௮ர்.தத்தேவரிஷி, பாணனுடையசகாத்துக்குச் சென்றார். 

சாஜாவே ! நாரதருடையசொல்லைக் கேட்டவுடன் கிருஷ்ணன் 

பலசாமரையும் சறக்தசக்இயுள்ள பிரத்பும்னனையும் அழைத்து ௮வ 

ரிருவருடன்கூடக் கருடன்மே?லறினார், பாதச்ரேஷ்டனே.! வும் 

மஹாவிரர்கள் கோபத்துடன் கருடன் 2மலேறிப பாணனைஜயிப்பதற் 

காக உடனே அவனது ஈகருக்குச்சென்றார். மஹாசாஜாவே.! உட 
னே அவர்கள் ௮ங்கேபோய் அநதச்சோணிதபு£க்தைக்கண்டனர். 
மதிலினல்சூழப்படடம பொன்மாளிகைகள் நிசம்பினதுமாகிய அந் 

நகரைக்சுண்டு ௮வர்களனைவரும ஸநதோஷததையும் மிகுஈத.௮ச்சரி 

யத்தையும் ௮டைஈதனர். சிவன் சுப்பிமணியக்கடவுள் பத்திரகாளி 
விகாயகர் என்னும் தேவர்கள் எப்போதும் பாணனுடையககருக்கு 

வாயில்காப்பவர்களாயிருநதனர். பூ.திஷ்டிரனே ! மேலானசக்தியுள் 
ளவரும் சங்கசக்காம் கதை கத்திகளை ததரிப்பவருமாகிய ஸ்ரீ ௧௬ 

ஷ்ணன் மிகக்கோபமுற்றுக் தமவன்மையினால் வாயில்காப்பவரை 

ஜயித்துச் சங்காபசவானால் காக்கபபட்ட வடக்குவாயிலையடைந்தார். 

அவ்விடத்தில் சஅிறஈகதமஹிமையுள்ளவரும் சூலபாணியுமான மஹே 

சுவரர், வாய்திறடத ஈமனைப்போலவ(ஈ திருக்கும கருஷ்ணனைக்கண்டு 

பாணனுக்கு ஈன்மைசெய்யக்கரு' இப பினாகம்என்னும் வில்லையும் ௮ம் 

பையும் எடுத்து அந்தவாயிலில்கின்னுார். அ௮பபோது வாஸுதேவர் 
மஹேசுவார்இருவரும் யுத்தஞ்செய்கனர். அரதயுத்தம் Bs Ges 
முடியாததும் மமிர்பொடிக்கச்செய்யும்பீடி பயங்காமுமாயிருந்தது. 
அவ்விருவரும் ஒருவரையொருவர் ஜயிக்கக்கருதி ஒருவசையொரு 
வர் அம்புகளினால்தைத்தனர். ௮ப்போது அவ்விரண்டு? தவர்களும் 
சோபமுற்றுத் இவ்யாஸ்தாங்களைப் பொழிந்தனா, ஜனார்த்தனராயெ 

ஸ்ரீ ருஷ்ணன் சங்காபகவானுடன் சற்றுகோம் போர்செய்து உட 

னே அ௮வமரைஜயித்துப் பிறகு மற்ற்வாயில்காப்பவரையும் யுத்தத்இல் 

வென்று அந்தச்சிறந்தரகருக்குள் புகுந்தனர் பாண்டவனே? புகு 
ந்தவுடன் இருஷ்ணன் ௮ங்கே பாணனைசசர்இத்து மிகக்கோபமுற்று 

அவனுடன் யுத்தஞ்செய்தார். பாதச்மோஷ்டனே ! பாணனும் ௮௩த 

யுத்தத்தில் மிகக்கோபித்துக் கூர்மையான ஆயுதங்களெல்லாவற்றை



௧௯௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

யும் கண்ணன்மேல் பிரயோடத்தான். அவன் இரும்பவும் ௮தஇிகக் 

கோபத்துடன் போர்த்தலையில்கின்று தனது எல்லாக்கைகளாலும் 

இருஷ்ணன்மேல் ஆபிரம்௮ஸ். தரங்கம் விடுத்தான். பாரதனே! ௮ப் 
போது 8ம்புலன்கட்கும எட்டாதவராகிய கிருஷ்ணன் சற்றுநோம 

பாணனுடன் யுத்தஞ்செய்து பாணன்பிரயோகிதத அஸ்தீரங்கள்எல் 

லாவற்றையும் ஆணித்துக் கோபக துடன் எல்லா௮ஸ்.தரங்களிலும ற 

ஈத.தும் தெய்வத்தன்மையுள்ளதுமாகிய தமது சக்கராயுதததை ஓங் 

இப் பெருஞசக்தியுள்ள பாணனுடைய ஆயிரங்கைகளையும் ௮றுத 

தார், மஹாசாஜாவே / இருஷ்ணனால் சைகளறுக்கபபட்டு மிகப 

பீடிக்கபபட்டபாணன் உடனே கிளைகளபோன மாம்போல விழ்ஈ 

தான். ௮ரதக்கண்ணபிரான் விரைவாகத் தமபாணங்களினால் ௮ஈதப 

பாணனைவிழ்த்திப பிரத்யுமனன்மைந்தனான அகிருத்தனைப பாணன் 

சிறைச்சாலையிலிருஈது உடனே விமிவிததார். கிருஷ்ணன் அநிருத 

தனை ௮வன்மனைவியான் உஷாதேவியுடன் விடிவித்துப பாணனுடைய 
எண்ணிறஈத ரததினககளனைத்தையும் கொணர்ஈதார். யதவம்௪த 

தை விளங்கசசெய்பவசான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பாணன்வீட்டிலிருக்கும 

பசுக்கூட்டங்களையும மற்றுமுள்ள சுவரியங்க ளெலலாவற்றையும 

தம்வன்மையினால எடுததுக்கொண்டாா. மதுஸு௫ுதனா சத்தினங்க 
ளெல்லாவற்றையும மற்றுமுள்ள எலலாத்தனங்களையும எடுத்துக 

கருடன்மேல் ஏறறினா. குஈஇபுதஇரனான ராஜாவே ! சிறந்தமஹி 

மையுள்ளவரும பீதாம்பாமதரிததவரும சிறஈதபலமுள்ளவரும் இவ 
யாபாணங்களினால வித் த் திரமாகவிளஙகும் அ௮ங்கங்களுளளவரும 
சங்கசக்கரம் கதை கத்தகள௪ஈ இனவரும் விரருமாகிய கிருஷ்ணபக 

வான் மஹாபலசாலியான பலசாமரையும, மஹாவீரனும சிற தஒளி 
யுள்ளவலும் பிரதயும்னன் புகதாரனுமாகிய ௮னிருத தனையும், உலை 

யென்னும அழகுளளபெண்ணையும, ௮வள்வேலைக்காசர் வேலைக்காரி 

களையும் கருடன் மே£லறறிய பிறகு ஸ-டுர்யன் உதயமலையில் ஏறுவது 
போல ஸ௩தோஷத துடன் தாமும கருடன்மேலேதிஞார். 

அறுபத்தோராவது அத்தியாயம். 

  

அர்க்காஹாணபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

(கிநஷ்ணனுடைய வேறுபலஜயங்களை4 சோ லலியது,) 

பசதச்ரேஷ்டனே ! கிருஷ்ணன் அவாரபாலகர்களையும், நிசும் 

பனையும் ராகனென்னும்அஸ-சனையும் கொன்று, பிராக்ஜ்யோ இவ
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புரமென்னும் ஈகரின்வழியை கே்ஷமமாகச்செய்கதார். (அன்றியும் 

ருக்மிணிகல்யாண த்தல்) அரசர்கள், கருஷ்ணனுடைய வில்ஒலியினா 

௮ம் பாஞ்சஜன்யமுழக்கத்தினாலும் ௮ச்சழு£றுத்தப்பட்டனர். பாதச் 

சேஷ்டனே. மேககிறமுள்ள தென்தேசத்.௮ப் படைத் தலைவர் ௮னேக 

ரால்சூழப்பட்ட ருக்மியைக் கிருஷ்ணன் பயமுறுத்தினார். சக்கா த்தை 

யும் கதையையும் தரித்தவராகிய இந்தக்கிருஷ்ணன் மேகம் போன்ற 

அம் ஸ-டுர்யலுக்கொப்பான ஒளியுள்ளதுமான ரதத்தில் போஜன் 
புத்திரியான ருக்மிணியை மனைவியாகக்கொண்டுவர்தார். (அப்போது) 
கோபித்த ஜாரூத்பனும் சிசுபாலனும் ஜயிக்கப்பட்டனர். தநதவக் 
இரனும் சகதன்வாஎன்னும் அரசனும் இவசால் யுத்தத்தில்கொல்லப் 

பட்டனர். இரஇிரத்யும்னனும் காலயவனனும் கசேருஹனும் ஸெள 
பர்களின் அரசனாகிய ஸால்வனும் வில்வித்தையில்தேர்ந்தவராகய இக் 

தக் இருஷ்ணனால் கோபித்துக் கொல்லப்பட்டனர், இந்தப் புரு 
ஷோத்தமராயெ தாமசைக்கண்ணார் தமதுசக்கராயுதத்இனால் ஆயிரம் 

மலைகளைவிலச்கி தயுமக்ஸேனனை அடித்தார். பாதச்ரேஷ்டனே | 

மஹே திரமலைச்சிகரத் தில் இமைகொடிபபதற்குள் வெகுதூசம் ஸஞ் 

சரித்து காற்புறமுமஓடுகிறவர்களாகிய (மைகத அவிதர்கள்) என்னும் 

இரண்டு வானார்களைப்பிடி த்தார். துவாரகாபுரியில் அக்னிக்கும் 

ஸுமிர்யனுக்கும ஸமமானசக்தியுள்ள மஹாபோஜனும் கொல்லப 

பட்டான். சாஜாவே ! அ௮க்ஷப்ரம் என்னும் பட்டணத்தில் இருஷ்ண 
னைப பரிகாசஞ்செய்பவாகளாகிய கோபதி தாலகேதுஎன்னும் இர 
ண்டுஅசசர்களும இருஷ்ணனாற் , கொல்லபபட்டனர் அவவிருவரும் 

அவர்களின் தேசத்திலேயே கிருஷ்ணனால் ஸம்ஹரிக்கப்பட்டனர். 

௮ன்பனே 7 மஹாத்மாவானஇகருஷ்ணனால் காரகர் எரிக்கபபட்ட து, 

சேரர் துவரத பாண்டியன், புண்ட்ரதேசத்தாசன், மதீஸ்யதேசத்.தர 

சன், அங்கதேசத்தாசன், கலிங்கதேசத்தீசன் அய இவர்களனை 

வரையும் மாதவர்கொன்றார், யாதவச்ரேஷ்டசான இந்தக்கிருஷ்ணன் 

ஒருதேராளியாக _நாறுக்ஷத்ரியர்களைக்கொன்று கார்தாரதேசத்துப் 

பெண்ணாகிய தம்மனைவியைக் கொண்டுவந்தார். பாதச்சேஷ்டனே 

பிரபுவான மஸ தனா அர்ஜுனனைக் குர் இயின்முன்னிலையில் விளை 

யாட்டுக்காக ஜயித்தார். பாதச்ரேஷ்டனான ராஜாவே? யுத்தத்இற் 
காகச்சேர்ந்துவரத அசுவத்தாமா, கிருபர், கர்ணன், பீமளேனன், 

துரியோதனன் இவர்களையும் ஜயித்தார். ம்.இஷ்டிரா! சக்காக்தை 

யும் கதையையும் தரி.த்தவராகய இர்தக்கிருஷ்ணன், பப்ருவென்னும் 

யாதவனுடைய விருப்பத்தைச்செய்யக்கருதி வேணுதாரியென்லும் 

1 உடு



௧௯௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அ௮சசன்வரித்த பாரியையைப பலாத்காரமாகக் கொண்டுவந்தார், குதி 

சைகள், தேர்கள், யானைகளுள்ள அம் செல்வம்கிரம்பின துமானவேணு 

தாரியின் வசத்திலிருர்த பூமியை கதையும கிருஷ்ணன்ஜயித்தார். 
பாரதனே ! தவத் தினால்்சூரததனத்தையும தேகவலிமையையும் ஜயிக் 
குக் திறமையையும்பெற்ற பாணாஸுானால் தேவச்சேஷ்டர்களனைவ 

ரும் சேனைகளுடன்கூடத துரத்தபபட்டனர். இக Har HC san son. 

வஜ்சாயுகத்தனாலும் இடியினாலும் கதைகளினாலும பாணங்களினா 

௮ம் ௮னேகாதாம ௮டி.த்தும பாணனுக்கு யுததத்தில் மாணமுண் 

டாகவில்லை. அப்படிபபடட பாணன் மஹாத்மாவானகிருஷ்ணனால் 

ஆயிரங்கைகளையுஈ துணிதது வெல்லபபட்டான் ; கொல்லபபடவில்லை, 

சிறந்தகைகளையடைய இததக்கிருஷ்ணன் கமஸனையும கொன்றார், 
பாரதனே ! தவத்தினால் ஞாத்தனததையும வன்மையையும் பிறரை 

வெல்லுஈ இறமைலயயும் ௮டைஈத கைடபாஸுரனையும் "கணக்டெ 

முடியாத அனேக௮ஸ-மர்களையும கஇருஷ்ணன்கொன்ரூர். பாதச் 

சேஷ்டனே ! றொதபுசுழ்பெறற இருஷ்ணன் ஜமபுவையும 8ராவதனை 

யும் விரூபனையும் எஇரிகளையமிபபவனாகிய சமபானையுமகொன்றார். 

பரதச்ரேஷ்டனே .! இந்தத தாமரசைக்கண்ணா போகவதஇயென்னும 

நாகாகருக்குச்சென்று வாஸுகியைஜயிதது ர௬ுக்மிணிதேவியின்மைஈ 

தனான பிரத்பும்னனைவிடுவிததார். இநதககிருஷ்ணன் இளமபிராயமா 

யிருக்கும போதே பலராமரைததுணையாகக்கொண்டு இவ்வகையான 

அனேககாரியங்களைச் செய்திருக்கிறார். இரதபபிரபுவான கிருஷ் 

ணன் இவவாறு ௮ஸ-உர்களனைவருக்கும பயததையும தேவர்களனை 
வருக்கும் ௮பயததையுமகொடுததவரும எல்லாஉலகங்களுக்கும் ஈசு 

வரருமாயிருப்பவர், சிறகதகைகளையுடைய கிருஷ்ணன் இவ்வாரு 

கவே துஷ்டர்களெல்லாரையும தண்டிக௮த தேவர்களின் அளவற்ற 

காரியத்தை நிறைவேற்றின்பின் இருமபவும தமதுலோகமாகய வை 

குண்டத்தையடைவா£. எல்லா 6சுவமியங்களுமநிரம்பின அம புண் 
ணியக்ஷேத்தாமும ஸ-மாயனைபபோலப பிரகாசபபதுமான துவா 

ரகாகரத்தைத் தம்வசபபடுத இக்கொண்டி ௬ககும பெரும்சோத் திபெ 

ற்ற கிருஷ்ணன், முடிவில் தமாகரத்தைக் கடலில்முழுகச்செய்யப 

போடுருர். அதத் துவாரகா ஈகரத்இல் வஸிக்கும£சசன் இருஷ்ண 
னைத்தவிர மற்றொருவன் 2தவர்களிலும அஸுரர்களிலும் மனிதர் 
களிலும் இருந்த துமில்லை ; இருக்கபபோவ அமில்லை. மஹாசதர்களாக 

விளங்கும விருஷ்ணிகள் அசதகர்களனைவரு; ௦ இறந்தபின் மிக்கஒளி 
  

! மூலச் இல் ( அ. திலோமாகி ' என்றிருக்றெது, 
 



ஸ்பாபர்வம், ௧௯௫ 

யுள்ள ஸ்வர்க்கலோககதை அ௮டையபபோகின்றனர். தமகட்டகாயி 

னால் யாதவர்களுக்கு இவவகையான முடிவைசசெய்தபிறகு ஸாவ 
வியாபியான நகாசாயணன தமமுடைய மேலுல்கததையுடைவது இண் 

ணம. அறிவிறழகுஎட்டாதவரும யாருக்கூமவசபபடா தவரும விருப 

பபபடிஈுடபபவரும எல்லாம தமவசத இலிருபபவருமாகிய பகவான், 

குழரதை விசையாடடுபபொருளகளால் விளையாடவெதுபோல ஸ்ருஷ்டி. 

முதலிய வியாபாசங்களைச்செய்துகொண்டு ஸ(தோஷமாக அவவுலக 
த.ிலிருக்கறார். பிரபுவாள இரதக்கிருஷ்ணன் கர்பபத தில்பிவே 
சித்தவருமன்று, ஒருவயிறறிலும வஸிததவருமன்று. தமது இவய 

சக்தியினால் எலலாருககும ஈன்மையைசசெய்இரர், எவ்வாறு நீர்க்கு 

மிழி நீரிலிருஈதுஎழுஈது நீரிலேயே லயிக்கிறதோ அவ்வாறே ஐங்க 

மங்களும ஸ்தாவரங்களுமாகிய பொருளகள காராயணனிடமிருகது 

எழுநது ௮வரிடத் திலேயே லயபபடுகின்றன, பாரதனே ! சிறத 
கைகளையுடைய கேசவனைககண்டறிய யார்க்குமமுடியா அ. உலக 

மெல்லாம தாமாயிருபபவரும எலலாவதறிறகு மேற்படடவருமாகிய 

அ௮வருககுமேல ஒன்றுமிலலை ” எனரா. 

அறுபத்திரண்டாவது அத்தியாயம். 

அர்க்காஹரணபர்வம். (தொடர்ச்சி, 
a I Ee 

(ஸஹதேவன் வாசர்களைநீராகரித்து மரியாதைகளைச் சேயததும்ட 
அவர்கள் யுத்தலன்மைம் செய்ததும்.) 

மஹாபலசாலியானபிஷ்மர் இவவா றுசொல்லி ஓய்ஈதார். ௮ஈத 

ஸடையில் ஸஹதேவன் பயன்தாததகக மறுமொழியை௪ சொல்லலா 

னான். :* அரசர்களே ! கேசியைக்கொன்றவரும அ௮றிவுக்கெட்டாத 

பராக்செமமுள்ளவருமாகிய கேசவன் என்னால் பூஜிக்கபபெறுவதை 

எவர்கள் பொறுக்கவிலலையோ ௮ஈதவிரர்களின் தலையிலும் என்னால் 

இரதக்கால் வைக்கபபட்டது. சான்சொலவதறகுச் சரியான மறு 
மொழிகூறட்டும, அபபடிக்கூறுகிறவனே என்னால் கொல்லபபடத்தக் 

கவனாவானென்ப இல ஸநசே ஹமில்லை, அ௮றிவுள்ளஅாசர்கள் யாராவு 

இருகதால் அவர்கள், ஆசாரியரும தஈதையும் சிறப்புற்றவரும பூஜைக் 

கும் காணிக்கைகளுக்கும் உரியவருமான "கிருஷ்ணனை சான்பூஜித்த 

தைபபற்றி ஒஓபபுக்கொள்ளக்கடவர்கள ”” என்றான். அறிவிற்சிறர்த 

வர்களும் கெளரவபபடடவர்களும் பலமுள்ளவர்களும் யோக்கியொா 

சளுமான ராஜாக்களின்ஸபையில் அவ்வாறு wane sac Grins



& Fn Si ஸீமஹாபாரதம், 

காண்பித்தபோது யாரும் ஒன்றும்பேசவில்லை. ௮பபோது ஸஹ 

தேவன்தலையில் பூமாரிபெய்தத. ௮சரீரவாக்குக்கள, * சரி, சரி: 

என்று கூறின., வா பபோவதையும சகடஈதுபோனதையும், பேசுகிற 

வரும் எல்லாச்சரதேகங்களையம் தீர்பபவரும ஜீல்லாஉலகங்ளுக தெரி 

ந்தவருமாகய நாசதர் தமதுகிருஷ்ணாஜினத்தை உதறிக்கொண்டு, 

* தாமரையிதழ்போன்ற கண்களையுடைய கண்ணபிரானை எநதமனி 

தீர்கள் பூஜியார்களோ அவர்களை உயிசோடிறஈதவாகளென்று அறிய 

வேண்டும ; ௮வர்களிடம ஒருகாலும ஸமபாஷணைசெய்யலாகாது ” 

என்று எல்லார்ஈடுவ்லும மிககதெளிவாகச சொன்னார். பிசாமமண 

ர்களுடையவும் ௯ஷத தரியர்களுடையவும தராதாமறிநதராஜாவான 

ஸஹதேவன் பூஜிக்கத்தக்கவாகளைப் பூஜித்து அநதக்காரியத்தை 

நிறைவேற்றினான். 

அந்தக் கிருஷ்ணனைபபூஜிததபிறகு சததுருக்களையழிபபவனா 

இய சிசுபாலன் கோபத்தினால் மிகச்சிவாதகண்களுடன் ௮சசர்களைப 

பார்த்து, “நான் இபயோது சேனைத்தலைவனாகஇருககிறேன். சாம் 

யாதவர்களும் பாண்டவாகளும் சோநதுவாதாலும யுத்தஞ்செய்ய 

ஸன்ன ததமாயிருபபோம் ; நீங்கள் எ து ஸரியென்றுநினைக்கிறீர்கள்? ” 

என்முசெர்ன்னான். ௮ஈதசசேஇதேசத்தாசன் இவ்வாறு அ௮வ்வாசர் 

களெல்லாசையும தூண்டிவிட்டு ௮வாகளுடன்சேர்ஈது யாகத்தைக் 

கெடுக்க ஆலோசனைசெய்தான. அரதயாகததில் அழைக்கப்பட்டு 

வகத ஸ-நீதன்முதலானகூட்டத்தாசனைவரும் கோபித்து முகத்தின் 

நிறம்மாறினவர்களாகக் சாணபபட்டனா, தர்மராஜாவுக்கு (யாக 

முடிவில்ஈடக்கும்) ௮பிலேகமும கண்ணனுககுபபூஜையும ஈடவாம 

லிருக்குமபடி. செய்யவேண்டுமென்று ௮வர்களனைவரறும் ௮பபோது 

பேசிக்கொண்டனர். எலலா ராஜாக்களும கோபமூண்டு தம்மைத 

தாமேசிறந்தவர்களாக நினைத்ததனாலும் பூஜைபெறாத வெறுபபினா 

௮ம் தாங்கள்ஜயிக்கலாமென்ற நிசசயத்தினாலும் ஆலோ௫ித்துப 

பேசிக்கொண்டனர். வேண்டினவர்களால் தடுக்கபபடும்போது ௮வ 

ர்சனின்உருவங்கள், புசிக்குமமாமஸத் திலிருந்து விலக்கப்பட்டுக் கா 

ஜிக்கும்சிங்கங்களின் உருவங்கள்போல விளக்னெ. தேகபலமே 

வேகமாகவுடையதும் வாம்புகடஈததும் குறையாததுமான ௮சசர்க 

ளென்னும் - ௮ந்தக்கடலைக்சண்டு யுததத்இற்குளன்னாஹஞசெய்வ 

தாக உடனே கஇருஷ்ணன்தெரிர் கொண்டார். 

அர்க்கரஹரணபர்வம் ழற்றிற்று,



ஸ்பாபர்வம். ௧௯௪ 

அறுபத்துமூன்றாவது அத்தியாயம். 

சசுபாலவதபர்வம்:. 
ர இன்கவி டட 

(ராஜாக்கள்கோபித்ததைக்கண்டு கலங்கின யுதிஷ்டிர 
ரைப் பீஷமர்தேற்றினது.) ' 

பு இஷ்டிரா, பிரளயகாலக்காறறினாற கிளபபபபட்ட கடலைப 

போலப பயக்கசமாகக் கோபததினாலெமுஈததும லமுத்தாததக் 
கொப்பானதுமான அசாகூட்டமனை ததையுமகண்டு, புததிமான 

களிறசிறாதவரும மு.இியவரமும கெளாவர்களின் பாட்டனாருமாகய 

பிஷ்மரைநோக்இ, பெருஞசக்திடரளளவலும் பகைவசைக்கொல் ற 

வனுமாகய தேவே தான் பிருஹஸ்பதியைக்கேட்பதுபோலக் கேட் 

கததொடங்குனார். 4 பிசாமஹசே ! இரத௮ரசர்களென்னும பெருங் 
கடல் கோபததினாற் கலக௫யிருககறது, இரதவிஷயதடில் நான் 

என்ன செய்யவேண்டுமோ அதனை எணக்குசசொலலும். பிதா 
மஹே? எபபடிஈடநதால் நமதுயாகத துக்கு இடையூறுவசாமலும 

பிரஜை களுக்கும் ஈன்மைதவருமலுமிருககுமோ garam gi sever 

ரிடத்திலும் ஈடக்கவேண்டியதையெல்லாம எனக்கு இப்போது 

உரசைககக்கடவீ£” என்ஞா. தர்மநதெரிகத தாமராஜரான uy Bag 

டிரா இவ்வாறுகேட்டமபோது கெளரவர்களின்கூடஸ்தசாயெ பிஷ்மா 

பின்வருமாறுசொல்லலாஞார் :-- 

₹ கெளசவபபுலியே . நீ அஞ்சாதே, நாய் சிங்கததைக் கொல்ல 

வல்லதா ? இஈதவிஷயத இல் ஈல்லநீதுயுள்ளதும ௮பாயமிலலாதது 

மான மார்க்கசதை முன்னமே !'அவலமபித இருககிறேன். அபபா/ 

இங்கமதூங்குமுபோ௮ நாய்கள எபபடி சசேர்ஈது வரது குசைக்குமோ 

அப்படி. யாதவஸிமமம? துங்கச்கொண்டிருக்கையில் இவவசசர்க 

ளனைவரும் எஇதாநின்று குரைக்கின்றனர். அன்பே 2 தூங்கின 

சங்கம விழித்துக்கொள்ளயததனிக்காதவரையில் ஸிம்மத இனருகில் 

நாய்கள்கோபித்துக் குரைக்கும. ௮சசுதர் ஸிம்மத்துககுஓபபான 

வர். உனக்கு இது முன்னமேதெரிஈததுதானே, ஆனால் கான் 

கிருஷ்ணனைத் .துஇக்கவேண்டுமென் சினைக்கிறாய், அ௮சசர்களிறசிறக 

தவனே. அபபா? கருஷ்ணன்தூங்குவ தனாலேதான் சிற்றறிவாள 

லும் சேதிதேசத்தாசனுமான சிசுபாலன் இவ்வசசர்களெல்லாரையும் 
துவ வவவகமாவ்ை வமா வைபவ வெனையயழியங்வயம் சமகால. அணத எஷகையைைலுவ்ஷிட. எ னனவவானைகைகள் சொலாசினானாகவகளைமுன feat en ee oe ohana 

1 4 இருஷ்ணனை ஆரயித்திருக்ன் ' என்பது: 

£2 கவனியாமலிருக்கையில்,



௧௬௮ ஸ்ீமஹாபாரதம், 

சேர்த்து யமலோகத்துக்கனுப்பக்கரு இத் தான்ஸிமமமல்லாமலிருக் 

கையில இவர்களைஸிமமங்களாககுகர௫.ஈ. பாரதனே! இரதச்சச: 
பாலனிடத் லிருக்கும் (€& Bonus க நஷ்ணன் திருமபஎடுத்துக் 

கொள்ளக் கருதுகிருசென்பதுதண்ணம. புததிமான்களிற் இறத 
வேனே ! குஈதியின்புத்தானே ! உனக்குஈன்மையுண்டாகட்டும, இக 
தச்சேதிராஜனுக்கும மற்றஅரசர்களுஃகும அறிவுதடமாறிப்போயி 

PD இரதபபர௬ சமசேஷவடரானகன் ணன் எவனெவனையெடுத்து 
விடக்கருதுராரோ ௮அவர்களுககெல மாம் இரதசசெபாலன்புதஇ 

யைபபோல வே புதஇ உடனேகெடும. புதிவ்டிரா " மூன்றுலோகங் 
களிலுமுள்ள "நால்வகைப் பிராணிகளின் உதபத இக்கும் நாசத்துக் 

கும கணணனேயிடம்” என்னா. ஜனமேஜயரே/ இவ்வாறு பிஸ் 

மர்சொன்னதைக்கேடடபிறகு சேதிரேசத்தாசனானசெபாலன் பிஷ் 

மரைப்பார்ததுச் தொடியசொ றகளைசசொலலலானான். 

  

அறுபதிதுநான் காவது அத்தியாயம. 

சிசுபாலவதபர்வம், (தொடர்ச்சி,) 

(சிசுபாலன், பீஷ்மரையும் சிநஷ்ணனையும் நந்தித்தது.) 

ஓ. பீஷ்மா / கிழவனாயிருந்தும தன்குலத்தைக் கெடுப்பவ 
னாகிய நீ பயமுறு த.தும பலசொற்களினால ாசாகளைப பயப்படுத்து 
வதனால் ஏன் வெட்கபபடாமலிருக்ளொய ? மூன்றாவது இயற்கையா 
கிய ஈபுமலகததனத் இலிருபபவனாகயெ நீ தாமத்துக்கு விலக்கான 
விஷயங்களைபபேசுவது பொருஈ தியதுதான். நீயன்றோ கெளரவரனை 
வாக்கும் தலைமையானவன், பீஷ்மா! உன்னைத தலைவனாகபபெற்ற 
கெளாவர்கள் ஒடத்திற்சேர்த்துக் கடடபபட்ட இடமபோலவும் குரு 
டன்பின்செலலும் குருடன்போலவுமஆபினா. பூதளைவதம் முதலான 
இரதக்கிருஷ்ணனுடைய செய்கைகளை கீசிறபபித துப பேசின தனால 
எமதுமனம் மிசநொசதது, பீஷ்மா! கர்வமடைநதவனும் ஒன்றுக 
தெரியாதவனுமாயெ நீ சருஷ்ணனைததுஇக்க ஆரம்பிக்கும்போதே 
உன்னுடையகாவானது நாருக வெடியாமலிருபபது ஏன் ? பீஷ்மா ! 
மிக்கசிறுவரும எவனை இகழததகுமோ ௮ந்தஇடையனை 6 9 Salar 

11, ஸ்வேசஜம, 2 அண்டஜம். 8. உசபிஜ்ஜம். 4, ஜசாயுஜம்என்பன ) 
அல்லது தேவர், மனிதர், திர்யச், ஸ் தாவரம் எனினுமாம், ் 

£ ஆணும் பெண்ணுமல்லாது.



ஸ்பாபர்வம், ௧௯௯ 
ச் 

முதிர்தவனாயிருந்தும் அ.இக்கநினைக்கிறாப். பீஷ்மா! பறவை இவன் 

குழந்தையாயிருக்குமபோதே இவனாற கொல்லபபட்டி ருஈதால் இவ் 

Magus Kev வியக்கததக்த.து என்னஇருக்றெது? பீஷ்மா! யுத்தக் 

தேர்ச்சியில்லாத குதிசையும காளமாடும£ கொல்லபபட்டிருஈதாலும் 

அறிவற்ற கட்டை.யாகய சகடம இவன்காலால் தளளபபட்டிருஈதா 

அம ௮தில் என்ன ஆச்சரியமான காரியமிருக்கிற து ? எருக்னெள 

வான அம்மாங்கள் இவனால்கள்ளபபடடதிலும காளியராகம் அடிச் 
கபபட்டதிலும என்னஆசசரியம் உண்டாக்கபபட்டி ருக்கெ.து ? பீஷ் 

மா ! புற்றளவான கோவர்தரனமலை இவளுல் எழுகாள தூக்கப்பட் 

டிருநதால் ௮ஃது எனக்கு ௮ச்சரியமாகக கோன்றவில்லை. பிஷ்மா 

இரதக்கிருஷ்ணன் விளையாட்டாக மலையின்மேலிருஈ௮ு மிகு தியான 

அன்னத்தைப் புஜித்தானென்று நீசொல்லக்கேடட (எனனைத்தவிர) 

மறறவர்கள் வியபபுறறனர். கர்மதெரிஈதவனே.' மிககபலசாலி 

யான எஈதக்கம்ஸனுடைய அன்னத்தை இவன்புஜித்தானோ HE GE 

BIDOW DOT இவனாற்கொல்லபபடடானென்ப மட்டும பெரியஆச்சரி 

யம். பீஷ்மா! குருவம்சகஇ௰ இழிவானவனே 1! காமமே தெரியாத 

உனக்கு நான் இபமபாது சொல்லப்போகிறசொல் பெரியோர்கள் 

சொல்லுமபோது உன்னாற்(2சடகபபடவில்லையென்று நினைக்கிறேன். 

பெண்கள்மேலஓும பசுக்கள் லும் அகதணர்மேலும் எவனுடைய 

அன்னத்தைப் புஜிக்கராுனோ அவன்மேலும் தன்னை௮டைக்கலமாக 

அடைநதவன்மேலும் ஆயுதம்களைப் பிரயோடுக்கலாகாதென்று தர் 

மிஷ்டரும அறிஞருமானஈல்லோ ், எபபோதும் உபதே௫க்கின்றனர், 

பீஷ்மா ! உலகத் இலுள்ள ௮ஈ கத்தர்மமெல்லாம் உன்னிட த்திற் பயன் 

படவிலலையென்று தெரிகிறது. கெளசவர்களில் இழிவானவனே / 

கிருஷ்ணன் அ.றிவிற்பெரியவனேன்றும் பெருமைபொருக இயவனென் 
௮ம் எல்லாருக்கும மேறபட்டவனென்றும் துதித்து, தெரியாதவ 

னுக்குரைபபதுபோல எனக்கு உரைக்கிறாய். பீஷ்மா ' கோஹத்தி 

செய்தவனும ஸ்இரீ ஹத்திசெய்தவனும் உன்சொல்லினாற் பூஜிக்கப 

பெறுவனு ? பிஷ்மா' இவ் கையானவனெவனும லதிபபதற்குத் 

தகுஇயுள்ளவனா ? இவன் அறிஞருட்சி றந்தவனென்றும் ஈசுவானென் 

தும ரீசொல்வ தனால் இஈதஜஞார்த௲னன இவையெல்லாம ச௪ரிதானெ 
ன்று நினைக்கறான். இவையனைகதும , பொய்யென்பது தண்ணம், 

பிஷ்மா / ஜனார்சதனன் தன்னை ததானே தெரிஈ துகொள்ளத் இறமை 

யுள்ளவனாபின் ௮ வன் எ திர்பாசாமலிருக்கும்போ ஏ நீ எபபடிமரி 

யாதைசெய்ய நினைக்றொய், ஒருவன் ஒருகாதையைப் பலமுறை



௨௦௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

உரைப்பினும் ௮ந்தக்காதை அவவுரைப்பவனைக்காவாது, பிசாணிகள், 
குலிங்கசகுனியென் னும் பறவைபோலக் தம்மியற்கையையே பற் 

றும். உண்மையில் உன்னுடைய இந்த இயற்கையே இழிவானது. 

இதில் Budo நீ ஈ இயின்மகளாயிருப்புதனால் உள்மனம் நிலை 

தப்பி ஒடுறதென்று நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணனைப் பூஜிக்கத்தக்க 
வயிற் சிறக்கவனாகவும் உன்னை அதற்கு உபதேசெபபவனாகவும் பெற்ற 
பாண்டவர்களின் இயற்கை உன்இயற்சையிலும் மிக்க இழிவான 

தென்று நினைக்கப்படுகறது. தர்மந்தெரியாதவனும் பெரியோர்கள் 
வழியைவிட்டு விலலனவனுமாகிய நீயா தர்மிஷ்டன் ? பீஷ்மா ! தன் 
னிடத்தில் தர்மமிருபபதாக நினைத் இருக்கும் எஈதஅ.றிஞரிற்சிறஈத 

வன் தர்மர்தெரிர்த நீசெய்ததுபோலச் செய்வன்? நீ தர்மத்தை 
அறிந்திருந்தாலும் உன்மதி தேர்ஈதிருந்தாலும பண்டி தனென்று 
எண்ணிக்கொண்ட உன்னால் மற்றொருவன்மேல் காதல்வைத்தவளும் 
தர்மந்தெரிந்தவளுமான அ௮ம்பையென்னுக் கன்னிகை அபஹரிக்கப் 

பட்டது எப்படி ? பீஷ்மா! உனக்குக் கோபம்வேண்டாம். உன்னால் 

கொண்வொப்பட்ட கன்னிகையைப பெரியோர்களின் வழியைகினை 

த்த உன்ஸ?ஹாதானான விசிதா£விர்யனென்னும்௮ச௪ன் விரும்பவில் 
லையே. 'தெரிக்தவனே ! தான்என்ற அபிமானமுள்ளவனும் யோக்கி 
யர்கள்ஈடர்த வழியிலிருபபவனு:மாயயெ நீ ஜீவி இருக்கையில் விசித்ர 

விரியன் மனைவிகளுக்கு மற்றொருவனாலன்றோ ஸஈதஇகள்உண்டா 
யின. பீஷ்மா /? உனக்கென்ன தர்மமிருககிற த, இஈதப பிரம்மசாரிவிர 

தம்பொய். நீ ௮றியாமையாலே?யா ஆண்மையிலலாமையாலேயோ 

இதை வஹிக்ரொயென்பது இண்ணம. தர்மகதெரிககவனே !/ எநத 

விஷயத் இலும உனக்குச்சிறபபிருபபதாக கான்௮.றியவில்லை. நீ பெரி 

யோர்களை அடுககவிலலை. ௮கனால் இவ்வகையான தர்மத்தை உரைத 

தாய், தேவர்களைப பூஜிப்பதும் கொடுப்பதும் வேதகமோதுவதும் 

மிகுதியாகத் தக்ஷிணைகளைக்கொடுத்து வேள்லிபுரிவதுமாகயெ தர்மங் 

களனைத்தும் ஸஈுததியென்னுஈ தர்மத்தின் ப திஞதிலொரு பாகத் 

இற்கும் ஈடாகா. பீஷ்மா / பலவகைவிரதங்களும் உபலாசங்களுமிரு 

௩௮ செய்டில் கருமங்களனை ததும ஸர்ததியில்லாகவனுக்குப் பயனற் 

றவையென்பது சாஸ் இரங்களின் ௮ணிபு. பிள்ளையில்லாதவனும் பிராய 

முதிர்ந்தவனுமாகய நீ, பொய்யான தர்மத்தை உபதேடப்பதனால் 
ஹம்ஸமபோல உன்சுற்றத்தாராலேயே இனி மாணமடைவாய், பீஷ் 
மா ? முற்காலதஇய விஜ்ஞானிகளாயெ சலமனிதர்கள் சொல்லுன்ற 
ஒருகதையை ௩ கேட்பதற்காக கான்தெளிவாகச்சொல்வேன். (pp



ஸ பாபர்வம், ௨௦௧ 

காலத்தில் தர்மத்தைச்சொல்வதும் அதற்குமாறாக நடப்பதுமான 

ஒருகிழஹம்ஸம் கடற்கரையிலிருஈதது, ௮ மற்றபபறவைகளுக்கு 

உபதேசிப்பது வழக்கம். “புண்ணியஞ்செய்டிங்கள். பாவஞ்செய்யா 

தீர்கள்? என்பதே அ௮துசொல்வதாம். பீஷ்மா! அதைப பக்ஷிகள் 

கேட்டன. எபபோ.தும தர்மததையேஉரைபபதான அன்னத்தின் 
சொல்லைக்கேட்டு எல்லாபபறவைகளும மூழ்ர்தன. பறவைகளெல் 

லாம் ௮வ்வன்ன ததைச் சு.றறிக்கொண்டு, “பக்ஷிகளுள் ச்ரேஷ்டனே! 

நீ தர்மங்களையெல்லாம் பறவைகளுக்குக் தொகுததுச்சொல்; எங்க 
ORS HF சிறந்ததாமமயாது என்பதைச்சொல் ”” என்றுகேட்டன. 

அதற்கு ௮ஈதஹம்ஸம், *பறவைக்கூட்டங்களே / பிரஜைகளுக்கு 

ஹிம்ஸைசெய்யாமையே தர்மம. ஹிம்ஸைசெய்வதே பாவம். புண் 

ணியபாவங்களை இவ்வாருகவே சுருக்கமாகஅ.றியவேண்டும்'” என் 

றது. தர்மததில் ஆசையுறற ௮ஈதபபறவைகள் அந்தக் நழெ௮ன்னத் 

இன் சொல்லைச்கேட்டு ம௫ழ்ர்து ஒன்றுசேர்க்து, “Bun! Quan 

இல் எஈதபபறவை மிக்கமனஉறுஇயுடன் எடீபாதும் தர்மத்தைச் 

செய்தறேதோ அதததர்மாகமா சேரும் ௧இ யாதென்பதை இப் 

போது எங்களுக்கு விளக்கசெசொலவாயாக”” என்று கேட்டன, 

அதைக்கேடடு ௮ஈதஹமஸம, 4 பறவைகாள் 7 நீங்கள் சிறுவர்கள் ; 

அறத்தின் நூட்பத்தைஅறியிர். எவன் இவ்வுலகில் ஈல்லெண்ணத் 
தோடு எப?பாதும தரமத்தை3யேசெய்கரானோே ௮வன் தன்வாழ் 

நாள் முடிவில் தேகத்தைவிட்டு ஸ்வர்க்கம்சேருவான். பக்ஷிகளே / 

ரானும அவ்வாறே முடிவுக்காலதஇல இவவுடம்பைவிட்டு ஸ்வர்க்க 

லோகசத்திறகுசசெல்வேன். இதுதான் தர்மததின்முடிவு”” என்று 

இவவாருகச் தாமச்தைபபறறிய பேச்சையே பக்ஷிகளுக்கு வற்புறுத் 

இப பேற்று, பீஷ்மா / ௮ஈதபபறவைகள் எக்காலமும் தர்மத்தைப 

பற்றியே ௮தனிட மகேட்டன, பீஷ்மா !" அதன்பிறகு கடலநீரில் 

ஸஞ்சரிக்கும மற்றபபறவைகள் புண்ணியமபெறுவதற்காக ௮வ்வன் 

னத்திற்கு உணவுகளைக் கொணர்ஈதனவென்று நாமகேட்டிருக்கி 

Capo. பீஷ்மா? அந்தப் பறவைகளெள்லாம் தங்கள்முட்டைகளை 
அ௮வவன்ன ௧ இதினருடில் வைக் அவிடடுக் கடல்நீரில உலாவிக்கொண்டு 
Epi Sh sor. ஸ்வகாரியகதில ' ஊக்கமுற்ற அர்தபபாவியான 

௮ன்னம ஜாக்ரதையிலலாமலிருர்க அந்தயபறவைகள் எல்லாவற் 

றின்முட்டைகளையும் இன்றது. பிறகு ஒருகால் ஜுந்தமுட்டைகள் 

குறைர் வருவதை மிக்கபுச்திக்கர்மையுள்ள ஒருபறவை கண்டு மய 
முற்றது. நூ்துஹம்ஸம்செய்யும பாவத்தைக்கண்டு மிகத் துயாமுற்ற 

ம ௨௬



௨0௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அந்தப்பட்சி ௮ப்பறவைகளெல்லாவற்றிற்கும் ஈடகததைத் தெரிவித 
தீது. கெளாவச்ரேஷ்டனே . அதன்பிறகு அ௮ந்தபபக்ஷிகளும சண் 

ணாச்கண்டு அதனரு£கசென்று பொய்யொழுக்கமுள்ள அ௮வ்வன் 
னத்தை அப்போதேகொன்றன. பீஷ்மா ் அசதப்பக்ஷிகள் அவ 

வன்ன ததைக் கொன்றது போலவே அவவன்ன த.இன் ஒழுக்கத்தை 

wall son உன்னையும இவ்வாசர்கள் சீறிககொல்வர். பீஷ்மா! 

பாரதமே? புரணகதைதெரிஈக ஜனங்கள் மேற்சொன்ன ஹம்ஸ 

விருத்தாந்தத்தைபபற்றிய ஒருகாதையையும பாடுகின்றனர். அதை 
யம் உனக்குச் சரியாகஉரைபபேன், ௮தன்பொருள் ! ஓ ! பறவையே ! 
மனமகெட்டிருக்குமபோது மனததூய்மையில்லாத பேச்சைப் பித 

ற்றுகிறாய், முட்டைகளைப பக்ஷிபபகாகய இநத உன்செய்கை உன் 
சொல்லுக்கு மாறாயிருக்கறது' என்பது, 

  

அறுபத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

சிசுபாலவதபர்வம்: (தொடர்ச்சி, 

(கிநஷணனைரிந்தித்த சிசுயாலறோடூ யுத்தத்சேய்யத் 
தோடங்கினபீமனைப் பீஷ்மர் தடூத்தது,) 

இட்தக்குஷ்ணன் 'தாஸனென்றுநினைதது இவனோடுயுத்தஞ் 

செய்யவிருமபாத மஹாபலசாலியான ஜராரஸாதராஜனை கான் வெகு 

மானிக்கறேன். ஜராஸுதனைவதஞசெய்தபோது கஇருஷ்ணன்செய்த 
காரியத்தையும் பீமார்ஜுனாகள்செய்த காரியத்தையும எவன்சரி 
யென்றுமதிக்கிறான் ? வாயிலல்லாவழியாலநுழைநது கபடமாகத் தன் 

னைப்பிராம்மணனென்று சொல்லிக்கொண்ட கிருஷ்ணனுக்கு ஜரா 

ஸந்தராஜாவின்பராக்ரமஈதெசியும. தான பிராம்மணர்களுக்கு£வேண் 

டினவஞுகநினைத்திருகத மஹாதமாவான ஜராரஸநதன் இரதத்துசாத் 

மாவுக்கு மு.தலிற்கொடுக்குமபடி பா. தப.ததையனுப்பினான். பீஷ்மா! 

இருஷ்ணன், பீமன், ௮ாஜு௦னன்இவாகள ஜராஸாதனால் * சாபபிடுங் 

கள்? என்றுசொலலபபட்டனா, கிருஷ்ணன் அதறகுமாருகச் செய் 
தான், மூர்க்கனே ! நீ நினைககிறபடி இவன் "உலக த்தைபபடைப்ப 
UCU TE BTN Gowran ar oor உண்மையில பிசாமமணனென்றுஅறிய 

வில்லை? இஈதப்பாண்டவர்கள் உன்னால் பெரியோர்களின்வழியை 
விட்டு இழுக்கபபட்டும ௮தைச்சரியென்றுநினைக்ரொர்களே ; இது 

    er re er re a ST Teena 

1 சம்ஸனுக்கடிமை, 2 கால்கழுவுவதற்கு நீர், 

3_பிரம்மசதவர் பிராம்மணரானசால், இவன் பிராம்மணனாபிருக்சவேண் 
டுமே; அப்படியானால் இவன்வேஷம் போடலோனேன் TOL SE HT gs
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வும் எனக்கு ஓர்௮ச்சரியஈதான். பாகனே / மேலும, பெண் தன்மை 
யூள்ளவனும வயதமுதிர்தவனுமாகிய உன்னை எல்லாவிஷயங்களுக் 

கும் உபதேசிபபவனாகபபெறறவர்களஞக்கு இஃதுஆசசரியமன்று 

என்று சிசுபாலன்சொன்னான். மிசககோபமாகவும கடுஞ்சொல் 

லாகவும இசுபாலன்சொன்னதைககேடடு, பலவான்களிற்சிறஈதவ 

னும் பராக்ரமசாலியுமான பீமஸேனன்கோபிததான், இயற்கையில் 

நீண்டும் அகன்றும தாமரைமலரபோலசூவாதுமிருக்கும பீமனு 

டையகண்கள் கோபத்தினால் இன்னும இகமாகச்சிவாதன, பீமஸே 

னன் நெறறியில் மூன்றுபகுபபுக்களாக எழுமபியிருகத புருவரெறிப 

பை, இரிகூடமலையில் மூனறுபிரிவுகளாகஜடிம கங்கையைபபோல 

௮சசர்களனைவரும கண்டன, கோபததினாற பறகளைக்கடிக்கும 

(8மலேனன்முசும பிரளயகாலததில எலலாபபிசாணிகள்யும்விமுங் 

கத்தொடங்கும யமன்முசமபோலக் காணபபட்டது: கோபம்தாங் 

காமல் 2வகமாகக்கிளமபின பீமனை௪ ஏறொதகைகளையுடையபீஷ்மசே 

குமாக்கடவுளைப் பாமசிவன் அடக்குவது போல அடக்கினார். ஜன 

மேஜயரசே ! பெரியவசானபீஷ்மா பலவகைச்சொறகளாலதடுத்தபின் 

னர் அரதபபீமனுடையகோபம அடகூறறு, கார்காலம்கடஈத 

பிறகு கொரதளிக்கன்றகருககடல கரையைக் கடவாமளிருபபது 

போலப பகைவரையடககுகிறவனாகிய பீமன் பீஷ்மர்சொல்லைமீறாம 

லிருஈதான். ஜனமேஜயாாஜாவே ! தன்பராக்சமத்தில் உறுதியுள்ள 

வீரனானசசுபாலன், பீமன்சோாபிககபோது கலககவில்லை. பீமஸே 

னன் பலமுறை வேகமாகக்கிளபபியும அந்தவீரனானசிசுபாலன், 

கோபிதத சிங்கம (அறப) மிருகசசை எபபடிமதியாதோ௮பபடியே 

௮வனைமதக்கவில்லை, பராக்ரமசாலியானசே இராஜன் பயங்காமான 

பராக்ாரமமுள்ள பீமன்காபித்ததைக்கண்டு ஈகைததுக்கொண்டே, 

₹ஐ.! பீஷ்மா! இவனைவிட்டுவிடு; விளக்கில்விழுஈத விட்டிற்பூச்சி 

யைப்போல என்பராக்ாமதஇனால் இவனஎரிஈரதுபோவதை அரசாக 

ளனைவரும பாரக்கட்டும ? என்றுசொன்னான். அநதச்சேதஇராஜன் 

சொன்னபேச்சைக்கேடடபிறகு புத இமானகளிற்சிறஈதவரும கெளா 

வர்களில்சசேஷ்டருமாகய பீஷ்மர் பீமலஸேனனைப்பார்த்அப் பின்வரு 

மாறுசொல்லலானார். ** பீமளேனா.! சிறகதகைகளையுடையவனே ! 

யூத்தத்தில் தோல்வியடையாதஉன்னை இவன் யுத்தத்திறசழைக்கி 

மூனே; இஃது இவன்ஸ்வபுத்தியன்று) இது 'ருஷ்ணனுடைய 

எண்ணம்,



௨௦௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அறுபத்தாறாவது அத்தியாயம். 

சிசுபாலவதபர்வம். ( தொடர்ச்சி.) 

a 

(பீஷ்மர் பிமனுக்தச் சிசுபாலன்வாலாற்றைக் கூறியது.) 

இவன் சே.இராஜன்விட்டில் மூன்றுகண்களும கான்கு கைக 

ளுமாகப பிறஈதான். கழுதைககூரலுக்கொபபான கூரலினால இரை 
ந்து ஊளையிடடான். அதனால் இவன்தாய்தரதையரும சுறறத்தா 

ரும் பயநதனர். இவனுடைய விகாரரூபத்தைக்கண்டு தாய்தரதை 
யர்கள் இவனைவிட்டுவிட நிச்சயிததனர். ௮பபோது மனைவியோடும் 

மர்தஇிரிசளோடும புசோஹிதர்கமளோடும்கூடச் செரதையினால் மனஸ் 
கலங்கயிருகத ௮வ்வாசனைபபராதது ஐர்௮சரீரவாணியானது ** ஐ! 

ராஜாவே! இர் சஉன்புத் தான் பெருமைபொருக தியவனும பலத்.இல 
மிகுந்தவனுமாகப பிறந இருக்கிறான். ஆதலால், இவனைக்கண்டு பயப 

படவேண்டாம். கலங்காமல் குழததையைக்காபபாறறு, இவனுக்கு 

உன்னால் மாணமில்லை. மாணகாலம இபயபோது வாவுமில்லை. இசா 

ஜாவே / இவனை அயு.ததஇனால் கொல்லப2பாகிறவன்எவனே ௮வ 
னும் பிற்நஇருக்கிறான் ” என்று சொல்லிற்று. இவ்வாறுசொன்ன 

வார்த்தையை ௮ரசன்முதலானவாகள் கேட்டவுடன், ௮தைச்சொன் 

னபூதம் ௮ந்தர்த்தானமாயிற்று. புத இரனிடமுள்ள ஸ்ரேஹத்னால் 

அயரப்பட்ட தாயானவள, ** என்னுடையஇகதப்பு ச் இரனைப்பற்றிய 

இந்தச்சொல்லைச சொன்னவனாரோ அவனைக் கைகூபபி வநதனஞ் 

செய்கிறேன். ௮ஈத மஹிமையுள்ளபுருஷன் தேவனாயிருந்தாலும் 

மற்ற யாசாயிருஈதாலும் எனக்கு மறுபடியும 25 SEO ET a விரிவா 

கச் சொல்லக்கடவன், இந்தபபிள்ளைக்கு பமனாகபபோகிறவன் எவ 
னென்பதைக் கேட்கவிருமபுகி2றன் ” என்றுசொன்னாள். மறைந 

இருந்த அந்தப்பூகமானது இருமபவும, * எவன்மடியி லெடுத்துக் 
கொள்ளபபட்டபோ௮ 'இஈதக் குழததையினுடைய இயற்கைக்கஇக 
மான கைகளிசண்டும் 9 துதலை காகங்கள்போலத் தரையில்விழுமபோ, 

நெத்தியிலிருக்கும் மூன்றாவதுகண் எவளைக்கண்டவுடன் மறைஈது 

போகுமோ, அவன் இவலுக்கு ஈமனாவான் ” என்று சொல்லிற்று, 

௮ர்தக்குழசதை மூன்றுகண்களும் சான்குகைகளுமாயிருந்ததையும் 

அசரீரவாக்கு ௮வ்வாறுசொன்னதையும் கேள்விபபட்டு, பூமியிலு 

ள்ள ௮சசர்களனைவரும் பார்க்கக்கரு இ வஈதனர். அவ்வரசன் வந்த 

௮சசர்களைத் தகுதிப்படி பூஜித்து ஒவ்வொரு ராஜாவின்மடியிலும் 

 



வாபர் பர்வம். ௨0௫ 

பிள்ளையைவிட்டான். இவ்வாறு ௮னேசமாயிரம் சாஜாக்களின்மடி. 

களில் தனித்தனியே வரிசையாக ௮ஈதக்குழரதை ஏறிற்று) ௮௪ 

ரீசவாக்கு௪ சொன்னபயனை அடையவிலல், மஹாபலசாலிகளும 

யாதவர்களுமான சாம௫ருஷ்ணர்கள் துவாரகாஈகாத்தில் இவ்விஷயத 

தைக் கேள்விபபட்டு யாதவகுலத்துப் பெண்ணா தம்தரதையின் 
ஸஹோதரியைக் காண்பதறகுச சேதிஈகாத்துக்கு வரதனர். பல 

சாமரும கிருஷ்ணனும முறையே ௮வவசசனுக்கும ௮வவச௫க்கும 

வழக்கப்படி வசதனஞசெய்து க்ஷேமத்தையும ஆசோககியத்தையும 

விசாரிதது உடகாராஈதனர். அபபோது அ௮வவசசி அவவிருவரசையும 

மிக்கறன்புடன் பூஜிதது உடனே தன்பிள்ளையைத் தானே இருஷ் 

ணன்மடியில வைத்தாள். அகதக்குழறதையைக் கிருஷ்ணன்மடி. 
யில்விட்ட மாத்தரத்தில் ௮இகககைகளிரண்டும விழுகதன, அநத 

நெற்றிக்கண்ணும் மறைஈதது, அதைககண்டு _வ்வாசி துயாமும 

அ௮சசமுமுற்றவளாகி), **இருஷ்ணா.! சிறறதகைகளை யுடையவனே ' 

பயத்தினால்பீடிக்கபபட்ட எனககு ஒருலாமதருவாயாக. அயரப 

பட்டவாகளுக்கு அறுதஓும பயஈதவர்கஞுக்கு ௮பயமுமளிபபவன் , 

நீயன்றோ ?” என்றுசொல்லிக் இருஷ்ணனிடம வாங்கேடடாள், யாத 

வராய கிருஷ்ணன் அவளால இவவாறு சொல்லப்பட்டபிறகு, ** ௮7 

சியே ! தர்மந்தெரிந்தவளே ! நீ பயபபடாதே) என்னால் உனக்குப 

பயமிராது. என்தரதையின் ஸஹோகரியே ! உனக்கு என்னவரம 

நான் கொடுக்கவேண்டும்; அலலது நான் என்னசெய்யவேண்டும் ; 
ஸாத்தியமாயிருந்தாலும் அஸாத்தியமாயிருஈதாலும நீசொல்வதைச 
செய்வேன் ” என்றுசொன்னா;. இவவாறு சொலலப்பட்ட ௮சசி 

யரனவள் இருஷ்ணனைபபார்தது, “*மஹாபலசாலியே ' யாதவச 

சேஷ்டனே! பிரபுவே ! சசுபாலன்செய்யும் பிழைகளை எனக்காகப 

பொறுபபாயாக; இதுதான் எனக்குவாமென்றறி'? என்று கேட்டுக் 

கொண்டாள். அதறகுக் இருஷ்ணன், “* ௮த்தையே?! இந்த உன்புத் 

இரன் கொல்லத்தக்க குற்றஞ்செய்பினும்:இவனுடைய நூறுபிழை 

களை சான்பொறுக்கக் கடமைபபட்டிருக்கிறேன். நீ துக்கத்தில் மன 

ததை வைக்காதே” என்றுசொன்னார். விரனான பீமலேனா! யாத 
வர்களுக்கு ஸுகத்தைத்தரும சிரஷ்ணன்தான் தனக்குயமனென்று 

௮றிநதிருக்கும் இந்தபபாவியான சிசுபாலன் gar OsrOs ears 
இனால் கர்வமடைஈது மதிகெட்டு உன்னை, இவவாறு யுத்தத்திற்கு 
அழைக்கிறான்,



௨0௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அறுபத்தேழாவது அத்தியாயம், 

சிசுபாலவதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
, உ ஓடை. 

(தம்மையிகழ்ந்த சிசுபாலனையும் அவனே சேர்ந்த அரசர்களையும் 
பீஷ்மர் அவமதித்துப் பேசியது.) 

பீமஸேனா ! இந்தசசசுபாலன் யு.ததக்தில் கோலவியடையாத 
உன்னை புததததிற்கழைபபது இவனுடைய சொரதப் புதஇயினா 
லன்று, லோகராதராகிய கிருஷ்ணனுடைய எண்ணநதான் இது, 

குலக்கேடனும் கெட்டகாலததினால மதி கெடடவனுமாகிய இகதச் 

சசுபாலன்போல என்னைத தூஷிக்ககதக்! அரசன் இப்புவியில் எவ 

னிருக்கிறான் ? இற தகைகளையுடைய இக சிசுபாலன், இரதக்கிரு 

ஷ்ணனுடைய சக்தபின் ஒருபாகமென்ப ந இண்ணம், இருஷ்ண 

னானவர் இவளிடத்திலுளள ௮ரதபபாகதக தை மறுபடியும் எடுத்துக் 

கொள்ள எண்ணக்கொண்டிருக்கிறார். செளாவச்ரேஷ்டனே! ௮ 
னால்தான் இர்தமதிகெடட சே ரொஜன் ஈம்மெலலாரையம மதியா 

மல் புலிபோல மிகவும கர்ஜிக்கிறான்” என்று பீஷ்மர்சொன்னார். 

அப்போது DG BES EF Barger அ௮தபபிஷ்மா சொல்லைப பொருமல் 

மிக்ககோபத்துடன் மறுபடியும அரதபபிஷ்மருக்கு மறமொழிசொ 

ல்லலானான். 

£ பீஷ்மா ! நீ கிருஷ்ணனுக்குச்சொலலுகிற மஹிமையெல்லாம் 
இருஷ்ணனுக்கு எதிரிகளான எமக்கேயிருககட்டும, நீ ராஜாக்க 

ளுக்குத் து திபாடமபடிக்கும வக தியைபே பால எபபோ தும ஓயாமல் 

இவனை ஸ்அ திசெய்கிராய். (8ஷ்மா ! ௮யலாரைக்அுஇபபதில் உன்மன 

த்திற்கு விருபபமிருக்குமாயின் 8 இரதஜனாத்தனனைவிட்டு சாஜாக் 
களைத் துதிக்கலாம. சாஜசமோஷ்டனும டா ஹ்லீகதேசா இபதியுமான 

இந்தத்தாதனைத் துதி. இவன்பிறக்கும்போதே இரதப்பூமியைபபிளந 

தவன். பீஷ்மா! வங்கதேசத்துக்கும் ௮ங்கதேசத்துக்கும் ௮தி 

பதியும் பலததில் இர இரலுக்கொபபானவ னும சிற தவில்லைவளைப்ப 
வனுமாகிய இஈதக காணனைத்துஇககலாம. இறக கசைகளையுடைய 

வனே! இவனுக்கு இநதத திவ்யகுண்டலங்களும் இளஞ்சூரியனைப் 
போல ஒளியுள்ளகவசமும உடன்பிறஈதவையாகக் கடவுளாலேயே 

படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன; ,இநதரனுககசொப்பானவலும் ஜயிக் 
கவேமுடியாதவனுமர்கிய ஜாஸுதனை இவன் சைச்சண்டையில் 

வென்று அவன்தேகத்தையுமகழித்தவன். பீஷ்மா ! மஹாசதர்க 
ளும் பிராம்மணச்சேஷ்டர்களும் த.திக்கததக்கவர்களுமான அசோ
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ணரும அசுவத்தாமாவுமானதகபபன்பிள்ளைகளிருவசையும் நீ இடை 

விடாமல் துதிபபாயாக, அதுநன்று, பிஷ்மா! இவவிருவர்களில் 

ஒருவர்கோபித்தால் சராசரங்கள் ௮டங்னெ, இபபுவனியில் ஐ ஒன்றும் 

மிச்சமில்லா1மல செய்துவிசிவாரென்பஅ, என்கருத்து, பீஷ்மா. யுத் 

58 Bo துரோணருககும அச்வகுதாமாவுக்கும ஸமமாககிறகததக்க 

இவர்களுக்கிடான அரசனைக் கடலசூழ்ஈதஉலகததில் நான் பார்க்க 

வில்லை. நீ இவர்கமாத துஇககநினைக்கிெற திலலை. அசசர்க்காசனும் 

சிறத கைசளையுடையவனுமாடிய துரியோதனனையும் அஸ் இரங்க 

ளில்தேர்ரதவனும உறுதியான பாராக்ரமமுள்ளவனுமாகய ஜயதாத 

னென்னும ராஜாவையும நிமபுருஷர்களென்னும தேவர்களுக்குஆசா 

ரியனும உலகத திலபெயர்பெறற பரசாகாம முள்ளவனுமாகிய தருமனை 

யும்விட்டு, கேசவனை மஹாவிரனென்று ஏன்சிலாடுக்கிறாய் ? பெரிய 

வரும பாதகுலததவருக்கு ஆசாரியருமாகிய சாரத்வதர்என்றுசொல் 
லப்பட்ட இருபாசாரியரைவிடடுக் (2கசவனை' மஹாவிரனென்று ஏன் 

சிலாஇக்இருய் ? வில்லாளிகளிறசிறஈ தவ spin புருஷசசேஷ்டனுமாகிய 

ருகமியைவிடடுக் கேசவனை மஹாவீரனென்று ஏன் சிலாகிக்கிறாய் ? 

பீஷ்மகசாஜனையும சிற சசகஇயுள்ள தரதவகரசாஜனையும் பகதத் 

தனையும் யூபசகே துவையும மகததேசா இபதியான ஜயதஸேனனையும் 

விராட துருபதர்க ஸிருவரையும சகுனியையம பிருஹத்பலனையும் 
அவர திதேசததாசாகளான விஈதானு விரதர்களையும் பாண்டியராஜா 

வும சிறறதவனுமா னசுவேதனையம மிக்கபெருமபாக்யமுள்ளசங்களை 

யும் கர்வமுளளவிருஷஸேனனையும பசாகாமசாலியான ஏகலவ்யனை 

யம மஹாசதனானகலிங்கதேசததாசனையுமவிட்டு, கேசவனை மஹா 

விரனென்று ஏன்சிலாடிக்கிருய் ? பீஷ்மா / எபபோதும ஸ்தோத்திர 
ஞசெய்வதற்கே உனக்கெண்ணமிருஈதால சல்லியன்முதலான அசசர்' 
களையும நீஏன் துதிக்கலாகாது ? ராஜாவே! தாமங்களைசசொல்லும் 

பெரியார்கள் முற்காலங்கவில கதைகள்சொலலும்போ.து கேட்ட 

திலலையென்பது இண்ணம. அதற்கு கான்ஏன்னசெய்யலாம்? பீஷ்மா! 

தன்னையிகழ்வ அம புகழ்வதும பிறரையிகழ்வதும் புகழ்வதும பெரி 

யோர்களின் ஒழுக்கமில்லையென்று நீகேட்டிலை, பீஷ்மா! மேலும் 

புகழத்தகாக இரதக்கேசவனை- நீ௮ுநியாமையால் அன்புகூர்ஈது 

அ.திபபதை யாருமஓபபவிலலை. கம்ஸனுடையஆளாகக் கன்றுமேய் 
த்த துராத்மாவினிடகஇல் விண்றுபிமானத்இிலுல் உலகமெல்லாவற் 

றையும் 8எப்படிச்சுமததலாம ? பாகனே /? மேலும உன்னுடையஇக் 

தப்புத்தி தன்னிலைக்குவராது, நீ குலிங்கசகுனியைபபோலென்று



௨0௮ ஸீமஹாபாரதம், 

நானே முன்னம்சொல்லியிருக்கறேன். பீஷ்மா? குலிங்கசகுனி 
யென்பது இமயமலயின் பின்புறத்திலிருக்கறது. அதனிடத்தில் 
எப்போதும் செய்கைக்குமாறான சொற்களே கேட்கப்படுகன்றன. 
௮து தான் ௮திகஸலாஹஸம்செய்துகொண்டிருப்பதை ' நினையாமல் 
 ஸாஹஸஞ்செய்யாதே' என்று எபபோதும்கூறுறெது. பீஷ்மா! 

அற்பப்பிராணியான 'அக்தப்பறவை இரசைதஇன்லும் சிங்கத்தின்வாயி 
லிருந்து பற்சஈ இலகப்பட்டு வெளியில்தெரியும் மாம்ஸத் துண்டை 
இழுக்றெது. பிஷ்மா/ சந்கம ஓபபியிருபபதனால் அதுஜீவிக்கிற 
தென்பது நிச்சயம். பாபிஷ்டனே ! அது போலத்தான் நீயுமஎபபோ 

அம் சொற்களைச்சொல்லுகிருய். பீஷ்மா! அ௮சசர்களிஷ்டப்பவெத 
னால் 8 உபிரோடிருக்கிருயென்பது இண்ணம். உலகததினால் வெறுக் 

கத்தக்க செய்கைகளையுடையவன் உன்னைபபோல வேறொருவனு 

மில்லை?” என்றான்., 

ஜனமேஜயசாஜாவே /! சேதிராஜனுடைய அரஈதக்கடுஞ்சொல் 
லைச்கேட்டு <5 SLi Paging ௮வன்கேட்டிருக்க, ன இவ்வசசாகள் இஷ் 

டப்பவெதனாலல்லவோ நான்ஜீவிக்கறேனாம்.! நான்இவ்வாசர்களைத் 
அரும்புக்குங்கூடச் சரியாக நினைக்கவில்லை” என்றுசொன்னார், இவ் 

arg பீஷ்மர்சொன்னவுடன் ௮௧௫௬௧௧ அரசர்கள் கவிஞர்கள். 

அ௮வர்களிற்கிலர் ஸநதோஷித்தனர். சிலர் பீஷ்மரையிகழ்க்தனர். 
சிறந்த வில்லாளிகளாடிய சிலர் பீஷ்மருடைய அதச்சொலலைக் 

கேட்டு,  பாபியும் காவியும் வய தசென்றவனுமான இந்தப்பிஷ்மனை 
நாம்பொறுக்கத்தகாது, அ௮சசர்களே/ இககக் கெட்டபுத்தியுள்ள 
பீஷ்மன் யாகப்பசுபபோலக் கொல்லப்படுவதுஈலம ; எல்லோரும் 
கோபித்து pe pein si கட்டைத்தணலினால இவனைஎரித்தா ஓம் 

எரிக்கலாம்” என்றுகூறினர். இவ்வாறு ௮சசர்கள்சொன்னதைக் 
"கேட்டபிறகு கெளசவர்களின்பிதாமகரும அறிவில்கிறர் தவருமான 
பீஷ்மர் ௮சசர்களைநோக்கி, ** சொல்லுக்குமறுமொ ழி சொலவஇல் 

ஒருமூடிவைபும நான்பார்க்கவிலலை, அசசர்காள்.! கான்சொல்லப் 
போவதை முற்றிலும்கேளுங்கள். என்னை யாகபபசுவைபபோலக் 

கொல்லுவதையாவது கட்டைத்தீயினால்எரிபபதையாவது செய்யுங் 
கள். இந்தக்கால்முழுமையும் உங்கள் தலையில்வைத்தேன். இதோ 
கோவிந்தன் எங்களால்பூஜிக்கப்பெறறுப் பின்வாங்காமல் நிறகிறார். 
உங்களில் யாருக்கு இறக்க மனம்துடிக்கிறதோ அவன் இப்போதே 
௪க்காத்தையும் கதையையும்ஏக்தின சண்ணனை யுத்தத்இிற்கழைக்க 

லாம். அவன் விழீத்தப்பட்டு யதுவம்சத்தவசரான பகவானுடைய 
தேகத் திலேயே பிரவேடக்கட்டும்”” என்றார், 
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அறுபத்தேட்டாவது அத்தியாயம். 

சிசுபாலவதபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

— 9 hee 
(சிசுபாலன் கிரஷ்ண்னை யுத்தத்திந்தழைத்தபோது அவன் 

தற்றங்களைக் கிரஷ்ணன்எடுத்துரைக்கக் 'கேட்டு 
அரசர்கள்யுத்தத்தினின்றுவிலகியது.) 

பெருமபராக்ரமமுள்ளசே இசாஜன் பீஷ்மர் சொல்லைக்கேட்ட 

அம், வாஸுஈதேவருடன்போர்புரியக்கருதி வாஸுதேவசைநோக்கி, 
₹ஐ.! ஜனார்த்தனா!/ உன்னையழைக்கிறேன். என்னுடன் சண்டை 

செய் ; பாண்டவர்களெல்லாரையும் உன்னையும் இப்போதேகொல்லப் 

போகிறேன். இிருஷ்ணா / பாண்டவர்கள் எவ்விதத்திலும் உன்னு 

டன்சேர்த்தே என்னால்கொல்லததகுக தவர்கள், அவர்கள் OFT 

களைவிட்டு ௮சசனல்லாத உன்னைப பூஜித்தனான்்றோ ? ௮ரசனல்லாத 
வனும் தாஸனும் கெட்டபுச்இயுள்ளவனும ,பூஜைக்குக்தகாதவனு 

மாகிய உன்னைத் தகுதவனைப3போலச சறுபிள்ளைத்தனமாகப் பூஜி 

தீதபாண்டவர்கள் வகஞசெய்யததக்கவர்களென்பதே என்கருத்து ” 

என்றுசொன்னான். சாஜச்சேஷ்டரான ஜனமேஜயரே! பராக்ரம 

சாலியான ௮ந்தச்சுபாலன் இவவாறுசொல்லிப் புலிபோல்இரைந்_து 

எல்லாப்பிராணிகளும்பார்த் திருக்கையில் மிகக்கோபமுற்று எல்லா 

அசசர்களோடுங்கூட யுத்தளர்சாஹஞ் செய்துகொண்டு தாமசாஜ 

ருடைய யாகத்தைக்கெடுக்கும் எண்ணத்துடன் விசைவாகச்சென் 

மூன். அதன்பிறகு, கேசியைக்கொன்றவரும் பகைவசையழிப்பவரு 

மாயெ கேசவர் சக்கரத்தையும் கதையையும் கையிலேஈதிக்கொண்டு 
தாருகனென்னும்ளாச இபினால் கொடிகட்டி. அலங்கரிக்கப்பட்டதும் 

சதங்களுள் உத்தமுமான தமதுசதத் இனருகத்சென்று பீஷ்மரால் கை 

கொடுக்கப்பெற்று ௮தன்மேலேறினார், செட்டஸ்வபாவமுள்ள gi 

தச்சுபாலனால் 'கோபம்மூட்டப்பட்ட அசசர்களனைவரையும் இரு 
ஷ்ணபகவான் ஒற்றைத்தேராளியாக புததத்தில்லதித்தார். அப் 

போது கருடக்கொடிகட்டினாதத் இலிருப்பவரும், உதயகாலஸுூர்ய 

னைப்போலத் தம்ஒியினால் பிறருக்குத் தாபத்தையுண்பெண்ணிக் 
கொண்டு வில்லில்காணேறிடுஇறெவரும், உயர்ந்த புஷ்பாதத்திலிருக் 

கும் இரண்டாவதுமன்மதனைப்போன்றவரும், » தாறசைமலர்போன்ற 

கண்களையுடையவருமான கண்ணபிசானை ௮சசர்களனைவரும்கண்ட 
னர். அவ்வாறு தம்பராக்ரமத்தினால் கொளுதிதுகறவர்போல ஸஞ் 

ந ௨௪



௨௧0 ஸீமஹாபாரதம். 

சர்ககுமமணணனைக்கணடு சசாகள பாவசாகளாகக் கிருஷ்ணனுக் 

குத் தக்கமரியாதையைச்செய்தனர். ஜன 2மஜயசாஜாவே ! இறத 

கைகளையுடையவரும் இுஸுரச்சேஷ்டர்களையழிப்பவரும் பகைவர்க 
ளானவீஈர்களை க்கொல்ஓுறவருமாகிய yo sur gaat அவ்வாசர் 

களை நோக்கு இன்சொல்லாகச்சொல்லலாஞார். * அாசர்களே / நீங்க 
ளெல்லோரும் என்கட்டளையினால் அச்சமறுக் சேனைகளுடன்செல் 

அங்கள். தான்கெட்டஇரதபடாவி உங்களையும் கெடுக்கலாகாது, 
இவன் எங்களுக்கு முறிலும்பகைவன் ; யாதவர்களை ஹிம்ஸலைசெய் 
பவன்; யாதவகுலக்அபபெண்ணின்மகனாயிருஈதும் யாதவர்களிடத்தி 

லேயே மிக்கபகைகொண்டாடுகிறான். அரசாக / கொடியசெய் 

கைக்காரனாகய இவன் எனக்கு௮ததைமகளாயிருஈதும ராம் பிசாக் 
ஜ்யோ இஷ நகரத் இற்குச்சென்றதையறிஈ௮ அவாசகையைக்கொளுத் 

இனான். paler போஜராஜனாகிய உக்ாஸெனன் சைவதகமலையில் 

விளையாடி க்கொண்டிருக்கையில் யாதவர்களனைவரையும அடிதீதும 

திறைபிடித்தும தன்9ருக்குத தஇிருபபிசசென்றான். என்தரதை 

அசுவமேதயாகத்துக்காகக காவலாளிகளின்காபபுடன்விடுத்த குதி 

ரையை யாகத்திற் இடையூ௮ுசெய்வதறகாக இரதக்கொடுநினைவுள்ள 
இவன் 'கொண்டுபோனான். குறறமறற பபருவென்னுமயாதவனு 

டைய மனைவி தன்தேசத்திலிருஈது ளெளவிரதேசத்துக்குபபோன 

போது ௮வள்இஷ்டபபடாமலிருஈதும தனது காமமயக்கத இனால் 

அவளை எடுத்துக்கொண்டுபோனான். இவன் தனதுமாதுலளுக் 

குத்திங்கிழைப்பவனாக மாயையினாலமறைக து விசாலனுடைய புத 

ல்வியாய பத்ரையென்பவளை அவள் அுயரபபடும்படி. குஞார்களை 

யும் அரதகர்களையும்கொன்று அவர்களின் மனைவிகளையழவைத்துக் 
கரசதேச,ததாசனுக்காகக் கொண்டுபோனான். கெட்ட எண்ண 

மூள்ளஇவன் என்தரகதையினால்வரிசகபபட்டவளும் பதிவாதையும் 
விசாலராஜன்பெண் ணுமான பதரையைப பாபாபபுடன் உள்ளேமீச 

வேிததுஎடுத்தான். . இவன் என்னைஜயிககக்கருஇக் கரூசராஜா 

வுடன் ஸ்ரேஹஞ்செய்துகொண்டு ஜராஸ௩தனையடுத்து என்க்குஇன் 

ஞுதவற்றைச்செய்கான். அ௮சசர்களே / அவற்றையெல்லாம் நான் 

எண்ணமுடியாது. இவ்வாறு 'இவன் யாதவர்களுக்கு எல்லையில் 

லாததீங்குகள்செய்தவன். இவன் மிகக்கபடமாகவே ஈம்முடைய 

விஷயத்தில் ௮னேசகார்யங்களைசசெய்தான். 4 இவனைக்கொல்லுவ 

தற்குரியகுற்றங்கள் நூற்றை ராமபொறுபபோம்' என்று இவன் தாயா 

ருக்கு கான் செய்த' கொடியசபதங்களினால் நான்கட்டுப்பட்டி ௬



av LI Li ey Lb. ௨௧௧ 

தேன். அவவாராகமவ இவனையழிபபதற்குரிய குற்றங்கள் நாறும் 
என்னால்பொறுக்கப்பட்டன, இவனைக்கொல்லுறகாலமாயெ இந்த 
ஸமயத்தில், கான்எவவகையிலும் பொறுக்கக்கூடாத பிழைகள் இரண் 
டமிள்ளன. “யாகததுக்கிடையூறுசெய்பவனைக் கொல்வேன் ; பாண்ட 
வர்களுக்கு வி£ோ தியைககொல்வேன் £ என்ற இசண்டுவகைநிச்சபம 
எனக்கு இருக்கிறது, அசை கான்எபபடி மாறுவேன் 2 என்தரதை 
யின்ஸ?ஹோ.தரிக்காக மிகப்பெருஈதுயாததை நான்பொறுத்துக் 
கொண்டிருக்கிறேன். நறகாலததினால இரகக்குறறம இபபோது 
எல்லாசாஜாக்களின் முன்னிலையிலும ஈகடஈஇிருககறது. இப்போது 
என்விஷயததில் இவன் அளவுக்குமீறிசசெய்த௮க்ரமததை ரிங்களே 
பார்க்கிறீர்களலலவா ? நீயகள்பாராமலிருக்குமபோது செய்கவறறை 
யும் நீங்களே ஊஹித்துததெரிஈதுகொளளலாம. எல்லாசாஜாக் 

களும்கிரமபின ஸதஸில இவன் காவததோடுசெய்த "இரதவதத்திற் 
குரிய HET Bom Fro. Ow நானபொறுக்கமுடியாது. இறபபதற்கு 

ஆசையுள்ள இஈதமூடன் ருகமிணியின் மேல ஆசைகொண்டி ரூ 

தான். சூதான் வேதமோதலைபபெழுகதுபோல இவன்௮ஈதஇஷ்ட 

திதை௮டையாமறபோனான் ” என்றார். 
அங்கே சோநதஇிருத அ௮வவாரசாகளனைவரும இவ்வாறு இச 

பாலனைப்பற்றிய தூஷணையைக கண்ணன் சொல்லக்கேடடனர். 
வாஸுேேவருடைய சொல்லைககேடடவுடன் சேதிராஜனையிகம்ஈத 
னர். ரதத்தின்ஈடுவில் சேதராஜன் கோபததோடு வில்லெடுதது 
௮ம்புகளைச் தொபெபதைக்கேட்டும் பாத்தும் அசசர்களனைவரும் 
மிக்க பயமுறறு, சே.இராஜனைச் சேனைததலையில விடடுவிட்டு விசை 
ந் துடினர். சறநதபராக்கரமமுள்ள சிசுபாலன் அரதக்கருஷ்ணன் 

சொல்லைக்கேட்டு இசைசசஓளள அ௮ட்டஹாலஞ்செய்து கிருஷ்ண 
னைபபார்த்து, * கிருஷ்ணா ! ருக்மிணியை மான்முதலில்வரிதததாக 
ராஜஸபையில் விசேஷமாகச்சொலலியும் டீவெடகப்படாமலிருபப 
தேன்? மதுஸமுதனா ! உன்னைவிட வேறுஎநத்ப்புருஷன் தன்மனைவி 
யை வேறொருவன் முன்னால்வரிதகதாக௨.றிந்து அதைசசான்றோ 
ரிடம் விளம்புவன், கிருஷ்ணா ! உனக்கு என்விஷயத்தில் விசுவாஸ 

மும் பொறுக்கவிருபபமுமிருஈ தால பொழு. இல்லாவிட்டால் பொரு 

தே. நீ கோபழமுற்றாலும அனுக்ரஹமுறறாலும் உன்னால் எனக்கு 

என்ன ஆகும்?” என்றான். ஜனமேஜயரே? அகச் சிசுபாலன் 
அவ்வாசர்களனைவரும் கிருஷ்ணனுடைய மஹிமையினாலேயே வலி 
மையற்றுக் குதிரைகளோடும் காலாட்களோடும தேர்களோடும யானை



௨௧௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம்; 

களோடும் ஐடிப்போனதைக்கண்டு கோபத்தினாற் சிவர்தகண்களு 

டன் விட்டிற்பூச்சி தயையெதுர்ததுபபோவதுபோல ஒறறைதத்தி 
னாலேயே கிருஷ்ணனை எஜர்த்துச் சென்றான். 

  

அறுபத்தோன்பதாவது அத்தியாயம். 

சிசுப்லவதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

(சிசுபாலனுக்தம் கிநஷணனுக்தம் யுத்தம்ஆரம்பித்தபோது உண் 
டானதுர்நீமீத்தங்களையும் அவற்றின் லக்ஷணங்களை 

யும்பற்றி யுதிஷ்டிரநக்த நாரதர் உரைத்தது.) 

அபபோத புத்திமான்கஷிற சிறஈதவராகய யுதிஷ்டிரர், சச 

பாலன் யுத்தத்திற்காக ஸன்னுஹமசெய்துகொண்டிருததைக்கண்டு, 

நாரதரிடம், “ஓ! மஹரிஷியே! ஆகாயததிலும பூமியிலும எவ்விடத 
இலும் உங்களுக்குச் தெரியாதது ஒன்றுமிலலை. இபயபோது சரசா 

களின் சாசக்குறிபபாசுப பூமியிலும் ஆகாயத் இலும் பலவகைகளான 
எநத 1உத்பாதங்களும் ௮பசகுனங்களும உண்டாகின்றனவோ ௮வ 

ந்றையெல்லாமபற்றி உம்மிடதஇில கேட்கவிரும்புகிமறன்”” என்று 
கேட்டரர், இவ்வாறுகேட்ட சிறநதபுச்இமானான தர்மராஜருக்குச 
சிறஈத௮.றிவுள்ளவரும பெருமபுகழ்பெறறவருமான காசதமுனிவர் 

எல்லாவற்றையும தெளிவாகச் சொல்லலானார். 

“ குருச்சேஷ்டனே / ஜ்யோ திஷசாஸ் இரசம் கறறுணர்கதவன் ச 

ஹங்களின் பசாக்ரமததையும செல்லுமவழியையும சேருதலையும 

உச்சத்தையும் 2அ3ராஹணத்தையும் ஒன்றையொன்று எதர்த்துச 

செல்வதையும கரணங்கள் சேருவதையும முயற்சியோடி ௬ுப்பதையும் 

நிலைகுலைதலையும காணக்கூடிய கரஹங்கள்காணபபடா இருத்தலையம 

காணக்கூடாதவைகாணப்படுதலையும் நீசமடைதலையும ஏற்றக்குறைவு 
களையும் நிறத்தையும் இடத்தையும் பலாபலங்களையும் முழுதும் பரீ 

கஷிக்கவேண்டும், இவ்வுலகத் தில தெய்விகமாக உண்டாக்கப்பட்ட 

உத்பாதங்கள் பூமியைச்சார்ஈ தவை முதலிலும், ஆகாயத்தைச்சார்ந்த 
வை பிறகும் உண்டாடின்றன. ஸ-மூர்யன் மேற்றிசையிலிருக்கும் 

போது எல்லாப்பொருள்களின் நிழலும் கிழக்கேதிரும்பாமலிருக் 

தால் தோல்விக்கு ௮ஃஅ ஓர் ௮டையாளம், எப்போது சரொமங்களி 

ள்ள 3தலைமையான மாங்களின்கிழல் ; வெயிலில்லாமலிருக்கும 
  

1 எரிகொள்ளி விமுதல் முதலிய ௮பசகுனஙகள், 
2 மேற்செல்லுகை ) அல்லது ௮பிவிருத தி, 

3 மூலத்தில் 'சைச்யகா:' என் றிருச்றது,



ஸ்பாபர்வம். ௨௧௩ 

போது) பிரதிபிம்பம்போலத் தெளிவாகக்காணப்படுகிறதோ ப் 

போது பெரிய ௮ச்சததையறியவேண்டும. கிராமங்களின் தலைமை 
யானமரங்கள் இலைகள் உலர்ஈதும் இலைகளூமதளிஈகளும (அகாலத் 

இல்) உதிர்ஈதும் துளிகள்கெட்டும போமாயின் ௮பபோது காசத் 

தைச் சொலலவேண்டும, கிராமவிருக்ஷங்கள், செழித்தஇலைகளும 

தனிர்களுமுள்ளவையாகவும விருததியடைகிறவையாகவும காணப 

படுமாயின் ௮பபோது Camus Roe ஸநதேஹமில்லை. பூவின் 

மேல்பூவும் காயின்மேல்காயும சேரஈதஉண்டாகுமாயின் ௮பபோது 
சாஜாவாயினும ராஜாவைபபோன்றவனாயினும் மாணமடைவான். 

கார்காலம சராதகாலம பனிக்காலம வஸநதகாலம அகியஎல்லா க்காலங 

களிலும அவவக்காலத திற்குரியவையல்லாத மலர்களும கனிகளும 

உண்டாகுமாயின் தே௪சத தில கலக்கத்தைஉரைக்கவேண்டும். அகா 

லத.தில் ஈ இகளபெருகுவதும மஹாபயத திறகுககுறிபபாம். Fors 

யமான மாமானது பூஜிககபபெறறதா பிலும் பெறுததாயினும காறறி 
ஞல்முறிக்கவாவது பெயர்ககவாவது சரய்க்கவாவது படுமாயின் 

அ௮கனிபயததையாவது வாயுபயததையாவது அுறியவேண்டும. இற 

நதமனிதனாவது அ௮ழிஈதுபோவான். இசைகளெலலாம எரியுமா 
யின் சாஜாக்களுக்கு மாறுதல்கள்உண்டாகும. வெடடித தள்ளப 

படடமாம ச௪பதமசெய்யுமாயின் ௮தனுடன்கூட அதராஜ்யமே 

விமுஈதுபோகும, அதலால, மாத்தைவிழ்த்தலாகாது, மாத்தை 

ஒருவன்வெட்டுவிபபானாபின் ௮ஈதமரம அவன்மேல் அதற்காகக் 

கோபிக்கும, வெடடினவ.லும, பெயா்ததவலும ௮மமாத் இிறகுடை 

யவனும உடனேயழிவார். தேவதாவிகரெஹங்கள விழுவதும 

மண்டபங்களிடிவதும மலைகள்௮சைவதும தோலவிககுறிகள். இக 

வில வானவிலலைக்கண்டாலும ௮தனாலபெருமபயமுண்டு, பாதச்ரே 

au Cor! ஆனால், ௮தைககண்டவலுக்குமடடும் பயமுண்டாகுமே 

யன்றி மற்றவலுக்கு இராது, இரவில் வானவிலலைக்கண்டவன் உட 

னே அநத்த்தேசத்தை 'விடக்கடவன். ' எங்கே தேவதாவிக்ர ஹல 
கள் ஆடவும கூவவும ஈகைககவும் கண் திறக்கவும் கண்மூடவும் செய் 

னெறனவோ ுர்தத்தேசத் தில கலகதகசைச் சொலலவேண்டும,' 
கற்களினின்றும நீர்க்கசிவுகளும மறறஎவவகையான மாறுதல்களும 

உண்டாகுமாயின் ௮வை பயத இற்கு௮ுடையாளங்கள், பெரியமனிதர் 

களாயினும் பரிஜனங்களோகூடிய அ௮சசனாயினும இறக துபோவார் 

கள்) ஈகசத்தில் வியாதியாவது உண்டாகும) சாஜ்யத்திலும தேசத் 

தலும் கலக்கங்களாவதுஉண்டாகும். தேவதைகளின் ஆலயங்களி



௨௫௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

லம் சாஜாக்களின் ௮ாண்மனைகளிலும் பூதணசாலைகளிலும் ஆயுத 
சாலைகளிலும் தேன்கட்டபபடுமாயின் ௮பபோது அநதத்தேசமே 

மேலானபலவானால் அழிக்கப்படும். ௮ரதததேசதஇல் இடீசென்று 

பயமுண்டாகுமென்றே சொல்லவேண்டும், மரத் BoA my gtd யானை 

யின்தர்தத் து அனியிலிருர் அம் காளைபாடடின் கொமபிலிருகதும் 

சிவர தாததம்பெருகுமாயின், மாத இல் ர௬குவகனால் தேசமபோவ 

அம் யானைத்தஈதத்திற் பெருகுவதனால்_ுரசுமாறுவதும மாட்டுக்கொ 

ம்பிற்பெருகுவதனால் பசுக்களுக்கும பி மணாகளுககும நாசமுமுண் 

டாகுமென்று சொல்லலாம் ராஜாவே! ராஜாவின்குடை தசையில் 

விழுமாயின் ௮வவசசனும அவன்சாஜ்பமு॥ உடனேயழிர தவிடும். 

தேவாலயங்களிலும் சாஜகிருகங்களிலுஃ யானைகட்டுகிற இடங்களி 
௮ம வேறுபாடு காணப்பமொயின் ௮ாதததேசத்இறகும சாஜாவுக் 
கும் ஊருக்கும் பீடையண்டாகும். கோடிய 'அனாவிருஷ்டிபயத் 
தையும் பெருமபஞசததையும சொல்லவேண்டும. தேவதாவிக்ரஹங் 

களின் கைகள Spin OU GY) இருஹஸ்த! களுக்குப பயமுண்டாகும். 

(௮வற்றின்) ஆயுதம்ஓடிஈதால் ஸேபைஇி இறபபனென்றறியவேண் 

டும். புதிதகாகவாத தேவதாவிக்சஹம ஆறுமாதத்திறகுள் இடத்தில் 
நிலைபெறுத்தபபடாமற் போமாயின் ௮கரகாததை சாஜாவிட்டுவிடு 
வான். பூமிவெடித்தாலும சபதமசெய்தா லும் இடி.ஈ துவிமுக தாலும 

௮ரதத்தேசதது ௮சசன் இறப்பான், தேசமும்கெடும, ஏணீபதம, 

ஸர்பபம், டுண்டுபம, தீபயகம என்னும் பாம்புஜாதகளைத் தவளை 

விழுங்குமாயின் அங்கே சாஜகாசம்உண்டாகும். DOT CM LOT COT ஒன் 

௮ும்சேர்க்கபபடாமலும சமைக்கபபடாமலும் ௮இகபபடுமாயின் ௮௩ 

,தத்தேசத்தார் நோயுற்று இறஈதுபோவார். ௮௩த அன்னத்தை 
அவர்கள் புசியார். யு.இஷ்டிரா ! (தடாகமமுதலிய) ஜலாசயங்களில 

நீர்பொங்கனா௮ம, மாமமுதலிய ஸ்தாவாங்களில சண்ணீர்உண்டானா 

லும் ௮ங்கிருஈதுவெளிபபட்டாலும், பெண்கள் காலில்லாமலாவது 

மூன்றுகால்கள் இரண்டுதலைகள் சான்குகைகளோகூடவாவ, து இரு 

க்கும்குமமதையைபபெற்றாலும ௮ந்தத 2தசததிற்குத தோல்வியை 
'ச்சொல்லவேண்டும், வெள்ளாடுகளும் செம்மறியாகெளும் பெண் 

களும் பசுக்களும் மற்றுமுள்ளபலஜா திகளும இயறகைக்கு மாறான 

ஸந்.த.தஇிகளைப் -பிரஸவித்தால் அர்தத்தேசததில் தோல்வி நிச்சயம். 
நதியானது கலங்ன்ஜல்மாக எதிர்கோக்செசென்றாலும் இசைகள் 

ஒளியில்லாமற்போனாலும் ௮வை தோல்விக்குறிகளாம். பாரதனே! 
  

I மழையின்மை,



av lia uf al Lb, ௨௧௫ 

இவையும் பூமியையும் ஆகாசத்தையும்சேர்ஈத மற்றுமுள்ள சகுனங் 

களும் சருஷ்ணனாலையே உண்டாடின்றன. பாரதனே/ சந்திரஸ-ஜர் 

யர்கள், க்ரஹங்கள், ஈக்ஷத்தரங்கள், காற்று, நீ£, நிலம் இவையனை த் 

தும இருஷ்ணனிடமிருரது உண்டானவை. எரத்த்தேசத்துக்குக் 

குறைவையாவ ௮ விருக்தியைபாவது கிருஷ்ணன் செய்யவிரும்புகிறு 

சோ அுதததேசத் ல அததற்குததக்க சகுனீங்களை இவரேஉண்டு 
பண்ணுரொ. அபபா! அநதக்கருஷ்ணன் இப்போது தமமாலுண் 

டான நிமித்தங்களாலேயே சே இராஜனை சிசுபாலனுக்கு நாசம் 

வர் தருபபதை த்தெரிவிககிருர். ஸுதேஹமில்லை, ராஜாவே! இதோ 
பூமிறுசைகறெது. கெட்டகாற்றுவிசுறது, பருவமில்லாத காலத 
இல் ராஹு சந தரனைபபிடி ககிழுன், இடிகளோடு எரிகொள்ளிகள் 
விழுகின்றன. இருள மிகுகியாகஉண்டாகிறது, சிசுபாலனையழிபப 

தற்காக இரதக்கருஷ்ணன் AG Buco. Bape ” என்றார். சேவரிஷி 

யாய காசதர் இவ்வாறுசொல்லி ஓய்நதாா, புருஷஸிமமல்களான 

சிசுபாலனுககும கிருஷ்ணனுக்கும அநதயுச்தம் கோசதபோது gay 

வசசர்கள பயக்காமான அ௮னைகம துரநிமித்தங்களாக் கண்டனர், 

! அபோது அவ்விடத்தில் எலலாத் இசைகளி பாரதரே ! ராஜா2வ 

௮ம் நரிகள் காணபபட்டு ௮மஙகளகாமான அவறறின்,ஊளைகளும் 

கேட்கபபடடன, மா௱களுநம் காடுகளும மலைகளும் ௮டங்கெ பூமி 

யனைததும், சபதிததது. அமாவாஸ்யையல்லாகஇனத்இல் மதயான் 

னத்தில் ஸ-டூர்யனை ராஹு விழுங்கினான். வீரரே! எல்லாசத் 
னங்களாலஓும அலககரிக்கபபடட சிசுபாலன்கொடி.யின்மேல் கூர்மை 

யான மூக்குள்ளகழுகு ஆகாமத இனின்றும இறங்கு உட்கார்ஈதது. 
அ௮நதயுத்தம் நோரதபோது காடுகளிலும காடுகளிலுமுள்ள அருகம்: 

களும பக்ஷிகளும அங்கே வேகமாக உத்ஸாஹததோடு சேர்நது” 
பயஙகரமாகச்கூவின. கிருஷ்ணன் கோபித்தபோது பூமியிலும் ஆகா 
யத்திலும் இவ்வகையான கொடிய துர்கிமித்தங்கள் காணப்பட்டன, 
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சிசுபாலவதபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(சிசுபாலவதம்.) 

பிறகு சேதி?ேசா திப இபான சிசுபாலன், பெரியவில்லைரகாணே 

திட்டு ஹ்ருஷீசேசசான மஅலடிதனரை எ இர்த்துச்செல்லும் 
போது அவரைப்பாரத்து, **ஒ! மாதவா! எனக்கு நீ ஒரு சத்ருவே



௨௧௬ ஸரீமஹாபாரதம், 

யிருக்கிறாய். கையால், இப்போது உன்னைக் Carer gi Ox) 

பிறகு கடல்சூழ்ந்தபுவனியை ஆள்வேன். வாஸுதேவா! நான் 

உன்னோடு வெகுகாலமாகஜிரும்பின இருதேர்ச் சண்டை என பாக் 
கயத் தினால் இப்போது எனக்குகேர்ஈ திருக்கிறது. of! gt! இப் 

போது உன்னையும பீஷ்மனையும பாண்டவர்களையும் சேர்த்துக் கொல் 

லபபோடூறேன் '” என்றுசொன்னான். அநதச்சிசுபாலன் இவ்வாறு 

சொல்லி, சாணைபிடிக்கபபட்டுக் கூர்மையானமுனையுள்ள உக்ரமான 

பாணங்களினால் யுத்தத்தில் கிருஷ்ணனையடிசதான். Ce garg 

னுடைய வில்லினினறும் வெளிபபட்ட கழுகுஇறகுகள்கட்டபபட்ட 

௮ந்தமபுகள் ௮ரவங்கள மலையிற்பிவேசபபதுபோலக் கிருஷ்ண 

னிடத்தில் பிரமீவடித்தன. வஅ்தசசிசுபாலன் பாணங்களையெடுப்ப 

தற்கும் விபெபதற்கும் இடையிலுள்ளகாலம் ஆகாயத தில் ஸஞ்சரிக் 

கும் காற்றின்படைபோல யாவாக்கும புலப்படாமலிருக்தது, அம்பு 

களின் கோவைகளென்ன்ம் நீர்த்தாரைகளைவர்ஷிக்கும் சேதிராஜ 
னென்னும் மஹாமேகமானது மலையின்மேல் மேசம்வர்ஷிப்பது போ 

லக் கருஷ்ணன்மேற் பொழிஈதத. வீரர்களாயெ சத்ருக்களையழிப் 
பவரும் சிறர்தகைகளையுடையவருமாகிய கிருஷ்ணன் உடனேதம் 

சார்ங்கமென்னும விலலில் அமபுதொடுக துக்கொண்டு ஸுநீதனை 

' எனதுஉக்ரமான இகதபபெரியபாணம் கோக்கு, :*ஓ.! சேஇராஜா2வ 

திறந்தவஜ்ராயுதம் மலையைபபிளப்ப து2பால உன்னைவிசைவாகப் பிளக் 
கத்தக்கது ? என்று சொன்னார், கோவிரதர் இவ்வாறு சொல்லும் 

போது சேதஇராஜன் மறுபடியும அனேகமக ர்மையான மும்புகளைக் 

இருஷ்ணனைக் குறிபபுவைத்து எய்தான். பராக்ரமசாலியான கிருஷ் 
ணன் அ௮வன்பாணங்களாலடிக்கபபட்டு, தமதுசார்ங்ககதை வளைத் 

"துக் கூர்மையான பாணங்களை நூற்றுககணக்காகவும அயிரக்கணக் 

காகவும விடுத்தார். அுதச்சேதராஜன் அ௮ஈதபபாணங்களையும் 
அம்புகளைபபொழிஈது துணித தவிட்டு உடனே வேறு ஆறுபாணக் 

ளினால் கிருஷ்ணனையும அடித்தான். உலகத்திற்குக தரதையான 

கிருஷ்ணன் உடனே ௮ஸ்தரத்தைவிட்டார், சிறறதகைகளையடைய 
சிசுபாலன் 266 ௮ஸ்்இரத்தை ௮ஸ்இரததினாலேயே தடுத்தான். 

அதன்பிறகு பலமும பராக்ரமமுமுள்ள சிசுபாலன் கோபித்துக் தாழ் 

ஈத கணுக்களோடுகூடிய லக்ஷம்பாணங்களை வஸுதேவபுத்இரசான 
இருஷ்ணனைச சுறறிலும்இறைத்துக் கர்ஜித்தான். பகைவர்களான 
வீரர்களாக்கொல்லுகறவனான சிசுபாலன் கருஷ்ணனைநோக்டு, மிக்க 

கோபத்துடன், இப்போ என்பாணங்கள் யுத்தத்தில் உன்தேகத்



av UT LIT ai LD. ௨௧௭ 

தைப் பிளக்கப்போகின்றன. உன்னையும் உன துபு.த்சர்களையும் ௮மைச் 

சர்களையும் பராக்சமசாலிகளான பாண்டவர்களையும் கொன்று சறத்த 
புத்தியுள்ள ஜசாஸந்தன், கம்ஸன், Ce, நாகன் இவர்களுடைய 

கடனையும் அப்படியே, தீர்த்துக்கொள்ளப போகிறேன்” என்று 

சொன்னான். இவ்வாறுசொல்லிக் கோபததினாற் சிவந்தகண்களை: 

யுடைய சிசுபாலன், காற்புறங்களிலும பாணங்களைவாஷித்துக் கிருஷ் 

ணனை மறைத்தான். பிறகு கிருஷ்ணன் அ௮ஸ்இசத்தினாலேயே 

அனேகபாணஙக்களையும் அறுத்துப் பாணவாஷங்களினால் சிசுபாலனை 

யும மறைக்கததொடங்கினார். மஹாசதர்களான அவவிரண்டுவிசர் 
களும மறைஈ.துபோனதைக்கண்டு அ௮வ்விருவரையும எல்லாப்பிசாணி 
களும், ** நல்லத, ஈல்லது; இபபடிபபடடயு த்தம் இதற்குமுன் காங 

கள் சண்டஇலலை ”” என்று புகழ்ந்தன. பிறகு சிசுபாலன் மூன்.று 

பாணங்களினால கிருஷ்ணனை உடனே அடிததான்., கிருஷ்ணனும 

அர தயுததத்தில 88 துபாணங்களினால் சிசுபாலனை அடித்தார். பல 

சாலியான கிருஷ்ணன் மறுபடியும எழுபதுபாணங்களினால் சிபா 

லனை௮டித்தார். இருஷ்ணனால் ௮தஇகமாக அடிக்கப்பட்ட சிசுபா 

லன் கோபம்மேற்கொண்டு க£ரமையான பாணங்களினை கிருஷ் 

ணனை மார்பிலடி.த்தான். ௮வன் மறுபடியும ஸமயமபார்த்து மூன்று 

பாணங்களினால கிருஷ்ணனையடி ததுக் காஜித்தான். பிறகு மிகக் 

கொடியயுத்தத்தை ௮வ்விருவரும வேகமாகச்செய்தனர். ௮ப்போது 

யுத்தத்தில் அவ்விருவரும் ஈகங்களால புலிகள்போலவும் தாதங்களி 
னால் மஹாகஜங்கள் போலவும் கோரபபற்களினால் சிங்கங்கள்்போல 

வும் கால்களினல கோழிகள்போலவும கூர்மையான பாணங்களி 

னால் ஒருவரையொருவர் பிளஈதனா ; அப்போது கோபித்து மிகச் 

சிறந்தசாமாரியைப் பொழிந்தனர். அவவிரண்டு புருஷச்சேஷ்டர்க 

ளும் பாணங்களாலேயே பாணங்களைத்துணித்து மனிதர்களுக்கு 

முடியாத பயங்காமான அஸ்தாயுத்தக்தைச் செய்தனர். பராக்ரம 

சாலியான சிசுபாலன் அக்மினயாஸ்தாரத்தையிடுததான், கிருஷ்ணன் 
உடனே அதைவாருணாஸ்சாததனால் அழித்தார். சஇசுபாலன் உடனே 
குபேராஸ்தாத்தைப் பிரயோகித்தான். ஜகத்பிரபுவான கண்ணன் 
௮தைக் குபேராஸ்தரச்தினாலேயே விரைவாகஅழிததரா. பிறகு 

காலத்தினால் மதிதப்பின சிசுபாலன் கோபித்து யமாஸ்தாரததைப்பிம 
யோடத்தான். கிருஷ்ணன் யமாஸ்தரத் இனாலேயே யமாஸ்த்ரச்தை 
யடி.த்தார். கிருஷ்ணபகவான் கந்தாவாஸ்த்ரத் தினால் கநதர்வாஸ்த் 

சத்தையும், மானவாஸ்தாத்தினால் மானவாஸ்தரத்தையும், வாயவ்யா 

B ௨௮



உகு ஸ்ரீமஹாபாரதம்,' 

தீஸ்்ரத் இனால் வாயவயாஸ்தாசத்தையும், ரெளத்சாஸ்த்சத் திஞல்செளத் 

சாஸ்தாரத்தையும், 88ந்இதராஸ்தாரத்தினல் 8ஈஇசாஸ்தரத்தைபும், வை 
ஷ்ணவாஸ்தரத்தினாுல் வைஷ்ணவாஸ்க்ரத்தையும் அடித்தார். மஹா 

பலசாலியானஅவர்கள் இல்வாறு அஸ்தீரங்களைப்பிரயோகித்து யுத் 

கஞ்செய்தனர். பலசாலியான சிசுபாலன் பிறகு யுத்தத்தில் மாயை 

யையுண்டாக், கதாயுதங்கள், முஸலங்கள், சக்தியாயுதங்கள், 

தோமாங்கள், அமபுகள், கோடாலிகள், முசுண்டிகள் இவற்றைக் 

கிருஷ்ணன்மேற் பொழிந்தான். கேசியைக்கொன்றவராகயெ இரு 

ஷ்ணபகவான் அவற்றையெல்லாம் விீணாகாதமுஸ்தாரத்தினால் அழித் 

தார், யுத்தத்தில் சேதிராஜன் மிகக்கொடியகல்மழைபொழிரஈதான், 

பிரபுவானவர் கோபித்து அதை வஜ்ராஸ்தரத் இனால் டொடிசெய்தார், 

அதன்பிறகு சேதிராஜன பயங்கரமான ஜலவாவததைப பொழிந் 

தான், இருஷ்ணபகவான் வாயவ்யாஸ் இரக தினால் ௮தை HI pray 

க்டி விலச்கவிட்டார்.' மஹராதரானகிருவ்ணன் சிசுபாலனுடைய 

மாயைகளெலலாவற்றையுமஅடி ததுச் சறலுசோம அவனுடன் ஸம 
யுத்தம்செய்தார். தமகோஷன்மகறைனை அநதச்சேதிராஜன் பாண 

யுத்தஞ்செய்துகொண்டே. கருஷ்ணனைபபயமுறுதஇ, :* இபபோது 

என்பாணங்கள் கிருஷ்ணனைக் கருஷ்ணனாயில்லாமற்செய்யட்டும் ”” 

என்று துணிவாகச்சொன்னான். துஷ்டபுத்தியுள்ளவனும இறந்த 

விரனுமானசெபாலன் இவ்வாறுசொல்லிக் கஇருஷ்ணன்மேல் உக்ர 
மான சாமாரிபொழிஈதான். ஒரு நொடி நோதல் பாணங்களினா 

லறுக்கப்பட்ட அங்கங்ககசாயுடைய கண்ணபிரான் மதயானையானது 
மதஜலத்தைப்பெருக்குவதுபோல ர்க்தத்தைபபெருக்கினார். மஹாத் 

மாவானகிருஷ்ணனுடையளாசதியும் சதமும மலைகள்போன்ற குதிரை 

களும் பாணங்களால் மறைக்கபபட்டுக் காணப்படாமற் போயின, 
இருஷ்ணன் அரதநிலைமையிலிருகததைக்கண்டு Dare sores den. 
௮ப்போது தாருகனென்லும்ஸாசதி யாதவசசேஷ்டரானகிருஷ்ணனை 

நோக்கி, * மாதவரே [ட இப்படிபபட்டசண்டையை இதற்குமுன் 

நான் கண்டதில்லை. உமது பிரபாவத்தினால் நிற்கலாமென் ுநிற்இ 
றேன். ஜனார்த்தனசே ! இல்லாவிட்டால் என்உயிர்நில்லாது, கோவிந் 

தரே! ஆதலால், நன்றாகஆரசாய்ர்து உடனே இவனைவதஞ்செய்யக் 
கடவீர்” என்றான். இவ்வாறு ஸாசஇயினாற்சொல்லபபட்டகேசவர், 

( அவனைநோக்க,) 4 இவன் முன்னே தேவர்களுக்குச்சத் துருவும் 

வரம்பெற்ற தனால்கர்வமடைஈ தவனும அதிகபலசாலியுமான ஹிரண்ய 

கூபுவென்னும் 'அஸ-*ரனாகஇருந்தான், பிறகு ௮திகீபசாக்ரமசாலி



ஹபாப ர்வம், ௨௧௯ 

யான சாவணனென்னும சாக்ஷஸனாகபபிறக்தான்., அரதபபலத்தின் 
வன்மையினாலேதான் ௨ன்பலத்தை மதிக்கவிலலை, இந்தத்துளாத் 

மாவுக்கு, ஒவ்வொருகாலததிலும நானே ய்மனாயிருபபவன், ஸாச 

Bou! ஆதகலால, அச்சபபடவேண்டாம. நானிருக்குமபோது இவ 

னொன்றுமிலலை ” என்றுசொன்னா, கருடக்கொடியையுடையவசான் 

கிருஷ்ணபகவான் இவ்வாறுசொலலிக் கர்ஜித் துப பாஞசஜன்யமென் 

னுமமஹாசங்கத்தைஊ தி மயங்கச்செய்து தமது இவயமானசகரா 

ய.சததை எதுததார். சக்சாயுதகதினால டுத்தததில் ஸ-நீ.தனுடைய 

சிரததையறுததா. இறக தகைகளையுடையசிசுபாலன் வஜ்ராயுதத்இனா 

லடிக்கபபட்டமலைபோல வீழ்தான். ஜனமேஜயபஹாசாஜாவே 

உடனே அகாயத்திலிருஈது ஸ-௫ாயன்உதயமாவதுபோலச் சேதி 

ராஜனுடையதேகத் இலிருகது களமபின சிறஈதஒளியை அரசர்கள் 

சண்டனர். ராஜாவே ! அதச்சிறாதஒளியானது௩ அப்போது உல 
கங்களால்ஈமஸ்கரிக்கபபெற்றவரும் காமரைக்கண்ணருமாகய கிருஷ் 

ணனை வாதனஞ்செய்து அவருக்குட்பிரவேசித்தது. ௮தஒளி 

இிறாதகைகளையுடைய புருஷோததகமரிடம பிரவேசித்ததைக்கண்டு 

அ௮சசர்களனைவரும ஆசசரியமெனறுகினை த்தனா. கிருஷ்ணனால் ௪௬ 

பாலன்கொல்லபபட்டபோது மேகமிலலாமலே ஆகாயம மழைபெய் 

த்து. ஜ்வலித்துக்கொண்டு இடிவிழுகதது, பூமி ஈடுங்கிறறு. சொல 

லுக்கெட்டாதகான அ௮ர.தக்காலத்தில் கிருஷ்ணனைக்கண்ட அரசர்க 
ளில் சலா ஒன்றுமபேசவில்லை மற்றுமசிலா கோபித்துக்கைகளாற 

கைகளைப்பிசைஈதனர். வேறுசிலர் கோபமேறகொண்டு பற்களால் 

உதடுகளைக்கடி ததனர், லரசாகள் சஹஸ்யமாகக் கிருவ்ணனைப் 

புகழ்ந்தனர். சிலர் மிகக்கோபித்தவராகவும சிலர் மதயஸ்தராகவு 

மிருந்தனர் மஹரிஷிகள் மகிழ்ஈது துதித்துக்கொண்டு கிருஷ்ண 
னிடமசென்றனர். மஹா தீமாக்களானபிராம்மணர்களும் மஹாபல 

சாலிகளான ராஜாக்களுமாகிய அனைவரும் கிருஷ்ணனுடையபாக் 
சமததைக்கண்டுஸ(தோஷமாகச சிலாகிதெதன்ர், தேவகாதர்வக்கூட 
டங்களும பூமியிற பெயர்பெற்ற அசசர்களும மஹாச்மாவான இருல் 

ணுக்கு ஈமஸ்காசஞ்செய்தனர். இவ்வுலகத்தில க்ஷத்ரியர்களாகப 

பிறகத ௮ஸுரக்கூட்டகதாராடிய 'அல்பாயுல*க்களான துசாத்மாக் 

கள்மட்டும் இருஷ்ணனைகிர்இிததனர். , பிரம்மதேவசைசசேர்ஈ தவர்க 
ளும் மஹாதமாவானூருஷ்ணனிடத இல் மதிபஸ்தர்களுமான பிரம்ம 

ரிஷிகளும் ஸித்தர்களும கந்தர்வர்களும் நாகர்களும் சாரணர்களும் 

மங்களமானதேவகானங்களால் கிருஷ்ணனை தது இகதனர் ) பலவசை



௨௨0 ஸீமஹா்பாரதம். 

யாகப் பாடிஆடினர்; மஹாத்மாவான கிருஷ்ணனிடம் அன்புகூர் 
5a ௮வரிடம்வஈதனர். மஹரிஷிகளும் பிராம்மணர்களும மஹா 

பலசாலிகளானபாண்டவர்களும மூழ்ஈது மிககஅன்புடன் அதித 

அக்கொண்டு கண்ணனிடம்சென்றனர். தர்மராஜா தம் ஸஹோதார் 

களைப்பார்தது, :* தமகோஷன்மைஈத னும சூரனுமானசிசுபாலனுக் 

குச் றெப்பாகச தேக ஸமஸ்கராமசெய்யுங்கள ; காலதாமதமவேண் 

டாம” என்று கட்டளையிடடார். தர்மபுதார்சொன்னதைக்கேட்ட 

வுடன் ௮வர்ஸஹோதார்களும பரபாபபுடன் ௮வாகட ட&யை ௮ப 
போதேநிறைவேறறினர். தர்மராஜர் கருஷ்ணனுடையகட்டனையினால் 

௮சசர்களனைவரோடும்சோரது சசுபாலன்புதானுககு௪ சேதிராஜ் 

யாபிலேகஞ்செய்தார், 

எழுபத்தோராவது அத்தியாயம், 

சிசுபாலவதபர்வம், (தோடர்ச்சி.) 
ஒடை 

(ராஜஸுயயாகம் நடந்தவாலாறு,) 

பிறகு, கறந்தபுத்தசாலியான தர்மராஜருடைய யாகமானது 

இடையூறுகளும் பூஜையைபபற்றின கலகங்களும௮டகட மஹரிஷி 
களுடைய கூட்டங்கள் நிரம்பினகாக நடகதது, சிறகதகைகளை 

யுடைய கிருஷ்ணபகவான் சார்ங்ககதையும சக்காத்தையும் கதையை 
யம் ஏந்திக்கொண்டு அ௮வ்வேள்வியை முடியும்வரையிறகாததார். 
அரதயஜ்ஞம நடக்குமபோது சிறகதவாக்குளள தர்க்கபபிரஸங்க 
கள் பிறர்பக்ஷங்களை ஜயிக்கக்கரு தினவாகளாய் ௮னேகயுக் இவாதங் 
களைப பேசினர். ஜனமேஜயரசே ! உபேகதிரான கிருஷ்ணனுக்காக 

வே ஸஹதேவனால் ஈநட.த்தபபட்டதுபோன்ற ௮நத யாகத்தின் 
சிறந்தமுறையை அவ்வாசர்கள் கண்டனர். ஜனமேஜயசாஜாவே ! 

௮ஈதயாகததில் பிராமமணர்கள் மிக்கவிருப்பத்துடன புண்யகதை 

கைச சொல்லிக்கொண்டும் நாடகங்களையும ஈர்ததனங்களையும பார்த 
அச்கொண்டுமிருந்தனர், ௮ரதயாகததில் ஒளியினால் ஜ்வலிபபவை 
போன்றவையம எ-டூர்யனைப்போலப பிரகாசபபவையுமான பொற 
பனைமாங்களினாற் செய்யயபட்ட தோரணங்கலாக் கண்டனர். நவக் 
சஹங்களிறுல மாயம் விளங்குவஅபோல wes யாகபூமியா 

னது அதத தோரணங்களினால் விளங்கெறு. படுச்சைகளும் 

ஒலனங்களும் விளையாட்டுப் பொருள்களும் குடக்களும் பானை



ஸபர் பர்வம். aod 

களும சாலகளும கலயங்களும சதனமயமாகவும் மிகுதியாகவு 

மிருக்கக்கண்டனர். ௮சசர்கள் ௮ங்கே பொன்னல்லாததொன்றை 

யம காணவிலலை. பலவகையான இனியஉணவுகளைபபுசதது ஸர் 

தகோஷபபடும் மஹாதமாககளான பிர௩மமணர்களின் (சூரல்) இடை. 

விடாமல் அங்கே கேட்கபபட்டது. 'பரிமாறவேண்மெ, பரிமாற 

வேண்டும” என்றும், *புசககவேணடும், புசககவேண்டும” என் 

ம இவ்வகையான பேசசுககளே எபபோதும அங்கே கேட்கப் 

படடன, அ௮நதமஹாயாகத்தில் சாஜாவின் வேலைக்காசர்கள பலவகை 

ருசியுள்ள சிதரானனங்களையும பக்ஷணஙகளையும இனியபானங்களை 
யம பிராமமணாகளுக்கு எககாலமும அ௮ளிததனர். ஓவவொரு 

நாளும ல௯்ஷமபிராமமணர்கள் புஜிதததறகடையாளமாக ஏறபடுத 
சபபட்ட சஙகம்ஊதபபடடது. ஜனமேஜயசே ! ௮௩த௪ சங்கி 

னுடைய பெருமசபதம ௮டி.ககடி. கேடகபபடடது. ௮தைககேடட 

வார்கள் ஆசசரியமடைஈதனா. ஜனமேஜயரே? இவ்வாறு ஸ(தோ 
ஒுமும போஜன திருபதியமுளள ஜனஙகள்நிரமபின யாகம்நடநத 
போது குன்றுகளுககொபபான ௮னேகம அன்னக்குவியல்களையும 

தயிர்வாய்க்கால்களையம கெய்மமடுக்களையம ஜனககள கண்டனர். 

ஜன3மமஜயரே ! தாமபுதஇரரின் ௮மமஹாயாகததில் அனேக தேச 

ஐகளடகனை ஐம்புத்திவு முழுமையும ஓரிடததிற் சோரததாகக் 
SMI A GF அநதராஜாவின் மஹாயாகததில அ௮னேகமாயிரம 

௮சசர்கள தங்கள வேலைககாசாகளைக்கொண்டு தனங்களையெடுத் 

க்கொண்டு பலதேசங்களிலிருக அ வஈதனா. அசசாகள் பூமாலை 

களசூடித் துலக்கபபடட ரதனகுண்டலங்கமாயணிரது gi pps 

கணக்காகவும ஆயிரக்கணக்காகவுமுள்ள பிராமமணர்களுக்குபபரி 

மாறினர். சாஜாக்களபுஜிக்ககதகுஈத பலவகை அன்னங்களையும 
பானங்களையும லேஹ்யஙகளையும ௮வவசசர்கள பிசாமமணர்களுக் 

களித்தனர். பலவகைபபக்ஷணங்களையம இனியமலாகளையும் கனி 

களையும வெல்லங்களையும்-ஈல்லதேன்௧களைடிம் அவர்கள் பிராம்மணர் 

களுக்கு ௮ளித்தனா. பலதேசங்களிலிருஈதுவஈத பிராம்மணர்க 

ளனைவரும் ௮ந்தயாகத்தில இவற்றையெலலாம் ஸஈதோஷமாகப் 
புஜித்து எபபோதும மிகுகத இரூபதியையடைகதிருஈதனர். இவ் 

வாறு தனங்களும் தான்யங்களும மிகுதியாகநிரமபி ஜனங்கள்ஸ 
தோலமாயிருகத அர்தயாகசாலையைக்கண்டு வசசர்கள் மிக்க அச் 

சரியத்தையடைஈ தனர். தர்மராஜருடைய சாஜஸ-மிய மஹாயாகத் 
  

1 நச்டச் சாப்பிடத்தக்கவை,



௨௨௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

தில ரிதவிககுககளனைவரும சாஸதுரபபடி ௮கனிகளை வளாதறு 

மூறைதவருமல் ஹோமங்களைச் செய்கனர். வியாஸர் தெளமியர் 
முதலான பதினாறு ரித்விக்குக்கள் தர்மராஜருடைய அந்த மஹா 

யாகத்தில் தம்தம காரியங்களை விதிபபடிசெய்கனா. DH SUITS 

ஸ்தஸில் ஆறுவேதரங்கங்களு௩ தெரியாதவனுமமிகுதியான கேள் 

விபில்லாதவனும கியமஈதவறரினவனும பிறருக்குக் கற்பிக்கத்தகா 

தவனும பாவமுள்ளவனும் இறமையிலலாதவனுமான பிராமணன் 

யாருமிருக்கவில்லை். அங்கே லோபிடிம தரிததிரனுமில்லை. பசி 
த்தவலனும் துன்பபபடடவனு௦ இழிவானவனுமானமனிதன் எவ 

னுமில்லை. சறஈதபராக்ரமசாலியான ஸஹதேவன் தாமராஜருடைய 

கட்டளையினால் போஜனமவேண்டினவாகளுக்கு எப்போதும் போஜ 

னமபோடுவிதகான். அ௮கனிகாரியககவில் ஸமாததர்களும் சாஸ் 

இரங்களையே கண்களாகவுடையவர்களுமான ரிதவிக்குக்கள ஓவ 
வொருராளும எல்லாக்காரியஙகளையமசெய்தனர். வேதங்களும 

சாஸ் இங்களுமதெரிஈ த;பிராமமணர்கள் எலலாவிடங்களிலும வாதங் 
கள்செய்தனர். வாதமமுடிஈதபோது எலலாரும ௮மமஹாயாகத் 

இல ஸநதோஷமாகஇருககனர். வேதலமபன்னர்களான தேவர்கள் 

பிராம்மணர்கள் மஹரிஷிகளோடுகூடிய அரதயாகவேதிகையான து 
ஈத இரங்கள்கிரமபின மாசற்ற அகாயம்போலவிளங்கிற்று, சல 

பிராம்மணச?சேஷ்டர்கள் தங்கள் கல்வித திறமையைக் காண்பிபபதற 

காகவும் மறறுமசிலர் தாக்கஞசெய்வத;;காகவும வேறுசிலர் கல்வி 

விருப்பத தினாலும சிலர்யா கததைபபார்கும்விருப்பத்தினாலும் இலர் 

பராக்ரமசாலியான தாமசாஜாவினிட திலுள்ள பயத் ் இினுலும வநத 
னர். யாகம் செய்விபபவாகளாக வரதபிராமமணர்களனைவரும் தாம 

தாம யாகஞசெய்து ௮வபிருகஸ்சானஞ்9)சய்தவர்கள், சிறந்தபராக் 

ரமசாலியான ஸஹ தேவன் யாகததின் ஏழகுக்காக எல்லாரத்னங்க 

ளும் இழைககபபட்ட பொன்யூபஸ்தம்பங்களைச் செய்வித்தான், 

பொற்பனைமாங்களாற்செய்த தோசணங் ளை ஜனங்கள் அ௮ங்கேகண்ட 

னர். அதயாகபூமி அ௮கதத்தோரணக்களால் காயம் Br apis 
ளால்விளங்குவதுபோலவிளங்கிற்று, ௮ஈதஸகஸானஅ UpBer one 

யானைகள்போலவும் ஆஇத்யர்கள்போல.ம ஒளியுள்ள அ௮ஈதத்தோச 

ணங்கள் எல்லாத் இசைகளிலும்வைக்கப்பட்டதனாலும், இரீடங்களைத் 

தரித்தஅசசர்கள் இருஈததனாலும் சே பித்தது, சிறந்தபுத்திசாலி 

யும் மஹாத்மாவுமான தாமராஜருடைய "ஜன வியப ஹாயாகம், 

சேவலோகத்திலுள்ள தேவர்களும யகஷர்களும் நாகர்களும் தேவ



av ut tit a ib. ௨௨௩ 

லோகத்திலும் மானிடலோசத்திலுமுள்ள வித்யாதரர்களும் கிரமபி 

யிருஈததனால, Naar a& pp ; கந்தர்வர்களும் ௮பஸாஸுகளும் 

தேவர்களும் முனிவர்களும யக்ஷர்களுமிருககததனால இரண்டாவது 

தெய்வலோகம் போலவிள௩் று) யர இன்னார்களின்ஸங்ே 

தீத் இனாலும் சிறபபுற்றிருரகது, அங்கக ராசதர் பாடினார். றத் 

ஒளியுளள தும்புரு விசுவாவலாு சிதாளேனன்முதலான une Gof 5 

வான்களானதேவர்கள் யாகசார்யங்களினிடையில (பாடி) அங்குள்ள 

வர்களை ஸலர்தோஷிக்கசசெய்தனர். பாரபபதற்கினியஅழகுள்ளவர் 

சளான அபஸாஸுகளனைவரும ஓவ்வொருசாளும் இரியைகளின் 

இடையில் பாடினர் ; ஆடினர். வியாகாணசால் தஇரங்கள்தெரிர்தவர் 

கள் ஒவ்வொருநாளும இரியைகளின் இடையில் இதிஹாஸங்களையும 

புசாணங்களையும் கதைகளையும் முழுதும்உரைத்தனா. பேரிகைகள், 

முரசுகள், மடடுகங்கள், கோமுகங்கள், கொமபுகள், புல்லாங்குழல் 

கள், சங்குகள், விணைகள் இவை ஆயிரக்கணக்காசக் கேட்கபபட் 

டன, இவவுலகத்திலுள்ளபிராமமணர்களளைவரும க௯ஷத்ரியவைசிய 

சூத்சர்முதலானவர்களும் மிலேசசர்களனைவர௬ும முதலிடைகடை 

வர்ணங்களைச் சோரத ஸங்காஜா இகளெலலாரும ௮ங்கேவாதனர், 

பலதேசங்களிலுண்டான பலஜாதியார்களும் வா திருஈதத்னால் இவ் 

வுலகமே யுதிஷ்டிரா கருஹ.ஈஇல (வஈ.2) நிரம்பினதுபோலிருந்தது. 

பீஷ்மரும தரோணரும துரியோதனன் முதலான கெளாவர்களும 

யாதவாகளும் பாஞசாலாகவனைவரும ௮கதயாகததில் அடிமைகள் 

போல எலலாவேலைகளையும செய்தனர். சிறகதகைகளையுடைய ஜன 

மேஜயசே! இவ்வா றுநடகத €றதபுகஇயுளள தர்மராஜருடைய ௮௩த 

யாகமானது சாதிரனுடைய யாகம!£பாலவிளங்கிறறு. தர்மாஜா 

வானவர் ௮ஈதயாகத.இல பிராமமணாகளுக்கு வல்.இரங்களையும சால் 

வைகளையும் போர்வைகளாயும் பொன்காணயங்களையும் பொற்பாத் 
இரங்களையும் ஆபசணங்களையும நிரமபக்கொடுத்தார், பரதச்'2ரஷ் 

டரானதர்மராஜர் அகதயாகததில் அாசர்களால்கடைத்த சதீனங்க 

ளெல்லாவற்றையும் பிராமமணர்களுக்கு௮ளி 'த்தனா்.



௨௨௪ ஸீமஹாபாரதம், 

எழுபத்திரண்டாவது அத்தியர்யம். 

சிசுபாலவதபர்வம். (தொடர்ச்சி,) 

ஆகிட 
(யுதிஷ்டிரர் யாகத்தை$ிறைவேற்றி அவபிருதஸநானத்செய்து யாகத் 

திற்து வந்தவர்களுக்த விடைகொடூத்தனுப்பித் துரியோத 

ன்ன்ழதலான பிராதாக்களோடுகூடச் சேர்ந்திநந்தது.) 

ஜுனமேஜயசாஜாவே அதன்பிறகு தர்மராஜாவின் ௮ஈதயாக 

மானது எல்லாக்ரியைகளும குறைவில்லாததாகவும் எல்லாருக்கும் 

ஸந்தோஷத்தையுண்பெண்ணுவதாகவும் பெரிய உத்ஸவமாகவும 

விளங்கிற்று; இடையூறுகள்நிக்கிச் செய்வதற்கெளிதும நிரம்பின 

தனங்களும்தானியங்களுமுள்ள அம அன்னமும்பக்ஷணங்களும் 

மிகுதியாகவுள்ளதும் இருஷ்ணனால நன்முகக் காபபாற்றபபட்ட.து 

மாக ஈநடரதது. அவ்வாறு ராஜஸ-டுிபமஹாயாகததை யு.இிஷ்டி 

ரர் நிறைவேற்றினார். மீஹாத்மாக்களான பிராம்மணர்களுக்கு ஆயி 

ரம்கோடி இரவியங்களைக்கொதெதார். உலகத்தில் மற்றோர் ௮சசன் 

௮ந்தயாகம் செய்யமாட்டான். யாகத்தைச்செய்வித்தவா்கள் வேண் 
டினஎல்லாவற்றையும தனங்ககாயுமபெற்று எப3பாதும் Baus 
யடைந்திருக்கனர். பிறகு பாண்டுபுத்ரசான தர்மராஜர் யாகத்தின் 

முடிவில் ௮வபிருதஸ்கானஞ்செய்து வியாஸசையும தெளமியரையும் 

வஸிஷ்டசையம காரதமாமுனியையும ஸுமஈ துவையும் ஜைமினியை 
யும் பைலரையும வைசம்பாயனராயும் யாஜ்ஞவல்க்யரையும் சபிலரை 

யும் கபாலரையும் கெளசிகரையும பூஜ்யர்களான மற்றுமுள்ள Anns 

ரித்விக்குக்களையும் பூஜிக௮, “உங்களுடையஅனுச்சஹ க்.இனால் இந்த 

ரசாஜஸூயமஹாயாகம் எனக்கு கிழைவேறிற்று, கிருஷ்ணனுடைய 

௮னுக்ரஹத்தினால் தான் என்எண்ணம் கிறைவேறிற்று'” என்று 

சொன்னார். யஜ்ஞம முடிஈதபிறகு தேவச்சேஷ்டரான இருஷ்ணனை 
யும் பலராமரையும் பீஷ்மாமுதலான கெளாவச்சேஷ்டரையும் தர்ம 

ராஜர் பூஜித்தார். தர்மாத்மாவான யு.இஷ்டிரர், ௮வபிருதஸ்கானஞ் 
செய்தபிறகு பூமிக்கசபதிகளான க்ஷத்ரியர்களனைவரும் ௮ருடல் 
வர், ** தர்மந்தெரிக்தவரே ! நீர் ௮பிவிருத்தியடைர் திருபபது ஸந் 
தோஷம, ஸம்சாட்என்னும்,ஸ்தானத்தை அடைக திருக்கறீர். ௮ஜ 

மீடவம்சத்தவசே ! " அஜமீடவம்சத்தாரின்புகம் உம்மால் பெருகச் 
செய்யப்பட்டது. அசசர்க்காசே/ இந்த சாஜஸ-டுயயாகம் .செய்த 

தீனால் மிகப் பெரியதர்மத்தைச் செய்ததாறெ.து. புருஷச்சேஷ்டரே !



ஸ.பாபர்வம். ௨௨௫ 

வேண்டினவை யெல்லாவற்றினாலும் ஈன்னுகப் பூஜிக்கப்பெற்றோம்; 

விடைகேட்டிறோம். எங்கள் தேசங்களுக்குச் செல்வோம். அத்ற்கு 

௮னுமஇ கொடுக்கக்கடவீர்” என்று கேட்டனர். மாஜாக்கள்சொன் 
னதைக் கேட்டபிறகு தர்மராஜாவானயு இஷ்டிரர் அ௮வவாசர்களுக் 
குத் தகுதியின்படி, மரியாதைசெய்து தமது ஸஹோதார்களனைவரை 
யும்கோக்கு, * வீரர்களான இந்தழுசசர்களனைவரும் அன்புடன் ஈம் 

மிடமவா திருக்கன்றனர். இவர்கள் என்னிடம் விடைகேட்டுக்கொ 

ண்டு தமதம்தேசங்களுக்கு௪ செல்லுகின்றனர். இந்த உததமாசு 
ளான சாஜர்களைத் தேசகதன்எல்லைவரையிற் பின்செல்லுங்கள். உங் 

களுக்கு ஸாகமுண்டாகட்டும” என்றுசொன்னார். தர்மத்தைச் செய் 
இறவர்களாகிய பாண்டவர்கள, ஜ்யேஷ்டசான தர்மராஜர் சொல்லைக் 

கேட்டு அவ்வரசர்களனைவரையும் ஒவ்வொருவராக அவாவர்க்குத் 

தக்கபடி. பின்சென்றனர். பராக்ரமசாலியன திருஷ்டத்யும்னன் 

பரபாபபுடன் விராடன் பின்சென்றான். தனஞ்சயன் மஹாத்மாவும் 

மஹாசதனுமான த்ருபதனை அனுஸரிததான். பீஷ்மரையும த்ருத 

சாஷ்டிரனையும் மஹாபலசாலியான பீமஸேனன் பின்தொடர்ந்தான். 

வீரரானக்சோணரையும அ௮சுவச்தாமாவையும் யு.ததங்களில் தலைவனான 
ஸஹ தேவன் பின்சென்றான். ஜனமேஜயராஜாவே ! ஸுபலனையும் 

௮வன் புத்தரர்களையும் ஈகுலன் பின்சென்றான். க்ஷதரியச்சேஷ்டர் 
களான தரெளபகியின் புதர்களும் ஸுபத்ரையின் புத்திரனான 

அபிமன்யுவும் மஹாசதர்களான மலைநாட்டசசர்களையும் மற்றுமுள்ள 

ஆஹத்திரியர்களையும் பின்சென்றர். ஆயிரக்கணக்கான பிராம்மண 

ர்களெல்லாரும் இவ்வாறே ஈன்ளாகப்பூஜிக்கபபெற்றுச் சென்றனர். 

சாஜச்சேஷ்டர்களும் பிராமமணர்களுமனைவரும் சென்றபிறகு சிறந்த 

மஹிமையுள்ள வாஸுஈதேவர் யு. திஷ்டிரசைகோக்க, 4 கெளாவச்சேஷ் 
Ca! நான் உம்மிடம் விடைபெற்றுக்கொள்ளு றேன். துவாசகைக் 

குச் செல்வேன். யாகங்களித்சிறகத சாஜஸுமியயாகததை நீர்கிறை 

Cap Der BH சசதோஷம்” என்றுசொன்னார். இவ்வாறுசொல்லப 
பெற்ற தர்மராஜர் ஜனார்த்தனரைநோக்ட, ஓ! கோவிந்தா? இந்தச் 
சிறந்தயாகத்தை ரான் நிறைவேறபபெற்றது உமது௮னுக்ரஹத்தி 
னாலேதான். க்ஷத்இரியர்களனைவரும சிறஈதகாணிக்கைகளை யெடுத் 

துக்கொண்டு என்னையேயடைகஈது எனக்குட்பட்டி ருந்ததும் உம் 
டைய அுனுக்ஹச்இனாலேகான். குற்றமறறவரே ! ! நீர்செல்வதைப 

பற்றி என்வாக்கானது எவ்வாறுவிடைகொடுக்கும் % வீசசே 7 உம்மை 

விட்டு ஒருகாலும் ரான் ஸ-ுகமடைவதில்லையே. அனால் நீர் துவா 
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௨௨௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், ' 

ரகாபுரிக்குச் செல்வதும் இன்றியமையாதது தான் ” என்றுசொன் 
ஞார்ட தர்மாத்மாவும் பெரும்புகழ்பெற்றவருமான கிருஷ்ணன் இவ 

வாறுசொல்லப்பெற்று வன்புகூர்கது யு.திஷ்டிரருடன்கூடவே குந்தி 
யிடம்சென்று, : அத்தையே! உன்புத் தர்கள் இப்போது ஸாம்சாஜ் 

யமென்லும் பதத்தைபபெற்றனர் , ஜயத்தையும் தனத்தையும் ௮டை 
ந்தனர். அதனால் நீ ஸந்தோஷத்தையடையக்கடவாய், உன்னால்விடை 

கொடுக்கபபெற்று ரான் அுவாரகைக்குப்போக விரும்புகிறேன் ” 

என்றுசொன்னார். பிறகுகருஷ்ணன் ஸுபத்ரையையும் தசெளபதி 

யையும்கண்டு பிரியம்பாராட்டினர். யு.திஷ்டிரருடன்கூடவே அர்த 

௮ந்தப்பாச திலிரு௩௮ புறபபட்டு ஸ்கானஜபங்களைச்செய்து பிராம்ம 

ணர்களைக்கொண்டு ஸ்வஸ்திவாசனஞ் செய்வித்தார். பிறகு சிறந்த 

சைகளையுடைய தாருகனென்னும்ஸாரதி மேகத்தின் வடிவம்போல 
விளங்குவதும் கன்றாக அலங்கரிககபபட்டதுமான தேணப்பூட்டிக் 

கொண்டு வ௩துசேர்ந்தான். சறந்தமனமுள்ள தாமரைக்கண்ணர் ற 

ந்த கருடக்கொடியோவேந்த சதத்டைக்கண்டு பிரகக்ஷிணஞ்செய்து 
அ௮தன்மேலேறித் துவாசகாரகாத்திற்குப புறபபட்டார். தர்மராஜா 

வும் சாஜலக்ஷ்மிபொருக இனவருமான யுதிஷ்டிரர் தம்பிமாருடன் 

கூடச் சறதவலிமையுள்ள கிருஷ்ணனைக் கால்நடையாகப பின்சென் 
ரர். தாமரைக்கண்ணராகிய கண்ணன் சிறந்ததேசைச் சிறிதுகோம 

நிறுத்இக்கொண்டு குர்இபு,த்ரரான பு. இஷ்டிரரைகோக்இ, 4 ௮ரசே ! 

நீர் எப்போதும் ஜாக்ரதையாயிருஈ துகொண்டு பிரஜைகளைக் காக்கக் 

கடவீர், பிராணிகள் மேககதையும பறவைகள் பெருமாத்தையும் 
தேவர்கள் இர இரனையும் போல உறவினர் உம்மை அடுத் திருக்கக்கட 

வர்” என்றுசொன்னார். இருஷ்ணலும் யு திஷ்டிரரும் ஒருவசோடொரு 

வர் இவ்வாறு ஸமமபாஷணைசெய் துகொண்டபிறகு ஒருவரிடத்தொரு 

வர் விடைபெற்றுக்கொண்டு தம்தமகருஹங்களை நோக்கிச் சென்ற 

னர். ஜனமேஜயசாஜாவே ! யாதவச்சோஷ்டரான கிருஷ்ணன் அவா 

ரகைக்குச் சென்றபோது சாஜாவாகியதுரியோதனன் 1 ஒருவலும் 

ஸுுபலன்மகனான சகுனியும் ஸ-டுதனுக்கும் சாதைக்கும்புத்ரனான 

கர்ணனும் துச்சாலனன் முதலியோரும், விரும்பத்தக்க சிறப்புக்கள் 
எல்லாவற்றினாலும் கிரம்பப் பூஜிக்கப்பெற்று ௮ர்த.த் இவ்யஸபையில் 

பாண்டவர் களுடன் இருச்தனர். 

சிசுபாலவதபர்வம் ழற்றிற்று, 
4 
  

1! ஏசோதுர்யோதன; என்ற பாடம்கொள்ளப்பட்ட த.



ஸபர்பர்வம், ௨௨௭ 

எழுபத்துமூன்றாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபாவம். 
அணிக ட 

(வியாஸர்விடைகேட்டுக்கொண்டூ சென்றபிறகு தர்மராஜர் 

புாபாவேசத்சேய்தது.) 

சிறஈதவில்லாளிகளான பாண்டவர்கள சாஜாக்களைப பின் 

சென்றபிறகு பாண்டவர்களில் மூதீதவரும் தர்மராஜருமாகிய யு.திஷ் 

டிரரிடம் வந்தனர். சிறறதகைகளையுடைய தர்மபுத்திரர் ஸஹோதார் 

களுக்கும் ஈண்பர்களுக்கும் விடைகொடுத்தனுபபினா. வியாஸர் 

தம்சிஷ்யர்களால் சூழபபெற்றவராய்த, தர்மராஜர்எ திரில்வந்தார், 
ஸஹோதார்களாற்ளூழபபட்ட அந்தத்தர்மராஜரும் ஆலனத்திலிரு 
ந்து விரைவாக௭ இர்கொண்டுசென்று பாத்யத்தையம ஆஸன த்தை 

யும்அளிததுத தமது பிதாமகரானவியாஸரைப பூஜித்தார். வியாஸ 
பகவான் பொன்மயமான சிறஈத ௮ஸனத்தஇலுட்கார்ஈது தர்மபுத்இர 
சான யு.இிஷ்டிரரையும் * உட்காரலாம” என்.றுசொன்னார். பலவிஷயங் 

களைபபற்றியும் பேசுவதில் ஸமர்த்தசான வியாஸபகவான், ஸஹோ 
தார்களாற்சூழபபட்டு உட்கார்ந திருந்த தர்மராஜரசைநோக்க, **ஐ. 

குர்திபுத்தானே.! பெறுதற்கரிகான ஸாமராஜ்யமென்லும் ஸ்தானத் 

தைப்பெற்று நீ விருக்தியடைவது ஈல்லகாலம,. குருவம்சத்தை 

வஹிப்பவனே ! கெளாவர்களெல்லாரும் உன்னால் சிறபபிக்கப்பெற்ற 

னர். சாஜனே ! சான் பூஜிச்சபபெறறேன். உன்னிடம் விடைகேட் 
டுக்கொண்டு செல்வேன் ”” என்றுசொன்னார். வியாஸாால் இவ்வாறு 

சொல்லப்பெற்ற தர்மபுத் இரரானயு இஷ்டிரா தமது பிதாமகரை அபி 

வாதனஞ்செய்து கால்களைபபிடி.த்துக்கொண்டு, **மனிதர்களிற்சிற 

saCr! யாராலும்தீர்ப்பதற்கரிசான ஒருஸநதேஹம் எனக்குண்டா 

யிருக்கிறது. பிராம்மணச்சேஷ்டரே ! அதற்கு (நிச்சயம்) கூறுவதற்கு 
உம்மைவிட வேறுயாருமில்லை, பிதாமஹ?! இவயம் ஆந்தரிக்ம 

டார்த் தெம் (பூமிபிலுண்டானத) என்றுமூன்றுவகை உத்பாதங் 

களைப் பசவானான நாசதமுனிவர் சொல்லியிருக்கறார். அவற்றிற்கு 
மிசப்பெரியபயன் ௮ருவதுதிண்ணம். சசுபாலனிறஈததனால் ௮ந்தப 
பெரியஉத்பாதபயமானஅ ௮டங்கிற்றா??” என்றுகேட்டார். பசாசாபுத் 

சரும் ஸமர்த்தரும் கருஷ்ணச்வைபாயனசென்௮ு பெயர்பெற்றவரு 

மான வியாஸர் தர்்மாஜருடைய சொல்லைக்கேட்டுப் பின்வருமாறு 

மறுமொழிகூறலானார் :..-* ராஜனே .! பதின்மூன்றுவருஷங்கள்வரை



௨௨௮) ஸ்ரீமஹாபாரதம்,. ' 

யில் தர்கிமிச்தங்களின்பலன் பெரிதாயிருக்கும. மனிதர்க்க இப இயே/ 

இந்தஉத்பாதம் எல்லாக்ஷத இரியர்களும அழிவதற்குக்குறிபபாம். பர 

தீச்ரேஷ்டனே.!,நாளபை வில் உன்னையேகாசணமாகக்கொண்டு பூமியி 

லள்ளக்ஷத் இரியர்கள்சேோஈது துர்யோ தனன்செய்தகுற்றத திற்காகப் 

பீமார்ஜஈனர்களுடையபலக் இதனால நாசமடைவர். அரசாக்காசே! 

அந்தக்காலம் நேருமபோது நீ ஒரு கனவுகாண்பாய், யு.இஷ்டிரா ! 
௮.தனை கான் உனக்குச்சொல்வேன்; தெரிஈதுகொள். அரசாககாசே / 

ரிஷபக்கொடியுள்ளவரும் நிலகண்டரும பவரும் ஸ்தாணுவும கபால 

மேச்தினவரும் இரிபுசர்களாயழித்தவரும் உகாரூபமுள்ளவரும் ருத் 
சரும் பசுபதியும மஹாதேவரும் உமாகாகதரும் ஹாரும் ?சர்வரும் 

3 விருஷரும் சூலத்தையும் பிகைமென்னும்விலலையும் ஏஈ இினவரும் 

தோலாடை உடுத்தவருமாகிய சிவபெருமான் கைலாஸசிகாத்துக்குச் 
சமானமான விருஷப ததிலேறிக்கொண்டு யமனுடைய இசையான 

தென் திசையை இடை விடாமல் நோக்கச்செலவதாக இசவின்முடி 

வில்காண்பாய். மனிதர்க்கதிபதியே ! இவ்வகையானஸ்வப்ன த்தை நீ 
காணபபோருய். அ௮தைபபற்றிநீசதையுற?த. காலம கடக்கமுடி 

யாததன்றோ ? உனக்குரன்மையுண்டாகக்கடவது. கான்கைலைமவைக் 

குசசெல்வேன். 8 8ம்புலன்களையும்௮டக்க ஜாச்சாதையோடி ருந்து 
சாஜ்யப.ரிபாலனம செய்யக்கடவாய் ”” என்றார். இருஷ்ணத்வைபா 

யனசென்று சொல்லபபட்ட அரதவியாபைகவான் இவ்வாறுசொல் 

லிச் சஷ்பர்களோடும பின்செல்லுமரிஷிகளோடும கைலைமலைக்குச் 
சென்றார். தர்மராஜா தமது பிதரமஹசானவியாஸர் சென்றபிறகு 

இிர்தையம் வியலனமூழமுற்று ௮வர் சொன்னவிஷயத்தையே பல 

முறைநினைத்.து உஷ்ணமாகபபெருமூச்செறிஈது, “விதியை மானிட 
சக்இியினால்வெல்லுவத முடியுமா? மஹரிஷிசொன்னது தவருமலே 

வர்துதீரும் ” என்றுகிளைத்தார். சிறந்தமஹிமைபெற்றயு இஷ்டிசர் 

உடனே ஸஹோதார் அனைவரையுமநோக்கு, “ஐ! புருஷபபுலிகளே.! 

தீவைபாயனர் எனக்குச்சொன்னதை . நீங்கள்கேட்டீர்களன் றோ? 
அ௮வர்சொன்னதைக்கேட்டபோதே என்புத்தி மரணமடையநிச்ச 

யம்செய்தது. எல்லாக்ஷத்திரியகளுடைய௮ழிவுக்கும் சானன்றோ 

காரணமாகக் காலதஇனால் உண்டாக்கப்பட்டேனென்று அவர் 

நினைத்தது. , ௮பபா. ஜீவித் இருப்ப,சனால எனகச்குப்பயன்யா து?” 

என்றுசொன்னார். ।இவ்வாறுசொலலுகின்ற தர்மசாஜாவுக்குப் பற் 
குனன், “ராஜாவே ! புத தியைக்கெடுக்கும் கொடியகலக்கத் தில் நீர் 
  

1 என்றுமிருப்பவர், 2 தறடிப்பவர், 3 ௮பீஷ்டஙகளை வர்ஷிப்பலர்,



ஹப ர பர் வம, ௨௨௯ 

பிரவேடுக்கவேண்டாம. மஹாராஜாவே ! ஈன்முய்ஆசாய்ஈது எது 

யுக்தமோ அதைச்செய்யக்கடவீர் ” என்றுசொன்னான். பிறகு ஸத 
யத்தில் உறுதியுள்ளயு இஷ்டி ரா ஸஹோதசாதளனைவர்க்கும வியாஸா 

சொன்னதைசசொல்லினா ; ௮தைப்பறறிமய நினை ததனர். 4 ov amr 

தரர்களே! உககளுக்கு ஸுகமுண்டாகக்கடவது. இன்றுமுதல நான் 

செய்த பிரதிஜ்ஞையைக்கேஞ௩கள. ஈண்பர்காள் / கான் Pls SH 

பபதின்பயன்யாது? இன்றுமுதல் பதின்டோன்றுவருஷகாலம் என் 

ஸ்ஹோதார்களையும மற்றலுசசர்களையும, கடிந்து பேசமாடடேன். 

என்குலக்தோரின் கட்டனயிலிருஈதுகொண்டு அவாகளுக்குததக்க 

படி. பேசககொண்டு கூடியிருபபேன். இவவா.றுஈடக்கின்றஎனககு 

என்பிள்ளைகளிடத்தும மற்றவர்களிடததும வேறுபாடிராது. உல 

கத்தில கலகம வேறுபாட்டினாலதான்உண்டாவத. மனிதர்களிற 

சிறந்தவர்களே ! சண்டையைத தாசததிலேயேதடு5 து இனியகாரிய 

ங்களையேசெய்து உலகத் இல் நிரதைக்குஆளர்காமலிருபபேன் ”” என் 

சொன்னார். தமது ஜ்£யஷ்டல?ஹோதரரான ய இிஷ்டிரருடைய 

௮ தச்சொல்லைக்கேடடு ௮வருடைஈன்மையில் ஊககமுள்ளடாண்ட 

வர்கள் ௮வசையேஓததுக்கொண்டனர். பாதச்மீஷ்டரான ஜன 
மேஜயராஜாவே !' தாமராஜாவானவர் ஸபையின்முன்னிலையில் தம் 

ஸஹோதார்களுடன் இவ்வாறுகிசசயஞசெய்து செமமாகப பிதிர் 

தர்ப்பணமும் தேவபூசையும்புரிரது மககளகாரியககளைசசெய்து 

க்ஷ த.இரியச்சேஷ்டர்களெல்லாரும சென்றபிறகு ஸஹோதார்களா 
௮ம் ௮மைச்சர்களாலும் சூழபபெற்றவராய்த் தமதுசிறக தாகசத் இற 
பிரவேசித்தார். ஜனமேஜயமஹாராஜாவே / துரியோதனனும ஸுப 

லன்புதானானசகுனியும் ௮௩த ௮ழகானஸபையின்௧ண்ணே இருக் 

தனர், 

  

எழுபத்துநான்காவது' அத்தியாயம். 

த்யூதயர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

(துரியோதனன் ராஜஸயஸபையில் தடுமாறி, போறமையுற்றுச் 

சதனியிடம் ழுறையிட்டது,) 

புருஷசிசேஷ்டான ஜனமேஜயமே' ௮௩ தஸபையிலிருகத துரி 
யோதனன் சகுனியுடன்கூட ௮ஈதச்சபையை முழு தும்வரிசையாகப 

பார்த்தான். கெளாவசிசேஷ்டனான துரியோதனன் ஹல்தினாபுசத் 

தில் இதற்குமுன் தான்கண்டிராத தெய்விகவிஷயபங்களைக் கண்டான்,



௨௩.0 ஸ்ரீமஹர் பாரதம்.: 

௮ந்தத்துரியோதனமஹாசாஜன் ஒருகால் அரஈ.தச்சபைகடுவில் படி 

கத்தளவரிசையுள்ளவிடத இற்குச்சென்று ஜலமென்றுகினைத்து மதி 

மயங்கத் தன்வஸ்தாத்தைததூக்குக்கட்டிக்கொண்டான். - அதனால் 

துயாமடைகது யாருக்கும்முகக்கொடாமல் ௮ஈதசசபையைச்சுற்றித 

திரிந்தான். பிறகு, மேடுபள்ளந்தெரியாமல் தீரையில்விழுக ததனால் 

துயாமும் வெட்கமுமுற்றுப பெருமூசசெறிகதுகொண்டு வெறுப 

புடன் ௮ந்தச்சபையில ஸஞசரித்தான். அதன்பிறகு, படிகமபோலத் 

தெளிந்த நீருள்ளதும் படிகத்தாமரைமலர்களால் சோபிப்பது 

மாயே வாவியைத் தரையென்றுநினைதது ஆடையோடு ஜலத்தில 

விழுந்தான். ௮ரதத்துரியோகனன் ஜல திலவிழுகததைக்கண்டு 

மஹாபலசாலியான பிமசசனனும் வேலைக்காசரர்களும் நகைததனர், 

தர்மசாஜாவின்கடடளையினால் அ௮அவனுக்குவேலைக்காசாகள் உயர்கத 

வஸ் தங்களைக்கொடுத்தனர். அவன் ௮வ்வாிருக்கக்கண்டு மஹாபல 

சாலியான பிமலேனன் அர்ஜுனன் நகுல ஸஹ தேவர்களனைவரும் 

இரித்தனர். பொரறுமைக்காரனானதுரியோ தனன் அவர்களுடைய பரி 

ஹாஸத்தைபபொறுக்கவில்லை. தன் எண்ணத்தை வெளிக்காட்டாம 

லிருப்பதற்காக ௮வன் ௮வ ர்கசைாக்கண்ணெடுச் அபடாசாமலிருகதான். 

இரும்பவும் ஜஐலததைத்தாண்டுகிறவன்போல வஸ்.இரததைத்தூக்கக் 

கட்டிக்கொண்டு நிலத்தில அடியைததூக்கிவைக்சான். அதனால் 

எல்லாஜனங்களும மறுபடியும்ஈகைத்தனர். படிகக்கதவினால் மூடப 
பட்டவாயிலைபபாதது அதில்நுழையும்போது துரியோதனன், 
தலையிலடிபட்டுக் சலங்கிநின்றான். அதுபோலவே 1பெரும்படிகக் 

சதவுள்ள மற்றொருவாயிலைக் ஷ்ககளினைலை இடி த்துத்திறக்கும் 

போது வாயிலுக்குவெளிபபட்டு முன்னே௨ழுர்தான். மறுபடியும் 

அவன் இற் திரு,தஒருவாயிலையடைந்து ௮.ஏ முன்போன்றதே என் 

pitas அரதவாயிலிலிருர்துஇரும்பிஷன். ஜனமேஜயமஹா 
சாஜாவே! அ௮ாதத்துரியோதனராஜன் அவ்விடத்தில் இவ்வாறு பல 
வகைஏமாறுதல்களையடை.ந்து பாண்டவர்க ளால் விடைகொடுக்கப் 

பெற்று சாஜஸூயமென்னும் மஹாயாகத்திலுள்ள அஈதறச்சரிய 

மானலம்பத்தைப்பார்த்ததினால் அயாமுற்றமனத் துடன் ஹஸ் Sen 
தீ.திற்குச்சென்றான். பாண்டவர்களின்செல்வத் தினால் கொ ிப்புற்று 
அதையே நினைந்துகொண்டுசெலலுகன்ற அரரியோதனராஜஜுக்குக் 
கெட்டஎண்ணமுண்டரயிற்று, ஜனமேஜயசே / பாண்டவர்கள் மனங் 
    

£ இலகுவாகத்திறக்சச் கூடியகதவுகளை மின் ‘SUNS HL By sss 
இதச்தசனால் வெளியில் வர்துவிழுக்தான்.



ஸபாபர்வம், CAG 

களித்திருந்ததையும் ௮சசர்கள்௮வர்களுக்குவசப்பட்டி (H,Fon BU ed 

குழகதைமுதல் எல்லாஜனங்களும் அ௮வர்களிடமஅன்புவைச் இருந் 
ததையும் மஹாத்ராக்களான பாண்டவாகவின் சிறாதமேன்மையை 

யும்கண்டு இருதராஷ்டிரன்மைதனான தரியோதனன், நிறம்மாறிப் 

போனான். அவன்செல்லும்போது மனம்கலங்கு, திறந்தபுத் திமானான' 

தீர்மாஜருடைய ௮ஈத ஓப்பற்றலசுவரியகதையும ஸபையையுமே 

தனிமையில்கினைந்துகொண்டிருகதான், இருதசாஷ்டிரபு தீனான gin 

யோதனன் அபபோது மதிகலங்கி அடிக்கடிபேசுன்றசகுனிக்கு 

மறுமொழிகூறவில்லை, அவ்வாறுகலங்கிநின்ற துரியோ தனனைக்கண்டு 

சகுனியானவன், ** துரியோதனா ! பெருமூசசெறிகிறவன் போலச் 

செல்லுஇராய் ) இதற்குஎன்னகாரணம்” என்றுகேட்டான். அதற் 

குத்துரியோதனன், ** மாமா ! இநதபபூமிமுழுமையும மஹாத்மா 

வான அர்ஜுனனுடைய அ௮ஸ்தஇரபாதாபததினால். ஜயிக்கப்பட்டு 

யுதிஷ்டிரனுக்கு உட்பட்பெபபோனதையும் புதிஷ்டிரனுடைய றும் 

மஹாயாகம அ௮வ்வாறுஈடஈததையும தேவர்களில் இர் தின்போல 

ய இஷ்டிரன் மிகருரதமஹிமையுள்ளவனா மிருககதையுமகண்டு பொ 
ரூமையால்நிரபபபபட்டு இசவும்பகலுமஎரிக்கபபட்டவனாக, அனி 

ஆடி மாஸங்கள்வாதபோது சிறியதடா கமவறறுவதுபோலவற்றுறே 

ன் ; பார், யாதவசிசேஷ்டனானடருஷ்ணனால் சிசுபாலன்கொல்லப்பட் 
டான். அந்தசசபையில் ௮ஈதசசிசுபாலன் அடியைத்தொடரும் ஆண் 
பிள்ளை யாருமில்லாமற்போனான். பாண்டவர்களிடமிருந அண்டான 

தியினால்சுடபபட்ட அசசர்கள , அநதக்குற்றத்தைப்டொறுத்தனர். 

௮தை யார்பொறுக்கத்தகும? அரதத்தகாதபெருங்காரியம கிருஷ்ண 

னால்செய்யப்படடது, மஹாத்மாக்களான பாண்டவர்களின்பசாக் 
கரமத்தினால் ௮துநிலைகத௮. அதனாலேதான் ராஜாக்கள்பலவகை 

ரத்னங்களையெடுத துக்கோண்டு வை௫ியர்களைப்போலக் கபபமகட்டிக் 

குஈஇிபுத்னானத[மராஜாவைஸேவிததனர். saan pein gra 

தீதில் ஜ்வலிபபதுபோலப்பிரகாசதத அராத்ராஜ்யலக்ஷ்மியைக்கண்டு 

அ௮ரதத்தகுஇபெறுகசான் பொழுமையின்கையில் அகபபட்டுக்கொ 

ண்டு தாபழுற்றிருக்கறேன் ) தியிலாவதுகுதிப்பேன் ; விஷத்தையா 

வதுதின்பேன் ; ஜலத்திலாவதுவிழுவேன் ; ஜீவிக்கமாட்டேன், உல 

கத்தில்பாக்ரமமுள்ள எஈத௮ண்பிள்&£ : எதிரிகள்விருத்தியடைர் 

திருக்கவும் தான்குறைர் இருக்கவும்கண்டு "பெர்றுபபான் ? அவர் 

களுக்கு ௮பபடிப்பட்டலசுவரியம்வர் திருப்பதைக்சண்டு இப்போது 
பொறறுத்திருக்கிறகான் பெண்ணுமல்லேன் ; பெண்ணல்லாதவனுமல்



௨௩௨ ஸரீமஹாபாரதம்,. 

லேன் ; ஆணுமல் லன் ; ஆணல்லாதவனுமல்லேன். பூமிக்கெல்லாம் 

ஈசுவரனாயிருபபதையும் அ௮ப்படிப்பட்டகனஸம்பததையும் அவ்வகை 

யானயாகத்தையும்கண்டு என்போன்றவன் எவன்தாபமடையாம 

லிருப்பன் ? கான் ஸஹாயமின்றி அர்தராஜ்யலக்ஷ்மியை௨பகரிப்பதற் 

குச் சக்தனல்லேன், ஸஹாயம யாருமிருப்பதாகவும்தெரியவில்லை, 
ஆதலால், இறப்பதைப்பறறியே நினைக்கறேன். யாசாலும்கெடுக்கப் 

படாத பரிசுத்தமானசவரியம் குர்இபுத்ரனிடமிருப்பதைக்கண்டு, 

தெய்வமேவலியதென்றும் : மூயற்சிபயனற்றதென்றும் நினைக்கிறேன். 

ஸுுபலபுதீதரனே ! முதலிலேயே௮வனையழிபபதறகு கான்முயன் 
றேன். அ௮வற்றையெல்லாங்கடஈது ஜலத்தில்காமரைபோல ௮வன் 

வளர்ஈது சளெமபினான். ௮தனால்,விதியேபெரியதென்றும முயற்சி பய 

னற்றதென்றும் நினைக்கிறேன், இருதசாஷ்டி ன்பு ச் இராகள் குறைந்து 
போடுன்றனர். -பாண்டவர்கள் நாளுக்குகாள் விருத்தியாகின்றனர். 
கிருஷ்ணன் அவர்களிடம் அன்பு கூர்ஈ.து அவர்களுக்குச்செல்வங்களை 

விருத்திசெய்கிறான். ஆதலால், கான் அநதலச்வரியசதையும் ௮வ 

வகையான ௮ந்தசசபையையும் காவலாளிசளசெய்த அ௮கதபபரிஹா 

ஸத்தையும் பார்தி துத தீபினால்சடபபடவ போலச் சுடப்படுகறேன், 
மாமா / மிக்த்தயரமுற்றஎன்னை இப்போது நீவிட்டுவிடு, எனக்குள்ள 

ஆறராமையைத் திருதராவ்டிரருக்குக்தெரிவி” என்றுசொன்னான், 
  

எழுபத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம்.' ( தோடர்ச்சி.) 

PKS 

(துரியோதனனும் சதனியும் சுதாடுவதைப்பற்றிப் பேசிக்கோண்டது,) 

சகுனி, * துர்யோதனா? நீ யு.இஷ்டிரனைப்பற்றிப பொறாமை 

ப்படத்தகாது, பாண்டவர்கள் எப்போதும் தக்கள்பாகங்களையே 

தாம் ௮னுபவிக்கிறார்கள்! விதி பலவகைகளாகஇருக்கறெ து. அவர் 

களுக்கு விதியினால் மேன்மையுண்டாயிருக்கறது. மஹாராஜாவே | 

பசைவரையடக்குகிறவனே ! முன்னே நீ ௮னேக உபாயங்கள்செய்ய 

ஆரம்பித் தும் உன்னால் அவர்களைப் பிடிக்கமுடி யவில்லை. புருஷச் 
சேஷ்டர்களான பாண்டஷர்கள், அவர்கள் ௮திருஷ்டக்தஇனாலேயே 
(ஆபத்துக்களினின்றும்) விபெட்டனர். முயற்சியுள்ளமனிதர் தம்காரி 

யங்களில் இகழ்ச்சியடையார். அவர்களுக்குத் இரெளபதி பார்யை 

யாகக் டைத்தாள். SIGUE pin அவன்புதரர்களும் 'றந்தசக்இ 
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யுள்ள இருஷ்ணனும் அரசர்களும் துணைவர்களாகக் இடைத்தனர். 

சாஜனே . (பிறருடைய) காரியத்தைக்கெடுக்காமல் தங்கள் பிதாவின் 
பாகத்தை ௮வர்களடைந்தனர். அஃது அவர்களின்சக் இயினால் அபி 

விருத்தியடை.ஈதது. ௮.தல் (உனக்கு) என்ன அயசமிருக்கெது? தனஞ் 
சயன் ௮க்னிபகவானைத தஇருபதிசெய்வித்துக் காண்டீபத்தையும் 

பெரிய அ௮ம்பறாத்தூணிகளையும் இவயாஸ் இரங்களையு மடைர்தான். 

௮நத உயர்ந்தவில்லினாலும சன் கைவன்மையினாலும் அவன் சாஜாக் 

களை வ௪பபதெதினன். அதில உனக்கென்ன தயாமிருக்கறெது ? 

பகைவகாத் அுன்புறச்செய்கிறவனாகிய ௮ஈதஸவ்யஸாசி மயனென்னு 

மஸுனை அகனியிலிருக துவிடுவித்து அவனால் ௮௩௫௪ ஸபையைச் 

செய்வித் துக்கொண்டான். அநதமயனால் நியமிக்கப்பட்ட இங்கார்க 

ளென்லும் பயங்காமானஅரக்காகள் ௮ஈதசசபையைக் காக்கின்ற 

னர். அதில் உனக்கென்ன துயாம்? பாரகனே 1!_சாஜனே / உனக் 

குச் சஹாயம யாருமில்லையென்று சொன்னாயே; ௮ன பிழை. இந் 

தச் சகோதசாகளனைவரும உனக்குடபடடிருக்கன்றனர். Anas 

வில்லாளியும வீரருமான அசோணரும அவர்பு தரரான ௮ச்வத்தாமா 

வும் உனக்குடபட்டிருக்கின்றனா ஸ-டுதனுக்கும் ராதைக்குமபு த்ர 

னான கர்ணன் உறுதியானவில்லாளி) மஹாரதன். ௮வன் ஒருவனே 

பாண்டவர் ஸோமகர்களெல்லாரையும் யு.௧ககதில் வெல்லத்தக்கவன். 

சிறந்தகைகமாயுடையவனே /! வேறுசஹாயங்களால் நீ செய்பபபோ 

வது யாது? புருஷசசேஷ்டரான பீஷ்மரும் மஹாசதசானகிருபரும் 

பலசாலி.பான ஜயதாதலும் ஸலோமகசதகனும நானும என்ஸஹோதர 

ரூம் ஸோமதத்தன்புதானுமாகிய எஙகளெல்லாருடனும சேர்நது 
7 பூமிமுழுமையையும் நீ ஜயிக்கக்கடவாய் ” என்றுசொன்னான். ௮ப் 

படிச் சொல்லியதைக்கேட்டுத் துரியோதனன், ** ராஜனே ! உனககு 

இஷ்டமிருஈதால் உன்னோமெ நீசொன்ன மறற மஹாசதர்களோடும 

சோந்து இந்தப்பாண்டவர்களை கான்ஜயிபபேன், இவாகளை ஜயித் 

தேனேயாயின் பூமியும அற்சர்களனைவரும?மிக்க விலைபெற்ற அந்தச் 

சபையும என்வசமாகிவிடும் ” என்றுசொன்னான். ௮தறகுச சகுனி, 

₹: தனஞ்சயன், இருஷ்ணன், பீமஸேனன், யுதிஷ்டிரன், ஈகுலன், 
ஸஹதேவன், துருபதன், அவன்புத்இரர்கள் இவர்களை யுத்தத்இல் 

வெல்வதற்குச் சேவக்கூட்டங்களாலஓு மடியாது. எல்லாரும் மஹா 
ரதர்கள் ; றொதவில்லாளிகள் ; ௮ஸ் இரங்களில் ேேர்ந்தவர்கள் ; யத 
தத்தில் ௮டங்காதகர்வமுள்ளவர்கள். சாஜனே . எந்தஉபாயத் இனால் 
யுதிஷ்டிரனை ரான் ஜயிக்கமுடியுமோ ௮ந்தஉபாயம் எனக்குத்தெரி 

B ௩௦
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யும். நீ ௮தையறிந்து ஈடத்துவாயாக” என்றுசொன்னான். தூர் 

யோதனன், ** மாமா / நமக்கு வேண்டியவர்களுக்கும் மற்றுமுள்ள 

மஹா தமாக்களுக்கும் தீங்கில்லாமல் அவர்களை ஜயிக்கமுடியுமாயின் 

௮தை எனக்குச்சொல்” என்றுகேட்க, சகுனி, “a Ragu cor Gdn 
ட்டத்தில் ஆசையுள்ளவன். அவளுக்கு ஆடததெரியாது. சாஜச் 

சேஷ்டனான ௮வன் நாமழைத்தால் வராபலிருக்கமாட்டான். கெள்ச 
வனே? நான் ஆட்டத்தில்? தர்கதவன், எனக்குகிகரானவன் பூமியி 

௮ம் மூன்றுலோகங்களிலுடி இலலை. நீ ௮வனைச சூதுக்கழை. புரு 

ஷச்சேஷ்டனை ராஜூ! பாச்சிகைகளிலகிபுணனாகிய நான் ௮வ 

னுடையராஜ்யகதையம ௮௩த விளங்குமல்சுவரியகதையும் உனக் 

காக வாங்கிவிடுவேனென்ப.து, தண்ணம், தாயோதனா'! இவற்ஜ்ற் 

யெல்லாம் நீ திருதராஷ்டிர மஹாராஜாவுக்குத் தெரிவி. உன்தர்னத 
யினால் உத்தாவுதொடுக்கப்பட்ட பிறகு அவர்களை வீயமின்றி ஜயிப 

பேன்” என்றுசொன்னான். துரியோதனன, ளெளபலனே ! ககெள்ர 

சவச்ரேஷ்டரான இருகரஷ்டி ருக்கு நீ2ிய காரணங்களுடன் தெரி 

விபடாயாக. சான்தெரிவிபபது முடியாது” என்றுசொன்னான். 

  

எழுபத்தாறாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

(துரியோதனனலும் சதனியிறுலும் சூதாடுவதைப்பற்றித் தேரிவிக் 
கப்பட்ட திருதராஷ்டிரன் ஸபைகடடூவித்து, தர்மராஜாவை 

அழைத்துவநம்படி விதுமரையனுப்பியது, ) 

மிகக் கெட்டபுததியுள்ள சகுனி ராஜாவான யுதிஷ்டிரருடைய 

௮ந்த ராஜஸடியயாககதைத் துர்யோதனனுடன்கூடப்பார்த்து ஹஸ் 

இனபுசததிற் பிவேசித்தான். , பாபஞசெய்பவலும் அசசர்களையழி 
ப்பவனும்,கெட்டபுத்தியுள்ளவனுமாகியசகுனி, துரியோகன னுடைய 

துயாத்தைக்கண்டு பாதவங்சத்தார் கெவெதற்காக அவனுடைய ௮பி 
ப்பிராயமே சரியென்று மனத்தில் உறுதியாகவைத்துக்கொண்டான். 

' கரியோதனன் விருபபத்தைச்செய்கறவனு௫ய சகுனி ௮வன்சொல் 
லைக்கேட்டு அ௮வன்கருத்சையறிதுகொண்டு அறிவ கண்ணாக 

வுடையவனும ,இறநதபுத்திசாலியுமான தஇருதசாஷ்டிரமஹாராஜன் 
விற்றிருக்கும்போது* ௮வனருகிற்சென்று, * மஹாசாஜவே!/ மனி 

தர்களுக்க திபதியே ! துரியோதனன் கிறம்மாறி வெளுத்து இளைத் 

அத் துயரத்தையும் விசார்த்தையமடைர் இிருக்கறான். ௮தையறியும்,
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உமது ஜ்யேஷ்டபுக்தூனான துரியோதனலுக்குத் தாங்கக்கூடாத 

மனத்துயம பகைவரால உண்டாயிருபபதை கீர் விசாரிக்கவில்லை; 

ஏன் தெரிஈதுகொளளாமலிருககிதீ£ ?” , என்றான். சகுனியினால் 
இவ்வா நு சொலலபபட்ட. திருதராஷ்டிசமஹாராஜன் துரியோதனனை 

யழைத்துச சொல்லததொடங்கினான். * என்அன்புள்ள மகனே ! 

அரியோதனா ! என்னகாரணத இனால 8 மிகத். துயரபபடுகிறாய். கெளர 

வசசேஷ்டனே ! ௮ரதவிஷயததை கான் கேட்கலாமாயின் எனககுச௪ 

சொல்) நீ நிறமமாறி வெளுத்து இகைதஇருபபதாக இசதச்சகுனி 

சொல்லுகிறான். நான் நினைததுபபாரக்கையில் நீ துயாபபடுவதற் 

குக காரணம எனககுததெரியவிலலை புதல்வனே! பெரியலச்வரி 
யம் முழுதும உன்னிடததில நிலைபெறறிருககிறது. உன்ஸஹோத 

ரர்களும ஈண்பர்களும உனககு இன்னாதவறறைச் செய்வதில்லை, 
உயாஈதஆடைகள் உடுக்கிறாய்; மாமலதைதோடுகூடிய ௮ன்னத்தைப 

புஜிக்கறாப் ; உயாநத ஜா இிக்குஇரைகள் at peau; எதனால் வெளு 

த்துமிளை ததுமிருகஇருய் 2 வில்பெறறபடுககைகளும மன த திற்கினிய 

பெண்களும சிறஈதவிடுகளஞம ஸுகமான தோட்டங்களும தேவர்க 

ளுக்கிருபபதுபோல உனக்கு இருக்கின்றன. உலகமெலலாம உன் 

சொல்லிற் கட்பெபட்டி ருக்க அ; ஸுேதே ஹமிலலை. யாரா. ஓும வெல்ல 

முடியாத அன்புள்ளபு தரே / அ௮பபடிபபடட நீ ஏழைபோல ஏன் 

அயசபபடுகிருய் ? அபபா ! தாய்தகதையாகளால புதானுக்குச் செய் 
யதசக்கவறறுள் எதுசிறந்ததாக கினைக்கபபடடிருக்கிறதோ அதை 
பூம நமமுடையகுலத்தின் சாஜ்யலக்ஷமி எல்லாவறறையும ரீ அடைக 

இருக்கிறாய், தேவலோகத்தில் தேவே குரலுக்கு இருபபதுபோல 
வே எலலாவிருபபங்களும பலவகைச் ற தஉணவுகளும பானங் 
களும உனக்கு இருக்கின்றன. ஏன் வயளனப்படுகிறாய் ? நிருக் 
தீம சநதம்முகலான ஆறு௮ங்கங்களோடுகூடிய வேதத்தையும ௮ஸ் 
தரவித்தையையும் சாஸ்இரங்களைய/ம !பதது இலககணங்களுடன் 
இருபாசாரியரிடம படி த.துத தோ திருககிருய் ; பலராமரிடத் இலும் 

கிருபரிடத்திலும அசோணரிடததிலும ௮ஸ்ச்ரவிததைகற்றிருக்கி 
மய்) 8 ஸஜஹோதராகளில் ஜ்யேஷ்டன் ; சாஜ்யததிலிருகருய் ; புத் 
தானே ! ஏன்துயாபபடுகிறாய் ? புததினே ! நீ பிரபுவாயிருக்து' 
கொண்டு ஸூதர்களாலும் மாகதர்களாலும துஇக்கபபெறறு ஸாமா 

ன்யஜனங்களுக்குக்கடையாக உணவுஉடைகளை மிகுதியாக ௮லு 
  

11, ஸ்வரம்; 2, வர்ணம்) 0. பதம்; 4. தாது; ௦. வேற்றுமையரு 

புகள்) 6 வினையுறப்புச்கள்) 7. சருசபதீயயம்) 8, தத்திசபத்யயம் ) 
9, காரகம்; 10, ஸமாஸம்என்பன,
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பவிக்கிருய், எல்லாஈதெரிஈதவனே ! இவ்வுலகத்தில் மற்றொருவன் 

மேண்மைபையடைசர் திருக்கிறானென்பது உன்வயலனத்திறகுக்கார 

ணமாவதெப்படி ?, ௮தை நான் கேட்கு£ேன் , சொல்” என்றான். 

மர்தபுத்தியுள்ளவலும் “2காபம் மேற்கொண்டவனுமான துரி 

யோதனன் திருதராஷ்டிர லுடைய அஈதச்சொல்லைக்கேடடுத் ததை 
யைகோக்கி, தன்எண்ணத்தை வெளிபபடுத்திக்கொண்டு பின்வரு 

மாறு சொல்லலானான் :-- **நான் அல்பமனிதன்போலஉண்ணுக 

றேன்) உடுக்கறேன்; கெட்டகாலத்தைக்கடக்கக்கருதித் தாங்கக் 
கூடாதகோபத்தைத் தாங்குகிறேன். அ௮வமானத்தைப பொருமல் 

தனதராஜ்யாங்கங்களை அக்ரமித்து மேலாயிருர்து பிறராலுண்டா 

கும்கஷ்டங்களை விடுவிக்கமுபலுகிறவன்தான் ஆண்பிள்ளையென்று 

சொல்லபபடுகிருன். பாதவம்சத்தவசே ! உள்ள துபோதுமென்றிருப 

பதம் தயையும் பயமும, 8சவர்யத்தையும் கெளாவததையும்கெடுக் 

இன்றன. அவற்றினால் 'அக்சமிக்கபபட்டவன் மேன்மையையடை 

யான், மிகபபிரகாசிப்பதம் என்னை கிறமகுறையச்செய்வ துமான 

சாஜ்யலக்ஷ்மி குஈஇிபுத்£னான பு.இஷ்டிரனிடத் இிலிருபபதைக்கண்ட 

பிறகு கான்௮னுபலிபபஅ எனக்குத் இருபதிகாமாயில்லை. எதிரிகள் 

மேன்மையடைவதையும் சான்குறைவதையுமகண்டபின் தர்மராஜா 

வின் 8ச்வரியம் சண்ணுக்குப புலப்படாததாயினும எதிர்கிற்பது 

போலதக்தோன்றுவதனால் சான்நிறம்குன்றிஒய்ஈத வெளுத்அம்இளை 

த்துமிருக்கறேன். யு.இஷ்டிரனால் காப்பாற்றபபட்ட ஸ்ராதகர்களும் 

BS Rann si sen எண்பத்தெண்ணாயிசவர் இருக்கின்றார்கள், அவர் 

களில் ஒவ்வொருவருக்கும் முப்பது முப்பது வேலைக்காரிகளுண்டு, 

யு இஷ்டிரனுடையவிட்டில் ஜிதேர் இரியகளானய இகள் ப தினாயிரவர் 

பொற்பாத் இரங்களில் புஜிக்ச்றனர். கறுப்பும் நீலமும் சிவப்புமான 

வர்ணங்களோடுகூடிய மான்தோல்களையும் விலைபெற்ற சால்வைகளை 
யம் காம்போஜதேசததாசன் யுஇஷ்டிரனுக்களுப்பினான். மாற்றுக் 

சணக்கும ஆயிரக்கணக்குமாகப் பெண்யானைகளையும் பசுக்களையும் 

குதிரைகளையும் முரநூறுஒட்டகங்களையும் அநேக நாறு பெண்குதி 

ரைகளையும் கபபமாகளடுத்துக்கொண்டு ராஜகுமார்கள் யு.திஷ்டிர 

Howe Gans Ha வந்துசேர்ஈதனர். ராஜாவே. அந்தச்சிறந்த 

யாகத்தில் ௮சசர்கள் பலவிதங்களானாத் இனங்களை யுதிஷ்டி£லுக்கு 

மிகுதயொகச்கொணர்க்துகொடுத்தனர். சறெதபுத்இியுள்ள பாண்டு 

புத்தினுச்கு ௮ர்தயாகத்.தில் தரவியலாபம்வந் த. துபோல எவ்கிடத் 

இலும் இதற்குமுன் சானிகண்டதுமில்லை ; சேட்டதுமில்லை, இதெல்



ஸ்பர் பர்வம், ௨௩௭௪ 

லாம் பொய்யாயிருந்தால் நீர் ஸஞ்சயனைச்கேட்சலாம். சாஜாவே! 

ஈமதசததருவின் அளவறறஅகஈகததனககுவியலைக்கண்டு ௮சை(யே 
நினது நான் ஸுகமபெருமலிருககிறேன். பிசாமமணர்களும 

பயிரிடுகிறவர்களும் பசுக்கள்வைத்துக்கொண்டிருபபவாகளும் அூற் 

றுக்கணக்காகக் கூடடமசேர்ஈது மூவாயிரமகோடி பொன்களை௯ 

கப்பமாக எடுததுக்கொண்டுவஈது வாயிலில தடுக்கபபட்டுகின்றனர். 

தஇரிகர்வதேசததார் ௮ழகானபொறகுடககளைக்கொண்டுவஈது தர்ம 
சாஜாவுக்குத் தெரிவித்தபிறகு உள்ளேவிட,பபட்டனர். தேவஸ் இரீ 

கள் எதிலஇஈ இரனுக்கு மதுவைவைததுககொண்டிருக்க்றனமீரா 

வருணனுடைய ௮௩த வெண்கலபபாத்திரத்தைத் இருபபாற்கடல் தர் 

மராஜாவுக்குக் கொணாரதுகொடுத்தது., ஆயிரமபொன் விலைடெ pp 

தூம ௮னேகாசத்கங்களால் ௮லங்கரிககபபெற்றதும் உறியில்வைச் கப 
பட்டதுமான ரறகதசங்கததையெடுத்துக கிருஷ்ணன் தாமராஜா 

வுக்குஅபிஷேகஞசெய்தார். ௮தையெல்லாமகண்டு எனக்குப பெரிய 
ஜ்வரம உண்டானதுபோலிருந்தது. பாதசசேஷ்டசே !/ பறவைகள் 

௮ஈதசசங்கையெதெதுக்கொண்டு கீழ்கடலுக்கும தென்கடலுக்கும் 

மேல்கடலுக்கும சென்றன; வடகடலுக்குமடடும் செல்லவில்லை, ௮ர் 

ஜு௦னன் ௮நதவட இசைக்குச்சென்று ௮ளவறறதனத்தைக் சப்ப 
மாகக்கொண்டுவரதான். பாரதரே ! மயனால பிநதுஸாஸிலுளள சத் 

னங்களைக்கொண்டுவக துசெய்து படி.கக்கலமே3ல மூடியிருஈததறால் 

ஜலம்நிரமபின தாமசைக்குளம் போலிருக்குமபூமியைக் கண்டேன், 

பாதச்ரேஷ்டரே! ௮ங்கே நான்துணியைததூக்கெதைபபார்தது விரு 

கோதாலும் ஸபைகாச்குமவேலைக்காரர்களும் ஈகைத்தனர். அப 

போது என்தாய்தாகையர்களுக்காக என்உயிசைச் சரமபபட்டுக்காப 

பாற்றினேன். என்னால்முடிஈதிருக்குமாயின் விருகோதரனை ங் 
கேயேகொன்றிருபபேன், பாரதரே / என்பகைவளாற்செய்யப்பட்ட 

அ௮ந்தப்பரிகாசம் என்னையெரிக்கிறது. ராஜாவே! ௮தஸபையில் 

படிகத்தா மரைகளினால் விளங்குவதும படி கமேஜலம்போற் செய்பப 

பட்டதுமாெ தாமரைக்குளசதை ஸபையென்றுகினைத்து விழுந் 
தேன். அப்போது பிமனும ௮ர்ஜுனனும சப்தத்துடன்சிரித்தனர், 

இரசெளபதியும் பெண்களுடன்சோகது என்மனமவிழுஈதுபோகும் 

படி ஈகைத்தாள். ஜலச்இலிறங்கி வல்இரம்சனைதுபோன எனக்கு 
சாஜாவினால் கட்டளையிடபபட்டவேலைக்காரர்கள் வேறுவஸ் இரத்ச 

சேக்கொடுத்தனர், அதுவும் எனக்குப்பெருர் துயாமே, தூண்களி 

ருக்குமிடத்தில் தூண்களில்லாகதுபோலவும்' தூண்களில்லா தவிடங்



௨௩௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம்.' 

களில் ஆயிரம்தாண்களிருபபதுபோலவும் காணப்படு து. ராஜா 

வே! பிரபு£2வ/௮௩கஇடததில் கான்படி கக்கற்களின்ஈடுவில் அ௮டி.பட் 

டுக் கொண்டேன். வாயிலில்லாதஇடம வாயில்போலிருஈ ததனால் 
௮ங்கேவெளிபில்போ கத்தொடங்கிக் கல்லிலமுடடி க்கொண்டு நெத்றி 
"யில்மிசவும அடிபட்டுக்கொண்்2டன். அதைப்பார்த்துத் தடவிக் 

கொண்டு வேறுமார்க்கத்திற்சென் றன் விருகோதான்பரிஹாஸஞ் 
செய்து என்னைபடபார்கது, ராஜாவே! இவாயில்; இதுவாயி 

லன்று” என்றுபுதுமையாகச்சொன்னான். ராஜா?வ. அவவிடசத் 

தில் ௮ரஈதகிலைமைபிலிருஈத என்னைக்சண்டு பெண்களுமககைத்தனர். 

புருஷசசேஷ்டசே ! ௮ஈத௪ சபையிலுளளவாகளுக்கு இதெல்லாம் 

இரிக்கக்காணமாயிருதத, நான் இதுவரையில் எங்கும கண்ட 

தும் கேட்டதுமிலலாத ரகனஙகளை அவ்விடதஇற்கண்டேன். அதீ 
னால் கொ திபபுழ துயாமுமஅடைஈதேன். தியிறகு இபபேன் ) கருங் 

கடலில்விமுவேன். ப்கம்பெறறவனுக்கு அபகீர்ததியானது மாணத் 

இலும்அ இககஷ்டம. மற்மோர்ஆச்சரியமும அங்குஉண்டாயிற்று ; 

௮தையும்சொல்லுக2றன் கேஞும. எபபோதும் புஜிக்குழ்பிராம 

மணர்கள் ஒருலக்ஷ$ம கணக்கானதற்கடையாளமாக அங்சே சங்கு 
வைத்துத் இனம ஊதபபடுகிறது. பாசதசே ! அநதச்சர்கு அடிக்கடி 

ஒலிக்கும்போது இடைவிடாத சபத கதைக்கேட்டேன், அதனால் 
எனக்கு மயிர்கள்பொடிகத்கன. மஹாசாஜாவே! காணவுகத அனேக 

ரரஜாக்சளினாலநிரம்பின ௮ஈதஸபையானது மாசறறஅகாயம ஈக்ஷத் 

இசங்களினால் விளங்குவதுபோல விளங்கிறறு, ,மஹாசாஜாவே / 

பிரஜைகளுக்கதிபதியே! சிறகத 'புத்தசொாலியான தர்மராஜாவினு 
டைய அநதயாகததில் ௮ரசாகள வைசியர்கள்போல எல்லாசத்னங் 

களையும் காணிக்கைகளாகக் கொண்டுவஈகனர். பிசாம்மணர்களுக் 

குப் பரிமாறுகிறவர்கள் வாசர்களே, ஓ! ராஜாவே! யு.இஷ்டிரனிட 

த்திலிருரத லக்ஷமியானது தே?வா இரனுக்கும யமனலுக்கும வருண 

னுக்கும் குபோனுக்குமிஇல்லை. பாண்டுபுக் இர னுடைய ௮ஈதசகிற 

ஈத சாஜலக்ஷமியைச்கண்டு மனக்கொ௫ப்புற்றறான் ஆறுதலடைய 

வில்லை. பாண்டவர்களுடைய சவாரயத்தையடையாமல் எனக்கு 
ஆறுதலில்லை. பாணங்களினால் பகைவரையாவத படுக்கவைப்பேன். 

நானாவது பிறரால் அடி.க்கப்பட்டுசசாய்வேன். பகைவரைக் அன் 

புறச்செய்றவரோயி இரதரி௫மையிலிருக்கும்எனக்கு உயிரினாலாவ 
தென்ன? சாஜாவே ! பாண்டவர்கள் மேன்மேலும்ங்குடன்றனர், 

நமதுஉயர்வு நின்றுவிட்டது” என்றான்.



anv ut Lt a tb. ௨௩௧௯ 

௮பபோது சகுனி, | * தவரு தபசாக்ரமமுள்ளவனே / தர்ம 

ராஜாவினிடத்தில் எஈதஓஒப்பறறச்வர்யத்தைக்கண்டாயோ ௮தை 
யடைவதற்கு நான் இர் உபாயம்சொல்லுறேள் ; கேள், பாரதனே 

இந்தப்பூமிமுழுமையிலும் பாசசிகைகளில கான்தேர்ர்தவன். ஆடும் 

போது காய்போகுமவழி எனக்குத்தெரியும் ; பஈதயமதெரியும ; som 

ஆட்டம் பிறர்ஆட்டம் இவைகளின் வித்இயாஸமம தெரியும். uj Sag 

டிரனுக்கு ஆட்டத்தில் விருப்பமுண்டு / அனால ஆடத்தெரியாது ; 

௮ழைததகோமா னால் அ௮வ௫ியம்வருவான். அவன் எபபோதும தானே 

என்னையழைப்ப துண்டு, பிரபுவே / நான் கபடத்தைச்செய்து அவனை 

நிச்சயமாக ஜயிபபேன். ௮ஈதச்சிறகத சேவாயககைக திருப்பி 
வாங்கிவிடுவேன், ௮வனையழை ” என்.றுசொன்னான். சகுளியினால் 

இவ்வாறுசொல்லப்பட்ட துமியோகனமஹாசாஜன் உடனே திருத 

சாஷ்டிரனைநோக்கு, “ராஜாவே! சொக்கட்டான் ஆட்டம்தெரிரத இந் 

தச்சகுனி ஆட்டத் இனாலே3ய யு. இஷ்டிரனுடைய ராஜ்யலக்ஷமியை 

வாங்கச் திறமையுள்ளவன் 0) 505 hr அனும இகொடுக்கக்கடவீர் ” 

என்றுசொன்னான். அ௮கைக்கேடட திருதசாஷ்டான், விதுரன் 

மஹாபுத்திசாலி; எனக்கு மகஇரி) கான் அவன்சொற்படியிருப்ப 

வன். ௮வனுடன்கலாது இரதக்கார்யத தின முடிவைப்பற்ஜித் தெரி 

ர் அகொள்வேன். தீர்க்கதர்சியாகிய அ௮ந்தவிதுரன் தர்மத்தை முன் 

ALO இருபக்கத்தாருக்கும தகுஈத.தும மிக்ககன்மையுமாகக் காரி 

யத்தின்முடிவைச் சொல்வன் '” என்றுசொன்னான் துரியோதனன், 

: அரசர்க்காசே ! விதுரா வருவாசாயின் அவர் உம்மைத் திருப்பிவிடு 

வர். நீர்திரும்பினால் நான்இறந்து போவது இண்ணம, ராஜாவே! 

கானிறந்துபோனபிறகு நீர் விதுூருடன் ஸுஈகமாயிரும். பூமிமுழு 

மையையும் நீர்அஎலாம். உமக்கு என்னாலாவதென்ன ?'” என்று 

சொன்னான். அவன் அன்போடும் துய£ரத்தோடமெசொன்ன அந்தச் 
சொல்லைக்கேட்டுத் திருதராஷ்டிரன் ௮வனுடையஎண்ண த்தை ௮௩8 

கரித்து வேலைக்காரர்களைப் மார்த்து, :* இற்டிகாள் ! அனேகமாயிசம் 

தூண்கள்நிரம்பின அம் அ£றுவாபில்களுள்ள தம் மனத்திற்கும பார் 

வைக்கும் இனியஓுமான ஸபையை எனக்கு உடனேசெய்யும்கள். 

சில்பிகளெல்லாரையும் வருவித்து ீந்தச்சபையில் சத்னங்களால் தள 

வரிசைகள்போட்டுப பிரவேடுபபதற்கு ஸுகமாகவும அழகாகவுஞ் 

செய்து உடனே எனக்குகதெரிகியும்கள் 7? என்று கட்டளையிட் 

டான். ஜனமேஜயமஹாரசாஜாவே ! துரியோகனனுடைய ஸமாதா 

னத்திற்காகச் இருதராஷ்டிரமஹாராஜன் இவவாறு 'சிச்சயம்செப்து



௨௪0 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

விதுரருக்குத் தூதனையனுப்பினான். விதுரைக்கேட்காமல் இருத 

ராஷ்டிரனுக்குத் தன்மனத்இல் ஒருகிச்சயமும் உண்டாகவில்லை, இரு 
தராஷ்டிசன் சொச்சட்டானாவெதிலுள்ள குற்றங்களையறிந்திருந்தும் 
புத்தினிடத்திலுள்ள ஸ்?ரகத் இனால் இழுக்கபபட்டான். புத்திமா 

னானவிஜுூசர் கலகத்திற்கு வாயிலாசவக் இருப்பதும் நாசத்திற்கு ஆர 

ம்பமாக உண்டானதுமாயெ அதச் சமாசாசத்தைக்கேட்டுத் இருத 
சாஷ்டிரனிடம் ஓடிவாதார் ௮ந்தவிதார் தமக்குத் தமயனும் மஹாத் 

மாவுமான இருதராஷ்டிரளையடைந்து பாதங்களில்கலைவணக்கு, ** அர 
சசே ! பிரபுவே! உம்முடைய இரதமுயற்சியை ரான்ஒச்அக்கொள்ள 

வில்லை, இர்தச்சூகாட்டம் காரணமாக உமபுத இரர்களுக்கு விசோ 

தம்வசாமலிருக்கும்படி செய்யக்கடவீர்”” என்றுசொன்னார், அதற்குத் 

இருதராஷ்டிரன், விதுரா ! தேவர்கள் ௮னுக்ரஹம்செய்வராயின் 

என அபுத்சர்களுக்கும் பாண்டுபு தீரர்களுக்கும் கலகம் உண்டாகாம 
லிருக்குமென்பது நிச்சியம், நல்லதோ செட்டதோ, அனுகூலமோ 

பிரதிகூலமோ, மித் இரர்களுக்குள் சூதாட்டம் நடக்கட்டும். இது 
விதியின் கட்டலாயென்பதில் ஸர்தேகமில்லை. பாரதனே ! நானும் 

அசோணரும் பிஷ்மரும் நீயும்இருக்கும்போது இவ்விருவருக்கும் 

தெப்விகமாகக்கூட ௮க்ரெமம் எவ்வகையிலும் நேரிடாது, நீ இப் 

போதே காற்றுவேகமான குஇிரைகள்பூட்டின ரசத்இிலேறிக்கொண்டு 
காண்டவப்£ஸ்தம்சென்று யுதிஷ்டிரனை யழைத்துவா, விதுரா! என் 
னுடைய எண்ணம் யு.திஷ்டினிடத்திற் சொல்லத்தகாது, இதை 
உனக்குச்சொல்லுகிறேன். தெய்வர்கான் மேலானதென்று நினைக் 

கிறேன். அதனாலேதான் இதுகேரிடுகிறது ” என்.றுசொன்னான். 
இவ்வாறு சொல்லியதைக்கேட்ட புத்திமானான விதுரர், இந்தக் 
கலம் இனிஇல்லை' என்றுகினைத்து மிகத்துன்பமுற்.றுச் சிறந்தபுத்.இி 
யுள்ள பீஷ்மரிடம்சென்ரார். 

  

எழுபத்தேழாவது அத்தியாயம். 

த்யூ தபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

ட கடட 
(ஜனமேஜயர் விரிவாகச்சொலலும்படிகேட்டதன்மேல் வைசம்பா 
யனர்சோல்லத்தொடங்கி, திநதராஷ்டிரனிடம் துரியோதனன் 

துயாப்பட்டதை மறுபடியும் கூறியது.) 

ஜன மேஜயர், Cal பிரமஜ்ஞானிகளிற்சிறர் சவசே ! எனது 
பிதாம ஹிர்க்ளான பாண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட வ்யலனம்௮டைரந்த



av uf Uf Qs tb. 2 FS 

தீற்குக்காணமும் பராதாக்களுக்கே பெரியநாசத்தைவிகைவித்ததுமா 
இய ௮அக்தச்சூகாடடம எவ்வாறு௩டஈதது ? ௮ர்தஆட்டத் இற்கு பை 

யோசாயிருஈத௮சசர்கள்யாவர்? அதை ஸந்தோஷித்தவர் யாவர் ? 
மறுத்தவர்£யாவா ? பிராமமணரே ! நிங்கள் இதைவிரிவாகசசொலல 

விருமபுகறேன், மிராமமணோத்தமரே ! பூமியேஅழிரஈததற்கு இதன் 

Cy gare” cro gaa, பிறகு வியாஸருடையசிஷ்யரும் 

சிறந்தமஹிமையுள்ளவரும் வேதராத்தங்களையறிர்தவருமாகிய வை 

சமபாயனர் ஈடஈதவற்றையெலலாம செரல்லகதொடங்கிஞர், 

“பாதவமசததவரிறசிறகதவசே ! மஹாரசாஜாவே ! உமக்கு இத 

தக்கதையைககேட்கவிருப்பமிருஈகால மறுபடியும் விரிவாகசசொல் 

௮கிறேன் ; கேளும. அமபிகையின்புததினாகிய தஇருதசாஷ்டிரன் 

விதுருடையஅபிபபிரா யககையறிஈதபிறகு மறுபடியும ஏகாநதத் 

இல் துரியோ தனனைபபார்ததுப பின்வருமாறுசொல்லலானான். * காக் 

தாரியின்மகனே ! தயூகமவேண்டாம். விதுரன் அங்கெரிக்கவில்லை. 

மிகச்சிறதபுகதியுள்ளவிதுன் ஈமக்கு இன்னாகதைஉரையான். விது 

ரன்சொல்வதே ஈமக்கு மிக்ககன்மையென்றல்ல?வா கான்நினைபப து, 

புதீனே. ௮வன்சொன்னதையெல்லாம் கீசெய்யசகடவாய். ௮.துதான் 
உனக்குகன்மையெனறு யான்நினைக்கிமேன், தேவரிஷியும் இந்இர 

னுக்குஆசாரியரும் மூன்றுகாலங்களையும ௮றிநதவரும சிறநதபுத்தி 

யுள்ளவருமான பிருஹஸ்பதி இஈஇரனுககு எஈதசசாஸ் தத்தை 

யுசைத்காசோ ௮தையெலலாம மஹாகவியாகியவிதுரன் ஸ-மிக்ஷமங்க 

ளுடன் அறிக இருக்கிறான். புதனே / நான்கூட எப்போ அம் அவன் 

சொல்லிலிருபபவனன்ரோ 2? சாஜனே ! சறெெதபுததிசாலியானவிது 

ரன்தான் கெளாவர்களுக்குத்தலைவனாச நினைக்கப்பட டிருபபவன். , 

மஹாபுத்திசாலியானஉத்தவன்தான் யாதவாகளில பூஜிச்கததக்க 

வன். மகனே ! ஆதலால், சூ. துவேண்டாம, சூதில் விரோதததைகாண் 

இழரோம, விரோதம்வசதால சாஜ்யமேறுழியும, புதனே / அதச் 
சூதை விட்டுவிடு தாய்தாதையாகள் (கனுக்குக்கும்பேருதவி 

யென்ற் எதுசொல்லபபடுகிறதோ அதை நீயடைஈ இருக்கிறாய். த௩ 

கைபாட்டனாகளிடமிருகதுவர்த சாஜ்யக்தைப்பெற்றிருக்கிருய். நீ 
ஓதினவன்; சாஸ் இரங்களிறறோ்நத்வன்; விடடில் எக்காலமுமகொண் 

டாடபபட்டவன் ) ஸஹோதார்களில்மூ கதவன் ) சாஜ்யத்திலிருப்ப 
வன் ; என்னரன்மையை நீபெருமலிருக்கிறாம் ? கிற தகைகளையுடைய 
வனே ! மற்றஜனங்கள்பெறுகறகரிய சற கஉணவுகளைபும உடை 

களையும் நீபெறறிருக்கிறாய். ௮ன்புள்ளமகனே / நீ ஓயரப்படுவதேன் ? 

இ கள்



௨௪௨ ஸீரஹாபாரதம். 

சிறர்தகைகளையுடையவனே . தர்தைபாட்டனார்வரிசையாகக்டைச் 
தீதும் செழித்ததுமாயெ பெரியராஜ்பத்தை எப்போ அும்கட்டளையிட் 

டுச்சோண்டு தேவலோதத்தில்தேவேர்தரன்போல (இப்புவியில்) 

விளங்குகிறாய். சாஜனே / உனக்குள்ள8ச்வரியமும் முன்புஎன்னால் 

உரைக்கப்பட்டஉனக்குள்ளஸுகங்களும் மற்றவர்கள்பெறுதற்கரிய 
வை. எல்லாந்தெரிர்தவனே ! ௮பபடிப்பட்டஉனக்குத் அுயசத்இற் 
குக்காரணம் என்ன உண்டாயிற்று? ௮தை எனக்குச் சொல்லவேண் 

டும்” என்றான். ௮தைக்கேட்டுத் துரியோதனன், “* உண்ணுகறேன், 

உடுக்கறேனென்றுடா£த் துக்கொண்டு ஆண்மையைவிட்டுப் பிறர் 

பெருமையில் பொறாமைபபடா தவனெவனோ ௮வன் இழிவானமனித 

னென்றுநினைக்கப்படுகிரான். அ௮சசர்க்காசே .! பிரபுவே ! எல்லாருக்கு 
மிருப்பதுபோன்ற சாஜ்யலக்ஷமியானது எனக்குஸுகோஷத்தைத் 

தருவதில்லை. குர் திபுத்ரனிடத இல் சிறபபுற்.றுவிளங்னெ சரஜ்யலக்ஷமி 

யைக்கண்கதொன் வ்யஸனமுற்றேன். பூமிமுழுவதும யுஇஷ்டிரனு 
டைய 'அஜ்ஞைக்குடபட்டி ர௬பபதைக்கண்டு ஜீவிதஇருக்குமயான் 

மிசக்கடினமானவன். துக்கத்தினால் இதை உமக்குச்சொல் லுகறேன். 

நீபர்கள், தரகர்கள், குகுரதேசததவர்கள், காரஸ்கார்கள், லோகஜங 

கர்களென்லுமாசாகள யு.திஷ்டிரன்விட்டில ௮டிமைகள்போல வசப் 
பட்டிருக்கன்றனர். இம௰யமலையிலும கடறறீவுகளிலுமுள்ள ரத்ன 

நிதிகளோடுகூடிய ௮ரசாகளனைவரும் மிலேசசஜா இயார்களனைவரும் 

ய திஷ்டிரன் கஇருஹத்தில தூசவிலக்கப்பட்டி௬ுதனர். அரசர்க்கர 
சே! யு.திஷ்டான் என்னை மூத்தவனென்றும் சறஈதவனென்றும் 

நினைத்து மரியாதையுடன் ரதீனங்களே வாங்கும்படி. ஏறபடுத் தியிருந் 

தான். பாசதசே.! ௮ங்கேவநத மிகச்சிறத சத்னங்களுக்கும காணி 

க்சைகள் கொண்டுவநதவர்களுக்கும் இக்கசையுந்தெரியவில்லை ; அக் 
கரையுநதெரியவில்லை. If 56 தனங்களைவாங்குவதற்கு என்கை 

போதாமற்போயிறறு. கான் ககாபபடைஈ இருஈதபோது தூத்தி 

லிருஈது கொண்டுவகத தனங்களைக் கையில்வைத்துக்கொண்டு அவ 
ரவர்கள் நின்றனர். பிஈதுஸாஸிலுள்ள சத்னங்கமாக் கொண்டுவர து 

மயனால் கிர்மாணஞ்செய்யப்பட்டதும் படி.கக்கல் மூடப்பட்டி ௬ப்ப 

தனால் ஜலம்கிசம்பின தாமரைக்குளம்போன்றதுமான ஒஓரிடத்தைக் 

கண்டேன். நான் ஆடையைத் தூக்கக்கொள்ளும்போது சத்ருவின் 

செல்வச்சிறப்பைக்கண்டு மயங்னெவனும் சத்னங்களில்லாதவனுமா 
யெ என்னைக்கண்டு விருகோதான் ஈகைத்தான். என்னால் முடிஈ 

திருக்குமாயின் - அங்கேயே விருகோதாளைச்கொன்றிருப்பேன்.
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ராஜாவே! பீமனைக்கொலல யத்தனஞ்செய் திருபபேனாயின் சிசுபால 
னுக்குவுத சதிதான் ஈமக்கும்வா திருககும ; ஸந்தேஹமில்லை, * பாச 

தே! என்பசைவன் பரிஹாஸஞசெய்தது என்னைச்சுடுகறது. ராஜா 

Car! இரும்பவும அதுபோன்ற மற்றெருகுளம தாமரைமலர்களி 

னால் விளங்கியிருஈததைப் படிகக்கல் பூமியாகநினைதது ஜலத்தில் 

விமுர்தேன். அவ்விடகதில என்னைப்பார்ததுக் கிருஷ்ணன் மூர் 

ஜுனனுடன்கூட, சபதமகேடகும்படி ஈகைத்தான், தரெளபதியும் 

அ௮னேகஸ் இரீகளுடன் கூட என்மனம் துயசபபடும்படி ஈகைத்தாள். 

ஜலத்தில் வஸ்இரம்சனைதுபோன எனக்குத தர்மராஜாவினால் ஏவப 

பட்ட வேலைக்காரர்கள் வேறுவஸ் இரங்களைக் கொடுத்தனர். அதுவும் 
எனக்குப பெருர் துயாம, ராஜாவே! கான் மற்றொருமோசம்போன 

தையும சொல்லுகிறேன் ; கேளும. வாயிலிருபபதுபோலத் தோன 
௮ம் வாயிலில்லாதவிடத்தில வெளியே போகததெ௩ட கடக் கலலில் 

அடிபட்டு நெற்றியில் புண்பட்டுக்கொண்டேன். அங்கே அவ்வாறு 

அடிபட்டஎன்னை, சோகஇரு௩த ஈககுலலஹீதேவாகளிருவரும தூச 

SHA Gr UIT த்.து வயஸலனபபடடுக கைகளால் ௮ணைததனர். அத 

ஸமயத்தில் ஸஹதேவன், என்னைபபார்ததுச் சரிததுக்கொண்டு, 

* இருதராஷ்டிரபுகதானே ! வாயில் இங்கேயிருக்றெஅ ; அங்கே 
போசாதே”” என்று அடிக்கடிசொன்னான். ௮ஈதஸமயத்தில பிம 

லளேனனும, * இருதசாஷ்டாபுததானே !”? என்றழைத்து, சரித்து, 

“ராஜாவே! வாயில்இங்கே”” என்றுசொன்னான். அுதஸபையில் 

நான்கண்ட சதனங்களுக்குப மெயர்களைக்கூட இதறகுமுன் கான் 
கேட்டதில்லை. அதுவும் என்மன த்தைச சுடுகிறது. 

  

எழுபத்தேட்டாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம், (தொடர்ச்சி) 
— hee — 

(ராஜஸயயாகத்தில் தர்மராஜாவுக்தவந்த காணிக்கைகளைபபற் ற்த் துரி 

யோதனன் விரிவாகத்திநதராஷ்டிரனுக்கரைத்தது,) 
பாரதசே.! அங்காங்டுது , ௮சசர்கள் பாண்டவர்களுக்குக் 

கொண்டுவந்த சிறந்த தனங்கள் யான்கண்டனவற்றைக கேளும், 
பகைவனுடைய அந்தத்தனத்தைச்கண்ட ம்யங்கெகான் என்னை 2ய 
௮தியாமற்போனேன். பாசதே 7! பூமியிலிருகதும பூமியிலுண்டான 
  

1 பூமியிலிரும்து உண்டானவை ரச்னஈசள்மு.தலியவை ; பூமியிலிரு£து 
உண்டான பொருள்களிலிருர் துஉண்டானவை வஸ். இிரஙகள் முதலியவை,



௨௪௪ ஸ்ரீமரஹாபாரதம், 

பொருள்களிலிருந்தும் உண்டான இரவியங்களைத் தெரிர்.துகொள் 

ளும். ஆடடுமயிகளாற செய்யயபடடனவும எலி பெருச்சாளி முத 
லியவற்றின் தோல்களாந செய்யபபடடனவும் பூனைத்தோல்களாற் 
செய்யப்படடனவும பொற்சரிகையினால் ௮லங்கரிககபபடடனவுமான 

இறந்தபோர்வைகளையம தோல்களையும மிகுதியாகக காமபோஜரா 

ஜன்கொடுத்தான். குருவிகள் போலச சித்ரநிறமுள்ளவையும கிளிமூக் 

குபபோல௪ சிவாத மூக்குள்ளவையுமான முஈநூறுகு திசைகளையும 
AG லஷ்மாதகம வன்னி புன்ரு இவறறின்காய்களினுல் வளர்ககபபட்ட 

ஒட்டகங்களையும் பெண்குஇசைகளையும இரிகாத்ததேசத்தார் கொடுத 
தினர். இடையாகள் தங்கள இனததாருடன்கூட !காறகாற்பிராணி 
களையும், வலா திகள்என்னபபடட எபபோதும திரி துகொண்டிருக் 
கும ஜாதியா மறறஅமனைக தனககளையும எதுததுசுகொண்டு தாம 

ராஜாவின்வாயிலில நினறனா. மஹாசதர்களிற அறா தவனுகய இரி 
கர்வதேசத்தாசன் தன் பரதுக்களாறசூழபபடடு மனமூழ்ச்சியோ 

டும ௮ன்போடும அழகான பொறகுடஙகளையும சத்தினங்களையும் 

படொன்காணயங்களையும பொறகடடிகளையும எடுததுககொண்டுவஈது 

தர்மாாஜாவுக்கு ௮ளிததான. குவிஈதனென்னும பிராமமணச்ரேஷ்ட 

ஞை புததிமானான தாமாரஜாவுககுக் காண்பித்து ௮ன்போடு அளிக் 

கபபெறற சககததை ஸ3மஹாதார்களனைவரும ௮ாஜுஈனனுக்குக் 

கொடுததனா. பொனரசேகைகளோடு கூடியதும ஆசசரியபபடததக்க 

அம ஆயிரக்கணக்கான பொன்காணயத இனால் விசிதாமான தும் தன் 

ஒளியினால் விளங்குவதும் அழகான தும கண்களைக்கவருவதும al 

வகர்மாவினால் பூஜிக்கயபெறறதுமாகிய ௮தசசங்கை ௮ரீஜு5னன் 

வாங்கிக்கொண்டான். தர்மராஜனும அதைப பலமுறை ஈமஸ்காரஞ 

செய்து எடுத்துககொண்டான். ஊதாமலிருககையிலும் கர்ஜிக்கத 

தக்க ௮ரதசசங்கம ாஜுசான் ஊதினபோது மிகவுமலலித்தது. 

௮ஈதச்சங்கின் ஒலியினால ௮ரசாகள தங்களவலிமைகுன்றி விழுகத 

னர். தமது சக்தி நிரமபினவரும ஒருவக்கொருவா இனியனசெய் 

பவருமாகய திருஷ்டதயுமனனும பாண்டவர்கள 8வரும் ஸாத்யகி 
யம் இருஷ்ணனுமாகெ இககஎண்மரும மூர்சசையடைகத ரசா 

களையும எனனையுமகண்டு ௮பபோது ஈகைததனர், பாசதசே! பிறகு 

௮ாஜுனன ஸ௩தோஷமடைநது பொன்கட்டின கொமபுகளையுடைய 

கக தாறுவிருஷபங்களை ௮ஈதக்குவிந்தன் என்னும் பிராமமணச்சேஷ் 
    

1 பசிசகளையும். : 
2 விசவகர்மாவின் சிற்பத் இிற்குமேலாசவே இயத்கையிலல்மக்ச்.



ஸ்பாபர்வம், ௨௪டு 

டனுக்குச் கொடுத்தான். 'குவிகதனென்னும பிசாமமணன் முகமலர் 
சுசியுடன் பொன்னும பலவகைவல் இரங்களுமாகிய ஜெரதகர ணிக் 

கைகளைத் தர்மாஜாவுககனுபபினான். கரச்மீதேசதகாசன் KES 

மூம மதுரமுமான இராக்ைபபழுமதங்ததையும இனனும எவலாக் 

காணிக்கைகளையும எடுகததுககொணடு தாமராஜாவினிடம வநதான், 

யவனர்கள் மனோவேகமுளள மலைநாடடுக் குதிரைகளையும பெரிய 

விலைபெறற ஆலனைங்களையும பு.தியவையும இமீலசானவையும ௮ழயெ 

வையும விலைபெறறவையும பிரகாசிபபவையுமான சாலவைகளையம 

மற்றுமுளள பலவகை சதனஈகளாயும கொண்டுவ து வாயிலிலநின்ற 

னா. களிங்கதேசததசசனாகய சுருதாயுஎன்பவன மிகசிறநத முத 

அககசையும ரதனஙகளையும அளிததாள். அங்கதேசததாசன் பொன் 

மயமான ஆபாணங்களையணிரத அழகியபெண்களைக கொடுத்தான். 

பாரதசே/ சாஜாவே ! தென்கடறகரையிலிருஈது வங்கதேசத்தாசன் 

நூறறுக்கணககான பொறகடடிலகளையும ” மூறறுககு மேறபடட 

போர்வைகளையும ஜலததிலுண்டான சதனங்களை யம மறறச்றெறசசர் 
களிடமிருகது ௮வன் வாங்கின கபபங்களெலலாவற்றையும தாமபுதா 

னுக்குக் கொடுத்தான. பாண்டியராஜன் தாததுசமலையிலுண்டான 

தொண்ணூற்றாறுபாரம நிறையுளள முதலதாமான சாதீனககட்டை 
களையும தொண்ணூாறறுறு சககங்களையும தர்மரஜாவுக்கு விரைஈது 

கொடுததான். சோளராஜன் கோளசாஜன் இருவரும் கணககலலாத 
சாதனங்களையும அகலகளையும பலவகையான முததுக்களையும வை 

டர்யங்களையும பாண்டுபுதானுககுக் கொதெதனர், ௮அச்மகராஜன் 

கொமபுகளில்பொன்கடடினவைபும பொன்௮பசணங்கலாயணிரதவை 

யம கன்றுகளோகூடியவையம குடககுடமாகக் கறக்கெறவையு 
மான பதினாயிசம பசுசகளைக் கொடுததான். ஸிஈதுதேசததாசன் 
பொன்மாலைகளினால அலஙகரிக்சகபபட்டஜையும ஸிஈதுதேசத திலுண் 

டானவையுமான குஇரசைகளில் இருபததையாயிசம கொதெதான். 

ஸெளவீரதேசத்தாசன் பொன்னினாலும முததுக்களினாலும் ரதன 

களினாலும் ௮லககரிசகபபடடவையும ஒளியினால் og Bue or ere Or 

யனைபபோலப பிரகாடபபவையும யானைகளபூட்டினவையுமான முத் 

நூறு சறகததேர்களையும மறறுமுகர்ள கபபஙகளையும் எடுத்துக்கொ 

ண்டுவாத பாண்டுபுதாலுக்குக் கொதெகரன். பாரதசே! ராஜாவே! 
அவா இதேசததாசன் ஆயிரக்கணக்கான பலவகைதனங்களையும் உய 

ர்த முததுமாலைகளையும தோள்வளைகளையும் மற்றும பலவகைஆபா 

ணங்களையும் பதினாயிரமதாஸிகளையும் கபபமர்கக்கொண்டு ஸபை.பின்



௨௪௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வாயிலில்வர் து பார்க்கவிருப்பமுள்ளவனுகக் சாத் இருந்தான். த்சா 
ர்ணதேசத்தாசலும் சேதிதேசத்தாசனும் வீரனான சூனளேனசேசத் 

தாசனும் உயர்ர்தவஸ் இரங்களையும பலவகை சதனங்களையும் மற்று 
மூள்ள காணிக்சைகளெல்லாவற்றையும எடுத்துக்கெர்ண்டுவந்து 

பாண்டவளுக்கு ௮ர்பபணஞசெய்தனர், காசிராஜன் மிக்கஸர்ே தாஷ 

சீதுடன் எண்ப இனாயிசம்பசுககளையும எண்ணூறுயானைகளையும தர் 
மராஜாவுக்குச் கபபமாகக்கொடுததான. பொன்மாலைகளையணிஈ தவை 

யும் ஸிகதுஈஇக்கரையிலுண்டானவையுமான குஇரைகள் பதினாயிச 

த்தையும் பலவகை ரதனங்களையும் காசிராஜன் காணிக்கையாகக் 
கொடுத்தான். விதேஹதேசத்தாசனாகய கருகக்ஷணனலும கோஸலல 
தேசத்தாசனாயெ பிருஹத்பலனும பதினாலாயிரம சிறநதகுதிரைக 

ளைக் கொடுததனர். வஸாஇகளென்னும தேசததாரசோடுகூடிய சைப 

பியராஜனும் மாலவர்களோக்டிய இரிகாததராஜலும் பாண்டவர்க 

ளுக்கு சத்னங்களைக்கொடுதகனா. ஒவ்வொரு௮சசனும கொடுத்த 

ரத்னங்களுக்கும் அளவில்லை. சாஜாவே ! பாருகசசதேசத்தாசன் 
உயர்ந்தஹாரங்களையும, மறறும பலஅபரணஙகளையும, _நூல்வஸ் இரங் 

களை உடுத்துகறவரும் இளமைபபருவத்திலிருபபவரும் மெலலிய 

தேகமும் நீண்டகூரதலஓுமுளளவரும பொன்னணிகலங்களை ௮ணிநத 

வருமாகய நூருயிரமதாஸிகளையும், பிராம்மணோத்தமர்கள் தரிக்கத் 
தக்க சிறகத சுததமானசால்வைகளையும், எல்லாக் காணிக்கைகளை 

யும் கொணாஈது கொடுததான். அவர்சளனைவரும தர்மசாஜாவைக் 

காண்பதற்காக ௮ரண்மனைவாயிலில் நின்றனர். காணிக்கைகளையளிக் 

கும்போதுமட்டுஈதான் ௮வர்களுககு' வழிஏடைத்தது. மழைபெய் 

,வதனாலும் ஈஇகள்பாய்வகனாலும கிருஷியில் சசமப்படாமலே தான் 
யங்களை விருத்திசெய்பவரும் ஸழுத்திரக்கரையில் பிறஈதவரும 
ஸிந்துஈ இக்கரையில் வஸிபயவருமான தருமர், பாரதர், காச்யர், சரா 

திகர்என்னும் அரசர்கள் பலவகைசத்னங்களையும் வெள்ளாடுகள், 
செம்மறியாடுகள், பசுக்கள், கோவேறுகமுதைகள், ஒட்டகங்கள் 

இவைகளையும் பொன்னையும பழச்திலுண்டான மதுவையும் பல 

' வகைச் சால்வைகளையும் காணிக்கைகளாக எடுத்துக்கொண்டுவந் து 
அ௮சண்மனைவாயிலில் தடுக்கபபட்டு நின்றனர். மஹாபலசாலியும் சூர 

னும் மிலேச்சர்களுக்கு அதபதியும பிராக்த்யோதிஷசேசத்சாசலு 

மான பகதத்தராஜன், யவனர் சேனையுடன் காறறுக்கொப்பான வேச 
முள்ள உயர்ந்த ஜா இக்குதிரைகளையம மறற எல்லாவகையான தரணி 

க்சைகளையும்கொண்டு விரைவாசவஈது வாயிலிற்றடுக்கப்பட்டு நின்
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முன். பிராக்ஜ்யோ திஷா திபதியான ௮வன் குதிரைகளுக்குப போட 
த்தக்க சிறந்தஆபாணங்களையும தந்தப்பிடிபோட்ட றொதகத்திகளை 
யும்கொடுத்துச் சென்றான். பலதேசங்களிலிருர் து-வந்த !தவியக்ஷர், 

* தீரியகஷர், ?லலாடாக்£், 4ஒளஷ்ணீஷர், 58அஹயர், பாஹ-கர், 
7 புருஷாதகர், “ஏகபாதர் என்னும் ஜாஇயார் அங்கே பொன்வெள்ளி 
முதலிய தனங்களை யுதிஷ்டி£னுக்குக் காணிக்கையாகக் கொடுக்க 
வந்து வாயிலில் தடுக்கப்படடிர௬ுததைக் கண்டேன். பட்டுபபூச்சிநிற 
முள்ளவையும் இளிகிறமள்ளவையும வானவில நிறமுள்ளவையும் 

செவ்வானநிறமுள்ளவையுமாகப பலகிறங்களாயிருக்கும் மனோவேக 

மான அ௮னேகம காடடுக்குதிசைகளையும விலையில்லாதபொன்னையும 

ஏகபாதர்கள் யு.திஷ்டிானுககு௮ளித்தஏர். அபபோது ஸிம்ஹளதேச 
தீதரசன் மிகுதியான தனததையும சிவபபும் பசுமையும கறுபபுமான 

- நூறுபாசம் சிறறதசநதனககட்டைகளையும எடுத் துக்கொண்டுவகது 

வாயிலில்தடுக்கப்பட்டு நின்ருன், மஹாராஜாவே | ஈசக்னவிஷயர்க 
ளென்றும பாபபமீ£யாகளென்றும் பெயாயெறற ௮சசர்கள் நூருயிசம் 

தகாஸிகளையும ஆயிரம் சாலவைகளையும் எடுததுக்கொண்டு வாயிலில் 
தடுக்கபபட்டு நின்றனர். ஐ! மஹாபலசாலியே / நினைததபடிசெய் 
இறவர்களாகயெ பெளண்டார், தாமலிபதர் என்னுமாசர்கள் சஈதனத் 

தையும், வெள்ளியையும, அகிறகட்டையாலும பளிங்கினாலும் தா 

தங்களினறுலும செய்யபபட்ட சாமான்ககாயும, ஜாதிக்காய்களையும் 

தக்கோலம் லவங்கம காய்பூரமுூதலான பலவகைப பொருள்களையும் 

எடுத்துக்கொண்டு வா,சனா. மஹாத்மாக்களான ௮வர்களனைவரும 

வாயிலில்தடுசகபபட்டு கின்றனர். மஹாசாஜாவே! சைலேயனென் 
னுமரசன் வெண்படடுக்ககா யெடுததுக்கொண்டு வாயிலில் கின்ற 

போது காவறகாசரால தடுக்கபபட்டான். சீனரும் ஹ-௫ணரும் 

கஷரும் காசரும் மலைகளுக்குள்ளிருப்பவருமாகிய இவர்கள் எல்லாச் 
தேசங்களிலும பெயாபெற்றவையும் பழகினவையுமான பதினாயிரம 
குதிசைகளையும, உஷ்ணதக்தககாககும கமபளததையும், விசாலமும் 
நல்லகிறமும் மென்மையுமுள்ளவையும பாஹ்லிகதேசத்திலும ன 

தேசத்திலு முண்டானவையும பட்டுப்பூசசிகளினாலும 9சனங்களி 
னா முண்டானவையுமான பட்டுக்களையும், சுவையுள்ளகனி முத 

! இரண்டெண்களை யுடையவர், 2 மூன்று சண்கரரயுடையவர், 3 நெற் 
றியில் கண்ணையுடையபவர், 4 தலைப்பாகைச்சாரர், 5 கு.இரையில்லாசவர், 
6 கைமீண்டவர்சள்; நீர்துிெவர்சளென்பர் இலர், 7 மீணிசனைச்தின்பலர், 
8 ஓ.ற்றைக்சாலர், 9 கற்சாயங்களினாலும்,



௨௪௮௮) ஸரீமஹாபாரதம், 

லியவற்றையும், ஈல்லஎமணமுள்ளவற்றையும் கொணர்ந்து தெரிவித்த 

பிறகு வழிவிடப்பட்டனர். கர்வடர், தேரமார், சூரர், வர்த்தனக 

சென்பவர்கள் பலவிதமான வஸ் இரங்களையெடுத துக்கொண்டுவர் து 
வாயிலில் தடுக்கப்பட்டுகின்றனர். மஹாசாஜாவே! பிசாக்கோடர், 

நர்டகேயர், ந இரகரகர், நாபிதர், தரைபுரர், பஞ்சமேயர், ஊருஜர் 

முதலான காட்டாசர்களனைவரும் மிகுதியான தனங்களையும ஸாமான் 

களையும் எடுத்வுக்கொண்டுவாது வாயிலில் தடுக்கபபட்டுநின் றனர், 

கெளசாவராஜாவே ! ௪கர், துஷாரா, 2ரரமகர், சிருங்கெள், அசமகர், 
ea St How இவர்கள் என்னால் பத்துக்கோடிகளாக எண்ணப 

பட்டவையும் தாமசைத்தாது நகிறமுள்ளவையுமான பொற்குவியல் 

களையும் கூர்மையும் நீளமுமானகதஇகளையும தடிகள, சக்இகள், 

கோடாலிகள் முதலிய மற்றைஆயுதங்களையும பருத்திநாலாற செய் 
யப்படா த மெல்லியவஸ் திரங்களையம பதபபடுத்தின ஆட்டுத்தோல் 

களையும் கொழுகதஸேனைகளையும் கொண்டுவஈது வாயிலில் தடுக்கப 

பபட்டு நின்றனர், கிழக்குத்தேசததுக்கு அ௮இபதியான அரசன் 

பொன்னினாலும ரதனங்களினாலும விசிதாமானவையும யானைத்தந 

தங்களினாற செய்யபபடடவையும மிக்க விலைபெற்றவையமான ஆஸ 

னங்கள£யும் வாஹனங்களையும சயனங்களையுப பொன்னினாலலக்கரிக் 

கப்பட்டவையும் பழகனகுதிரகள பூட்டபபடடவையும புலித் 

தோல் போர்க்கபபடடவையும மேலேறுலககாசங்கள் செய்யபபட்ட 

வையும விசித்ரமான பலஉருவழுள்ளவையமான ஈதங்களையும அனேக 
விதமான விறகளையும நரராசஙகளையும் ௮ாததசா இரபாணங்களையும 

பலவுஸல் தரங்களையம இவவகையான இன்னும ௮!2னகமபொருள்களை 

யம் எடுததுக்கொண்டு மஹாத்மாவான பாண்டவனுடைய யாகசாலை 

யில் பிரவேித்தான். படடுபபூச்சிபினுலுண்டான பட்டுக்கள் இர 

ண்டாயிரதஜையும் செடிகளாலுண்டான படடுக்கள் பதினாயிச த்தை 
யும் வெண்கலபபாத்இரங்களையும் வில்பெறற ஈரத்னகம்பளங்களையும் 

பலவகை சத்னங்களையம ஸரதோவூத துடன் தர்மரஜாவுக்கு அளித் 

தான். சாஜாவே.! கடற்கரையிலுள்ள மனிதாகள் இன்னுமனேக சத் 

னங்களைக் கொண்டுவாது பாண்டவனுக்குக் கொடுததனர். ராஜா 

Ca! மாலவர்கள பலவகைசத்னங்லாக் கொடுததனர். ௮சசர்க்காசே ! 
மஹாபலசாலியான ஸுராஷ்டிரதேசததாசன் கோடிமசக்கால் ௮ள 

வுள்ள கோதுமைமுதலான பலவகைத்தகானியங்களையும் பலவகைத் 

னங்களையும் எடுத்துக்கொண்டுவாது பாண்டவளுக்கு அன்புடன் 

கொடுத் த மஹாயாகத்தில் பிவேசித்தான். மஹாராஜாவே! ௮க்த



ஸபா பர்வம், ௨௪௯ 

ஸுராஷ்டிரராஜன் இரண்மொக்கால்பிடிக்கும் ஈல்லெண்ணெய்க்குட 
க்கள் பதினாபிரபூம் ஆயிசம்வண்டி உயர்ந திவெல்லங்களுமாகய இவை 
எல்லாவற்றையம கொண்டுவநது குக திபுத்ரலுக்காக் கொடுத்தான். 
ராஜாவே ! பலதேசங்களிலிருக தம வந்த மறறசசர்களும பலவகை 
சத்னங்களைக கோண்டுவஈது தாமராஜாவுக்குக் கொடுத்தனர். தேசங் 
களும வனக்களும மலைகளுமடங்கிய இரகஜமபுதவுமுழுமையிலும் 
தாமராஜனுக்குக் கபபம் கொடாத ௮சசன் ஒருவனுமில்லை. அந்த 
யாகத்திற்கு வாதமனிதன் ஏழுவருஷ௩களிலுமிலலை, பலவகைக் 
கூட்டங்களும நிறை-த ௮௩த யாகசாலையானது இரஇரஸபையபோல 

விளவ்கறறு, ராஜாவே! அரசர்கள் யாகததுககு வெகுமதிகளாகக் 

கொடுத்த பலவகைப பெருஈதனக்குவியலகளைபபற்றி நான் சொல்லப் 

போவதைக் கேளூம. மேருமலைககும மாதாமலைக்குமிடையில் சை 

லோதையென்னும நதிக்கரையில் மூங்கில்களின் இனியகிழலை அடு 
தீது வஸிபபவர்களும தனிஆஸனம்மு கலிய மரியாதைகளுக்குத்தக்க 
வர்களுமான கஷர், பிரதார், தீர்க்கமீவணுக்கள், பாசதர், குலிர்தர், 

தீங்கணர், பாதங்கணர்ஆெ மனிதாகள, எறுமபுகளினால் வளை 

களிலிருஈது வெளியிற்கொண்டுவாப்பட்ட பிபிலிகமென்னும் பெய 

குள்ள சிறந்ததங்கத்தை மாக்காலால அளக்குமபடி குவியல்களாகக் 

கொணர்நது கொடுத்தனர். கறுக்கவாலும வெளுத்தவா லுமுள்ள 

அனேகம் சவரிமான்களையும், இமயமலையின் மலர்களிலிருஈ துண்டான 

மிகுதியான இனிய?தனைபும, வடகுருதேசததிலிருஈதும் கைலா 

ஸு்துக்கு வடக்கிலிருகதும் வக மிகச்சிறச்த சக்தியள்ள மூலிகை 

களையும், மஹாத்மாக்களான வயூடமால்யர்களென் னும் அரசர்களும் 

மலைகாட்டசசர்களும அஜாதசதருவுக்குக் கொண்டுவஈது வணங்க 

நின்றனர், சாஜா வ” அவர்கள் வாயிலில் தடுக்கபபட்டு கின்ற 

னர். மனிதர்க்கதிபதியே ! இம௰யமலைக்குப பின்புறத்திலும் ஸூர் 
யன் உதயமாகிற மலைச்சாசலிலும் கடற்கரையிலும் லெளஹித்ய 
மென்னும் ஆறறின் ௮௬௫லும வளிப்பவர்களும கனிகளையும் இழ 

ங்குகளையும் புஜிபபவர்களும தோலாடையுடுபபவர்களுமாயெ இன் 

னுமனேக இராதர்கள் உயர்கதசஈதனங்களையும அடல்களையும் ற 

நத சால்வைகளையும் தோல்களையும் ரதனங்களையும பொன்களையும் 

பலவகை வாஸனைத்இரவியங்களையும் ரொதஜாதிப பெண்களாகிய 

தாஸிகள் பதினுரி£வரையும் கண் ணுக்கனிஈ அ4னேகம்பொருள்களை 
யம் நெரெதூசம்செல்லத்தக்க மிருகங்களையும பறவைகளையும மலை 

களிலிருக்து' சேர்க்கப்பட்ட மிகுர்தஒளியுள்ள தங்கத்தையும் சப் 

B ௬௨



௨௫௦ ஸீமஹாபாரதம், 

பமாகக் கொண்டுவந்து வாயிலிற்றடுக்கப்பட்டு நின்றனர், சாஜா 

வே! காபவ்யர், தாதர், தர்வர், சூரர், யமகர், ஒளதம்பார், துர்வி 

பாகர். ஆய இவர்கள் வாயிலில் தடுக்கப்பட்டுகின்றனர். காச்மீசர், 
குமாரர், கெளாகர், ஹம்ஸகர், இபிகள், இரிகர்த்தர், மெளதேயர், 
மத்ரகர், வஸுதேயர், மெளலேயர், தாஹர், ௯ஷரத்ரகர், மாலவர், 
செளண்டிகர், ஒளதகர், ஸால்வர், அங்கர், வங்கர், யவனர், குயர் 
என்னும் உயர்குலத்தோரும் சிறஈதவரும் குறறமற்றவருமாகய ச 

சர்கள் நூற்றுக்கணக்காக வரிசையாக ஆயுதங்களைச் தரித்துக்கொ 
ண்டு ௮ஜாதசத்ருவுக்குக் சனச்தைக்கொண்டுவரது கொடுத்தனர். 

பாரதரே! வங்கர், களிங்கர், மகதர், தாம்சலிபதர், புண்டாரகர் என்னு 

மாசர்கள், தங்கள்தேசங்கஸிலிருஈதுவரது !கெளகிகம, 2பத்ரோர் 
ணம் என்னும் பட்டுக்களைத் தர்மாஜனுக்குக் கொடுத்தனர். அகத் 
தடிசள்போன்ற தாதங்களையுடையவையும் பொறகச௪சைகள் கட்டப 

பட்டவையம் தாமரைமலரின் கிறமுள்ளவையும மேலே சதரகமபளல் 

கள் விரிக்கபபட்டவையும் மலைகள போன்றவையும் எக்காலமும் மத 
ஜலம் பெருகுகின் றவையும காம்யகமென்னும தீடாகததின்௮ர௬க 

லிருப்பவையும அடக்கமுளளவையும் நல்லஜா இயிற் பிறக் தவையும் 
௮லங்காரங்களுள்ளவையுமான ஆயிரமயானைகளை ஒவ்வொருவனும 

கப்பமாகக் கொண்டுவஈது நிற்கும்போது, *வா யில்விட்டபிறகு போக 

லாம்” என்று வாயிற்காவறகாரர்களால் சொல்லபபட்டதனால் அவர் 

கள் ஸந்தோஷமடையவில்லை, விதேஹச், புண்ட்சர், கெளலேயர், 

தாம்£லிப்தகர், மருகர், காசிகர், தர்த்கர், பெளமேயர், ஈடநாடகா, 

கர்காடர், கரம்ஸ்யகுட்டர், பத்மஜாலர், ஸதீரார், தக்ஷிணதேசகத் 
தார், புளிந்தர், சோர், தங்கணர், கஷர், பர்ப்பார், யவனர், கர்க் 

கார், ஆபிரகர், பல்லவர், ௪கர், காரூசர், துபபகர், காசிகர்முதலான 

பல சாஜாக்களும பல இசைகணளிலிருஈதும வகதனர். மற்றுமுள்ள 

௮னேகமஹாத்மாக்களினால அங்கே ரத்னககள் கொண்டுவாப்பட் 

டன. கடலிலுண்டான -உயர்ந்தவைடூர்யச்கறகளையும முத்துக்களை 
யும் வலம்புரிச்சங்கங்களையும சிறஈத௫பபிகளையும் ஸிம்ஹளர்கொடு 
தீதனர், இர்இரனுடைய வேலைக்கானாயெ சத்சாதனென்னும கந் 
தர்வசாஜன் ரத்னச்சேணம் போடப்பட்டவையும் கடைக்கண்கள் 
இவநதவையும். வாயுவேகமுள்ளவையுமான கானூறு கறுப்புக்கு இசை 

sins கொடுத்தான். . தும்புருவென்னும் கஈதார்வன் ஸ௩தோஷ 
மடைந்து மாவிலைகிறமுள்ளவையும் பொன்மாலைகளணிஈதவையுமான 

1 சாரினாலுண்டான த. 2 பூச்சிபினாலுண்டான து.



ஸ்பாபர்வம். ௨ழ்க் 

மூறுகு இரைகளையளிததான். கெளசவராஜாவே !/ ஸமா தீதனான சூகர 

தேசத்தாசன் அேகமநூறு சிறதயானைகளைக் கொடுத்தான். மத் 

ஸ்யதேசத்தாசனாயெ விராடனால பொன்மாலைகளையணிசத இரண் 

டாயிரம் மதயானைகள் கபபங்களாகக்” கொடுக்கபபடடன. சாஜா 

வே! பாமஸுசாஷ்டிரமென்னும 9தசத திலிருநது வலஸுஈதானனென் 
னும்௮சன் பொன்மாலைகளையணிஈதவையும வேகமும பலமுமுள்ள 

வையும் இளமைபபருவத்திலிருபபவையுமான இரசண்டாயிசம்கு இரை 

களையும இருபததாறுயானைகளையும கிரடிபின காணிககையாகக கொ 

ண்டுவொது பாண்டவர்களுக்குக் கொடுததான். சாஜாவே ! துருபத 

னால் பதினாலாயிசம தாஸிகளும மனைவிகளோடுகூடிய பதினாயிரம் 

தாஸாகளும யானைகள் பூடடினஇருபத்தாறு தோகளும தனது 

முழுசாஜ்யமும யாகத்துற்காகப பாண்டவாகளுக்கு ௮ளிக்கபபட் 

டனர், விருஷ்ணிகுலததோனாகிய கருஷ்ணனும ௮ாஜுஈனனைக் கெள 

ரவிப்பகறகாகப பதினாலாயிரம சறொதயானைகளைக கொுததான். 

கிருஷ்ணன் ஹாஜுஈனனுடைய ஆத்மா; ரஜுுனன கருஷ்ணனலு 

டைய ஆத்மா; ௮ாஜு5னன் எதைசசொன்னாலும அ௮தையெல்லாம 

கிருஷ்ணன் செய்வானென்பது துண்ணம. தனஞசயனுக்காகக் கர 

ஷ்ணன் ஸ்வர்ககலோகததையும விடடுவிவொன, அவ்வாறே இரு 
Rar geass தனஞ்சயன் உயிரையுமவிடுவான். சோழராஜனும 

பாண்டியராஜனும் மலயம் தாததுசமென்லும் மலைகளிலிருகது பொற 

குடங்களில் வைக்கப்பட்ட மணமுள்ள சநதனக்குழமபுகளையும சந் 

தினக்கட்டைகள் அகிற்கட்டைதளின் குவியல்களையம ஒளியுளள 
முத்துக்களையும ரதனங்களையும் பொன்மயமான மெலலியவல் திரக் 

களையும் கொண்டுவாது வாயிலில் வழிகடைக்காமலிருககனா, ஸிடி, 

ஹளர்கள் ஸழுத்திரத்துலுண்டான உயாஈக வை௫ர்யக்கறகளையும் 

முத்துக்குவியல்களையும் நூற்றுக்கணக்கான விரிபபுக்கமையும் ௮ங் 

கே கொண்டுவந்தனர். ரத்னமயமான உடைகள போரததவரும் 

கறுத்தநிறமுள்ளவரும் கீட்கடைகள் சிரைதவருமான ஸிமஹளர் 

கள் “அதக் காணிக்கைகளையெடுததுக்கொண்டுவகது வாயிலில் 

தடுக்கப்பட்டு நின்றனர். பிராமமணர்களும ஜயிக்கபபட்ட க்ஷத்: 

ரியரகளும் வைசியாகளு:ம பணிவிடைசெய்யக்கருதின சூத்ரர்களும் 

தர்மராஜாவை ஸந்தோஷபபடுததுவதறகாசக் காணிக்கைகளைக் 

கொண்டுவந்தனர். மிலேச்சர்களனைவரும் முதல்இடைகடைசியாகிய 
எல்லாவருணத்தாரும் யுதிஷ்டிரனிடம அன்போடும் கெளாவத் 

தோடும்வநீதனர், பலதேசங்களிலுண்டான் பலஜாதியார் வரதிரு



௨௫௨ ஸ்ரீமஹார்பாரதம். 

ந்ததனால இவ்வுலகமே பு.இிஷ்டிரனுடையகிருஹததில் சோக்கபபட் 

டது போலிருந்தது. அ௮சசர்களால் ௪ கிரிகளுக்குச. சேர்பபிக்கப 
பட்ட ௮ளவறற பலவகைக்காணிக்கைகளைப பாரததபோது துயாத் 

இனால் எனக்கு இறபபதில ஈண்ணமுண்டாயிற று. ராஜாவே ' யுதி 

ஷ்டிரன், எவர்களுக்குச் சமைததவறறையும் சமைககாதவற்றை 

யும் பகுத்தக்கொடுதகானோ ௮நதபபாண்டவாகளின் வேலைக்காசர் 
களைப்பற்றி உமககுசசொலவேன். யானைபபாகாகளும குதிரைக 

காசர்களுமாக மூன்றுகோடியேபதினாயிரவா. சதிகர்கள் பத்துக் 

கோடி, காலாடகளுக்குக்கணக்கில்லை. பசசையாக ௮ளக்கபபவெ 

அம பிறகுசமைக்கபபடுவதும உடனே கொடுககபபடுவதுமாயிருக 

5௮. மறறோரிடததில் சுத இசெய்வதற்காகப புண்ணியாகவாசனத் 

தின்கொாஷமேயிருநதது. யுதிஷ்டிரனுடைய கிருஹததில எல்லா 

வருணங்களிலும், உண்ணாதவனையும குடிக்கா தவனையும ௮லங்காசஞ் 

செய்துகொளளாதவனையும் வெகுமதஇிககபபடாதவனையும கான்பா£ 
க்சவில்லை. யு.திஷ்டிரனால். காபபாறறபபட்ட ஸ்காதகர்களும கர 

ஹஸ்தர்சகளும எண்பத்தெண்ணாயிரவா. ஒவவொருவருக்கு முப்பது 

முப்பது வலைக்காரிகள். ௮வாகள மிக்கறன்போடும் திருப தியோ 

மெ யுதிஷ்டிலுடைய பகைவர்கள் அழியவேண்டுமென்று பிசராத் 
இக்கன்றனர். யுதிஷ்டிானுடைய இருஹத்தில பொறபாத்இரங்க 

ளில்புஜிக்கும் ஊாத்துவரேதஸ்களான யதஇிகள பதினாயிரவர், சாஜா 

வே. திரெளபதி, தான்புஜியாமல் கூனாகள குள்ளர்களமுதலான 

எல்லாஜனங்களும உண்டதையும உண்ணாததையும் கவனித்தாள். 

பாசதசே.! பாஞ்சாலாகள் ஸம்பகஇகளாயிருபபதனாலும ௮ரஈதகர்க 
ளும் விருஷ்ணிகளும சினேகிதர்களாயிருபபதனாலும அவ்விருதறத் 

தாரமட்டும தர்மராஜாவுக்குக்! கபபமாகக்கொடுக்கவிலலை. 

  

எழுபத்தோன்பதாவது அத்தியாயம். 

த்யூதயர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
—— PKS 

(துரியோதனன்சோலலியதன்தோடர்ச்சி,) 

பூதிககத்தக்கவர்களும் ஸத்பமதவரு,தவாகளும pa geal 

மும் நிரமபினவிததையுமுளளவுர்களும sommes Cus& pam & emo 
வேதங்களினமுடிவுகண்டு அ௮வபிருகஸ்கானம் செய்தவர்களும் தை 
ரியமும் அகாரியல்களில் வெட்கமுமுள்ளவர்களும தீர்மததில் மன மன 

i அவாகள்பிரீ தியினல்கொதேசனர். 
 



av uf ud ai i. 2 (Bhi. 

முள்ளவர்களும புகழ்பெறறவர்களும சாஜ்யபடடாபிலேகமசெய் 

யபபெற்றவர்களுமான ௮ரசாகளும யு.இிஷ்டிரனிடம காததிருக்ின் 

றனர். வெண்கலத தினற செய்யபபடட கறக்குமடாத இரஙக,ஷடன் 

சசர்களினால தக்ஷிணைககாகக்கொண்வோபபடட அனேகமாயிரம் 

காட்பெபசுககள ஆககாககுகாணபபடடன. பராதசே / அ௮நதயாகத் 
இல ௮சசாகள தாமராஜனைமரியாதை செய்வதறகாக ஊக௧த துடன் 

அ௮பி£ஷுகத திறகுரிய பலவகைபபொருளகளைமிம் தாமாகவேசொண்டு 
வநதுகொதெதனா, பாஹ்லீகமதசததாசன பொனனினாலலஈகாசஞ் 

செய்யபபட்ட ரதததைககொண்டுவநதான். ஸாுதக்ஷிணனெனனு 
மாசன் காமபோஜதேசததிலுளள வெள்ளைாககுதிசைகளை ௮.இிறபூட் 

டினான. சே.தி£தசததாசனும மஹ௩பலசாலியுமான செபாலன் 

அன்புடன் மேதோரசசையும உயசமான கொடிமாததையும தானாகவே 

கொணாகது கொதெெதான. தெனதேசததாசன் கவசததையும, 

மகததேசததசசன் மாலையையும இரீடததையும, இறா தவிலலாளி 

யான வஸுஈதானனென்பவன அறுபதுவயதுளள சிறகதயானையை 

யும, மதஸ்யதேசததாசன் பொன்பாசடிகைகளையும, ஏகலவ்யன் பாது 

கையையும, ௮வர்திதேசததாசன் அ௮பிஷேகததிறகுரிய அனேக 

தீர்ததஙகளையும, சேகிதானன தூணியையும, காசிராஜன் விலலையும், 

சல்லியன் பொன்னினாலஅலங்கரிககபபடடதும உறையில்வைக்கப 

பட்டதுமான ௮ழகானபிடியுளளகத தியையும கொடுததனா. பிறகு 

தெளமயரும் மிகச்சிறறததவமுளள வியாஸரும காரகரையும தேவ 

லரையும அ௮ஸிதசையும முன்னி_டககொண்டு அ௮பிஷேகஞசெய்த 
னா. ௮ரதஅ௮பிஷேகத்திறகு மஹரிஷிகள அன்புடன்வரதிருநத 

னர். வேதங்களிற கரைகணடவாகளான பாசுராமாமுதலியமறறு 
முளள மஹாதமாக்களும மிகுதியாகத தக்ஷிணைகளைக்கொடுக்கும் 

தர்மாஜாவினிடம ஸபைதரிஷிகள தேவூலோகததில் தேவேகஇச 

னிடமவருவதுபோல மாஇிரககளைச் சொல்லிக்கொண்டு வஈதனர். 

தவருதபராக்ரமமுள்ள ஸாதீயகி தர்மராஜாவு&குக் குடைபிடி த்தான். 

பாண்டவாகளாகிய தனஞசயனும பிமஸேன லும இசண்டுவிசிறிகளை 

யெடுததுக்கொண்டனர். ஈகுல ஸ ஹதேவர்களிருவரும இசண்டு 

வெண்சாமாங்களை எடுததுக்கொண்டனர், முன்யுகததில பிரம்ம 

தேவர் இரதானுக்காக எடுததுககொண்டதான அ௮நதவருணனு 
டையசங்கத்தைத இருபபாறகடல தர்மராஜரீவுகீிகுக் கொணர்ந்து 

கொடுத்தது. , ஆயிசமபொன்களால விசுவகர்மாவினால் ஈன்றாகசசெய் 

யபபட்டதும ' உறியில்வைக்கபபட்டதுமான அதச் சங்கத் இனால்



௨௫௪ ஸ்ரீமஹர்பர்ரத்ம். ' 

இருஷ்ணன் அுபிஷேகஞ்செய்தான். ௮.தனால் எனக்குத் துயமஉண் 

டாயிற்று, பணிகள் கீழ்கடலிலிருஈது மேல்கடலுக்கும தென்கட 

௮க்கும் சென்றன, வஉகடலுக்குமட்டும செலலவிலலை. அதக் 
காலத்தில மங்களகரமானச்ககுகளை நூறறுக்கணக்காக ஊதினர், 

அவை ஊதப்பட்டுச சபதிக்கும்போது எனக்குமயிர்சிலிர்த்த.து. பரா 

க்ரமம குறைர்தவர்களான அரசர்கள் விழுஈதனர். சைர்யமும பராக் 

ரமமுமுள்ளவா்களும *ஒருவாமேல ஒருவர் ௮ன்புளளவாகளுமான 

இருஷ்டத்யுமனனும பாணடவாகளும ஸாத்யகியும் கிருஷ்ணனு 

மாயெஎண்மரும மயககமுறறஅசசர்களையும் என்னையுமகண்டு ஈகைத் 

தினர். சாஜாவே! பிறகு வாஜுனன் ஸ௩தோஷத்துடன் பொன் 

கடடின கொமபுகளோடுகூடிய ர் நூறுவிருவபங்களைப பிராமமண 

ச்ரேஷ்டர்களுக்குக தானஞசெய்தான். குஈஇபுதானும சாஜாவு 
மான யுதிஷ்டிரன், மிகச்சிறத பெருமையையடைக திரு௩ததுபோல 

சந திதேவன், காபாகன், மாஈதாதா, மனு, வேனன்புதானாகயபிரு ௮ 
eérargG, vigor, யயா இ, ஈகுஷன் இவர்கள் யாருமிருகத இல்லை. 

இவ்வாறு ஹரிசசர்திரன்போல சாஜஸூடுயத்தைச்செய்து யு.திஷ்டி 

சன்பிரபுவானான் பிரபுவே! பாரதரே ! ஹரிச்சக இானிடத திலிருக 
ததுபோல யு.திஷ்டிரனிடமிருக்கும் சாஜ்யலக்ஷமியைக்கண்டபிறகு 
என்உயிர்வாழ்க்கையைச் சிலாகயமாக எபபடிகினைக்கிறீர் ? ராஜாவே! 

இரதச்காலமே குருடனால்படைக்கபபட்டதுபோலச் தாறுமாருயிரு 

க்கிறது. தாழ்ஈதவர் விருததியாகின்றனர். உயர்ஈதவர் குறை௫ன் 

தனா. கெளரவசே / இவவாறு பராததபிறகு என்னஆசாய்ஈதுபா£த் 

அம் நான்ஸுஈகம்பெறவில்லை. அதனால, இவவகையான இமாபபை 

டிம கிறமாறுதலையம துய ததையும ௮டைக ருக்கிறேன்” என்ரான். 

  

எண்பதாவது அத்தியாயம், 

த் யூதப ர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

1 டை! 
(துரியோதனனுக்தத் திநதராஷ்டிரன் பாண்டவர்களைப் 

பகையாமலிநக்தம்படி நியாயம்சோலலியது,) 

த்ருத்சாஷ்டாரன், **புத்ரனே ! நீ முதல்பு தீன் ; எனதுமுதல் 

பார்யையின்புத் தான் ; பாண்டவர்களைபபகையா தே ; பகைப்பவன் மா 
ணத்துக்குலமமானமான துயரத்தைத் தேடிக்கொள்ளுகிருன். பாத 

ச்சேஷ்டனே ! பிறருடைய கபடத்தையறியாதவலும் ஈம்மைப்போ 

லவே 8சேவரியமுள்ளவனும் ஈமமுடைய மித்இரர்களையே தனக்கும் 

 



ay Lit Lit a tb. ௨௫௫ 

மித்திரர்களாக உடையவலும் ஈம்மைப் பகையாதவனுமாயிருக்கற 

யு இஷ்டிரனை உன்னைபபோன்றவன்பகைபபது எவ்வகை ? ராஜா$$வ 
புத்னே.! குலத்திலும் பராக்ரமததிலும , அவளுக்குச்சரியாயிருக் 

நிற நீ ௮றியாமையால உன்பிராதாவினுடைய லீச்வாயத் இறகு ஏன் 

அசைப்படுகிறாய் ? இப்படியிராதே) ௮டஙகு; வயலளனப்படாதே 

பாதச்ரேஷ்டனே ! அதயாகச்சிறப்பை நீவிரும்புகிறாயாயின் ௮ம் 

மஹாயாகத்தை உனக்கும் ரித்விக்குக்கள செய்விக்கட்டும, அரசர் 

கள் உனக்கும மிகு தியான இரவியததையும ரத்னங்களையும ஆபச 
ணங்களையும் அ௮ன்போடம கெளாவகத்?தாடும் காணிககையாசக் 

கொடுபபர், குழநதாய் / ௮யலானுடையபொருளில ஆசைப்படுவது 

கெட்டவர்களின்சடை. தனக்குளள தில் இருபதியையடைகஈது தன் 

தீர்மத்தைவிடாமலிருப்பபனெவனோ அவன்தான் எளிதில் விருத்தி 

யாவான். வேண்டினவற்றைச் கறக்கும். துமி விரனுக்குபபத்னி 

யென்றுசொல்லபபடுறத௫. அதுபோல?வ ராஜ் யலக்ஷமியும விரனு 

டைய பாரியைதான். இவ்விரண்டும பாலயைகளைபபோன்றவையே. 

உனக்கும் சக் இபிருக்குமாயின் இகதபபுவனியைஆளவாய். அயலான் 

பொருளை௮பஹரிபபதுமடடும சிறிதும்தகாது. வேண்டினவர்கள் 

விஷயத்இல் அக்சமத்தைக்கருஅுகிறவனலுக்கு இமமைமறுமைஇரண்டி. 

௮ம துயரந்தான். ௮ன்னியருடைய இரவியங்களையடையபபிரவிர்தஇ 

யாமலிருப்பதும் தன்கார்யங்களில விடாமுயறசியும ஈட்டினபொருள் 

களைக்காப்பதுமாகய இவைதாம மிரபுதவத்தின் அடையாளங்கள். 
ஆபத்துக்களில் துயபபடாதவனும செய்வனவறறைத திருநதச் 

செய்பவனும என்றுமமுயற்சிய்ள்ளவனும சவறுதலிலலாதவலும 

மனததையடக்னெவனுமான மனிதன் எக்காலமும் க்ஷேமங்களையே 

பார்பபான். தன்கைகளையே வெட்டுவதுபோல இரதபபாண்டுபுத்சர் 

களை 8 வெட்டலாகா து, அரதபபாண்டவாகளும உன்விஷயத இல் 
அபபடியே. உன்பிராதாககளின் ௮ஈதத தனததைப்பெறுவதற்காக 

மித்தாத் துரோஹஞ்செய்யாதே, ராஜாவே! பாண்டுவின்புத்ரர்க 

ளைப் பகையாதே, அப்படியே உன்பிராதாக்களான அவர்களுடைய 
நிரம்பினச்வரியத்தையும வெறுக்காதே, குழாதாய்! மித்திரத 

அசோ ஹஞசெய்வதில் பெருமபாகமிருக்கிற து, உனக்கு எவர்கள் 

கூடஸ்தர்களோ அவர்கள்தாம் அவர்களுக்கும்கூடஸ்தர்கள், பாத 
ச்சேஷ்டனே . நீயும ௮ஈதர்வே! Gana Qe spb யாகசாலையில் இரவி 

யங்களைத்தானஞசெய்.து மனத்திற்டினிய போகங்களைய ுபவித்து 

மங்கைபருடன் விளையாடிக் கவலையின்றிச் காந்தனாயிரு ” என்றான்,



௨௫௭ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

எண்பத்தோராவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தொடர்ச்சி,) 
ப அட இட்ட 

(தீநதராஷ்டிரனிடம் துரியோதனன் தன்கநத்தை 

வற்புறுத்திக்கூறியது.) 
அங்கனம் கூதியதைக்கேட்ட துரியோதனன் சொல்லுகி 

ரன்: எவனுக்குக் கேளவிமட்டும் மிகுதியாபிருஈது இயற்கை 

யறிவிலலாமலிருக்கிறதோ அவன், ௮அகபபை பக்ஷணங்களின் சுவையை 

அறியா மலிருப்பதுபோலச் சாஸ் இரங்களின் கருத்தையறிவ தில்லை. 

அல்ல. தெரிஈதே என்னைபபிரமிக்சசசெய்கிறீமரா? நீ ஒடத்திற 
கட்டின ஒடம்போலிருக்கிறீர். உமக்கு ஸ்வகார்யதீ இல் ஊக்கமில் 

லையா ? அல்லது, என்னை நீர்பகைக்கிறீரா? உமமைக்கடடளையிடுபவ 

ராகறுடைநஈத இர்தஉமதுபுததிரர்கள் நகிலைபெருர்கள். தனக்குத் 

தானே நகேரிடக்கூடிய விஷயத்தையே நாமசெய்யததக்க காரியமாக 

நீர் எபபோதும்சொல்லுகறீ£. பிறர்புக்ுஇிமசட்பவனைத் தலைவனா 

கப்பெ ட்றவன் வழிதெரியாமல மயங்குவான், அவன்பின் செல்பவர் 

கள் சபியானவழியில செல்வகெவ்வகை ? ராஜாவே. முஇர்சதத.றி 

வுள்ளபரும் பெரியோரைதுதகவரும மபுலன்களையும கட்டின 

வருமானறீ£ தமகாரியககளைச்செய்யக்தொடங்கெ எங்களை மிகவும் 

பிரமிக்சசசெய்இறீர், உலகஈடையைக்காட்டிலும சன்டை வே 

Ons பிருஹஸ்பதிசொல்லியிருக்கிறார். அதனால வேதன் ஊக் 
சத்துடன் எபபோதும தன்லாபததையே சிஈஇததலவேண்டும, 

மஹாராஜாவே! க்ஷதரியனுடையதொழில் ஜயததிலேதானிருக்கி 

றது. ௮து தர்மமாயிருஈதாலுமசரி; அதர்மமாயிருஈதாலம்சரி; 

தன்தொழிலைபபறறிப பரீசைஷயேது ? பரதச்சேஷ்டசே ! எ.இரிகளி 

னுடைய கிறப்புறற சாஜ்யலக்ஷமியைப பெறவிருமபுகற அசன் 

சாட்டையினால் ஸாரஇி கு.திசைகளை ஓடமிவதுபோல ௪ இரிககா எல் 

லாத்திசைகளிலும ஓட்டவேண்டும, கபடமாகவோ வெளிபபடை 
யாகவோவுள்ள எந்தஉபாயமானது எதிரியைத் துன்பபபடுத்து 

மோ ப|ுதுதான் ௮ஸ்தாமறிநதவரின் ௮ஸ்த்சம், வெட்டுக்கருவியே 

௮ஸ்தாமென்று, சொல்லப்படவில்லை. சத்துருவென்பதும மித்இர 

னென்ப.தும எழு இிவைச்இருபபதுமன்௮ு ; படடயமுமன்்.று, ராஜா 

வே! எவன், எவுனுக்குத தஅன்பததையுண்பெண் ணுகிறானோ saver 

அவளுக்குள் சத் துருவென்.று சொல்லப்படுகிறான், திருப் தியடை



ஹபாபர்வம், ௨௫௭ 

யாமலிருப்பதுதான் 6ச்வரியத்திற்குக்காணம்; அதனால் அதை 

நான்விரும்புேன். ராஜாவே ! விருததியாவதற்கு முயற்சிசெய்வது 

தான் 6.திபின் துணிபு. ராஜ்யத்திலும் செல்வத்திலும் எனதென்றெ 

எண்ணத்தை யாருமசெய்யத்தகாது, முன்கடைதததைப் பிறா 

பிறகுஎடுத்துக்கொள்ளுவார்கள். ௮ஃ.து அசசர்களின் தர்மமென்றே 

௮றிஏன்றனா. இர்இரன் துசோகமபண்ணுவதில்லையென்று வாக் | 

குததத்தஞ்செய்து ஈமுசியென்னும௮ஸ-ஈரனுடைய தலையைவெட்டி. | 

னான். சத்துருவினிடத்தில் ௮வவசையரன ஒழுக்கம எபபோது 

முள்ளதென்று இந் தரனாலேயே நினைக்கபபட்டது. பகையிலலாத 

௮ர௪ன் ஊரைவிடடுச்செல்லாதபிராமமணன் இவவிருவரையும பூமி, 

எலிகளைபடாமபு இன்பதுபோலத் இன்றுதிடுகிறது. சாஜாவே! ஒரு 
மனிதனுக்குப பிறபபினாலேயே பகைவன்இல்லை. எவனுக்கு எவ 

னோடு தொழிலொனறாயிருக்கிறகோ அவனுக்கு ௮வன்பகைவன் 

மற்றஜனங்கள பகைவராகார். எவன் ச,ததுருவின்பக்ஷம ௮பிவிருச் 

இயாவதை அறிவின்மையினால் கவனியாமல விடுகிறானோ அவலுக்கு 

அதச் சத்துருபக்ஷம, இஇதஸைசெய்யாமல விடபபடடசோகம 

போல வேரையறுதது விடுகிறது. பராக்ரமத் தினால மிக்கமேன்மையை 

யடையும சிறியசத்ருவுங்கூட வேரிலஉண்டானபுத்று மாசதைதஇன் 

பதுபோல ௮ருூலிருஈதே 5 gi Damn as ௮ஜமீடவமசத்த 

வசே! பாரதசே/ எதிரியின்சிறபபானது உமக்குபபிரியமாயிருக்க ' 
லாகாது, இகதநீதியானஅ புததிமான்கள தலையிலவைததிருக்கும் 

பாசமாயிருக்கெறது. தன்தேஹசூதின் வளர்சசியைப பாலச இரவி 

யங்கள்விருத் தியாவதை எவன்விரும்புகிருனோ அவன்தான் தன் 

இனத்தாரில சிறபபையடைகருன். உடனே மேன்மையைத்தருவது 

பராக்ரமந்தான். பாண்டவர்களின் 8ீசவரியததைக்காணாமலிருகதால் 

எனக்குப பிராணஸர்தேஹம உண்டாகாஸு. ஆதலால், அந்து 

வரியததைப் பெறக்கடவேன் ) அல்லது யுததத்திலடிபட்டுப படக் 

கடவேன், ராஜாவே! பாண்டவர்கள் காளுக்குகாள் மேலாடன்றனர், 

நம்முடையமேன்மையோ நிலையற்ற தாயிருக்கறது. இர்தகிலைமையி 

லிருக்கின்ற எனக்கு உயிரினாலாவதென்ன 2??? என்றான், 

ந ௩௩



உ௨டு௮) ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

எண்பத்திரண்டாவது அத்தியாயம், 

த்யூதபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 
— 3-4 — 

(சதனியும் துரியோதனனும் சூதாட்டத்தைப்பற்றி வற்புறுத்திச் சோன்ன 
தன்மேல் திநதா£ஷ்டான் பாண்டவர்களையழைத்து 

வரும்படி விதுரரை அனுப்பியது. ) 

சகுனி துரியோதனனைபபார்த்து, : ஐயிப்பவரிற்ெறக்தவனே:' 

பாண்டுபுச் தானான பு இஷ்டிரனிடத்திலுளள எஈதராஜ்யலக்ஷமியைக் 

கண்டு நீ.துயாப்படுகிறுயோ அரஈதராஜ்யலக்ஷமியைச் சூதாட்டத்தி 

னால் நான்வாங்கிவிடுவேன். சாஜாவே ! குர் இபு.த்ரனான யு இஷ்டிரனை 
நீ அழைக்கமாத்இரம் வேண்டும். சான் படை கதலையில் யுத்தஞ்செய் 

யாமலும் பிராணஸமசயத்தையடையாமலும புண்படாமலும பாச் 

சிகைககாஇறைத்து, தெரியாதவனைதர்மராஜனை ஜயிபப தில்ஸமாத் 

தன். பாரதனே / எனதுபநதயங்கள்தாம் விற்களென்றும, காய்கள் 

தாம் அம்புகளென் அம், சூதாட்டசதினுடைய ஈஹஸ்யாதான் காண் 

கயிறென்றும, காய்கலைபபோடும் வகைதான் தேரென்றும் அறி” 
என்றுசொன்னான். பிறகு துரியோதனன், * வேஈகே! சூதாட்டந் 
தெரிந்த இந்தச்சகுனி சூதினாலேயே பாண்டவர்களிடமிருக.து 

ராஜ்யலக்ஷ்மியைவாங்கசத் இறமையுள்ளவனாயிருக்கிறான். அ.தறகு 

நீர் ௮னுமதிகொடுக்கவேண்டும்”” என்றான். இருதசாஷ்டிரன், “*கான் 
எனதுஸஹோதானும் மஹாத்மாவுமான விது£னுடைய” சொலலில் 

நிற்பவன். ௮வனுடன்கலஈது இந்தக்காமியததின்முடிவைத் தெரி 
ந் துகொள்வேன் ” என்றுசொன்னான். துரியோதனன், :' சாஜாவே ! 
அ௮நதவிதுரரும வியாஸரைவிட ௮இகமாகத தெரிஈ தவா தாம) ஆனால் 

வெறுர்தர்மத்தையே சொல்லுவர். ௮௮ ஜபயக்துக்கு ஸாதகமாகாது, 

பாதச்சேஷ்டசே ! ஜயம் தர்மத்இிற்குமாரானது. ஆதலால், தகஇர 

முள்ளவன்தான் ஜயிப்பவன். (வியாஸர௬ும விதுருமாகய) அவராக 

ளிருவரும் (ஜயத்துக்கு) விரோதிகள், நிச்சயபுச்இயுள்ளவிதுசர் 

உமத எண்ணத்தை மாற்றிவிருவா. கெளரவசே / அவர் பாண்டவர் 

களின்விஷயத்தில் ஈன்மைசெய்யஊச்கத்தோடி ர௬ுபபதுபோல என் 

விஷயத் இலில்லை. ஒருமனிதன் பிறர்திறமையையேபற்றித் தன்காரி 

யத்தைஆரமபிச்கலாசகாது, கெளரவசே/ காரியங்களில் இருவரு 

டையபுத்தி ஒன்றாயிருப்ப துமில்லை, 'பயதையொ துக்கக்சொண்டும் 

1 * பயத்திற்கே துலான சாரியங்களைவிலக்கிச் சனனைசசாச்குமதியீனன் 
மழைச்சாலத்தில் ஈாப்பாய்போல இருந்தபடியே மடித்துப்போடிருன் " என் 
ப.து பழைய உரை,
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தன்னைத்தானே காட்பாற்றிக்கொண்டும் மழைக்காலத்தில் நனைந்த 

ஆலமாம்போலிருபபவன் கெடான். வியாதிகளும் யமலும் (ஒரு 

வன்) ஈன்மையையடையுமவரையில் காத.திருபப தில்லை. தான் சக்தனா 
யிருப்பதற்குள்ளாகவே ஈன்மைக்கா குமகாரியங்களைச் செய்யவேண் 

டும்” என்று சொன்னான். இருதராஷ்டிரன்,  புத்தரனே ! எப்படி 
யானாலும பலவான்௧களோடு விசோகம எனக்கிஷ்ட்மாயில்லை. பகை 
யானது மாறுதலையுண்டாக்குகறது. அதுதான் இருமபினாற்செய் 

யபபடாத௮யுதம. சாஜபுதஇரனே ! சண்டையைச் தொடுபபதும் 

கசைகடஈதுபோவதுமாகிய சூ தாட்டமென்னும ௮னர்த்தத்தை ஸாத 
கமென்று நினைக்கிறாய். ௮கதச்சூதாட்டம ஆரமபிககபபடுமாயின் எவ் 
வகையிலாவது காரமையானகத திகளையும அ௮மபுகளையும உண்டாக்க 

விடும்” என்றுசொன்னான். EDGE துரியோதனன், (per 

னோர்களாலும சூதாடடததின்பழசகம் செய்யபபடடி ருக்க து. 
AAO ௮பாயமும யூத்தமும இருஈதிருக்கவிலை. ஆதலால், இப 

போது சருனிசொலலும் வார்ததையை நீர எடுததுக்கொள்ள வேண் 

டும். €க்செத்தில இககொருஸபை செய்யக்கட்டசையிடும, சூதாட்ட 
மானது, ஆடுகிற நமக்கு ஸ்வர்க்கத திறகுச் சிறநதமார்க்கம். ஸ்வர்க் 
கத் திலிருபபவர்களுககுங்கூட ௮ஈதஆடடமே சிறகதது, அதலால், 

அதற்கு ஓப்பு ௮துகான். ௮ரதசசூதாடடததைப டாண்டவர்களு 

டன்கூட நீர்செய்விக்கககடவிீ£ ” என்றுசொன்னான், இருதசாஷ் 

டீரன், **சாஜூன /! நிசொன்னசொல எனக்குபபிரியமாயிலலை. உன 

க்கு எதுவிருபபமோ அதைச்செய்யலாம. இரதசசொலலை நினைத் 

அப பிறகு வருததபபவொய். இபப்டிபபடடசொல் பின்னால் ஸு௦கத் 
தைத்தராதன்றோ? புத்தியும கல்வியுமுளளவணும ஈன்றாகப்பார்த் 
ம ஆரசாய்நதுமிருபபவனுமாகெயெ விதூனாலேயே இவையெலலாம் 

அறியப்பட்டன. க்ஷத்இரியர்களுடைய உயிர்களைமாய்க்கும் ௮ரதப 

பெரும் பயழ் ஈமமாலதடுக்கமுடியாமல்வருகறெது” என் றுசொன்னான். 

புத்திசாலியான இருதராஷ்டி£மஹாசாஜன் இவ்வாறுசொலலி விதி 

பெரிதென்றும் கடக்கமுடியாதென்றும நினைத்து விதியினால்மனமயங 
இச் தன் மகன்சொல்லிலகபபட்டவனாக, வேலைக்காரர்களைப்டார்த் த, 

 நீங்களெல்லாரும ஆயிரம் தூண்களுள்ளஅம, பொன்னினாலும் 

வைடூரியக்கற்களினாலும் விசிதாமானதும, நாறுவாயில்களுடைய 

அம், ஸ்படிகதிதோரணங்களுள்ள தும், 'ஒருகுசேரசம்ரீளமும அவ் 

வளவு அகலமுமுள்ள துமான ஒருசிறாதஸபையை ஜாக்ரதையோடு 

விரைவிற்செய்யுங்கள் ? என்று உசக்கக்கட்டளையிட்டான், பு.த்இ



௨௬0 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

சாலிகளும் வேலையிறறோர்தவாகளும் ஜாகாதையளளவாகளுமான 

அயிரச்கணக்கான சற்பவேலைக்காரர்கள் இருதராஷ்டிரன்சொல்லைக் 

கேட்டவுடன் இர்இக்காமலும் விரைவாகவும் ஸபையைச்செய்தனர். 

௮ந்தச்சபையில் எல்லாப்பொருள்களையம் கொண்டுவஈதுசேர்த்த 

னர். ராஜாவுக்கு நம்பிக்கையான வேலைக்காசர்கள், ௮னேக சத்னங் 

களிழைத்துப் பலீிறமுள்ளதும் புதிய பொன்ளனங்களுள்ள ௮ 

மான அந்த ஸபை விரைவில்முற்றுபபெற்றதைப்பறறி அரசனிடம் 

தெரிவித்தனர். பிறகு தெரிந்தவனான திருதராஷ்டிரமஹாரசாஜன் 

மர்திரிகளிற் ிறறதவரான விதுரரைப்பார்த்து, “ ராஜகுமானான 

ய.திஷ்டிரனிடம் சென்று, ௫ இஈதஎன்ஸபை அ௮ேனேகரதனங்களினால் 

௮ழகாசவும் மிக்கவிலைபெற்ற படுக்கைகளும் அஸனங்களும் நிரம்பின 

தாகவுமிருக்கிறது. நீ ஸஹோதார்களுடன்கூடவநது இதைப்பார்க்க 

வேண்டும். இதில் ஸ்ரேஹிதர்களுக்குள் ஒருசூதாட்டம் ஈடக்க 

வேண்டும் ? ளீன்று கான்சொன்னதாகச்சொட்லி ௮வனைச் சக்கரம் 

Dacs gops gar” என்றுசொன்னான். ஜனமேஜயராஜாவே! 

இருதசாஷ்டிரமஹாராஜன் தன்புத்தூனுடைய எண்ணத்தையறிஈது 

விதியைவெல்லமுடியாதென்றுகினைதது இவ்வாறு செய்தான். ௮றிஞ 

ரிற் சிறஈதவி.துசா அவ்வாறு அகீதியாகக்கட்டளையிடபபட்டபோது 

தமதுபிராதாவினுடைய ௮ந்தச்சொல்லை அங்கேரியாமல், ராஜாவே! 

உம்முடைய இந்தக்கட்டளாயை நான்ஓப்பவில்லை, குலத்திற்குக் 

கெடுதிவருமென்று பயப்படுகிறேன். இவ்வாறுசெய்யாதீர். உமத 

பு.த்.தரர்களுக்குள் வேறுபாடும் சண்டையும் நிசசயமாக உண்டாகும். 

ராஜாவே! இதற்காகவே சூதாட்ட ததைபபற்றிப் பயபபடுகிறேன் ” 

என்றுசொன்னார், திருதராஷ்டிரன், “* விதுரா / விதியானது பிரதி 

கூலமாகாமலிருக்குமாயின் இர்தக்கலகத்தைபபற்றி எனக்குத் துயா 

மில்லை, இந்த உலகமனைத்தும பிரம்மாவினால் விதியின்வசத்தில் 

வைக்கபபட்டுத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, எ.துவும் ஸ்வதந 

திரமாகஇல்லை, விதுரா! ஆதலால், இபபோதே தர்மராஜாவினிடம 

சென்று யாராலும் வெல்லமுடியாதவலும் குஈதிபுத்தினுமான 

அவனை என்சுட்ட&ப்படி விரைவில் ௮ழைத்துவா ” என்றுசொன் 

னான்,



aw Lit LIT al Lp, ௨௭௮ 

எண்பத்துமூன்றாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

— Khe — 
(விதுரரால்அழைக்கப்பட்டபாண்டவர்கள் அஸ்திஐ 

புாம்சேன்று ஸபாப்ரவேசம்சேய்தது.) 

இருதராஷ்டி மஹாசா ஜாவினால் வலிஈது கட்டளயிடபபடட 

விதுரர், உடனே மிக்கவேகமும பலமுழுள்ளவையம நன்ருகபபழக் 

கப்பட்டவையுமான உயர்கதகு இரைகளினால் புத்திசாலியானடாண்ட 

வர்களிடம்போகப் புறப்படடா£, மஹாபுத்திசாலியான விதுரர் 

௮ர்தவழியைத்தாண்டிப பிசாமமணாகளால பூஜிக்கபபெறறுத தர்ம 

ராஜாவின்ஈகாத்தில் பிரவேசிததார். “சாமாகமாவான விசர் குபே 

ரன் இருஹத்துக்கொபபான தாமராஜரூடைய Bh aw Son GUTH FI 
தர்மபுத்ரரான யு.இஷ்டிரரிடமசென்றார், ஆதரியகதை விடாதவரும் 

மஹா தமாவும அஜாதசதருவுமான தர்மபுததிரா ௮ஈதவிதுரசைத தக் 

கபடி. மரியாதையோடுஅழைத்துத் திருதீராஷ்டிரனையும ௮வன்பிள் 

ஊாகளாயிமபற்றிவிசாரிதது, ** விதுசசே / உமக்கு மனமகிழ்ச்சியில்லா 
மை காணப்படுறெது. சகே்ஷமகாரியததோடு வரதிருக்கிறீரா ? பிள் 

ளைகள கிழவருக்கு ௮னுகூலர்களாயிருக்கிறார்களா ? பிரஜைகள் ௮ட 

ங்கியிருக்கன்றனரசா ?'” என்றுவினவினார். (விதுரர்) ** ராஜாவே. 

மஹாத்மாவான இருதசாஷ்டி ரமஹாசாஜா தமபுதரர்களாலும குலத 

தோரசாலும்சூழபபெற்று இர் தின்போல ஸுகமாகஇருக்கிழுர். ௮௧த 

மஹாத்மாவானவர் தமபுகரர்களுடையகுணங்களால மாறறபபட்ட 
வராய் வயலளீனத்தைவிட்டுத் தமமிலேயேஸுகமடைஈது ஸநதோஷ 
முற்றிருக்கிரா. கெளசவராஜாவான இருதசாஸ்டிரர் முதலில் உன் 

னுடையக்ஷூமத்தையும குறைவின்மையையும் விசாரிதது, பிறகு 
புதனே ! உன்ஸ ஹா தார்களின் 'இஈதஸபை உன்ஸபைக்குச் சம 

மான HREM STAGED gi 6வாத பார்க்கவேண்டும, ore 

புதனே! ஸஹோதார்சளுடன் கூட 8இரதச்சபைக்கு வகு ஸ்நே 

ஹிதர்களுக்குள் சொக்கட்டானாட்டத்தைஅடி. மழெவேண்டும், நீக் 

கள் எல்லாரும் சேருவதில் ஈமக்கு விருப்பமிருக்கிற து. கெளாவர்க' 

ளனைவரும் முன்னமே வந்துசேர்க திருக்கின்றனர்? என்று (உனக 

குச்சொல்லுமபடி) சொன்னா. சாஜாவே! ம ு-ஹாத்மாவான தஇருத 
ராவ்டிரமஹாசாஜாவினால் எற்படுத்தப்பட்டு ௮ந்தசசபையில் உட் 

சார்ந்திருக்கும் மோசக்காரர்களான சூதாட்டக்காசர்களை நீபார்க்



௨௭௨ ஸரீ மஹாபாரதம், 

கக்கடவாயென்பதைச்சொல்வதற்காக கான்வர்தேன். இதைக£செய் 
வாயாக” என்றுசொன்னார். யுதிஷ்டிரர், **விதுசசே! சூதாட்டத்தில் 
ஈமக்குக கலகம்சிசசயம, தெரிநஈதவன்எவன் சூதைவிருமபுவன் ? நீர் 

தாம் எதுசரியெனழுநினைக்கிறீர். நாங்களனைவரும உமதுசொற்படி 

நடபபவர்கள் ” என்றுசொன்னார். விதுரர், **விச்வானே.! சூதா 
னது திங்குக்குவேரென்று எனக்குத்தெரியும். அதைத்தடுப்பதற்கு 

நான்முபற்சசெய்தேன், ஆூலும, சாஜா என்னை உன்னிடத் திற்கு 

அனுப்பினார். இதைக்கேடடபிறகு உனக்கு எதுஈன்மையோ ௮தைச் 

செய்துகொள்?” என்றுசொனனார். யுதிஷ்டிரர், * விதுசே! இருத 

ராஷ்டிரமஹாரசாஜருடைய புதரர்களைததவிர வேறு டததக்க சூதர் 

கள் ௮ஙகே யாரிருககிருர்கள் ? எவர்களுடன்சேர்ஈது ரான்பலமுறை 

ஆடவேண்டியிருக்கும ? அவர்களை எமக்குசசொல்லும) உமமைக் 

கேட்டிறேன் ” என்றுகேடடார். விதுரா, ராஜாவே! காகதார 

தே௪த்தாசனாகய, சகுனி எலலாசையுமமிஞ்சி ஆடுகிறவன் ; கைதேர்ஈ 

தவன். காய்கள௮வனுககூவசபபட்டவை. விவிம௪ தி, சி,தர2ஸனன், 
ஸத்யவாதன், புருமிதான், ஜயன் என்னுமாசாகளும் ஆடுகிறவர் 

களே” என்றுசொன்னார். யுதிஷ்டிரர், **மிக்க பயங்கார்களும் 
மோசமே உபாயமாகவுடையவர்களுமான சூதாகள அ௮ரதச்சபையில் 

அவெதற்கு உடகாரகதிருக்கின்றனா,. பிரமமதேவசால் இவவுலக 

மனைததும விதியின்வசத்தில் வைக்கபபடடிருக்கறெ.து, ஒன்றும் ஸ்வ 

தீர திரமாயில்லை. எல்லாஈதெரிஈதவசே /? இருதசாஷ்டிரமஹாசாஜா 
கட்டளையிட்டபிறகு கான் சூதாட்டத்திற்குபபோக விருமபாமலிரு 
க்கவில்லை, புத்சனுக்குப பிதாவின்2மேல பற்று எபபோதும் உள்ளது 

தானே. விதுரரே?! நீர் எனக்கு என்னசொல்லுகிறீரோ wos 
செய்பவனாக இருக்கிறேன். ஜயிக்குஈ இறமையுள்ளசகுனி அதச் 

சடையில என்னை அழையாமலிருப்பானாயின் விருபபமில்லாத நான் 
அவனுடன் ஆடப்போவதில்லை. அழைததபிறகு ஒருபோதும் திரும 
பேன், இது ரான் நெரொளாகவைததுக்கொண்டலிசதம்”” என்று 

சொன்னார். தர்மராஜர் இவ்வாறு விதுசருக்குசசொல்லி உடனே பிர 

யாணத்.இற்குவேண்டியவற்றிற்கெல்லாம கட்டளையிட்டு ஸபைசேரு 

வதற்குமுதல்காள் சன் இனத்தாசோடும் வேலைக்காசர்சகளோடும் 
ஸ்தீரிகளோடுக்கூடத் திரெளபதியை முதன்மையாகவைத்துகொ 
ண்டு புறப்பட்டார், ** சடுஇயில்வர் விழும் மின்னலானு சண் 

ணைப்பறிப்பதுபோல விதியானது மதியைப்பறித்துவிடுகதிறது. மனி 

தீன் வலைகளினாற் கட்டம்பட்டவன்போல விஇக்குவசப்படுஇறொன் ”'



ஹப ரபர்வம், ௨௬௩ 

என்றுசொல்லிவிட்டு, விரரானதர்மராஜா திருதராஷ்டிரன் அவ்வகை 

யாக அழைத்ததைபபொருமல் விதுருடன்கூடப புறபபட்டார். 

பகைவர்களான விராகளைக் கொல்லுகிறவரரன தரீமராஜர் பா ஹ்லிக 

தேசத்துக்கு இரைகஏ பூடடின ரதத்திலேறி சாஜ்யலக்ஷமியால் Qa 

காசித்துக்கொண்டு ஸஹோதார்களோடும விருதுகளோ பிசாம் 

மணர்களைமுன்னிட்டுக்கொண்டு புறபபடடார். பிறகு தம்மிட.ம்வாத 
வேலைக்காரர்களை ஈகாத்சைக்காபபதற்கு நியமித்தார். ராஜசரேஷ்ட 
சான ஜனமேஜயசே / உடனே அவர்கள சாஜாவின்கடடளையைச்செய் 

தனர், சிறநதசகதஇயுளள தர்மராஜாவானவர் தேரையும் விருதுகளை 

யும் நிறுத்திக்கொண்டு பிராமமணாகளால் ஸ்வஸ் இவாசனம்செய் 

வித்தபிறகு ௮ரண்மனையிலிருஈது ளெளிபபட்டா£. பிராமமணர்க 

ளுக்கும மற்றவர்களுக்கும் யாதரா.தானமாக விதிபபடி ரதீனங்களை 

யளித் தச் செல்லகதொடங்கினார். ஜனமேஜயராஜரவே. ஹாசம, 

கிரீடமமுதலிய எலலாஆபாணககளையும் ௮ணிஈதுகொண்டு பொன் 
னிறமாகவிள ங்குகின்ற யுதிஷ்டிரர் எல்லா லக்ஷணஙகளுமபொருகதி 

யதும ராஜஹமலம்போன்ற வெண்மையானவஸ்இரம போர்க்கப 

படடதும ௮றுபதுவய துளள துமாகிய றத 'யானையின்மே SOME 

கொண்டு, பொன்மயமானவே கையில் கெய் ஆகு இசெய்யபபட்டு 

ஜ்வலிக்கும்௮க்கிபோல, சாஜலக்ஷமியினால் பசகாடத்தார். அப 
போது தர்மராஜாவானவர் உற்சாகமுள்ள பனிதர்களோடும் வாஹ 

னங்களோடும் சதங்களின்பெருங்கோஷத்தினால் அகாயச்தைநிசப் 

பிக்கொண்டும், ஸ-டுதர்களாலும்£ மாகதர்களாலும துதிக்கபபெற்ற 

வராய்க் காணங்களுடன் கூடிய ஸ-டுர்யன்செல்வதுபோலப் பெருஞ் 

சேனையுடன்கூடச் சென்றார். வெண்குடை தலைமேற்பிடிக்கபபட்ட 

தனால் பெளர்ணமாஸிச் சர் இரன்போல விளங்கினார். பாதச்மோஷ்ட 
சான தர்மராஜர் பொன்காம்புள்ளவெண்சாமாங்கள் நாற்புறமும் 

வீசப்பெற்றவசாய் வழியில் மனிதர்கள் உண்மையோடும௫ழ்ஈ அ 
சொல்லும், ஜய ஜய” என்ற ஆர்வாதங்களை முறைப்படிபெற் 

றுக்கொண்டார், ஜனமேஜயசாஜாவே ! ரீ£ஜவுக்குப்பின்செல்லும் 

ஸேனாஜனங்களின் * ஹல, ஹல” என்ற ௪ப்தம் அகாயத்தில் நிசம்பி 

நின்றது. ஜனமேஜயராஜாவே !' பலசாலியானபீமஸேனன் சதத்தி 

லேறித் கர்மாஜாவுக்கு முன்சென்மான், ப்ரதச்சேஷ்டரான ஜனமே 

ஜயசாஜாவே / ௮ழகுள்ளவர்களாகிய நகுல ஸ ஹதேவர்களிருவரும் 
ee வெற en nen வவவைவவவவையயவமையயு. கவை யமலம வவவவனாகன். அவைன மெ வை, செவியை   

1 கீகரத்துக்குள் யானை மேலேறிச்சென்று பிறகு” ரதமேறி வழியிற் 
சென்றாரென்று கொள்ளல்வேண்டும்.



௨௬௪ பர்மஹாபாரதம், 

மெத்தைடோடப்பட்டும் அலங்காசங்கள்செய்யப்பட்டுமிருந்த இச 
ண்டு தேர்களின் மேலேறிப் பெருஞ்சேனையைம௫ழ்வித் துக்கொண்டு 

சாஜாவுக்கிருபக்கங்களிலும சென்றனர். வீரனும் ஆயுசம்பிடி ததவ 
ரிற்சிறர் தவனும் வெண்மையான குதிசைகளுள்ளவனுமாகிய அர்ஜஈ 

னன் அக்னிபகவான்்கொடுத்த சதததிலேறிக் காண்டீபத்தையெடு 
த்.துக்கொண்டு பின்சென்றான். ஜனமேஜயராஜாவே G5 BY ST 

ரானயு இஷ்டிரா சேனையின்ஈடுவிற சென்றார். ஜனமேஜயாஜாவே ! 

௮ழகான ௮ங்கங்களையுடைய தரசெளபதிமுதலிய ௮சசிகள் வேலைக் 
காரிகளோடும் விருதுகளோ டுங்கூடப் பலவிதமான வாஹனல்களிலே 

றிப் பெருஞசேனையுடன் சாஜாவுக்கு முனசென்றனா, ஜனமேஜய 
ரரஜாவே.! வழியிறசெல்லுகின்ற பாண்டவாகளின்் சேனை, மனிதர்க 

ளும் யானைகளும் குதிரைகளும் நிரமபினதும கொடிகளோடுகூடிய 

உயர்ந்த தோகளுள்ளஅம சிறஈத கததஇிகளைத்தரிதததும சங்கங்கள், 

அர்துபிகள், தாளங்கள், புலலாங்குழலகள், வீணைகள இவைகளின் 
முழக்கங்களினால் பெருஞ்சப்தமுள்ளதுமாக விளங்கிற்று, ஆதிகாலத் 

இல் லங்கையில் வஸித்துக்கொண்டிருஈத குபோன் பெரியவேனை 

யுடன் மிகசசிறபபாகத தேவாஜாவான இஈ.தரனிடம சென்றது 

போலக் குபோனுக்கொபபான தர்மராஜாவும எண்ணமுடியாத பெ 
ருமையையுடையதான நிரமபினஸேனைபுடன் சென்முர், ஜனமேஜய 

மஹாராஜாவே! அ௮தத்தர்மராஜர் தடாகங்களையும ஈஇகளையும் காடு 
களையும சோலைகளையுமதாண்டி ஈகாததையடைகதார். கெளசவசா 
ஜாவான அரதயுதிஷ்டிரர் ஹஸ்இிலுபுரத்திற்குச் சமீபதஇல் ஸேனை 

களுடன் விடுதியைச் செய்துகொண்டார். க்ஷேமமாடிம் மேடுபள்ள 

மில்லாமலுமிருக்குமிடத்தில் தர்மபுத்தரர் வாஸஞ்செய்தார், ஜன 
மேஜயராஜாவே ! பிறகு விதுசர் வயஸனத்திறை தழுதழுத்த கூர 

லோடு தர்மராஜாவையமைதது, இருதராஷ்டிரன் செய்யக்கரு இன 

விஷபமெல்லரவற்றையும் Lt GLI. அவருக்குச்சொன்னார். அவர் 
சொன்னசைக்கேட்டுத் தர்மாராஜாவானவர், விதுர! எ என்னையழை 
தீதது எனக்குப் பொறுக்கவில்லை, எனக்கு விரகமன்றோ இருக்கி 

றது. உலகத்திலுள்ள பிராம்மணர்களுக்கும் பிரஜைகளுக்கும் எப் 

போதும் கேமமுண்டாகக்கடவது”” என்றுசொன்னார். அதன் 

பிறகு திருதராஷ்டிரனாலும சாலச்தினுடையவன்மையினாலும் ௮ழை 

க்சப்பட்ட தர்மராஜாவானவர் அ௮ஸ்இனாபா£த்இல் பிரவேடித்தார், 

தர்மாஜாவானகர் ௮ஸ்.தினாபுசம்சேர்ந்தபிறகு திருதசாஷ்டிரனுடை 

யர ஹ.த்திற்குப்போனார். பிரபுவும் தர்மாத்மாவுமான யு இஸஷ்டிசர்



anit uit a tb. உட 

திருதசாஷ்டிரனையும் பிஷ்மரையும் துசோணமையும் கர்ணனையும் இரு 

பரையும் ௮சுவத்தாமாவையும் தகுதபபடி ஸுஇத்தார். சிறந்த 
கைகளையுடைய வீரரான தர்மராஜர் பிறகு சோமதத்தனையும் தமது 
பிராதாவான துரியே,தனனையும சகுனியையும் முன்னமே அங்கு 
வந்திருஈக ௮ரசர்களையும வீரனான துச்சாலனன்முதலிய ஸஹேர் 

தரர்களனைவரையும் ஜயத்ரகனையும மறறக் கெளாவர்களனைவரையும் 

ஸந்.இத்தார், சிற ககைகளையுடைய தர்மராஜர் ஸஹோதார்களனைவ 
சாலும் சூழபபெற்றுச் சிறகதபுக்திசாலியான இருதராஷ்டிரமஹா 
சாஜாவினுடைய அ௮ரஈதபபுரச்திற பிரவேடுத்தார், ஈக்ஷத்இரங்களாற் 
சூழப்பெற்ற சோஹிணியைபபோல மருமக்களால் எப்போதும் சூழ 
ப்பட்ட பதிவரதையான காந்தாரியை அககேகண்டார். அவர் கார் 
தாரியை நமஸ்கரித்து, அவளால் ஆர்வ இக்கபபெற்று, வய தசென்ற 

வனும் அறிவே கண்ணாகவுடையவனும சரஜாவும, தந்தையுமான 
இருதசாஷ்டிரனைக்கண்டார், ஜனமேஜயராஜாவே? Broly Ss BTA 

பீமஸேனன்முதலான மற்றநா அ)பாண்டவர்களும இருதசாஷ்டிரமஹா 
ராஜாவினால் உசசிபில் மோக்கப்பெற்றனர். ராஜாவே! காண்பதற் 
இனிய புருஷச்சேஷ்டர்களான அ௮ஈதபபாண்டவர்களைக் கண்ட தனால் 
குருவம்சத்தவர்களுக்கு ஸநதோலமுண்டாயிற்று. அந்தப்பாண்ட 
வர்கள் இருதராஷ்டி 7மஹாசாஜாவுடைய அணுமதிபெற்று ச,தீனங்கள் 

நிரம்பின இரு ஹங்களில் பிரவே௫த்தனர். அங்குவஈகவர்கள் திரெள 
பதிமுதலான ஸ்இிரீகமாயும் கண்டனா, ஜ்வலிப்பதுபோலப் பிரகா 
சிக்கன்ற தரெளபதியின் பெருஞ்செல்வததைக்கண்டு திருதசாஷ்டி 
ரன்மருமக்கள் மனத்தில் ௮இகஸநதோஷமுள்ளவர்களாக இருக்க 
வில்லை. பிறகு'புருவச்சேஷ்டர்களான பாண்டவாகள் ஸ்திரீகளுடன் 
தனித்தனியே பேச்சென்று தேகபபயிற்சிமுதலான காரியங்களை 
யும் ௮லங்காசங்களையும்செய்தபிறகு ஸு இயாவர்தனம்முதலிய சட 

மைகளைச்செய்து உயார்த சார்துகளையணிரீது கொண்டும் சுபத்தைச் 
சர் இத். துக்கொண்டும் பிசாம்மணர்களால் ஸ்வஸ் திவாசனம்செய்வித்.து 
மனத்இற்தினிபையான உண்வுகளையுண்டு தீம்தம்படுக்கையறைகளிற் 
பிரவேசித்து மங்கையர்களின் கானங்களைக் கேட்டுக்கொண்டு நித் 
இரை செய்தனர். பெண்கலவியபில் கலஈத அந்தப்பாண்டவர்களுக்கு 

அவ்விசவு ஸுகமாகச்சென்ற து. * செொமபரிகரஞ் செய்துகொண்ட 
பிறகு வர்திகளால ஐுதிக்கபபெற்று விடியற்காலத்தில் நித் இசையை 
விட்டெழுர்தனர். அவர்களனைவரும் 'இசவுமுழு.தும் ஸுகமாயிரு 
ர் காலையில் கடமைகளை முடித்துக்கொண்டு சூதாட்டக்காரர்ச 
ளால் அழைத்கப்பெற்றவர்களாக ௮ழகானஸபையிறி பிவேசிக்கனர். 

  

B he



௨௭௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

எண்பத்துநான்காவது அத்தியாயம். 

தயூதபர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

ஆகு 

(தரீமபுத்திரநக்கம் சதனிக்தம் ஸம்வாதம்,) 

  

யு. இிஷ்டிராமுகலான பாண்டவர்கள் அ௮ந்தஸடையில் பிரவே 

சித்து ௮சசர்களனைவரையும் ஸந்இத்து, பூஜிக்கத்தக்கவர்களைப்பிரா 

யத்துக்குத்தக்கபடி சேர்ர் அபூஜித்து AA Srp உயர்ர்தமெத்தைக 

ஞள்ளவையுமான ஆலளனக்சுளில் தகுதியின்படி உட்கார்ந்தனர். 
௮ந்தஸபையில் பாண்டவர்களும் மற்ற எல்லா அ௮சசர்களும் உட்கார்ர்த 

பிறகு ஸுஈபலபுதானான சகுனி யுஇஷ்டிரரைநோக்க, ராஜனே! 
யுதிஷ்டிரனே. ஸபையில் ஆட்டத்துணி விரிக்கப்பட்டிருக்கற.து. 

எல்லாரும் உன்னை எதிர்பார்த் துக்கொண்டிருக்கறார்கள். காய்களை 
உருட்டி விளையாவெதற்கு ஸமயம்கொடுக்கவேண்டும்'” என்றுசொன் 
ஞன். அதற்கு யுதிஷ்டிரர், ராஜனே? சூதாடுவதானது மோச 

மும்பாவமூமானது, அதில் க்ஷத்ரியனுக்குரிய பராக்கெமமில்லை. நிச் 

சயமானநீதியும் ஒழுங்குமில்லை. நீ ஏன்ளுதைப் புகழுகிறாய்? சூத 

னுடையமோசத்தில் கெளசவத்தையாரும்புகழ்வ தில்லை, சகுனியே | 

கொடியவன்போல இவ்வகையான தப்புவழியால் எம்மைஜயிக். 
காதே” என்றுசொன்னார். சகுனி, * அடுகிறமுறைதெரிந்து காய் 
களிலுண்டாகும் மாறு தல்களில் சோர்வில்லாமல் கணக்கையும்ஆட் 
டத்தையும்௮றியும் மஹாபுத்திசாலிதான் ராஜ்யகாரியங்களிலும் 

எதையும்தாங்குவான். குஈஇபுத்னே ! பாச்சிகைகளில் ஈமதுபந்த 
யம் பிறசைதீ2தோற்கச்செய்யும் அதனாலேதான், இதில்குற்றமுண் 

டாகிறது, சாஜாவே? ஆடுவோம்) பயப்படாதே; பர்தபம்வை ; 
காலதாமதம்செய்யாதே” என்றான், 

யு.இஞ்டிரர், ** இவ்வுலகமார்க்கங்களில் எப்போதும் இரிஈது 

கொண்டிருக்கும் ௮ஸிபரும் தேவலருமாகிய முனிச்சேஷ்டர்கள், 

“சூதர்களுடன் மோசமா.கச்செய்யும் சூதாடடமான து பாவம். யுத் 

தத்தில் தர்மமாகஜயிப்பதுதான் சிலாக்யமானது. சூதாவெது சிலாக் 

இயமன்று, ஆர்யரா்கள் மிலேச்சபாஷைபேசார் ; மோசஞ்செய்யார், 

பாவமும் வஞ்சகமுமில்லாதது யுத்தம். ௮ தான் ஸத்புருஷர்க 
ளுக்குவிரதம் £ என் றுசொல்லியிருக்கன்றனர். காம் கூடி யவசையில் 

பிராம்மணர்சளை சக்ஷிப்பதற்கும் தஅஷ்டர்களை ச்ச்ஷிப்பதற்கும் முயலு 

இம், அதுதான் ஈமக்குத்தனம். சகுனியே / அக்சம்மாகச் சூதா



ஸ்பாபர்வம், ௨௭௭ 

டிப் பிறரை ஜயிக்காதே. வஞ்சகததினால் ஸ-ஈகங்களையும் தனங்களை 
யும் அடைய கான்விரும்புவதில்லை. ஸமர்த்தனான சூதாடுகறவளு 
டைய ஈடை கெளசவிக்கபபடுவ இல்லை ”? TH HOF TET. அதற் 
குச் சகுனி, '* யுதிஷ்டிரா ! வேதமோ தனவன் 'வேதமோதாதவசை 
யும், கற்றுணர்ஈதவன் கற்றுணராதவரையும் ஜயிக்கப்போவது மோ௪ 
நதான். ஜனங்கள் ௮தை மோசமென்று கூறுவதில்லை. யு.இஷ்டிரா ! 

அ௮வவாறே சூதாட்டததில் கற்றுணாந்தவன் : கற்றுணரா தவரையும், 

௮ஸ்தாத்தேர்ச்சியுள்ளவன் ௮ஸ்தாத்தோசூயில்லா தவனையும, மிகு 

நதபலமுள்ளவன் பலமகுறைந்தவனையும் ஜயிக்கப்போவதும் மோச 

தான். இவவாறே எலலாச்செய்கைகளிலும கெரிஈதவன் தெரியாத 

வர்களை ஜயிக்கபபோவது மோசாசாஸ், ஜனங்கள் ௮தை மோச 

மென்பதில்லை, அப்படி. நீ என்னிடமவருவதை மோசமாகநினைப்பா 

யாயின், உனக்குப பயமிருக்குமாயின், அட்டததை விட்டுவிடு” 

என்றுசொன்னான். யுதிஷ்டிரர், 4 அரசனே ்” அழைக்கப்பட்டபிறகு 

இரும்புவ தில்லை. இது நான் வைத்துக்கொண்டிருக்கும் விரதம். விதி 

பெரி. விதியின்வ௪த்தில் நானிருக்கிறேன். இகதச சேர்க்கையில் 

ரான் யாரோடு ஆடவேண்டியிருக்கும்? எனக்கு எ.திர்ப்பந்தயம் 

வைப்பவன் யாசென்று தெரிஈதபிறகு ஆட்டம்ஈடக்கலாம்”” என்று 

சொன்னார், துரியோதனன், *! அரசனே ' ரத்கங்களையும் தனஙகளை 

யம நான்கொடுபபேன். எனது மாமாவாகய இரதச்சகுனி எனக் 
காக ஆவொன் ”” என்றான். யுதிஷ்டிரர், “* ஒருவனுக்காக மற்றொரு 
வன்ஆடுவது தவறாக எனக்குத்,தோன்றுறது. தெரிர்தவனே ! 

அதைச் தெரிரதுகொள், அ௮பபடியும் இஷ்டமிருகதால் நடக்கட்டும்” 

என்னார். 

  

எண்பத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
பி இக 

(திஷ்டார$தம் சதுனிக்தம் எற்ததப்டத்தில யுதிஷ்டிரர் 
பொருள்களைத் தோற்றது.” 

  

சூதாட்டம் ஆசம்பிக்கப்படும்போது ௮வ்வசசர்களனைவரும் 

இருதராஷ்டிரனை முன்னிட்டுக்கொண்டு ௮கஈதச்சபைக்குப் போயினர். 
ஜனமேஜயசே! பீஷ்மர், துரோணா, இருப், ஏறநதபுத இமானான 

விதுரர் ,இவர்கள்மட்டும் மனத்தில் ௮திக திருப் தியில்லாமல் திருத 

1 இங்கு * அச்ரோத்ரியாக ? என்றபாடங் கொள்ளப்பட்டது,



௨௬௮) ஸீமஹாபாரதம்.. 

ராஷ்டிரனை ௮னுஸரித்தனர். மஹாபராக்சமசாலிகளும் சிங்கம்போ 

ன்ற, கழுத்துள்ளவர்களுமாகிய அவர்கள் இறந்த பலளிம்மாலனங்க 
ளில் சிலர் இருவர்களாகச் சேர்ந்தும் சிலர் தனித் தம் உட்கார்ந்தனர், 
ஜனமேஜயராஜாவே ! அஈதமஹானுபாவர்களான அரசச்ர்கள் சேர்ந்த 
னால் அந்தச்சபையானது தேவர்கள் சோகத தெய்வலோகம்போல 
விளங்கிற்று, எல்லாரும் வேதங்கள் தெரிஈதவர்கள், எல்லாரும் 
சூரர்கள், எல்லாரும் ஒளியுள்ள உருவங்ககாயுடையவர்கள். ஜன 
மேஜயமஹாசாஜாவே 7 அவர்கள் வர்தவுடன் சனேகெர்களுக்குள் 
சூதாட்டமானது ஈடக்கத்தொடங்கற்.று அப்போது யுதிஷ்டிரர், 
* ராஜாவே ! மிசகவிலைபெற்ற தும் கடற்சுழிபில உண்டானதும் என் 
னணுடையஹாரத்தில் முதன்மையானதும் சிறந்த பொற்கட்டினால் 
அலங்கரிக்கபபட்டதும றத ஒளியுள்ள துமாய இர்தாத்தனம் 
எனதபொருள். மஹாசாஜாவே ! என்னோடு எதிர்ஆட்டம் ஆடுவ 

தற்குச் சரியான்பந்தயம் உனக்கென்ன இருக்றெ.து ??” என்றுகேட்சு, 
துரியோதனன், “சத தினங்களும் மிக்க அஇகமானதனங்களும் என் 
னிடத்திலுமிருக்க்றன ; இரவியங்களைப்பற்றி எனக்கு விரோத 
மில்லை, இகத.ஆட்டத்தை ஜயி” என்றுசொன்னான், உடனே பாச் 
கைகளின் உண்மையையறிந்த சகுனி அந்தக்காய்களைக் கையிலெடு 

த்தான், *ஜயித்தாய்விட்டது' என்றே புஅிஞ்டிருக்குசசொன்னான். 
யுதிஷ்டிரா, *கொழுததவனே 7 சகுனியே/! ஆ ஆ.  சூதாட்டததில் 
மோசமாகவே உன்னால் ஜயிக்கபபட்டேன், இன்னும் இருவரும் 

ie ஆடுவோம, ஆயிர 'நிஷ்கங்கள் நிரம்பின 2 eae 
அழியாத பொன்பொக்வெமும் மிகு தியான சிறந்ததங்கமும் 

என்னிடமிருக்ளொ்றன. 3இஃது என்னுடையதனம். இதனைவைத்து 

நான் உன்னுடன்.இடுகிறேன் *' என்றுசொன்னார். இவ்வாறுசொல்ல 

ப்பட்ட சகுனி கெளாவர்களுடைய வமசத்தை விருத்திசெய்பவரும 
பாண்டவர்களில் கூத்தவரும ஸதயநதவராதவருமான தர்மராஜரை 
நோக்கி * ஜயித்தாய்விட்டிது' என்றேசொன்னான். யுஇஷ்டிரர், ஆயி 
ரம்தேர்களுக்கு ஸமமான அம, புலிக்தோலினால் மூடப்பட்டதும, 

௮சையாதனும், அழகானசச்காங்களும் மற்றஸாமான்களுமுள்ள தும், 
சதங்கைகளின் மாலைகளினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தும், ஒளியுள்ள 
  

1 தாற்றெட்டுப்பலம்கெர்ண்ட பொன்காணயம், கு 
2 பெட்டிகள் ' என்பது பழையவுரை, 
3 தொருதிபற்றி ஒருமையாகச் கூறுகிறார். இங்கனம் அருமிடச்சோ 

லுங் சண்டுகொள்ச,



ஸப ாரபர்வம, ௨௬௧௬ 

அம், மேகமுழக்கமபோலும கடலொலிபோலும் சப்தமுள்ள தும், 

காமேறிவந்ததும், சாஜூதமுமாகய கொற்றத்தேர் இதோகிருக்கி 
pw *குராம் என்னும் பக்ஷிபோல (வெண்மை) நிறமுள்ளவையும் 

எல்லாத்தேசங்களிலும பழக்கமுள்ளவையுமான Aone «Os 

குதிரைகள் இத ரதத்தை இழுக்கின்றன. பூமிபிலஸஞ்சரிக்கும 

பிசாணிகள் இவற்றின்காலடியிலிருஈது விடுபடமாடடா. அரசனே | 

இஃது என்தனம. இதனால கான் உன்னோடு ஆடுவேன் '” என்று 

சொன்னார். இதைக்கேட்டவுடன் தன்னிடத இல நிச்சயமுள்ள சகுனி 
வஞ்சகத்தை ஆச்சயிதது ' ஜயிததாய்விட்டது ' என்றேயு இஷ்டிரருக் 

குச்சொன்னான். பிறகு யு.இஷ்டிரா, ** இளமைபபருவ த் இலிருபபவர் 

களும, டொன்னிறமுள்ளவர்களும, சங்குவளைகளையும CO gr at evden son 

யும் கழுத்தில் காசுமாலைககாயம மறறுமுள்ள மிக்சுவிலைபெறற அப 
ரணங்களையும பூமால்களையும ௮ணிஈதவாகளும, உயர்ஈத துடைகளை 

உடுததுச் சாஈதணிநது சதனககளையும மொன்களைபும தரித்தவர்க 
ளும, அ௮றுபததூகான்கு கலைகளிலும தேர்கதவாகஞும, ஆடடத இ 

லும் பாட்டிலும ஸமர்கதர்களுமான நாறாயிரம தாஸிகள் என்கட 

டனையின்படி ஸ்ராதகாகளுக்கும மகஇரிகளுக்கும ௮சசர்களுக்கும 
பணிவிடை. செய்துகொண்டி ருக்கின்றனா. அரசனே! இஃது என் 

தனம். இதனால் நான் உன்னுடன் ஆடுகிறேன் ”” என்றுசொன்னார், 
தன்னுள் நிசசயமுள்ளச௪குனி அதைக்கேட்டு மோசததைக் கடப 

பிடித்து, ' ஜயிததாயிற்று' என்றே யு இிஷ்டாருக்குசசொன்னான். மறு 
படியும் Wy இஷ்டிரர், “ஸமாததாகளும, அனுகூலர்களும, எப்போதும் 

உயர்ஈதபோர்வைகமையும் ஆடைகளையும்தரிததவர்களும, அறிவிலும் 

புததியிலும ” சிறகதவர்களும, ஜிதேரந திரியாகளும, இளமைபபரு 

வத்திலிருபபவர்களும், ஒளியுள்ள குண்டலங்களை த தரித;.தவர்களும, ' 

இரவும்பகலும் பாததரலகளைக கையிலெடுததுக்கோண்டு ௮இிதிக 
ஞுக்குப (2பாஜனம் பரிமாறுறவர்களுமான தாஸாகள் .நாருயிசவர், 

என்னிடத திலிருககின்றகர். வேகதனே$ இஃது என்தனம; இத 

னால் ரன் உன்னுடன் ஆடுவேன் ”” என்றுசொன்னார். தன்னுள் 

நிச்சயமுள்ளசகுனி அதைக்கேட்டு மோசத்தைக கடைப்பிடிதது 
 ஐயித்தாய்விட்டது ' என்றே யு.திஷ்டிரருக்குச் சொன்னான். மறு 
  

  

1 குமுத” என்று பாடங்கொண்டு, ! குமூ.சம்போல வெண் மையான * 
என்பது பழையவுரை, 

2 எவ்வளவு வேகமுள்ளவற்றையும் இவை பிடித்துவிடும், 
3 மூலத்தில் ! நிஷ்சம்' என்றிருச் த,



2.610 ஸீம்ஹாபாரத்ம்,. 

படியும் யுதிஷ்டிரர், * ஸுபலபுக்சனே ! பொற்கச்சை கட்டினவை 

யும், மஸ் தகங்களுக்கு அலங்காரங்கள் செய்யபபட்டவையும், 'பத்மம் 
என்னும் சிவப்புப் புள்ளிகளுள்ளவையும், பொன்மாலைகள் பூண்ட 

வையும், யுத்தங்களிலுள்ள எல்லாக் கோலங்களையும் பொறுக்கும் 

படி. ஈன்றாகப் பழக்கபபட்டவையும், கலபபைக்கால்கள்போன்ற தர் 
தங்களும் பெருஈதேகங்களுமுள்ளவையுமான ஆயிசம் மதயானைகள் 

என்னிட மிருக்கன்றன. ஓவ்வொன்றுக்கும எவ்வெட்டுப் பெண் 

யானைகள் இருக்கின்றன. நீருண்ட மேகங்கள்போன்ற அநதயானைக 

ளெல்லாம் ஈசாங்களையே அழித்துவிடும். சாஜாவே! இஃது என் 
தனம. இதனால் கான் உன்னுடன் ஆடுவேன் ”” என்றுசொன்னார். 

இவவா.றுசொன்ன யுஇிஷ்டிரரைபபார்தது நகைத்துக்கொண்டே 

ஸுபலன்பு தானான சகுனி, * ஜயிததாய்விடடது' என்றுசொன்னான். 
யு.இஷ்டிரா், * பொன்மயமான ஏர்க்கால்களுள்ளவையும், சிறர்தகொடி 

கள் கட்டினவையும, ௮டங்கின குதிரைகளோடும வி௫ித்சயுத்தங்கள் 

செய்யத்தக்க தேராளிகளோடுங் கூடியவையுமான தேர்கள் ஆயிரம் 

என்னிடத்திலிருக்கின்றன. ௮ந்தச்தேராளிகளில ஒவ்வொருவனும் 

ஆயிசமபொன்னுக்கு மேற்பட்ட சமபளமவாங்குகிறவன். அவர்கள் 
யுத்தஞ்செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும மாலஸகதோறும சம்பளம் 

கொடுக்கப்படும். சாஜாவே/ இஃது என்தனம. இதனால் நான் உன் 

னுடன் ஆடுவேன் ”” என்.றுசொன்னார். மனதில் பகைவைத்தவளும் 

கெட்டஎண்ணமுள்ளவலுமாகிய சகுனி ௮வா இவ்வாறு சொன்ன 

வுடன், ' ஜயித்தாயிற்று * என்றே யுதிஷ்டிரருக்குசசொன்னான். யு.இ 
ஷ்டிரர், *“யுததத்தில ாஜுனனால் தோலவியடைந்த சித்ராதன் 

என்னும் கந்தர்வன் ௮ர்ஜுனன்மேல ஸ(தோஷமடைகஈது குருவி 

"போலச் சித் இரநிறமுள்ளவையும பொன்மாலைபூண்டவையமான கந 

தர்வலோகதலுக் குதிரைகளை அர்ஜுனனுக்கு அன்புடன் அளித் 

இருக்கொன். ராஜாவே. இஃது என்தனம. இதனால் கான் உன்னு 

டன் ஆடுவேன் * என்றுசொன்னார், தன்னுள் நிச்சயமுள்ளசகுனி 

இதைச்கேட்டு மோசத்தைக் கடைபபிடித்்அ, ' ஜயித்தாய்விட்டது ” 

என்றே யு.இஷ்டிரருக்குச்சொன்னான். மறுபடியும் யுதிஷ்டிரர், ** பதி 
னாயிரம் சிறஈத ரதங்களும் வண்டிகளும் பலவகைக்குதிரைகளும் பூட் 
டியேயிருக்கின்றன. அப்படியே ஒவ்வொரு வர்ணதசதிலிருஈதும் ஆயி 

யிரக்கணக்காகப பொறுக்யெடுக்கப்பட்ட சிறந்த பராக்சமநுள்ள 
  

| மூலத்தில் ‘upsides’ creer BG 8S pap. கழுத்திலும் சபோலத்தி 
லும் தாமரைழலர்போன் ம புள்ளிசஞள்ளவை ? என்பத பழையவுசை,
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வீரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்திருக்கன்றனர். அவர்கள் பாலைக்குடி த் 
அக்கொண்டும் சம்பா ௮ரிசிச்சோற்றை யுண்டுகொண்டும் இருக்கின்ற 

னர். எல்லாரும் அகன்றமார்புள்ளவர்கஸ் அவாகள் ௮றுப இனா 

Geer. ராஜாவே! இஃது என்தனம். இதனால் நான் உன்னோடு 

வேன் ” என்றுசொன்னூ. தன்னில் நிசசயமுளளசகுனி இதைக் 

கேட்டு மோசத்தைச் கடைபபிடித௮, * ஜயித்தாய்விட்டது ' என்றே 
யுதிஷ்டிரருக்குச் சொன்னான். yaya * துரியோதனா! ஓவ் 

வொன்றிலும ௮வ்வைஈது துசோணங்கள் விலைமதிக்கபபடாத சற 
ந்த ஆணிப்பொன்னடஙனைவையான நானூறுசெம்பு இருமபுபபாத் 
இரங்கள் இருக்கின்றன. சாஜாவே.! இஃது என்தனம, இதனால் 
நான் உன்னுடன் ஆடுவேன் ”” என்றுசொன்னார், தன்னுள் நிச்சய 

முள்ளசகுனி இதைக்கேட்டு மோசத்தைக் கடைப்பிடித்து, 'ஜயித் 
தாய்விடடது ' என்றே யு.இிஷ்டிரருககுசசொன்னான், 

  

எண்பத்தாறாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
     

(விதுரர் திநதராஷ்டிரனிடம் சூதர்ட்டத்தை நீறுத்தச்சோன்னது,.) 

இவ்வாறு எல்லாப் பொருள்களையும் கொண்டுபோவதாயெ 
கொடிய சூதாட்டமானது ஈடத்தபபடுமபோறு, எல்லாஸநதேஹஸ் 

களையும் விடுவிபபவராகய விதுரழ் தஇிருதாாஷ்டிரனுக்குச் சொல்லலா 

ஞர் :-* பரதவம்சத்து மஹாசாஜாவே ! நான் உமக்குச் சொல்லப் 

போவதை நீர் தெரிந்துகொள்ளும். இறக்கப்போகிறவனுக்கு மருந்து 
எபபடியோ அப்படியே கேள்வி உமக்குப் பிரியப்படாமலுமிருக்கும். 

கெடுநினைவுள்ளவலும் பரதவம்௪த்தைக் கெடுப்பவனுமாகிய இரதத் 

துரியோதனன் முன்னர்பபிறந்தபோதே நறிபோல விகராமானஞா 
லோடு ஊளையிட்டானன்றோ? இவன் உங்கள்மாணததுக்கு ஜஹேதுவா 

யிருக்க தகும். துரியோதனன் வடிவக விட்டுக்குள் ஈரியிருப் 
பதை கீர் அன்பினால் அறியவில்லை. எனது நீதியுள்ளசொல்லைஃசே 

ளும். தேனெடுப்பவன் தேன்கிடைத்சதபோது தன்விமுசைக்குக் கார 

ணமான மலைச்சரிவைப பார்ப்பஇலலை ; . தேனிருக்குமிடத்தில்ஏ.றி 
௮ இலேயே ஆழ்ஈ துபோடறான் ) அதனால், விழவும் விழுகிறான். அப் 

படியே இர்தத் துரியோதனலும் ரூசாட்டமென் ஓம்தேனில் மயக் 

இச் தான் விழுவதைப்பற்றி ஆராய்க துபார்க்கவில்லை. மஹாசதர்க



௨௭௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ளோடு பகைசெய்வதனால் வரும்கெடுதியை அறியவில்லை. மிகத்தெ 
ரிந்திவசே 1 முன்னர் போஜவம்சத்தாருக்குள்ளேயே ௮ஸமஞ்சஸ 

னென்னும் புத்திரனை ஈச£த்தோருடைய ஈன்மைக்காகத் தந்தையே 

விட்டுவிட்டானென்று எனக்குத்தெரியும், பசைவரைக் கொல் லுற 

வசாகய இருஷ்ணபகவானால் கம்ஸன் கொல்லபபட்டபோ ௮ அவர்கட்' 
டளையினால் ௮ந்தகர்களும் யாதவர்களும் டோஜர்களும்சேர்ச்து கம் 

ஸனை விட்டுவிட்டனர். அதனால், ௮ந்தக்குலச்தோரனைவரும் ௮ 2னக 
வருஷகாலங்களாக ஸந்தோஷமாயிருக்கன்றனர். அர்ஜுனன் உமது 

கட்டளையினால் துரியோதனனை அழிக்கட்டும, இந்தப்பாபியையழி 
ப்பதனால் மற்றக்கெளாவர்கள் ஸுகமாக மகிழ்க இருக்கட்டும். சாஜா 

வே. காக்கையும் ஈரியமாகி.ப துரியோதனனைக்கொடுத்து மயில்க 

ளும் புலிகளுமாகிய பாண்டவர்களை விலைக்குவாங்கும. துயாக்கட 

லில் கீர்முழுகவேண்டாம். ஒருகுலத்திற்காக ஒருமனிதனை விட்டு 
விடவேண்டும். சேசத்திற்காகக் ரொமத்தை விடவேண்டும், தனக் 

காகப பூமியையே விட்டுவிடவேண்டும். எல்லாகதெரிஈதவரும் எல் 

லாருடைய அபிப்பிராயங்களையும் ௮றிகதவரும சத்துருக்களெல்லா 
ருக்கும் பயத்தைத தருபவருமாகிய சுக்சொசாரியர் ஜம்பாஸமானை 
விடவேண்டியதற்காக ௮ஸுசசசேஷ்டர்களைப பார்த்து இவ்வாறு 
சொன்னார். ஒரு சாஜாவானவன் பொன்னை௱னுகின்ம சிலகாட்பெ 

பறவைகளை விட்டில்கொணர்துவைத்துக்கொண்டு பொன்னாசை 
யினால் ௮வற்றைக்கொன்றுவிட்டானாம். வீரரே! பொன்னைவிரும் 

பின௮வ்வாசன் பொன்னையெல்லாம் ஒரேகாலத்தில் அனுபவிக்கும் 

ஆசையினால் கண்ணில்லாமல் எ திர்காலமகிகற்காலமி£ண்டின்லாபக் 
களையும் உடனேயழித்துவிட்டான். வேத / ஆதலால, நீரும் ௮வ 
னைப்போல?2வ டொருளாசைகொண்டு பாண்டவர்களுக்குக் துசோ 

கம் செய்யலாகாது பறவைகளைக்கொன்றபுருஷனைப?பால gone 

கொண்டகீரும் பின்னால்துயரபபடுவீர், பாசதசே.! புஷ்பக்காசன் 
தோட்டத்தில்அன்புசெய்து (காப்பாற்றி) பூத்தபுஷ்பங்களைமட்டும் 
எடுத்துக்கொள்ளூவ அப்ல 8ீர் பாண்டவர்களிடம ன்புவைத்து 

அப்போது௮ப்போது அவர்கள் பிரியபபட்டுக்கொடுக்கும தனங்களை 

வாங்கிக்கொள்ளும் ; இவைப்பவன் மாங்களைக்கொளுத்துவ.துபோல 

அவர்களை 'வேரோடுகொளுத்தாதீர்) பி பிள்ளைகள் மக் இிரிகள் ஸேனை 
களுடன் கூட யமனோகத் இற்குச்செல்லா £ர். பர.தரேறே ! ஒன்றுசேர் 

ந்தபாண்டவர்களுடன் தேவர்களோடுசேர்ர்து நேசேவர்ததேவேர் 
இரனாயிலும் எதிர்நின்று யு.த்தஞ்செய்யமுடியுமா ? கலகத்திற்கு



ப் ச் 

oy LIF Li 7 QI Lb. ௨௭௩. 

மூவரானசூதானது பெருஙககொடுமைக்குக்காணமாக ஒருவர்க்கொரு 
வர் பகையைஅழைக்கிறது. தஇருதசாஷ்டிரபுத் இரனாயெ இந்தத் தரி 

யோதனன் அரதசசூதாடடக்தையடைகது* கொடிய துவேஷத்தை 

யுண்டாக்குகிறான. அரியோகனன்செய்த்பிழையினால் Ga Puss gs 
திற்பிறகவரும சாதனுவம்சத திறபிறா தவரும மீமளேனவமசத்.இற் 

பிறகதவருமாகய கெளாவர்களனைவரும பாஹ்லிகர்களுடன்கூடத் 

அுயாத்தையடையபபோகின்றனா. விருஷபமீ கொழுப்பினால் தன் 

கொம்பைத் தானேயொடிததுச்கொள்வதபோல இஈதததுரியோத 

னன் கர்வத் இலை கஷமக்கதயும சாஜ்யச்தையும இழந் தவிடுகிருன். 

ராஜாவே !' விரனும றெதபுததியுளளவனுமாகியஒருவன் தன்னறி 
வைவிட்டுப பிறன்மனததைஓததுபபோவானாயின் ௮வன் றுவனைனை 
மாஓமியோடுகூடிய கபபலிலேறினவன் கடலில்மூழ்குவதுபோலக் 

கொடுக துயாத இலமூழ்குவான். அரியோதனன் பாண்டவனுடன் 

பஈதயம்போெருன். இவன்ஜயிககிருனெனறு நீர் அதில்பிரியப 

படுகிறீர். அ.தஇகவிளையாடடு சண்டையா கமுடியம. அதனால் மனி 

தீர்களுக்குக் கேடுநேரிடம. ஈன்றாககடததபபடும உமதுசூதாட்ட 

மானது தலை$ழாகபபயனைத்தரும மர்திராலோசனை௮டியாக மனத் 

தைக்கட்டுவது மேலானது. உமமுடையபுத இரனாகய "uy Delain. 

ணுடன்கேரும இகதக்கலககதைபபறறி Gr நினையாமலே ஓபபுக் 

கொண்டிருக்கிறா. பிசதீபவமசத்தவரும சஈகனுவமசத்தவருமான 

srs! இஈகககெளாவர்களின்ஸபபையில இகதநீதிவாக௫யத் 

தைக்கேளுங்கள. புத் இியிலலாதளனையனுஸரிபபதனால் ஜ்வலிக்ன்ற 

கொடியதீயில்விழாதீகள, சொக்கடடான்காய்களின்மயக்கச தலை 
மூடபபட்டபாண்ிபுகானாகிய தாமராஜாவும விருகோ தானும் ஸவ்ய 

ஸாசியும நகுலலஹதேவர்களும கோபததையடக்காமறமபோவாசா 

யின் அநதப்பெருங்கலகததஇில உங்களுககுக 'தீவுபோலிருபபவன் 

யாவன்? மஹாசாஜாவே! இஈதத்யூகமாவெதமகுமுன்னமே மனதஇல 

விரும்பக்கூடிய தன௱கள்எல்லாவறறிறகும "ரர் இருபபிடமாயிருச் 

கிறீர். அதிகதனமுள்ளபாண்டவர்களைஜயிததூல் ௮ஈகத்தனம உம 

க்குஎன்னஅகும்? இப்போது பாண்டவாகமையடையும சகுனியி 
BOL UB GIO நாம்௮றிவோம, பர்வதராஜாவானசகுனி சூதி 

௮ள்ளசூதையறிந இருக்கிறான். சகுனி, எககிருஈதுவஈதானோ ௮ங் 

கே போகட்மே. பாரதரே / பாண்டவர்களைச் சண்டைமூட்டாதீர் ” 
என்ரூர், ர ன 

1 கடல்கடுவில்திவுபோல ஆதரவாயிருப்பவனென்ப துபொருள். 

1 ௩௫



௨௭௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

எண்பத்தேழாவது அத்தியாயம். 

த்யூ தபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
_. kee — 

(துரியோதனன் விதுரரை£ந்தித்ததும், ,அவர் அவனுக்க 

ஹிதழரைத்ததும்.) 
துரியோதனன், :: விதா£சே! நீர் எப்போதும் இருதராஷ் 

டிரன்புத்இரர்சளைஇகழ்ஈது பிறர்புகழையே புகழ்கிறீர், விதுாசே ! 

உமக்கு யாரிடத்தில் ௮ன்பிருக்கெறதென்பது எங்களுக்குச்தெரியும். 
எங்களைச் சிறுவர்களைபபோலவே எப்போ௮ம் gripe su ua wr. 

௮ப்படிப்பட்டமனிதன் வேறிடத் தில்விருப்பமுள்ளவனென்னறு அறி 
யத்தக்கவன். அதற்குகசக்கபடிகான் இகழ்சசுியையும புகழ்ச்சியை 

யம்செய்கருன். அவனவன்காவே அ௮வனவன்உள்ளத் இலிருப்பதை 

வெளியிடுிற ஐ. உமதமனம் விரோதமாயிருபபதை நாங்கள் ௮றிஈ 

இருக்கிறோம். அ௮ரவததைமடியில்வைதததுபோலிருக்கிறீர் ; பூனை 
போல வளர்ப்பவனைமேகெடுக்கியா£, ஸ்வாமிகரோ ஹமசெய்யும்உம 

மை மிக்கபாவியென்று யாரும்சொலவதஇில்லை. விஜரசே/ அதனாலே 

தான் நீர்பாவத் இற்கஞ்சவில்லையோ ? விதுாசே ! பகைவர்களைஜயித் 

அப் பெரியலாபத்தைபபெறறிருக்கறோம, இனி எங்களைப்பார்ததுக் 

கடுஞ்சொறகளைச்சொல்லாகீர், நீர் எங்களபகைவர்களோடுசேர்க்கை 

யில் விருப்பமுள்ளவர் ; எங்கள்சேர்க்கையில் வெறுப்பை௮டை தீர். 

தீகாதசொல்லைச்சொல்லுகிறமனிதன் சத்ருவாகிருன், அ௮வன்சத்ருக் 

களைத்துதிக்கும்போது, அவர்கசரின்ரஹஸ்யககளை மறைத்துவிட 

கிறான். வெடகமற்றவசே ! பாண்டவர்களைச்சார்ஈ தகொண்டு ஏன் 

பீடிக்கிறீர்? நீர் எதைஎண்ணுகிமிீரோ அதைத்தான் இப்போது 

பேசுகிறீர், எங்களை ௮வமகிக்காதீர். உம்முடையமனததை நாங்க 
ளறிவோம். பெரியோர்களிடமிருகது ஈல்லறிவைக்கற்றுக்கொள்ளும். 

வி*சசே ! ஈன்றாகஸம்பா திககபபட்டபுகழைக காபபாறறிக்கொள் 

ளும். அயலார்காரியங்களில் நீர் பிரவிருக்தஇக்கவேண்டாம். விதுசே/ 
நீர், கானே ௮ இகாரி ' 'என்றுநினைத்துக்கொளளாதீர், எப்போதும் 

எங்களைபபார்த் துக் கொடஞ்சொற்களைச்சொல்லாதீ. விதுரசே 7? என 

க்கு எ.துகன்மையென்று உமமை நான்கேட்களில்லை. விது£சே ! உம 

க்குக்ஷமமுண்டாகட்டும். , பொறுத்தவர்களை நீர் தூன்பபபடுத்த 

வேண்டாம், கட்டளையிடுறவன் ஒருவன்தான் ;) மற்றொருவன் கட் 

டளையிடுகிறவனில்லை. அர்தக்கட்டசளையிடுகிறவன் wel ger tls 

திலிருக்கும்போதே சட்டளையிடுகரறான். ஜலமானது பள்ளத்தாக்



% க் 

ஸ்பர்பாவம, ௨௭௫ 

இனாலிழுக்கப்படுவ அபோல ் ௮வனுடையகட்டளையினால் மனிதன் 

இமுக்கப்படுகிறான். கான் எபபடிக்கட்டளையிடப்பட்டி ருக்கறேனோ 
அப்படி. இருக்கி கிறேன். sien மலையைஉடை க்கிறவலும் பாம்பைப 
புசிபபிக்கிறவனும் எவனோ அவனுக்கு “௮வன்புத் திதான்காரியங்க 

ளில்கட்டளையிடுகிறது, எவன்வலிஈஅகட்டளையிடுகிரானோ saci 
அரதக்கட்டளையினாலேயே தனக்குச் சதருவைத்தேடுகிறான். ஸ்கே 

ஹத்தை விடாமலிருபபவளைத் தெரியாத்வன் அுலக்ஷியஞ்செய்கி 

mer, பசதவம்ச,ததவரே ! எவன் கர்பபூரததை முதலில்கொளுத தி 
வெகுநோம் கவனியா மலிருக்கிறானோ அவன் அதில் மிஞ்சிய சாமப 

லைக்கூட ஒருகாலும ௮டையான். விதுரசே! எ இரிகளின்பக்கத் இற் 
சேர்ர்து பகைபபவனாகிய வேண்டாதடழினிதனை ஸமீபத்தில வைத் 

அக்கொள்ளாமலிருபபது மூக்கியம. விதுரசே/ ஆதலால், உமக்கு 

எங்கே விருபபமிருக்கிற?தா அல்கெபோகலாம், கெட்டகடையுள்ள 
ஸ் இிரீயானவள மிகவும நலலவார்ததை செொலலபபட்டாலும் விட் 

டேவிடுவாள”' என்றுசொன்னான். 

விதுரா, “* 2இவவளவினாலேயே ஒருமனிதனை எவர்கள் விடு 

கிருர்களோ அவாகளின்சட்பு முடிவுள்ள௮. மஹாசாஜனே! சொ 

VO. ௮ாசர்களுடைய உள்ளங்கள் சுலங்கியேயிருக்கின்றீன, அவ 

ர்கள் இன்சொலலைக்கொடுதது உலக்கைகளால் இடிபபவா. மிகக் 

குறைநதபுத்தியுள்ள சாஜபுத்தஇரனே.? நீ உன்னை௪ சிறுவனல்லா 
திவனாகவும என்னைச் சி.றுவனாகவும நினைக்கிறாய். எவன் ஒருமனி 
தனை ஸ்மரஹத்தில் வைததுக்தொண்டு பிறகு அ௮அவனையேதூஷிக் 
கிருனோ அவன்தான் சிறுவன். வேதமோதஇன பிரசாமணன்விடடில் 
கெட்டுபபோனபெண் எப்படியோ அப்படியே கெட்டபுத்தியானது 

ஈன்மையைததராது, சிறுபெண்ணுக்கு ௮௮பதவயதான கணவன் 

எப்படியோ ௮பபடியே பாதசிரேஷ்டனைனை உனக்கு ஈல்லதைச்சொல் 
அறவன் *வேண்டியிரான். அரசனே ! ஆதலால் உன்மன ச் இறடினி 

யதையே நீ விருமபுவையாயின், மாதர், பிததர், முடவர்முதலியவர்க 

ளிடத்தில் ஈன்மையும் இமையுமான எல்லாக், காரியங்களையும் பற் 

றிக் கேட்சக்கடவாய், இவ்வுலகத்தில் இன்சொறசொல்லும் பாபி 

யானமனிதன் எப்போதும இடைப்பான். Devens gui ஈன்மைபயப் 
  

1 நிக்திசதவன் உடனே பரிஹாரம் செய்யாவிடில் பழையஸ்மேஹம் 
எவ்வளவும் நில்லாது என்பது SHES 

2 இருதரரஷ்.டி ரனைப்பார்த்துச்சொன்னசாசப், பழைப்வுசை ஆபிப்பிரா 
ப்படசிறு.



2.61 dir ஸ்ரீமஹர்பாரத்ம், 

பதுமானசொல்லை உரைபபவனும கேடபவளும் கிடைப்ப துரி து. 

எவன் தர்மத்தையே தலைமையாகச்சொண்டு தன்சாஜாவின் விருப் 

பையும் வெறுபபையும் கவனியாமல் இன்னாதவையாயினும் நன்மை 

பயப்பனவற்றையே உரைக்றொனோ ௮வன்தான WTF BSS துணை 
வன். மஹாசாஜாவே! வியா இயினாலுண்டாகாமல கடுமையினாலுண் 

டானதும் கூர்மையானதும் வெபபமானதும சீர்சததியை௮ழிபபதும் 

கொடியதும் நாறறமுள்ளதும் ஸத்புருஷர்கள் அடக்கவிடுவதம் 

அயோக்யர்கள் Ht Sarg gree ௮தை 8 1அுடக்கிவிட்டுச் சாந்த 

னாக இரு, திருதராஷ்டிரமஹாராஜாவுக்கும் அவர் புத்சர்களுக்கும் 
புகழும செல்வழும நீடூழிகாலமிருபபசை நானவிரும்புகிறேன், ஆத 

லால், உனக்கு ௮ஃது இருக்கவேண்மெ, உனக்கு ஒருவஈதனம். 
எனக்கும 2பிராமணர்கள் க்ஷேமகதைக் கொககக்கடவர். பாரவை 

யில் விஷமுள்ளலாபபங்களை & தெரிரதவன் கோபமழூட்டமாட் 
டான். கெளசவனே ! நான் உனக்கு இதைததான் தொடர்சசியாகச் 

சொல்லுகிறேன் ” என்.றுசொன்னார், 

  

எண்பத்தேட்டாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம்: (தொடர்ச்சி) 

a I 

(ஆடடத்தில் தர்மபுதார் எலலாப்பொநள்களையும் தோற்றபிறத ஸ்ஹோ 
தார்களையும் தம்மையும் திரேபைதியையும் தோற்றது.) 

  

சகுனி, “யுதிஷ்டிரா / பாண்டவாரகளுடைய மிகுதியான தன 

ங்களைத தோற்றாய். குந்திபுத்னே.! தோறகாத திரவியம் உனக்கு 
ஏதாவஇிருக்குமானால சொல்” என்றுகேடடான். தாமபுத்இரா, 
* ஸுபலபுத்திரனே ! என்னுடையதனம எண்ணமுடியாது. ௮ஃது 

எனக்குத்தெரியும. சகுளியே ! நீ தனத்தைபபற்றி ஏன்கேட்கிறுய் 7 
3 அயுதம, 4பசயுதம, 5சல்கு, பதமம, 7அர்பபுதம, 8கர்வம, 9சககம், 

நிகர்வம, !1மஹாபத்மம, !மதயம, 'பேரரத்தம் என்னும கோடி 

ஸங்கியைகளும அதற்கு மேறபடடவையும பநதயமவைக்கலாம், 
ராஜாவே! இஃது என்னுடையதனம். , இதனால நான் .உன்லுடன் 

1 மூலத்தில் ' பேயம் ' எனதிருசக்ிறது ; பேயம்-குடிக்கத்தக்க௫. 

2 பிராமணா£ர்வசனம் வேண்டுமேயன்றி உன்விருப்பம் வேண்டாம் 
என்பது கருதலு. , 

3 ப திஞமிரம் ) ) 4 பத்துலகூம) 5 பத்துலகஷ்ம்கோடி ) 6 நூறுகோடி; 
7 பத்துக்கோடி$ஈ8 ஆயிரககோடி ) 9 லகூமகோடி $ 1௦பதினாபிரமகோடிட 
1 தூதுலகங்சோடி ; 12 பதினுபிரலக்ங்சோடி ; 13 லகூலகூ௩சோடி, 

 



ஹபாபர்வம், உளள 

ஆடுவேன் ”” என்றுசொன்னார். தன்னுள கிச்சயமுள்ள வனான சகுனி 

இதைக்கேட்டு மோசததைக் கடைபபிடி ௧.௮, * ஜயித்தாயிற்று? என் 

றே யுதிஷ்டாருக்குசசொன்னான். யுதிஷ்டிரர், *சகுனியே! பசுக் 
கள்நிரமபின் மகதைகளும குதிரைக்கூட்டமும எண்ணிதநத வெள் 

ளாடுகளும செமமறியாகெளின் கூடடமும ஸிந்து திக்குக் கிழக்கே 

பர்ணாசியென்னும ஈ.இயின்கரையில இருககின்றன. அவையெலலாம 

என்னுடைய தனககள, அதனால கான் உன்னுடன் ஆடுவேன்” என்று 

சொன்னார். தன்னுள நிசசயமுளள௪முனி அதைககேட்டு மோசத் 
தைக் கடைபபிடிதது, * ஐயிததாயிறறு? என்றே யு.இஷ்டிருக்குச் 

சொன்னான். யுதிஷ்டிரா, ** அரசே ! ஈகாமும தேசமும பூமியனை த் 

தும பிராமமணரலலாதவர்களுடைய னங்களும பிராமமணால்லாத 

மனிதாகளுஈதாம் எனக்கு மிசசமுளளபொருளகள், சாஜாவே/ 

இதுதான் என்தனம,. இதனால கான் உன் னுடன ஆடுவேன ? என்று 

சொனனார். தன்னுள நிசசயமுளளசகுனி' இதைககேட்டு மோசத் 

தைக் கடைப்பிடிதது *ஜபிததாயிறறு” என்றே யுதிஷ்டிருககுச் 
சொன்னான். யுதிஷ்டிரா, *சாஜனே ! இத ராஜகுமாராகள் எவழ் 

றினால் அலங்கரிக்கபபடடு விளககுன்றனசோ இரதககுண்டலங்கள் 

கண்டிகள் முதலான சாஜாபாணங்களனைத்தும் எனதுதனம். ச 

சனே ! இவைகளால் கான் உன்னோடு ஆடுமவன் ”” என்றுசொன்னார். 

தன்னுள் நிச்சயமுள்ளசகுனி இதைக்கேட்டு மோசத்தைக் சடைப் 
பிடிதது, * ஜயிததாயிறறு' என்று யுதிஷ்டிரருக்குசசொன்னான், யு.இ 

ஷ்டிரர், *கறுததவனும இளஒய இிலிருபபவலும சிவந்தசண்களும 

ஸிமமமபோன்ற தோளகளும கீண்டகைகளுமுள்ளவனுமாகிய நகுல 

னொருவனே எனக்குபபஈதயம. இவன் எனஅதுதனமென்நறி” என்று, 

சொன்னார். சகுனி, ராஜூ ! புதிஷ்டாரனே .! உனக்கன்பனும ராஜ 

குமானுமான ஈகுலன் எங்களவசமடய்விட்டான். இன்னும் யாரை 

வைத்து” ஆடுகருய்”” என்றுசொலலி அரதககாய்களை மறுபடியும் 

ஆடினான். *ஜயிகதாயிறறு” என்றே யு நிஷடிரருககுசசொன்னான். 

யு இஷ்டிரா, * இகஸஹ$ேவன் தர்மங்கக£ உபதேபெபவன். Qa 

வுலகத்தில் பண்டிகனென்று பெயர்பெற்றவன், என்௮ன்பனாகிய: 

இநதராஜகுமாரன் பகதயததுகஞ்த தகாதவனானாலும இவனை வேண் 

டாதவனைப்போலப் பாதயமவைத்தாடுறேன் ” என்றுசொன்னார். 

தீன்லுள் நிச்சயமுள்ள௪குனி இதைகசேட்டு (2மாசததைக் கடைப 
பிடித்து, * ஜயிததாயிற்று' என்றே யு.இிஷ்டிருக்குச்சொல்லி, “ஓ. 

ராஜனே !'மாத்ரிபூத்ரர்கள் உனக்கு ௮ன்பாகள். இவர்கள் என்னால்



2௭௮) ஸ்ரீமஹாபார்தம். 

ஜயிக்கப்பட்டனர், பீமணேனலும தனஞ்சயலும் உனக்குமேற்பட் 

டவரென்று கான் நினைக்கறேன் ” என்றுசொன்னான். யுதிஷ்டிரர், 

ஐடா? எங்களுடைய தியை நீ பார்க்கவில்லை. நீ பாபம்செய்கி 

Gu. ஒததமனமுள்ள எங்களுக்குள் மித் திபேதஞ்செய்யக் கருது 

கிறுயன்றோ ?” என்்றுசொன்னா. சகுனி, ** தனமதமுள்ளவன் பள் 

ளதஇல்விழுகிறான் / ஜாகாதையில்லாமல் ஸ்தாவாம்போலாகிறான். 
ராஜாவே. பாதச்சேஷ்டனே ! நீ மூக்கவனும் சிறந்தவனுமாயிருக்கி 

ய்) உனக்கு ஈமஸ்காசம். யுதிஷ்டிரனே ! "சூ தாடுகறவர்கள் ஆடும் 

போது வாம்புகடர்தவர்கள்போலப பிதற்றுவன, கனவிலாவது 

விழித துக்கொண்டிருக்கையிலாவது காணாதவைகளதாம”” என்று 

சொன்னான். யுதிஷ்டிரர், “*சகுனியே! யுத்தததில் கபபல்போல 

எங்களைக் கசைசேர்பபவனும பகைவரைஜயிப்பவனும பராகாமசாலி 

யம உலகத்திலொபபற்ற வீரனும சாஜகுமாலுமாகய அர்ஜுனன் 

பரதயத்துக்குத் தகாதவனாயினும அவனைவைத்து ஆடுகிறேன் ”' 

என்றுசொன்னா, தன்னுள் நிச்சயமுள்ளசகுனி இசைக்கேட்டு 
மோசததைக் கடைப்பிடிதது, *ஜயித்தாயிற்று” என்றே யுஇிஷ் 

டிரருக்குசசொல்லி, “* சாஜாவே.! பாண்டவனே ! பாண்டவர்களுள் 

சிறகதவில்லாளியாகிய இஈத ஸவ்யஸலாகியையும் கான் ஜயித்து 
விட்டேன். இனி உனக்கனபனான பீமனைவைத்தாடு, ஆட்டத்திற் 

குப் பந்தயமாக ஒருவன்தான் மிசசமிருக்கிறான் ” என்றும் சொன் 

னன். யுதிஷ்டிரர், “ராஜாவே. எங்களுக்குததலைவனும் யுத்தத் 
தில் எங்களை௩டததுகறெவனும் இக்தரனைபபோல அஸுரர்களுக்கு 
ஓபபற்ற சதீருவும் குறுக்கானபார்வையும் வளைகதபுருவங்களும ஸிம் 

மம்போன்ற ம தாள்களுமுள்ளவனும எப்போதும் ௮வமதிபபைப் 

பொருதவனும மஹாத்மாவும் தேகவன்மையில் தனக்கொபபற்றவ 
னும் இவவுலகில் கதை பிடி,க்தவர்களுள் முதன்மையானவனும் பகை 

வரைத் தொலைபபவனும் சாஜகுமாரனுமான ௮ரதப்பிமளேனன் பச் 

தயத்துக்குத் தகாதவனாபினும ௮வனைனவத்தாடுகிறேன் ” என்று 
சொன்னார். தன்னுள கிக்சயமுள்ளசகுளி இதைக்கேட்டு மோசத் 

தைக் கடைபபிடித.து, 1 ஜயித்தாயிற்று * என்றே யு.திஷ்டிருக்குச் 
சொல்லி, :: குஈஇபுத்ரனே ! ௮திகதிரவியங்களையம ஸஹோதார்களை 
யும் யானைகளையும் குதிரைகளையும் கோற்றாய். தோலாத இரவியம் 

ஏ.தாவ.து உனக்கிருக்குமானால் சொல௮ ”” என்று கேட்டான். யு.திஸ் 

pon, என்ஸஹோதார்கள் எல்லாரிலும் நான் சிறந்தவன் ) அவர்க 
  

b gig Bp பேச தற்சாசச் சோபிச்சவேண்டாம் என்பது. சரத்து.



ஸ்பாபர்வம். ௨௪௯ 

ளுச்சன்பன். கான் ஜயிக்கபபட்டு என்னை நிர்ப்பஈதப்படுத் இனால் 

நானே ஊழிபஞ்செய்வேன் ” என்றுசொன்னார். ser guar eeu 

முள்ளசகுனி இதைக்கேட்டு மோசததைச கடைபபிடித்து, 4 ஜயித் 
தாயிறறு” என்றே யதிஷ்டிருக்குச்சொலலி, ராஜாவே ! உன்னை 

நீதோறறது மிகபபாவமானது, மற்றத தனமிருக்கும்போது தன் 

” என்றும சொன்னான். சூதாடு கருவிகளைத் 
தெரிஈத சகுனி இவ்வாறுசொலலி லோஃவீரர்களாகயெ அ௮வர்களெல் 

லாரும தன்பகதயத திலகபபட்டி ௬ுபபதைக தனிததனியே ராஜாக்க 
ளுக்குச்சொல்லி வென்ருன். 

(பிறகு) சகுனி, “* வேரதனே ! நீ தோலாதபாதயம ஒன் திருக்க 

றது) அதாவது உன துமனைவி; பாஞ்தாலராஜன்புதரியான கிருஷ்ணை 

யைப பநதயததிலவை , அவளால மறுபடியும உன்னை மீடடுக்கொள்” 

என்றுசொன்னான். யு.இஷ்டிரர், **ஸுபலபுகதரனே ! ௮சசனே ! 

குறுமையும் நெடுமையுமலலாமலும இளை தீதிராமலும் ௮இ௧ச் வப 

பில்லாமலுமிருபபவளும, கறுததும சுருண்டுமிருக்கும கூகதல்களை 

யுடையவஞரம, சரதகாலதஇய தாமரையிதழ்போன்ற கண்களையுடை 
யவளஞும, சாதகாலத்துத் சாமரைபோன்ற மணமுள்ளவளும, சசத் 

னைத்தோற்பது பாவம 

BIOS AS தாமரைமலாணிர தவளும, ௮ழகலும தயைமிலும ஒளியி 

அம கலலொழுககததிலும லக்ஷமிக்கொபபானவளும, புருஷர்கள் 

விருமப,ததக்கவளும, எல்லாஈறகுணங்களும நிசமபினவளும், ௮னு 
கூலமானவளும, இன்சொல்லே சொல்லுகிறவளும், ௮றமபொருளின் 

பமென்னும மூன்றுபுருஷார் த்தங்களும ஸிததிபபதறகுக் காரணமாக 
மனிதன் நினைக்ககதககவளும், பின்தூங்கி முன்னெழுக திருபபவ 

ளும், ஆமோடுமேய்ப்பவர்களமுதல் எலலாருடையவேல்களும் ஆன 
தையும அகாததையும முறறிலுமஅறிகிற pause வேர்வை அருமபும் 

போது மதுததுளிகளுள்ள தாமரைம௰/ போலவும மல்லிகைமலர் 

போலவிம் விளங்கும் முகமுளளவளும, அண்ணிடையும நீண்ட கூற் 
தலும் சவொதவாயுமுள்ள'வஞம, தேஹததில் ே சோ மங்கள்குறைக தவ 

ளும், இன்னும் இவ்வகையான of Sanaa சிறபபுக்களுற்ற ௮ழகான 

௮௱்சங்களுடையவளும, பாஞசாலராஜன குமாரியுமான தஇிசெளபஇ 

யைப பந்தயமவைத்து ஆடுகிறேன் ; யோ!” என்றுசொன்னார். 

சறெந்தபுத்தியுள்ள தர்மராஜரால் இஈதசூசொல் சொல்லபபட்டபோது 

ஸபையோசான பெறியோர்சவிடமிருந்து, ₹ சீ 87? என்ற சொற்கள் 

வெவிபபட்டன. ஜனமேஜயசாஜாவே/ அச் ் தச்சபையே கலங்கிற்று, 

வாசர்களுக்கும் பீஷ்மர் அசோணர் கிருபர் முதலியோர்க்கும சண்



2௮/0 ஸ்ரீமஹாபாரதம், | 

ணீரும் வியர்வையுமுண்டாயின, வி git தலையைப் பிடித்துக்கொ 

ண்டு உயிர்போனவர்போலத் தலைகுனிஈ அ சர தித் அுச்கொண்டு ஸர்ப 
பம்போலப் பெருமூச்செறிர்துகொண்டு உடகார்க திருந்தார். பாஹ் 

லீகன், ஸோமதத்தன், பாதீபவம்சத்தாசைசசேோகத ஸஞ்சயன், ௮ச் 
வத்தாமா, பூரிசரவல், இருதராஷ்டி ரன்புத்ரனாயெ பூயுத்ஸ-௬ ஆய 

இவர்களும் தலைகுனிர்து காகங்கள்போலப பெருமூசசெ.றிஈதுகொ 
ண்டு பார்தஇருர்தனர். இருகசாஷ்டிரன்மட்டும் மிக்கலகதோவத 

துடன், * ஜயித்தாயிற்றா ? ஜயித்தாயிற்றா 2? என்று பலமுறைகேட் 

டான்; எண்ணத்தை மறைக்கவில்லை. துசசாளனன் முூதலானவர்க 

ளுடன்கூடக் கர்ணன் மிகமகழ்ஈதான். மறற ஸபையோரின் கண் 

களினின்றும் கண்ணீர்விழுக்கது. ஜயத்தினால் பிரகாசப்பவலும் 

௮ இககர்வமுள்ளவனுமாகிய சகுனி இவவாறு சொன்னபிறகு, * ஜயி 

த்தாயிற்று ” என்றே அநதக்காய்களை மறுபடி. பும ஆடினான். 

  

எண்பத்தோன்பதாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

— ee ——- 
(துச்சாஸனலை ஸியையில் டுழத்துவாப்பட்ட திமோளபதி 

சபையோரைப் பார்த்துத் தர்மங் $கடடது,) 

ுரியோதனன், *: விதுரரே! வாரும்; பாண்டவர்களால் கெள 

ரவிக்கபபெற்ற அனபுளள மனைவியாகிய இசெளபதியை அழைத்து 

வாரும், விட்டை. விளக்கவேண்மெ; சீிக்செம்வாட்டு, அதக் 

கெட்டஈடையுள்ளவள் வீட்டில் தாஸிகளுடன் சேர்ந் திருக்கட்டும” 

என்றுசொன்னான். 

விதுரர், *கமடனே.” உன்னைபயபோன்றவன் பேசத்தகாததை 

நீபேசிஞய் ; கயிற்றினால் சுருக்டெபபட்டும் ௮தை அறியாமலிருக்கி 
ய்? படுகுழிபில் தொங்குகிழுப் ; அதை நி ௮றியவிலலை. நீ மானாக 

இருக புலிகளை ௮ளவுக்குமீறிக் கோபிக்கசசெய்கிறாப். மிக மர் 

'தமான புத்தியுள்ளவனே ! கொடியவிஷமுள்ளஸர்ப்பங்கள் நிறைஈத 

கோபத்தோடு உன்தலையில் இருக்க்றன. அவற்றை இன்னும் 

கோபிக்கச்செய்யாதே. நீ யமலோகத்இிற்குப் போகாதே, கிருஷ்ணை 
யானவள் தாஸித்தனதீதை ௮அடையததகாதவள், தர்மபுத்ரன் தனக்கு 

ஸ்வதர்,க்ரமில்லா காலத்தில் அவளைப் பந்தயத்தில் வைத்திருக்கிற 

னென்று என்௮பிப்பிசாயம், இருதராஷ்டிரருடையபுச் இரனாகிய இந்த



ஸபாரபர்வம். ௨௨௧ 

சாஜாவானவன், தன்னைக்கெர்ல்வதற்காக 1கூங்கில் காய்ப்பதுபோல, 

பகையையும் பெரியபயத்தையும் தரத்தக்க சூதைக் கைப்பற்றியிருக் 

இரான். இவன் மதங்கொண்டு தன்ராசத்தை அறியாமலிருக்கறான், 
புண்ணிற்கோலிடிறவஞைவும் கொடுஞ்சொற் சொல்லுகிறவஞனாகவும் 

இருக்கலாகாது. ?2இழிவானவனிடத்திலிருக்து மேலான பொருளை 

வாங்சலாகாது. இவனுடைய எந்தச்சொல்லினால் பிறன் துயாப்படு 

வனோ காகலோகத்இற்குக் காரணமும் தமங்களமுமான அந்தச் 

சொல்லைச் சொல்லலாகா௫. வாயிலிருநது கரைகடர்தசொற்களும் 
வெளிப்படுகின்றன. அவற்றினால் ௮டி.க்சப்பட்டவன் ௮னேகம் இசவு' 

பகல்கள் அயாப்படுகிறான். ௮வை, அ௮யலானுடைய உள் 3மர்மங்க 

ஸில் சவி மற்றஇடங்களில் விழுவதில்ஐ தெரிந்தவன் அவற்றைப் 

பிறர்மேல் விரிக்கமாட்டான். ஓர் 4அடு கத்இியைவிழுங்கற்று, ஆயு 

தம் தலைக்குள் மறைந்துபோன தனால் அதன் தலையை௮றுத்துப் பூமி 

யில் தள்ளுவதாயெ கொடுஞ்செய்கை நேர்ந்தது. ௮ அ போலப் பாண் 

டவர்களுடன் பகைசெய் துகொள்ளாதே. பாண்டவர்கள் இவ்வாறு 

ஒன்றும் சொல்வதில்லை, சாய்த்தன்மையுள்ள மனிதர்கள் காட்டி 
gina வேடனானாலும் கிருஹஸ்சனானாலும் வித்தைகிசம்பின ரிஷியா 
னாலும் ௮வர்களைக்கண்டு எப்போதும் இப்படித்தான் குரைக்கன்ற 

னர். மிகக்கொடிய ஈரகவாயிலான இக்தப்பாவத்தைத் இருதராஷ்டிர 

ருடையபுத்ரன் அறியவில்லை, துச்சாலனன் முதலான கெளாவர்ச 

ளனேகர்கள் சூகாட்டத் இன்ஜபத்தில் துரியோதனனை ௮.ஸரிக்கன் 
  

1 4! வேனனென்னும் அசசன் ரிஷிகளை ௮வம.இத்த,சனால் அழிர்கான் ?? 
என்று கூறுவது பழைய உரை, 

2 இழிவான சூது முசலியவற்றால் சச் துருவை ஜயிக்சலாசாது ? என் 
பது பழைய உரை. 

3 உயிர்நிலை. கு 

4 ஆடி கத்தியை இலைஎன்று சினைத்து விழுங்குமாயின் ௮,சன்கழுத்தில் 
அசப்பட்டுக்கொள்ளும் அச்தக்க,ச்தியை ஆயுகம் வேண்டுபவன் இழுக்கும் 
போது ௮ஃ்து அவ்.ஆட்டின்கமு ச்ைவெட்டிச்கோண்டுதான் விழும். அப்படி 
யே பாண்டவர்பசை உன் உயிரைச்கொண்டுதரன் முடியும்என்பது கருத்து, 

 ஒர்ஆடு ஒருகச்சியை விழுங்கககொடஙகி அதை விழுங்கமூடி யாமை 
யால் பூமியில் வாயைவைத்துக்கொண்டு கால்களினால் சத்தியைத் தள்ளிக் 
கொண்டு விழுங்க, ச்தொடகக ற்று, கத்தியைத் தூச்செ தனால் சன் கலையும் 
சழுத்தும் ௮றுபட்டுவிழுக்5 ௮ ? என்பதும், ! ஒருமின்பிடிப்பவன் தூண்டின் 
முள்ளில் மாவைத்தடவி ஜலச்தில்போட்டபெரது ட அவன்வீட்டுத அர்த 
மாவுச்சாக ௮ர்த,ச் தூண்டின் முள்ளைச் சடி.ச் துச்கொண்டது. ௮கதமுள்?ள 
இழுச்கும்போலு கழு.த்தறுந்து ஆடு இறர்தது, என்சசை இவ்விடத்தில் 
உதாதறரிச்சப்பட்டது ' என்பதும் பழையஉரை,



2.9/2 ஸப்ரீமஹாபாரதம். 

றனர், சுசைக்காய்கள் ௮மிழ்கின்றன, கற்கள்மிதக்னெறன, கப்பல் 

கள் அடிக்கடி வழிதபபிப்போடின்றன. மூடசாஜாவான துரியோ 

தீனன் கான்செொல்லும ,ஹிதங்களைக் கேட்கிற தில்லை, கெளாவர்க 
ளுக்கு முடிவு இதோ வரபபோடற த ; நிச்சயம், எல்லாரையும் கொ 
ண்டுபோகும் மிகக் கொடியராசம் வரும். (ஏனெனில்) மிக்கசன்மை 
யூள்ளவையான ஈண்பர்களின் டீ.திச்சொறகள் கேட்கப்படுவ இல்லை. 
ஆசையே மேலோங்குறெ;த ”” என்று சொன்னார். 

மதத்தினால் சதன்னைமறர்த துரியோதனன் விதுரரை, ' ச? என்று 
'சொல்லிப் பிராதிகாமியென்னும் வேலைக்காரனைப்பார்த்தான். ஸபை 

யில் இறர்த பெரியோர் நடுவில், “ ஐ. பிராஇகாமியே ! நீ இரெளபதி 

யை அுழைத்துவா, உனக்குப பாண்டவர்களிடத்தில் பயமில்லையே, 
இந்தவிதுசர் தாம் பயந்து விசோதமாகப பேசுகருர். ௮வர் எப்போ 

தும் ஈம்முடைய விருத இயில் விருபபமில்லா. கவர் காமே”” என்று அவ 

னுக்குக் கட்டளையிடடான், இவ்வாறு கடடசையிடபபட்ட பிராஇ 

காமியென்னும தீர்ப்பா கன் சாஜாவின்சொலலைக்கேட்டு விசைவாகச் 

சென்றான். ஸிம்மமிருக்கும் குகையில் காய்புகுவதுபோலப் பாண் 

டவர்களின் அரசியான திசெளபதியிருக்குமிடத்திற்குச் சென்று, 
: இரெளபழியே? யுதிஷ்டிரர் சூதென்னும் கள்மயக்கத் இனால் மய 

ங்கியிருக்கறார். துரியோதனன் உன்னை ஜயிததுவிட்டான். ஆத 

லால், நீ இருதராஷ்டிரன்வீட்டுக்குள் போ. யாஜ்ஞேனியே. வேலை 

செய்வதற்காக உன்னை அழைக்கவகதிருக்கிறேன் ” என்றுசொன் 
னான், இரெளபது, '*பிராஇகாமியே / ஏன் இப்படிப்பேசுகருய் ? 

எந்தராஜபுத்திரன் மனைவியைவைத்தாவவோன் ? ராஜாவானவர் சூதெ 

ன்னும் கள்மயக்கத் தினால் மயங்கி மூடசானாரா ? அவருக்குப் பந்த 

யம் மற்றொன்றுமில்லையா ” ? என்றுசொன்னாள். பிரா இகாமி, * வேறு 
பொருள் ஒன்றுமில்லாதபோதுதான் பாண்டவசான அஜாதசத்ரு 
உன்னைவைத்தாடினார், ஐ.! சாஜகுமாரியே ! அந்த சாஜாவினால் முத 

லில் ஸஹோதார்களும் So, தாமேயும் பக்தயம் வைக்கபபட்டபிறகு 
நீ பந்தயம் வைக்கபபட்டாய் ”” என்றான். இசெளபதி,  ஸ-இதபுதீ 

ரனே / செல்; ௩ அந்தசசூதாடினவரிடம் சென்று, *நீர் முதலில் உம் 
மைத்தோத்தீசா ? அல்லது என்னைத்தோற்றீரா ?” என்று ஸபையில் 

கேள், ஸுஷிதபு.த்னே / இதைத் தெரிந்து கொண்டுவா. பிறகு என்னை 

யழைத் துப்போசகலாம், சாஜாவின் சருத்அத்தெரிந்தபிறகு நான் துக் 

சத். துடன் போவேன் ” என்றாள். அப்போது அ௮ந்தப பிசாதிகாமி 

யானவன் ஸபைக்குச்சென்று லுரசர்களின் ஈடுவிலிருக்கும் தர்மாஜா



ஸ்பாபர்வம், 2.) 

வைப்பார்த்து, Burl “நீர் ஈத ஸ்வதர்தித் துடன் என்னை த்தோற் 
மிர்? முதலில் உம்மைத்தோற்றீரா ? என்னைத்தோற்றீரா ?? என்று 
திரெளபதி உம்மைக்கேடஇருள் ? என்றுசொன்னான். யுதிஷ்டிரர் 

மனம்குன்றி* உயிர்போனவர்போலிருகதார் ; ௮௩த ஸ-டுதனைப்பார் 
த்தூ ஈல்லதென்றாவது தீதென்றாவது ஒருமறுமொழியும் சொல்ல 
வில்லை. தர்யோகனன், “பாஞ்சாலி இ௫குவஈதே இகதக்கேள்வி 

யைக் கேட்கடமெ, அ௮வள்சொல்லுகறதையும் இவன்சொல்லுகற 

தையும் இங்குளளவசனைவரும் கேட்கட்டெ” என்றுசொன்னான். 

துரியோதனன் கடடஎைக்குட்பட்ட அ௮ராதப பிராஇகாமியென்னும் 
Ose தர்மராஜாவின் கருஹததிற்குசசென்று திரெளப தியைப் 

பார்த்துத் துக்ககதுடன், ** ராஜபு.த்ரியே ! இகதச்சபையோர் உன்னை 
யழைக்கின்றனர். கெளாவர்களுக்கு ஸுதகேஹம்வாததென்று நினைக் 

கிறன். ராஜபுத்ரியே ! ௮ஈதறுல்பன் உன்பெருமையைக் கவனிக்க 

வில்லையே / ௮வன் உன்னைச் சபைக்குக்கொண்டுபோக நினைக்கிருன்”” 

என்றுசொன்னான். இசெளபதி, :* பிரமமே ய இவ்ஊறு கட்டளை 
யிட்டிருக்கறாரென்பது நிசசயம். !இதமும் உஷ்ணமுமாகிய இச 

ண்டு உணர்ச்சிகளும இழவனையும் ஈறியவனையும தொடுஇன்றன. உல 

கத்தில் தர்மமொன்றே முக்கியமாகச் சொலலபபட்டிரூக்கறெது, 
௮தை நாம காப்பாற்றினால் ௮து ஈமக்கு சன்மையைச்செய்யும, ௮ 

தீத்தாமம கெளசவர்களைவிட்டுப் போகாமலிருக்கவேண்டும். என் 

னுடைய இர்தத்தாமமுள்ள கேள்வியைச் சபையோரிடம் சென்று 
கேள். தர்மத்த லெண்ணமுள்வர்களும் நியாயத் இிலிருப்பவா்க 

ளும் Dae pn தவர்களுமான ௮ஈதசச௪பையோர்கள் எதை நிசசய 
மாச எனக்குசிசொல் ஓுறார்களோ அதைச்செய்வேன் ”” என்றுசொ 

ன்னாள். இரெளபதியின் அரதச்சொல்லைக்கேட்டு ஸ-௫ுதன் ஸபைக் 
குச்சென்று ௮வள்சொன்னதைச் சொன்னான் அவர்கள் துரியோ 

தீனனுடைய அரதப் பிடிவா தத்தையறிர்துகொண்டு தலைகுனிர் கவர் 

களாக யாதொன்றும் பேசாமலிருஈகனர். ஜனமேஜயசே ! யுதிஷ் 

டிரர் அ௮ைதக்கேட்டுத் துரியோதனன் தெப்யக்கரு தினதையறிர் து 

இசெளபதிக்கு நம்பிக்கையான தூ.தனிடம், “* பாஞ்சாலியே ! சஜஸ் 
வலையாயிருக்கும் நீ அரையில்முடியபபட்ட ஓறறைவஸ்திரக் அடன் 

௮ழு அகொண்டு vans Ga மாமனார்முன் நில். சாஜபு.தரியாயெ 
நீ ஸபைக்குவர்ததைக் கண்டபோது ஸ்பையேசரெல்லோரும துரி 

! ஸுகதுக்கஙகள் தகு$்தவனுக்கும் சகாசவலுக்கும் வருகின்றன என் 
பது கருத்து, "



py ஸ்ரீமஹர்பர்ர்த்ம், 

யோதனனை மனத்தினால்திட்டுவார்” என்று சொல்லியனுப்பினார். 
ஜனமேஜயராஜாவே ! புத்திமானாகிய அர்தத்தூதன் இசெளபஇயின் 

இிருஹத்திற்கு விரைவரகச்சென்று தர்மபுத்திருடைய உள்கருத் 
தைத் தெரிவித்தான். மஹாத்மாக்களான பாண்டவர்கள் சோர்வும் 
தூயசமுமுற்று ஸத்யத் இனால் மிகக்கட்டப்பட்ட HOSES Choo Lait 

களாய்ச் சிறிதும்கண்ணெடுத்துப் பாசாமலிருந்தார்கள். பிறகு சாஜா 
வான துரியோதனன், அவர்கள்முகத்தைக்கண்டு மூழ்ந்து தேர்ப் 

பாகனைப்பார்த் அ, '*பிராதிதாமியே! அவளை இங்கேயே அழைத்து 
“வா, அவள் முன்னிலையிலேயே கெளாவர்கள் மறுமொழிசொல்லு 

வார்கள் ” என்று சொன்னான். அதன்பிறகு தஅரியோதனன்கட்டளை 
யில் ௮கபபடடவலும் திரெளபதியின்காபத்திற்குப பயந்தவனுமா 
இய பிராதிகாமியென்ற ஸ-மிதன் வெட்கத்தைவிட்டு ஸபையோரசை 
கோக்க, ** இசெளபதிக்கு சான் என்னசொல்வது ” என்று திரும்ப 
வும் கேட்டான். 

அப்போது அரியோதனன், ₹ துச்சாஸனா.! புத் இயில்லாத 

இந்த என்ள-டுதபுத்சன் விருகோதானுக்கு ஈடுங்குகறான். நீயே 
நேரில்போய்த் இசெளபதியைப பிடித். துக்கொண்டுவா. over gn HI 

தப்பினபகைவர்கள் உன்னை என்னசெய்வார்கள் ?”” என்றுசொன் 

ஞான். சாஜபுத்ரனாகெதுச்சாலனன் தன் தமையனுடைய கட்டளையை 

ச்கேட்டவுடன் ஸபையிலிருக்துஎழுஈது சிவாதகண்களுடன் மஹா 

ஈதர்களான பாண்டவர்களின் கிருஹத்திற் பிரவேசித்து ராஜகுமாரி 

யான திசெிளவதயைப்பார்த்து, “ஓ. பாஞ்சாலி? வா) வா; ஓ! இரு 

ஷ்ணையே ! நீஜயிக்கப்பட்டாய் ; வெடகத்தைவிட்டுத் துரியோதன 
னைக்காணக்கடவாய், தாமரையிதழ்போன்ற நீண்டசண்களையுடைய 

வளே !கெளாவர்களைச சேர், sting Dep ௮டையப்பட்டி ருக்இருய், 
ஸபைக்கு வா” என்றுசொன்னான், பிறகு மிக்கதுயாமுற்ற அந்தத் 

இசெளபதி எழுந்து கிறமாறின தன்முகக்தைக் கையினால்துடை 

த்துக்கொண்டும் ௮ழுதுகொண்டும் கெளாவச்ரேஷ்டலும் முதி 
யோனலுமான திருதராஷ்டிரம ஹாசாஜனுடைய ஸ்திரீகளிருக்குமிடத் 
திற்கு இடினாள். பிறகு துச்சாலனன் கோபத்தோடு அவளைப்பார்த் 

துச் கர்ஜித். துக்கொண்டு விரைவா&4 ௭ இரில் ஐடி.வர்.௮, 8ீண்டும்இருண் 

டும் அலைகள்போலப்படிப்படியாயுமிருக்கும் கூந்தல்களில் சாஜபத்கி 

யான திரெளப.தியைப்பிடி த்தான். சாஜஸ-டுயமென் னும் மஹாயாகத் 

தன் adn ஸ்ரானகாலத்தில் மந்திரங்களால் பரிசுத்தமான ஜல 

த்தை அபிலேகஞ்செய்யட்பெற்ற இசெளபதிபின்கூந்தல்கள் திருத



ஸ்பாபர்வம் — ௨ ௮டு 

சாஷ்டிரன்மகனால் பாண்டவர்களின் பசாக்ரமத்தையவம இத்துப் பலா 
த்காரமாகத் தொடப்பட்டன. அ௮ரதததுச்சாஸனன் மிகரீண்ட கூர் 
தலையுடைய அ நதத்திரெளபதியை நா தர்களுள்ளவளாயிருர் அம 

௮காதையைபபோல் இழுத்து ஸபையினருசற்கொண்டுவந்து வாழை 

மாத்தைக் காற்றுலைப்பதுபோல அலங்கோலமாக இழுத்தாள். 
அவள் இழுக்கப்பமெபோது கொடிபோன்ற உடம்பு குன்றி, “புத்தி 

யில்லாதவனே / ௮யோக்கயெனே ! கான். 7ஜஸ்வலையாயிருக்கேன். 

எனக்கு ஒற்றைவஸ்திரமேயுள்ளு. என்னை ஸபைக்குக்கொண்டு 
படோகத்தகாது”” என்று மெல்லச்சொன்னாள. அச்சாஸலனன் ௮ப 

போது இரெளபதியைக கறுததகூஈதல்களில் பலாதகா£மாகபபிடி த் 

அக்கொண்டு, ! இருஷ்ணனையும ஜிஷ்ணுவையும ஹரியையும் ஈரனை 

யும் தன்னைக்காபபதற்காக யாஜ்ஞஸனேனி கூவுகிருள. யஜ்ஞஸே 

னன்மகளே ? ரஜஸ்வலையாகத்தானிரு ) ஒற்றைவஸல்திரத்தோடிரு; 

அல்லது வஸ். தரமில்லாமலேயிரு ; ஆடடத்.தில்ஜயிக்கப்பட்டுப போ 

னாய் ; தாஸியாகச்செய்யபபட்டாய் , உன்தஞ இப்படி தாஸிகளிறசேர் 

ர் இருக்கவேண்டும்?” என்றுசொன்னான். * கூந்தல்விரிஈது பா இவஸ் 

இரமலிழ்ஈது அசசாஸலனனால ௮லைக்கபபட்ட இசெளபதி வெட்கமுற் 
றுக் கோபத் இனால்உள் கொதிப்புறறவளாகிப பின்வரும்சொல்லை மெல் 

லச்சொல்லலாளாள் ;-- ** இஈதச சபையோரனைவரும சாஸ் இர௫களை 
ஓதி ஒழுக்ககதோடி ௬பபவர்கள், எலலாரும இக தரனுக்கொபபான 
வர்கள். இவர்களெல்லாரும் எனக்குக்குருவைபபோன்றவர்களும 
குருக்களுமாயிருப்பவர்கள். அவர்களின்முன் நான்இவவாறு நிற்க 

முடியவில்லை ; கொடுஞசெய்கைக்காசா ! கெடடஈடையுள்ளவனே ! 
என்னை வஸ்இரம்போகும்படி செய்யாதே. என்னையிழுக்காதே, 

இர்.இரா இதேவர்கள் உனக்குகதுணையாகவந்தாலும சாஜபுத்ரர்க 

ளானபாண்டவர்கள் உன்னைப் பொறுக்கமாட்டார்கள், மஹாத்மா 

வானதம்மபுதார் தர்மததைவிடா தவர், தாமமானது யாவர்க்கும்தெரி 
யாது) தெரிஈதவாமடடும அ௮றியககூடியது. என்சணவர்விஷயத் 

இல் குணங்கமாயல்லாமல் ௮ணுவளவு குறறத்தையும வாக்கனாற்சொ 

ல்லவும் கருதேன். ரஜஸ்வலையானஎன்னைக் கெளசவவீரரீகளின் ஈடு 

வில் நீஇழுப்பது மிகவுங்கெட்டசெய்கை, இரதச்சபையில்ஒருவனும 

உன்னையிகழவில்லை, உன்எண்ணத்தையே இவாகள் அவ் கரித் திருக் 

இன்றனசென்பது இண்ணம், ௪! ப்ரதவம்சத்தவர்களில தாமமும் 
  

2 ஒவ்வொருவரையும் இரண்டுபெயர்களால் Saar ener en snes கூறிப், 
பரிஹாஸஞ் செய்கிருன்.



& Didier ஸ்ரீமஹர்பர்ரதம். 

கஷத்ரியர்களுடைய ஒழுக்கமும் ௮ழிர்அபோயின. கெளரவர்களின் 

தர்மத்தின் வசை தப்பிப்போனதை இச்சபையில் கெளாவர்களனை 
வரும் பார்த் திருக்கன்றனர். மஹாத்மாக்களான அரோணருக்கும் 
பீஷ்மருக்கும் இர்தவி.தாருக்கும் தருதராவஷ்டிரமஹாசாஜாவுக்கும் 

விவேகமில்லையே. அதனாலேயே கெள்வர்களில் கூ௦த்தவர்களும் 
சிறதவாகளுமான இவாகள இரதககொடியபாவத்தைக் காணாம 

லிருக்கின்றனர்”” என்றாள்; அழகானஇடையுள்ள அந்தத்இசெள 
பதி லுவ்வாறுஅழு துகொண்டேளெமபி, கோபமுற்றதன்சணவர்க 

ளைக் கடைக்கண்ணால பார்த்து முன்னமே கோபத்தினால் எரிக்கப் 
பட்டதேஹமுள்ள அவர்களை அ௮ஈதபபராவையினால groom ou 

டாள், வெட்கத்தோடும் சோபததோடும் பார்த்த இரெளபதியின் 
பார்வையினால் அவர்களுக்குண்டான அயாம் சாஜ்யமும் தனமும் சிற 

ந்த சத்னங்களும் கவாபபட்டதனாலும் உண்டாகவில்லை. துச்சாஸ 
னன், வஅுசக்தர்களான சுன்கணவர்களை நோக்கும் தஇிசெளப இயைச் 

கண்டு வேகமாக௮லைக்து, மூர்சசித்தகவகள்போன்ற அவளைபபார்த் து, 

இரைந் தூரித்துத் தாஸியென்று௮ழைத்தான். கர்ணனும மிகமகிழ் 

ந்து இரைஈதூரித்துத துசசாலனன் சொன்னதைச் சிலாடித்தான். 

அவ்வாறே காஈதாசதேசத்தாசனாகியசகுனியும அச்சாஸனனைபபுகழ் 
ந்தான். அவ்விருவசையும துரியோதனனையும் தவிர ௮ந்தஸபையி 

லிருந்தமற்றவர்களுக்கு ஸபையில் இசெளபஇ இழுக்கபபடுவதைக் 
சாண்பது மிக்கதுயரமாயிருகத.து. 

பீஷ்மர், **பாக்யமுள்ளவளே / தனக்குத் தான்ஸ்வதநஇரமில் 

லாதவன் அயலானுடையபொருளைப் பரதயம்வைக்கமுடியாதென்ப 

தையும் பெண்ணானவள் சணவனுக்குடபட்டவளென்பதையும, பார்க் 

கும? பாத தர்மம் ௮.றியக்கூடாமலிருபபதனால் நீகேட்டஇர்தக் கேள் 

விக்குச சரியாகப்பகுத்து மறுமொழிசொல்ல என்னால் முடியவில்லை, 

யுதிஷ்டிரன் செல்வமகிறைகத 'பூமியனை த்தையும்விட்டா ஓம் விடு 

வனேயன்றித் தர்மத்தைவிடான். நான் ஐயிச்கப்பட்டேனென்று 

௮வனேசொன்னான். அதனால் இ.தில்ஒருகிச்சயமும் நான்சொல்ல 

முடியவில்லை, சகுனி சூதாட்டத் * இல் மனிதர்களுள் ஒப்பற்றவன். 
குர்திபு,ச்ரனானயு இஷ்டிரன் "அவனால் இஷ்டப்படி விடப்பட்டான். 

அத வஞ்சகத்தை யு.இஷ்டிரன் அறியவில்லை, அதனால் உன்இந்தக் 

கேள்விக்கு கான்மறுமொழிகூமுமலிருக்றேன் ” என்றுசொன்னார், 
  

1 இஷ்டமிருந்தால் உன்னைப் பந்தயம்லைச்சகலாமென்றுதாள் சகுனி 
சொன்னான்



ஹ்பாபர்வம். உவ௮/௪ 

இிசெொபதி, ₹ சூ.இல் தேர்ரத்வர்களும் ௮/3 2யாக்பெர்களூம் கெடுகினை 
வுள்ளவர்களும் சூதிலேயே ஊக்கமுள்ளவர்களுமான மோசக்ராரர் 
கள் ௮இ௧க ஜாகா£தையெடுத்துக்கொள்ளாதராஜ்லை ஸபையில் 
௮ழைக் தபிறகு ௮வர, இஷ்டப்படி விடப்ப்ட்டவராவதெபபடி ? கெட்ட 
எண்ணத்துடன் மோசத்துக்கே.ஜாம்பித்த எல்லாரும் சேர்ந்து, 
மோசமதியாதவரும் கெளசவர்களுக்கும பாண்டவர்களுக்கும Gar 
ஷ்டருமான தர்மராஜாவை ஐபிததபிறகுதான் ௮வர் இழ்தப [பந்த 
யத்தை ஓபபுக்கொண்டார். தங்கள் வெண்களுக்கும் மருமக்களுக் 
கும் ௮திகாரிகளாயுள்ள இஈதக்கெளரவர்கள் ஸபையிலிருக்கன்ற 
னர். நீங்களெல்லாரும இஈதஎன்கேளவியை ஆராய்ந் அபார்த்துச் 

சரியானமறுமொழிகூறுங்கள. 2பெரியோர்களில்லா 5.௮ ஸபையன் று; 

தாரமதிதைஉரையா தவர் பெரியோர்களுமல்லர் ; உண்மையில்லாதது 
தீர்மமுமன்று; கபடம்சோநதது உண்மையமன்று ” என்றுசொன் 
ளை. அவ்வாறுசொல்லிப பரிதாபபபடும்படி ௮ழுதுசொண்டு 
அ௮சக்தாகளான தன் கணவர்களைநோக்குடி. தொளப்இயைப்பார்த் 
அ.தி அச்சாலனன் கொடியவையும் கேட்பதற்கு இனிமையில்லாத 
வையும் வெறுக்கத்தக்கவையுமானசொற்களைச் சொன்னான். இழுக் 
கப்பட்டவளும் அவவாறுசெய்யபபடததகாதவளும் ரீஜ ஸ்வலையா 

யிருப்பவளும் மேலாடைவிழுக துபோனவளுமான திரெளபதியையும் 
தாரமராஜாவையும்கண்டு மிகவுமமனம்ரொந்த விருகோதான் கோப 

மூற்றான். 
——- 

தொண்ணூறாவது அத்தியாயம். 

தயூதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
—- SKK —— 

(பீமனும் விகர்ணனும்கூறியதும், துச்சாஸனன் திரேளபதியின் துகிலுரிந் 
த்தும், கிநஷ்ணனுடையஅனுகீரஹத்தினால் அவளுக்கு வஸ் 

தீரம் வளர்ந்ததும், விதார் நீதிமோழிகூறியதும்.) 

பீமலேனன் (ஓ! புதிஷ்டிரரே. சூதர்டுறெவர்களின் விடுக 
ளில் தாஸிகளிருச்சன்றனர். அவர்களைக்க டப் பர்தயம்வைத்தாடுவ 
தில்லை. அவர்களிடததிலும் தயையுண்டு, காசிராஜன் முதலான 
  

1 மூலத்தில் ௫ கைதவம் ? என்றிருச்றெது ; சை, க௯ூம்--வஞ்சனை, 

2 துர்யோதனனிடம் பயஈத தர இிரமாகப்பேசுவத ஸத்யமாகாத ; ஸத் 
யந்தவறினபிறகு தர்மமில்லை. தீர்மஞ்சொல்லாதவர்கள்** பெரியோரல்லர் , 
பெரியோரில்லாதது ஸபையேயன்று என்பது கருத்து.



௨௮௮) ஸ்ரீமஹாபாரதம், ' 

அனேக அரசர்கள் காணிக்கையாகக் கொண்டுவந்து கொடுத்த உயர் 
த்தபொருள்கள், தினங்கள், வாஹனங்கள், கவசங்கள், ஆயுதங்கள் 

முதலியவையும், மாஜ்யமும் உமதசரீரமும் நாங்களும் ௪ இிரிகளால் 

சூதினாலெடுத்துச் கொள்ளப்பட்டோம்; எனக்குக் கோபமுண்டாக 

வில்லை; ஏனெனில், எங்களுடைய எல்லாவற்திற்கும் நீர்தாம் அதி 
காரி, இரெளப Bou பந்தயம்வைத்ததை மாத்திரம் ௮க்ரமமென்று 

நினைக்கறேன். இரந்த நிலைமைக்குத்தகாத இந்தச்றுமி, பாண்ட 
வர்களையடைந்து, ௮ற்பர்களும் கொடியவர்களும் புத் இயில்லாதவர் 

களுமான கெளாவர்களால் உம் காரணமாகவன்றோ அன்பப்படுகிறாள், 

சாஜாவே ! இவளுக்காக இந்தக்கோபத்தை உம்மேல் போடுறேன். 
உமது கைகளிரண்டையும் மொளுத்தப்போகி?றன். ஸஹதேவா ! 

அ௮க்னியைக்கொண்டுவா ” என்றுசொன்னான், அதைக்கேட்ட of 
ஜுனன், “* பீமலேனா.! இதற்குமுன் நீ இவ்வகையான பேச்சுகளைப் 
பேசுறெவனல்லன். கொடியவர்களான ஈமதுபகைவர்களாரல் உனக் 

GF தர்மத்திலிருந்த மரியாதைகூட அழிக்கப்பட்டதென்பது நிச்ச 
யம். பகைவர்களின் எண்ணம் நிறைவேறும்படி செய்யலாகாது. தர் 

மமே சிறந்தது. அதையே செய், தர்மிஷ்டரும் ஜ்யேஷ்டருமான 

ஸஹோதாரை மிஞ்சுவது எவனுக்குத்தகும் ? பிறரால் அழைக்கப்ப 

ட்ட சாஜாவானவர் க்ஷத்இிரியனுடைய விரதத்தைகினைத்து அயலான் 

விருப்பத்தையனுஸரித்து ஆடினார். ௮.து நமக்குப பெரும்புகழைத் 
தருவது” என்றுசொன்னான். பீமனஸேனன், தனஞ்சய! இவ்வாறு இவர் 

தர்மமாசச்செய்ததை நான் ௮.றியாமலிருபபேனாயின் இவர் இரண்டு 
சைகளையும சேர்த்துப் பலாச்காரமாய் எரிகிறநெருபபில் கொளுத்த 
யிருப்பேன் ” என்றுசொன்னான், அக்தப்பாண்டவர்கள் அவ்வாறு 
அக்கப்பட்டிருபபதையும் பாஞ்சாலி இழுக்கபபடுவதையுங் கண்டு 
இருதராஷ்டிரன்புத்ரனாகிடி விகர்ணன் **ஓ.! அரசர்களே / இரெள 

பதிசொன்ன சொல்லுக்கு விவரிதது மறுமொழிகூறுங்கள். கேள் 

விக்கு மறுமொழிகூறாவிடின் ஈமக்கு நரகம் உடனேவரும். கெளச 

வர்களுக்குள் மிக்க வுயதுமுஇர்ரதவர்களாகிய பீஷ்மரும் இருதசாஷ் 

டிரருமாகிய இவ்விருவரும் சோர் இருந்தும் ஒன்றும்சொல்லாமலிருக் 

இன்றனர். மஹாபுத்திசாலியான விதாரும் ஒன் றும்சொல்லவில்லை, 
எல்லாருக்கும அசார்யர்களரஓய துரோணர் இருபர் இவ்விரண்டு 
பிராமமேணோத்தமர்க்ளும்கூடக் கேள் விக்கு மறுமொழி எஏன்கூற 

வில்லை ? எல்லாச், சைகளிலிருர்தும் வ சேர்ந்த மற்றசசர்களும் 

விருப்பையும் வெறுப்பையும்விட்டுத் தங்களுக்குத் தெரிர்த௮ளவு



ஹஸபாபர்வம், 2௮௯ 

சொல்லலாம். அசசர்களே! சிறந்தவளான திரெளபதி பலமுறை 
சொன்னசொல்லை ஆசாய்ஈஅபார்த்து, யாருக்கு என்னஅபிப்பிராய 

மோ அர்தப்படி, மறுமொழி சொலலுங்கள் ” என்றுசொன்னான். 

அவன் இவவாறு அந்தசசபையிலுள எள லீர்களெல்லாரையும பார்த்துப 

பலமுறை கூறினான். அவவாசர்கள சரியென்னாவது பிழையென்மூ 

வது அவலுக்குச்சொல்லவிலலை, விகர்ணன் அ௮வ்வர்சர்களனைவரை 

யும்பார்த்து அவ்வாறு பலமுறைசொன்னபின் கையினாற் கையைப் 

பிசைர்அ பெருமூசசெறிஈ துகொண்டு பின்வருமாறு சொல்லலானான், 

“அரசர்களே! இஈதசசொல்லுக்கு நீங்கள் மறுமொழி சொல்லுங்கள்; 

அல்லது எகதக்காணதஇனாலாவது சொல்லாமலிருந்தா ஓமிருங் 
கள். கெளாவர்களே / இநதவிஷபததில நான் எதைச் சரியென்று 

நினைக்கிறனோ ௮தைசசொல்லபயபோகிறேன். புருஷச்ரேஷ்டர்களே! 

மேட்டை, கள், குதாட்டம, கிறறின்பத இல் soup gl இரகான்கும 

அசசர்களுக்கு வயஸனங்களெனறு சொல ன்றனர். இவற்றில் 

பற்றுள்ளமனிதன் தாமகதைவிடடிருப்பாஷ். எத கிலைமையிலிருக் 
குமமனிதன்செய்க செய்கையை உலகததார் ஏறறுககொள்ளமாட் 

டார்களோ அவ்வகையான சூதால் அழைக்கபபட்டுச சூதாட்டமென் 
னும வ்யலனததஇில அகபபடடுககொணட. தர்மராஜாவினுல இசெள 

பதியைப பந்தயமாகவைபபது ஓபபுக்கொள்ளபபடடது, குற்றமற்ற 

இதத் இரெளபதி பாண்டவர்களெலலாருக்கும பொலுவானவள், 

மேலும் இந்தப்பாண்டவரான தாமராஜர் தமமைத் தோற்றபிறகு 
இவளைப் பர்தயம்வைகத் இருக்கிறா. சகுனியே இரெளபதயைப் பக 

தியம்வைக்க ,விரும்பி அவள் பெயரைககூறினான். இவற்றையெல் 

லாம் ஆசாய்ச்துபாக்சையில இவளை ஜயிக்கபபட்டவளாக கான்கினை 

Saha” என்றான். இதைககேட்டவுடன் விகாணனைப் புகழ்வ 

தும் சகுனியை யிகழ்வதுமாயிருகக -ஸபை 2யாரின்பேரொலி உண் 

roo அர்தக்கோஷம் ஓய்ஈதவுடன் கோபம்மிகுநத கர்ணன் 
அழகானகையைகத தாக்கிகீகொண்டு பின்வீருமாறு சொல்லலானான். 

£விகரணா! இதில் அனை கமகெடுதல்கள் காணபபடுகின்றன. ௮ச 

ணியிலுண்டான அ௮க்கனிபோல நி எ இல்பிறந்தாயோ ௮தையேயழி 
ப்பதற்கு இருக்கிறாய். இரசஸபையேரா இருஷ்ணையினால் கேள்வி 
கள் கேட்கப்பட்டும யாதொன்றும சொல்லாமவிருக்கன்றனா. திரெள 

ப.இ தர்மத்தினாலேயே ஜயிக்கப்பட்டவீளென்.று,இவர்கள் நினைக்கின் 
றனர். இருதசாஷ்டிாபு த இரனே ! நீமட்மெ வெறுஞ் சிறுபிள்ளை த்தன 
தீஇனால் வெடி ச் அப்பேசுஏறாய். சறுவனாகிபரீ ஸ%ஃபஈடுவில் பெரிய 

1 அடககாமற்பேசுகிறாய், 

ந க.௭



௨.௯௦ ஸீமஹாபாரதம். 

வன்போலப் பேசுகறாயன்றோ? அரியோதனனுக்கு இளையவனே! ஜயி 

க்கப்பட்ட இசெளபதஇியை ஜயிக்கப்படாதவளென்று சொல்வதனால் 
நீ தர்மத்தைச் சரியாகஅ.றியவில்லை. உன்புத்இ மிகக்குறைவான, 

இருதசாஸ்டிரபுத்இரனே.! பாண்டவர்களில் மூ.த்தவனாயெ யு.திஷ்டி 

ரன் எல்லாப்பொருள்களையும் ஸபையில் வைததுவிட்டபோ.து Holger 

ப.திமட்டும் ஜயிக்கப்படவில்லையென்று நீ நினைப்பதெப்படி £ பாதச் 

சேஷ்டனே ! அந்தத்்தரெளபதியும் எல்லாச்சொத் திலும் ௮டக்கெ 
வள்தானே ? இப்படி நியாயமாக ஜயிக்கப்பட்ட இரெளபதியை ஜயிக் 
கப்படவில்லையென்று நீ நினைப்பதெப்படி? தஇரெளபதியை வாக்இ 

னால் சகுனிசொன்னதுண்டு, பாண்டவர்களும் ஒப்புக்கொண்டன 

சே, இவளை ஜயிக்கபபடாதவளாக நீ நினைத்தகாரணம் யாது? ஓற 

றைவல் தரத்தோடு இவள் ஸபைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது அதர்ம 

மென்று நினைக்கிறாயா * ? அந்தவிஷயத் திலும் என்னுடைய முடிவான 

பேச்சைச்கேள், கெளரவனே ! பெண் ணுக்கு ஒருகணவன் தான் 

தேவர்களால் வி இக்கபபட்டவன், இவமீளா அனேசருக்கு வசப்பட் 

டவள் ) அதனால், வேசையென்பது நிசசயம. இவளைச் சபைக்குக் 

கொண்டுவருவதும் இவள் ஒற்றைவஸ்இரம் உடுத்திருப்பதும் வஸ் 

இரமேயில்லாமலிருப்பதும் வியக்கத்சக்கசன்றென்று நான்நினைக்கி 

றேன். இந்தப் பாண்டவர்களின் பொருள்களனைத்தும் இவளும் இர் 

தப்பாண்டவர்களும் எல்லாம் தர்மமாகவே சகுனியினால் ஜயிக்கப் 

பட்ட உடைமைகள், துச்சாஸனா.! இந்த விகர்ணன் மிகசசிறியவன் ) 

தெரிர்தவன்போலப் பேசுறான், பபாண்டவர்களின் வஸ்திரங்களை 
யும் தரெளபதியின் வஸ் தரத்தையும் கொண்டுவா ”” என்றான், 

ஜனமேஜயசே / அதைக்கேட்டவுடன் பாண்டவர்களனைவரும் 

தங்கள் மேல்வஸ் இரங்களைஎறிர்துவிட்டு ஸபையில் உட்கார்ந்தனர். 
ராஜா?வ. அதன்பிறகு அச்சாலனன் ஸபைஈடுவில் இதிசெளப தியின் 

வஸ் தரத்தைப் பலாத்காரமாக அவிழ்த்து இழுக்கக்தொடங்கினான். 

வஸ் திரமிழுக்கப்படுமபேோ து திரெளபதி மிக்கதுயாத துடன் HPS, 

முற்காலத்தில் மஹாத்மாவான வஸிஷ்டமஹரிஷி பெரிய ஆபத்து 

௮ரும்போது பகவானான ஹரியை நினக்கவேண்டுமென்று சொல்லி 

யிருப்பது எனக்குத்தெரியும்! என்று மன தீஇல்நிச்சயித் துச் தன்வஸ் 
இரம் இழுக்கப்படும்போ து: சரணாகதவதீஸலசான இருஷ்ணனைநினை த் 
தாள், சங்கம் சக்கரம் கதைகளைக் கையில்ஏர் இனவரே / வாச 

கையிலிருப்பவரே,! HER ST ! கோவிந்தா. காமுரைக்கண்ணா | 0 emt 

மடைந்தஎன்னைக் காப்பாற்றும். ஆ! இருஷ்ணா ! தவாசகாவாலா !



அடப ரபர் வம், ௨௯௧௮௧ 

யாதவர்களைச் சர்தோஷப்படூத் துறெவசே ! எங்கருக்கிறீர். இர்கிலை 

மையையடைந்தவளும் ௮ராதையுமான என்னை ஏன் கவனியாமலிருச் 
இதீர்? கோவிந்தா! துவாசகாவாஸியே / ஃரூவ்ணா / கோபீஜனப் 

பிரியா ! கேசவா ! கெளாவர்களால் _வமஇக்சப்படுறஎன்னை நீர் 
ஏன்அறியவில்லை? ஐ! லோககாதா/? ஐ! ஸ்ரீபதியே! அய்ப்டாடி. 

யைக்காப்பவசே ! துன்பச்தையழிப்பவசே ! ஜனார்த்தனா.! கெளாவர்க 

ளென்னும் கடலிலமூழ்னெஎன்னைக் கைதூக்கவிடும, இருஷ்ணா ! 
கிருஷ்ணா /! மஹாயோடயே! உலகத துக்கெல்லாம் அந்தர்யாமியே 

உலகத்தைபபடைப்பவம / கொவிஈதா / கெளசாவர்களின்ஈடுவில் கஷ் 
டப்பட்டுச சாணமடைந்த௭ன்னைக் காப்பாற்றும”” என்றாள். ஜன 

மேஜயராஜாவே! ௮ந்த௪ சிறகபெண்ணான திரெளபதி மூன்று 

லோகங்களுக்கும ஈசுவாசான ஹரியாயெ இருஷ்ண்னை இவ்வாறு 

இடைவிடாமல் ean து மிக்க துயாத் இனால் முகச்தைமூடிக்கொண்டு 

அழுதாள். அபோது இரெளப இயின்வஸ் இர.ததை இழுக்கஇழு 

க்ச, கிருஷ்ணனுடைய அனுக்ரஹ த தினால், “அதைப்போல இன்லும் 

அ ேனேகவஸ் இரங்கள் உண்டாயின, ஜனபேஜயராஜாவே ! தர்மத் 

தைக் காப்பாற்றினதனால் மறுபடியும பலபலநிறங்களுள்ளவையும் 

சுத்தவெண்மையமான ௮தேகவஸ் இசங்கள் நூற்றுக்கணக்காக உண் 

டாய்க்கொண்டேயிருந்தன. பிறகு அந்தஸபையில் கேட்க மிகக் 
கடினமான ஹலஹலவென்னும் சத்தமஉண்டாயிற்று, அ௮ந்தஸபையி 

௮ள்ள ௮சசர்களனைவரும் உலகத்திலில்லாத ௮ஈதப்பெரிய yeah 

யத்தைக்கண்டு துசசாஸனனையிகழ்ர்து இசெளபதியைப் புகழ்ர்த 

னர். கெளாவுர்களைபபற்றி, €€? என்ற இழிவானசொல்லைச் சொல் 

லினர். ஸபைடடுவில் வஸ் இரங்களின்சாசி குவிர்துபோனபோது துச்ஃ 

சாஸனன் களைத்து வெட்டு உட்கார்ச்துவிட்டான், ௮ந்த௮சசர்கள் 

நடுவில் பீமன் கோபத்தினால் துடிக்குல் உதடுகளுடன் கையைப்பிசை 

ந்து பெருக்குரலோடு சபதம்செய்தான். 

பிமன், * உலகத் இலுள்ள க்ஷத்இரியர்களனைவரும் மற்றமனி 

தர்கள். இதற்குமுன்சொல்லாததும் இனியீம யாரும்சொல்லப்போகா 

ததுமான இரதஎன்சொல்லைக் கேளுங்கள், பூமிக்கு ஈசுவார்களே 7 

நான் இதைச்சொல்லி இவ்வாறு செய்யா மற்போவேனாயின், ௮தா 
வத.--பாவியும் துஷ்டபுத்்தியுள்ளவலும் பாதவம்சததவரில் இழி 

வானவனுமாயெ இர்தத்துசசாலனைலனுடைய”மார்பை யுத்தத்இல் பிள 

ந்த பலாத்காரமாக இவன்சக்தத்தைக்குடியாமல் விிவேனாபின் என் 

முன்னோர்களான கூடஸ்தர்கள்சென்றகஇக்கு நான் செல்லாமற்



௨௬௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

போகக்கடவேன் ”” என்றான். கொடியதும் மயிர்பொடிக்கச்செய் 

வதுமாகிய பிமனுடைய அர்தச்சொல்லைக்கேட்டு ஸபையோர் அச்சா 

ஸனனைநிந்தித் துப்” பீமனுக்கு மிகுர்ச கெளாவத்தைச செய்தனர். 

அங்குள்ள யோக்கியர்கள் “திருதராஷ்டிரனை இகம்ர்து திசெளபதி 
யின்கேள்விக்குக் கெளாவர்கள் சரியான மறுமொழிசொல்லவில்லை 

யென்றுகூவினர், பிறகு எல்லாததர்மங்களுச தெரிநதவிலுரர் கைக 

சைத்தூக்கு ஸபையோராையடக்டுப் பின்வருமாறு சொல்லலானார், 

.... **இரெளபதியானவள ஈ£கள்வி2கட்டு இவ்வாறு ௮ராதைபோ 
லக் கதறுகிறாள், ஸபையோசே? அவள்கேள்விக்கு நீங்கள் மறு 

மொழிகூறவிலலை, இதனால் தர்மம் கெடுக்கபபடுகிறஅ. கேள்வி 

யானது ஜ்வலிக்தறெறக்னிபோல ஸபையில்விமுக இருக்கிறது. ஸபை 

யிலுள்ளவர்கள் ஸததியத்தினாலும் தர்மத்தினலும அதைவிக்க 

வேண்மெ, தலால், யோக்யனானமனிதன் தர்மமுள்ள கேள்விக்கு 
உண்மையோடுமறுமொழிகூறவேண்டும். காமக்குசோதங்களின்வன் 

மையைச் தாண்டினவர்கள் அற்தக்கேள்விக்கு மறுமொழிசொல்ல 
வேண்டும். வேஈதர்களே ? விகர்ணன் தன்புத்திககுத் தக்கபடி. 

கேள்விக்கு மறுமொழிசொன்னான். நீங்களும அறிவுக்கெட்டின 
வரையில் அகதக்கேள்விக்கு மறுமொழிகூறுங்கள், ஸபையிலிருபப 
வன் தர்மததையறிஈ தும்கேள்விக்குமறுமொழிகூருமலிருபபானாயின், 

பொய்சொல்வதனாலுண்டாகும்பயனில பாதியை ௮னுபவிபபான், 

ஸபையிலிருப்பவன் தர்மகதெரிஈதும் தபபாக மறுமொழிகூறுவானா 

யின், ௮வன்பொய்யின்முழுபபயனையம் ௮டைவானென்பது நிசசயம, 

இரதவிஷயத இல் பிரஹ்லாதருக்கும் ஆங்கிஸசென்னும்முனிவருக் 
(கும் கடந்த ஸம்வாதமாகப் பெரியோர்சொலலும் பழமையானஇதி 

ஹாஸத்தை நான்சொலலுகிறேன். 

பிரஹ்லாதனென்னும ஐர்அஸுரச்சேஷ்டனிருந்தான். ௮வ 

னுடையபு தீனான விரோசனனென்பவன் ஒருகன்னிகைக்கர்க அங்க 

ரஸின்புத்ரனாகிய ஸுதன்வாவை நெருங்கித தொடர்ந்தான். அப 
போது gh கன்னிகையையடைவதறகாக அவ்விருவருக்கும் 

நரன் பெரியவன் ; கான் பெரியவன் ” என்று௮வ்விலவயத்இல் 1உயிரப் 
பந்தயம் உண்டானதென்று யாம்கேட்டிருக்கறோம், அவர்களுள் 
யார்பெரியவனென்றசேள்வியைபபறறி விவாதழமுண்டாயிற்று, gel 

விருவரும் பிரஹ்லாதனீடம்சென்று எங்களில் எவன்பெரியவன். 

  
1 தோற்றவன் உயிருள்ளவமையில் ஜயித்தவனுக்கு ௮டி மைசெய்வத ? 

என்பது பழையஉரை.
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இர தக்கேள்விக்குப் பொய்பில்லாமல் மறுமொழிசொல்லும் ” என்று 
சகேட்டனா. அநதப்ரஹ்லாதன் ஸுதன்வாவைக்கண்டு மீறுழொ ழி 

சொல்வதற்குப் பயந்தான். ஸுதன்வா சோபித்அப பிரம்மதண்டம் 
போல் ஜ்வலிததுககொண்டு பிரஹ்லாகனைபபார்த்து, * ப்ஹ்லாத/ 

நீபொய்சொன்னாலும் ஒன்றுமசொல்லாமலிருந்தா லும Qo Bren agp 
ராயுதத் தினால் உன்தலையை நூறுசக்காகுமபடி அடிப்பான்! என்று 
சொன்னான். ஸுதன்வாவினால் அவ்வரீலு. சொல்லபபடடபோது 
பிரஹ்லாதனென்னும்௮ுஸுரன் அரச போல்நஈடுக்செ சிற தமஹி 

மையுள்ள கசியபரிடமகேட்சச்சென்றான். * மஹானுடாவரே! நீர்தாம 

தேவாஸுரர்களுடைய தர்மங்களையும பிராமமண தர்மகளையும் அறி 

ந்தவர். இந்தத்தர்மஸககடதக்தைக் கேளூம. கேள்விக்கு மறுமொழி 
சொல்லாதவனுக்கும தபபாகமறுமொழிசொலலுகிறவனுக்கும மறு 

மையில்வரும்உலகங்கள் யாவைஎன்பதை நான் கேடூறேன் ; சொல் 

௮ம்” என்றுகேட்டான். அதற்குக் arin, ‘Osim Bayi gu 
விருப்பினலாவது வெறுபபினாலாவது ௮சசத தினாலாவது கேள்வி 

களுக்கு உததாஞசொலலாமலிருபபவன ஆயிரமவருணபாசங்களை த 

தன்மேல மாட்டிக்கொளளுகிருன், ரேசேகண்டவன் கண்டதைச் 

சரியாகச சொல்லாமல்! மாட்டின்காதுபோல ஆடிக்கொண்டு இரிவா 

னாயின் ௮வன் ஆயிசமவருணபாசஙகளைத தன்மேல்மாட்டிக்கொள் 
வான். அவனுக்கு ஒருவருஷம்நிரமபினபிறகு ஒருபாசமமேலேமாட் 

டபபடுகறது. ஆதலால், தெரிஈதவன் ஸதயம சொல்லவேண்டும். 
ஸத்யஈதான் முகயமானது, எங்கக தர்மமானது அதர்மத்்தினால் 
கெடுக்கபபட்டு, எஈதஸபையையடைகிறதோ gg ஸபையோர் 
தீர்மததில்தைதததணியை எதெதுவிடாவிடின் அவர்களே அந்த, 
ஆணியினால் குத்தபபடுகின்றனர், தலைவன் பா திபபயனையடைகிறான். 
செய்தவனுக்குக் கால்பாகம்; இகழததக்ஏ காரியத்தை யிகழாமலிரு 

நத ஸலைப்யோருக்கு மற்றக்கால்பாகம, நிர திக்கத்தக்கவனை நிர் இப்ப 
ராயின் தலைவனும் ஸபைமோரும் பாவத்திலிருர்.து விடபபடுகின்றனர், 
பாபம் செய்தவனைமடடுமசாருகிறது. மிரஹ்லாதா.! தர்மத்தைக் 

கேட்கிறவலுக்கு எவர்கள்தபபாகமறுமொழிகூறுவார்களோ அவர் . 

கள் முன்னேழுபின்னேழு தலைமுறைகளையும யாகபபயன்களையும் 

தான தர்மங்களையம அழிக்கின்றனா,... ,பொருளைப பறிகொடுத்த 

வனுக்கும பிள்ள இறகதவனுக்கும் கடன்காசலுக்கும காரியம்கெடட 

வளுக்கும் கணவனில்லா தபெண் ணுக்கும ரா ஜாவினால்பிடி , ததுவருத 
sane eaten et 

I (இரணடுபஷதஇலும சேருவது ” எனபது பழையவுரை,
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௨௬௯௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், . 

தப்பட்டவனுக்கும் பிள்ளையில்லாதவஞுக்கும் புலியினால்மோக்சப் 
பட்டவலுக்கும் மாற்றாளாள்ளவளுக்கும் ஸாஈ்ஷிகளால்கெடுக்கப் 
பட்டவனுக்கும் உள்ள அக்கங்களெல்லாம் ஸமானமானவையென்று 

தேவச்ரேஷ்டர்கள் சொல்லுகின்றனர். ௮ஸத் ் ,தியஞ்சொல்ஓறவன் 

மேற்சொன்னஎல்லாத்துக்கங்களையும் அடை இரான், கசண்ணால்கண்ட 
தனாலும் கேட்டதனாலும் விஷயங்களை ஞாபகம்வைச் திருபபவன் 
ஸாக்தியாகிறான். அதலால், உண்மைசொல்லுற ஸாக்ஷியானவன் 

அ௮றம்பொருள்கள் கெடாமலிருப்பன் * என்றுசொன்னார். க௫ியபர் 

சொல்லியதைக்கேட்டபிறகு பிரஹ்லாதன் தன் புதானைப்பார்த்.து, 

 விரோசனா ! உன்னைவிட ஸுதன்வாபெறியவன், அப்படியே அக்கி 
ரஸ் என்னைவிடபபெரியவர், ஸுதன்வாவின் தாய் உன்தாயைவிடப் 

பெரியவள். ஆதலால், இர்தஸுஈதன்வாதான் உன்உயிருக்கு ௮திகாரி * 

என்றுசொன்னான். அதற்கு ஸுதன்வா, : நீபுத்ஸ்நேஹக்தைக்கூட 
விட்டுத் தர்மத'தில்கிலைகின்றாயா தலின் உன்பு தானை விட்டுவிடுகிறேன், 
இவன் நூறுவருஷகாலம் ஜீவிததிருக்கட்டும்” என்றுசொன்னான். 

இந்தச்சிறந்ததர்மத்தைக்கேடட ஸபையோரனைவரும் திரெளபஇ 

பின்கெள்விக்கு எதுசரியானமறுமொழியென்று சிளைத்தப்பாருக் 

கள்” என்றார். 

விதுசர்சொல்லைக்கேட்டு greta ஒன்றும் சொல்லவில்லை, 

கர்ணன் அச்சாஸனனைபபார்த். து, :* தாசியானகிருஷ்ணையை வீட் 

டுக்குவுழைத்துப்போ '” என்றான். நடுக்கக்தோடும் வெட்கத்தோ 
டும் பாண்டவர்களைப்பார்த்து அழுதுகொண்டிருக்கும் பரிதாபப் 

படத்தக்க தஇரெளபதியை ஸபைஈடுவில் அச்சானைன் இழுக்தான். 

  

தோண்ணூற்றோராவது அத்தியாயம். 

த்யூ தப்ர்வம், (தோடர்ச்சி.) 
—— Sh EE எர 

(திரெளபதி soem. au பீஷ்மர் தாமோன்றும் சொல்லழடியா 
மையையும் அவள்விஷ்யத்தில் தமக்தள்ளவநத்தத்தையுத்சோ லலித் 
திரெளபதிகேள்விக்க யுதிஷ்டிரரைமறுமோமிகூறச்சோன்னது,) 

'தூச்சாலனனாலும் மனத்துயாத்தினாலும பீடிக்கப்பட்டவளும் 

அப்படிப் பிடிக்சப்படத்தசாதவளுமான இரெளபதி, ** இர்தப்பலவா 

னான துச்சாஸனன் பலாத்கராமாகஇழுத்ததனால் சக் இயற்றவளாகச் 

செய்யப்பட்டேன். ஸடையிலுள்ள இரதக்குருவம்சத்தோ। ருக்கு நான்
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ai sere, செய்கிறேன். இரதச்சூ தாட்டம் நான் செய்ததன்று, 
இதற்கு முன்காரியத்தை பும் பின்காரியத்தையும் ரான்செய்யவில்லை, 

ஆதலால், இரதக்குற்றம எனக்கிருக்கலாகாது”? என்றுசொல்லி 

ஸபையில்விழுஈ து யாவருக்கும துயாமுண்டாகுமபடி பின்வருமாறு 

புலம்பலானாள். 

** இதற்குமுன் ஸ்வயம்வாஸபையில் வஈஇருர்கசசர்களால் 

காணப்பட்டதுகவிர மற்றெங்கும காணபபடாமலிருந்தநான் இப் 

போது அம்பலத் துக்குவதேன். முன்னேவிட்டிலிருக்கும்போது 
காற்றும்கதி?சானுங்கூட என்னைக் கண்டதிலலை, அர்தரான் இப் 

போது ஸபைநஈடுவில் ஜனக்கூட்டததில சாணப்படுகிறேன். முன் 

விட்டிலிருக்கும்போது மேலேகாற்றுபபட்டா லும் பாண்டவர்கள் 
பொறுக்கமாட்டார்கள். அவர்களே இபபோது இரதத்துசாத்மா 

வான துசசாளனைனால் கான்தொடப்பவெதைப் பொ 3 றுக்கின்றனர், 

மருமகளும் மகளும் கீஷ்டப்படத்தகா தவளஞுமான நான் பி டி.க்கப் 

படுவதை இந்தக்குருவமசத்தவருமபொறுப்பது விபரீதகாலமென்று 

கான்கினைக்கிறேன். கற்புளளசிறக தபெண்ணாடியகான் ஸபைடடுவில் 

இபபோது பிரவேசிக்கிமறேனென்பதைவிடப பெரியஇழிவு என்ன 

இருக்கிறது ? அாசர்களின்தர்மம் இபபோது எங்கேபோயிற்று ? 

முன்னோர்கள் கற்புள்ளபெண்ணை ஸபைக்குக்கொண்டுவருவ தில்லை 

யென்று நாம்சேட்டிருக்கறோம். முன்னோர்கள்செய்ததும் என்று 

மழியாததுமான அர்தத்தர்மம் கெளாவர்களிடத்தில் அழிர்துபோ 
யிற்று, பாண்டவர்களுக்குப்பாளியையும் திருஷ்டத்யும்னன் ॥9 ஹோ 
தரியும் கருஷ்ணனுக்குத்தோழியம் கற்புள்ளவளுமானகான் இந்த 

ரரஜஸபைக்கு எப்படிவாலாம் ? குருவம்சத்தோரே /தர்மசாஜருக்குத் 

தமக்குச்சரியான ௯ஷத் திரியவருணத்தில் பிறத பாரியையாகிய என் 

னைச் தாஸியென்றாவத சாளியல்லளென்றாவ து நீங்கள்சொல்லுங்கள். 

நீங்கள்சொன்னபடி, செய்வேன். குருவம்சத்தவர்களே! குருவம்சத் 

தவர்களின்8ர்.ச்இயையழிப்பவனாகய இந்ததுல்பன் என்னைமிகஉறுதி 

யாகப்பிடித்துச் துன்பப்படுத்துகரான். அதை ரான் வெகுமரரம் 

ஸஹிக்கமுடியாது. குருவம்சத்து அரசர்களே : ! என்னை ஐபயிக்சப் 

பட்டவளென்றோ ஜயிக்கபபடா தவளென்றோ எப்படி நிங்கள்மினைச் 
இறீர்களோ அப்படி. மறுமொழிகூற விரும்புகிறேன். உங்கள்சொற் 

படி செய்வேன் '” என்றுசொன்னாை, : 
அதைக்கேட்ட , பிஷ்மர், * மேன்மைபொருந்தியவளே ? முன் 

னமே சொல்லியிருக்கேன். உலகத்இல் தர்மத்தின் சிற்த வழியை



2.௯௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அறிவ மிகத்தெரிர்த மஹாத்மாச்களுக்கும் முடியாது, உலகத் 

இல் பலவானானமளிதன் எதைத் தர்மமமாகநினைக்கறானோ அதுதான் 
தர்மமாகிறது. மற்றது தர்மத இன்கரையில் தடைப்பட்டு Ann gz. 
மேலும் இகதத்தர்மம ஸ-டுக்ஷமமாயிருப்பதனாலும் அறிதற்கு அரி 

தரயிருபபதனாலஓும முக்கியமாயிருப்பதனாலும உன்னுடைய இகதக் 
கேள்விக்கு நிச்சயமாகப்பகுத்து மறுமொழிகூற என்னால் முடிய 

வில்லை. ஆனால், இந்தக்குலத் துக்குச சீக்காத்தில் ௮ழிவுவருவது 
இண்ணம். அதற்குக் தகஈபடி.தான் கெளரவர்களனைவரும ஆசை 

யையும் ௮றியாமையையு2ம கைபபறறியிருக்கின்றனர். மேன்மை 

யூற்றவளே / அப்படிப்பட்ட எங்களுச்கு நீ மருமகளாயிருக்கிறாய், 

மேற்குலத்தோர்கள் வியலனங்களினால் மிகவும் பிடிக்கபபட்டி ருந்த 
போதிலும் தாமத்தின் மார்ககததைவிட்டு வழுவுவதில்லை. பாஞ் 

சாலிய / துயாப்பட்டுக்கொண்டிருஈதும் தாமததையே கவனிப்ப 

தாயே இந்தச் சறந்தஓமுக்கம் vor sla grain. பெரியோர்களும் 

siniG shi sui sono @u இந்தத துமசாணர் முதலானவர்களும 

உயிர்போனவர்களபோலத் தலைஞுனிஈது வெறுர்தேகங்களோடிருக் 
இன்றனர். இகஈதக்கேளவிக்கு நிச்சயம சொல்லவேண்டியவன் யு.திஷ் 

டிரனென்பது எனது அபிபபிராயம, நீ ஜயிக்கப்பட்டவளென்றா 

ag ஜயிக்கப்படாதவளென்ராவது தானே வியக்கமாகச் சொல்ல 

வேண்டியவன் அவன் ” என்றுசொன்னார். 

தோண்ணூற்றிரண்டரவத அத்தியாயம், 

த்யூதபர்வம், (தோடர்ச்சி;) 
—— rk ee அவையை 

(துரியோதனன் ழதலானவர்கள் பேசுவதும், துரியோதனன் திரேள 
பதீக்தத் துடையைக் காண்பித்ததனைை பாண்டவர்கள் துரியோ 
தனன் கர்ணன் ழதலானவர்களை வதத்செய்யப் பிரதிஜ்கை 

சேய்ததும், துரியோதனன் ழதலானவர்களைத் திரேோளபதி 
சபித்தபோது ஆகாயத்தீனின்று பூமாரிபோழிந்த தும்,) 

அந்தத் தேவி, அன். றிற்பெடைபோல ௮வவாறு ௮மு.௮ மிகு 

இயாகக் கதறுவதைக்கண்டும் ௮ஈதச் சபையிலுள்ள ௮சசர்கள் துரி 
யோதனனுக்கஞ்சி, சரியென்றோ அல்லத பிழையென்னறோ ஒருசொல் 
அம் சொல்லவில்லை. அரசர்களின் பிள்ளைகளும் போன்மார்களும் 
  

£ 8ிசுவரியபலி(மள்ளவன் ௮.சர்மச்தைச் சர்மமென்று சொன்னாலும் மறு 
க்சச்கூடவில்லை யென்பது கருத்து, 2 * குரரி! என்பது மூலம்,



ஷலஸ்பாபர்வம், ௨௯௭ 

அவ்வாறு பேசாமலிருகததைக் சண்டபொழுது இிருதராவ்டிரன் 

மகன் பாஞ்சால சாஜபுத்ரியான திரெளப இயைப்பார்ச் துப் புன்னிகை 

நகைத்துக்கொண்டு பின்வருமாறு சொல்லலானான்; : (மேலான தை 

ரியமுள்ளவளே ! தருபதபுச்ரியே ! இந்த உன்கேள்வி உன்புருஷர்ச 
ளா௫ிய பீமன், அர்ஜுனன், ஈகுலன், ஸ்ஹவன் இவர்களிடத்தி 

லேயேயிருக்கட்டும். உன்னிடமிருஈது வரத சொல்லுக்கு இவர் 
களே மறுமொழிகூறட்டும, பாஞ்சாலியே / உன்விஷயத்தில் wy Pas 

டிரனுக்கு யாதொரு உரிமையுமிலலையென்று பெரியோர்களின் கடு. 
வில் சொல்லட்டும், எல்லாரும் தர்மராஜாவைப பொய்யனாகச் செய் 

யட்டும், பாஞ்சாலி! (௮அபபோது) நீ தாஸித்தனத் திலிருந்து விடப் 

படுவாய். தர்மத்திலிருப்பவனும் மஹாதமாவும இஈஇரலுக்சொப் 
பானவனுமாகிய தர்மபுத்ரன் உனக்கு ஆஇகாரியா ? அல்லனா ? 

என்பதைத் தானே சொல்லட்டும, இவன் சொன்னவுடனே இர 
ண்டிலொன்றை யடையலாம். இரத ஸபையிலிருக்கெ' சிறந்த குண, 

வான்களான கெளாலாகளனைவரும் உன் girs Bo அகப்பட்டிருந் 
அம் உன்புருஷர்கள் பாக்யம குறைக்தவர்களாயிருபபதை உண்மை 
யாக அறிரதுதான் மறுமொழி சொலலவில்லை”” என்றான். பிறகு 

ஸபையோரசனைவரும் கெளரவராஜாவான துரியோகனன் சொன்னதை 

முழங்கப் புகழ்ந்தனர். கூவிக்கொண்டு மேல்வல் இரங்களையெடுத்து 
விசிறினர். ௮, ஆ! என்ற துக்சசப்கமும உண்டாயிற்று, மனத் 

தைக் கவருவதாகிய துமியோதனன்சொல்லைக் கேட்டபிறகு ஸபையி 

அள்ள கெளாவர்களுக்குச் சந்தோஷமுண்டாயிற்று, எல்லா ச 

சர்களும் கெஞாவச்சேஷ்டனன துர்யோதனன் தர்மமாக ஈடக்கிழு 

னென்று அ௮வனைக்கொண்டாடி அவன்மேல் gen Sumac gem. 

அவ்வாசர்களனைவரும், தர்மதெரிஈதவரான யு.இஷ்டாரும் யுத்தக் இல் 

தோல்வியடையாத அர்ஜுனனும் பிமனேனனும் ஈகுலஹைதேவர் 

களும் என்னசொல்லபபோகிறார்களென்று மிகச ஆவலோடு முகல் 
களக் குறுக்காகத்திருப்பி 'ஏறிடபெபார்த்திருந்தனா. whe ஒலி 
ஓய்ந்தபிறகு பீமஸேனன் அழகும சிறப்புமுள்ள தும் சாரதணியப் 
பெற்றதுமான கையையெடுததுப பேசலானான். 

*இறந்தமனமுள்ளவரும் மூ திதவருமாகிய இர்தத்தர்மராஜர் எங் 

களுக்கு அதிகாரியாக இல்லாமற்போனால் “இந்தக்கெளாவவம்ச,த்தை 

நாங்கள் பொறுச்திருக்கமாட்டோம். GT (6) & BT பண்ணியங்களுக்கும் 

தவங்களுக்கும் உயிருத்குங்கூட அவசே அதிகாரி, ௮வர் தம்மைத் 

தோற்றதாக நினைக்கும்போது சாங்களும் (எங்களைத்) தோற்றவர்தாம், 

BAS



௨௯௬௮௮ ஸ்ீமரஹாபாரதம். 

காலால் பூமியைமிதிக்கும் மானிடத்தன்மையுள்ளவன் பாஞ்சாலி 
யின்: இந்தச்கூர்தல்களைக் தொட்டபிறகு உயிரோடு என்னிடத்தி 

லிருர்.து விபெடமாட்டான். நிண்டும இரண்டும் பரிகாயு தங்களைப 

போன்றுமிருக்கும் என் இருபுஜங்களையும் பரருங்கள், இவற்றின் 
நடுவில் ௮கப்பட்டபிறகு இர் இரனானாலும் விடப்படமாட்டான். தர்ம 

மென்னும் கயிற்றினால் கட்டப்பட்டும என்தமையனாரிடததஇிலுள்ள 

மரியாதையினால் தடுக்கபபட்டும் ௮ர்ஜுனனால் ௮டக்கப்பட்டுமிருப் 

பதனால் இந்தத்துயாத்தையனுபவிக்கிறேன். தர்மராஜரால் ௮னுமதி 

கொடுக்கப்பெற்றேனாயின் இந்தப்பாபிகளான இருதசாஷ்டிர புதர் 

களைச் சிங்கம் அ௮ற்பமிருகங்களை யழிபபதுபோலக் கைகளென்னும் 
கத் இகளால் துணித்துவிடுவேன் ” என்றுசொன்னான். அபபோது 

பீஷ்மரும் துசோணரும விதுரும், ** உன்னிடத்தில் எல்லாச்சக் இ 

யும் இருப்பது தெரியும். இப்போது பொறுத்துக்கொள்” என்று 

பீமனுக்குச் சொன்னார்கள். 

கர்ணன், ** சிறந்தபெண்ணே ! அடிமை, புத்ரன், பிறருக்குட் 

பட்டபெண் இம்மூவரும் பொருளிலலாதவர்கள். டீ பொருளில் 
லாத தாஸனுடையமனைவி. உனக்கு நரதனுமில்லை். தாஸனுடைய 

தனமெல்லாம் எஜமானனுடையது, நீ உள்ளேபோயப்த் அரியோதன 

னுடைய பரிவாசங்களைச்சேர், அதுதான் நீ செய்யவேண்டியகாரி 

யம், மற்றது அவ்விடத்தில் கட்டசையிடபபடும. ஐ! ராஜபுக்ரியே ! 

இருதராஷ்டிர புதீரர்களெல்லாரும் உனக்கு எஜமானரா௫ருர்கள் ; 
பாண்டவர்களல்லர், சிறகதபெண்ணே ? யாரையடைந்தால் சூதா 
டிப்பர்தயத்தினால் ௮டிமைத்தனம்வராதோ அபபடிபபட்ட மற்றொரு 

வனைக் கணவனாக உடனேகேடிக்கொள், தாளியாகப்போனபிறகு 

தன்னிஷ்டப்படி புருஷர்களைவைத்துக்கொள்வது குற்றமாகாது, 
௮ஃது உனக்குத்தெரிர திருக்கட்டி. யஜ்ஞஸேனன்மக?ள 7 ஈக 

லன் பிமஸேனன் யுதிஷ்டிரன் ஸஹூ?தவன் அர்ஜுனன் ஆயெஎல் 

லோரும் தோற்றுப்போனார்கள், அதனால், 8 தாஸியாஞய். தங்க 
சோத்தோற்றவர்கள் உனக்குக்கணவராகார்கள், பாஞ்சாலராஜனான 

அருபதன்பெண்ணாகய(இவளை ஸபைகடுவில் பர்தயம்வைத்தாடின 

தர்மராஜன் தன்பிறப்பின்பயனையும் பராக்ரமததையும ஆண்மையை 
yin நினைக்கவில்லையோ ?'” என்றுசொன்னான். பீமஸேனன் ௮சைக் 
கேட்டு மிகவும்பொருசவனாக சாஜாவையனுஸரித்துக் தாமமென் 

னும் கயிற்றினால்கட்டப்பட்டுக் கர்ணனையெரிப்பவன்போல (பார் 

த்) கோபத்தினால் சிவந்தகண்களோடு துயாத்துடன்' மிசபபெரு



av ut LT a tb. @: Sadan 

மூச்செறிகதான். அவன், 4* தர்மாஜாவே! இந்தத்தேர்ப்பாகன் 

மகன்மேல் எனக்குக்கோபமில்லை. உண்மையாக அடி மைததொழில் 
தான் ௮வனிட்டகடடளை. நீர் இவளைபபஈதயம் வைக்காமலிருப்பீ 
ராயின் பகைவர்கள் ஈம்மை இவ்வாறுபேசுவார்களா ” என்று தர்ம 
சாஜாவைப்பார்ச்.துச் சொன்னான். 

பீமளஸேனன்சொல்லைக் கேட்டவுடன் ராஜாவான துரியோத 
னன், மதிமயகக மெளனமாயிருகத யு. திஷ்டிரரைநோக்க, :₹ஓ 1 ர 

Far! பீமஸலேனனும் ௮ாஜுனனும ஈகுலல ஹதேவர்களும் உன்னு 

டையகட்டளையை எதிர்பார்ததிருக்னெறனா. இருஷ்ணை ஐயிக்கப் 
படாதவளென்று நீ நினைக்கிளுயா ? அவள் கேள்விக்கு மறுமொழி 

சொல்”” என்றுசொன்னான், தர்மராஜாவைபபார்தது, இவ்வாறு 

சொன்னபிறகு தன்னுடைய வர்யத் தின் காவத்தினால் மதிகெட்ட 

துரியோதனன் புன்னகையுடன் பாஞ்சாலியைபபா£த்துப பிமஸே 

னனை அவமானபபடுததுவதற்காகக் கர்ணறுடன்பரிகாசஞ்செய்து 

தீன்வஸ் இர.த்தைவிலக்கி வாழைமாத துக்கும் சபானைத.அ.திக்கைக்கும் 
ஒப்பானதும வஜ்ராயுதததுககுஓபபான இடமுள்ளதும் எல்லால௯்ஷ 

maser பொருஈதியதுமான தன் 'இடததுடையை, திரெளபதி 

பார்க்க அவளுக்குக்காண்பிததான். பீமளஸேனன் அவனைப்பாரத் 
அச் சிவரதகண்களைவிழித.து அ௮சசர்களின்கடுவில் ௮ரதஸபையோ 

செல்லாம்கேட்கும்படி, “* ஓ. துரியோதனா? விருகோதரன் பெரும் 

போரில் உன்னுடைய இகதத்துடையைக் கதையினால்பிளஈதுவிடா 
னாயின் ௮வன்முன்னோர்கள் சென்றலோகத்திறகுச் செல்லான் ”? 
என்றுசொன்னான். கோபித்த பீமனளேனனுடைய மயிர்க்கால்கள் எல் 

லாவற்றினின்றும் அக்னிஜ்வாலைகள், கொளுத்தப்பட்ட மாத்தின் 

பொரதுகளினின்றும் சிளம்புவதுபோல வெளிப்பட்டன. 

அபபோது “விதுரர், ** Ga Busine sg அரசர்களே !/ பெரும் 

பயத்தைமீபாருங்கள், பீமளேனனால் ௮ஈதபபயமவருமென்று தெரி 

நதுகொள்ளுங்கள், இதப் பாதவம்சத்தநரிட த்தில் இர்தப்பெரிய 
௮ீ.இ “முர தியவினைப்பயனாக உண்டாயிருப்பதென்பது இண்ணம், 

ஓ. இருதசாஷ்டிரபுச்இரனே ! ஸபையில் ஸ்திரீயைக்கொண்டுவர்து 

விவாதஞ் செய்வதென்பது அளவுக்குமேற்பட்ட சூதாட்ட்மாகச் 

செய்யபபடடிருக்கிறது. உங்களுடைய யோகக்ஷமீங்களனைத்தும் 

அழிகதன. கெளாவர்கள் பாவமானஆலோசனைகளைச் செய்கின்ற 
செலலலளைலம் matinee 

        

I இடத துடை சன்ஸ்திரீச்கு உரியது ; ஆதிபர்வம் ௩௨௮௧-ம் பச்க.த்.இற் 
காண்க *



8:00 ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

னர். கெளசவர்களே ! இந்தத்தர்மத்தைச் சச்ரெம்தெரிர்துகொள 

ளூங்கள். தர்மம் கெட்டால் ஸபைகெடும், சூதாடுகிறவன் தன்னைத் 
கோற்பதற்குமுன்னே இவளைப்பர்தயம்வைத் திருப்பானாபின் இவளு 

க்கு ௮.இிகாரியாயிருந்திருப்பன். ஸ்வதநஇரமில்லாகவன் எதை 
வைத்தாடுகிறானோ அ௮தைஜயித்தது கனவில்ஜயித்த தனம்போலத் 

தானாகுமென்று நினைக்கறேன். கெளாவர்களே ! சகுனிசொல்லைக் 
கேட்டு இர்தத்தாமத்தை விட்டுவிலகப்போகாதீர்கள் ”? என்றுசொன் 

ஞர். அப்போது துரியோதனன், “யாஜ்ஞஸேனியே ! பீமன் gf 

ஜுானன் ஈகுலலஹ.தேவர்கள் இவர்களுடைய சொல்லுக்காகக் காத் 

இருக்கிறேன். யு.திஷ்டிரனுக்க இகாரமில்லையென்று ௮வர்கள்சொல் 

லட்டும். உடனே ௮டிமைத்தனக்திலிரு௮ விடப்படுவாய் ” என்று 

சொன்னான். ௮ப்போது மூரஜுஈனன், ** குர் இபுதரரும் மஹாத்மாவு 

மான தர்மராஜர் முதலில் எங்களைப்பந்தயமவைத்தபோது அதிகார 

மூள்ளவராயிருக்தார். அவர்தம்மைத் தோற்றபிறகு யாருக்கு இகாரி 

யென்பதைக் கெளாவ/்களனைவரும் அறியுங்கள்? என்றுசொன் 

னான். கர்ணன், * துசசாஸனா ! நான்சொல்வதைத்தெரிக துகொள். 
வெகுகோம் இவனோடென்னபேச்சு ? வீரனே /! இரெளப இியையழை 

தீதுபபோ துரியோதனா! நீ ௮வளைத்தாஸியாகவைத்து உன்னிஷ் 

டப்படியனுபவி”” என்றுசொன்னான், பிறகு காக்தாரசாஜாவின் புத்ர 

னானசகுனி, ** கர்ணா / றந்தகைகளையுடையவனே / * உன்னிஷ்டப் 

படி.செய்' என்று 6 சொன்னது நன்றாயிருக்கறது ”” என்றுசொன் 

னான். அராத்மாவானதுசசாஸலனன் பிறகு திரெளபதியைப்பலாத 

காரமாகச் சீக்காத்தில் உள்ளே௮ுழைத்துக்கொண்டுபோக ரம் 
பித்து ௮வளையிழுத்தான், அதனால் பெண்ணசசியான பாஞ்சாலி 

கதறினாள். “4 பீஷ்மசே. அசோணசே / ௮ச்வசதாமாவே ! கிருபசே/ 
திர்மிஷ்டரும் தர்மததில் அன்புள்ள வருமானவிதுச2ச ! என்னைக்காப் 

பாழ்றுங்கள. இருதராஷ்டிரமஹாராஜாவே ?/ உமதுமருமசளைக் காப் 

பாற்றும், மஹானுபாவையும் எல்லாமதெரிர்தவளும எல்லாவற்றை 

யம் பார்த் திருப்பவ மான கார்தாரியே/ துரியோதனன்பயத் இ 

னால்வருத்தபபட்டு A கியிருக்குமென்னைக் காப்பாற்று. வீரர்களைப 

பெற்ற குந்திதேவி? என்னை நீபார்க்கவில்லையே. அ௮யோக்ய 

னால் பீடிக்கப்படும் உன்மருமகளை நிகாபபாற்றவில்லையே, இவ்வாறு 

அடிக்கடிபுலம்பூறெஎன்னைப்பற்றி யாரும் ஒன்றும்சொல்லாமற்மீபா 
னால் பாக்தியமற்றகான் அரியோதனனுக்குவசப்பட்கெ கெட்பெபோ 

வேன் பாண்டுமஹாசாஜாவும் தர்மே தீவதையும C6 5Cain Sy gun
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வாயுபகவானும் ௮ச்வினிே திவதைகளும் தங்கள்மருமகளைக் காப் 

பாற்றவில்லையே. பதிவிரதையும் பாக்ெயெமில்லாதவளுமானகான் ஜீவி 
ப்பேனாயின் கஷ்டம், ௪?” என்றாள், 

விதுசர், ** சாஜகுமாரியே / நிசொல்லுறெதை ரான்கேட்டுறேன், 

இர்தப்பாண்டவர்கள் ஒன்றும பேசுவதில்லையே, பாபபுத்தியுள்ளவ 

லும் செய்கஈன்றிகொன்றவலுமான துரியோதனனை உன்விருப்பத் 

Spare நான்சொல்லும் சொல்லை நீடே கேள். அரியோதனஸும் 
அ௮வனைசசேர்ந்தவர்களும மிகக்கெட்டவர்கள். இருதராஷ்டிரமஹா 

ராஜர் பிள்ளோகளுடன்்கூடவே மோசம்செய்கரறார். பாபபுத்தியுள்ள 
வனும் மிசக்கெட்டவனுமாகிய இரநதததுரிபோதனன் நான்சொல் 

௮ம் பெரியசொல்லைக் கேளாமற்போவனோே என்னவோ” என்று 

இிரெளபஇக்குச்சொல்லித இருதராஷ்டிர DOU SIGHT Heer 

ஸனனைப்பார்தது, **ராஜபுததிரா ! தரெளபதியைக் கஷ்டப்படுத் 

தாதே; நீ நாசத்தைபபாசாமலிருக்கலாம”%என்று சொன்னார். துச் 

சாஸனனுக்கு இவவாறு சொன்னபிறகு இருதராஸஷ்டிரனைப்பார்த்து, 

? மஹாராஜாவே! நீர் இவ்வாறு இரெளபதியைக் கஷ்டப்படுத துவிசா 

யின் பாண்டவர்களைக் கெடுத்தகாரணச் இனாலேயே இஈதபபாவியான 
உமதுபுத்ரனும் ௮வன்மா திரிகளும சகோபிததபீமா£ஜுனர்களிருவர் 

களாஓம் நகுலலஹதேவர்களாலும் வெகு£கசெத்தில் அழிக்கப 

படுவார்கள், ஆதலால், பிள்ளையைத தடுக்கக்கடவீர், கெட்டுப 
போகக்கருதவேண்டாம ” என்று சொன்னார். இதைக்கேட்டு, புத்தி 

கெட்ட இருதசாஷ்டிரன் ஒருமறுமொழியும சொல்லவில்லை, அப் 

போது நீண்டகண்களையுடைய 'பாபியான துரியோதனன் விதியினால் 

வந்த ௮றிவின்மையினால் இழுக்கபபட்டு விதுசர்சொன்னதை ல 

யஞ்செய்யாமல ஸுதோஷத துடன் அடிக்கடி இசெளபதிககுக துடை 

யைக்காண்பித்தான், அடையைக்காண்பிக்கும்போது தர்மபு தாரின் 

தமபியும் பலழும்௮கங்காரமுமுள்ளவனுமான விருகோதரன் துரி 

யோதனனைப்பார்த்தான்., ௮பபோது பீடிளேனன், தனககுச்செய்த 

௮ந்த' அவமானத்தைகினைத்துச௪ செவரதகண்களைவிழித்துக் கோபத் 

தையடக்கி வெளிப்படையாகப் பின்வருமா£ சொல்லலானான், 

£ நான் துரியோதனனைக்கொல்வேன். தனஞ்சயன் கர்ணனைக் 
கொல்வான், சூதில் தோர் தவனாகிய சகுனியை ஸஹ்தேவன் கொல் 

வான், இந்த ஸபைகடுவில் மறுபட்யும, இததப் பெரியசொல்லைச் 

சொல்வேன். ஈமக்கு யு ததமகேரும்போது CG தவர்கள் இதை ஸத்ய 

மாகச்செய்வார்கள்.” இரதப்பாவியான துரியோதனனை யுத்தத்தில்



8௨0௨ ஸ்ரீ மஹர்பாரதம், 

கதையினால் கொல்வேன். தசையில்விழுக்த இவன், தலையைக் காலால் 
மிதிப்பேன். ஞானும் கொடியவலும் அராதிமாவுமான அச்சாஸன 
னுடைய மார்பைப்பிளர்து சிங்கம்போல ரக்தத்தைக்குடிபபேன் ” 
என் றுசொன்னான். அர்ஜுனன், ₹4 பீமஸேனா 7 உன்னுடன்பகைத்த 
வர்கள் இருப்பதில்லை, விட்டில் ஸுஈகமாயிருக்கும் மூடர்களுக்குப் 
பெரும்பயம்தெரியாது, Por! சிற சவர்களுடையமுயற்சி பேச்ச 
னால்தெரிவிக்கப்படாது. அ த்திரியதர்மச் இன்படி இவர்கள் யுத்தத் 
இல் ஈம்முடன்நிற்பார்களாயின் துரியோதனன் கர்ணன் தரா தீமா 
வானசகுனி அச்சாஸனன் இரகால்வருடைய ரக்தக்தையும் பூமிகுடிக் 
கும். பீமஸேனா! இஈகததுராச்மாககள் ஸுதோஷப்படும்படி பேசு 
இன்ற பொரறாமைக்காரனானகர்ணனை உன்அஜ்ஞையினால் நான் யுத் 
தி.தீதில் கொல்வேன், கர்ணனையும் கர்ணனைச சேர்கதவர்களையும் 
பாணங்களினால் யு.ச்ககதிற்கொலவேன், ம தறுமுள்ளஎஈதசசர்கள் 
பு.த்தியில்லாமல்-என்னோ௦ யுததஞ்செய்வார்களோ அ௮வர்களெலலோ 

லோகத்திறகளுப்புவேன். என்னு 
டையஸத்யம்போமானால் இமயமலை இடத்தைவிட்டுவிலகும் ; ஸ-டூர் 

ரையும் கூரிய அம்புகளிஞ்ல் யம 

யன் ஒளியற்றுப்போவான் ; குளிர்ச்சி சர் தானைவிட்பெபோய்விடும் ”? 
என்றுசொன்னான். அர்ஜுஈனன் இவ்வா அசொன்னபிறகு பெருமை 
யுள்ளவனும் பசாக்ரமமும சிறப்புமுள்ளவனும் மாதரிபுத்சனுமான 
ஸஹழதேவன் பெரியகையைக்தூக்கச் சகுனியின்வதத்தைச்செய்யக் 
SHS Carus Reo கண்கள்்வெநது பலமுறைபெருமூச்சுவிட்டுக் 

கொண்டு பின்வருமாறுசொலலலானான். “மூடா! காரதரசராஜாக்க 
ளின்புகழைக் கெடுத்தவனே !! நீ எவறறைப பாசசிகைகளென்று 
நினைக்கிருயோ இவைபாச்சிகைகளலல); உன்னால் யுத்தஞ்செய்வசழ் 
காக எடுக்கப்பட்ட கூர்மையானபாணங்களாகும. ஸுபலபு தீரனே / 
கத் திரியதர்மப்படி நீயுத்தத இல்கிறபாயாயின் உன்னைப்பற்றிப் பீமன் 
சொன்னதை உன்விஷயத்இலும உன்பர்துக்கள்விஷயக் இலும் செய் 
கையினால் நிறைவேற்றுவேன். முடித்துக்கொள்ள வேண்டியவற்றை 
யெல்லாம் முடி.ச்துச்கொள்,” என்றான். ஜனமேஜயசே/ ஸஹதே 
வன்சொல்லைக்கேட்டு மனிதர்களுள் Hes par ers Ro en. சொல் 
லலானான். * இர்சச்ரூதாட்டக்தில் மோசக்காசர்களும இருதசாஷ் 
டிரபுத்ரர்களும் ' துரியோதனனுக்கு வேண்டினவர்களுமான எவர்க 
ளால் இரதத்திரெளபதி -கொடுஞ்சொற்கள் சொல்லபபட்டாளோ, 
மிகக் கொடியகடையுளளவாகளும இறககப்போகிறவர்களும் காலத் 
  

  

1 பிறகு ரீயிருகசமாட்டாய்என்பதுகருதத.



ஸபாபர்வம், ௩0௩. 

இனால் ஏவப்பட்டவர்களுமான அவர்களில் பெரும்பான்மையோரு 

க்கு யபமலோகத்தை சான்காண்பிபபேன். எனக்குப் பகையாசரியும் 
மனிதர்களில் இழிவானவனும் துசாதீமாவுமான உலூகனென்லும் 
சகுனியின் அன்புள்ளபுத்னை யுததததில நான்கொல்லபபோ௫ 
மேன். தாமராஜருடைய கட்டளையினலும ,அிரெளபதியின் கருத் 
தையனுஸரித்தும் பூமியில் இருதசாஷ்டிரபுத் இரர்கள்' இல்லாமற் சக் 
கஇரத்.இல் செய்துவிடுவேன் ” என்றான்,  இசெளபஇ), (4 பாபிஷ்டா / 

நீ துடையை எனச்குக்காண்பித்து €புமபார்தி துக்கொண்டதனால் 

உனக்கு மரணம துடையிலே£ய வாபபோகிறது. துசாத்மாவான் 

உன்ஸஹோதான் என்னை இபபடி.பபிடிபபகனால இவன சக்க.ச்தை 

விருகாதான் குடிக்கவேபோடுருன், மிகக்கெடுகினைவுள்ள இதக் 
கர்ணனைப் பிள்ளைகள் பஈ.துக்கள மந இரிகள் சேனைகள் மூதலியவர் 

களோடு தனஞ்சயன்கொல்லப2பாருன். அலபததனமுள்ளவலும் 
மோசக்காரனும் பாபத்தில் அனமுள்ளவ ‘aor Bus” சகுனியையும் 

அவன் சுற்றத்தாரையும் ஸஹதேவன் கோபித்து பர்ச்துத்திலகொல் 

லபபோகழுன் ”” என்றுசொன்னாள். தர்மமான ஒமுககமுள்ள இரெள 
பதஇயினால் இரசசசொல் சொலலபபட்டபோது அ௮ரதச்சபையில் அகா 

யத்திலிருஈ ௮ மிகபபெரியபூமாரிபொழிஈதது, ஜனமேஜயராஜாவே 7 

அவர்கள்சொன்னகைககேட்டு ௮ர்தலபையோர் பேசவில்லை. ௮ர் 

ஜூஈனன்பயத்தினால் அரசச்சபையெல்லாம ஒலியடங்கி யிருநத.து. 

தோண்ணூற்றுமூன்றாவது அத்தியாயம். 

த்யூதபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

—— Ek RS — 

(கோபித்த அர்ஜுனனை யுதிஷடிரர்ஸமா தானப்படூத்தியதும், 

திரொளபதிக்தத் திநதராஷ்டிரன் வரமளித்ததும்.) 

அபபொழுஅ இரெசபதி சொல்லியதைக்கேடடுக் கோப 

முற்றகனஞ்சயன் கோபத்இனால் சிவ சசண்களுடன், * இர்தத்தாம 

சாஜரானயு இஷ்டிரர் என்னை த்தடுக்கறொர் ” என்றுசொன்னான். இவ் 

வாறுசொல்லி வீரனானஸவயலளாசியானவன் கோபத்தாற் சிவர்தகண் 

களுடன் வில்லையெடுத் துக்கொண்டெழுகஈது அநதச்சத் துருக்களைப 

பார்த்தான். பிரளயகாலத்தஇல் எல்லா,மீலாகங்ககையுமெரிக்கும் ௮க்னி 

யைப்போலவும் தயாகத்தில் பசுக்கரைக்கொல்ல யததனித்துக் 

கோபித்த ருத்தாணைப்போலவும் வில்லைக்கையிற்பிடி த்துக் கொல்



௬.௦௪. ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வூதற்காகப் பலமுறைகோக்டுக்கொண்டு யுத்தத் திற்குழுயற்செய/ள்ள 

வனாயிருர் தர் ஜுனனை அங்குள்ள ௮சசர்களனைவரும் கண்டனர், 

Hut IRS ௮ர்ஜுஈனனைக்கண்டு அங்குள்ளமனிதர்கள் வ்யஸலன 

மூற்றனர். தனஞ்சயலுடைய பசாக்ரமத்மையறிந்தவானைவரும் அப் 

யோது உயிரில்ஐசையைவிட்டு இமைகொட்டாத சண்களோடு இறந் 

தவர்போலிருகத்னர். ௮ர்ஜுனனையும தர்மபுத்தரையும் அரசர்கள் 

சண்ணெடுத்துப்பார்த்தனர், அப்போது அர்ஜுனன் சகோபித்ச 
தைப்பார்த்துப் பூமிஈடுங்கிற்று, அகாயத்திற் ௪ஞ்சரிக்கும்பிராணி 
களும் பயப்பட்டுநடுங்கின, ௮பபோத ஸ-ஜாயனும் பிரகாசிக்கவில்லை; 

காற்றுமடிக்கவில்லை ; ௪ந்இரன், ஈக்ஷத் இரங்கள், ஆகாயம், இசைகள் 

ஒன்றும்பிரகாடக்கவில்லை ; ஸ். தாவாங்களும் ஜங்கமங்களுமாகிய உலக 

மனைத்தும் கலங்பெபோயிறறு, அ௮ரதஅர்ஜுனன் எழுந்திருக்கும் 
போது ஆகாயத்தில் ஸூர்யன்உதயமாவதுபோல விளங்கினான். அவ் 
,வாறுகோபித்துப் பிரளயகாலத்தில் உலகத்தையழிக்கும் யமனுக் 

சொப்பாயிருர்தத அர்ஜுனனைக்கண்டு பிமலேனனும் ஸந்தோஷ 
மடைந்து யுத்தஞ்செய்யவே எண்ணங்கொண்டான். அபபோது 

கருடன் நாகககளைக்கொல்வ துபோல எலலாபபகைவரையும் கொல் 

லக்கருதி மி்க்கோபிதக தனஞ்சயனைக இசெளபதியும்கோக்கினாள். 

கோபித்துப் பிளயகாலதது ௮க்னியைபபோல ஜ்வலிக்கன்றஅர் ஜு 

னன், கண்ணெடுத்துபபார்க்க முடியாமலிருகதான். பசாக்ரமத் 

தோகடியஅர்ஜஈனனைக்கண்டு அர்தசகாத் தலுள்ளோர் வயஸலனப 

பட்டனர், வேகமாகக்ளெமபுகின்ற கனஞ்ஜயனைக்கண்டு தர்மராஜா 
வானவர் இதன் உபயே இரனையடக்குவதுபோல அடக்கினார். சுயை 

யூள்ளவரும் மூத்தவரும் தர்மராஜாவுமான யுதிஷ்டிரர், ** அர்ஜுனா ! 
அவஸாமாகக் காரியமசெய்யாதே. கீர்ச்திறழியலாகாது. பாபஞ் 
செய்தவர்களாக இர்தச௪சூதாட்டக்காசர்களை கான் எரித்துவிடமுடி 

யம். அனால், ௮ஜதையத்திற்கு அதுமார்க்கமென்றறிந்தகனால என் 
கோபம் அடங்குகிறது. (பாண்டவனே'! "உலகான்மைக்க)க நீயும் 
இர்தக் கோபத்தையடக்மூ ?' என்றுசொன்னார். தர்மராஜாவினால் 

இவ்வாறுசொல்லப்பட்ட பாண்டவனான சனஞ்ஜயன் துரியோதனன் 

மேலிருந்தகோபத்தை அ௮டக்கிக்கொண்டான். அந்தவிரனானபற்கு 
னன் ௮டங்கெபோது ஸ்தாவாங்களும் ஜங்கமங்களுமடங்கியஉலகம் 

மறுபடியும் ஸந?தாஷீமடடந்தது. ஜனமேஜயரே/ ௮வ்வாறு தமைய 

ஞாசால் ௮ர்ஜுனன், தசெகப்பட்டதைக்கண்டு விருகோதான் அயா 

மடைந்தான். ௮ர்தச்சபை சப்தமில்லாமலிருர்த.௮. ஜன மேஜயரே!
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அப்போது இருதசாஷ்டிரமஹாராஜாவின் Bor an & Rev அ௮க்னிஹோ 
தீரசாலையில் ஈரி உரக்கஊளையிட்ட ௮, நாலுபக்கங்களிலும்' சஞுதை 
களும் கொடியபக்ஷிகளும் ஈரிகளுக்கு ௬இராக” ஒலித்தன. தத் 
அவஜ்ஞானிபானவி ஆரரும காந்தாரியும்*வித்வானான பீஷ்மக்சோண 
இருபர்களும் ௮ஈதவிகாரசமான சப்தத்தைக்கேட்டு, சுபமுண்டாக் 
வேண்டும், சுபமுண்டாகவேண்டும” என்று உசக்கக்கூட்றினர். பிறகு 
காந்தாரியும் எல்லாந்தெரிர்தவரானவிதுர௬ம* அர்தக்கொடிய ௮ப௪ 
குனத்தைக்கண்டு துக்கத்துடன் திருதசாஷ்டிரமஹாராஜாவுக்குத் 
தெரிவித்தனர். 

அதன்பிறகு இருதராஷ்டிரன், “ புக தியில்லாத.துரியோ தனா. 
அயோக்யா ! கெளாவர்களின்ஸபையில் ஒருபெண்ணே - அதிலும் 
தர்மபத்னியான இசெளப இயைபபார்த துப பரி ஹாஸலமாகப்பே௫னாய், 

் என்றுசொன்னான். றல்லபுத்தியள்ள 
வனும் உண்மையையறிக்தவனுமான இருதராஸ்டிசன் இவ்வாறுசொல் 
லித் தன்புதரர்களுக்கு அபாயம் கோர இருபபதைப”* புத்தியினால் 
ஆராய்ச்து ௮அவர்களின்ஈ-ன்மையைக்சேடி, பாஞ்சாலராஜன் மகளான 
இருஷ்ணையைகோக்கி, இன்சொலலைமுன்னிட்டு, பாஞ்சாலி / stig 

அதனால், கெட்டுபபோ௫ரய் * 

தையே தலைமையாகக்கொண்டவளும கறபுளளவளஞுமாகியநீ எனது 
மருமக்களுக்குள் சறஈதவளாகையால உனக்கென்னவாம் 2லண்டுமோ 
௮தை என்னிடமகேள் !” என்று சொன்னான். அகைக்கேட்டுத 
இசெளபஇி, *பாகசரேவ்டசே! நீர் எனக்குவரமகொடபெபதாயிருச் 
தால் ஃகேட்கிறேன். எல்லாத் உ தர்மங்களையும அனுஸரிபபவரும் 
மேன்மை பொருஈஇனவருமான _யு இஷ்டிரர் தாஸசாகாமலிருக்கக் 
கடவர். உயாஈதமனமாள் ளவனும் என்புகல்வனுமாகிய இரதப்£இ 

விர் தியனை ௮றியாதசிறுவர்கள் * காஸபுக்சா என்றழையாமலிருக்க 
வேண்டும். பாரதமே? முதலில் ஸாசாரணமனிதனாகஇராமல் ராஜ 
புச்ச£னாகஇருஈ. து கொண்டாடபபட்டபுருஷன் தான்தாஸபுசானென் 
றறிந்தால் இறந்துவிவொன்ன்றோ ? என்றுசொன்னாள். 4 சிறந்த 
வளே 7 நீஎப்படிச்சொல் அகிருயோ ௮பட*%_யேயாகட்டும். , மங்கள 
மானவளே ! உனக்கு இரண்டாவதுூவாமும் கொடுப்பேன் ;: கேள், * 
என்மனமேகொடுக்கறெ து, உனக்கு ஒருவாம்போதாது ” என்று 
சொன்னான். திரெளபஇ, :: ராஜாவே. எதங்களும் விற்களுமுள்ள 
வர்களான பீமசேனார்ஜுஈனர்களும் ஈஞுலஸ தேவர்களும் அடி.மை 
களாயிசாமல் ஸ்வதர் இரர்களாயிருக்கும்படி நான் ேட்டுக்கொள்ளு 
இரேன்” என்றுகேட்டாள். இருதராஷ்டிரன், 5 மஹானுபாவை 

B ௬௯
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யே/ பெண்ணே! நீ விரும்புறெபடி யே ஆகட்டும். ஈம்மிடததில் 

மூன்றாவதுவாமுங்கேள். இவவிரண்டுவாங்களினால் ீமுழுஈன்மையும் 
பெறவில்லை. தரமந்தவருதவளானநீதான் எனது மருமக்களெல்லா 

Agus சிறந்தவள் ” என்றுசொன்னான். இசெளபதி, ** மஹிமை 
பொருக்இயவசே ! அசையானது தர்மத்தைக்செடுக்கும். அதலால், 
நான்.ஆசைப்படவில்லை. சாஜச்சேஷ்டரே! நான் மூன்றுவதுவாம் 

வாங்கத்தகாதவள். அரசர்க்காசே / வைசியனலுக்கு ஒருவாமென்றும், 

க்ஷச்இரியப்பெண்ணுக்கு “இரண்டு வாங்களென்றும், ராஜாவுக்கு 
மூன்றுவரங்களென்றும், பிராம்மண னுக்கு நூறுவாங்களென்றும் 

சொல்லுகின்றனர். இர்தஎன்சணவர்கள் மிசப்பாபமுள்ளவர்களாக 

ஆ௫ இப்போது கரையேற்றப்பட்டனர். சாஜாவே! இனி, தம்நற் 

செய்கைகளினால் நன்மைகளையடைவார்கள் ”” என்று சொன்னாள். 

  

தோண்ணூற்றுகான்காவது அத்தியாயம், 

த்யூதபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(கர்ணன்சோன்னதற்காகக்கோபித்த பீமனைத் தர்மபுத்திரர் துடக்கினது,) 

கர்ணன், :: அழகினால் பெயர்பெற்றமானிடப்பெண்கள் நாம் 

கேட்டிருப்பவர்களுள் யாருக்கும் இப்படிப்பட்ட செய்கையிருந்த 

தைச் கேட்டிலம், இந்தஸபையில் இருதராஷ்டிாபுதரர்கள் பாண்டவர் 
களின்மேல் கரைகடர்த கோபாவேசம்கொண்டிருந்த மையத்தில் 

அருபதபுத்திரியானகருஷ்ணை பாண்டவர்களுக்குப்பரிஹாசமானாள். 
ஓடமில்லாத ஜலத்தில்விழுஈது தரை௮கப்படாமல முழுகக்கொண் 
டி ருக்கும்பாண்டவர்களுக்கு இநதபபாஞசாலி கரைசேர்க்கும் கப்ப 

லானாள் ” என்றுசொன்ஞ்ன்- கெளாவர்களின் ஈடுவில் ௮வன்சொல் 

லியதைக்கேட்டு, பீமலேனன் மிக்ககோபமும் அயசமுழுற்றவனா௫), 
பாண்டவர்களுக்கு ஸ்இரீதான்௧இியா ” என்றுசொல்லி அர்ஜுன 

ளைப்பார்த்து, *ஒ./,தனஞ்சயா ! * ஸுக, புண்ணியகர்மம், ஞானம் 
என்னும் மூன்றுஒளிகள் சேர்ந்தவன்தான் மனிசன் ; ஏனெனில், 

இம்மூன்றனோடுந்தான் பிரஜைகள் படைக்சப்பட்டிருக்கின்றனர். 
உயிர்போனபிறகு அ௮சுத்தீமும் ஒன்றுமில்லாசதுமானசேஹம் உறவி 
னசால்விடப்படும்போ து இம்மூன்றுந்தான் ஆத்மாவுக்கு ஸாதகங்க 

ளாகன்றன : என்று தேவலர்சொல்லியிருக்கிளார். பெண்டாட்டியை 

அயலான்்தொட்டதனால் ஈமக்கு ௮ந்தஒளிகெடுக்கப்பட்டது, பிறன்
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தொட்டவளிடத்தில் உண்டானது ஸந்ததியாவதெப்படி ??? என்று 

சொன்னான். (அதற்கு அர்ஜுனன்) *பாரதனே ! மேவோர், இழி 
வானவன் சடுஞ்சொற்களைசசொன்னாலும், சொல்லாவிட்டாலும் "அவ 

னுக்கு மதுமொழிகூறுவது ஒருகாலுமில்லை, எல்லார்தெரிர்தவர் 

களும் தமக்குத்தாமே கெளரவத்தைப்பெத்றவர்களுமான சான்றோர் 
களீ பிறரசெய்தஉபகாசங்களைமட்டும் கினைப்பர்கள் , ௮பகாரங்கள் 

செய்யப்பட்டிருஈதபோ திலும் அவற்றைகினையார்”' என்றுசொன் 

ஞான். பீமளேனன், '* அரசர்க்காசே! தர்மராஜாவே ! சேர்ந இருக்கும் 

இந்தச்சத் துருக்களனைவரையும் இங்கேயே வேசோடு௮ழித்துவிடட் 

டுமா ? அல்லது இதைவிட்டுவெளிப்பட்டபிறகு செய்யட்டுமா ? பாரத 

சே! இதில் ஈமக்குலந்தேகந்தான் எதற்கு? வாய்ச்சொல்தான 

எதற்கு? இந்தஇடத்தில் இப்போதே இவர்களைக்கொன்றுவிடுகி 

றேன். இந்தப்பூமியை நீர்ஆளும்'” என் சொல்லித் தன்தமபிமார் 

களுடன்கூட மான்களின் நடவிலிருககும் ஸிம்மம்போல அடிக்கடி 

பகைவரைக் கண்ணெடுத்துப்பார்தசான். ஜெதகைகளுடைய வீர 

னாபயெபிமன் சறந்தசெய்கையுடைய தர்மா ஜாவினால் ஸமாதானஞ் 

செய்யப்பட்டும் அவரைப்பார்த்.து உட்கொ தப்பினால் கஷ்டப்பட்டுக் 

கொண்டேயிருர்தான். ஜனமேஜயசே! கோபித்தபீமலேனனுடைய 

EM SIEM (Lp HOM oor Slain 1 GOH 69 (HG SA புசையோடும் பொறிக 

ளோடும் ஜ்வாலையோடுங்கூடத் தயுண்டாயிற்று, ௮வனுடையமுசம் 

பிரளயகால,ச்தில் உருவமெடுததுவாத யமனுடையமுகம்போலப் புரு 

வகெறிப்பினால் பார்கசக்கூடாமலிருதது, கைகளால் சோபிப்பவ 

னாய” ௮கதபபிமனை யு.இஷ்டிரீர் கையினால்தடுத்து, **பரரதனே ! 

இதுவேண்டாம; பேசாமலிரு ” என்றுசொன்னூா. Cars Sep 

இவெர்தசண்களையுடைய ௮ம்மஹாவிரனைத தடுத்தபிறகு தம்தததை* 

யான திருதராஷ்டிரனிடம் கைகூப்பிநின்றார். 
 வைவைவளககவளை ம் 

தொண்ணாூற்றைந்தாவது அத்தியாயம். 

த்யுதபரீவம், (தோ: *42.) 

(திருதராஷ்டிரன் விடைகோடூத்ததன்மேல தர்மபுத்திரர் 

டந்திரப்ரஸ்தம்சேன்றது.) 

யுதிஷ்டிரா,  பரதவம்சததரசே / உமக்கு நாங்கள் என்ன 

செய்யக்கடவோம் ? எங்களுக்குக் கட்டளையிடும, நீர்தாம் எங்களுக் 

குப்பிரபு, , பாரத! எப்போதும உமஅகட்டளைப்படி நடக்கச்



௩0௮ ஸ்ரீமஹர்பர்ரத்ம். , 

கருஅறோம்?” என்றுசொன்னார். திருதராஷ்டிரன், *அஜாதசத் 

ருவே ! உனக்கு ஈன்மையுண்டாகட்டும். நீங்கள்க்ஷேமமாய் உபத்தி 
சலமில்லாதவ ழியிற் செல்லுங்கள், என்னால்விடைகொடுக்கப்பெற்ற 

நீங்கள் உங்கள் தனங்களுடன்சென்று ராஜ்யச்தையாளுக்கள். மு.இர் 
ந்தவனாயெ என துஇந்தக்கட்டகாயை நீங்கள் அறியவேண்டும். கான் 
சொல்வதெல்லாம் உங்கள் ஈன்மைக்கும் மேன்மைக்கும் முக்கெகார 

ணமாகும். அப்பா / யு.இஷ்டிரா !/ தர்மங்களின் அுட்பமானவழிகளை 

நீ௮ுறிந்தவன், சிறந்தஅறிவுள்ளவனே / நீ ஈன்முகக்கற்பிக்கப்பட்ட 

வன்; பெரியோர்களிடத் இல பணிவுசெய்தவன், அறிவுள்ளஇடச் 
இல் அ௮டக்கமிருக்கும். பாரதனே! நீ௮௮,தலடை, 1மாமல்லாதன 

வற்றில் வாள்முதலியஆயுதங்கள் பிரவேடுப்பதில்லை. ஆதலால், மாத் 

இலேதான் அவைபோடப்படுன்றன. எவர்கள், தீஸ்குகளைமறந்து 

குற்றங்களைப்பாராமல் குணச்தையேஅறிந்து பகைசெய்யாமலிருக் 
இன்றனசோ அவர்கள்தாம் மேன்மக்கள், மேன்மக்கள் பிறர்செய்த 

உபகாசங்களையே நினைப்பதன்றிப் பிறசாற்செய்யப்பட்ட திங்குகளை 

நினையார் ; ௮யலாருக்கு உபகாசஞ்செய்யும்போது பிரதியுபகா£த்தை 
எ.இர்பாசார், யு.இஷ்டிரா ! கீழ்மக்கள் ஒற்றுமையாகபபேசும்போதே 

கடுஞ்சொற்களைசசொல்வர், தாங்கள் முதலிற்சொல்லாமல் பிறர் 

சொன்னபிறகு அவர்களுக்குக் கடுஞ்சொல்சொல் லுகறெவர்கள் HOS 

தாத்தினர், தரர்களானமேன்மக்கள் பிறர் இன்னாதகடுஞ்சொற்க 

ளைச்சொன்னாலும் (சொல்லக்கருஇி) சொல்லாமலிருக்தாலும் தாங் 
கள்ஒருபோதும மறுமொழிசொலலார். எல்லாம்தெரிஈதசான்றோர் 

ஆத்மஞான ததையடைந்து உபகாரங்களை யேநினைப்பதன் றி ௮ப்காரங் 
கள்பிறசாற்செய்யப்பட்டி ௬தாலும் ௮வற்றைநினையார். ஸாதுக்கள் 

ஆரியர்களின்வாம்புகளைக்கடவாமல் காண்பதற்கினியவராகவேயிருப் 

பார். அப்படியே போச்பனுமெரியும் ஸ்பையில் சான்றோர்ஈடப்பது 

போலவே ஈடா இருக்கறாய். ௮பபா? துரியோ தனன்செய்த அந்தக் 

கொடுமையை பனத்தில்வைக்காதே, பாரசனே / உன்தாயான கார் 
தாரியையும, உன்குணத்தில் அன்புடன்வந இருக்கும் முதியோலும் 

கண்தெரியாதவனும 'உன்தரதையுமாகய என்னையும் பார். கான் 

ஈமதபுதரர்களின் ஸ்சேஹிதர்சளையும் பலாபலங்களையும் பார்க்கக் 
கருதினதனால்'தெரிக்துகான் இரதச்சூதாட்ட த்தை விலக்காமலிருக் 
தேன். வேந்தே. உன்னை Air gga eum Bae எல்லாச்சாஸ் இரங்களையும் 

கறஅணர்ஈததிறகதபுத்தியுள்ள வினை மந்திரியாகவும் பெறறகெளச 
ee வலை யகைலயவை setae எனு பவ rae அவ்வக். பத வலம். yo 

1 பொறுததவனிடததில்கான் பகைசெய்வர்என்ப.து 2 கருத்து,



ஸபர்பர்வம். ௩0௯ 

வர்களுக்கு ப்ரரும்கவலைப்படவேண்டி யதேயில்லை. உன்னிடத்தில் 
தர்மமும் அர்ஜ ஈனனிடத் தில் மனவுறுதியும் பீமளேனனிடத்தில் 

பசாக்ரமமும் புருஷச்சேஷ்டர்களான நகுலஸ ஹதேவர்களிட” த்தில் 
சுத்தமானகுருபக் இயும இருக்கின்றன, ‘om ge sono! உனக்கு 

ஸுகமுண்டாகட்டும். காண்டவப்£ஸ்ததகைச்சேர். உன்பிராதாக்க 
ளான அரியோ தனன்முதலானவர்களுடன் உனக்குஸ்கேஹமிருக் 
சுட்டும், உன்மனம் தாரமத்திலேயேவைச்சபபடவேண்டும்”” என்று 

சொன்னான். ஜனமேஜயசே! தாமசாஜாவானயு இஷ்டிரர் இவ்வாறு 

சொல்லபபட்டவராய் யோக்யர்கள்செய்யும் பிர திஜ்ஞையெல்லாவற் 

றையஞ்செய்து ஸஹோகார்களுடன்புறபபட்டார். அர் தபபாண்டவர் 
கள் கிருஷ்ணையுடன் மேகங்களபோன்றரதஙகளிலேறி மனமூழ்ஈது 
Qs Fait solver gy சறாதாகாத்இிறகுச சென்றனர்?” என்றனர், 

தயூதபர்வம்ழற்றிற்று, 
கலன். 

  

தோண்ணூற்றாறாவது அத்தியாயம் 

I GAG Wy SUM ow, 

௮4௬௬-௨ 
(துரியோதனன் அர்ஜுனனிடம் தனக்கிரக்தம்பயத்தையும் அவன் பராகீர 

மத்தையும் தீநதராஷ்டிரனுக்தச்சோலலி அதழ்த உதாரணமாகக் 
கார்த்தவிர்யார்ஜுனன் சரித்தித்தை எடுத்துரைத்தது.) 

*ஜனமேஜயர், “4 அதப்பீண்டவர்கள் மிகுதியான சத்னங்க 

ளோடும் தனங்களோமெ அனுப்பப்பட்டதையறிஈதபிறகு இருத 

ராஷ்டிரபுத் இர்களின்மனம எவ்வாருயிற்று?”” என்றுமீகட்க, வைசம் 

பாயனர் சொல் அகர், 

ஜனமேஜயாஜாவே! புததிசாலியான இருதசாஷ்டிானால் 

Db GLI பாண்டவர்கள் அனுப்பப்பட்டதையறிர் து, அச்சாஸனன் 

உடனே தன் தமையனிடம்சென்றான். பரகச்ரேஷ்டரான ஜனமேஜய 

சே! பாதச்சேஷ்டனான துசசாலளனன் nor SH வருத்தங்கொண்டு 
(சர்ணன்சகுனிமுகலான) மர்.இரிகளுடன் கூடியிருக்கும் துரியோ த 

னனையடைஈது, ** ஐ! மஹாரதர்களே ! நாம்கஷ்டப்பட்டுக் கொணர் 
ந்துசேர்த்2 இரதபபொருளகளையெல்லாம கிழவர் ௪ததுருக்களுக் 

குக்கொதேது அழித தவிடுகிறார், இதனையறியுககள் ” என்றுசொன் 

னான். பிறகு பான்டவர்களின்மீ௮ு பொரூமைகோண்டவர்களாகிய



௩௧0 ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

துரியோதனன், கர்ணன், ஸ-ஈபலன்புத்சனான சகுனி 'இவர்கள் ஒரு 
வசோடொருவர்சேர்ந்து விசித்சவிரியன்புதானும் புத்திசாலியுமான 

இருதராஷ்டிரமஹாராஜனிடம் விசைவாகச்சென்று ஈயமாகத்தெரி 

வித்தனர். துரியோதனன், ' ராஜாவே! வித்வானும் தேவர்களுக் 

குப்புசோஹிதருமான பிருஹஸ்பதி இந்திக்கு சாஜநீதியைச் 

சொல்லும்போது சொன்னவிஷயம் நீர்கேட்டதில்லையா ? சத்துருக் 

களைக் கொல்லுறெவரே ! 'எல்லாஉபாயங்களையும்செய்து சத்துருக் 

களைக்கொல்லவேண்டும்.' பின்னிட்டு யுத்தத்தினாலாவ.து ஸஹாயஞ் 

சேர்த்துச்கொள்வ தனாலாவது உமக்கு அவர் தீங்குசெய்வார். ௮த 
னால், காம் பாண்டவர்களின் தனங்களினால் எல்லா அரசர்களையும் வசப் 

படுத்தப் பாண்டவர்களோடு யுக்கஞ்செய்வோமாயின் ஈமக்கென்ன 

குறையும் ? கெடுப்பதற்காகவர்த கோபித்தளர்ப்பங்களைக் கழுத்த 

அம்முதுகிலும் போட்டுக்கொண்டு எவன் (கொல்லாமல்) விட்டுவிடு 

வான்? தந்தையே? கோபித்து ஆயுதங்களையெடுத்துத தேர்களி 

லேறிக்கொண்டு போகுமபாண்டவர்கள் சிறினஸர்ப்பங்கள்போல 

ஈம்மைமிச்சமில்லாமற்செய் அவிவொர்கள். அர்ஜுனன் கவசத்தை 

நன்றாகப்போட்டுக்கொண்டும் சறந்ததூணிசளையெடுத்துக்கொண் 

டும் போகிறான் ) காண்டீவத்தை௮டிக்கடி எடுக்கிறான் ) பெருமூச்சு 

விட்டுக்கொண்டு பார்க்கிறான். விருகோதான் விரைவுடன் பெருங் 

கதையையெடுத்துக் தனதுதேரைப பூட்டிக்கொண்டு வேகமாகச் 

சென்றானென்று காம்கேள்விபபடுகிறோம். ஈகுலன் கத்தியையும் 
௮ர்த்தசந்தின்வடிவமான கேடகத்தையும் எடுத்துசசென்றாளாம். 
ஸஹதேவலும் தீர்மராஜாவும் குறிப்புக்களினால் ஸம்ஜ்ஞைசெய்து 

கொண்டனராம். அ௮வர்களனைவரும் அனேக ஆயுதங்களோடும் 

ஸாமான்களோடுங்கூடிய தேர்களிலேறிக்கொண்டு மற்றாதஇிகர்களை 
அடிப்பதற்காக ளேனைசேர்க்கப புறப்பட்டுப்போயினர். ஒருகாலத் 

இல் ஈம்மால்தீங்குசெய்யப்பீட்ட் அவர்கள் அதைப் பொறுக்கமாட் 

டார்கள். திசெளபதியைக்கஷ்டப்படுத் தினதை அவர்களில் எவன் 
பொஜறுக்கக்கூடியவன் ? யுத்தத்தில் கோபித்தஅர்ஜுஈனனுக்கு. ௪ இர் 

நிற்பவனை- நான்காணவில்லை. தேராளிகளிற் இறந்தவர்களான பிஷ் 
மர், ச்ரோணர், கர்ணன், அ௮ச்வத்தாமா, இருபர், விருவஸேனன், 

விகர்ணன், ஜயத்ரதன், பாஹ்லீகன், ஸோமதத்தன், பூரி, பூரிச்சவன், 
  

1 8 உமக்குத்திக்குசெய்ெவர்களை யுத்தஞ்செய்யாமலே எல்லாஉபாயகச 
ளாலும் கொல்லவேண்டும் ழ அல்லத, புத்தத்திலாலது கொல்லவேண்டும் ? 
என்பது பழையஉல், ,
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சலன், சகுனி, அவன்புத்ரன், கெளரவசைச்சேர்ந்த மற்றுமுள்ள 
௮சசர்கள் இவர்களனைவரும் யு.த்தஞ்செய்பத்தொடங்கொலும் னர் 
ஜுனனுக்கு எ திர்நிறகமாட்டார்கள். பராச்ரமத்இில் அர்ஜுனனுக்கு 

ஸமமானவில்லாளி உலகத்தில்இல்லை. * இரண்டுகைகளுளள இவ்வர் 

இனன் ஆபிரம்கைகளுள்ள (கார்த்தவிரிய) » அர்ஜுனனுக்கு ஸம 

மானவன் ” என்றுசொன்னான். திருதராஷ்டிரன், '* புத்னே ! அர் 

ஜுனனுக்குலமமான பராக்£மழுள்ள விர்புருஷனென்று உன்னால் 

எடுத்துசைக்கபபட்டவன் யார்? அிரதமஹாவீரனை யான்கேட்சு 

விரும்புகிறேன்; சொல்” என்றுகட்க, துரியோதனன் சொல்ல 

லானான், 

“ராஜாவே! மஹாத்மாவான சார்த்தவிரியனுடைய சரித்திரத் 
தைக் கேளும், எல்லாலோகங்களுக்கும் காசணமாயுள்ள பிரம்ம 

தேவர் பசபாம்மத் திலிருஈது உண்டானவா, வித்வானாயெ அத்ரி 

மஹரிஷி பிரம்மாவின்புத்ரர், அ.தரியின்புதல்வன் சந தரன், #6 Boor 

பிள்ளை புதன். புகன்மகன் புர£வன். அவன்மகன்' ஆயு. ஆயுவின் 

பிள்ளை குஷன். Baga Don con ய.பா.தி, யயாதியின்மகன் யது. 

மஹாராஜாவே.! யதுவின் புக்ரன் ஸஹஸ்செளஜனென்று பெயா் 

பெற்றவன். ராஜாவே ஸஹஸ்ரெளஜனுடைய புத்ரன் ௪க்ரதாஸ 

னென்னபபட்டவன். சக்ரதாஸனுடையபிள்கா CF ஹஹயனென்னு 

மாசன். ஹேஹயனுக்குத் தர்மேதானென்னும் புதரனிருந்தான், 

தீர்மமேதாரலுக்குக் கிருதியென்பவன் புதன், இர௫இயின் புத்ரன் 

கருதவிரியன். இருதவிரியனீபுதான் பலவான்களிற்சிறந்த கார்த்த 

விர்யார்ஜானனென்பவன், ம ஹாராஜா2வே. HOS அர்ஜுனன் 

உக்ரமான தவஞ்செய்தகாலம் பதினாபிரம்வருஷத்துக்கு மேலான் 

தென்று நான் முூன்கேட்டிருக்கிறேன். சாஜாவே ! பிதாவே / ஏழு 

திவுகளும் பட்டணங்களும் ஸமுதண்ற்கீளும ஈ இிகளுமுள்ள இர்தப 

பூமியனைத்தும் அவனால் உக்ரமானசெய்கையினால் ஜயிச்சப்பட்ட௮. 

றெரதபராக்£மமுள்ள அந்தஅர்ஜுஈனன் யாருமசெய்யமுடியா ததவத் 
தைச்செய்து அத்ரியின்புதாரான த,ச்தரென்னும்முனிவனா Qin Bs 

தான், அந்தத் தத்தாதீசேயர் ௮வ்வாசனுக்கு கா௮வாங்கள்கொடுத் 

தார். அவன் முதலில் ஆயிரம்கைகளை முக்யமானவாமாகக் கேட்டான். 

அதர்மத்தில் மனம்இறங்கும்போ ஆ சான்றோரால் தடுக்கபபடுவது' 
இரண்டாவதுவாம், கஷத் இரியதாமத் தினால் பூமியைஜயித் அத் arg 

இனாலேயே பிரஜைகமா மகிழச்செய்வது ,மூன்ருவது வாம்; ௮ரேச 
யத் கங்களைச்செய்து சத்.துருக்களை ஆயிரக்கணச்காகக்கொன்று மேன்



௩.௧௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

மேலும் யுத்தத்திற்கு ஆரம்பிக்கு போது தனக்கு மேற்பட்டவனால் 

மாத்திரம் வதஞ்செய்யப்பரிவது நான்காவதுவாம். பாசதசே / அவன் 

யத்தஞ்செய்யும்போது ஆயிரம்கைகளும் சதமும் கொடியும் உண்டா 

'யினவென்று கான்முன்னேகேட்டிருக்கறேன். சரஜாவே! தந்தையே! 
௮பபடியே 1ஏழுதிவுகளும் பட்டணங்களும் கடல்களும் ஈஇகளு 

முள்ள இந்தபபூமி அவனால்ஜயிக்கப்பட்டத. சிறந்தபரா கரமமுள்ள 

அந்த அர்ஜுனன் பிறகு ஏழுதிவுகளுக்கும் ௮.திபதியானான். மஹா 
பலசாலியான அந்தஅரசன்' மஹாயாகங்களைச்செய்தகான். அநத 

மஹாவீரன் ௮னேகவருஷகாலம் பூமியையாண்டான். பரதச்சேஷ்ட 
ரானராஜாவே.! மாஹிஷ்மதுியென்னலும் ஈகரத்துக்கு ௮இபதியான 

HUME QCM MA ஒருகால் தன்மனைவிகளுடன்கூடி. ஈர்மதையாற்றுக் 
குச்சென்றான் பாதசசேஷ்டசே ! சாஜாவே.! அவ்வரசன் when Ge 

குசசென்று ஜலத்துக்குள்ளிறங்கி ஜலக்ரீடைசெய்ய ஆரம்பித்தான். 

பிதாவே! அ௮தேகாலக்தில லங்காஇபதியும் சிறகதபலசாலியுமான 
ராவணன் சாக்ஷஸர்களுடன் அவ்விடம்போனான். எபபோதும் கோப 

முள்ளவனும் வாம்பெற்றகனால் களித்தவனுமாகிய அர்தராவணன் 

நர்மகையில் அவ்வர்ஜுனனைக்கண்டு மிக்ககோபத்துடன் தேவேர் 

இரனைச் சம்பராஸாுாான் எதிர்ச்சதுபோல எர்த்துசசென்றான். 
௮ரஜுனனும அ௮ந்தராவணனைக்கண்டு எதிர்த்தான். பிறகு #68 

ராவணர்ஜுஈனர்களிருவரும் போர்புரிர்தனா, ராஜாவே! அப் 
போது யாசாலும் வெல்லமுடியாகவிீரனும் வாம்பெற்றதனால் கர்வங் 

கொண்டவனுமாகிய சாவணனை ராஜூ வானஅர்ஜுனன் தன்பலத்தி 

னால் புத்தத் தல்ஜயித் து வில்லின்சாணினால்கட்டி த் தன்ஈகாத் இற்குச் 

சென்றான். புலஸ்தியமுனிவர் ௮ஈதராவணன் கட்டப்பட்டதைக் 

கேள்விப்பட்டுக் கார்த்தவிரியார்ஜ ரனனை ஈகாரத்இற்போய்க்கண்டு 
ராவணனைக் கட்டிலிருந்அுவிடுவித்தார். பாரதரே? பாரரக்ரமமும் 

பலமுமூள்ள கார்த்தவீரியார்ஜுனன் பிறகு ஒருகால் ares Dexa 

ஒன் றுந்தெரியாமல் ஸழுந்த்திரக்கரைக்குச் சென்று இரிந்துகொ 

ண்ட ஸழுத்இரத்தின்மீது' கூர்மையானபாணங்ககா மிகுஇியாகஎய் 

தான், ஸமுத்ரராஜன் அவனுக்கு ஈமஸ்கராஞ்செய்து கைகூப்பிக் 

கொண்டு, வீரனே! பாணங்களைவிடாதே. உனக்கு ரான்என்ன 
செய்யவேண்டும் ; சொல், சாஜசரேஷ்டனே ! என்னைச்சேர்ஈதஜர் 

துக்கள் உன்னால்விடப்பம்ட சிறந்தஅம்புகளினால் பீடிக்கப்படுகின் 

றன. பிரபுவே! வற்றிற்கு அபயங்கொடு?' , என்றுகேட்டான். 
  

£ ஸபாபர்வம் 48 - ம்பக்கம் குறிப்பிற்காண்ச,
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அர்ஜுனன், “4 ஸமுத்சசாஜூன 7 இபபோே தே சிக்கெத்தில். எனக்கு 
ஒருயு,த்தம்கொடு, இல்லாவிடடால உன்னைபபிடி.பபேன். அதலால், / 

77 தாமதம்செய்யாதே”” என்றுசொன்னான. ஸழுத்சீரஜன், ராஜனே 

உலகத்தில அனேகமஹாவிசர்கள இருக்கின்றனர். அசசர்க்காசே' 

மஹாபலசாலியே ! அவர்களில் ஒருவரோடு யுக்தஞசெய்”” என்றான் 

அர்ஜுனன், யுத்தக இல் எனக்குஸமமானசிறஈத.ஆயுகம்பிடி த்.சவள் 

எங்கேயாவதுஇருப்பானாயின் அவனை எனககுசசொல் ௮வன் என் 

னோடுயுத்தத்தில நிற்கவேண்டும ”” என்நுகேட்டான். ஸமுதசராஜன் 

“ராஜனே .! ஜமதக்னியென்னும்மஹரிஷியை நீகேடடிருக்கிறாயா ! 

அவருடையபுத்ரன் உனக்குவேண்டினபடி. யுச்தச்தைக் கொடுக்க௫ 
தக்கவன்” என். ௮ுசொன்னான். பாராதே! முன்னமே நாரதருடையடெ 

ருங்கோபத்தினால் சூழபபட்ட. அர கமாஹிஷ்ம இரகரத்தாசன் ஸழுத்2 
சாஜன்செல்லைகே கட்டவுடன் கோபத்துடன் விரைவாகச்சென்றான். 

HUT ௮௩தஆசாமத இறிகுசசென் நுநினை குதபுடியெல்வ்ம்செய்தான். 

தன்பர்துக்களுடன்கூடத் இங்குகமாமிகசகெப்தான். அவன் மஹாத் 

மாவானபாசுராமருககு மனவருசதத்தையுண்பெண்ணினான். பரசு 

சாமருடைய ஸ-டுர்யன்போன்றஉகாமானபராக்ரமம் ௮அவன்சேனைகளை 

யெரிப்பதுபோல ஜ்வலித்தது. பிநகு அவர்களிருவரும”விருக்திரா 

ஸுரனும்இஈ இரனுமபோல யுக்கஞசெய்கனர். பிறகு பாசுராமர் 

விரைவாகக் கோடாலியையெடுதறுக்கொண்டு ஆயிரம்கைகளுள்ள 
சார்த்தவிரியார்ஜ னன அனேகம் ஏளைகளோடுகூடியமாததைப் 
போல சவெட்டினார், அவன்அடிபட்டுவிமுஈகதைக்கண்டு, அவனு 
டைய சுற்றத்தார்சோந்து கச் இிகளையும் சக்தியாயுதங்களையும்௪ டுத் 
துக்கொண்டு பாசசாமரையெ£ா ககனர். பலசாலியானபரசுராமரும் 

விரைவாகத்தேரிஜேறி வில்லைவமாதது உயாகத gow Britons 

யோடத்து .ரசர்களையழித்தார். சாஜாவே! அதன்பிறகு பரசுராம 

ரிடத்தில் 'பயத்இனால்பிடிக்கபபட்ட அரசர்கள், ஸிம்மக இினிட த்;இல 

பயந்தமான்கள்போல மலைக்குகைகளில் பிரவே௫ுத்தனர். பசசுசாம 
ரிடமுள்ளபயத்தினால் அவர்களில் யாரும கரைகளுக்குரியகர்மங்களைச் 
செய்யவில்லை. பிசாம்மணர்களைப் பாராமையினால் அர்கஜனங்கள் 
சூத்சராயினர். அதனாலேதான் சஷச் இரியதர்மத்இலிருஈத இசவீடர், 

காசர், புண்ட்சர், சபர் இவர்கள் தர்மங்தடடுச் சூத்.தரர்களாயினர். 

பிறகு புருஷர்களிழஈக க்ஷத்தஇரியயபெண் ௯ரிட்தீதில் பிராம்மணர் 

களால் ௯ஷத இரியல் த.இிகள உண்டாக்கப்பட்டன. eae Dom pila LIT 
சுரசாமர் பலமுறைகொன்றுர், அவ்வாறு இருபத்தொருமுறைகொன்ற 

B ௪௦



௨௧௫ ஸ்ரீமஹாபாரதம்.. 

பிறகு தேவலோகத்திய ௮சரீரிவாக்கானது இன்சொல்லாசவும் 

எல்லாஜனம்களுக்கும் கேட்கும்படியாகவும் பாசுராமரைப்டார்த்.து, 
₹ராம/ சாம! இதைவிடும், இஈதக்ஷத்திரியா்ககாப் பலமுறைகொல் 

வதனால் உமக்கு ஒருலாபத்தையும் நீர்பார்க்கவில்லை” என்றுசொல் 
Apo. அப்படியே ரிசீகர்முதகலான பிதிர்ச்களும் மஹாத்மாவான 
பாசுராமரைப்பார்த்த, சாம! சாம! மஹாவிரனே ! ஒய்க் அவி ” 

என்றனர். தம்பிதாவைகீகொன்றதைப் பொருதபாசுராமர் அந்த 
ரிஷிககாப்பார்த்து, “நீங்கள் என்னைத் தடுக்கலாகாது” என்று 

சொன்னார், பிதிர்க்கள், ** ஜயிப்பவரிற் சிறந்தவனே? நீக்ஷ£த்ரிய 
ஜா.இயாரைக்கொல்வது சரியன்று, குழந்தாய்! நீ பிசாம்மணனா 

யிருர்தும் அரசர்களைக்கொல்வது தகாது” என்றனர். அந்தப் 

பசசுராமர், தமதுபிதிர்க்கள் சொன்னசைக்கேட்டவுடன் கேரப 
திதைவிட்டு ஆயிரக்கணக்கான அ௮சுவமேதங்களையும் நூற்றுச்கீணக் 
கான கரமேத்ங்களையுமிசெய்ஸ கடல்சூழ்ந்தபூமியைக் 'காசியபருக் 
குக்கொடுத்தார், பிதாவே! தனஞ்சயன் யுத்தச்இில் wb SUITE 

ராமருக்கும் அந்தக்கார்த்தவிரியார்ஜஈனனுச்கும் ஸமமானவனென் 

பதில்லர்தேஹமில்லை. அசசர்க்காசே! பராக்ரமத்தினால் யூத்தத் இல் 
அர்ஜுனைஜயிக்கமுடியாது”” என்றான். 

னைக roid WRN 

தோண்ணூற்றேழாவது அத்தியாயம். 

அனுத்யூதபர்வ ம் (தொடர்ச்சி,) 

  

     

(துரியோதனன்சோற்படி திருதராஷ்டிரன் மறுபடியும் 
சூதாடூுவதை ஒப்புக்கோண்டது,) 

-... அஇுரியோதனன், “ராஜாவே! முன்னர் நினைக்கவும்முடியாத 

தாயிருந்த அர்ஜுன னுடைய, பசரக்சமங்களைப்பற்றிக கேளும். வில் 

லாளிகளிற்சிறந்த அர்ஜுனன் முன்னே செயற்கரியகாரியத்தைச் 
செய்தான். ௮சசரே! ூருபகனுடையரகாத்தில் இசெளபதியின் 

ஸ்வயம்வாகாலத்தில் குழந்தைமுதல்கிழவன்வரையில் கூடியிருந்த 

எல்லாக்ஷத்ரியர்களும் சேர்ர்தலபையில் அர்ஜுனன் யார்க்கும் பார் 

க்கமு£டியாமல் விரைவாக மத்ஸ்யதிதை ஜலச்இில்கள்ளினான். எல்லா 
௮சசர்களாலும் ஸா.இிக்கமுடியாத அர்தச்சிறந்தவில்லை எல்லாசசர் 
களும்பார்த் இருக்கையில் ஒருொடியில் நாணேறிட்டான். பலவா 

ஞனைபற்குனன் இப்போது மதீஸ்யயர் தத்தை அடித்த பிறகு 

இிசெளப தியினால் கழுத்தில் பொன்மாலைபோடப்பட்டான், இசெள



au LI LIT al Lb. 

பதிபினால் அர்ஜுனன் வரிக்கப்பட்டதைக்கண்டு இறந்தபாாக்ரம் 
முள்ள விராகளாயெ ௮சசாகளனைவரும் கோபித்து எல்லா.புதங் 

களையும் எடுத்துக்கொண்டு ரோஷத்.இனால் கரணனைமுன்னிட்டுக் 

கொண்டு அர்ஜ னனையெதிர்த்அச்சென்றனர். அப்போது மஹா 
பலசாலியான ௮ந்.த௮ர்ஜுஈனன் அங்கே எல்லா ௮சசர்களும் கோபித் 
திருக்கக்கண்டு கூர்மையானபாணங்களினால் அவர்களை த்தடுத்துத் 
தான் ஜயம்பெற்றான். அர்ஜுனன் பராக்ர்மத்இன் வன்மையினால் 
கர்ணன்முதலான அவ்வாசர்களனைவலாயும் யுத்தத்தில் ஜயித்து 
முன்னம் எல்லாக்ஷத் இிரியக்கூட்டங்களின் ஈடுவிலும் பிஸ்மர் ௮ம் 
பையையடைர்ததுபோலச் சிறந்தவளான இருவ்னையையடைர்தான். 

பிறகு ஒருகால் அர்ஜுனன் சிர்த்தயாத்திரைக்குசசென்றான். தந 
தையே? அப்போது நாகராஜன்மகளான உலூபியையடைந்தான், 

நாகர்களிற் சிறஈத வான்களிருக்கையில் அரதஉலூபியினால் அர்ஜு 
னனேவரிக்கப்பட்டான். அதன்பிறகு கோதாவரியிலும் இருஷ்ணா 

ஈதியிலும் காவேரியிலும் ஸ்சானஞ்செய்சான். அங்கே பாண்டியனை 
யடைர்து அவன்பெண்ணைக் கலியாணம் பண்ணிக்கொண்டான் ; 

௮வவிடத்திலிருந்து ஸர்தோஷமடைர்தபி, கு ௮வன் தென் இசைக் 

குச்சென்றான், ௮ வன் தென்கடற்சோடிக்குச்சென்று Howson 

களின்ஸம்பந்தமான குமாசதர்த்தத்தைசசேர்ந்து சன்னியாதிர்த்தச் 
தையடைந்து அதில் முதலைவடிவமாயிருந்த ௮ஈத வந்து௮ப்ஸஸ- 

களையும் தன்பலத்இனாலும் பராக்ரமத்இனொாலும் கரையிலெடுத் தச் 
சாபத்திலிருந்து விடுவித்தான்? அதன்பிறகு பற்குனன் துவார 
கைக்குச்சென்று கிருஷ்ணனுடைய கட்டளை யினால் ஸுபத்ரையை 
மனைவியாக அடைந்து அவளைத் தேர்மோலேறறிக்கொண்டு தன்ஈக 
சத்.இற்குச் செள்றான், ௮வன் அவளைத்தூக்க்கொண்டுபோன 

சைக்கேட்டு, பிரத்யும்னன், Aa gerbe, கீதன், ஸாரணன், ovr Sue, 
ஆஹாுகன், wre, சாருதேஷ்ணன், விதூரதன், பலராமர்முத 

(2 லிய யூதவர்களனைவரும் புலிக்கூட்டம்போலவும் ஸிம்மக்கூட்டம் 
போலவும் மிகக்கோபித்து (அந்த) ௮ர்ஜுனன்மீது யுத்தத்இற்குச் 
சென்றனர். யானைகளிலும் குதிசைகளிலும தேர்களிஓமேறிக்கொ ப 
ண்ட ௮னேகம்கோடியாதவர்கள் ஒருவனாகக் காட்டிசெல்லும் அர் 
ஜுனனை மிக்ககோபத்துடன் சூ குழ்ர்அுசொண்டு, அவனுடன் யுச்தஞ் 

செய்தனர். அர்ஜுனன் ஒருவனாகவே அவர்களுடன் மிக்கபயங் 
காரமான யுத்தம்தைச்செய்தான். அவளுக்கும் அவீர்களுக்கும் சில 
கோம் ஸமயுத்தம்ஈடந்தது. அசசர்க்காகே ! பிறகு வீரனான௮ரஜ-5



௬,௧௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

னன் யபுத்தத்தில்பராக்ரமத்தனால் யாகவர்களனைவரையும் கூர்மை 

யானபாணங்களினால் தகைநது ஜயித்து ௮ஈதஸுபதீரையையழைசத் 
துக்கொண்டு இக .இரடாஸ்,தத்தில் பிவேடுத்தான். மஹாசாஜாவே! 

பல்குனனுடைய பரசாக்ரமததை மறுபடியும் கேளும, ரததர்ஜு 
னன் அ௮க்னியினால்கேட்கபபட்ட காண்டவவனததை க்னிக்குக் 

கொடுத்தான். -ராஜாவே! ௮ர்ஜுஈனனால் அ௮வ்வனமூடைததவுடன் 
௮ச்னிபகவான் காண்டவவீனத்தையும் அதிலுள்ளவற்றையும் பக்ஷிக் 

கத்தொடங்கினான், அசசர்ச்சாசே ! அவ்வாறுப-க்ஷிக்கன்ற அந்த 

அக்னியை மஹாபலசாலியும் ஸமர்த்தனுமான ஸவ்யலா௫ி தேரி 
லேறி வில்லையுமஅமபுகளையும்எடுத்துதக் தூணிகளைத்தரித்துத் தன் 

பராக்ரமத இனால்காத்தான். அதைக்கேடடுத தேவேக திரன் மேகம் 

களையலுப்பினான். அ௮வனாலேவபபட்ட ௮ஈத மேசக்கூட்டங்கள் 
அ௮.இகமழைபெய்கன. பிறகு அர்ஜுனன் அகாயமெங்கும் பாணக் 

கூட்டங்களேவிமிதது அமமேகக்கூட்டங்களேத தடுத் அவிட்டான். 

அஃது ஆச்சரியமாகஇருஈதது, மேகங்கள் தடுக்கபபட்டதைக்கேட் 
டுக் கோபமுற்றஇக இரன் வெளளையானையிலேறிககொண்டு எல்லாத் 

தவர்களின்கூட்டங்களினாலும் சூழப்பட்டவனாகிக் காண்டவவன 

தீதைக் காப்பாற்றுவதற்காக அர்ஜுனனோடு யுத்தஞ்செய்யப்போ 

ஞான். பாரதரே? ருத்ராகளும மருததுக்களும வஸுக்களும ௮சு 
வினிதேவர்களும் ஆ.இசயர்களும ஸாதயர்களும் விச்வேதேவர்க 
ளும் கந்தர்வர்களும் மற்றுமுள்ள தேவக்கூட்டங்களுமாகிய தேவ 

ச்ரேஷ்டர்கள் ஒன்றுசேோகது ஆயுதங்களை த்தரித்துத் தம்பராக்ரமதீ 

இனால் ஜ்வலிப்பவர்களாகித் தனஞ்சயனைக்கொல்வதறகாக ஓடினர். 

ட ராஜாவே! பிளயகாலத்தில் என்னபெரிய அயசகுனங்கள் காணப் 

படுமோ அவையெல்லாம் ௮பபோது காணப்படடன. பிறகு தேவ 
க்கூட்டத்தாரெல்லாம் அர்ஜுனனை எ.இர்ததனா. அவர்களையும் 

அந்தத் தேவச்சேனையையுமபார்தது அரீஜுனன் கலங்காமல் கூர் 

மையான அம்புகளைக் சையிற்பிடித். துப பரளயகாலத்துயபமன்போல 
இச் இரனையும் தேவர்களையும் கோக்கிகின்றான், ராஜாவே! பிறகு Oas 

ar BS தவர்களனைவரும் மானிடனாகியஅவ்வரஜ னன் மேல் பாணவர் 

ஷூங்களைப பொழிந்தனர், சிறறதபராச்சமசாலியான அர்ஜுனன் அப் 

போது விரைவாகக் காண்டிவத்தையெடுததுக்கொண்டு பாணக்கூட் 

டங்களினால் தேவர்களிள்பாணங்களைத்தடுத்தான், சாஜாவே மிகச் 
சிறந்த பலமுள்ள தேவர்களனைவ ரம கோ பிது. மனிதனான ர்தஸவ் 

யஸாடியின்மேல மறுபடியும் பற்பல ஸ் இரங்களைப் பொழிஈதகனர்,
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அர்ஜுனன் தேவர்களால்கிடப்பட்ட ௮௩த௮ுஸ் இரவா ஷங்களைக் கூர் 
மையான அ௮மபுகளினால் இரண்டாகவம மூன்ராகவும துணித்தான். 

மறுபடியும் பார்த்தன் கோபித்து விலலைமண்டஷுமாகவளைத்துத் தே 

வக்கூட்டங்களைசசுற்றிலும் கூர்மையா ஏ௮ம்புகளைவிடுத்தான். பாதச் 

சேஷ்டரே! தேவக்கூட்டத இனசெல்லாம ௮ர்ஜுனனுடன் பலமுறை 

யுத்தஞ்செய்து ௮வனுடையபாணங்களினால பீடி க்கயபட்டவர்களாகி 

யுத்தத்தில் அவனைஜபிக்கமுடியாதென்று ,தெரிகதுகொண்டு சண் 
டையையொழிததனா, ராவதததையம இர தஇரனையுமவிட்டுவிட்டு 
எல்லாத்திசைகளிலும ஓடினர். ௬ுதீசர்களும ௧௩.த॥ வர்களும கிழக்கி 

௮ம், மருத்துக்கள்தெற்கிலும, வஸுக்களும அ௮சுவினிதேவாகளும 

மேற்கலும, ஆஇத்யாகளும விசுவேதேவர்களும்வடக்கிலும் பயந 

தோடினர். ஸாதயர்கள் அர்ஜுனன்பாணங்களைகினைத்துப பயநது 

மேனோக்கெ சென்றனர். இவ்வாறு தேவக்கூட்ட த இனசெல்லாம் விற் 

பிடி.சதஅர்ஜுஈனனைமே அடிக்கடிபார்ததுசீகொண்டு எல்லாத் இசை 

களிலும் ஓடினர். யுததத்தில ௮ஈதத தேவக்கூட்டஙகள் ஐடினதைக் 

கண்டு மஹாபராக்ரமசாலியான இகதஇிரன Candee அர்ஜுனன் 

மேல் பாணங்ககாபபொழிஈதான். அர்ஜுனன் மனிதனாயிருகதும் 
தேவர்க்கதபைதியான இர இரனை அடிததான். பிறகு ௮ந்தத்தேவேக 
இரன் கல்மழைபொழிஈதான். அாஜுனன் மிசககோபிதது அதக் 
கல்மழையைப பாணககளினாலதடதகான, தேவே இரலும ஸவ்யலா, 
சியின்றொத பராகாமத்தையறியக்கருதி ௮ தககலமழையை மிகவும் 

௮ இகப்படுதஇனான். அர்ஜுனனும இர தரன்மகிழும்படி மஹா 

வேகமுள்ள ௮ கக்கலமழையைத் தன்பாணங்களினால ௮ழிததான். 

இரதரன் அ௮ர்ஜுனனைக்கொல்வதறகாக ௮ங்க சமென் னுமமலையை, 

மாங்கரடன் இருகரங்களாலும்பெயர்த்து அர்ஜுனன்மீது எறி 

தான். உடனே அர்ஜுனன் வேகமுள்ளவையும ஜ்வலிப்பவையும் 

குறிதபகாதவையுமான பாணங்களினால் ௮ஈதசசிறஈ தமலையை . ஆயி 
சம பொடியாகறுடிததான்” *யுத்தததற்சிா கவனாகிய அர்ஜுனன் 

Dis Greer uy. LI GOO IG GT TG) 2 19. B BIT CHT. # மஹாராஜாவே,! அதன் 

பிறகு Os Bren பராக்ரமமுமபலமுமுள்ளவீரனாகிய 5 BBM BQO 

னனை ஜயிக்கமுடியாதவனென்றி௮றிஈது தன்பிள்ளையின்பராச்சமத் 

இனால் மிகுஈுகலருதோஷகசகையடைககான். ராஜாவே! அப்பொ 
முது அந்தயுத்தத்தில் ௮ர்ஜுனனைஐ.யிபபதற்குதி இறமையுள்ளவன் 
ப்ரஸித்தமாகத்2 தவலோகத் தில் யாருமில்லை, புரமமதேவருமசக்த 

ரல்லர். சிறந்தபராக்ரமமுள்ளஅர்ஜுனன் அ௮பபோது யக்ஷர்களை
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யும் சாக்ஷஸர்களையும் நாகர்களையும் பாணங்களினால்௮டி.த்.து ஜ்வலிக் 

இன்ந௮க்னியில் இடைவிடாமல்கள்ளினான். அப்போது தேவேர் 

தரனும் தேவக்கூட்டங்களும் ஆகாயத் தில்தடுக்கப்பட்டதைக்கண்டு, 
யாரும் அர்ஜுனனைத்தடுக்கமுடியாமற்போயினர். முற்காலத்தில் 
கருடன் அமிர்தத்துக்காகத் தேவர்களை எப்படிஜயித்தானோ அப் 
படியே அர்ஜ ன்னும் தேவர்களைஜயித்து ௮க்னியைத்திருப்திசெய் 
வித்தான். பாசதரே! அர்ஜுனன் அ௮வவாறு தன்பராக்சமத் இனால் 
அக்னியைத்திருப இிசெய்வித்துத் தேரையும் கொடியையும் குதிரை 

களையும் இவ்யாஸ்தாரங்களையும் காண்டீவமென்னும் றர்தவில்லையும் 
௮ம்பருத்தூணிகளையும் சரத் இயையும் அடைந்தான், ௮சசர்க்காசசே / 
பரதச்ரேஷ்டசே ! மறுபடி யும்கேளும், அர்ஜுனன் வடதிசைக்குச் 

சென்று ஈகாங்களும் பர்வதங்களுமடங்கிய 1ஒன்பதுவர்ஷங்களையம் 
தயித்து ஜம்பு,த்திவுமுழுமையையும் தன்வசப்படுத்இக்கொண்டு தன் 

பலத் இனால் அ௮சசர்களனைவரையும்ஜயித் அச கப்பம்கட்டுவித்து ரத் 

னங்களெல்லாவ்ற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி ஈகரத்துக்குச் 
சென்று மூத்தவனும் மஹாத்மாவும் தர்மராஜாவுமான யு.இஷ்டிர 

னுக்கு சாஜஸ-டுயமஹாயாகக்தைச்செயப்வித்தான். 915 HH ren esr 
இன்லும்௮னேகம் பிரஸித்தமானகாரியங்களையும் முன்னேசெய்தான். 

இந்த மூன்றுலோகங்களிலும் பசாக்சமத்தில் அ௮ர்ஜுன.லுக்சொப் 

பானவன் யாருமில்லை. தேவர்களும் ௮ஸுார்களும் யக்ஷர்களும் 

பிசாசர்களும் நாகர்களும் சாக்ஷஸர்களும் மஹாசதர்களாகியபீஸ்மர் 
அசோணர்முதலிய கெளாவர்களெல்லாரும் உலகத் இல்வீரர்களும்வில் 

லாஸிகளுமாகிய எல்லா௮சசர்களும் யுத்தத்தில் ௮ர்ஜுானனுடன் 
சாதிர்புத்தம் செய்யமாட்டார்கள். கெளாவசே! நான்எப்போதும் 
என்மனத் இதிலிருக்கும் ௮ரஜுரனனையே பார்த்துக்கொண்டும் சந்தித் 

அக்கொண்டும் ௮வன்பயத் இனால் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன், 

பிதாவே! கான், பாணத்தையும் காண்டீவத்தையும்தரித்து, பாசா 
யதத்தைக் கையிற்பிடித்தியமனைப்போலிருக்கும் அர்ஜுனனை எப் 
போதும் வீட்டுக்குவீடு பார்க்கறேன்; பாரதரே! பயத்தினால் ௮னேக 

மாயிரம் அ௮ர்ஜுனர்களைப்பார்க்கிறேன். இந்தரகரமனைத்தும் அர் 
ஜூஈனர்களாயிருப்பதாக எனக்குத்தெரிகறது. பாரதசே ! பிதாவே! 
யாருமில்லாகஇடத்திலும் அர்ஜ.ஈனனைத்தான் பார்க்கறேன். சன 
வில் ௮ரஜுஈனனைக்கண்டு: புக்இம௰ங்குத் தடுமாறுகிறேன். அர்ஜு 

னனையே மனத்தில்வைத் துக்கொண்டிருக்கும் னக்கு ௮ச்வம்௮௬ 

ட... 1 பூமியின் பிரிவுகள்.
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சம் ௮ம்புஜம்முதலிய அதிதைமுதலாகவுடையபெயர்களே பயத் 
தையுண்பெண்ணுகின்றன. தர்தையே! அர்ஜுனனைத்திவிர உமற்ற 
வீரர்களிட த்.இல் எனக்குபபயமில்லை, யுத்தத் இல் அர்ஜுனன் பிரஹ் 

லாதனையும் பலியையுங்கூ.டவென்றுவியென். மஹாசாஜாவே? பிதா 
வே. ௮.கனால் தலனேடுடித்தஞ்செய்வ௫ ஈமக்குததகாது. எனக்கு 

அவனுடைய பராக்ரமமதெரியும. நான் எப்போதும் துக்கப்படுகி 

றேன், மூன்காலத்இல் தண்டகாவனத்தில், மாரீசனுக்கு, மஹாவிர 
சரனராமரிடத்தில் எப்படிப்பயமிருந் ததோ அப்படியே எனக்கு அர் 
ஜனனிடத்தில்பயமிருக்றெ௮ என்றுசொன்னான் 

திருதராஷ்டிரன், * யாராலும் ௮ணுகமுடியாத மஹாபராக் 

ரமம் அர்ஜுனனிடத்தலிருப்பது ,எனக்குத்தெரியும், heels 
னான௮ர்ஜு5னலுக்கு வெறுக்கத்தக்கவாயெ சூதாட்டத்தையும் ௮ஸ் 

தீரயுத்தத்தையும் தீயசொற்சொல்வதையும் நீ எவ்வகையிலும்செய் 
யாதே, அவர்களிடதீதில் இவற்றைச்செய்தால் அர்ஜுனனுக்கும் 
உங்களுக்கும் சண்டையுண்டாகும். மகனே ஆதலால் ரீ எப்போ 
அம் ௮அரஜுஈனனோடு ஸ்கே ஹமாயிரு. பாரதனே ! பூமியில் எந்தமனி 
தீனாவது அ௮ர்ஜுவைுடன்ஸ்கேஹமாயிருபபானாயின் அவனுக்கு 

மூவுலகங்களிலும் யாதொருபயமுமில்லை. குழந்தாய்? ஆதலால், 
நீ எப்போதும் ௮ர்ஜுனனுடன்கேகமாயிரு”” என்றுசொன்னான். 

துரியோதனன், ** கெளரவசே ! சூதாட்டத்தில் தர்மாஜஸுக்குக் 
கபடமாகத் தோல்லியுண்டாக்கபபட்டது. பிதாவே / அதனாலே 
தான், ஈமக்குஜயம். வே.றுஉபாயத்தினால் ஈமக்கு ஜயம்வராது *” 

சொன்னான். தஇருதசாஷ்டிரன், * குழந்தாய் ! பாரதனே :! பாண் 
டவர்களைப்பற்றித் தந் திஞ்செய்யலாகாது, முன்னமே பாண்டவர் 
களுக்குவிரோதமாக அ௮னேகஉபாயங்கள் உன்னால்செய்யப்பட்டன., 
குர்இபுத்சாகள் அக்தஉபாயல்களெல்லூவுற்ல றயும் தாண்டிவிட்டார்க 
என்றோ ? குழந்தாய் ! ஆதலால், ஈமதுகுலத்தோரும் பிரஜைகளும் 
உயிர்வாழ்ர் இருக்கும்படி. ஈன்மையைசசெயியும்விருபபம் உனக்கிருக் 

குமாயின் நீ உள்சனேகத? ராடும் உறவிணசோடும் ஸே ஹோ .தாரோடும் 
கூட ௮ர்ஜுனனிடம் எப்போதும் even ஹமாயிரு '? என்று சொன். 

னான். ராஜாவானதுரியோதனன், திருதராஷ்டிரன் சொன்னதைக் 

கேட்டுச் சறிதுசோம்ஆலோட௫ித்து விதயிலை ஏவப்பட்டுப் பேச 

லானான், 

67 “ புருஷச்சேஷ்டசே . பாண்டவர்கள்  அனம்ீபாவதைப்பர்தப 
மாகவைத்து மலுபடியும்ஆடுவோம், உமக்கு ஈன்மையுண்டாகும்,



௩௨௦ ். ஸீமஹாபாரதம். 

இப்படித்தான் ராம் அவர்களைவசப்படுதக்தமுடியும். சூதாட்டத்தில் 
தோற்றவர்கள் ௮வராயினும் நாமாயினும தோஜுடுத்துப் பன்னிர 

ண்டுவருஷகாலம் மஹாவனக் இல்இருக்கமீவண்டும. பதின்மூன்றா 
வதுவருஷம் சுற்றத்தாருக்குத்தெரியாமல்இருக்கவேண்டும. தெரிக 

தால் திரும்பவும் பன்னிசண்வெருஷகாலம் வனச்தில்வஸிக்க£வண் 

டும். நாமாவது வஸிபபோம். அவர்களாவதுவஸிக்கட்டும். அகத 
நிச்சயத்தோடு சூதுஈடச்கட்டும். பாண்டவர்கள் மறுபடியும் காய் 

களையுருட்டி இரதச்சூதையாட்ட்டும். பரதசபரேஷ்டரானசாஜாவே ! 
இதுதான் ஈமக்கு முதன்மையானகாரியம. இஈதசசகுனி காய்கள் 

அ௮னுகூலமாகவருவதென்னும் வித்தையையறிஈதவன், நாம் மிகுஇ 
யானதனங்களினால் எதிரிகள் ௮ணுகமுடியாத பெருஞ்சேனையையும் 

மித் தர்களையும்மகிழ்வித்து வ௫பபடுததி ராஜ்யத் இலவேளுன்றிவிடு 
வோம். சாஜாவே! அவர்கள் பதின்மூன்றாவதுவருஷச்இன்விரதத் 

தைத்தாண்வொராயின் அவர்களை நாம்ஜயித்துவிடலாம், வீரரே! 

நீர் இதை ௮ங்கேரிக்க2வண்டும ” என்றான். இருதராஷ்டிரன், 4 வழி 

யில் நெடுந்தூமபோயிருந்தபோதிலும் ௮ஈதபபாண்டவர்களை உன் 

இஷ்டப்படி சீக்கிரமதிரும்பிவாச்செய், பாண்டவர்கள்வந்து மறு 

படியும் இரதச்சூதாட்டத்தை ஈடத்தட்டும்” என்றுசொன்னான். 

அப்போது துரோணா, ஸோமதசக்கன், பாஹ்லீகன், இருபர், விது 

சர், அசுவத்தாமா, வைசயபுத்சனும் விரனுமாயேயுயுதஸு, பூரிச்ச 
வஸ், பீஷ்மர், மஹாசதனானவிகர்ணன் இவாகளெல்லாரும், “சூது 

வேண்டாம்; ஸமாதானமிருக்கட்டும' என் றுகூறினர், சாஜகரியந் 

தெரிர்தரண்பானைவரும் இஷ்டபபடாமலிருக்கையில் பிள்ளையினிடம் 

அன்புள்ள இருதராஷ்டிரன் பாண்டவர்களை ௮ழைக்கச்செய்தான்,. 
ஜனமேஜயமஹாசாஜாவே. ௮ப2பாது தர்மர்தவருதவளானகார்தாரி 

பிள்சாகளிடத்திலுள்ள அன்பினால் தயரப்பட்டுக்கொண்டு ராஜா 
வான இருதராஷ்டிரனைப்பார்ததச் சொல்லத்தொடங்கினாள், ' 

மஹாபுத்திசாலியானவிதார், துரியோதனன் பிறந்தபோதே 

் குலத்தைக்கெடுப்பவஞூபீ இவனைப்பாலோகத்துக்கு அனுப்புவது 

நலம்' என்றுசொன்னார். பாரதசே! இவன்பிறந்தவுடன் ஈரிபோலஊகா 
யிட்டானன்றோ? கெளாவர்களே ! ' இந்தக்குலத்இற்ரு இவன்தான் 
முடிவுஎன்பதை அறியுங்கள். ,பிரபு2வ! பாரதரே ! நீர் உம்முடைய 

பிழையினால் ௮காதமானத்லத்இல் முழுபெயபோகாதர். விவேகமில் 

லாத சிறுபிள்ளைகளுடையபுத் தியை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர், கொடியதா 
இய வம்சக்ஷபத்துற்கு நீர்காரணமாகவேண்டாம். பாதச்சேஷ்டசே!



ஸ்பா பர்வம், — ௩௨௧ 

கட்டின அணையை எவன்உடைப்பன் ? ௮விர்தீிரெருப்பை எவன் 
ஊதுவன் ? அ௮டங்கி.பிருககன்ற குக் இபுத்ரர்களை எவன்கோபமூட்டு ' 

வான்? எப்போதும உம்மைமறவாமலிருக்கும தர்மராஜாவுக்கு we gyi 

மறுபடியும் கினைவுராட்டுவேன். புத்திகெட்டவனுக்கு நன்மையை 

யும் திமையையும்பற்திச்சாஸ் இரம கற்பிக்கா ௮. ராஜாவே! பெரியவன் 

எவ்வகையிலும் ஜொவர்புச்தியையெடுத் அக்சொள்ளலாகாது, உமது 
புதீர்களாகய பாண்டவர்கள் உம்மையே நர தராகப்பெற்றிருக்கக் 

கடவர், அவர்கள் வேறுபடெதபபட்டு உம்மைவிட்டுவிடலாகாது. 

ஆதலால், குலக்தைக்கெடுக்கு௩ இதத் துரியோதனனை என்சொற் 
படி. விட்டுவிடலாம, சாஜாவே! பிள்ளையினிடச் திலுள்ள அன்பினால் 

நீர் அவ்வாறு செய்யாமற்போனீர். ௮தன்பயன் தான் குலமழிவ 

தீற்குக்காணமாகவாக இருக்கெதென்றி அறியும். அடக்கமும் தர்.௰ 

மும் நீதிடுமுள்ளகாயெ உமதஅபுத்தியே உமக்குஇருக்கட்டும், தவறா 

இர், கொடுமைகலா தசவரியமான து hls BACH. ஈயத்தினால் 

விருத்தியடைர்க சசவரியமானது புசாபென த்ரர்முகலானஸக்த இக் 

கெல்லாம் செல்லும்”? என்றாள். அபபோது இருத்ராஷ்டிரமஹா 

ராஜன் தர்மந்தெரிதவளான காநதாரியைபபார்த்து, ** குலத்துக்கு 

நாசம்வர்தாலும் வாட்டும் ; என்னால்தடுக்கமுடியான, இவர்கள் 

எப்படி.கிளைக்கிறார்களோ அபபடியேஈடக்கட்டும, பாண்டவர்கள் 

இரும்பிவாட்டும். என்பிள்ளைேகள் பாண்டவர்களுடன் திரும்பவும் 

சூதாடட்டும்”” என்றுசொன்னான். 

  

தோண்ணாற்றேட்டாவது அத்தியாயம். 

அனுத்யு தபர்வம் (தொடர்ர்சி.) 

—— — kee ——— 

(யுதிஷ்டீர் நலேழியிலிரந்து திந&பிங$தி திநம்பவும் குதாடினது.) 
பிறகு L Sor @ sm இருதசாஷ்டிரமஹாராஜாவின் ஆஜ்ஞையி 

னால் பிராதிகாமியானவன் வெழுதூரமசென்றிருக்த குக்இபுதரரான 
யுதிஷ்டிரரைப பார்த்து, :* தர்மராஜா 2வ / ஸீபையில் காய்களைவைத் 
அச் சொக்கட்டான்வல் இம விரீக்கபபட்டி ருக்கிறது, பாண்டவசே ; 

உமதுபிதாவாகிய திருதராஷ்டிரமஹாராஜா உமகை வநது அடச் 

சொல்லுகிறார்” என்றுசொன்னான், “பஇிஷ்டிரர், 4 பிராணிகள் ஈன் 
மையையும் தீமையையும் விஇியின்கட்டளைப்படி அடைசன்றன. ௮வ 
விரண்டும் விட்டுப்போவதில்லை. மறுபடியும் ஆட வேண்டுமா ? சொக் 

ம ௪௧



௩௨௨ -ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

கட்டான் ௮வெதற்காகஅ௮ழைப்ப.து கெதேலுக்குக்கர்ரணமென்றுதெ 

ரிர்இருந்தாலும் இழவருடையகட்டளையினால் ௮தை கான்விடமூடிய 
வில்லை. பொன்மயமானமிருகம் இருப்பதில்லை. ஆலும், ராமர் 
பொன்மானின்மேலாசைப்பட்டார். கஷ்டம்நெருங்னெ காலங்களில் 

பு.தீதிகளும் மிகவும் மாறிப்போடின்றன”' என் நசொல்லிக்கொண்டே 

தம்ஸஹோதரர்களுஉன் இரும்பினார். சகுனியின்ேமோசத்தையறிக் 

இருந்தும் ௮வர் மறுபடியும் சூதாடப்போனார். மஹாசதர்களும் 
பரதச்ரேஷ்டர்களுமான அந்தப்பாண்டவர்கள் மறுபடியும்ஸபைகீ 

குட்பிரவே௫ித்து வேண்டினவர்களின் உள்ளங்களைக் துயாப்படுத்தி 
னர். பாண்டவர்கள் விதியினால்பீடிச்கப்பட்டு எல்லாஜனங்களும் 

அழிவதற்காக மறுமுநையும் சூதாவெதில் தம்தம்தகு இப்படி உட் 
கார்ர்தனர். அப்போது சகுனி, ** ஓ / பாதச்ரேஷ்டனானயு இஷ்டி ரா. 
இழவர் தனத்தைஉங்களுக்குக் கொடுத்துவிட்டது புகழத்தக்கது 

தான், ஆனால், பெருவிலைபெற்ற பந்தயமொன்றைமட்டும் கேள். 
நாங்கள் உங்களால் சூதாடி ஐயிக்கப்பட்டாலும் புள்ளிமான்தோாலை 

யுடுத்அப் பன்னிரண்டுவருஷம் மஹாவனத்திலிருப்போம்; பதின் 

மூன்றாம்வருஷம் உறவினரால் ௮றியபபடாமல் இருப்போம், அறியப் 
பட்டால் மறுபடியும் பன்னிரண்டுவருஷகாலம் வன த் தில்வளிப்டோம், 
நீங்கள் எங்களால்ஜயிக்கபபட்டாலும் கிருஷ்ணையடன்்கூடத் தோ 

லாடை.யுடுத் அப் பன்னிரண்வெருஷம வனத்தில்வஸியுங்கள் ; பதின் 
மூன்றாவதுவருஷம் உறவினராலறியப்படாமல்வஸியுங்கள் ; அறியப் 
பட்டால் திரும்பவும் பன்னிஈண்டுவருஷம் வனத் இலிருங்கள் ; பதின் 
மூன்றாவ வருஷம் சரியாகநிறைவேறினால் நீங்களானாலும் "கரங்க 
ளானாலும் மறுபடியும் வழக்கம்போலக் தங்கள்தங்கள்' சாஜ்யத்தைப் 

பெறலாம். பாரதா?! யு இஷ்டிரா ! இர்தநிச்சபம்செய் துசொண்டு எம் 
முடன் மறுதடவையும் காய்களையருட்டிச் சூதாடவா” என்றுசொன் 
னான். உடனே ௯பையிலுள்ளவர்களனைவரும் மனத்தில்வருத்த 

ழூற்று ஸபைஈடுவில் சைகை விரைவாகத்தூக்கி, Cm! gl?! Oo 
தப்பெரும்பயத்தைச் appa sai தீர்மாஜாவுக்குத் தெரிவிக்கவில் 

லையே! இந்தப் பரதம் சேஷ்டன் தீன் புத்தியினால்.றிவனோ அறி 

யானோ” என்றுகூறினர். ஜனங்களின்மிகுதியானசொற்களைக்கேட் 

டும் தர்மராஜர், வெட்கத்தினாலும் தீரீமத்திற்காகவும் மறுமுறையும் 

சூதாடப்போனார். மஹாபுத்திசாலியான தர்மசாஜர் தெரிந்திருந்தும் . 

கெளவர்களுக்கு காசம்கட்டியிருந்தா இமிருக்கலாமென்று கிளைத் 
துத் திரும்பவும் 'சேதாடினர். அவர், *சகுனியே!! தன்தர்மத்தைக்



ஸ்பர்பர்வம், ௩௨௬௩. 

காப்பாற்றுகிற என் ?2போான்றஅாசன் ௮ழைக்சப்பட்டபிறகு திரும்பிப் 

போவதெப்படி ? ஆதலால், உன்னுடன்சூதாடுகிறேன் ” என்று 
சொன்னார்: அதற்குசசகுனி, * பாண்டவர்களே ! ரிஷபங்களும் 

குதிரைகளும் பசுக்களும் செம்மறியாடுகளும் வெள்ளாடுகளும் 

யானைகளும் பொக்கிவமும் பொன்னும் தாஸிகளும் ,தாஸர்களும் 
அ௮ளவற்றனவாக நிரம்பியிருக்கின்றன. அவறீறையெல்லாம்விட்டுக் 

காட்டில்வஸிபபதுஒன்றே ஈமக்குப்பந்தயம். “ நீங்களாயினும் காங்க 

ளாயிலும் ஜயிக்கபபட்டால வனத்தைய்டைர்து வஸிக்கவேண்டும், 

ப.இன்மூன்றாவதுவருஷம உறவினசால் அறியப்படாமலிருக்கவேண் 

டும். புருலச்சேஷ்டர்களே ! தர்மராஜாவே ! இர்தஒஉேபந்தயத்தை 

நிச்சயஞ்செய்துகொண்டு ஆடுவோம் ”*என்றுசொன்னான். ஜனமே 
ஜயசாஜாவே?! தர்மராஜாவான யுதிஷ்டிரர், விதியின்பலக் இனால் இவ 
வாறு தூண்டப்பட்டு, பீஷ்மர், துரோணர், புத்தமானான விர், 

யூயுத்ஸ-ு, இருபர், ஸஞ்சயன், காந்தாரி, குரி, பிமார்ஜுனர்கள், 
நகுலலஹதேவர்கள், வீரனான விகர்ணன், இரெளபதி, அசுவத்தாமா, 
ஸோமதத்தன், புத்திசாலியானபாஹ்லீகன் ஆகிய இவர்களால் அடிக் 

கடி தடுக்கப்பட்டும் நிறுத்தவில்லை. இவ்வாறு மேற்சொன்னவர்கள் 

நன்மையைக்கரு இத்தடுத்தும் தேவகாரியமாகிய பூபாசம்தொலைவஅ 

நிறைவேறுவதற்காகச சிறிதுநோம்! கலியையடைகதார். சாஜாவே 
கலியினால் பிரவேடிக்கப்பட்டவராய் * அப்படியேயாகட்டும்” என்று 
சகுனிக்குமறுமொழிகூறி வனவாசத்தையொபபுக்கொண்டு ஆடினார், 
தாமரானர் ௮ந்தப்பதயததை யொப்புக்கொண்டார், ஸுபலபுத்திர 
னான சகுனி காய்களையெடுத்தான் ; *ஜயித்தாயிற்று' என்றே யு.திஷ் 

டிரருக்குச் சொன்னான், | 

  

தோண்ணுற்றொன்பதாவீது அத்தியாயம். 

௮ னுத் யூதப் ர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

= Re — 
(பாண்டவர்கள் மறுழறையும் சூதில்தோற்று வனத்திந்தப் புறப்படூம் 

போது கேளரவர்களை வதஜ்சேமிவதாகப் பிரதீஜ்தைசேய்தது.) 

தோல்வியடைந்த பாண்டவர்கள் உடனே வனவாஸதிக்ஷைசெய் 

துகொண்டு வரிசைப்படி. தோல்உத்தீரியங்கீளையெடுத் துக்கொண்ட 

னர். பகைவர்களை பூடக்குகிறலர்களான பாண்டவர்கள் ராஜ்யம் 
  

1 பாபம்,



hod .ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

௮பகரிச்கப்பட்டுத் தோல்களைப் போர்த்துக்கொண்டு வனவாஸத் இற் 

கரகப் புறப்பட்டதைக்கண்டு துச்சாஸனன் பேசலானான் :- மஹா 

த்மாவாயெ அரியோசனமஹாராஜாவின் அஜ்ஞாசக்காம சுழலத் 

தொடங்டிற்று, பாண்டவர்கள் தோற்றுப பெரிய ஆபத்தையடைர் 

தனர், இப்போதுதான் தேவர்கள் ?2இடமில்லாச ஸமவழிகளில் 
செல்லுகின்றனர். எனெனில், குணங்களில்சிறர்தவர்களும் வயதில் 

பெரியோருமாகயராம் அ௮யலாரைவிடச் சிறப்புற்றிருக்கிறோம். பாண் 

டவர்கள் நீடூழிகாலம் முடிவில்லாத ராகத்தில் தள்ளப்பட்டனர். 

௮னேகவருஷசாலம் ஸுகமுமகெட்டு ராஜ்யத்தையுமிழர் துபோயி 
னர், எவர்கள் தனத் தினால்மகங்கொண்டு இருதசாஷ்டிபு த் இரர்களை 

விட்டனசோ அரதப்பாண்டவர்கள் தோற்றுப பொருளிழந்்அ காட் 
டுக்குச்செலலப்போகின்றனர். இவர்களுடைய வி௫த் இரமானகவசங் 

களையும் பிரசாசிக்கன்றடயாஈசவஸ் இரங்களையும் மனிதர்கள் களையக் 

கடவர், சகுனியி னுடை யபந்தயத்தை ஒப்புக்கொண்டபடி. எல்லோ 
ரும் புள்ளிமான்தோல்களை உடுததுவிக்கப்படட்டும். உலகங்களில் 
தங்களைபபோன்ற மனிதர்களில்லையென்று மனச் ண தில் எப்போ. தும 

நினைத்துக்கொண்டிருந்த இஈதபபாண்டவர்கள், இப்போ விபிரீத 

தீதையடைந்து எள்ளுப்பதர்கள் போலப் பயன்படாதவர்களாகித் தங் 

களைச் சரியாகத்தெரிநதுகொள்வர், இப்படிபபட்ட அகங்காரமுள்ள 

மிக்கபலசாலிகளான பாண்டவர்கள இரதபபுள்ளிமான்தோலாடை. 
யடுக்தது யஜ்ஞநீகைசெய்துகொள்ளாதவன் தோலுடுப்பதுபோ 

லிருக்கிறது; பாருங்கள். சிறந்ததுறிவுள்ளவலும் ஸோமகயம்ச)த் 

தவனுமாகிய அருபதன், தன்பெண்ணானபாஞ்சாலியைப பாண்டவர் 

' களுக்குக்கொடுத்ததனால் இவ்வுலகததில ஒருபாக்யமும் பெறாதவ 

னானன். ஆண்மையற்றபாண்டவர்கள் தொளபதிக்குக்கணவர்கள்,. 

இசெளபதியே ! அற்பமான்உடைகளையுடுத்து மேலேதோல்போர்த் 
அச் செல்வமில்லாமலும் சாஜ்யமில்லாமலும காட்டிலிருக்கும் கண 

வர்களைக்கண்டு 8 என்னஸா்ே தாஷததையடையப்போ௫ருய் & எங்க 
ஞூள் யாரை ரீவிருமயுகிரறாயோ அரதமற்றொருகணவனை வரித்துக் 

கொள். பொறுமையும் இரதிரியுநிக்ஹமுமுள்ளவர்களும் Apis 
ல்சுவரியமுள்ளவர்களுமாகிய இந்தக்கெளரவர்களனைவரும் கூடியிரு 

1 தங்களுக்கு ஏகராந்யம் வாசதுசான் ஸரியான தெய்விகம் என்பது, 
கருத்து. ட 

2 அங்கேவரதிருந்த ஜனங்களின் நெருக்க தீஇிஞல் இடமில்லாசவழி என் 
பது பழைய உரை;



ஸ்பாபர்வம், உரி 

க்கின்றனர். இவாகளில ஒருவனைக் சணவனாக வரித்துக்கொள், 
இந்தக்காலவித்தியாஸம் உனக்குவராது. எள்ளின்பதரும் தோலால் 

செய்தமிருகமும் 'நெற்பதருமஎபபடியோ. அபப்டியே பாண்டவர்க 

ளனைவரும் பயனற்றுவர்கள். கிலைமைதவறினபாண்டவர்களையலுசரி 
த்தூ உனக்கென்னஆவ.ு ? பதரானஎள்ளை ஆட்வெது a an Raton 

தானே?” என்றான். கொடியவனா௫ய அந்தத்துச்சர்ஸனன் பாண்ட 
வர்சளைப்பார்கது இவ்வசையான கடுஞ்சொற்களைசசொன்னான். 

பீமளேனன் அதைக்கேட்டு மிகவுமபொழு வனா அவளைப் 
பயமுறுத்திக் கோபத்துடன் விரைவாக அவனிடமசென்று இமய 

மலையிலுள்ள ஸிம்மம் ஈரியைவளைப்பதுபோல அவனை வளாத்துக்கொ 

ண்டு, :* கொடியவனே! பாபிகள்பேசுவதும பயன்படாததுமானபேச் 

சைப்பேசு விழும், சருனியின்வித்தையாலன் ஜோ நீ ௮சசர்கள்ஈடுவில் 

தற்புகழ்சசிசெய்கிறாய் ? இபபோறு சொல்லம்புகளினால் எங்கள்உள் 

ளங்களை எபபடி நீமிகவுமகுச்துகராயோ அபுபடியே யுத்தத்தில் உன் 

ஹ்ருதயத்தைப்பிளந்து உனக்கு இகனைகினைவுமூட்டுவேன். இன் 
னும எவர்கள் கோபத்துக்கும பொருளாசைக்குமவசப்பட்டு உன்னு 
டன்சோது உன்னைக்காப்பாற்றுகின்றனசோ அவர்களையும் வர் 

களைச்சேர்ந்தவர்களையும் பமலோகச்துக்களனுப்புவேன்” என்றுசொன் 

னான். தர்மமார்க்கத தில்கட்டுப்படடெச தோலாடையுடுத்த பிமஸே 
னன் இவவாறுபேசும்போது அ௮சசாஸனன் வெட்கமின்றி, * மாடே/ 

1 என்று அவனையழைத்துக் கெளாவர்களின் ஈடுவில்கூத்தா 

டினான். பீமளேனன், :* துசசாஸனா /! கொடியவனே. கொடுஞ்சொற் 

சொல்லத்தரநன் உன்னால்முடியும். ஏமாற்றிப பொருளையடைகதபிறகு 

தன்னைப்புகழ்ந் துகொள்வது எவனுக்குத்தகும்? குர்இபுத்ரனாண 

விருகோதான், ,புத்தத்தில் உன்மார்பைப்பிளந் து உதிரத்தைக்குடி 

யாவிட்டால் புண்ணியவான்கள் செல்துமஈ உலகங்களுக்குச் செல்லமா 

ட்டான். “ வெகுசீக்கெத இல் யுத்தததில் எல்லாவிலலாளிகளும்' பார்த் 

இருக்கையில் கிருகராஷீடிச்ன்பிள்ளைகளைக்கொன்றபிறகு ஓய்வேன், 

இதைஉனக்கு உண்மையாகச்சொல்லுகிறேள் ” என்றான். ராஜா 

மாடே 

வும் புத்திபில்லாதவனுமாக கிய அரியோதனன் பாண்டவர்கள் ஸபையி 
cero வெளி யபோகும்போது ஸிம்மமபோல உல்லாளிமர்கஈடக் 

கும்பீமலேனலனுடையஈடையை உற்சாகத்துடன் 'சன்னடையினால் 

நடந்துகாட்டினான். விருகோதான்-பா தித்தேகத்தைத் திருப்பி ௮வ 

ளைப்பார்த்து, “aged! இவ்வளவோடு முடிவான தொன்றுமில்லை, 
seme அச்வ ச,     

1 மூலத்தில் ! காகயலா ; ' என்றிருக்செ.த.



௩.௨௯ ஸரீமஹாபாரதம், 

வெகு சிக்செத்தில் உன்சுற்றத்தாருடன் நமீகொல்லப்படும்போது 

இதவைஉனக்குஞாபகப்படுத் இ மறுமொழிகூறுவேன் ”” என்றுசொன் 
ஞான். பலமும் மானமுமுள்ள பீமஸேனன், இவ்வாறு தன்சைச்செய்த 
அ௮வமானத்தைப்பார்த்துக் கோபத்தையடக்இக்கொண்டு வெளியிற் 
போவதற்காகத் தர்மாஜாவைப் பின்செல்லும்போது குருவம்சச்தவ 
ரின்ஸபையில் பின்வருமாறு சொல்லலானான். 

** நான் துரியோசனனைக்கொல்வேன் ; தனஞ்சயன்கர்ணனைக் 
கொல்வன்) சூதாடத்தெரிர்தசகுனியை ஸஹதேவன்கொல்வன் ; 

இர்தச்சபைஈடுவில் மறுபடியும் ஒருபெருஞ்சொல்லைச்சொல்வேன். 

ஈமக்குயுத்தம்கேரிடும்போது தேவர்கள் ௮தைநிறைவேமச்செய்வர். 
அதாவது, இர்தப்பாவியானதுகியோதனனை யுத்ததில் கதையினால் 
கொல்லப்போகிறேன். உடனே தரையில்விமுர் இருக்கும் இவன் 
தலையைக் காலால்மிதிப்பேன், பேச்சில்சூ.னும் கொடியவலும் 
துராத்மாவுமாயெ இந்தச்அசசாலன னுடைய ரக்கச்தைச் சிங்கம் 
போலக்குடிப3ப்ன் ” என்றான், அர்ஜுனன், ** பீமஸேனா ! நீபகைக் 
கத்தக்கவர்கள் இங்கில்லையே! விட்டில்ஸாகமாகவளர்நது காவ 
மூள்ளவர்கள் பெரும்பயத்தையறியார். பிமா/ இறர்தவர்களின் 
கருத்து இவவாறு சொல்லினால்௮.றியபபடவெ தில்லையே, இதற்குப் 
பதினான்காவதுவருவத்தில் எதுநேரிடுமோ அதினையாவரும் பார்ப் 

பார்” என்றுசொன்னான், பீமஸேனன், *: துரியோசனன், சர் 

ணன், துராத்மாவானசகுனி, துசசாஸலனன் இரநால்வருடைய ரச் 

தீத்தையும் பூமிகுடிக்கப்போகிறது'* என்றுசொன்னான். அஜ 

னன், '' பீமஸேனா! அ௮ஸுஇியைபபடுகிறவனும் வேடி.க்கைபார்ப் 

பவனும் மிகப்பேசுறவனும் தன்னைப்புகழுறெவனுமாகியகர்ணனை 

உன்சொற்படி ரான் யுத்தத்தில்கொல்வேன். பீமஹேனன்ஸந்தோ 
ஒப்படுவதற்காக அர்ஜுன் பிரதிஜ்ஞைசெய்கிறான். கர்ணனையும் 

கர்ணனைச் சேர்ந்தவர்களையும் யுத்தத்தில் பாணங்களினால்கொல் 
வேன். மற்றுமுள்ள எந்த்அசசர்கள் புத்திமயயங் எனக்கெ]ர்யுத் 
தம்செய்வரோ அ௮வர்கரானைவரமையும் பாணங்களினால் யமலோகத் 
திற்கு ரான்௮னுப்புவேன். என்னுடையஸத்யமதவறுமானால் இமய 

மலை இடம்விட்டுவிலகும். ஸ-டுர்யன்ஒளியற்றுப்போவான், சந் இரனை 
விட்டுக் குளிர்ச்சிபோய்விடும். இதற்குப்பதினான் காவதுவருஷத் இல் 

அரியோதனன் மரியாஷ்தசெப்*அ சாஜ்யச்தைக்கொடாமற்போவானா 
யின் சான்சொன்ன௯வயெல்லாம் ஸத்யமாகும்”” என்றுசொன்னான். 

அர்ஜுனன் இவ்லாறுபேசெனவுடன் அழகும் பராக்ரமமுமுள்ள



ஹபாபர்வம், ௩௨௭ 

மாத்ரியின் புதல்வனுனஸ ஹதேவன் சகுனியின் வதத்சைச்செய்யக் 
கருதப் பருத்தசையைததூக்கக்கொண்டு கோபச்இினாற்கெர்தகண்க 
ளுடன் பன்னகம்போற்சீறிப் பின்வருமாறுசொல்லலானான்:...* காம் 

தாரதேசத்தரசர்களின் புகழைக்கெடுத்தீமூடா ! எவற்றைப்பாச்ி 
சைகளென்று நீ நினைக்கருயோ அ௮வைடாச்சிகைகளல்ல; யுத்தத் 

இல் நீவேண்டுகிற கூரியஅம்புகளே உன்னையம உள்பா துக்களையும் 

பற்றிப் பீமன்சொன்னபடியே அரதக்காளியத்தை ரான்நிறைவேற்று 
வேன். நீ செய்யவேண்டியவற்றையெல்லாம் செய்துமுடி தீதுக்கொள், 

ஸுபலபுத்தரனே? நீ க்ஷத்திரியதர்மப்படி யூகதத்தில்௪ திர்நிற்பா 

யாயின் என்பாக்ரமத் தினால் உன்னையும் உன்பர்துக்களையும் இங் 

கேயே கொன்றுவிடுவேன் ” என்றான். ஜனமேஜயராஜாவே! ஸஹ 

சேவன்சொல்லைக்கேட்டு மனிதர்களுள் மிக்கஅழகானநகுலனும் 

சொல்லலாஞன் :--* துரியோதன னுடைய விருப்பத்தையலுஸரித்த 

இருதசாஷ்டிரபுதஇரர்கள் எவர்கள் இரெளப இயைப்மார்த்துக் கொ 

டுஞ்சொற்களைச்சொன்னார்களோ கெட்டகடையுள்ளவர்களும் காலச் 
இனால்ஏவப்பட்டவர்களும மாணம்கிட்டினவர்களுமாகய அவர்களில் 

பெரும்பான்மையோர்களை கான் யமலோகத்திற் சேர்ப்பிப்பேன், 
சகுனியின் அன்புள்ளமகனும் கொடியவனும் மனிதர்களில்இழி 

வானவனுமாகிய உலூகனென்னும்துராத்மாவையும் யுத்தத் இில்கொல் 
வேன். கான் இரெளபதியின்௧ருததையனுஸரித்துத் தர்மசாஜாவின் 

கட்டளையினால் பூமியில் இருதசாஷ்டி.ரன் பிள்ளாகளில்லாமலிருக்கும் 

படி வெகுரிக்மெத்திற்செய்வேன் ? என்றான், நீளமானகைகளை 

யுடைபவர்களும் புருஷச்சேஷ்டர்களுமான அர்தப்பாண்டவர்களனை 
வரும் இவ்வாறு ௮னைகம்பிசதிஜ்ஞைகளைசசெய்து தஇருதசாஷ்டி 7. 

னிடம்சென்றனர். 

  

நூறாவது அத்தியாயம் 

அனுத்யூதபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 

      

(திநதராஷ்டிரன்ழதலானவர்களிடத்தில்“விடைபெற்றுக் 
கோண்டு தர்மபுத்திரர் புறப்பட்டது.) 

யுதிஷ்டிரர், * பாதவம்சத்தவரையம் பிராயமுஇர்ர்த பிதாமக 

சாயெபீஷ்மரையும் சாஜாவானசோமத்த்தள்யும். மஹாராஜாவான 

பாஹ்லிகளையும் மற்றுமுள்ள அரசர்களையும் அசோணனயும் கிருப 
ரையும் ௮சுவத்தாமா: வையும் விதுரரையும் இருதராஷ்டிரமாயும் இருத



AQ DI ஸப்ர்மஹாபாரதம். 

சாஷ்டிரபு தர்களெல்லாரையம் மஹாவீரனான ஸோமதத்தன்மகனை 
யும் சறந்தபுத்திமனானவிகர்ணனையும் யூயுத்ஸாவையும் ஸஞ்சயனை 

யும் மற். றுமுள்ளலபையோரையும் பெரும்பாக்கியத்தையுடைய கார் 
சாரியையும் என்தாயாசானகுஈ இயையும் விடைகேட்டுக்கொள்ளுக 
றேன். விடைபெற்றுக்கொண்டுசென்று திரும்பிவந்து உங்களெல் 

லாரைம் காண்பேன் ” என்றுசொன்னார். அப்போது அவர்கள் 

வெட்கத் இனால்குன் தித் தர்மராஜாவைப்பார்த்து ஒன்றும்பேசவில்லை. 
மனச்தில்மட்டும் கறர்தபுத்தியுள்ள தர்மராஜாவினுடைய க்ஷமத் 

மதகப்பிரார்த்தித்தனர். விதுரர், “சா ஜபுதிதிரியும பூஜிக்கத்தக்க 

வளும் கஷ்டந்தாங்காதவளும் எப்போதும் ளெளக்கியத் திலேயே 

பழனெவளும் வயதுசென்றவளுமானகுசக்இ காட்டுக்குச்செல்லத்தகா 
தவள், மேன்மைபொருகஈ இனகுந்தி இங்கே3ய என்வீட்டில் மரியா 

கைசெய்யப்பட்டுவஸிப்பாள், பாண்டவர்களே / இதனை அறியுங்கள், 

உங்களெல்லோருக்கும் ௮சோக்கியம்உண்டாகட்டும்'” என்றுசொன் 

னார். (அவரைப்பார்த்து) பாண்டவர்களெல்லாரும், ** குற்றமற்ற 

வர /நீர்எங்களுக்கு எபபடிச்சொல்லுக.றீ.2ரா அப்படி யேயாகட்டும். 

நீர் தர்தையின்ஸஹோசார்; தந்தைக்கு ஸமமானவர், நாங்கள் 

உம்மையே , ஈம்பியிருப்பவாகள், நீர்தாம எங்களுக்கு ுூசன்மை 

யான அசார்யர், எல்லாம் நீர்அஜ்ஞாபிக்கிறபடிகான், சிறாத புத்த 

யுள்ளவமீ£? இன்னும் நாங்கள்செய்யத்தக்கதுயாதோ அதையும் 
கட்டளையிடக்கடவீர்”” என்றுகூறினர். விதுரர், 4 பாதச்ரேஷ்ட 
னானயு திஷ்டிரா  நான்சொல்லுகறெதைச் தெரிர்துகொள், அதர்மத் 
இனால் ஜயிக்கப்பட்டஒருவன் தோல்விக்காகத் தஇன்பப்படுவ இல்லை. 

உனக்குச் தர்மந்தெரியும், அர்ஜுனன் யுத்தக் இல்ஜயிப்பவன். பீம 

'ஸேனன் பகசைவசைக்கொல்லுகிறவன். நகுலன் பொருளீட்டுகற 

வன், ஸஹதேவன் பொருளைககாபபாற்றுகறவன், தெளம்யர் பிர 

ம்ம ஜ்ஞானிகளிற்றெந்தவர். - இரெளபஇ அறம்பொருள்கக£ யறிந் 

தவள்; தர்மத்தையலுஷ்டிப்பவள். நீங்களனைவரும் ஒருவர்மேலொரு 
வர் அன்புள்ளவர்கள் ; பார்ப்பவர்களுக்கும்பிரியமானவர்கள் ) எப் 

போதும் ஸந்தோலூழுள்ளவர்கள், அயலார் உங்களைக்கலைக்கமுடி 

யாது. இவ்வுலகத்தில் உங்களைப்பார்தது அசைப்படா தவர்யார் ? 

பாரதனே! இர்தஉன்மனவுறுதி எல்லா க்ஷேமங்களுக்கும்காரணம், 

உன்பகைவன் இர்திரனுக்கெரீப்பானவனாயிருஈதாலும் இந்தக்குணத் 

திற்கெதிர்கிற்கமாட்ட £ன். முன்னர் இமயமல்யில் மேருலாவர்ணி 

முனிவாா£லும் வாசணாவதரகரில் வ்யாலபகவர்னாலும் பிருகுதுங்க



ஸபாபர்வம், ௩௨௯ 

மென்னும்மலையில் (பரசு) சாமராலும் இருஷத்வதியென்லும் ஈகாத் 

இல் பாமசிவனாலும் உபதேசிக்கபபெற்.றிருகஇருப். கல்மாஷிஈதிக் 
கரையில்வஸித்த பிருகுமஹரிஷிககு நீ ்யனாகஇருசபோனு பிர 

won gp Cor மகழ்விபபதைப்பதறி அவர் உபதேசித்தகையும்கேட்டிருக் 
குப். நாரதர் எரதக்காலமும் உன்னைககாண்பவா, இரதக்கெள 

மியர்தாம் உனக்கு பு'சோகிதராயிருக்கிறார். . ் ரிஷிசளால்கொண்டா 

டபபட்ட ௮ஈதஉன்புச் தியை அபத்துக்காலத இல் நீவிடாதே. பாண்டு 
புதனே! நீ அறிவினால் இளையின்புத்ரனான புரூரவனையம மிஞ்ச 

இருய் ; பராக்ரமத இனால் மற்றராஜாக்களையும் தர்மத்தையனுஷ்டி பபத 
னால் ரிஷிகளையும ஜயிக்கிராய். இரஇரனுடையஜயத்திலும பமனு 

டையபொறுமையிலும குபேோ னுடையகானததிறும வருணனுடைய 
இக திரியஜயத்திலும மனமவைத் இருகிறாய். தன்னைதகருகையை 

யம் குளிர்ச்யொயிருப்பதையும் ஜீவனத் இற்குக்காணமாயிருபபதை 

யும் ஜலகதினிடமிருஈதும், பொறுமைமைப பூமியினிடமிரு அம, 

நிரம்பினபிரகாபத்ை ஸ-டுர்யனிடமி நா தும், கேஹபலசதை வாயு 

வினிடமிருநதும், தனக்குவேண்டின மற்றசகிறபபுக்களை எல்லாப் 

பிராணிகளிடத இலிஈ.தும பெறுவாயாக, உஙகளுககு ஆரசோக்பெ 

ழம் க்ஷமமும உண்டாககசடவன. இருமபிவர தஉங்களைப பார்க் 

சக்கடவேன். யுஇஷ்டிரா!? அபததுககுரியதர்மங்களிலும் ராஜ்ய 

கஷ்டங்களிலும மறறஎலலாக்காரியககஸிலும காலதோறும சரியாக 

ஈடக்கக்கடவாப், குஈஇபு. தானே ! பாரகனே / விடைபெற்றுக்கொள் 

eR EC parr. ஈன்மையைபபெறுவாயாக. காரியமகிறைவேறி கேம 

மாகத்திரும்பிவுத 2 உன்னைப் பாரக்கக்கடவோம, உ௫்களிடததில் 

பூர்வஜன்மங்களிறசெய்த பாபததையும இஞூததேனும யாருமறி 

யான்?” என்றுசொன்னார் ஸத்பக்இல் உற்சாகமுடைய பாண்டுபுதர் 
ரானயு இஷ்டிரர்” விதுரரால இவவாுசொலலபபெற்.று © gtr Cus’ 

என்றுசொலலிப /ஷ்மரையும துரோணாரையும; ஈமஸ்கரித நுப் புறப 

நூற்றோராவது அத்தியாயம். 

அனுத்யூதபர்வம்; (தோடர்ச்சி,) 

he 
(தந்தியினிடம்சோல்லிக்கோண்டு பாண்டவர்கள் வனம்சேன்றது.) 

  

ஜன: மேஜயசாஜாவே; அநத ததர்மராஜர் ,வனததிற்குபபுறப் 
் ° 

பட்டபோது துபசமற்றஜனங்கள் அவஊர்ப்பா£பபதற்காக ரான்கு 

Dp aA



௩௩௨0 ஸ்ீமஹாபாரதம். ,, ‘ 

பக்கங்களிலும் உயர்க்தமாளி கைகளிலும் *ே தவாலயங்களின்மேலும் 
கோபுசக்களெல்லாவற்றிலும் மரங்களெல்லாவற்றிலும் ஏறினர். ௮வர் 

கள ஸ்திரீகளுடன்ஐறித் தூரத்திலிருந்து பார்த்தனர். அறந்தக்காலத் 

He sheet Baar ஜனங்கள்நிறைஈது ஈடக்கமுடியாமலிருந்தன. 

ஜனங்கள், மேற்கண்டவிடங்களிலேறித் துயசதீ துடன் தீலைகுனிர் து 

பாண்டவர்களைகோக்கினர். குடையும வஸ்இரங்களும் ௮பாணங் 

களுமில்லாமல் மாவுரியையும் தோலையும்உடுத்துக் கால்சடையாகச் 

செல்லுகின்ற தர்மபுச்தூரைபபார்தீது மனததில்மிக்ககஷ்டமுள்ள 
ஜனங்கள் பலவிதமானசொற்களைச சொன்னார்கள், 

்  மஏவர் போகும்போது பெருஞ்சதுரங்ககளம் பின்சென்று 
கொண்டிருந்ததோ ௮வர் கருஷ்ணையுடன் தனித்துப்போக, ஸஹோ 
தீரர்களான நாலுபாண்டவர்களும் புசோஹிதசானதெளம்யருமாத் 
இரம் பின்செல்லுன்றனர். மஹாத்மாவானயு இஷ்டிரர், சகுனி 

மோசஞ்செய்ததற்காக வில்லெடுத்தபிமார்ச்சுனர்களைத்தடுத்து சாஜ் 

யத்தையும்விடடுத் தர்மகீதஇிலேயேநிலைநின்றார். எவளை இதற்குமுன் 

அகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கும்தேவர்களும் பார்க்க முடியாதோ அர்தத் 
திரெளபதியை இப்போது ராஜமாரக்கத்தில் போகும்ஜனங்களும் 

பார்கின்றனர். உயர்ஈதவாஸனைகள் பூசிக்கொள்ளத் தக்கவளும் 

செஞ்சாதனம் அணிந் துகொள்ளுறெவளுமான இசெளபஇயை மழை 
யம் வெபபமும் குளிர்ச்சியும் €ீக்ரெததில்கிறமமாறச்செய்யப்போ 

இன்றன. இப்போது குந்திதேவி ஏதோதர் அவேசம்கொண்தொன் 
பேசுவாளென்பது நிச்சயம். இந்தக்காலத்தில் அவள் பிள்ளோகளை 

யும் மருமகளையும் பார்க்கமுடியாது. குணமில்லாத பிள்ளையையும் 
அக்கப்படும்போது பார்ப்பதற்குமுடியா௮, யாருடையலஓழுச்கத்தி 

னால் இவ்வுலகமனைத்தும வசபபடுத்தப்பட்டி ரக்கிறதோ அவரைப் 

பற்றிச் சொல்லவேண்டுமா ? ஹிமஸைசெய்யாமையும் தயையும மன 
வுறுதியும் ஒழுக்கமும் அடக்சுமும் மனஒழிவுமாகய இவ்வாறுகுண 

ங்களும் புருஷச்ரேஷ்டரான தர்மராஜாவை துலங்கரிக்கன்றன, அத 

னால், இவருடையகஷ்டச் இனால் பிரஜைகள்மிகத்துயாப்படுசெறன. 

கோடைக்காலத்தில் தண்ணிர்வற்றிபபோவதனால் கீரிலுள்ளமீன்முத 

லியஜர்.துக்கள் வருத்தப்படுவதுபோலப் பூமிச்குத்தலைவனா௫ய தர்ம 

சாஜருடையசஷ்ட்த் தினால் உலகமெலலாம் தயாபபடுகிறது. வோறு 

தி தூவிட்டால் மாம் மலர்களோடும் காய்களோடும் வாடுகற ௪ ; இச் 

தீச்சிறந்தமஹிமையுள்ளதர்மராஜர் மனிதர்களுக்குவேர் ; மற்றஜனங் 

கள் இவருக்குப் பூவுங் கர்பும் இலையும கிளைகளுமாயிருக்கின்றனர்.
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ஆதிலால, நாமும அங்கே ௮அவர்ஸஹோதார்கள்போலவே புத்சர்க 

ளோமெ சுறறத்தாரோடுங்கூடகத் தீர்மராஜாபோகுமிடத்திற்கே செல் 
வோம், (தோட்டங்களையும கிலங்களையும, வீடிகளையும்விட்டு இன்ப 

அன்பங்களைஒன்றாக அனுபவித் துக்கெடண்டு மிக்கதர்மிஷ்டரான தர்ம 
ரரஜர்பின்செல்வோம. கொடிகள !பெயாக்கீப்பட்டும், மேடைகளிடிக் 

கப்பட்மெ, தனஙகளும தானியங்களும மற்துமுள்ளமுக்யெமான 

பொருள்களெலலாம் எடுத்துககொள்ளப்பட்டு, தூளிகளால்மூடப 
பட்மெ, இருஹதேவதைகளினால் விடிப்பட்டும, ஸேனைகளாகஒடும் 

பெருச்சாளிகளினால் வியாபிக்கப்பட்டும், தண்ணீரும்புகையுமில்லாம 

௮ம விளக்கப்படாமலும,பலிகள் யாகககள மாதிரஜபங்கள் ஹோமங் 

களழிந்தும், பாத்தூஙகளுடைஈ தும, கெட்டகாலத இனால்கெடுக்கப 

பட்டவைபோன்ற-: ஈம்மால்விடபபட்டவீகெக௪ சகுனியாளடடும். 

மே ஈகாமாகட்டமெ, ஈமமால்விடபபடட பாண்டவர்கள் போகும் வன 

நகாம் வனமாகட்டும, * ஈம்மிடததில்பயா. ஸர்ப்பககள் புற்றுக்களை 

யும், மான்களும் யானைகளும ஸிமமஙகளும ப்க்ஷிகளும வனங்களையும 

AOA On, மிருகககளும் பறவைகளூம் நாமிலலாதவிடத்தை 

யடைந்து நாம்செல்லும இடத்தைவிட்டுவிடட்டும், (அவை) புற்க 

ளையும் மாம்ஸங்களையம கனிகளையுமுண் ணுகிற பிசாணிகளிருக்கும் 

இடங்களை விட்டுவிடட்டும, நாம பாண்டவர்களுடன் மிசசசுகமாக 

வன த்தில்வஸலிபபோம் ” என்முர்கள், 

இவ்வாறு பலஜனஙகளினாற் சொல்லபபட்ட அ௮தநேகவிதமான 

சொற்களைக் தர்மராஜர்செவியூறறார், அதனால, ௮வர்மனங்கலங்க 
வில்லை. பிறகு நாற்புறங்களிலுபூள்ள ஓவவொருவீட்டிலும் பிரம்ம 

கதத்ரிபவைரியசூத்ரஜா இஸ்திரீகள் உப்பரிகைகளிலேறிப பலகணி 
களின் அருகற்சென்று கதவுகளைத்திறஈது, மாவுரியையும் தோலையும் 
உடுத்து ஏழைகளாகவிருந்த பாண்டவர்களைக் கண்டனர். இதற்கு 

மூன் மஈராலும்காணபபடாத அகதததிசெளபதி சஜ.ஸ்வலையாயிருக 
கையில் ஓற்றைவல் இரமுமா ௮விழ்நதகூகதலுமாக அழுதுகொண்டு 
காலால் ஈகடர்துபோடகன்றதைக்கண்டு, அஈதஸ் இரீகளனைவரும மிச 
வும்முகங்கருகித் துக்கத் இனாலும சோகததினலும வருததமுற்று 
மெய்ம்மறஈது பலவிதமாகபபுலம்பி, ௮27 gle! ௪/7”, என்று 

சொல்லிக் கண்களால் நீர்சொரிகதனர். வனவால்க்தைக்குறித்து 

மன த் தில்நிச்சயஞசெய்துகொண்ட தீர்மபுத இரர் ஜனங்களின்சொல 

லைக்கேட்டுக்கொண்டே av ama தரர்களுடன் புரபபட்டார். அவர் 

1 ட ஸமுஜ்ஜிதார் ? என்றுபாடம் இருத்தல்வேணடும், 
 



௨௩௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

புறப்படும்போது திரெளபதி மிக்கதுயாச்துடன் புகழ்பெற்றகுந்தி 

யிடத்திலும் அங்குள்ள மற்றஸ்திரீகளிடத்திலும விடைசேட்டுக் 
கொண்டாள். அப்போது பாண்டவர்களின் அாதப்புரத்இில் மிகப் 

பெரிய கூச்சல்உண்டாயிறறு, குநதியும் திளெபஇபோகிறதைக் 

கண்டு மிகக்கொதிபபுற்றவளாகித துயாததினால் தழுதமுகதசொல் 
லோடு கஷ்டபபட்டுப்2பசலானாள். 

குழந்தாய்! இஈகபபெரிய ஆபத்தையடைநதும் நீ வயளனப் 

படத்தகாது, ஸ்திரீ.தர்மங்கள் உனக்குகதெரியும. நீ நல்ல ஒழுக்க 

மம் செய்கையுமுள்ளவள். வெண்மையான புன்னகையுள்ளவளே | 

உன்கணவர்களைபபற்றி உனக்கு நான் ஒன்றும்உபதே௫ிக்கவேண் 

டாம். நீ கற்புள்ளவள் ; குணங்களநிரமபினவள் ; (பிறந்த தம்புகுஈ 

SHurGu) இரண்டுகுலங்களும் உனனால் ௮லங்கரிக்கபபெற்றன. 

குற்றமற்றவளே ! இரதக்கெளாவர்கள் அதிருஷ்டமுள்ளவர்கள். 
அ௮கனாலேதான்ஈ உன்னால எரிககபபடாமலிருக்கின்றனர். என்னை 

நினைப்பகனால் தரியமடைஈது இங்கில்லாமல வழியிறசெல்வாயாக, 
அ௮வூயமேரிடும்விஷயங்களில ஈல்லபெண்களுக்கு மனவேற்றுமை 

யுண்டாவதில்லை. எலலாவறறிலுமபெரிதான தர்மத தனாலேயே காப 

பாறறப்பட்செசிக்காரத்தில் ஈன்மையை யடைவாய், என்புதானான 

ஸஹதேவனை வனததிலிருக்குமபோது நீ எப்போதும் பார்த்துக் 

கொளளவேண்டும, சிறநத புகதியளளஇவன் இந்தத்துயாத்தை 
யடைநததனால் சோரஈதுபோகலாகாது?' என்றுசொன்னாள். அதத் 

இசெளபது, * ௮பபடியேயாகடடும்? என்றுசொலலிப பெருகும்சண் 

ணீரினால் ஈனைக்கபபட்டவளாகி !ஒறறைவல் இரத்தோடும விரித்த 
கூரதலோடும் வெளிபபடடாள். அமுதுகொண்டுபோகின்ற திரெள 

பதியைத் அக்கத் துடன் குக பின்சென்றாள ; அப்போது ஆபரண 

களும வஸ் இசங்களும எடுக்தபபட்டும புல் ளிமான்தோலால் தேகத் 

இல்மூடபபெற்றும வெடக தீ. தினால்கொஞசமதலைகுனிஈ தும் பகைவர் 

களால் ஸநதோஷூததுடன்சூழபபெறறும் ந்ண்பர்களாலதுயாபபடப் 

பெற்றுமிருந்த தன்புத்திர்களெல்லாரையும் பார்த்தாள, மிக்கதுன் 

புள்ளவளான அந்தக்குஈஇ அரதநிலைமையிலிருந்த புத். இரர்சளெல்லா 
ரையமஅணுகித் தழுவிக்கொண்டு வ்யஸலனத்தினால் பலவாறாக மிகப் 
புலம்பிப பின்வருமாறுசொல்லலானாள் :--* நல்லதர்மத்தையும நடை 

பையுமுடையவர்களும, ஒழுச்கத் இினாலும் மரியாதையினாலும் ௮லங் 
கரி க்கப்பட்டவர்களும் பெருகதன்மையுள் ளவர்களும உறு இயான 
ர்   

1! இககசே இரண்டுசொற்கள் விடப்பட்டன,
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பக்தியுள்ளவர்களும் எப்போதும ௦ தவதைகளுக்கு யாகஞ்செய் 
வதேகாரியமாயிருப்பவர்களுமான உஙகளுககுத துயாம்வஈததே/ 
இஃது ஏன்னவிதியின்விததியாஸம, உதகளுககு இகதக்குற்றம் 
யாருடைய சாபததினால வஈததென்.ூ எனபுததியில் ஆலோ௫க்க 
ஜேன். உத்தம குணங்களுள்ளவாகளாயிருக் அம மிக்கதுயரத்தையம் 
சிரமத்தையும ௮அனுபவிபபவாகளான இது, உங்களைபபெறற எனது 
பாக்கியக்கேடுதான். பராச்ரமம தைரியம் பலம உகஸா ஹம மஹிமை 

இவைகளில் குறைவில்லாமலிருஈ ம சசவரியமிலலாமல இளைத்துப 
போனமடீங்கள் காட்டில்காடுமாடுகளில எபபடிவஸிபபீ£கள ? உங்க 
ளுக்கு வனவாஸம் இவ்வாறு அவசியம்சேருமென்று முன்னமே 
எனக்குத் தெரிஈதிருக்குமாயின பண்டு இறகஈதபின் சதூருங்க 

மலையிலிருர்து ௮ஸ்தினாகாத்திறகு வா இிருககமாட்டேன். பிள்ளை 
களின் துககததைப பாசாமல ஸ்வாக்கத் இிறகுபபோவதையே பிரிய 
மாகநினைததவரும தல்மும புத்தியுமுள்ளீவருமாகிம் உங்கள்பிதா 
பாக்யசாலியென்று நினைக்கிறேன். புலன்களுக்குபயுலப்படாதவற் 

றையும் ௮.றிகிறவளும தர்மரதெரிககவளும மேன்மையுள்ளவளும் 
மேலானகதியையடைஈதவளுமான மாதரி எவவகையிலும பாக்கியம் 
பெற்றவளென்று நினைக்கிறேன், கணவனிடததிலடைர்த இன்பத்தி 
௮ம் BAA gio பாலோகமடைஈத இலும அவளால் நான் ஏமாற்றப் 
பட்டேன், எனககு உயிரதான்வேண்டும; துககததுக்கேஏற்பட்ட 

நான் உதவியற்றவள. புதார்களே / நான் கஷ்டபபட்டுபபெறற என் 

அன்புள்ள நன்மக்களானஉங்கடை நான்விட்டிரேன., நானும வனத் 

இற்கு உங்களுடன்செல்வேன். திரெளபதி / என்னை ஏன்விட்டுவிடு 
இருப். இரத உயிர்வாழ்க்கையானது முடிவுள்ள தாயிருக்கிறது. பிரம், 

மதேவர் தவறு தலினால எனக்குமட்டும முடிவைவிதியாமற்போனா 
சோ? அதனாலேதான் ஆயுள் என்னைவிடி விஓலையோ ? apr / கிருஷ்ணா | 

த்வாரகாவாஸியே / பலராமனுக்களேயவனே ! எங்கிருககிருய் 7. என் 

னையும். புருஷச்2ீரஷ்டாகளான இரதபடாண்டவர்களையும துக்கத் இ 

லிருந்து நீ ஏன்காபபாற்றவில்லை ? * முதலும் மூடிவுமில்லாத உன்னை 
எத்தமனிதர்கள் விடாமல்தியானமசெய்கின்றார்களோ அவர்களை 8: 

காபபாற்றுகறாய் ' என் னுமசொல் *எப்படி ப பொ ய்யாயி ற்று ? நல்லதர் 

மத்தையும மஹிமையையும புகழையும் சூரத்தனத்தையம் அடைந் 
திருக்கும் இவர்கள் (பாண்டவர்கள்) துயாபடிடத்தகாதே. இருஷ்ணா] 

இவர்சள்மீது ௧௪ (செய்யவேண்டும். நீ.திசாஸ் இரச இன்விஷயங்களை 
யறிகத பீஷ்மர், துரோணர், இருபாமுதலிய குலததலைவர்களிருச்கை



௩.௪ ஸ்ரீமஹர்பார்த்ம், 

யில் இர்த.ஆபத்து எப்படிவர்தது ? ஆ. பாண்டுவே ! ஆ! மஹாசாஜா 
வே?“ எங்கேயிருக்கிறீர்? யோக்யர்களானபுதசர்கள் பகைவரால் 

ரசூதாடிவெல்லப்பட்டுக் காடுபுகுவதை ஏன்கவனியாமலிருக்கதீர் ? 
ஸஹைதேவா ? மாதீரிபுத்சா ! நீ திரும்பு. நீ என்சரீரத்தைக்காட்டி லும் 

எனக்கு ௮.இகப்பிரியமான்வன். கெட்டபிள்காபோல என்னைவிட்டு 

விடாதே. உன்னுடைப் இர்தலஹோதார்கள் ஸத் தியத் அக்கு ஆசை 
ப்பட்டவராயிருஈதால் செல்லட்டும, கீ என்னைக்காப்பாற்றுவதனால் 

இங்கேயே தர்மத்தைச்செய் '” crapper, இவ்வாறுபுலம்புறெகுர் இ 

யைவணங்கி ஈமஸ்கரித்துப் பாண்டவர்கள் ஸுதோஷமில்லாமல் காட் 

டுக்கேசென்றனர். விதுரர், தாமும்மிகத்துபாமுறறு, அயாபபட்டுக் 

கொண்டிருக்கும் அநதக்குந்இியை நியாயங்கள்சொல்லித் தேற்றி 

மெல்லமெல்லத் தம்சிருஹத்துக்கு அழைத்அுக்கொண்டுபோனார். 

இருதசாவ்டிாபு.தீரர்களின் மனைவிகளனைவரும சூதாடினஸபையில் 

இசெளபதியைக கொண்டுவந்ததையும் வஸ்திரத்தைஇழுத்ததையும் 
முழு௮ம்கேடடுக் கெளாவர்களை மிகவும்திட்டிக் கூல்விட்டமுதனர், 
தாமரைமலாபோன்ற முகங்களைக் சைகள்மேல் வைத்துக்கொண்டு 

நெடுகோம் சிர்தையற்றிருஈதனர். திருதசாஷ்டிரமஹாசாஜனும் தன் 

பிள்ளைகள்செப்த ௮க்ரமததை நினைத்துப் பரிதபிததமனத்துடன் 
ஆறுதலையடையாமலிருகதான். மனம்ஒருவழிப்படாமல் சிந்தைகொ 

ண்டு வியலன த் இனால் மனங்கலங்கெ தஇருதராஷ்டிரன் சக்கரம் வா 

வேண்டுமென்று விதுருக்குச்சொல்லியனுபபினான், பிறகு விசர் 

இருதராஷ்டிரன்விட்டிற்குச் சென்றா, சாஜாவான இருதராஷ்டிசன் 

பயந்து விதுரரிடம் கேட்கலானான். 

  

நூற்றிரண்டாவது அத்தியாயம். , 

அனுத்யு தபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 

ட அதி பயம் 

(பாண்டவர்கள் காட்டுக்தப்போனபிறத திநதராஷ்டிரன் பயந்து 
விதுரரிடம் ஐலோசித்ததும், துரியோதனன் ழதலானவர்கள் 

துரோணரைச்சாணமடைந்ததும், ௮வர் அவர்களுக்தப் 
புத்திசோன்னதும்.) 

அம்பிகையின்புத்ீனான. இருதராஷ்டிரமஹாசாஜன் தர்க்கா 

லோசனையுள்ள அந்தவிதுராவாக்கண்டு அச்சத்துடன், 4 விதுரா? 

குக்திபுத்ரனும தர்மபுதரலுமான யு திஷ்டிரலும் பீமஸேனனும் ஸவ்ய



ஸபாாபர்வம், mine) 

ஸாசியும் மாத்ரியின்புத்சர்களான நகுலஸ ஹூதவர்களும் தெளம்ய 
ரும் புகழ்பெற்ற திசெளப இயும் எபபடிச்செல்லுன்றனர் ?நான் 
கேட்கவிரும்புறேன். அவர்களின் செய்கைகளெல்லா வ ற்றையும் 

சொல்? எீன்றுகேட்டான். விதுசா, “குபுக் தினானயு இஷ்டிசன் 

வுஸ் இரத்தினால் முககைமூடிக்கொண்டு போதிரான். பிமன் தனது 

பெருங்கைகளிசண்டையும பார்த்துக்கொண்டு போடறான். ஸவ்ய 

ஸாசி மணல்களைஇறைத்துக்கொண்டே தர்மராஜாவின் பின்செல்லு 
இரான். மாத்ரியின்புகதானைஸஹதேவன் முககதில்வர்ணம்பூசக் 

கொண்டு போடறான், உலகதஇல் மிக்கஅழகா னஈகுலன் மனஞசோர் 

ந்து உடம்பெல்லாம் புழு இயைப்பூசிக்கொண்டு தர்மராஜாவின்பின் 

செல்லுகிறான், நீண்டகண்களை யுடையவரம் அழூயவளுமான 

இரசெளபதி கூந்தல்களினை முகத்தைமறைத்துக்கொண்டும் அமுது 

கொண்டும் ராஜாவின்பின்செல்லுறொள். சாஜ ன ! செளம்யர் மார்க் 

கங்களிலுள்ள தர்பபங்களைக் கையினாலெடுத்து ருத்ர்சையும் பமனை 

யும்பற்றின ஸாமங்களை ஸ்வாத்துடன் சொல்லிக்கொண்டு செல்லு 

இஞ் ” என்றுசொன்னார். இருதராஷ்டிசன், பாண்டவர்கள் இப் 

போது பலவிகமான குறிகச்செய்துகொண்டு போகின்றன*சே ! 
விதுசா? ஏன் அவர்கள் இபபடிப்போடின்றனர் ? அதை எனக்குச் 

சொல்” என்றுகேட்க, விதுரர் சொல்லலானார், 

: ராஜ்யமும தனங்களும் கவாபபட்டும் உம௫புத்இரர்களால் 
அ௮வமதிக்சப்பட்டுமிருக்காலும் கிறந்தபுசஇமானான தர்மசாஜாவின் 
பு.த்இ,தர்மத்தைவிட்டு விலகுவ இல்லை. பாரதரே ! எப்போதும் உமது 
பு.த்ரர்களிடத்தில் தயையுள்ள ௮ர்தததர்மராஜன் மோசத்தினால் 

கெடுக்கப்பட்டுக் கோபத்தோடு உகாமானபார்வையினால் பார்த்து, 
இந்தக் கெளாவஜனங்களை த தஹிக்கலாகாதென்றுகினைத்துக் சண் 
களை த் இறக்கவில்லை. அதற்காக அரதத்தழமராஜன் முகத்தைமூடிக் 

கொண்டுபோடுறான். பாதச்மோஷ்ட2ர! பிமன் ௮வீவாறுபோவததற்குக் 
காரணத்தைச் சொல் லூன் ; கேளும்.  சைகளின்வன்மையில் 

எனக்டோனவனில்லை ” என்ற எண்ணத் இனுல் PUG Hon பாபபிக் 

கொண்டு பிமன்போூரறொன். ராஜாவே! கைகளென்னும தனத்த 

னால் கர்வித்தபிமன் தன்கைகளாகிப தனத்திறகுத்தக்கபடி பகைவர் 

களுக்குச் செய்யத்சக்கதைச்செய்யச்கருதிக் கைகளைச் காண்பித்துக் 
கொண்டு போடறான். குரஇபுதானும் ஸவயலஸாசியுமான அர்ஜுனன் 

தான் , பாணங்கள் பிரயோடப்பதைக் காண்பிபபதற்காக மணல்களை 

இறைத்துக்கொண்டு!ரா ஜாவின்பின் செல்ஓுகிறான்., பாரதரே! இப்



டள ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

போது மணல்கள் ௮வன்சையிலிருக்து ' எப்படிச் "தடையில்லாமல் 
உதிரூன்றனவோ அப்படியேதடையில்லாமல் எதிரிகளின்மேல் சர 
மாரிகள் பொழியப்மீபாகிறான், பாரதரே! 4 இரதக்காலத்இல் என் 
முகத்தை யாரும் தெறிஈதுகொள்ளலாகா து ? என்றுநினைத்து ஸ்ஹ 

தேவன் முசுத்தில் வர்ணமபூசிக்சொண்டு செல்லுரன். பிரபுவே ! 

* போகும் வழியில் பெண்களின்மன தசை கான்கவரலாகாது ” என்று 
நினைத்து அங்கமெல்லாம் புழு திகளைப்பூசிக்கொண்டு நகுலன் செல் 
Hye, ரஜஸ்வலையாயிருஈத £திரெளபஇ ஒற்றைவல் இரததோடும் 
விரித்த கூர்தலோடும் அழுதுகொண்டே, * எவர்களால் நான் இரதக் 
கஷ்டத்தை யடைர்திருக்கிறேனோ அவர்களுடையமனைவியர்கள் பதி 

னைகாவதுவருஷத்தில கணவாகளும மைகதர்களும் உறவினரும் 

ஸ்ரேகிதர்களும கொல்லபபட்டும பநதுக்களின்உ இரங்களால் உடம் 

பெல்லாம் பூசப்பட்டும தலைவிரித்து உடமபெல்லாம் தூசி டபபெற் 

றும் தர்ப்பணஞ்செய்துவிட்டு ௮ஸ்இனாபுசஇல பிரவேடிக்கவேண் 
Qin’ என்றுசொன்னாள். பாசத சிறந்தஞானமுள்ள புசோஹித 

aren Ol gor Lust தென்மேற்குமூலையிலிருக்கும தர்பபங்களையறுத து 

யமனைபபற்றிய லாமங்களை ஸ்வாககளுடன்சொலலிக்கொண்டு முன் 

செல்லுகருன்றோ ? அவா, *யுத்தததில் பாதவமசத்தவர்கள் கொல் 
லப்பட்டபிறகு கெளசவர்களின் புசோஹிதர்கள் இவவகையானஸாமம் 
களையே சொலலபபோகினறனா £ என்று தெரிவித் அக்கொண்டு செல் 

அஞர், பாண்டவர்களைமட்டும் மிச்சமாக அனுப்பின தனால் உம் 

மைச்சேர்ந்த மற்றவர்கள் மிச்சமிருபப தில்லையென்ற கிச்சயத் துடன் 
தெளம்யர் ருத்ரஸாமங்களைச் சொலலுஇ௫ர் ?? என்றுசொன்னார். திரு 
தராஷ்டிரன் gar! Gary cram ear என்னசொன்ஞார்கள் ? நக 
ரத்திலுள்ள ஜனங்கள் என்னசொன்னார்கள் ? என்னுடைய ஈன்மைச் 
காக எல்லாவற்றையும் விடாமறசொல்”” என்று” கேட்க, விதுரா 
சொல்லலானார். **மஹாசாஜாவே? பிராம்மண க்ஷதரிய ஙைசியசூத் 
ரர்களும் மற்றவர்களும் ஏிசான்னதை நான் உமக்குசசொல்லுவேன் ; 
கேளும். *ஆ! ஆ ஈம்முடையதலைவர்கள் போகின்றனர், ' கெளா 

வர்களில் பெரியோர்களும் குழநர்தைகளைபபோல இவ்வாறு நடத் 
இனதைப பாருங்கள். சீ! கஷ்டம, சாஜ்யத் திலாசைப்பட்டுப் பாண்டு 
பு.த்சர்களை நாட்டைவிட்டுக் காட்டுக்க னுபபுகிமுர்களே.! பாண்டவர் 
    

1 மூலத்தில்  அஸக்தீர ? என்றிருச்ெ.து ; இதற்கு, ' ஒன்ரோடொன் 
அசேராமல் ? என்பனு பழையவுரை, 

2 இங்சேஇரண்டுசொர்கள்விடப்பட்டன.
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களை விடடுப்பிரிக்த சாமெல்லோரும் அகாதர்களாயிருச்கறோம். அல் 
டர்களும் Corr Qa onion us கெளாவர்களிடத் தில் ஈமக்கு என்ன ஸு 
தோஷிருக்கெ௮ ?* என்று ஈகசத்துஜனங்கள் மிகத அயாப்படடே 
அடிக்கடி. கதறினார்கள். ஏறொதமனமுள்ள அஈதபபாண்டவர் களும் 

மேற்சொல்லிய இங்கெக் குறிப்புக்களினால்1மன.த வுள்ள நிச்சயத் 
தைத தெரிவித்துக்கொண்டு வனத்திற்குச் சென்றனா. அந்தபபுரு 

லச்சேஷ்டர்கள் ௮ஸ்இனாபுசத்திலிருஈது' இவ்வாறு வெளிபிற போ 

னபபோது மேகமில்லாத ஆகாயத்தில் மின்னல்கஞுண்டாயின, பூமி 

பூம் நடுங்கிற்று, ராஜாவே! அமாவாசையில்லாதபோது ஸ-ஜிர்ய 

னுக்கு ராஹுக்ரஹணம் உண்டாயிற்று, ஊரை அபஸவயமாகச 

சறறி எரிகொள்ளி விழுக்தது. கிழூகு ஈரி காக்கைமுகலான மாம் 

ஸமதின்னும பிராணிகள தேவாலயங்களிலும கிராமங்களின் தலைமை 

யான மரங்களிலும் (உதில்களிலும் கோபுசங்களிலும, கக்தின, சாஜா 

வே" உமது துராலோசனை ஈடநததனால் டசதவம௫ த்தார் அழிவதற 
குக் குறியாக இவவாறு இகதக்கொடிய பெரிய அபசகுனங்களுண் 

cian” என்றார், 

ஜனமோேஜயாரஜாவே / அ௮சசனான திருதராஷ்டி ரனும 145 Sor 

னான விதரருமாகிய இவவிருவரும இவ்வாறு பேரககொண்டிருககசை 

॥ரிலேயே அ௮ரதக்கெளரவர்களின் ஸபைஈடுவில் ௮னேகமஹரிஷிக 
ளாற சூ OR பறக்றகர் எதிர்தோன்றி, “*இதற்குபபஇினான்காவது 

வறுஷததில இவ்விடததில துரியோகனன்செய்க பிழையினாலஓும 

(பசர்ஜுனாகளுடையபலத்தீனாலும் கெளசவர்கள் அழியபபோகன் 

றனர்?” எஸ்று பயங்காமானசொலலைச்சொன்னார். மிகச்சிறந்தபிரமம 

0சஜஸைக தரிக்கின்றவரும் தேவரிஷிகளிற் சிறாதவருமானராரதா 

இவ்வாறுசொஒலிஆகாயத்திலேறி உடனேமறைகதார். பிறகு ரி 
யோதனனும சாணனும் ஸுபலபுதீரனாீனசகுனியும் துசோணசைத 

அஞ்சம்ரககினை த்தலர். .சாஜ்யததையே அவருக்கு ஓபபுவிததனா. 
அப்போது தும்ராணா, பொருமைக்காரனான துமியோதனனையும 

துசசாஸ்னனையும கர்ணனையும் oO even ses, தார்களையும் பார்த்து, 

: பாண்டவர்கள் தேவர்களின்புச்சர்களென்றும் கொல்லமுடி.யா தவா 
களென்றும் பிராம்மணர்கள்சொல் ஓ௫ன்றனர். நினா என்னைச்சா 

ணமடைந்த திருதராஷ்டிர புத்ரர்ககேயும் இருதராஷ்டிரனையும என் 

னால் கூடியவரையில் அன்போடும் * முழுமனீத்தோடும அ௮னுஸரித் 

இருப்பேன் ; விடமாட்டேன், அனால், தெய்வம் “மிக்கவலிமையடை 

ய.த. உங்களால் ஜயிக்கப்பட்டபாண்டவர்கள் தர்மச்திற்காக வனம் 
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போடன்றனர், அந்தப் பாண்டவர்கள் பன்னிரண்டுவருஷம் வனத் 

இல்லஸித் துப பிரம்மசரியவிரகத்தை யனுல்டித்துக் கோபத்தையும் 

பொருமையையுங்கொண்டு உங்களுக்குப பெருந்துயாம் உண்டாகும 
படி. பகைதீக்கப போகின்றார். இருதராவ்டிரமஹாசாஜாவே/! ஸ்கே 
ஹிதர்களுளுண்டான”சண்டைக்காக நான் துருபதனை சாஜ்யத திலிரு 
ந்து தள்ளினேன். என்னைக் கொல்வதற்காகப் 1 $78 Sai omy. % 
அருபதராஜன் யாகஞ்செய்தான். ௮வன் யாஜ£ பயாஜரசென்னும் ரிஷி 

களின் தவத்தினால், திருஷ்டீதிபும்னனென்னும் புத்ரனை அக்னியி 

லிருந்தும் நுண்ணிடையாளான இபயெளபதியென்னும பெண்ணை 

யாகவேதியின் ஈடுவிலிருந்தும ௮ுடைஈதான். திருஷ்டத்பும்னன் 

மைத்துனனென்லும் ஸமபக்கததினால் பாண்டவர்களால் கெளரவிக 

கப்பெற்றவன் ; அவர்களுடைய விருபபததைச்செய்ய ஊக்கமுள்ள 

வன்; அவனிடத தல் எனக்குப் பயமுண்டாயிருக்கற ௮. YEOH 

த்வாலையின் சிறமுளளவனாகவும வில்லையும் கவசத்தையும் அமபையு 

முடையவஞ்கவ்ிம் அக்னிபகவானால் ௮வன் கொடுக்கப்பட்டவன். 
எனக்கு மனிதத்தன்மையிருபபகனால் அவனிடத்தில் இபபோது 

பெரிய பயமிருக்றெது, பகைவாகளான விசர்களைக் கெரல்.லுறவ 

னய துருப்கனும் ௮வர்கள்பக்ஷச்தைச சேரந்தவனன்றோ? சதர் 

கள் அஇிரதர்களின் எண்ணிக்கையில முதல்வனும் இளமைப்பரு 

வத்தி லிருபபவலுமான ௮ரஜுனனுடன் எனக்கு பதம கேருமா 

யின் என்பிராணன்போவது மிகவும நிச்சயம, கெளாவர்களே / 

பூமியில் இகற்குமேற்படட பெருக் துயரம வேறு என்ன இருக்கிறது? 

் திருஷ்டச்பும்னன் ச்சோ ணருக்கு மிருக்பு' என்னும் சொல் எங் 

கும் பரவியிருக்கிறது. என்னைக் கொல்வதறகாகவே அவன பாண் 

டவாகளால ஆச்சயிக்கப்பட்டி ருக்கிருனென்.ரு உலதததில் GA gD 

அதிகமாயிருக்கெது, எனக்கு அகத விபர, சகாலம உன்நிமித்தமாக 

வந இருபபது நிச்சயம், நீங்கள் உங்களுடைய நன்மையைச் சக்க 

7ம செய்துகொள்ளுக்கள் இல்வளவுசெய்தசனால ஒன்றுமசெய்ததா 
கவில்லை. பனிக்காலத் திய பனைமரநிழல்போல இது சிறிதுகேோமுள்ள 

ஸுகர்தகான். பெரியயாகங்களையெல்லாம்செய்யுங்கள். ஸெளக்பக 

கமா ௮னுபவியுங்கள். தானங்களைக்கொடுங்கள். இதற்குப்பதினான்கா 

a ganas BO Cuda ஆப.திதையடையபபோகிறீர்கள், துரியோ 
SED: ! இதைக்கேட்டயிறகு ௨ உன்விருப்பம்போலச் செய். உனக்குஇன் 

டமி onan ல் தர்முூத்னோடு ஸர். திசெய்துகொள்,!? என்றுசொன்னார், 
அராணர் சொன்னசைச்கேட்டுச் இருதராஷ்டிரன், “ குருவான
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அமசோணாமசொலவது சர். விதுசா! பாண்டவர்களைக் திருப்பியழை. 
அவர்கள் இரும்பாமற்போவாசாயின் என்புத :இரர்களாகிய yh ges 
பாண்டவர்கள் ௮யுதங்களோடும் Ci roo an ips aus படைகளோ 
மெ ராஜ போகங்களை புடையவர்களாயும் இறபபிக்கபபெற் றவர்களாயும் 
செல்லடடும் '' என்றுசொன்னான். 

  

நூற்றுமுன்றாவது அத்தியாயம், 

அனுத்யூதபர்வம்: (தொடர்ச்சி) 

(திநதராஷ்டானும் ஸித்சயனும் பேசிக்கோண்டது.) 

ஜுனமேஜயமஹாராஜாவே! "இவ்வாறு சூ. இல்ஜயிக்கபபட ட 

பாண்டவாகள் வனததிற்குசசென்றபோது இருதராஷ்டிரனுககுள 

சவலைபுகுரகது. கவலையுடன் பலவகை எண்ணங்கெரண்டு பெருச 

செறிஈது உடகாரரஈதிருக்கும் திருதசாஷ்மீரமஷாசாஜனைப்பாதது 

ஸஞ்சயன், * பூமிககதபதியே! சாஜாகே ! பாண்டவர்களை சாஜ்ய 

தழைவிட்டுக் காட்டுக்கனு..பித் தனங்கள சரமபின பூமியையடைநஈத 
பிறகு ஏன் நூய/பபடுகிகீர்??” என்றுகேடடான். இழுதராஷ்டிரன், 
“UGGS BO ளமர்த்தர்களும் பலசாலிகளும மஹாசதர்களுமாவா 

பாணடவாகளோடு பகைகேநிடுகிறவர்களுககுக அயசமில்லாமை 

யேது??” என்றுசொல்ல, ஸஞ்சயன், 44 ராஜாவே ! நீர்செய்தகாரியம 

நன்ராபிருககிறது. ஜனங்களுக்குத் தொடர்சசியாக நாசததை 
DI SESS பெருமபகைவாதுலிட்ட. பீஷ்மராலும துரோபை 

லும விதுரசாலும தடுக்கப்பட்டும உமதபுசத் தானும் மிகப்புத் இகெட் 

டவனும வெட்கமில்லாதவனுமாகய துரியோதனன், பாண்டவாகீ 

ளின் அன்புள்-பானைவியும தர்மந்தவருதவளுமான இசெளபதியை 

‘ Dass yonips sar என்று பிராதிகாமியென்னும ஸ “இதபு தானை 

அனுபுபினான். தேவர்கள் எஈதமனிதனுக்கு அபஜயத்தைக்கொபெ 

பார்கமீளா அவனுடையபுத இயைக் குறை,தவிவொர்கள். அவன் 

விபரீ.தங்களையே பார்ப்பான், சேடுநெருக்ி மஇசலக்கிபபோன 

போது அகியாயம் நியாயம்போலததோன்றி மனத்ை sho விலசாம 

லிருஃகும. கேடிவருமுன் தயவையெல்லாம ஈல்லவவபோலவும் நல் 

லவையெல்லாம் தீயவை போலவும் ஜேரீன் z அம் இவனுக்கும ௮ப 

படியே தோன்றியிருக்றெது நிச்சயம், காலமானது தண்டத்தை 
யோல் பார்தலையையும் உடைக்றெதல்லை, கீரீரியங்களைமாறாகக் 

காண்பிப்பதுதான் காலத்தின்வன்மை, கரப்பததில் பிறவா தவளும



௩௪௦ ஸரீமஹாபாரதம். 

திவமுள்ளவளும் அமகுள்ளவளும் ஈல்லகுலத்தில் (௮க்னியினின் 
றும் பிறந்தவளுமாகிய) பாஞ்சாலியை ஸபையில்இழுத்தபோசே 

மயிர்பொடிக்கச்செய்பும் பயங்கரமான இந்தக்காலம் உமதபிள்ளைகளி 
னால் தேடிக் கொள்ளப்பட்டது, வஞ்சகச் ரூதாடுகிறவனைத்தவிர 

வேறுஎவன், எல்லாக் தர்பங்களுமதெரிஈதவளும் புகம்பெறறவளு 

மாகிய அவளைப் பலாத்கராமாக ஸபைகடுவில கொண்வெருவான் 8 
பெண்தன்கைக்குரிய GSO SHA GUA oH !உற்றைவஸ் இரம் 
Slissacpu@u அ௮ந்தபபெண்ணாரியான பாஞ்சாலி, பொருள்5 
CFD ராஜ்யமும் வஸ் இரங்களும் மஹிமையும் அபஹரிக்கப்பட்டு எல் 
லாப?பாகங்களை யுமிழந் து தீர்மமென் னுககயிறறினாற கட்டபபட்டுமீ 
பராக்ரமஞ் செய்பச சக்இயில்லாதவர்களைபபோல அடிமைத்தன 
மையையடைநஈ திருத பாண்டவர்களை நோசனெள. அயரபபட2 
தீகாக ௮ஈதத் இர்ளபதி கெளரவாகளின்ஸபையில துயசபபட்டு 
கோபிதஇருஈதபோ.து துரியோதகனலும் காணனும கடுஞ்சொற்களி 
சொன்னார்கள், ராஜாவே இவவாறு எல்லாம் BT gorse 
தென்று எனககுத£தான்று) ஆ? என்றுசொன்னான். 

இருதராஷ்டிரன, ** ஸஞசய ! ௮தத்திரெளப இபின் அய முற 
கண்களினால் பூமியேயெரிக்கயபடும, இபபோது என்பு சசர்களி௨ 
யாராவது.பிசசமிருபபார்களா 2? தர்மிஷ்டையும் தர்மபத்னியும் அம 
கும் இளமையமுள்ளவளுமாகிய இருஷ்ணை HOBIE DI FRUIT 
கண்டு பாதவர்சத்தவரின் ஸ்இரீகளனைவரும் காஈதாரியுடன்சேஈ. 

     
மூகக்கூவினர், SUS குழக்கைகளுடன்சேர்ந்து இன ஈதே, 

oe அவர்கள துயரபபடுகின்றனர். திரெளபதியைபிழுச்ததற்காக! 
பிராம்மணர்கள் கோபித்தனர். ஸாயங்காவங்களில் அச்னிஹோசக 
ரங்கள் பாரா லுமசெய்யபபடவில்லை. பயய்சச/ கானபெருங்கா றுக் 
பேரிடியம் ௨ ண்டாயின, அகாயத்இலிருஈ று எரிகொள்ளிகள்விமுர் 
தீன, ௮மாவாஸைபில்லாதகால & Bev சா ஹுஈவினால் on Oi usa ஹணம் 
உண்டாயிற்று, அ.துபிபஜைகளுக்கு மிகக்கொடி யபயங்காமாயிரா 
தீன. அப்படியே தேர்சசாலைகளில் இப்பிடித்தத. பாரதர்களில் 
கெடுதலுக்குக் குறிபபாகக் கொடிகள்விழுந்தன. துரியோதன _ 
டைய அக்னிழீ ஹாத்ரசாலையில் நரிகள் பயங்கரமாகஊசையிட்டன 

அவற்றிற்கு நாலுபக்கங்களிலும் கழுதைகள் எதிராகக்கத்தின. ஸஞ் 
சய / உடனே பீஷ்மரும் துர் ணரும் இருபரும் ஸோமதத்தனும் சற 

நதமனமுள்ளபாஹ்லீகலும் அதைவிட்டுப்போ பினர். பிறகு விது। 
  

  

  

( இகசே, இரண்டு சொற்கள் விடப்பட்டன.



aw LT LT a Lb, RPS 

னால் தெரிலிக்கப்பட்டசான், கிருஷ்ணை என்னஎன்னவாங்கள் விரு 

ம்புகிருளோ அவற்றையெல்லாம் அவளுக்குக்கொடுப்பேன் “என்று 
சொன்னேன். ௮பபோது பாஞ்சாலி பாண்டவர்கள் தாஸர்களாயில், 

லாமலிருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டாள், நானும் அவர்களோ தங்க 
மீளாடும விறகளோடும் செல்லும்படி. ௮ லப்பினேன். அ௮பபோது iF ற் 

ந்தபுததியுள்ளவலும் எல்லாததர்மககளும தெரிரதவனுமாயெ விது 

சன், * எபமபாது கிருஷ்ணை ஸபைக்குவாத்ரலோ, அதுதான் பாரதா 

களுக்குமுடிவுக்காலம். இரஈதபபாஞ்சாலராஜன்மகள் லஆமி, அவ 

ளுக்குமேற்பட்டவள் யாருமிலலை. இந்தப்பாஞசாலி தெய்வ த் இனால் 

சிருஷ்டி க்கப்பட்டு இகதப்பாண்டவர்களையடைந இருக்கறுள், உண் 

மையானபிரியமுள்ள அகதக்கிருஷ்ணபகவானால காப்பாற்றப்பட்ட 

வாகஞம் அ௮வமானத்தைப்பொழுதவர்களுமாகிய குஈதிபுத்சர்களும் 

சிறகதவிலலாளிகளாகிய யாதவாகளும மஹாசதர்களானபாஞ்சாலர்க 
ளும் இரெளப தியின் துயாதை தபபொருர்கள், பாஞ்சால களால் 

சூழப்பெற்று அ௮ர்ஜுானன்வாப்போகறான். ௮வர்கிளின்ஈடுவில் சிற 

நதவிலலாளியும் மஹாபலசாலியமான பீமமஸேனன் யமன் சண்டாயு 

தத்சைச்சுழற்றுவ துபோலக் கதையைச்சுழற்றிக்கொண்டு வரப்போ 
இரான், அபோது சிறந்தபுத்திமானான ௮ர்ஜுஈனனுடையகாண்டீவ 

கோஷத்தையும பீமனுடையகதையின் வேகத்தினுலுண்டானசப்தத் 

தைபும் ௮சசர்கள்கேட்டு ஸஹிக்கமுடியாது. அதுவிஷயத்தில் எப 

போதும் பாண்டவர்களோடு ஸ்சேஹூமமே எனக்குசசரியாகத்தோன் 

pep gr. விசோதம் சரியன்று, எபபோதும் கெள௱சவர்களைப்பார்க் 

இலும் பாண்டவர்கள் மிக்கயலசாலிகளென்று கான்நினைக்கிறேன் , 

இதுதான் சரி. சிறர்தபலமும் பராக்ரமமுமுள்ள ஜசாஸந்தனென்லும் 

௮சசன் கைழையேஆயு தமாகவைததுக்கொண்டபீமனால் யுத்தத்திற் 

கொல்லப்பட்டானே : ! பரதசமரஷ்டரோ /அ.தலால், பாண்டவர்களோடு 
உமக்கு “we சேஹமேயிருக்கவேண்டும். இவ்கிருதிறத்தாருக்கும் சரி 

யாகதைச் சற்ம தேகப்படாமற்செய்யும், ea “ராஜாவே! இவ்வாறு 
செய்தால் நீர் மேலானஈன்மையையடை.வீர் ? )என்றுசொன்னான், ஸஞ் 

சய! விதுரன் இவ்வாறு தர்மத்திற்கும் சாஜ்யலாபத்இற்கும் ஓத்த 
சொல்லைச்சொன்னான், பிள்ளையின்விருப்பச்தைய/லுஸரித்த நான் 

அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமற்போனேஸ்'” என்றுசொன்னான். 

அனுத்பூதபர்வீம் ழற்றிற்று, 

ஷயாபர்வம்முற்றிற்று
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Mutu Tay 

பிழையும் இருத்தமும், 
momo RI eRe = 

பிழை. திரத்தம், 

சோணங்கள் சோஹணங்கள் , 

நூற்றுமவரும் ஆற்றுவரும் 

உபாஹிச்சின் றறனர் உபாஹிக்கின் றனர் 

அச்சபைபில் அச்சபையில் 

பாரதரே! பாரதனே! 

லகஷி.மி ev apd} 

ஸார்வாயனா ஸால்வாயனர் 

Qu Rap er. பெறுகிறான். 

ஹிரிவம்சங்களில் ஹரிவம்சங்களில் 

F Git SH F Hig ae 

ப் ச ,சுகசகணென்னும் Lr se oon Co) (oor Syd 

நாராயணனைக் நாராயணனே 

யானைககூட்டத சலைவன் பூசபதியானது பூசப இ 
யானைக்கூட்டச்சலைவர் 

பூஜ்யன் பூஜ்யர் 

மகம ழேகம் 

கேட்டுப், கேட்டு, 

வீரியாரர்ஜுனன் வீரியார்ஜுனன் 

டதான் தீம் 

தீஸ்ர,ச் இனால் ஸ்.த்ர,த். தினால் 
ஸ்தீரிசளோடு ஸ் தஇரீகளோடு 

தீர்மா. ராஜாலானவர் தர்மராஜாவானவர் 

ஆயியிரக்கணக்காக ஆயிரச்கணக்காக 

சினஞ்சய! ் தனஞ்சய! 

தினஞ்ஜயனை தினஞ்சயனை


