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பல.௮ரிபவிஷயங்களைத் தன்னிடத் துக்கொண்டிருக்கற இந்தப் 

பெருழாலை வடமொழிக்கு ஸரியாக மொழிபெயர்கத்.து வெளியிடுவதி 

ஓள்ளச்சமம், ௮றிவுடையோர்களுக்குத் தெரிந்சதேயா தலால், கான் 

இங்கு அதனை அதிகமாக விவரிக்கவில்லை. இவ்விஷயத்தில் எனச் 

குண்டானகவலை எல்லையில்லாமலிருந்தது. LG ஸ்ரீ கண்ணபிரா 

னுடையதிருவருளால் ஒருவாறுநீங்கத் தைர்யம் அடை&? DO cor om 

பதைக்கேட்றெ.ஆஸ் இகஸ்ஜ்ஜனர்கள் தருப்தியடைவார்கள்; மொ ழி 

பெயாப்பு அனேதமாசப்பூர்த், இயாயிற்றென்றே சொல்லலாம். உலகத் 

இல்வழீங்கும்பலபாலைகளிலு முள்ள மூல்களுள்ளும் இவ்வளவுபெறி 

யதும் அரியதும் ஹிர்துமதஸம்பந்தமான எல்லாவிஷயங்களையும் 

தெரிவிப்பதுமான _நூல்2வறில்லை என்பது எழுத்தாலும் சொல்லா 

லம் எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டது. எதிர்பாராத பல ௮ஸெளகர்யங் 

களால் 'சிலசிலஸமயங்கிளில் ஸஞ்சிகைகள் காலத்தில் வெளிவசாமற் 

போயின. ,. பெரியோர்கள், கார்யத் ் தின்ச்ரமத்தையும் பெருமையை 

யும்உத்தேசித்த கூஷமிப்பார்களென் றுமம்புகிறேன், இனி ஸஞ்சகை 

goon & காலத் தில்வெளியிடலேண்டூமென்று மிக முயற்சிசெய்துவரு 

இறேன், 

இர் சமஹாடாரதம் பூர்த்தியானபிறகு, விரிவான முகவுரையொ 

ன்று எழுதப்பெறுமாகையால், இந்தப்பெருங்கார்யத் துக்குவேண்டிய 

உதகிகளைச்கெய்.௮ ஆகரித் தவருறெவிழ்வான்கள் ப்ரபுக்கள்முதலிய 

வர்கள் பெயர்களைப் பின்பு வெளியிடுவேன். , ௮வச்யம் தெரிவிக்க 

வேண்டிய சிலவிஷயங்களைமாதீரம் இங்கே தெரிவிக்கேன். 

தேசாபிமானமும் பாஷாபிமானமுமுள்ளீதனவான்கள் கையொப் 

பம்செய்து உத்தமோத்தமமான இர்தஸதகார்யத்தில் என்னை உத்
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ஸாஹப்படுத் இவருகிறதற்கு நான் அவர்கள் விஷயத்தில் மிக்க கன்றி 

யறிவுள்ளவனாகவிருக்கறேன். 

இருப்பனந்தாள் ஆதீனம், மஹாகனம்பெரீருந் இய ஸ்ரீலஸ்ரீ, 

காவா), ' சோமசுந்தர த்தம்பிரானவர்கள், நான், இதனைத் 

தொடக்கயெதுமுதல், அடிக்கடி விசாரித்து ஆசரித்த, எனக்கு 

மனத்தளர்ச்சியுண்டாகாமல் ஊக்சமளித் துவருவதோடு பாரதத் அள் 

*ஸாரமானவிராடபர்வத்தை விரைவில்வெளியிடவேண்டுமென் று வற் 

புறுத்இச்சொல்லி, ௮தற்குவேண்டும் பொருளுதவியும்செய்தார்கள். 

௮வர்கள்செய்தஇப்பெருகன்.றியை நான் எந்நாளும் மறவேன், 

்“* செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 

வானகமு மாற்ற லரிது.” 

என்றபடி ௮வர்களசெய்யும்பேருதவிக்கு யான்செய்யும் கைம்மாறு 

யாதுளது? 

இச் நூலின்பெருமையையும் என துசிறுமையையும்பார்த் த, என் 

னவிதமானகுற்றங்களிருப்பிலும் க்ஷமித் து, தெரிவிச்கவேண்டியவை 

களை த்தெரிவித்து, என்னைத்திருத்தி ஆதரித்து, இக்கார்யம்பூர்த்இ 

யாகும்படி. செய்யவேண்டுமென்று பெரியேரீர்களை நிரம்ப வேண்டு 

இறேன். 

இடையூறு9றிதமின் நி, இஃது இனிதுநிறைவேறும்ப்டி செய் 
வித்தருளவேண்டுமென்று எல்லாம்வல்ல ஸாவேச்வானை ப்சார்த்திக் 
இறேன், 

டுங்ஙனம், 

ம. வீ. இராமானுஜாசார்பன், 

niente 

* * விராடோச்யோகஸாரவாச்! என்பத பாரதத்திலுள்ளவாச்யம்.



மிட 
ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

விராடபர்வம். 

விஷயஸஷுசிகை,. 

omelets 

பாண்டவப்ரவேசபர்வம், 

அத்யாயம், 

1 சடவுள்வணச்சம் ... 
ஜனழேஜயர் பாண்டலர்சளுடைய aint seine jens வினா . 

வியது eos ave 

யுதிஷ்டிரர் சாணிருசலிபற்மை ப்ராம்மணருக்குச் கொடுத் 

த்து vs 
தெளம்யர் பாண்டவர்சளுச்குக் ப றுதல்சொல்லியது 

யுதிஷ்டிரர், தம்முடனிருர்த தபஸ்விகளிடம் அஜ்ஞாதவாஸத் 

தக்கு ௮னுமதிகேட்டது. .. பட es 

2 பாண்டவர்சள் அஜ்ஞாதவாலம்செய்யும்இடத்தைநிச்சயித்த த. 

தீர்மபுத்ரர், சாம் அஜ்ஞாதவாலம்செய்யும்விதத்தை ப்ரதிஜ் 

, ஞைசெய்தத ட oe 

8 பீமன், சான் அஜ்ஞாசலாலம்செய்யும்வீசத்தை Ur Benes 
Osten : bee vee 

அர்ஜுனன், சான் அஜ்ஞாதலாஸம்செய்யும்விதத்சை on Be 

‘ gO Firs g as lees ove 

பக்கம், 

4 நகுலன், தான் அஜ்ஞாதவாலம்செய்யும்வித்த்சை ப்ரதிஜ்ஜை | 
செய்தது வ 

ஸஹசேவன், சான் அஜ்ராரசலாலம்செய்யுமலிதத்தை ப். இஞ் 
ஞைசெய்தது ... ட 

தீரெஏப.தி, தான் அஜ்கூரதவாலம்செய்யும்விதச்தை ப்சதிஜ் 
 வஞைசெய்சது வட 

5 தீர்மபுத்ரர், - ஜிளம்யர்முதவியோர் விபச்வேண்டிய டக்க 

 ளேச் கூறியது .. 

செசளம்யர், அசசர்சளிடச் த ஒழுககேன்டியமுழையை ய 

சேிச்சத 
செளம்யர், பாண்டவர்களை gti Bien ve sees 

6 usew_erse, usr seshngeQrarpp » ..,, 

14 

15 

16- 17 

17 

18- 24] 

29



௨ விஷயஷ-டசிகை. 

அத்யாயம், 

1 பாண்டவர்கள், சங்கள் ஆயுதங்களை ஒருவன்னிமசத்தில் கட் 
டியது ‘vee ove eee 

தீர்மபுத்ரர், தங்களுக்கு ஸங்சே தப்பேர்களை வைச் துக்கொண் 

டது bee wee vee 

8 சாமபுத்ரர், துர்ச்சாதேவியைத் துதிதீதது ... 

9 தரமபுத்ரர், தர்மதேவதையை வேண்டியதும், அவருக்கு ஸம் 

யாஸிரூபம் வந்ததும் 

பீமன் முதலியோர், அஜ்ஞாதவாஸத்இற்குரியருபத்தைச் த்ரி 

த்தது nee 
தர்ம ச்சர், விராடஸபையை ௮டைந்ததும், வீராடன் எதிர 

சென்ற வணங்கயெதும் 

அதக்! 

தீர்மபுத்ரரும் விராடனும் ஸம்பாவதித்ததும், , அவர், அவன் 

ஸபையில் தலைவரானதும் .. oss 

10 பீமன், விராடஸபையைஅடைந்ததும், சமையற்காசர்களுக் 

குதி தலைவனாக அமர்ந்ததும் ... 

11 அர்ஜுனன், விசாடனிடம்சென்றதம், உத்தரைமுசலியோ 

ருக்குப் பரதம்கற்பிக்ச அமர்ந்ததும் tae 

12 ககுலன், வீராடனைஅடைக்த தம், அரக்க அமர்க்த 

தம் 

18 ஸஹதேவன், வீராடனை அடுத்தும், vader ast மேற் 
கொண்டதும் ... 

14 sQrau8 ஸுதேஷ்ணையைஅடைர்சதும் 'ஸைரர்த்ரியாக 
அமர்ந்ததும் ase bes ase 

ஸமயபாலனபர்வம். 

15 பாண்டவர்கள், மறைவாக ஒருவருக்கொருவர் உதவிச்சொண் 

டது ees ee ses bes 

பீமன், சங்கரமஹோத்ஸவத்இல் மல்லனைஜயித்துப் பரிசுபெ 

ppg ய 
பீமன்முதலியோர், 'தம்தம்செய்கைகளால் விராடனை ob 

வித்தது ees vee vee 

கீச் கவதபர்வம், 

16 சேசன், தரெளபதியைச்சண்டு மோஹித்த தும், சன்சருச்சை 

ஸுதேஷ்ணையிடம் வெளியிட்டதும் ... 
ச்சன் த்ரெளபதியைப்புசழ்ர்து SOI EG SOS அவளுக்குத் 

'செரிலித்சத ...., eee 

17 சரெளப.தி, சசன்வேண்டுசோளை முற ச்த.௪ vee 

பக்கம், 

27- 82 

32 
86- 35 

96- 87 

இர 

87- 89. 

89- 42 

42- 45 

46- 49 

49- 51 

51- 54 

54- 62° 

63 

63- 67 

67 

68- 69 

69- 7] 
71- 12



விஷூயஷஹ-௪கை. 

அத்யாயம். 

18 

சகன் மறுபடியும் வேண்டியதும் த்ரெளபஇி கடிந்துசொல் 
லியதும் bes oes vee 

சகன் தெளப இயைத் தன்னிடம் அனுப்.ம்படி, ஸுதே 
ஷ்ணையிடம் வேண்டியது aes ee 

ஸுதேஷ்ணை செகனுக்குப் அத்திகூ.றியது ... 

சசகன்பிடிவாதத்தால் ஸாதேஷ்ணை தெளபதியை அவனி 

டம் அனுப்ப ஸம்மதித்தது ... 

.ஸாதேஷ்ணை, தசெளபதியைச் சகனிடம். மதியம்வாங்க 

19 

20 

21 

லரச்சொல்லிய தம், தீசெளபதி மறுத்ததும் see 

ஸுதேஷ்ணை தீசெளப தியை வற்புறுத்தியது us 

திரெளபதி தேவதைகளையும் சன்மாமனாரையும் ப்ராத்திதத.த. 

தீரெளபதி ஸூர்யனை ப்ரார்த்தித்ததும், அவன் ௮வளைக்காக்க 

ஒரு சாகூஸனை அனுப்பியதும் vee eee, 
த்செளபதி, இசசன்வீடுசென்றது . bee 
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றது ப வட்ட 919-220 
பீஷ்மர், ஸேனையை௮ணிவகுத்தது த 220-221 

58 இந்தரன்முதலியதேவர்கள் அங்கு யுத்த.த்தைப்பார்ச்சவர்2.து. 221,222 

௦4 அர்ஜுனன், த்ரோணர்முகலியோரை அம்புகளால் வணங்கி 

யது soe ve be eve 228 

SCrrcat gig enter புகழ்ந்தது vee vee 228-224 

SD அர்ஜுனன் தர்யோசனனைத் தேடிச்சென்றது ப 220 

பீஷ்மர், ஸேனையுடன் அர்ஜுனனைப் பின்தொடர்ச்சது ... 226-227 
௮ர்ஜுனன், கெளரவர்சகளோடு போர்புரிர்தது 227-320 

இடையர்கள், பசுச்களுடன் ஸ்வசேசம் சென்றது ட 9௨9 
50 அர்ஜுனன், உத்தரனுச்கு தரோணர்முதலியோருடைய 

சொடி௮டையாஎச்தால் அவர்சகள்பெயசையும் வல்லமை 
யையும் தன்தேர்டடத்தும்விதத்தையும் சொல்லியது .,. 289-281 

91 ௮ச்வத்தாமா கர்ணனை இகழ்ந்த.த , oes . a. 201 

சாணன் வீரவாதம்பேசயது ... see ‘eve 281-282 

தர்யோதனன், ௮.றியாமையஈல் பசுமர்தையைச்சவர்ச்ேேோோ 

மென்று சர்ணனுக்குச் சொல்லியது ய ட 
தீசோணர்முசலியோர் அர்ஜுனனுடன் போர்புரிந்தது ... 282-260 

௦8 அர்ஜுனனுக்கும் விகர்ணன் மு.சலியோருக்கும் யுத்தம் ... 288-244 
சத்ரு சபன்மரணம் பப ப்ட் 2௯90 

ஸங்க்் ராமஜித் இன்மாணம் ன் Ms . 289 

கர்ணன் சேற்றோடிய,து vee வ அகக் 

59 SC aren Gage அர்ஜுனனுக்கும் புத்தமும், த்ரோணர் சோ 
DY gb bes eee . 847-2௦2 

60 அர்ஜு5னனுக்கும் ௮ச்வத்சாமாவுக்கும் யுத்தமும் ௮ர்ஜுரணன் 

மேலானதும் ves . wee .. 200°204 

01 அர்ஜுனனுக்கும் கிருபருக்கும் யுத்தம் க vee 204-257 
சநீத்ரசே தமு,சலியோர் முசணம் வ [5 5]



ஷி] விஷயஷ-ூகை. 

அத்யாயம், 
ப்க்குப் 

INT rarer, ஒசேஸமயத்தில் பிஷ்மர்முதலியஎல்லாருடலும் 
போர்புரிந்து சச்.சாதஇியை உண்ட ரச்யெ.த... . 207-256 

02 வ்ருஷஸேனனும் துச்சாஸலன்ன்மு,சலியோரும்௦ அர்ஜுனனை 
எதிர்த்துத் சோற்றோடியத ... ... 260 

அரீஜ Tea gid பீஷ்மரும் போருக்க. ஸர்தித்த தும், சேவர் 
கள் அவர்களைப் புசழ்ர்ததும்.. வட * eee 261-262 

63 gigrer még Sapugego yssqod, பீஷ்மர் 'சோழற்ற 
தும் க வ 202-207 

சித்ரஸேனன், ௮ர்ஜுனனையும் பிஷ்மமையும் புகழ்ந்தது 965 
04 அர்ஜுனன், ஒசேஸமயச் இல் தீசோணர்முதலிய ர். துமஹா 

சசர்சளோடு போர்புரிந்தது ... ச wee 208 

65 அர்ஜுனன், பீஷ்மர்முதலியோர்இருக்குமிடத்தக்குசச சே 
ரைச்செலுத்தும்படி உத்தரனுக்குச்சொல்லி, தன்பராச்ர 

மத்தையும்கூறியது vee eee vee 209-271 

துச்சாஸனன்் முதலியோர், அ௮ரீஜுனனைஎதிர்த்துத் தோற் 

ரோடியது bee eee vee 271-274 

66 அர்ஜுனனுக்கும் துர்யோதனனுக்கும் யுத்தமும், தர்யோ,த 

னன் தொற்றுப் பீஷ்மர்முதலியோசைச் சரணமடைந்த 
தும் eee . 276-278 

௮ர்ஜு௦னன் தர்யோசனனைப் Banal iss eee 210-279 

67 தர்யோதனன், இரும்பவும் ௮ர்ஜுஈனனுடன் போர்புரிந்த.து. 280-281 
அர்ஜுனன், தர்யோதனன்முதலியோர்மீது ஸம்மோஹனா | 

ஸ்.தரப்சயோசம்செய்து, உத்தரனை அவர்கள் ஆடைமுத 

வியவற்றைச் சவரும்படி. ஏவியது வட். tee 281-282 
உத்தரன், துர்யோதனன்முதலியோர் ஆடைமுதலியவற் 

றைச் சவர்ச்ததும், அர்ஜுனன் நகைத்ததும் wee 200" 

தர்யோதனன், மயக்கர்தெளிர்ததும், பீஷ்மர், ஆடைசளை 

அர்ஜுனன் சவர்ந்தானென்றதும் வ we. 282-288 
அர்ஜுனன், ஆசார்யர்களைவணங்கி விடைபெற்றுச் துர்யோ 
தனனை மகுடபங்கம்செய்.தது eee vee 204 

508 அர்ஜுனன், போரில்தோத்று ஒளித்த வீரர்களுக்கு ௮பய 
மளித்தது vee eos , 285-286 

அர்ஜுனன், உத்தரனை வெற்றி சனதென்றுசொல்லும்படி 

செய்து, ஆயுதங்களை வன்னிமரச்தில்வைத்து, ப்ருஹன் 

னளையாதித் சேசோட்டியது.. ees wee 286-287 

உச் சரன் சன்வெற்றியைச்ெசரிவி,ச் தற்குத் தூ. சனுப்பியத, 287 

69 விராடன் தீரிகர்.த்சர்களைவென்,று இரும்பிவர்து உத்தரனைக் 
சாப்பதற்சாச ஸேனையை ஏவியது. +9 vss 208-289



விஷயஸு-சிகை. 

வுத்யாயம், பக்கம், 

தீர்மபுதீரர், ப்ருஹளையை ஸாச தியாகச்கொண்டவன் கெளர 
வர்களை வெல்வானென்றது ... vee 209 

தூதர், உத்சான்வெற்றியை வீராடனுக்கு அறிவித்த ம், விரா 
டன் அவர்களுக்குப் பரிசளிச்ததும் vee . 289-290 

விராடன், ஈகரலங்கரித் த. ௨த்தரனைஎ திர்கொள்ளும்படி. ஏவ 

லாளர்க்குச், கட்டளையிட்ட . ves .. 290 

10 விராடன் தர்மபுத்ரரைச் GHEIODYSS HO, அவர் மறுத்த 
தும், அவன் வற்புறுத்தியதும் vee . 291-292 

சூல ச்சாசென்பது டட ue » 292 
AMM sioysiGo Ssrgw gy, விராடன் அவரைப் 

பாச்சிகையால் அடித்ததும் ... vee coe 292-294 

தீரெளபதி சர்மபுத்சரின் ரக் ச.ச 8 Goong tonto Baws, 

விராடன் காரணம்கேட்க, அவள்சொல்லிய.தும் . 804-205 

81 தேவர்கள், ௮ர்ஜுனனைப் புசழ்க்து சென்றது . 296 
ஸளேனைகள் உச் சரனை எதிர்கொண்டு புகழ்ச்தது | vee 296-297 

12 உத்தரன் வி.ராடனுக்குத் தன்வரவைச்தெரிவித்த தும், தர்ம 

புதர், உத்தரன்மட்டும் வரட்டுமென்று தூ.தனுக்குச் 
சொல்லியதும் ... ees . 299-800 

உத்தரன், தர்மபுதீரர்சாயத்தைச்கண்டு பயந்து Jesus, 

விராடன் விடைகூறியதும் v0. ee . 800-301 

உத்தரன், தர்மபுத்ரரிடம் கூமைகேட்கும்படி. விராடலுக்குச் 
சொல்லியதும், ௮வன் ௮வ்வாறேசெய்து, Baris 

ந்து வினாவியதும் eee . 801-308 

உத்தரன் கெளரவர்களை ஒருசேவகுமாசன் ஜயித்சானென் ற 303-304 

அர்ஜுனன் உத்தரைமுதலியோருக்கு ஆடைமுதலியவற் 
° றைக் சொடுத்தது Ses oa .. 805 

13 அர்ஜுனன் யுதிஷ்டிரரிடம்வர்து சாயம்பட்டகாரண த்தை 
வினாவியதும், ௮வர் விலடயளித்தறும் »... .. 805-806 

பீமார்ஜுனர், விராடனைப் பரிவாரத்தோடு கொல்லயத்தனித் 

ததும், தர்மபுதசர் தடுத்ததும்... bee ௨ 800-807 

வைவாஹிகபர்வம், 

14 தீர்மபுதீரர்மு,சலியோர் ஹிம்மாஸனங்களில் வீற்றிருந்ததும், 
விராடன் சோபித்ததும் ... ves . 807-308 

அர்ஜுனன், தர்மபுத.ரர் விம்மாஸனம்ஏறுவது தகுமென்று 

அவசைப்புகழ்ர் த ௮வரை வெளியிட்டது ... « ௨௨ 808-310 
79 அர்ஜுனன் பீமன்முசலியோரையும், பீமன்* அர்ஜுனனை 

யம் விசாடணக்குக் கெரிவிச்ச ஆ ட்ப 810-811



௧0 Mapwan Ones, 

அத்யாயம், பக்கம், 

உத்தரன் பாண்டவர்களைத் தன்பிதாவுக்குத் தெரிவித்து, 

அர்ஜுன னுடையவல்லமையையும் கூறியது. 911-918 
விராடன் தர்மபுத்ரரைத் தன்ராஜ்யத தற்கு சமாச்யெது, 313 

10 உத்சரன் உத் சரையை அரஜ௦னனுக்குச் கொடுத் துப் பாண்ட 
வர்களை கூமைகேட்கும்படி. விராடனுக்குச் சொல்லியது. 914 

விராடன் மர்சீரிமுதலியவர்களுடன் தர்மபுதரரைக் சசண 

மடைந்து, தனது அரசாட்ரிமுதலியவற்றைச் கொடுத்தது. 814-815 

17 விராடன், உத்தரையை அர்ஜுனனுக்குக் கொடுப்பதாக 

தீர்மபுதரரிடம் சேட்டதும், ௮ர்ஜுுஈனன் மருமகளாச்ச ௮ * 

இகரித்ததம் ஃ.. ௨910 

அர்ஜுனன் உ௨ச்தரையை, மனைவியாகச்சொள்ளர்சதின் ene 

ணம் ees wo 316-817 

'விராடனும் அர்ஜுனனும் igchmagsal யாருக்குச் 

தூதனுப்பியத... vee . 317 
துர்யோசனன், திரும்ப வனம்செல்லும்படி. சர்மபுதீரருக்கு ச் 

தூதனுப்பியது ., bus vee 8 ww. O18 

தர்மபுதீரர் ப்ரதிஜ்ஞாசாலநிர்ணயத்சைப் பீஷ்மரிடம் தெரி 

ந்துசொள்ளும்படி மறுமொழி அனுப்பிய 918 

பீஷ்மர், பாண்டவர்களின்ப்ரதிஜஞாகாலம் நிறைவேறியசெ 

ன்று தூர்யோதனனுக்குச் சொல்லியது ,.. 910 

18 பாண்டவர்சள் உபப்லாவ்யாகரத் தில்வஹித்த தம், க்ருஷ்ணன் 

மூசலியோர் ௮வர்களி_ம்வர்ததும் ட, ட 890 

piasprigaean க்ருஷ்ணனை எ திர்சொண்டு பரிச 

த்தி vee » 820-82! 
க்ருஷ்ணன் தர்யோதனுதியரைக கொல்வதாக iOrau 

யிடம் சபதம்செய்தது ,.. ட bes . 821. 

த்ருபதன் முதலியோர் உபப்லாவ்யகரம்வந்த.து வ 921-82: 

அ௮பிமன்யுவுக்கும் உத்தைக்கும் விவாஹமும், விராடன் 8 

கொடுத்ததும் .... ய es vow 892-82: 

விராடபர்வம் விஷயஸ-$சிகை ழற்றிற்று,



ஸ்ரீ? 

ரீ yp TW AITO, OOO ann 83, 

ஸ்ரீகரஷ O10) eur or 688, 

ச் 8 ௦ 

ீமஹாபாரதம், 

விராடபர்வம், 
- ௮ 

முதலாவது அத்யாயம், 

  

  

பாண்டவப் ரவேசபாவம்,. 

காளாயண௦ Bran 15, ௩௦9 ௮அவ மொத 

ெவஷீ௦ ஹாஹ_தீ௦ ay, rawo தகொஜய$-£ ஈயெசு/ 

|திஷடிரர், ம்நகத்தின ல்கவாப்பட்டஅரணிகளையும் பாத்ஈத்தையும் 
பராம்மணனுக்தத்திநப்பிக்கோடுத்ததும், துக்கிக்கின்றயுதிஷ்டி 

ர்ந்க்கத் தேளம்யரீஸமாதாளம்கூறிமதும், பாண்டவர்கள் 
தேளம்யரோடூ மந்த்ராலோசனைசெய்வதற்காக ஓரி 

டத்திலஉட்கார்ந்த தும்.) 

ஜுனமேஜயர் வைசம்பாபுனரைப்பகர்த்து, !* ப்ராம்மணரே! 

என்னுடையதந்தையின்பாட்டன்மார்கள் துர்யோதனனிடத் இலிரு 

ந்து௨ண்டானபயத்இனால்துன்பமடைந்து விராடாகரத்தில் ஒருவருக் 

கும்தெரியாமல் எவ்வாறு வாலஞ்செய்தனர் ? பதிவாதையும் மஹா 

பாக்யமுள்ளவளும் எப்பொழுதும் ஸுகத்தை௮னுபவித்தவளுமான 

அக் தத்ரெளபதியானவள் துக்கத்தைதடைர்து எவ்விதமாக we 

ஞா தவாலஞ்செய்; தாள் ? அந்தப்ராம்மணச்சேஷ்டர்களும் பரிசாரகர்க 

ஞூம் ஸடுதர்சளோடும் சமையற்காரர்களோடும் எப்படி௮ஜ்ஞாத 
வாலம்செய்தார்கள்?” என்,றுவினவ, வைசம்பாயனர் சொல்லத்தொட 

ங்கினார். ட 

1 உரைவிசேஷச்சை ஆ$இிபர்வம் முதலாவதுபச்சம் குறிப்பிற்சாண்ச.



௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அரசரே / உம்முடைப ப்பிதாமஹர்கள் விசாடககரத்தில் எவ் 

வாறு ௮ஜ்ஞாதவாஸம் செய்கார்களென்பதை மூழூ.தும் சொல்லு 

வேன்) ௮தைக்கேளும். தர்மராஜாவான அந்தயு இஷ்டிரர் அவ்வித 

மாக அரந்தவாங்களைப்பெற்றுக்கொண்டு ச்சுமக்தை௮டைந்து தம் 

முடையவீருத்காந்தத்தை ப்சாம்மணர்களுக்குத் தெரிவித்தார், யத 

ஷ்டிரர் ப்ராம்மணர்களுக்கு ௮ந்தவருத்தாஈதமனை த்தையும் தெரி 
வித்து (ம்ருகத்தினால் ௮பஹரிக்கப்பட்ட) அசணிக்ஞுடன் பாத்திரத் 

தை அந்தப்சாம்மணனுக்குக் கொடுத்தார். பாசதரே? பிறகு உறுதி 

யானவாரதத்தையடையவரும் குந்திபுத்ரருமான யுதிஷ்டிரமஹாரா 

ஜர் தம்பிமார்களையெல்லாம்௮ுழைத்து, '*(ஸஹோதார்களே !) காம் 

(துர்யோ தனன்முதலானவர்களால்) கபடத் இனால் ராஜ்யத்தை அ௮பஹ 

ரிக்கப்பட்டோம்) பெரும்பாலும் தமித்தர்களாகச்செய்யப்பட்டுப் 

பன்னிசண்டுவர்ஷகாலம் தேசத்தைவிட்டு வெளியில் ஓட்டவும் பட் 

பன்னிரண்டுவர்ஷகாலம் கானகத்தில்வஸித்த துபோலவே டோம்) 

பதின்மூன்றாவதுவர்ஷம் மறைந்து அஜ்ஞாதவாஸஞ்செய்வோம்”' 

என்றுகூறினர்.  தர்மராஜரால் ௮. னும திகொடுக்கப்பட்டவர்களும் 

ஸத்யமான பராக்சமமுள்ளவர்களும் பதின்மூன்னாவ துவர்ஷம் மறை 

ந்து ௮ஜ்ஞாசவாஸலஞ்செய்யப்போகின்றவர்களும மஹாச்மாக்களும் 

வரதமுடையவர்களுமான பாண்டவர்கள், கற்றறி தவர்களும் £ஸ்காத 

கர்களும் கடுமையானவசதமுள்ளவர்களும் வனவாஸஸமயத் தில்ஸ ஹா 

யர்களாக அக்கிருந்தவர்களுமானப்ராம்மணர்களையும் வனவாஸகால 

தீதில் தங்களிடம்பற்றுதலுள்ளவர்களாக வாஸஞ்செய்த தபஸ்விகளை 

யம்கோக்கு அ௮ருகில்உட்கார்ர் து: இருகைகளையும்குலித்துக்கொண்டு 
௮ஜ்ஞாதவாஸஞ்செய்வதில் அவர்களை அதுமதிகொடுக்கும்படிசெ 

ய்யவேண்டி மனக்சளர்ச்சியுடன் ' 'வசனிக்கலானார்கள், **ப்ராம்ம 

ணோத்தமர்களே / நாங்கள் தரு தசாஷ்ட்சகுமாரர்களால் கபடத் தினால் 

கவசப்பட்டராஜ்பத்தைய/டையவர்களும் பலவிதத்தாலும் தரி.த. இராக 

ளாகச்செய்யப்பட்டவர்களும் பன்னிரண்டுவர்ஷம் காட்டிலுண்டான 

வைகளை ஆஹாரமாகக்கொண்டவர்களுமாக உங்களோடுசேர்ர்தே கா 

ட்டில்வஸித்தோ மென்பது £் உங்களுக்கு மூற்றிலும்தெரிர் திருக்கற த. 
  

I குருகுவாலஞ்செய்து வேதாத்யயனத்தையும் ப்.ராஜாபச்யமுசலிய 
Qs sensu சாஸ்ச்ரமுறைப்படி முடித்து ஸ்நாஈம்செய்தவர்கள். இவர்கள், 
வரசச்ைை௮னலுஷ்டியாமல் விச்யையைமாத்ரம் அப்யஹித்தவர் வித்யாஸ்காசச 
சென்றும், விச்யையைஅப்யஹியாமல் வ்ச,தத்சைமாச்ரமுடி தவர் வ்ச,தஸ்காச 
சசென்றம், விசயைகயயும்௮ப்யஸஹித்து வ்ரத.த்தையுமுடித் தவர் உபயஸ்நாத 
சென் றும் மூவகையாவர்,



விராடபர்வம், ih. 

மிச்சமான இந்தப்பதின் மூன்றாவ ஓவர்வுமான து ௮ஜ்ஞாதவாஸஸம 

யம்; ஆதலால், நாங்கள் மறைக தஅவஸிக்கப்போகன்றோம். அதற்கு 

சங்கள் அனுமதிகொடுக்கவேண்டும். தகுந்தச்ரரர்களைேயுடையவர்க 
ளும் ஸ்வுஜனங்களுடைய பொருள்களைக்கவர்வதில் முயற்சியுள்ள 

வர்களும் எங்களிடத்தில் மிக்கைமுள்ளவர்களுமான அஷ்டமனச் 

தையுடைய துர்யோதனலும் சகுனியும் கர்ணனும் அறிவார்களா 

னால் திங்கைவிரைவிப்பார்கள். துசாத்மாக்களான அுவர்கள்விஷயத் 

இல் எவன்தான் விசுவாஸததை௮டைவான். நாங்கள் எங்களுடைய 

ராஜ்யத் இல் நிலைபெற்று பராம்மணர்களோடுசேர்ந்து எல்லாத்தேசங் 

களிலும் ஆட்சிசெய்வோமென்பது இரும்பவும எங்களுக்குக் இடைக் 

குமா?” என்றார்கள் சுத்தரும் தரமராஜனுடையபுதாரரும் சாஜாவு 

மானயுஇஷ்டிரர் இவவாறுமொழிந்து துககத்தினலைம் சோசுத்இுனா 
லும் பீடிக்கப்பட்டவராகவும் பாஷ்பத்தினால் தடுமாறுகின்றகுரலுள் 

ளவராகவும் அப்பொழுது மூர்ச்சை௮டைர்தார். பிறகு, அந்தயுஇஸ் 

டிரரைத் தம்பிமார்களோடுசேர்ச் து ப்ராம்மணர்களனைவர்களும் தேறு 

தலடையச்செய்தார்கள். அட்மிபொமுது IT ren srt; Hayat மூர் 

ச்சைதெளிந்து துக்கத்தாலும் மோ ஹத்தாலும் பீடி க்கப்பட்டுப் பாஷ் 

பத்தினால் தழுகழுக்ககுரலுள்ளவசாகச் தார்மிகர்களுள் உத்தமரான 

தெளம்யரைப் பார்த்தார். பிறகு அர்தத்தெளம்யர் ப்சாம்மணர்க 

ளுடன் அப்பொழுது ராஜாவான அந்தயு இஷ்டிரரையும் அவருடைய 

தம்பிமார்களையும் ஸமாதரீனஞ்செய்து ௮சசரைகோக்கிச் சிறக்தபொ 

ருளுள்ள வாக்யத்தை உரைக்கலானார். 

ராஜே! நீர் கற்றறிந்தவர் ; 'மனத்தைடக்கினவர் ; ஸத்ய 

WEBI ; ல்ம்பொறிகளையும்வென்றவர். இப்படிப்பட்ட தீரர்கள் ஒரு 

விதமானஅபத்திலும் மதிமயக்கங்கொள்ளார்கள். பகைவர்களை வெல் 

வதின்பொருட்டு அகத் தஸமயங்களில் மறைக திருக்கின்றவர்களும் 
மஹாத்மாக்களுமான ௮னேசதேவர்களாலும் தங்காங்கு ஆபத்து 
கள் அ௮டையப்பட்டிருக்கின்றன. இதியினுடையபுத்ரர்களால் ராஜ் 

யமானது க்வர்ச்துசொள்ளப்பட்டபொழு.அ தேவசாஜன் மிகவும்துக் 

இத்து, ப்ரம்மதேவரை ஸந்தோஷப்படுத்துவதற்காக ப்சாம்மண 

வேஷர்தரித்து நிஷததேசத்தைமுடைந்து கிரிப்ஸ்தமென்னும் பட் 

டணத்தில் மறைந் துவாலஞ்செய்து பகைவர்களுடையபலத்தை௮ழி 

ப்பதற்குரிய கார்யத்தைச்செய்தான், ராஜே! இந்தாரன் ப்ரம்ம 

தேவருடையஅனுக்ச ஹத்தினு”ல் மஹாபலசாலிகளும் பகைவர்களு 

மான திதியினுடையபுசத்ரர்களைப் பலத்தினால்ஐயித்.து' உலகங்களை
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ச் ஸரீமஹாபாரதம், 

(2அபடியும் பாதுகாத்தான். விஷ்ணுவானவர் தைத்யர்களைக் கர்ட் 

பத்.இில்வ தஞ்செய்வ இன்பொருட்டுத் இஇயினிடத்தில் வஸிக்கவே 

ண்டி அப்பொழுது” அ௮ச்மகிரியை௮ுடைந்து ஒருவராலும் ௮றியட 

படாமல் நெடுங்காலம்வாஸஞ்செய்தார். ௮வர்'தம்மிடம்விட்டு வே 

டம்சென்று வாமனருபத்தால்மறைநது ப்ரம்மசாரியாகுப் பலியினிட 

மிருந்து சாஜ்யத்தை !விக்ரமங்களால் அபஹரித்தாரென்ப.து உம் 

மால்கேட்கப்பட்டிருக்கிற து. யா / துடையில்மமைச் துவாஸஞ்செய் 

பூம் ப்சம்மரிவஷியான ஒளர்வரால் ௮ப்பொழு து உலகங்களில்செய்யப் 

பட்டகார்யத்தையும் முழுவதும் நீர்கேட்டிருக்கிறீர். எல்லாஇடங் 

களிலும் மறைக்திருக்கனெறவராயிருந்தாலும் விஷ்ணுவினால் வருத 

சனை அழிக்கும்விவபத் தில் இர்த்ரனுடையவஜ்ராயுதத் இல்ப்வேசித் 
அச் செய்யப்பட்டகார்யத்தையும் £ர் கேட்டிருக்இறீர், ௮க்னி Qos 

இல் அழைந்து மறைந்துவஸித்ததையும் தேவர்கள் விஷயத் இல் செ 

ப்தகார்பத்தையும் நீர் கேட்டிருக்கறீர், Bur! பூமியில் ௮னேக 

வாஷகாலம் மறைர் துவஸிக்கின்றவலும் உத்தமமானதேஜஸையுடை 

யவனுமான ஸ-டுாயனால் எவவாறு சீத்ருக்களனைவரும் எரிக்கப்பட் 

டார்களென்பதும் உம்மால்கேட்கப்பட்டிருக்கிறது, இம்மண் ணுல 
கத்தில் தசாகருடையஅரண்மனையில் (மானிடவேஷத் இனால்) மறை 

த் துவஸித்தவரும் யுத்தத்தில்பயங்காமானசெய்கையுடையவருமான 

விஷ்ணுவினால் ராவணன் கொல்லப்பட்டான். இவவாறு இர்தமஹாத் 

மாக்கள் ௮வ்வவ்கிடல்களில் மறைந் தவர்களாயிருக்துகொண்டு பகை 

வர்களுள் தலைவர்களை வென்றார்கள். அப்படியே நீரும் வெல்லப்போ 

a sr” என்றார், 

தர்மங்களை ௮றிந்தவரான அந்தயு இஷ்டிரர் தெளம்யசால் இவ் 

வாருனவாக்யங்களால் மனக்களிப்பை௮டையும்படி செய்விக்கப்பெ 
தின, மஅபடியும் சாந்தமானபுத்தியையடைகந்து அ௮சைவற்றிருந்தார், 

பிறகு பலசாலிகளுள்சிறந்தவலும் பெரியகைகளையுடையவளும் மிக்க 

பலமுள்ளவனுமான பீமலஸேனன், சாஜாவானயு இஷ்டிசரை வாக்கினால் 

மிகவும்ஸக்தோஷிக்கச்செய்.த, ** மஹாசாஜசே.! பாரும்) காண்டீ 

வத்தைவில்லாகவுடைய உம்முடைய ஹோ தானால் ' தர்மத்தையும் 
அர்த்தத்தையும் ப் தானமாகக்கொண்டிருக்கன்றபு த இியினால் ' ஒரு 
விதமான ஸாஹஸமும்செய்யப்படகில்லை. அந்தத்.துர்யோதனன் 
முதலானவர்களை நாசஞ்செய்வதில்சக் இயுள்ளவர்களும் பசைவர்களை 
க்கொல்லுகிறவர்களும் பயக்காமானவன்மையுள்ளவர்களுமான ஈகு 

1 அடி வைப்பு, 
 



விராடபர்வம், @ 

லும் ஸஹதேவனும் என்னால் எப்போ தும்தடுக்கப்பட்டி ருக்கின் 
ரூர்கள், நீர் எங்களை எந்தவழியில்சேர்ப்பிக்கறீரோ wh selon 
விட்டு நாங்கள்விலகமாட்டோம் ;) ஆதலால், நீர் எல்லாவற்றையும்கட் 
டசாயிடும் விரைவாகப் பசைவர்களைஜயிப்போம்”” என்றுகூறினான். 

இவ்வாறு பீமஸேனனால்சொல்ஒப்பட்ட தர்மராஜாவானயு இிஷ்டிரர் 

கற்றறிர்தவர்களேடடும் கடுமையானவசதமுள்ள தபஸ்விகளோடும் 
ஸுஈகமாகவீற்றிருந்தார். மிகக்கற்றறிர்தவரும் வ்சதத்தையுடைய 

வருமானயு இஷ்டிரராஜர், ௮ஞ்சலிசெய்துகொண்டு ௮ந்தவனவாஸத் 
இல் தங்களிடத்தில்பற்றுதலுடனிருந்த சிஷ்டர்களான தபஸ்விகளை 

௮ர்த௮ஜ்ஞாதவாஸவிஓயகத் இல் ௮ னும இகொடுக்கச்செய்வதற்காகச் 

சொல்லத்தொடங்கனார். நாங்கள் அனைவர்களும் தருதராஷ்ட்ரபுத் 
சர்களால் ஆலோசனைசெய்து சாஜ்யம்கவாப்பட்டும் பெரும்பாலும் 

திரித்சர்களாகச்செய்யப்பட்டும் அப்படியே பன்னிண்டுவர்ஷகா 

லம் கஷ்டத். துடன் வனத் தில்வஸித்தோமென்ப.து உங்களுக்குத்தெ 

ரிர்திருக்கெ.து. மிகுதியிருக்கன்ற பதின்மூன்றாவ.துவர்ஷமான து 

௮ஜ்ஞாதவாஸகாலம். ஆதலால், ஒரிடத் தல்மறைவாகவஸிக்கப்போ 

கிரோம். அதற்கு நீங்கள் ௮னும தஇகொடுக்கவேண்டும்”” என்றனர். 
இவ்வாறுதர்மாஜர்சொல்ல, ப்சாம்மணர்கள்' உத்தமமான. ஆசீர்வாத 
ங்களைச்செய்து பாதகுலத் இில்பிறர் தவர்களானபாண்டவர்களிட தத 

னின்று விடைபெற்றுக்கொண்டு தங்கள்வீடுகளாகோக்கச் சென்றார் 
கள், ' வேதங்களை ௮றிர்தீவர்களும் ச்சேஷ்டர்களுமான எல்லாஸந் 
யாஸிகளும் மஹரிஷிகளும் அப்பொழுது முறைப்படி ஆசீர்வாதஙி 

களைச்செய்்து மீண்டும்௮வர்களைப் பார்ப்பதில்விருப்பத்துடன் தங் 

கள தய்கள் இருப்பிடம் சேர்ந்தாக்கள். ௮ந்தவேலைக்காசர்களும் தாத 
ர்களும் சிற்பிகளும் பரிசாரகர்களும் (பாண்டவர்களிடச் தினின்.று) 

முறைப்படி விடைபெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் (அவர்களைப்)பார்ப்ப தில் 

விருப்பத் துடன் தங்கள் தங்கள் இருப்பிடம் சென்றார்கள். பாரதரே ! 
கற்றறிர்தவர்களும் வீரர்களுமான wes லீந்துபாண்டவர்களும் 

தீரெளபதியை௮அழைத்.துக்சொண்டு எழுந்திருந்து தெளம்யருடன் 

சென்றார்கள், : புகுஷச்சேஷ்டர்களும் தனித்தனியாய்ச் சாஸ்தாங் 
களைவிசேஷித்தறிக்தவர்களும் மர்த்சாலோசனையில்மைர்த்தாகளும் 

ஸந்.திலிக்ரஹங்களுடைய உண்மையை௰றிந்தவர்களுமான அந்தப் 
பாண்டவர்களனைவர்களும் மறுதினத்தில் ௮ஜ் ஞாதவாலஞ்செய்யும் 
முயற்சியுடன் ௮ர்தஇடத்இனின்று நல்லசகுனத்.தடன் ஒருக்சோச 
சதாசம்சென்று மர்த்சாலோசனையின்பொருட்டு உட்கார்ந்தார்கள்,



௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

இரண்டாவது அத்யாயம். 

பாண்டவப்ர வேசபர்வம். (தோடர்ச்சி) 
—— sak ee —_ 

(யுதிஷ்டிரர், தம்பிகளுடன்ஆலோசித்து விராடநகரத்தில்வஸிக்க 
நிச்சபித்ததும், தாம் ஸந்யாஸிவேஷம்பூண்டு விராடனுடைய : 

ஸபைத்தலைவராகடுருப்பதைக்கூறியதும், ) 

வனவாஸததைகிறை 2வற்றினவர்களும் ஸத்யஸர்தர்களும் 

மனோதைர்யமுள்ளவர்களுமான அந்தப்பாண்டவர்கள் ,தெளம்ய 

ருடன் மறுபடியும் மர்தசாலோசனைசெய்யலானார்கள், பிறகு, தர்ம 

சரஜரும் குந்திபுத்சரும் குருகுலத்திலஉ இித்தவ்ருமான யு இவ்டிரர், 

ஸஹோதார்களையும் தரெளபதியையும் தெளம்யமையும் பார்த்து, 
“குந்இபுத்ர.! அர்ஜுன ! நாம் இந்தப்பன்னிரண்டுவர்ஷுகர்லமாக ராஜ் 
யத்தினின்றும்துசத்தப்பட்2டோாம். பரயாஸமிருப்பதனால் வஸிப்ப 

தற்கு மிசவும்௮லாத்யமான இர்தப்பதின்மூன்றாவதுவாஷம்வர்து 

விட்டது. இனிவஸிக்கத்தகுர்தஇடத்தை நன்றாக.துலோசிப்பாயாக, 

அர்ஜுன? வந் இருக்கின்றஇகதப்ப இன்மான்றாவதுவர்ஷம், காமனை 

வரும் தெளபதியுடன் தீருதராஷட்ாபுதரர்களால் அறியப்படாதவர் 

களாக எங்குவாஸஞ்செய்வாம்?'” என்றுவினவ, அர்ஜுனன், 

மஹாசாஜசே! பாதச்சேஷ்டசே ! அந்தத். தர்மதேவதையினால் gor! 

க்கப்..ட்டவரத் தினாலேயே நாம் மனிதர்களால் ௮றியப்படாமல்' ஸஞ் 

சரிக்கப்போகிறோம், வாஸஞ்செய்வதற்கு ரமணீயமானவைகளும் 

ரக்ஷிக்கப்பட்டவைகளும் கான்எடுத்.துச்சொல்லப்போகின்றவைகளு 

மான சிலதேசங்களுள் ஒன்றை நீர், விருமபும், குருதேசங்களுக்கு 

நாலுபக்கங்களிலும் மனத்துக்னெமையானபலனைப்பட்டபாஞ்சா 

லகாடுகளும் மத்ஸ்ய தேசங்களும் ஸால்வம், வைதேஹம், பாஹ்லிகம், 

தசார்ணம், சூரஸேனம், கலிங்கம், மாகதம்என்கிற நாகெளுமிருக்கின் 

றன. சத்ருக்களை௮ழிப்பவசே ! விசாடஈகாமும் அழகுள்ள தும் ஜனங் 

களால் காலுபக்கங்களிலும்சூழப்பட்ட தும் ஸ-ுஈபிக்ஷமுள்ள gh Be 

வரியத்தினால்பெருத்த துமாயிருப்பதாகக் கேட்கிறோம்; தசரே ! மற் 
ும்்௮னேகமான பற்பலதேசங்களும் கேட்கப்படுகின்றன. எந்தத் 
தேசத் இல், உமக்குவிருப்பமிருக்கற தோ ௮ங்கு காம் செல்வோம். 
மஹாசாஜரே! இவைகளுள் எந்தத்தேச த் இல் ரீர்வஸிக்கப்போதி தீர? 

சாஜ்யத் தினின் று,தவ்றிகிட்டோமென்று தரிடத்திலும் “ம்முடைய 

மனமான அச்சுத்இற்குஉட்பட்டதாகச்செய்யத்தச்சதன்று ''



விராடபர்வம். ௪ 

மூன், யுதிஷ்டிரர், '* மிக்கபுஜபலமுள்ளவனே 1! மஹிமைபொருக்தய 

வரும் ப்சபுவும் எல்லாப்பிசாணிகளுக்கும்ஈச்வாருமான அந்தத்தராம 
தேவதைசொன்னது அவ்விதமேயாகும். ௮து வேறுவிதமாகாது, 
நாமனைவரும் ஒன்று சேர்ர்து ஈன்கு.-லோசித்.து, woes Hea Ove cy 

ட்டு சமணீயமானதும் மங்களகரமானதும் ஸுகமானதும் pas 

தினின்றும் பயமில்லாததுமான? ஒருஸ்தானத்தை அவச்யம்பார்ப் 

போம். மத்ஸ்யதேசா இப இயானவிராடன் மிகுர்சபலமுடையவன் ) 
மேலும் பாண்டவர்களானரம்மிடத்தில் ௮ இகப்பற்.றுதலுள்ளவன் ) 

தர்மசிலன் ; நன்கொடையுடையவன் ; வயதுசென்றவன் ; ஸாதுக் 

களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன் ;) குணங்களையுடையவன் ; உலகத் 

, இில்ப்ரஸித்திபெற்றவன் ;) உறுஇியானபக்தியுடையவன் ; இந்த்ரியல் 

களைஜயித்தவன். பார்,த்த.! தோவமற்றவனே / அ௮ந்தமத்ஸ்யதேசத் 

தில் விராடராஜனுடைய௮ருகல் வாஸஞ்செய்வது எனக்கு ப்ரிய 

மாயிருக்கின்றது. ீயனே .! உனக்கும் ப்ரியமிருந்தால் விராடரசசச் 

இல் இக்தப்பன்னிசண்டுமாஸங்களும் அவனுக்கு வேலைகளைச்செய்து 

கொண்டு வஸிப்போம், குருகந்தன ! ௮வனுடைய் எந்த௭ந்தக்கார் 

யத்தைச்செப்வதற்கு காம்சக்தியுள்ளவர்களாவோமோ, எவன்எவன் 
எந்தஎந்தக்கார்யத்தைச்செய்யமுடியுமோ அவனவன் ஐுந்தஅந்தக் 

கார்யத்தைச்சொல்லவேண்டும்”” என் றுசொல்ல, அர்ஜுனன் 44 வேந் 

தரே! அந்தவிசாடனுடையாஜ்பத்தில் எவ்விதமானகாரயத்தை நீர் 

செய்யப்போடுறீர் ? ௮சசரே! விராடனுக்கு எர்தக்சார்யத்தைச்செ 

ய் தமகிழ்வீர் ? நீர் கபடமற்றவேஷம்தரித்த்வர் ; ) தீர்மத்தில்நிலைபெற் 

றவர்) பொராமையில்லா தவர்; உமக்கு க்ஞூமும் கபடமுமானசெய் 

கைபொருந்தாது; நீர் ஸத்யமானவாக்கையுடையவர் ) யஜ்ஞங்களை 

௮னுஷ்டித்தவர் ; பேராசையாலும் கோபத்தாலும் விபெட்டவர் ; 

மெல்லியதன்மையுடையவர் / பெருங்கொடையுடையவர்) அகார்ய 

தீதில் வெட்கமுடையவர் ; தர்மத்தையே ப். கானமாகக்கொண்டவர் ) 

உண்மையானபசாக்ரமமுடையவர், அரசே? : தவத்தினால்வாட்ட 

முற்றிருக்ச்ற$ீர் ௮ந்தவிசாடனிடத்தில் எவவாறு கார்யத்தைச் 

செய்யப்போடறீர்? ராஜசே. கெட்டகார்யத்தில் பு.த்தியைச்செலுக் 
Hora gra G5 555 50 on துச்சமானது உமக்குச் சிறிதும் தகாது. 

அப்படிப்பட்டமீர் கோரமான இந்தஅபத்தை௮டைந்து எவ்வாறு 

தாண்டப்போகிறீர்'” என்றுகூறினான். அர்ஜுனன் இன்வாறுசொ 

ல்ல, யுதிஷ்டிரர், 4 குருநந்தன ! நான் செய்யப்போூறகார்ய த்தை 

நீகேள்.- மத்லயதேசவாஸிகளானஜனங்களை இனந்தப்படுத்.துன்ற



வி] ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வனும் சாஜாவுமானவிராடனை அடைந்து அவனுக்கு ஸபைத்தலைவ 

னாவேனென்பது என்னுடை.யஎண்ணம், ௮கத$வித்யையைறிர்த 
வனும் ஈன்றாசச்சூதாடுறெவனுமானகான் கங்கன் என்றபெயரைச் 
சொல்லிக்கொண்டு வைடூர்யம் தங்கம் தந்தம் ஸ்படிகம் வெள்ளி 
இவைகளால்செய்யப்பட்டவைகளும் கறுப்புநிறமுள்ளவைகளும் சிவ 

ப்புகிறமுள்ளவைகளும் மனத்துக்குஇன்பத்தைஉண்டுபண்ண த்சச்க 

வைகளும் மங்களகாங்களும் ௮ரசன் பசு இவர்களுடையஅடையா 
ளங்களுடன் கூடியவைகளும் பார்க்கறுழகானவைகளும் ஈல்லகாக் தி 

யுள்ளவைகளுமான !சாரிகைகளைவைத்துப் 3பாச்சிகைகளைஉருட்டப் 

போகமீறன், அப்பா! சிவப்புநிழமுள்ளவைகளும் மாகத் தினால்செ 

ய்யப்பட்டவைகளும் ௮ழயெவைகளும் ஸபைக்கு௮னரத.த்தைஉண், 

டுபண் ணுகின்றவைகளும் ஸமர்த்தர்களால் ஈன்ருகச்செய்யப்பட்ட 
வைகளுமானகாய்கள் எனக்குப் பொருள்களாயிருக்கன்றன. மனி 

தீர்கள் இவைகளைக் கையினால்தொட்டாலும் மிச்சமனக்களிப்பை 

அடைவார்கள். அந்தக்காய்களை நான் ஸமமானதும் சமணீயமான 

தும் புழுஇயில்லாத. தமானஇட.த்.இல் உருட்டி இஷ்டப்படி சூதாடு 

வேன், ௮ஃது எனக்கு விரையாட்டாயிருக்கும். ஜயோ தலத்திலும் 
பக்ஷிசகுனங்களை ௮றிவதிலும் நிமித்தத்தைஆறிவதிலும் ஸாமர்த் இ 

யத்தோடு பாச்கையாடுவதிலும் என்னால் ௮த்தியயனஞ்செய்யப் 

பட்டதும் ப்ரம்மஸ்வரூபத்தைநிரூபணஞ்செய்கன்றதுமான வேதத் 

இலும் எல்லாவேதாங்கக்களிலும் தாமார்த்தகாமமோக்ஷங்களி லும் 

நீ. திசாஸ்தரங்களிலும் கரைகண்டவனானகான், கங்கன் என்டுறபெய 

ருள்ளஸந்யாஸியா விராட னுடையஸபா த்யக்ஷணாகஇருர்துகொண்டு, 

(விராடனால்) கேட்கப்படுவேனானால் ௮வளுக்கு மிக்கப்ரியமானவார் 

தீதையைச்சொல்வேன், ௮வன் எனனைக் கேட்டால், ௮வனைகோக்கு, 

£ நான் முன்பு யு.திஷ்டிரருக்கு ப்ரணனலுக்கொப்பான தோழனாயிருந் 
தேன்” என்றுசொல்வேன். விராடநசகாத்தில் இவ்வாறு நான் எப் 
பொழுதும் மறைந்திருந்துகொண்டு ஜாக்ரதையுடன்வாஸஞ்செய் 
வேன், சான் எவ்விதம்ஸஞ்சரிப்பேனென்ப து இவவிதம்ப்ர இஜ்ஞை 
செய்யப்பட்டது ”” என்றுகூறினர். 

om CTE 
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1, 2 சூதாடுகருவிசள்.



Ny அம மூன்றாவது அத்யிர்யம்ர-. ,.. 
பி ரீ } 

பாண்டவப்ர வேசபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 

° —— kee —— 

(18மனும் அர்ஜுனனும் விராடநகாத்தில்தாம் 
வஸிக்தம்விதத்தைக்கூறியது,) 

எ ஈட 

(இவ்வா..று *கர்மாந்கனர் தம்மைக்குறித்துச்சொல்லிப் பெரு 

மூச்சுவிட்டு வெப்ப பள் ளம் மனவருத்ததக்தினால்உண்டான துமான 

கண்ணீரைச்சொரிர்௮, பீம£ஸேனனைப்பார்து, ** பீமஸேன . மத்ஸ்ய 

ராஜலுடையதேசத் தில்எவ்விதமானகார்யத்தை நீ செய்வாய்? அந்தக் 

"கந்தமாதனபர்வதத்தில் க்ரோதவசர்களையும் யக்ஷர்களையும் கோபத் 

இனால் மிகவும்சிவர்தகண்களையுடையராக்ஷலஸர்களையும் நீ வல்லபையி 

னால்கொன்று பாஞ்சாலகன்னிகைக்கு ௮சேகம் தாமணைப்பூக்களைக் 

கொண்டுவக்துகொடுத்தாய், @6Byg7! பகைவர்களை அடக்கு 

பவனே! சாக்ஷலராஜனும் பயங்கானும் மனிதராசளைப்பக்ஷிப்பவனு 

மான பகாஸுரனை ப்சாம்மணருக்காகக் கொன்றாய். அர் தஏகசக்ராகரி 

யானது உன்னால் ௮பயங்கொடுக்கப்பட்டு கூஷமமுள்ள தாசச்செய்யப் 

பட்டது. மிக்கபுஜபலமுள்ளவனே ! மஹாவிர்யமுள்ளவனுனஹிடிம் 

பனையும் !கர்மீனென்கிறராக்ஷஸனையும்கொன்று உன்னால் காடானது 

பகைவாற்றதாகச்செய்யப்பட்டது. ஆபத்தையடைந்தவளும் ௮ழ 

கானரிப்புள்ளவளுமான” தசெளபதியும் சாங்களும் ஜடாஸுசனைக் 

கொன்று விடுவிக்கப்பட்டோம். யன / வருகோதர .! விர்யத் இனால் 

நிறைந்தவலும் ௮ திசகோபமுள்ளவனும் சிறந்தபலமுடையவளு 

மானநீ மிக்கதுர்ப்பயனான அர்தவிசாடனுடையககசத்தில் மத்ஸ்ய 
ராஜனிடத்தில் எவ்விதமான கார்யத்தைச்செய்.துகொண்டு வஸிக்சப் 

போ௫ஞய் ?”” என்றுவினவ, பீமன், ** மனிதர்களுக்கதுபஇியே ! 

ரான்? வலலனென் லும்பெயருடன் 3ஸ-௫பகாரனென் லும்சமையற்கார 

சை ராஜாவானவிராடனை௮டைவேன் ) இதைக்கான்விரும்புகிறேன். 
நான் மடைப்பள்ளிவேலையில் ஸமர்த்கனாயிருக்கிறேன். பற்பலவித 

மானாலங்களையிம் அவ்வாறே ருசியும் மதுரமுமானபருப்புகளையும் 

செய்வேன். கான்இர்தவிராடனுக்கு ப்ரீதியை உண்டுபண்ணிக் 
கொண்டு ஈல்லதேர்ச்சியுள்ளவர்களால் எவ்விதமான வயஞ்சனங்கள் 
முன்செய்யப்பட்டனவோ அவைகளையும் 8ழ்ப்படுத்துவேன். கான் 

ance ee 
  

 இம்மீரனென்றும்பாடம். 2 வல்லவனென்றும்பாடம். 

3 பருப்புமு, சலியவைகளைச்சமைப்பவன், 

௰ உ



க் ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

௮ந்தவிராடனால் முன் புஜிக்கப்படா தவைகளும் ரஸங்களுடனும்குண 
ங்களுடனும்கூடியவைகளுமான ௮ன்னபானாஇிகளைச் செய்வேன், 

ருசியுள்ளவ்யஞ்சன'த்தைப்புஜிச்து மத்ஸ்யராஜன் ப்ரீ இயுடையவனா 

வான். பிளக்கப்பட்டிருக்கென்றமாங்களை சான் நூறு நாருகத்கொ ண்டு 

வருவேன், அரசன் என்னுடையசெப்கைகளைக்கண்டு என்னை ௮லக்ஷ 
யஞ்செய்யமாட்டான். நான்,யுத்தங்களில்ஜயிக்கப்படா தவர்களும் பல 

வா.று தங்கள்ப்ரகாபத்தைவெளியிட்டவர்களும் பலத்தில் ௮சசனுக் 

குஈம்பிக்கையையுண்டுபண்ணினவர்களும் !சங்கஸ்தலத்தை௮ண்டிப் 

பிழைக்கின்றவர்களும் பகைவர்களுக்குப்பய,ச்தையுண்பெபண் ணுகின் 

றவர்களுமான அ௮வவசசனுடைய பெரியமல்லர்களனைவரையும்௮டி 

த்து அரசனுக்கு ப்ரீ தியையுண்டுபண் ணுவேன். அ௮வர்களோடுயு த் 

SLU oper pares ௮வர்கசா யமலோகத்துக்கு௮லுப்பப்போ 

இற இல்லை. அந்தமல்லர்கள் துன்பக்தையடைந்தவர்களாக ஜீவித் 

இருக்கும்படி அவர்களைக் துன்பஞ்செய்யப்போகிறேன். எருதோ 

எருமைக்கடாவோ அறுபதுவருவம்சென்றயானையோ ஸிம்ம£மா 

புலியோ (எதுவானாலும்) ஸம்சயமில்லாமல் என்னால் பிடிக்கத்தக்க 

சாகும். மற்றவர்களால் பிடிக்கமுடியா தவைகளும் ஸர்ப்பம்சகளுடை 

யவிஷத்துக்கொப்பானவைகளுமான ௮வைகளெல்லாவற்றையும் மத் 

ஸ்யராஜன் பார்த் துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே நான் பலாத்கார 

மாய்ப்பிடிப்பேன். விராடனுடைய மடைப்பள்ளியில் சமையற்காரர் 

களாகவும் மாம்ஸங்களையபாகஞ்செய்கின்றவர்களாகவும் gail 

டிருக்தெறெமனிதர்களையும் என்னுடையசெய்கையினால் ஸந்தோஷப் 
படுத்துவேன். நான் யுஇஷ்டிரரிடத்தில் ௪மையற்காரனும் மதம் 

சொண்டபெசியகாளைகளைப்பிடி.த் அ அடக்குசன்றவனும் பருப்பு: பக்ஷ 
ணமுதலானவைகளைச் செய்கின்றவலும் மல்லயுத்தஞ் செய்கன்றவ 
னுமாகஇருர்தேனென்௮ு ஜனங்களுக்குச்சொல்வேன். ராஜே! 
என்னை கானே காப்பாற்றிக்கொண்டு ஸஞ்சரிப்பேன். விசாடாகரத் 
தில் விராடராஜ.லுக்கருகல் கான் எவவிதம்மறைர் துவஸிக்கப்போகி 
மேனென்பது என்னால்இவ்விதம் பரதிஜ்ஞைசெய்யப்பட்டத £ என் 

கூறினான். ், 
யுதிஷ்டிரர், * ௮க்நியானவன் ப்ராம்மணவேஷத்தால் மறைந்து 

அர்ஜுனா! அதிகஆஹாரசத்தைவிரும்புசன்றவலும் ப்சாம்மணனு 
மாயிருக்கன்றஎன்னைக் காண்டவவனத் இல்விட்டுவிடு? என்று உண 
வுக்காக ?வண்டிஞன்.: தர்மபுத் தியுடையவலும் பெரும்புகமுள்ள 

1 மல்லயுத்சம்செய்வசற்கு.ச்சகுதயொனஒருவிதஸம தரை. 
  

   



விராடபர்வம், ௧௧ 

வனுமான அர்ஜுனன் ப்ராம்மணரூபமுள்ள ௮ந்த௮க்கிபகவானு 

க்கு ப. இிஜ்ஞைசெய்து ஒருத் தனாலேயே இந்தானைஜயித்து ஸர்ப் 

பங்களையும் சாக்ஷஸர்களையும்கொன்று ௮ந்தக்கார்பத்தைகிறைவேற்றி 

னான். தேவர்களையும் 'மனிதர்களனைவர்களையும் ஒருதேராளியாகவே 

வென்றவனும் பயங்கரமானவில்லையடையவலும் வெண்மையான 

குதிசைகளையுடையவனுமான பாண்டவன் என்னசெய்யப்போகிறான் ? 

வ்ருகோதர / ஸர்ப்பத்துக்கொப்பான ஸ்பர்சக். துடன் கூடின இந்த் 

ஜு5னன், !ஸர்ப்பங்களுள் வாஸுகிபோலவும் பாம்புகளுள் கண்ணில் 

விஷமுள்ள பாம்புபோலவும் தேஜஸ்விகளுள் ௮க்நிபோலவும் க தஇகளு 

க்கு ஸமுதாரம்போலவும் மலைகளுள் இம௰ம்போலவும் தேவர்களுள் 

உ மஹேர்தான்போலவும் ௮ஸு*ஈரர்களுள் UAC Ln vad Ams gun Bons 
ளுள் ஸுப்ரதீகம்என்குற இக்கஜம்போலவும் நுகத்தடியைவஹிக்கின் 
றவைகளுள் 'குதிசைபோலவும் யக்ஷர்களுள் குபோன் போலவும் ம்ரு 

கங்களுள் ஸிம்மம்போலவும் சாக்ஷஸர்களுள் சாவணன்போலவும் தை 

தீயர்களுள் சம்பான்போலவும் ருத்ரர்களுள் காபரலிபோலவும பல 

முள்ளவர்களுள் விஷ்ணுபோலவிம் ஸர்ப்பங்களுள் சோஷமும் பொரு 

மையுமுள்ளதக்ஷகன்போலவும் பறவைகளுள் வாயுவைப்போல் வேக 
த்தாலும் பலத்தாலும் நடுங்கச்செய்சன்ற கரூடன்போலவும் தபிக் 

கச்செய்கிறவர்களுள் ஸூ$ர்யன்போலவும் மனிதர்களுள் ப்சாம்மணன் 
போலவும் மடுக்களுள் பாதாள ம்போலவும் கர்ஜி க்கின்றவைகளுள் மே 

கம்2ீபாலவும் ஆயு சங்களுள் உத்தமமானவஜ்ரம்போலவும் பசுக்களுள் 

இமிலுடன் கூடி பகிறந்தகாளைபோலவும் நாகங்களுள் த்ருதராஷ்ட்சன் 

போலவும் யானைகளுள் 8ராவதம்போலவும் ப்மியமுள்ளவஸ் துக்களுள 

சிறர்சபுத்சன்போலவும் ஸுஹ்ருத்துக்களுள் உத்தமியானமனைவி 

போலவும் மலைகளுள் ச்சேஷ்டமான மேருசரிபோலவும் தேவரா்களுள் 

மதுஸுதனர்போலவும் க்ரஹங்களுள் உத்தமமானசர்தீரன்போலவும் 
தீடாகங்களுள் மாஈஸஸாலஸ்போலவும் சிறந்தவனாயிருக்கிறான். இவை 

கள் தத்தம்ஜா இகளில் றக் இருப்பபபோலவே யெளவனமுள்ளவ 

னான *குடாகேசன் எல்லாவில்லாளிகளுள்ளும் சிறந்தவன். பாசத] 

அப்படிப்பட்ட, ' இந்த௮ர்ஜுஈனன், இர்தாரனையும் வாஸாதேவரையும் 
காட்டிலும் சிறந்தவன், ப்ரம்மசாரியும் வாதத்தில்பற்.றுள்ளவலும் 

சஸ்தாரதாரிகளனைவர்களுள்ளும்உத்தமனும் ௮ஸ்த்ரங்களை ௮றிந்தவ 

னும் எல்லாமறிக்தவனும் எல்லோராலும்ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவ 
்..... ள் we டவ வன்க 
  

! பாம்பின்வசைசள் 

2 ஆலஸ்யமற்றவன் ௮ல்லத சருட்டையானசேசமுடையவன்,



க்௨ ஸீமஹாபாரதம், 

னும் பேசுறெவர்களுள்சிறந்தவனுமான இந்தயவூாஜுனன் இந்தர் 

னுடையஅரண்மனையில் லர துவர்ஷகாலம்வாஸஞ்செய்து வேகமுள் 

ளதும் ஸூக்ஷமமும் விசித்ரமும் சாச்வகமுமான௮ஸ்தா த்தைப்பெற் 

௮த் தேவராஜனிடம்௮னுமதிபெற்று தருதராஷ்ட்£பு தர்களுடைய 

விராசத்தின்பொருட்டும் பாண்டவர்களுடையஜயத் தின்பொ ருட்டும் 
மீண்டு பூலோகத்துக்கு வந்தான். எவனைப் பன்னிரண்டாவதுரு,த்ர 

சென்றும் பதின்மூன்றாவதுஸ-மார்யனென்றும் !ஒன்பசாவதுவஸ-௦ 

வென்றும் எட்டாவதுகுலாசலமென்றுமஎண் ணுகிறேனோ, எவனு 

டையஇடக்கைவலக்கைகளிரண்டும் நீண்டவையும், ஒஓசே௮ளவுள்ள 

வையும், நாண்சுயிறுஉரைவதினால்தழும்புபட்டவையும், காள்களு 

டையமுன்கால்களபோன்றவையும, கையுறை. விரலுறை இவைச, 

ளோடு எப்பொழுதும் சேர்க்கைபெற்றவையும்,கஜராஜனுடையது இக் 

கைக்கொப்பானவையும், பருத்தவையும், பரிகாயுதங்கள் போன்றவை 

யும், மருதுவானவையும் சிவப்பானவையுமானஉள் ளங்கைகளுடன் 

கூடியவையும், மங்களகாமுமாகவிளங்குகென்றன 2வா,கறுத்தநிறமுடை 

யவலும் யெளவனமுள்ளவனும் வளைர் திருக்கின்றகேசங்களுடைய 

வனும் ௮ழகியதோற்றமுடையவனும் பாண்டுபுதாலும் காண்டீவம் 
என்கிறவில்லையடையவலும் வெண்கு இரைகளையுடையவளும் கரீடத் 

தைத்தரித்தவலும் வானாக்கொடியுள்ளவலும் 2பீபத்ஸுவும் பயங் 

காமானவில்லையடையவலும் குநஇபுச்ரனுமான ௮நதறாஜுனன் 

எந்தரூபத்தைஎடுதது எவ்விதககொள்கையுடன் எவவிதச்செய்கை 

யுள்ளவனாகவும் எதைப்ரதானமாசக்கைப்பற்றினவனாகவுமிருந்துகொ 

ண்டு எதைச்செய்வான் ? விசாடலுக்கு எந்தக்கார்யத்தைச்செய்.து 

இனிதுவளிப்பான் ?'” என்றுவினவ, ௮ர்ஜுஈனன் *! பாதச்சேஷ்டரே! 

நாண்கயிற்றின்உரைதலினாலும் கசையுறையிலுடையஉசைதலினாலும் 

தழும்புபட்டிருக்கறெ இர்தஇரண்டுகைகளையும் எப்பொழுதுமே சட் 

டையினால்மறைப்பதற்கு நான்விரும்புதிறேன். வேறுவிதத்தால்மறை 

ப்பதற்கு என்னால்முடியாஅு, ஆதலால், கார்யநிமித்தம் இரந்தஇழி 

வானதொழிலை நான்செய்யப்போகிறேன். நாண்கயிறுஉசைதலால் 

உண்டுபண்ணப்பட்ட பெரிதான தழும்பினால் ௮ைட்யாளமிடப்பட் 

டிருக்கின்ற என்னுடைய இரண்டு பெரியகைகளையும் வேறுவிதத்தி 

னால்மறைப்பதற்கு நான்விரும்பவில்லை. இரண்செங்குவளையல்களையும் 

தொக்குசன்றகுண்டலங்களையும்௮ுணிர்து, பின்னிகிடப்பட்டிருக் 
இறதலைமயிருடன் ப்ருஹன்னளைஎன்று பெயருடையவனாயிருப்பேன். 
    

1 இரண்டுசொழ்கள்விடப்பட்டன. 2 அவன்பெயர்களுள்ஒன் ௮.



விராடபர்வம், ௧௩ 

ஸ்த்ரீ களுக்குரியஸ்வபாவச் இதனாலேயே மறுபடியும் மறுபடியும் கதை 
யைப்படி த். துக்சொண்டும் பரஜைகளுடையஈடச்கையைப் பலவித 

மானபரிஹாஸத்துடன் எடுத்துச்சொல்லிக்கொண்டும் விராடராஜனை 
யும் அந்தப்புரத், திலுள்ள' மற்றஜனங்களையும் ஸந்தோஷப்படுத்து 
வேன். சாஜசே! விராடககாத்தில் ஸ்த்ரீகளுக்கு அற்புதமும் அவ் 

வாறே பற்பலவிதமுமான Gi SEO BON BLD கானத்தையும் வாத் 
யத்தையும் கற்பிப்பேன். சாஜேந்தாமே? ஸ்த்ரீகளுடையதன்மைக் 

குரியஈடக்கையினாலும் காட்டியம் கானம் கைஇவைகளைப்பற் 

றினசெய்கைகளாலும் என்னை நான் கபடத் இனால்மறைத்துக்கொள் 
ளப்போகிறேன். *யு.இஷ்டிரருடைய/ அரண்மனையில் அவரால்ஒப்புக் 

, கொளளப்பட்டவளஈகவும் தரெளபஇயினுடையபரிசாரிகையாகவும் 
வஸித்துவந்தேன் ” என்றுசொல்லிக்கொள்வேன். gar! arose 
யினுடையசாபத் இனால் நான் நபும்லகைத்தன்மையடைர் இருக்கிறேன், 

இர்தானுடையஅநுச்ரஹத்தினுல் பதின்மூன்றாவது வர்ஷத்துக்கு 
மேல் சாபத்இனின் றுவிடுபடுவேன், நான் எவ்வாறுவஸிப்பேனென் 

ப.து இவ்விதம் என்னால் பரதிஜ்ஞைபண்ணப்பட்டது, சாஜேர்தசசே ! 

இப்படிப்பட்ட 1க்ருத்ரிமமானவேஷத்தால் ஈளன்போல்மறைந்தவ 

னாகி விராடககாத்தில் ஸுசுமாகவஸிக்கப்2பாகிறேன் ” என்று மறு 
மொழிகூறினான். 

யுதிஷ்டிரர், உலகத் இல் சர்த்தியினலும் பராக்ரமத்இனாலும் 

வாஸுதேவருக்கொப்பானவனும பாதச்ரேஷ்டனும வஜாம்பபோல 

உறுதியான *முஷ்டியுள்ளீவனுமான இஈதமழாஜ.னன், Lo QP LD (th 

மறைக்கப்படுவ துமீபோல் விசாடசாஜ்யத் இல் விராடனுடையமுாண் மனை 

யில் மறைந் துவஸித்துக்கொண்டு, நான் ஈபும்லகனென் புசொல்லப் 
Cun@S pen’ என்று ப்ரதிஜ்ஞைசெப்தது un sane Gap” என்று 

கூறினார். 
  

நான்காவது அத்யாயம், 

பாண்டவபட்ரவேசபர்வம். (தொடர்ச்சி,) 
ஒடை 

(நதலனும் ஸஹ தேவனும் தளபதியும் த]ம்வஸிப்பதைக்தறித்து 
ப்ரதிஜதைசேய்தது,) 

புருஷர்களுள்சிறந்தவிரலும் தார்மிகர்களுள்ச்ரேஷ்டலுமான 

௮ர்்ஜுஈனன் இவ்வாறு வார்த்தைசொல்லிவிட்டுப் பேசாமலிருந்தான், 
சாஜாவானயு இஷ்டிரர் மற்றொருப்சாசாவைப்பார்த்.து மறுபடியும்சொ 

£ செய்தசொண்டத, 2 வில்லைப்பிடிச்தல், 
 



ae ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ல்லலானார்,  ம்ருதுவானதேஹமுள்ளவலும் சூரனும் பார்க்கத்தகுர் 

தவனும் ஸாுகானுபவத்துக்கேற்றவனலும் அக்கதை ௮ளலுபவிப்பதற் 

குத்தகாதவலும் பாலனும் எப்பொழுதும் லாலனஞ்செய்பப்பட்ட 

வனுமான இக்தநகுலன் எவ்விசமானதொழில்யும் எவ்விதமான ஒழு 

க்கத்தையுமுடையவகைஇருக்கப்போகிருனே ? துன்பமுற்றவனும் 
அனை தியுளளவனுமான அபபடிபபடடஇரதககுலன இரதஸமையத 

தில் எந்தவேலையைச்செய்யவிரும்புவானோ ? அப்ப௩ / ஈகுலா !/ விராட 

ராஜனுடையராஜ்யத்தில் நீ எஈதக்காரயத்தைச்செய்துகொண்டு வஸி 

க்கப்போகிருய்? ௮ந்தக்காயத்தை எனக்குச்சொல்வாயாக” என்றார். 

நகுலன், * குருராஜரே/ நான் தாமக்ரக் இயென்றெபெயருடன் 

விராடனுடையகுஇரைகளுக்குத் தலைவனுவேனென்பது என்எண் , 

ணம். இர்தச்செய்கை எனக்கு மிக்கவிருப்பமானது. (கு இரைகட்டு 

இற) கயிற்றுவேலையில் ஸமர்த்தனும் தாமக்ரம் இஎன்றபெயசால் அறி 

யப்பட்டவனுமானசன்னை ஜனங்கள் இப்புவியில் ஒரிடத்திலும் ஒரு 

பொழுதும் ௮வமஇக்கமாட்டார்கள். குதிரைகளைப்பழக்குவ இலும் 

௮வ்வாற அவைகளுக்குவைச்யம்டுசய்வதிலும் கான் ஸமர்த்தனா 

பிருக்கிறேன். உமக்கு எவ்வாறு கு இரைகள் ப்ரியமூுள்ளவைகளோ 
அவ்வாறே எனக்கும் எப்பொழுதும் ப்ரியமுள்ளவைகள், குதிரைக் 

குட்டிகளும் ௮வவாறே பெண்கு இசைகளும் என்னை௮வமக்கமாட் 
டா. என்னைமுடைந்திருக்கின்ற குதிரைகள், ௮வைகளின்மு mae 

ஏறுவதிலும் தேரில்கட்டுவதிலும் துஷ்டத்தனமுள்ளவைகளாசமாட் 

டா, யோ ! விராடாகாத்தில் என்னைப்பார்க்கெறஜனங்களுக்கு, * கான் 

முன்பு பாண்டுகுமா?ரால் கு இரைகள்விஷயங்களில் ௮ இகாசம்கொடுக் 
கப்பெற்றிருந்தேன் ' என்று இவ்விதமாகச்சொல்லிக்கொண்டு ஸுக 

மாகஸஞ்சரிப்பேன், சாஜசே! இவவாறு ௮ந்தவிராடலனுடையாகாத் 

இல் மறைந் துஸஞ்சரிக்கப்போகிறேன். எவ்விதமாக நான்வளிப்பே 
னென்பது உங்களிடத் இல் ப் இஜ்ஞைசெய்யப்பட்டது”” என்று மறு 

மொழிகூறினான், 

நகுலன் இவவாறுசொல்லியதைக்கேட்ட தர்மராஜர், 1 இந்த 

ஸஹதேவன் புத்தியில் ப்ருஹஸ்பதிக்குஒப்பானவனும் நதியில்சுக்7 
னுக்குலமானனும் பற்பலமந்தராலோசனைகளில் ஸமர்த்தனும் வழி 
யைவிட்டுவிலகாத நற்செய்சைகளில்நிலைபெற்றவலும். ஈன்றாகப்பழக் 

கப்பட்டவலும் ஈல்வழியில்நிற்பவனுமாக ராஜ.தந்த்ரச்தை௮றிர் தரு 
க்கிறுன். அ௮ர்தராஜரீ இயை௮.றிர் தருக்றெஜனங்கள் கொஞ்சமேனும் 

இவனிடத்தில் சவறுதலைச்சகண்டார்களில்லை, ஏ.! ஸஹ.தேவ! ஈல்ல



விராடபர்வம், கட 

சாஜநீதியை௮.றிர்சவலும் சூரனும் எல்லாமர்த்சங்களிலும்ஸமாத்த 

னும் நம்முடையதாயானகுந்திக்கு எப்பொழுதுமே ௮தஇிகமான 

௮ன்புக்குவிவயமானவனுமான நீ அந்தவிராட்சாஜனுக்கு எவ்வித 

மானதொழிலைச்செய்யப்போடறாய். அப்பா! நீ எந்தக்கார்யத்தைச் 

செய்துகொண்டு மறைந்துஸஞ்சரிச்சப்போகிறுப் ?'” என்றுவினவ, 

ஸஹதேவன் :((ாஜே.!) நான் பசுச்களுக்குத்தினிபோட்டுப்போ 

ஷிப்பவ.னும் கறக்கிறவனுமாகி விராடனுடையபக க்களைக் காப்பவனா 

யிருக்கலாமென்பது என்விருப்பம், கான்பசுக்களுடையஸ்வபா வத் 

தை௮றிவதில் ஸமர்த்தன். என்பெயர் தந்தீரிபாலனென்று நான் 

சொல்லிக்கொள்வேன், என்னால் அப்பொழுது Marna & Mev 
சாக்கப்பட்டபசுக்கள் கோயற்றவைகளும் ஏண்ணிக்கையினால்்௮ இ 

கப்பட்டவைகளும் புஷ்டியுள்ளவைகளும் பாலுள்ளவைகளும் ௮ேக 

கன்றுகளையுடையவைகளும் ஈல்லபலமுள்ளவைகளும் ஈன்ருகப்போ 

ஷிக்கப்பட்டவைகளும் ஜ்வாமும்தோஷமும்அற்றவவகளும் திருடர் 

பயமில்லா திவைகளும் எப்பொழுதுமே வியா இிசளாலும் புலிகளாலும் 

விலக்கப்பட்டவைகளும் ஈன்ருகஒன்றுகூடினவைகளும் மனத்துயா 

மற்றவைகளும் துன்பமில்லா தவைகளுமாகப்போகின்றன. நான் இவ 
விஷயத்தில் ஸமாத்தனாயிருப்பேன். இதில் எனக்கு ௮இகமான 

ப்ரீ.தியிருக்கெறது. கான் முற்காலத்இல் உம்மால் எப்பொழுதுமே 

பசுக்காத்தலில் எவப்பட்டிருந்தேன், சாஜசே! ௮இல் எனக்கு ஸம் 

பூர்ண்மான ஸாமர்தயமுண்டு, ௮சசரே!” பசுக்களுடையசுபமான 
லக்ஷணமும் ஈடைபபும் மற்றுமுள்ளயாவும் என்னால் ஈன்றாய்அுறியப் 

ui Gaerne, Ganga! எந்தக்காளைகளுடைய மூதீரத்தை 
மோந்தபார்த்து மலட்டுப்பசுவும் சன்றைஈனுமோ அப்படிப்பட்ட 

உயாக்தலக்ண த்தையுடையகாளைகளையும் நான் ௮றிவேன், அத்த 

கைய நான் இவ்வாறு லஞ்சரிக்கப்போடிறேன். எனக்கு இவ்வி 

யத்தில் ப்ரிதயானது ௮திகமன்றோ? கான் விரரடஈகாத்தில் ௮ச்செ 

ய்கையினால் மறைச் தகொண்டு மகழப்போகிறேன். தோஷமற்றவசே ! 

விராடராஜனை சான் ஸந்தோஷப்படுத்துவேன். உமக்குக் கவலைவே 

ண்டாம். சாஜரே என்னைப் பகைவன் ௮றியமாட்டான். (ஆதலால்,) 
௮ச்செய்கையான து உமக்குவிருப்பமாயிருக்கலாம். எவவாறு தான் 

ஸஞ்சரிப்பேனென்றெஇந்தவிஷயமானது உங்களிடத்தில் என்னால் 
ப்.திற்ஞைபண்ணப்பட்டது”” என்று மறுமொழிசொன்னான். 

யு இஷ்டிசர், ! த்ருபதசாஜகுமாரியாகெய கீருஷ்ணையானவள் எவ் 

விதமானகார்யத்தைச்செய்.துகொண்டு விராடாகா,த் இல் வஸிக்கப்



௧௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

போறாள் ? ஸாமான்யஸ்த்ரிகளைப்போல தீரெளபதியானவள் கார் 
யம் யாதொன்றையும் செய்வதற்கு ௮றியாள், இவள் 'பிறத்தராள் 
முதல் புஷ்பமாலைகள் சந்தனங்கள் ௮லங்காரங்கள பற்பலவஸ்த்ரல் 

கள் இவைகளைமாதீரமே ௮றிவாள, பதிவ்தையும் மஹாபாக்ய 

முள்ளவளுமான இந்தப்பாஞ்சாலியானவள் எவ்வாறு லஞ்சரிக்கப் 

போறாள் ? இவளோ நமக்கு ப்ரியமானமனைவி) , ப்சாணனைக்காட்டி 

லும் சிறந்தவள் ; தாய்போலக் காப்பாற்றத்தக்கவள் ) மூத்தல ஹோ 

தரிபோலப் பூஜிக்கத்தக்கவள். மென்மையான தேஹமுள்ளவளும் 

நல்லஇயற்கையுடையவளும் இர்த்தியுள்ளவளும் மங்கள த்தைச்செய் 

பவளும் பஇிவ்ரதையுமாயிருக் சாஜபுத்ரியானவள் Arr vars 

இல் எவ்வாறுவஸிக்கப்போறொள் ?”" என்றார். * 

தீரெளபதி, '*சாஜேந்தாரே ! சாஜசே ! என்னிமித்தமானசோ 

சம் உமக்குவராவண்ணம் நான் வளிப்பேன். நீர் மன்க்கவலையற் 
றிரும். சாஜசே.! ப்ரபுவ.? என்னைப் பிறர௮.றியாவண்ணம் எதை 

சான்செய்வேனென்பதைச் கேளும். சாஜூ / கான் மறைக்து வாஸஞ் 
செய்யப்போகி2றன், ஒருவரும் என்னை௮.றியமாட்டார்கள். அங் 

விதமானநடக்கையையும் நான்சொல்லுகிறேன். உமக்கு ஸாகமுண் 

டாகட்டும். மஹாசாஜரே! நற்குலத்தில்பிறந்கவளானரான் *ஸைரந் 

தீரிஎன்ிறபெயருடன் வாரதத்தை௮னுவ்டிப்பவளாக விராடனுடைய 
௮சண் மனையில் வஸிக்கப்போகிமறன். இஃது என்னுடையஎண்ணம். 

பரதகுலத்தில்உதித்தவே.! ஸைரரத்ரிகள் ஸ்த்ரீகளுக்குப் பரிசாரி 

கைகளாக ரக்ஷிச்சப்படுகிறார்கள். இந தஸ்த்ரிகள் ஒ ருபர்தகாவைய/டை 

யவர்களென்பது உலகத் துக்குகிச்சயம், ௮ப்படிப்பட்டரான் தலைபின் 

னுவதில்ஸாமர்த்தியமூள்ள ஸைரர்த்ரிஎன்றும் உலக தீதில் தேசார் 

தரம்போயிருக்க்றபுருஷர்களுடையஸ்த்ரீகளை ஸமா தானஞ்செய்கி 

ன்றவளென்றும் சொல்லிக்கொள்ளப்பாகு2றன், பாரத. ஸா 

சன் என்னைக்கேட்பானாஇில், ' நான் யு திஷ்டிரருடையரண் மனையில் 

த்செளப திதேவிக்கு ஊழியஞ்செய்துகொண்டு வாலஞ்செய் தவர் 

தேன்” என்றுசொல்லு வேன். நீர் என்னை எதைப்பற்றிக்கேட்டிரோ 

அவ்விஃயதக்தில் என்னுடையஸ்வருபத்தை சானேமறைத் துக்கொ 

ண்டு ஸஞ்சரிக்கப்போகிறேன். சாஜரே? நான் ௮ந்தராஜக்ருஹத்தில் 

we 2 

  

I வேறுபாடம், 

2 பிறருடையவீட்டில்வஹித் துக்கொண்டு ஸ்வாதர்சீர்யச் துடனும் கற் 

புடனும் ராஜஸ்.த்ரீமு சலானவர்களுக்கு,த் தலைபின்னுதல் விரித்ரசமானபடம் 

எழுதுசல்முசலானசில்பங்களைச்செய்பவள். ப



விராடபர்வம், ௧௪ 

போஷிக்கத்தகாதவளாசமாட்டேன். கான் எப்பொழுதும் வாதத் 
, இதனாலேயே என்னைக்காப்பாற்றிக்கொண்டு சர்.த்இயுடயவளும் ராஜ 

பத்னியுமான ஸு தேஷ்ணையை௮டையப்போடறேன், அவள் (கன் 

னிடம்) வர்.இருக்கின்ற என்னைக் காப்பாற்றுவாள், உமக்கு இவ்வித 
மான துயரம் வேண்டாம், மேலும், ௮வவிடத்தில் வஸிக்தின்றவ 

ளானகான் உங்களால் பாதுகாக்சப்பட்டவளாகவே ஸஞ்சரிப்பேன், 

நான் எவ்விதமாதவாஸஞ்செய்யப்போடிறேனென்பதை இவ்கிதம் 

உங்களிடத்தில்பா இஜ்ஞைசெய்துவிட்டேன் ” என்று மறுமொழி 

கூறினள். 

யு. திஷ்டிரர், **ஏ.! கல்யாணி கெட்டஎண்ணமுடையவர்களும் 
பாபிகளுமாயிருக்கின்றாம்முடையசத்ருக்கள் மறுபடியும் ஸுசகுமு 

டையவர்களாகாமலும், அவர்கள் ஈம்மைக்கண்டறியாமலும் நீசெய் 

வாயாக, க்ருஷ்ணையே 7 நற்குலத்திலுஇித்தவளுக்கு எ.துதகுர் ததோ 

௮வ்வித மங்களகரமான வார்த்தையைப்பேசுகிருய். பதிவரதையும் 

ஈல்லொழுக்கத்தில் சல்பெத்தவளூமான நீ ஒருபாபத்தையும்௮றி 

யாய்” என்றார். * 

ஐந்தாவது அத்யாயம். 

பாண்டவட்ர வேசபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

—— சு 
(பாண்டவர்கள் டந்த்ஸேளனன்ழதலானவர்களை த்வாரகை 

ழதலானஇடங்களுக்தப்போதம்படிஎவியதும், தேளம்யர் 
ராஜக்நஹத்தில் வஸிக்கவேண்டிய ழறைகளைப் 

பாண்டவர்களுக்தக்கற்பித்ததும்,) 

  

யு இஷ்டிரர், ** உங்களால் எந்தக்கார்பங்கள்சொல்லப்பட்டன 

வோச்தக்கார்யங்களை ீக்கள்௮னுவ்டித்.துவாருங்கள், எனக்கும் 

நிச்சயத்தனால் உசிதமானஒருபுத்திஉண்டாயிருக்கின்றது. ஈம்மு 

டையபுசோததெரான இந்தத்தெளம்யர் தருபதலுடையறுண்மனையில் 

ஸ-மு.தர்களோடும் சமையற்காரர்களோடுங்கூட அ௮க்னிஹோத்சங் 

களைப்பா துகாச்கட்டும்.  இர்தலேனனைஞு்தன்மையாகக்கொண்ட 

இவர்கள் வெற்றுரதங்கமாஈடத்திக்கொண்டு சிகரம் தீவாகையை 

அடையவேண்டுமென்று எனக்குத் தோன்றுறெ.து. தசெளபதியி 

னுடைய பரிசாரிசைகளான இர்தப்பெண்களனைவர்களும் ஸ-௫தாக 
ளோடும் சமையற்காரரர்களோடும் பாஞ்சாலதேசீத் துக்கேசெல்லட் 

டும், எல்லாரும், ! மஹாத்மாக்களானபாண்டவர்களனைவர்களும் நடு 

D &



கலு ஸ்ீமஹாபாரதம், 

நிரியில் எங்களையும் பிக்ஷையெடுத்துப்புஜிக்கறப்சாம்மணர்களையும் 
விட்டுவிட்டு தவைதவனத்தினின்றும் எங்கேயோபுறப்பட்டுப்போய் 
விட்டார்கள ; ௮.றியக் கூடவில்லை * என்றுசொல்லவேண்டும்'” என்று 

ஆஜ்ஞாபித்தார். இவ்வாறு அந்தப்பாண்டவர்கள் தனித்தனியாக ga 

ரவர்களுடையசெய்கைகளை எடுத்துக்கூறிப் பாஸ்பரம் விடைபெற்றுக் 

கொண்டு, பிறகு, தெளம்யரிட.. ம்விடைபெற்றுக்கொண்டார்கள். ராஜ 

சே! தர்மத்தில்மனத்தைச்செலுத்தினவரும் எல்லாத்தர்மங்களின் 

விசேஷங்களையும் ௮றிர்தவரும் புரோஹிதருமான அர்தத்தெளம்ப 
சூல் புருஷச்சேஷ்டர்களான அர்தப்பாண்டவர்களுக்கு நீதியைஉப 

தேக்க க்தொடங்கினா். 

ராஜே! உலகத்திலுள்ள இர்தநடக்கையெல்லாம் எவ்விதமா 
பிருக்கன்றசென்பதைகீர் அறிந் திருக்கிறீர், ௮றிர்திருந்தாலும் ஈண் 

பர்கள் ப்ரீ திபினல்சொல்லத்தக்கதே. ஆதலால், நான் (உங்ளுக்குச் 

சிலவிஷயங்களைச்) சொல்லப்போகிறேன். காரணத்தைமாத்சம்௮றி 
ந்துகொள்ளுங்கள். ஓ. சாஜபுத்சர்களே / எவ்வாறுஅயல்தேசம் 

சென்று ராஜக்ருஹத்தை௮டைர்துஸஞ்சரிப்பவன் கெடுதியடையாம 
லிருப்பனோ அவ்விதமான இந்தசாஜக்ருஹ_$த் தில்வஸிக்கும்உபாயத் 

தை உங்களுக்கு நான் ௮ன்பினால்சொல்லுகிறேன். குருகுலத் இல்உ து 

தீதவசே? கெளாவிக்கத்தக்கவசே ! கெளசவர்களுடையஅண்மனை 
யில் பிறந்தஒருவன் கெள்சவிக்கப்படாமல் ஒருவருஷகாலம் மறைந்து 

வாஸஞ்செய்வதென்பது மிச்சகஷ்டமே. உள்ளேவாலாமென்.று. ௮, 

மதிபெற்றுக்கொண்டு அசசனைப்பார்க்க£ேண்டும்,. அ௮சசர்சகளுடைய 

பொருள்களில் ஈம்பிக்கைலைக்கலாகாது, தன்னைக் களாலிருக் 

கையில் ௮சசனுக்கு ஒருபொழுதும் நீதிசொல்லக்கூடாது. பேசாம 

லிருர் துகொண் 2ட ௮வனைஉபாஸிக்கவேண்டும். தகுந்தஸமயத் இல் 

௮வனைப்புகழலேண்டும். பொய்சொல்லுகன்ற ஜனங்களிடத் தில் 

௮சசர்கள் ௮ஸ-டு யைப்படுவார்கள். அவ்வாறே பொய்சொல்றுகின்ற 

மந்த்ரியை ௮ரசாகள் ௮வமதப்பார்கள், மிகவும்௮ல்பமாயிலும் கார 

யங்களை அ௮ாசனிடத்தில்தெரிவித்துச்செய்பவேண்டும். இவவாறு௮ 

சனிடத்தில்பழகுபவனுக்கு ஒருபொழு தும்குறைகேரிடா அ: ஏ]! பா 

ண்டவ? / உலகத் தில் ப்ராணிகளை (உணவுமுதலியவற்றால்) பொஷிச் 

இன்றவனும் (ஆப,த்தினின்று) காப்பாற்றுகன்றவலும் எல்லாச்சஸ்)த் 

ரங்களாலும்நிறைந்தவனுமானஅசசன் புருவவடிவகங்கொண்ட ஒரு 

பெருகெருப்பு, ௮ரசனை அ௮டுத்திருப்பவனை எவ்விதத். இலும் கோஷம் 
எவ்வாறு௮ணுகாதோ ௮வ்வாருன௮வளுடையசரிதரத்தைத் தெரி



ப செட்ச்ச்சிய் யசியா பரச பம் 1, 1 111118 பாரு 
நா மார் வம், Bn 

நீதுகொள்ளுங்கள். புத்சொலியானஒருவன், கூஷத்ரியளையும் ஸர்ப் 

பத்தையும் ௮இிகமாகக்கற்றறிர்தப்சாம்மணனையும் ௮சக்தர்களாயிரு 

ந்தாலும் ஒருபொழு.தும்௮லக்ஷ்யஞ்செய்யக்கூடா.து, இம்கூவரும் 

௮வமஇக்குப்பட்டால் மனிதனைஎரிப்பர், ஆதலால், கற்றறிர்தவர்கள் 

எப்பொழுதும் ௮ரசனை முயற்சியுடன் பூஜிக்கவேண்டும், ௮சசனால் 

சம்ம இக்கப்பட்டபுருஷன் வாம்புகடந்து செல்லக்கூடாது, பண்டி 

தர்கள் உலகத்தில் (௮வனவனுக்குரிய) மர்யாதையைத்தான் வ்யவ 

ஹாசமென்று அுறிந்துருக்கிறார்கள். பகைவர்களை௮டக்குபவரே ! 

அசசர்கள், பு.த்ரனானாலும் போனானாலும் ஸஹோதானானாலும் வம்பு 

கடச்துகடப்பவனைப் புகழமாட்டார்கள். அ௮சச௪னால் ஒருவித இகாசங் 

'கொடுக்கப்பட்டவன் * மிக்கசெல்வத்தையடைந் திருந்தாலும் தனக் 

குமியயில்மையைஆலோசித்துப் பிறவிக்குருடனைப்2போாலத் தன்னைக் 

கருதவேண்டும், அ௮சசனிடத்தில்பழகுபவன் தைர்யசாலியாக எப் 

பொழுதும்வாயிலைப்பார்த்துக்கொண்டு மாசர்களிட த் தில்சம்பிக்கை 

பில்லா தவனாயிருக்கவேண்டும். அ௮சசர்களிட த்தில் ஈம்பிக்கைவைக்கக் 

கூடாது. எந்தஆஸன த்தில் பிறன்ப்ரியம்வைக்கமாட்டானோ வந்த 

ஆஸனை த்தையே விரும்பவேண்டும். சாஜக்ருஹத் இல்வஸிக்கின்றபுரு 

ஷன் எ௫்தஆஸன த் இல்உட்கார்ர் தால் மிக்கபலீவானானஓருவனுடைய 

DM LOUK BIGHT HF BM க்தை ளிரும்பமிவண்டும். சாஜக்ருஹத 

இல்வஸிப்பவன் எந்தஇட.த்தில் எவவாறு உட்கார் இழுந்தால் இவன் 

அலஷ்ட்கார்யம்செய்கிறவனென்று மற்றவன்ஸர்தேஹிப்பனோ அந்த 

இடத்தில் ௮வ்வாறுஒருபோ௮ம்உட்காரக்கூடாது) தனக்குரியஇடத் 

இல் இஷ்டப்படி இருக்கலாம்; gag, ௮சசனுடையலமீபத்தில் 

நிற்கலாம்; பிறனுடையஆஸனக்தை ஒருபொழுதும் விரும்பவே 

கூடாது. வேறொருவனுடைய.ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்தால் இவனை 

அவனுடையவேலைக்காரர்கள் ஸடையில்இழுத்துவிடிவார்கள் ) சத் 

ருக்களால் பரிஹஸிக்கப்படவொன். வேலைக்காரன் தனத்துக்காக ௮ 

சனைஅடைந் திருத்தலால் எப்பொழுதும் அரசனுக்கு முன்னிலையி 

லிருப்பதுகூடாதென்று (நீதிமான்கள்) எண்ணுஇருர்கள், ராஜே! 

கற்றறிந்தவன், அரச னுடையவலப்பக்கத்தையோ இடப்பக்கத்தை 

யோஜுடைந்து விசயமுள்ளவன்போல் நிற்கவேண்டும். ௮சசனுக்கு 

முன்புறத்தலாவது பின்புறத் இலாவதுநிற்கக்கூடாது, பின்புறத்தி 

ள்ள இடமான gi அசசளைக்காப்பாற்றும்அயுதபாணிகளுக்கு ஏற் 

படுத்தப்பட்டிருக்கிற து. மனிதர்களைவசப்படுத்துவதின்பொருட்டுத் 

தாய்வம்சத்திலாவனு தகப்பன்வம்சத் * இலாவதுள்ள (பெரி யோர்



௨0 ஸீமஹாபாரதம். 

களுடைய) நாமதேயத்தையும் கன்னடக்கையையும் எப்பொழுதும் 
சொல்லவேண்டும். அரசனால் பூஜிக்கப்பட்டும் எந்தமனிதன் ௮வ்வர 

சனுக்கு பாதபூஜைசெய்யவில்லையோ அர்தமனிதனை அசசன், 
ஆசார்யன்சோம்பேறியானசிஷ்யர்களைக்கெளரவியாததுபோல, ஒரு 

பொழுதும் கெளாவப்படுத்தமாட்டான், ராஜக்ருஹத் இல்வஸிப்ப 
வன் ' தான்௮ாசலுடையஅன்புக்குப்பாத்ரமாயிருக்கிறேன் ' என்று 

௮சசனுடையவாஹனச்திலாவது கட்டிலிலாவது :அஸனத்திலாவது 

ரதத்திலாவது ஏறக்கூடாது, எந்தமனிதன், வீட்டினின்றுவெளிப் 

பட்டுச் செய்யவேண்டியகார்யத்தை நினைத்துக்கொண்டு அபிவருத் 
தியில்உறுதியானஎண்ணமுள்ளவளும் சோம்பலற்றவனும் மனத்தை 

அ௮டக்கனவலுமாக, பட தாகங்கள ரல்வருத்தப்பட்டாலும் ரோத* 

னஞ்செய்யாமல், கஷ்டகத்இனால் ஸுகத்தையடையவேண்டுமென் று 

விரும்புவனோே அவன் சாஜக்ரு ஹத்இல்வஸிக்கவேண்டும். (ரச 

னால்) மற்றவர்கள் ஏவப்படும்போது : நான்செய்வேன் ' என்று தைர் 
யத்துடன் எந்தமனிதன் முத்பபுவனோ ௮ந்தமனிகனே HIF Gor 
டங்களில்ஸித் தஇயைப்பெறுவான். எந்தமனிதன் 'வெய்யிலிலோ குளி 

ரிலோ பகலிலோ இரவிலோ வவப்பட்டால்,த?லாசியாமல் கார்யங் 

களைச்செய்வனோ ௮வன் ௮சசர்களிடங்களில் ஸி.த்இயைஅடைகிறான். 
ராஜக்ருஹத்.இலிருக்கும் மமர்த்தனாுனமந்தரியை ஒருபொழுதும் 

௮வமஇக்கக்கூடாது. கெளாவப்படுத்தப்பட்டாலும் ஸந்தோஷிச் 

கக்கூடாது, ௮வமானப்படுத்தப்பட்டாஓும் மனவருத்தமடையக் 

கூடாது. எ வன்ருஜ-ஈபுத்தியுள்ளவலும் ம்ருதுஸ்வபாவமுள்ளவலும் 

உண்மைபேசுபவளுமாயிருக்கறானோ HUT வுரசர்களிடங்களில் 

கார்யஸித்தியைப்பெறுகிறான். சாஜக்ருஹத்.தில்வஸிப்பவன் லாபத் 
இனால்ஸர்தோஷமடையக்கூடா.து, ௮வமதிக்கப்பட்டாலும் மனவருத் 
தமடையக்கூடாது. (ஸுக.துக்கங்களில்) சரியானநிறைபாசமுள்ள 

தீராசுபோல்ஸமனாயிருக்கவேண்டும். சாஜே / சாஜக்ருஹத்இில்வஸி 
ப்பவன் ௮.இக.ஆசையில்லா தவனும் தைர்யமுள்ளவலும் நிழல்போல 
எப்பொழுதும் ௮ரசனை௮லுளரிப்பவலும் ஸமர்த்தலும்௮.இிகமான 

சகையுடையவனும் பண்டிதனுமாயிருக்கவேண்டும். சாஜக்ருஹச் 

இல்வஸிப்பவன் இதஇஹாஸங்களையும் புசாணங்களையுமறிந்தவலும் 
சல்லகதைசளைச்சொல்வ இல்ஸாமர்த்தியமுள்ளவனும் மிச்ககொடை, 
யுள்ளவனும் ஸத்யவாக்குள்ளவளுமாயிருக்கவேண்டும். ரஹஸ்யத் 

இல்சொல்லப்பட்டாச் னுடைமிவார்.த்தையை மனிதர்களிடம் வெளி 

ப்படுத்தக்கூடாது, சசர்கள், எவனிடத்தில் , ௮ஸடுயையைப்பா



விராடபர்வம், ௨௧ 

ர்ட்டுகிறார்களோ அவனைப்பற்றிப் பேசக்கூடாது. அசசர்சுளுடைய 
கார்யங்களில்ஏவப்பட்டவன் கொஞ்சமேனும் (குடிகளிடங்களிலிரு 

ந்து) பரிதானத்தைவாங்கக்கூடா.. ; வாங்குகின்றவன் சிறைச்சாலை 

யையோ, , அ௮ல்லதுமாணத்தையோ அடைவான். (ஸமமாகச்சேவ 

கத்துக்குவர் இருக்கன்றகான் டூற்றொருவன் எல்கள்இருவர்களுள் 

என்னைக்காட்டி லும் குறைந்தமற்றவனை அரசன் போஷிக்கறான்; பார்!” 
என்று அறிவுள்ளவன் மயக்கமடையக்கூடா து. ஒவ்வொருகார்யத் 

இலும் ௮ரசர்கள் மிகச்சிறந்தஅறிவுள்ளவனைவிட்டுவிட்டு ௮ இகமாகக் 

தழ்நிலைமையிலிருப்பவனை ஏற்படுத் துவாகள். அரசர்களுடையஸ்வ 

பாவம் அப்படிப்பட்டது. சாஜக்ருஹச் இல்வளிக்கன்ற கற்றறிந்தவ 

“னானமனிதன் ௮சசர்களின்மனைவிகளிடம் எவ்விதத்தாலும் ரேசம் 
பாசாட்டக்கூடாது. அர்தஸ்த்ரிகளைக் காக்கும்வேலையையும்தான் 

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, ஏாசன் தன்ஸ்தரிகளோடுசேக துகிற் 

இன்ற வேலைக்காரனைக் சண்ணால்பார்க்கும்பொழுது அரசனுடைய 

புத்தியானது கலங்கும், ௮சசன் ஸர்தேஹப்பட்டாலும்படுவான், 

தன்நிலைமையிலுள்ளவனும் (க்சோதத்தினால்) பலாத்காசம்செய்யப் 

பட்டவனுமான வாசன் ஸ்த்ரீவிஷயத்தில் ஸந்தேஹத்துக்கெட 

முள்ள எந்தவேலைக்கானுடைய உயிர்வாழ்சீகையை ஈல்லதென்று 

நினைப்பான் ? சாஜக்ருஹசச் இலிருக்கின்ற ஸஎந்தோஷத்துக்கேதுவான 
சிலவஸ் ஐக்கள் விஷயங்களில் தான் ௮திகமாக ஸந்தோஷம்பாராட்டக் 

கூடாது. அ௮ந்தவஸ்துக்களையே ௮சசனிடத்தில் புகழவேண்டும், புத் 

இக்குறைவுள்ளமனிதன் ஸந்தோஷத் இனால் கன் இஷ்டப்படி கெட்ட 

கார்யத்தைச் செய்துவிவொன். அதலால், அர்தப்புசத்தில் இவனு 

டையரநடக்கையை ௮ரசன் கவனித்துப்பார்பபான், ௮ந்தப்புச்தை 

யடைந்து சபடவேவமின்றியிருக்கின்றஇந்தவேலைக்காரனை ஸ்த்ரீ 
களும் எல்லாஈபும்ஸகர்களும் ஸம்சயமில்லாமல் ௮ல௯ஷ$யம்செய்வார் 

கள். ஆதலால், தன்னைக் கம்பிரஸ்வபாவமுள்ளவனாக ஏற்படுத்திக் 
கொண்டும் ஸர்தோலத்தை உள்ளடக்கஇக்கொண்டும் ௮ரசனுடைய 
அந்தப்புரத்தில் காள்தோறும் ஈட:க்கும் வருத்தாந்தத்தைவெளியிடா 

மலுமிருக்கவேண்டும். மிகச்சிறந்தமந்த்சாலோசனையான௮ வெளிப் 
பட்டால் ஸுக த்தைக்கெடுப்பதுபோலவேயந்தப்புசத் திலுள்ளவருத் 

தாந்தமானது வெளியிலுள்ளவர்களால்கேட்கப்பட்டால் வுாகத்தை 

சீகெடுத்துவிடும். ௮ர்தசங்கா்களும் வெளிபிலுள்ளவர்களுமான னா 

சனை௮ண்டிப்பிழைக்கும் இசண்டுவகைவேலைக்காரர்களுடைய as 

தார்தத்தையும் ரீ கேள், வெளியிலுள்ளவனாவு உள்ளிலுள்ள வனா



௨௨ ஸீமஹாபாரதம், 

வது ஒருபொழுதும் ஸ்த்ரீகளை நினைக்கக்கூடாது. ௮சசனோவென் 

ரால் அர்தவேலைக்காரர்களுச்கு ௮திகமானபயத்தை உண்டுபண் ணு 

வான். அாசனல்லாத கற்றறிந்ததருவன் தனனை அரசனுக்கு ப்ரி 

யனென்று எண்ணிக்கொண்டு ௮சசன்௮ணியத்தக்க உத்தமரத்னங் 

கள அசசனைப்போலத் தான்உபயோகிக்கக்கூடாது, HIF MEG 
ப்ரியமானாத்னங்களை அரசனைப் 2பால்௮ுனுபவிக்கின்ற ௮ரசனல்லா த 

மனிதனை அரசன் உயிரோடுவைப்பதற்குப் பொறுக்கமாட்டான். 

ஆதலால், 89ச்வர்யத்தைவிரும்புகின்றமனிதன் ப்ரகாசமில்லாகபோ 

கத்துடன்கூடியவனாக ஸுகங்கமா ௮னுபவிக்கவேண்டும், சாஜாவா 

னவன் தனக்குச்சமமான போகத்துடன் கூடினவேல்க்காரனைக் கோ 

பத்துக்காளாக்குவான். அ௮ாசனுடையபுதானேடு எவ்விதகாரண * 

த்தினாலும் சேசம்பாராட்டக்கூடாது, ௮சசனால் ௮வம க்கப்பட்ட 

வனையும் பயனற்றவனையும் சத்ருவையும் தூரத் இல்விலக்கவேண்டும், 

இந்த சான்குவிதமானமனுஷ்யல் திதியை௮னுளரிக்கின்றரா ஜஸேவக 

னிடத்தில் ௮ரசனுடையபரீ திக்குக்காணமான௫ இரண்டாகத்துண் 

டி.க்கப்படுகிற து. இந்தரராதமர்களைக்காட்டி லும் வேறானவர்களும் 

இதற்கு மாருனநிலைமையை அனுஷ்டிக்கிறவர்களுமான மனிதர்க 

ளோடு சேர்க்கையை௮டைய வேண்டும், MSIE Gongs எவ்விதத் 

னாலும்௮வுடையக்கூடா து, ராஜபர்துக்களோடும் பலமுளளவர்களான 

மனிதர்களோடும சோக்கையை ஈல்லதாகஎண்ணவேண்டும், எவ் 

விதத்திலும் விரோதத்தைத்தேடிக்கொள்ளக்கூடாது. முற்கூறப் 

பட்ட இரண்டுவிதமானநிலைமைகளுக்கும் விசோ தமாக௩டக்கும் பலக் 

குறைவுள்ள ஒருமனிதனுக்கு முதலில் சாஜப்ரீ திக்கு எதுமூலமோ 

அது துணிச்சப்படும் இரண்டாவது பயமும்நேரும், சகர்வமுள்ள 

வர்களுடையவேஷத்தையும் கபடமுள்ளவர்களுடையவேஷத்தையும் 

௮சச.னுடையவேஷத்தையும் வெளிப்படையாகத்தரிப்பவன் வருத்தி 

யடையமாட்டான். சாஜவேஷர்தவிர மற்றஇரண்டுவேஷங்களையும்தரி 

ப்பவன் பந் துக்களால்பரிஹாஸஞ்செய்யப்படுவான், புருஷர்களல்லாத 

புருஷர்சளோடும் ஸ்த்ரிகளோடும். ஸ்த்ரீகளைப்பார்க்கன் றஸ்வபாவ 

முள்ளபுருஷர்களோடும், கூமொனால், ஒரிடத்திலும் ஒருபொழுதும் 

ஸம்பாஷணஞ்செய்யக்கூடாது. இம்மூவர்களோடும்பேசுகன்றறி 

வற்றமனிதன், கழுகானது மாம்ஸத்தை௮பஹரிப்பதுபோலத் தன் 
னுடையலச்வர்யத்தை 'அபஹரிக்கிறான். (காரணமில்லாமல்) காச 

ணமிருப்பதுபோல் ௮சனிடமிருந் துஸம்மானத்தைப்பெறுகறவர்க 

கு 1 இழச்துவிடுவானென்பதுசருகத்து, 
 



விராடபர்வம், ௨௩ 

ளோடும் இற்றாசர்களுடையதூதர்களோடும் ஒருபொழுதும் சேர் 

க்கைபெறலாகாது, சாஜக்ருஹத்தில்வஸிக்கின்ற புத்தசொலியான 

மனிதன் ௮ரசனால்உத்தாவளிக்கப்படாமல் மற்றொருவனுடையஸ்தா 
னத்தைதடையக்கூடாது, அசசர்கள்முன்னிலையில் தற்புகழ்ச்டு 
செய்யக்கூடாது. அப்படிப் புகழ்வதான து தரித்திசர்களுக்கும் ௮இ 

சமான அப்ரியத்துக்குக்காரணமாகும், பொருளில்அசைகொண்டு 

எந்தஸ்த்ரீ ௮ரசனை அடைர்திருக்கிருளோ அப்படி ப்பட்டவளை ஆவ 

அடன்பார்க்சன்றவேலைக்காரன் கெடு இயையடைவான், அதலால், 

௮வ்விதமாகடுத்இருக்க்றஸ்த்ரீயை ஸமர்த்தன் உற்றுப்பார்க் 

கக்கூடாது. அவ்வாறே தும்மலையும் ௮பானவாயுவையும் காறி 

எச்சலுமிழ்வதையும் மெதுவாகச்செய்யவேண்டும், பரிஹாஸவார்த் 

தைகளில் ஒருபொழுதும் சிரிக்கக்கூடாது. அப்படி ச்செய்வகானது 
௮றிவீனனுடையசெய்கையென்று எண்ணப்படுகிறது. (௮ச௪லு 

டைய) ப்ரீ தயினாலுண்டான சிரிப்பை மெதுவாச வெளியில்காட்ட 

வேண்டும். ஒருகாலத்தும் உதடுகளை ௮சைக்கக்கூடாது, கைகளை 

யம் அட்டக்கூடாது, அ௮ரசனுடையவார்த்தையை ஆஸ்பிக்கக் 

கூடாது. குறுக்காகப்பார்க்கவும்கூடா ௮. ஈன்றாகச் கண்களால் 

பார்க்கவேண்டும், அாசனுக்கருகில் புருவத்தைநெரிக்கலாகாது. கட் 

டைவிரல்களால் பூமியைக்கிறலாகாது, ஒருபொழுதும் நன்றாகக் 

கொட்டாவிவிடக்கூடாது, ௮ர்த௮சசலுடையமுன்னிலையில் ப்ரியர் 

களும் ஹிதர்களும் புகழபபட்டாலும் ,இகழப்பட்டாலும் தான் 

புகழவங்கூடாது) ௮ஸ-டுயைபாராட்டவுங்கூடாது, ப்ரியர்களையும் 

ஹிதர்களையும்பார்க்கும்பொழு.தும (அவர்களுடைய) வாக்யங்களைக் 

கேட்கும்பொழுதும் ௮ம்ருசம்போல்௮வர்களை வர்ணிக்கவேண்டும். 

அசலுக்கு ப்ர இகூலகார்யங்களைச் செய்பவன் புத்ரனானாலும் ப்ரா 

தாவானாலும் ௮சசலுக்குச்சமானனானாலும் ஸுகமுடையவனாகான். 

ys Ren Our crass ஜாக்ரதையுடன் ௮சசனைப்பூர்ணமானால்லஓழுக் 
கத்தாலும் முயற்சியினாலும் பற்பலவிதமானசு தீ.இயினாலும்.ஐனர்தப் 

படுத்தவேண்டும். ஸ்கானஞ்செய்வதும் சுத்தவஸ்த்சம்தரிப்பதும் 

சரீரஸம்பந்தமா சுத் தியென் நு சொல்லப்படுகின்றன, அற்பமான 

, வஸ்துக்களில்பற்றுதலற்றிருப்பபது இரண்டாவ துசுத்தியென்.றுசொல் 

லப்படுகிறது. எவன் ராஜா, போஜன், விராட், ஸம்ராட், க்ஷத்ரியன், 

பூபதி, ஈருபன் என்றஇவ்கிதசப்தங்களால்புகழப்பகெரானோ வனை 

எவன் தான் பூஜிக்கத்தக்கவனல்லன ? ஆதலால் புத்தியள்ளவன், 
ar eager at 

  
    

[ வேறுபாடம்,



ay ஸீமஹாபாரதம், 

பக்தியுள்ளவனும்உண்மைபேசுகிறவளும் இர்தரியங்களை gy Ser 

வனும் மேதாலியும் தைர்யமுள்ளவனுமாக௮சசனை ஆசீரயிக்கவேண் 

டும். ஈன்றியறிவுள்ளவளும் கற்றறிர் தவனும் ௮ல்பஸ்வ।  ாவமில்லா த 

வனும் உறுதியானஅன்புள்ளவனும் இந்தரியங்களா௮டக்கினவலும் 

ang Buen Ger pa gyn ஈல்லகிலைமையிலிருக்சன்றவலுமான௮ச 

சனை அடுக்கவேண்டும். பார்த்தசே /! ராஜஸவகர்கள்லீச்வர்யத்தைப் 

பெறுவதற்குரிய ஈல்லொழுக்கமானது சாஸ்த்ரமுறைப்படி. உங்களு 

க்குஎன்னால்உரைக்கப்பட்டத. இர்தஒருவர்ஷமுழுமையும் இவ்வித 

மானஸ்வபாவமுள்ளவர்களாயிருங்கள். அதற்குப்பிறகு உங்களுடைய 

தேசத்தையடைர்து இஷ்டப்படி வளிப்பீர்கள் '” என்றுகூறினார். 

சத்ருக்களை த்தபிக்கச்செய்கின்றபார்த்தர்கள் சத்தியடையவ 

ரும் பிதாவுக்கொப்பானவருமான ௮க்தத்தெளம்யரைப்பார்த்து ga 

வாறே௮சட்டும்' என்.றுசொல்லி ஸர்? தாஷமுடையவர்களாக ௮வரை 

வந்தனஞ்செய்து புறப்பட்டார்கள். ப்ராம்மணசான தெளம்யா்புறப் 

படும்௮ுவர்களுக்குமங்கள த்தின்பொருட்டும் சாஜ்யலாபத் தின்பொரு 

ட்டும் வீர்யத்தின்பொருட்டும் விஜயத் இின்பொழுட்டும் மந்த்ரங்களை 
ஜபித்தார். பிறகு, ௮ந்தப்சாம்மணர், அவர்கள் தூவயங்களை மீண்டு 
அடைவதற்கும் சத்ருக்களுடையவிராசத்திற்கும் ஆசர்வா தங்களைச் 

செய்.து, *: உங்களுக்கு கேஷமமுண்டாகட்டும் ; வழியானது மங்கள 

கரமாகட்டும். மறுபடியும் இரும்பிவருக்றஉங்களை நான் பாரப் 

என்றவார் த்தையைச்சொன்னார். ,புச்திமானைர்தத்தெள 

ம்யாசார்யர் இவ்வா. றுசொல்ல, யு இஷ்டிரரைத் தலைவசாகக்கொண்ட 

பேன், ” 

க க ௪ உ 4 ரூ . டி ச ட ச 

பாண்டவர்களனைவர்களும் ஸந்ேதோ ஷமடைந்தமன த.துடன் செல்லத் 

தொடங்குனார்கள், 

ஆறாவது அத்யாயம், 

பாண்ட வப்ரவேசபர்வம், (தொடர்ச்சி) 

—— hee — 
(ப ண்டவர்கள் தேளம்யரைவிட்டு விராடநகரத்தை அடுத்தது.) 

அந்தப்பாண்டவர்களனைவர்களும் அக்கியையும் புசோஹி 

தரானட்சாம்மணனாயும் ப்ரதக்ஷிணஞ்செய்து ஈமஸ்கரித் துப் பிறகு 
புறப்பட ஆரம்பித்தார்கள். யுதிஷ்டிரர் தெளம்யரைப்பார்த்து, 4 (ப்ரா 

ம்மணோத்தமசே?) ' உம்மால் சான்கட்டளையிடப்பட்டேன். உமக்கு 

மங்களமுண்டாகட்டும். மாதரவானகுந்தியையும் புகழுள்ள தந்தை



விரரடபர்வம், 

யையும்தவிர எங்களுக்கு இவ்விதமான உபதேச த்தைச்செய்பவர் ஒரு 
வருமில்லை. துச்கச்தைத்தாண்மவதற்கும் (௮ஜ்ஞாதவாஸத்துக்கா 

கப்) புறப்பவெ.தற்கும் க்ஷமததிற்கும் எது௮டுத்துச்செய்யத்தக்க 
தோ அதை நீர்சொல்லவேண்டும்”” என்றார். பிறகு, ௮ர்தப்பாண்ட 

வர்கள் பாயாணப்படும்பொழுது தெளம்யர் மந்த்சக்களாலும் ஹவ் 

யங்களாலும்பூஜிச்கப்பட்ட அக்கியை நன்றாகஜ்வலிக்கச்செய்து எல் 

லாஇடையூறுகளையும்போக்கக்கூடியனவும் அவ்வாறே எல்லாக்கார்ய 

ஸித்திகளையும் உண்டுபண்ணக்கூடியனவுமான மந்தங்களைஐபித்தார். 
பிறகு மஹாசதர்களானபாண்டவர்களனைவர்களும் ஆயுதங்களை த்தரித் 

துக்கொண்டமெ தரெளப தியைமுன்னிட்டுக்கொண்டும் ஒருவன த் தினி 

“ன்று மற்றொருவனத்துக்குக் தெளம்யருடன்வேகமாகச்சென்றார்கள். 

கட்டப்பட்டகத்தியுள்ளவர்களும் விற்களையும்௮ும்புகளையும் தூணீசங் 

களையுமுடையவர்களும் பயங்கரமானவில்லுள்ளவர்களுமானஅந்தப் 

பாண்டவவிரர்கள் காம்பகவனத்தினின்று புறப்பட்டுத் தசார்ணதேச 
த்துக்குவடபுறமாகவும் பாஞ்சாலகாட்டுக்குத்தென்புறமாகவும் யக் 

ருல்லோமதேசம் சூரஸேனதேசம் இவைகளின்நஈடுவா கவும்சென்று 

யமுனாகஇியைவந்தடைந்தார்கள். பிறகு ௮வர்கள் காலால்நடந்து யமு 
னையினுடையகென்கசையை௮டைந்து காடுவிட்டுக்காடுபுகுர்து மேற் 

குழுகமாகச்சென்றார்கள், வில்லாளிகளானபார்த்தர்கள் ரமணீயமான 

வன துர்க்கங்களிலும் ௮ழகானசிறியதடாகங்களிலும் ஈ தகளுடைய 

ஸங்கம்ஸ் தலங்களிலும் பறீபலவிதமான வடிவங்களுளளவைகளும் பற் 

பலகொடி.களால்சூழப்பட்டவைகளும் புஷ்பங்களால்கிறைரந்தவைக 

ளும் மனத்துக்குப்ியமானவைகளும் ஈகல்லவாஸனையுள்ளவைகளும் 

மனத்.துக்கன்பமானவைகளும் புஷ்பங்களால் விளங்குகறவைகளு 

மானமாங்களைப்பார்க்கின்றவர்களும், மனத். துக்கன்பமானபுஷ்பவாஸ 

னைகளையும் பழங்கருடையவாஸனைகளையும் மோர் துபார்க்கின்றவர் 

களுமாக வஸித். துகொண்டிருந்தார்கள். பெரியவில்லையேர் தியவர்க 

ளும் மஹாபலசாலிகளும் சத்ருக்களுடையபட்டணங்களை ஐஜயிக்கும் 

தீன்மையுடைபவர்களுமான பாண்டவர்கள் ம்ருகஸக௦ ஹங்களை௮டி. த் 

துக்கொண்டு பன்னிரண்டுவர்ஷகாலம் வனவாஸஞ்செய் துவிட்டு, ௮ப் 

பொழுது தங்களை வேடர்களென்றுசொல்லிக்கொண்டு மத்ஸ்யராஜ 

னதுடையதேச த் இல்ப்வேசித்தார்கள். பெரியவில்லுள்ளவர்களான 

பாண்டவர்கள் அவ்விடத்தில் தெளம்யரை விட்டுவிட்டார்கள். ௮ந் 
தீ.த்தெளம்யரும் ஒர்௮ச்ரமத்தில் ௮க்கிஹோத்ரீத்தைச்செய்.துகொ 

ண்டு ஒருவருக்குந்தெரியாமல் வஸித்துவந்தார். மஹாத்மாக்களான



௨௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அக்தப்பாண்டவர்கள் சென்றபிறகு இர்தாளேனன்முதலானவர்கள் 
தர்மபுத்ரர்சொற்படி. தவாகையையடைர்து தேர்களையும் கு திரைகளை 
யம் காப்பாற்றிக்கொண்டு மனக்கவலையற்று ஸ-ு5மாக மறக் grasa 
தீதுக்கொண்டிருக்தார்கள். பிறகு த்ரெளப இயானவள் விசாடதேச 

SO SUM GH ராஜாவைபபா£தது, * ang ot! வயலில புசுமநதை 

களிருக்கும் இடத்தை௮டைந்திருக்கின்ற ஒற்றையடிப்பாதைகள் 

காணப்படுகன்றவற்றைப் பாரும். கரொமங்களுபையவும் ஈகாத்தினு 

டையவுமானபூர்தோட்டங்களிலுள்ள மாங்களையும் பாரும், விராட 

னுடையசாஜதானியான தூரத் இலிருக்குமென்பது வெளியாகிற து. 

இவவிடத்இல் இந்தப்பின்னிரவுமுழுமையும் வாஸஞ்செய்வோம். 

எனக்கு ச்ரமம் ௮இகமாயிருக்கிறது '” என்.றுதெரிலித்தாள், ௫ 

wy Fare ot, “wr shy gs Br! sew! தாமரையிதழ்போன்றகண் 

களையடையவளான இர்ததெளப இியைக் சைகளால்தூக்கக்சொண்டு 

ஒருமுகூர்த்தகாலம் ஈடந்துபோ, ஐ. பரதச்ரேஷ்ட !! பிறகு, விராட 

னுடையஈகாமானது ஸமீபிச்கப்போடிறெது. சாஜ.தானியில் வஸிப் 

போம். வனம் ஈம்மால் விடப்பட்ட்து போலும்” என்றுநியமிக்க, 

நகுலன், *ராஜமோ.! முற்பகலில்வேட்டையாடி.க் கானகத்தில் ம்ரு 

கங்கள் என்னால்கொல்லப்பட்டன. ம்ருகங்களைக்கொல்வ தல் விரு 

ப்பமுற்றவ.னும் வேகமாகஜ$கன்றவனுமான கான் மேடுபள்ளமூள் 

ளதும் எவ்விதத்தாலும் ப் வேசிக்கமுடியாததுமான காட்டில் வெகு 

தூசம் நடந் இருக்கின்றேன், ௮ திசவெய்யிலால்மிக்ககாபத்தைய்டைர் 

இருக்கான் இவளைஎடுத் துச்செல்வதற்குச் சக் இியற்றவன் ”” என்று 
மறுமொழிகூறினான். யு.இஷ்டிரர், ஓ ஸஹ தேவ 7 நீ த்செளபதியை 

எடுத். துக்கொண்டு ஒருமுகூர்த்தகாலம்செல். விராடராஜ.தானியில் 
வஸிப்போம். வனம் நம்மால் விடப்பட்டது போலும்” என்றுநிய 

மிக்க, ans sar, **(ராஜரசே?) கானும் தாசமுள்ளவனும் பசியி 

னால்துன்பமுற்றவனுமாயிருக்கிறேன் ; ௮இகச்சமத்தை௮டைநர் திருக் 
றேன். உமக்கு மங்களமுண்டாகட்டும். நான் இவளைஎடுத்துக் 

கொண்டுசெல்வதற்குச் சக்தியற்றவனாயிருக்கிறேன் ”” என்,று மறு 

மொழிகூறினான். ய இஷ்டிரர், 4 ஒ.! வீரனே ! ௮கன்றகண்களையுடைய 
வனே ! அர்ஜுனா! நீ தாமரைப்பூவின்இதழ்போன்றசண்ணையுடைய 

வளும் தருபதராஜனுடையருமாரியுமாகிய இர்தத்ரெளபதியை விர 

ஸிம்மம்போல இசண்டுகைகளாலும் தூக்கிக்கொண்டு ஒருமுகூர்த்த 

சாலம் க்ஷமமாசச்செல். “சாஜதானியில் வஸிப்போம். வனம் ஈம் 

மால்விடப்பட்ட தபோலும் ” என்.றுநியமித்தார். பிறகு, குருவான



விராடபர்வம். டெ) 

தீர்மபு தீருடையவார் த்தையைக்கேட்டு மிக்கமனக்களிப்புற்றவலும் 

பொறிகளை ௮டக்கெவவனும் சிறந்தகைகளுள்ளவனுமான அர்ஜு 

னன், தோஷமற்றவளும் இனியதோற்றமுடை.யவளுமானசாஜகுமா 
ரியை இரண்டுகைகளா லும்தூக்கக்கொண்டு சென்றான். ஜடையுடைய 

வனும் மாவுரியுடுத்தவனும் அம்புகளையும் அம்பராத்தூணிகளையும் 

வில்லையும்தரித்தவனுமானரஜுானன், ச்ரெஷ்டமான இடையை 

யுடையவளும் சிறுமியும் நீண்டகண்களையுடையவளுமான தீரெள 

பதியைத் தோளில்துக்கிக்கொண்டு விராடககரத்இன்யுருகில்வஈது 

இறக்கினான், 

  

ஏழாவது அத்யாயம், 

பாண்டவப்ரவேசபர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

--- அச —— 

(பாண்டவர்கள், தங்கள்ஆயுதங்களைக்கட்டிவைத்ததும், தங்களுக்த 

ஸங்கேதமான பேயர்களைவைத்துக்கொஸ்டதும்,) 

அ்தத்தாமராஜா, விராடராஜதானியைதுடைதலும், ௮ர்ஜு 

னனைப்பார்த்து, **ஐ./ புருஷுச்ரேஷ்ட ! பந்தப்? இக்தஅயுதங்கள் 

எவ்விடத்.இல்வைக்கத்தக்கன ? இலைகளைப்பா துகாப்பது எவவிதம ? 

௮ப்பனே ! நாம் ஆயுதங்களோடுகூடியவர்களாகவே பட்டணத்தில் 

ப்ரவேசிப்போமானால் இந்தாகாத்தஜனங்களுக்கு ஸுதேஷமின்றிப் 

பயத்தைஉண்டுபண்ணு?வாம். கரச்சேஷ்ட ! காண்டிவமோ மூவுல 

கங்களிலும் ப்ரஸித்திபெற்றது, ய! இக்தவில்லைஎடுத் துக்கொண்டு 

ஜனங்களுள்ளபட்டண த்தில் சாம்ஸஞ்சரிப்போமானால் த்ருதராஷ்ட்ர 

புஇ்சனான ஓர்யோ தனனுக்கு எவ்வாறு தெரிவிக்கப்படாதவர்களா 

வோம் ? ஸம்சயமில்லா மல் மனிதர்கள் ஈம்மை விரைவாகுறிவார்கள். 

௮ஜ்ஞா தவாஸகாலத்தைத்தாண்டாமல் ஈம்முள் எவனாவதுஅறியப் 

பட்டால் மறுபடியும் நாம் பன்னிரண்டுவாஷகாலம் வனத் இல்பாவே 

இிக்கவேண்டும். ஆதலால், சஸ்தரங்களையெல்லாம் ஏதாவது ஓரி 
டத்தில் மறைத்துவைத்துவிட்டு உத்தமமான இக் தப்பட்டணத் இல் 

ப்ரவேடுப்போம். வுப்படிச்செய்தால் ஈன் குசெப்பப்பட்ட தாகும்” 

என்றுகூறினார். மஹாகர்த்தியுள்ளவளும் சத்ருவிரர்களைக்கொல்லு 

கின்றவனுமானர்ஜ.ுஈனன், ௮ஜாதசத்ருவினுடையவார் ததையைக் 

கேட்டு அவரைப்பார்த்து, ** சாஜரே.! பயங்காமூனனொகளுள்ள தும் 
  

  செல்வதைப் ee வலயம் வலயம் மடக் அமக அகட்டு. 

1 : வராசோஹா௦' என்ப துமூலம்.



& Hy ஸ்ரீமஹ்ர்பர்ரதம், 

ஏறமுடியாததும் பெரிதுமானஒருவன்னிமாமானது இதோ கானகத் 
இல் சுகொட்டினருடுல் சாணப்படுகிறது. இந்தமாமானது வழியை , 
விட்டுவிலியஇட,த்தில் முளை த் திருப்பதால் மனிதர்களால் அடையப் 

படுறெதில்லை. இழ விசாலமானதும் கான்குபக்கத்து அம்பாவியிருக் 

இன்றகளைகளுள்ள தும் காக்கைகளால் அடையப்பட்ட துமாயிருக்கி 

pg. இந்தவன்னிமாத்தை "ஸ்கேஹத்தோடுகூடியதாகவும்ஏறமுடி 

யாததாகவும் கான் காண்டுறேன், இந்தச்சுடலையினருகில் விசேஷமாக 

யாதொருவிட்டையுங்காணோம், ராஜே. இந்தமாத்திலஆயுதங்க 
ஊாக்கட்டிவைத்துவிட்டு நாம் ஈகாத்தில்ப்வே௫ிப்போம். பார்த்தசே. 

இக்தவன்னிமாத்தினிடத் தில் மனிதர்கள் ஒருவரும்காடமாட்டார்கள். 

தோல்மயிர்எ லும்பு இவைகளால்மூடப்பட்டதும், வில்லினுடையகாண். 

கயிற்றினால்சு.ற்றப்பட்டதுமான ஒருபுருஷஸ்வரூபத்தை விற்களால் 

அமைத்துக் கழுத்ில்சுருக்கட்டு உயிரைவிட்டவன் போல் மரத்தில் 

கட்டி ஆயுதங்களை இதில் இவ்வாறுவைத்துவிட்டு நாம் arg Bera 

வே௫ப்போம். இவ்வாறு செய்தால் வனத்தில்ஸஞ்சரிக்கின் றமனிதர் 

கள் இம்மாத்தை௮ணுகமாட்டார்கள். மனிதர்கள்யாவரும் இவவி 

டத்தில் அயுதமிருக்கிறதென்பதை அறியமாட்டார்கள்” என்றான். 
பரதச்சேஷ்டமே! அக்தத்தனஞ்சயன் தர்மாத்மாவானராஜாவைப்பார் 

த்து இவ்வாறுசொல்லிளிட்டுச் சஸ்.த்ரங்களைவைப்பதற்குஆாமபித் 
தான், க துமலைகளுக்கொப்பான துபாண்டவர்களும் ௮ந்தஎல்லா 

ஆயுதங்களையும் தூணீரங்களையும் நிகாற்றடளிபொருக் இயக் இகளை 

யும்சேர்த் துக்கட்டினார்கள். பிறகு யு இஷ்டிரசாஜர் ஸஹூதவனைப்பார் 
த்து, “ஏ! வீரனே! நீ இந்தவன்னிமாச்இலேறி இதில் ஈம்முடைய 

ஆயுதங்களை வை” என்றுசொன்னார். இவ்வாறு குர் இபுதாரரும் பரத 

ச்சேஷ்டருமான யுதிஷ்டிரர், ௮ந்தலஹூ தவனைப்பார்த்துக் கட்டளை 

யிட்டு ஆயுதங்களை ௮ர்தமாத் தில்வைப்பதற்காக மறுபடியும் தனஞ்சய 

னைப்பார்த்துச்சொல்லினர், சத்ருக்களை த்தபிக்கச்செய்பவலும் குரு 

நந்தனனுமானர்ஜுஈனன், தேவர்களையும் மனுஷ்யர்களையும் பிசா 

சங்களையும் ஸாப்பங்களையும் சாக்ஸர்களையும் நிவாதகவசர்களையும் 
பெளலோமர்களையும் ஒருவசாலும்ஜயிக்கமுடியாதவர்களான காலகே 

யர்களையும் இன் லும்மற்றவர்களையம் ஒற்றைத்தேோசாளியாகவேஜயித்த 
தும் செல்வத்தால்மிகுந்த மற்றத்தேசங்களையும்ஜ.யித்ததும் உச்ச 

ஸ்வரூபமுள்ள தும் மஹாகோரசமான தும் சத்ருக்களுடையகூட்டங் 

களை அழிக்கும்ஸ்வுபாவமுள்ள தும் பயங்காமுமானகாண்டிவத்தை 
perce 

I வளப்பம், SO, YELL,



விரர்டபர்வம், ௨௯ 

நாண்கயிறற்றதாகச்செய்தான். வீரரும் சத்ருக்களை த்தவிக்கச்செய்ப 

வரும் ௮சசர்களுள்உத்தமரும் ௮.இகமானதேஜஸுளளவரும் தர்ம 

நந்தனரும் பாண்டுபுதாருமானயு இஷ்டிர், குருக்ஷேதமத்தைக்காப் 

பாற்றினதும் எல்லாஉலகங்களையும்வசப்படுத்துவதும் எர்ப்பத்தி 

னுடையஉடல்போன்ற தும் மணிகளாலும் ஸ்வர்ணங்களாலும்அலங்க 
ரிக்கப்பட்டதும் எப்பொழு தும்௮ஸுரர்களையும் சாகஸர்களையும் பய 

மடையும்படிசெய்கின்றதும் உத்தமமுமானவில்லை நிமிர்ததபின்வைப் 

பதற்காக நிமிர்த்கார். கோபமுள்ளவனும் பாண்டுபு த்ரனுமானபிமஸே 

னன் ஒருவனாகவேமுன்பு இக்விஜயகாலத்தில் யுத்தத்இல் பாஞ்சாலர் 

களைஜயித்ததும், ௮கசேசுசத்ருக்களை த்தடுத்ததும், வஜ்ரத்தால்பிளக் 

ஒப்பட்டமலையின்ஒலிபோன்றராணொலியைக்கேட்சச்செய்து பகை 

வர்களைத்துரக்திபதும், ஸிர் துராஜனைஜயித் துப்பிடி.த்.த தும், கந்தமா 

தினபர்வதத்தில் க்சோதவசர்களைக்கொன்றதும், ௮த்புதமானசெங் 

கழுநீர்மலரை௮பஹரித ஐவந்ததும், போரில்த்ரிகர்த்தர்களைஜயித்து 
த்ர்சர்த்தசாஜனைவசபபடுத்திய துமானவில்லிலுடைய இந்தா னுடைய 

வஜ்சாயுதத்தையொத்தஸ்பர்சமுள்ள தும் வஜ்சங்களா லும்ஸ்வர்ணங்க 

ளாலும்அ௮லங்கரிக்கப்பட்ட துமான சாண்கயிற்றை௮ந்தப்பீமஸேனன் 

அவிழ்த்தான். மஹாராஜாவானயு இஷ்டிர்,மறுபடியும் ஈகுலனை ௮ழை 

த்து, ' எதனால் யுத்தத்.இல் எல்லாச்சதருக்களையும் நீ கொல்லவிரும்பு 

இராயோ, எந்தவில்லினால் நல்லதேசங்களைஜயித்தாயா அப்படிப் 

பட்டதும் சார்ங்கத்துக்கும்காண்டீவத்துக்குமொப்பான தும் ஸ்வர் 

ணத்தினால்சிதாவேல்செய்யப்பட்டதும் உறுதியுள்ளதும் இந்தசா 

யுதத் துக்குஒப்பானதும் உத்தமமானதும் உனக்குத்தகுந்ததும் ஈன் 

மூகச்செய்யப்பட்டதும் ௮லங்கரிக்கப்பட்டதுமான இந்தத்தனுஸை 

வைப்பதற்காக சாண்கயிற்றை௮விழ்த் துக்கொண்டுவா”” என்றார், மாத் 

ரீபுத்னும் நீண்டகைகளையுடையவலும் சிவர தமுகத்தையுடையவ 
ணும் மிதபாஷியும் பாண்டவலும் குலச்இலும்ரூபத்திலும்தனக் 
குஸமானனில்லாததுபற்றி ஈகுலனென்றுசொல்லப்பட்டவளும் யுத் 
தத்தில் (சத்ருக்களை) ௮லறச்செய்கன்றவலும் சூரஷலுமான அந்த 

நகுலன் எந்தவில்லினால் மேற்குத்திசையைஜ்யித் தானோ அர்தவில்லி 

னுடைய சாண்சயிற்றை௮விழ்த்தான். தர்மகந்தனா் ஸஹதேவனைப் 

பார்த்து மறுபடியும் சொல்லலானார். 4 சத்ருக்களை அழிப்பவனே யுத் 

55 Ho ஸாமர்.த்தியமுள்ளவனானநீ பகைவர்களான களிங்கர்களையும் 

தென்னாட்டுவீசரர்களையும் பகதவிரர்களையும் எ தஞ்ல்யுத்தத்தில் கொ 

ளுத்னாுயோ௮ந்தவில்லை சாணை ததளர்த்தி வைப்பதற்குக் கொண்



௩0 ஸ்ரீமஹாப॥ரதம், 

டுவா”? என்றார். ப்ரபுவும் சறர்தஒழுக்கமுள்ளவளலும் விரனுமான 

ஸஹதேவன் எந்தவில்லினால் தென்திசையைவென்றானோ அந்த 

வில்லை ராணை௮விழ்த்துவிட்டான். பாண்டவர்கள் ஒளிபொருக் இய 

வைகளும் (பகைவர்களைத்) துண்டிக்கும் திறமையுள்ள வைகளும் மிகக 

உறுஇயுள்ளவைகளும் மிக்ககூர்மையுள்ள வைகளும் ஸ்வர்ணமயமான 

பிடிகளுள்ளவைகளும பற்பலலிதங்களுமானகத்திகளையும் நாராசங் 
களையும் முபபது௮ஙகுலக்துக்குமேல்கீண்டிருக்கின்ற கத் இகளையம 

அம்புகளையும் அ௮ம்பருததூணிகளையும கதாயுதங்களையும் ஒன்றாகச 

சேர்த்துவைத்தார்கள். பிறகு பகைவர்ககாவாட்டுகின்றவரான தர்ம 

ராஜர், ஸஹதேவனைப்பாரத்து, “வீரனே! இந்தவன்னிமாத் இன் 

தேறி இகதமாத்தில் ஈம்முடையஆயுகங்களை வை, வீர. இதோ ஸமீ 

பத்தில் பசுஎன்கிறஒ நும்ருகமானது உயிரசைஇழக்து அறிவற்றிருக் 

இறது. இதை அறுத்து (இகன்தோலினால்) சம்முடையதனுஸ-ுுகளை 

நாற்புறத்திலுஞ்சுற்று”' என்றுகட்டளையிட்டார், இவ்வாறு சொல்லப் 

பட்டவனும் மிக்கபா ஹ-ஈபலமுள்ளவனுமான av an Sau oo தாமபுத் 

ரர்கூறியபடி.யே வன்னிமரத்துலேறி விரைவாக” வில்லுகளை (அ.இல் 

கட்டி மாட்டுத்மீதாலினால்) நன்ருகச்சுற்றினான். பகைவர்களால்ஜயிக் 

கமுடியாதவனும் வீரனுமானஹை தேவன் குளிர் காற்று வெய்யில் 

களினாலுண்டாகும்பயத் இனின்றும் மழையினின்றும் ஒருவிசமான 

கெடுதியும் நான்குபக்கத்திலுமுண்டாகாமல் பாதுகாக்கவேண்டுமெ 

ன்று எண்ணங்கொண்டு மறுபடியும் மறுபடியும் ௮ந்தஆயுதங்களை 

நன்ராகச்சுற்றி ஈல்லமூட்டமுளளவைகளாகச்செய்து மழைபெய்யும் 

பொழுது எந்தஇடத்தில் குறுக்காகமழைச்சரால் ௮ர்தஆயுதங்களில் 

அடிக்கும்்என்௮ுஎண்ணினானோ ௮ந்தஇடத்தில் அ௮ந்தஆயுதங்களை 

உறுஇயுள்ளகயிற்றினால் ஈன்முகக்கட்டி இறுக்கனொன், பிறகு பாண் 

டவர்கள் 1ப்ராயோபவேசத்தினால் உலர்ந்ததும் ஈரம்பு௪ லும்புதோல் 

இவைகளோடுகூடியதும் ஸமீபத் திலிருக்கின்றதுமான உஞ்சவ்ருத் இ 

செய்தறெவனுடைய (உயிரில்லாத) ஒருசரீரத்தைக்கொண்டுவந்து 
வில்லுகளின்மத்இயில் கட்டினார்கள். உபாயத் தில்ஸமாத்தரான ௮வா 

களனைவர்களும் உரக்கக்கர்ஜித் துக்கொண்டு, '*கட்டப்பட்டி ரக்கின்ற 

இந்தச்சவத் னுடைய வூர்க்கந்தத்தினால் வனத் இல்ஸஞ்சரிக்கின்ற 

மனிதர்கள், * இரதவன்னிமாமானது சவத்துடன்கூடியது' என்று 

தாசத்இலிருர்து விலக்கிவிடுவார்கள் ?” என்று சொல்லிக்கொண்டார் 

கள், பிறகு தர்மபுத்தியுள்ள௮ர்தபு திஷ்டிமஹாராஜர் ஸஹூதவ 

1 ganrmdoan way dues son Bug gaa se. 
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னைப்பார்த்து, ஓ. பாண்டவ. நல்லறிவுள்ளவனே ! இந்தப்சாம் 

மணசரீரத்தைக் கயிறுகளால்இறுக்கிக்கட்டி. இக்சமாத்தில் விஸ்தார 

மானவையும் அடியில்உறுதியுளளவையுமானகிமாகளின்மீது ஈன்றா 

கக்கட்டி.விடு” என்று சொன்னார். ஸஹு'2தவன் ௮ர்தவார்த்தையைக் 

கேட்டு அந்தப்பிணாக்தை ௮வ்விடத் இில்கட்டினான், யு இஷ்டிரர், சத்த 

ராயிருர் துகொண்டு, * வரன்களைக்கொடுக்கின் றப்ம்மதேவரையும் இக் 

தீரனையும் குபேசனையும் வருணனையும் வாயுவையும் ருத்ரரையும் 

யமனையும் விஷ்ணுவையும் சந்தாரஸ-மிர்யர்களையும் தர்மதேவதையை 

யும் பூமியையும் ஆகாசத்தையும் இக்குக்களையும் ௮வ்வாறேமூலைத் 

இசைகளையும் வஸுக்களையும் மருத் துக்களையும் ௮ தஇிகதேஜஸுள்ள 

ஹூக்கியையும் மனத்இனால்ஈமஸ்கரித் தும் இவ்வுலகத் இல் பகலிலும் இர 

விலும் ஸஞ்சரிக்ெறவைகளாகச்சொல்லப்பட்ட ப்ராணிகளைஈமஸ்க 

ரித். தும் ஈல்லவாரதக்தையுடையமற்றவர்களையும் ஈமஸ்கரித் தும் அவர் 

களை நான் சாணமடைக்தேன். ௮திகபலமுள்ளவைகளரன எல்லாஆயு 

தங்களையும் மஹாதேவர், வாயு, வனஸ்பதஇகள், மலைகள், சர்தான், 

ஸூர்யன் இவர்களிட்த்தில் கான் அடைச்சலமாகக்கொடுத்திருக்கி 

றேன். இவை பதின்மன்ருவதுவர்ஒம்முடிர்தவுடனே என்னிடத்தி 

லாவது அ௮ர்ஜுனனிடத்திலாவ.து கொடுக்கத் தக்கன பிமனிடத்தில் 

கொடுப்பதுகூடா து. இசதவ்ருகோதான் கோபமுளளவன்; தீருதசாஷ் 

ட்சருடையபுத்ரர்களிடத்தில் பொறாமையினால் எப்பொழுதுமே கோ 
பங்கொண்டவன். கோபத்தினுலுண்டான மாத்ஸாயத்தையுடைய 

௮வன், குறித்தகாலம் நிறைவேறுவதற்குள்ளாகவே தருதசாஷ்ட்ச 

குமாரர்களை அடிப்பான், ௮தனால் எமக்கு மறுபடியும் எப்பொழுதும் 

வனவாஸஞ்செய்யும்படி நேரிடும். ௮ர்தக்சாலம் நிறைவேறினபிறகு 

தார்த்தராஷ்ட்ரர்களைக் கொல்லப்போடிறோம். இப்படிச்செய்வது தர் 

மமும் அர்த்தமும் காமமும் சத்தியும் நிறைந்தபுகழுமாகும், இவை 
யனைத்தும் உயிரும் என்னுடையஅதீனமாக இருக்கின்றன ) ஸம்சய 

மில்லை?” என்றுகூறினார். சத்ருக்களை த்தபிக்கச்செய்பவசே ! தேவதை 

களைஈமஸ்கரித்து வன்னிமாத்தையும் பா தக்ஷிணஞ்செய்து நகரத்தைக் 

குறித் அச்செல்வதற்குப் புறப்பட்டிருக்கனெறவர்களும் தர்மத்தை௮றி 

ந்தவர்களும் ப்ராதாக்களுமான ௮வர்களனைவர்களும் ஒன் றுசோந்து 
மாட்டிடையன்முதல் அட்டிடையன்வரையிலுள்ள வேளாண்மைத் 
தொழில்செய்பவர்களுள் யாராவ துஒருவன் தற்செயலாய் ௮ந்தஇடக் 

இல்வருவனேயாகில் அவனைப்பார்த்து அடிக்கடி (அர். தவன்னிமாத் 

தைக்) காட்டி, '' நூற்றெண்பதுபிராயமுள்ளவளும் வெகுகாலம் ஜீவி



௩.௨ ஸ்ீமஹாபாரதம், 

.த்இிருந்தவளுமான எங்களுடையதாயானவள் இதோ ஸமீபச்தில் மரு 

த்யுவுக்குவசமானாள். (எங்களுடைய) குலதர்மப்படி. இவள் அக்னி « 

ஸம்ஸ்காரஞ்செய்யப்படவில்லை. எங்களுடைய குலதர்மம் இப்படிப் 
பட்டத.” என்று இவ்விதம் சொன்னார்கள், அவர்கள் ஸர்தோஷ 

மூடையவர்களாக, “ துக்கங்களால்பீடி க்கப்பட்ட எங்களுடையஇந்த 

த்தாயானவள் இந்தஇட த்தில் ஸ்வர்க்கத்தை௮டைர் துவிட்டாள். மரி 

த்தவளை அ௮க்னிஸம்ஸ்காரஞ்செய்யாமல் இவ்வாறு மாச்தில்கட்டுவ த, 

கானகத் இல்ஸஞ்சரிக்கின்ற சாட்டாள்களும் வேடர்களுமானஎங்க 

ளுக்கு, முன்னோர்களால் பண்டைக்காலம்தொட்டு அ௮னுவ்டிக்கப் 

பட்டுவருசன் ற குலதர்மமாயிருக்கின்ற து” என்ற வார்த்தையை 

எல்லோரும் கேட்கும்படி சொல்லிக்கொண்டு தசையனை த்தையும் எ இ 
ரொலிஇடும்படி செய்தார்கள், இவ்வாறு ௮வர்கள் ஒயு.தங்களை ஈன் 

மூகக்கட்டி ௮ந்தவன்னிமாத்தில்வைத்து நான்குபக்கத்திலும் கோ 
ஷித்துக்கொண்டு விராடஈகாத்இினருகில் வந்தார்கள். பிறகு பீட 
ளேனனும், அர்ஜுனனும், மாத்ரீபுத்ர்களான ஈகுலலஹதேவர்க 

ளும், யு தஇஷ்டிரரும், சாஜபத்னியும் ழடெயஇடையுள்ளவளுமான க்ரு 

ஷ்ணையும் அப்பொழுது முன்சொல்லிக்கொண்டதுபோல விசாடகக 

ரத்தில் பாவேடித்தார்கள். யு.இஷ்டிரர், விராடதேசத்இல் மத்ஸ்ய 
சாஜனான விராடனுடையலமீபத்தில் பதஇின்மூன்றாவதுவர்ஷம் ௮ஜ் 

ஞாதவாஸஞ்செய்வதற்காக விரைவாகத் தங்களுக்கு ஜயன், ஜயே 

சன், விஜயன், ஜயத்ளேனன், ஜயத்பலன் என்ற மறைவானபெயர் 

களையிட்டார். * அபத. துநேருங்காலங்களில் இர்தப்பெயர்களாலேயே 

நாம் பாஸ்பாம் ௮ழைத்துக்கொள்வோம் ' என்.றும் வரையறைபண்ணி 

னார். பிறகு, பாண்டவர்கள் ப.இன் மூன்றாவதுவர்ஷம் விராடஈகாத் 

தில் ௮ஜ்ஞாதவாலஸஞ்செய்வதாக பர இஜ்ஜஞைபண்ணினபடி. பெரிதான 

விராடாகாத்தில் புகுந்தார்கள். 

எட்டாவது அத்யாயம். 

பாண்டவப்ரவேசபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 

—— <P ee 

(யுதிஷ்டிரர் துர்க்காதேவியை ஸ்தோத்ரம்சேய்தது,) 

    

மனேஜ்ஞமானவிராடாசாத்தைக்குறித்துச்செல்லுனெற யு.தி 

ஷ்டிரர், மூவுலகங்குளூக்கும்ஈச்வரியும் பசோதையின்கர்ப்பத் இில்தோ 
ன்றியவளும் காசாயணருடைய உத்தமமானப்ரீ இக்குப் பாத்ரமான
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வளும் சர்தசோபருடையச்ருஹ த்தில் இத்தவளும் மங்களசரியும் 
வம்ச, த்தைவருத் ் திசெய்கன்றவளும் சம்ஸனைஒட்டினவளும் ௮ஸு*ரர் 

களுக்குகாச.த்தைஉண்டேண் ணுஇின்றவளும் (sevens) கல்லில் 

மோதப்பட்டுகாயத்தைகோக்கச்சென்றவளும் வாஸ-ஈதேவருக்கு 

ஸஹோதரியும் இிவ்யபுஷ்பமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவளும் 

இவ்யவஸ்த்ரமுடுச் தியவளும் (சத்ருஸம்ஹாசத்தால்) விளையாடுகன் 
றவளும் கத்திகேடயங்களை த்தரித்தவளுமான அர்க்காதேவியை மன 

தீதினால் ஸ்தோதாஞ்செய்தார். எவர்கள் எப்பொழுதும் மங்களஸ்வ 

ரூபிணியாயிருக்கன்ற துர்க்காதேவியைப் பாபங்களுடையபாசத்தை ! 

இறக்குஙவ்தற்காகவும் புண்யத்தின்பொருட்டும் நினைக்கிறார்களோ 

அவர்களை, அவள், சேற்றிலகப்பட்ட பலஹீனமான பசுவைக் கரையே ; 

ற்றுவ துபோலப் பாபத்தினின் றுகரையேற்றுறொள், புஇஷ்டிரமஹா! 

ராஜர் அர்க்காதேவியை௮ழைத்து தம்இளையஸஹோதார்சளோடு 

ப்ரத்யகஷமாகத்தர்டுப்பதில் விருப்பமுற்றவராக மறுபடியும் பற்பல 

விதமானஸ்தோ ச்ரங்களுக்காகஏற்பட்டிருக்கிற நாமங்களாலே புகழ 
தீதொடங்கினார். 

: வரன்களைக்கொடுப்பவளே ! கறுத்ததிறமுடையவளே ! நித்ய 

யெளவனமுள்ளவளே / வேதத்தில்ஸஞ்சரிப்பவளே ! பாலஸ-டூர்ய 

னுக்கொப்பான வடிவமுடையவளே ! பூர்ணசந்தானுக்கொப்பான 

முகத்தையுடையவளே ! நான்குகைகளையுடையவளே ! நான்குமுகல் 

களையுடையவளே! பருத்திருக்ெற !ஸ்தனங்களையுடையவளே ! 

மயிலுடைய தோகையின்கிறம்போன்ற கங்கணங்களையுடையவளே ! 

கடகங்களையும் தோள்வளைகளையும்தீரித்தவளே ! உனக்கு ஈமஸ்கா 
ரம். ஏ? தேவி! ஸ்ரீமச்காசாயணருக்குப் பத்னியாயிருக்கின்ற 

ஸ்ரீம ஹாலக்ஷ்மிபோலவிளங்குஇளுய். ஏ.!ஆகா சத் தில்ஸஞ்சரிப்பவளே: 

உன்னுடையஸ்வரூபமும் ப்ரம்மசர்யமும் நிர்மலமானவை, நீ நீல 

மேகம்போலக் க.றுத்தநிறமுடையவளும் ஸங்கர்ஷணருடையமுகம் 

போன்ற முகமுடையவளுமாக இருக்கிறாய். இர்தாரத்வஜம்போல் 

நீண்டும் பருகத் தமிருக்கன்ற இசண்டுகைகளைத்தரித்தவளாகவும் பாத் 

சத்தையும் தாமனாப்பூவையும் மணியையும்'பாசத்தையும் வில்லையும் 

மஹாசக்ாத்தையும் இன்னும்பற்பலவித.ஐயு.தங்களையும் தரித்.துப் 

புவியில் பரிசு,த்,தஸ்த்ரீயாகவுமிருக்கிறாய். தேவி . நீ குண்டலங்களால் 

நிறைர் தகா அகளால்முலங்கரிக்கப்பட்டவளாசவும் சந்தாரனுக்கொப் 

பானமுகமுள்ளவளாகவும் விளங்குகிறாய். விசிதாமானமகுடத்தோ 
  

,_ 1 ஒருசொல்விடப்பட்டது. 

D@
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RF ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

டும் ௮ழயெ முடியப்பட்டுள்ளகூர்தலோடும் விளங்குகிறாப். ஸர்ப் 
பத்தினுடையஉடல்போன்றதும் ப்ரகாசிக்கின்றதுமான கடிஸ-௫தரத் 

தோடுகூடிய நீ வாஸு$ூயினுடையதேகத்தினால்சுற்றப்பட்டி.ருக் 
கின்ற மக்தாபர்வதம்போல இப்புவியில்விளங்குகிறாய் ; மயில்தோகை 

சளால்செய்யப்பட்டதும் உயாத்தூக்கக்சட்டப்பட்டதுமான கொடி 

யினாலும் விளங்குகிறாய். தேவி! கெளமாரவாதத் இலிருர்.துகொண்டு 

தேவலோகமானது உன்னால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது. ஆதலால், ந 

தேவர்களால் ஸ்தோத்சம்செய்யப்படுகருய் ; பூஜிக்கவும்படுகிறாய், 

|கூவுலகங்களையுமாக்ஷிப்பகற்காக மஹிஷாஸுரனைக்கொன்றவளே ! 

எனக்கு நீ ப்ரஸன்னையாகவேண்டும், தேவர்களுள் மேன்மைபெற் 

றவளே. நீ கருணைபுரியவேண்டும். ரீ மங்களத்தை உண்டுபண். 

/.ணுகிறவளாகவேண்டும். நீ ஜயஸ்வரூபிணியாகவும் விஜயஸ்வரூபிணி 

பாகவுமிருக்து யுத்தத்தில் ஜயக்தைக்கொடுப்பவளாகவிளங்குகருய். 

வாங்களைக்கொடுப்பவளானடீ இப்பொழுது எனக்கும் விஜயத்தைக் 

கொடு, ஏ! காளீ! காளீ! மஹாகாளீ! சாராயத்திலும் மாம்ஸதீ 

இலும் பசுக்களிலும் ப்ரியமுள்ளவளே ! பாவதங்களுள் ச்சேஷ்ட 

(மானவிர்த்பபர்வகமானது உனக்குச்சாச்வசகமான வாஸஸ்தானம். 

8ீ பூதங்களால் ௮னுஸரிக்கப்பட்டவள் ; இஷ்டங்களைக்கொடுப்பவள் ; 

இஷ்டப்படி ஸஞ்சரிப்பவள், எந் தமனிதாகள் கஷ்டத்தைநீக்கக்கொள் 

வதன்பொருட்டு உன்னைகினைக்கரொர்களோ, புவியில் எந்தமனிதர்கள் 

'விடியற்காலத் தில் உன்னைஈமஸ்கரிக்னெருர்களோ அவர்களுக்குப் 

புதர்கள் 8ச்வர்யமுதலியஎல்லாம் கிடைப்பது௮ரிதன்று. தர்க்கா 

தேவி நீ துர்க்கத்திலிருர்து (ப்ராணிகளைக்) கரையேற்.றுவ இனால் 

ஜனங்களால் துர்க்கைஎன்றெண்ணப்பட்டிருக்கறொய். அ௮ரண்யங்க 

ளில்கஷ்டப்படுெவர்களும் மஹாஸமுத்£த் தில்மூழ்குகின்றவர்களும் 

திருடர்களால் வழிமறிக்கப்படுகிறயர்களுமானமனிதர்களுக்கு நீ,உத் 

தமக தியாயிருக்கறாய். ஏ! மஹாதேவி! ஜலத்தைத்தாண்டும்ஸம 

யத்திலும் ௮ரண்யங்களிலும் ப்ரவேடக்கமுடியா தமலைச்காடுகளிலும் 
எந்தமனிதர்கள் உன்னைகினைக்கறார்களோ அவர்கள் கஷ்டத்தை 

அடையார்கள். நீயே ர்த்தி; ஸ்ரீதேவி; தைர்யலக்ஷமி; கார்ய 

ஸித்தி; ஹ்ரீ; கல்வி, ஸந்ததஇ) புத்தி) ஸந்த்யை; ராத்ரி; ஒளி) 

உறக்கம்) நிலவு; காந்த) பொறுமை); தயை, நீ பூஜிக்கப்படுவையே 

யாகில் மனிதர்களுடையபந்தத்தையும் மோஹத்தையும் புத்ரராசத் 

தையும் தனக்ஷயத்தையும் வயாதியையும் ம்ருச்யுவையும் பயத்தை 
    

! அகார்யத்தில்உண்டாகும் லெட்சம்,



பட கிர்ரிட்பர்வ ம், LGB) 

யும் விலக்குவாய், ஏ.! தேகி! தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவியே ! arg 
யத்தினின்று தவறியிருக்கன்ற அப்படிப்பட்டகான் உன்னைச்சாண 

மடைச்தேன் ; உன்னை முடியினால்வணங்கனேன். தாமரையிதழ்போ 

ன்ற கண்கத்யுடையவளே ! என்னை நீ பாதுகாப்பாயாக. ஏ! ஸத்ய 
ஸ்வரூபிணி ! நீ எங்கள்விஷயத் இல் ஸத்யமாயிருப்பாயாக. ஏ தூர்க் 

கையே ! பக்தர்களைக்காப்பாற்றுபவளே ! பக்தரிடத்இல் அன்புடைய 

வளே ! டீ என்னை*ரக்ஷிப்பாயாக”” என்று ஸ்'?தாதாரம்செய்தார். இவ் 
வாறு ஸ்தோத்ரஞ்செய்யப்பட்ட ௮ந்தத்தேவியானவள் பாண்டுபுத்ர 

ரான யு.இஷ்டி ரராஜருக்குத் தன்ஸ்வரூபத்தைக்காண்பித் து அருகில் 

வந்து ௮வரைப்பார்த்துப் பின்வருமாறுசொல்லலானாள், 4 சாஜனே ! 

மிக்கயாஹுபலமுள்ள்வனே ! ப்ரபுவே r என்வார்த்தையைக்கேள். 

யுத்தத்தில் சீக்ரம் உனக்கு விஜயமுண்டாகப்போகிறது. என்னு 

டையஅனுக்ரஹத்தினல் கெளாவஸளேனையைக்கொன்று ஜயித்து 

ராஜ்யத்தில் சத்ருக்கள் இல்லாமல்செய்து மறுபடியும் பூமியை௮னுப 

விக்கப்போகிழுய். ராஜனே /ப்ராதாக்களோடுகூடிப் பூர்ணமான ப்ரீ 

Bonu அடையப்போ௫ஜய், என்னுடையஅனுச்சஹ.ச் தினால் உன 

க்கு ளெளக்யமும் அஆ?ராச்யமுழுண்டாகும், உலகத்தில் தோல 

மற்றவர்களானஎவர்கள் என்னைஸ்தோ சசம்செய்வார்களோ அவர்கள் 

விஷயத்தில் ரான் தருப்கியடைந்து அவர்களுக்கு சாஜ்யத்தையும் 

ஆயுளையும் சரீரத்தையும் பு.த்ரனையும்கொடுப்பேன், சாஜனே? உன் 
னால் நான் எவ்வாறு நின்க்கப்பட்டேனோ, இவ்விதமாக எவர்கள் 
தேசாந்தாத்திலும் ஈசாத்திலும் அல்லது யுத்தத்திலும் சதீருக்களால் 

ஸங்கடம்கோந்தகாலத் திலும் காட்டிலும் பிரவேசிக்கமுடி.யா தகான 
கத்இலும் ஸழுத்ரத்திலும் கொடிகளாலும் செடிகளாலும் அடர் 

ந்தமலையிலும் நினைப்பார்களோ அவர்களுக்கு இவ்வுலகில் கிடைக்க 
௮ரிதானவஸ்.து ஒன்றும்இராது. ஏ.! பாண்டவர்களே இந்தஉத் 

தமமானஸ்தோதாத்தை எவன் பக்இயோடுகேட்பனோ, அல்லது 

படிப்பனோ அவனுடையகார்யங்களெல்லாம் ஸித்தியை௮டையும், 

என்னுடையப்சஸாதத் இனால் விராடஈகாத் இலிருக்கன்ற உங்களனைவ 

ர்களையும் கெளாவர்களோ அல்லது ௮ங்குவஸிக்கன்றமனிதார்களோ 
அறியமாட்டார்கள் ”” என்றாள். வரங்களைக்கொடுப்பபளான தூரக் 

காதேவியானவள் சத்ருக்களைஸம்ஹரிக்கும் திறமையுள்ளயு இஷ்டி £ 

aru sg இவவாறுசொல்லிகிட்டுப் பாண்டவர்களுக்கு ரக்ஷ 
யைச்செய்து அவ்விடத்திலேயே மறைந்தாள்.



௩௭ ஸீமஹாபாரதம், 

ஒன்பதாவது அத்யாயம். 

பாண்டவப்ர வேசபர்வம்., (தோடர்ச்சி,) 

— Ke — 
(யுதிஷ்டிரர், ஸந்யாஸிவேஷம்தரித்து விராடனுடையஸபையில் பா 

வேசித்ததும், மர்யாதைசேய்யப்பேற்று அங்கேவஸித்த தும். ) 

பிறகு, ௮ர்தப்பாண்டவர்கள் பரிசுத்சஜலமுடைய தும் மங்களத் 

தைஉண்டுபண் ஹுகன்றதும் தோஷமற்ற.தும் மஹரிஷிகளாலும் கர் 

தர்வர்களாலும் அ௮டையப்பட்டஜலமுள்ளதும் ap லகங்களுக்கும் 

மனோஜ்ஞமானதும் ஜஹ் அுமஹா்ஷியிலுடையபுத்ரிபுமான கங்கை 

யில்இறங்க ரிஷிகளையும் தேவர்களையும் பிதருக்களையும் (மந்தத்.துடச 

ன்கூடினதீர்த்தத் இனால்) தருப் இசெய்வித்தார்கள். சாஜாவானயு இவ். 
டிரர், (தமதுபிதாவான தர்மராஜர்) கொடுத் திருக்கன்றவாத்தைநினை 

த்து ௮அச்நிஹோத்ரஸலாதனமானஹவிஸை?ஹாமஞ்செய்.து மங்கள 

காமானஜபங்களைச்செய்து இர்தரனைத்தேேவதையாகக்கொண்டட£ழ்த் 

Barats sas கைகளைக்குவித்துக்கொண்டு (தம் பிசாவான) தர் 
மசாஜாவைச் சாணமடைந்து மெதுவாகறுழைத்துச் சொல்லுகரார், 

₹₹வசங்களைக்கொடுப்பவரும் ப்/ஜைகளுக்குப்பதியும் எனக்குப்பிதாவு 
மாயிருக்க்ற தர்மதேவர் ப்ஸன்னமானமனத்துடன் எனக்குவாத் 

தை அளித்தார். தாகங்கொண்டு ஜலத்தைவிரும்பிய என்னுடையஸ 
ஹோதார்கள் என்னால் ஏவப்பட்டு ஒருதபாகத் இல் ப்வே௫ித்தார்கள். 

அவர்கள், மஹாயுத்தத்தில் வஜ்ரபபாணியான இந்தானால் ௮ஸ-ஈரர்கள் 

தள்ளப்பட்டதுபோல உத்தமரான ஒருயக்ஷ்ரால் வனத்இல் தள்ளப் 

பட்டார்கள். நான் சென்று ௮வருடையஎல்லாவினாக்களுக்கும் விடை 

சொல்லி, வரன்களைக்கொடுப்பவரும் (எனக்குப்) பிதாவுமான௮ வரை 
ஸந்தோஷப்படுத் இனேன். ம ஹிமையுடையவசான அவர் ப்ரஸன்னராகி 

எனக்கு வானைவளித்தார், அவ்வாறே நேசத்துடன் என்னைக்கட்டிக் 

கொண்டு, *பாண்டுகந்தன! நீ விரும்புறதைப் பெற்.றுக்கொள, 

ஆகாயத் இல்கிற்கிறேன்; வானைக்கொ டுப்பவனாயிருக்கிறேன். என்னைப் 
பார்? என்று சொன்னார். நான், வரதரும் பிதாவும் ப்ரபுவுமான ௮வ 

ரைப்பார்தது, *பாபுவே, என்னுடையபுத்தியான.து எப்பொழுதும் 
தீர்மத் இல்பற்றுள்ள தாயிருக்கவேண்டும், என்னுடையஇர்தஇளைய 

ஸஹோதார்கள் பிழைக்கவேண்டும். அவ்வாறே நாங்கள் (அஜ்ஞாத 
வாஸத்.தக்குரிய/ ஸ்வரூபத்தையும் ஜயத்தையும்அடையக்கடவோம். 
விரும்பியபடி. எங்களுக்குப் பொறுமையும் சத்தியம் உண்டாகவேண்



விராடபர்வம். ௩௭ 

டும், எங்கள்வாதமான து ஸத்பமாக கிறைவேறவேண்டும்' என்று 

வேண்டினேன். அர்.தவரம் கேட்கப்பட்டபடி எனக்கு இப்பொழுது 

இடைக்கவேண்டும், அந்தத்தேவச்ரேஷ்டர்சொன்னது பொய்யா 

காது” என்றுசொன்னார். தர்மாத்மாவானயுதிஷ்டிரர் இவ்வாறு 
சொல்லிவிட்டுச் தர்மதேவதையையே த்யானஞ்செய்தார். ௮ப்பொழு 

தே அவர்௮துக்ரஹத்தினால் யு.திஷ்டிரருக்கு ஒருரூபம் தானாகவே 
உண்டாயிற்று, அப்பொழுது அந்தயு திஷ்டிரர் ஈல்ல்யெளவனமுடைய 

வரும் தரிதண்டங்களைப் பிடி. த்தவரும் கமண்டலுவையும் தலைப்பாகை 

யையும்தரித்தக்கும் ஈன்றாகச்சிவர இருக்கின்றதும் உத்தமமுமானகா 

ஷாயவஸ்தாத்தைத்தரித்தவரும் குடுமியுள்ளவரும் பவீத்சத்தைக்கை 

, யிலணிந்தவருமான ப்.சாம்மணசாகக்காணப்பட்டார். அப்படித்தோற் 
றியது ச்சர்யமாயிருந்தஅ. சாஜசே.! தர்மத்தைுறுஸ்டிப்பவர்க 

ளும் மஹாத்மாச்களும உத்தமமானதர்மத்தினுடைய உயர்ந் தபல s 

தைவிரும்புகின்றவர்களுமான ௮ந்தப்பிமஸேனன்முதலானவர்களுக் 
கும் ௮வ்விதமாகவே ஒருகஷணத்திலுள் (௮ஜ்ஞாதவாஸத்துக்குத்) 
திக்கபூஷணங்களும் வஸ்த்ரங்களும் மாலைகளும தோன்றிவிட்டன. 

பு தியஉருவமுள்ளவரும் ப்சதாபசாலியுமான யுஇிஷ்டிரமஹாசாஜர் 

£ அதர்வருபத் இனால் விளக்கினார், பிறகு, முதலில், ௮ந்த௮ரசர் வை 
டூர்யமிழைக்கப்பட்டவைகளும் வெண்ணிறமுடையவைகளும் தங்கத் 

தால்செய்யப்பட்டவைகளுமான பாச்சிகைகளைக் துணியால் சுற்றிக் 

கொண்டு, நிறைந்ததேஜஸுள்ளவலும் மிக்ககாக் தியால்விளங்கும் 

௮க்கிபோன்றவனும் கடுமையானவிஷமுள்ளஸர்ப்பம்போல நெருங்க 

முடியாதவனுமானவிராடனைத் தூசத்திலிருந்துபார்த்தார். அப்பொ 
முது ௮வர், ஸபையில்விற்றிருப்பவலும், கைகளைக்குவித்துக்கொண் 

டிருப்பவர்களும் விசிதரமாயும்பீற்பலவிதமாயுமிருக்கெற சஸ்த்ரங் 

களைக்கையில்பிடி த்தவர்களுமான மனிதர்களால் சூழப்பட்டவலும், 

இகை்ஷையையும் ௮௯்ஷரங்களையும மந்தரங்களையும் அறிந்தவர்களும் 

காணிக்கைக்குவியல்களோடு பாரவே௫க்கின் றவர்களுமானப்சா ம்மணர் 

களால்சூழப்பட்டவனும, யானைகளாலும்கு தஇிரைகளாலும் சூழப்பட்ட 

வனும், ம்ருகங்களா லும் யானைகளாலும் கூனர்களுடையகூட்டங்களா 

லும் நான்குபக்கங்களிலும்சூழபபட்டவலும், வெண்ணிறமுள்ள தும் 

உயர்க்ததுமான தலைப்பாகையினால்மறைச்சப்பட்டிருக்கின்ற தலைமயி 

ருள்ளவலும், விசிதாமானவைடூர்யச் தினாலிழைக்கப்பட்டகுண்டலங் 
களையுடையவனுமான விராடனை, தேவலோசத்தில் ப்ருஹஸ்பஇ 
      

1 (6 ப்சாம்மணருபச்இினால் ' என்பத பழையஉரை,



௩.௮) ஸ்ரீமஹர்பர்ரதம். 

இந்தானை ௮அடைவதுபோல் வந்தடைந்தார். மனிதர்களுக்க இபனான 
அர்தவிராடராஜன், வருகின்ற அரந்தப்பாண்டவரைக் கண்களிக்க 

நன்ராகப்பார்த்து அவரைக்குறித்து ௮ப்பொழுது தன்னுடையஸபை 

யிலிருந்த ப்மாம்மணா்ககைப் பலமுறை கேட்கலானான், 
 ப்ராம்மணர்களே ; காக் இயினால் குபோன்போன்றவரும் சிறந்த 

ரூபத்தால்பூமியைவிளங்கச்செய்பவரும் என்னுடையஸபையை நாடி. 

வருகின்றவரும் யெளவனமுள்ளவருமான இந்தப்ரரம்மணருடையதர் 

சனத்தை யாராவது இதற்குமுன் ௮றிரந்ததுண்டா ? சறந்தஸிம்மம் 

போன்றவரும் யானைக்கூட்டத்தலைவன் போன்றவருமானஇவர் ஸுவ 

ர்ணபர்வதம்போல விளங்குகிறார். அ௮க்னிபோலவும் ஸ-ுர்யன்போல 

வும் சர்த்ரனுடனும் ஈக்ஷத்ரங்களுடலும்கூடின & சிரணங்களுள்ள க்ரஹ. 

ம்போலவும் விளங்குகிறார். இவருக்கு வேலைக்காரனும், பானையும்,உய 

சத் தூச்கிப்பிடிச்சப்பட்டதும ஸு-மிர்யனைமறைச்கக்கூடியதுமான 

குடையும் காணப்படவில்லை. இவருக்குக் குண்டலமும் தோள்வளையும் 

மாலைகளும்இல்லை. நாலுகு திரைகளுள்ள தம் விசித்ரமான அவயவங் 

களுள்ளதுமான Tapia, சிறஈதயானைக்ஸும் புலிக்கும் பெரிய 

காளைக்குமஒப்பாயிருக்கிற இவர் க்ஷ்தரியரூபத்தை நன்கு sha@epr. 

தமக்கு௪.இரில்வரும் இவர் அலங்காரமில்லாதவசாயிருக தும் உதித்தி 

ருக்கற பாலல-டுர்பன்போல விளங்குகிறார், இவர் எல்லாவிதத்திலும் 

க்ஷத்ரியயாகவே தோன்றுகிறார். இரதானுக்குஸமானசாயிருக்கிற 

இவர் இப்போது நான்குஸமுத்ரத் இற்குட்பட்டபூமியையும் தள க்ககு 

இயுள்ளவராயிருக்கிருர். இவர் நிச்சயமாய் கூதரியர் தாம். இவர் சாஜ் 

யாபிலேகஞ்செய்துகொண்டவராரக ஏனக்குதி தோன்றுகிறார், ஏனெ 

னில், இவருடையரூபம யானைக்கும ஸிம்மத்திற்கும Magus Ap 

கும் ஒப்பாயிருக்கிறது. இரத பராம்மணர் எஈதஇஷ்டத்தைக் 

தேடுகிருசோ இவருடையயர்தஇஷ்டத்தையெல்லாம் நிச்சயமாய் 

நிறைவேற்றவேண்டும். இப்படிப்பட்டபுருவருடையதாசனம் என 

க்கு மிகவும்ப்ரியமானது. இவர் என்னுடையப்ரசானமானபாராம் 

மணர்களிலும் ௮திதிகளிலும் பொருள்களிலும் சத்னங்களிலும் பசுக் 

களிலும் வீடுகளிலும் இஷ்டபபடிக தடையின்றி ஸஞ்சரிக்கட்டும்”” 

என்று இவவிதம் ௮ந்தயு.இஷ்டிரரைக்குறித்துச் சொன்னான். ௮ரசன் 

அளவிடக்கூடாத தேஜஸுுடன்விளங்குகறெவரும் தரிதண்டத்தையும் 

சமண்டலத்தையும் அங்குசத்தையும் உறியையும்தரி;த் தவரும் வேறு 
வேஷத்துடன்ஸமீபத் தில்வருகிறவருமான அவரைப்பற்றி இவ்வாறு 
சொல்லிக்கொண்டு பாடாப்புடன. எழுர்இிருந்தான். ஸபையில்வர்த



விராடபர்வம், ௩௯ 

வரும் ராஹுவினுடையமுகத் இினின் றுவெளிப்பட்டுக் ரெணங்களால் 
தீபித்துக்கொண்டிருக்ெ ஸ-டர்யன்போன்றவருமான அுந்தயுஇல் 
டிரரைப்பார்த்து விராடராஜனுடன் கூடியதும் ப்ரம்மக்ஷத்ரியவைச்ய 
சூத்சர்களால்நிரம்பினதுமான அந்தலபையானது எழுந்திருந்தது. 

ப்சாம்மணேவேஷமுள்ளவரும் ஜயமடையத்தக்கவருமான ௮ந்தயு Heap 

டி.ரரால், * இவவுலகல் உமக்கு ஜயமுண்டாகட்டும் ' என்று முதலில் 
சொல்லப்பட்டவலும் வெற்றிபெற்றுவ்ருத்தயடைர்தவலுமான அந்த 
விராடராஜன் கைகூப்பிக்கொண்டு எ திர்சென்று ௮வரசைஈமஸ்கரித் 

தான். பூமியில் ப்ஸித்தனான.௮ர்தவிராடராஜன் கைகூப்பிக்கொண்டு 

அவரைப்பார்த்து மதுரமான op ரங்களுள்ளவார் ததையைச் சொல் 

ஸக்தொடங்கினான். ° 

“po! பகவானே? நீர் எவ்விடமிருக் அுவர்தீர் ? எதனைகிரும்பு 

இறீர? எங்கேபோகிறீர்? ப்ராம்மணசே ! நான் உமக்கு என்னசெய்ய 

(வேண்டும்? நீர் எனக்கு உம்முடையசல்லியையும் சத்தையும் குலக் 

தையும் கோத்ரத்தையும் அப்படி யே பெயணாயும் தேசத்தையும் 

் சொல்லும். ஸாதுக்கள் உண்மையான ப்ர இஜ்ஞையுள்ளவர்களாசவே 

யிருப்பார்கள். ஸர்யாஸிகளானப்ராம்மணர்கள் விசேஷமாய் மெய்யே 

சொல்லுவார்கள். நான் உமக்குத்தகுந்தபடி நடந் துகொள்ளுகிறேன். 

உம்மை அவமானப்படுத் துற தில்லை. உம்முடையவார் த்தையைமீறி 

ஈடக்கறெ.இல்லை. ஏனெனில், அக்னிக்குச்சமமான ப்சாம்மணர்கள் 

பூஜிக்கப்படாவிட்டால் விஷத் துடன்கூடிய ஸர்ப்பங்கள்போலக் குல 

த்தை நீறாக்கிவிடுவார்கள், ப்சாம்மணச்ரேஷ்டரே! பூமிமுழுமையை 

யம் உமக்குச்கொடுக்க ஸித்த ஞபிருக்ே றன். ஸளேனைகளும் பொக்க 
சங்களுமுள்ள பட்டணச்கையும் உமக்குக் கொடுக்கிறேன், நீர் எந்த 

அரசனுடைய தேசத்தினின்று இவ்விடம் வருகிறீர் ? இவ்விடச்இல் 

என்னகார்யம்செய்கிறீர் ” என்,று வினவினான். ய இஷ்டிரர், இங்கனம் 

வினவிய அர்தஅரசனைப்பார்தது, அடிக்கடி தர்மச்சைக்கவனித் ௪, 
6 ராஜரே / இந்தஸபையில் வார் திதைசொல்வதற்கு எவன்தான் 
தகைர்யமுடையவனாவான். ஆயினும், ப்ரஇஜ்ஞைசெய்தபடி நான் 
உண்மையைச்செரல்லுகிறேன் ; கேளும், என்னுடையகல்வியையும் 
சிலத்தையும் குலத்தையும் செய்கையையும் பிறப்பையும் தேசத்தை 
யும்கேளும். குருவின்உபதேசத்இனாலும் கியமத்தாலும் எனக்கு 
இர்தவாதமானது ஏற்பட்டி ரக்றது, குலமுறையை ௮னுலரிப்பதற் 
காகப் பிதீருக்கள் எனக்குக் கட்டளையிட்டிருக்இறார்கள். பாரபுவே 
ப்ராம்மணனாயிருக்கின்ற நான் வரதத்தை௮றுவ்டிப்பதற்காக கெள



௪0 ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ரஞ்செய் துகொண்டும் ஸர்யாஸஞ்செய் துசொண்டும் த.ரிதண்ட த்தைப் 
பிடி தீ துக்கொண்டுமிருக்கறேன். இது, சானே செய்துகொண்ட 

தன்று, 8ந்துபூதங்களாலும் சூழப்பட்டிருக்கின்ற என்னுடைய 

இந்த மானிடசரீரத்தைப் பாரும், இவ்வுலகில் என்னுடைய Bi gy 
இக்தரியங்களையும் சரீரத்தையும் பார்க்கின்றவர்கள் 86 துபே்களை 

யே பிதாக்களாகச் சொல்லுகிறார்களென்று கேள்வி, அந்தலவர்க 
ளும் மனுஷ்யர்களாயிருப்பார்களென்று கான் எண்ணவில்லை. கான் 

ஸ்வபாவச் இனால் பிதருக்களுக்குச் சமானனாகவுமிருக்கவில்லை. ராஜ 

சே! நான் வரதஞ்செய்துகொண்டிருக்கற ப்சாம்மணன். எனக்கு, 
கங்கன்” என். ்றுபெயர், உம்முடையதேசத் இற்குவர் திருக்கிறேன். 

நான் என்னுடையகர்மாவினால் சொக்கட்டானாடி வறுமையுற்றிருக்இ 

றேன்; இப்பொழுது ஸத்பவசனமுள்ள தபஸ்வியாக ஸஞ்சரிக்க 

றேன். நான் முந்தி யுஇிஷ்டிருக்கு ஸ்கேஹிதனாகஇருந்தேன். 
௮வர் விட்டில் வஸித். துக்கொண்டு அவருடைய சரீரமாகவேயிருந் 

தேன். நான் ௮வருடையவிட்டில் ஸுகமாக வஸித்துக்கொண்டி. 

oC ger; (per ௮வருடையாகரத்திற்கு ராஜாவாகவேயிருந்தேன். 

அவருடையவீட்டில் ஸ்த்ரீகள் என்னுடையஉத்தரவுப்படி நடந்தார் 

கள். எனக்கு ப்ரீ தியையுண்பெண்ணுறெதற்காகக் குதிரைகள் ௮ட 

ங்யெருக்தன. நான் முன் ௮வருடையபட்டணத்தில் எசைச்செய் 
தேனோ ௮தை ஒருபோதும் ஒருவளும் மாற்றின தில்லை. முன் ௮வ 

ருக்குஓப்பான பிராயமுள்ள ஸ்கேஹிதனாயிருந்த நான் மிக்கறுக்கத் 

அடன் பூமிமுழுதும் ஸஞ்சரித்தேன். நான் தரிடத்திலும் மனம் 

ஸமாதானமடையகில்லை, வாதஉபதேசத்தினாலும் கியமத்தினாலும் 
பாரத்தைவஹித் துக்கொண்டிருக்கிறேன். ராஜே! நான் !*வயாக்ர 

பாதர்' என்னும் ரிஷியினுடைய கோச்சத் இல்பிறந்தவன், நான் யுதி 
ஷ்டிரரிடமடைநர்த) ௮௧ ளெளக்யத்தையே தேடுகிறேன், ஆத்மா 
வுக்குஸமமான யு.திஷ்டிரருடையநஈடக்கையை நான் ஈன்றியறிவுள்ள 

வனாயிருப்பதால் உமக்குச் சொன்னேன். இநர்தஸந்யாஸாச்சமத்தை 

அடைந்திருக்கும் எனக்கு யு.இிஷ்டிரரும் நீரும் ஸஎமமானகுணமுடை 

யவர்களே, எனக்குத் தாயில்லை) தகப்பனில்லை ; பர் .துக்களில்லை ; 

ரூபமில்லை) ஸுகமில்லை; ஸந்ததியில்லை. எனக்கு இப்போது 
ஸுகமும் துக்கமும் விருப்பும் வெறுப்பும் போறதும் வருகறெதும் 

I புலிபோல்பகப்வதால் யமனுக்கு  வ்யாக்ரபாத " என்றுபெயர்; Bus 
யால், சாம் 'வ்யாக்ரபாத என்னும் யமனுடைய பு.தரரென்பது உண்மைப் 
பொருள்,



விராடபர்வம். PS 

ஸமமாகவேயிருச்சன்றன. கானஆசையினாலும் தன் இனாலும்விடப் 
பட்டவனாயிருச்கிறேன், இப்போது உம்முடையக்ருஹத் இல்வஸிப் 
பதற்காக இவ்விடம் வந்தேன். ஒருவராலும் செய்யமுடியாதகார்யத் 

தைச்செய்யும் என்னுடைய இந்தவார[தமோ இவ்கிடத்இல் ஒருவர் 
ag gC aT டுமுடி.வுபெறும், பிறகு, நான் என்னுடையசெய்கைகளால் 

உம்மை ஸந்தோவழமுள்ளவசாகச்செய்து மறுபடியும் எவ்கிடத் திற் 

குப்போக எனக்குஜிருப்பமிருக்குமோ ௮வ்விடத்திற்குப்போவேன். 

நான் எப்போதும் பாச்சிகைகள் ஆடுவஇல் இறமையுள்ளவன், பக்ஷி 

களின்சப்தங்களையம் மருகங்களுடைய !சப்தங்களையும் அறிந்தவ 

னானநான ௮பஜயமடைந்து ஆச்சயமற்.று ஸர்யாஸம்பெற்று பிக்ஷு 

தனாகஇருக்கிறேன் ” என்றுசொன்னார். 

௮வர் இவ்விதம் வார்த்தைசொன்னவுடன் விராடராஜன் கை 

கூப்பிச்கொண்டு ௮ந்தஸர்யாஸியைப்பார்த்து ஸர்தோஷமுள்ளமன த் 

துடன் மங்களகாமானஅ௮க்ஷரங்களுள்ள தும் மனத்இற்குஇசைந்ததும் 

ஸ்பைமுழுவதும் பாவியதுமானவார்க்தையைச் சொல்லத்தொடங் 

னான். **நீர் ௮பேச்ஷிக்றெவாத்தை நான் உடுக்குக் கொடுக்கறேன், 
உமக்குவிருப்பமிருந்தால் மத்ஸ்யதேசத்ைத ஆஇண்டுகொண்டிரும். 

அச்ஷ$வித்யையை அறிந் இருக்கெ றசூகாடிகள் எனக்கு ப்ரியமானவர் 

கள். நீரும் சூ துவிளையாடுகிறெவராயிருக்கிறீர், ஆகையால், br ores gp 

OU RUSH S அடைவதற்குத் தக்கவராயிருக்கிறீர், சக்சவர்த்திக் 

கொப்பானவசே ! வாஹனத்தையும் ஆஸ த்தையும் வஸ்தாச்தையும் 
போஜனத்தையும் ௮ரேகமாலைகளையும் ஆபரணங்களையும் வாஸனை 
தரவ்யங்களை ௮ணிதலையும், நீர் எப்பொழுதும் என்னோடுஸமானமாக 
வே அ௮னுபவிக்கத்தக்கவர். உம்மை எப்பொழுதும் பார்த்துக்கொண் 
டி.ரூப்பதை கரன் ப்ரியமாகஎண் ணுடறேன். அனர்த்தங்களால்பீடி க் 
கப்பட்ட உத்தமப்சாம்மணர்களாவது இதாஜனங்களாவது (தங்க 

ளுக்குகோர் திருக்கன்றசஷ்டக்தை நிவருத் திசெய்வதற்காக) உம்மி 

டத்தில் ஒடி.வருவார்களானால், நீர்விரும்புகெறபடி. அவர்களுக்குச் 
செய்யவேண்டி யகார்யங்களனை த்தையும் ரான் செய்வேன். எனக்கு 
இர்தவிஷயத்தில் ஸம்சயமில்லை. எவன் என்பக்கத்.தில் உமக்கு௮ப்ரி 
ய,த்தைச்செய்வனோ அ௮வனைச்சவனித்து சாட்டைவிட்டு ஒட்டுவேன், 
ஜிதேர்த்ரியரானநீர் எனக்குள்ளபொருள்களுக்குத் தலைவசாயிருர் த 

கொண்டு இவ்விடத்தில் வாலஞ்செய்யும் ” என்றுகூறினான். 
யு.இஷ்டிரர் சொல்லத்தொடக்குனார். * இதைக்காட்டிலும் என 

க்குமேலானஇஷ்டம் ஒன்றும்இல்லை. என்னால்ஐயிச்சப்பட்டபொரு 

I இங்குஒருசொல்விடப்பட்ட த. . 

D &



௪௨ ஸீமஹாபாரதம், 

சச் சிறிதும் சான்வைத் துக்கொள்ளுகற இல்லை. யாதொருவிதமான 
போஜனத்தையும் சான்திண்டேன், ரான் ஹவிஸைப் புஜிப்பவன் ; 
இரவில் தரையில்படுப்பவன், வாதத்தின்உபதேசத்ைகஅலுஸரித்து 
உறுஇயுள்ள ப்ரதிஜ்ஞை என்னால்செய்யப்பட்டிருக்கிறது, ராஜரே! 

ஒருவர்மேலும் சான் கோபமடையத்தக்கவனல்லன், ராஜே! இவ் 
விதமான ப்ரதிஜ்ஞையுடன் இங்குவஸிப்பதில் ௨வனக்கு எண்ணமிருக் 

றது) வேறுவிதமாகஇல்லை, மத்ஸ்யராஜசே ! மாசற்றவசே ! இவ் 

விதவாத்தை நீர்கொடுக்கவேண்டுமென்று நான்வரிக்கறேன், இந்த 
வாத்இினால் கான் தன்யனாவேன் ”” cre pm Dorr. 

இவவா.று மத்ஸ்யராஜனுக்கும் யுஇிஷ்டிரருக்கும் முதன்மை 

யானசேர்க்கையானது உண்டாயிற்று, விஷ்ணுவுக்கு வஜ்ரபாணி 

யானஇர்தானோடுசேர்க்கையண்டானதுபோல, விராடராஜ னுக்கு அர் 

தயு.திஷ்டிரரோடு சேர்க்கையுண்டாயிறறு. ஆஸனத்இல்வீற்றிருபப 

வரும் ப்ரியமானரூபமும் காட்சியுமுள்ளவருமான அவரைப்பார்த்த 

௮சசனுக்கு (போதுமென்கிற) தருப் தண்டாகவில்லை, யு.திஷ்டிரரும் 

இந்த்சன் தன்னுடையகார்தியினால் .ஸ்வர்க்கத்கத விளங்கச்செய்வது 

போல அந்தஸபையை விளங்கச்செய்துகொண்டிருக்தார், சாஜாவும் 
புருஷச்ரேஷ்டரும் விரருமான அந்தயுதிஷ்டிரர் இவ்விதம் ௮ப்பொ 

முது விராடராஜனோடுசேர்க்கைபெற்று விசேஷமாகப பூஜிக்கபபட்டு 

ஸுாசமாக வாஸஞ்செய்துவந்தார், அவருடைய அவ்விதஒழுக்கத் 

தை ஒருவரும்௮.றியவில்லை, 

பத்தாவது அத்யாயம். 

பாண்டவப்ர வேசபர்வம், (தொடர்ச்சி.) 

(பீமன் சமையற்காரவேஷந்தரித்து விராடஸபையில் ப்£வேசித்ததும், 
விராடன் அவனைச் சமையலஅதிகாரத்தில் நீயமீத்ததும்,) 

பிறகு, பயங்காமானதோறழமுடையவனும் ஸிம்மத் இனுடைய 
பசாக்ரமம்போன்ற பராக்ரமத்தையுடையவனுமான பீமன் சாணை 

பிடிக்கப்பட்டிருக்கன்ற இரண்டு சறந்தகத் இகளை ( இடையில்) கட் 
டிக்கொண்டும் காண்டியையும் மத்தையும் கையில்பிடி த. துக்கொண் 

டும் (த்ராக்ஷரஸமுதலான 8 துரஸங்கள்சேர்த்அச்செய்யப்பட்ட 

பஞ்சஸாசம்என்கிழ பானகத்தினாஓும்) (தேன் சர்க்கரைமுதலான 
மதுரவஸ்.துக்களின் சேர்க்சையினலுண்டுபண்ணப்பட்ட) ராகம்என்



விராடபர்வம். ௪௩ 

கிற ரஸத்தினாலும் ஷாடபம்என்கிறரஸத்இனாலும் ஈன்றாக நளைக்கப் 

பட்டதும் ஈனறுகப் பதம்செய்யப்பட்டதுமான பசமாட்டுத்தோலை 
யம் இஞ்சி 'ரஸத்தோடுகூடின 2ம்புடத்தையும் இருப்புப்பாதாதி 

தையும் கையில்பிடித்து மேற்குத்இசையில் காணப்பட்டான். கம்பீச 

மானரூபமுள்ளவளும் கறுத்ததுடை உடுத்தவனும் பர்வதசாஜலு 

டைய பலம்போன்றபலமுடையவனுமான அவன் சறந்தசேஜஸினால் 
ஸுூர்யன்போல இவ்வுலகத்தை ப்ரகாசக்கச்செய்துகொண்டு மத்ஸ்ய 

சாஜனைவுடைந்து நின்றான். யானைச்கூட்டத்தலைவன்போன்றவலும் 

ஆயிரஙகண்களையுடைய இந்த்ானுக்கு இளையஸ ஹோ தானான உபேந் 
தீரனுக்கும் யமனுக்கும் ஒப்பானவனும் மூ£வுலகங்களுக்கும் தலைவர் 

களான இந்தபா இதேலர்களுக்கு 9 Bu Busnes ஸ்ரீமக்காராயணணப் 

போன்றவளனுமான பீமன், சந்த்ரன் இரவைவிளங்கச்செய்வதுபோல 
விராடனுடையஸபையை விளங்கச்செய்.துகொண்டு வந்தான், வரு 

கஇன்றவனும் யானைக்கூட்டத்தலைவன்போன்றவலும் பாலஸூர்யன் 

போன்ற காந்இியுள்ளவலுமான அ௮வனைப்பார்த்த விராடராஜன் மனத் 

இல் பயத்தினால் கலக்கத்தையும்' அுக்கத்தையுமடைந்து அடிக்கடி 

எல்லாத்.இக்குக்களையும் நன்றாக உற்றுப்பார்த் துக்கொண்டு நல்லநிலை 

மையினின்றும் தவறினான். அவன், ஒசேதடையுடுத்தவலும் பகை 

வர்களுடையபடைகளைத் தடுப்பவனும் சாஜகுமாரனுமான அந்தப் 

பீமனை ஸபைக்குக் கொஞ்சதூசத்தில் கண்டு மனததளர்ச்சிஅடைந் 

தான். அங்குள்ளஜனங்களும் மிக்கபயமுற்றவர்களாக மெள்ள நான்கு 

பக்கத்திலுஞ்சென்ரார்கள், பிறகு, மத்ஸ்யகேசத்தாருச்குப் பதி 

யான விராடன் மிகுந்த துன்பத்தையடைர்து உவ்ணமாகப் பேறா 

மூச்சவிட்டுக்கொண்டி ஸபையிலுள்ளவர்களைப் பார்த்து, ஓஒ. ஜன 
ங்களே.! என்னுடைய இச்தலபையை நோக்கி வருகின்றவலும் கஜ 

ராஜனுக்கு ஓபபானவனும் யெளவனமுடையவனுமான இவன் யார் ? 

அகன்றமார்பும் தோள்களுமுள்ளவலும் ம்ருகராஜன்போலப் பலத் 

தால் மேம்பட்டவலும் ஸிம்மத்தையும் புலியையும்போல நடப்பவ 
னும் இவயபுருவன் போல ப்சகாசிப்பயலுமான இவனை என்னைச் 
சேர்க்தவர் யாராவதுஒருவர் இதற்குமுன் பார்த்ததுண்டோ ? பொன் 

மலையினுடைய ஒளிபோன்ற ஒளியுடையவனான இவன் சாஜலக்ஷ்மி 
யினால் ஒர்௮7சன்போல விளங்குகிறான். நிச்சயமாகவே இவன் க்ஷத 

ரியனாக இருக்கவேண்டும். ஏனென்றால், இவன் பிரம்சண்களை 

புடையவனான மஹேர்தாானுக்கு ஸமானனாயிருக்கிறான். ரூபத்தால் 

1) 2, வேறுபாடம, 
  

 



ச்சி ஸ்ீமஹாபாரத்ம், 

ஒப்பற்றவனான இந்த மஹாபுருஷன் இர்தானைப்போல இந்தப்பூமியை 
ஆளுவான். இவன் ஆகாயத்தில் பெருஞ்செல்வத்திலிருர்து ஈழுவி 

விழுர்த ஈஹுாஷனுடைய புத்னான யயாஇிபோல Bears a 
னின்று தவறின தர்.௮ரசனே என்.றும் என்னுடையஎண்ணம்”” என் 
ரூன். அந்தவிராடன், பலவிதமாக ஊஹித் அக்கொண்டி ருக்கும்பொ 

முதே, பாண்டுபுத்னான வ்ருகோதான், ஸபையைத்தாண்டி ௮௭௪ 

னைப்பார்த்து, 'ஜயமடைவாயாக'' என்றுசொல்லியும், ஸபைத்தலை 

வளையும் ஸபையிலுள்ளவர்களையும் ஸுகப்சச்னம்செய்தும் ஸந்தோ 

ஷிக்கச்செய்தான். 

பிறகு, பாண்கெந்தனன், (௮சசன்) எவ்வாறு தன்னிடத்தில் 

நாளடைவில் கருணையுள்ளவனாவனோ ௮வ்வாருனவாக்யத்தை ௮வனை 

கோக்க உரைக்கலானான். ** சத்ருக்களைக்கொல்பவரே / கான் உம்மை 

அண்டிப் பிழைப்பதற்காக வர் இருக்கேன். நீரே உலகத்இல் சிறந்த 

ஆதாரம். ஓ. சாஜமீர7 நான் சூதரன் ; 'நாலாவ.துவராணத்தைச் சார் 

தவன் ;) குருவினுடையஉபதேசத்தால் பரிசாரகத்தொழிலைச்செய்ப 

வன்) நல்லபருப்புக்களையும் சிறர்தாஸங்களையும் செய்யும்விதத்தை 

அறிவேன் ; ஈல்லமாம்ஸங்களையும் பக்ஷணங்களையும் பழங்களைச்சார் 

ந்த பலவிதமான ரஸாயனங்களையும் பச்வஞ்செய்வேன். மடைப் 

பள்ளியில் எனக்கு ஸமமான சமையற்காசன் இல்லை” என்று கூறி 

னான். மத்ஸ்யரசாஜன் அவனைப்பார்த்து மிகுந்த ஸந்தோஷமுள்ள 

வன்போல, “* குபோனும் சந்தரலும் இ௫்தாலும் ஸமார்யனும்போல 

ப்ரகாசிப்பவனே ! உன்னிடத்தில் ஒருவிதமான. சூத்ரத்தன்மையை 
யும் நான் காணவில்லை ”' என்று வணக்கத்துடன் ப்ரியமாயும் கம்பீர 

மாயும் மதுசமாயுமிருக்கன்ற வார்த்தையைச் சொன்னான், ** க் 

நிக்கும் ஸர்ப்பத் துக்கும்கிசசான தேஜஸுஈள்ள உனக்கு மடைப்டள் 

ளியில் இவவிதமானதொழில் தகுக்ததன்மு. கருடலுக்கும் கந்தர்வ 

னுக்கும் மஹாளர்ப்பத் துக்கும் ஒப்பானவனே .! நீ சமையற்காரனாக 

இருப்பதற்குத் தருந்தவனல்லை. நீ இப்பொழுது என்னுடைய 

ஸேனைத்தலைவனாகவும் த்வஜமுடையவனாசவும் சதத் இன்மீதேறினவ 

னாசவும் என்னுடைய யானைப்படைகளுக்குத் தலைவஞாசவும் இருப் 

பாயாக, நீ இழிவானதொழிலைச் செய்வதற்குத் தகுர்தவனல்லை, 

நீ இந்தப்பூமியை அளுவதற்குத் ககுந்தவளாயிருக்கிறாய் '” என்று 
கூறினான். பீமன், ** உக்ரமான அஜ்ஞையுடையவரே? நான் நான் 

1 6 பீமஸேன ' என்றெ சான்கு ௮க்ரம்களடங்கெ பெயருடை யவனென் 
பது உண்மைப்பொருள், வர்ணம்--ஜா.தி, எழுத்து.



விராடபர்வம், ௪டு 

க்ரவதுவர்ணத்தைச் சோந்தவனாயிருக்கறேன். உம்மிடத்தினின்.று 
இவ்விதமான பதத்தை நான் விரும்பவில்லை. கான் ஜாஇயில் சூத் 
ரன் ) வலலனென்று பெயருடையவன். உம்முடையதேசத்தை ௮ண் 
டிப் பிழைக்கவேண்டுமென்று எண்ணங்கொண்டு வந்தவன், நான் 
முற்காலத்தில் யு. திஷ்டிரருடைய மடைப்பள்ளியில் (எல்லோருக்கும்) 
அ௮ன்னடபானங்களைக்கொடுப்பவலும் எல்லாச் சமையற்காரர்களுக்கும் 

தலைவனுமாயிருக்கேன். அரசரே! யினும், என்னை நீர் ஏற்றுக் 
கொள்ளாவிட்டால் நான் வர்.தபடியே இவ்விடசத்இனின்று இரும்பிப் 

போவேன். ஏ? நரதேவரே! நீர் என்னை அன்னங்களை ஈன்றாகப் 
பக்வஞ்செய்யும் தொழிலில் ஏவும். ரான் உமக்குச் சமையற்காசனா 

உ யிருக்கறேன். ராஜரே.! பலத் தினால எனக்கு ஸமானமாக ஒருவ 

ணும் இல்லை. நான் எப்பொழுதும் கைச்சண்டைசெய்வதையே ஸ்வ 
பாவமாகக் கொண்டவன். ஐ. மாசற்றவசே.! நான் யானைகளையும் 

ஸிம்மங்களையும் எதிர்த்து எப்பொழுதும் உமக்கு ப்ரியத்தைச்செய் 

வேன். ஓ; ப்புவே/ பலங்குறை;தவலும் இழிவான செய்கையடை 

யவனுமான என்னைப்போன்றவீன் உம்முடையளேனைக்குத் தலைவனா 
யிருக்கக்கூடாது. சாஜசே! நாங்கள் எங்களுக்குரியதொழில்களால் 
தீருப்தியடைகிறவர்கள். உமக்கு விருப்பமானால் சமையற்சாச.னுடை 
பஸ்தானத்தில் எனக்கு ௮திகாரங்கொடும், பலத்தினாலும் வீர்யத்தி 

னாலும் (உலகத்தாரால்) ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மல்லாகளோடு உம்மு 
டையு ப்ரீ தியின்பொருட்டுப் போர்புரிவேன் ” என்றுசொன்னான். 

பீமஸேனன் இங்கனம்கூற, மத்ஸ்யதேசாஇிபதியான விராட 
ராஜன், அவனைப்பார்த்து மிகுந்தழினக்களிப்புற்றவன்போல மறு 
மொழிகூறலானான். “நான் ௮ந்தத்தொழிலான.து உனக்குத்தகுந்த 
தென்று எண்ணவில்லை. நீ கடல்சூழ்ஈதபூமியை ஆளூவதற்குத் 
தீகுந்தவனாயிருக்கிறாய். நீ மூவுலகங்களையும் ரகதிக்கிறுவன் போல 

விளங்குவதுடன் இப்பொழுது எனக்கு விஷ்ணுபோலவும் ௮இிக 
மாக விளங்குறோய், உன்விருப்பம் நிறைவேற்றப்பட்டது. என் 

னால் மர்யாதைசெய்யப்பட்டவனாச என்லுடையமடைப்பள்ளியில் 
இரு. அவ்விடத்தில் என்னால் எப்பொழுதும் சன்கும், இக்கப்பட்டி He 
கின்ற என். னுடையமனிதர்கள் இருக்கிறர்கள். 8 இப்பொழுது 
என்னால் அவர்களுக்குத்தலைவனாச ஏற்படுத்தப்பட்டவனாக இரு” 

என்றான். ராஜே! ௮ந்தப்பீமன் விராடராஜ.லுடையமடைப்பள்ளி 
யில் ௮வ்விதமாகஏற்படுத்தப்பட்டு அவனுடையஅன்புக்குஉரியவனாக 
வாஸஞ்செய்துவர்தான், அவனைப் பாமாஜனங்கள் ஒருவரும் ௮றிய 
வில்லை ; ௮வனுடையவேலைக்சாசருளளும் ஒருவரும்௮.றியவில்லை,



௪௬ ஸமஹாபாரதம், 

பதினோராவது அத்யாயம், 

பாண்டவட்ரவேசபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 

—- kee — 
(அர்ஜுனன் நபும்ஸகவேஷம்தரித்து விராடனுடையஸபை 

யில்ப்ரவேசித்ததும், அவன் விராடணுலபெண்களூக்த 
நாடயம்கற்பிக்தம்படி எவப்பட்டதும்,) 

பிறகு, சிறந்தரிறமுள்ளவனும் யெளவனமுள்ளவனும் ஸ்த்ரீ 

வேஷம்பூண்டவலும் மிகலங்கரிக்கப்பட்டவலும் பவளங்களால் 

விசித்ரமான இசண்டுகுண்டலங்களையும், அங்குமிங்குமாக௮சைந்து 

ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற இரண்டுசங்குவளைகளையும் அணிந்தவனும், 
கறுப்பும்வெப்புமான இரண்டுவஸ்த்சங்களை த்தரித்தவலும் சிறந்தசரீர 
ததையுடையவலும் சுக£லுக்கும் ப்ருஹஸ்பஇக்கும்பபபான ஒளி 

பொருந்தியவனும் மிகு தியானநிண்ட கூந்தல்களை விரித்துக்கொண்ட 

வனும் பெரியகைகளையுடையவலும் மதங்கொண்டபெரியயானையி 

னுடைய வல்லமைபோன்ற வல்லமைபொருகர் இனவனுமான மற்மொெ 

ருவன் காணப்பட்டான். அவன் ஈடையினால் அப்பொழுது பூமி 

யைஈடுங்கும்படி செய்கின்றவனாக ஸபையின் அருகில் விராடனை 

அ௮டைஈது ஆகாயத்தில "க்ரஹத்தால் ஆக்£மிக்கப்பட்டசந தரன் 

போல நபும்லக வலத் இனால் விளங்கியும விளங்காமலுமஇருந்தான். 

ஸபையில் வர் திருக்கின் தவனும் ?கபடதக்சால மறைச்கபபடாதலைும் 

சத்ருக்களை மர்த்தனஞ்செய்கன்றவலும் ஈன்றாக விளங்குகிறவனும் 
தேவராஜன்போன்ற காந்தியுள்ளவனும் தவராஜனுடைய புதாலும் 

சிறர்தயானைபோன்ற பரரக்ரமமுடையவனுமான அவனை அரசன் 

பார்த்துத் தன்ஸமீபக் இலுள்ள எலலாசையும்நோக்கி, இவன் எவ் 

விடமிருக்துவருகிறான் ? முன் கான் இவனைப்பற்றிக் கேள்வியுற்ற 

இல்லை” என்றுவினாவினான். அப்பொழுது அங்குள்ளமனிதர்கள் 

அவனை அ௮றிந்ததாகச்சொல்லவில்லை, அசன் வியபபுற்று இவ்வித 

மானவாக்யத்தைச் சொல்லலானான், :: கஜேர்தானுடைய லீலைபோ 

ன்ற லிலையுடையவலும் ஸிம்மம்போன்றஈடையுடையவலும் காளையி 

னுடையகண்கள் போன்ற கண்களையுடையவனும் தேவகுமாரன்போல 

உக்சமான தேஜஸையுடையவலும் பருத்ததோள்களையும் கைகளையு 
முடையவலும் ஸ்வர்ணம்போல் சுத்தனுமான இந்த்மனிதனயார், 

I ராஹுகே துல்கிரூபங்களானசாயாகீரஹங்கள், _ ப ப ட 

2 செயழ்சையாலன்றி இயற்சையாகவே பேடிவடிவமடைர்தவன்,



விராடபர்வம். ௪௭ 

எனதுஈகரத்தில் ப்வே௫ித் திருக்கறொன் ? இவனைப்பார்த்து, தேவே 

ந்த்்னுடையகுமானோ ப்சம்மாலினுடையபுத்ரனோ ப்ரம்மதேவன் 
தானோ பார்வஇபுத்னோே குபோலுடைபபுத்னோ என்.று எனக்கு 

ஸந்தேஹம் உண்டாயிருக்கின்றது”” எனமொழிகச்தான். சத்ருக் 

களை அழிப்பவலும் இர்தானுக்குவப்பானவலனுமான ௮ந்தனுரஜு 

னன், ஸபையிலுள்ளஅனேகர்கள்பார்க்கையில், ஸபையைத்தாண்டி 

௮சசனிடம்வர்து, ** ராஜே! சான் ப்ருஹன்னளைஎன்னும் பெயருள் 

ளவள் ; நாட்யமாடுகிறவள், சான் பின்னலை ஈன்முகப், பின்னுவேன் ; 

அழகானகுண்டலங்களை இடுவேன்; மாலைகளைத் தொடுப்பேன் ; 

உடைகளை ஸித்தஞ்செப்வேன் ; ஸ்சானம்செய்விப்பேன் ; கண்ணாடி 

யைத் துடைத்துவைப்3பன், இலகங்களிடுவதிலும் எனக்கு ஸாமர்கீ 

இயமஉண்டு, ஈபும்ஸர்களுக்கும் பாலர்களுக்கும் மற்றுமுள்ளஜனங் 

களுக்கும்காத்சனம்பழக்குவ இலும்வித்யாப்யாஸமுறைகளைக்கற்பிப்ப 

இலும் எனக்குச் இிறமைஉண்டு ; பின்னல்களில் பூக்களை த்தைப்பேன். 

அர்தச்செய்கைபில் ஸ்த்ரீகள் என்னைக்காட்டி. லும் rots Hugs Bev 

மேலாயிருக்கமாட்டார்கள் ” என்று சொன்னான். அர்ஜுனன் இவ 

வாறு தன்னுடையசெய்கையை விதிபபடி சம்பீரத்துடனே விராட 

ராஜனிடத்தில் தெரிவித் துரின்றான். ௮ இகர ச் இியுள்ளவனான விசாட 

ராஜன், தன்ஸமீப,த் இல்லா இருக்கின்றவனும உயர்க்தவனுமானஅவ 

னைக்கண்டு ஆச்சர்யமடைர்து, * ௮ஸாசமான இர்தவேஷம் உனக்குத் 

தகாத, சங்கம்போன்றசசனே 7 ஆண்மையில்லாமலிருப்பது உனக் 

குத் தகாது. ப்ரபு வ ! உன்னுடைய?மனியானது பூத்பதியினு 

டையமேனிபோல மங்களகரமானவேஷ்ங்களாலும் பூஷணங்களாலும் 

அலங்கரிக்கப்பட்டி.ருக்கிற து. மேகங்களால் அடர்ந்து வியாபிக்கப் 

பட்டி.ரூச்ற சாயத் இல் இரணக்கூட்டங்களைபுடைய ஸூர்யலுடைய 

வடி.வம்போல உன்னுடையவடி.வம் விளக்குகிறது. பருத்தும் மிச 

நீண்டுமிருக்கின்ற உன் ஐுடைய இருசைகளையும் வில்லான துபிடி க்கப் 

பட்டால் விளங்கச்செய்யுமென்று கான் எண்ணுகிறேன். உனக்குத் 

தகுந்ததான வில்லைப்பிடி ச்.து மிகவும் உறுதியுள்ளவனாச இப்பொழுது 

இர்தத்தேசத்தையும் இர்தப்பட்டண_ச்தையும் காப்பாற்றுவாயாக, 

ப்ருஹன்னளையே! நீ என்னுடைய புதாலுக்குஓப்பாக இரு, கான் 

பிராயமுஇர்ந்தவனாயிருக்கிறேன் ) உனக்குப பொருளைக் கொடுக்க 

றேன். பாபுவே.! என்னுடைய இர்தப்பட்டணமுழுதையும் நீ காப் 

பாயாக, நான் உனக்கு ஒருவிதமான ஈபும்ஸ்கத்தன்மையையும் 

சாணவில்லை. நம மத்ஸ்யதேசத்தை விரைவாக வருத்திபடையச்செ



PD ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

cate wbusewionbsadne” மல்கம் அப கள் 
எனன செய்யப்போரறொனென் ட ட் MOP HIE SE இவன் ் கரு ௮ அறியகிருப்பம்கொண்டு அவனு 
டைய முன்னிலையில் ரீண்டவைகளும் வாணமுள்ளவைகளும் சாண் 

சயிறுள்ளவைகளும் பலமுளளவைகளுமான தன்னுடைய் ௮கேக 
விற்களை அவனுக்குக் கொடுத்தான். பிறகு அர்ஜுனன், :* ப்ரபுவே / 
என்னால் இவவிதமானவில்லான து எடுக்கப்பட்ட இல்லை ; இப்படிப் 

பட்ட வில்லானது ஓரிடத்திலும் பார்க்கப்பட்ட துமில்லை, என்னைப் 

போன்ற !வில்லாளிகளும் பூமியில் இல்லை. கான் காட்யமாடுவேன் ; 
பாடுவேன் ; வாத்யங்களை வா௫ூப்பேன், நர்த்தனரகை செய்விக் 

கும் விஷயத்தில் எனக்கு விசேவமான ஸாமர்த் தியமுண்டு, ஆத, 

லால், ராஜே !உத்தரைக்கு கர்த்தனதக்தைக் சுற்பிக்கிறதற்காக என்னை 

ஏற்றுக்கொள்ளும். நான் தேவிக்கு நர்த்தனத்தைக் கற்பிக்கெறெவளார 

வேன்” என்று மிக்க அண்மையற்ற வார்த்தையைச் சொன்னான். 

விசாடராஜன்,  ப்ருஹன்னளையே ! உனக்கு ௮வ்விதமானவசத்தைத் 

தருகிறேன். என்பெண்ணையும் என்பெண்ணைப்போன்ற மற்றுமுள்ள 

ஸ்த்ரீகளையும் நாட்யமாடும்படி.செய் ”” என்று சொல்லிவிட்டு, பிறகு 

அழயெஇடையையடையவளும் அ௮ழகியவளுமான தன்புத்ரியைத் 

தானே௮ழைகத்துச் சந்2ீதாஷமுள்ள மனத்தோடு அவளைப்பார்த்.து, 

ஈ அழூய சரி ரமுடையவளே . ப்ருஹன்னளையென்கிற இவள் உனக் 

குச் தோழியாயிருச்கட்டும். பெண்ணே % இவள் மிக்க ப்ரிதியால் 

ஈன்குசட்டப்பட்ட ஸ்கேஹமுள்ளவளாகவும் எப்பொழும் உனக்கு 

உயிருக்கு ஒப்பாகவும் வேண்டியபக்ஷணங்களையும் அபாணங்களையும் 

வஸ்த்ரங்கமையுமுடையவளாகவும் மங்களகரியாகவும் எல்லாஜனகக 

ஸீடங்களிலும் தடையற்றவளாகீவும் எஞ்சரிச்சட்டும். கெட்ட 

குல,த்தில்பிறந் தவர்களுக்கு இவ்விதமான வடி.வம்இராது. இப்படிப் 

பட்ட ஒருத்தி நடைத்தவறுதலுள்ளவளாயிருக்கமாட்டாள் ”” என்று 

கூறினான். அரசன் தன்னுடைய பற்பல மர்த்ரிசளோடு லோ 

இத்.து ௮க்தஅர்ஜுஈனனை ஸ்த்ரீகளைக்சொண்டு விரைவாகப் பரீக்ஷிக் 

கச்செய்து (௮ந்தஸ்த்ரிகளால்) அவனுடைய உறுஇயான ஈபும்ஸகத் 

தன்மையையும்கேட்டுப் பிறகு அவனைக் கன்னிகையினுடைய ௮ற் 

தப்புரத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான். ப்ரபுவான அ௮ந்தத்தனஞ்சயன் 

விராடனுடைய குமாரிக்குக் கானத்தையும் வாத்.தியம்வாடுப்பதையும் 

கற்பித் சான், ௮வுலாறே ௮ர்த௨உத்சரையினுடைய தோழிசளுக்கும் 

| De, குறிப்புமொழியாசச் கொள்ள வேண்டும், டட 
   



பரிசாரிகைகளுக்கும் கற்பித்தான், அர்தப்பாண்டவன் அர்தஉத்த 
சையினுடைய பீ இக்கும் உரியவனானான். சிறர்த கோட்பாடுகளை 
யுடைய அ௮ர்தத்தனஞ்சயன் அவ்வாறு அ௮வாகளுக்கு ப்ரியத்தைச் 
செய்.துகொண்டு அவர்களோடு ௮2 ௮ரதப்பு/கிதிலேயே வாஸஞ் 
செய்.துவர்தான், அவ்விடத்தில் அர்தநிலைமையை அடைந் இருக் 
இன்ற அர்ஜுனனை வெளியிலிருக்கும் ஜனங்களாவது மற்ற ஜனங்க 

ளாவது அறியவில்லை. 

  

பன்னிரண்டாவது அத்யாயம். 

பாண்டவபட்ர வேசபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 

" படுக்கை 

(நதலன் விராடனைஅடைந்து தனக்த அச்வசாஸ்த்ரத்திலுள்ள 
ஸாமர்த்தியத்தைக்கூறியதும், விராடன் நதலனுக்தக் ததி 

ரைகளைக்ட்க்தம்௮திகாரத்தைக்கோடூத்ததும், ) 

பிறகு, விராடீராஜன் குதிரைகளைப்பார் ச் துக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுது ப்ரபுவானமற்றொரு பாண்டுகுமாரன் காணப்பட்டான். வரு 

இன்றவனான வஅுந்தப்பாண்டவனை ஸாமான்யஜனங்கள் மேகத்தினி 

ன்று விடுபட்டிருக்கன்ற சர். தாமண்டலத்தைப்போலக் கண்டார்கள். 

அவன் இங்குமங்கும் ௮நதக் குதிசைகளைப்பார்த்தான். பார்க்கின்ற 

அந்தரகுலனை மத்ஸ்யராஜன் கண்டான். பிறகு, ௮ந்தவிராடன் குரு 

குலோத்தமனான அர்தநகுலனைப்பார்த்து ௮ப்பொழுது ஸபையிலிருக் 

இன்றவர்களையெல்லாம் வினவினான், ' * யெளவனமுள்ளவலும் என் 

னுடையஸபையைநோக்கி வருகிறவனலுமான இவனை யாராவது இத 

ற்குமுன் பார்த்ததுண்டா ? இவன் எனக்கு ப்ரியனாயிருக்கிறுன், 

இவனுடையதாசனமும என்பனததுக்குப் பிடித். திருக்கிறது, யாரா 

வது ஒருவன் இவனைப்பார்த் இருஈதால் சொல்லட்டும். இவன் என் 

னுடைய குதிரைகளை அடிக்கு. பார்க்கிறான். ஆதலால், நிச்சயமாக 

இவன் குதிரைகளுடைய ஸ்வபாவங்களை அறிந்தவனாகவும் ஸமர்த்த 

ஞுகவுமிருக்கவேண்டும், இவள் விரைவாக ௮ருஇல்ப்'2 வசிக்கும் 

படி. செய்யப்படலாம். இந்,தவீரன் தெய்வம்போல விளங்குகிறான் ” 

என்றான். மத்ஸ்யராஜன் இங்கனம் தலோசித்துச்கொண்டிருக்கும் 

பொழுதே கெளாவர்களுள் சிறக் தவனான ஈகுலன் ஸபையை விசை 

வாக அடைந்தான், பிறகு, கெளசவர்களுள் உஜ்தமனான ஈகுலன், 

விசாடராஜனைஈமஸ்கரித் து ௮ருகல்வர்.து ௮வனைப்பார்.தஅ, **ராஜ sa! 

உ எ



௫௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ரான் சம்பளத்தையும் போஜனத்தையும்விரும்பிப் பிழைக்கவேண்டு 

மென்று எண்ணங்கொண்டு இப்பொழுது உம்முடையபட்டண த்தை 

UGH MO KO Son. கான் உம்முடையகுஇிசைகளைக் கட்டுறெவனும் 

உம்மால் நன்றாகப் போஷிக்கப்பட்டவலுமாயிருக்க விரும்புகின். 
உமக்கு இஷ்டமிருந்தால் என்னைக் குதிரைகளுக்குத் தலைவனாகஏற் 

படுத் தம்” என்றுசொன்னான். விராடன், (நான் உனக்கு வாஹ 

னங்களையும் பொருள்களையும் சம்பளத்தையும் கொடுக்கிறேன், நீ 

குதிரைக்கா£னாயிருப்பதற்குத் தகுர்தவனல்லன், 8 எவ்விடத் இிலிரு 
ந்து வருகிருய் ? நீ யாசைச்சார்ந்தவன் ? நீ எவ்வாறு இங்கு வந்தாய்? 

உன்னிடத்தில் எவ்வித சில்பவித்யையிருக்றெது ? சொல்” என்று 

வினவ, ஈகுலன், ** பாண்டுபுதரர்கள் 8வருள்ளும் ராஜா.வானயு இஷ்டி. 

ரர் ஜ்யேஷ்டர், பகைவர்களை அழிப்பவரே / அவரால் நான் முற்கா 
லத்தில் குதிரைகள்விஷயத்தில் ௮இகாரம் கொடுக்கப்பெற்றிருர் 
தேன். கான் குதிசைகளஞூடைய ஸ்வபாவத்தை அறிவேன் ; பலவித 

மான ௮ச்வசிக்ஷையையும் துஷ்டக்கு இரைகளை ௮டக்கும்வித,க்தை 

யும் குதிரைகளுக்குச் செய்யத்தக்க எல்லாச் சி௫த்ளையையும் அறி 

வேன். என்னிடமிருக்கும் குதிசைகள் பயப்படமாட்டா, பெண் 

குதிரைகளும் என்னிடத்தில் துஷ்டத்தனம்செய்யா, அவ்வாறிருக்க, 

ஆண்குதிசை எவ்வாறு துஷ்டத்தனஞ்செய்யும்? என்னுடைய இற 

மையை அறிந்தே ௮க்தப்பாண்டுபுதாரரான யு.இஷ்டிரர் !* க்ரர்இகன் ” 

என்றே என்னைப் பேரிட்டு௮ழைப்பர். ' தேவசாஜனுக்கு காதலி 

போலவும் தச7தமஹாராஜ னுக்கு ஸுமக்த்ரர்போலவும் ஜமதச்னியி 

னுடையகுமாரசான ப_சுராமருக்கு ஸ-ு1மஹன்போலவும் சான் உம 
க்கு ஸாசதியாயிருந்து உம்முடையகுஇிசைகளைப் பழக்குகிறன். 

மஹாசாஜரே. மனிதர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவான யு.திஷ்டிரருடைய 
கட்டளையினால் கான் லக்ஷக்கணக்காகவும் கோடிக்கணக்காகவுமுள்ள 

குதிரைகளுக்கு ரக்ஷ்கனாகஇருக்தேன் '” என்றுகூறினான். 

விராடன், '*என்னிடத்திலுள்ளவா ஹனங்களான குதிரைகளெல் 
லாம் இப்பொழுதே உனக்கு ௮தினமாயிருக்கட்டும். மேலும், என்னு 

டைய குதிரைவீரர்களும் ஸா£இகளும் உனக்கு ஸ்வாதீனர்களாயிருக் 

கட்டும், தேவதைக்குஒப்பானவனே ! இவ்விதமான உன்னுடைய 
இஷ்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மற்றும் உன்னால் எதிர்பார்க்கப் 
பட்டிருக்க் ற்வாத்தைச் சொல், குதிரைத்தொழில் உனக்குத் தகுதி 
யாகக்காணப்படவில்லை, 8 ாசன்போலவிளங்குகிறாய், உனக்குக் 
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விர்ர்டபர்வம். டுக் 

குதிரைத்தொழில் தகாது. பார்ப்பதற்குஇனியவனே ! எனக்கு உன் 
னுடையஇந்தத்தர்சனமானது யு. இஷ்டிரருடைய தர்சனத்லுக்கு ஓப 

பானதாகவேஇருக்கிறது. இகழத்ககாதவரான அந்தப்பாண்டவா் 

ேவலைக்காரர்சளைவிட்டுரீங்கி எவ்வாறு கானகத்தில் ஸஞ்சரிக்கிறாரோ? 

எப்படி. ஸுகமாசவஸிக்கிராரோ?”” என்றான், உத்தமனானகந்தர்வ 

னுக்குஓபபானவலும் யெளவனமுள்ளவனுமான IY. Hh GOV, OVE 

தோஷமுற்றவிராடராஜனால் அவ்வாறு பூஜிக்கப்பட்டான். ப்ரியமாக 

வும் கோ்த்தியாகவும் வஸித் தவருகின்றககுலனை ௮ஜ்ஞாதவாஸகால 

த் தினிடையில் எவ்விதத் தினாலும் யாரும் அறியவில்லை. 

  

பதினமூனறுவது அத்யாயம. 

பாண்டவப்ர வேசபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 

அத கடட 
(ஸஹதேவன் இடையனுடையவேஷம்தரித்து விராடநகாத்தில்சேன் 

றதும், விராடன் ஸஹதேவனுக்தப் பசுக்களாகஷிக்தம் 
அதிகாரம் கோடுத்ததும்,) 

பிறகு, சந்தரன்போன்றவனும் யாகத்தில் ஹவிஸுாகளால் 

ஹோமம்செய்யப்பட்ட அச்னிபோன்றவனுமான மற்றெருவன் காண 

ப்பட்டான், அவன் உலகத்தைவிளக்கச்செய்கின்ற பாலஸ-மூர்யன் 

போல: அுழகியதோற்றமுள்ளவனாகக் காணப்பட்டான். வருகன்ற 

௮ர்தஸஹதேவனை, முர்தியிருக்கின்றவிராடராஜன் உடனே கண் 

டான், எல்லா ருடையமனத்தையும் கவ்ரும்காந்தியுள்ளவனும், யெள 

வனமூள்ளவலும், பகைவர்களை ௮ ழிக்கும் திறமையுடையவனும், மேக 

தஇனின்று விடுபட்ட சந்ச்மண்டலம்போன்றவனும், (ஸபையை 

நோக்க) வருன்றவனும், ௮ளவுள்ள கோலுள்ளவளும், ௮ழயெ 

தோற்றமுள்ளவனும், தும்புகளாயும் ௮ணைகயிற்றையும் சாண்சயிற் 
றையும் நீண்டதும் பாகாசமுள்ள அ௮னேகமயிர்களாலே ஈன்றாகச் 

சேர்த்து முறுக்கப்பட்டதுமான சரட்டையும் பின்புறதஇல் கட்டிக் 
கொண்டிருப்பவனுமான அந்தலஹை தேவனை அ௮ந்தஸபையிலுள்ள 

ஜனங்கள் தனித்தனியாகக் கூடிக்கொண்டு பார்த்தார்கள், வீர்ய 

வானான ௮ந்தஸஹதேவனும் ௮ரசனைநோக்கு, **ராஜசே.! என்னைப் 

பசக்களுக்கு.ச் தலைவனாக ஏற்படுத்தும். என்னால் காப்பாற்றப்பட்ட 

உம்முடைய பசுச்கள் தெளிவான நித்ரையுள்ளிவைகளாயிருக்கும், 

ரான் இறமையுள்ளஇடையன், (என்னால் ஈன்ருகப்டோஷிச்சப்படும்
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௫௨ ஸீமஹாபாரதம், 

உம்முடைய பசுக்களுக்கு) துஷ்டம்ருகங்களிடமிருந்தும் ரோகத்தி 

னிடமிருந்தும் காட்டுத்தியினிடமிருந்தும் இருடனிடமிருந்தும் பய 

முண்டாகாது. சாஜமே? உம்முடையபசுக்கள் ௮திகப்பாலுள்ளவை 

களும் எண்ணிக்கையினால் ௮.திகப்பட்டவைகளும் பிணியற்றவைக 

ளும் நல்ல புஷ்டி.யுளளவைகளுமாகும ” என்று கூறினான். ௮சசன, 

ஸஹதேவனுடைய வார்த்தையைக்்மீகட்டு, அவனைப்பார்த்து ஸ் 

கோஷித்துப் புகழ்ந்த, “விர உன்னிடத்இல் இடையர்களின தன் 

மையை நான் பார்க்கவில்லை. உறுஇயுள்ள உன்னுடையசரீரமானது 

தைர்யத் இனால் க்ஷத்ரியனுடைய சரீரம்போலவும் குருவம்ச.த் தில்பிற 

ந்தவனுடைய சரீரம்போலவும விளங்குது. உன்னுடையசரீ ர 

மான பாண்டி க்யமில்லாததாகக் காணப்படவில்லை, நீ இந்தராஜ் 

யத்தில் எனக்கு ஆலோசனைசொல்லுகறெ மந்த்ரிஸ்தான த்தை வஹித் 

அக்கொண்டிரு. ப்ருஹஸ்பதியானவர் இர்தாரனுடன் கூடின தேவர் 

களைப்போல நீ அரசர்களோடு கூடின இர்த மத்ஸ்யதேசத்தை 

ஆண்டுகொண்டி.ர. அழகிய வேலமுள்ளவனே ! நீ என்னுடைய 

எல்லாச்சேனைகளையும் சாப்பாற்று. உனக்குத் தகுதியான கத்தியை 

எடுத்துக்கொள், ஸேனையை ச-க்ஷிக்கிற பாரத்தைப்பொறுத்.து, என் 

னுடைய ஸஷஸைன்யத்தக்கு 8 தலைவனாயிரு, வில்லைக் லசையில்எடு ”” 

என்று ஸந்தோஷமுள்ள மனத்தோடு கூறினான். விராடராஜனால் 

(இப்படிச்) சொல்லப்பட்டவலும் குருவம்சத் இல் பிறந்தவர்களுள் 

உத்தமனும் ௮திபுத்திசாலியுமான ஸஹதேவன் மத்ஸ்யதேசத்.இல் 

மிகச்சிறந்தவனான விராடராஜனைப் புகழ்ச்து ஈமஸ்காசஞ்செய்து, 

ராஜே! ஸாரமான என்னுடைய வாக்யத்தைக் கேளும், ரான் று 

வன் ; ஒருவிதஜா.தியால் தோஷமுள்ளவன். 8 இகளில் தகுந்த ஆலோ 

சனையுடன் கூடியிருக்கும் தன்மை எனக்கு இப்பொழுது எவ்வாறு 

உண்டாகும்? தோஷமற்றவ:2.! ௮ரசசே / நாங்கள் எங்கள்ஜா திக்கு 

ரிய தொழில்களாலேயே ஸர் கோஷமடைகறவர்கள். ( ஆதலால்,) பசு 

க்களைக் காக்கும்விஷயத்தில் எனக்குக் சட்டளைஇடும், நான் வைச் 
யன். எனக்கு ௮ரிஷ்டகேமியென்று பெயர், நான் குருச்சேஷ்டர் 

களான பாண்டவர்களுடைய பசுக்களைக் காக்கும் ௮இகாரத்இல் 

இருர்மீதன். சாஜச்சேஷ்டர்களான அந்தப்பாண்டவர்கள் இருக்கு 

மிடத்தை நான் அறியவில்லை. ப்ரஜைகளுக்குத் தலைவசே! உம்மி 

டத்தில் வாஸஞ்செய்ய விருப்பமுற்றிருக்கிறேன். ப்ரீபுவே ! இதைத் 
தவிர வேறுதொழிலால் ஜீவிப்பதற்கு என்னால் முடி.யா.து, உமமைத் 

தீவிர வேறொருவரும் என் மனத்துக்கு பரியமில்லை” என்றுசொன்



uy 
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னான். விராடன், '* சத்ருக்களை ௮ழிப்பவனே ! நீ ப்ராம்மணனோ? 
அல்லது ராஜாவோ ? ஸமுத்சம்சூழ்கத பூமியைஆளும் ௮1சனுடைய 

ரூபமுடையவனாக இருக்கிறாப் ; உண்மையைச்சொல், உன்னிடத்தில் 

இடைச்தன்மையான து பொருத்தமாயில்லை. எர்த௮ரசனுடைய ராஜ் 

யத் இலிருந்து இவ்விடம் வந்திருக்கிறாய் ? எவ்விதமான சிறந்தசில் 

பம் உன்னிடத்இலிருக்கின்றது ? நீ எங்களிடததில் எவ்விதமாக எப் 
பொழுதும் வஸிக்கப்போகிறுய் ? உனக்கு இங்கு என்ன 1'2வ.கனம் 

வேண்டும் ; சொல்?” என்று வினவ, ஸஹ'£தவன், ** ராஜ(2ர / பாண்டு 

புத்ரர்கள் 6வருள்ளும் யு. இிஷ்டிரராஜா ஜ்யேஷ்டர், வருக்கு எட்டு 

லக்ஷம் பசுக்களுடைய வர்க்கங்கள் நாறு ழாறாகஇருந்தன. லேறு 

WAIT பசுக்களுமிருந்தன. ௮பபடி யே இன்னும் வேறான இரு 

பதினாயிரம் பசுக்களும் இருந்தன அ௮வைகளுக்கெல்லாம் கான் 

இடையஞகை இருந்தேன். என்னைத் தந்தரீபாலனென்று எல்லோ 

ரும் சொல்வார்கள். (கான் இருக்குமிடத்துக்குச்) சுற்றிலும் பத்து 

யோஜனை தூ£ம்வரையில் ஐரிடத்திலாலது பசுக்களைபபம்றியனவான 

சென்றதும் கிசழ்வதும வருவது மறறதுமான ஒன்.றும் என்னால் 

அறியப்படாததாக இராது, மஹாத்மாவான அந்தயு இஷ்டிரருடைய 

குணங்கள் என்னால் ஈன்ராய் ௮.றியப்பட்டி ரா தன. குருதேசத்தரச 

ரான அந்தயு இஷ்டிரரூம் என்னால் எுதோஷப்படுத்தப்பட்டவரானார், 

என்னால் எண்ணப்பட்டிருக்கின்ற பசுக்கள் கணக்கிட்டு ௮றியமுடியா 

தவைகளும் மிகப்பெரியவைகளும் அ.திசப்பாலுள்ளவைகளும் ௮ m5 

சங்களும் கன்றுகளுள்ள வைகளும் ஈல்லஸ்வபாவமுள்ள வைகளுமாகி 

ன்றன. பசுக்கள் (என்னால் பாதுகாக்கப்பட்டால்) விரைவில் அதிக 

மாசன்றன. அபபசுக்களிடத்தில் இப்புவியில் ஒருவிசமான ரோக 

மும் உண்டாகறெஇல்லை. அந்தர் தஉபாயங்களால் என்னால் இஃது 

அறியப்பட்டி ௬க்கன்றது. இவைகள்தாம் என்னிடத்திலுள்ள சில் 

பங்கள். ராஜே எந்தக்காளாகளுடைய மூத்ரத்தை மோந்து 

பார்த்து மலட்டுப்பசுவும சன்றைஈனுமோ அவ்விதமான உயர்ந்த 

லக்ஷ்ணமுள்ள காளைகளையும் நான் அறிவேன் ” என்று மறுமொழி 

கூறினான், 

மத்ஸ்யதேசா திப தியான விராடன், ஸந் தோஷத்தினால் குளிர்ந்த 
மனத்துடன் மாத்ரிபுத்னான பாண்டவனைப்பார்த்து, இழிவான 

தொழிலை உனக்கு (ஏற்படுத்த) நான் ஸம்மதிக்கவில்லை, இந்தப்பூமி 
முழுமையையும் நீ சக்ஷிப்பதற்குத்தகுந்தவனாயிருக்கறாய, ப்ரபுவே/ 

1 சம்பளம், 

 



Qe ஸீமஹாபாரதம், 

அல்லது உனக்கு இப்பொழுது விருப்பமிருந்தால் இஷ்டப்படி 
எனது பசுக்கூட்டத்ஜை நீ பாலுகாத்துவா. என்னுடைய பசுக்கள் 

உன்னிடத்தில் ஒப்பிக்கப்பட்டவைகளாகட்டும். இடையர்களுடன் 

கூடப் பசுக்களை உனக்கு நான் தருகி3றன், ஓவவொருகிறத்திலும் 

தனித்தனியாக லக்ஷக்கணக்கான பசுக்கூட்டங்களிருக்கின்றன. உன் 
ஞலை விரும்பப்பட்ட வரத்தை நான் உனக்குக்கொடுக்கி2றன், என் 

னுடைபயபசுக்கள உன்னிடத்தில ௦பபிக்கபபடடவைகளாகட்டும் 

என்றுசொன்னான். 

மஹாத்மாவும் பாண்டுபுத்ரனுமான wane saat இவவாறு 

விராடனோடு சேர்க்கைபெற்.று இஷ்டப்படி. பசுக்களுக்கு ரக்ஷகனா 

யிருச்கும் கில்மையைதுடைந்து, ௮ஸ்தகிரியில் பரவேசித் இருக்கின்ற, 

ஸுூர்யன்போல, ௮ஜ்ஞாதவாஸஞ்செய் துகொண்டு வஸித்தான். பழு 

தற்றபராக்ரமமுள்ள பாண்டவர்கள் கடலால் சூழபபட்டபூமியை 

ஆள்வதற்கு முயற்சியுள்ளவர்களாக, உள்ளபடி. ௮ஜ்ஞாதவாஸத்தை 

௮னுஷ்டிப்பதற்காக பாநிஜ்ஜஞைசெய்தபடி3ய இவவிதமாக விராட 

னிடத்தில் வஸித்துவாதார்கள். 
TT 

பதினான்காவது அத்யாயம், 

பாண்டவப் வேசடர்வம். (தோடர்ச்சி,) 
—— KE - 

(த்ரேளபதியானவள் அஸரத்த்ரிவேஷந்தரித்த ஸுதேஷ் ணையி 
னுடைய ஆரண்மனையில் வஸித்தது,) 

பிறகு, அழகியகூர்தலைபுடையவளும் பார்க்கத்தகுக தவளும் 

சுத்தமான சிரிப்புடையவளும் பருத்த வட்டமான கொங்கைககா 

யுடையவளும் மங்களமுள்ளவளும் கறு கதகண்களையுடையவளும் 

கறுத்தநிறமுடையவளும் க்ருஷ்ணைஎன்ற பெயருடையவளும் பய 

ந்தவளுமான ௮ந்ததீரெளபதியானவள் ம்ருஅவான பின்னல்மயிர்களை 

உயசத்தூக்கி முடிந்து வலப்பக்கத்தில் மறைத்துக்கொண்டும் ௮தஇிக 

மாக ௮முக்கடைந்ததும் பெரிதுமான ஒருவஸ்த்ரத்தை உடுத் துக்கொ 

ண்டும் ஸைந்த்ரியிலுடையவேஷத்தைத் தரித்துக்கொண்டும் விசாட 

நகாத்இல்புகுர்.து துயாத்தை அடைந்தவள் போலச் சென்றாள். அவ 

ளைப் பார்ப்பதற்காக அம்குள்ளபுருஷர்களும் ஸ்த்ரீகளும் நான்குபக் 

சுத்திலிருர்.தும் ஒடி.வர்து அவளைப்பார்த்து, “ பெண்ணே ரீ யா? 

எதைச்செய்ய விருழ்புகிருய்?” என்று வினவினார்கள். சாஜேர்தாசே! 
  

1  ஸைரர்த்ரீவேஷ ஸமயுதா ' என்பது விடப்பட்டு.



விராடபர்வம். 

௮ர்தத்ரெளபதியானவள் அ௮வர்களைநோக்க, 4 (ஓ! ஈகாவாஸிகளே 1) 
வர் இருக்செறநான் ஸைர்த்ரி) என்னைக் STILT De pau ons ஊழி 

யத்தைச் செய்யவிரும்புச2றன் ” என்று மறுமொழிகூறினள். அந்த 

தீரெளபதியினுடை.ய ரூபத்தினாலும் வேஷக்இனாலும் இன்சொல்லா 
லும், சோற்றுக்காக வர்இிருக்கிறவனாக அவளை ஜனங்கள் நம்ப 

வில்லை, கேசயசாஜகுமாரியும் விராடராஜனுடைய மனத்துக்கு இனிய 

மனைவியுமான ஸுதேஷ்ணையானவள், உப்பரிகையிலிருஈது நான்கு 

பக்கத்திலும் பார்க்கின்றவள் தற்செயலாக கமெளபதஇயைக்கண்டாள், 

விராடனுடையமனைவியான அர்த ஸாதேஷ்ணாேேவியானவள் அவ் 

விதரபத்தையுடையவளும் நாகனற்றவளும் ஒற்றைவஸ் தரத்தை உடு 

த தியவளும் ஸ்தரீகளாலும் புருஷர்களாலும் கான்குபக்கத்திலும் 

சூழப்பட்டவளுமான அ௮வளைக்கண்டு காருண்யக் இனால் உண்டான பர 

பாப்புடன், 1! அவளிடத்.இனின்று ஜனங்களை விலக்கி, 8ீக்களெல்லோ 

ரும் ௮வளை இங்கே அழைத்துவாருங்கள். பதிவாதையான அந்தப் 

பெண்ணைப் பார்த்தபொழுதே என்மனம் நடுங்குகிறது. ஆதலால், உங் 

களுச்கு இஷ்டமிருந்தால் ௮ந்தப்பெண்ணை விரைவாக இங்கு ழை 

த்துவர்து (எனக்குக்) காண்பியுங்கள் '*? என்று சொல்லி, தன்பக்கத் 

இலுள்ளவர்கவான ஸ்த்ரிகளையும ௮வளை அ௮ழைத்துவருவதில் விரு 

ப்பமுள்ளவர்களான வருத்தஸ்த்ரீகளையும அனுப்பினாள். அவ்வாறு 

சொல்லப்பட்ட ௮ந்தஸ்த்ரீகள் ஒருங்கு£சாஈது தரெளப இயினுடைய 

அருகில்சென்று அவளை அழைத்துவந்து அவளைப்பார்த்து எல்லா 

விதத்தாலும் மதுரமான அகி$;ரங்களுடன் கூடின OUTS BOOS Con 

க்சுலானார்கள். ** ஏ! கல்யாணி! உப்பரிகையிலிருக்ன்ற ஸுதேஷ் 

ணாதேலவி உன்னைப்பார்க்க எண்ணங்கொண்டு உனக்காக எங்களை 

பனுப்பினாள். அவளைப்பார்க்க உனக்கு இஷ்டமிருந்தால் எங்களால் 

நீ பாதுகாக்கப்பட்டவளாக உன்னிஷ்டப்படி. இப்பொழுது வா? 

என்று சொன்னார்கள். (பிறர்களுடைய) சொற்களின் பொருள்களை 

௮.றிவதஇில் ஸமர்த்தையான தரெளபதி ௮வர்களுடைய அவ்விதமான 

வார். ச்தையைக்கேட்டு, தன்னால் விரும்பப்பட்ட சார்யச்தினுடைய 

௮ இகலாபத்இினால் ஸந்தோஷமடைந்து, ௮ரண்மனையைகோக்கி வர் 

தாள். தரெளபதியானவள், எந்தஇடத்தில் பூ. கான சாஜஸ்த்ரீ 

இருக்கிருளோ ௮ந்த சாஜமாளிகையைுடைந்து, கீர்த்தியுள்ளவ 

ளும் சாஜபத்னியுமான ஸுதேஷ்ணையை வர்தடைந்தாள். ' கறுத்த 

ரீண்டகண்களையுடையவளும் காணமுள்ளவளும் இளங்கொடி.போல 

நடுக்கமுற்றவளும் ௮ழயெ இடையுள்ளவளும் மங்களமுள்ளவளும்



(இர ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

எல்லாலகூணங்களும் பொருர்தியவளுமான அர்தத்ரெளபஇயான 
வள், கறு த்தநிறமுடையவைகளும் மெல்லியவைகளும் நீண்டவைக 

ளும் ஈருண்டு மென்மையாயிருக்கன்ற நுனிகக்யுடையவைகளும் 
அ௮ழகயவைகளுமான கூந்தல்களை உயசஎடுத்து முடி த்துக்கட்டி வல 

ப்பக்கத்தில் மறைத்துக்கொண்டு விசாடனுடைய அந்தப்புர இல் 

அழைந்து எ.இிரில்சென்.று, சதீனங்களாலிழைக்கப்பட்ட விரிப்புடன் 
கூடின ஸ்வாணபீடத்திலிருப்பவளும் சவர்ததும் மெல்லியதுமான 

ஆடையையுடுத்தவளும் மேகத்திலுள்ள மின்னல்கொடிபோன்றவ 

ளும் பற்பலநிறங்களுள்ள (ரத்னகார்இகளால்) விசிதரமாயிருப்பவ 

ளும் எல்லாஆபாணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டவளும் ௮ழகபபுரு 

வங்களும் கூந்தல்களும் இடையுமுள்ளவளும், கூனர்களுக்கும் குள் 

ளர்களுக்கும் மத் இயிலிருப்பவளும், யாகத்தில் அரேகபுஷ்பங்களால் 

அலங்கரிக்கப்பட்ட பூமியிலுள்ள யாக2மடைபோன்றவளும் எல்லா 

௮லங்காசங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டவளும் 8ச்வர்யமுள்ளவளும் 

அனேக சாஜபுத்ரிகளால் சூழப்பட்டவளும் சாஜமஹிஷியுமான ஸு 

தேஷ்ணையைச் கண்டாள், ௮ந்த உத்தமஸ்த்ரிகளெல்லாரும் தொள 

பதியைப்பார்த்து மனவருத்தமடைர்து ஆஸனத் திலிருந்து விரைவாக 

எழுந்திருந்து நான்குபக்கத்திலும் (க்செளபதியைவர்.த) சூழ்ந்து 

கொண்டார்கள். அவர்களெல்லாரும் (தேவலோகத்திலிருக்.து) வந் 

திருக்னெற தேவியான இர்த்சாணியைப்போல ௮ர்தத்ரெளப தியைப் 

பார்த்தார்கள். மறைரஈதிருக்கின்ற கணுச்கால்களையுடையவளும், உத் 

தமமான !இடையையுடையவளும், சிவந்தும் 8ீண்டுமிருக்கின்ற கண்க 

சாயுடையவளும், எல்லாவிதத்திலும் மேன்மைபெற்றவளும், தோஷ 
மற்றஅங்கங்களையுடையவளும், வணங்கின சரீ ஈத்தையுடையவளும், 

௮ழூய இடையையுடையவளும், ௮ திக குறுமையும் நெடுமையுமில்லா 

தவளும், அ?னைசம் புற்களால்அடர்ர்த காட்டிலுள்ள பெண்மான் 

போன்றவளும், இகழத்தகா சவளும், அழகிய கூர் தலையுடையவளும், 

மான்போன்றவிழியையுடையவளூம, பயர்திருக்கன்ற பெண்மான் 

போன்றவளும், கூட்டத்திலிருந்து தவறியிருக்கின்ற பெண்யானை 

போன்றவளும், லக்ஷ்மிதேவிபோன்றவளும், ௮கன்ற கண்களையுடைய 
வளும், &ர்த்திபொருஈ திய விதயைபோனறவளும, ஈக்ஷத்ரககளுள 
சோஹிணிபோன்றவளும்,ஜ்வலிக்கின்ற அக்னிஜ்வாலைபோன்றவளும், 

ருத்ரபத்னியாயெ பார்வதி2பான்றவளும்,ம?ஹாத தியினுடைய கரை 

போன்றவளும், ஈடிககன்னிகைகளுள். ஸுலபைபோன்றவளும், பெண் 

I apag ae வேறு, 
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மான்களுள் கன்னரிபோன்றவளும், கங்கையைப்போல் பரிசுத்தமான 

அங்கங்களுடையவளும், சாத்காலத்தைச்சேரந்த ராதரிபோன்றவ 

ளும், உலகத்தில் (இவவிதமான ஸ்வரூபமுடையவளென்று) எண் 

ணத்தகாதவளும், இளாதேவி3போல் உத்தமமான கீர்த்தியைப்பெற்ற 

வளும், ஸாவித்ரியைப் பால (எவ்விதத் னாலும்) ௮வமதிக்கத்தகாத 

வளும், ப்ரம்மதேஜஸோடு கூடியவளும், ஸீதையைப்போல் vse 

தையும், அருக்கதிமீபால் சுத்தையும், ப்ரியமுள்ளவளுமான அகத 

த்செளபஇயை ஸ-ஈதேஷ்ணையானவள் அச்சர்யத் தினால் மலார்தகண் 

களையுடையவளாசப் பின்வருமாறு கேட்கலானாள். 

* தோஷமற்ற எல்லாழுங்கங்களையமுடையவளே? நீயார்? நீ 

எவ்விடத்தனின்று இங்கே வந்திருக்கிறாய் ? நீ எவனைச்சார்ந்தவள் ? 

விசாலமான கண்களையுடையவளே */ நான் உனக்கு எதைச் செய்யக் 

கடவேன் ? மறைந் இருக்கின்ற கணுக்கால்களுடையவளும், (நீண்டும் 

குறுகியுமில்லாமல்) ஸமமான இரண்டு துடைககாயுடையவளும், 

(சப்தம், புத்து, காபிஇம்) மூன்றுகளிலும் ஆழ்ர்சவளும், (மூக்கு 

இரண்டுகண்கள் காது ஈகங்கள்' ஸ்தனங்கள் பிடரி இந்த) ஆறுகளி 

லம் உன்னதமாயிருப்பவளும், சிவந்திருக்கன்ற (உள்ளங்கை உள் 

ளங்கால், கடைக்கண், உதடு, சா, ஈகம் இந்தி ந துஇடங்களிலும் 

பளபளப்புள்ளவளும், ஹம்ஸம்போல் கத்கதஸ்வாத் துடன் பேசுபவ 

ளும், ௮ழூய கூந்தலையடையவளும், அழகிய குமலுடையவளும், 

யெளவனத்தின் மத்தியிலிருப்பவளும், பருத்திருக்கின்ற கொங் 

கைகளுள்ளவளும், குடிலமான இமைமயிர்களுள்ள கண்களையுடை 

யவளும், கோவைப்பழம் போன்ற உதட்டையுடையவளும், மெலி 

நக இடையுள்ளவளும், சங்கம்மீபான்ற கழுக்தையுடையவளும், 

மறைச்திருக்கின்ற நரம்புகளையுடையவளும், பூர்ணசந்தாரனுக்கொப் 

பான முகத்தையுடையவளும், விலாஸங்களுடன் கூடி யவளுமான நீ, 

௮ஸுரஸ்த்ரீயோ ? இன்னரி8யோ ? கமுதர்வஸ்த்ரீயோ ? வனதேவதை 

யோ ? அப்ஸாஸ்த்ரீயோ ? நாககன்னிகையோ ? தாரசையோ? அலம் 
புஸையோ? மிச்ரகேசியோ ? புண்டரீகையோ ? மாலினியோ? நீ 

யார? அந்தந்த லகணத்துடன் *டின காச்மீரதேசத்இல் பிறந்த 

பெண்குதிரையைப்போல விளங்குகிறாய். டீ இக்தராணியோ ? ருத்ர 

பத்னியோ ? ஸ்வதையோ ? ரஇதேவியோ? ஏ! தேவி. தேவர்களுள் 

பரஸித்திபெற்றவளான எந்தத் தேவஸ்த்ரீ, இங்கு வர்திருக்கன் 

மூய்? சொல். உன்னுடைய ரூபமானது பூஷீங்களால் விபெட் 
    

J ஒருசொல்விடப்பட்ட த. 

D A
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டிருக்தாலும் ஒப்பற்றகாக விளங்குறெது. லோககர்த்தாவான ப்ர 

ம்மதேவார் உன்னைப் படைத்துவிட்டு (வேறு ஸ்தா களைப்படைப் 

பதனின்.று) ஒழிர் திருப்பாரென்.று நான் எண்ணுகிறேன். உன்னைப் 

பார்த்து ஸ்த்ரீகளே தருப் திபெறுகிறார்களில்லை, புருஷர்களுக்கு 

எவ்வாறு ஆசையுண்டாகாமலிருக்கும்? தளிர்களாலும் புஷ்பங்களா 

ஓம் பூங்கொத்துகளாலும் கான்குபக்கத்துலும் நிறைந்த வனதேவ 

கைகளும் உன்னுடைய ரூபத்தின் நிறைவினால் வியப்புற்று உன் 

னையே பார்கனெருர்கள். 7 கல்யாணி! அந்தப்புசத் திலுள்ள ஸ்த் 

ரீ களும் ம்ருகங்களும் பக்ஷிக்கூட்டங்களும் புருஷர்களும் எல்லாரும் 

மிக்க வியப்புற்று உன்னையே பார்க்கின்றார்கள். மூவுலகங்களிலும் 

உன்னைப்போன்ற ஒரு ஸுந்தரியானவள் இதற்குமுக் டப் பார்க்கப் 
படவுமில்லை) கேட்கப்படவுமில்லை. நீ ௮ழ௫ய கண்ணுள்ளவளா 
யிருக்கிறாய்? என்று கூற, தீசெளபதியானவள் (பின்வருமாறு) ம.று 

மொழி கூறலானாள். 

நான் தேவஸ்த்ரீயுமல்2லன் ; கர்,தர்வஸ்த்ரியுமலலேன் ; யக்ஷ 

ஸ்த்ரீயுமல்லேன் ) இன்னாஸ்தரீயுமலலேன் ; கான் ஸைத்த்ரிஜாதஇ 

யைச் சேர்ந்தவள்; காட்டி லுள்ள இழங்குகளையும் பழங்களையும் உண் 
பவள், என் கணவர்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே ரான் 

ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ( ஒருவனால்) கூந்தலில் பற்றி இழுக்கப் 
பட்டு, பயந்துகொண்டு கானகம் சென்றேன். ௮ழயெ புருவங்களை 

யுடையவளே ?! கான் தரிடத்திலும் நிலையறீறவளாகவும் காட்டிலுள்ள 

கிழங்குகனிகளைப் பக்ஷிக்கெறவளாகவும் பன்னிரண்டுவர்ஷகாலம் 

HSS சாட்டில் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்து உன்னருகில் வந்த 

டைந்தேன். நான் அழகாகக் கூந்தலைப் பின்னவும் விசித்மான 
மணிகளைக் கோக்கவும் ௮றிவேன் ; மல்லிகைகளையும் கருகெய்தல் 
களையும் தாமரைப்பூக்களையும் சேர்த்து மாலைகளைத்தொடுக்க அறி 

வேன்; ஸித்துவாரகபுஷ்பங்களாலும் ஜாஇபுஷ்பங்களாலும் தலையல 

ங்காரங்களை ஒழுங்காகச் செய்வேன்) கஸ்தூரியினாலும் கார௫ல் 

சாக்தினறுலும் பத்ரலேகனத்தையும் செய்வேன் ; றந்த சந்தனத் 

தைச் சேர்ப்பேன், பற்பலவிதமும் மிக்க மங்களகாரமுமான மாலை 

களையும் தொடுப்பேன். க்ருஷ்ணனுக்கு ப்ரியமுள்ள பார்யையான 

ஸ.த்யயாமையை கான் ௮சாஇத்தேன். ௮வ்வாறே பாண்டவர்களின் 
பார்யையும் ஸ்த்ரீகளுள் உத்தமியுமான தரெளபதியையும் ஆரா இத் 
தேன், அழயெ புருவக்களையுடையவளான ௮ந்த தரெளபகிதேவி 

பினால் எனக்கு,வேண்டிய வஸ்.ஓக்களைக்கொடுத்து மிகவும் ஸந்தோ
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ஏப்படுத்தப்பட்டேன். தரெளபஇிதேவியானவள் எனக்கு மாலினி 

யென்று தானே பெயரிட்டாள், தாமரைப்பூவிதழ்போன்ற சண்ணை 

யுடையவளான அந்தக்ருஷ்ணையானவள் எனக்கு உயிருக்கொப்பான 

தோழி, மங்களகரமான முகமுள்ளவளே ! நான் ஒரிடத்திலாவ.த 

நெடுல்காலம் வஸிபபதற்கு விரும்பமாட்டேன். இதுதான் எங்க 

சூடையவாதம், இப்படிப்பட்ட இந்தச் செய்கையானது எக்க 

ஞுடையகுலதர்மம். எவன் எங்களுடையபொருளையும் தேசத்தையும் 

ஆடையையும் கவர்வனோ, அவன்விஷயகத் இலும் எங்களால் கோபம் 

பாசாட்டதீதக்க தில்லை. (ஏனென்றால்,) எங்களுடைபகுரு மிக்ககோ 

பமுள்ளவர். அப்படிப்பட்ட நான் பர்த்தாக்ககுடைய சோகத்தி 

னால் ஆக்ரமிசுகப்பட்ட அங்கங்களையுடையவளும் பர்த்தாக்களோடு 

ஸமானமாக வரதத்தை அனுஷ்டிப்பவளுமாயிருக்து எவ்விடத்தில் 

ஸுூர்யாஸ்தமனமாகிறதோா ௮வ்விடத்தையே இருப்பிடமாகக்கொ 

ண்டு செல்ல முடியாத காடுகளிலும் தீர்த்தங்களிலும் தடாகக்களி 

லும் பற்பலவிகமானவைகளும் மனத்துக்கு இனியவைகளுமான 

மலைகளிலும் ஸமுத்ரகாமிகளான நதிகளிலும் ப்ரவேசிக்கமுடியாத 

பூமியிலும் ஸஞ்சரிக்கி£றன். இனியசொல்லையுடையவளே ? என்னு 

டையபதிகள் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்குங்கால் வீரர்களைப் பதியா 

கக் கொண்டவளும் தேவியுமான கான் தெய்வச்செயலால் குழரதை 
களைவிட்டுப் பிரிக்கப்பட்டபொழுது உன்னுடைய பா்த்தாவினுடைய 

நன்னடக்கையைக் கந்தமாதனபர்வதத்திலிருர்கே கேட்டிருக்க 

றேன், ப்சாம்மணர்களிடமிருந்து மஹிமையைக்கேட்டு அந்தக் கந்த 

மாதனபர்வதத்தினின்றே உன்னை அடைவதற்கு கான் விருப்பமுற் 
றேன், ஆதலால், நான் இவவிடம் வந்தேன். எனக்குத் தர்ம 

ராஜனும் வாயுவும் இந்தானும் அவ்வாறே ௮ச்வினீேவர்களும் 

குருக்கள். அவர்களுடைய அனுக்ரஹத்தினால் என்னை ஒரு புருஷ 

Qag அ௮வமதிக்கச் சக் இயுள்ளவனாகான் ”” என்று கூறினாள். த்செள 

பதியானவள் இவ்வாறு அந்த ஸுதேஷ்ணையைப்பார்த் துச் சொல்லி 

விட்டுக் கைகளைக் குவித் துக்கொண்டு நின்றாள். 

ஸுேேவ்ணாதேவியானவள், ஸ்த்ரீகளுள் சிறந்த தரெளபதி 

யைப்பார்த்து வியப்புற்று, * கல்யாணி! உன்னை நான் போஷிக்கமாட் 

டேன். எனக்கு ஸந்தேஹம் உண்டாயிருக்கின்றது. இந்தராஜா 

உன்னைப்பார்த்தால் (உன்னிடத்தில்) கெட்டஎண்ணம் கொள்வார். 
(ஆதலால்) நீ இந்தழாண்மனையில் வஸிப்பதற்குத் தகுந்தவளல்லை 

யென்று நான் எண்ணுகிறேன். ௮ழூய இடையுள்ளவளே : இங்கு



ஆ0 ஸரீமஹாபாரத்ம, 

வனிப்பதில் இவ்வித தோஷமிருக்றெ.ஐு. பயர்தவளே ! ரீ எவ்விதம் 
எண்ணுகிருய்? சிறந்த ஒளிபொருந்தியவளே ! ராஜக்ருஹச்திலும் 

என்னுடைய கருஹத்திலுமிருக்கிற ஸ்த்ரீகளெல்லாரும் உன்னொ 
ருத்தியையே ஆச்சர்யத்தோடு பார்க்கின்றுர்கள். என்னுடைய வாஸ 

ஸ்தானத்தில் ஸம்பத்திலிருக்கிற இந்தமாங்களையும் நீ பார், உன் 

னைப்பார்த்து இந்தமாங்களும் வணங்குடன்றன. நீ எந்தப்புருஷனை த் 

தான் ஆவலுள்ளவனாகச் செய்யமாட்டாய் ? ரீ மனிதர்களுக்குரிய 

ரூபத்தை மீறினலும் அச்சர்யகாமும் உத்தமமுமான ரூபத்தைக் தரி 

க்கருய், இகழத்தகாத அங்கக்கசுடையவே / உன்னுடைய ரூப 

த்தை விலங்குஜா இயில் சேர்ச்தவைகளும் அச்சர்யத்துடன் உற்றுப் 

பார்க்கின்றன. ( அவ்வாறிருக் ௪,) பூமியிலுள்ள மனிதர்கள் உன்னை 

ஆச்சர்யத் துடன் பார்பபார்சளென்ப இல் ஸம்சயமமன்ன இருக்கின் 

றது? ௮ழகய இடையுடையவளே ! !விசாடராஜர் உன்னுடைய உத் 

தமமான சரீரத்தைப்பார்த.து, என்னை விட்டுவிட்டு முழுமனத்தட 

னும் உன்னை ய ௮டைவார். நிண்டகண்களையுடையவமீள / கோஷ 

மற்ற ங்கக்களையடையவளான நீ மனமகழ்கது எர்தமனிதனைப் 

பார்பபாயோ ௮வன் காமனுக்கு வசப்பட்டவனாவான். கல்ல மக் 

களஸ்நானஞ்செய்து அலங்காரங்களை அணிந்து, எந்தமனிதனை நீ 

பார்ப்பாயோ அவனுக்கு வாட்டமாவது துக்கமாவது ஆலஸ்யமா 

வது தோல்வியாவது உண்டாகாது. தோஷமற்ற எல்லாங்கங்களையு 

முடையவளே ! நீ ஈன்றாக அலங்கரித் துக்கொண்டு எவனை ௮டை 

வாயோ அவனுக்குச் சோகமாவது மனக்கொதிப்பாவது கோபமா 

வது உண்டாகாது. சான் பொய்சொல்லவில்லை. அழகிய புருவங் 

களையுடையவளே ! உத்தமியான நீ எவனுக்குடன்பட்டு மடியின்.மீ.து 

ஏறினவளாவை3யோ அவனுக்குப் பிணியும் மூப்பும் பசியும் தாகமும் 
உண்டாகா, தகுந்த உன்னுடைய இருகைகளாலும் எவனை நீ கட்டி. 

௮னைவாயோ ௮வன் மரித்தவனானாலும் பிழைத்துவிடுவானென்பது 

என்னுடைய எண்ணம். எவனுக்கு நீ மனைவியாவையோ, ஸந்தோ 
வூத்தோடு எவனைக் கட்டிக்கொள்வாயோ ௮வன் எல்லாச்தேவர்க 
ளுள்ளும் மஹேர்தான்போல மேன்மைபெற்று வாழ்வான். அழகிய 
துடைகளையுடையவளே ! ஒருமனிதன் ஒருமாத்தின்மீதேறி அந்த 

மசத்தையே வெட்டுவ.து.2பால சாஜக்ருஹத்தில் நீ எனக்கு ஆவாய், 

அ௮ழயெ புருவங்களையடையவளே !/ பெண்ஈண்டானது எவ்வாறு காப் 
பத்தைத் தனக்கு. மீருதியவாகத் G தெடிக்கொள்ளுறேே தா அவ்வாறே 

_ 1 இக்கு ஒருசெர்ல் விடப்பட்ட 

 



விராடபர்வம். ௭௬௧ 

உன்னுடைய சேர்க்கையை கான் எண்ணுகிறேன். ஸைரந்தீரி ! உன் 

ளைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். எவ்விதத்தாலும் கான் உன்னை ௮வ 

மதிக்கவில்லை. கல்யாணி! என் கணவனுடைய சிலத தினிடமிருந் து 

உண்டான பயத்தினால், ந என்னிடம் வஸிப்பதை ரான் விரும்ப 

வில்லை” என்றாள். 

த்செளபதி, ** (தேவி!) நான் விராடராஜராலாவ.து மவறொருவசா 

லாவது தேவகக்தர்வயக்ஷர்களாலாவது கெட்டஎண்ணததுடன் பார் 

பபதற்குமுடி யாதவள், நற்குலத்தில்பிறர்தவாகளும் நல்லவசதமுள்ள 

வர்களும் தேவா இதேவர்களுககுப் பு,த்சாகளும் ஸ-டுரயனுக்கும் ௮க் 

னிக்கும் ஒப்பான காந தியுடையவர்களுமான லந துகர்தாவர்கள் 

என்னைக் காக்இன்றார்கள். கெட்ட ஸ்வபாவமுள்ள எந்தமனிதன் 

கெட்டஎண்ணத்துடன் என்னைத் தொடுவனோ அவன் அர்த இசவி 

லேயே உலக்கைகளால் அடிக்கப்படடு விரைவாக விழுவான், ௮௧ 

ன்றகண்களையுடையவளே " எவன் கெட்டஎண்ணமுள்ளவனாட என் 

ஊப் பார்த்துப் பேசுவனோ ௮ஈதமனிதனுக்குப் பந்துக்கள் பூர்ண 

மாக நூற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கோடிக் 

கணக்காகவும் இருந்தாலும் ௮வன் உன் முன்னிலையிலேயே மாண்டு 

போவான். ஜுப்படிபபட்ட மனிதனை என்றும் முப்பதுவயஅபபருவ 

நிலையைப்பெற்ற மதவர்களாவது ௮ஸ்-ஈரர்களாவது பன்னகர்களா 

வது அந்தக் கந்தர்வராஜர்களிடமிருந்து பாதுகாக்கமாட்டார்கள், 

ஸமசயமில்லை. ஸுதேஷனையே :! நீ என்னை ஸ்வஜனக்களுள்ளாவது 

பர் துக்களுள ளாவது ஒருத்தியாக எண்ணி என்னிடத் இல் ஈம்பிக்கை 

வை. கான் மனிதர்களால் LIN EES SSSA VG CE. என்னுடைய 

நடக்கை இவவிதமானதன்று. ஈவன் எனக்கு எச்சிலைக்கொடுக்க 

மாட்டானோ, எவன் என்னைத் தன் கால்களைக் கழுவும்படிசெய்யமாட் 

டானோ அந்த மனிதனுடைய அருகில் வாஸஞ்செய்வ தினால் என்னு 

டைய கணவர்களான கந்தர்வர்கள் ப்ரீதயடைவார்கள், எந்தமனி 

தன் மற்ற ஸாமான்யஸ்த்ரீ களைப்போல என்னை விரும்புவனோ அந்த 

மனிதன் ௮ன்றிரவிலேயே வேறுசரீசத் நில் ப்ரவேடுிப்பான். ராஜ 

பத்னீ! கான் ஒருவராலும் (ஈல்லொழுக்கத்தினின்று) தவறச்செய்வ 

தற்கு முடியாதவள். (அுஷ்டர்களுக்கு) துன்பத்தை விளைவிக்கும் 

தின்மையுடையவர்களும் பலசாலிகளுமான அப்படிப்பட்ட சுந்தர்வா் 

கள் எனக்கு ப்ராணநாதர்கள, இவ்வாறு (கந்தர்வர்களால் சக்ஷிக்கப் 

பட்டு) வஸித்துவருகின்ற என்விஷயத்தில் உனகீகுப் பயமே வேண் 

டாம்” என்று மறுமொழிகூறினாள,



௬௨ ஸரீமஹ்ராபாரதம், 

ஸைந்த்ரி இப்படி.ச் சொல்லியதைக்கேட்ட ஸுதேஷ்னேயான் 

வள், ** கல்யாணி / உன் ஒழுக்கம் இவவிதம் இருக்குமானால் நீ என் 

னிடத்தில் இங்கு வாஸஞ்செய், பெண்ணே! எந்தப்புருஷன் தான் 

போஜனம்செய்த மிகுதியை உனக்குக் கொடுப்பான்? புத்திமா 
னான எந்தமனிதன் லக்ஷமியைப்போன்ற உன்னைப் பார்த்துக் கால் 
களை நீட்டுவான்? இவவாறு அசாரத்தால் நிறைந்தவஞம் இலவித 

மாகத் தேவர்களைக் கதியாகஉடையவளுமான நீ ப்சாம்மணர்களுக்கு 

ஸாலித்ரிபோல ப்ராணிகளுக்கு ரக்ஷிக்கச்தக்கவளாயிருக்கிறாய். கல் 

யாணி / தேவதைபோல் பூஜிச்சப்பட்டவளாகவும உத்தமமான தேஜ 

ஸுஈள்ளவளாகவும் என்னிடத்தில் ப்ரீ தியுள்ளவளாகவும் வாஸஞ் 

செம். பெண்ணே. ஸர்வாபீஷ்டங்களாலும் சிரம்பஸலரதோஷமுள்- 

எ வளாகவும் மனக்கலக்கமற்றவளாகவும ஸுசமாக வாஸஞ்செய், 

எனக்கு உன்னிடத்தில் பரீ தியிருக்கன்றது ” என்று சொன்னாள், 

ஸுதேஷ்ணைபினால் இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட ௮௩௧ தீசெளபதியான 

வள் மிக்க ப்ரீ தியடையவளாகவும் அழகிய சிரிப்புடையவளாகவும் 

ஸர் கேஹமற்றவளாகவும் விராடனுடைய அ௮நதப்புரத் தில் ஸுகமாக 

ப்ரவேசித்தாள். ஜனமேஜயமஹாராஜசே ! பணிவிடைசெய்யப்படத் 

தகுர் சவளான தரெளபதியானவள, ஸுஈமீதஷ்ணைக்கு ஊழியம்செய் 

துகொண்டு மிகுஈதகஷ்ட ச்துடன் (அங்கு) வாஸஞ்செய்தாள், இவ 

வாறு பாண்டவர்கள, ஒருவ ருக்கும்தெரியாமல் வாஸஞ்செய்யக்கரு தி 

அடக்கப்பட்ட மனத்துடனும சாம்பலில்: மறை திருக்கின்ற ௮க்னி 

போல மூடபபட்ட தேஜஸ்ுடனும விராடனிடத் இல் வஸித்தார்கள், 

௮வ்வாம£ற மங்களஸ்வரூபிணியான க்ருஷ்ணையும் ௮ந்தப்பு£த்தை 

யடைந்து வாஸஞ்செய்தாள ”” என்று கூறினர். 

பாண்டவ(ப்ரவேசபர்வம் ழற்றிற்று, 

பதினைந்தாவது அத்யாயம். 

ஸமயபாலனபாவம். 
— He — 

(பாண்டவர்கள் தங்கருடையசேய்கைகளால் விராடனை ஸந்தோ 
ஷீக்கச் செய்ததும், பீமன் மஹாமலலனைக்கோன்றதும்.) 

ஜுமேஜயர், * இப்படி விராடஈகரத்தில் வஸிப்பவர்களும் 

உண்மையான பரீ£க்ரமமுள்ளவர்களும் புருஷோத்தமர்களுமான 

பாண்டவர்கள் அதற்கு?மல என்னசெய்தார்கள் ?'” என்றுவினவ,



விராடபர்வம், ௬௩ 

வைசம்பாயனர் சொல்லத்தொடங்கினார். 4: இங்கனம் அந்தவிராட 
நகரத் இல்மறைர் துவாஸஞ்செய்கன்றவர்களும் குருகுலத் தில்உ தித்த 

வர்களுமான அந்தப்பாண்டவர்கள் விராடராஜன் தருப்இியடையும் 

படி. எந்தக்கார்யத்தைச்செய்தார்களென்பதைக்மசீகளும். வேந்தசே! 

ஸபா கயக்ஷரானயு இஷ்டிரர் ஸபையிலுள்ளவர்களுக்கும் அவ்வாறே 
புத்ரர்களையுடையவிராடனுக்கும் அன்புடையராயிருந்தார். சூதின் 

ரஹஸ்யத்தை ஈணன்கு ௮றிந்தவரும் பாண்டுபுதாருமான ந்த wy Hap 

டி.ரர் கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட பக்ஷிசளைப்'2பாலக் சூதினால் கட் 

டப்பட்டி௬க்கின்ற விராடன்முதலான ஸபையிலுள்ளவர்களை த் தம் 

இஷ்டப்படி சூது விமையாடச்செய்தார். புருஷச்ரேஷ்டரான தர் 
மராஜர் (சூதாட்டத்தில்) பொருள்களை ஜயித்து விராடனுக்குச் தெரி 

யாமல் ஸ?ஹாதார்களுக்கு யதேஷ்டமாகக் கொடுத் அவந்தார், பீம 
ஸேனனும் மத்ஸ்யராஜனால் கொடுக்கப்பட்ட. மாம்ஸங்களையும் பற்பல 

பணியாசங்களையும் வீற்பவன்போல ப்ராதாக்களுக்குக் கொடுத் துவர் 

தான். அர்ஜுனன் அர்தப்புசத்.இல் கிடைக்க பழையவஸ்கத்சங்கமா 

விற்பவன்போலப் பாண்டவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துவந்தான். 
ஈகுலனும் குதிரைகளுக்குத்தகுந்தகார்யத்தைச்செய்து, ஸந்தோல 

மடைந்த அ௮ந்தவிராடசாஜனிடச் திலிருந்து பெர்ருளைப்பெற்றுப் பாண் 

டவர்களுக்குக் கொடுத்துவர்தான். பாண்டுபுத்னுன ஸஹதேவ 

னும் இடையர்களுடைய வேஷத்தைதீதரித்துக் தயிரையும் பாலை 

யூம் நெய்யையும் பாண்டவாளுக்குக் கொடுத்துவர்தான், துக்இக் 

கத்தக்ககிலைமையையுடையவளும் கோபமுள்ளவளுமான தீரெள 

பதியும், ட்ராதாக்களான ௮ஈதப பாண்டவர்களனைவர்களையும் பார்த் 

துக்கொண்டு பிறர்களால் அறியப்படாமல் வஸித்துவந்தாள். மஹா 

ரதர்களான அவர்கள் அப்பொழுது ஒருவருக்கொருவர் இவ்வாறு 

உபகாசஞ்செய்துகொண்டு மறுபடியும் கர்ப்பத் தில்வஸிப்பவர்கள் 
போல (மிக்க கஷ்டத்தோடு) விசாடரஈகாத்தில் வஸித் துவந்தார்கள். 

வேந்தரே . பாண்டுபுதரர்கள் ௮ப்பொழுது தீருதசாஷ்ட்ரகுமானான 

அர்யோதனனிடத்தில் உண்டாயிருக்கின்ற பயத்தினால் மனக்கவலை 

யுற்று க்ருஷ்ணையைப் பாதுகாத்துக்கொண்டு மறைந்து வாலஞ்செய் 

துவந்தார்கள். 

பிறகு, நான்காவதுமாஸத்தில் மத்ஸ்யதேசத்தில் புருஷர்க 

ளுக்கு மிகவும் ப்ரியமாயுள்ளதும் ஸம்ருத்தியுள்ளதுமான சக்கர 

மஹோத்ஸலவமானது வந்தது. ௮சசரே! அந்த மீஹோத்ஸவத் இல், 

பருத்ததேஹமுள்ளவர்களும் ௮இகவீர்யமுள்ளவர்களும் காலகேய



௬௪ ஸரீமஹாபாரதம், 

ர்களென்கிற ௮ஸ-ஈர்கள்போன்றவர்களும் வீர்யத்தினாுல் ௮தஇ௪ 
மதங்கொண்டவர்களும் பலத்தினால் மேலாயிருப்பவர்களும் சாஜாகி: 

னால் ஸம்மானஞ்செய்யப்பட்டவர்களும் ஸிம்மம்போன்ற தோளையும் 

இடையையும் கழுத்தையமுடையவர்களும் நல்ல சுத்தஸ்வபாவழுள் 

ளவர்களும் உதாரமான மனத்தையுடைபவர்களும் அடிக்கடி சங்க 

ஸ்தலத்தில் அரசனுடைய ஸர்கிதானத்இல் (௪ண்டைசெய்து) ஜயி 

தீதவர்களுமான மல்லர்கள், ஆயிரக்கணக்காக நான்கு இக்முக்களிலு 
மிருக தும் ௮ந்த விசாடஈகாத்துக்கு வந்தார்கள், அந்த மல்லர்களுள் 

ஒருவன் மஹாபலிஷ்டனாபிருந்தான். அவன் அங்குள்ள மல்லர்க 

ளனைவர்களையும் சண்டை.க்கு ௮ழைத்தான். அங்குநிற்கும் ௮வன், 

கர்ஜனஞ்செய்து, கம்பீரமாக ஈடஈது (கனு கர்வர்தோன்றத்) துள்: 

ளுறெவனாகக் காணப்பட்டான், அந்த மல்லர்களனைவர்களும் மனஞ் 
சலித்துப் புத்தியையிழர்து தலைகுனிந்து பயமுற்று (க்கத் இனால்) 

மனமழிர்தவர்களானார்கள். மனவருத்தங்கொண்ட இன்னும் ல 

மல்லர்கள் உயிரைஇழப்பதை விரும்பினார்கள். சிலர் பூமியில்புக 

விரும்பினார்கள், சிலர் காயத்தில் செல்வதற்கு எழுந்தார்கள். 

விராடராஜனுடைய அந்த மல்லர்களனைவரும் மல்லாாஜனால் அடிக் 

கப்பட்டுப் பயர்தவர்களும் ௮மைதியுள்ளவர்களும் துன்புற்ற அங் 

கங்களையுடைபவர்களும் சப்தமற்றவர்களும் சஞ்சலமானபார்வை 

யையுடையவர்களும் கர்வத்தையும் ஒளியையும் இழக்தவர்களுமாகி 
ஒன்றுஞ் சொல்லாமலிருந்துவிட்டார்கள்." மல்லரசாஜன், அந்த மல் 

லார்கள் பயந்திருப்பதைக்கண்டு, (அரசனை 2காக்கி,) ** ஓ.! வேந்தரே! 

(இவ்விடம்) வந்திருக்கிற என்னை அ௮கண்டபூமண்டலக்கதில் ஸிம்மக் 

கூட்டங்களோடும் புலிக்கூட்டக்களோடும் சேர்ந்து விளையாடுகின்ற 

மல்லசாஜனென்று அறியும்” என்.றுசொன்னான், விராடன், பலமும் 

கொழுப்புமுள்ள மல்லராஜனுடைய வார்த் சதயைக்கேட்டுப்'பயர்தி 
ருக்கன்ற அந்த மல்லர்களைப் பார்த்து, * (ஓ. மல்லர்களே 7) இந்த 

மல்லனோடு எந்தமனிதன் சண்டைசெய்வதற்கு வல்லமையுள்ளவன் ?” 

என்று வினவினான். ஓஒ. மன்னே விராடன் இவ்வாறு சொல்லிய 

தைக்கேட்ட ௮ந்த மல்லர்களெல்லாம் பேசாமலிருக்து விட்டார்கள். 
பிறகு, ௮ரசன் கோபமடைந்து, 4 இந்த மல்லர்களுக்கு விட்டிருக் 

இன்ற மான்யக்ராமங்களையும் ஏற்பட்டிருக்கிற சம்பளங்களையும் 
நரன் நிறுத்தவிடப்போறேன் ' என்றுசொன்னான்.- பிறகு, யு.திஷ் 

டிரர் விசாடராஜனுடைய வார்.த்தையைச்கேட்டு, *மஹாசாஜசே! 
முன்பு சான் யு.இஷ்டிரரிடத் இல்பார்த்த ஒரு மல்லனிருக்கிறான். ராஜ



விராடபர்வம். ௬௫ 

சே! அவன் இந்த மல்லனோடு போர்புரிவதற்கு வல்லமைபொருக்இ 
wae, ger! புதிஷ்டிருடைய பட்டணத்தில் கான் முற்காலத் 

தல் பார்த்த ௮ந்தமல்லன் இப்பொழுது உம்முடைய மடைப்பள்ளி 

யில் வஸிக்கிறான் '” என்றார். யு இஷ்டிரருடைய வார். ச்தையைக்கேட்டு 

விராடசாஜன், * இப்பொழுது இந்தமல்லனோடு போர்புரிவதற்கு ௮வ 

னும் விரைவாக அ௮ழைக்கப்படலாம்” என்று வெளிப்படையாகச் சொ 

ன்னான். விராடனால் அழைக்கப்பட்டு அவ்வாறு (மல்லயுத்தத் இன் 

பொருட்டு) ஏவப்பட்ட பிமஸேனன், (௮சசனைப்பார்த்து,) RP wT 

சசே ! நான் (மல்லனோ0) போர்புரிவதற்கு வல்லமையுள்ளவன், புரு 

ஷச்ரேஷ்டரே! ராஜேசாரரே.! உம்முடைய ப்சபாவத் இனாலும் லச் 

.வர்யத் இனாலும் வல்லமையினாலும் ஆஜ்ஞையினாலும் இந்த மல்ல 

னோடு போர்புரிவதற்குச் சக்தியுள்ளவனாயிருக்கிறேன். அரசரே! 

! உம்முடைய ஐச்வர்யத்தினாலும் மஹாதேவ நடைய பக் தியினாலும் 

நான் இந்தமல்லனைக் £மழதள்ளுவேன் ”” என்றுசொன்னான். (ராஜா 

வினால்) ஏவப்பட்ட வீரனான பீமமஸேனன் இரண்டுசைகளிலும் புழு 

இயை எடுத்துப் பூசிக்கொண்டு மல்லனை யுத்தத்துக்கழைத்து ஜனக் 

கூட்டங்களுடைய மத்இயில் போர்புரிவதற்காக ஆய,த்தமாககின்றான், 
பீமன் மத்தகஜம்போலப் பகைமல்லனோடு போர்புரிவதற்கு ஆம் 

பித்தான். பிறகு, மத்ஸ்யராஜன் சமையற்காசரனானவலலனோடு அந்த 

மல்லனைப் போர்புரியும்படிசெய்வித்தான். ௮ப்பொழுது பீமன், (விசா 

டனால்) தூண்டப்பட்டவனாகி அுவனைப்பார்த்னு, *சாஜசே/! நான் (யுத் 

தஞ்செய்ய) சக்.தியற்றவனாயிருக்காலும் ராஜாவானஉங்கள் கட்டளை 

யைமறுப்பதற்குக் KT GUSH IISA yaw” ஏன்றுவருத்தத்தோடு 

(மல்லயுத் தம்செய்வதில்) மனத்தைச்செலுச் இனவன்போலப் பாராட் 

டி.னான்.. பிறகு, புருவச்சேஷ்டனான அர்தப்பிமமஸேனன், புலிபோல 
மெதுவாகப்பதுங்கிஸஞ்சரித்து விராடராஜனைஸர்?தாஷிக்கச்செய்து 

விசாலமானயுத்தரங்கத்தில் ப்[வே௫ித்தான், பிறகு குக்இபுதாரன் அங் 

இருக்கும் ஜனங்களை ஸந்தோஷிக்கச்செய்து கச்சையைஇறுக்கிக்கட் 

டிக்கொண்டான். பிறகு, பீமன், மல்லர்களுள் ப்ரஸித்தமானபசாக்சம 

முள்ளவனும் வருத்சாஸாரனுக்கொப்பானவனுமான ஜீழமூதன்என் 

இற அக்தமல்லனை அவ்விடத்தில் சண்டைக்கு௮ழைத்தான். பிறகு, 

பீமன் ௮ந்தமல்லளைக் கஷ்கத் இல்பிடி ச. க்கொண்டு ஸிம்மம்போல 

மிகவும்கர்ஜி த்தான். அவ்விருவர்களும் ௮ இகஉத்ஸா ஹத் துடன் கூடி 

யவர்கள், . இருவர் களும், பருத்ததேஹமுள்ளவைகளும் _ அறுபது 
  

! இரண்டுசொற்கள் விடப்பட்டன. 

De®



௬௬ ஸ்ீமஹாபாரதம். 

வயதுசென்றவைகளுமான இசண்டுமதயானைகளைப்போலப் பயங்கர 

மானபாா க்ரமமுள்ளவர்கள், பிறகு, ஈரச்ரேஷ்டர்களும் வீரர்களும் 

மிகுந்தமனக்கிளர்ச்சியுள்ளவர்களும் ஒருவனை மற்றொருவன் ஜயிப் 
ப.தில் விருப்பமுற்றவர்களும் பலத்இனால் மிகுக்கஸந் தோஷமுடைய 

வர்களும் புருஷர்களுக்கு இருக்கக்கூடியபலத்தைமீறியிருக்கின்ற 

பலமுடையவர்சகளும் ஒருவனுக்குமற்றொருவன் துன்பத்தைகிளைவிக் 
கக்கூடிய ஸமயத்தைஎ திர்பார்க்கன்றவர்களும் பாஸ்பாம் ஜயத்தில் 

விருப்பமுள்ளவர்களுமான ௮வ்விருவர்களும் பற்பலவிதமான 1க்ர௬ுத 

2 ப்இக்ருதங்களாலும்பலத் இனால் ௮ இிகரித் இருக்கின்ற கைகளாலும் 

3 ஸர்நிபாதம், 4அவதூதம், 5பாரமாதம், 6உன்மதனம், 7க்ஷேபணம், 

8 முஷ்டி, வரஹோத்தாதம், 10நிஸ்வனம் இவைகளாலும் உள்ளன் 

கை அறைதல்களாலும் !!வஜ்ரகிபா தக்களாலும் ௮வ்வாே !2ப்ரஸ்ரு 

ஷ்டைகளாலும் '3சலாகாபாதங்களாலும் !4ஈகபாதங்களாலும் பயங் 

காரமான 13பாதோத்தூ தங்களாலும் முழங்கால் இடிகளாலும் 16௮ச்ம 

நிர்க்கோஷங்களாலும் தலைஇடிகளாலும் ஒருவரோடொருவர் மல்ல 

யுத்தஞ் செய்தார்கள், உத்ஸவத்தில் வர்.இருச்சின்ற சூரர்கஞுடைய 
கூட்டத்துக்கு எதிரில் ஆயுதமில்லாமலே புஜபலத்தாலும் தேஹ 

பலத்தாலும் மனோபல்த்தாலும் ௮ர்த யுத்தமானது கோரமாக GH 

தீது. சாஜரே! வருதலும் இந்த்ரனும்போன்ற பலசாலிகளான 

௮வ்விருவர்களுடையயு த்தத்தில் எல்லாஜனங்களும் பெருங்கூச்ச 

லுடனும் ஸிம்மராதத்துடனலும் எழுந்திருந்துகின்று மிகக்களிப்புற் 

மூர்கள். ௮வவிருவர்களும் 12 ப்மகர்ஷண 13 ஐகர்ஷணங்களில் ௮ப் 

யாகரஷ விகரஷணங்களால் பரஸ்பாம் இழுத்தார்கள், முழங்கால் 

களால் இடித்துக்கொண்டார்கள், பிறகு, அகன்றமார்பும் நீண்ட 

கைகளுமுடையவர் களும் கைச்சண்டையில் மமர்த்தர்களுமான ௮வ 

விருவர்களும் மிக.தரவாரித்து ஒருவரையொருவர் உறுக்கி இரு 
ப்புமயமான பரிகாயுதங்கள்போன்றகைகளால் கட்டி இறுக்கினார் 
கள, பிறகு, பீமன் வேகத்தோடு மேலேகளம்பி ௮ரதமல்லனைக் 
கஷ்கத்இல்பிடித்தான் ; கையினால், ௮வனை விலாப்பக்கத் இல்பிடி 

த்து வீழ்த்தினன். சத்ருக்களைக்கொல்லுகின்றபீமன் ௮ர்தமல்லனை 

இருகைகளாலும் மேலேதாச்சி அவனைப்பார்த்து ௮ட்டஹாஸஞ் 
செய்துகொண்டு புலியானது யானையைஇழுப்பதுபோல பழுத்தான். 

சிறர்தகைகளுள்ளவலும் வீர்யமுள்ளவலுமானபீமன் அந்தமல்ல 

னைத் தூக்கச் சுழற்றினான். பிறகு, ௮ங்குள்ளமல்லர்களும் மத்ஸ்ய 

1, 2) 34% 6) 7) 8, 9) 1௦ ப, த, 13742, ௬, 16, 17, பீ மல்லயுச்சத்திள்வசைசள். 
 



விராடபர்வம், ௬ள் 

சேசத்திலுள்ளஜனங்களும் HRS ச்சர்யத்தையடைந்தார்கள். 

மஹாபாஹுவான வருகோதரன், பலத்தைஇழந்தவலும் ப்ஜ்ஞை 

யற்றவனுமான அந்தமல்லனை நூறுதடவைசுழற்றிப் பூமியில்டோட் 
டுத் தேய்த்தான். உலகத்தில்பாஸித் திபெற்ற ஜீமூ.கனென்சற மந்த 

மல்லவிரன் கொல்லப்பட்டவுடனே விராடன் பந்துக்களோடு ௮இக 

WHO STALLS BuO sre, பெரியமனமுள்ளவிராடசாஜன் மிக்க 

ஸந்தோஷ£ச் இனால் ௮ந்தப்பெரியஅசங்கத்தில் வலலளுக்குக் குபே 

ரனைப்2பால அதிகமான பொருளைக் கொடுத்தான். இவ்வாறு றந் 

தீப்பீமன் அேேகமல்லர்களையும் மிக்கபலமுள்ளவர்களான ௮ளே 
கபுருஷர்களையும் கொன்று மத்ஸ்யராஜனுக்கு ௮ இகப்ரீ தியைஉண்டு 

பண்ணினான். விராடன், எப்பொழுது 'இந்தப்பீமனோடு (சண்டை 

செய்வதற்கு) ஸமானனான ஒருமனிதன் அ௮ங்குஇல்லையோ அப்பொ 
மு.து புலிசளோடும் சிங்கக்களோடும் யானைகளோடும் பிமனைப் 

போர்புரியச்செய்தான். அந்தப்பீமன், விராடனால் கொடுக்கப்பட்ட 

வைகளும் விசித்ரமும் பற்பலவிதமுமானபொருள்களை அங்குள்ள 

மனிதர்களுக்குக் கொடுத்துவிட்டுத் தன்இருப்பிடம்சென்றான். ௮ 
தீவருகோசன் மறுபடியும் ௮ந்சப்புரத்தை௮டைந்து ஸ்த்ரீ சளுடை 

யமத்தியில் விராடனுடைய மஹாபலமுள்ள” யானைகளோடும் சிக் 

கங்களோடும் போர்புரிர்தான். பாண்டுகுமானான ௮ர்ஜு5னனும் 
பாட்டிறைம் ஆட்டத்தினுலும் விராடனையும் அந்தப்பு£ஸ்த்ரீ க 

ளெல்லாரையும் ஸந்தோஷிக்கச்செய்தான். நகுலன் நன்றாகப்பழக் 

கப்பட்டவைகளும் வேகமுள்ளவைகளும் ஆங்காங்கு ஒன்றுகூட் 

டப்பட்டவைகளுமான கு இரைகளால் ராஜச்2ரஷ்டனான விராட 

ராஜனை ஸந்தோஷப்படுத்இனான், விராடராஜன் ப்ரீ இயுடன் அந்த 

ஈகுலனுக்குக்கொடுக்கத்தக்கபொருள்களை மிகு தியாகக்கொடுத்தான். 

புருஷச்சேஷ்டனனவிராடன், ஸஹசேவனால் ஈன்றாகப்பழக்கப்பட்ட 

வைகளும் ௮வனுக்கு நான்குபக்கத்திலும்இருக்ன்றவைகளுமான 
எருதுகளைக்சண்டு ௮வலுக்குப் பற்பலபொருள்களைக்கொடுத்தான். 
ராஜசே.! தரெளபதியானவள் வருத்தமுற்றவர்களும் மஹாசதாகளு 
மான அவர்களனளைவர்களையுங்.கண்டு ௮திகஸநர்தோஷமில்லாக மனத் 

தையுடையவளாகப் பெருமூச்சுவிட்டுக்கொண்டி.ருந்தாள். இவவா.து 

௮ந்தப்புருலவச்சேஷ்டர்களான பாண்டவர்கள் ௮ந்தவிராடராஜனுக்கு 

அப்பொழுது ஊழியங்களைச்செய்துகொண்டு Loan ph gio தவிராட 
நகாத்இல் வாஸஞ்செய் துவந்தார்கள். 

ஸமயபா லனபர்வம் ழற்றிற்று, 
Eh, RE



௬௮௮) ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

பதினாறாவது அத்யாயம், 

GFE oS LT a ip. 
ak ee — 

(கீசகன், த்ரேளபதியின்மீது தனக்தள்ள காதலை ஸுேஷணைக்தம் 
தரேளபதிக்தம் தெரிவித்தது.) 

ஜுமேஜயமஹாராஜே! மஹாரதர்களான*பார்த்தர்கள் மத் 

ஸ்யராஜனுடைய நகரத்தில் அப்பொழுது மறைந்து வஸித்துவருக் 

கால் பத்துமாஸங்கள் சென்றன, பணிவிடை செய்யப்படத்தக்கவ 

ளான தசெளபதியும் ஸாதேவ்ணைச்குப பணிவிடைசெய்துகொண்டு 

மிகுர்ககஷ்டத் தோடு வஸித் துவந்தாள். அவ்வாறு ஸு தவ்ணையி: 

னுடைய அரண்மனையில் வஸிச்கின்ற பாஞ்சாலியானவள் அந்த ஸு 

தேஷ்ணாதேவியையும் அந்தப்புசத் திலுள்ள ஸ்த்ரீகளையும் ஸஎர்தோஷ 

மடையும்படி செய்தாள், 5S வர்ஷ மானஅ அனேசமாகச் சென்ற 

போ, மஹாபலசாலியும் விராடஐக்கு ளேனுபதியுமான சேகனான 

வன் தசெளபதியைக் கண்டான். தேவகன்னிகைபோல விளக்குகின் 

றவளும் பூமியில் ஸஞ்சரிக்கின்ற வதை 2பான்றவளுமான அவளைக் 

கண்டு சேகன் மன்மதபாணங்களால் (பீடி.க்கபபட்டு ௮வளை விரும்பி 

னான். காமாக்னியினால் மிகவுமவாட்டபபட்டவனும் ஸேனாபஇயுமான 

௮வன் ஸுதேவ்ணையிடம்வர்து ௮ட்டஹாஸத்துடன் பின்வருமாறு 

வசனிக்கலானான். 4 இந்த விராடனுடைய அரண்மனையில் மங்களமுள் 

ளவளான இந்த சாஜஸ்தரீ இதற்குமுன் என்னால் ஒருபொழுதும் 

பார்க்கப்பட்ட இல்லை, ஈல்ல வாளனையுடன் உண்டாக்கப்பட்ட கள் 

ளானது மதிமயக்கத்தை உண்டுபண்ணுவதுபோல இந்தப்பெண் 

ரூபத்தினாுல் எனக்கு ௮திக மதிமயக்கத்தை உண்டுபண் ணுவறாள். 

ஓ.? மங்களமுள்ளவளே ! தேவதை.பினுடைய ரூபம்போன்ற ரூப 

முடையவளும் மனத்துக்கு இன்பமுள்ளவளுமான இவள் யார்? ம 

களஸ்வரூபியே / இவள் எவனைச்சார்ந்தவள் ? எவ்விடமிருக்து இங்கு 
வந்திருக்கன்றாள் ? எனக்குச் சொல், என்னை மனங்கலங்கச்செய்து 
தன்வசமாக்கக்கொள்ளுவறொள், இவ்விஷயத்தில் வேறுமருர்து இரு 

ப்பதாக நான் எண்ணவில்லை, அச்சர்யம் ! மங்களமுள்ளவளான 

உன்னுடைய இரத வேலைக்காரியானவள் பு தியரூபமூடையவளாக 
எனக்குத் தோன்றுகிறாள், இவள் நிலைமைக்குத் தகாததான தொழி 
லையன்றோ உன்னிடத்தில் செய்துவருகிறாள் ? இவள் என்னையும் 

என்னிடத்திலுள்ள பொருள்களையும் ஆளட்டும். ௮இகமான யானை



ராடபார்வம், ௬௯ 

கஞும கு௫*ிரைகளும சதககளுமுளள தும மஹிமையுளள ஜனங்க 

ளால் நிறைந்ததும் 6ச்வர்யமுள்ள தும் பற்பலவிதமான பானபோஜ 

னங்களுடையதும் மனத்துக்கு இன்பமானதும் பொன்மயமான 

சானாவித பூஷணங்களுள்ள தும் பெரிதுமான என்னுடையவிட்டை 

இவள் விளங்கச்செய்பட்டும்'” என்றான். பிறகு, சேகன், ஸுதே 
ஷ்ணாதேவிபினிடத்தில் விடைபெற்று, ராஜபுதரியான தொெளபது 

யினிடம் வந்து, காட்டில் ஒருரியான து பெண்சிங்கக்குட்டியைப் 

பார்த்துப் பேசுவதுபோல அப்பொழுது ௮வளை நல்வார்த்தைகளால் 

மனச்சமா தானமடையுமபடி. பின்வருமாறு சொல்லலானான். 

“* கல்யாணி? நீ யார் ? எவரீனச் சார்ந்தவள் ? சிற்த முகமுள்ள 

'4வளே? நீ எவ்விடமி:நந்து விராடாகாத்தை வர்தடைகதாய் ? மங்கள 

முள்ளவ?ள / உண்மையை உரைப்பாய், உன்னுடைய ரபமானது 

சிறந்தது; அவ்வாறே காந்தியும் சிறப்புள்ள ) மென்மைத்தன்மை 

யம் ஸாவோத்தமமானது) உன்னுடைய நுழுக்கற்ற முகமானது காந் 

தஇபினால் சந்த்ரன்போல விளங்குகிறது. அ௮ழயெ புருவங்களையுடைய 

வள? உன்னுடைய இருகண்களும், ௮இக விஸ்சாரமுளளவைக 

ளும் தாமரைப்பூவிதழ்களுக்கொபபானவைகளும் மங்களகாங்களு 

மாயிருக்கின்றன. அழகிய வல்லா BIG IB orb Lp an ளவசே / உன் 

னுடைய வசனமானது கோகிலத்தினுடைய சபதத்துக்கொப்பா 

யிருக்கின்ற து, அழகிய இடையையுடையவளே 7 இகழத்தகாதவ சே ! 

உன்னைபமபோன்ற இவவித”ரூபமுள்ள வேஜொருஸ்தரீயைப் பூமண்ட 

லத்தில் நான் இதற்குமுன் பார்த்த தில்லை, ௮,ழகய இடையையுடை 

யவளே! நீ யார்? தாமரையை வாலஸ்தானமாகக்கொண்ட மஹா 

லக்ஷ்மியயோ ? நீ வீசுவர்யாபிமானி தேவதையோ ? ஹ்ரீயோ ? ஸ்ரீயோ? 

இர்த்தியோ ? அல்லது கார்தியோ ? சறந்தமுகமுள்ளவளே / இவர்க 

ளுள் நீ யார்? நீ மன்மதனுடைய அங்கத்தில் விளையாடுகின்றவளும் 
௮ இக ரூபமுள்ளவளுமான £இதேவி2யா ? அழகிய புருவங்களையுடை 

யவளே/ சந்த்ரனுடைய சிறந்த ஒளிபோல நீ அதிகமாக விளக்கு 
கறாய். நிலவுபோல மனத்துக்கு ஆஹ்லாதகாமான கொஞ்சம் மலர்த் 
தப்பட்டிருக்கிறு இமைமயிர்களுடன்கூடியதும் மேலும் மங்களகர 

பானதும் திவ்யமான செணங்களால் சூழப்பட்டதும் சிறந்த காந்தி 

யினால் பனத்துக்கின்பமாயிருக்கின்றதும் ஒப்பற்ற ஒளியுள்ள து 

மான உன்னுடைய முகசர்தானைக்கண்டு இவ்வுலசமனைசத்திலும் எந்த 

மனிதன்தான் காமனுக்கு வசப்படாமலிருப்பான்? அ௮ழூய புருவங் 

களையுடையவளே . உன்னுடைய இரண்டு கொங்கைகளும், ஹாசச்தை



ஏ0 ஸீமஹாபாரதம், 

௮ணிவதற்குத் தகுந்தவைகளும் மிக்க மங்களகாங்களும் pau 

வைகளும் கார்தியுள்ளவைகளும் பருத்தவைகளும் வட்டமானவைக 

ளும் இடைவெளியற்றவைகளுமாயிருக்கன்றன. அழ சிரிப்புள் 

ளவளே ! தாமரைமொட்டுக்கள்போன்ற உன்னுடைய இசண்டுஸ்த 

னங்களும் மன்மதனுடைய கொறடாக்கள்போல என்னைத் அன்பத் 

துக்கு ஆளாக்குகின்றன. மெல்லிய இடையையுடையவளே ! உன் 

னுடைய இந்த இடையானது (மூன்று) மடி.ப்பினால் அழகூயெதும் 

ஸ்தனபாரத் தினால் ௮.தஇிகமாக வளைக்கப்பட்ட.தும் நுனிக்கையினால் 

பிடித்து அளக்கத்தக்கதுமாயிருக்கிறது. கோபமுள்ளவளே ! நதி 

யிலுள்ள மணற்குன்றுக்கொபபான உன்னுடைய அழகிய ஜகனத் 

தைக்கண்டே அ௮லாத்யமான காமசோயானது என்னைக் சவருறெதூ 

உன்னுடன் சேர்க்கைபெறுவ திலுள்ள எண்ணத்தினால் வளர்கின்ற 

இக்தக் காமாக்னியானது தயையீல்லாமல் காட்டுத்தீப்போல ஜ்வலித் 

துக்கொண்டு என்னை எரிக்கின்றது, உத்தமமான இடையையுடை 

யவளே ! (என்னிடத்தில்) ஜ்வலிக்கன்ற காமத்தீயை உன்னுடைய 

தேஹத்தைக் கொடுப்பதாகிற மழையுடன்கூடின உன் சேர்க்கையா 

இழ மேகத்தினால் தணிததுவி0ி, சந்தரனுக்கொப்பான முகத்தை 

யுடையவளே ! கரியகடைக்கண்களையுடையவளே / என் மனத்துக்கு 

1! உன்மாதத்தை உண்டுெபண்ணுகின்றவைகளும் உன்னிடம் சேருவத 

ஓள்ள ஆசையினால் தீட்டப்பட்டவைகளும் வேகமுள்ளவைகளுமான 

மன்மதனுடைய பாணக்கூட்டங்கள் என்னுடைய இரதமனத்தைப் 

பிளந்து உட்செல்லுகன்றவைகளும் தயையற்றவைகளும் வேகமுள் 

ளவைகளும் உக்சமும் ௮திபயங்காமும் அளவில்லாத உன்மாதத்தி 

னுடைய தொடக்கத்துக்குக் காரணமும் எனக்கு ப்ரீ தியையும் சித்த 

ப்ரமத்தையும் உண்டுபண்ணுகறெவைகளுமாயிருக்கின்றன. நீ இப் 
பொழுது உன் தேஹச்தை எனக்குக் கொடுப்ப தினாலும் ஸம்போகங்க 

ளாலும் என்னை (இந்த ஆபத்தினின்று) கசையேற்றுவதற்குத் தகுர் 
தவள், விலாலங்களையடையவளே . விசித்ரமான மாலைகளை ௮ணிசர் 
தவளும் உடைகளைத் தரித்தவளும் எல்லா ஆபாணங்களாலும் அலங் 

கரிக்கப்பட்டவளுமாகி என்னுடன் சோந்து வேண்டியவரையில் காம 

ஸுஈகத்தை அனுபவி, செருக்கிய ஈடையுள்ளவளே? ஸுாகத்தை 
யனுபவிப்பதற்கே தகுந்தவளான நீ ஸுஈகத்தை இழந்து இவ்விடத் 
இல் கஷ்டத்துடன் வஸிப்பதற்குத் தகுந்தவளல்லை, என்னிடத்தி 

னின்று நீ சிறர்தி ஸஸுகத்தை முடை. ருசியுள்ளவைகளும் ௮ம்ரு 
  

"Bs sus.



விராடபர்வம், எக 

தீம் போன்றவைகளும் பற்பலவவசப்பட்டவைகளும் மனோஜ்ஞங் 

களுமான குடி.க்கத்தக்க வஸ் துக்களைக் குடிக்கன்றவளும் ஸுகமாக 

ரமிக்கின்றவளுமாயிருந்து பற்பலவிசமான போகேோபசராங்களையும் 

நிகரற்ற ளெளபாக்யத்தையும் ௮னுபவி, மஹாபாக்யமூள்ளவள / 
ச்மரஷ்டமும் மங்களகரமுமான போகங்களோடு பானம்பண்ணக் 

கூடியதைக் குடி, தோஷமற்றவளே ! கோபமுள்ளவளே ! ச்ரேஷ்ட 
மான இரந்த உன்னுடைய ரூபமானது காயகனால் ௮னுபவிக்கப்படாம 

லிருப்பதனால் இப்பொழுது பயனற்றதாயிருக்கிறது, ஸுந்தரி? மங் 

சளஸ்வரூபிணியும் சிறந்தவளுமான நீ சூட்டி.க்கொள்ளப்படாததும் 
உத்தமமும் சுபழுமான பூமாலைபோல விளங்காமலிருக்கிறாப். paws 

சிரிப்புடையவளே / * எனக்கு இதற்குமுன் னுள்ளவர்களான மனைவி 

களைவிட்டுவிடுகிறேன். அவர்கள் உனக்கு அடி மையாகட்டும். ஸுந் 
தரி! கானும் உனக்கு ௮டிமைபோலிருக்கிறேன். உத்தமமான முக 
முள்ளவளே ! நான் எப்பொழுதும் உனக்கு வசப்பட்டவனாக இருப் 

பேன்” என்று கூறினான், 

  

பதினேழாவது அத்யாயம், 

கீசகவதபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

— kee — 
(தசெளபதியானவள் தன்மீது ஐசைவைத்த கீசகனைக் 

_ கடூத்சோற்களால மறுத்தது.) 

அரசாத்மாவான சேேகனால் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டவளும் 

தோவமற்ற ௮ங்கங்களுள்ளவளும் ஸைசர்தரிவேஷத்தைத் தரித்த 

வளுமான தரெளபதியானவள், அந்தக் சேகனைப்பார்த்து, (ஏ 

ஸ-டுதபு.தாசே ! வேண்டத்தகாதவளும் ஹீனஜா இயில் பிறர் தவளும் 

வேலைக்காரியும் ௮ருவருக்கத்தக்கவளும் கூர்தல் பின்னுகறவளுமான 

என்னை நீர் ஆசைப்படுகிறீர், கான் பிறருடைய மனைவியாயிருக்கி 
றேன். உமக்கு மங்களமுண்டாகும். இது உமக்குத் தகாத, மனி 
தர்களுக்கு மனைவிகள் அன்புக்கு விஷயமாயிருப்பார்கள். தர்மத்தை 

நன்றாக ஆலோ௫ித்துப் பாரும். பசதாரங்களிடத்தில் புத்தியானது 

ஒருபொழுதும் எவ்விதத்தாலும் உம்மால் செலுத்தத்தக்கதன்று. 

௮கார்யத்தை விட்டுவிடுவதுதான் ஸத்புருவர்களுடைய வாதம். 
விணான பேசாசையுள்ளவலும் பாவத்தில் மனதீதைச் செலுத்திய 

வளனும் புத்திமயக்கத்தை ௮டைந்தவனுமான மனிதன் கோரமான



௭௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

௮பகீரத்தியையும் மிச்க பயத்தையும் ௮டைவான்”” என்று மறு 

மொழி கூறினாள். ஸைரரத்ரியினால் இங்கனம் சொல்லப்பட்டவலும் 

காமத்தால் மயக்கழுற்றவலும் மிக்ககெட்டபுக்இயுடையவலும் பொறி 

களை அடச்சாதவனுமான அந்தக் சேசுன் பாதாரங்களைத் தண்டும் 
விஷபத்.இல் ஸம்பவிக்கக்கூடியவைகளும் ௮னேகக்களும் உயிரைப் 

போக்சக்கூடியவைகளும் எல்லாஉலகத்தாசாலும்நிர் இக்கத்சக்கவை 

களுமான தோஷங்களை அறிந்தவனாயிருந்தும் மிகவும் கெட்டஎண் 

ணங்கொண்டு தரெளபதியைபபார்த்து, *ச்மோஷ்டமான இடையை 

யுடையவே / சிற்த முகமுடையவள / அழகான சிரிப்பையுடை 

யவே !உன்னிமித்தமாக மன்மதாவேசம்கொண்டிருக்கன்ற என்னை 

இவ்வாறு நிராகரிப்பதற்கு நீ தகுந்தவளல்லை, பயஈதவளே / கறுத்த 

கடைக்கண்களையுடையவ ளே / நீ, உன் வசப்பட்டவளனும் ப்ரியமான 

வார்த்தையைச் சொல்லுகின்றவனுமான பன்னை மிராகரித்துவிட்டு, 

பிறகு, நிச்சயமாகப் பச்சாத்தாபத்தை அடையப்போகிருய், அழ 

இய புருவங்களையுடையவளே ! அ௮ழகப இடையையுடையவளே / 

நான் இந்தசாஜ்யம் அனைத்துக்கும் ப்ரபுவும் (ஜனங்களை) அடக்கி 

ஆள்பவனும் புவியில் வீர்யத்தில் ஒப்பற்றவலுமாயிருக்கிமறன். ரூப 

த்தினலும் யெளவனத்தினஓம் ளெளபாக்யத்தினாலும் மங்களகர 

மானவைகளும் சிறந்தவைகளுமாயிருக்கின்ற போகங்களாலும் இப் 

பூமண்டலத்தில் எனக்கு நிசசானமனிதன் வேறொருவலுமில்லை, கல் 

யாணி/ விரும்பக்கூடிய எல்லாப்பொறுள்களாலும் கிறைந்தவைக 

ளும் நிகரில்லாதவைக ளுமான போகங்கள் ௮னுபவிக்கத்தக்கனவா 

யிருக்கும்? பாது ஏன் அ௮டிமைத்தொழில்செய்வ தில் பற்.றுள்ளவளா 

யிருக்கிறாப் ? சுபமான முகத்தையுடையவமீள / என்னால் இக்தராஜ் 

யம் உனக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. நீயே தலைவி, ச்மோஷ்டமான 

இடையுடையவளே 7 என்னை நீ பரீதியுடன் அடைவாய் ; ச்சேஷ்ட 

மான போகங்களை அனுபவிப்பாயாக ”” என்றான். சேசன் இவ்வாறு 

அமங்களமான வார்.த்தை சொல்லியதைக் 2கட்ட அந்தப் பதிவரதை 

யான தரெளபஇயானவள் அவனுடைய ௮வவிதமான வார்த்தையை 

நிர்தித்து ௮வனைப்பார்த் துப பின்வருமாறு உசைக்கலானாள. 

ஒ.! ஸூதபுத்ர/ மதிமயக்கங்கொள்ளாதே) இப்பொழுது உயி 

ரைவிடாதே, நீ என்னைக் கோரஸ்வரூபமுள்ள 86 அபுருஷர்களால் 

எப்பொழுதும் ரக்ஷிக்சப்பட்டவளாக ௮றிர் துகொள், நான் உன்னால் 

அடையத்தக்சவளல்லேன். எனக்குக் கந்தர்வர்கள் ப்ராணகநாதர்கள். 

அந்தக் கந்தர்வர்கள் கோபங்கொண்டால் உன்னைக் கொல்லுவார்கள்,



விராடபர்வம். GTR. 

இவ்விதம் செய்யாதே, வீணாக காசமடையாதே, நீ புருஷர்களாலே 

ஈடப்பதற்கு ௮ரிய வழியில் செல்வதற்கு விரும்புகிறாய். மந்தபுத்இ 

யுள்ள நீ புத்தியில்லாத ஒருசிறுவன் ஈஇயினுடை.ய ஒருகரையினின் று 
மற்றொருகரையில் தாண்ட விரும்புவஅபோல இக்கார்யத்சைச் செ 

ய்ய விரும்புகிறாய். நீ (இவ்விதமான கெட்டகார்யத்தைச் செய்து 

விட்டு) பூமிக்குள் நுழைந்தாலும் ஆகாயத்தில் பறந்தாலும் ஸழுத் 
சதீகஇின் ௮ச்கரைக்கு ஓடினாலும் அர்க் கந்தர்வர்களிட மிருந்து உன 

க்கு விடுதலை உண்டாகாது. காயத்தில் ஸஞ்சரிக்வெறவர்களான 

தேவகுமாசர்கள் சத்ருக்களை நாசஞ்செய்யும் தன்மையடையவர்கள். 

Gea! & நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருமனிதன், !காளராத்ரியை 

விரும்புவதுபோல என்னை இப்பொழு பிடிவாதத்துடன் ஏன்வேண் 

டுகிராய் ? தாயினுடைய மடியில் படுத்திருக்கும் சசுவான சந்த்சனை 

ப்பிடிக்கவேண்டுமென்.ு விரும்புவதுபோல, நீ ஏன் என்னைக்கைப்பற் 

தவிரும்புகிறாய் ? Gea! அவர்களுடைய ப்சராணநாயகியான என்னை 

வேண்டுகிற உனக்குப், பூமண்டலத்திலாவது அல்லது ஸ்வர்க்கத்துக் 

குப்போனஇடத்திலாவது சக்ஷிக்கிறமனிதன் ஒருவனும் ஏற்படமாட் 

டான். சுபத்தைவிரும்பும்புத்தியானது உனக்கு இல்லை, (பாதா 

சத்இினிடம் பற்றில்லாமலிருப்பசென்னும்) ௮ந்தச்சுபமானபுத் இ 

யிருந்தால் உனக்கு உயிர்வாழ்தல் கூடும்” என்றாள். 

பதினேட்டாவது அத்யாயம், 

க்சகவ தபர் வம்: (தொடர்ச்சி) 

(கீசகன் தரேளபதியைத் தன்னிடம்வுனுப்பும்படி ஸுதேஷ் 

ணையை வேண்டியதும், ஸுதேஷ்ணை த்ரெளபதியைக் 

கபடமாகக் சீசகனிடம்அனுப்பியதும்,) 

பாஞ்சாலியினால் நிராகரிக்கப்பட்டவ லும் காமத்தால்மோ ஹக் 

கொண்டவனுமான சேகன் சாஜமாளிகையில் நுழைக் து தன்ஸ ஹோ 

தரியினுடைய எ.ிரில்நின்றான். எல்லையைக்கடநர்ததும் கோசமுள்ள 

தமான காமத்தினால் கவ.ப்பட்டவனும் காற்றினால் ௮லைக்கப்பட்ட 

கடல்போல மோஹத்இினால்கெடுக்கப்பட்டவலும் ௮.திகதுக்கத்தால் 

பிடிக்கப்பட்டவனுமானந்தக்சேகன், ௮ழ௫யெ கூந்தல். நுனியையுடை 

யவளும் ப்ரியயஹோதரியுமான ஸுதேஷ்னையைப்பார்த். துத் தன் 

! ப்ரளயசாலத.து இரவு. 
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௪௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம.. 

தலையில் இருகைசளையும் குவித்துச்கொண்டுஅவளுடைய இசண்டுகால் 

களிலும் (வண) அடிக்கடி. பெருமூச்சுகிட்ட்க்கொண்டு ப்ரகாச 

மில்லாததும் ம்ருதுவுமான ஈல்வசனத்தை அடிக்கடி. குரல்தளர்ச்சி 

யடையச் சொல்லலானான். ** ஸுதேஷ்ணையே / ஸைரந்தரியானவள் 
விருப்பத்துடன் என்னைச்சோத்தக்க உபாயத்தைச் சீக்£ம் செய். 

நான் இப்பொழுது உயிரைவிடாமலிருக்கவேண்டும். கோஷமற்ற 

௮ங்கங்களுள்ள இந்த ஸைரர்தரியானவள் தெளிர்தமன சத். துடனே 

இனியாவது என்னைவிரும்பாமல்போவாளானால் நான் யமனுடைய 

விட்டை ௮டை வேன் ” என்றுசொன்னான், 

கறுத்தகண்களையுடைய ஸுதேவஷ்ணை ப்ரியஸஹோதானான 
அந்தக்சேகனைக் கட்டிக்கொண்டு ப்ராதாவினுடைய உயிலாக்காப்ப 
தற்காக அவனுக்குத் தேறுதல்சொல்லி, சசேக.? ௮ழூய இடை 
யுடையவளான ௮ ஸைரந்தரி என்னைச் சாணமடைர்திருக்கிறாள். 
நான் அவளுக்கு ௮பயம் கொடுத்திருக்கி£றேன். அவள் ஈல்லொழு 
க்கமுள்ளவள், உனக்கு க்ஷமமுண்டு, நான் ௮வளை இட்பொழுது 
(இவ்விதம்! சொல்வதற்குப் பொறேன். அவளோ பிறரால் கெட்ட 

எண்ணத்தோடு ஸ்பர்சிப்பதற்கு முடியாதவள், அவளை Bi get 

தர்வர்கள் சக்ஷிக்கறார்களாம்) ஸக்தோலப்படுத் துகரார்களாம். ௮வள், 

முதலில் (என்னுடன்) சேர்க்கைபெறுங்காலத்தில் இவவிதமாகச் 

சொல்லியிருக்கறாள், யானைத்துதிக்கைபோன்ற துடைகளையுடைய 
௮ந்த ஸைர்த்ரி என்னிடம் உண்மையாக அவவாறு சொல்லியிருக் 
இருள். மஹாத்மாக்களான அந்தக் சந்தர்வர்கள் கோபித்துக்கொள் 

வார்களானால் உன்னுடைய ப்ராணனை நாசஞ்செய்வார்கவல்லரோ ? 

ராஜாவும் இவ்விடத்தில் இவளைப்பார்த்து மோஹமடைந்தார், ௮ 

சர் என்னால் உண்மைமொழிகளை ச்சொல்லி வேண்டிக்கொள்ளப்பட் 
டார், அவரும் இவளை எப்பொழுதும் பார்த்து மனத்தினால் மாத் 

ரம் புகழ்கிறார். உயிரைப்போக்குகின்றவர்களும் சிறந் தவர்களுமான 

கந்தாவர்களுடைய பயத்தினால் ௮ரசர் மனத்இினாஓும் இவளை நினைக் 
ap Beart. மிக்க ம?னோாதைர்யமுள்ளவர்களும் கருடலுக்கும் வாயு 

வுக்குமொப்பான தேஜஸுள்ளவர்களுமான அந்தக் கந்தர்வர்கள் 
கோபித்தால் ஸூர்யன் யுகாந்தகாலங்களில் மூவுலகங்களையும் கொ 
ளுத்துவதுபோலக் கொளுத்துவார்கள், ஸைரந்த்ரியினால் அந்தக் 

கர்.தர்வர்களுடைய இந்த மிக்கபலமானது என்னிடத்தில் சொல் 

லப்பட்டி ருக்கிறது, ரஹஸ்யமான இந்த வரலாற்றை நான் பர்துவா 
கையால் நேசத்இினால் உன்னிடக் இலும் சொல்லுறேன்.



n 

விராடபர்வம்; எட 

தாலும் ௮டையத்தகாத தூர்க்கதியை நீ ௮டையவேண்டாம். பல 
சாலிகளான வந்தக் கந்தர்வர்கள் உன்னுடைய குலத்திக்கும் தனத் 

துக்கும் கெடுதியை உண்டுபண் ணுவார்கள், ஆதலால், உனக்கு ப்ரா 

ணன்மீஅ விருப்பமிருந்கால் இவளிடத்தில் மனத்தைச் செலுத் 

தாதே; எனக்கு ப்ரியத்தைச்செய்யவிரும்பினாு”ல் இவளை நினை 

யாதே. இவளிடம் மீ செல்லாதே” என்று கூறினாள். இவ்வாறு 

சொல்லப்பட்டவனும் கெட்டஎண்ணமுடையவலுமான சேகன் 

ஸுஹாதரியைப்பார்த்து, “(ஏ ஸுதேவ்ணையே!) நூற்றுக்கணக் 

காகவம் ஆபிரக்கணக்காகவும் பதினாயிரக்கணக்காகவும் கந்தர்வர் 

களை நான் ஒருவனாகவே Dare Sato. Bag Gy GAT BOIL DAP 

என்ன ௮மலாசனை இருக்கிறது ? ஸ்த்ரிகளுக்குரிய முக்யமான ரஹஸ் 

யத்தை ரீ அறியவில்லை. புத்ரனானாலும் போனானாலும் மனவுறுதி 

புள்ள ஸுஹோதானானாலும் யகாந்தத்துல் பலவித வாளனைகளால் 

அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒருமனிதனைப் பார்த்தால் ப திவாதைகளாயிருர் 
தாலும் ஸ்த்ரீகளுடைய மனமானது வேறுபடுகின்றதென்று தாம் 

கேட்டிருக்கி?றாம். (அதலால்), சந்தனத்தால் பூசப்பட்ட அங்கங்க 

CHOU BUN GANT ஆபரணங்களாலும் ௮லங்கரிக்கப்பட்டவலு 

மான என்னைபபார்த்து ஸைரந்த்ரியானவள் “மன்மதனால் பீடிக்கப் 

பட்டு என்வசப்படுவாள், நான் உயிசோடிருப்பது உனக்கு விருப்ப 

(மானால் அப்படிப்பட்ட 6 இவளைப்பாரதது இவ்விஷயத்தைச் சொல்” 

என்று கேட்டுக்கொண்டான், இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட ஸு Sap 

ணையானவள் சோகத்தால் மிகப் பீடிக்கப்பட்டிம் அவனுடைய gol gs 

தசையைக்கண்டு மிகுந்த மனவருத்தமடைந்தும், 4 இவன் பாதாளத் 

இல் விழுகிறான்) பிதத்திக்கொண்டு வடவாமுகாக்னியில் விழுகிறான், 
அந்தோ. துக்கம்! அந்தோ! கஷ்டம்! அந்தோ? பாபம்?” என்று 
அழுதாள். (மறுபடியும் ஸ-*தேஷ்ணையானவள், சேகனைப்பார்த்.௮) 
₹ உன்னிமித்தமாக என்னுடைய ஸஹோதார்களும் ஸ்கேஹிதர்க 

ளும் ஈசிக்கப்போகிறார்கள், நீ இவ்வாறு அுன்பப்படுங்காலத் இல் 

என்னால் எது செய்யத்தக்கது? ரீ நன்மையை அறிகருயில்லை; காமத் 

தையே அளனுஸரிக்கிறாப். பாபி! இவ்வாறு காமத்தினால் புத்தி மயக் 

கம்கொண்டிருப்பதால் நிச்சயம் நீ ஆயுள்இழந்தவனே. மனிதர்க 
ளுள் இஜிவானவனே ! செய்யத்தகாசு பாபத்தில் என்னை நீ ஏவுகி 

ஐய். மேலும், ' ஒருவன் பாபத்தைச்செய்றுன். அதனால் ௮வனு 

டைய ஜாதியே கெடுக்கப்படுறெது' என்று நிபுணர்களான உத்தம 

1! மூலச்தில் வேழுமாதிரியாயிறாச்சற த. 
  

னன் கடட



௭௬ ஸீமஹாபாாத்ம், 

Yast sore ph Rou இவ்விஷயம் கூறப்பட்டிருக்கெது, நீ யம 

தர்மாாஜனுடைய தேசத்தை ௮டைக்துவிட்டா ய். இதில் 8யமில்லை, 
தோஷமற்ற இந்த உறவினர்களையெல்லாம் நாசஞ்செய்யப்போகிருய், 

விஷயங்களை ௮.றிர்தவளான கான, ப்ராதாவினிடத்திலுள்ள அன்பி 

னால் (தெரியாதவள் போல) செய்யப்போகிறேனென்லும் இதான் 
எனக்கு மிகுந்த துக்ககரமான விஷயம், குலம காசததையடைகத 

பிறகு நீ ஸந்தோஷமுள்ளவனாயிரு. © இவ்லிடத்தினின்று விசை 

வாக மல்களகாமான உன்னுடைய விட்டையே டை. ஏதோ ஒரு 

கார்யத்தை உத்தேட௫த்து மத்யத்தையும் ௮ன்னத்தையும் ஆயத்தஞ் 

செய். அன்னமும் மத்யமும ஸிததஞ்செய்யபபட்டவுடன் எனக் 

கொருவனை அனுபபு, Lb Ud HO SH iL LD அன்ன த்தையுங்கொண்டு 

வருவதற்காக ௮வளை கான் உன்னிடம் வுலுப்புவேன். பிறகு உன் 

னிடம் அ௮னுப்பட்பட்டவளும் தடையற்றவளுமான ௮வளை ஜனங்க 

ளில்லாசஇடத்தில் உன் ஈல்வார்த்தையைப் பொறுபபாளானால் கர 

மப்படி. நன்மொழிகளால் அவள் மன,ச்துக்கு ஸமாதானத்தை உண்டு 

பண்ணு. இவையனைததும் தற்காலத்தில் செய்யத்தக்கவை, இவ 

விஷயத்தில் இனி ஸம்பவிக்கக்கூடியதைத தொடாசசியாக ஆலோ 

சனைசெய்” என்று சொன்னாள. 

ஸுதேஷ்ணையினால் இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட சேகன், கால 

னால் தூண்டப்பட்டு வீரைவாக ராஜக்ருஹத்இலிருர்து தன் வீடு 

நோக்கிச் சென்றான் ;) தன்விட்டுக்கு வந்துசேர்ந்து மத்யத்தையும் 

நேர்த்தியான அன்னத்தையும் வெள்ளாடுசெம்மறியாட்டிறைச்சி 
களையும் பலவிதமான ம்ருகங்களின் மாம்ஸங்களையும் ஏராளமாக 

நன்கு பக்வஞ்செய்வித்தான். சேசுகன், அப்பொழுது ஸமர்த்தர்க 

ளான சமையற்சாரர்களைக்கொண்டு பற்பலவிதங்களும் ௮னேகங்க 

ளும் (ருசியினால்) ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டவைகளுமான பக்ஷ 

ணங்களையும் ௮ன்னபானங்களோ0 நஈன்ருகப் பச்வம் செய்வித்தான், 

மூடாத்மாவான சேகன், விரைவாகப் பசுப்போலக் காலபாச.த் இனால் 

கழுத்தில் சுற்றப்பட்டு ஸமீபத்தில் வஈதிருக்கன்ற மாணத்தைகச் 

தெரிர் துகொள்ளவில்லை, சாசாயம் வருவிக்கபபெற்றும் உணவு ஈன் 

முகப் பக்வம்செய்யபபட்டும ஸஜ்ஜமானவுடன் சேகன் மறுபடியும் 

ஸுுேஷ்ணையிடமவர்து, ''ஸ-ு3 தஷ்னையே/!/ பலவிதமான மத்யமும் 

மாம்ஸமும பலவிதமான பக்ஷணங்களும் செய்யப்பட்டி ருக்ன்ெறன, 

அர்த ஸைரந்த்ரியானவள் ஏதாவது ஒருகார்யத் தினால் எவ்வாறு என் 

விட்டுக்கு வருவளோ அவ்வாம் ௮வளிடததில் சொல், இப்பொழு.



வீரர்டபர்வம், ௭௭௪ 

ஏனக்கு விருபபத்தைச் செய்வதற்காக 8 ௮௧ வேகத்தைப்பாசா 

ட்டு, நான், * எனக்கு ஸைசந்தரியிலுடைய சேர்க்கையையாவது 
மாணத்தையாவது கொடும்” என்று வ்ருஷபக்கொடியையுடையவ 
ரான தேவரைச் சரணமடைகேன்”” என்னலும் வசனத்தைச் சொன் 
னான். அந்த ஸுேஷ்ணையானவள், ௮வனைப்பார்த் துப் பெருமூச்சு 

விட்டுக்கொண்டு, * (6௪௧!) நீ உன்னுடைய விட்டுக்குத் இரும்பிப் 
போ. இமதா நானும ஸைர்த்ரியை மத்யத்தை வாங்கிவருவதற் 

காக விரைவாகச் கட்டளைஇடுகிறேன் '” என்றாள். இவ்வாறு சொல் 

லப்பட்டவலும் பாபத்தில் மனமுள்ளவனும் ௮இ௧ வேகமுள்ளவனு 

மான சேகன் ஸைரந்த்ரியை அடை.ஈ இருக்கிற மனத்தையுடையவ 

னஞாகவே மறுபடியும் விரைவாகத் தன்வீடுபோய்ச் சோந்தான். ௮வன் 
விரைவாகத் தன்வீடுபோய்ச் சோர்தானென்பதை அறிந்த, ஸுதே 

ஷ்ணையானவள், பிறகு ஸைரந்தரியை அழைத்து, ''ஸைரந்தரி / என் 

னுடைய ப்ரீதிக்காக நி சேகன் விட்டுக்குப்போ. அழகிய இடை 
புடையவே | விலாஸமுடையவளே ! எனக்குத் தாஹமாயிருக்கி 

pg மதியததை வாங்கிவா” என்ற வாக்யத்தைச் சொன்னாள், 

ஸ 0 தஷணையினால் இவவாறு சொல்லபபட்ட சரஜகுமாரியான ௮௩த 

தசெளபஇியானவள் சோகத்தினால் மிகவும் “வாட்டமுறறுப் பெரு 

மூச்சுவிட்டுக்கொண்டு, 4 (அம்மா 1) நான் ௮ங்கே போகமாட்டேன், 

கல்யாணி காமத்தில் மனத்தைச் செலுததினவனான ஸ-இதபுத்சன் 
என்னை விரும்புசருனல்லனோ, orgs! cron அவன்வீட்டுக்குப் 

போகமாட்டேன். : அம்மா? ௮வன் வெட்கமில்லாமலிருக்கிறானென் 
பதை நீயே அறிந்திருக்கிறாய். மங்களமுள்ளவளே ! நான் இக்கு 

வஸிக்குங்காலத் இல் வே.றுபுருஷனை அ௮டையமாட்டேன் என்கிற சப 

தமானது (உன்னிடம்) மு.தலில்வர்.து சேருங்காலத் இல் பண்ணப்பட் 
டிருக்றெது. அழகிய கூந்தல் நுனியையுடையவமேே 7 சேகனோ 

மூடன் ;) மன்மதனால் கர்வமுள்ளவன். ௮வன், இங்கு இருக்குமபொ 

முதே சான்னைக்கண்டு ௮வம இக்க ழூயல்கிறான். பந்துக்களில்லாமல் 

அவன் இருப்பிடத்தை ௮டைந்திருக்கின்ற என்னை எவவாறு ஸஹிப் 

பான்? ஏ! ராஜபுக்ரி? அனேக 2வலைக்காரர்கள் உனக்கு ஸ்வா தீனர் 

களாயிருக்கின்றார்கள், கைகேயி! வேறொருத்தியை அனுப்பு, நி 
இத்தஸமயத்தில் என்னை சக்ஷிக்கவேண்டும். Cod! wwe Rene 
ஈடுக்கமுற்தகான் சேகனுடைய இருப்பிடத்தை ௮ணுகமாட்டேன் ; 

செய்ய மிகக்கடினமான '8வ.று எந்தஎந்தக்கார்யமிருக்காலும் ௮தை 

௮தை நான்செய்ேன் ”' என்று கேட்டுக்கொண்டாள். பாஞ்சாலி



எ] ஸரீமஹாபாரத்ம். 

யினால் இவவாறுசொல்லப்பட்டவளும் கேகயராஜகுமாரியுமான 

விராடனுடையபத்னியானவள் தெய்வவசத்தால் கோபங்கொண்டு 

மறுபடியும் அவளைப்பார்த்து, **நான் உன்னை வற்புறுத் துறேன். 

நீயே சேகனிடம்போ, உன்னைப்போல வேறுவேலைக்காரி எனக்கு 

இல்லை. நீயே மிகவும்விரைவாகச் செல், அ௮வச்யம் நீயே போக 

வேண்டும்); எதற்காக என்னோடுவா தாடுகிழுய் ; சீக்சம்போ ; விரைவு 

பண்ணு) எனக்கு ப்ரியமானகார்யத்தைச்செய், என்ப்சாதாவான 

வன் இவ்வித ஸ்வபாவமுள்ளவனல்லன், ம ஏன் ஸந்தேஹப்படு 

Bi?” என்றுசொல்லித் தனக்குள்ள ப்ரபுத்வத்தினு”் அவ 

ளைப் போகும்படி. வலிந்துகட்டளையிட்டு, அவளிடத் இல், “ நல்ல 

வாஸனையுள்ள தும் நன்றாக இழக்கப்பட்டதுமானமத்யத்தைக் கொ 
ண்வொ” என்று அஜ்ஜைசெய்௮, மூடியுள்ள கான ஒருஸ்வர்ணபாத் 

ரத்தைக்கொடுத்தாள். அந்த தருபதகுமாரியானவள் ஸந்தே ஹமடை 

ந்து நடுக்கமுற்று அழுதுகொண்டு தேவதைகளுக்கும் தன்மாமனார் 
களுக்கும் ஈமஸ்காசஞ்செய்து, “நான் பார்த்தர்களைத்தவிர வேறொரு 

புருஷனையும் அறியாமலிருப்ப.து ஸதயமாயிருந்தால் அ௮ந்தஸத்யத் இ 

னால் சேகன் என்னைக்கண்டு தனக்குவசப்படுத்தாமலிருக்கவேண் 

டும். நான் பாண்டுபுத்சர்கள் 8வர்களையும்தவிர வேறொருபுருஷனை 

யும் ௮டையாமலிருப்பது ஸத்யமானால் அந்தஸத்யத் தனால் சேகன் 

என்னைக்கண்டு தன்வசப்படுத்தாமலிருக்கவேண்டும் என்று இவ 

விதம்கூறினாள. 
  

பத்தோன்பதாவது அத்யாயம், 

கீசகவதபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

- க்க 

(Conus, ஸுர்யன்ழதலானதேவர்களை மப்ரார்த்தித்ததும், கீசகன் 

அவளை வேண்டியதும், அவள்மறுத்ததும், அவன் அவளைஉதைத்ததும், 

ஸுர்யலைஅனுப்பப்பட்ட ராக்ஷஸன் கீசகனைக் கீழேதள்ளியதும், 

க்சகனைக்கோலல*னைத்தபிீமன் யுதிஷ்டாரரால் தடக்கப்பட்டதும்,) 

அ ழகியஇடையுள்ளத்செளபதியானவள், தர்மாஜனையும் இக் 

த்ரனையும் ஸ-டர்யனையும் வாயுவையும் ௮ச்வினீ 2?தவர்களையும் குபே 

ரனையும் வருணனையும் யமனையும் ௬ுதாரையும் அக்னியையும் பகனையும் 

விஷ்ணுவையும் ஸீ௩ப்ரசம்மண்யரையும் பூஷாவையும் ஸாவித்ரியுடன் 

கூடின ப்ரம்மதேவரையும் ஸ்தோத்ரஞ்செய்தாள். மான்குட்டியின்



விராடபர்வம், ௭௯ 

கண்போன்ற கண்ணையுடையவளும் ௮ழகய இடையையுடையவளும் 

தீர்மத்தை௮னுஷ்டிப்பபளும் மனுஷ்யபலத்தை இழந்தவளுமான 

௮ந்தத்செளபதியானவள், ௮ப்பொழுது ஒருமுஹூர்த்தகாலம் ஸூர் 

யனை மந்தரங்களால் ஸ்தோதரம்செய்தாள். மெல்லியஇடையுடைய 

வளான சீசரெளபதியினுடைய அந்த வருத்தார்தமனை த்தையும் ஸூர் 

யன் தெரிர்துகொண்டான்; பிறகு ௮வளைசக்ஷிப்பதற்காக ஒருராக்£ 

ஸனை மறைந்திருக்கும்படி ஏவினான், அப்பொழுது அ௮ந்தராக்ஷஸ 

னும் புகழ்பெழ்றவளான அ௮க்தத்ரெளப தியை எல்லாநிலைமைகளிலும் 

விட்டுவிலகாமலிருர் தான், அழயெ கூர்தல்நுனியையுடைய அந்த 

தீரெளபதியானவள் அடிக்கடி விரைகின்றவளாகவும் பரவசையாக 

'வும் காலவிளம்பம் 'செய்பவளாகவும் சேகனுடையவீட்டைக்குறித் 

அப் புறப்பட்டாள். கீசகன், பெண்மான் போலப்பயக்தவளும் (தன 

க்குமுன்) வருகின்றவளுமான அர்தக்ருஷ்ணையைக்கண்டு (ஈ.இயின்) 

கரையிலிருக்ெறெவன் ஓடத்தைக்கண்டு எழுந்திருப்  துபோல ஆஸ 
னத்தினின்று விரைவாக எழுக்்இருந்தான். காமத் இனால் வ்ருத்இியடை 

ந்தவனும் துசாத்மாவும் தன்னைத்தான் புகழ்ர்துகொள்பவலும் மூட 

னுமான அ௮ந்தக்சேகன், தன்விட்டில்வர் இருக்கன்றவளும் தாமரை 

மலர்போன்ற கண்களையடையவளுமான அச்தத்செளபதியைப்பார் 

தீது, * ௮ழ௫யெ கூந்தல் நுனியையுடையவே !/ உனக்கு ஈல்வாவா ? 

இன்றுஇரவு எனக்கு நல்ல விடி.வாசவிடிர்தது. சுபமுடையவளே / 

செடுக்காலம்கழித் து என்னுடையவீட்டுக்குத் தலைவியாக நீ வந்து 

சரர்சாய், என்னிடத்தில் ப்ரீ இியைப்பாராட்டு, என்னை உன்வசப் 
படுத்துக்கொள், உனக்காகவே என்னால் ஸித்தஞ்செய்யப்பட்டிருக் 

இன்ற போகங்களை நீஏற்றுக்கொள், முற்றிலும் ரத்ஈமயமாயிருக்கிற 

மாலையையும் ஸ்வாணமயமானகுண்டலங்களையும் ஆடைசளையும் சந்த 

னத்தையும் மாலையையும் வாஸனைப்புகையினால் சுத்தமாயிருக்கிற மத் 

யத்தையும் பெற்றுக்கொள், உனக்கு மங்களம். விருப்பப்படி விலை 

யாடிக்கொண்டிரு, தாமரைமலர்போன்ற கண்களையுடையவளே / 

இனியகாட்சியையடையவ'ள ! ப்ரி இயினலை என்மீது கருணைபுரிவா 
யாக, வெண்மையும் மென்மையுமாயிருக்கற உறையுள்ளசயனம் ஈன் 

ரூக விரிக்கப்பட்டிருச்ெது, இதன்மீதேறி என்னோடுசேர்ந்து இவ் 

விதமான உத்தமமத்யத்தைக்குடி. அ௮கன்றசண்களையுடையவளே ! 

என்னை அன்புடன் ௮டை, நான் உனக்குத்தமுந்தகணவனாயிருக்கி 

றேன். உத்தமமான !அங்கத்தையுடையவளே ! மஹாமேருவை ஸூர் 
  

1 மூலம் வேறு,



10 ஸீமஹாபாரதம். 

யனுடைய ஒளிறுடைவதுபோல நீ என்னைவர்.து அடை ” என்றான், 

HSE ட்டில்வர் இருக்கின்றவளும் சேசனால் இவ்வாறு உசை க்கப்பட் 

டவளும் உத்தம ஸெளர்தாயமுள்ளவளுமான அர். தத்செளப தியான 

வள் கெட்டஓழுச்கமுள்ளவனான அக்தக்சேகனைப்பாரத்து, (ஏ. 

சக 1) இவ்விகமானவார் கையைச் சொல்வதற்கு நீ தகுர்.தவனல்லை, 

நாய்மாம்ஸத்தைப்பக்வம்செய்து உண்பவனான புலையனால் ப்சாம்மண 

ஸ்த்ரீ தொடதக்தகாதவள்போல, நான் உன்னால் தொடத்தக்கவ 

ளல்2லன், கெட்டபுச்தியுள்ளவேனே ! பிறா்மனைவியைப் புணரு 

இன்றவர்களும் (உலகத்திலுள்ள) வசம்பைக்கடர்தவர்களும் புழுப் 

போல ௮சுபங்களுக்கு ஆதாரமானவாகளுமான அ ைகமனிதர்கள் 

செல்லுறெதும் யாரும்ப்ரவேசிக்கமுடியாக இடைவெளியுள்ளது 

மான நரகத்தை௮டைவதற்கு விரும்புகருப் ஸுசேஷ்ணையான 

வள் என்னை மத்பம்கொண்டுவருவதற்காக உன்னுடையவிட்டுக்கு 

அனுப்பினள். உன்னுடைய உடன்பிறந்தாள் தாஹித்திருக்கி 

மூள். (கொடுத்தால்) ௮வளுக்கு மத்யத்தைக் கொண்டுபோவேன், 

கேகயராஜகுமாரியான ஸுதேஷ்ணையானவள் தாஹம்மேலிட்டு 

என்னை விரைவாக (மத்யம்வாங்கிவரும்படி) கட்டளை இட்டாள். ஸ$த 

புத்ர.” ஆதலால், மத்யம் சக்ரம் என்னிடம்கொடுக்கப்படலாம்; கான் 

போடுறன்” என்றுகூறினாள். சேகன், '*கல்யாணி?! சாஜபுத்ரி 

யான (ஸுதேஸஷ்ணைக்கு) இர்தமத்யத்தை வேறுஸ்த்ரீகள் கொண்டு 

போவார்கள், கல்யாணி. நீ எதற்காகச்செல்ல3வேண்டும்? எனக் 

காக டீ இங்சேவந் இருக்கிறாய்? என்றுசொன்னான், ஸ-டுதபு.த்ரன் 
இவ்வாறுசொல்லிவிட்டு (த்ரெளபஇயினுடைய) வலக்கையைப் பிடித் 

தான். ஸபுந்ததிரெளபதியானவள் கையைஉதறிக்கொண்டு பாத்ரத் 

தைப் பூமியில் போட்டுவிட்டு ராஜாவான புதிஷ்டிரரிருக்க்ற ஸபை 
யைச் சாணமடைவதற்காக ஓடிவந்தாள். விரைவாகஜடுகின்ற வு் 

தப்பாஞ்சாலியை ஸ-௫ுதபுத்ரனானசகன் தலைமயிரில்பிடி த்துப் பூமி 

யில்தள்ளி ஸபையிலுள்ளமஹாத்மாவான விராடராஜலும் மூத்தோர் 
களான ப்சாம்மணர்களும் க்ஷத்ரியர்களும் பார்த் துக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுதே காலால்உகைத்தான். காலால்உதைக்கப்பட்ட ௮ர்தத்செள 
பதியினுடையமுகத்தினின்்று சக்கம்பெருகியது. பாரத. பிறகு 

ஸ-டுர்யனால்ஏவப்பட்ட ௮ரதராக்ஸன் விரைவாகக் காற்.றுவகத்தி 

னால் சேகனைத் தூரத்தில் விலக்இத்தள்ளினன், ராக்ூஸலுடைய 

பலத் இனால் விலக்கித் தள்ளப்பட்ட ௮ர்தக்செகன் அப்பொழுது ஈழ 

ற்செடைந்து கைகால்அசைவற்று வேரோடு௮றுத௮,த் தள்ளப்பட்ட
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மரம்போல் பூமியில்விழுந்கான். அ௮வளைக்கண்டு ௮ந்தஸபையிலுள் 

எவர்கள் நான்குபக்கத்திலும் கூக்குரலிட்டார்கள். அவர்கள், 

“Oey so! சேகு! நீ இளமைப்பருவத் இலிருப்பவளும் எளிமை 

யுடையவளும் பர்துக்களை இழந்தவளுமான இந்தப்பெண்ணை ஏன் 

கொல்லுகிருய் ? இத சகாதகார்யம்” என்றும் சொன்னார்கள், 165 

ஸ்பையில் ப்ராதாக்களான அந்தப்பார்த்தர்கள், ௮வ்வாறு சேகனால் 

காலால் உதைகச்சப்படுஇன்ற க்ருவ்ணையைப்பார்த்துப் பொரு,தவர்க 

ளானார்கள், ௮வளைக்கண்டு பிமளேனவுகச்குக் கோபத்தால் கண்ணீர் 

பெருயெது ; உஷ்ணமான பெருமூச்சுஉண்டாயிற்.று ) இரண்டுகண்க 

ளும் மேலேசக்கப்பட்ட.. இமைகளுள்ளனவாயின. வெயர்வையுடைய 

அம் பயங்கரமுமான புருவகநெறித்தலானது நெற்றியில்தோன்றிய.து. 

மிக்க மனோதைர்யமுள்ளமன் துராத்மாவான அந்தக்சேகனைக் 

கொல்லவேண்டுமென்கிற எண்ணம்சொண்டு அப்போது கோபத் 

தால் பற்களால் பற்களைக் கடித்தான். மறுபடியும் கோபத்தினால் 
தூண்டப்பட்டு ஆஸனச் தினின்று விரைவாகஎழுர் இருக் து (சேசனைக் 

கொல்லுவதற்காக) நீண்ட ஒருமாத்தையும்பார்த்து ௮சசனையும்பார் 
த்தான். அந்தயுஇஷ்டிரர், துராத்மாவான சேகலுடையவதத் இல் 

விருப்பமுற்ற ௮ந்தப்பீமனை முகக்குறியினாலேயே தடுத் தவிட்டார். 

குர்இபுத்சரும் ராஜாவுமானயு இஷ்டிரர், கோபாவேசமுள்ளவலும் புத் 

இசாலியமான அர்தப்பிமஜேன னுக்கு மெல்லக் குறிப்பித்தார். pt 

பொழுது கங்கசென்னும்பெயர்பெற்ற யுதிஷ்டிரர், * சமையற்காச/ நீ 
ஸாஹஸம்செய்யாதே, இர்தமாமான து கனிகளுடன்கூடி இருக்றெ.த. 

இக்தமாத்.இல் உலர் சவிறகுகளில்லை சில உப?யாகமில்லாத விறகு 

கள்இருக்கன்றன, உனக்கு விறகுவேண்டுமானால் ஈசாத்தைவிட்டு 

வெளியில்சென்று மாத்தை வேரோடுபிடுக்கித் தள்ளு. உனக்கு சரம 

முண்டாகாது. ஒரு பச்சைமாத்தினுடைய குளிர்ர்தநிழலை ௮டைர்த 
மனிதன் (௮ந்தமரத்இனால்) தான் முர்இிறுடைந்த உபகாசத்தைநிளை 

தீது அதன்இலைவிஷபத் தில்கூட த்சோஹம்செய்யக்கூடாது. சமை 

யற்கார! உன்காபத்திற்கு இதுஸமயமன்று. சபலப்படாதே, இந்த 

மாமானது பூர்ணமாகவில்லை) இரண்டுபக்ஷங்களால் குறைவுபட்டி. 
ருக்சின்றது. பலசாலிகளுக்கு இது பெரிதானகார்யமன்.று'” என்று 

அப்பொழுது தடுத்.துச்சொல்லினர். பிறகு, தர்மராஜர் ௮த்தரு 
ணத்தில் விராடராஜன் ௮.றிர்.துகொள்வானென்கற, பயத்தினால் தம் 

சைக்கட்டைவிரலால் கால்சட்டைவிா£லை௮ழுத்தி அர்தப்பிமலேன 
ளைத் தடுச்தார். பகைவர்களுடையபட்டணக்களை ஜயிப்பவலும் 

ப கச



௨ ஸ்ீமஹாபாரதம், 

தைர்யமுள்ளவனுமான பீமஸேனனே அந்தவாக்யத்தைக்கேட்டு 

வேசத்துடன்உண்டான கோபத்தை வலிந்து அ௮டச்கனொன். ப்ரா 
தாவினுடைய இக்தெங்களை அறிந்த ௮ர்தவருகோதான் சும்மாஇரு 

ந்துவிட்டான். பீமனுடைய ஆடம்பாத்தையும் அந்தத்தர்மராஜரு 

டைய செய்கையையும்பார்த்து அந்தத்ரெளபதியானவள் கோபத்தி 

னால் அடிக்கடி ௮.இகமாக அழுதாள். சிவந்தும் நீண்டு நிருக்கன்ற 

கண்களையுடையவளும் அழயெஇடையையுடையவளும் தருபதபுத்ரி 

யுமான க்ருஷ்னையானவள் சேகனால் பின்தொடாப்படுவசனால் evan 

பின்வாயிலைகாடி அழுதுகொண்டே பயங்காமானகண்ணால் எரிக் 

கிறவள்போல, தைன்யமுற்றமன த்தையுடையவர்களான வந்தப் பர்த் 

சாச்சளைப்பார்த்.து, கன்னுடையமன த்திலிருக்கிற கோபத்தைக் காட் 

டக்கூடிய அங்கவிகாரத்தை மறைத்து, தார்மத்துடன்கூடின ப்சஇிஜ் 

ஷஞையைப் பாதுகாத்.துக்கொண்டு பின்வரும் வாக்யத்தைச் சொல்ல 

லானாள். * ப்ரிய்களிடத்திலும் கொல்லத்தக்கவர்களிடத்குலும் ஸம 

புத்தியைப் பாசாட்டுகின்றவர்களும் ப்ரஜைகளுடையாக்ஷண So FOU | 

ஸ்வபாவமாகக்கொண்டவர்களும் ௮ளவற்ற தேஜஸையுடையவாக 

ளும் தர்மத்திலும் ஸத்யத்திலும் நிலைபெற்றவர்களும் தம்முடைய 

குடிகளிடத்திலும் தம்புத்சர்களிடக்திலும் வேற்.றுமைபாசாட்டாத 

வர்சகளுமான அுசசர்களுக்குக் கார்யாகூணமானது எப்பொழுதும் 

செய்யத்தக்கது, விவாதம்கேர்க் திருக்கும் ஸமயங்களில் சரமாஸன த் 

இல் வீற்றிருக்கின்றவனும் பக்ஷபா தமின்றிக் கார்யத்தைப் பரிசில 

னம்செய்பவனுமான ௮ாசனால் இரண்டெலகங்களாம் ஜயிக்கப்பன் 
றன. ௮ரசரே/ தர்மாஸனத்தில் வீற்றிருக்கிறநீர் நிரபராஇயான 
என்னைக் காப்பாற்றும், மஹாராஜரே? நீர் பார்த துக்கொண்டிருக் 

கும்பொழுதே நிரபசாதியானகான் துராத்மாவானசேகனால் தாஸி 

போல் காலால்உதைச்கப்பட்டேன். சாஜச்சேஷ்டசே / உமக்குமுன் 

னாலே கான் பூமியில் தேய்க்கப்பட்டேன், குற்றமற்றவளும் இரக் 

கப்படத்தக்கவளும் ஸ்த்ரியுமான என்னை நீர் காப்பாற்றும். ஈசேச்வ 

130! சேகனிடத்தில் பபந்தவளானஎன்னைச் காப்பாற்றும், தர்மத் 

க் கைதவறவிடாதிர். மத்ஸ்ய?தசா இபரே ! தகப்பன் தன்வயிற் 

றில் பிறந்தபிள்ளைகளைக் சாப்பதுபோல பாஜைகளைக்காப்பாற்றும், 

மதிமயக்கங்கொண்டவனும் அதர்மமாகக் கார்யங்களைச்செய்றெவ 

லும் துராதிாவுழான அரசனைப் பசைவர்கள் சீக்ரம் தம்வசப்படுத் இக் 

கொள்ளுகிறார்கள். நீர் மத்ஸ்யாஜாக்களுடைய குலத்தில் பிறர் தவ 

ரன்றோ? அவர்களுக்கு ov gu eo முக்யமானது, தர்மத்தையே முக்ய



விர்ர்டபர்வம்ு. Dy. 

மாகக்சொண்ட குலகத்தில்்௮ன்றோ இவ்விதஸ்வபா வமுள்ளறீர் பிறர் 
இருக்கிறீர்? ஈசாஇபரே.! ஆதலால், (எனக்கு) ரக்ஷசசாவதற்காக 

உம்மை நான் கூவி அழைக்கிறேன். ஓஒ! சாஜேந்தரமர.! பாபியான 
சேசனிடக் இனின்று என்னை இப்பொழுது நீர் பாதுகாக்கவேண்டும். 

புருஷாகமனனைசேகன் என்னை இந்தஸமயத்தில் நாதனற்றவள் 

என்றறிந்து உகைக்கிறான். இழிந்தவனை இரந்தக்சேகன் தாமத 

தையே கவனிக்கவில்லை. அுகார்யங்களைச்செய்யாமலும் கார்யங்க 

ளைத் தவருாமல்செய்துகொண்டும் ப்ரஜைசளிடங்களில் ஈன்னடக்கை 
புள்ளவர்களாயிருக்கிற மன்னர்கள் ஸ்வர்க்கக்தை அடை இரர்கள், 

கார்யாகார் பவிசேஷங்களை அறிந் திருர் தும் தமதுஇச்சைபபடி. குடிக 

ளிடங்களில் பாவத்தைச்செய்ெற மன்னர்கள் தலை$ழாக நரகத்தில் 

விழுகிறார்கள். அரசர்கள் செய்யவேண்டியகார்யத்தைச் சரியாகச் 
செய்வதனால் எவவிசமான தர்மத்தை ௮டைகிருர்களோ அவ்விதமான 

தர்மத்தை யஜ்ஞங்களாலும் தானங்களாலும் குருசுச்ரூஷையினாலும் 

அடைகிறதில்லை. மேலும், முற்காலத்தில் ப்ரம்ம?தவர் ( தர்மவிஷப 
் மான ஸம்சயகிவருத்இக்காக) வினவிய இர்தரனுக்கு உலகத்தில் கர் 

யம் அகார்யம்இரண்டும் எவ்விதம் ப்ரதானமாபினவென்பதையும் 

பின்னும் தாமாதர்மங்கள் இரண்டும் ச்ரியைகள் ௮க்ரியைகள் இரண் 

டும் புண்யபாபக்களை௮டை.விப்பதில் எவ்வாறு தனித்தனியாகப்பிரி 

க்கப்பட்டி ருக்கின்றனவென்பதையும்உரைத்து (மறுபடியும் மஹேச் 

தீரனைப்பார்தது, ) : முற்காலத் இல் பரஜைகளை ஸ்ருஷ்டி த்தபொழுது 

(௮ந்த ப்ஜைகளைப்பார்த்து,) * மனுஷ்யா்களே / (கார்யம் ௮கார்யம், 

தர்மம் ௮.தர்மம், கரியை அக்ரியைஎன இம்) மன்று இரட்டை 

களும் பூமியில் உங்களால் ஈன்ருகுனுவ்டிக்கத்தக்கவை' என்பது 

என்னால் கூறப்பட்டிருக்கற.து. இவ்விதமான ஈல்லொழுக்கத்திலும் 

தியொழுக்கத்திலும் மனிதன் கர்மன்களால்உண்டான பலனை௮டை 

கிறான். கல்லகார்யத்தைச்செய்பவன் ஈன்மையை௮டைகறான். பாப 

திதைச்செய்பவன் பாபத்தைறுடைகிறான், அவ்விதமான நல்வினை 

தீலினைகளால் ஸ்வர்க்ககரகங்களுடைய ஸம்பர்தத்தைப் பெறுக 

மூன், ஒருமனிதன் அுஜ்ஞானத்தினால் ஈல்லசெய்கையையோ கெட் 

டசெய்கையையோ செய்து மாணமடைந்து தன்புத்தியினால் பச் 

சாத்தாபமுற்று வருத்தமடைகிறான் ” என்று மறுமொழிகூ மினார், 

இவ்வாறு சிறந்தவசனத்தைக்கூறி பரம்மதேவர் இந்தனை ௮னு 
Ue. இந்தானும் பரம்மதேவரிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் 

கொண்டு தேவராஜ்யபரிபாலனம் செய்துவந்தான். சாஜேர்தாரே!



I பாமேஷ்டி யானப்சம்மாவினால் தேவாஇனுக்கு உளரச்க்கப்பட்டது 

போல நீரும் கா யாகார்யக்களில் நிலைபெற்திரும் ” என்றுகூறி 

Goer ச 

  

இருபதாவது அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

—— ee — 
(Sea2rd FnQutmowia, sCrmug easter @aipss grid, 

விராடன் தரேளபதியை ஸமாதானத்சேயததும், கந்தர்வர்கள் 
கீசகனைக் கோலவரேன்று த்ரேளபதி ஸுதேஷ்ணைக்தச் சேடல்லியதும்,) 

வ்வாறு பாஞ்சாலி புலம்புகையில், பலத் இனால்கர்வமடைர தி 

ருந்தசேகனை ௮வவிடத்தில் சிக்ஷிப்பதற்குச் சக் தியற்றவனும் மத்ஸ்ய 
தேச.த்தார்களுள் உத்தமனுமான விராடராஜன் சேகனை ஈல்வார்ச் 

நையினாலேயே தடுத்தான். இகழத்தகா தவளும் தேவகன்னிகை 

போன்றவளும் கெட்டகார்யத்தைச்செய்சவனான சகன் விஷயத் இல் 

செலுத்தத்தக்க சாஜரீதிகளுடையமுறைகளை அ௮றிந்தவளுமான பாஞ் 

சாலசாஜகுமாரியானவள் குற்றஞ்செய்தவனும் மத்ஸ்யராஜாவினால் 

குற்றத்தக்குத்தகுர் த் தண்டனையினால் சிக்ஷிச்சகபபடாதவனுமான 

சகனைக்கண்டு உத்தமமானதாமத்தை நினைத்து சாஜாவைப்பார்த்து 

மறுபடியும் சொல்லத்தொடங்கினள், சிறந்த இடையையடைய பாஞ் 

சாலியானவள் ௮ந்தஸபையில் ராஜாவை௮னுலரிபபஇல் நோக்க 

முடைய ஸபையிலுள்ளவர்களனைவர்களையும் ௮பரசாஇயான சேகனை 

பும் LMI SB, SESS ROO சவாப்பட்டமனத துடன் விராடனை 

கோக்க, ராஜே! நீர் சேகன்விஷயத்தில் ௮ரசன்போல POT WIGS 

செய்யவில்லை, இருடர்களுடைய ஸ்வபாவம் போன்ற உம்முடைய 

ஸ்வபாவமானது ஸாலுக்களிடங்களில் கிலைபெற்றிராது. Bee guid 

தனக்குரிய தர்மத்தில் நிலைபெற்றிருக்கவில்லை, மத்ஸ்யசாஜரும் சமச் 

குரியதர்மத்தில் எவவிதத்தாலும் கிலைபெற்றிருச்சவில்லை. இவரை 

உடாஸிப்பவர்களான இ௫்தஸபையிலுள்ளவர்களும் தர்மத்தை அறிந்து 

வா்களல்லர், கீசகன் தர்மத்தை௮.றியவில்லை. அவ்வாறே HIF CH 
டைய வேலைக்காரர்களும் தர்மத்தை ௮.றியகில்லை, அரசரும் ஈல்லொ 

முக்ச,த்தைச் கற்பிக்கறாரில்லை, மந்தரிகளும் ௮.றிகிறார்சளில்லை, 

அசசரே! ராஜஸபையில் விராடரான உம்மை கான் நிர் இக்கவில்லை, 

மத்ஸ்யதேசத்து ௮ாசரே! உமக்கு௮ருகல் இக்தக்செகனால் சான் 

ட 1 உத்தமமான ஸ்சானச்தில் இருப்பவர், ட



விரர்டபர்வம், DB 

உதைக்கத்தக்கவளல்லேன், தர்மத்தை மீறிஈடர்தவனுன Sealer 
ஸபையிலுள்ளோர்கள் பார்க்கட்டும், விசாடராஜசே! குற்றமற்றவ 

ளூம் ஈா.தனற்றவளுமான என்னைப்பாரும், HY FH ware 
வார்த்தை பயன்படா, துஷ்டரிடத்இல் தண்டனையை விதிக்க 
வேண்டும், தண்டிச்சத்தகாதவர்களைத் தண்டிப்பவனும் தண்டிச்சுத் 
தீக்கவர்களைத் தண்டியா தவனுமான௮சசன் உலகத்தில் ராஜாஎன்கற 
சொல்லுக்கு உரியவனாகமாட்டான், பூமியை.ஆளுகன்றவன், துயச 

மற்றவர்கள் குருடர்கள் தரித்ரர்கள் சக் தியற்றவர்கள் நொண்டிகள் 

கூனர்கள் புத்தியீனர்கள்முதலான மனுஷ்யர்களையும் நாதனற்றவர் 

களும் பாலர்களும் முதியவர்களுமான ஸ்த்ரீபுருஷர்களையும் துஷ் 

டர்களாலும் இிருடர்களாலும் ௮வமதிக்கப்பட்ட.வர்களையும் sep) 

க்கவேண்டும். அரசன் காதனற்றவர்களுக்கு காதனாகவும், தகப்ப 
னில்லா தவர்களுக்குத் தகப்பனாகவும், தாயில்லா தவர்களுக்குக் தாயா 

கவும், குருவில்லாதவர்களுக்குக் குருவாகவுமிருக்கவேண்டும், ௧ 
யற்றவர்களுக்கு ௮சசனே கதி. மனிதர்களுக்கு ௮ரசனே முக்ய 

WIG BST, உத்தமனான.௮சசன், துஷ்டர்களான வேறுமனிதர்க 
ளால் தொடப்பட்டவளும் பதிவாதையும் நாதனற்றவளுமான ஒரு 

ஸ்த்ரீயைத் தன்பெண்போல விசேஷமாகப்: பாதுகாக்கவேண்டும், 

ராஜே! இவவளவுகாலம்வசையில் உம்முடையஅரண்மனையில் உமத 
பெண்ணைக்காட்டிலும் மேலாகவஸித்துவந்த நான் சசகனால் உதைக் 

சப்பட்டேன். என்னைப்பாரும்'” என்று புலம்பினாள். விராடன், 

: (ஸைரந்தரி!) என்கண் ணுக்குப்புலப்படாதஇடத்தில் உங்களிருவர் 

களுக்கும் நடர்தசண்டையை நானறியேன். கார்யங்களுடையதத்வ 

த்தை௮.றியாமலிருக்கிற எனக்கு எவவாறு ௮மகங்களம்உண்டாகும்?” 

என்று கூறினான். 

தசெளபஇி.! 4 எவர்களுடைய விசோடஇயானவன் காலால்பூமி 

யைத்தொட்டுக்கொண்டு உறகங்குகிறானில்லையோ அவர்களுடைய 

மஹிமைதங்பெமனைவியானஎன்னை ஸ-டுதபுதரன் காலால்உதைத் 
தான், எவர்கள் (பிறர்களுக்கே) கொடுப்பார்களோ, எவர்கள் (பிற 

ரிடமிருர்.த) இசக்கமாட்டார்களோ, எவர்கள் ப்ராம்மணர்களிடங்களி 

லும் வேதங்களிடல்களிலும் விச்வாஸமுள்ளவர்களோ, எவர்கள் ஸத் 

பவாதிசளோ, எவர்களுடையகாணொலியானது துந்துபிவாத்இயத் 

இன் சப்தம்போல அ௮.இிகமாகக்கேட்கப்படுமோ அவர்களுடைய 
ப்ரியமுள்ளமனைவியானஎன்னை ஸட)தபு.தசன் சாலால் உதைத்தான். 

எவர்கள் தேஜஸ்விகளும் பொழறுமையுள்ள வாகஞம் பலசாலிசனும்



Df Sir ஸ்ரீமஹாபார்தம், 

கெளசவமுள்ளவர்களும் பெரிதானவில்லுள்ளவர்களும் யுத்தத்இல் 

சூராகளும் கர்வமுளளவர்களும் ஆண்மையைச்சிறப்பாகக்கொண்ட 

வர்களுமாயிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய இறந்தமனைவியான 

என்னை ஸ-டுதபுதா£ன் காலாலுதைத்தான். மஹாபலசாலிகளான 

எவர்கள(கோபங்கொண்டால் இவ்வுலகமனைத்தையும் அழிப்பார் 

களோ அவர்களுடையமன த துக்கினியமனைவியான என்னை ஸ-டுத 

புத்ரன் காலால்உகைத்தான், வீர்யத்திலும் ஸத்யத்திலும் பலத்தி 

௮ம் இந்தரியங்களை௮டக்குவதிலும் எவர்களுக்கு கிகசானவன் ஒரு 

வனுமில்லையோ ௮வர்களுடைய மனத்துக்கியமனைவியான என்னை 

ஸ-௫தபு,ச்ரன் காலால்உதைத்தான். தனமுதலானவைகளால் பூமி 

யில் எவர்களுக்குஓப்பானமனிதன் ஒருவனுமில்லையோ அவர்களு 

டைய மனத்துக்கினியமனைவியான என்னை ஸ-முதபுதரன் காலா 

லுதைத்தான். வேந்தே! பூமிக்குகா தராயிருப்பவசே ! ப்ரஜைகளு 

க்குரன்மையைப்பயப்பதில் விருப்பமுள் எவரான$ட் பார்த் துக்கொண் 

டிருக்கும்பொழுதே உம்முடையஎ திரில் அந்தக்சேகனால் இப்பொ 

முது ௮திகமாக சான்ுடிக்கப்பட்டேன். எவர்கள், தம்மைச்சாண 

மாகவந்து ௮டைந்தவர்களுக்குச் சரணமாகின்றார்களோ ௮.இகபல 

முள்ள அவர்கள், இப்பொழுது உலகததில் எங்கு மறைந்து ஸஞ்ச 

ரிக்கன்றார்கள் ? பலசாலிகளும் ௮.இகேதஜஸையுடையவர்களுமான 

அவர்கள் சக்தியற்றவர்கள்போல, ஸ$தபு.த்ரனால் துன்பமடைகின்ற 

வளும் கற்புடையவளுமான காதலியைப்பார்த்து எவ்வாறு பொறுக் 

இன்ரார்கள் ? அவர்களுடைய கோபம்எங்ே? ௮வர்கநடைய gal 
விதவீர்யமும் பலமும்எங்2க? அவர்கள் துசாத்மாவான சேகனால் 

ஹிம்ஸிக்கப்படுசின்ற தக்களுடைய.மனைவியை (இர்.தஆபத்தினின் று 

மீட்டுக்) கைப்பற்.றுவதற்கு விரும்புகிறார்களில்லையே. குற்றமற்றவ 
ளும் துன்பஞ்செய்யப்படுகின்றவளுமான என்னை, எவன் பார்த்துப் 

பொறுத்துகொண்டிருக்கிறானே அப்படிப்பட்ட தர்மதூஷகனான 

விராடன்விஷயத் தில் என்னாலும் என்னசெய்யமுடியும் £? எவன் ஸ்பை 

யில்விற்றிருக்குமபொழு.து தர்மம அதர்மத்தால் ௮டிக்கப்படுமோ, 

அந்தத்தர்மமானது எ£வர்களால் அவ்வித தர்மத் தினிடத் இலிருந்து 

விலக்கப்படவில்லையோ அவனும் ௮ச்சபையிலுள்ளவர்கள்எல்லா 

ரும் அடிக்கப்பகெறுர்கள். எந்தஸபையில் எல்லாரும் பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கும்பொ முதே, தர்மம் ௮தர்மத்தினாலும் ஸத்யம் ௮ஸத் 
யத் இனாலும் ௮டிக்கப்பபுன்றனவோ HS Swen gion ot எல்லா 

ரும் ௮டி.ச்கப்படுகிறுர்கள் '' என்றுகூமினாள்,



விராடபர்வம், ௮௭ 

பிறகு, ௮ந்தஸபையிலுள்ளவர்களனைவர்களும் ௮ந்த ஸைரந்த்ரி 

யினுடைய உருக்கமான அ்தப்புலம்பலைக்கேட்டு, அவளைக் சொண் 
டாடினார்கள் ) நல்லது! நல்லது?” என்றும் சொன்னார்கள் ; சே 

கனையும் நிந்இித்தார்கள். சிலர் கருஷ்ணையைப் புகழ்ந்தார்கள், சிலர் 

சேகனை நிர்இத்தார்கள், சிலர் ௮ாசனை நிந்இத்தார்கள், Feiwel 

தர்கள் ௮ர்தஸுேஷ்ணாதேவியை நிர் இத்தார்கள். ஸபையிலிருக் 
தவர்கள், * எந்தமனிதலுக்கு ௮ழகய எல்லா அங்கங்களுமுடையவ 

ளும் நீண்டகண்களையுடையவளுமான இவள் பார்யையோ ௮வனன் 

றோ பெரும்பேறுபெற்றவன். ௮வன் ஒருபொழுதும் அன்பத்துக்கு 

ஆளாகான். எவளுடையசரீரமானது மங்களகாமாகவும் புஷ்டியுள் 

ளதாகவுமிருக்கிறதா, எவளுடையமுகம் தாமரசைமலனராயும் ODL 

அன்னப்பறவையையும் சிரிப்பு குருக்கத்இப்பூவையும் 8ழ்ப்படுத்து 

இன்றனவோ அ௮ப்படிப்பட்டஇவள் காலாலுதைக்கத்தக்கவளல்லள், 

எவளுடைய முப்பத் இரண்டுபற்களும் வெண்மைகிறமுள்ளவைகளும் 

சதைப்பற்றுள்ளவைகளுமாயிருக்கின்றனவோ, கூந்தல்கள் பளபளப் 

பாயும் மெதுவாயுமிருக்கின்றனவோ ரபுப்படிப்பட்டஇவள் காலால் 

உதைக்கத்தக்கவளல்லள். எவளுடைய உள்ளங்கையில் (சேகைவடி வங் 
களான) தாமரைமலரும்சக்சமும் கொடியும் சங்கும் உப்பரிகையும் சுறா 

மீனும்இருக்கின்றன வோ அுவ்விதமானஇவள் காலுதையை ௮டையத் 

தருந்தவளல்லள். எவளுக்கு வலமாகச்சுழன்ற கான்கு 'சோமாவர்த் 

தங்கள் இருக்கின்றனவோ, எவளுக்குச் சரீரமான த (கு.றுகியும் உயர் 

ந்துமில்லாமல்) ஸம்மாகவும் மங்களகரமாகவும் பளபளப்பாகவுமிருக் 

இறதோ ௮வள் காலுதையை௮டையத்தகுந்தவளல்லள். இடைவெளி 

யில்லாத கைகால்களை உடையவளும் இடைவெளியில்லாத பற்களையு 

டையவளுமாக எவள்இருக்கறுளோ தாமரையிதழ்போன்ற கண்ணை 

யுடையவளான ௮ந்தப்பெண்ணானவள் எவ்வாறு காலுதையை ௮டை 

யத்தகுந்தவளாவள ? லக்ஷணங்களுள் எவளும் பூர்ணசந்தாலுக்கொப் 

பான முகமுள்ளவளும் திவ்யலெளந்தர்யமுடையவளும் ௮ழயேமுக 
முள்ளவளுமான அப்படிப்பட்ட இவள் காலா லுதைபடதற்குத் தகா 
தவள், தேவஸ்த்ரீபோல ௮ழ௫ல்கசிறர்தவளும் இர்த்ரனுடையதேவி 
போல மங்களகரியும் ரூபத்தினுடையஒற்றுமையினால் அப்ஸாஸ்தீரீ 

போன்றவளுமான இவள் காலால் உதைபடத்தகுர்தவளல்லள் ”? 

என்று அங்கு ஸபையிலுள்ளவர்கள் கருஷ்ணையைப்பார்த் துப் புகழ்ச் 

தார்கள். ட அப்பொழுது  இருவிஷயத்தைச்சொல்ல எண்ணங்கொண்டி. 

ட் ! மயிர்ச்சுழிசள். 
 



விற ஸீமஹாபாரதம், 

ருக்சன்ற புதிஷ்டிரரைப்பார்த்து ௮ழகயஇடையையுடையவளான 

௮க்தத்ரெளபஇியானவள் பெருமூச்சுவிட்டுத் தலைகுனிர்.து பூமியைப் 
பார்த். துக்கொண்டு பேசாமல் நின்றாள். யு இஷ்டிரருடைய நெற்றியில் 
கோபத்தால் வேர்வைஉண்டாயிற்று, பிறகு ஸர்யாஸிவேஷர்தரித்த 

தர்மபுத்சர் ஸைரர்தரிவேஷந்தரித்திருக்கன்ற தமக்கு ப்ரியமஹிஷி 
யான க்ருஷ்ணையைப்பார்த்து ௮ங்கு ௮ரசனுடையபக்குத் இல் (சில 

வாக்யங்களை) உரைக்கலானார். 

ஏ. ஸைரத்தரீ /! நீபயப்படாதே, தர்மசீலரும் பாலோகபய 

முள்ளவரும் ஸத்யத்திலும் தாமமார்க்கத் இலும் நிலைபெற்றவருமான 

இர்தவிராடராஜர் உன்னைரக்ஷியா தகாரண த்தால், நீஸ-?தஷ்னையி 

னுடையவாஸஸ்தானத்தைக் குறித்துச்செல், | விரபத்னிகள் பாத் 

தாவை ௮னுஸரித்துத் துன்பத்தை அ௮டைவிக்கப்படுகிருர்கள், பதி 

சுச்ரூவையினால் துன்பமடைர்திருக்கின்ற ஸ்த்ரீகள் நிச்சயமாகப் 

பதிலோசத்தை ஜ.பிக்கறார்கள், உன்சகணவர்கள், கோபத்துக்கு 

இதுகாலமன்றென நினைக்கிறார்களென்று ரான்எண்ணுகிறேன். ஆத 

லால், ஸ௫ுர்யனுடைய தேஜஸ் போன்ற தேஜலையுடை.யவர்களான 

கந்தர்வர்கள் உன்னைப்பாதுகாப்பதற்கு எதிரில் விரைவாகஜடி. வரு 

இறுர்களில்லை. அழ கூந்தல் நுனியையுடையவளே / தர்மசாஸ் 

தீரத்தை ௮னுஸரித்துக் குலஸ்த்ரிகளுடை ய தர்மமானது எவ்வாறு 

காணப்படுகிற?கா அப்படி ப்பட்ட ீமாக்£தாமங்களை அச்சயித் இருக் 

இன்ற சதைகளை நீ சேட்டிருக்கலாம். ஸ்த்ரிகளுக்கு ஒருவிதயஜ் 
ஞமுமில்லை ; ச்சாத்தமுமில்லை ; உபவாஸமுமில்லை ; பர்த்தாவினிடச் 

இல் செய்யப்படுகிற சுச்ரூஷையே ஸ்வர்க்கத்இற்குக் சாரணமாடுன் 

றது. ஸ்த்ரீகளை இளமைப்பருவத்'இல் பிதா ரக்ஷிக்றொன் ) யெளவன 
காலத்இல் பாத்தா சக்ஷிக்கிறான் ; மூப்புக்காலத்தில் புத்ரன் பாதுகாக் 
கிறான். ஸ்த்ரீகள் (ஒருபொழுதும்) ஸ்வாதந்தீர்யம் பெறுவதற்குக் 

தீகுந்தவர்களல்லர். பயர் தவளே / மனைவிகள் பகைவர்களால் ௮னேச் 

க்லேசக்களால் ௮வமஇக்கப்பட்டாலும் பர்த்தாவினிடத் இலிருந்து 

உண்டாகிற பயத்தினால் ஒருபொழுதும் கோபம்பாராட்டுதெ இல்லை, 
(பர்த்தாவைத்தவிர) வேறிடத்தில் மனத்தைவைக்காதவர்களும் சத் 

தர்களுமானஸ்த்ரீகள் புண்யலோகத்தை நிச்சயம் ஜயிக்கிறார்கள், 

உன்னுடையப.இகள் நிச்சயமாகக் சோபம்பாசாட்வெசற்குத் தகுந்த 

சாலமென்று நினைக்கவில்லை, கோபங்கொண்டவர்களான உன்னு 

டையபாத்தாக்களை இர்தாரன் கூட எ திர்ச்கமாட்டான். அதலால், காம 

! தங்சளிஷ்டப்படி ரூப,ச்ைைச்சரிச்கும் ல்வபாவமுடையுகர்கள். 
  

 



விராடபர் வீ! 

ரூபிகளான கந்தர்வர்கள் உன்னை அடையவில்லை. நீண்டகண்ணையுடை 

water! உன்னால் ஏதாவது ஒரு சபதமானது செய்யப்பட்டி ரர் 

தால் ௮தை நீ கினைத்துக்கொள், பொறுமையை ஸ்வபாவமாகக்கொ 

ண்டவளே ! பொறுமையானது ஸர்வோத்தமமான தர்மம். பொறு 

யே ஸத்யம். பொறுமையே தானம், மையே தர்மம், பொறுமை 

பொறுமையே தவம். பொறுமையுளளவர்களுக்கு இவ்வுலகம்உண்டு, 

பொறுமையுள்ளவர்களுக்குப் பரலோகமும்உண்டு. !இரண்பொகங்க 

ளுடையதும் 2பன்னிரண்டுஅங்கங்களையுடையதும் 3இருபத்துநான்கு 

பிரிவுகளுடையதும் 4முன்னூற்றறுபத்தா..று ஆரக்கால்களுடையது 

மான (ஸம்வத்ஸசசக்ரமான த) ஒருமாஸச் தினால் குறைவுளள தாகஇரு 

க்கையில் எவன்தான்: பொறுமையில்லாமல் இருப்பான் ? ஒ.! ஸை 

த்ரி நீ போ. கந்தர்வர்கள் உனக்கு ப்ரியக்தைச்செய்யப்போகிறுர்கள், 

எவனால் உனக்கு அ௮ப்ரியமானகார்யஞ்செய்யப்பட்டதோ (அவளை 

ஸம்ஹரித்து) அவர்கள் உன் துக்கத்தைப் போக்கப்போ௫ன்றார்கள் ”' 
என்றார். இவ்வாறு சொல்லியும், நிற்கின்ற அவளைப்பார்த்து, பின் 

லும் தர்மபுத்ரர், “கல்யாணி! சாஜஸபையில் சொக்கட்டானாடுகின்றவர் 

களுக்கு நீ இடையூற்றை உண்டுபண்ணுகறுய். ௮ழயெஇடையை 

யுடையவளே 7/7 ஆதலால், நீ எனக்கு ஈட்டுவீஸ்த்ரீபோலத் தோன் 

அுகிருய்”” என்று கூறினார். பர்த்தாவினால் இவ்வாறுசைக்கப்பட்ட 

அவள் தர்மபுத்சரை ஈன்றாகப் பார்த்து, **கற்றறிந்தவசே ! உம்மால் 

உண்மைகூறப்பட்டது. எவர்களுள் மூத்தவன் சூகாடுவதில் ஸாம 

ரீ த்யமுடையவனோ. அவர்களுள் ஒருகட்டுவனுடைய ஈட்டுவச்சியாக 

என்னை நீர் ௮றிர் துகொள்ளும்”” என். றுசொன்னாள். 38றர்.தஇடை 

யுள்ளவளும் யானைத்துதிக்கையோன்ற அுடைகளுள்ளவளும் மான் 

குட்டியின் கண்கள் போன்ற கண்களுள்ள வளும் இடைவெளியில்லா த 

கொங்கைகளுள்ளவளும் புழுதியால் பூசப்பட்ட எல்லா ௮ங்கங்களு 

முள்ளவளும் கறுத்த2மகங்களால் சூழப்பட்ட சர்.த்ரனுடைய ஒளி 

போன்றவளுமான தரெளபதியானவள் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு, பர் 

தீதாவின்ஜ்ஞையைஅறிந்து அழகிய தன்முகக்தைத்துடைத்து சக் 

தீத்தால்ளைக்கப்பட்டனவும் அவிழ்த்துவிடபபட்டனவுமான தலை 
மயிர்களை ஒன்றுசேர்த்துக்கொண்டு (ஸபையினின்றும்) நீஈ்ூப் 

1 தகதிணாயனம் ; உச்தராயணம். 

2 பன்னிரண்டுமாஸங்கள். 3 இருப,த்துகான்குபுக்ங்கள், 

4 வேறுபாடம். முன்னூற்று அறபத்துஆற அஹோராச்ரங்கள், 
5 மூலம் வேறு. 

D



a0 ஸீமஹாபாரதம், 

பெண்யானைபோலப் புறப்பட்டாள். எவள்நிமித்தம் பாண்டவர்கள் 

உயிரையும் இழப்பார்களோ அுந்தக்ருஷ்ணையை ௮வவிதநிலைமை 

யடைந்தவளாகக்கண்டும், தர்மிஷ்டர்களான அவர்கள் பொறுமை 

யுடன் பெரியகடலான து கரையைக்சகடவாததுபோல ப்ச இஜ்ஞையைக் 

சடவா இருந்தார்கள். பிறகு, ௮ழ௫ூய எல்லா அ௮ங்கங்களையுமுடையவ 

ளான ௮வள் ௮.இிகமாக நடுக்கமுற்று ஸதேஷ்ணையிலுடைய இருப் 
பிடத்தைடைர்து அழுதுகொண்டே ௮வளுக்கெகிரில் நின்றாள். 

விராடபத்நியானவள், அவளைப்பார்த்து, கபடமாக, 4 ஸைந்த்ரி ! 

தாமரைமலருக்கொப்பானதும் ௮ழூயபற்களும் உதடுகளும் கண்க 
ளும் மூக்குமுடையம் பூர்ணசந்தரனுக்குஒப்பான ஒளிபொருர் இய 

தும் கோவைப்பழம்போன்ற உதடுகளையுடையதும் கறுத்த இசண்டு 
சருவிழிகளால் மிக்கறுழயெ காந்இபொருர்இயதுமான உன்னுடைய 
மூசமானது, அ௮ழுகன்ற உன்னால் அடைக்கப்பட்ட சண்ணீரோடு 

கூடியதாக நேரானகண்களால் ஏன் ஜலத்தைவடிக்கின்றது ? ௮ழயே 

இடையையுடையவளே ! எவன் உன்னைக் துன்பஞ்செய்தான் ? கல் 

யாணி ! நீ என்புலம்புகருய் ? புத்ர்களோடும் பர். துக்களோடுங்கூடிய 
மனைவிகளினின்றும் எவன் Gena gon Gaper ? ௮ாசர் இப்பொழுது 
கோபங்கொண்டு எவனுக்கு மரணதண்டனை விஇக்சுப்போ௫ுரூர் ? 
சொல். உனக்கு எவ்விதமானசெய்கை ப்ரியமானது ? யாரை கான் விட 

வேண்டும்? யாரை கான் கொல்லவேண்டும் ??' என்று வினாவினாள். _ 

க்ருஷ்ணையானவள் அவளைப்பார்த்.ஐப் பெருமூச்சுவிட்டுக்கொண்டு, 

' தெரிந்திருந்தும் ஏன் என்னைக்கேட்கிறாய் ? ப்ராதாவான சேகனி 
டம் நீயே என்னை அனுப்பிவிட்டு ஏன் இவ்வாறு பிதற்.றுரொய் ? 
சென், மத்யத்தை வாக்கெவருவதற்காக இவ்விடமிருர்.து போயிருகச் 

இன்றஎன்னை மரசசர் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே அந்த 
ஸபையில், ஜனங்களில்லாதகாட்டில் அடிப்பதுபோல அடித்தான் ” 

என்று கூறினாள். ஸுதேஷ்ணை, “* அழகயதந்தங்களும் உதடுகளு 

முடையவளே ! எவன் தர்மத்தையுடையவளானஉன்னை உல்லங்கனஞ் 

செய்தானோ, எவன், காமத்தினால் கவாப்பட்டமனமுள்ளவஞசக் 
இடைக்கத்தகாதவளான உன்னை ௮வமதிக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட 
௮ந்தக்செகன் எனக்கு ஸஹோ.தானாயிருந்தாலும் நீ விரும்பினால் 
அவளைக் சொல்விப்பேன் ; நிச்சயம்” என்றாள். தரெளபதி, * (ஐ. 
ஸுதேஷ்ணையே !) எவர்களுக்கு ௮ர்தக்சேகன் ௮பராதத்தைச் செப் 
தானோ, அவர்கள் இப்பொழு அவனைக் கொல்லப்போடருர்சள். 
இன்றைக்கோ, அ௮ல்ல.து காளைச்?கா, ௮வன் பாலோகத்தை அடை
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ய்ப்போகிருனென்று எண்ணுகிறேன். நி சிக்சமாக இப்பொழுதே 
உன்பராதாவான சேகளுக்கு ஜீவச்சாத்தம்கொடு, அவனை மிக்க 

களிப்புள்ளவனாகச்செய், ௮வன் உயிரைத் தரிக்கப்போறெதில்லை 
யென்று கான் எண்ணுகிறேன், என்னுடைய கணவர்களும் தார்மிகர் 
களுமான ௮, 8வர்களுள்ஒருவர் எவராலும் எவ்விதத்திலும் ஜயி 

க்கமுடியாதவர் ) பூமியில் வலிமையில் கிகரில்லாதவர். ௮வர் சோபித் 
துக்கொள்வசானால் இந்த ஐர்இரவிலேயே இவ்வுலகமனைத்தையும் 

மனுஷ்யர்களற்றதாகச் செய்வார். காமருபியான அந்தக்கந்தர்வர் 

இதுவரையில் கோபங்கொள்ளவில்லை. சேகன் என்னைக் காலால் 
உதைத்ததை ௮வர் ௮றியும்௲ணத் இலேயே, கெட்டஎண்ணமுடை 

யவனும் பாபியுமானசேகன் புத்சர்களஞ்டனும் ஸஹோதார்களுட 
னும் பந்துக்களுடலும்சேர்க்து, பாபத்தொழிலைச் செய்தவன்போல 
நிச்சயமாக நாசமடையப்போகுறான். மேலும், ஸமர்த்தர்களான 

புருஷச்ேஷ்டர்களால், * ஒருவன் காலபாசத்துக்கு வசப்பட்டுப் பாப 

ததைச்செய்கறான். இழிவான அவனுடைய அவ்வித அபசாதத்தி 
னால் ௮வனுடையவம்சமே வுழிர்துவிடகறது” என்று இவ்விஷயம் 

முந்தியே உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது”” எனமொழிந்தாள். 

ஸைசந்த்ரியானவள் ஸுதேஷ்ணையைப்மார்த்து இவவாறு செ 

ல்லிவிட்டுத் துக்கத்தாள் மதிமயக்கங்கொண்டு, சேகனைக் கொல்வ 

தற்கு வரததிக்ஷ்யை அடைந்தாள். தீரெளபதியானவள் ஸ்தரீக 

ளால் வேண்டப்பட்டவளரீயிருந் தும் ஸே தஷ்ணையினால் ஈன்குமஇக் 

கப்பட்டவளாயிருச்தும் ஸ்நானமும் செய்யவில்லை; போஜனமும் 
செய்யவில்லை ; புழுதியையும் துடைக்கவில்லை ; ரக்தத்தால் ஈனைக் 

கப்பட்ட முகத்தையுடையவளாகவும் சசக்கப்பட்டகண்கசாயுடையவ 

ளாகவுமேயிருர்தாள். அவ்வாறு துச்சுத்தால் மிகுந்த தாபத்தை 

படைந்தவளும் மிச௮ழு தஅகொண்டிருப்பவளுமான ௮ந்தத்செளபஇ 

யைப்பார்த்.து எல்லாஸ்தரீ களும் ஸம்பவிக்கப்போடின்ற சேகனுடைய 

வதத்தை மனத்தினுள் புகழ்ந்தார்கள் '” என்.றுசொல்லினர், 

  

இருபத்தோராவது அத்யாயம், 

கீசகவதபர்வம், (தோடர்ச்சி;) 
— ee — 

(கீசகனுடைய உத்பத்திழதலான வரலாறு,) 

ஜனமேஜயர், '* (வைசம்பாயனரே 1!) பதிவ்சதையும் மஹாபாக் 

யமுள்ளவளும் ஸ்த்ரீகளுள்உத்தமியுமான தீரெளபதியானவள் சேச



௯௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

னால் காலாலுதைக்கப்பட்டு ௮திகதுக்கக்தை அடைந்துவிட்டாள். 

66 50! ௮வள் முன்பு பலாத்காரமாக ௮பஹரிக்கப்பட்டபொழு.து 

தன்சணவர்களுடைய ஸேஹோதரியும் மங்களகரியுமான துச்சலையை 

நினைத்து ஸிந்துராஜனைச் சபியாமலிருந்காள். மஹாபாக்யவ தியான 

க்ருஷ்ணையானவள் துராத்மாவான சேகனால் பிடிக்கப்பட்டும் காலால் 

உதைக்கப்பட்டுமிருக்தும் ஏன் ௮ந்கஸமயத்தில் அவனைச் சபியாம 
லிருந்தாள் ? தேஜஸினுடையசாசியாயிருப்பவளும் தர்மங்களை அறிந் 

தவளும் உண்மையைப்பேசுகின்றவளுமான அந்சத்தேவியானவள் 

கூந்தலில்தொட்டு இழுக்கப்பட்டபோது சக்இியற்றவள்போல ஏன் 
பொறுத்துக்கொண்டிருந்தரள் ? உத்தமரே ! இதற்குக்காணம் றி 

தாயிராலு, கான் இதனைக் கெட்கவிரும்புசிறேன். கருஷ்ணையி 

னுடைய துயாமானது என்மனத்துக்கு மிக்கவருத்தத்தை உண்டு 

பண்ணுகின்றது. முனிவரே! ௮ந்தத்துவ்டனான சேகன், எவனலு 

டையவம்சத்தில் பிறதவன் ? மத்ஸ்பாஜனுடைய மைத்துனனான 

சேகன் எவ்வாறு பலத்தால் மேன்மைபெற்றவனானான் ? wi) sues 

னானசேகனால் உதைக்கப்பட்ட அந்தஅன்புடையமனைவியைப் பார்த் 

தும்கூட ௮ந்தவீரர்கள் ஏன் கலங்காமலிருக்தார்கள் ? அவனைப்பற்றி 

என்னசெய்தார்கள் ?'* என் றுவினவ, வைசம்பாயனர் சொல்லலானார். 

ராஜே? உம்மால்வினவப்பட்ட இந்தக்கேள்வியானது குரு 

வம்சத்தல்பிறஈ தவர்களுக்குக் கர். இயைப் பெருகச்செய்யக் கூடிய து. 

நான், இவைஎல்லாவற்றையும் இப்பொழுது விரிவாகச் சொலலப் 

போகிறேன். சாஜசே! ப்சாம்மணஸ்த்ரீயினிடத்தில் க்ஷத்ரியனுக் 
குப்பிறந் தவன் ஸதனென் று சொல்லப்படுகிறான். ப் திலோம !ஸாங் 

கர்யத்தினுலுண்டாகிறவார்களுள் அவன் ஒருவனே தவிஜனென்று 

சொல்லப்படுகிருன். இருபிறப்புடையவர்களுக்குரிய செய்கையுள்ளவ 
னை அவனை சதகாரனென்றும் க்ஷத்ரியனைக்காட்டி லும் கழானவ 

னென்றும் வைச்யனைக்காட்டிலும் மேலானவனென்றும் சொல்லுடி 

ise, முன்பு ராஜாக்களால் ஸ-௫த0௦னோடு லம்பந்தம்செய்யப்பட் 

டிருக்கின்றது. அவ்விதமான ப் இிலோமஸாங்கர்யத் இனால் (ஸ-டுத 

ஜா தியைச்சேர்ந்தவனால்) * சாஜா' என்ிெறபெயரானது ௮டையப்பட 

வில்லை. ௮ரசமே! முற்காலத் இல் ஸ-முதவம்சத் இல்பிறர் தவனால் எந் 
தத்தேசமானது உண்மையாக அுடையப்பட்டதோ ௮ந்தத்தேசமா 
னது ஸ-டுதர்களுடையபெயரினால் ஸ-டுததேசமென்று பெயர்பெற் 
றத. சாஜபுத்ரியினிடத் இல்பிறர்சவலும் சேசயனென்று ப்ரஸித்தி 
  

ட் கலப்பு,



விர ரர் வட் ௬௩௨ 

பெற்றவனுமான ஓா௮சசன் ௮ந்தஸ-டுதர்களுக்குத் . தலைவனானான். 

௮ வன் ஸாரத்யத் தில்ஒப்பற்றவனானான். கெளசவர்களுள்சிறஈ தவே / 

பாரதசே.! அவனுக்கு மாலவியினிடத்தில் அப்பொழுது சேகர்க 
ளென்று ப்ரஸித்திபெறற தாற்றாறுபுத்சர்கள்உண்டானார்கள், பா 
புவே ! பலச் இனால்கிறகதவனலும எல்லாரையும்ஜயித்தவலும் பலத்த 

னால்்அடங்காத மதங்கொண்டவலுமான சேகனென்பவன் அவர்க 

ளுள் மூத்தவன். அந்தக்செகனுள்பட நூற்றாறுபிள்ளைகள். குரு 

குலத்.இில்பிறர் சவர! (௮.௧) மாலவிக்கே இளயஸஹோதரி ஒருத்தி 

இருநதாள். அவளிடததில் கேசயசாஜனுக்கு ஸு தஷ்ணைஎன்கிற 

ஒருபெண் உண்டாளை. அவளைக் கேகயசாஜன் மத்ஸ்யராஜனான 

விராடனுக்கு ஸந்தோஷத்தோடு கொடுததான். கோஸலராஜகுமாரி 

யும் சவேகனுக்குத்காயுமான ஸுரதையானவள் விண்ணுலகமேகிய 

பின் சவேதனும்சாணாமற்போக, ௪ஙகனும மாமனுடையவீட்டை 

அடையவே, விசாடராஜன் ஸுமீதஷ்ணையை மனைவியாகஅடைந்து 

துயாத்தை அகற்றினான். மஹாராஜமே.! கேகயசாஜகுமாரியான 

ஸுமீதஷ்ணாதேவியும குலத்தினுடைய அபிவ்ருத்திக்காக விராட 

சாஜனிடததினின்று உததானையும உத்தரையையும பெற்றாள். சாஜ 

சே.! சேகன் சிறியதாயின்பெண்ணும இகழத்தகாதவளுமான அந்த 

ஸுதேவ்ணைக்கு எப்பொழுதும் அன்புடன் பணிவிடைசெய்துகொ 

ண்டு விராடனிடத்தில் ஸுகமாக வஸித்துவஈதான். பராக்ரமசாலி 

களான நமுந்தக்சேகனுடையஸஹோகசாகளனைவர்களும் அந்தக்சே 

கனை ௮லுஸரித்து மிக்கலர?தாவூததோடு விராடலுடையபடைகளை 

யும் பொக்கசத்தையும வ்ருத் செய்தார்கள். ராஜசே.! காலேயர்சக 

ளென்னும் பெயர்பெற்ற அநதததைத்யாகள் பூமியில பெருமபான் 

மையாக ப்சஸித்திபெறற சேகர்களாகததோன்றினார்கள். (தந்த 
௮ஸ-ஈரர்களுள்) பாணனென்பவன் ஜ்யேஷ்டனாயிருஈதான். ௮வனே 

எல்லா௮ஸ்தரங்களையுமுடையவனும பலசாலியும் பயங்கரமானபராக் 

சமமுள்ளவளும் (ந.தி) வாம்பைக்கடஈ தவலும் மனிதர்களுக்குப் பயத் 

தைச்கொடுப்பவலுமான சேகனாகத் தோன்றினான். பலத்இனால் 

௮ இகமதங்கொண்ட அ௮ந்தக்செகனைத் (துணையாகப)பெற்று விராட 

ராஜன் முற்காலத்தில் இர்தான் ௮ஸுாரர்களைஜயித்த துபோலப் பகை 

வர்களனைவர்களையும் ஜயித்தான். ௮வன் மேகலம், தீரிகர்த்தம், 

தீசார்ணம், கசேருகம், மாலவம், யவனம், ஸிலிந்தம், காசி, கோஸ 

லம், காதம், நிஷித்தம், சவம், முசுலகம், புளிந்தம், களிக்கம், 

கங்கணம், பாதங்கணம்என்கற நாகெளையும் ஜயித்தான். பற்பல



௬௪ ஸ்ரீமஹர்பாரதம், 

தேசா இப.இகளாரன மற்றும் ௮னேகளூர்களும் சேகனால் யுத்தத்தில் 

முறிய அடிக்கப்பட்டுப் பத்.து,த் இக்குக்களிலும் ஓடி விட்டார்கள். விரா 

டன் இவ்விதமானவிர்யமுள்ளவலும் பலத்தில் பதினாயிரம்யானைக் 

கொப்பானவனுமானஅந்தக்சேகனை ௮ர்தத்தருணத்தில் தன்னுடைய 

லேனாபதியாகநியமித்தான். தசரதகுமாரரான சாமருக்கொப்பான 

விராடராஜனுடைய பத்துஸஹோதரராகளும் ௮திகபலசாலிகளான 

Hi SESS Si Econ ௮ னுஸரித்துவந்தார்கள். பயங்கானான அந்தக் 

செகன் இவ்விதமான வலிமையுடையவன், மற்றக்சேகர்களும் ௮வ 

விதமானவலிமையுடையவர்களாகவே யிருந்தார்கள், அரசனுடைய 

மைத்துனர்களும் மிக்கவலிமையுள்ளவர்களுமான அந்தக்சேகர்கள் 

விராடனலுக்கு ஈன்மையைஉண்டாக்குவஇல் ' விருப்பமுள்ளவர்களா 

யிருந்தார்கள். இவ்விதமாகக் சேகனுடையபாக்ரமம் முழுதும் உமக் 

குச் சொன்னேன். தீசெளபதியானவள், வுந்தக்சேகளைச் சபியாத 

தற்குக் சாணத்தையும் சொல்லுகிறேன் ; என்னிடத்தினின்று கே 

ளும், ரிஷிகள் கோபத்இனின்.றும் தவத்தைப்பாதுகாக்கிறுர்கள் ; 

சபிக்க இல்லை. ௮தை உள்ளபடி. அறிந்த த்செளபதியானவள், Hal 

கச் சபிக்கவில்லை், பொறுமையே தர்மம், பொறுமையே தானம். 

பெரறுமையே யஜ்ஞம. பொறுமையே தவம். பொறுமையே ஸத் 

யம். பொறுமையே நல்லொழுக்கம், எல்லாம் பொறுமையேஎன்று 

வேதம்கூறுகறது. பொறுமையுள்ளவர்களுக்கே இவ்வுலகம். பொ 

ுமையுள்ளவர்களுக்கே பரலோகம். இவையனைத்தையும் அறிந் தவ 

ளான அர்தத்செளபதியானவள் பொறுமையைக்சைக்கொண்டாள். 

பாதகுலத் Hove இத்தவரே ! விசாலமானகண்களையுடையவளும் பதி 

வ்ரதையுமான ௮ர்தத்ரெளப தியானவள் வல்லமையுள்ளவளாயிருக் 

தும் பொறுமையுள்ளவர்களும் தர்மத்தை ௮லுஷ்டி க்ன்றவர்களு 

மான தன்கணவர்களுடைய கருத்தை௮றிக்து அ௮ந்தக்சேகனைச் சபி 

யாமலிருந்தாள, அ௮ர்தப்பாண்டவர்களனைவர்களும் துக்கமுற்றவ 

ளான தெளபதியைக்கண்டு வெட்கமடைந்து ௮ப்பொழுது கோபத் 

தியினால் எரிக்கப்பட்டார்கள். பிறகு, கரையினால் மஹாஸமுத்ரம் 

தடுக்கப்படுவதுபோலச் தர்மபு.த்ரரால் தடுக்கப்பட்டவலும் சிறந்த 

கைகளுள்ளவலுமான பீமன் சேகனைக் கொல்லக்கருதிக் கோபத்தை 

மனத் இனைடக்கி இடைவிடாமல் பெருமூச்சுவிட்டுக்கொண்டு அப் 

பொழுது மடைப்பள்ளியில் அன்றிரவு ௮ இக வருத்தத்தோடு படுத் 

இருந்தான். ' 
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விராடபர்வம், 

இருபத்திரண்டாவது அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம், (தொடர்ச்சி) 

— ke — 

(த்ரேளபதி இரவில் (4ீமனை௮டைந்து Fe H2aré Can Vand 

படி வழ்புறுத்தியதும், யுதிஷ்டிரர்ழதலானவர்களைக் 

தறித்துத் துக்கித்ததும்,) 
பிறகு, ஸடுதபு.த்ரனால் உதைக்கப்பட்டவளும் சாஜகுபாரியும் 

மிகுந்த துன்பச்தையடைக்தவளும் கோபமுள்ளவளும் தீருபதராஜ 

குமாரியுமாயெ அர்தக்ருஷ்ணையானவள், ஸ-இதபு.த்ரனுடைய காசத் 

தைச்செய்யவேண்டுமென்,.று எண்ணங்கொண்டு அப்பொழுது தன் 

இருப்பிடத் துக்கு வர். அசேரக்தாள். மெல்லிபஇடையுடையவளான 

முந்தக்ருஷ்ணையானவள், முறைப்படி சுத்திசெய்துகொண்டும் தன் 

அங்கங்களையும் இசண்டுதடைகளையும் ஜலத்தால் ஈன்றாக௮லம்பிக் 

கொண்டும் ௮ழுதுகொண்டும் அவ்வித துக்கக்தினுடையமுடிவைச் 

சிந்தித்தாள். அர் ததீிெளபஇயானவள், :: நான் என்னசெய்வேன். 

நான் எவ்விடம்செல்வேன், என்னுடையகார்யம் எவ்வாறுநிறை 

வேறும். பீமஸேனசைத்தவிச வேறுஒருவர் இட்பொழுஅ என்மனத் 

இனால் விரும்பப்பட்டிரக்ற விருப்பத்தை நிறைவேற்றமாட்டார்” 
என்று இவவாறு ஆலோசித்து மனத்தினால் அக்தப்பீமனை அ௮டைம் 
தாள். இரவில் ஊரடங்கி நிச்சப்தமாயிருக்கையில், மனத்தில் ௮இ௪ 

அக்கத்தையுடையவுளும் நல்லமனத்தையுடையவளும் நாகனுடைய 

வளும் பதிவ்ரதையுமான ௮ர்தத்செளப்தியானவள் தன்நாதனைவிரும் 

பிக்கொண்டு தன்படுக்கையைவிட்டுவிட்டு வேகமாகச்சென்றாள். 
வெண்ணிறமுள்ள சிரிப்புடையவளான அுர்தப்பாஞ்சாலியானவள், 
மடைப்பள்ளியிற்சென்று, பெண்யானையானது பெரிய ஆண்யானை 
anu geome gure பீமஸேனனை௮ுடைர்தாள். முற்றிலும் வெண் 

மைகிறமுள்ள தும் காட்டில்வளர்ர்ததும் மூன்றுவயதுள்ளதுமான 

ஒருபசுவானது கானகத்தில் பெருகிவருகின்ற மலையருவியினருகில் 

உறங்குகின்ற பெரிதான ஒருவருஷபத்தை விருப்பத் துடன் ௮டை 

வதுபோலவும், பெண்டுங்கமானது நன்றாக உறங்கிக்கொண்டிருக் 

இன்ற ஆண்டுங்கக்தை அடைவதுபோலவும், பாஞ்சாலியானவள் 

பீமஸேனனை௮டைர்து, கோமஇரதிக்சரையில் மிக வளர்ந்திருக் 

கின்ற ஸாலவ்ருக்ஷத்தைப் பூத்திருக்கன்ற ஒருடிசாடி சுற்றுவது 

! *ஸர்வச்வேசா ' என்ப துமூலம் ; ' பெண்சொக்கு ' என்ப துபழையஉரை, 
 



Sa Sir ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

போல, .தூங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற தன்பதியை நீட்டப்பட்டதன் 
இருகைகளாலும் கன்றாகக்கட்டிக்கொண்டாள். வேறொரு மஹா 

லக்ஷ்மிபோன்ற தரெளப தியானவள் ஸமுத்சத்இல் யோகநித்சைசெய் 

துகொண்டிருச்கிற விஷ்ணுவை எழுப்புவதுபோல நித்ரைசெய்து 

கொண்டிருக்கிற மஹோச்ஸாஹசத்துடன்கூடிய தன்னுடையகண 

வனை இரண்டுகசைகளாலும் தொட்டுஎழுப்பினாள். இர்த்சாணியான 

வள் தேவராஜனையும், பார்வதியானவள் சங்கரரையும், ஸாவித்ரி 

யானவள் ப்சம்மமீேதவரையும், தேவணேனையானவள் ஸுப்ரம்மண்ய 

ரை.பும், பெண்யானையானது ஆண்யானையையும மஹாலக்ஷ்மியான 

வள் தாமோதரசையும் அ முப்புவதுபோல, ஆசைபபடக்கக்க உருவ 

முூடையவளான தீசெளபதியானவள் வெண்பட்டினல்வெளுச்திருக் 

கின்றபடுக்கையில்படுச் திருப்பவனும் வருஒபத்தினுடைய கண்போ 

ன்றகண்ணையுடையவனும் தஇக்குயானைபான்ற வடி.வழுள்ளவனு 

மான பீமனை எழுப்பினாள், விணையபோன்ற இனிமையானசொல்லை 

யுடைய பாஞ்சாலியானவள் குருகுலத்.இல்உ தித்தவனான பாண்டுகந் 

தனனைப்பார்த் துப் (பின்வருமாறு) காந்தாரமென்னும் ஸ்வாக் துடன் 

வசனிக்கலானாள். “* பீமஸேனரே ! எழுந்திரும்) எழுச்திரும்; மரித் 

தவர் பால ஏன் படுத் துறங்குகிறீர் £? உம்முடையமனைவியைத்தொட் 

டும் ஜீவித்திருக்கிற பாபியானசேகன் சாவவில்லையன் ரோ ? அப்படி 

ப்பட்டபாபியும் எனக்குப்பகைவனும் ளேனாபதியுமான சேகன் gar 

விதமான (கெட்ட) செய்கையைச்செய்து உயிசோடிருக்கையில் இப் 

பொழுது Fiori pages dr”? என்றாள். 

NGLTE FHT OHEOGT HY HES HHH OTA Goo wh BUH 

கோதரன் அந்தச்சப்தத்தைக்கேட்டு அங்குசங்களால் (குச்.தப்பட்ட) 

பெரியயானைபோல உணர்ச்சியையடைந்தான். அளவிடமுடியாத 

மனோதைர்யத்தையுடையவனை தநுந்தப்பீமன் எந்தப்படுக்கையில் 

படுத் துறங்குகையில் எழுப்பபபட்டானோ மேல்விரிப்புடன் கூடின 

௮ர்தக்கட்டி லில் படுக்கையைவீட்டுஎழுந் இருந்து உட்கார்ந்தான். 
ஒருவசாலும் அவமதிக்கமுடியாதவலும் குருகுலச்திலுடஇுத்தவலு 

மான பீமன் பாஞ்சாலராஜனுடையகுலத்தை வருத்தியடையச்செய் 

கின்றவளும் சாஜபுத்ரியும் ப்ரியமஹிஷியுமான ௮ந்தப்பாஞ்சாலியைத் 
தன்பக்கத்தில் உட்காரச்செய்.து, (பின்வருமாறு) வினாவினான். 

“ எனனகார்யத்துக்காக ௮திவேகத்துடன் என்பக்கத்துக்கு வர் 

தாய்? இயற்கையான உன் (மேனியிலுள்ள) நிறமானது காணப்பட 
வில்லை, நீ இளைத்தவளாகவும்காணப்படுகறாய், வெளிப்படையானா



விராடபர்வம், ௯௪௭ 

அம், அல்ல துமறைவானாலும், எல்லாவற்றையும் நீ சொல்லவேண்டும். 
நான் எல்லாவற்றையும் அறியும்படி முழுதும்சொல், ஸுகமோ 

துக்கமோ, சுபமோ ௮சுபமோ, செய்யத்தகாதகாரியமாயிருந்தா 

௮ம், (அப்படிப்பட்ட) கார்யம் என்னால் செய்யப்பட்டுவிட்டதென்றே 

நீ நிச்சயமாக எண்ணிக்கொள். க்ருஷ்ணையே எல்லாக்கார்யங்களி 

லும் நானே உன்னால்ஈம்பத்தகுந்தவன். நான் ஆபத் துக்களில் உன்னை 

அடிக்கடி விடுவிக்கிறேன். நீ எக்தக்கார்யம்சொல்லவிரும்புகிருயோ 

௮ உன்னிஷ்டப்படி. சிக்ரம்சொல்லிவிட்டு வேறொருவருக்கும் 

தெரியாமல் உன்பிக்கைக்கேசெல்”” என்று கூறினான ௮ந்த தரெள 

பதியானவள் லஜ்ஜையைஅ௮டைக் து பயந்து கலைகுனிர்து கண்ணீரி 

னால்கெடுக்கப்பட்டசண்களையுடையவளாக யாதொரு மறுமொழியும் 

சொல்லாமலிருந்தாள். பிறகு, பயங்காமானபராக்சமமுள்ளவனும் 

சிறக்தபலமுடையவலும் பாண்டவர்களுள் முக்யனென்று எண்ணப் 

பட்டவ னுமான பீமஸேனன், '* ஸுந்தரி / அ௮ன்புடையவளே / யானை 

போன்ற ஈடையுள்ளவளே / யான் உனக்கு என்னப்ரியத்தைச் 

செய்யவேண்டும்? சொல்” என்றுவினவ, தெளபதியானவள், :* பீம 

ேனசே! எவளுக்கு யு.திஷ்டிரர்பர்த்தாவோ அவளுக்குத் க்கப் 

படாமலிருப்பது எவ்வாறு ஸம்பவிக்கும் ? நீர் துக்கங்களனை த்தையும் 

௮.றிர்துகொண்டே ஏன் என்னைக் கேட்டுமீர ? ப்ராதகாமியானவன் 

என்னை அக்காலத்தில் காஸியென்றுசொல்லி ஸபைக்கு௮ழைத் அவர் 

5௫ என்னுடையமர்மஸ்தானங்களைப்பிளக்கறது. (மேலும்) ஹஸ் 

இிபைட்டணத் இல் நான் விட்டுக்குவிலக்காயிருக்கும்மமயத் இல் துச் 

சாஸனனுால் மயிரில்பிடி த்து சாஜஸபையில் (பலாச்காரமாக) இழுக்கப் 

பட்டேன். சிறந்தசைகளுள்ளவரே ! பகைவர்களைவாட்டுகின்றவசே . 

அ௮ந்தஸபையில் கர்ணன்முதலான க்ஷத்ரியாகளாலும் துர்யோசன 

னாலும் மாமனார்களான பீஷ்மாாலும் புத் இசாலியான விதுரசாலும் 

த்சோணராலும் க்ருபராலும் பார்க்கப்பட்டேன். பாண்டவமே? நீர் 

உயிசோடிருக்கும்பொழுதே அப்படிப்பட்ட நான் மாமனாகளுடைய 

மத்இயிலும் ப்சாதாக்களுடையமத்தியிலும் மயிரில்பிடி.த். து ஸ்பை 

யிலிழுக்கப்பட்டேன். பிறகு, விடப்பட்டு, !ராஜ்யத் திலிருந்து காட் 

டை.யும் ௮டைர்தேன். அப்படிப்பட்டரான் வழிஈடையினால் மெலி 

ந்து அ௮ரண்யத்தில் கஷ்டத்துடன்வஸித்தேன் ; ஜடாஸுானால் Cit 

ந்ததுன்பத்இனால் மிகவும் ௮இகமானபயத்தையும் அடைந்தேன். 

ப்ரபுவே! த்செளபதியைத்தவிர என்னைப்போன்ற் வேறு எந்தராஜ 

£ இங்கு ஒருசொல்விடப்பட்ட.த. 

ட ௧௩



Fa} ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

புத்ரி ௮இகதுச்கத்தை ௮னுபவித்துக்கொண்டு ஜீவித்திருப்பாள் ? 

வனவாலஞ்செய்துகொண்டிருக்குங்காலத்தில் தராத்மாவான லைக் 
திவனால் சான் ௮பஹரிக்கப்பட்டேன். இரண்டாவதான இந்தவிப 

தீதை எவள் பொறுப்பதற்குச் சத்தியுள்ளவளாவாள் ? பாண்டுகுமா£ 

சானநீர் ஜீவித் இருக்கும்பொழுதே நான், மேடுபள்ளமாயிருன்றனவ 

களும் ப்ரவேசிக்கமுடியாதவைகளும் அுஷ்டம்ருகங்களால் சூழப் 

பட்டி ருக்கின்றவைகளுமான இடங்களில் இசண்டுகால்களாலும் ௮லை 

ந்துதிரிர்தேன்; அவ்விடங்களில் வனத்திலுண்டான கஇிழங்குகனி 

களை ௮ஹாசமாகக்கொண்டு பன்னிஈண்டுவர்ஷகாலம் வாஸஞ்செய்து 
பதின்மூன்றாவ.துவர்ஷத்தில் ஸுாதேஷ்ணைக்கு ஊழியஞ்செய்பவ 
ளாக இந்தரகாத்தை வந்தடைந்தேன். ஸத்யத்தையும் சர்மத்தையும் 

பாதானமாகக்கொண்டு நான் அன்யஸ்த்ரீயை உபாஸிக்றேன், 

பாண்டவரே! நீர ஜீவித் இருக்கும்போது, கான் விராடராஜனுக்கு 

நாள்தோறும் !கோசேலகத்தையும், 2பத்மகத்தையும் 3ஹரிச்யா 

மத்தையும், சந்தனத்தையும் ௮ரைக்கிறேன், அப்படி ப்பட்டரான் 

உம்நிமித்தமாக (அனுபவிக்கும், ௮னேகதுக்கங்களை ஆலோசிக்க 

வில்லை ; மத்ஸ்யசாஜனுக்குமுன்னிலையில் சூதாடியான ௮ந்தக்கங்கர் 

பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே சேகனால் காலா லுதைக்கப்பட் 

டேன். பாண்டவரே / இவ்வாறு பலவிதமான துக்கங்களால் வருத்தப் 

படுகிற என்னைப்போன்ற எந்தஸ்த்ரீதான் உயிரோடிருப்பாள் ? குந்தி 

புத்சசே.! என்னை நீர் அறியவில்லை, கான் உயிசோடிருப்பதால் யா.து 
பயன் ? நான் தருபதராஜனுடையபுத்ரி) தருஷ்டத்யும்சனுடைய 
இளையஸஹஹோதரி ; ௮ச்னிகுண்டத் இனின்றும்பிறந்தவள், பூமியில் 

ஒருபொழுதும் சான் ஸஞ்சரிக்கமாட்டேன் ; சேகனை நீர் கொல்லா 
விட்டால் கழுத்தில்சுருக்கட்டுக்கொண்டாவது ஜலத்ல்விழுந்தா 
வது உயிரைஇழப்பேன் ) விஷத்தைக் கலக்கிக்குடிப்பேன் ;) அல்லது 

நெருப்பிலாவ துவிழுவேன். கான் மாத்தின்மீதேறியாவது 8ழே 
விழுந்து உயிரைஇழப்பேன். கத்தியினாலாவது தேஹத்தைப் பிளந்து 
கொள்வேன். கான் உயிரோடிருப்பதினால் யாதுபயன் ? பாரதசே! 

புருஷச்சேஷ்டசே / விராடராஜனலுக்கு ஸேனாபதியும் ௮வளுக்கு மைத் 

தனனும் ௮௧ செட்டபுத்தியுடையவனுமானசேகன், ஸைரந்தீரி 

வேஷத்தோடு ராஜக்ருஹத் இில்வஸிக்கன்றஎன்னைக் செட்டஎண்ண 
  

! வாஸனைச்சர்சனம், 

2 சாமரைமலரின்வாஸனைபோன்ற வாஸனையுள்ள சந்தனம். 
3 மாங்கனிபின்னாஸனைபோன் மவாஸனையுள்எசர்தனம்.



விராடபர்வம், ௬௯ 

தீ.துடன் நாள்தோறும், ம எனக்கு மனைவியாய்விடு' என்றுசொல்லு 

இரான், பகைவர்களை அழிப்பவ27 ! கொல்லத்தக்கவனான அவனால் 

இவ்வாறுசொல்லப்படுகின்ற என்னுடையமனமானத பரிபாசுகாலத் 

இனால் பழுத்தபழம்போலப் பிளக்கப்படுகிறது. குந்இிபுத்ரரே ! 

8ீர் எனக்கு ரக்ஷகராகவேண்டும். பகைவர்களைவருத்துறெவசே! 

முயற்சியற்றவரும் கோபமில்லாதவரும் விர்யமற்றவருமான யு.திஷ் 
டிரரிடம் சான்செல்லமாட்டேன். இப்படிப்பட்டபுதாரனை ஒருத்தியும் 

உண்டுபண்ணியிருக்கவேண்டாம். பாண்டவசே! ௮இ௧ பலமுள்ள 

வரே! உம் மடையகோபத்தையும் பலத்தையும் விர்யத்தையும் ரான் 
நன்ருக௮.றிவேன். ஆதலால், உம்முடையமுன்னிலையில் நான் புலம் 

புறேன், புருஷாக்ளிற்ிறர்தவரே ! பாண்டவரே / ௮றுபதுவயது 

சென்றதும் மதங்கொண்டதும் யூதபதியுமாகய ஒருயானையான து 

பூமியில் கள்ளப்பட்டி ௬க்கின்ற வில்வமாக்தைச் கால்களால்மிதித்து 

நாசஞ்செய்வதுபோல ௮வலுடையதலையைப் பூமியில்கள்ளி இடச் 

காலினால்துகையும். அ௮ந்தக்கசகன், இரவுவிடி.ர்.த காலையில்எழுர் ௮, 

உதிக்கின்ற ஸ-டூர்யனைப்பார்ப்பானாயின், நான் ஜீவித்திருக்கவிரும் 

பேன். பரதகுலத்திலு இத்தவே ! நீர் இப்பொழுது சசகனுடையவத 
த்தை ப்ரஇஜ்ஞைசெய்யாமற்போனால் என்னுடையப்சாணன்மீதும் 

௮ர்ஜுனருடையலாக்ருதத்தின்மீதும் யு.திஷ்டிரருடையபாதங்களி 
ன்மீதும் ஈகுலலஹ(தவர்களுடைய உயிர்வாழ்க்கையின்மீ.தும் ஆணை 

பிடப்பட்டிருக்கிறீர், எவருடையசெய்கையினால் முடிவற்றகான இவ் 

AS HES SNS OH 5/6015 0 5S @) அப்படிப்பட்ட கெட்ட சூதா 

டினவரும் ஈ£த்ததமையனாருமான யு.இிஷ்டி ரை நீர் நிந்தனைசெய்யும், 

எவர்களுக்கு மிகவும்முதன்மையான ஜ்யேஷ்டன் குலக்தைக்கெடுப்ப 

வனாபிருப்பானோ, பயந்தபு,த்இயையுடையஅவர்களும் ௮ந்தமூ.த்தோ 
னையே௮னுளரிப்பார்கள், புத்ர்களோடும் பசுக்களோடும் பந்துக்க 

ளோடுங்கூடினசாஜ்யத்தை எவன்்தான் இழர்துவிட்டு மான்தால்உடு 

த்துப் பெருங்காட்டில்புகுவான்.எவரிடத் திலுள்ள ஆயிசக்கணக்கான 

பொருள்களையும் மிகச்சிறந்த மற்றத்சனத்தையும் காலையிலும் மாலை 

யிலும் (பந்தயம்வைத்துச்) சூதாடினாலும் பதினாபிரம்வர்ஷம் சூதாட 
லாமோ, தங்கமும் 32ஹிரண்யமும் வஸ்தரக்களும் வாஹனஙக்களும் 
காளைகளும் செம்மறியாடுகளும் வெள்ளாடுகளும் குதிசைக்கூட்டல் 
களும் கோவேறுகமுதைக்கூட்டங்களும் ஒருகாலத் தும்குறைவடை 

யாவோ ௮ப்படி.ப்பட்ட ௮க்தயு இஷ்டி. ரா சூதாட்டத்இன்வாயிலாச 
Regent செனையய Meee ல்க ய்   

  

1 ! நிஷ்கார்” என்ப துகூ£லம், 2 பொன்னின்லகை, 
க்
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செய்கைகளை நினைத்துக்கொண்டு பேசாமலிருக்கிறார். முற்காலத்தில் 

செல்லுகையில், ப இஞாயிரம்யானைகளும் கு திரைகளும்பின்தொடர்க்.து 

சென்றுகொண்டிருந்த௮வர் இப்பொழுது சூதாட்டத் இனால் ஜீவிக்க 

ரர். அவ்வாறே இந்தாப்ரஸ்தத்தில் சாஜாவாயிருந்த எந்தயு திஷ்டிரரை 

௮ளவற்றகாந்தியுள்ள லக்ஷம்ஸ்த்ரீகள் உபாஸித்தார்களோ, எவரு 

டையமடைப்பள்ளியில் எப்பொழுதும் ௮னேக ஆயிரக்கணக்கான 

வேலைக்காரிகள் பாத்ரங்களைக் சையில்கொண்டு இசவும்பகலும் ௮இி 

இகளுக்குப் போஜனம்செய்வித்தார்களோ, எவர் காள்தோறும் 

காலையில் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்வர்ணங்களைத் தானம்செய்துகொண் 

டி. ருந்தாரோ, அப்படிப்பட்ட. இர்தத்தர்மராஜா்'சூதாட்டத் இனாலுண் 
டான பெரியஅனர்த்தத் இனால் கவரப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். (கே 
ளீக்ருஹத்தில்) கண்வளர்கின்றஇவரைக் காலையில் ஈன்கு சுத்தம்பண் 

ணப்பட்ட ரத்ஈங்களுள்ள காதணிகளை௮ணிக்தவர்களும் கல்லகுச 

அள்ளவர்களுமான அனேக !ஸ-டிதர்களும் 2மாகதர்களும் உபாஸித் 

தார்கள், ஆயிரம் வாலூல்யர்களும், ஜலத் இல்வஸித்துக்கெண்டு 

(கடும்கவம்புரிகின்றவர்களான) ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகளும், கற்க 

ளால் தம்தேஹத்தைக் குட்டிக்கொள்ளுகிற ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிக 

ளும், வாயுபக்ஷணமுள்ளவர்களான ஆயிரம் ரிஷிகளும், ஆயிசம் ரிஷி 
பத்நிகளும், ஆயிரம் ப்ரம்மசாரிகளும், ஆயிரம் மெளனிகளும், ஆயி 

சம் க்ருஹஸ்.தர்களும், 3ஹ_ம்ஸர்களும், /பரமஹம்ஸர்களும், யோக 

ளும், ப்சாம்மணர்களும், $குடீரகர்களும், 6பரிவ்ரஈட்டுக்கஞும், இன் 

னும் மற்றவனத்தில் ளஞ்சரிப்பவர்களும், (பிறர்களுடையஸுகதுக் 

கங்களில்) ஸமபாவனை புள்ளவர்களும், ௮னேகர்களான ஊர்த்வசேதஸ் 

களும், நான்குவேதங்களையும் அறிந்தவர்களும் சிகை மீமாம்ஸை 

இவைகளின் கரைகண்டவர்களுமானப்சாம்மணர்களும், 7க்சமபாடிக 

ளான விப்ரர்களும், ஸாமங்களை அ௮த்யயனஞ்செய்இருக்கின்ற ஆயி 

சக்கணக்கான ரிஷிகளும், தவத்தையும் வேதாக்யயன த்தையுமுடை 

யவர்களும் எல்லாவிருப்பக்களுடலும் எவருடையஸபையைவர் தடை 

bg எப்பொழுதும் ஸபையோர்களாயிருந்தார்களோ, எந்து இஷ்டி 
சர் கருணையினால் தம்சாஜ்யத் திலுள்ள எல்லாக்குருடர்களையும் வயது 

சென்றவர்களையும் நாதனற்றவர்களையும் தக்கமடைந்தவர்களையும் 
  

I பெளராணிகர்கள். 2 வம்சாவளியைக் இர்த்சனம்செய்பவர்சள், 
3 4) 5.6 துறவிகளின்வகைகள். 

1 வேசம் .தவதின் ஒருமுறையைச்ச£ற்றவர்,
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௮ன்னத்தைவிரும்புகின்றவர்களையும் எப்பொழுதும் போஷித்தாரோ 

௮ப்படிப்பட்டயு திஷ்டிரர் மத்ஸ்பாஜனுடைய வாஸஸ்தானத்தை 

அடைந்து ' கங்கர்' என்கிற பெயர்பூண்டு (௮ந்தமாத்ஸ்யனுக்கு) பரி 
சாரகராக (அவனுடைய) ஸ்பையில் வணக்கமுள்ள வராயிருக்ளர். 

இக்தாரப்ரஸ்தத்தில் வஸிக்குங்காலத்தில் மற்றஅசசர்களெல்லாரும் 

எவருக்குக் கப்பமகொடுக்கிறவர்களானார்களோ லவர் ௮ன்யா்களிட 

த்திலிருந்து (தம்முடைய) ஜீவனத்தை விரும்புகரர். பூமியில் ப்ர 

ஸித்திபெற்றாசர்கள் எவருக்கு வசப்பட்டிருஈதார்கமீளா அந்த 

யுதிஷ்டிரர் இப்பொழுது அன்யராஜாக்களுக்கு வசப்பட்டுப பாவ 

சராயிருக்கிறார். எந்தயு திஷ்டிசர் ஸடார்யன் தேஜஸினால் பூமிமுழமு 

வதையும் ஆக்ரமிப்பு போல (தம்முடைய ப்ரதாப் இனால்) பூமண் 

டலமுழுவதையும்௮ுடைந்து விளங்கனாரோ அந்தயஇஷ்டிரர் இப் 

பொழுது விராடராஜனுடைய ஸபையிலுள்ளவசாயிருக்இரார். பாண் 

டவசே ! எந்தயு இஷ்டி சாஜரைச் சிறந் தரிஷிகள் ஸபையில் உபாஸித் 

தார்களோ பாண்டுபுத்ரசான ௮ர்தயு இிஷ்டிசா இப்பொழுது வேறொரு 

வனை உபாஸிக்கிறார ; 'பாரும், தோஷமறறவரும் மஹாபுத்தியுள்ள 

வரும் ஜீவிப்பதற்காக மறைர்திருக்கின்றவரும் தர்மராஜாவுமான 

யுதஷ்டிரரைப்பார்த்து எவனுக்குத்தான் துயாம் உண்டாகாது? பாத 

ருடைய வம்சத்திலுதித்தவசே ? ஸபையில்வீற்றிருக்கும் எவரை 

முன்பு பூமிமுழுஅம்உபாஸித்ததோ பாதகுலத்திலுதித்தறுவர் இப் 

பொழுது வேறொருவனை உபாஸித்துக்கொண்டிருக்கறார் ; பாரும். 

பீமஸேனசே! இவ்வாறு பலவிததுக்கங்களால் பிடிக்கப்படுகின்ற 

வளும் காதனற்றவள்போலிருப்பவளும் சோகமாகறெலமுத்ரத் தனு 

டைய மத்தியிலிருப்பவளுமா ன வன்னை மா ஏன் பார்க்கவில்லை ? பார 

தீசே/ உம்மிடத்தில் ரான் சொல்லப்போகிறஇ௫ எனக்கு ௮,இகதுக் 

கத்தைக் கொடுக்கறெதாயிருக்கிறது. என்னிடத்தில் உம்மால் ௮ஸ௫ 
யை பாராட்டத்தக்கதன்று, கான் இந்தவிஷயத்தைத் துக்கத்தால் 

சொல்லுறேன். நீர் (விராடராஜனுடைய) அரண்மனையில் கேகய 

சாஜகுமாரியான ஸு? தஷ்ணை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே 

புலிகளோடும் எருமைக்கடாக்களோடும் யானைகளோடும் எப்பொழு 

தும் யுத்தஞ்செய்கிறீர், அப்பொழுது எனக்கு மோஹமுண்டா 

இறத, என்னுடைய நிலைமையைப்பார்த்து அர்தப்புசத்திலுள்ள 

ஸ்த்ரீகள் ஈகைக்கிறார்கள், பிறகு, கைகேயியானவள் எழுர்திருக்து 

மயக்கத் தினால் கவர்ர்துகொள்ளப்பட்டவள்போன்றவளும் தோஷ 

மற்ற அங்கங்களுள்ளவஞுமான என்னைப்பார்த்து அப்பொழுது ௮ழ
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கிய மந்தஹாஸத்துடன் அங்குள்ள எல்லாஸ்த்ரீகளையும்நோக்கி, 

ஏ? (பரிசாரிகைகளே ?) ஸைரர்தீரியானவள், தரிடத்தில் வஸிப்ப 
தினுலுண்டான ஸ்கேஹத்தஇனால், (புத்தஞ்செய்கன்றவனும் மஹா 
விர்யமுடையவலுமான இந்த வலலனைபபார்த்து மிகவருர் துகிறாள். 

ளைரர்த்ரி ஈல்லரூபமுடையவள். வலலனும் ஸுந்தரன், ஸ்த்ரீக 

ஞுடையமனமானது ௮றிவதற்கு௮ரிதான த. இவவிருவர்களும் (ஒரு 

வருக்குஒருவர்) இசைகதவர்களென்று நான் எண்ணுகிறேன. ஸை 

சந்த்ரியானவள் ப்ரியபனுன வலலன் (ம்ருகங்களோடு சண்டைசெய் 

தகொண்டு) ஸமீபத்தில்வஸிக்கும்காலத் தில் உருக்கமானவார் த்தை 

களைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாள். இர்தராஜக்ருஹத்தில் இவ் 

விருவர்களும் ஒசேஸமயத்தில் (வர்துசேர்ந்து) வாலஞ்செய் துவரு 

சஇன்றார்கள் ! என்று சொல்லுகிறாள், இவவிதமானசொழ்களைச்சொ 

ல்லி அர்தஸுதேஷ்ணையானவள் என்னைப்பற்றிக் இனந்தோறும் 

பேசுகருள். கோபித்துக்கொள்வேேயாகில் என்னைப்பார்த்து 

உமதுவிஷயத்தில் என்னிடத்தில் ஸந்?தஹம்கொள்ளுகிறாள்”” என்று 
கூறினாள். ௮வள் அ௮வ்வாறுசொல்லுங்காலத்தில் பயங்காமானபாாக் 

சமமுள்ளபீமன் கோபத் இனால் சிவந்தகண்களுடன் ஒருவார்த்தையும் 

சொல்லவில்லை, தரெளபதியானவள், பீமன் கோபங்கொண்டானென் 

பதை௮றிந்து திரும்பவும் (அவனைப்பார்த்து) “யு. இஷ்டிரரால் உண்டு 
பண்ணப்பட்ட அக்கத் தில்மூழ்கனெவளான நான் இனி பிழைத்திரு 
ப்பதற்கு விரும்பவில்லை. ஒப்பற்ற ரதிகராயிருந்.து எல்லா த்தேவர் 
களையும் மனிதர்களையும் ஜயித்தவரும் யெளவனமுடையவருமான 
௮ந்தர்ஜுஈனர், (Bynes) வேஷத்தால் மறைந் துகொண்டு விராட 

சாஜலுடையகன்னிகைகளுக்கு நர்த்தனம் கற்பிக்கின்றவராகவும் ௮வ 
ர்களுக்கு ஊழியம்செய்றெவாரகவும் இருக்கிறார். அளவிடமுடியாத 

பல.த்தையுடையவரும் காண்டவவனத்தில் ௮க்னியை தரப் இியடை 
யச்செய்தவரும் ப்ருதையின்குமாரருமான அர்ஜு௦னர், கிணற்றி 

அள்ளநெருப்புப்போல அந்தப்பு/ச்தை௮டைந்து ப்ரகாசமற்றிருக்க 
ரர், எந்தப்புருஷச்சேஷ்டரிடத் இலிருந்து எப்பொழுதுமே பகைவர் 

களுக்குப் பயமுண்டோ அ்தத்தனஞ்சயர் உலகத்தார்களால் இக 

ழப்பட்ட வேஷத்தோடிருக்கிமுர், எவருடையகாணொலியைக்கேட் 

டுப் பகைவர்கள் நடுக்கமுற்றார்களோ அந்தர் ஜுஈனர் பேடிவடிவத் 
தை௮டைந்தவரும் ஈர்த்தனத். துடன் பாடுகிறவருமா யிருப்பதைக் 
சுண்டு என்மனமானது ஈல்லநிலைமையை அடையவில்லை. ஸ்த்ரீகள் 

௮வருடையகானஸ்வாத் தினால் ஸஎர்தோஷமடைச்து (அவரையே) காற்
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புறத் திலும் சூழ்ர்துகொண்டி ருக்கன்றார்கள், எவருடையமுடியில் 

ஸ-டுர்யனுச்கொப்பான சரீடம்விளக்கியதோ வுந்தத்தனஞ்சயர் இப் 

பொழுது பின்னலால் விகாசமாக்கப்பட்டி ருக்கன்றறுனிமயிர்களுடன் 
கூடியவசாயிருக்கறார். திவ்யாஸ் தரங்களனைத் தம் நிலைபெற்றிருக்கன்ற 

மஹாபுருஷரும் எல்லாவித்தைகளுக்கும் ஆதாரமாயிருக்கின்றவரு 

மானஎவர் குண்டலங்களை தீதரித்துவர்காசோ, பூமியில் தேஜஸினால் 

ஒப்பற்றவரானஎவரசை, பேலைகள் கரையைத்தாண்டாததுபோல, 

ஆயிரச்கணக்கானஅ௮சசர்கள் யுத்தகளத்தில் மீறிகடக்கமாட்டார்க 

ளோ, யெளவனமுடையவரான அக்தறுர்ஜுனர் பேடிவடிவத்தால் 

மறைக்கப்பட்டு, விராடராஜலனுடையகன்னிகைகளுச்கு ஈர்த்தனம்கற் 

பிக்கின்றவரும் அவர்களுக்கு ஊழியம்செய்கின்றவருமாயிருக்கிருர். 

பீமஸேன?சே / எவருடைய தேரொலியினால் பர்வதங்களோடும் காடுக 

ளோடும் இடைவெளியோடும் ஸ்தாவாங்களோடும் ஜங்கமங்களோடுக 

கூடியிருக்கின்றபூமி ஈடுங்கயதோ, சிறந்தவில் ஓள்ளவசானஎவர் பிற 
ந்சவுடனே குர் இதேவிக்கு ௮ன்பானதுபெருகய:2தா உம்முடைய 

இளையஸஹோ தரசான ௮ந்ததுர்ஜு5னர் இப்பொழுது என்னைக்குறித் 
துச் துக்கமடையவில்லை, அலங்காரங்களாலும் நாற்புறமும் புரண்டு 

“கொண்டிருக்கின்ற குண்டலங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டும் சங்கு 

வளையைக் கையிலணிர் துகொண்டும் வருகின்ற ௮வரைக்கண்டு என் 

மனம் வாடுறெது, பின்னலாகத்இரிக்கப்பட்ட நுனிமயிருள்ளவரும் 

கன்னிகைகளால்சூழப்பட்டவரும் முன்பு பயங்காமானவில்லைக் கையி 

Cavs இயவருமான அாஜுனரைக்கண்டு என்மனமானது துக்கத்தை 

அடைகிறது, தேவதையினுடைய ரூபம்போன்ற ரூபத்தையுடைய 

வரும் பெண்யானைகளால் நாற்புறத்இலும்சூழ்ந்து மறைக்கப்பட்ட 

ஆண்யானைபோலக் கன்னிகைகளால் நான்குபக்கத்திலும் சூழப்பட்டு 

ஸங்€தகோஷ்டி. பின் மத்தியிலிருந்து அர்சுச்சபையில்வர் இருக்கற 

மத்ஸ்பதேசா திபதியான விராடனைக் (£ரத்தனங்களால்) பாடுகின்ற 
வருமான இந்தப்பார்த்தரை நான் பார்க்கும்பொழுது என்மனமானது 

மோ ஹத்தையடைூறெது. சிறந்தவரான குர். இிதேவியார், தனஞ்சயர் 

ஆபத் தடைர் இருப்பதையும் கெட்டசூதாட்டத்தை விளையாட்டாகச் 
கொண்டவரும் குருகுலத்தில்உஇத்தவருமான அஜாதசத்ரு (ஆபத் 

தில்) முழுகயிருப்பதையும் ௮.றியவில்லையென்பது நிச்சயம், பகை 

வர்களனைவர்களையும் ௮ழிக்கும் இறமையுள்ளவருழ் ௮ளவிடமுடி. 

யாதபெளருஷமுள்ளவருமான பார்த்தர் ஒருரதத்தை ஸஹாயமாக 
'ச்சொண்டு தாம், வாருணம், வாயவ்யம், ப்சாம்மம், ஆக்னே



௧௦௪ ஸீமஹாபாரதம், 

யம், வைஷ்ணவம் என்கிற இவயாஸ்தாங்களால், ௮ச்னியைத்ருப் தி 
யடையச்செய்யப் பசைவர்களனைவர்களையும் ஜயித்தார். பாரதரே! 

வாஸுுதேவரைத் துணையாகக்கொண்ட எந்தழரஜுனர் ஒருரதத் 

தைத் துணையாகக்கொண்டு கெளபோம், வைஷ்ணவம், சைவம்.ஆ௫ூய 

௮ஸ்த்சங்களையும் மற்றஅஸ்த்ரங்களையும் ௮ஸ்த்சவீர்யத்தையும் காண் 

பித் துக்கொண்டும் இவயமானகாந்தர்வம், வாயவயம், வைஷ்ணவம், 

ப்சாம்மம், பாசுபதம், ஸ்தூணாகாணம்என்கிற ௮ஸ்த்ரங்களையும் வெளி 
ப்படுத் இக்கொண்டும் கோரரூபமுடையவர்களும் மஹாபலசாலிகளும் 
இந்தரனுக்குவிசோ தகுளுமான பெளலோமர்களையும் காலசேயர்களை 

யும் நிவாதகவசர்களையும் ஜயிக்காரோ அப்படிப்பட்டபார்த்தர் ணெ 

ற்றிலிட்டநெருப்புப்போல ௮ந்தபபுரத்தை அடைந்து ப்ரகாசமற் 

றிருக்கிறார். ௮திசமானபலமும் பராக்ரமமுமுடையவரும் கடுந்தவம் 

புரிந்து சூலபாணியானசங்கரரை $55 தினால் ஸந்தோஷிக்கச்செய்த 

வரும் பசுக்கொட்டில்களில் பெரியகாளாபோலக் கன்னிமாடத்தை 
௮டைந்திருக்கன்றவரும் ஸ்த்ரீவேஷத்தினால் விகாத்தையடைந்த 

வருமான பார்த்தரைக்கண்டு என்மனம் குர்இிதேவியைகாடுறது. 
எவர் எப்பொழுதும் ரூபம், ௮ஸ்.தசம், மேசை இம்மூன்றையுமூடைய 

வசோ ௮ந்.தநகுலர் விசாடனுடைய குஇசைகளைக்கட்டுகிறார், காலத் 
இனுடைய வேறுபாட்டைப்பாரும், சாஜகன்னிகைகளும் தாஸிகளும் 
வைச்யகன்னிகைகளும் சிறப்புள்ள எல்லாஸ்தரீகளும் எந்தத் தாம 

க்ரந் திக்கு வசப்பட்டிருக்தார்களோ, விராடனை௮டைக்து குரை 

களைக்காண்பித்துக்கொண்டு: ஸேவகத்தொழிலில் இருக்கிள்றவரும் 
தர்மராஜர் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே வேகத்தோடு குத 
சைகளை ஈடைகளில்பழக்குகின்றவருமான எந்தத்தாமக்ரக இயைப்பார் 
ப்பதற்கு ஜனக்கூட்டங்கள் நான்குபக்கத்திலும் சூழ்ர் திருக்கின் 

றனவோ அ௮ப்படிப்பட்டஈகுலரைக்கண்டு நான் துக்சக்கிறேன் ; புலம் 

பவும்புலம்புிறேன். பார்த்தரே.! பகைவர்களைவாட்டுபவசே/ * ௮வ் 

விதமாகவே யுத்தஞ்செய்கிறவர்களுள் உத்தமரும் இளையவருமான 

ஸஹ ?$தவரைக்கண்டாவது ஸுஈகமுள்ளவளாயிருக்றேன் ' என்று 

நீர என்னைஎண்ணுகிறீசா? என்ன? பாண்டவ? பசுக்களிடங்க 

ளில் இடையன்வேலைபார்ப்பவரும் கன்றின்தாலிலும் பூமியிலும் 

படுப்பவருமான ௮ந்தலஹூதவரைக்கண்டு துத்கத்தாலும் சோகத் 

தாலும் கலாப்பட்ட அங்கங்களையடையவளாக கான் வெண்ணிற 

மடைந்தேன். மஹாபாக்யுமுள்ளவரே! உண்மையான பராக்சமத் 
தையுடைய எஹ வர் எந்தக்காரண த் இனால் இவ்விதமான துன்பத்



விராடபர்வம், ௧௦௫ 

தை அ௮டைக்தாரோ அப்படிப்பட்டபாபமானது ௮வருக்குஇருப்ப 
தாச நான் ௮வருடையசரித்ரங்களை அடிக்கடிதலோடுத்தும் சாண் 

கறேனில்லை, பாதச்சேஷ்ட ரே! பசுக்களின்மத் தியில் பெருங்காளை 
போல மத்ஸ்யராஜனால் பசுக்களிடத்தல் (சக்ஷகராக) ஏற்படுத்தப்பட் 

டவரும் மிகுந்தகோபமுள்ளவரும் சிவர்தகண்களையுடையவரும் கோ 

பாலர்களுக்கு முன்செல்பவரும் விராடனை ஸந்தோஷிக்கச்செய்செற 

வருமான உம்முடைய ப்ரியமானதம்பியைக்கண்டு நரன் துக்கத்தை 

அடைகிறேன், என்மனத்தில் கொதிப்புண்டாகிறது. மாமியாசான 

குக்திதேவியானவர் விரானஸஹூதேவரைக்குறித்து, பாஞ்சாலி! 

இந்த ஸஹ தவன் மஹாவம்சத்இல் பிறக் தவன் ; நீதிமான் ; "சிலமு 

டையவன் ) அகார்யத்தில் வெட்கமடைூறவன் ; உத்தமன் ; தர்மத் 

தை௮னுவ்டிப்பவன் ) என்னுடையப்ரீ இக்குப் பாத்ரமாயிருப்பவன். 

அப்படிப்பட்ட இர்சலஹதேவன் அாண்யங்களில் சாத்ரிகாலங்களி 

லம் உன்னால் பாதுகாக்கத் தக்கவன் ' என்று எப்பொழுதும் என்னி 

டம் புகழ்ந்திருக்கிருர். மேலும், புத்ரரிடத்தில் ௮இக௮ன்புள்ள 

வரான குர்இிதேவியார் ௮ங்குகின்று அழுதுகொண்டே, மஹாசண்ய 

வாஸத்தைக்குறித் துப்புறப்பட்ட ஸஹூதேவளாசக்கட்டிக்கொண்டு, 

என்னைப்பார்த்து, பாஞ்சாலி? இவன், மென்மையுள்ளவன் 

சூரன்; ௮ரசனை௮னுஸரித்திருப்பவன். ஜ்யேஷ்டனைப் பூஜிக்கன்ற 

வனும் வீர்யமுடையவனுமான இந்தலஹதேவனை நீயே நேராகப் 

போஜனம்செய்யும்படி. செய்” என்று இவ்வாறுசொல்லியிருக்கறார், 

பாண்டவ?! ப*க்களிடங்களில் இடையன் வேஷம் பூண்டிருக்கின் 
றவரும் யுத்தஞ்செய்கிறவர்களுள் உத்தமருமான அப்படிப்பட்ட 

ஸஹழதேவரைப்பார்த்.து நான் உயி2சோடிருப்பேனா? யு.இஷ்டிசர்நிமித் 

தீம் இவ்வாறு ௮னே% துன்பங்களை அடைந்தேன். பாதகுலத் இல் 

உதித்தவசே! பின்னும் நாள்தோறும் வருத்தியடைந்திருக்கின்ற 
துக்கங்களைக்கேளும். குர்இபுத்ரசே.! அந்தத். துக்கங்கள் என்னி 

டத்தில் சாள்தோறும் வளர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. மற்றத்துக் 
சங்களையும்சொல்லுவேன், நிங்கள் ஜீவித் துக்கொண்டிருக்கும்பொ 

முதே பற்பலதுக்கங்கள் என்சரீரத்தை வறளும்படிசெய்கின்றன. 
அதைக்காட்டிலும் மிகுந்ததுக்கம் என்னஇருக்கிறது ? ஒருபர்த்தா 

வையுடையஸ்த்ரீ ஸ-ஈகமாகவேஇருக்கிறாள். எனக்கு 8. துகணவர்க 
ளிருக்கறார்கள் ) இருந்தும், என்னுடையதுயாமானது முடிவற்றதா 
யிருக்றெ.து. ° 

ee SRT 

t Ca pum.



௧0௬ ஸீமஹாபாரதம், 

இருபத்துமூன்றாவது அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 

— he — 

(sCruug, seromauasmgs heads buy சேய்வித்து, 
க்சகனைக்கோலலும்படி பீமனைவற்புறுத்தியது,) 

தான், சூதாடியானயு இஷ்டிரர்நிமித்தம் ஸைர்த்ரிவேஷத்தோடு 

௮ந்தப்புசத் இல்வஸித் துக்கொண்டு ஸ-தேஷ்ணைக்கு வசப்பட்டி ௬ 

றேன். பகைவர்களைவாட்டுகின்றவசே ! சாஜகுமாரியானஎன் லுடைய 
நிலைமையின் திவ்ரமானமாருட்டத்தைப்பாரும். சான் காலத்தைஎ இர் 

பார்த்து எல்லாத்துக்கங்களையும் பொறுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். 
மனிதர்களுடைய விபவங்களும் துயரங்களும் கிலையற்றனவென் 

றெண்ணி மீண்டும் பர்த்தாக் களுக்குகோக்கூடிய ௮பிவ்ருத் தியை 

எ திர்பார்த்தருக்கறேன். லீச்வாயங்களும் வ்யஸனங்களும் சக்ரம் 

போலச் சுழன்றுகொண்டிருக்கின்றனவென்றுகினைத்து மீண்டும் 

பர்த்தாக்களுக்கு வாக்கூடியமேம்பாட்டை எதிர்பார்த் இருக்கின் 
றேன். ஒருமனிதனுக்கு எது தோல்விக்குக்காணமமோ அதுவே 

வெற்றிக்குக்காணமாகிறதென்று எண்ணி (வசக்கூடியகன்மையை) 

எதிர்பார்த்திருக்கின்றேன். * காலவசத்தால், பிறருக்குக்கொடுத்து 

வந்தபுருஷர்கள் பிறரிடமிருந்து யாசிக்கின்றவர்களும் (பிறரை) அடி. 

த்தவர்கள் பிறசால்அடி.ச்கப்படுகின்றவர்களும் (பிறரைத்) கள்ளினவர் 

கள் பிறரால்தள்ளப்படுகின்றவர்களுமாகின்றனர் ' என்று கேட்டிருக் 

CNY OU en gupta par pgs aye வர வசமான உச. ரா ஆம Om erent aay power 
த்தாண்டிச்செல்வதும் மிச்கறுஸாத்பமே' என்றெண்ணி மறுபடியும் 

நல்லஅ,த்ருஷ்டத் இனுடையவாவை எதிர்பார்தீதிருக்சறேன். எந்த 

இடத்தில் முர்இஜலமிருந்ததோ ௮ந்தஇடத்தில் மறுபடியும்ஜலம் 

AB » இல்லையென்கிறமாறுபாட்டை எண்ணிக்கொண்டு மீண்டும் 

அபிவருத்தியை எதிர்பார்த்திருக்கறேன். ஈன்றாகமுயற்சிக்கப்பட் 
டிருந்தாலும் எவனுடையப்்ரயோஜனம் தெய்வத்தால் ௮ழிக்கப்படு 

இறதோ லவிவேகமுள்ளஆவன் தெய்வம்௮னுகூலமாவதற்காக எப் 

பொழுதும் முயற்சிசெய்யவேண்டும். இப்பொழுது சொல்லிய என் 

னுடையவசனச் துக்கு யாதுபயனுளது? அக்கமுை_பவளான என் 

னைக் கேளும்: _கேளாமலிருர் தாலும் நான் உமக்குச் சொல்லுறேன். 
  

  

1 6 என்று -செய்வுத்சைப்புகமும்சாஸ்த்ர.த்சை நம்புறேன் ? என்பது 
பழையஉரை,



விராடபர்வம், ௧௦௭ 

நான பாண்புபுதராகளுக்குப் பட்டமஹிஷியம் தருபகமஹாசாஜருக் 

குப் புத்ரியுமாயிருக் தும் இவ்விதமானநிலைமையை அடைந் திருக்க 

றேன். என்னைத்தவிர வேறு எந்தஸ்த்ரீ உயிரோடிருக்கவிரும்பு 

வாள் £? பகைவர்களை அுடக்குகறவசே ! பாரதரே ! என்னுடையசோக 

மானது கெளாவர்களனைவர்களையும்விட்டுவிட்டுப் பாஞ்சாலர்களையும் 

பாண்டவர்களையும் வந்து அடைந்இருக்கெது. நான் ப்ராதாக்க 
ளாலும் மாமனார்களாலும் அசேகபுத்சர்களாலும் சூழப்பட்டிருக் 

கிறேன். இப்படி !பர்துக்களோ கடிய எர்தஸ்த்ரீதான் இவவாறு 

துக்கத்தை அனுபவீப்பாள் ? பாதச்சேஷ்டரே! நிச்சயமாக நான் 

இளமைத்தன்மைபினால் ப்ரம்ம? தவருக்கு அப்ரியமானகார்யம் செய் 

இருக்கவேண்டும், (இகையினால்தான்,) ௮வருடைபப்சபாவத் இனால் 

(இப்படிப்பட்ட) கெட்டநிலைமையை ஆடைந்திருக்கறேன். பாண்ட 

வசே? என்னுடையகிறமும் விகாரமும் எவ்விதமாயிருக்ன்மனவென் 

பதைப் பாரும். இவ்விதமானகிறமும் விகாரமும் முன் ர்க்க மிக்க 

சஷ்டமான அுப்படிபபட்டவனவாஸத்இிலும் உண்டாகவில்லை. பீம 

ஸோனரே! பார்த்தசே! முற்காலத்தில் நான் எவ்விதமானஸுஈகத்தை 

௮லுபவித்தேனென்பதை நீ? அறிந்திருக்கிறீர். ௮வ்விதமானகான் 

இப்பொழுது அடிமைப்பட்டிருக்கிறேன்) என்மனத்துக்கு ஆறுக 

வுண்டாகவில்லை. பயங்காமானவில்லையர் இய குர்இபுத்ரசான தன 

ஞ்சயர் ௮ந்தமஹாஸபையில் தணிர்தநெருப்புபபோல (வீர்யமற்ற 

வசா)யிருந்தவிஷயத்தையும்' தெய்விகமென்மீற கான் எண்ணுகிறேன். 

பார்த்தே ! ப்ரணிகளுடையகதியான து மனிதர்களால் ௮றிவதற்கு 

ஸாத்யமாகாது, எதிர்பாராமல் உங்களுக்குகோக் திருக்கின்ற இந்த 

ஆபத்தைப்பாரும், இர்தானுக்கெயப்பானமீங்கள் எப்பொழுதும் பார் 

தீதுக்கொண்டி ருந்தமுகத்தைய/டையவளும் சிறந்தவளும் ஈல்லவளு 

மானநான் தாழ்ரந்தவர்களானவேறுபெண்களுடையமுகத்தைப் பார்த் 

அக்கொண்டிருக்கிறேன். பகைவர் களுடையகர்வத்தை௮ழிப்பவசே / 

பாண்டுநந்தனரோ! நீங்களும் பாஞ்சாலர்களும் உயிசோடிருக்கும் 

பொழுது ரான்துடையத்தகாததான என்னுடையநிலைமையை நீர் 

பாரும். ஸமுத்சம்வசையிலுள்ள பூமண்டலம் எவளுக்குவசபபட்டி ௬ 

ந்ததோ வுப்படிப்பட்டபாஞ்சாலியானவள் இப்பொழுது ஸுதேஷ் 

ஊைக்கு வசப்பட்டிருக்கறாள். எவளுக்கு முர்திச்செல்லுகன்றவர் 

களும் பின்தொடர்ச் துவருசன்றவர்களுமிருந்தார்களோ அப்படிப் 
பட்டரான் இப்பொழுது ஸுதேஷ்ணைக்கு முர்தியும்பிர் தியம் சென் 

1 6 மேன்மைபொருக்திய என்பது பழையஉரை,



௧0௮ ஸீமஹர்பாரதம், 

௮ுகொண்டிருக்கறேன், குந்இபுத்ரசே.! என்னால்பொறுக்கக்கூடாத 

கான மற்றொருதுக்கத்தையும் கேளும். குர்.திதேவிக்கல்லா.து என் 

தேஹத்துக்காகக்கூடச் சந்தனமுதலானவற்றை ஒருகாலமும் ௮சைத் 
தீதில்லாதரான் இப்பொழுது (ஸுதேஷ்ணைக்குச், சந்தனத்தை 

அசைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். உமக்கு மங்களம்உண்டாகட்டும், 

குர்திபுத்சே / என்கைகளைப்பாரும். இதற்குமுன் என்கைகள் இவ 

விதமிருக்ச இல்லை” என்றுசொல்லிவிட்டு, தழும்பேறியிருக்கிற இரு 
கரங்களையும் பிமஸேனனுக்குக் காண்பித்தாள், ** குந்திதேவிக் 
காவது உங்களுக்காவது ஒருபொழுதும் பயப்படாதரான், இப் 

பொழுது, 'சந்தனமானது என்னால் ஈன்றாகச்சேர்க்கப்பட்டிருக்கெ 

தோ, இல்லையோ, விராடமஹாராஜன் என்னை என்னசொல்லப்போகி 

ருனோ' என்று நடுங்க்கொண்டு ௮வனுடையமுன்னிலையில் இங்கரி 
யாகநிற்கின்றேன், வேறொருவரால் சேர்க்கப்பட்டசந்தனமானது 

சாடராஜஸுக்கு விருப்பமாயில்லையாம்'” என்றுசொன்னாள், கோப 

முள்ளவளான ௮ந்தக்ருஷ்ணையானவள் தன்னுடையதுக்கங்களைப் 

பீமனேனனிட்இல்சொல்லி அவனலுடையமார்பைத்தழுவிக்கொண்டு 

மெதுவாகமுதாள். ௮வள் ப$ீமஸேனலுடைய/மார்புடன் (தன் 
மாரபைச்)சேர்த் துக்கொண்டு ௮டிக்கடிபெருமூச்சுவிட்டுப் பாஷ்பத் 

இனால் (தடுக்கப்பட்டதும்) மது£முமானவாக்கினால் பின்வருமாறு 

சொல்லத்தொடஙொள்,  பாண்டவசே! பிமஸேனசே .! பாக்யமற் 

தவளானநான மரிக்கவேண்டியதருணத்தில் உயிரோடிருக்கிறகாச 
ணசத்இனால் முற்காலத் இல் தேவதைகள்விஷயத்தில் நான் பெரியபாப 
ம்செய் இருக்கவேண்டும், செகனை நீர்கொல்லாவிட்டால் நான் என் 
சரீரத்தை இழர் துவிடுவேன் ; விஷூத்தைக்கலக்9க்குடிப்பேன் ; ௮ல் 
லத நெருப்பில்புகுவேன். நான் பாக்யமற்றவள் ; புண்யமற்றவள் ; 
எப்பொழுதுமே துக்கக்தை௮னுபவிப்பவள் ; மன த.துக்கு ஆ.று,தலில் 
லாதவள். பாபத்தில்முழுகியிருக்கன்றவளான எனக்கு உயிரால் யாது 
பயன் ?” என்றுசொல்லி, தழும்புபட்டஇரண்டுகைகளையும் ௮வனுக் 
குச் சாண்பித்தாள். பகைவர்களைக்கொல்லுகிறவனான வ்ருகோதரன் 
ஈடுக்சமூற்றிருக்கின்றஅவளுடைய 3பருத்தனவும் தழும்பேறினவு 
மான இருகாக்களையும் முகத்தில்ஒத்திக்கொண்டு அழுதான். வீர்ய 
மூடையவனானகுக்திபுத்ரன் ௮வளுடையஇருகாக்களையும் பிடித்துக் 
கொண்டு கண்ணீரையும் அடைத்து ௮இகதுக்கத்தால்வருர்தி, பின் 

வருமாறு உரைக்கலானான். ் 
‘ een, aac 

  

1 *ஹ்ருசயத்ைதாடுச்சமுறச்செய் தகொண்டு ' என்பதுபழையஉசை, 
£ : இளைச்சனவும்! என்பது வேறுபாடம்,



விராடபர்வம், ௧௦0௯ 

இருபத் தமான்காவது அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம். (தோடர்ச்சி) 

—— ee — 

(தரேளபதிக்தம்பீமலுக்தம்ஸம்வா தழம், தரேளபதி 

கீசகனைக்கோல்வதற்தவற்புறுத்திய தும்,) 

பீமஸேனன், அந்தப்பாஞ்சாலியைத்தே_றுதலடையச்செய்து 

வசனிச்கலானான். '* கல்யாணி! சேர் த்தியானஇடையையடைவ 

ளே! கேள், ஸபையில்வந் இருக்கின்றஉன்னைப்பார்த்து og SOULS 

இல் கோபத் இனால் நான் மத்ஸ்யதேசத்தார்களுக்குப் பெரியநாசத்தை 

ச்செய்யக்கருதி ஆலோசித்தேன். கான் ஒருமாத்தை உற்றுப்பார்த் 

தேன், உனக்கு மங்களமுண்டாகட்டும். ௮ர்தஸமயத்தில் என்னைத் 

தர்மராஜர் கடைக்கண்ணால்தடுத்தார், அதனை அறிந்து நான் தலை 

குனிந்துகொண்டு சும்மா மடைப்பள்ளிவர்துசேர்ந்தேன். பெண் 

ணே! இப்பொழுது. யான் சொல்லப்போகிறஎன் ஐுடையவேறொரு 

ப்இஜ்ஞையைக்கேள். உன்னுடையஇந்தஇசண்டுகைகளும் முன்பு 

வெப்புகிறமுடையனவாயிருக்து இப்பொழுது தழும்பேறினவாகச் 

செய்யப்பட்டிருக்கறகாரணத் தினால் என்னுடையபா ஹுபலத்தை 

யம் பல்குனனுடைய காண்டீவத்தையும் நிர் இக்கேவண்டும். Bar 

னுடைய ஸ்பையில் முந்தியே (€சகன்முதலானபாபிகளுக்கு) பெரி 

தான துன்பத்தை உண்டுபண்ணாமலிருர்?தனென்ப.து இப்பொழுது 

என்னை எரிக்றெ.து. அதனை இப்பொழுது செய்கிறேன். ௮ந்தமை 

யத்தில் குந் இபுத்ரசான யு இஷ்டிரர் என்னைப் பார்த்தார். அதற்கு ஒரு 

காரணம் எனக்குத் தோன்றியது. ௮வருடையலுவவிதமானகருத் 

தை அறிந்து நான ௮வருடைய.ஆனையில் கட்டுப்பட்டு நின்றுகிட் 

டேன். கல்யாணி! சாஜ்யத்தினின்றுவெளிப்பட்ட தும் கெளசவர் 

களைக்கொல்லாமலிருந்ததும் git Gust Foren கர்ணன் ஸ்ஈபலனுடைய 

புத்தனானசகுனி பாபியான துச்சாஸனன் இவர்களுடையதலையைஇட 

ரூமலிருந்ததும் மார்பில் ௮டி.க்கப்பட்டமுளேபோல என்னைவருத்து 

இன்றன. திறந்தஇடையுடையவளே 1 மேலும், என்னுடையமற 

ஜொருவார்.த்ைகயை நீ நினைக்றொயா ? க்ருஷ்ணையே! (முன்பு ஒரு 

ஸம்யத் இல்) பரிகத்தமானஸுஸ்வ இர இக்கரையில் காம் ஒன்றுசேர் 

ந்து புறப்பட்டுப்போனோம். அப்பொழுது நான் எல்லாத் துயரங்களை 

ட வசாசோஹே” என்பதுமூலம். இதற்கு,  கற்புடையவளே ! ! என்றும் 

பொருளுண்டு,



௧௧௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

யும்நினைத்துக்கொண்டு, ! பாஞ்சாலி! கான் தர்மராஜாவானயு இஷ்டி 7 

மையும் தனஞ்சயனையும் மாத்ரிபுதரர்களும் ப்ராதாக்களுமான நகுல 

ஸஹூதேவர்களையும் ௮னுளரிக்கமாட்டேன் ' என்றுசொன்னேன். 

க்ருஷ்ணையே? இவ்விகமானகிச்சயத்தைச்செய்து யு.திஷ்டிரரையும் 

நிர்தித்தேன். அப்பொழுது (அகார்யத்துல் லஜ்ஜையுள்ளவரும் 

தீர்மந்தனரும் ராஜாவுமானயு திஸ்டிரர் என்னுடைய கோடியவார்ச் 

தையைக்கேட்டு, கிறந்தபொருஞள்ளவார் த்தையைச்சொல்லி, தெள 

ம்யமுனிவர் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழு?ேத, ப்ரா தாக்களனை 

வர்களையும் ஸமாதானமதுடையச்செய்தார். ஏ! ராஜபச்னி / உலகங் 
களிலுள்ள எல்லாச்சாஸ்தாரங்களாலும் ப்ரஇபா இக்கப்பட்டகுணங்க 

ளுள்ளவளான$ துயாமடையாத. பூமியில் * ஒப்பற்றதானஸத்யம் 
நம்மால் ஒன்று ?சரர் து காபபாற்றத்தக்கது, நாங்கள் மனத்தேறுதலை 

அடை விக்கபபடிம்போ துடூயும் மனத்2தறுதலை௮டைவிச்கப்படவொய், 

அ௮ழகயஇடையுடைவளே / விசாலமானபுத்தியுடையவளே ! தர்மத் 

தைவிடா'2த கோபத்கைவிட்டுவிடு, கல்யாணி! யு.இஷ்டிரமஹா 

சாஜர், உன்னிட த் இனின் று இப்படி.ப்பட்டநிந்தையைமுழுதும் கேட் 

பாரானால் உயிரைஇழப்பார். அழக யஇடையுடையவளே ! தனஞ் 
சயனாவது ஈகுலலஹூ3தவர்களாவது கேட்பார்களானால், ௮வர்க 

ளும் உயிரைஇழப்பார்கள. ௮ழசயெஇடையுடையவளே ! இவர்கள் 

லோகாந்தரத்தைறுடைரஈதால் கான் உயிமசாடிருப்பதற்குச்சக் இயுள் 

ளவனாகப்போகிறஅிலலை. பாஞ்சாலி! கெளரவமுடையவளே 7 நான் 
உனக்குச்சொல்லும்தர்மத்தைக் கேள், வைதேஹியென்றெஜனக 

ருடையபுத்ரியானஸீதையானவள் பெரியகாட்டில் வஸிக்சன்ற தன் 

னுடையகணவரைப பின்தொடர்ர்துசென்றாளென்பதை நீகேட்டிருக் 

இருயன் 3௫? பெருங்காட்டி ல்வஸிக்கவளும் ராமருக்குஇனியமனைவி 

யும் அழயெஇடையையு/டையவளஞுமான ௮கதஸீதையானவள் சாவண 

னால் ௮ப ஹரிக்சபபட்டும் சாக்ஷஸிகளால்பயமுறுத்தப்பட்டும் மிகுந்த 

துயரத்தை ௮னுபவித் துக்கொண்டு ராமசையே௮னுளரித்திருந்தாள். 

பயந்தஸ்வபாவமுடையவளே ! ௮வவாறே லோபாமுத்சையும், மிஷி 

களுள்சிறந்தவரும் மஹிமையுள்ளவரும தன்பர்த்தாவுமான ௮கஸ்த் 

யரைப் பின்தொடர்ந்து வனச்தையே௮டைர்தாள். பதிவரதையும் 

சர்யாதியினுடைய புதரியுமான ஸுகன் யையென்்றேஉத்தமஸ்தரியும் 

புற்றாயிருந்த ப்ருகுவினுடையபுத்ரசானச்யவனரை வனத்தில் அனு 
ஸரித் இருந்தாள். ் முற்காலத்தில் உலகத்இல் ரூபத்தால் நிகரில்லாத 

தாளாயனியென்கற இநர்தரஸேனையும் ,நயிரம்பிராயமுள்ள இழெவனான



விராடபர்வம். ௧௧௧ 

பாத்தாவை௮னுலரித்திருந்தாள். க்ருஷ்ணையே? முற்காலத்தில் 

தமயக்தியும் ளமஹாராஜனையே வனமத்தியில் ௮னுளரித்துச்சென் 

ருள். அவ்வாறே நீயும் கணவர்களை௮லுஸரித்தாய். கல்யாணி? 

(முற்கூறப்பட்ட.) இர்சஸ்த்ரீகள் ரூபவஇகளென்றும் ப திவாதைகளெ 

ன்றும் சொல்லப்பட்டிருப்பதுபோலவே நியும் எல்லாக்குணங்களோ 

டும் சேர்ந்திருக்கிறாய். இகழத்தகாதவளே ! நீ வெகுகாலம் பொறுக் 
சவேண்டாம் ; முப்பதுராள்மாத்சம் பொறுக்கவேண்டும், ப.இின்ரான் 

முவதுவர்ஷம்நகிறைந்தவுடன் நீ அரசர்களுடைய பட்டமஹிஷியா 

வாய். நான் உண்மையாக உனக்குச் சபதம்செய்கிறேன். அஃது இவ் 

வாறே அகப்போ௫றது) '8வே.றுவிதமாகாது. கோபமுள்ளவளே 7 

எல்லாஉத்தமஸ்தீரீகளுக்கும் பாமாணமாயிருத்தலை நீ செய்யத்தக்க 

வள், கோபமுள்ளவ?ள ! எல்லாமன்னர்களுடைய தலையிலுமிருக்கப் 

போகிருய், பாத்தாக்களிடத் இலிருக்கிறபக் இயினாலும் ஈன்னடக்கை 

யினாலும் ௮டைவதற்கரிதானபோகங்களை அடையப்போகிறுய், ஈம் 

முடையப்ரஇஜ்ஞையானது நிறை வேறினபிறகு பெரியபோகக்களை 

அடைவாய், (பிறகு இவைல்லாம) குருபக் தியினால்உண்டுபண்ணப் 

பட்டனவென்பதை௮றிர்து அரசர்களுடைய முடியில் நிலைபெற்ற 

் என்று (தேறுதல்) சொன்னான். 

தீரெளபதி, “குகச்இபுதாரே. உருக்கத்துடன்புலம்புகறரான் 

அசசரை நிர் இக்கவில்லை. துக்கங்களைப்பொறுக்கச் சக் தியற்றஎன்னால் 

கண்ணீர்சொரியப்பட்டலு. கெளந்தேயரே! விராடராஜனுடையமைத் 

வளாயிரு க்கப்போகிறாய் ? 

அனலும் ஸூதபுத்ரலும் Cur gosen posraviu og Sher 

த்ததேசத் இல்பிநர்தவலும் தர்மத்மைவிட்டு விலனெவலும் கொடிய 

தன்மையுடையவலும் எல்லாவிஷயங்களிலும் ஸமர்த்கனும் துஷ்ட 

எண்ணமுள்ளவனுமான சேகன், வினயபற்றவனும் மிக்ககெட்டஎண் 

ணமுள்ளவனுமாக, என்னை ௮ராதைஎன்மெண்ணிக்கொண்டு, * கல் 

யாணி! நீ எனக்குமனைவியாவாய்' என்று இனர்தோறும் சொல்லு 

இருனென்சறெதுக்கம எனக்கு எூக்கமுடியாத்தென்று நீர் றி 

பும். மஹாபலமுள்ளபிமஸேன ரே ! போனகார்யக்தைச் சொல்வஇ 

னால் யா துபயன் ? இப்பொழுது தேர்க் இருக்கன்றகார்யச் க்குத் 5G 

ந்தமுயற்சசெய்யும், FuoCeverGs £ கைசேயியானவள் என்னுடைய 

(hugs இனின்,று உண்டானபயத்தால் ஸர்சேஹமுள்ளவளாகி), * அரசர் 

எவ்வாறுஇவளை ௮டையாமலிருப்பார்” என்று எப்பொழுதுமே மன 
வருத்தமடைர் துகொண்டிருக்கறாள். அவளுடைய் ௮ந்தஎண்ண 

த்தை௮றிர்தும் கெட்டஎண்ணமுள்ளவளும் பொய்யில்கோக்கமுள்ள



ஸரீமஹாபாரதம், 

வனுமான செகன் இரும்பவும் என்னைகிரும்புகரான். பீமஸேனசே ! 

அவனைநோக்குக் கோபங்கொண்டவளானநான் கோபத்தை௮ட.க்கிக் 

கொண்டு, ' சேக ! காமனால்மதிமயக்கமுற்றஉன ஸ்வரூபத்தை நீபாது 

காத்துக்கொள். நான லந துகந்தரவர்களுடையப்ரியமானபார்யை ) 

பட்டமஹிஷி. ஒ.ருவசாலும்ஜயிக்கமுடி.யா தவர்களும் ஸாஹஸகார் 

யத் தச்செய்ெறவர்களுமான ௮ந்தச்சூரர்கள் உன்னைக் கொல்வார் 

கள்” என்றுகூறினேன். இவ்வாறுசொல்லவும், ௮வன் கெட்டஎண்ண 

த்.துடன் (என்னைப்பார்த்து,) 'ஸைரந்தீரி!/ சுத்தமானமர் தஹாஸத்தை 

யுடையவளே :! கந்தாவர்களுக்கு நான்பயப்படமாட்டேன், யுத்தத் 

இல் ஒன் றுகூ.டியிருக்கின்ற நூறுகந்தர்வர்களையும் ஆயிரம்கந்தர்வர் 

களாயும் நான் கொல்வேன், பயத்தவளே .! எனக்கு ஸர்'2தாஷத்தை 

உண்பெண்ணு' என்றுமறுமொ ழிகூறினான். இவ்வாறுசொல்லப்பட்ட 

நான், காமாதுசனான ௮க்தஸூதனைப்பார்த்.து, மறுபடியும், * Gea! Br 

த்இசாலிகளான ௮ந்தக்கர்கர்வா்களுக்கு $ீ எதிராளி அல்லை. தர்மத் 

இல் எப்பொழுதும் கான நிலைபெற்றிருக்கறேன். குலமும்சீலமுமு 

டையசான், கொல்லத்தக்கவனானஉன்னைப்பற்றி யாதொன்றையுஞ் 

(செய்ய) விரும்புிறேனில்லை. அதனால், நீ உயிசோடிருக்கிறாய் ' என் 

றேன். இவவாறுசொல்லபபட்டவனும் கெட்டஎண்ணமுள்ளவளனு 

மான அந்தக்சேகன், கலகலவென் கைத் துக்கொண்டு நல்லவழியில் 

நிற்கவில்லை) தர்மத்தையும் அனுஷ்டி க்கவில்லை. பாபபுத்தியுள்ளவளும் 

பாபத்தைச்செய்பவலும் காமராஜ லுக்குவசப்பட்டவலும் விஈயமில் 

லாதவ.னும் துஷ்டஸ்வபாவமுடையவனுமான ௮ந்தக்சேசன் அடிக் 

கடி. என்னால் நிராகரிக்கப்பட்டான். ௮வன் என்னைப்பார்க்குந் 

தோறும் என்னை ஹிம்ஸிப்பானானால் அப்பொழுதே உயிசைவிட்டுவிடு 

வேன், அப்படி சான் உயிரைவிடுவேனானால் தர்மத்தில் முயற்சிக் த. 

கொண்டிருக்க உங்களுடையபெரியதர்மமே அழிர்து போய்விடும், 

அஜ்ஞாதவாஸபர இஜ்ஞையைக்காப்பாற்றுகறஉங்களுக்கு மனைகிஇல் 

லாமல்போய்விடுவாள். * மனைவிசக்ஷிக்கப்பட்டால் ஸந்த.இரக்ஷிக்கப் 

பட்டதாகிற.து. ஸர்.த இரக்ஷிக்கப்பட்டால் ஆத்மா ரக்ஷிக்கப்பட்டதா 

angi’ என் றுவர்ணாச்சமதர்மங்களை ௮றிர்த ப்சாம்மணாகள்சொல்ல 

சான்கேட்டிருக்கறேன், க்ஷத்ரியலுக்குத் இருடர்களைக்கொல்வதைக் 

சாட்டிலும் வேறுதர்மம் எப்பொழுதும்இல்லை. மஹாபலமுடைய 

வசே! பீமஸேனரே ! தர்மாாஜரும் நீரும் பார்த். துக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுதே சேசன் என்னைப் பின்தொடர்ர் துடி வர்.தான். பீமலஸே 

சே! (முன்பு) அர்; ஜடாஸ் ஏனிடத்இனின்றும் உம்மால் சான்



விராடபர்வம், ௧௧௩ 

பாதுகாக்கப்பட்டேன். அவ்வாறே ஜயத்சதனையும் 8ர் ஸஹோதார் 

களுடன்சேர்ந்து ஜயித்தா, பாரதரே! சேகன் ராஜாவினுடைய 

ப்ரீ திக்கு௨ரியவனாயிருப்பதால் எனக்குச் சோ கத்தைவிளைவிக்கறான். 

(இவவிதமாக) என்னை ௮வமதிக்கிற இக்கப்பாபியையும் நீர் ஸம்ஹா 

ரஞ்செய்யும். பாரதகுலத்திலுதித்தவமே / என்னுடைய பலதுன்பக் 

களுக்குகிமித்தமாயிருப்பவ.லும் காமத் இனால் தாபமடைர் இிருப்பவனு 

மானுந்தக்சேகனை, கல்லில்குடத்தைப் பாட்டு உடைப்பதுபோல 

நாசஞ்செய்துவிடும். அவன் பிழைத்திருக்கும்பொழுது நாளைக் 

காலையில் ஸடுர்யோதயமாகுமானால் நான் விஷத்தைக்கலர் துகுடிப் 

பேன். (ஒருபொழுதும்) சேகனுக்குவசப்படமாட்டேன். Puen 

Gr! உம்முடையமுன்னிலையில் உயிரைஇழபபது எனக்கு ஈன்மை 

யைப்பயக்கக்கூடியது ”” என்று க்ருஷ்ணையானவள் இவ்வா.றுசொல்லி 

விட்டுப் பீமனுடையமார்பில்சாய்ந்து மிகதழுதகாள். பீமனும் ௮வ 

ளைக்கட்டி.ரணைநது அ௮திகால்வார்த்தையைச்சொல்லி ஸமாதானஞ் 

செய்து இரண்டுகடைவாய்களையும சாவினால்ஈக்கிகச்கொண்டு மனத் 

இனால் சேகனைநாடினான். கோபமுள்ளவனானபீமன் மிக்க துன்பமுற்ற 

வளும் அ௮ழகியஇடையுள்ளவளுமான த்ருபதராஜகுமாரியைத் த்குந்த 

காரணங்களோடும் உண்மைப்பொருள்சளோடும்கூடினவசனங்களால் 

பலவாராக ஸமாதானஞ்செய்து, கண்ணீசால்கிறைந்த அவளுடையமுக 

த்தைத், தன்கையினால் துடைத்து, துக்கத் இனால்பீடிக்கப்பட்டவ 

ளான வளை கோக்கிச் சொல்லலானான். 
  

இருபத்தைந்தாவது. அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம், (தொடர்ச்சி) 

—— He 
(sCrmuSumenauar, fodCrn buy, கீசகனை வத்சனையால் ஓரிடத்தில் 

வநம்படிதீடடத்சேய்து," அதைப் பீமனிடம்தேரிவித்தது.) 

“ கல்யாணி! பயந்தவளே ! நீ எவ்விதஞ்சொல்லுகருயோ 
அவவிதமே ' செய்யப்போடறேன் ;) இப்பொழுதே பக்துக்களோடு 

கூட இந்தக்சேகனைக்கொல்லப்போகிறேன். யாஜ்ஞனேனி/! சத்த 

மானடிரிப்பையுடையவளே / அக்கத்தையும் சோகத்தையும் விலக்கி 

விட்டு காளைக்காலையில், இர்.தக்சேகனுடன் இரவில் (சேருவதாக) ஸல் 
கேதத்தைச்செய், மத்ஸ்யராஜனால் இர்தஇடத்தில் ஏற்படுததப்பட் 

டிருக்றெ நடனசாலையில் பகலில் கன்னிகைகள் ஈர்த்தனம்செய்கன் 
வெட்ப அறிக



௧௧௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ரூர்கள்; ௮வ்வாறே இரவில் எிடுபோய்ச்சேருகின்றார்கள். பயந்த 
ஸ்வபாவமுடையவளே £! அந்தநடனசாலையில் ஈன்றாகஉற்படுத்தப்பட் 
டிருக்கன்றதும் உறுதியானங்கமுள்ளதுமான ஒருகட்டில் இருக் 

இறது, அதன்மீது உன்னைப்பார்ப்பதனாலுண்டாயிருக்கின்ற காமத் 

தினால் கலங்னெபொறிகளையுடைய முக்தக்சேகலுக்கு முன்னமே 
இறந்துபோன (அவனுடைய) !பாட்டன்மபார்களைக் சாட்டப்போகி 

Crem, மங்களகாமானமுகமுள்ளவளே / அவனோடு ஸங்கேதத்தை 

ஏற்படுத் துகன்றஉன்னைப் பிறர்பாராவண்ணம் ஸூதபுகரனுக்கு ஸங் 
கேதத்தைஏற்படுத்து, கல்யாணி! அக்தக்சேகன் (எனக்கு) ௮௬௧௫ 

லிருப்பவனாகும்படி. செய், ஸூதபுதானுடையலக்கேதத்தை (ஒரு 

வருக்கும்) தெரியாதபடி ஏற்படுத்து, பயந்தவளே! சாஜபுத்ரி! 

நம்மிருவர்களுடையசேர்க்கையையும் ஒருமனிதனும் அறியாவண் 

ணம் சேகனுடையவிகாசத்தின்பொருட்டு (ஸங்கேகஸ்தானத்தை) 
ஏற்படுத்து” என்.றுசொன்னான். ௮ங்கு அவ்விருவர்களும்பே௫ிக் 
கொண்டு துக்கத்தினால் சண்ணீரைச்சொரிர்து இரவின்மிகு இயில் 

மிகக்கொடியவனான சேசகனை மனத் இனால் நினைத்துக்கொண்டிருந்தார் 

கள், பீமனால் அப்பொழுது சேகவதமானது ப்ரதிஜ்ஞைசெய்யப் 

பட்டவுடன், தரெளப இயானவள் மீண்டும் ஸே தஷ்ணையின் அந்தப். 

புசம்சேோரந்தாள். ௮ந்தஇசவானது விடிந்தவுடன், சேகன் காலையில் 

எழுந்திருந்து அ௮ரசனுடையஅரண்மனையைவந்து௮டைந்து த்செள 

பதியைப்பார்த்.து, **ஸைரந்தரி / ௮ரசன்பார் த் துக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுதே உன்னைக் சழேகள்ளிக் காலாலுதைத்தேன். ௮ப்பொழுது 
பலசாலியானஎன்னால் ஆக்ரமிக்கப்பட்டரீ ரகூகனாக ஒருவனையும் 
அடைந்தாயில்லை. இர்தவிராடன் பெயரினால்மாச்சம் மத்ஸ்பதேச£த் 
தார்களுக்கு ௮ரசனென்று சொல்லப்படுகறுன். மத்ஸ்யதேசத்தார் 
களுக்கு ஸேபைதியாயிருக்இன்ற நானல்லனோ௮சசன், பயர்தவனளே / 

நீ என்னை ஸுகமாசவந்தடை, கான் உனக்குத் தாஸனாபிருக்கறேன். 

பயந்தவளே ! நான் உன்னைவிட்டு நெடுக்காலம்ஜீவிப்பதற்கு விரும்ப 
வில்லை ; ௮ழகூயஇடையையுடையவளே / உனக்கு ஒல்வொருதினத் 

இலும் நாறு 3பொன்னாணயங்களைக்கொடுக்கிறேன் ; மலும் நாறு 

வேலைக்காரிகளையும் நூறுஅ௮டிமைக்காசர்களையும் உனக்குக்கொடுக் 

இறேன்; பெண்கோவேறுகழுதைபூட்டின சதங்களையும் கொடுக்க 
  

! * கொல்லப்போகிறேன் ! என்பதுகருச்து, 2 வேறுபாடம், 

3 *நிஷ்சம்' என்ப துமூலம், ௮, மா.ற்றெட்டுப்பலம்நிறையுள்ளஸ்-ஈல 
ர்னமென்பர்,



விராடபர்வம், க்கட 

றேன். ஈம்மிருவர்களுக்கும் சேர்க்கையுண்டாகட்டும். நல்லதிறமை 

யுள்ள ஆயிரம்வேலைக்காரர்களையும் ஆயிரம்சடாமாடுகளையும் ஆயிரம் 
௮ந்தப்புரங்களயும் அபிரம்ஸ்வர்ணக்குவியல்களையும் ௮சசர்க்குஉரிய 
எல்லாஉடைசையும் உனக்குக்கொடுப்பேன் ” என்.றுசொன்னான். 

தீசெளபதி, “Bea! மான்சொல்லுகிறவார்த்தையை உண்மையாக 

நம்பு. என்னுடன் கீசேருவதை உன்னுடையதோழனாவது ஸஹோ 
தானாவ.து (ஒருவரும்) அுறியக்கூடாது, லோகாபவாதத்தில் நான் 

பயந்தவள், கீர்த்திபெற்றவர்களான கந்தர்வர்களுக்குத்தெரிர்தால் 

௮னர்த்தம்வினை பும். பெரிதான அபத இயும்உண்டாகும். இதை 

ரீ ப். திஜ்ஞைசெய், அதற்குப்பிறகு ரான் உனக்கு வசப்படுவேன் ” 

என்றுகூறினாள். சேகன், 4: அழகியஇடையையுடையவளே !/ இதை றீ 

சொல்லுகிறபடியே செய்கிறேன். வாழைமரம்போன்ற துடையை 

யுடையவளே / ஸமிர்யலுடையதேஜஸ்போன்ற2தஜஸையுடையவர் 

களானககதர்வர்சுள் உன்னைப் பாராதபடி. உன்னுடன்சேருவதற்காக 

மன்மதமதமுள்ளநான் ஒருவகைவே ஒருவருமில்லாகஉன்னுடைய 

க்ருஹத்துக்குவருறேன் ்”? என்றுமொழிக்தான். கரெளபதி, :* மத் 

ஸ்யராஜனால்ஏற்படுத்தப்பட்டி.௬க்ற இக்சஈடனசாலையில் பெண்கள் 

பகலில் ஈர்த்தனம்செய்கன்றார்கள் ) இரவில் தங்கள்வீட்டுக்குச்செல் 

௮௫னரார்கள். (இன்று) இரவில் லுந்தஇடம்போய்ச்சேர், கந்தர் 
வர்கள் ௮தை௮றியார்கள், அவ்விடத்தில் (சென் நுகாம்ஸாகத்தை 
அனுபலிப்போமானால்) குந்நீமுண்டாகாஅ) ஸம்சயமில்லை. நீ இர 

வில் தனியே WHATS Fon Si on oro காட்யசாலைக்கு வந்துசேரவேண்் 

டும். அவ்விடத்தில் நான் உனக்கு உடன்பட்டவளாவேன், இ.தில் 

ஸம்சயமில்லை ”? என்றுசொன்னாள். சேகன், * கல்யாணி! பயக்த 

வளே ! நீ சொல்லுறெபடி யேசெய்வேன். பெண்ணே? நான் ஒருவ 

னாகவே நர்த்தனசாலைக்குவருவேன், அழயெஇடையையுடையவளே! 

(உன்னுடன்) சேருவஇன்பொருட்டு என்னுடையபுண்யத்தின்மீது 
சபதம்செப்கிறேன். உத்தமதேஹகார் தியையுடையவளே , ! கந்தர் 

வர்கள் உன்னை ௮றியாவண்ணமே நான்செய்வேன் ) ஸத்யமாக உன 

க்கு ப். திஜ்ஞைசெய்கறேன், கந்தர்வர்களிடத் திலிருர்.து உனக்குப் 

பயம்வேண்டாம், இன்றையஇனத்தில் உன்னுடன் சேருவதற்காக 

கான் (என்னை) விசிதாமான ௮ழயெ.தடைகளால் ௮லங்கரித்.துக்கொ 

ள்வேன்) உன்னையும் அலங்கரிப்பேன் ;) நகிஎன்னைவிடாதபடி உன் 

னோடு ஈமிப்பேன்'” என்.றுகூறினான். தரெளபதி, “Os! Gas! 

௮வவிதமானால் பிறந்ததமுதல் உன்னால் ௮௮பவிக்கப்பட்டி ரா.தஸ-ுக



SFr ஸீீமஹாபாரத்ம், 

த்தை மானும் உனக்குக் காண்பிக்கப்போகிறேன்”” என்றுசொன் 

ஞள், வேக்தசே.! ௮ஈதவிஷயத்தைப்பற்றி வார்த்தைமட்டும்சொல் 
லுறெ தரெளபதிக்கும சசகளுக்கும் கூணமாதாரகாலமானது ஒரு 

மாஸத்துக்கு ஸமமாயிற்று, பிறகு, மூடனானசேேகன் தன்விட்டுக் 
குச்சென்று மிக்கதனநஈதத் இல்மூழ்கினான். ௮வன், ஸைர்த்ரிவேல 

ந்தரித்திருக்கன்ற அுந்தத்ரெளபதியைக் தனககு ம்ருத்புவென்று 
தெரிரதுகொண்டானில்லை, காமத்தால்மோஹிததிருக்செறஅவன் 

வாஸனைப்பொருள்களிலும் ஆபாணங்களிலும் மாலைகளிலும் விசேஷ 

ப்ரீதியடன் ௮ப்பொழுது தன்்தேஹத்தை விசைவில்லுலங்கரித் துக் 

கொண்டான். நீண்டகண்களையுடையவளான௮ந்தத்செளபதியையே 
இடைவிடாமல் தயானமசெய்பவனும அவ்விதமான (Parmer) 

கார்யத்தைச்செய்துகொள்ளாகிறவலுமான முாதக்சேகலுக்குக் கால 

மானது 8ீண்டதும௦பாலாகியது, அுவியுககாலதஇல் இரியை (மிகுதி 

யின்றி) எரிக்கப்போகினறதீபத்துக்கு ௮இிசமானகார்இயுண்டாவது 
போலச் செல்வத்தைஇழக்கபபோகிறவனான கீசகலுக்கு ௮இகஒளி 

யானது உண்டாகியது. காமத்தாலமோ ஹிததவனானசசகன் முந்த 

தரெளபதியினிடத் தில ஈம்பிகிகைவைதது அ௮ழகியமுகமுடையவளா 
னஅவளைநினைத துக்கொண்டு தனக்குவருமகாசததை அறியவில்லை. , 

கல்யாணியான தமரளப தியான வள,பிறகு மடைபபள்ளியை௮டைந்து 

குருகுலததிலுதிததவலும (தனக்கு) கணவனுமான பீமஸேன 

லுக்குஸமீபததில வகதுநின்றாள். அழகசியகூஈதல்நுனியையுடையவ 

ளானமுநதத்செளபதஇியானவள் அவனைப்பார்தது, '*பகைவர்களைத 

தவிக்கசசெய்பவ?ே ! நீங்கள்சொல்லியவண்ணமே நடனசாலையில் 
என்னோடு சேகன் சேருவதென்பது ஏற்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. சிற 

ந்தகைகளையுடையவசே! சேகன் காலத்தால் நிச்சயமாசக்கட்டப்பட் 
டவனாகவும் காமததினால பலாதகாரமாகத்தூண்டப்பட்டவனாகவும் 

. இசவில ஒருவனாக2வ ஒருவருமிலலாத நடன சாலையை வந துற௮ுடை 

யப்போகிறுன. அர்தக்கீசகனை நீர் நாசஞ்செய்யும், குந்திபுத்ரமே! 
பாண்டவ3ர.! நீர் நர்த்தனசாலையையடைநது ஸ-இுதபுதாலும் மதத் 

இனால் இறுமாபபுடையவலுமான அுதக்கேகனை உயிரிழக்கச்செய் 

யும். காவங்கொண்டவனான ௮ந்தஸ-முதபுதரன் கந்தர்வர்களை௮வ 

மதஇிக்கிறான். பகைவர்களைக்கொல்பவர்களுள்சிறகதவரே / நீர், யானை 

யானது தாமரசைத்தண்டைக்களைவதுபோல ௮வனைக்களைந்து எறிந் 

தவிடும். பாரதமே! துக்கததினால்சுழப்பட்ட என்னுடையகண்ணீ 

னரத்துடையும், பா ஹுவீர்யத்துக்குத்தக்க பராகாரமத்தை இப



விராடபர்வம். க்கள் 

பொழு வெளிப்படுத் தும், உமக்கு மங்கள தீதையும் உம்முடையகுல 
தீதுக்குக் கெளாவச்தையும் நீர்உண்டுபண்ணும”” என்றுகூறினள். 

பீமன், ** சிறந்தவ மள ! உனக்குகலவாவா ? நேர்த்தியானகாகஇ 
யுடையவளே ! நீ எனக்கு ப்ரியத்தைத்தெரிவித்தலால், நான்இர்த 

விஷயத்தில் வேறுஒருதுணேயையும் எ திர்பார்க்கவில்லை. சுத்தமான 

சிரிப்புடையவளே? (முழ்காலத தில்) ஹிடிம்பனைக்கொன்ற தனால் எவ்வி 

தமானபரி தி எனக்கு உண்டாயிறமோ முவ்விதமானப்ரீ தயானது சே 

கனோடுரிடபபோகிற 2சர்க்கையில உன்னால எனக்கு வெளியிடப் 

பட்டுவிட்டது. பராதாக்களையும் புதரர்களையம ஸத்யத்தையும் முன் 

ALD கான் உன்னிடததில ௪பதம்செய்கிறேன் ; வருத்சாஸ-மானை த் 

தேவசாஜன் கொன்மதுபோலக் சேசனைக் கொல்லப் போடறேன் ; 

கேசவர் கேடியைக்மிகான்றது2பாலப பலாத்காரமாகக் கொல்லப 

போகிறேன்) சஹஸ்யமாகவாவதுவெளிபபடையாகவாவது சேகனை 

நாசம்பண்ணபபோகிறேன். கல்யாணி ! காமத்தினால்ஆக்சமிக்கபபட் 

டி ருக்கிறமன ததுடன், அடைவகதற்கரிய உன்னைவிரும்புகிறவனும் 

மன்மதவிகாரததையுடையவனுமான கீசகனை நான்கொால்வேன். ஒரு 

கால், மத்ஸ்யதேசததார்கள் என்னால் கீசகன் கொல்லப்பட்டானெ 

ன்பதைத் தெரிஈதுகொளவார்களாயின், அப்பொழுது அவர்களுக்கு 

இருப்பிடமான இர்தஇடத்தை மலுஷ்யர்களற்றதாகச் செய்வேன். 

பெண்ணே / துர்யோதனன, மத்ஸ்யதேசத்தார்கள் என்னால்கொல் 

லபபட்டார்களென்பதைத் தெரிர்துகொள்வானானால அப்பொழுது 

அவனையும் அவனைச் 2சரஈதவர்களோடும் பர்லுக்களோடும கொன்று 

கெளசவர்களுடையராஜ்யமனைத்தையிம் நான் கைப்பறறு வேன், நான் 

குந்இபு,த்ரரானயு இிஷ்டிரரை அனுஸரித் இருப்பதற்குச் சக்தியுள்ளவ 

னல்லேன். குநஇபுதாரானயு திஷ்டிசர் ஸத்யததை வேண்டியமட்டி 
லும் உபாஸிக்கட்டும், வணக்கமுளளவர்களும் (தர்மத்தை) ௮னுஷ் 

டிப்பவர்களுமான மற்றவர்களும் இஷ்டப்படி. தர்மத்தை உபாஸிக் 

கட்டும். இவ்விகமான துன்பத்தையடைந்திருக்கன்ற உன்னை உபே 
க்ஷிப்பதற்கு ரான் பொறேன், பாஞ்சாலி சேசுனுடையவதத்தி 

னால் மீண்டும் நீ ஸுகமுடையவளாயிரு”” என்றான். கீரெளபது, 

₹ பிமஸேனசே! இறெர்தகைகளுள்ளவரே ! உம்மால்செய்யப்படுகிற 
செகவதத்தை ஈகரத்இலுள்ளவர்கள் ௮றிவார்களாகில் நான்ஜீவிப்ப 

தற்குமுடியாது. ப்சபுவே ! என்நிமித்தமாக சாஜாவானயு இஷ்டிரர், 

ஸ்த்யதஇனின்.று எவ்வாறுவிலகாமலிருப்பசோ :௮வ்வாறு செகனை 

இசவில் ஒருவருக்குர்தெரியாமல் கொன்றுவிடும். (இவ்விஷயம்)



5&9) ஸீமஹாபாரதம், 

(கெளசவர்களால்) அறியப்பட்டால், புத் இசாலியும் குந்திபுத்ரரும் 
தர்மராஜாவுமான யுதிஷ்டிரர் இரயஸஹஹோ தரர்களால்சூழப்பட்டு 

மறுபடியும் கானகம்செல்ல?வண்டியதாகும், பாரதமே? தர்மத்தை 

ப்ரதானமாகக்கொண்டதமையனை எவன்தான் மீறிஈடப்பான் ? Fin 

ஸேனரே! (இந்தவாலா.று) ௮.நியப்படுவதில் கான் பயப்படுகிறேன். 

நீர், உம்முடையபாபாப।/பை ஈன்றாகவெளியிடக்கூடா து குருகுலத்தி 

அதித்தவ?ோ! சிறகதபலமுடையவ 27! பகைவர்களை அடிப்பவசே! 

ஸ-௫ுதபுத்ரன் உம்மால்கொல்லபபட்டானென்பதை ஒருவரும் அறி 

யாதபடி.செய்யும். சத்ருக்களைச் சிக்ஷிபபவே ! நீர் ஒருவருடைய 

கண்ணுக்கும் புலப்படா மலிருந்துகொண்டு அுந்தக்செகனுடையஉயி 

ரைப போக்கும் ” என்றுசொன்னாள். 

இருபத்தாறாவது அத்யாயம், 

கீசகவதபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

அக்கை... 
(க்சகன், பீமனை த்ரேளபதியேனநீனைந்து அவனுடன்பேசியதும், 

பிடன்அுவனைக்கோன்றது டி உபக்சகர்கள்அங்தவந்ததும்,) 

பீமன், ** கலயாணி/ பயததவளே ! நீசொல்லுறவிதமேசெ 

ய் வன். நான் இருளமிகுர்தஇரவில் ஒருவசாலும்காணப்படாமல் 
இடைத்தற்கரியஉன்னை விரும்புகின்ற துராத்மாவான அந்தக்சேக 
னுடைய குண்டலங்களையணிந்த அக்தத்தலையை, யானையானது பில் 
வத்தை.௨க்ரமித்து நாசஞ்செய்வதுபோல sre Es Ort Saver. பாஞ் 
சாலி! தர்மாஜனுடையபுத்ரரானயு இஷ்டி ரரைப்பற்றி நான்சொல்லி 

ug, கோபத்தினாலன்றி?2வறில்லை. எவன் மாஜாவானயு இஷ்டிரரை 
௮னுஸரியாமலிருபபான் ?”” என். றுசொல்லினன், மிக்கதோள்வலியுள் 
ளவனும் ஆண்மையுளளவனும் அச்சந்தரும் வன்மையுள்ளவலும் 

பாண்டவர்களுக்கு அனாதத்தைஉண்டுபண்ணுகன்றவலுமான பீம 
ளேனன், அவ்விடத்தில் (த்ரெளபதியைப்பார்த்.த) இவ்வா.றுசைத்து 
விட்டு ஈடுநிசியில்எழுந்திருந்து மப்பொழுதே வெண்ணிறமுள்ள 
தும் மெல்லியதுமான ஒருவஸ்கதா£த்தைத்தரித் து, தீரெளபதி தன் 
னைப்பின்தொடர்ந் துவா, நடனசாலையிருக்கின்றவிடம்சென்றான். J 
தப்பீமன் இருளடர்ச்தஇசவில் முர்தியேசென்று ஸிம்மமான து மறை 
ந்இருக்து மானைஎ திர்பார்ப்பதுபோலக் சேகளை எ இர்பார்த்துச்சொ 
ண்டிருந்தான்., சேகனே ௮ன் கிரவில்ஸ்நானஞ்செய்.து ஈன்றாக௮லவ்



விராடபர்வம். ௧௧௯ 

பக்கபபட்டி ரக்கின்ற தலைவாயிலையுடைய 

ஸங்கேதஸ்தலமும் ஒருவருமில்லாததுமானஈடனசாலையை விசை 

வாகவக்தடைந்தான். காமத்தினால்மதிமயக்கமுற்றசேகன், ௮ச்தஸை 

ந்த்ரி ஸங்கேதஸ். தலச் திலிருப்பகாககினைத்அுக்கொண்டு அவள்குறிப் 

பிட்டிச்சொல்லியஇடமாகிய நர்.த்தனசாலையையே விரைவாகவர்தடை 
ந்தான், பிறகு மூடனானசேகன் ஈடனசாலையில்புகுக்து அவ்விடத் 

இலுள்ளகட்டி.லில் முர் இமியவர் துபடுத்திருக்கன்றவனும் மதல்கொ 

ண்டவலும் நிகரில்லாதப்1தாபமுள்ளவனும் க்ருஷ்ணையை௮வமஇத் 

தீதினால் உண்டானகோபத்தினால் ௮தஇகமாகஜ்வலிக்கின்றவளும் புரு 

ஷச்சேஷ்டனும் தனக்கு ம்ருத்யுவுமான௮ந்தப்பீமனைக் கையினால் 

தொட்டான், சேகன் காலனால்தாண்டப்பட்டு ஏகாந்தத்தில் பீமனை 

வுடைந்து, ஆனந்தத்தால் மனமும்புத்இயும்கலக்கமுற்று, மந்தஹா 

ஸ்ஞ்செய் அகொண்டு, (த்ரெளப இஎன்கிறபு த் இயினால் பின்வருமாறு) 

ஸம்பாஷிக்கலானான். 

 கல்யாணி/ சுத்தமானபுன்னகையுள்ளவளே / என்னால் உனக் 

காக ஏராளமானபொருள் ௮னுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அதெல்லாம் 

உன்னிடத்திலேயே இருக்கட்டும். நீ தானாகவேவர்தகாரணத் இனால் 

என் விட்டி.லுள்ளஸ்த்ரீகள் என்னைப்பார்த். து, * நீ பலசாலி) ௮மகு 

டையவன்; உனக்குச் சரியானபுருவன் வேரொருவனும்இல்லை' என். 
எப்பொழுதும் புகழ்கின்றார்கள், தாமரைப்பூப்போன்றகண்களையுடை 
யவளே நான் அ௮ழகுள்ளவன் ) (மங்கள) ஸ்காகஞ்செய்திருக்கன் 
றேன்; ௮திகமாகலங்கரிக்கப்பட்டிருக்ேேன், ஸ்த்ரீகளை வசப் 
படுக்தக்கூடியதன்மை என்னிடமிருப்பதால் நான் எப்பொழுதுமே 

ஸ்த்ரிகளுக்குப்ரியன் ; இனியகாட்சியுடையவன் ; ளெளந்தர்யத்தி 

் என்றுன். பீமன், :'தெய்வாதினமாச 

நி௮ழகாயிருக்குறாய். பாக்யதீதினால் உன்னை நீ புகழ்ர்துகொள்ளு 

இருய். இவ்விதகுணமும் ரூபமும் சீலமுமுள்ளஒருபெண் இதற்கு 

முன் உன்னாலும் பார்க்கப்பட்டிருக்கமாட்டாள், ஸ-டுதபுத்ா/ இப் 
பொழு.ஐ நீ என்னைப்பார். நீ அறிக் துகொள்வாய். இந்தப்பெண் 

னுடையபயனை அடைந்தேன்! 

ணாுனவள் எவ்விககுணங்களோடு கூடியிருக்கருளென்பதை ஒரு 

முஹ-டூர்த்தத்தில் நீயே பார்க்கப்போகிறாய், காமத்தினால் சமிக்கப் 

போ௫ருய். நீ விரைவாக (என்னைச்) தொவொய், இப்படிப்பட்ட 
ஸ்பர்சமானது இதற்குமுன் ஒருபொழுதும் உன்னால் அனுபவிக்கப் 
பட்டிராது. சா.துர்பமுடையவனானரீ ஸ்பர்சத்தை௮றி௫றாய். நீ காம 
சாஸ்த்ரமுறைகளில் ஸமர்த்தன் ;) இவ்வுலகில் ஸ்த்ரீகளுக்கு பரி.இ



௧௨0 ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

யையுண்டுபண் ணுகின்றவன். உனக்குநிகராக வேறுஒருபுருஷலும் 

கிடையான் ” என்றுகூறினான். சிறந்தகைகளுள்ளவலும் பயங்கர 

மான பராக்ரமமுள்ளவலும் குந்துபுத்னுமானபீமன், அந்தக்சேக 

னைப்பார்த்து இவ்வா.றுசொல்லி விரைவாகளழுர்திருந்து ௮ட்டஹா 

ஸம்செய்து, ** உன்ன ஹோதரியானவள், ஸிம்மத் இனால்இழுக்கப்படு 

இன்ற பெரியயானையைப்போல என்னால் பூமிபில் இழுக்கப்படுகின்ற 

வனும் மலைபோன்றவனும் பாபியுமான உன்னைபபார்க்கப்போகிறுள். 

நீ கொல்லப்பட்டபிறகு ஸைரகத்ரியானவள் தடையற்றவளாக ஸஞ்ச 

பொழுதும் 

என்றுகூறி, பிறகு மாலை 

ரிக்கபம்பாகிறுள். ஸைரஈத்ரியினுடையகணவர்களும் எப் 

ஸுககமாக 2வஸஞ்சரிச்கப்போகிளுர்கள் * 

களையணிந்தனவும் ஈல்லலாளனைபொருர்இனவுமான (அவனுடைய) 

தலைமயிர்களைப் பற்றிஇழுத்தான். கெசகனைப பிடி த்துக்கொண்டிருக் 

கின்றவனும் ௮திகயலமுள்ளவனுமான பீமன், மாம்ஸத்தில்விருப்ப 

முள்ள ஒருஸிம்மமானது அல்ப ம்ருகத்தைபபிடி த்துக்கொண்டு விள 

ங்குவது போல” விளங்கினான். மயிர்களில்பிடி க்கபபட்டவனும் பல 

சாலிகளுள்சிறந்தபலவானுமான அம்.கக்கசகன், தன்மயிர்களை வேக 

மாகவிடுவித்துக்கொண்டு பாண்டவணக் சைகளிலபிடி த்தான், வஸ 

ந்தகாலத்தில் ஒருபெண்யானைநிமித்தமாகப। பலமுள்ள இரண்டுஆண் 

யானைகளுக்குச் சண்டைகேர்ர்ததுபோல, கோபங்கொண்டவர்களும் 

ஆண்மையில்சிறக்தவர்களுமான அவவிருவர்களுக்கும் கைச்சண்டை 

நடந்தது. முற்காலத்தில் பராதாக்களும் வானாச்ரேஷ்டர்களுமான 

வாலிஸ-ுக்ரீவர்கள் இருவருக்கும் யுத்தம்கோர்கதுபோல, சேகர்க 

CRN Soa enn CI stm CFE MS Hib மனிதர்களுள் உத்தமனான பீம 

MDS HW uTranruy 5600 6659. Pogues gu புலிசள்போ 

லக் காஜிக்கின்றவர்களும் கருடனும் ஸர்ப்பமும்போல முயற்சியுள்ள 

வர்சளும் ஸமமானமுயற்சியுள்ளவர்களும் ஸமமானகோபமுள்ளவர் 

களுமாக (சற்று நரம் சண்டைசெய்து) 82ழவிழுந்தார்கள். மிக்க 

மதங்கொண்ட யானைகள்போலவும் புற்றைமுட்டுகன்ற காளைகள் 

போலவும் கர்ஜிக்கின்றவர்களும் ஒத்தவன்மையுள்ளவர்களுமான ௮வ் 

விருவர்களும் (சண்டையிட்டு) பூமியில்விழுர்கார்கள், பலவானான 

சகன் கொஞ்சம் தளர்ச்சியடைர்கவனும் கோபத்தால் தலைகுனிந்து 

நிற்பவனுமான பிமனை முழங்கால்களால்இடி த்துப் பூமிபில்தள்ளி 

னான். பிறகு, பலசாலியான சேசனால் 82ழதள்ளப்பட்ட பீமஸேன 

னோ தடியினால் அடிக்கப்பட்ட ஸர்ப்பம்போல வேகத்தோடு இளம் 

பினன். பலத்இனால் மிக்கமதங்சொண்டபீமலும் சேகலுமாகிய்௮வ்



விராடபர்வம். EOS 

விருவர்களும் ஜயிக்கும்விஷயத்தில் மாறுபாடுற்றுச் சப்தமின்றி ஒரு 

வசையொருவர் பற்றிஇழுத்தார்கள், அதனால், அப்பொழுது இறந்த 

அந்தரடனசாலையானது அுதிகாடுக்கமுற்றது. ௮வ்விருவர்களும் 

கோபத் .துக்குடன்பட்டவர்களாக ஒருவரைஒருவர் அடி.த்.துக்கொ 

ண்டார்கள். பலசாலியானசேசன், பீமஸேனனால் இசண்டுஉளளங் 

சைகளாலும் மார்பில் அறையப்பட்டு சோஷத் தினால் சிவர்த கண்களு 

ள்ளவனாக தாடியினின்று மற்றோர்௮டி ஈகசாமலிருக்கான். சேகன் 

மஹாத்மாவான ௮ந்தப்பிமஸேனனுடையவேகக்தைச் சிறி துகாலமே 

ஸஹிபபதற்குச் சக்இியுள்ளவனானான், வரவா, ௮வன் பீமளேனனால் 
பலக்குறைவு௮டையும்படி செய்விக்கப்பட்டான். மஹாபலசாலியான 

பீமஸேனன், சேகன் (பலத்தால்) குறைவுபட்டானென்பதை௮றிர் து 

ப்ரஜ்ஞையற்றவனை ௮வனை வேகத்தோடு இழுத்து மார்பில்௮டி.த் 

தான். ஜயசாலிகளுள்சிறந்தவனான வருகோதான் கோபமூண்டு மறு 

படியம் பெருமூச்சுவிட்டுக்கொண்டு அப்பொழுது ௮ந்தக்சேகனைத் 

தலைமயிர்களில் தானே செட்டியாகப்பிடி த்தான். புலியானது இறைச் 

சிக்காக ம்ருகயூதபதியைப் பிடிப்பதுபோல மஹாபலசாலியான 

பீமன், செகனைப்பிடி த்.துக்கொண்டு விளங்கினான். ௮ இகபலமுள்ள 

வனும் பலத்தினால் இறுமாப்புடையவனும் (ஒருவராலும்) ௮வமதி 

க்கமுடியாதவனுமான சேகன் பலசாலியானபாண்டவனோடு அந்த 

நாட்யசாலையில் மறுபடியும் யுத்தஞ்செய்.து பீமனளேனனால் முஷ்டியி 

னால் தலையில் ஈன்ராகடி.க்கப்பட்டான். சேகன், சுழலுகன்றசவர்த 

கண்களுடன் உயிசையிழந்து பூமியில்விழுந்கான். பிறகு, பீமன் 

அந்தக்சேகனுடைய அுங்கங்களனைத்தையும்கசுக்கு அவ னுடையமுக 

தீதையும் இரண்டுகைகளையும் இரண்டுகால்களைபும் தலையையும் குண் 

டலங்களுடன் கூடினகழுக்தையும் ௮வன்உடலில்புகும்படி செய்தான், 

௮ந்தப்பீமன், ஓடிக்கப்பட்ட ஸர்வாங்கங்களையுமுடைய ௮ர்சக்சே 

கனை மாம்ஸபிண்டமாகச்செய்தான். அவ்விடத்தில் மஹாபலசாலி 

யானபீமஸேனன், கைகளைஒன் ரோடொன்று?தய்ப்பதினால் உண்டு 

பண்ணப்பட்ட அக்கியைத் தானே ஜ்வலிக்கச்செய்து க்ருஷ்ணைக்கு 

அவனைக் காண்பித்தான். மஹாதேஜஸையுடையவனான பீமளேனன் 

ஸ்த்ரிகளுள் உத்தமியானத்செளபியைப்பார்த்து, * பாஞ்சாலி! உன் 
னிடத்தில் மிக்கதுசைகொண்டவளும் பாபியம் பரதாரகமனம்பண் 

ணுனெறவனுமான இவனை வந்துபார். காமுகனான இந்தக்சேசன் 

என்னால் கொல்லப்பட்டுலிட்டான். ௮ழகய கூந்தல் நுனியையுடைய 

வளே ! பயர் ததன்மையையுடையவளே ! கல்யாணி! ஈல்லொழுக்க 

உ ௪௬



௧5௨௨ ஸீமஹாபாரதம், 

முள்ளவளானஉன்னை விரும்புகிறவர்கள், பூமிபில்உன்னை த்தள்ளிக் 

காலால்உ)ைத்த இர்தக்சேகன்விமுர் துடெப்பதுபோலவே விழுந்து 

இடப்பார்கள் ? என்றுகூறினான். சறந்தகைகளையுடையபீமன், இவ 

வா.றுசொல்லிவிட்டு ௮பபொழு.து கந்தர்வனால் சகன் கொல்லப்டட் 

டானென்பகை மற்றவர்களுக்கு..றிவிப்ப தின்பொருட்டு மஹாயுத் 

தத்தினின் று நீங்கினான். அுர்தப்பிமன் சேகனை அவ்வாறு கொன்று 

சோஷத்துக்குப்பரிஹாத்தைகத்தேடி தரெளபதியினிடத் இலிருந்து 

விடைபெற்றுக்கொண்டு பிறகு விரைவாக மடைப்பள்ளிச்குச்சென் 

முன். பயங்கரமானபராக்ரமமுள்ள பீமன் ஸ்நானஞ்செய்து, சந்தனம் 

பூசிக்கொண்டு மனோதத்தைநிரப்பிப் படுக்கையில் ஸ*ஈகமாகப்படுத் 

இருந்தான். பிறகு, ஸ்த்ரிகளுள்உத்தமியும் த்ருபதராஜ.ுமாரியுமான 

க்ருஷ்ணையானவள் எப்பொழுது பீமன் சேகனைக்கொள்றுகிட்டு 

மடைப்பள்ளியைப்போய்ச்சோர்தானென்று எண்ணினாளோ ப் 

பொழுது ஸந்தோஷத்தைநடைக்து பபத்தைஇழக்து ஸபாபாலகர்க 

ளைப்பார்த்து, ' என்னுடையபதிகளானகர்தர்வர்களால் சேசன்கொல் 

லப்பட்டுக் கடக்கிரான். பிறலுடையமனைவியிடத்திலுண்டானகாம 

தீ.தினால் மிக்கசாபத்தையடைந்த இந்தக்சேகனை வர்.அபாருங்கள் ”' 

என்.நுகூறினாள். அவளுடைய அ௮ந்தவார்த்தையைக்கசேட்டு காட்ய 

சாலையை ரக்ஷிக்கின்றவர்களனைவர்களும் குறைக்கொள்ளியைஎடுத் 

துக்கொண்டு விரைவாக அவ்விடம் வந்துசோந்தார்கள், சேகலு 

டையஸேஹோதார்கள், அதக்சேகன் கோல்லப்பட்டானென்பதை 

தீரெளபதியிட மிருர் துகேட்டு, ௮ர்தநடன சாலைக்குச்சென் று, பூமியில் 

திள்ளப்பட்டிரக்கன்றவலும் 'உயிரைஇழந்தவலும் சக்தத்தால்மிக 

வும்சனைக்கப்பட்டவனுமான சேகனைக்கண்டார்கள். கால்களும் கைக 

ளும் தலையும் ௮ற்றிருக்கெற ௮ந்தக்சேகனைக்கண்டு அவர்கள்வியப்புற் 

ர்கள். அப்பொழுது ௮ந்தஉபசேகர்கள், :: இவனுக்குச்கழுத்து 

எங்க? கால்கள் எங்கே? கைகள் எங்கே? தலை எங்கே? சண் எங் 

கே?” என்று கர்கர்வனால்கொல்லப்பட்டிருக்கன்ற சேகனைப்பரிசோ 

தத்தார்கள், பிறகு, எல்லாரும் (கந்தர்வர்களால்) செய்யப்பட்டிருக் 
சற ௮மானுஷ்யமானசெய்கையையும் கொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்தக் 

சேசகனையுங்கண்டு ௮இிசமான.௮ச்சர்யத்தைுடைர்தார்கள்,



விராடபர்வம், ௧௨௫ 

இருபத்தேழாவது அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம், (தொடர்ச்சி; 

—— ke — 

அ்தஸமயத்தில் லுதக்கேக னுடைய பா துக்களளைவர்களும் 

அங்குவர் து ௮வனைபபா£ததுப் புலம்பிக்கொண்டு மாலுபக்கததிலும் 

சூழ்க்துகின்றார்கள். அவர்களனைவர்களும் ௮வவா முமுறிக்கப்பட்ட 

எல்லாங்கங்களுடலுங்கூடியவ.லும் (ஜலத்தினின்று) சசையிலெடுத் 

அவிடப்பட்டஆமைபோன்றவனுமான சேகனைக்கண்டு மயிர்க்கூச்சம் 

உள்ளவர்களும் மிகப்பயக்தவர்களுமானார்கள். அவர்கள், மஹேநத்ச 

னால்கொல்லப்பட்டஅஸ் மன்போலப் பீமஸேனனால்கொல்லபபட்டவ 

gn ung Henn மிகவும்மதங்கொண்ட வனும் ஒருவசாலும்ஜயிக்கமு 

டியாதவலும் புருவச்ரேஷ்டனுமாயிருத சேகனுனவன் கந்தர்வனால் 

கொல்லப்பட்டானென்பதைக்கேட்டு அ௮வனைஸம்ஸ்சரிபபதில் விருப் 

பங்கொண்டு, (ஈகாத் துக்கு) வெளியில்கொண்டுபோகத்தொடங்கினார் 

கள். பிறகு, ௮ந்தஸூதபுத்ரர்கள் ஒன்றுசேர்ஈது ஸமீபத்இல் ஸ்தம் 

பத்தைக் கட்டிக்கொண்டிருப்பவளும் '2தாஷமற்றஅங்கங்களுள்ள 

வளுமான க்ருஷ்ணையைக்கண்டார்கள. அங்குவந்திருந தஉபசேகர் 

களுள் ஒருவன் மற்றவர்களைப்பார்த்.துச் சிரிப்பவன் போலவும் கோபத் 

இனால் கண்ணால் (பிறர்களேக்) கொளுததுகின்றவன்போலவும் அப் 

பொழுது, ** எ வள்நிமித்தமாகக்சேகன் கொல்லப்பட்டானோ அப்படி 

ப்பட்ட இந்தத்துஷ்டஸ்த்ரீயானவள் , சீக்மாகக்கொல்லபபடலாம். 
இல்லாவிட்டால், இவளைக்கொல்லவேண்டாம்) காமியானஇந்தக்சேக 

னுடனே இவள் கொளுத்தபபடட்டும, உயிரைஇழஈதவனாயிருக்தா 

Dib WO SY SIMMESS MEG ஸர்வவிதத தினாலும் ஈம்மால் ப்ரியமா 

னகார்யமானது செய்யத்தக்கது. இவளோ கெட்டஈடையுள்ளவள் ; 

என்னுடையப்சாதாவுக்குச் சத்ருவாயிருப்பவள். எவளநிமித்தமாக 

என்னுடையப்சாதா மணமடைந்தாமீனா ௮ப்படிப்பட்டஇவள் ஜீவித 
இருக்கத் 5க்கவளல்லள். ஸூதர்களே ! ௮சசனிடத் இல்தெரிவித் து 

௮னுமதிபெற்றுக் சேகனுடன்கூடவே இவள எரிக்கப்படவேண்டும், 

கந்தர்வர்களால் கொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கசகனுக்கு இது ப்ரியமா 

கும்” என்றுசொன்னான். பிறகு, ஸூதர்கள்விசாடனிடம்சென்று 

௮ஞ்சலிபர்தம்செய்துகொண்டு, *: (ராஜே) சேகன், காமரூபிகளான 
கந்தாவர்களால் கொல்லப்பட்டுவிழுர் துகிடக்கிருன் ; ஸைரர்தரியினால் 
இசவில் உயிரைஇழக்கும்படி செய்யப்பட்டான். வனை இவளோடு



க௨௪ ஸீமஹாபாரதம், 

கூடவே எரிக்கப்போசிறோம். விரசே! உம்மால் ராங்கள் கெளர்வப் 

படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். ஆதலால், (இவ்வா.றுசெய்வதற்கு) ௮னு 

மதஇகொடுக்கவேண்டும்'” என்றுசொன்னார்கள். ஜனா இிபனானவிராட 

சாஜன் ஸ-௫தர்களுடையபசாக்ரமத்தை௮றிர்.து ஸைர்்தரியை ஸ-மு) த 

புத்னோடுகொளுக்த ௮னுமதிகொடுத்தான், பிறகு, ௮ரசனுடைய 
ஏனுமதியைப்பெற்றவர்களான அந்தக்சேகனுடைய பந்துக்களெல் 

லாரும் சேகனைப்பார்த்து சான்குபக்கத்திலும் நின்றுகொண்டு புலம் 

பினார்கள். ௮௩. தஸ-9தர்களும் சேகனோடு க்ருஷ்ணையை ( ஆள் தியில்) 
ஏற்றி மயிர்களிலும் கால்களிலும்கட்டி !அுவளைஉத்தேடத்து, **மிக்க 
தைர்யமுள்ள இக்தக்சேகன் இவள்கிமித்தமா கக்கொல்லப்பட்ட தனால் 

இவள் சேகனுடைய வழியைஅடையட்டும். : ஸுந்தரியான இவள் 

(ஒருவராலும்) தடுக்கமுடியா தபராக்சமத்துடன் கூடியவனும் உயிரை 
இழந்தவனுமானசேகலுடனே ஸ்வர்க்கலோகம்்போகட்டும்” என்ற 

வசனங்களைச்சொன்னார்கள். சிறந்த£ர்த்தியுடையவளும் உகாரமான 

மனத்தையுடையவளும் மங்களமான ௮ங்கங்களுள்ளவளும் மிகச்ிற 

ந்தஸ்வபாவமுள்ளவளுமான வுந்தக்ருஷ்ணையானவள் துஷ்டஸ்வபா 

வமுள்ளவலும் உயிரைஇழர்தவனுமான அ௮ந்தக்சேகனோடுசேர்த்து 
ஆஸர்இயில் துஷ்டர்களானஉப௫சகர்களால் கட்டப்பட்டுப் பரவச 

மாய் உறுதியான ததஸன ச்தில் தொங்கக்கொண்டுஅழுதாள். 
பிறகு, ஸ-டுதபு.த்ரர்களால் பலாத்காரமாகக்கட்டிக்கொண்டுபோகப் 
படுசின்றவளும் ௮ழகயஇடையையுடையவளும் இகழப்படாதவளும் 

நாதர்களையுடையவளும் பதிவ்[தையுமான வுந்தக்ருஷ்ணையான வள 
நா.தனைவிரும்பிக்கொண்டு உரக்கறுலறினாள். மரித்தவனோடுசேர்த் 

அச்கட்டப்பட்டங்க த்தையுடையவளும் ௮ப்பொழுதுஉயிரோடிர௬ு 

ப்பதில் சையற்றவளுமான அர்தத்செளபதியானவள் ச்மசானத்துக் 

கு௪ திரில் சொண்டுபோகபபட்டவளாகப் பெண்யானைபோல அலறி 

னாள். தசெளபதி, ' ஜயன் ஜயேசன் விஜயன் ஜயத்ஸேனன் ஜயத் 

பலன் என்கிறஇவர்கள் என்னுடைய வாக்யத்தை௮றியவேண்டும், 
ஸமி)தபு.தரர்கள் என்னைக்கொண்டுபோசனெறார்கள், எவர்களுடைய 
பெரிதானராணொலியான து அந்துபிவாத்யத் திலுடைய கோஷம்போ 

லச்கேட்சப்படுகிறதோ அவர்கள் என்னுடையவார் த்தையை௮றியட் 

டும். ஸூதபு,த்சர்கள் என்னைக்கொண்டுபோூருர்கள். எவர்களுடைய 
நரணொலியும் கையுறையின்சப்தமும் இடிமுழக்சம்போலிருக்கன்ற 
Car, 4565 Be பலசாலிகளான எவர்களுடைய பயங்கரமானசப்த 

oe ne பட ஙுளக்கையத வமலும். னைச்வக.   
1 'ஒருசெர்ல்விடட் ப்பட்டத.
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மானது பெரிதாகக்கேட்கப்படுகிறதோ, பலசாலிகளான எந்தக்கந் 
தர்வர்களுடைய ரதத்தின் ஓசையானது மிகஉக்கக்கேட்கபபடுகிற 

தோ அவர்கள் என்னுடையவசன ததை அறியட்டும். ஸ-௫ுதபு.த்சர்கள் 

என்னைக்கொண்டுபோடரறார்கள், எவர்களுடையவீர்யமானது ஓப்பற் 

றதோ, எவர்களுடையபலமும் ர்.த்தியும்இர்த் னுடையபலம்போல 

வும் சீத்திபோலவும் இருக்கின்றனவோ சாஜஸிம்மங்கள்போலச்சிற 

ப்புற்றவர்களான அவர்கள் என்னை௮ இகதுக்கமுள்ளவளென்று ௮.றி 

யட்டும் ” என்றுசொன்னாள், 

இவ்வாறு தீனமானஇர்தக்முவ்ணையினுடைய புலம்பல்வார்த் 

தைகளைக்கேட்டவுடன், பீமன் ஆலோசியாமல் படுக்கையினின் று 

எழுந்இருநதான். அவன், ** ஸைசரந்தரீ! உன்னால் சொல்லப்பட்ட 
வார். த்தைகளை கான் கேட்கிறேன். ஆதலால், உனக்கு ஸ$தபுத்ரர்க 

ளிடத்திலிருஈது பயம் ஒருபொழுதும் உண்டாகவேண்டாம”” என்று 

கூறினான். நீண்டகைகளையுடைய வஅுததப்பிமமைனைன் இவ்வாழு 

சொல்லிவிட்டுக் (சேகர்களைக்) கொல்லவேண்டுமென்கிற எண்ணத் 

இனால் வளர்ச்சியடைர் தான். பிறகு, ௮வன் (சண்டைக்கு) ஆய 

த்தமாக வஸ்தாரத்தைச்சுற்றிக்கட்டிக்கொண்டு வாயில்களில்லா தஇட 

ங்களில் தாண்டிக்சொண்டுறுப்பொழுது வெளியில்சென்றான். ௮ 

தப்பீமன் மதில்களைத்தாண்டி வேகமாக மாங்களின்மீதுஏறி அந்தக் 
சீசகர்கள் சென்றுகொண்டிருக்கும் இ௫ட்டுக்குஎ இராகச்சென் 

முன். அட்பொழுது அ௮நதிபபிமன் ப்ராகாரத்தைத்தாண்டி உத்தம 

மானபட்டணத்திலிருந்து வெளிபபட்டு வேகத்தோடு (எல்லாவற்றை 

யர்) தாண்டிக்கொண்டே ஸூதர்களுக்கு௭ இரில் வர்.துசேர்ந்தான். 
மஹாபலசாலியானவன் சிதையின்பக்கததைவுடைந்து அவவிடத் 

இலிருக்கன்ற ஒருபனைப்ரமாணமுளள தும் பருத்தவடி:பினையுடைய 

அம் மேலேஉலாரந் இருப்பதுமான ஒருமாத்தைக் கண்டான், பய 

க்கரமானபராக்்ரமமுள்ளபிமன் யானைபோலமும்மாத்தினருகல் செ 
ன்று இரண்டுகைகளாலுர்தழுவி ௮ம்மாத்தை (வேரோடு) பெயர்த் 

தான்) பிறகு, ௮ம்மாத்தைப்பத் துபாகம்நீளம் இலையில்லாமல்செய் 

தான், பருத்தஉருவமுள்ள அ௮ந்தமாத்தை உயாத்தூக்இப்பிடித்.துச் 

சுழற்றிக்கொண்டு காலதண்டத்தைக்கையில்கொண்ட யமன்போல 
வேகத்தோடு ௬௫தர்களுக்கு௪ இரில் வர். துதோன்.றினான். அவனுடை 
யதுடைகளின் வேகத் தினால் ஆலமசங்களும் ௮சசமாங்களும் பலாசமா 
ங்களும் மு.றிக்கப்பட்டுப் பிறகு பூமிபில்விழ்ஈ் து இடர் தன, ஸிம்மம் 

போலக் கோபக்கொண்டுவர் திருக்சன்ற அந்தச்கந்தர்வனைச்சண்டு
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அப்பொழுது ஸ-௫ுதர்கள் வயஸலனத்தாலும் பயத்தாலும் பிீடிக்சப் 

பட்டு மிகப்பயந்தார்கள், மூத்தோனாகயசேகனைத் தஹனம்செய்யக் 

கருதிய உபசேகர்கள், பமன்போலக்கோபங்கொண்ட பிமனைக்கண்டு, 

கந்தர்வனென்கறபயக் தினால் கவலையடைந்து, துயாத்தாஓும்பயத்தா 

லும் மதிமயங்கி ௮ப்பொழுது ஒருவரையொருவர்பார்த்து, **' பலசாலி 

யானகஈதாவன் கோபத்துடன்ஒருமாத்தைக் தூக்கிக்கொண்டுவருகி 

ரூன், கந்தர்வர்கள் ஈல்லஊச்கமுடையவர்கள/ மஹாபாக்யசாலிகள , 

ஸூர்பனுடையகாகதி3பான்ற காஈஇியையுடையவர்கள். ஈமக்குப 

பெரிதானபயம் வர்னுவிட்டது. ஸைந்தரியைச் சீக்ரமாக (அவிழ் 

த்து) விட்டுவிடு2வாம'” என்று பேசுிக்கொண்டார்கள். பிறகு, 

அவர்கள் (ம 2ஸனனால் சுழற்றப்படுகின்றமாச்தைபபார்தது ஈடுக்க 
முற்று தரெளபதியைவிட்டுவிட்டு நகரத்தைகோச்கி ஓடினார்கள். 

பிறகு, பீமன், ஓடுகின்றஅவர்களே வஜ்சாயுதததை யக இயஇந்த்ரன் 

அ௮ஸுஈரர்களைப்பார்ப்பதுபோலப பார்த்து, தாண்டிக்குதித்து ஓடி 

அவர்களுக்கு எதிரில்நின்றான். அவாகள் அவனைப்பார்த்துப் பயத்த 

னால் மனக்கலக்கமுற்று அ௮சைவற்றுநின்றார்கள். ௮ந்தவ்ருகோதான் 

நூற்றுக்கணக்கான அரதக்கசகர்களைபபார்த்து, வஜ்சாயுதமுள்ளஇக் 

தரன் தானவர்களை காசமசெய்தது போல, ஓ.2அடியினால் பத்துப் 

பேர்களையும் ஏழு பேர்களையும் இருபதுபேர்களையும பதினெட்டுப் 

பேர்களையும் 8மபதுபேர்களையுமகொன்றான், சாஜேர்தரசே! வாயு 

புதனும் பலசாலியும வாயுவின்வேகத்துக்குஒப்பான வேசுமுள்ளவ 

னும் தைர்யலக்ஷமியையுடையவனுமான பீமன் நூற்றைந்துஸ-டுதரா் 

களையும் மிச்சமின்றி மாத்தினாலேயே (௮டி.த்து) யமலுடையவீட் 
டுக்கு ௮னுபபினான். சிறந் தகைகளுள்ளவளனும் மஹாபலசாலியுமான 

பீமஸேனன் லுவாகளைக்கொன்றுவிட ர] அப்பொழுது க்ருஷவ்ணையைக் 

கட்டி.லிருஈ அவிடிவ்த.து.த் 2த.றுகலடையசசெய்தான். பாதச்ரேஷ்ட 

னான ௮ந்தவ்ருகோதான் பயந்தவளும் கண்ணீரால்கிறைந்தமுகமுள் 

ளவளுமான பாஞ்சாலியை (ஆபத்தினின்று) ரக்ஷித்து மென்மையான 

சொல்லால் வசனிக்கலானான். “*யாஜ்ஞூஸனி ! பதிவரதாதர்மத்தஇில் 

நிலைபெற்றவளான$ துயாமடையாதே. பாஇிவாத்யத் இல்கிலைபெற் 

ிருச்சின்றஸ்த்ரீயானவள் எப்பொழுதும் தன்னுடையவ்சதத்தைக் 
காப்பாற்றவேண்டும். பஇவாதையும் கணவனிடத்தில்லுன்புள்ளவ 

ளும் தேவசா தருடையமனைவியுமான ஏரோமணிஎன்பவள் முன்னொரு 

காலத தில தனகணவனுடைய?வஷத்தைத்தரித்த ஒருசாகஸனால் 

சுவரப்பட்டாள, ௮ந்தமாக்௲ஸன் ஒருகுளக்கரையில் அவளைக்கழே



விராடபர்வம். ௧௨௭௪ 

இறக்கிவிட்டு ௮வள்பர்த்தாவினுடையரூப.த்தைவிட்டுவிட்டு ௮.இபய 

ங்கானான சாக்ஷஸனாகத்தோன்றி ஸாமதானபேதங்களாலும் உடன் 

படா திருந்தபொழு.து, ௮வன் அவளை 'நிர்ப்பர்கஞ்செய்யத்தொடக்க 
னான். பிறகு, அவள் அப்பொழுது தைர்யத்தைக்கைக்கொண்டு 

(அர்கராக்ஸனுக்கு) இடம்கொடுக்கவில்லை, பிறகு, ௮வன் கத்தி 

யைஉருவிச்கொண்டு படிவாதையான அவளைப் பய,மறுத்தினான். கரு 

ஷ்ணையே ! கற்பையேமுகன்மையாகக்கொண்டவளான அக்தஸாத்ஸி 

யும் பயத்தைரீக்கிஉயிரைஇழப்ப இல் ஈல்லகிச்சயமூடையவளாக என் 

னுடையபர்த்தா என்னால் பர தவதையாக.தரா இக்கப்பட்டிருப்பா 

ரானால், பெரியோர்கள் என்னால் செய்கையினாலும் மனத்தினாலும் 

வாக்னொலும் ஸர் ?தாஷப்படுத்தப்பட்டி.ருப்பார்களாகில் wb SoS 

யத் னால் என்னுடைய ?சரீரத் தில் லெபாகம் இபபொழுஅ கற்பாறை 

யாகட்டும்' என்று ப். இஜ்ஜஞைசெய்தாள். இவ்வாறு, அவளால் ப்£திஜ் 

ஞைசெய்யப்பட்டஉடனே அவளுடைய 3அங்கமானது அவ்விதமான 

கற்பாறையாகியது. காபிக்கும் முழங்காலுக்கும் ஈடுவிலுள்ளஇடம் 

முழுவதுமே கல்லாய்விட்டது. பிறகு, அந்தராக்ஸன் கத்தியை 

எடுத்துக்கொண்டு ௮வளுடைய கலையை வேசமாகறுத்தான். அவள் 

பார்வதிக்கு ஈகமும்மாம்ஸமும்போல (இணைபிரியாத) ஜயைஎன்டற 

ஸூயொனாள். ஆதலால், கற்புள்ளவளுக்குத் தக்கம் அல்பம் ; ஸுகம் 

௮,இகம். பயந்தஸ்வபாவமுடையவளே ! உன்னைத்துன்புறுத் துற 

வர்கள் இவ்விதமாகவேகொல்லப்பவொர்கள். க்ருஷ்ணையே/ நீ ஈக 

ரத் துக்குப்போ. உனக்குப் பயம்இல்லை, நீ வே.றுவழியினால் ஸஈதே 

ஷ்ணையினுடை.யஇருப்பிடத்திற்கு விரைவாகச்செல். நான் வேறு 

வழியினால் விராடனுடையமடைப்பள்ளிக்குச் செல்லுறேன். இச 

வில் இவவாறு ராம்இருர்தோமென்பதை ஜனங்கள் அறியாவண்ணம் 

நாம் டர் துகொள்ளவேண்டும்”” என்றுசொன்னான். 

பீமனால் ஸமா தானம்செய்யப்பட்டப திவ்சசையான அர்தக்ருவ் 

ணையானவள் ஈகரத்தில்ப்வேசித்தாள். ஈல்லலக்ஷணங்களுள்ள ௮வள் 

செய்யவேண்டியகார்யத்கைச்செய்துவிட்டு, ஈஹுவன்சபிக்கப்பட்ட 

பிறகு இந்தராணியானவள் ஸ்வர்க்கத் இல்ப் வேசித்ததுபோல, ஸ- 

தேஷ்ணையினுடையந்தப்புசத்தில் ப்வே௫த்தாள். அளவுகடந்த 
விர்யத்தையுடையவனும் சிறந்தபலமுள்ளவனும் பகைவர்களை த.துகை 

க்கிறவனும் தர்மகந்தனருக்குஇளைேயஸஹோதானும் சதருக்களைஜயி 

So gi கம்பீரஸ்வபாவமுடையவ னுமான பீமனும், சாமர் சாக்ஸா 

1, 2,3 மூலம் வேறு,



SR 0 ஸீமஹாபாரதம், 

களைக்கொன்றதுபோல எல்லாக்சேகர்களையும் அவ்விடத்இல் மிச்ச 
மின்றிக் கொன்றுவிட்டு, பிறகு பட்டணத்தில்ப்வேசித்தான். பார 

தீசே? அந்தப்பிமனால் அவ்விடத்தில் கொல்லப்பட்ட நூற்றைந்துசே 

கர்களும் வெட்டப்பட்டுச்சாயர் துடக்கின்ற மாங்களுள்ள பெரிய 

காடு2பாலச் சாய்ர் துடெந்தார்கள். சாஜே! இவ்வாறு அந்த ழாற் 

றைகஈ்து உபகசகர்களும் ஸேபைதியான௮ச்தப்ர கானசசகனும் கொல் 

லப்பட்டார்கள், இவ்விதமாக மூற்றுறுசேகர்களும்மாண்டார்கள். 

சேகனுடையபர்துக்கள் சந்தர்வர்களிடத் இலிருந் தஉண்டானபயத் 

இனால் ஒன்.றும்பேசவில்லை. அவ்விடத்தில் பயத்தினால் ௮ந்தஸைர 

நீத்ரியைப்பார்ப்பதற்கும் சக் தியற்றவர்களானார்கள், விராடககரத்தி 

௮ள்ளஎல்லாஜனங்களும் ஒன்றுகூடி, கொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த 
நூற்றைர் துலஸ-௫ுதபு.க்ரர்களையும் காலையில்கண்டார்கள், பாரதமே! 
பெரிதானர்த.௮ச்சர்யக்தை நமாத்திலுள்ளபுருஷர்களும் ஸ்த்ரீக 

ளும்பார்த.து அதிகமான ஆச்சர்பக்தை௮டைந்து ஒன்.றும்சொல்ல 

வில்லை, 

  

இருபத்தேட்டாவது அத்யாயம். 

கீசகவதபர்வம். (தொடர்ச்சி,) 

பாசதசே ! பீமஸேனனால்கொல்லப்பட்ட ஸ-டிதர்களைக்கண்டு 

அ௮ந்தப்பட்டண த் இலிருக்கற ஜனங்கள் எல்லோரும் ஒன்றுசேர்க்து 

விராடராஜனிடம்சென்று, ராஜே! நூற்றுக்குமேலானஸ$தபு தரர் 

களும் சுந்தர்வனால் கொல்லப்பட்டார்கள். வஜ்ரத்இனால்பிளக்கப் 

பட்டமலையினுடைய பெரியகொடுமுடிகள்போல ஸ-டுதபுத்சர்கள் 

பூமியில் த.றிக்கடக்கின்றவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள். ௮. தஸைச 
ந்த்ரியும் விடுபட்டு மறுபடியும் உம்முடையஅரண்மனைக்கு வருகிருள். 
ஐ ௮ரசசே! உம்முடையாகாமுழுவதும் ஸந்தேஹிக்கத்தக்கதாகும். 

ணைரர்த்ரியோ ௮வ்விதமானரூபமுள்ளவள். கந்தர்வர்களும் மிக்கபல 
சாலிகள். புருஷர்களுக்கு ஸ்.தரீகளுடன் 2சர்வ இல் விருப்பமுண்டா 
வது இயற்கை ; ஸம்சயமில்லை, சாஜரே/ ஸைரந்த்ரியினுடையதோ 

ஆத்இனால் உம்முடைய இந்தப்பட்டணமானது விராசத்தைடை 
யாதபடி விரைவாக நன்குசெய்யப்படவேண்டும். ஸர்வாக்கஸுரந் தரி 
யும் ரூபலாவண்யங்களால்விளங்குகின் றவளும் மல்களகரியுமான ஸ்த் 
ரீயைக் கண்ணால் இமையாமல்பார்க்கின்ற புருஷர்களுடைய மனத் 
துக்கும் கண்ணுக்கும் தீடைஇராது, ஆதலால், பூமியில் ரூபத்தால்



விராடபர்வம், ௧௨௯ 

ஓப்பற்றவளான அந்தஸைரந்தரியை எந்தப்புருஷன் பார்த்துக் காம 

னுக்குவசப்படுவனோ அந்தமாடன் கக்தர்வர்களால்கொல்லப்படுஇ 

par, Darton அ௮சண்மனையினின்று வெளியில்ஒட்டி.விடும் ; முக்யமா 

கப் பட்டணத்திலிருந்தே ஒட்டி விடும். காலன் ஸைசர்த்ரியினிடத் இல் 

ப்ரவேடித்து இந்தப் பட்டணத்தை ௮ழிக்கிறானென்பது நிச்சயம்”? 

என்று விஜ்ஞாபனம்செய்தார்கள், அவர்களுடைய அந்தவார்த்தை 

யைக்கேட்டு ளேனைத்தலைவனாைனவிராடன், :₹ இந்தக்சேகர்களுக்கு 

அ௮பசக்ரியையானது ஈடத்தப்படட்டும். ஈன்றாகமூட்டப்பட்டிருக்கிற 

ஓரசே௮க்னியில் வாஸனைப்பொருள்சளை எங்குஞ்சேரத்.து அர்தக்சே 

கர்களனைவர்களும் கொளுத்தப்படலாம் '' என்று ஆஜ்ஞாபித்தான், 

Hira இவ்வாறுசொல்லி ௮இகமனக்கவலையற்று மங்களகரமான 

அக்தப்புச்தைஅடைந்து தன்பட்டமஹிஷியான ஸுதேஷ்ணையைப் 

பார்த்து மிகுந்தபயத்துடன் (பின்வருமாறு) உசைக்கலானான், 

“(ஸுதேஷ்ணையே!) ஸைம்த்ரி இவ்விடம்வந்தால் ௮வளைப்பார் 

த்து கான் கட்டளையிட்டதாகவே நீசொல்லவேண்டும், (எவவாறெ 

னில்) *ஏ/ ஸைர்தரி ' உனக்கு மங்களம். இப்பொழுது உன்னிஷ்டப் 

படி (வெளியில்) சென்றுஸஞ்சாரம்செய், ஸைரந்தீரி.! சாஜாவானவர் 
் கந்தர்வர்களிடத் திலிருந்து கோக்கூடிய அவமானத்தில் பயப்படுகி 

மூர், கந்தாவர்களால் பாதுகாக்கபபட்டி ருக்கிற உன்னிடத்தில் அவர் 

நேரில்சொல்வதற்கு விரும்பவில்லை. உன்னிடம் ஸ்த்ரீகள்சொல்லுவ 

இல் குற்றமில்லை. ஆதலால், "கான் உன்னிடத்தில் (இவவிஷயத்தைச்) 

சொல்லலானேன் ' என்பது” என்றான். ௮ந்தசாஜூங்கார்களெல்லா 

ரும் நன்றாகமூட்டப்பட்டி ௬க்கிற ஒசே௮க்னியில் எல்லாக்சசேகாகளை 

யும் ஸர்வவிதமான ஸம்ஸ்காரங்களோடும் தஹனஞ்செய்தார்கள். 

பிறகு, பீமஸேனனால் ஸ-டுதபுத்ரர்களைக்கொனள்றுவிடுவிக்கப்பட்ட 

த்செளபஇிபானவள் பயத்தினின்றுவிடுபட்டவளாகி ஈகாத்தைநோக் 

இச்சென்றாள். புலியினால்பயமுறுத்தப்பட்ட பெண்மான்போலப் பய 

மு௮ுத்தப்பட்டவளும் உத்தமமான மனோபாவமுளளவளும் யெளவன 

முடையவளுமான தரெளபஇயானவள் (தன்னுடைய) அங்கங்களை 

யும்ஆடையையும் ஈன்றாக௮லம்பிக்கொண்டு ஈகாத் இில்ப்வேசித்தாள். 

மாஜசே.! அ௮வளைக்கண்டு கர்தாவர்களி_முள்ளபயத் தினால் (அங்கு 

ள்ள) புருஷர்கள் பத்.துத்இக்குக்களிலும்ஓடினார்கள், சிலர் கண்ணை 

மூடிக்கொண்டார்கள், அவ்வாறே மற்றஜனங்கள் மயக்கமடை்.து 
கைகளால் சண்களைமூடிக்கொண்டு ஐடினார்கள், அவ்வாறே (ல) 

ஜனங்கள், அந் தஸைர்தரியைப் பாராதேயுக்கள்”' என்றுசொல்லிக் 

D ௪௭



௧௩0 ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

கொண்டு இனஸ்வரூபத்்துடன் ௮ல.றினார்கள். (மற்றும்சிலா) “! ளெளர் 

தர்யத் இனால்விளங்கும் இவளை இப்பொழுது பார்ப்பவன் சேகர்கள் 

போல காசம்செய்யப்பட்டு இர்தஇடத்தில் இறக்கவேண்டிவரும் ” 

என்றுசொல்லிக்கொண்டு பயத்தினால் நிலைகவறியமனத்துடன் கர் 

தர்வர்களிடத் திலிருர்.து உண்டானபயத்தால் மயக்கத்தை அடைந் 
தார்கள், சாஜரே! பிறகு, பாஞ்சாலியானவள் சமையற்கட்டிடத்தி 
னுடையவாயிலில் மதங்கொண்ட பெரியயானை போலவீற்றிருக்கும் 

($மஸேனனைக்கண்டு பரிஹாஸத்துடன் குறிப்புக்களோடு மெல்லப் 
பின்வருமாறு சொல்லலானாள். ** எவரால் நான் (அபத்தினிடமிரு 

52) விடுவிக்கப்பட்படேமனோ ௮ந்தக கந்தர்வராஜருக்கு வந்தனம், 

தோஷமற்றவளும் காதனில்லாகவளாக விட்டில்வஸித்துக்கொண் 

டிருக்கன்றவளும் சேகர்களிடச் இலி ருர் துபயரதவளுமான என்னை 

ச௯தித்த கந்தர்வருக்கு வந்தனம்” என்றாள். பீமன், ** எந்தப்புரு 

ஷர்கள் 'உனக்கு ஸ்வாதீனப்பட்டவர்களாக இவ்வுலகில்லஞ்சரிக்கி 

ரூர்களோ அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நீவசப்பட்டவளாக இஷ்டப் 
படிஸஞ்சரித்துக்கொண்டிரு. எந்தப்புருஷர்சுள் (உனக்கு) ஸ்வா 

தஇினப்பட்டவர்களாக இவ்வுலகில் ஸஞ்சரிக்கிறார்களோ அவர்கள் 

இனி அப்படிப்பட்ட உன்னுடையவார்த்தையைக்கேட்டுக் கடனில் 

லாதவர்களாக விமையாடிக்கொண்டிருக்கட்டும்” என்றான். ௮வ்விரு 

வர்களுடைய அந்தவார்த்தையையும்கேட்டு மற்றஜனங்கள் (அதன் 

கருத்தை) அறியவில்லை, பிறகு, பாஞ்சாலாஜகுமாரியும் (வேறிடத் 

இற்குச்) சென்றாள். பிறகு, ௮வள் ஈடனசாலையில் விராடராஜனுடைய 

பெண்களுக்கு Gor os DIES cor mau gen சிறந்தகைகளுள்ளவனு 

மான தனஞ்சயனைக் கண்டாள். பிறகு, ௮ஈதக்கன்னியர்கள் அர்ஜுன 
னுடன் நடனசாலையிலிருர்.து வெளிபில்வர் து, வருசன்றவளும் அன் 

பமடைக்தவளும் குற்றமற்றவளுமான தரெளபதியைக்கண்டார்கள். 

கன்னியர்கள், * ஸைரந்த்ரி! நீ பாக்யத்தால் ஆபத் இனின்றுவிடுவிக் 
சப்பட்டாய் ; பாக்பத்இனால் மீண்டு (இங்கு) வந்தாய். குற்றமற்ற 

வளானஉன்னைத் துன்பப்படுத்தினஸ-௫ுதர்களும் உன்பாக்யத்தால் 

கொல்லப்பட்டார்கள் '” என் நுசொன்னார்கள், ப்ருஹன்னளை, ** ஸை 

சந்தரி/ எவ்விதம் 8 விடுவிக்கப்பட்டாய் ? ௮ந்தப்பாபிகள் எவ்வாறு 

கொல்லப்பட்டார்கள் ? உன்வாலாற்றை நான் சேட்கவிரும்புகிறேன். 
உள்ளபடி. நீ உரைப்பாயாக ? என் .றுவினவ, ஸைரந்த்ரி, ப்ருஹன்ன 

சையே! எைரர்தரியினால் உனக்கு இப்பொழுது என்னகார்யமிருக் 
  

॥ *யஸ்யா₹' என்பது மூலம்,



விராடபர்வம். ௧௩௧ 

இன்றது? கல்யாணி! நீ எப்பொழுதும் ஸுகமாசகக் கன்யாமாடத் 

இல் மகிழ்ந்திருக்கிறாப். ஸைசர்தரி௮டைகற துக்கத்தை நீ௮டை 

இருயில்லை. நீ ஸுகமாக இங்கே இருக்கிறாய். அ௮வவிதமானதுக் 

கம் உன்னால் ௮டையபபடவில்லை. ஆதலால், துக்கமடைச் இருக்கின்ற 

என்னைப்பார்த்துச் சிரித்துக்கொண்டு இம்மா திரியாக வினவுகிறாய் 

என்றுசொல்ல, ப்ருஹன்னளை, '* கல்யாணி/ இந்தப்ருஹன்னளையும் 
விலங்குஜா இயில்பிறக்த ஒருஜர்துவைப்போல முடிவில்லாததுக்கத் 

தை அடைச் இருக்கிறாள், இவளை நீ அறியவில்லை. பெண்ணே / உன் 

னுடன் நான் வாலம்செய்திருக்கறேன். நீயும் எல்2ீலாருடலும்சேர் 

ந்து வாஸஞ்செய்திருக்கறாய். உன்னைக்காட்டிலும் மிக்கசஷ்ட.த் 

துடன் நான்வஸித் துவருகமேன். அ௮ழகயஇடையையுடையவளே ? 

நீ துயாப்பட்டுக்கொண்டி.ருக்கும்போது எவன்தான் (அப்படிப்பட்ட 

உன்) துக்கத்தை (மனத்தில்) எண்ணாமலிருப்பான் ? ஒருவனாலும் 

ஒருவனுடையமனமானது முழுதும் ஒருஸமயத் இலும் ௮ுறியமுடி 

யாதென்பது நிச்சயம். அதனால் என்னை டீ ௮.றியவில்லை'” என்றாள், 
பிறகு, தசெளபதியானவள் பெண்களோடுகூடவே ௮க்தராஜக்ரு 

ஹத்தல் நுழைந்து ௮ஸ-டுயையற்றறளாக ஸுதேஷ்ணையிடம் 
சென்றாள். அவளைகோக்கு, சாஜபத்நியானவள் விசாடனுடைய 

சொற்படி., * ஸஹைரத்ரி / நீ எங் கபோகவேண்டுமென்று விரும்புகி 

ரூயோ அவ்விடம் விரைவாகச்செல். ஸைரர்தீரி! சர் கந்தர்வர் 

களிடத்தினின்று அனர்த்தம்கேரிடுமென்று பயப்படுகிறார். ரியும் 

யெளவனமுடையவள் ) ௮ழூயபுருவங்களுள்ளவள் ; ளெளந்தாயத்தி 

னால் பூமியில் நிகரில்லாகவள், கல்யாணி! புருஷவர்களுடையமனமும் 
ஸ்பா்சத். தினால் உண்டாகிறஸுகத்தில் பற்றுள்ளது, ஆதலால், உன் 

னிடத்திலிருர்து எனக்கும் தேசத்துக்கும் நகாத் துக்கும் பயமுண்டா 

பிருக்கிறது, நீ இஷ்டப்படி. ஸுகமாயிருக்கத்தக்க இடத்தைக்குறி 

த்து இப்பொழுதே (இந்த) ஈகரத்தினின்று போய்விடு, கல்யாணி! 
உன்நிமித்தமாக என்னுடையபச் துக்கள் அனைவர்களும் கொல்லப்பட் 

டார்கள். என்னுடைய ப்சாதாச்களை நீகொன்றகாரணத்தால் உன்னு 

டையபுத்தி கொடிது. .ஐகையால், கந்தர்வராஜர்களிடத் திலிருந்து 
இப்பொழுது பயம்உண்டாகறெது. ஸைர்தரி ! (உனக்கு) இவ்வுலகல் 

எவ்வாறு கேமமுண்டாகுமோ அவ்வாறு இஷ்டப்படிசெல்” என் 

ருள். ஸாதேஷ்ணனையினுடையவார்த்தையைக்கேட்டு ஸைர்த்ரியான 

வள், *' கோபமுள்ளவளே ! முப்ப துநாள்வரையில் ௮சசர் பொறுத்துச் 

சொண்டிருக்கட்டும், (அதற்குள்) அர்தக்கர்தர்வர்கள்?சார்யஸித் இ



௧௩௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

யடைவார்கள் ; ஸம்சயமில்லை ) பிறகு, என்னைத் தங்களிடம்௮ழைக் 

அக்கொள்வார்கள் , உனக்கு ப்ரியத்தையும்செய்வார்கள், கிச்சயமா 

கவே சர் பர்துக்களோகூட நன்மையை௮டைவார். கல்யாணி? 

௮ந்தக்கந்தர்வர்கள் ௮ரசரால்உககிசெய்யப்பட்டவர்களும் எபபொழு 

தும் ஈன்றிதுறிவுள்ளவர்களும் ஈல்லஸ்வபாவமுள்ளவர்களும் பலத் தி 

னால் ௮ இககர்வமுள்ளவர்களும் ப்ரத்புபகாரஞ்செய்வ தல் விருப்பமுள் 

ளவர்களுமாயிருக்கின்ருர் உள், கான் (பிச்சமானமுப்பதுகாள்வரையில் 

இங்குவஸிச்க) விரும்புகிறேன். நீ தடைசொல்லாதே, (கான் இங்கு 

வஸிப்பதால் சுபமோுசுபமோ) எதுவருமென்பதை ஆலோசனை 

செய், அரத (முப்பது) நாள்வரையில என்னைச்காப்பாற்று. ௮ தனால் 

உனக்கு ஈன்மைஉண்டாகும்”” என்றுகூறினாள். அ௮நதஸைரந்தரியி 

னுடைய அக்தவார்த்தையைக்கேட்டு, கேகயராஜகுமாரியான ஸு 
தேஷ்ணையானவள ப்ரா தாக்களுக்குகேர்க்த விபத் இனால் பிடி.க்கப்பட் 

டுத் துக்கத்தினால் மதிமயங்கித் துன்பத்துடன் தரெளப.தியைப்பார் 

தீ.து, கல்யாணி/! நீ இஷ்டப்படி வாஸம்செய், உன்னை கான் சரண 

மடைந்தேன். என்னுடையபர்த்தாவையும் விசேஷித் துப்பு த்ரர்களை 
யும் நீ காப்பாற்று” என்றுசொன்னாள். ராஜச்மோஷ்டசே! ஸுமித 

ஷ்ணையானவள் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு (விசாடராஜனிடம்வர்.து,) 

 (மஹாசாஜரே.) பயந்தவளான இந்தஸைரந்தரியானவள் இக்தழுப் 
பதுகாள் (இவவிடத்தில்வாஸஞ்செய்து) க்ருதக்ருத்யையாகட்டும், 

நான் (௮.துவரையில் இவ்விடத்தில் இவளை) வஸித் துவரும்படி செய்க 

றேன் ” என்று ௮ரசனிடம் எல்லாவிஷயத்தையும் தெரிவித்தாள். 

சீசகவதபர்வம் ழற்றிற்று, 

  

இருபத்தோன்பதாவது அத்யாயம். 

Carl ap om UT al. 

—— Ke — 
(பாண்டவர்களைத்தேடி விராடநகரம்சென்றசாரர்கள் ஹஸ்தினாபுரம் 

சேன்று துர்யோதனனிடத்தில் தாங்கள் பாண்டவர்களை ௮றிய 

விலலையேன்பதையும் கீசகவதத்தையும் தேரிவித்தது.) 

இசகன்கொல்லப்பட்டவுடன், சத்ருவிராகளைக் கொல்லும்இிற 

மையுடைய விராடராஜன் மர்த்ரிசளோடும் புரோஹிதர்களோடும் 

மிக்கசோகத்தைதுடைர்தான், ராஜே! அர்தாகரச்திலும் தேசக்



a SANIT, Minune cvs, 
விராடபர்வம். ௧௩௩ 

திலமுள்ள ஸாமான்யஜனங்கள், ஸஹோதார்களோடுகூடின செக 

னுடைய கோசமானவதத்தைக் கேட்டு, இதுமஹாபயங்காமென் 

றெண்ணி ஆச்சர்யமடைந்து, '* விர்யமுடையவலும் ரா ஜாவுக்குஈண்ப 
னும் கொழுப்பினால் ௮இிககாவம்கொண்டவ லும் யுத்தத் இல் அட்ட 

ஹாலம்செய்பவலும் பலசாலியும் யுத்தக் இல் ஒருவராலும் ஜயிக்க 
முடியாதவனுமானகசகனானவன் பகைவர்களைரா சஞ்செய்கன்றவளலும் 
பெண்போகம்தேடுறெவனும் கெட்டபுத்தியுள்ளவனுமாயிருக்தான், 

௮வன் ஸைரந்த்ரிகிமிததம் கர்தாவாரகளால் இரவில்கொல்லப்பட்டா 
னாம்” என்று எல்லாவிடங்களிலும் பேசிக்கொண்டார்கள். மஹா 
ராஜே? சேகன் கொல்லப்பட்டவுடன் ௮ர்தமுக்தச்தேசங்களிலுள்ள 

மனிதர்கள் வியப்புற்று இவ்வாறு சேகனுடையவிகாசத்சைப்பற்றிப் 

பேடிக்கொண்டார்கள், 

பிறகு, அர்யோதனனால் வெளிகாடுகளில் (பாண்டவர்களைத் 

தேடுவதற்காக) ௮ னுப்பப்பட்டி ரர் தசாரர்களெல்லாரும் (அர்யோ 

தனனுடைய) கட்டசைப்படி. ஸங்கேதஞ்செய் துகொண்டு ௮கேகதேச 

ங்களிலும் க்ராமங்களிலும் ஈகாங்களிலும்தேடி., பிறகு, தாம்சொல் 

லிக்கொண்டபடி. (ஒருவரைஒருவர்) பார்த்துக்கொண்டு ஹஸ்.இனா 

பட்டணத்துக்குதச் இரும்பினார்கள். அவர்கள் ஹஸ் தஇிபைட்டணச் 

தைவந்தடைந்து அங்கு பகைவர்களை ௮டக்குபவளும், குருவம்சத்தி 

அதித்தவனும், தீருதசாஷ்ட்ரகுமானும், தரோணர் கர்ணன் க்ரு 

பர் மஹாத்மாவானபீஷ்மா இவர்களோடும் ஸஹோ.தார்களோடும் 

மஹாசதர்களான தீரிகாத்தர்களோம்ம் சேர்ந் இருக்கன்றவனுமான 

துர்யோதனமஹாராஜனைக்கண்டு தலையால் பூமியில்வணஙூ, 4 ஜய 

மடைவிராக” என்ற ஆர்வாதத்தால் (௮வனை) மேன்மைப்படுத்தி, 

பிறகு, ஸூர்யனுக்குலமமும் ஸ்வர்ணமயமும் உத்தமமுமானஆளனத் 

தஇல்விற்றிருப்பவனும் தேவர்களால் இக்தரன்போற்றப்படுவ துபோல 

மர்த்ரிகளால்போற்றப்படுகிறவலும் கற்றறிந்தவர்களாலும் பாடகர்க 

ளாலும் கவிகளாலும் ஸ்துதிபாடகர்களாலும் பரிவாரங்களுடன் 
கூடின ௮னேகமன்னர்களாலும் வணங்கப்பட்டவலும் ஸபையின்ஈடு 

வில்விற்றிருப்பவலுமான அவனைப்பார்த்து, ** ஓ! மனுஷ்யேர்தாரரே / 

ஜனங்களில்லாததும் துஷ்டம்ருகங்களால்குழப்பட்ட. தும் பற்பலவண் 

டுகளால்வயாபிக்கப்பட்டதும் கொடிகளாலும் செடிகளாலும் (அட 

ர்ந்ததும்) உள்ளேபுகமுடியாததும் பற்பலபுதர்களால்சூழப்பட்ட.த 

மான அுந்தப்பெரிய௮ண்யத் இல் ௮ந்தப்பாண்டவர்களை த்தேடுவதின் 

பொருட்டு எப்போதும் நாங்கள் பெரியமுயற்சியைச்செய்தோம்,



௧௩௪ ஸமஹாபாரதம்,. 

அதிகஉறுதியான வல்லமையுள்ளபாண்டவர்கள் சென்றவழியை நாங் 

கள் அறியோம். அச்சமங்களிலும் காடுகளிலும் உயர்ர்தமலைகளின் 
செெரங்களிலும் பற்பலதேசங்களிலும் ஜனங்கள்நிறைர் திருக்கின்ற 

தேசங்களிலும் நாற்சக்திகளிலும் பட்டணங்களிலும் சகாக்கள் (பார்த் 

தீர்களுடைய) அடிவைப்பைத் 2தடினோம். நசேர்தரமே! விரைவாக 

(ஓடி) ஒளிர்தவர்களானபாண்டவர்களை காங்கள் ௮.றியவில்லை. மனித 

ரிற்சிறந்தவ?ர. முற்றிலும்காணாமல்போனதினுல் அவர்கள் நாச 
மடைந் இருக்கவேண்டும். உமக்கு மங்களம், மலைகளின்உச்௫ியிலிருக் 

கும் புதர்களிலும் குகைகளினிடையிலும் தாழ்வரைகளிலும் ஈ இிகளி 

௮ம் மலையருவிகளிலும் மடுக்களிலும் தடாகங்களிலும் செல்லுதற் 

கரியகாடுகளிலும் கீராமங்களிலும் பூர்தோட்டங்களிலும் யானைகளின் 

௮ருலும் புலிகளின் ௮ருலும் ஸிம்மங்களின்ஸமீபத் இலும் சாபங்க 

ளின்மத்தியிலும் நாங்கள் தேடினோம். அவர்களுடையகதியானது 

(எவ்கிதத்தினாலும்) அறியமுடியாத தாயிருக்கிறது. 7 இகர்களுள்உத் 
தமசே! மனுஷ்யேர்தாரசே / வழியில் ( பாண்டவர்களின்) ரதங்களின் 

கதியை (அ.றியகிரும்பிக்) கெஞ்சல் சாங்கள் அவர்களுடைய 

தேர்ப்பாகர்களை௮னுஸரிக்கோம். பகைவர்களைவாட்டுபவரே? நாங் 

கள் முறைப்படி தேடிப்பார்த்து உண்மையாக விஷயங்களை அறிந்து 

கொண்டோம். ஸாரதிகள் பார்த்தர்களின் றி த்வாசகைக்குச்சென்.று 

விட்டார்கள், சா ஜேர்தார ! அந் ததிவாரகையில் கருஷ்ணையும் இல்லை; 

மஹாவாதமுள்ளபாண்டவர்களுமில்லை. நரதேவசே.! உண்மையை 

உரைத்தோம், பாண்டவர்களை இப்புவியில் நாங்கள்காணவில்லை, 

பகைவர்களைவாட்பெபவே! நீர் ஸுகமாயிரும், அவர்கள் நசித்து 
விட்டார்கள். நீர் ஸ்வஸ்கமாகஇரும் எல்லாவிததஇனாலும் ௮வர் 

கள் ந௫த்துவிட்டார்கள். பாதர்களிற்சிறக்கவசே ! உமக்கு வர்.தனம். 

மலைகள் வனக்கள் காடுகள் தேசங்கள் நகரங்கள் கராமங்கள் பட்ட 

ணங்கள் இவற்றையுடைய பூமிமுழுவதும் மிச்சமின்்றி எல்லாஇடத் 

இலும் சாங்கள் தேடினோம். பாண்டவர்களைக் காணவில்லை. மனுஷ் 
யேர்த்ரசே ! மறுபடியும் (எங்களுக்குக்) சட்டளையிடும். வேந்தரே! 
இதற்குமேல் பாண்டவர்களை த்தேடும்விஷயத்தில் மறுபடியும் நாங் 
கள்: என்னசெப்பக்கடவோம். வீரசே! ப்ரியமும் மங்கள சாமுமான 
எங்களுடைய இந்தவார்.த்தையையும் கேளும். ௮ரசசே ! ப.தவம் 

சத் இலுதித்தவசே.! மத்ஸ்யராஜனைச்சேோந்தவலும் ஸ-டுதஜா தியில் 

பிறர் தவனும் மிச்கபலசாலியும் த்ரிகா்த்தர்களைப் பெரும்பாலும் பலத் 

தினால்) ரசாசம்செய்தவலுமானசேகன் இசகில் கந்தர்வர்களால் அடித்



விராடபர்வம். க்௩டு 

அத்தள்ளப்பட்டுக் கெடக்கறான். ஈராஇபரே /! விராடராஜ.லுக்குமைத் 

துனனும் ஸேனாபஇயும் கம்பீரமானபுத்தியுடையவனும் ஸுதேஷ் 

ணைக்குஇளையஸேஹோ தானும் கொடியவனும் சூரலும் வீரனும் துன்ப 

மற்றவனும் ஊக்கமுடையவலும் மஹாவீர்யமுள்ளவலும் நீதியும் 

பலமுமுளளவனும் புத்தம்செய்யுமுறைகளை அ௮றிக்தவனும் பகைவர்க 

ளுடையவீர்யத்தைசாசஞ்செய்பவலும் ஸிம்மத்துக்குஒப்பான வன் 

மையுள்ளவனும் குடிகளைக்காப்பதிலும் பகைவர்களைப்பிடிப்பதிலும் 

வல்லவனும் பெரும்மபோரில்பகைவர்களைவென்றவனும் மிகக்கொடிய 

வனும் கெளசவத்தையே முதன்மையாகக்கொண்டவலும் ஸ்த்ரீபுரு 

ஷர்களுடையமனங்களா அனகதபபடுத்துகன்றவனும் தைர்யமும் 

நன்ருகப்பேசும்திறமையும் புத்தத்தில்விருப்பமும் புண்யச்செய்கை 

களுமுள்ளவனும் பொருளின்பங்களுக்கு.ஆதாசமாயிருப்பவனும் மனி 

தர்களுள்உத்தமனும் (பகைவர்களுடையபெருமையைப்) பொருதவ 

னும் கொடியகெஞ்சமுள்ளவனுமான வுந்தக்சேகன் ஸூஹாதார்க 

ளோடு ஸ்த்ரீகிமித்தபள்க நடுகிசியில் கந்தர்வர்களால் கொல்லப்பட் 

டான் ; இவனுடையீல் ர ஹிதர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் ) யுத்த 

வீரர்களும் ஆயுதங்களால் அடிக்கப்பட்டார்கள். கந்தர்வர்களுக்கு 

மனைவியும் ௮ழயெஇடையுள்ளவளுமான ஸைரந்த்ரிஎன்கிற ஒருஸ்த்ரீ 

இருக்கிறாள். கொழுப்பும் கெட்ட எண்ணமுமுள்ளவலும் பலசா லியு 

மான அந்தக்செசன் அவளை விரும்பினான். அந்தக்கேசகன் ௮னேக 

பந்துக்களுடன் இசவில்: கந்தர்வர்களால் கொல்லப்பட்டானென் 

னும் வருத்தார்தத்தை நாங்கள் கேட்டோம். சாஜேந்தாரே? ஆகை 

யால், இதுமுதல் பாண்டவர்களை த்தேடும்பொருட்டுச் சாரர்களை எங் 

கும் ஸஞ்சரிப்பதற்காக நீர் ௮லனுப்பவேண்டுமென்பது எங்களுடைய 

எண்ணம். ஈசாஇபசே.! துஷ்டாத்மாவானசேசன் தம்பிமார்களு 

டன் இசவில் கரஈ்தர்வர்களால்கொல்லப்பட்டான். இவ்வளவுமட்டில் 

நாங்கள் கேள்வியுற் றோம். உமக்கு மங்களமுண்டாகட்டும். குரு 

குலத் இல்௨ இத்தவசே /! செய்யவேண்டியகார்யத்தைச்செய்தநீர், இர் 

தப்ரியத்தையும் பகைவர்களுடைய௮வமானத்தையும் கேட்டு, இனி 

செய்யத்தச்கதை உடனே செய்யும்” என்றுசொன்னார்கள். 

 



௧௩௪ ஸ்ரீமஹர் பாரதம், 

முப்பதாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
— Re — 

(miCurigamSear urcirate2argCzGag hs 4Canr gtr Crug gs.) 

பிறகு, தர்யோ தனமஹாசாஜன் ௮ப்பொழு௮ அவர்களுடைய 

வார்த்தையைக்கேட்டு நெடும் மனத்தில்கிர் இத்து ஸபையிலிருக் 

இன்றவர்களைப்பார்த்து இவ்விதமானவார் த்ையைச்சொல்லலானான். 

“(ஸபையோர்களே !) கார்யத்தின்கதியானது உண்மையாக.றிவ 
தற்குமுடியா ததன்றோ ? ஆதலால், நீங்கள் எல்லாரும் நன்றாகஆராய் 

நதுபாருங்கள். பாண்டவர்கள் எங்கேபோயிருப்பார்கள் ? அவர்க 

ளுக்கு௮ஜ்ஞா தவாஸகாலமாகஏற்பட்ட இந்தப்பதின் மூன்றாவ.துவர் 

ஷத்தில் ௮னேகமாகக் காலம்சென்றுவிட்டது; கொஞ்சம்மிகுத 

இருக்கறது. இரதஸமயத்தில் ௮ந்தப்பாண்டவர்கள் இந்த வர்ஷத் 

தின்மிகுதியையும் தாண்டி.விடுவார்களானால் ப்ரஇஜ்ஞையைநிறை 

வேற்றினவர்களும் ஸத்யத்தையும் வாதத்தையும் ப்ரதானமாகக் 

கொண்டவர்க.ளஞுமான ௮வர்களனைவரும் மதப்பெருக்குடையசிறந்த 

யானைகள் போலவும் ஸாப்பங்கள்'2பாலவும் நிச்சயமாகக் கெளரவர் 

களைக்குறித் து, (தல்களால்முன்பு௮னுபலிக்கப்பட்டி ருக்கிற) துக்கத் 

இனால் ௮ இககோபமுடையவர்களாவார்கள். புருஷர்களிற்சிறகத 

பாண்டவர்கள் ஸமமர்த்தர்களும் கற்றறிர்தவர்களும் வல்லமையுடைய 
வர்களும் ஈன்றாகமறைர் இருக்கன்றவர்களுமான சாரர்களால் ஈன்றாக 
உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிற (உபாயத்துடன் கூடின) ஊஹத்தினால் 
அறியத்தக்கவர்கள். கஷ்டமானநிலைமையை ஐுடைந்திருக்கின்ற 

பாண்டவர்கள் அஜ்ஞாதவாஸகாலத்தில் அறியப்படுவார்களாயின், 

கோபத்தை௮டக்கிக்கொண்டு ப் திஜ்ஞஜைசெய் இருக்கிறகாலம் முடிவ 
தீற்குள்ளாகவே மறுபடியும் கானகத்தில்செல்லுவார்கள். தலால், 

(ஈம்முடைய) சாஜ்யமானது நாசமற்றதும் குறைவற்றதும் இரண்டா 

வத ௮சசனில்லாகதும் கவலையற்றதும் பகைவர்களையிழந்ததுமாக 
நெடுங்காலம் நிலைபெற்றிருக்கத்தக்கஉபாயத்தை விரைவாகத்தேடுங் 

கள” என்றான். 

௮ இகவயஸனமுற்றவனான துர்யோதனன் இவ்விதமான வார் 

தீதையைச்சொன்னவுடன், கர்ணன், ஸத்யமும் தர்மமும் ர்த்தமு 
முள்ளலாக்யத்தை (பின்வருமாறு) உரைக்கலானான். LOSES 

இலுஇித்தவனே.! மறுபடியும் இவர்கள்போகவேண்டாம். வேறு



விராடபர்வம், GGT 

சாசர்கள் போகட்டும், சுறுசுறுப்புள்ளவர்களும் யோக்யர்களும் ஸாமா் 

தீ தியமுடையவர்களும் மறைச் துஸஞ்சரிக்குர்தன்மையுடையவர்களு 

மான சாரர்கள் வளப்பமுள்ளவைகளும் கசாமங்களால்கிறைக்தவை 

களுமான பலதேசங்களில் ஸஞ்சரிக்கட்டும். சாஜனே.! அவ்விடம் 

களிலுள்ளனவும் மனத்கைக்கவர்வனவுமான ஸபைகளிலும் சாஜ 

தானிகளிலும் இர்த்தங்களிலும் பற்பலவிசமான '.ஆகாங்களிலும் 

ஸித்தவேஷமும் ப்சாம்மண2வலமும்தரித்து, மறைர்துஸஞ்சரிப்ப 

வர்சளான பாண்டவர்களைத்?தடவேண்டும். ஐ. மனுஷ்யேந்த்ா 7 
நல்லநிபுணா்களும் அதை.றிந்தவர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட 

வர்களும் அவ்விதமாகக் தேடுகின்றதையே ப்ரதானகார்யமாகக் 

கொண்டவர்களுமான-பற்பலசாசர்களால் நல்ல தியுடன் கூடின ஊஹ 

ததால், பாண்டவர்கள் ஈ திகளுடைய (ஸபீபத் திலுள்ள) புதர்களிலும் 

தீர்த்தங்களிலும் கராமங்களிலும் ஈகரங்களிலும் சம்யமான.ஆச்சமங் 

களிலும் மலைகளிலும் குகைகளிலும் தேடத்தக்கவர்கள் '” என்று 

சொன்னான். பிறகு, தமையனானதர்யோ தனனுக்கு உடனதம்பியும் 

அண்ணனான அவனுக்கு ப்மியத்தைபும் ஹிதத்தையும்செய்வஇல் ௮.இ 

கப்பற் றுள்ளவலும் ப்ரா தாவுமான லச்சாஸலனன் அ௮ந்தஸபையில் தன் 

கமையனான துர்யோ தனனைப்பார்த்துப் பின்வருமா.றுசொல்லலானான். 

மனுஷ்பர்களுக்குகாத2ர.! மன்னரே ! நமக்குஈம்பிக்கையுள்ளசாசர் 

கள் காம்கொடுக்கும்வெகுமதியைப்பெற்றுக்கொண்டு மறுபடியும் 

பாண்டவர்களை த்தேடுவதற்குச் செல்லட்டும். ராஜேந்தாசே! கர் 

ணன்பார்க்கச்சொன்ன இடமனைத்தும் நன்முகப்பார்க்கப்படவேண் 

டும். குறிப்பிட்டபடி. சாசர்களனைவரும் சேடவேண்டியவிடங்களில் 

தேடட்டும். பசுக்கள்மூக்குகளால் (முகர்ர்து) ௮றிகின்றன. ப்சாம் 

மணோத்தமர்கள் வேதங்களாலேயே௮றிகிறார்கள். மன்னர்கள்சாசர் 

களால் ௮றி௫ரொர்கள். மற்றஜனங்கள் இரண்டுகண்களா லும்பார்க்இ 

(pt Kan. இழ்ச்சொல்லப்பட்டபடி. சாரபுருஷர்கள் மறுபடியும்மறுபடி, 

யம் தேடட்டும். இவர்களும்இன்னும்மற்றப்பலரும் தேசங்களிலும் 

நகரங்களிலும்தேடட்டும். ௮வர்களுடையக இயாவது வாஸஸ்தலமா 

வது வரலாமுவ.து (ஒன்றும்) அறியப்படவில்லை. அவர்கள் ஈன்றாக 

மறைர் துகொண்டிருக்கிறார்களோ ; அல்லது, ஸமுத்சத் தின் ௮க்கரை 

யைஅடைந்திருக்கன்றார்களோ ; சூரர்களென்சிறஎண்ணமுள்ளவர்க 

ளான௮வர்கள்மஹாரண்யத்தில் ,துஷ்டம்ருகங்களால் தின்னப்பட் 

டார்கசளோ; சிறந்தத்விபச்தையாவஅ அடைக்தார்களோ ) மதத்தை 
கேசில். ப ee eee oe     

. 1 ரச்னங்களுண்ட redo. 

ற கு



SR. ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

இழர்தவர்களான அவர்கள் ஆசையற்றவர்களாக மலைகளிலும் அழை 

தற்கரிய காடுகளிலும் (ஸஞ்சரிக்கையில்) சாக்ஸர்களால் பக்ஷிக்கப் 

பட்டார்களோ ; அல்லது௮னேகவர்ஷங்கள் ௮பக்தையடைந்து நாச 

மடைந்துவிட்டார்சளோ, அரசரே! அதலால், நீர் உம்முடையமன த 

தைக் கவலையற்றதாகச்செய்து ௮டக்கி ௮.திகஊக்கத் துடன்செய்யச் 

கருதிய கார்யத்தைச் செய்யும்” என்றான், 

  

முப்பத்தோராவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
—— Kee — 

(த்சோணர் துர்யோதனனைதோக்கி, பாண்டவர்கள் அமிந்திராரேன்று 

சோல்லி அவர்களைத்தேடூவதற்த ஏற்பாட்டைச்சேய்ததும், பீஷ் 

மர், பாண்டவர்கள்வஸிக்தம்டுடத்துக்தரியலக்ஷ்ணங் 

களையும் அவர்கள் எவ்விதத்திஷைம் ஜயிக்கத்தகாதவர்கள் என் 

பதையும்கூறி அவர்களோடு ஸந்தீயைச்சேயவது அவச்யமேன்றதும்.) 

பிறகு, ஸ-முக்ஷமார்த்தங்களைக்கண்டறிர்தவரான gs Sor ser 

ஸபையின்ஈடுவில் (துர்? யா கனன்முசலானவர்களைப்பார்தத,) 4 அவ் 

விதமானமஹிமையையுடையவர்கள் காசத்சையும்௮அுவமானத்தையும் 

அடையமாட்டார்கள். சூரர்களும் ஈல்லவித்யாப்யாஸம்செய்தவர்களும் 

புச்திசாலிகளும் இந்த்ரியங்களை ௮டக்கினவர்களும் தாமங்களை அறி 

ந்தவர்களும் ஸதியஸக்தர்களும் மஹாசத்மாக்களும் ப்சாதாக் களுமான 

அந்தப்பாண்டவர்கள், நீதி தர்மம் ௮ர்த்தம்இவைகளுடையதத்வத் 
ை௮,றிர்தவனும் தத்தை போலவேமனத்தை௮டக்ெவனும் தாமத 

இலிருப்பவலும் ஸத்யத்தில் உத்ஸா ஹமுள்ளவனும் மூத்தவனும் 

மேலோர்களைவணங்குகன்றவனும் அன்புள்ளள?ஹோாதானும் பெரு 
மையுள்ளவனும் ஸஹோதரரனைவரையும் அ௮னுஸரித் இருப்பவனும் 
அஜாதசத்ருவுமான யுதிஷ்டிரனை௮னுஸரித் இருக்கின்றார்கள், அவ் 
வா.று (தனக்கு) ஸ்வாதீனப்பட்டவர்களும் (தைர்யத் இனால் ஆபத் தக் 

காலங்களிலும்) ௮சைவற்றிருப்பவர்களும் மஹாத்மாக்களுமான௮வ 
ர்களுக்கு நீ.தியில்சிறப்புற்றவனும் கற்றறிர்தவனுமான யுதிஷ்டிரன் 
ஏன் ஈன்மையைஉண்டுபண்ணமாட்டான் ? அதலால், முயற்சியுடன்சுவ 

னித்.துப்பாருங்கள். இன்னும் ஸமயம் தாண்டவில்லை, அவர்கள் ராசத் 
தை அடை. பமாட்டார்களென்ப.து என்னுடைய உறுஇயானஎண்ணம். 

செய்யவே ண்டியகார்யமான து விளம்பமின்றிச் சீக்ரம் ஆலோிக்கப்



லிரர்டபர்வம், கட்ஸ் 

படலாம்; ஈன்றாக.ஐலோசிச்.துச் செய்யப்பட.வேண்டும். இவர்களுடை 

யவாஸஸ்தானமும் நன்கு ஆலோசிக்கப்படவேண்டும், எல்லாக்கார்ய 

ஙிகளிலும் தைர்யத் இனால் நிலைதவறா தமன ச்தைய/டையவர்களானபா 
ண்டுபுதார்களுடையவருத்தார் சத்தை ௮றியத்தக்க;8 இியைச்செலுத் 

தீவேண்டும். எல்லாவிதஉபாயங்களாலும் பாண்டவர்களைப்பார்ப்பத 

ற்கு நீ முயற்சிசெய், தேவதைகளால் எப்பொழுதும்காக்கத்தக்கவர் 

களான ுந்தச்சூரா்கள் (எவ்விகத்தாலும்) ௮றியமுடியா தவர்கள், 

சுத்தஸ்வரூபமுள்ளவனும் ஸத்யலளந்தனும் உததமமான நீதியை 

யுடையவனும் சுத்தனும் ஒளிக்குவியல்களால்கான்குபக்கங்களிலும் 

கிறைந்தவனுமான பார்த்தன், மனிதர்களைக் கண்ணால்கொளுத் தன 

ஓம் கொளுதக்துவான். .இகலால், முயற்சிசெய்யவேண்டும், பராம் 
மணர்களாலும் சாரர்களாலும் ஸித்தர்களாலும் நிபுணர்களான தபஸ்வி 

களாலும் மறுபடியும் மாம் தேடுவோம். மனுஷ் 2யர்தர/ மறைந்து 

வாஸம்செய்கன்ற பாண்டவர்கள், தேடுவதில் 2தாச்சியடைக்தவர் 
களும் பயமில்லாதவர்களும் ௮தை௮றிகதவர்களாலஒப்புக்கொள்ளப் 

பட்டவர்களும் வுந்தத் 2தடுகிநகார்யம்ஒன்றையே மூக்யமாகவுடைய 

வர்களு.பான பற்பலசாரர்களால்  தடத்தக்கவர்கள ” என்லுகூறினார். 

பிறகு, சிறந்தபுத்தியையுடையவரும் UI SGN Ss Hee Fs sar sons 

குப்பாட்டனாரும் சாஸ்தங்களைரன்குகுற்றறிந்தவரும் தேசகாலக் 
களை௮றிந்தவரும் நீஇியையுடையவரும் விசாலமான புத் தியையுடைய 

வரும் சந்தலனுவினுடைய குமாரருமான சேவவ்சதர், மஹாக்மாவான 

ஆசார்யருடைய அக்தவாக்யம்சொல்லிமுடி ந்தவுடன், காரணங்களோ 

டும் அர த்தத்துடனும்கூடிய இவ்விதமானவார்த்தையை உரைக்கலா 
னார். அவர், தர்மங்களை அறிந்தவனும் பாண்டுமஹாராஜனுடைய 

புசல்வலுமானயு இஷ்டிரன் விஷயத்தில் ஈன்றாகஇசைந்ததும் தாமத் 

துடன்கூடியதும் எக்காலத்திலும்மாற்றமுடியாததும் எப்பொழு 

திமே அயோச்யர்களடைவதற்கரியதும் எக்காலத்திலும் ஸா.தச்ச 

ளால்ஸம்மதித்துப் பூஜிச்சப்பட்டதுமான ஒருவாரததையை அந்த 

ஸபையில்சொல்லத்தொடக்கினார். 

* ஸர்வதாமன்களையும் அறிந்தவரும் பசாம்மணருமான ஈம்மு 

டையஆசார்யர்சொன்ன.து (ஸரியே.) சாஸ். தரஜ்ஞான மும் ஈல்லஒழு 
க்கமுமுள்ளவர்களானபாண்டவாகள் நாசச்தை௮டையமாட்டார்கள், 

எல்லா லக்ஷணங்களுமுள்ளவர்களும் நல்லஒழுக்கமுள்ளவர்களும் 

பெரியோர்களுடைய வரையறையில் கட்டுப்பட்டவர்களும் ஸத்யத்தை 

யும் தர்மத்தையும் முதன்மையாகக்கொண்டவர்களும் ஸமயத்தை



க்௪0 ஸீமஹாபாரத்.ம், 

௮.றிச்தவர்களும் ஸமயத்தைப்பா துகாக்கின்றவர்களும் ஈல்லநியமமுள் 

ளவர்களும் ஸாதுக்களுச்குரிய கார்யபாரத்தை வஹிக்கன்றவர்களு 

மான அரதபபார்த்தர்கள் துன்பமடையமாட்டார்கள். தவத் இனாலும் 

தம்முடையவிர்யத்தினாுலும சக்ஷிக்கப்பட்ட வஅுந்தப்பாண்டவர்கள் 

நாசமடையமாட்டார்களென்பது என்னுடைய நிச்சயமானஎண்ணம். 

அவர்கள் எப்பொழுதும் கூஷத்ரியதாமத்தில் நிலைபெற்றவர்கள் ; எப் 

பொழுதுமே கேசவனை அனுஸரித்தவர்கள் ) அதிகவீரபுருஷர்கள் ; 

மஹாத்மா க்கள் ; மஹாபலசாலிகள், அ௮ப்படிப்பட்டபாண்டவர்களை த் 

தேடும்விஷயத்தில் நான் (உனக்குப்) புத்தியை ஈன்குசொல்வேன் ; 

கேள். நன்றாகநீ தியைச்செலுத்துகிறவனுடைய நீதியானது பிறரால் 

௮றிவதற்குவருமையானது. அநதப்பாண்டவர்களைநினைத்து ஈம்மால் 

இப்பொழுது செய்யத்தக்கதைப புததியினால்கிச்சயிப்பதற்காக நான் 

உனக்குச சொல்லப்போகு2றன். ௮தை நீ௮றிர்துகொள், 8யனே 

பெரியோர்களுடையகட்டளையில் கட்டுப்பட்டுகிற்பவலும் ஸத்யத் 

தைத் தவறவிடாமலிருப்பவலுமான தய திஷ்டிசனுடைய இந்த 

ரீதியானது எவ்விதத்இனொாலும் ஈன்றாகச் சொல்லத்தக்கதன் று, 

மேலும், என்னால் ௮துசொல்லத்தக்கதன்று, (ஏனென்றால்,) எனக் 

குச் கெளாவர்களும் பாண்டவர்களும் ஸமானர்கள, பாண்டுபுத்சர்சு 

ளுடையஇருப்பிடத்தை ஆலோசிதது நான் சொல்லுகிறேன். வீணான 
௮ இகப்புலம்பலால் யாதுபயன் ? எங்குதார்மமோ அங்குஜயம். ஏவப் 

பட்டு ஸபையின்௩ஈடுவில் (விஷயதைதஎடுத்து) உரைக்கஎண்ணங்கொ 

ண்ட (ஒருமனிதன்) இவ்வுலகில் தர்மத்தைதுடையும்விருபபத்துடன் 

எல்லாவிதத்தினாலும் தக்கமொழியையே சொல்லவேண்டும். மன் 
னவ. மற்றஜனங்கள் எண்ணினபடி சான் எண்ணவில்லை, பாண்டு 

புத்ரர்களுடையஇருப்பிடத்தைக்கேள். விரர்களான ப்ராதாக்களோ 
(ம் கருஷ்ணையோடும்கூடியவளும் மிக்க£ர்த்தியையுடையவலுமான 

அ௮ந்தமஹாசாஜன் ஏன் தன்லுடையச்சயஸைத் தேடிக்கொள்பவ 

ஞாகமாட்டான் ? ! பாண்டவன் சாஜ்யத் தில்விருப்பமுற்றவர்களானஉங் 

களால் முன்பு பட்டணத்இல்வஞ்சிக்கப்பட்டான்,) எப்பொழுதும் 

அன்பத்திற்கும்உட்படுத்தப்பட்டான்' என்கறவிஷயம் உள்ளபடி உன் 

னால் ௮.றியப்பட்டி ருக்கிறது, அதலால், இயற்சையாகவே நிதியில் 

மஹாஸமர்த்தனான வுர்தயு இஷ்டிரமஹாசாஜன் இப்பொழுது மறை 

ந் துவாலம்செய்கிருன், இக்தஒருவர்ஷகாலம் ஈன்ருகமறைந்து ஸர் 

வோத்தமமான அ௮ஜ்ஞாதவாஸத்தைச்செய்.துவிட்டு நல்லகாலம்உ திக் 

கும்தருணத்தில் ”காம் வரப்போ௫ருன். பகைவர்களைவாட்டெபவனே !



விராடபர்வம், SHS 

ஐ ஹோ .தார்களோடும் த்ரெளபஇியோடும்சேர்ந் திருக்கன்ற பாண்டவ 
வீரனை நி பார்க்கப்போடுமுய். சிறந்தகைகளுள்ளவனேே ! ஈமக்கு 

ஸுகமுண்டாகும்படி (கார்யத்தைச்) செய், பலசாலிகளுள்சறெந்த 

ராஜாவான அதயு திஷ்டிரன் மறைஈ துவாஸஞ்சேய்கறவிடத் தில் மனி 

தர்கள் ஆசையினாலும் மோ ஹத்இனாலும் விபெட்டவர்களாயிருப்பார் 

கள். மஹாசாஜனே ! க்ஷ்த்பியரிற்சிறற தவனே ! பட்டணமோ ௮ல் 

லது ?தசமோ ராஜாவானயு இஷ்டி ரன் வஸிக்கிறவிட த் தில் மனோவயா 

இகளும் பிணியும்உண்டாகா, தானசிலனும் 'பெருங்கொடையுடைய 

வனும் அ௮மைதியுள்ளவலும் (அகார்யத்தில் வெடகமுள்ளவலும் 

௮ன்பும் உண் உமயுமானவாக்கையுடையவலும் சூரனும் தீர்மசீலலும் 

புலன்களைவென்றவலும் மனக்களிபபுடையவனும் புஷ்டியுள்ளவலும் 

பரிசுத்தலும் ஸமர்ததனும் சாஜாவுமான யு.இஷ்டிரன் இருக்றெஇடத் 

இல் ஜனங்கள் அுஸு௫ுயயயும் பொரழுாமையும் ௮ஹங்காசமும் மாத் 

ஸாயமுமுள்ளவர்களாயிரார்கள். தாமாகத் தர்மத்தை ௮னுஸரிப்பார் 

கள், அதிகமான வேசஒலிகளும புண்யசப்தங்களும் கேட்கப்படும் ; 

அதிகதகதினைகளுள்ள ௮ ேகயாகங்களும் கடக்கும், மழைக்கட 

வுள் எப்பொழுதும் அவ்விடத்தில் மழை ஈன்றுகப்பொழிர் கொண் 

டிருக்கும்) ஸம்சயமில்லை; பூமியானது பயிர்களால்கிறைந்தும் கோ 

யில்லாமலுமிருக்கும்; தான்யங்கள் சஸமுள்ளவைகளும் பழங்கள் 

குணமுள்ளவைகளும் பூமாலைகள் வாளனையுள்ளவைகளும் வாக்கா 

ன மங்களகாமானசப்தத்துடன்கூடியதுமாயிருக்கும், சாஜாவான 

யுதிஷ்டி ரனிருக்கிற இடத்தில் காற்றும் இனிமையுடையதாக வீசும். 

௮ல்குளளஜனங்கள் ரோகமற்றவர்களாகஇருபபார்கள் ) கொலையும் 

சிறையிலடைத்தலும் இசா. சாஜாவானயுதிஷ்டிரன் இருக்கெஇடத் 

இல் இருடர்களும் தண்டனைகளும் ஹிம்ஸைகளும் நிச்சயமாகஉண் 
டாகா) சக்தியற்றவர்களும் துஷ்டர்களுமிருக்கமாட்டார்கள். ௮ந்.த 

இடத்தில் பயமும் வந்து௮ணுகாது); ஈல்லஸித்தார்தமானது 

விரோதமின்றி விளங்கும்; அவ்வாறே பசுக்கள் ௮.இிகப்பாலுள்ள 
வைகளும் நல்லபுஷ்டியுள்ளவைகளும் ஈல்லகறவையுடையவைகளும் 

ஆகும்) பாலும் தயிரும் செய்யும், ரஸமும் ஹிதமுமுள்ளவைகளா 

ன்றன ; தீர்த்தங்களும் தெளிக் இருக்கும்; எல்லாப்பொருள்களும் 

மங்களகாமாகன்றன, ராஜாவானயுதிஷ்டிரன் இருக்கிறதேசத்இல் 

சிறர்தகுணமுள்ளபானங்களும் பற்பலவிதஉணவுகளும் கிடைக்கும், 
ம   

1 :வதார்ய;” என்பது மூலம்) ' ப்ரியமாய்ப்பேசுறவன் ' என்பது 
பழையஉரை,



Se ஸரீ மஹாபாரதம்; 

ராஜாவானயு இிஷ்டிரன் இருக்கிறவிடத் இல் ரஸங்களும் ஸ்பர்சங்களும் 

கந்தன்களும் சப்தங்களும் குணமுள்ளவைகளாயிருக்கும்; பார்ச்சுத் 

தக்கபொருள்கள் இனியகாட்சியுள்ளவைகளாயிருக்கும். Bur! இந் 

தப்பஇன்மூன்றாவ துவர்ஷூத.இல் பாண்டவர்கள் வஸிக்றெதேசத்தில் 

தர்மங்கள் ப்ரம்மக்ஷத்ரியவைச்யர்களனைவர்களாலும் நன்றாக ௮லுவ் 

டிக்கப்பட்டவைகளும் தத்தம் குணங்களோடுகூடியவைகளுமாகும், 

JH SOs Bo ஜனங்கள் மிக்க ப்ரீ தியுள்ளவர்களும் ஸந்தோஷமுள் 

ளவர்களும் சுத்தாகளும் குறைவில்லா தவாகளும் தேவதைகளுக்கும் 

௮இஇகளுக்கும் ௮திகமானஸக்காரங்களைச்செய்பவர்களும் எல்லா 

ப்ராணிகளிடக்களிலும் ௮ன்புடையவர்களுமாயிருப்பார்கள், ௮ப்பா ! 

யுதிஷ்டிரன் இருக்கிறஇடத்தில, ஜனங்கள், இஷ்டமானவஸ்துக்களை த் 

தானம்செய்வதில் ௮திகஉத்ஸா ஹமும் எபபொழுதும் தர்மத்திலே 

யே பற்றும் வெளிப்படையானபேச்சும் மேன்2மல் ௮.இகமான 

மங்களங்களும் ஈல்லகாஈ இயம் ஈல்லவிருபபமும் எப்பொழுதும் ஸர் 

தோஷமும் 62ச்வர்யமுமுள் ளவர்களாயிருப்பார்கள், சாஜாவானயு தி 

ஷ்டிரன் இருக்கிறஇடமானது நித்யோத்ஸவங்களால் மிகுந்த ஸர் 

தோஷமுள்ள தும் எப்பொழுதும் மனக்களிப்புற்றதும் செல்வத்தி 
னால் சூழப்பட்ட துமாயிருக்கும், தர்மங்களை ௮.றிர்தவனான ௮ர்தயு இ 

ஷ்டிரன், ஸர வஜ்ஞர்களான தீவிஜாஇகளாலும்௮.றியமுடியா தவன், 

௮ப்பா / அவ்வாறிருக்க, ௮ல்பமனிதர்களால் பார்த்தன் ஒரிடத்தில் 

எவ்வாழு௮றியபபடுவான் ? யுதிஷ்டிரனிடத்தில் ஸத்யமும் உத்ஸா ஹ 

மும் தானமும் ௮.இகமானசாந்இயும் நிலையானபொழுமையும் வெட்க 

மும் செல்வமும் £ர்த்தியும் உத்தமமானதேஜஸுஈம் தயையும் கபட 

மின்மையும் நிலைபெற்றிருக்கன்றன. ஆதலால், நான் உங்களிடத் இல் 

சொல்லியபடி. பார்த்தர்களுடையவாஸஸ்தான த்தையும் அக்கு அவர் 

களுடைய உத்தமமானக தியையும் தலோ?க்கவேண்டும். வேறுவித 
மாகச்சொல்வதற்கு நான் சக்தியுள்ளவனல் லன். குருகுலத் தில. 

த்தவனே ! சான்சொன்னவிஷயத்தை நீஈம்புவாயாகில் இவ்விதமான 

இந்தவிஷயத்தை ஈன்றாக. ஆலோசித்து நீ ஈல்லதென்றுஎண்ணுகறெ 

தைக் காலதாமதமின்றிச் செய், 8யனே ! நான் உனக்கு உரைத்தது 
சம்முடையகுலத்துக்குத் தகுதியுள்ளதன்றோ ”” என்றார். 

 



விராடபர்வம், ௧௪௩ 

முப்பத்திரண்டாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

— Dee — 

(துர்யோதனன் ஊஹத்தினால் பாண்டவர்கள் விராடநகாத்தில இநக்கலா 
மேன்றேண்ணிஸலாசர்மாவைஅளனுப்பியதும், ஸுசர்மா விராட 

நகரத்தின் தேன்பாகத்திலுள்ள பசுக்களைப்பிடித்ததும்,) 

பிறகு, சரத்வா ஐுடையகுமாசசானக்ருபர், அப்பொழுது (துர் 

யோதனனைப்பார்த்து), “(ராஜனே பிராயமுதிர்ஈ்தவசான பீஷ்மரால் 

பாண்டவர்களைப்பற்றி யுக்தியுள்ள தும் காலத்திற்குத்தகுக்கதுமான 

வார்த்தைசொல்லப்பட்ட து.தாமாரத்தங்களோடுகூடியதும் மிக்கதோர் 

தீதியானதும் முற்றிலும் உண்மையானதும் (தகுஈ்த) காரணங்களோடு 

கூடியதுமான பீஷ்மருடை பவ.சனமானது அந்த (ப்பாண்டவர்களை த் 

தேடிக்கண்டுபிடிக்கும், விஷயத்தில் பொருத்தமானது, என்னு 
டையவார்தீதையையும்கேள். அவ்விடத்தில் அவர்களுடையக தியும் 
இருப்பிடமும் ஈன்றாகதுலோ௫ிக்கப்படவேண்டும். இப்பொழுது (ஈம 

க்கு) ஹிசமாயிருக்சக்கூடியநிதியானது ௮வ்விஷயத்இல் செலுத்தப் 
படவேண்டும். லயே ! பகைவன் அல்பனாயிருக்கா லும் மேன்மை 

யடையஎண் ணுபவனால் உபேச்ஷிக்க ததக்சவனல்லன், ஞூரர்களும் கற் 

பேக்ஷைபைண்ண த் 

திகாதவர்களென்பஇல் யாதுஸந்2தஹம்? ஆதலால், கானகம்சென்ற 

மஹாத்மாக்களானபாண்டவர்கள் தங்கள்கருத்தை வெளியிடாமல் 

ற்றிக்தவர்களும் பலசாலிகளுமானபாண்டவாகள ௨ 

மறைந் திருக்கையில் நல்லகால மும் உண்டாயிருக்கும்பொழு.து தம் 

நாட்டிலும் பிறராட்டிலும் தன்பலம் அறிந் துகொள்ளத்தக்கது, பாண் 

டவர்களுக்கு வருச்தியடையுங்காலம் வர் துவிட்ட து ; ஸம்சயமில்லை, 

மஹாத்மாக்களானபார்த்தர்கள் ப்ரதிஜ்ஞைசெய்தகாலம்கழிர்தபிறகு 
மஹாபலசாலிகளும் பெரியஉத்ஸா ஹமுளளவர்களுமாவார்கள். பாண் 

டவர்கள் அளவுகடந்த வல்லமையுள்ளவர்களல்லசோ ? ஆதலால், 

௮வர்களுக்கு௮பிவருத் இிகாலமானது வர் இருக்கும்தருணத்தில் நாம் 

௮வர்களோடுசேர்ந்து நன்றாகப் போர்புரியும்படி. சேனையும் பொக்கச 

மும் நீதியும் ஏற்படுதிதக்கொள்ளவேண்டும். நீ, மேன்மைக்குக் 
காரணமாகஎண்ணுவதும் பலசாலிகளும் துர்ப்பலர்களுமானஎல்லா 

மித்ரர்களிடககளிலும் நிச்சயமாகஇருப்பதுமான உன்னுடையபல 

தீதை௮றிந்துகொள். பாரத! பயனுளைளதம் பயனற்றதும் நடுத்தர 

முமானபலத்தை௮றிர்து தன்னாட்டி ஓம்பிறர்காடுகளிலும் தன்பலம்



௧௪௫ ஸ்ரீமஹா்பாரதம், 

அறியவேண்டும். அவ்வாறே பகைவர்களேோ$ி ஸாமதானபேததண் 
டங்களாலும் கப்பங்கட்டுதலாலும் ஹி திகவெறுப்போடாயினும்விருப் 
போடாயிலும் ஸந்திசெய்துகொள் வோம். பலஹீனர்களானபகை 
வர்களைர்யாயத் தினால் ௮டக்கிப் பலத் தினால் (அவர்களை) வணங்கும்படி 
செய்து மித்ரர்களை பும் ஸமாதானப்படுத்தி ஸேனையையும்ஸுகமாக 
இருக்கிறகாவென்று விசாரிக்கவேண்டும். உன்னுடையபொக்கசத் 
தனாலும் ளேனையினாலும் ஈன்றாகவ்ருத்இயடைக் இருக்கின்ற நி ஈல்ல 
ஸி இியைப் பெறுவாய், எதிர்த் துவருகிறபலசாலிகளான வேறுபகை 

வர்களோடும் தமதுபலத்தினாலும் வாஹனத்இனாலும் குறைவுபட்டி 
ருக்கெறபாண்டவர்க?ளாடும் நீ போர்புரிவாப். மனுஷ் யேர்த்ர / இவ 

வாறு எல்லாவற்றையும் நீ ஈன்குசிச்சயித்து, தகுந்தசாலத்தில் நயா 

USMS HMMA நடந்துகொள்வாயாக, (இவவிதம்செய்தால்) 

வெகுசாலம்ஸுஈகத்தைஅடைவாய் '” என்றுகூறினர். 
பீஷ்மரும் த2சாணரும் க்ருபரும் கர்ணன் துச்சாலனன்முத 

லானவர்களும் இவ்வாறுசொல்லியபின் துர்யோதனன் மஹாதமாக் 
களான ௮வர்கநடையவார்த்தையைக் ட்டு ஒருமுஹூர்த்தகாலம் 

ஆலாத்து மந்தரிகளைப்பார்த்து, (ஓ! மந்த்ரிகளே 7) ஜனங்களால் 

நிறைந்தஸபையில் ஸல்லாபங்கள் நடக்கும்தருணத்தில் நான்இதை 

முன்னம்கேட்டிருக்கிறேன், தரர்களும் சாஸ்ச்ரக்களை ௮றிந்தவர்களு 

மான பராஜ்ஞர்களுடைய புத் இநிச்ச.பத்தையும் ஸமர்த்தர்களுடைய 
ஸாசாஸாரங்களையும் நீதியாகிறகண்ணால் நான்றுறிந் திருக்கிறேன். 

தைத்யர்களோடும் மனுஷ்யாகளோடும் ராக்ஷஸர்களோடும்கூடின 
மண்ணுலடல் இக்காலத்தில் தோள்வலியிலும் ஆண்மையிலும் தைர் 

யத்திலும் சரிரபலத்திலும் இந்த்ரணுக்கொப்பான நான்குபுருஷச்ரே 

ஷ்டர்கள் பூமியில் பலத்தில் (எல்லா) ப்ராணிகளிலும் றப்புடைய 

வர்கள். பலத்தில் அவர்களுக்கு ஒப்பு ஒருவரும்இல்லை. இவர்கள் 

எப்பொழுதும் ஒத்தமனோபலமும் நிறை ததேஹபலமும் ஆண்மையு 
முடையவர்கள். (அவர்கள் யாவசெனின்,) பலதேவரும் பீமனும் வீர் 

யசாலியானமத்சராஜனும் நாலாமவனான€சகனுமாவர், அவர்களைக் 

காட்டிலும் ந தாவதுபுருஷனை சாம்கேட்டதில்லை. இவர்கள், ஒரு 
வருக்கொருவர் 2வற்.றுமையில்லா தபலமுடையவர்கள் ; ஒருவரை 

யொருவர்வெல்வ இல் விருப்பமுற்றவர்கள் ; மல்லயுத்தத் இல் விருப்ப 

முள்ளவர்கள் ) எட்பொழுதுமே கோபங்கொண்டமனமுள்ளவர்கள், 

அற்தரம்பிக்கையினால் என்மனத்தில் (எப்பொழுதும்) புகுக்திருக் 

இன்ற வ்ருகோதானை நானறிவேன். பாண்டவர்கள்உயிருடனிருக்கறார்



விரரடபர்வம். 

களென்ப.து வெளிப்படை, ௮வர்களுள்பீமஸேனனே சேகனைக்கொன் 

றவனென்று கான் எண் ணுகறேன் ; ஸைச்த்ரியை தசெளப தியென்று 

நினைக்கிறேன். இவ்விஷபத்தில் ஆ?லாசனைசெய்யத்தக்க இல்லை. க்ரு 
ஷ்ணையினிமித்தமாகப் பீமளஸேனனால் சந்தர்வனென்றைவ்யாஜத்.இ 

னால் மஹாபலசாலியானசசேகன் இரவில் கொல்லப்பட்டி.ருப்பானென் 

றுஸந்தேஹிக்கிறேன். பிமஸேனனை த்தவிர வேறுஎவன் ஆயுதமின் 

றிப் பலத் தினால் சீசகனைக்கொல்வதற்கும் ௮வ்விதமே கைவன்மையால் 

(அவனுடைய) எல்லாஅம்கங்களையும் பொடியாக்குவதற்கும் ௮வ் 

வாறேடிப்பதற்கும் தோலையும் மாம்ஸத்தையும் எலும்பையும் விரை 

வாகப்பொடிபண்ணுவதற்கும் சக்தியுள்ளவனாவான் ? இது வேறுஉரு 

வத்தைஎடுத்துக்கொண்டு (மறைச் அவாஸஞ்செய்சன்ற) பீமனுடைய 

செய்கையே, நிச்சயமாக க்ருஷ்ணையினிமித்தம் ஸ-டுதபுத்ரர்கள் கந் 

தர்வனென்கிறவயாஜக்தினல் பீமனேைனால் இரவில்கொல்லப்பட்டு 

விட்டார்கள் ; 8யமில்லை. பிதாமஹரால் தேசத்இற்கும் ஜனங்களுக் 

கும் உசைச்கப்பட்டகுணங்களை மத்ஸ்யதேசத் இில்பலவாறு கான் சட் 

டிருக்கிீறன். மனத்தைக்கவர்வதான விராடஈகாமென் னும்பட்டண 

தீதில் பாண்டவர்கள் மறைர் துவாஸஞ்செப்கிறுர்களென்று எண்ணு 

கிறேன். (ஆதலால்) அந்தப்பட்டணத்தைக்குறித்து யாத்சையானது 

செய்யப்படலாம். நாம் மச்ஸ்பதேசத்துச்குச்செல்வோம்) பசுக் 

கூட்டத்தையும் கைப்பற்றுவோம். பசுக்கூட்டமானது (கம்மால்) 

கவாப்பட்டால் அர்தப்பாண்டவர்களும் கிச்சயம்போர்புமியவருவார் 

கள், குறித்தகாலம்முடி வடையுமுன் பாண்டவர்களை நாம் பார்த்தால் 

மறுபடியும் வேறுபன்னிரண்டுவாஷகாலம் கானகத்தில்ப் வேசிப்பார் 

கள், ஆதலால், இவ்விரண்டனுள் ஒன்.றுகடைத்தாலும் ஈமக்கு லாப 

மாகும்; இவ்விஷயத்தில் ஈம்முடையபொச்சசம்வளர்ச்சியடையும் 

பசைவர்க்கும் நாசமுண்டாகும். * முன்பு பு.திஷ்டிரரால்போஷிக்கப் 

பட்டவன் துர்யோதனனைஎவ்வாறு அடைவான்?” என்$றேஇந்தவா£த் 

தையையும் இக்தவிராடன் என்விஷயத்தில் ௮வமதிப்புடன்சொல்லு 

இரான். ஆதலால், இஃது ௮வச்யம்செய்யத்தக்க து. Hf BO SOUL 

தேசத்தைக்குறித்துப் படையெடுக்கவேண்டும். உங்களனைவர்களுக் 

கும் ப்ரியமாயிருக்குமாயின் இதுசரியானஉபாயமென்று நான்எண் 

Be? pen” cron gia Benen. 

பிறகு, தரிகர்த்ததேசத் துக்குராஜனும் தேர்க்கூட்டங்களைக் 
காப்பவலும் பலசாலியுமான ஸுாசர்மாவானவன் விரைவாகக்கர்ண 

னுடலும் தச்சாலனனுடனும் முந் இயேபேசிக்கொண்டு அந்த 

௧௯



க ௪௬ ஸ்ரீமஹர்பர்ர்தம். 

| யத் .துக்குரிபஇவ்விதமானவார்,த்தையைச் சொல்லலானான். * (ப்சபுவே, 

முன்னமே மத்ஸ்யதேசத்தார்களாலும் ஸால்வதேசத்தார்களாலம் 

சேகயர்களாலும் அடி.ச்கடிவஞ்சிக்கப்பட்டி ருக்கிறேன். மதீஸ்யாஜ 

ளைச்சேர்ர்தவனும் ஸ-டிதஜாியில்பிறக் தவனும் பலசாலியுமான 

இசகனாலஓும் அடிக்கடி பந்துக்களோடுகூடினரான் பலாச்சாரமாக 

ஹிம்ஸிக்கப்பட்டி ருக்கிறேன் '? என் றுசொல்லி, ௮ர்.தஸ-ஈசாமாவான 

வன் கர்ணனை ஈன்றாகப்பார்த்துப் பிறகு தர்யோதனனைநோக்கி, 

ராஜனே! மத்ஸ்யராஜனால் என்னுடையதேசமானது அடிக்கடி 
ஹிம்ஸிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பலத்தினால் ௮.இிககர்வங்கொண்டவ 

னான சேகன் முன்பு௮வனுக்குழுக்யனாயிருந்தான். கோபமுள்ளவ 

னும் ( ஒருவராலும்) ஜயிக்கமுடி.யாகவனும் பகைவர்களைவெல்லுகன்ற 

வனும் பா£ஸித்தமானபலமும் அண்மையுமுள்ளவளும் பாபங்களைச் 

செய்பவனும் கொடியசெய்கையைய/டையவனலுமான அுக்தக்செகன் 

அ௮ர்தவிராடஈகாத்இல் கந்தர்வர்களால் கொல்லப்பட்டான். ராஜனே! 
அ௮வன்கொல்லப்பட்டபிறகு விராடன் கொழுப்புக்குலைந்தவலும் 

ஆதாசமற்றவனும் உத்ஸா ஹத்தையிழர்தவலுமாயிருப்பானென்பது 

என்னுடைய எண்ணம். தோஷமற்றவே ! உனக்கு விருப்பமிருந் 

தால்௮ர்தமத்ஸ்யதேசத்தில படையெடுப்பது எனக்கு ஸம்மதம். 

எல்லாக்கெளாவர்களுக்கும் மஹாத்மாவான கர்ணனுக்கும் இது 

பெரிதும் மிகமுக்யமுமான கார்யமாயிருக்கலாமென்.று நான் நினைக் 

கிறேன். தனதான்யங்களால்கிறைந்த ௮ந்தவிசாடனுடைய சாஜ்யத் 

கைக்குறித்து ராம் படையெடுத் துச்செல்வோம். ௮வனிடத்திலுள்ள 

பற்பல தனங்களையும் பொருள்களையும் காம் கொள்ளையிடுவோம்; ௮வ 
னுடைய க்சாமங்களையும் தேசங்களையும் தண்டுதுண்டாகப் பங்கிட்டு 
ஸ்வா தீனப்படுத்தக்கொள்வோம் ; காட்சிக்கனியவனே / அல்லது, 
பலத்,இனால் (அந்தப்) பட்டணத்தைத் தன்பப்படுத்தி ௮னேகமும் 

பற்பலவிதமுமான அயிசக்கணக்கானபசுக்களைக் சவர்வோம்) சாஜ 

னே / கெளாவர்களோடும் த்ரிகர்த்தர்களோடும் மற்றஎல்லாமஹாசதர் 
சளோடும்சோர்து ௮வனுடையபசுக்களைக் கவர்வோம்) அல்லத, 

அவலுடன் ஸந்தியைச்செய் தகொண்டு ௮வனுடையஆண்மையை 

அடக்குவோம்) அவனுடைய ஸளேனையெல்லாவற்றையுங்கொள்் று 

அவனை வசப்படும்படியாகவே செய்துகொள்வோம். அவனை நீதிபி 

னால் வசப்படுத்திக்கொண்டு நாம் ஸாகமாக வஸிப்போம். உவ்களுச் 
ரும் பலத்தில்வ்ருத்தியுண்டாகும்) ஸந்தே ஹமில்லை'” என்றான். 

அவனுடைய அந்தவார்த்தையைக்கேட்டு, சர்ணன், ராஜாவை 
கோக்க, 4 (ராஜனே!) ஸுசர்மாலினால் ஸமயோசிதமான இவ்வித
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ஈல்லவார்.த்ைசொல்லப்பட்ட த. ஆதலால், ஸேனையைஒன்றுசே்த் 

க்கொண்டு விரைவாகப்புறப்படுவோம். இது உனக்கு விருப்பமா 

பிருப்பதுபோல எனக்கும் விருப்பமாயிருக்றெது. நீஎண்ணுறெ 

வண்ணம் ஸைன்யங்சளைப்பகுத்துக்கொண்டு செல்லுவோம். அறி 

வுள்ளவரும் குலத்திலுள்ளவர்களுள் பிராயமு திர்ர்தவரும் ஈம்௮னை 

வாகளுக்கும் பிதாமஹருமான பீஷ்பரும் ஆசார்யரானத்சோணரும் 

கற்றறிந்தவரான க்ருபரும் ஸுபலனுடைய குமாரனான சகுனியுமா 

இய௮வர்களனைவரும் எண்ணுறெபடி. படையெடுத் தச்செல்ல வி இக்க 

லாம். சாஜனே ! காம்ுலோ௫ தீதுக்கார்யத்தைகிறைவேற்றுவதற்காக 

விசைந்துசெல்வோம். பொருளும் வலியும் ஆண்மையும்குறைச் தபாண் 
டவர்களால் ஈமக்கு என்னகார்யம்ஆகவேண்டும் ? அவர்கள் முற்றி 

மே காணுமற்போய்விட்டார்களோ ;) அல்லது, எமனுடையவீட் 
டை அடைந்துவிட்டார்களோ. பாரத! அதலால், நீ பெரிதான௪து 

சங்கபலத்தால்சூழப்பட்டு எல்லாலைன்யச் டனும் செல்வாய், ௮ந்த 
விராடறுடைய பலவிதமானபசுக்களையும் தனங்களையும் கைச்கொள 

வோம்” என்றுசொன்னான். பிறகு, துர்மயீயோதனமஹாராஜன் ஸூர்ய 

குமாரனான அந்தக்கர்ணனுடைய வார்த்தையைக்கேட்டு, உடனே 

(தன்னுடைய) கட்டளையில்எப்பொழுதும் கட்டுப்பட்டி ருப்பவனான 

அச்சாலனனைகோக்க, தானே விசைவாகக் சட்டளையிடலானான். 

£ (துச்சாஸன .) பெரியோர்களோடு ஈன்றாகதலோடத்து விரைவில் 

ஸேனையைத்தஇிரட்டு, நாம் எல்லாக்கெளரவர்க?ளாடும் சேர்ந்து உத் 

தேித்தபடி (மத்ஸ்யதேசம்) செல்வோம். மஹாசதலும் முக்தியே 

(or Sout Sonor Sunt Ly Mar Bev) மிக்கமுயற்சியுள்ளவனுமான ஸ-ு 

சர்மாவோ ப்ரஸித் இபெற்றபலமும் பெளருஆமுமு.ள்ள எல்லாதீரிகர்த் 

தீர்களோடும் உத்தே௫ித்தபடி விராடஈகாமென்லனும் தேசத்தைக் 

குறித் துச்செல்லட்டும். நாம் வேொருதினத்தில் செல்வத் இனால் 

௮ இகமாககிறைந்ததும் (கனதான்யங்களோடு) நஈன்றாகச்சேர்க்கை 

பெற்றதுமான மத்ஸ்யராஜலுடையதேசத்தைக்குறித்துப் பின்புறத்தி 
லேயே செல்வோம். ஸுசர்மாவினால் மத்ஸ்பராஜனுடைய கோதன 

மானது ௮பஹரிக்சப்படும்பொழு.து விராடன் படைகளை அழைத்துக் 

கொண்டு தரிசாத்தர்களோடுபோர்புரிவான். கெளாவர்கள் மறுநாள் 
௮ர்த விராடஈகாத்தில் பசுக்களைப்பிடி க்கட்டும். அப்பொழுது பசக் 
கள் நிமித்தமாகப் பாண்டவர்கள் கெளாவர்களோடுபோர்புரிவார்கள், 
(ஆதலால்,) உத்தேசித்தபடி தரிகர்த்தர்கள் விராடஈகாத்தினுடைய 
ஸமீபத்தில் அவ்வாறு சென்று விரைவாகப் பசுமர்தையை௮டைர் து



௧௪௮ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

பெரியகோதன த்தை ௮பஹரிக்கட்டும். ராம் ஸேனையை இரண்டாகப் 

பகுத்துக்கொண்டு அழகும்குணமுமுள்ள லக்ஷ்க்கணக்கான இந்த 
விராடனுடைய பசுக்களைப் பிடிப்போம்!” என்றுகூறினான். போர்த் 
தகுதியும் கொடிகளும் பலத்தால்மேன்மையும் பழிக்குப்பழிதீர்ப்ப 

இல் விருப்பமும் பசுக்களிடத்தில் பேராசையும் மிக்கபலமுமுள்ள 

HES சஇிகர்களனைவர்களும் உத்தேடுத்தபடி மத்ஸ்யராஜனுடைய 

தேசத்தைமுடைச்தார்கள். பிறகு, ஸுசர்மாவானவன் க்ருஷ்ணாஷ் 

டமிதினத்தில் (விராடனுடைய) பசுக்களைச்சுவர்ர்தான். மன்னரே! 

opi Ber & Mev மஹாவீர்யமுள்ளவர்களான கெளரவர்களெல்லாரும் 

' ஒருங்குகூடி மாத்ஸ்யர்களுடைய தேசத்தின்ஜரிடத்தில் க்ருஷ்ண 

பக்ஷம் ஈவமிதிதியில் ஐபிரக்கணக்கானபசுக்கூட்டங்களைப் G9 FST 
கள, 

முப்பத்துமுன்றாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
—— BK ee - — 

(கோபாலர்கள் ஸுசர்மாபசுக்களைக்கவரீந்ததை விராடனிடத்தில் தேரி 
வித்ததும், விராடன்ழதலானவர்கள் யுத்தத்துக்தப்புறப்பட்ட தும், 

யுதிஷ்டிரர் தங்கள் யுத்தஸாமர்த்தியத்தைவிராடனுக்தத்தேரி 
வித்துத் தாழம் ப்ராதாக்களோடூ புறப்படடதும்.) 

மஹாராஜ ர! பிறகு, ௮ளவற்றதேஜஸுஈள்ளவாகளும் கபட 
மானவேஷங்களை ததரித்தவர்களும் மஹாத்மாக்களும் விசாடககரத் 

இல்வாஸஞ்செய்துகொண்டு அந்தவிராடராஜனுக்கு ஊழியக்களைச் 

செய்பவர்களுமான அந்தப்பாண்டவர்களுக்கு அ௮ஜ்ஞாதவாஸகால 
மானது அவ்விடக் இலேயே ஈன்றாகக்கழிர் துவிட்டது. இசகன்கொல் 

லப்பட்டபிறகு, பகைவிரர்களைக்கொல்பவனானவிராடராஜன் குர்இ 

புத்ரரானபு இஷ்டி ரரிடத்தில்௮ திகமானகெள[வத்தைப்பாராட்டினான். 
பரதகுலத்தில்பிறந்தவமே / பிறகு, அந்தப்பதின் மூன்றாவ துவர்ஷூத் 
இன்முடிவில் ஸுஈசர்மாவினால் (விசாடனுடைய) ஏராளமாளகோதன 

மானது விரைவாக௮பஹரிக்கப்பட்டது. பிறகு, பெரிதானசப்தமுண் 

டாகியது. புமுதியும் காயத்தை ௮ளாவியது, சங்கங்களின்சப்த 

மும் துர்துபிகளின்கோஷமும் பேரிகளுடையபேரொலியும் முழங் 

இன. பசுக்களுடையதும் குதிசைகளுடையதும் சதங்களுடையதம் 
ermine ene a ee கவன் அ வ யவ வசி et வயம் a te erm ae ge ன 

I இங்குஒருப தம்விடப்பட்டது.
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யானைகளுடையதும் காலாட்களுடையதுமான சப்தமுமுண்டாயிற்று, 
இவவாறு ஜமுந்தத்ரிகர்த்தர்கள்படையெடுத்துவர் த மத்ஸ்யராஜனு 

டையபசுக்கூட்டத்தைக் கவரும்பொழுது கோபாலர்கள் தடுத்தார் 

கள். பாரத. பிறகு, அனேகத்ரிகர்த்தர்கள் பசுக்கூட்டத்தை எரா 
ளமாகக்கைப்பற்றி விரைவாசச்செல்லுகன்ற குதிரைகளாலும் தேர்க் 

கூட்டங்களாலும் சாற்புறத்திலும்சூழ்ர்து யுத்தத்தில் (தாங்களே) 
வெற்றிபெறுவோமென்பதில் தைர்யக்கொண்டு கோபாலர்களை௪ இர் 

த்துப் போர்புரிந்தார்கள். பசுக்களுடையகூட்டத்தில் பற்று த.லுடை 

யவர்களானஅ௮ந்தக்கோபாலர்கள் ப்ராஸங்களையும் தோமாங்களையுல் 

கையில்கொண்டவர்களான அனேகவீரர்களால் ஹிம்ஸிக்கப்பட்டா 

௮ம் பலத் இனால் தரிகாத்தவீரர்களைஎ இரத் துத்தடுத்தார்கள், பசாக்ஷ 

கர்சள், கோடாலிகளாலும் உலக்கைகளாலும் பிண்டி.பாலங்களாலும் 

முத்காக்களாலும் பலவிதமான துன்புறுத்தலாலும் கான்குபுறத்திலும் 

குதிரைகளை வருத்திஞர்கள். (கோபலர்களால்) துன்புறுத்தப்படுகின் 

றவர்களும் மிக்ககோபங்கொண்டவர்களும் தேரின்மீதேறிப் போர் 

புரிகின்றவர்களுமானீ வஅந்தத்ரிகர்த்தர்கள் ௮ம்புமழைகளைப்பொழி 

ந்து பலத்தினால் கோபாலர்களைஒடச்செய்தார்கள், ராஜூ! பிறகு, 

கோபாலர்கள் ஹிம்ஸிக்கப்பட்டுப் புறங்காட்டி ஓடும்பொழு.து யெளவ 
னமுடையவர்களும் மிகப்பயந்தவர்களுமான சிலமீகாபாலர்கள் பெரு 

மூச்செறிந்த புழுஇபடிர்த மேனியையுடையவர்களாய் ௮தி3வகத் 

தோடு விராடநகாத்தைவந்தடைந்தார்கள், (அந்தப்)பசுக்காப்பவர்க 

ளானமனிதர்கள் விராடரகாத்தைதடைந்து பாண்டவர்சளோடு ஸபை 
யில்வீற்றிருப்பவனும், சூரர்களும் குண்டலங்களையும் தோள்வளை 

களையும்௮ுணிந்தவர்களுமான யுததவிரர்களால் சூழப்பட்டவலும், 

ஸா துக்களோடும் பண்டி தர்களோடும்கூடியவலும்,ராஜச்ரேஷ்டனும், 

மர்த்ரிகளால் சூழப்பட்டவனுமான விராடராஜனைச் சச்சம்கண்டு, 

1 ராஜேர்தாரே ! பந்துக்களோடுகூடினஎங்களை யுத்தத தில்ஜயித்து 
௮வமஇத்து உம்முடைய,அறுபதினாயிரம்பசுக்களை தீரிகர்த்தாகள் ஒட் 

டி.க்கொண்டுசெல்லுசன்றார்கள், அவைகளைச் இருப்பும். உமதுபசுக் 
கள் ௮ழிர்துபோகவண்டாம்”” என்றுசொன்னார்கள். 

௮க்தக்கோபாலர்களுடையவார் த்தையைக்கேட்டு, பகைவர்களை 

அடக்குபவனான அந்தவிராடராஜன் ॥தங்களாலும் யானைகளாலும் 

குதிரைகளாலும் வயாபிக்கப்பட்டதும் காலாட்களாலும் கொடி.மால் 

களாலும் ௮டரந்த.துமான மாத்ஸ்யர்களுடைய பெரியஸேனையை (யுத் 

தத்துக்காக) ஒருங்குசேர்த்தான், பிறகு, ராஜாக்களும் சாஜபுதாரர்க



கட ஸ்ீமஹாபாரதம், 

ளும், கார் தியள்ளவைகளும் காற்று. நுழையவும்இடமில்லாகவைக 

ளும் ஈன்றாகத் தரிக்கத்சக்சவைகளுமான சவசங்களைத் தனித்தனி 
யாகத் தரித்துக்கொண்டார்கள், பொற்கவசமணிந்தகு இசைகளை த் 

தனித்தனியாக சதங்களில்பூட்டினார்கள், சூரர்கள் நாண்கயிறுகளை 

இழுத்து விற்களில்கட்டினார்கள், விராடலுக்கு௮ன்புள்ளதம்பியான 
சதானீகன் உறுஇயுள்ளதும் இரும்பினாற்செய்து உளளும்புறமும் 
புடம்போட்ட பொன்னால்மூடப்பட்டதுமான கவசத்தை அணிந்து 

கொண்டான். சதானீகனுடைய இளையஸ3ிஹாதானான மதிராக்ஷன் 

எல்லாப்பாரத்தையும்பொ_.றுக்கக்கூடியதும் உறுதியுள்ளலும் பொன் 

மயமழுமான சகவசத்தை௮ணிந்துசொண்டான். மேற்புறத்தில் நூறு 

தாமரைப்புஷ்பங்களும், நாறுசெங்கழுநீர்மலர்களும் ப்ரகாசிக்கின்ற 
அம் மெருகட்ட தங்கமயமான ஜாமுள்ள துமான கவசத்தை ல-டாய 

தத்தன் ௮ணிந் துகொண்டான். வீரனும் விராடனுடையமூத்தகுமா 

ரலுமானசங்களைவன் உறுஇயுள்ள தும் இரும்பினாற்செய்து பொன் 

ஞல்மூடி ௮லங்கரிக்கப்பட்டதும் வெண்ணிறமுள்ளதுமான கவசத் 

தை அ௮ணிர்துகொண்டான். மத்ஸ்யதேசத்துக்குராஜாவான விசா 

டும் நூறுஸ-மிர்யப்[ இமையுள்ளதம் நூறுசுழிகளையுடையதும் 

தூறுபுள்ளிகளுள்ள தும் _நாறுகண்களால்கிறைக்த தம் பிளக்கமுடியா 

த.துமான கவசத்தை௮ணிந்தான், பிறகு, மஹாபலசாலிகளும் தேவ 
தைகள்போன்றவர்களும் (பசைவர்களை) ௮டிக்குந் இறமையுள்ளவர் 
சளுமான யு.த்தவிரர்கள் போர்புரியஎண்ணங்கொண்டு தங்கள தங்க 

ளுக்குரிய பற்பலவிதமானகவசங்சளைப்பூட்டி க்கொண்டார்கள். மஹா 
சதர்கள் துணைக்கருவிகளோடுகூடியவைகளும் ப்ரகாசமுள்ளவைகளு 

மான பெரியதேர்களில் பொற்கவசங்களால்மூடப்பட்ட குதிரைகளைத் 
தனித்தனியாகப் பூட்டினார்கள். ஸடுர்யசர்த்சர்சகளஞுக்கொப்பான தும் 

சத்னங்களாலும் தங்கத்தாலும் ஈன்றாக௮லங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின் 

ற்.துமான மத்ஸ்பராஜனுடையாதத்தில் மிகவும் பெரியகொடியானது 
சதாக்கிக்கட்டப்பட்டது. சூரர்களானக்ஷத்ரியர்சள் பற்பலவடிவமுள் 
ளவைகஞம் ஸ்வர்ணத்தால்செய்யப்பட்டவைகளும் பொன்மயமான 

மாலைசளுள்ளவைகளுமான கொடிகளை ௮வாவர்களுக்குத்தக்சுபடி. 
ரதங்களில்தூக்கக்கட்டினார்கள். (இவ்வாறு) சதங்கள் ஸித்தம்செய் 
யப்படும்பொழு, கங்கர் கிராடராஜனைப்பார்த்து, !! (ராஜே) என் 

னால் தர்மாரத்தகாமமோக்ஷக்களுக்கு ஸாதனமான௮ஸ்தாமான து 
நிஷிச்சேஷ்டரிடச் இனின்று அடையப்பட்டிருக்கெ. நான் கவசம் 

பூண்டு சதத்தின்மீதேறிப் ்'பசுச்சளிருக்கும்இடத்தைக்குறித்அப்



விரர்டபர்வம். க்டுக் 

புறப்படுகிறேன், தோஷமற்றவ?ர/ பலசாலியானஇந்தவலலலும் 
சூரனாகச் காணப்படுகிறான். பசுரக்கனான தந்த்ரீபாலனையும் ௮ச்வ 

ரக்ஷ்கனணான தாமக்ரர் இயையும் ரதங்களில் மும்படி. செய்யும், பசுக்கள் 

நிமித்தமாக (தரிகர்த்தவிரர்கள்) ஒருபொழுதும் இவருடன் போர் 

புரியமாட்டார்களென்பது என்னுடையஎண்ணம்”” என்றார், பிறகு, 

மத்ஸ்ய 2தசத்துராஜாவான விராடன், இளையஸஹோதானான சதா 
கனைப்பார்த்து, ** (௪.தாமீக 1) கங்கர், சமையல்காரனான வலலன், வீர்ய 

மூடையவனான தாமக்ரந்தி, பசுக்களைக்காப்பவனான தந்த்ரீபாலன் 

இவர்கள் புருஷச்சேஷ்டர்களும் சூரர்களும் மிக்கவிரபுருஷர்களும் 

Roh SEQ IT dH ஒப்பானவர்களுமாயிருத் தலால், இவர்கள் யுத் 

தஞ்செய்வார்களென்பது என்னுடையஎண்ணம். இவ்விஷயத்தில் 
ஸம்சயமில்லை. இவர்களுக்கும் தவஜங்களும் பதாகைகளுமுள்ள 

தேர்கள்கொடுக்கப்படலாம், (இவர்களும்) விசிதாரமும் உறுஇயுள் 

ளனவும் லேசாயிருக்கின்றனவுமான கவசக்களைச் சரீரங்களில் பூண்டு 

கொள்ளட்டும். இவர்களுக்கு ஆயுதங்களும் கொடுக்கவேண்டும், 

இவர்கள் ஒருபொழுதும் யுத்தம்செய்யாமலிருக்கமாட்டார்களென் 

பது என்னுடைய ண்ணம்”” என்முசொன்னான். 

ராஜரே! வுந்தச்சதாரிகன் சாஜாவினுடைய அந்தவார்த்தை 

யைக்கேட்டு மனத்இல்2வகங்கொண்டு பார்த்தர்களானஸஹ)ூேவ 
னுக்கும் புஇஷ்டிரராஜருக்கும் பீமனுக்கும் ஈகுலலுக்கும சதங்களைக் 

கொடுத்தான். அரசனால் விரைவாகக் கட்டளையிடப்பட்டஸாச இகள் 

ராஜபக் தியைமுன்னிட்டவர்களாகி ரதங்களைக்கண்டு விரைவாகக் கு.இ 

ரைகளைப்பூட்டினார்கள். விசாடன் சிறந்தசெய்கையுள்ள அர்தப்பாண் 
டவர்களுக்குக்கொடுத்தனவும் விசித்ரமானவையும் பு தயனவும் உறு 

இயுள்ளனவுமான கவசங்களை ௮ர்தமஹாசதர்கள் சரீரங்களில்பூட் 

டிக்கொண்டு கவசமுள்ளவர்களானார்கள், சாஜச்ரேஷ்டசே.! வேக 
முள்ளவர்களும் மறைக்கப்பட்டஉருவமுள்ளவர்களும் எல்லாச்சாஸ்ச் 

ரங்களி லும்ஸமர் த்தர்களும் மஹாசதர்களும் குருபுங்கவர்களும் சூரர் 
களும் உண்மையானவன்மையுள்ளவர்களும் பாண்டுகுமாசர்களுமான 
நான்குப்சாதாக்களும் கவசமணிர்து உத்ஸா ஹத்துடன் ஸுவர்ணத் 
தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர்களின்மீதேறி ஒருங்குசேர்ர் து கிசாட 
லுக்குப் பின்ன சென்றார்கள். அந்தவீரர்கள் நீண்டனவும் உறு இ 

யுள்ளனவுமான வில்லின்நாண்களைத் தங்கள் வன்மைச்குத்தக்சுபடி. 
இழு,த்.௪ விற்களில்பூட்டினார்கள், பிறகு, ஈல்லஆடைகளை உடுத்த 
வர்களும் சந்தனல்களால்பூசப்பட்டவர்களுமான அர்தவிரர்களெல்



க்டுஉ ஸ்ரீமஹர்பர்ரத்ம், 

லோரும் ௮ரசனால்ஏவப்பட்டுக் குதிரைகளை விரையதட்டினார்கள். 

பொன்னாபாணங்களால் மறைக்கப்பட்டவைகளும் பருத்தவைகளும் 

(பாசத்தை) ஈன்குபொறுக்கும் தன்மைபொருர்தியவைகளுமான னர் 

தீக்குஇிரைகள் தூண்டப்பட்டுப் பக்திகளுடையவரிசைகள் போலக் 

காணப்பட்டன. பயங்கரமானவடி.வமுள்ளவைகளும் மதப்பெருச் 

குற்றகன்னத்தையும் முகத்தையுமுடையவைகளும் புத்தத் தில்ஸமாத் 

தர்களான வீரர்களால் ஈன்குஏறப்பட்டவைகளும் சிறந்தயானைமாவுத் 

தர்களால் ஏறப்பட்டவைகளும் ஈல்லதர் தங்களையடையவைகளும் அறு 

பதுவயதுசென்றவைகளும் மழைபொழிகின்ற மேகங்கள்போன்றவை 

களுமான பெரியயானைகள் ஈகரீந்துபோகின்றமலைகள்்போலப் பின் 

புறத்தில் ராஜாவைக் தொடர்ச் துசென்றன, உறுஇயான ஆயு தங்களை 

யுடையஜனங்களால் சூழப்பட்டதும் ரசங்களாலும் குதிசைகளாலும் 

யானைகளாலும் சூழப்பட்டதுமான விசாடனுடைய gorse Apes 

ஸஷேனையானது அப்பொழுதுஇர்தரனுடைய மஸேனைபோலவிளங்கி 

யது. மஹாரசாஜசே!/ ராஜரே ! பசுக்களுடையலஸ்தானத்தை அடைய 

வேண்டுமென்கறஎண்ணத்துடன் செல்லுகின்ற ௮ந்தவிமாடனை ௮ப் 

பொழுது மத்ஸ்ய'?தசத்தினர்களும் ஸமாத்தர்களும் மேன்மைபெற் 

றவர்களுமான இரு தினாபிசம்வைச்யர்களும் ராஜபுருஷர்களும் எண் 

ளாயிசம் ரதங்களும் ஆயிரம்யானைகளும் இருப தினாபிரம்கு திரைகளும் 

விரைவாகப் பின்தொடர்துசென்றார்கள். பாதகுலத்திலுதித்தவ? ! 

விராடனுடைய அர்தஸனையான.து வஸந்தகாலத்தில் ௮இகபுஷ்பங் 

சளால்கிறைந்ததும் விசிதாமுமானகானகம்்போல அ.இகமாக விளங் 

இயது, 

முப்பத் துநான்காவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(விராடன்ஸேனைக்தம் ஸாுசர்மாவின்ஸேனைக்தம் யுத்தழம், யுதிஷ் 
டிரர்ழதலானவர்களால் கோல்லபபடடவர்களின் தோகை 

யும், விராடனுக்தம் ஸுசர்மாவுக்தம் யுத்தழம்,) 

ஞூரர்களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டி ௬ுக்கன்ற ஸேனையைஉடை. 
யவர்களும் (பகைவர்களை) வெல்லும் தன்மையுடையவர்களுமான 
மாத்ஸ்யர்கள் பட்டணத் திலிருர் துவெளிப்பட்டு ஸுர்பாஸ் தமனஸம 
    

! கவேறுபாடம்,



விராடபர்வம். ௧௫௩ 

யத்தில் தரிகாககாகளை முடைஈமாகள, பசுக்களிடததில ௮௪ 

ஆவலுள்ள வர்களும் மிக்க பலமுள்ளவர்களும் ஈன்ருகஅடிப்பவர்களு 

மான அந்த தரிகர்த்தர்களும் மாதீஸ்யர்களும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட் 

டிருக்கிற ளேனையுடன்கூடி ஒருவரையொருவர்எ இர்த் அப் போர்புரிந் 

தார்கள், பயங்கரமாயிருப்பவைகளும் !2தாமாங்களாலும் அங்குசம் 

களாலும் தூண்டப்பட்டவைகளும் ஸாமர்த தயமும் தலைமைபுமுள்ள 

யானைமாவுத்தர்சளால் ஏறப்பட்ட வைகளும் மகங்கொண்டவைகளு 

மானயானைகளும் ஒன் ?ரோடொன்று எதிர்த்துப் போர்புரிக்தன. சாஜ 

Cr! பரஸ்பரம் அடித்துக்கொள்ளுகன்ற ௮வ்விருஇறத் அுவீரர்களு 

க்கும் ஸடுர்யன் ௮ஸ்தமிக்கும்தருணத்தில் கோசமானதும் நெருங் 

இயதும் மயிர்க்கூச்சம் உண்டுபண் ணுஇன்றதும் யமனுடையகாட்டை 

வ்ருத்திபண்ணுகன்றதும் காலாட்களும் சதங்களும் சிறந்தயானை 

களும் குதிரைவிரர்களும் நிறைக்கணஸேனையின் பெருக்கமுள்ளதும் 

தேவாஸு₹ரர்களின் யுத்தம்போன்றதுமான யுத்தம் உண்டாயிற்று, 

( ௮அந்தஸேனைகள்) ஒன்றையொன்று௪ இர்த்து ௮டி.ச்துக்கொள்ளுகை 

யில், பூமியிலுள்ளபுழு இியான.து உயாக்கிளம்பிற்று ) ஒன்றும் ௮றியப் 

படவில்லை. பறவைகளும் ளேனையிலுண்டானபுழுதியால் மூடப்பட்டுப் 

பூமியில்விமுஈ்கன. ௮ திவேகமாகச்செல்லுகின்ற அம்புகளால் ஸ-டூர் 

யனும் மறைக்கப்பட்டான், அகாயமானது மின்மினிப்பூச்சசளோடு 

கூடிய துபோலாயிற்று, கர்ஜிக்கின்றவர்களும் இடமாகவும் வலமாக 

வும் அம்புகளைஎய்சன்றவர்களஞுமான உலஉற்சிறந்த வீரர்களுடைய 

ஸ்வாணமயமானபின்புறச் துடன் கூடினவிற்கள் மின்னல்கள்போல 

௮சைஈ தகொண்டிரூகன, தேர்கள் தேர்களோடு சேர்க்கைபெற் 

றன, காலாட்கள் காலாட்க2ளாடு சோந்தார்கள். குஇரைக்காசர்கள் 

குதிரைக்காரர்களோடு சேர்ந்தார்கள். மஹாகஜங்கள் கஜங்களோடு 

சேர்ந்தன. யுத்தவிரர்கள் ரணகள த்தில் ௮திககோபங்கொண்டு கத் 

இகளாலும் பட்டஸங்களாலும சக்இகளாலும் தோமசங்களாலும் 

ஒருவரையொருவர் கொன்றார்கள். பரிகாயு தங்களைக் சையில்கொண்ட 

சூரர்களான யுத்தவீரர்கள் ௮.தஇிககோபங்கொண்டவர்களும் உத்ஸா 

ஹமுள்ளவர்களும் ரணகளசத்தில் ஒருவரைஒருவர் கொல்லுகிறவர் 

களுமாக (பகைவர்களை) புறக்காட்டி ஒடும்படிசெய்வதற்குச் சக்தி 

யற்றவர்களானார்கள். (அந்தயுத்தகள த்தில்) ௮றுக்கப்பட்டதலைகள் 

சிவர் இருக்கின்ற €ழ்மேல் உதடுகளுள்ளவைகளும் ஈல்ல மூக்குள்ள 
வைகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கற மீசையுள்ள வைகளும் ஈன்கு 

௮லங்கரிக்சப்பட்டவைகளும் புழுதியினால் காந்தியற்றனவாகச்செய் 

ட ௨௦



௧௫௫ ஸீமஹாபாரதம், 

யப்பட்ட குண்டலங்களுள்ளவைகளுமாகக் காணப்பட்டன, அந்த 

மஹாயுத்தத்தில் கான்குபச்கங்களிலும் வீரர்களால் அறுக்கப்பட் 

டி ருக்கின்ற க்ஷத்ரியர்களுடையசரீசங்கள் ஆச்சாமாங்களுடைய அடி. 

க்கட்டைகள்போலக் காணப்பட்டன. அந்த யுத்தபூமியானத ஸர்ப் 

பங்களுடைய உடல்போன்றவைகளும் சந்தனங்களால்பூ௪ப்பட்டவை 

களுமான கைகளாலும் குண்டலங்களுடன் கூடின தலைகளாலும் சான் 

குபக்கங்களிலும் வயாபிக்கப்பட்டது. .ர்கயுத்தபூமியானது மெல் 

லியதும் பொன்னால் அழகுசெய்யப்பட்ட துமான இரண்டுவஸ்த்ரங் 

களைச் தரித்துக்கொண்டிருக்கன்ற ஈல்ல யெளவனமுள்ள ஒருஸ்த்ரீ 

போலவிளங்கியது, அ.திகமாகப்பெருகுகின்ற சக்.த.த் இனால் பூமியி 

லிருர்.து உண்டானபுழுஇ தணிர்தது. ஸைன்யமானது கோரமான 

மதிமயக்கத்தைதுடைக்து வாம்புகடந்திருந்கது. அப்பொழுது தர் 

மாத்மாவும் பாண்டுநந்தனருமானயு இஷ்டி ஈரும் ஸஹோ.தார்களோடு 

௮ணிவகுத்துக்கொண்டு விராடனுடன்சேர்ந்து (பகைவர்களோடு) 

போர்புரிக்தார். யு. திஷ்டி ரர் தம்படையை ராசாளிப்பக்ஷி போலாக்கிக் 

கொண்டு (அந்தப்பக்ஷிக்குத் தாம்) முகமாயிருந்கார் ) ஈகுலலஹதே 

வர்கள் இரண்டுகிறகுகளானார்கள் ; வருகோதரன் வாலாயிருந்தான். 
௮ந்தயுத்தத்தில் குர்திபுத்ரான யு.இஷ்டிரர் ஆயிரம் தகர்களேக் கொ 

ன்ரார். சஸ்தீரங்களைத்தரித்த எல்லாவிசர்களூள்ளும் இறரந்தவனும் 

மிக்ககோபக்கொண்டவலும் விரனுமானபிம2ீஸனை னே இசண்டா 

யிரம் ரதிகர்களைப் பரலோகத்துக்கு அனுப்பினான். நருலன் முன் 

று ரதிகர்களைக் கொன்றான். ஸஹ தவன் நானூறு ரதிகர்களைக் 

கொன்றான். சதானீகன் நாறுபேர்கமாக் கொன்றான், மதிராக்ஷன் 

நானூறுபோகளைக் கொன்றான். இறெந்கபலமுள்ள சதானீகலும் மதி 

ராக்ஷனும் ௮.இகச்களிப்புற்ற தரிகர்த்தர்களுடைய பெரும்படையில் 

துழைந்து மிக்கபாபாப்புடன் (எஇரிகளோடு) மயிர்பிடி த.துச் சண் 

டைசெய்தார்கள் ) தேராளிகளோடுதேராளிகளாகநின்றும் சண்டை 

செய்தார்கள். தரிகர்த்தர்களுடையபெரும்படையில் நுழைந்தவர்க 

ளான ௮வ்விருவர்களையுக்கண்டு ஸடுர்யதத்தனும் வலலலும் (அவர் 

களைப்) பின்தொடர்ர்துசென்றார்கள், பெரிதான வில்லையேந் தியவ 

லும் மஹாபலசாலியும் விசாடபுத்ரனுமான சங்கன யுத் சத்தில் சூரர் 

களை ஸம்ஹரித்துக்கொண்டு ( தரிகர்.த்தர்களுடைய) பெரும்படையில் 

புகுந்தான். அந்தயுத்தத் இல் 7திகர்களுள்சிறக்தவனான அந்தவிரா 

டன் லர. நூறு ரஇகர்களையும் நூறு யானைகளையும் அவ்வாறே ஆயிரம் 

குதிரைகளையுங்கொள்.று ஒற்றைத்தேருடன் பற்பலவிதமான யுத்த



விரர்டபர்வம், SRG) 

க்இகளில் ஸஞ்சரித் துக்கொண்டு ஸ்வர்ணமயமான சதத்துடன் கூடின 

த்ரிசர்த்ததேதசாதிபதியான ஸுசாமாவை யுத்தத்தில் எதிர்த்தான். 

பெரியவில்லுள்ளவர்களும் மஹாபலசாலிகளுமான ௮வவிருவர்களும் 

பசுக்களின்ஈடுவில் இ£ண்கொளைகள் போல ஒருவசையொருவர் அடித் 

துக்கொண்டு ௮நத ரணகளக்தில் போர்புரிக்தார்கள். மிகுந்தகோ 

பங்கொண்டவர்களும் பொதனுமையற்றவர்களும் ௮ஸ்த்ரங்களில் பயி 

ற்சியுள்ளவர்களுமான சாஜச்சேஷ்டர்களிருவர்களும் கூர்மையுள்ள 

பாணங்களாலும் கத்திகளாலும் சக்இகளாலும் கோடாலிகளா ஓம் 

ப்ரகாடித்தார்கள். பிறகு, ரஇிகர்களான இருவர்களும் சதங்களுடன் 

(புததத். துக்காக) ஒருவ?ராடொருவர்சேரர்து இரண்டுமேகங்கள் 

மழைத்தா ரைகளைப்பொழிவதுபோல சான்குபக்கதஇலும் விரைவா 
கப் பாணங்களைப்பொழிந்தார்கள். அஸ்தமவித்தையில்பயிற்கசியுள்ள 

வாகளான அவவிருவர்களும் ௮இிககோபங்கொண்டு இசண்டுயானை 

கள் தர்தங்களால் ஒன்றையொன் றுபிளபபது போல, கூர்மையுள்ள 

பாணங்களால் ஒருவரைஒருவர் யுத்தத்தில்பிளஈதார்கள், மத்ஸ்ய 

சாஜன் ஸுசர்மாவைக் கூர்மையுளளபாணங்களால்லுடித்து ௮வ 

இடைய மான்குகுஇரைகளையும் வைச் பாணங்களால் அடித்தான்) 

இசண்டுபாணங்களால் ஸார.இயையும் கூன்றுபாணங்களால் கொடி 
யையும் அடித்தான். அவ்வாறே யுத்தத்தில் கொடியமதல்கொண்ட 

வனும் உத்தமமானவுஸ்த்ரங்களை௮றிந்தவனுமான ஸ-சர்மாவும் மத் 

ஸ்யராஜனைக் கூர்மையுள்ள 6ம்பதுபாணங்களால் அடித்தான். சாஜே 

ந்த்ரசே! அப்பொழுது பெரியயுத்தத் தில் ௮வ்விருவர்களுடைய ஸைன் 

யங்களனை த்தும், இரவின்முன்னேசத்துல் புழுதியால்சூழப்பட்டமை 

யால் ஒன்றையொன்று அ௮றிர்துகொள்ளவில்லை. 

  

முப்பத்தைந்தாவது அத்யாயம். 

ககோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

ஆக்க - 

(ஸுசர்மா விராடனைபபிடித்ததும், பீமன் விராடனைவிடுவித்து 
ஸுசர்மாவைப்பிடித்ததும், யுதிஷ்டிரர் கநணையிறால் 

ஸுசர்மாவைவிடவித்த தும்.) 

பாகவம்சத்இல்௨ இத்தவசே ! உலகமனை த்தம்இருளாலும் புழு 
தியினாலும் மூடப்பட்டிருக்குங்கால் ௮ணிவகுக்கப்பட்டவேனைகளை 
யுடையவர்களும் பகைவர்களைக்கொல்லுந்தன்மையுளளவர்களுமான



௧௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

௮ந்த (இருதிறத் துவிரர்களும்) ஒரு 'முஹ-டுர்.த்தகாலம்யு த்தம்செய் 

யாமல் இருந்தார்கள். பிறகு, இருளைவிலக்கிக்கொண்டும் சாத்ரியை 

நிர்மலமாகச்செய் துகொண்டும க்ஷத்ரியர்களை யுத்தத்தில்காண்பித்துக் 

கொண்டும் சர்தான் உதித்தான். வெளிச்சமுண்டானபின், அர்த 

யுத்தவீராகளுக்கு ஒருவரையொருவர்பார்த்துக்கொண்டுசெய்யும் 

படியான கொடும்போர் பின்பும் விளைந்தது. அவ்வாறே அுந்தவிசர் 
களுடைய நெருங்க அ 5S evden & on கோபங்கொண்டு கதாயுதங 

களாலும் பட்டாக்கத்திகளாலும் கோடாலிகளாலும் கூரியநுனிக 

Chara wah நன்ருகச்சாணைபிடிக்கப்பட்டி ருக்கிறமுளையுள்ளனவு 

மான ஈட்டிகளாலும் ஒன்றைஒன்று எதிர்த்து ௮டி.ததுக்கொண்டன. 

தீரிகர்த்ததேசா இபதியும் சாஜாவுமான ஸுசர்மாவானவன் (தன்) 

ஸேனையினால் மத்ஸ்யராஜனுடைய எல்லாளேனையையும்அடி த்து ஜயி 

தீது மாத்ஸ்யா்களை கசக்கி, பிறகு, பலசாலியான விராடனை எதிர்த்து 

ஓடினான். அவ்விருவர்களும், மதங்கொண்ட இரண்டுகாளைகள் '2பால 

வும் மதத்தினால் அடங்காத இசண்டுயானைகள் போலவும் யானைகளைப் 

பற்றிஇழுஈ்கும்கன்மையுள்ள இரண்டுஸிம்மங்கள்போலவும் ௮இக 

மதங்கொண்டஇகத்ரலும் வருத்ரனும்போலவும் போர்புரிர்தார்கள், 

இருவர்களும் ஸமமானபலமும் உத்ஸா ஹ_முமுள்ளவர்கள். இருவா 

களும் ஸமமான பசாக்ஈமமுடையவர்கள். இருவர்களும் ஸமமாக?வ 

அ௮ஸ்த்ரங்களை ப்ரமியாகிப்பவர்கள, இருவர்களும் யுத்தத்தில் ஸமாத் 

தீர்கள். ௮வ்விருவர்சளும் தனியாகத் தேரில்கட்டிபிருக்கின்றகு திரை 

களையும் இருவர்களுடையபுறக்காப்பவனையும் ஸாரஇியையும் கொன்று 

ஸமமானவில்ஃைப்பிடி த் அக்கொண்டு ௮திகக்கொழுப்புள்ள க்ருஷ்ண 

கம்ஸர்கள்போல இருந்தார்கள். பிறகு, தரிகாத்ததேசா இபதியான 
ஸுசர்மாவானவன் ஸுவர்மாஎன்ற ஸஹோதானுடன் காற்புறத்தி 

௮ம் தேர்க்கூட்டத்தோடு மத்ஸ்யராஜனை எ திர்த்.துவர்தான். பிறகு, 

க்ஷத்ரியரிற்கிறந்தவர்களான அவ்விரண்டு ஸஹோதார்களும் மிகுந்த 

கோபங்கொண்டு கதாயுதத்தைக்கையில்கொண்டு தேர்களிலிருக்.து 
இறங்கி வேகமாக (விசாடனை) எதிர்த் துவர்தார்கள். பிறகு, பகை 

விரர்களை நாசஞ்செய்பவனும் பலசாலியும் விர்யமுள்ளவலும் கதாயு த 

முள்ளவனுமான ஸுசாமாவானவன் தேரிழக்் த மத்ஸ்யராஜனை உயி 

சோடுபிடித்தான். பயத்தைச்செய்யும்வன்மையுள்ள ஸுஈசர்மாவான 
' வன் ஒரு காமுகன் யுவதியைத் துன்புறு,த்துவதுபோல SiG FOUL 

சாஜனைத் துன்புறுத் தித் தன்தேரில் ஏற்றிவைத் துக்கொண்டு சென் 

[ * சந்த்ரன் உ இிசகும்வரையில் ் என்பது பழையஉசை, 
 



விராடபர்வம், க்௫௪ 

மூன், ரததிதைஇழர்த மிகுந்தபலசாலியான ௮ந்தவிராடன் பிடிக்கப் 

பட்டவுடனே ௮5 ஸைன்யமுழுவதும் தோல்வியடைந்து உத்ஸா ஹ 

த்தையும் ஆசையையும்இழநர்ததாகியது, யுத்தத் இல் தறிகர்த்தர்க 

ளால் ஹிம்ஸிக்கப்பட்ட மாத்ஸ்யர்கள் எல்லாத் இசைகளிலும் மூலைத் 

தசைகளிலும் பயந்து ஓடினார்கள் ; ஈடக்தும்சென்றார்கள். அந்த 

மாத்ஸ்யர்கள், (தரிகர்ததர்களால் அவ்விதமாக) ஓட்டப்படுமளவில் 

தர்மாத்மாவும் குக்திபின்புதல்வருமான யு.இஷ்டிரர் சத்ருக்களை ௮ட 

க்குகியவனுன பீமலேனனைப்பார்த்து, ** இறந்தகைகளுள்ளவனே ! 

மத்ஸ்யராஜன் தீரிசாத்தராஜனான ஸுசரமாவினால் பிடிக்கப்பட்டு 

விட்டான். அவனை டீ விடுவிக்கவேண்டும், அவன் சத்ருக்களுக்கு 

வசப்படவேண்டாம். பீமஸேன . நிண்டகைகளுள்ளவனே 7? ஸுசர் 

மாவினால்பிடி க்கப்பட்டி ருக்கிறவலும் ஈமக்கு ப்ரீ தியை உண்டுபண் 

ணுறெவனுமான விராடசாஜனைக் காப்பாற்று, விரைவாக விடுவி. 

நாம்எல்லாரும் ஸாவாபீஷ்டங்களாலும் ஈன்றாகப் பூஜிக்கப்பட்டு (இவ 

னிடத்தில்) ஸாகமாகவஸித்துவர்தோம். பீமஸேன ! அப்படிப்பட்ட 

வாஸத்.ஐக்குக் கைம்மாரானது உன்னால் செய்யத்தக்கது” என்று 

சொன்னார். மந்தயுத் தத் தின்மத்தியில் ௮வவாறுசொல்லுகின்ற அந்த 

யுதிஷ்டிரரைப்பார்த்து, (பகைவர்களால்) ௮வமதிக்கத்தகாதவனும் 

மஹாபலசாலியுமான பீமீஸனன், “* ராஜே? உம்முடையகட்டளையி 

னால் சான் இவனைப் பாறுகாக்கிறேன். யுத்தத்.இல் பசைவர்களஞுடைய 

பலத் தோடு ஒப்பிடக்கூடாததான என்னுடையதோள்வலியை ஆதாச 

மாகக்கொண்டு எஇராளிகளோடு போர்புரிகற என்னுடைய மிகப் 

பெரிதான இர்தச்செய்கையைப் பாரும், ராஜே நீர் உடன்பிறந்தார் 

களோடு எகாநதமான ஸ்தலத்தைவுடைந்திரும், இதோ பெரிய 

களை களுள்ளதும் மலைபோன்றதும் பூவாமற்காய்ப்பதுமான ஒருமாம் 

இருக்கறது. நான் இதைப்பெயர்த்துப் பகைவர்களை காசம்செய்கி 

றேன் ” என்றுசொன்னான். மதயானை போல மாததைபபார்க்கன் றவ 

னும் வீரனுமான gis ஸஹோதானைப்பார்த்து, தர்மாஜாவான யு.இ 
ஷ்டிரர், ** பீம ஸா ஹஸம்செய்யாதே,. இந்தமாம் இருக்கட்டும், பாத 

குலத்இல்உஇத்தவனே! வ்ருக்ஷத்தை (கையில்எடுத் துக்) கொண்டு 

அதிமானுஷமானசாரயங்களைச்செய்யும் உன்னை ஜனங்கள, * இவன் 

பீமஸேனன் ' என்று தெரிர்.துகொள்ளவேண்டாம். (ஆதலால்,) நீ 

இர்தமாத்தை(க்கையில்) எடாதே) ஸிம்மகாதத்தையும் வெளியிடா 

சே. (இவ்விதமான) செய்கையினாலும் ஸிம்மகாதத்தினாலும் ஜனங்கள் 

உன்னை நிச்சயமாகறிவார்கள், நீ இரதமாத்தை எடுத்துக்கொண்டு



க்௫ு௮ ஸ்ரீமஹா்பர்ரதம், 

இர்தஸேனையை எதிர்த்து ஓடாதே, மாத்தைப்பிடுக்கும்உன்னை நிச் 

சயமாக ஜனங்கள் அுறிர்துகொள்வார்கள். ( ௮தலால்,) நீ வேறு 

ஆயுதத்தையே எடுத்து மனுஷ்யர்களுக்கு உரியகார்யத்தையே செய். 

மனிதர்களுக்கு உரித்தானதும பிநர்களால் கண்டுபிடிக்கமுடியாதது 

மான ஆயுதமானவில்லையாவது சக்தியையாவது கத்தியையாவது 

கோடாலியையாவது எடுத்துக்கொண்டு விரைவாக விராடசாஜனை 

விடுவிப்பாயாக, மதஸ்யசாஜனை சக்ஷிக்கஎண்ண௩கொண்டு (பகைவர் 

களோடு) யுத்தாங்கத்தில் போர்புரியும்உனக்கு மஹாபலசாலிகளான 

நகுலஹைதேவர்கள் சகசரக்ஷகர்களாவார்கள் ” என்றுசொன்னார். 

பாண்டுகந்தனனானபீமன் ஸ?ஹாதாருடையவசனத்தை ஏற்று 

மரத்தைவிட்டி வில்லைஎமித்துத் தேரின்மீதேறி ஜலக்.துடன் கூடின 

மேகம்போலச் சாமாரிகளைப்பொழிஈ தகொண்டு பயங்காமானசெய் 

கையுள்ள அ௮ந்தஸ-ுஈசர்மாவைக்குறித்து ஐடிவக்தான். பீமன் விரா 

டனைப்பார்த்தவுடன், ஸுசாமாவைகோக்கி, நில், நில்” என்றும் 

சொன்னான். சதிகர்களுள்உத்தமனான ஸுசர்மாவானவன், பின்புறத் 

இல் “நில் நில்' என்று சொல்லுகின்றவனும் காலனுக்கும் DE BS 

னுக்கும் யமலுக்கும் ஓபபானவலுமான பிமனைபபார்த து மனக்கவ 

லையுறறான், ஸுசர்மாவானவன், **மஹாயுத்தம்நோக்லுவிட்டது. 

இவன் என்னுடைய மிகச்சிறக தசெய்கையைப்பார்க்கட்டும், நாலும் 

இவனுடைய மிகச்சிறர்த செய்கையைப்பார்க்றேன்”” என்றுசொல்லி 

வில்லைஎடுத்துக்கொண்டு ஸ௯ஹோ தார்களடன் திரும்பினான். அந்தா தி 

கர்கள் நிமிஷத்திற்குள் பீமசேஸேன னோ 2சர்ந்தார்கள். பீமமஸேனனால் 
வீரர்களுடன் கூடி.ன தேர் யானை குதிரைகளுடையனவும் உக்சர்களும் 

வில்லாளிகளுமான சூசர்களஞுடையனவுமான லக்ஷக்கணக்கான கூட் 

டங்கள் விராடலனுடையலமீபத் இல் கீழழேதள்ளப்பட்டன. மஹாத்மா 

வானபீமன் கதாயுதத்தைஎடுத்து ௮வர்களுடையகாலாட்சமக்சொ 

ன்ருன், யுத்தத்தில் கொடியமதங்கொண்ட ஸுசர்மா அவ்விதமான 

அந்தயுத்தத்தைப்பார்த்து, * மஹாபலமுளள (நம்முடைய) ஸைனயத் 

தில் முஈஇமுழுகின ஒருசத்ருவிரன் காணபபடுகிறான் ) என்னுடைய 

ஸேனையில் மிகுதி என்னஇருக்கிறது' என்று மனச் இனால்ஆலோ௫த் 
து௮ப்பொழுது காதுவரையில்இழுக்கபபட்ட நாண்கயிறுள்ளவில்லு 

டன் தோன்றினான், ஸுசர்மா, கூரியவும்புகளை வுடிக்கடி (பீம 

ஷேனனமீது) விடுத்தான். பிறகு, ௮ திககோபமுள்ளவர்களான ௮ 

தப்பாண்டவர்களனைவரும் த்ரிகர்.த்தர்களை க்குறிப்பிட்டுத் இவ்யாஸ் 

தீரத்தைவிட்டுக்கொண்டு குதிரைகளை எதிரில்நடத்இனார்கள், ஒப்



விராடபர்வம். ௧௫௯ 

படிப்பட்ட பெரியலேனையைகோக்கத் திருப்பிவிடப்பட்ட. ரதங்களு 
டன்கூடின அந்தப்பாண்டவர்களைக்கண்டு, விராடபுச்ரன் (பகைவரி 

டம்) ௮திககோபம்கொண்டு மிக்சவியப்பைச்சாத்தக்ககாக யுத்தம் 

செய்தான். தீரிகரத்தர்கள் எ இர்த்துவர்து ஜயக் இல்விருப்பச் துடன் 

போர்புரிந்தார்கள். அவர்கள்மீது ௮. இெேகோபங்கொண்டவலும் ஆயு 

தம்பிடி க்தவானைவருள்ளும் இிறக்கவனும் வீரனுமான பீமஸேனன் 

இரண்டாயிரம் 2கரசாளிகளைப் பாலோகத்தை அடையச்செய்தான், 

குர்திபுத்ரரும் ராஜாவுமானயு திஷ்டிரர் (அம்புகளால்) ஆயிசம்வீசர் 

களைக்கொன்றார். ஈகுலலும் எழு நாறுபேர்களைப் பாணங்களால் 

கொன்றான். ப்ரதாபமுள்ளவனும் புருஷச்சேஷ்டனும் பெரியவன்மை 

யுள்ளவ னமானஸஹேவன் யு திஷ்டி ரரால்கட்டளையிடப்பட்டுப் பெரி 

தான தீரிகரத்தர்களுடையவேனையில்புகுந்து ஸிம்மமானது அல்ப 

ம்ருகங்களைக் கலக்கமுறச்சிசய்வதுபோல ஏல்லாப்சாணிகளையும் கல 

க்கமுறச்செய்து முந் நா.றுசூரர்களைக்கொன்றான். பிறகு, மஹாபல 

முடைய யு திவ்டி. சரரஜர் விரைவாகஎஇர்க்துச்சென்று ஸுசர்மாவை 

அம்புகளால் ஈன்ராகறுடி.த்தார். ஸுசர்மாவும் மிச்சகோபம்கொண்டு 

விரைவுள்ளவனாகிப் பத்துப்பாணங்களால்பயு இஷ்டிரரை௮அடித்து நான் 
குபாணங்களால் (அவருடைய) கான்குகுஇிரைகளையும் அடித்தான். 

ராஜசே.! பிறகு, கூறுசறுப்புடன் யு.த்தம்செய்பவனும் குந்இபுத்ரனு 

மான வ்ருகோதான் ஸுஈசர்மாவினிடம்சென்று ௮வனுடையகு இரை 

களை (அடித்து) சழேதள்ளினான் ) சிறந்தபாணங்களால் அவனுடைய 

பின்புறத்திலுள்ள இரண்டுரக்ஷகர்களையுங்கொன்று, பிறகு, கோபங் 

கொண்டு அுவனுடையஸாசதியையும் சதமத்தியினின்று 8ழேதள்ளி 

ஞான். சூரனாகவும் சக்சரக்ஷகனாகவுமிருக்கிற சோணாச்வனென்ப 

வன் சதத்தையிழந்தவனை தீரிகர்த்தராஜனைக்கண்டு அப்பொழுது 

பயத்இனால் அவனைவிட்டு விலகினான். பிறகு, பலசாலியானவிராடன் 

ஸுசர்மாவினுடை.பாதத்தினின்று துள்ளிக்குதித்து அவனுடைய 

கதாயுதத்தைஎடுத்துக்கொண்டு அவனையே அடி த்தான். கதாயுதத் 

தைக் கையில்கொண்டவனணான௮வன் பிசாயமுதிர்ந்தவனாயிருர்தாலும் 

தருணன்போல ஸஞ்சரித்தான். பயங்காமான உருவமும் வீர்யமு 

முள்ளபீமனோே (தன்) தேரினின்.று.துள்ளி வேகமாய்ச்சென்று 

௮வ னுடைய தேரில்குதித்து மறுபடியும் மனத்தேறுதலடைந்து 

டுத்தம்செய்சன்ற ஸ-ஈசர்மாவினுடைய தலையை, ஸிம்மமானது மலை 

பின்உச்சியிலிருர் அகுஇத்துச் சிறிய ம்ருகத்ை தப்பிடிப்பதுபோலவும் 

பூளையான கோபத்தோடு மேலேமாய்ர்.து எலியிலுடையதலையைப்



௧௬௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

பிடிப்பதுபோலவும் பிடித். துக்கொண்டான். சறந்தகைகளுள்ள பீமன் 
கோபத்தினால் ௮வனைத்தாக்கிப் பூமியில்தேய்த்து, ௮லறுன்ற ௮வ 

னுடையதலையில் ஈன்றாகடித்தான். பீமன், ௮வன்மீது முழங்காலை 

வைத்து ௮வனை முஸ்டியினால்குத்தினான். His Shar gsi gor 

பலத்தனுடியினை துன்பமுற் று மயக்சமடைகதான். தீரிகர்த்தர்க 

ஞூள் மஹாசதனான அர்தவீரன் பிடி பட்டவுடன் தீரிகர்,த்தர்களுடைய 

ளைன்யமுழுவதும் பயத்தால் துன்பமடைஈது தோல்வியுற்றது. 

பிறகு, மஹாசதர்களும் தம்முடைய?தாள்வலியை ஆதாசமாகக்கொ 

ண்டவர்களும் (அகார்யத்தில்) வெட்க;மூடையவர்களும் உத்தமமான 

வரதமுள்ளவர்சகளும் மஹாத்மாக்களும் Ar. wow Sones 

தைத்திர்த்தவா்களுமான அந்தப் பாண்டுபுத்சர்களனைவர்களும் எல் 

லாப்பசுக்களையும் இருப்பிக்கொண்டு ஸுசர்மாவைஜயித்து (அவனு 

டைய) தனத்தையும் முற்றிலும்எடுத்துக்கொண்டு (சுக்கு) 

முன்னிலையில் வந்து நின்றார்கள். 

பிறகு, பீமன், :* தியொழுக்கமுள்ள இக்தஸுசர்மாவானவன் 

என்னிடத்இனின் று உயிர்பிழைப்பதற்கு,ச் தகுந்தவனல்லன். ௮சசர் 

எப்பொழுதும் தயையுள்ளவராக இருப்பதால் என்னால் யாதுசெய் 

யத்தக்கது ??”? என்றுசொன்னான். குந்தீபுத்னான வ்ருகோதசன் 

தனச்குவசப்பட்டுப் பரவசனாயிருக்கிறறுஈ்த ஸுசர்மாவைக் கழுதி 

இல்பிடித்து ௮ரசனிடம்கொண்டுவந்து, பிறகு அடிக் துக்கொண்டிரு 

க்கின்ற அ௮வனைக்கட்டி, ப்ரஜ்ஞையிழர் தவனும் புழு இிபடர்ந்தவனு 

மான அவனைச் தேரிலேற்றிவைத்தான், பீமனோ, ரணகள த்தின்மத் 
இயிலிருக்கிற யுதிஷ்டிரைவந்தடைஈது சாஜாவானஸுசர்மாவை 

(அவருக்குக்) காண்பித்தான். புருஷரிற்சிறகதயு இஷ்டி ரமஹாராஜர் 

௮ந்தஸுசரமாவைப்பார்த்து ஈகைத்து யுத்தத் தில்விளங்குகின்ற பீம 
னைப்பார்த்து, “* (வலல.!) இந்தரராதமபனை நீ விட்டுவி9”” என்று கட் 

டளையிட்டார், இவ்வாறுசொல்லப்பட்டபீமன், மஹாபலசாலியான 

ஸுசர்மாவைப்டார்தது, ஏ. மூட உனக்குப்பிழைத்திருக்க விரு 

ப்பமிருக்குமானால் சொல்லுகின்றஎன்னிடமிருகது அ௮தன்காரணத் 

தைக்கேள். வீசர்கள்கூட்டங்களிலும் ஸபைகளிலும், 4 கான் (உம 

க்கு) அடிமையாயிருக்கிறேன் ' என்று உன்னால் சொல்லத்தக்க து. 

இப்படிச்சொன்னால் கான் உனக்கு உபிரைக்சொடுப்பேன். இது 

யுத்தத்தில் ஜயம்பெற்றவனால் அனுஷ்டிக்கத்தக்க முறை”” என்று 
சொன்னான். பிறகு, தமையனாசான யு இல்டிரர் அந்தப்பிமனைப்பார் 

Sap, உனக்கு காம் பாமாணமாயிருப்போமாகில் இழிவானாடக்கை



விராடபர்வம். ௧௬௧ 

யபுடையவனான இக்தஸுசர்மாவை விட்டுவிடு; விட்டுவிடு, இவன் 

விராடராஜலுக்கு அடிமையாய்விட்டான் ” என்று அன்புள்ளவார்த் 

தையைச்சொல்லிவிட்டு, ** (ஸுசர்மாவே!) நி விடுபட்டாய். தாஸ 
னாசாமல் ஓடிப்போ. ஒருபொழுதும் இவ்விதம் செய்யாதே'” என்று 

சொன்னார். (தர்மபுத்ரர்) இவவாறுசொல்லியபின் ஸுசர்மாவான 

வன் வெட்கத்துடன் தலைகுனிக்தான். அவன், விடப்பட்டவுடன் 

சாஜாவைவந்தடைந்து ஈமஸ்காரம்செய்து புறப்பட்டான். பகைவர் 

களைவென்றவர்களும் தங்கள் சைவன்மைகுறையா வர்களும் (அகார் 

யத்தில், வெட்கமுடையவாகளும் வாதங்களை ௮னுவ்டி த்தவர்களு 

மான அந்தப்பாண்டவர்கள் ஸுசர்மாவைவிட்டுப் போர்க்களத்இ 

னிடையில் அன்றிரவு ஸுகமாக வஸித்தார்கள். 
  

முப்பத்தாறாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

ட பட்டடை 
(யுதிஷடிரநடையஏவலால விராடன்௮னுப்பியதூதர்கள் 

நகாத்திலஜயத்தைவேளியிட்டது,) 

பிறகு, விராடன் ஸந்ேதோஷமடைந்து மனிதர்களுடையவல்ல 

மையைமீறியிருக்கன்றவல்லமையுள்ளவர்களும் மஹாசதர்களுமான 

குக்திபுத்சர்களைத் தன,த்தினாலும் வெகுமானச்தினாலும் ஈல்வார். த்தை 

யினாலும் ஸ்சேஹத்தினாலும் பூஜித்தான். விராடன், ** என்னுடைய 

ரத்னங்கள் உங்களுடையவைகளே, அ௮ர்தஎல்லாரத்னங்களாலும் 

(உங்களுடைய) இஷ்டப்படி சார்யங்களை இனி துசெய் துகொள்ளுங் 

கள். பசைவர்களைகாசஞ்செய்பவர்களே !/ உங்களுக்கு அலங்கரிக்கப் 
பட்டிருக்க்ற கன்னிகைகளையும் பலவிதமான தனங்களையும் மற்றும் 

மனத் இனால்விரும்பப்பட்டவைகளையும் கொடுக்கறேன். உங்களு 
டையவல்லமையினால் இப்பொழுது இவ்விடத்தில் சான் க்ஷமமாக 

விடுவிக்கப்பட்டேன். ஆதலால், ீங்களெல்லாருமே மத்ஸ்யதேசத் 

துக்கு அரசர்கள் ” என்றுகூறினான். அ௮க்தஸமயத்தில் அவ்விதம் 

சொல்லிய ௮ந்தவிசராடனைநோக்கு, குருகுலத்.இல்உதஇத்தவர்களும் 

யு. இஷ்டிரசை முதன்மையாகக்கொண்டவர்களுமான பாண்டவர்கள் 

மிகக்களித்தமனத்துடன் தனித்தனியாக (ப்பின்வருமா.று) உரைக்க 
லானார்கள். ராஜே! எல்லாவித,த்தினாலும் (உம்முடைய) வார்த் 

தையை (காங்கள்) கொண்டாட9?மும். நீர் புகைவர்களால் விடப் 

ம) ௨௪



௧௬௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

பட்டீரென் னும்இவ்வளவினா2லயே (நாங்கள்) இப்பொழுது ப்ரீதி 

யுள்ளவர்களாகிறோம். நீர் பகைவரிடமிருக்து விடுபட்டீசென் லும் 

இந்தக்கார்யமன்றோ எங்களுக்கு ஹிதமான து. எங்களுக்குவேரொரு 

கார்யமுமில்லை, (காங்கள்) தனத்தைத்தேடவில்லை ”” என்றனர். பிறகு, 

சிறப்புற்றகைகளுள்ளவனும் அாசரிற்சிறந்தவலும் மத்ஸ்பதேசத்து 

சாஜாவுமானவிராடன் மனசக்களிப்புற்றவனும் அன்பின்பெருக்கால் 

நிறைக்தவனும் ஸர் தோஷக்கால்தழுதழுத்த வாக்குள்ளவனுமாகி 

ய.இஷ்டிரரைப்பார்த்து மறுபடியும் கூறலானான். :! பசைவர்களை 

Pras ! இங்கு வாரும். உமக்கு நான் பட்டாபிஷேகம்செய் 

விக்கிறேன். நீர் ஈம்முடையமத்ஸ்ய தேசத்துக்கு அரசர், நீர்மனத்தி 

னால் விரும்புகிறதையும் கான் உமக்குக்கொடுப்பேன். நீர்எங்களுடைய 

எல்லாவற்றையும் அடைவதற்குத் தகுர்தவராயிருக்கிறீர். வயாக்ர 

பாதருடைய கோத்சத்தில்உ இத்தவரே / ப்ராம்மணோத்தமே! ரத் 

னங்களையும் பசுக்களையும் ஸ்வ்ணத்தையும் மணிகளையும் முத்துக்களை 

யம் நான் உமக்குக்கொடுக்கிறேன். எல்லாவிதத் தினாலும் உமக்கு 

வந்தனம். என்னுடையாாஜ்யத்தையும் உடலையும் இப்பொழு.து உமக் 

சாகவென்றே ரான்எண் ணுகறேன். ஈமக்குக் கோபத்தை உண்டாக் 

இயபகைவலும் வசப்பட்டுவிட்டான் ” என்றான். பிறகு, யு.இஷ்டிசர் 
மறுபடியும் மத்ஸ்யராஜனைப்பார்த்.௮, ஓ.! மத்ஸ்யதேசத்.துவேந்தரே ! 
உம்மால்சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இனியவார் த்தையைப்பற்றி சான்ஸ் 

தோஷிக்கிறேன். நீர் எப்பொழுதும் மெல்லியசன்மையுடையவர் ; 

எப்பொழுதும் ஸுமுகர்'” என்றுசொன்னார், விசாடராஜனும் மறு 

படியும் கங்கரைப்பார்த்.து, ** (ஓ) / ப்சாம்மணோத்தமசே ! சூத்்னான 

வலலலுடையசெய்கைகள் ஆச்சர்யசாமாயிருக்கன்றன., யுத்தத்தில் 
நான் சூத்ர வலலனால் சகூஷிக்கப்பட்டேன்., அந்தோ? குழ்றமற்றவ 
சே! உம்நிமித்தமாசவே இவைஅனைச் தும் என்னல் அடையப்பீட்பன, 

வேண்டும்வாத்தைப்பெற்,றுக்கொள்ளும். உமக்கு மங்களம், உமக்கு 
கான் எதைச்செய்யச்சட?வன் ? சொல்லும். seen pas? Dene: 

உமக்குப்பலவிதமான ரத்னக்களையும் சயனக்கரையும் ஆவனக்சளை 

யும் வாஹனங்களையும் ஈன்றுக அலக்கரிச்சப்பட்டசன்னிகைகளையும் 
யாளைக்கூட்டக்சளையும் குஇனைக்கூட்டங்களையும் சசக்கூட்டங்களை 
யும் பற்பலே சசக்களையும்கொடுக்றேன். என்னிடமிருந்து இவை 

சளைஎன்னிடமுள்ள அன்பினால் நீர்பெற்றுக்கொள்ளும்'” என்றுசொன் 
னான். அவ்வாறுசொல்லுகின்ற அவனைப்பார்த்து, ௮ தஸமயத்இல் 
குருகுல்த்தில்உ இத் தவசானய இஸ்டிார், ஓ! பசைவரைலா ட்புபவசே



ச முழம் ஜ் 

வி fi ayy ry Tally ப aN ரன ௧௬௩ 

நீர் பகைவர்களால் விடப்பட்டீசென்னும்இ துவே சக்கி பரி இ. ப்ச 

ஸித்தரசான நீர் ஸர் தோஷமுள்ள வசாயிருப்பீசானால் இப்பொழு.௮ பட் 

டணத்தில் பாவேசித். ஐ மனைலிமக்களோடும் சேர்க்கைபெ.றும், ௮ல் 

sai எனக்கு நிகரில்லாதப்ரீதி. சாஜேர்தாரே.! வேலைக்காரர்க 

ளோடும் ஸைக்யத்தோடும் வாஹனங்களோடும்கூடினவனும் மனித 

ரிற்திறந்தவனுமான ஸுஈசர்மாவை விட்டுவிடும், இதைத்தான் கான் வர 

மாகவரிக்கிறேன் ” என்று மறுமொழிகூறினார். இவ்வாறு கங்கர் 

சொல்லியவுடன், வேந்தரிற்சிறக்க விராடன் பிறகு, கங்கரைப்பார் 

என்று கூறினான். கங் 

கர், “ராஜே! ஸுஹ்ருத்துக்களுக்கு ப்ரியத்தைச்சொல்வதற்காகத் 

தூதர்கள் விரைவாக உமமுடையககரத்தை அடையட்டும்; உம்மு 

த்து, *ஸுசர்மா இஷ்டப்படி போகட்டும்” 

டையஜயத்தை ப்சஸித்தப்படுச்தட்டும்”” என்றுசொன்னார். பிறகு, 

மத்ஸ்யதேசா திபதியான விராடசாஜன் ௮வருடையவார் த்தையினால், 

ததர்களைப்பார்த்து, **(தூதர்கமீள) நிங்கள் பட்டணத்தை௮டை 

ந்து யுத்.தத்தில் எனக்கு நேரந்இருக்கின்ற விஜயத்தைச்சொல்லுங் 

கள், கன்னிகைகள் நன்றாக ௮லங்கரித்துக்கொண்டு என்னுடைய 

பட்டணத் திலிருந்து ௪ இராக வரட்டும், எல்லாவாத்யங்களும் ஈன் 

ருக௮லங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிற தாஸிகளும் ககாத்திலுள்ளஎல்லாஜன 

ங்களும் சிக்ரமாக எனக்கு ௪ இரில்வாட்டும்”” என்று ஆஜ்ஞாபித்தான். 

இவ்வாறு சொல்லப்பட்டவர்களும் விரைவாகச்செல்லுகின்றவர் களு 

மான அந்தத்தூதர்கள், நடுவழியில்தங்காமல் இரவிலேயேவழிஈட 

ந்து ஈன்றாச ஸூர்வோசயமாஞும்மையத் தில் (விராட)ஈகாத்தில் புகுர் 
தார்கள், அதர்கள் கிராட்சதர்்தில் விரைவாகப்சவேசித் த, (அகத) 

நகாமான் ௮. சாக்திக்சவ்டிப்பட்ட கொடிகளாலும் மாலைகளாலும் 

Aden Ser ash கிசரில்ற்வுத்துமாகும்படி. ( அரசனுடைய) மங்களகரமான 

விறுமச்வார். இஷித்சார்கள். 

முப்பத்தேழாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹண்பர்வம். (தோடர்ச்சி,) 
- a PK I பயவயயயமை 

(துர்யோதனன், பீஷ்மர்ழதலியோநடன் விராடநகாத்தின்வடபாகத்தில் 
பசுக்களப்பிடித்ததும், பசுக்காப்போன்ஒரவன் உத்தரனிடத்தில 

கேளரவர்கள் பசுக்களைக் கவர்கின்றன ரேன்று ழறையிட்ட தும்,) 

  

மத்ஸ்பதேசா இப இயான விராடன் ௮ந்தப்பசுக்களைமீட்சஎண் 
ணம்கொண்டு தரிகாத்தர்களைமகோக்கி (யுத்தத்.துக்காகச்) சென்றபொ



௧௬௪ ஸீமஹர்பார்த்ம், 

மு.து தர்யோதனன் மர்த்ரிகளுடன் விராடாகசத்தைக்குறித்துச் 

சென்றான். பீஷ்மர், தீசோணர், கர்ணன், சிறந்த௮ஸ்தரங்களை அறி 

ந்தவரான க்ருபர், த்சோணருடையகுமாரரான அச்வத்தாமா, ஸு 

பலனுடையகுமாரனான சகுனி, துச்சாஸனன், சலன், விவிம்ச.தி, 

விசாணன் வீர்யமுள்ளவனானைசிசாளேனன், துஸ்ஸஹன், துர்முகன், 

இவர்களும் மற்றமஹாசதர்களனைவர்களும் மத்ஸ்யதேசத்தைவந்த 

டைந்து, விராடராஜனுடைய பசுக்காப்பவர்களைஒட்டி, விரைவாகப் 

பராக்ரமத் தினால் பசுச்கூட்டத்தைக் சகவர்ந்தார்கள். கெளாவர்கள் 

ARPES EM OUR EE TS கைப்பற்றி நான்குபக்கத்திலும் பெரிய 

தேர்க்கூட்டத்தால் சூழ்ர்துகொண்டு (அவற்றை) ஒட்டினார்கள். பயங் 

காமானயுத்தத்தில் ௮ந்தமஹாசதர்களால் இடைச்சேரிகளில் கொல் 

லப்படுகின்ற கோபாலர்களுடைய மிக்கபெரியசப்தமானது Gori 

யது. அப்பொழுது பசுக்களின் தலைவனோ மிகப்பயந்து விரைவாக 

ரதத்தின்21மலேறிப் பீடிக்கப்பட்டவளனைப்போல இரைந்துறுமுது 

கொண்டு ஈகச,்திற்குச்சென்றான். பிறகு, ௮வன் பட்டண த் இல் நுழை 

ந்து ுரசனுடைய அரண்மனையைநோக்கிச்சென்று தேரினின்.று 

சேழேஇறங்கி விரைவாக (பசுக்களின்வருத்தாந்தத்தைச்) சொல்வதற் 

காக உட்புகுந்து பெளருஷமுள்ளவனை பூமிஞ்சயனென்கிற மத்ஸ்ய 

சாஜனுடையகுமாசனைப்பார்த்து அவனுக்குத் தேசத்திலுள்ளபசுக் 

கள் (கெளரவர்களால்) சகவரட்படுவதை முற்றிலும் சொல்லத்தொடங் 

இனான், 

* தேசங்களைப்பெருக்குகின்றவனே ! ௮ந்தக்கெளரவர்கள் லக்ஷக் 
கணக்கானபசுக்களை ஒட்டிக்கொண்டுபோகிருர்கள், (அவர்களை ஜயி 
த்த) பசுக்கூட்டங்களைமீட்பதற்காக எழுக்இரு, சாஜபுதானே ! 
ஹிதத்தைப்பெற விருப்பமுள்ளறீ நேரில் சீக்ரம் புறப்படு, மத்ஸ்ய 
சாஜர் உன்னை இப்பொழுது தாமில்லாத பட்டணத்துக்கு ரக்ஷ்கனாக 

"வன்றோ ஏற்படுத்தினார். ௮ந்தரசர் உன்னை ஸபையின்மத்தியில் 

என்புதாரன் எனக்குத் தகுந்தவன்) சூரன்) என்குலத்தை அபி 

வருத்தியடையச்செய்பவன் ; பாணங்களிலும் ௮ஸ்தரங்களிலும் ஸம 

ர்த்தன்; ஈன்றாக யு.த்தம்செய்பவன், என்னுடையபுசரன் எப்பொழு 

துமே வீரன் ; அப்படிப்பட்டகெளாவர்களோடு யுத்தாங்கத்இல் போர் 
புரிவதற்கு வல்லமையுள்ளவன்? என்று புகழுகறார். அ௮ந்தராஜாவி 
BIOL QOH Sari Foo Sus oo ga உண்மையே.ஆசட்டும். யத்தத்இல் 

ஐயம் நிச்சயம். கெளாவர்கள் நிச்சயமாக மாண்டார்கள். நீ கெளச 
வர்களை ஜயித்,தப் பசுபதிபோலப் பசுக்களைத் இருப்பு, பயக்காமான



விராடபர்வம். க்௬௫ 

பாணசத்தினுடைய ஒளியினால் இவர்களுடையளைன்யங்களைக் கொளு 
sg நீ வில்லினின்று விபட்டவைகளும் தங்கமயமான கட்டுக்ச 

ளுள்ளவைகளும் விசிதரமானவைகளும் .ஆழ்ர் இருக்கின்ற சுணுக்க 
ளுள்ளவைகஞமான பாணங்களால் சத்ருக்களுடையபடைகளை, தலை 

மையானயானை மற்றயானைகளைப் பிளப்பதுபோலப் பிளந்துவிடு, காண் 

கயிற்றின்இருபக்கத் திலும் கட்டப்பட்டிருக்கிற இரண்டுகயிறுகளா 
இற 'உபதானங்களுள்ள தும் காண்கயிறாகிற தந்தயுள்ள தும் விற்கழி 

யாகிற தண்டத்துடன்கூடியதும் ௮திகமாகஒலிக்கின்றதும் ௮ம்புக 

ளாகிற அசக்ஷரங்களுடன்கூடினதுமான வில்லாகிறவினையைச் சத் 
ருக்களுடையமத்தியில் நீ வாசிப்பாயாக, ஈகரத்திலிருந்து சீக்ரம் 

வெளியில்புறப்படு, சாஜபுத்ச.! ஏன் சும்மாஇருக்கருய் ? வெண்ணிற 
முள்ளவைகளும் ஸ்வர்ணமயமானகவசங்களுள்ளவைகளுமான உன் 

னுடையகுஇரசைகள் சதத்இல்பூட்டப்படலாம். ப்சபுவே / அவ்வாறே 

ஸ்வர்ணமயமான ஸிம்மக்கொடியை நீ தூக்டிக்கட்டு, ஸ்வாணமய 

மான கனுக்களுளளவைகளும் கூர்மையானமுனையுடையவைகளும் 

கைப்பழக்கமுள்ள உன்னால் விடப்பட்டவைகளும் சாஜாக்களுடைய 

ஆயுளை அபஹரிக்கின்றவைகளுமானறும்புகள் ஸ-டுர்யனைமறைக்கட் 

டும். நீ வஜ்சபாணியானஇர்சாரன் அ௮ஸுசர்களைஜயிப்பதுபோல எல் 

லாக்கெளசவர்களையும் யுத்தத்தில் ஜயித்துப் பெரிதானபுகழ்ச்சியைப் 

பெற்று மீண்டும் இக்தப்பட்டண த்தில் ப்/வேசிப்பாயாக, மத்ஸ்யராஜ 

ருக்குப்புத்ரனாகிய நீயல்லனோ தேசத்துக்கு முக்யமானகதி, தேச 
வாஸிகளானஜனங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது சதியுள்ளவர்களாகட் 

டும். ஜயசாலிகளுள் சிறறதவனான மர்ஜு5னன் பாண்டுபுத்ரர்களுக் 

குக் கதியாயிருபபதுபோலவே நீ தேசத்தில்வஸிக்கின்றஜனங்களுக் 

குக் கதியென்பது நிச்சயம்” என்.றுகூறினான். 

  

முப்பத்தேட்டாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹ்ணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
டை 

jor உஜியீலலாமலவநந்திய உத்தானுத்த ப்நஹன்னளை ஸாரதீ 

யானதும், உத்தான் யுத்தத்துக்கப்புறப்பட்ட தும்,) 

பசக்களுக்குத்தலைவன் ௮ப்பொழுது விசாடபுதாலுக்கு மஹா 

ஜனங்களுக்கு௪ திரிலும் மேலும்ஸ்தரீகளுடையமத்தியிலும் நன்றா 

கச்சொல்லினன். அ தஇடையனால் ஸ்த்ரிகளுடையமத் இபில் தைர்யத் 
    

1 வீணையில் இருபச்சத்திலும் திர்தியைச்சட்டுவதற்குள்ள இரண்டுமுளைசள்,



௧௬௭௬ ஸ்ீமஹாபாரதம், 

தைவருத்திபண்ணக்கூடிய வாக்யத்தைச் சொல்லக்கேட்டுந்தஉத் 
தான் அந்தப்புரத்தில் தன்னைப்புகழ்ர்துகொண்டு பின்வரும்வசன த் 
தைவெளியிடலானான். *! குதிரைகளைஐட்டுவ தில் ஸமர் தீ.தனான ஒரு 
ஸாரதி எனக்குஇருப்பானானால் உறுதியுள்ளவில்லையேக்இ கான் இப் 
பொழுது பசுச்களிருக்கும்இட கதைப் பின்தொடாவேன், எனக்குத் 

தீகுர் தஸார இயையே நான் அறியவில்லை, (போர்புரிவதற்குப்) புறப் 
படுகின்ற எனக்குத் தகுந்தஸாரதியை விரைவாகப் பாருங்கள். சற் 

றேறக்குறையஇருபத்தெட்டுகாள் அல்ல துஒருமாஸம் நிச்சயமாகஈட 
ந்தமஹாயுத்தத்தில் என்னுடையஸாச இகொல்லப்பட்டான். யுத்கத் 

தில் எனக்குத்தகுக்கஸார இயை நான் ௮ுடைவேனாகில் இப்பொழுது 

எடுத் துநிறுத்தப்பட்டி ருக்கின்ற பெரியகொடியுள்ளவனாகி விரைவில் 

(புத்தத் துக்குச்] செல்வேன், யானைகளாலும் குதிசைகளாலும் தேர் 

களாலும் நிறைந்த அந்தப்பசைவர்களின்படையில் நுழைந்து சஸ்த் 

சங்களுடையப்ரதாபத் இனால் வீர்யமற்றவர்களான கெளசவர்களை ஜயி 
த்துப் பசுக்களை மீட்டுக்கொண்டுவருவேன். ஒன்றுசேர்க்தவர்களும் 

மஹாவில்லாளிகளுமான துர்யோதனனையும் விகர்ணனையும் 'வைகர் 

த்தனனைகாணனையும க்ருபசையும் தசோணமையும் ௮வர்புத்ரமையும், 

இந்த்ரன் ௮ஸ-ஈரர்களைஓட்புவதுபோல யுத்தத்தில்ஒடும்படிசெய்.து 

இக்தமுஹ-டூர்த்தத் திலே3ய பசுக்களை மறுபடியும்மீட்டுக்கொண்டு 
வருவேன், கெளசரவர்கள், (இக்தப்பட்டணத்தில்) ஒருவரும்இல்லை 

யென்றறிக்து பசுக்கூட்டத்தைக்கைப்பற்றிச்செல்லுகின்றார்கள். கான் 

HUA _F HHO இல்லாமலிருப்பதால் எ துதான் ௮வர்களால் செய்யமுடி. 
யாது? ஒருங்குகூடியந்தக்கெளாவர்கள் என்னுடையவீர்யத்தை 
இப்பொழுது பார்க்கட்டும், பகைவர்கள் என்னை, * இவன் சேரில்வர் 

இருக்ற குர்தீபுத்னான அர் ஜுனனோ”' என்றுஎண்ணப்போகி 
மூர்கள”” என்ரான். ஸ்த்ரீகளுடையமத்தியில் தற்புகழ்ச்சியைப்ரகான 
மாகக்கொண்டதன்னைப், : பீபத்ஸு என்றுஎண்ணுவார்கள் ! என் 
இற உத்தானுடையஅந்தவார்த்தையைக்கேட்டு, பாஞ்சாலியானவள் 

பொறுக்கவில்லை. எல்லாவிஷயங்களையும்௮.றிந்தவனான அர்ஜுனன் 

உத்தான்சொல்லிய அர்தவசனத்தைக்கேட்டு ௮ந்தஸமயம்போன 
பிறகு ஒருஸமயத் இல் தருபதசாஜ.னுடையபுத்ரியும் ரூபத் தினால் (எல் 
லோசாலும்) கொண்டாடப்பட்டவளும் ஸத்யமும் சபடமின்மையும் 

நற்குணங்களுமுடையவளும் பாத்தாவுக்குப்ரியத்தையும் ஹிதத்தை 
யும் செய்வஇல் விருப்பமுள்ளவளும் ( தனக்கு] ப்ரியமானடார்யையும் 

em   
1! கவசத்தை த்துக்கொடுத்தவன்.
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பாஞ்சாலாஜகன்னிகையுமான க்ருஷ்ணேயைப்பார்த்து அன்புடன் 

ரஹஸ்யத்தில் (பின்வருமாறு) கூறலானான். **நிர்மலமானபுன்னகை 

யுள்ளவளே | பாஞ்சாலி நீ விரைவாக உத்தரையிடம்சென்.று, * இந்த 

ப்ருஹன்னளையானவள், ஸவ்யஸாசஎன் றுபெய்பெற்றவலும் பாண்டு 

புத்சனுமான அர்ஜுனனுக்கு முன்பு காண்டவவனநிமித்தமான சண் 

டையில் ஸாசஇயாயிருந்தாளாம். ௮ந்தப்ரு ஹன்னளை ஸாசதியாகஏற் 

படுவளானால் யுத்தத் தில் பெரிதானஜயமுண்டாகும்' என்றுசொல்” 

என்றுகூறினான். அப்பொழுது HEE TQ PT CHD தூண்டப்பட்ட 

வளும் சுத்தமான சிரிப்புள்ளவளும் தாமரைமலர்போன்றகண்களை 

யபுடைவளும் பாஞ்சாலராஜகுமாரியுமான ௮ந்தக்ருஷ்ணையானவள் 

அப்பொழுது உத்தரையினுடையவாஸஸ்தான த்.துக்குவர து, sing 

தையே ப்ரதானமாகக்கொண்டவரும் ஸத்யத்திலும் கேரானவழி 

யிலும்கிலைபெற்றவருமான யுதிஷ்டிரா ராஹுஈவினுடையமுகத் இ 

னின்று விடுபட்டசந்த்ரனைப்போல (௮.௧) ப்ரஇஜ்ஞஜையினின்.று விடு 

பட்டாரென்றுதெரிர்துகொண்டு, தோ ழிகளுடையமத் தியில் அழ 

இயவளான உத்தரையைப்பார்த்து, மிக்க துக்கத்தைப்பொரறாதவளா 

இப், (பின்வருமாறு) வச௪னிக்கலானாள. 

£ (ஓ ராஜகுமாரி) | கஜயூதப இக்கொப்பானவளும் யெளவன 

முள்ளவளும் தன்னை ப்ருஹன்னளையென் றுசொல்லிக்கொள்ளுறே 

வளுமான இந்தப்ருஹன்னளை, வில்லாளிகளுள் உத்தமனானபார்த்த 

னுக்குழுற்காலத்தில் அந்த (காண்டவவனநகிமித்தம் சண்டைநோந்த) 

ஸமயத் தில் ஸாரஇயாயிருந்தாளென்று நான எண்ணுகிறேன். இந்த 

ஸாசஇயினாலேயே வீர்யமுடையவனான அந்த௮ர்ஜுஈனன் அப்பொ 

முது தேவர்களையும் கந்தர்வர்களையும் பெரிய௮ஸ-ஈரர்களையும் ஸர்ப் 

பங்களையும் (மற்ற) எல்லாப்மாணிகளையும் ஜயித்து அக்நிக்கு தீருப் 

இயைஉண்டுபண்ணினான். அவனுடையயுத்தத்தில் இவளுடையநிலை 

மையையும் சத்ருவீரர்களுடையமத் திபில்ஏற்பட்ட (இவளுடைய) வீர் 

யத்தையும் கான் அறிவன். வீர்யழுடையவளான இவள் அந்தனர் 

ஜ.ஈனனுடைய தேரின்மீதிருர்.த கடிவாளங்களையும்பிடி.த.து வில்லை 

யும்எடுத்.துக்கொண்டு (புத்தத்.துக்காகச்) சென்றாள், (இப்படிப் 

பட்ட) ப்ருஹ ன்னசாயானவள் உத்தானுக்கு ஸார இயாயிருப்பளாயின் 

எல்லாப்சாணிகளும் தேவர்களும் ௮ஸு*ரர்களும் வில்லாளிகளான 

எல்லாக் கெளரவர்களும் ஒன் ுசேர்ந்தாலுக்கூட உன்லனுடையபசுக் 

கூட்டத்தை ஒருபோதும் அபஹரிப்பதற்குச் சக் இயுள்ளவர்களாகார் 

கள். பாண்டவர்களுடைய அரண்மனையில் ஸஞ்சரித்தநான், மஹாச்



௧௬௮ மஹாபாரதம், 

மாவான ௮ரதமழாஜுனளுக்கு விலவிததையில் சிற தசிஷ்யையாகவு 

மிருந்த இவளை முன்பு ஈன்றாகப்பார்த் தருக்றேன். வந்தவர் ஜன 

னும் முன்பு ஸஹாயமான இவளால் காண்டவவன த்தையும் எரித்தான், 

அப்பொழுது அர்ஜுன லுடைய ரறக்தகு திரைகள் இவளால் ' (கடி. 

வாளம்) பிடித்து நடத்தப்பட்டன, பார்த்தன் இந்தஸாசதியினால் 
எல்லாப்சாணிகளையும் இர்தரப்ரல் தத்.தில் எல்லாவிதத்தினாலும் ஜயித் 

தான். இப்படிப்பட்ட ஸாரி (எங்கும்) இல்லை”? என்றாள். பிறகு, 

உத்தரையானவள் ஸைரந்தரியுடன் ஸஹோதானுடைய (ஸமீபத்தை 
வந்தடைந்து) “* வீரா ! ஸாசத்யம்செய்வ இல் இந்தப்ருஹன்னளையை 

நீ விரைவாகவேண்டிக்கொள். இவள் ஸாசத்பம்செய்வ இலும் ஈர்த்த 

னம்செய்வதிலும் பாவெஇலும் வாதயம்வாசிப்பஇலும் பயிற்சிஅடைரங் 

இருக்கிறாள். பெரியஅறிவுள்ளவளான ஸை ந்த்ரியானவள ப்ருஹன் 

னளையை (இவ்வாறு) புகழ்க்துகூ றுகிறாள '” என்றுசொல்ல, உத்தான், 

ஏ. ஸைச்தரி என்னுடையவாதத்தை நீ௮ுறிகிறுயன்றோ? சான் 

ஈபும்ஸலகனாகஇருக்கும்மனிதனோ3ி பேசமாட்டேன். கல்யாணி! ௮வ் 
விதமானநான் ப்ருஹன்னளையைப்பாரத்து, * நீஎன்னுடையகு இரை 
களை நடத்து” என்று கேரில்சொல்வதற்குச் சக்தியற்றவனாயிருக்கி 

றேன்?” என்று மறுமொழிசொன்னான், ஸைரந்தரீ,  (ராஜபுத்ர) . 
பயம்கேர்க் இருக்குங்காலத் இல் வதமும் வ்ரதமில்லாமையுமில்லை, 
கற்றறிக் தவன் துக்கத்ைைத்தாண்டத்தகுர் தகார்யத்தைச் செய்வதற்கு 

முயற்சிக்கவேண்டும். இவ்வாறு தாமத்தை அறிந்தவர்கள் சொல்லு 

இன்றார்கள். ஆதலால், ப்ருஹன்னளை (உன்னால்) சொல்லத்தக்கவள். 

ஓ வீர. அழயெஇடையுள்ளவளும் இளமைப்பருவத்திலிருக்கின்ற 
வளுமான உன்னுடைய இந்தஇளையஸஹோ தரியினுடைய வார்த்தை 

ப்படி ப்ருஹன்னளை செய்வாள். ஸம்சயமில்லை. உனக்கு ௮வள் ஸாச 

இயாயிருப்பாளாடல் நீ கெளாவர்களனைவர்களையும் ஜயித்து நிச்சய 
மாகப் பசுக்களையும்மீட்டுக்கொண்டு வருவாய் ) ஸம்சயமில்லை ” என்று 
கூறினள். ஸை ரந்த்ரி இவ்வாறு உரைக்கக் கேட்ட ௮ர்தஉத்தான் 

ஸஹோதரியைப்பார்த்து, '* தோஷமற்றஅங்கங்களுள்ளவளே ! நீ 
போ; அுந்தப்ருஹன்னளையை ௮ழைத்.துவா ”” என்றான் பொன்மாலை 
களை அணிக்தவளும் புகழ்பெற்றவளும் அழயெபுருவங்களுள்ளவளும் 
மங்களகாமான முகத்தையுடையவளாம் ஸ்வர்ணத்தினாலும் வஜ் 

ரங்களாலும் அலங்கரிச்சப்பட்டவளும் சமையனால்ஏவப்பட்டவளு 

மான ௮ர்தஉத்தரையானவள் ஐ$ஹோதாலனுடைய ஆஜ்ஞையயைச்சே 

ட்டு விரைவாக ஐடினாள், ப்சாதாவினால் சட்டையிடப்பட்ட வளும்
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வஜ்ரங்களாலும் முத்துக்களாலும் மணிகளாலும் ஸ்வாணத்தா 
அம் இழைச்சப்பட்ட குண்டலங்களையுடையவளும் ம்ருதுவாக 

அறுவைத்து ஈடப்பவளும் வலமாகச் சுழன்றிருக்கன்ற மயிர்ச்சுழிக 

ளேகிகூடின சரீரமுள்ளவளும் மயில்தோகையால் அலங்கரிக்கப்பட் 

டவளும் தாமரைமலரபோன்ற முகமும் தாமரையிதழ்போல அகன்ற 

கண்களும் மெலிந்ததேஹமும் ஸமமான௮க்கங்களும் ம்ருதுவாயும் 

கம்பீரமாயுமிருக்கன்ற பார்வையும் விலாஸங்களும் வளைந்த இமை 

மயிர்களுமுள்ளவளுமான அந்த மத்ஸ்யராஜகுமாரியானவள், மின்ன 

லானது மேகத்தை௮டைவ துபோல ஈடனசாலையை வந்தடைக்தாள், 

யானைத் துதிக்கைபோல இசைர் த துடைகளுடையவளும் தோஷமற் 

, றிவளும் !வேதிபோல மெலிர்தஇடையுள்ளவளும் சிறந்த மாலைகளை 

அணிக் தவளும் சுபத்தைச்செய்பயளுமான ௮ந்தஉத்தரையானவள் 

ஒருபெண்யானையானது ஓர்ஆண்யானையை அுடைவதுபோலப் பார்த் 

தீனை௮டைந்து நின்றாள், (தன்னருகில்) வரதவளும் நீண்டும் சிவந்து 

மிருக்கின்ற கண்களுள்ளவளுமான அ௮ர்தஉத்தரையைப்பார்த்து, பார் 

தீதன், '* அழகியசரீசமுள்ளவளே ! ஸ்வரணமாலை௮ணிந்தவளான நீ 

ஏன் இங்குவந்தாய்? அழூயபுருவமுள்ளவ?ள / கொஞ்சம் ௮வஸலாப் 

படுகிறாய், ஸுந்தரீ.! ஏன் உன்முகம் தெளிவில்லாமலிருக்கெது, 

அழகயெ௫ிரிப்புள்ளவளே ! €ீக்ரமாக எனக்குச்சொல்” என்று வினவி 

னான். வஜ்சங்களாலும் வைடூர்யங்களாலும் செய்யப்பட்ட குண்ட 

லங்களுள்ளவளும் மலர்ந்ததாமரை கருநெய்தல் இவைகளுடைய 

இதழ்களின் வாஸனைபான்ற வாஸனைஉடையவளும் ஈன்றாய்பாகா௫க் 

கின்ற சந்தானுக்கொப்பான முகமுள்ளவளுமான அந்தசாஜகுமாரி 
யானவள் பார்த்தனைப்பார்த்துச் சொல்லகதொடங்குனாள், 

“ ப்ருஹன்னளையே.! கெளாவர்கள் என்பிதாவினுடையதனச் 

தையும் லக்ஷம்பசுக்களையும் கவர் தகொண்டுபோகின்றார்கள், மீ என் 

ஸஹோதானுடைய குதிரைகளை ஈடத் து. பகைவர்கள்பசுக்களை வெகு 

தாாம்சொண்டுபோ௫இன்றார்கள். ப்ருஹன்னளையே! ஸைரந்த்ரியான 

வள், சதத் இல்பூட்டிய குதிரைகளை ஈடத் தும்விஷயத் இல் மிக்க பழக்க 

முள்ளவளென்று உன்னைச்சொல்ஓுறொள், அப்படிப்பட்டஸலாரதயத் 

இல் என்னால் வரிக்கப்பட்டரீ போசாயாகில் சான் பிரா ணனையிட்டுவிடு 

வேன், இவ்விஷயத்தில் எனக்கு ஸம்சயமில்லை” என்றுகூறினாள். சாஜ 

புத்ரியினல் அவ்வாறு ஏவப்பட்டவனும் ௮ன் புநிறைர்தமனமுள்ளவ 

1 ரடக்குறுய ஒருவகையான மேடை, ' இடைகுறுகிய ஒருவசைச் 
குளவி என்பது இங்க்லீஷ் மொழிபெயர்ப்புசளின் 5௫௧௮: me 

D @.@. 

  

 



௧௭௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

னும் புருஷரிற்சிறக்தவனும் குந்தியினுடையகுமாரலனுமாகய தனஞ்ச 

யன், ௮ழூயெ முகழமுள்ளவளும் வெண்ணிறமுள்ள பற்களையுடையவ 

Cj சுத்தமானபுன்சிரிப்புள்ளவளுமான உத்தரையைப்பார்த்து, 

“* ௮ழயெ மந்தஹாசமுள்ளவளே ! நீ விரும்புமிடத்இந்கு கான் செல் 

வேன், நன்முகஜ்வலிக்கின்ற நெருப்பில் நான் பிரவே௫க்க வண்டு 

மானாலும் செய்'2வன். றந்தசரீரமுள்ளவளே ! நீபிழைத்திருக்க 

வேண்டுமென்பதை ஈன் விழும்புழேன். ஓ ஸாந்தரீ / இப்பொழுது 

நான உனக்கு எந்தப்ரியத்தைச்செய்பவேண்டும். அன்புள்ளவளே / 

என்நிமித்தமாக நீ மஹாபயங்கரமான யமனுடைய வைவலஸ்வதபட்ட 

ணத்தைப் பார்க்கவேண்டாம்” என்று மங்களகாமும் கம்பீரமுமான 

வாக்கினால் மொழிந்தான். கெளாவவிசர்களுள் றந்தவளும் ப்ர ஹன் 

னளையின்ரூபத் இனால் அலங்கரிக்கப்பட்டமுகமுள்ளவனுமான அர்ஜுஈ 

னன், விலாஸமுடையவளும் வெண்மையான தந்தங்களுள்ள வளும் நிர் 

மலமான மந்தஹாஸழுள்ளவளுமான உத்தரையைப்பார்த்து இவவ 

ளவுமட்டும்சொல்லிவிட்டு விசாடபுத்ர னுடைய ஸமீபத் துக்குவந்தான், 

அவவாறு நடந் துவருகின்றவனும் சிறக்ததபரணங்களால் ௮லங்கரிச் 
சப்பட்டவலும் ௮. இககாந்தியையுடையவனும் கஜயூதபதிக்கொப் 

பானவலும் கஜராஜலுடையதுதிக்கைபோன்ற கைகளுள்ளவளும் 

தாமரைமலர்போல அ௮கன்றகண்களும் கதவுபோன்றமார்பும் உயர்ந்த 
தோள்களுமுள்ளவனும் பகைவர்களை காசஞ்செய்கன்றவலும் மஹா 

பலசாலியும் யானைபோல (எல்லாவற்றையும்) ௮ழிப்பவனுமான ௮ர் 
தப்பார்த்தனை விசாடபுத்ரனான உத்தரன் நல்வாவுகூறி, பிறகு, (௮ர.த) 

ப்ருஹன்னளையைப் பசுக்களிருக்கும்இடத்தை ௮டைவிக்க எண்ணங் 
கொண்டு (அவனுடன்) ஸல்லாபம்செய்தான். விசைர்துவருகின்றவ 
னும் மதங்கொண்ட யானைபோன்றவளலுமான ௮ச்தர்ஜுானனை ௮௧ 

ன்றகண்களையுடையவளான உத்தரையானவள் ஆண்யானையை யானைப் 

பேடு பின்தொடர்வ துபோலப் பின்தொடர்ந்தாள. 
ராஜபுத்ரன், தூரத்இலிருர்தே பார்த்து, '₹(ஓஒ.! ப்ருஹன்னர 

யே!) பார்த்தன், ஸாதியானஉன்னால் காண்டவவனத்தில் ௮க்னியை 
த்ருப்திசெய்வித் தானாம். குந்தீபுத்னான தனஞ்சயன் பூமியனை த்தை 

யும் (உன்னுடையஉதவியால்) ஜயித்தானாம். ஸைசந்தரியானவள் இவ 

வாறு என்னிடத்தில் உன்னைப்பற்றிச் சொன்னாள். அவள் பாண்டவர் 
களை அறிந்திருக்கிறாளாம். * வீரனும் ப்ரஸித்தமானவன்மையுள்ள 

வனுமான மாதலியானவன் தேவேர்தானுக்கு லாதி; பாசுராமருக்கு 
ஸுுமஹன் wis; தாருகன் (க்ருஷ்ணாவதாசம்செய்த) விஷ்ணு



விராடபர்வம். க்எ்க் 

வுக்கு ஸாரதி) ஸுமரந்த்ரர் தசரதபுத்ரசான ஸ்ரீசாகவருக்கு ஸாரதி; 
அவ்வாறே .நருணன் ஸூர்யலுக்கு ஸூரஇ; (இவ்வாறு) ஸாசத்பத் 
இல் பரஸித்திபெற்றவர்களான எல்லோரும் ப்ருஹன்னளைக் கொப் 
பானவர்களல்லர் என்று ஸைரந்தரி எனக்குச்சொன்னாள். ஆதலால், 

உன்னை வுழைக்கிறேன். ப்ருஹன்னளையே! அ௮ழைக்கப்பட்டவளான 

ட என்னுடன்சேர்ந்து யுத்தத்துக்காகப் புறப்படு, பசுக்கள் கெளா 

வர்களால்கவாப்பட்டு வெகுதா ரத்தில் செல்லுன்றன” என்றான். வ் 

வாறுசொல்லக்கேட்ட ப்ருஹன்னளையானவள், சாஜபு தாரனைப்பார்த் து, 

(ஒ.! மாஜகுமாச.) யுத் தமுனையில் ஸாசத்யம்செய்வதற்கு எனக்கு வல் 

லமைஏது? நாட்யமாடு வன் ; பாட்டைப்பாடுவேன் ; பற்பலவிதமான 

வாத்யங்களையும் வாசிப்2பன். உனக்கு மங்களமுண்டாகட்டும். என 

க்கு ஸாரத்யம்செய்வ இல் வல்லமையில்லை '” என்று மறுமொழி கூறி 

னாள், உத்தசன், ** (ப்ருஹன்னளையே!) நீ ஆடுகிறவளாகவாவது பாடு 

இறவளாசவாவதுஇரு. நீ ஒளிபபொருச் இனகவ௪த்தை விசைவாக௮ணி 

ந்துகொள். இப்பொழுது என்னிடம் உன்னுடையசெய்கையையும் 

வல்லமையையும் மாதர்சள் அடிக்கடி புகழ்ச் துசொல்லுறொர்கள் ”? 

என்றான். சாஜபுத்ரர்களுள் சிறந்தவனான உத்தான் இவ்வாறுசொல்லி 

விட்டு அப்பொழுது புன்னகைசெய்து அர் ஜுனனைக்கொண்டாடி 

னான், பிறகு, விராடபுதாரனானஉத்தான் பகைவீரர்சளை அழிப்பவ 

னான ப்ருஹன்னளையின்பொருட்டு நூறுகண்களுள்ளதும் தங்கத் 

தால் விசிதாமாயிருப்பதும் ஒளிபொருர் தியதுமான கவச.த்தைஎடு 

த்து அப்பொழுது நேரில்கொடுத்தான். அப்பொழுது, வீர்யமுடை 

யவனானை மர்ஜ-௦னன், மத்ஸ்யராஜகுமாரனான உத்தர லுடையசட்டளை 

யால் ௮ந்தக்கவச த்தை ௮ணிவ தற்கு விருப்பமில்லா தவன் போலப்பெற் 

௮க்கொண்டான். ப்ருஹன்னளை, ' ஒ.! ராஜபுத்7/ (எனக்கு) யுத்தத் 

இல்செளர்யமிருக்து பகைவர்களை க்கொல்வதும் லாத்யமானால், நீசெல் 

லுறெலிடத்துக்கு ரான் உன்னைத்தொடர்ர்துவருகிறேன் ” என்றான். 
பிறகு, எல்லாமறிர்சுவலும் சத்ருக்களைச்சிகிப்பவனுமான அந்தப் 

பாண்டவன் உத்தரைக்கு௪ திரில் பரிஹாஸத்திற்கிடமான ௮னேச 

கார்யங்களைச் செய்யலானான். (௪வசத்தை) வாங்கிய ௮ந்த௮ர் ஜுன 

னைப்பற்றி (அங்குள்ள) பெண்கள் சிரித்தார்கள். பகைவர்களை ௮ழிப் 

பவலும் உத்தமவிரனுமான ௮ரஜஈனன் சவச.த்தைத் தலைழோக௮ணி 

ந்துசொண்டான். பிறகு, தலைழோகஇருக்கிறகவசத்தைக் குறுக்காச 

இருக்கும்படிசெய்து பிறகு சேோரகஇழுத்தான். உண்மையான வன் 

மையுள்ளவலும் எல்லாக்கெளாவர்களுள்ளும் உத்தமவீரலும் மிக்க
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௧௭௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம, 

வீர்யமுள்ளவனுமான ஸாரதியானதனஞ்சயன், ஈன்றாக ௮றிர்தவக 
இருச்தாலும் ௮றியாதவன்போலக் கவசத்தை மறுபடியும் உயாத் 

தக்க உதறிப் பூட்டிக்கொண்டான், அந்தர் ஜுனன் இவ்வித 

மான அ௮ரேசகார்யங்களைச்செய்யுங்கால் (அங்குள்ள) ௮ இக யெளவன 

மதமுள்ள பெண்கள் பரிஹஸித்தார்கள். அவ்விதம் (பரிஹஸிக்கத் 

தக்ககார்யங்களை)ச் செய்துகொண்டிருந்தாலும் சத்ருக்களை ௮ழிப்பவ 

னான தனஞ்சயனை உத்தரன் பரிஹாஸம்செய்யவேஇல்லை, சாஜபுத்ச 
னானைஉத்தரன், ஸ்வாணத்தால் அழகான தும் மங்களகாமானதும் ௮க் 

னியில் காய்ச்சப்பட்ட துபோல ஒளிவிசுவ.தும் மிக ஜ்வலிக்கன்ற தும் 

ஆயிரம்ரெணங்களுள்ள துமான கவசத்தை ௮ந்த ப்ருஹன்னளாக்குத் 

தானே நன்றாகக் கட்டிவிட்டான். பிறகு, ௮ரஜுஈனன் ஈன்றாகப்பார்த் 
அப் பொற்கவசங்களால்மூடப்பட்டிருக்கிற குதிரைகளை அந்த உத்தரா 

னடையதேதரில் விரைவாகப்பூட்டினான், பொன்னாலாகியசுட்டிகளை மத் 

இயில்கொண்ட கழுத்துக்கயிற்றைப் பூஷணமாகக்கொண்டதும் ஸ்வ 

ர்ணமயமுமான ஸிம்மத்தையும் ரதத்தில்எடுத் துக்கட்டினான். ௮வன், 

அந்தத்தேரின்மத்தியில் விசித்மானவிற்களையும் ௮ழகய ௮னேக 
பாணங்களையும் ஆயுதங்களையும் (எடுத்து) வைத்தான். வீசனானஉத் 
தரன் அ௮ந்தத்தேரின்மீதேறி ப்ருஹன்னளாஸாசதியுடன் (யுத்தத்துக் 

காகச்) செல்லத்தொடங்கினான். பிறகு, உத்தரையும் மற்றப்பெண்க 
ளும் தோழிகளும் ௮ப்பொழுது (ப்ருஹன்னளையைப்பார்த்து,) * ப்ர 

ஹன்னளையே? யுத்தத்திற்குவர் இருக்சன்ற பீஷ்மரையும் த்சோண 

சையும் தலைவசாகக்கொண்ட கெளாவர்களைஐயித்து எங்களுக்காக 

அ ழூெவஸ்தாங்களையும் பாவைகளுக்காக மெல்லியவஸ்த்சங்களையும் 
பலவிதா,த்னங்களையும் கொண்டுவா” என்றுசொன்னார்கள், பிறகு, 

குருகர்தனனானபார்த்தன் ஒருங்குசேர்ர் துசொல்லுகின்ற ௮ர்தக்கன் 
னியர்களைப்பாரத் துச் சரித். துக்கொண்டு மேகம்போலவும் துந்துபி 

வாத்யம்போலவும் (கம்பீரமான கண்ட) த்வநியுடன், *: (சன்னியர் 

களே !) இந்தஉத்தான் யுத்தத்தில் மஹாரதர்களை ஜயிப்பானா௫ல் ௮ப் 

பொழு௮ மெல்லியவஸ்தாங்களையும் ஆபரணங்களையும் சகொண்டுவரு 
வேன்”? என்று மறுமொழிகூறினான். பிறகு, விரனானஉத்தான், 

அஇசமஹிமைபொருர்தஇியதும் தங்கத்தனாலும் வைடூர்யத்தினாலும் 
அலக்கரிச்சப்பட்ட தும் மங்களகரமுமான கவசத்தை௮ணிர்து தனஞ் 
சயனை ஸாரதியாகக்கொண்டு உத்தமமான ரதத்இலேறிச்சென்றாள், 
அப்பொழுது, சறந்தாதத் தில்வீற்றிருச்சின்ற அந்த உத்தாளையும் ப்ர 
MPAA AMOUNT TH மஹாஜனங்களும் ஸ்த்ரீசஞம் பெண்க



விரர்டபர்வம். STK. 

ரூம் ஈல்லவ்சதமுள்ள ப்ராம்மணர்களும் வலமாகவர்து மங்களம்உண் 

டாகவேண்டுமென்று தேவசாப்சார்த்தனையுடன், **ப்ருஹன்னளை 
யே! முன்பு காண்டவவன தீதைஎரித்தகாலத்தில், காளபோல௩டக்ற 
அர்ஜுனனுக்கு உண்டானதுபோன்ற மங்களமான து, உத்தரனோடு 
யுத்தகளத்தில் கெளாவர்களை எதிர்க்றஉனக்கு இப்பொழுது உண் 

டாகட்டும்”” என்று வாழ்த் இனார்கள், 

  

முப்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி,) 

(உத்தான் கேளரவஸேனையைக்கண்டுபயந்தோட, அர்ஜுனன் 

அவனைத்தேற்றித் தேரிலேற்றி, ஆயுதங்களையெடூத்து 
வநவதற்காக வன்னிமாத்தினிடம் சேன்றது,) 

ந்த விராடகுமாசன், பயமற்றவனாகப் பட்டணத்திலிருக்து 

வெளிப்பட்டு, தேர்ப்பாகனைப்பார்த்து, * அந்தக்கெளராவர்கள் சென் 

றிருக்றெ இடத்தைக்குறித்துப்போ, கான், (ஈம்மை) ஜயிக்கலிரும்பி 

ஒன்றுசேர்ர் துவர் இருக்கின்ற எல்லாக்கெளரவர்களையும் தோல்வி 

அடையச்செய்து இர்தப்பசுக்களையும் €க்ரமாகத் திருப்பிக்கொண்டு 

மீண்டும் பட்டணத்துக்கு வருவேன் ்” என்றுசொன்னான். பிறகு, 

பாண்டுநந்தனன் அவ்விதமான ஈல்லகுதிசைகளை ஓட்டினான். மனி 

தரிற்சிறந்தவனான தனஞ்சயனால் ஒட்டப்பட்டவைகளும் காற்றின்வே 

கம்போன்ற வேகமுள்ளவைகளும் பொன்மாலைகளை ௮ணிர்தவைகளு 
மான அந்தக்குதிரைகள் காயத்தை காலாபக்கத்திலும் றுகின்ற 

வைகள்போல (தத்தை) இழுத்துச்சென்றன. பிறகு சிறிது. தூசம் 
சென்று மத்ஸ்யராஜகுமாானான உத்தாலும் தனஞ்சயலும் பயமில்லா 
மல் பலசாலிகளான கெளாவர்களுடையஸவேனையைப் பார்த்தார்கள். 

சூசர்களான ௮வ்விருவர்களும் ச்மசான த்.துக்கு ௮ருகல்சென்று கெள 

சவர்களையும் நான்குபக்கத் இலும் பாவியதும் ஸமுத்சம்போன்றதும் 

ஆகாயத்தில் பறக்கிறதுபோன்றதும் ௮னேகமரங்களால் அடர்ந்த 

காடுபோன்ற துமான அர். தக்கெளரவர்களுடைய பெரியளேனையையும் 

சண்டார்கள். குருவம்சத் இல்௨ தித்தவர்களுள் உத்தமரே! செல்லு 

இன்ற அந தஸேனையினால் உண்டுபண்ணப்பட்டதும் ப்ராணிகளுடைய 

சண்களைக் கெடுக்கன்ற.தும் பூமியிலிருந்து உண்டாடின்றதுமான புழு 

fener gp ஆகாயத்தை௮ளாவுகன்றதாசக் காணப்பட்டது. பிறகு,



க்எ௪ ஸீமஹாபாரதம். 

யானை களாலும் கு.திசைகளாலும் சதங்களாலும்நெருங்கெதும் கர்ண 

னாலும் துர்யோதனனாலும் க்ருபசாலும் பீஷ்மராலும் த்ரோணராலும் 

பெரிதானவில்லைப்பிடி த தவரும் புத்திசாலியுமான தசோணபுத்ரரா 
௮ம் காக்கப்பட்டதுமான ௮ந்த (கெளசவ)ஸேனையைப்பார்த்து மயி 

ர்க்கூச்சலடைர்தவனும் பயத்தின் மனத்தளாச்சிெயடைர்தவனும் 

நடுக்கமுற்ற சரீரமுள்ளவனுமான விசாடராஜகுமாரன் அப்பொழுது 

தன்னுடைய இரண்டுகண்களையும்மூடிக்கொண்டு பார்த்தனைப்பார்த் 

அச் சொல்லலானான். 

 (ப்ருஹன்னளையே !) கெளாவர்களோடு போர்புரிவதற்கு நான் 
இறமையுள்ளவனல்லேன். என்மீது உண்டாயிருக்கின்ற மயிர்க்கூச் 

சலைப் பார். ௮ேக மஹாவீரர்களுள்ளதும் மிகவும் உக்ரமாயிருக் 

இன்ற தும் தேவர்களாலும் ௮ணுகமுடியாததும் பயங்சாமுமான குரு 
ஸேனையை எதிர்த்துப்போர்புரிவதற்கு நான் சக்தியற்றவனாயிருக்கி 

றேன், பஅச்சத்தைச்செய்யும் விற்களுள்ள பாரதஸேனையில் செல்வ 

தற்கு நான் விரும்பவில்லை. (இர்கக்கெளாவஸேனையானது) இந்த்ர 

னுடன்கூடினதேவர்களாலும் ௮ணுகமுடியாத்து. மனிதர்களால் 
அ௮ணுகமுடியாதென்பதில் யாதுலஸுதேஹம்? தோரகளாலும் யானைக 

ளாலும் குதிரைகளாலும் நெருங்கியதும் காலாட்களாலும் கொடிமா 

ங்களாலும் நான்குபக்கத்திலும் ௮டாக திருக்கின்றதுமான பகைவர்க 

ளுடைய படையைப்பார்த்தே என்மனம் மிக்க துன்பமடைந்திருக் 

இன்றது. எந்தயுத்தத் தில் தைர்யமுள்ளவர்களும் பெரியவில்லையுடை 

யவர்களும் புத்தத் தில்ஸமர் த்தர்களும் பருத்த மதயானைபோன்றவர் 
களும் (தத்தில்) கட்டப்பட்டிருக்கின்ற கொடிகளையும் கொடிமாங் 
களையும் உடையவர்களும் சிறந்த யுத்தமுழையையுடையவர்களும் 

பெரியவில்லாளிகளும் எல்லாக்கார்யங்களிலும் நிச்சயமுடை யவர்ச 

ளுமான தசோணரும் பீஷ்மரும் க்ருபரும் கர்ணலும் விவிம்சஇயும் 

௮ச்வத்தாமாவும் விகாணலும் ஸோமதத்தனும் பாஹ்லிகலும் ராஜா 

வான முர்யோதனனும் உத்தமவீரனான துர்மஷணனுமாகய அனை 
வரும்இருக்கிறார்களோ ௮ந்தயுத்தத் இல் ௮ந்தச்சூரர்களை ஜயிப்பதற்கு 
நான் புத்திகெட்டுவர்தேன். வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கன்ற ஸை 
ன்யமுள்ளவர்களும் (பகைவர்களை) மிகவும் வருத்துகன்றவர்களு 
மான கெளரவர்களனைவர்களையும்பார்த்தே (எனக்கு) மயிர்கள் சிலி 
ர் த்தன, (என்) மனம் மயக்கமடைகன்றது” என்.றுசொன்னான். 
உழு இயானகிற்களுள்ள கெளசவர்களுடைய பெரியளஸேனையைக்கண்டு 
மூடனான அவன், திரும்பவும், '* (பருஹன்னளையே!) என். லுடைய



விராடபர்வம். ௧௭௫ 

பிசாவானவர் ஜனங்களில்லாதபட்டணத்தில் என்னைவைத்துவிட்டு 

எல்லாஸைனயத்தையும் இரட்டிக்கொண்டு தரிகாத்தர்களைநோக்கச் 

சென்றுவிட்டார், எனக்கு இவ்விடத்தில் படைத்தலைவர்கள் இல்லை, 

ஸஹாயமில்லாதவனும் பாலலும் ௮ஸ்தரவித்தையில் ச்ரமப்படாதவ 

னுமானகான் அுஸ்தாரவித்தையில் தேர்ச்சியடைந் இருக்கின்ற ௮னேக 

விரரகளைஎ இர்த்துப் போர்புரிவதற்குச் சக்தியுள்ளவனாகமாட்டேன், 

ப்ருஹன்னளையே! (ரகத்தைத்) இருப்பு 

உலகங்களனைத்திலும் மஹாரதனானபீபத்ஸுாவானவன் gyal 

விடத்தில் ௮வ்வாறு சொல்லுகின்ற அந்த உத்தானைப்பார்த்து நன்கு 

சிரித்து, *' (சாஜபு.த்!) 6 பயத்தினால் இளைத்த உருவமுடையவனா 

யிருக்கிறாய், எ இரிகளுக்கு ஸர்சோல,ச்தை வளசச்செய்கிருய், போ 

் என்று புலம்பினான், 

ர்க்களத்தில் பகைவர்களால் இப்பொழு து ஒருகார்யமும் செய்யப்பட 

வில்லை. நீ தானாகவே என்னைப்பார்த்.து, * (ப்ருஹன்னகாயே.) கெளர 

வர்களிருக்குமிட த்தைக் குறித்து என்னை நீ நடத்திக்கொண்டுபோ * 

என்று முன்புசொல்லியிருக்கிருய், (அதலால்,) அப்படிப்பட்டகான் 

அதிகமான இந்தக்கொடிகளிருக்கின்ற விடத்தில் உன்னைக்கொண்டு 

போய்ச் சேர்ப்பிக்மேேன். சிறந்தகைகளையுடையவனே ! போக்ய 
வஸ்அவினிடத் தில் ஆசையுள்ளவர்களும் !'ஆததாபிகளுமான கெளச 

வர்களுக்கு ஈடுவில் உன்னைக்கொண்டுபோய்ச்சோப் பேன். சத்ருக்க 

ளைச் சிக்ஷிப்பவே ! ஸமுத்ரம்போலக் கம்பிரமாயிருக்கன்ற கெளச 
வளைன்யத்தைப்பார்த்து நீ மனவருத்தமடையாதே. புருஷர்கள் 

கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்பொழுது ஸ்த்ரீகளின்பக்கத்தில் சபதஞ் 

செய்து தற்புகழ்ச்சசெய்துசொண்டு (ஈகாத்இனின்று) வெளிப்பட்டு 
வந்து இவ்விடத்தில் ஏன் யுத்தம்செய்யவில்லை? சொல், அவ்வாறு 

ஸ்த்ரிகளிடத்திலும் புருஷர்களிடத் இலம் ஆண்மையைப்பற்றி ப்ர 
இஜ்ஜைசெய்து தேரின்மீதேறி (ஈகா.த்தைவிட்டு) வெளியில்புறப் 

பட்டுவக்து (இப்பொழுது) ஏன் யத்தம்செய்யாமலிருக்கிறாய் ? ந 

(பசைவர்களைவென்று) பசுக்களை மீட்காமல் நகாத்துக்குச் திரும்பிப் 

போனால் வீசர்களானபுருஷர்களும் ஸ்த்ரீகளும் ஒன்றுசேர்ந்து உன் 

னைப்பரிஹாஸஞ்செய்வார்கள், நானும் ஸைரந்த்ரியினால் ஸாசத்யம் 

செய்வதில் புகழப்பெற்றிருக்கறேன். (ஆகையால்,) கான் பசுக்களை 

மீட்காமல் பட்டண த்தைக்குறித் துப்போவதற்குச் சக் தியற்றவனா 

| நெருப்பைவைப்பவன், விஷமிபெவன், Fes see tors சையில்கொண் 

டிருப்பவன், தனங்களைச் கொள்ளை அடிப்பவன், க்ஷத்ரங்களை ௮பஹரிப்ப 

வன், மனைவியை அபஹரிப்பவுன். 

  

 



௧௭௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

யிருக்கிரறன்., ஸைரந்தரியினுடைய ஸ்தோத்ரத்தினாலும் உன்னு 

டையவசனத்தினாலும் தூண்டப்பட்டிருக்கின்றரான் இந்தச்கெளச 
வர்களோடு எவ்விதம் போர்புரியாமலிருப்பேன் ? நீ உறுஇஉள்ளவ 
ஞக௯ைஇரு” என்று மறுமொழிகூறினான். உத்தரன், ** ப்ருஹன்ன3 

யே.' கெளசவர்களனைவர்களும் மாத்ல்ய்களுடையபொருள்களை இஷ் 

டப்படி கொண்டுபோகட்டும், என்னை ஸ்த்ரீகளும் புருஷர்களும் பரி 
ஹாலஞ்செய்யட்டும். யுத்தத்தினால் எனக்குப் பயனில்லை, என் 

னுடையபசுக்களும் போகட்டும், ப்ருஹன்னளையே? நீ பார்த்துக் 
கொண்டிருக்கும்பொழுதே நகத்தில் புகுவேன் '” என்றான், குண் 
டலங்களணிர்தவனும் ப.பந்தவனுமான உத்தான் இவ்வாறுசொல்லி 

விட்டு மிகப்பயந்து மானத்தைஇழர்து அம்பையும்வில்லையும் எ றிது 

விட்டு சதத்தினின்று ழேகுஇத்துஒடினான். அர்ஜுனன், *(ஏ. 

(உத்தரா!) யு.த்தத்தைவிட்டு ததெலானது க்ஷத்ரியனுக்குரியதர்மமெ 

ன்று சூரர்கள் எண்ணவில்லை ; யுத்தத்தில் மரணம்தேருவது மேன் 
மை; பயக்துஒடுவது மேன்மையன்று”” என்றான். குருகுலத்தில் 

தோன்றிய ௮ந்தத்தனஞ்ஜயன் இவ்வா றுசொல்லிலிட்டு, சிறந்ததேரி 

னின்று ழே அள்ளிக்குதித்து, நீண்டபின்னலையும் ஈன்குசிவந்த 
இரண்டுஆடைகளையும் ௮சையும்படி செய்துகொண்டு ஒடுகின்ற அந்த 
ராஜகுமாரனைப் பின்தொடர்ந்து ஒடினான். ஜடுகன்றவலும் காலடி 

வைப்புக்களால் பூமியை அழுர்தும்படி செய்கின்றவனும் பின்னலை 

ஆட்டி க்கொண்டு ஒடுகன்றவலும் பெண்வேஷம்பூண்ட வனுமான ௮வ 
ளைப்பார்த்து அப்பொழுது ௮ரஜுனனென்று௮றியாக சிலலைனி 
கர்கள் ஈகைத்தார்கள், வேகமாகஒடுகன்ற அ௮வனைக்கண்டு கெளா 

வர்கள், 4 தொடக்கத்தில், உத்தமமானாத.த்தை விட்டுவிட்டுச் தடை 

யற்றுஒடன்ற இவன் யார் ? சாம்பலால் (பறைக்சுப்பட்ட நெருப்புப் 
போல வேஷகத்தால் மூடப்பட்டிருக்ன்ற இவன் யார்? இவனுடைய 
ரூபமானது கொஞ்சம் புருஷலுடைய உருவம்போலவும் கொஞ்சம் 

ஸ்த்ரிபிலுடைய உருவம்போலவும் இருக்கிறத” என்று சொல்லிக் 

கொண்டார்கள். இவ்வாறு ஸலைனிகர்களும் சொன்னார்கள், அவர்க 
ளைப்பார்த்.து, கெளாவபாண்டவர்களுக்கு ஆசார்யரும் புத்தியில் சுக் 
சனுக்கும் ப்ருஹஸ்பஇக்கும் ஒப்பானவருமான தீரோணர் பின்வரு 
மாறு உரைக்கலானார். 

6 (இந்த) விசாசத் இனால் உங்களுக்கு என்னபயன் பின்சாட 
ரப்பட்டி ௬ுக்கன்ற இவனால் தரன் உங்களுக்கு என்னபயன் ? பயந்.து 

ஒடுன்றவளைப் பின்தொடர்ர்,து பின்னல்௮சையப் பயமின்.றி ஓ



விராடபர்வம், ௧௭௭௪ 

வன் ஒரு புருஷ்ச்ரேஷ்டனாக விளக்குறொன். இவனுடையரூபமா 
னது ௮ரஜுஈனனுடைபரூபம்போலிருக்கறது, ஈபும்லகவேஷத்தைத் 

தரிக்கிறான். ஸ்த்ரீ வேஷத்தால் ஈன்கு௮லங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

இவன் ரூபத்தினால் பார்த்தனுக்கு ஸமானனாயிருக்கறான். இவனு 

டைய தலையும் கழுத்தும் அ௮ந்தப்பார்க்தனுடையவே, இவனுடைய 

பரிசாயுதம்போன்ற இரண்டுசைகளும் ௮ந்த அர்ஜுஈனனுடையகை 

களே. இவனுடையவன்மையும் .௮௫த ௮ர்ஜுஈனனுடையதே, ஆத 

லால், தனஞ்சயனைக்காட்டி லும் இவன் '2வருனவனல்லன், தேவர்க 

ளுள் தேவேக்த்சன்2பால மலுஷ்யர்களுள் தனஞ்சயன்்றந்தவன், 

உலகத்தில், தனஞ்சயனை த்தவி7 வேறு எவன் ஈம்மை ஒருவகை ௪இ 

ர்த்துவருவான் ?”” என்றுசொன்னார். soit Duar pera 

யதைக்கேட்ட புத்திசாலியான கர்ணன் (கெளசவர்களைப்பார்த் ௮,) 

₹ விராடனுடையபுதரன் ஒருவன் சூன்யமானபட்டண த்தில் வஸித் 

இருந்தான். அப்படிப்பட்டஇவன் வாலிபத்தன்மையால் அலியை 

ஸாசஇயாக்கக்கொண்டு ஈகாத்தைவிட்டு வெளியில் புறப்பட்டுவிட் 

டான். ஆண்மையால் வெளிப்பட்டவனல்லன், (௮வனைத்தொடர் 

ந்து) ஒடுகின்றவனை வேறு?வஷத் இினால்மறைக்கப்பட்ட ஜுன 

னென்றே நீங்கள் நிச்சயமாகத் தெரிந் துகொள்ளுங்கள். அந்தமாத் 

ஸ்யா்கள் எல்லோருமே யுத்தத்தில் ஈம்மை ௪ இர்.த்துவருவதற்குச் 

சக்தியற்றவர்கள். (அவ்வாறிருக்க) அவர்களுள் ஒருவன் எவ்வாறு 

கெளாவாகளனைவர்களையும் எதிர்த்துப் போர்புரியவருவான் ? உத்த 

ரன் ஸாரதியை ஏற்படுத்திக்கொண்டு ஈகரத்தினின்று வெளியில் 
புறப்பட்டுவிட்டான். ௮வன் நம்முடைய தீவஜத்தைப்பார்த்து இப் 

பொழுது பயர் துடுகிறானென்று கான்கினைக்கி2றன் ” என்்றுசொன் 

னான். க்ருபர், '' ஓடுகின்ற அர்தத்தனஞ்சயன் உத்தானையே பிடிக்க 

விரும்புஇன்றான் ; நிச்சயம். இப்பொழுது இவன் உத்தானை ஸாரி 

யாகச்செய் துகொண்டு தான் போர்புரிவதற்கு விரும்புகிறான் '” என்,று 

கூறினார். இவ்வாறு விசர்களான அந்தக்கெளசவர்கள்எல்லோரும் 

தனித்தனியாக.தலா௫த்தும் ௮ர்ஜுனனென்று நிச்சயிப்பதற்குச் 

சக் தியற்றவர்களானார்கள். gai Suir sem or, ளேனையிலிருக்கின்ற Fp 

ந்த சஇகர்களைப்பார்த்து, * ௮ர் ஜுன 22), வாஸுதேவனோ, சாம 
னோ, ப்ரத்யும்னனோ, ௮வர்க2ள கம்மை யுத்தத்தில் எதிர்த்.துவரு 

வதற்குச் சக்தியுள்ளவர்களாகார்கள். ( அவ்வாறிருக்க) வேறொரு 

வன் ஈபும்ககவேஷத்தோடு பசுக்களிருக்குமிடத்தைச்குறிச்.து வரு 

வனானால் (அவன்மீது) கூர்மையான அம்புகளைவிடுத்.௪ (அவனைப்) பூமி 
ந ௨௩



௧௭௮ ஸீமஹாபாரதம், 

யில்தள்ளுவேன். அ௮ர்தமத்ஸ்யதேசத்தார்களுள் ஒருவன் எவ்வாறு 

கெளாவர்களனைவர்களோடும் போர்புரிவான் ” என்றுகூறினான். 
அவ்வாறு வேஷத்தால் மறைக்சப்பட்டிருக்கின்ற ௮ர்தப்பாண் 

டவனைக்கண்டு ௮ந்தளைன்யத் இலுள்ளவர்கள் ௮வனை அர் ஜுனனெ 

ன்ருவது ௮ல்லனென்றாவது டிச்சயிக்கவில்லை. கெளரவர்களனைவர்க 

ளும் இவ்வாறு அடிக்கடி. ஊஹித்துப்பார்த்துப் பகைவர்களை உறுதி 

யாகஅ௮டிப்பவனும் மஹாபலமுள்ளவனும் இந்தானுக்கொப்பானவன் 

மையுள்ளவனுமான தனஞ்சயன் இப்பொழுது 2பார்புரியவரின் நமது 

ஸைன்யமனைத்தும் (உயி?சாடிருப்பது) ஸர் தஹம்தான்” என்று 

எண்ணினார்கள். ௮ந்தஸமயத்தில் தனஞ்சயனைக்காட்டி லும் வேரொ 

ருவனென்றும் அவனை நிச்சயிக்கவில்லை. அரஜுஈன?னா ஒடுகின்ற 

உத்தரனை நூறுகாலடி தூரம் பின்தொடர்ந்துஓடி விரைவாக (௮வ 

னை)க்கூந்தலில் பிடித்தான். **ப்ருஹன்னளையே என்னைப் பிடி 

யாதே? பிடியாதே, உனக்கு மங்களம். நான் உனச்சு அடிமை” 

என்று சொல்லிக்கொண்டே விரைவாகதடுகின்ற விராடபுத்ரனை, 

பலசாலியும் பகைவர்களை ச்சஷிப்பவனுமா ன பீபத்ஸு1ுவானவன் 

விரைவாகப்பிடி த்தான். ௮ர்ஜுனனால் பிடிக்கப்பட்ட ௮வன் துன 

பத்தை௮டைக்தவன்போல அ௮திகஉருக்கமாக மிகவும் புலம்பினான் ; 

மிகுதியானபொருளைக் கொடுப்பதாகவும் சொன்னான், உத்தான், 
ப்ருஹன்னளையே/ தங்கம், ரத்னங்கள், முத்துக்கள் இவைகளுள் 

எதைஎதை நீவிரும்புகிருயோ ௮ை௮தையெல்லாம் உனக்கு நான் 

கொடுக்கிறேன் ; யானைகளையும் குதிரைகளையும் தேர்களையும் பசுக் 
களையும் ஈன்கு ௮லங்கரிக்கப்பட்டபெண்களையும் சுத்தமானபொன் 
னையும் சறர்தவெள்ளியையும் நாறுபொன்னாணயத்தையும் உனக் 

குக்கொடுக்கறேன். என்னை நீவிட்டுவிடு, நன்றாக அலங்கரிக்கப் 
பட்ட ௮.றுபதுகன்னியர்களையும் ஒருக்சாமத்தையும் உனக்குக் கொடு 
க்ிறேன். அ௮.இகதைந்யத்தையும் மனத்தளர்ச்சியையும் பயத் இனுல் 
நடுக்கக்தையும் ௮டைர்தஎன்னை நீவிட்டுவிடு, தங்கக்கட்டுள்ளவை 
களும் அதிகமான ஒளிபொருர்தியவைகளுமான எட்டு வைடூர்ய 

ரதனங்களையும் ஸ்வா்ணமயமான தண்டல்களால் இசைக்கப்பட்ட 

தும் குதிரைகளோடுகூடிய.துமான தேரையும் மதங்கொண்ட பத் 

அயானைகளையும் உனக்கு நான் கொடுக்கிறேன். .ப்ருஹன்னளையே! 
conker 8B OGG. த! ௮லியே! இப்பொழுது என் தாயாரைப் 
பார்ப்பதற்கு ரான் பட்டணத்தைக்குறித்துச் செல்லுகிறேன். நான் 
ஒருவனே என் சாயாருக்குப்பிள்ளே ) ஆதலால், சான் என்னசொல்



விராடபர்வம். க்எ௯ 

வேன் ₹ இவவிதமானகாலத்தில் விதியானது என்னை உன்வசமாக்கு 

இறது. கான் மத்ஸ்யராஜாவான விராடனுடைய செல்வக்குமாசன் ; 

சிறுவன் ) அவரால் ஈன்குபோஷிக்கப்பட்டவனாயிருக்கறேன், நான் 
தாயின்பக்கத்தல் படுத் இருப்பவன் ;) காற்றுவெய்யில்களுடைய ஸ்பர் 

ச.தீதை அடையாதவன், சிறுவருடையசண்டையையும் பாசாதவன். 

இப்படிப்பட்டநான் எங்க. அப்படிப்பட்ட கெளாவர்களெங்கே ) 

ப்ருஹன்னளையே! தாயாருடையபக்கத்தில் நான்போய்ச்சேருக 

றேன். என்னை நீவிட்டுவி3ி. கெளாவர்கஞுடையளேனை ஊழிக் 

காலத் துஸமுத்ரம்2பாலக் காணப்படுகிறது. யெளவனகர்வமுள்ள 

நான் ஸ்த்ரீகளுடையமத்தியில் ௮றிவின்மையால் வீர்யத்இனாலும் 

செளர்யத்தினாலும் நிறைந்த வார்த்தையைச்சொன்னேன், எவன் 
கெளசவர்களைஜயிக்கச் சக்தியுள்ளவனாவான் ? ந என்னைவிடாமல் 

௮ங்குகொண்டு போனால் உனக்கெஇிரில் நான் உயிரைஇழப்பேன் ” 

என்றுபுலம்பினான். 

புருஷரிற்சிறர்த௮ர்ஜு5னன், இப்படிசொல்லிப் புலம்புசன்நவ 

னும் அறிவற்றவனுமான அந்தஉத்தானைப் பலாத்காரமாக ரதத் 

அக்கு அருகில்கொண்டுவந்தான். பிறகு, பார்த்தன் பயத்தினால் 

பீடிக்கப்பட்ட வனும் ௮றிவற்றவனுமான அவனைப்பார்த்து, (உத் 

தர7) “நான் கெளசரவர்களோடு போர்புரியப்போகிறேன். ன்னு 

டையகுஇரைகளை நீ அடக்கி ஈடச்து' என்று என்னை ,ழைத்து 

வக்து (இப்பொழுது) ஏன் ஓடுவதில்கோ க்கமுள்ளவனானாய், கெளசவர் 

களோடு யுத்தம்செய், உனக்கு ஜயம்உண்டாகும், ராஜாவோ, சாஜ 

புத்ரனோ, கான் ஸாரதியாயிருக்து உத்தமமானகு திரைகளை முடக்கி 

நடத்துற யுத்தத்தில் ௮வனுக்கு நிச்சயமாக ஜயம்உண்டாகும். உத் 

தீர! ஸாரதியான என்னுடன்சேர்ந்து எல்லாவிதத்தாலும் கெளசவர் 

களுடன் சண்டைசெய். வென்ழு புகழ்பெற்று இந்தப்பூமிமுழுதையும் 

ஆளுவாய். அல்லது, கொல்லப்பட்டு ஸ்வர்க்கத்தை௮டைவாய். ஓடு 

வது உனக்கு நன்மையைக்கொடாது, இப்பொழுது எல்லாக்கெளசவர் 

களையும்வென்று ஜயத்தை அடையும்வண்ணம் நான் முயற்சிக்கப்போகி 

றேன், இர்தவிஷ.பத்தல் சான்உனக்கு ஸஹாயனாகஎண்ண ததக்கவன், 

பகைவர்களை அழிப்பவனே ! பகைவர்களோடு போர்புரிவதற்கு நீ ௪ச் 

இயற்றவஞயின் இங்கே வா ; பகைவர்களோடுபோர்புரிகின்ற என்னு 
டையகுதிசைகளை நீ ஈடத்,து. நீ என்னுடையதோள்வலியால் காக் 
கப்பெற்று (ஒருவசாலும்) ௮வமதக்கத்தகாததும் கோரஸ்வரூப 

முடைய தும் கோசரூபிகளானமஹாரசதர்களால் பா.துகாக்சப்பட்டிருச்



௧௮/௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

கின்றதுமான இர்தத்தேர்ப்படையில்புகுவாயாக, ராஜபுத்சர்களுள் 
சிறந்தவனே ! 8 பயப்படாதே, பகைவர்களைவாட்டுபவனே 7 நீ கூரத் 
ரியனல்ல?னோ ? கான் அ௮ந்தக்கெளாவர்களோடு போர்புரியப்போ௫ 
றேன். உன்னுடையபசுக்களை மீட்டுக்கொ ண்வொப்போகிறேன். மனி 
தீரிற்சிறந்தவ?ேே ! பகைவர்களால் ௮வமதிக்கமுடியாத தம் நெருங்க 
முடியாததுமான இந்தத்தேர்ப்படையில் நீ நுழையவேண்டும். நீ 
எனக்கு ஸாசதியாயிரு. கான் கெளசவர்களோடு யுத்தம்செய்யப 
போகிறேன் ; புததத்இல் உக்ரஸ்வரூபிகளானஞூரர்களை யமலோகத் 
துக்கு ௮ளுப்பப்போடிறேன் ”? என்றுகூறினான். (மாற்றார்களால்) 
வெல்லற்கரியவனும் பரதச்சேஷ்டனுமான பீபத்ஸு*வானவன், பயத் 

தனால்பீடி க்கப்பட்டிருக்கன்ற விராடபுத்ரனான ௮ர்தஉத்தானை இவ 
வா.றுசொல்லி ஸமா தானப்படுத் தினான். பகைவர்களுடையபட்டணக் 
களை ஜயிப்பவனைபார்த்தன், இங்கும்௮ங்கும் சுற்றிவருகின்றவலும் 

(புதீதம்செய்வதில்) விருப்பமில்லா தவலும் பயத் இனால் பிடிக்கப்பட் 
டவலுமானஉத்தானை ரதத்தின்மீது ஏற்றிவைத்தான், (௪ இிரிகளின்) 

செல்வத்தை ஜயித்தஅர்ஜஈனன், ௮ழு்ற ௮ந்தஉத்தானைத் தேற் 
கித் தேரின்மீதேற்றிவைத்து அவனை ஸாரஇியாக ஏற்படுத்திக்கொ 
ண்டு காண்டீவமென்றெவில்லை எடுப்பதற்காக ௮ந்தவன்னிமாத்தை 
கோக்கிச்சென்றான், 

நாற்பதாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம், (தொடர்ச்சி,) 

(அர்ஜுனனுடையஏவலால உத்தரன் வன்னிமரத்தின் 

மீதேறி விலலைஎடுத்தது,) 

உத்தானைத் தேரில் ஏற்றிவைத் துக்கொண்டு வன்னிமாத்துக்கு 

௪ இராகச்செல்லுகன்றவலும் ஈபும்ஸக2வவூக்தோடு தேரிலிருப்ப 
வலும் தேசாளிகளுள்கிறந்தவலுமான ௮ர்தமர்ஜுனனைக்கண்டு 

சூரர்களும் ச இகர்களுள் சிறந் தவர்களுமான கெளசவளேனையிலுள்ள 
திசோணர் பிஷ்மர்முதலானவர்கள், தனஞ்சயனிடத் இலிருந்து உண் 
டான பயத்தினால் மனஈடுக்கமுற்றார்கள், உக்ஸாஹ.த்தைஇழக்தவர் 

சளான அ௮வர்சளையும் ௮த்புசமான உத்பா தங்களையும்பார்த்து ஆசார் 
யரும் சஸ்த்சதாரிகளுள்சிறர்கவருமான தசோணர்சொல்லலானார், 
1: (வீரர்களே !) கொடியவைகளும் கொடியஒலியுள்ள வைகளுமான 
பேய்ச்காற்றுசள் வீசுனெறன,- ஆகாயம் சாம்பல்பழைபோன்ற இரு



விர்ர்டபர்வம், க்லுக 

ளால் மூடப்பட்டுவிட்ட து. மேகங்கள் விகாரமான ெறெமுள்ள வைகளும் 

ஆச்சர்யகராமான காட்டியுள்ளவைகளுமாகக் காணப்படுன்றன. பல 
விதமானசஸ்தரங்கள் உறைகளினின்றும் (தாமே) வெளியில்கழுவு 
இன்றன. ஒளியுடன் கூடின இசைகளில் கொடிய உருவமுள்ளனவாச 

இதோ நரிகள் ஊளையிடுகன்றன. குதிரைகளும் கண்ணீர்வடிக்கின் 

றன. அ௮சையாதகொடிகளும் ௮சை௫ன்றன. இவ்விடத்இல்காணப் 
படும் பலநிமித்தங்களையும் (அலோ?ிக்குங்கால்) ஸமீபத்தில் யுத்தம் 

கோப்போகிற.ஓு. நீங்கள் ஸன்னத்தமாயிருக்கள் ; ' ராஜாவையும் 
காப்பாற்றுங்கள்) ஸேனையையும் வரிசைப்படுத்துங்கள் ; gents 

தத்தை எர்பார்த்திருங்கள் ; பசுக்கூட்டத்தையும் ர-்ஷியுங்கள், 

வீரனும் மஹாவில்லாளியும் எல்லாச்சஸ்தாரதாரிகளுள்ளும் சிறந்த 

வனுமானபார்த்தன் இதா நபும்லக2வஷத்தோடு வந்துவிட்டான், 
இவ்விஷயத்தில் ஸந்ேதஹமில்லை'” என்று இவ்வளவுமட்டில் சொல்லி 

விட்டுப் பிஷ்மரைப்பார்த்துவசனிக்கலானார். **ஓ.! கங்காபுத்ரரே ! 

லங்கேச்வனுடையவன த்துக்குச்சத்ருவைக் கொடியாகக்கொண்ட 

வலும் ஒருமாத்தினுடைய பெயரையுடையவனும் மலைகளுக்கு 

சோதஇயினுடையபுத்ரலும் கடையினால் தேவராஜன் ?போன்றவலும் 

ஒருஸமயத்தில் பெண்போன்றவளலுமான (இந்தப்புருஷன் பாக்கப் 

படலாம்) ்் என்கிற ஒருவசனத்தை ஆசார்யர் அப்பொழுது சொன் 

னார். வேந்தே! த்ரோணர் குறிப்புடன் இவ்விதம்சொல்லிவிட்டுப் 
பேசாமலிருந்தார், கங்காபுத்ரசான பீஷ்மர், தீரோணருடையவார்த் 

தையைக்சேட்டு, குறிப்புடன் (துர்யோதனனைப்பார்த்த,) * மனித 
ரிற்ிறந்தவனே / நாம் ஈம்முடையதேசத்தைத்தாண்டி வேறு தேசத் 
தைவர்தடைக் துவிட்டோம். ஈம்மால் ஸபையில்சொல்லப்பட்டஸமய 

மும் சென்றுவிட்டது. சத்ருக்களிடத் திலிருந்து பயம்பாராட்டத் 

தீக்கதன்று, ஸர், சஹத்தைவிட்டுவிடு” என்றுசொன்னார். ஹிதத் 
சைச்செய்யும்தன்மையுள்ள தேவவ்ாதரால் இவவிதமானவார் த்த 

சொல்லப்பட்டவுடன் தசோணர் துர்யோதனனைப்பார்த்துக் குறிப் 

புடன் (பின்வருமாறு) உரசைக்கலானார், 

“ பெரிதான வில்லையுடையவனும் ஆயுதம்பிடி,த்தவ ரனைவருள் 

ளும் சறந்தவனும் விரனுமான பார்த்தன் இதா நபும்ஸகரூபத் 

தோடு வந்துவிட்டான். இவ்விஷயத்தில் ஸம்சயமில்லை, இந்தப் 

பார்த்தனோ வன்மையுமுள்ளவன் ; இடக்கையினாலும் பாணங்களை 

விடுப்பவன் ; பகைவர்களை வாட்டுபவன், அரசர்களை ஜயிக்ன்றகெளா 

வர்கள் இவனால் கொல்லப்பட்டவர்களாவார்கள், ராஜனே! எவன்



க்௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

பிறந்தவுடன் பூமிமுழுவதும் நிரம்ப ஆறுதலுள்ளதாயெதோ, எவ 

னால் தருபதசாஜனைப் பராக்ரமத்தால்கட்டி, எனக்குத் தக்ூனைகொ 
டுக்கப்பட்டதோ, எவனால் முற்காலத்தில் ஸ்வயம்வரஸபையில் ஆகா 
யத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த லக்ஷயத்தைமடித்து அசசர்களையும்ஜயித் 

அப் பாஞ்சாலியானவள் ௮டையப்பட்டாளோ, எவனால் காண்டவ 

வனத்தில் தேவாஸுரர்களைஜயித்து அக்நிபகவான் ஈன்கு திருப்தி 
செய்விக்கப்பட்டாரோ, எவனால் யாதவர்களைஜயித்து ஸுபத்ரை 

யானவள் விவாஹம்செய்யப்பட்டாளோ, எவனால் த்ரிபுரத்திற்குச் 

சத்ருவும் மன்மதனை நாசம்செய்தவருமான தீரிபுசாரியானவர் யுத் 

தத் தில்ஜயிக்கப்பட்டா 2 எவனால் தேவமலாகத்தைமுடைந்து யுத் 

நீத்தில், இந்தானைஜயித்தவர்களும் காற்றும் நுழைதற்கரிய கவச 

மூள்ளவர்களும் தனுவிலுடையகுலத்தில் தோன்றியவர்களஞுமான 

மூன்றுகோடி ௮ஸுரர்களும் ஹிரண்யபு£த் தில்வஸித்த காலயர் 

களும் ஜயிக்கப்பட்டார்களோ, எவனால் அந்தக்காட்டில் சித்ஸேன 
னால்கட்டப்பட்டிருந்தநீ விநிவிக்கப்பட்டாயோ, எவனால் மேருபர் 

வதத்தினுடைய வடபாகம்சென்று ஏராளமான பொருளைக்கொண்டு 

வநது எல்லாஅசசர்களையும்வென்று Siwy GIT சாஜஸ-டுயயாகம் 

செய்விக்கப்பெற்றா2ரா, எவனிடத்தில் செளர்யமும், விர்பஸழம், ப்ர 

தாபமும், தைர்யமூம், பராக்ரமமும், ஒளதார்யமும், காம்பிர்யமும், 

ஐச்வாயமும், (அகார்யத்தில்) வெட்கமும், தர்மமும், ஜீவகாருண்ய 

மும், கபடமின்மையும் இருக்கன்றனவோ அ௮ப்படிப்பட்டபார்த்தன் 

இதாவந்துவிட்டான் ) ஸம்சயமில்லை. இவன் எல்லாத்தேவக்கூட் 

டங்களையும்கூட வெல்லாமல் திரும்பமாட்டான். சூரனானஇவன் 

காட்டில் (உன்னால்) துன்பப்படுத்தப்பட்டான் ; இர்தானாலும் (வில் 

வித்தை) கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றான். இவன் (இப்பொழுது) சோ 
ஒத துடன் போர்புரியப்போகிறுன், இவ்விஷயத்தில் 83யமில்லை, 

குருகுலத்தில்உதித்தவ?ன ! இவனுடன்எ இரத்து யுத்சம்செய்யத் 

தக்க மற்றொருவிரனை நான் காணவில்லை. வேடவேஆத்தால் மறைக் 
தவரும் ப்ரபுவுமான ஸ்ரீ மஹாதேவரும் இமயமலையில் பார்த்தனால் 
யுத்தத்தில் மனச்களிப்படையும்படி. செய்விக்கப்பட்டாரென்று கே 

ள்வி'” என்றார். கர்ணன், இவ்வாறுசொல்லுகற தசோணரைப்பார்த் 

அக் கோபங்கொண்டு, :*(அசார்யசே!) எப்பொழுதுமே நீர் பல் 
குனனுடையகுணங்களை எங்களிடம் புகழ்ச். துபேசுிகீர். swig 

னன் என்னையும் துர்யோதனனையும்விட வித்தையினால் நிறைந்தவ 

anon” என்று கூறினான். "துர்யோதனன், '* ராதாபுத்ச.! இவன்



விராடபர்வம், SDK. 

பார்த்தனாயிருப்பனாகில் என்னுடையகார்யம் நிறைவேறின தாகும். 

இந்தப்பாண்டவர்கள் அறியப்பட்டால் மறுபடியும் வேழு பன்னி£ 

ண்டுவர்ஷகாலம் காட்டில் ஸஞ்சரிப்பார்கள், அப்படியின்றித் தேவ 
தைகளுள் தலைவனான வேறொருவன் பேடிவடி.வத்துடன் இங்குவந்தி 

ருப்பனாயின் நல்ல கூர்மையுள்ளபாணங்களால் இவனைப் பூமியில்வீழ் 

த்துவேன் ” எனமொழிந்தான். பகைவாகளை வாட்டுபவலும் த்ர௬ுத 

ராஷ்ட்£புக்ரனுமான ௮ர்தத்துர்யோ தனன் அவ்விதமான வார்த்தை 

யைச்சொல்லுகையில், பீஷ்மரும் தீசோணரும் க்ருபரும் த்சோண 

பு.த்ரரும் (துர்யோதனனுடைய) அவ்விதமான ஆணமையைக்கொண் 

டாடினார்கள், 

பார்த்தன் அர்த வன்னிமாத் இனருகல்சென்று பிசாவினால் ஸு 

கமாகவளர்க்கப்பட்டவலும் யுத்தங்களை அறியாதவலுமான விராட 

புத்னைப்பார்த்து, ** பூமிஞ்சய? விராடபுதர. (இங்கு) வா) நான் 

உன்னை ஏவுகிறேன். நீ பெரிதான (இந்த) வன்னிமாத் இன்மீதேறி 

விரைவாகக் காண்டீவம்என்றெ வில்லை எடுத்துக்கொண்டுவா. இக்கு 

இருச்சின்ற உன்னுடைய இரக்தவிற்கள் என்னுடைய பலத்தைத் 

தாங்குவதற்கு சக்தியுள்ளவைகளல்ல. பெரிசானபசாத்தை !வஹி 
ப்பதற்காவது யானையை ஈன்முக வுடிப்பதற்காவது இர்தயுத்தத் இல் 

பகைவர்களைவெல்லப் போகின்ற என் னுடையகையினால் இழுப்பதைத் 

தாங்குவதற்காவது இறமையுள்ளவையல்ல, அவைகளால் இந்த 
யுத்தகளத்தில் ஜயத்தைக்கொடுக்கக்கூடிய கார்யத்தைச் செய்வ 

தீற்கு கான் விரும்பவில்லை, ரீண்டகைகளையுடையவனே / மஹா 
பலமுள்ளவனே ? உன்னுடைய இந்த அயுதங்களெல்லாம் மிக மெலி 

ந்தவைகள் ) சறியவைகள் ; உறுஇயற்றவைகள, பூமிஞ்சய/ ஆத 

லால், இலைகளால் அடர்ந்திருக்கன்ற இந்தவன்னிமாத்தின்மீது 

ஏழு, இதில் பாண்டுபுதாரர்களான புஇஷ்டிரருடையதும் பீமலு 

டையதும் பீபத்ஸுவிலனுடையதும் அவ்வாறே ஈகுலலஹதேவர் 

களுடையதுமான விற்களும் கொடிகளும் அம்புகளும் சூசர்களுச் 
குரிய இதவ்யமானகவசங்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கன்றன. மஹா 
வீர்யமுள்ள தும் ஒன்றாகஇருந்தாலும் லக்ஷம்விற்களுக்கு ஒப்பான 

அம் சாஜ்யங்களை வருத்தபண்ணுடன்றதும் ௮.இகமாக (யூத்த) சம 

ததைப்பொறுக்கின்றதும் பனைமாம்போன்றதும் பெரிதும் ஆயுதங்க 

ளெல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்ததும் பகசைவானைவரையும் சாசஞ்செய்சன் 

தும் பொன்னால் தித்ரவேலைசெய்யப்பட்டிருக்கின்றதும் தேவஸம் 
  

1 வேறுபாடம்,



க௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

பரதம் பெற்றதும் பளபளப்புள்ள தும் Core gin காயமில்லாத தும் 
பெரிதான (ய,தத) பாரத்தைப்பொறுப்பதில் ஸாம த்தியமுள்ள தும் 

நல்லகாட்சியுள்ள தும் !வருணனால் தரிக்கப்பட்டி ருர்ததுமான பார்த 

தினுடைய காண்டீவம்என்கறவில்லும் இவ்விடச் திலேயேயிருக்ளெ் 

PH அதைப்போன்றவைகளும் பலமுள்ளவைகளும் உறுதியுள்ள 

வைகளும் ப்ரஸித்இபெற்றவைகளும் 2மன்மைபெற்றவைகளும் பார்ப் 

பதற்கு மிகயரியவைகளுமான யுதிஷ்டிரர், பீமன், ௮ர்ஜுஈனன், ஈகுல 
ஸஹதேவர் ஆகிய இவர்களுடைய எல்லா.ஐயுதங்களும் இவவிடத் 
இலேயேயிருக்கின்றன ” என்று கூறினான். உத்தான, £* இர்தவன்னி 

மாத்தில் முற்காலத்இல் (மரித்தவனுடைய) சரீரமன்றோ கட்டப்பட்டு 
உலாந்இருக்றெது, சாஜபுத்ரனுகியரான் ௮தை எவ்வாறு கையினால் 

தொடுவேன்? a! ப்ருஹன்னசையே. என்னை இவ்விதமானகார்யத் 

தைச் செய்யும்படி செய்யாதே, எவ்விதம் (இந்தக்கார்யம்) செய் 

வதற்கு இலும் ? நீ உன்புத்இியினால் எவ்வா றுநினை க்கராய் ? க்ஷத்ரிய 
ஜா.இயில் பிறந்கவனும் மஹிமையுடையவலும் ராஜபுதாலும் மந்த்சங் 

களையும் யஜ்ஞங்களையும் ௮றிந்தவனுமான என்னால் இவ்விதமான 

(சவமானது) தொடத்தக்கதன்று. ஐ. ப்ருஹன்னகாயே! இந்தச் 
சரீரத்தைத்தொட்டவளனும் சவத்தைத்தூாக்சனெவன்போல ௮சுத்தலு 

மாயிருக்கும் என்னை எவ்வாறு நீ வ்யவஹரிக்கத்தக்கவனாகச்செய் 
வாய்?” என்று சொன்னான். பிறகு, சத்ருபட்டணங்களை ஐயிப்ப 

வனும் சூரனுமானபார்த்தன், 2மத்ஸ்யராஜாக்களுடையவம்சத் இல்பு த் 

ரனாகஉதித்தவனும் ஸாமர்த்பமுடையவனுமான அவனைப்பார்த்து, 

போறிஞ. நான் உன்னை ஜாதியினாலும் குலத்இனாலும் சிறந்தவ 
னென்றறி வேன், பகைவரைவாட்டுபவனே ! (அப்படிப்பட்ட) உன் 

னைப் பாபத்தொழிலைச்செய்யென்று எவ்வாறு நான் சொல்வேன் ? 

வேந்தரிற்ிறர்தவனே ! நீவ்பவஹரிக்கத்தக்கவலும் சுத்தனுமாவாய், 

இவைகள் விற்கள், இதில் (மரித்தவனுடைய) சரீரமில்லை, 8 பயப் 
படாதே, சாஜபுத்ா/ மத்ஸ்பராஜாவினுடைய குலத்தில் புத்ரனாகப் 

பிறந்தவ.னும் சிறந்த மனமுள்ளவனுமானஉன்னை கான் எவ்வாறு நிர் 

இக்கத்தக்க தொழிலைச் செய்யும்படி செய்வேன் ?”” என்முன், பார்த்த 
ஞல் இவவாறுசொல்லப்பட்டவனும் குண்டலங்களை gentle se gu 

மான அந்தவிராடபுத்ரன் அப்பொழுது பாவசனாகி சதத்இனின்று 
இழேகுதித்து வன்னிமாத்இன்மீதேறினான். பசைவரை௮ழிப்பவ 

! 6 பயக்கசமானதும் ' என்பது Ce gum 

3 ஒருசொல் விடப்பட்டது.



விராடபர்வம். கவுடூ 

ஞான தனஞ்சயன் சத)்திலிருர்.துகொண்டு அவனைப்பார்த்து, ** (உத 
தீர?) மாத் இன்உச்சியிலிருர்.து இர்தவிற்களை த் தாமதமின்றிக் ழே 

இறக்கு” என்று கட்டளையிட்டான். ௮ர்தஉத்தரன் ௮கன்றமார்புடை 

யவர்களான விசர்களுடைய மிகச்சிறக்தவிற்களையெடுத்து கான்குபக் 
கத்திலும்சுற்றப்பட்டிருக்கிற இலைகளையும்எடுத்துவிட்டு அருகில் 
கொண்டுவந்தான். (அர்ஜுனன்,) '*உத்தா.? இவைகளுக்கு நாற் 
புறத்திலும் சுற்றப்பட்டிருப்பதை முற்றிலும் தாமதமின்றி முவிழ்த்து 

விடு” என்றுசொன்னான். பகைவரைவாட்டுபவனானஉத்தரன் அவை 
களுடைய கட்டுக்களை௮விழ்த்து அவற்றுள் நான்கு வேறுவிற்க 

ளோடு காண்டீவத்தைக்கண்டான். ௮விழ்ததுவிடப்பட்டவைகளும் 

ஸ-மார்யலுடைய ஒளி போன்ற ஒளியுள்ளவைகளுமான அுந்தவிற்க 

ளுடைய சிறக்தகார்இகள் உதயமாகுங்காலங்களில் க்ரஹங்களின்காச் 

இகள் வெளிப்பபுவனபோல வெளிபபட்டன. சீறுகின்ற ஸர்ப்பங்க 

ளுடைய ரூபம்போன்ற அவைகளுடையருப த்தைக்கண்டு ௮ந்தஉத் 

சரன் அப்பொழுது மயிர்க்கூச்சலும் பயத்தினால் மனக்கலக்கமும் 

௮ இகநடுக்கமுற்ற தேஹமுமுள்ளவனானான். சாஜபு,த்ரனான உத்தான் 

௮ர்ஜுனனால் தே.றுதல்செப்பப்பட்டுக் கொஞ்சம்தைர்யத்தை௮டைக் 

தான். அவன் (கண்களை) மூடிப் பிறகுஇறந்தும் (அவ்வாயுதங்களை த) 

தொட்டுத்தொட்டும் அடிக்கடி அவைகளைப்பார்ச்கவும் தொடவும் 

பழூனொன். அப்பொழுது (அ௮ர்ஜுனனால்) ஈன்மொழிகூறப்பட்டஉத் 

தான் ஆநணத்திற்குள் தேறுதலடைச் தவனனான். மன்னே! விராட 

புத்ரன் கார்தியுள்ளவைகளும் பெரியவைகளுமான ௮ந்த விற்களை க் 

தொட்டு, அர்ஜுனனைப்பார்த்து, பின்வருமாறு வசனிக்கலானான். 

  

நாற்பத்தோராவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
— kee — 

(உத்தான், பாண்டவர்களின் ஆயுதங்களைக்கண்டுூவியப்புற்று 
அவைகளைக்தறித்து வினவியது.) 

ஓ. ஸா£தியே! இது தேவலம்பந்தம்பெற்றதோ 7? ஸர்ப்ப 

மோ? அல்லது வில்லோ? இதில் தா்ப்பாக்னிபோல ஜ்வலிக்கன்ற 
வைகளும் காச்தியுள்ளவைகளும் பெரியவைகளும் தங்கமயமானவை 
களும் தூ௮ுஇதழ்களுள்ளவைகளுமான தாமரைப்புஷ்பங்கள் தனித் 

தனியாக விளங்குன்றன, இதில் சான்குபக்கத் திலும் : சதனல்க 

ற ௨௪ ்



சீ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ளோடுசேர்க்கப்பட்ட பொன்மயமானபொட்டுக்களும் ஒளிவிடுகின் 

றன ; பின்புறத்தில் பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சந்த்ரப்பபைகளும் 
ஸ-டுர்பப்பைகளும் பொற்றாமசைமலர்களும் தனித்தனியாக விள 

க்குன்றன, .௮ச்சர்யப்படத்தக்க ரூபமுள்ள தும் பயங்காமான.தும் 

அச்சந்தரும் தோற்றமுள்ள தும் கருநெய்தலுக்கொப்பான தும் பொன் 
னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தமான இர்தவில்லானது யாருடையது? *% 

பு கொம்புகளுள்ள பொன்மயமான எருதுகளைப் பின்புறத்தி 

அடையதும் மணிகளாலும் பொன்னாலும் ௮லங்கரிக்கப்பட்டதும் 

ஒரு பனைஉயரமுள்ளதும் கல்லநிறமுள்ள பொன்மயமான பத்துக் 

குரக்கு (ப்ரதிமை) களுள்ளதுமான இந்தவில்லானது யாருடை 

யத? வளைத்தற்கரியதும் மிகரீண்டதும் ஈல்லரூபமுள்ளதும் (பிற 

சால்) ௮வமதிக்கமுடியாததும் அச்சர்யகாமுமான இப்படிப்பட்ட 

இர்தவில்லானது யாருடைய௫? ஸாரதியே/ முற்றிலும் கவசம்பூட் 

டப்பட்டவைகளும் சந்த்ரஸடுர்யர்கள் போல மாசற்றஒளியும் ஈல்ல 

ரூபமும் பார்க்க மிச்க௮ழகும் குசாக்னிக்கொப்பான காந்திய 

முள்ளவைகளுமான அன்னப்பறவைகள் பின்புறத்தை ௮டைர்திருப் 

பதும் சார்ங்கத்திற்கும் காண்டீவத் இற்கும்ஒப்பான துமான இந்தவில் 

யாருடையது ? -ஸ்வர்ணமயமான சரீரமுள்ள தும் மின்னல்கூட்டத் 

இற்கு ஒப்பான தும் ீலக்கற்களால் இழைக்கப்பட்டதும் ,த்வரரமில் 

லாததும் பொன்மயமும் கான்காவதுமான ஒரு வில் விளக்குகன் 

pg. ஸ்வர்ணமயமான இர்தவில்லிலுடையபின்புறத் தில் கவசத்தால் 

மூடப்பட்ட மீன்கள் இருக்கின்றன. ஸாசதியே /! படமெடுத்த ஸரப் 

பம்போல உயர்ந்திருக்கன்றதும் சிறக்ததும் உறுதியாயிருப்ப தினால் 
வளைக்கமுடியாத.தும் இர்தரதனுஸாுக்கொப்பானதும் இவயமுமான 

இந்த வில்லானது யாருடையது? இதில் பொன்மயமான ஆயிசம் 

திறிய ம்ருகப். இமைகளும் பதினாலுபுலிகளும் ஸ-டூர்யபிம்பங்கள் 

போன்ற அ௮கேகஞ்சுட்டி களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பொன்மயமான 
மயில்களும் விளங்குகின்றன. ஸ்வர்ணத்தால் வி௫ிதரமானுங்கத்.து 

டன்கூடின இர்த 89நதாவதானவில் யாருடையது £ இறகுகள் கட்டப் 

பட்டவைகளும் கூரியமுகத்தின் அனியள்ளவைகளும் பொன்மய 

மானம்பறுத்தூணியில் போடப்பட்டவைகளுமான இந்த ஆயிசம் 
க்ஷாாரங்களும் சாராசக்களும் யாருடையன 7? மஞ்சளநிறமும் கூர்மை 

யும் ஸாப்பங்களுக்குஸமமான ஸ்பர்சமுமுள்ளவைகளும் தீட்டப்பட் 

டவைகளும் உறுஇயாயிருக்கன் றவைகளும் (லக்ஷ்யங்களில்) நேராகப் 

வபோடுன்றவைகளுமான இந்த 86 நூ றுபாணங்களும் யாருடையவை ?



விராடபர்வம், குள் 

கழுகிறகுகளின்பா கங்களால் வேகமுள்ளனவாகச் செய்யப்பட்டவை 
களும் பெரியவைகளுமான இந்தவிபாடக்கள் யாருடையவை ? கூர்மை 
யான முனையுள்ளவைகளும் பன்றியினுடையகா துகள்போன்ற முட் 

களுள்ளவைகளும் ௮ழகயவைகளுமான இந்தறும்புகள் யாருடை 

யவை? வஜ்ராயுதத்துக்கும் இடிக்கும் ஸமமான ஸ்பர்சமுளளவை 

களும் ௮ச்னிஜ்வாலைபோன்ற தஜஸுஈள்ளவைகளும் பொன்மயமான 

கட்டுக்களுள்ளவைகளும் கூரிய முனையுள்ளவைகளுமான இந்த எழு 

மூறுபாணங்களும் யாருடையவை ? மாட்டுத்தோலால் செய்யப்பட்ட 
உறையில் போடப்பட்டதும் நீண்ட துமான இந்தப்பாணம் யாருடை 
யது? உறுஇயும் பளபளப்பும் ௮ழகுமுள்ள இந்தத்தண்டம் ஒளிவிடு 
கின்றதே, இத யாருடையது? புலித்தோலால் உறைபோடப்பட்ட. 

அம் ௮இ௪ ஒளிபொருர்தியதும் தவ்யமூமான இந்தச்சங்கமானது 

யாருடைய அ? புலி அடையாளமிட்டிருக்கற இந்த 86 துகத் இகளும் 
எதற்காக இருக்கின்றன ? அுழுக்கற்றதும் புலித்கோலால்மூடப்பட 

டதுமான இரதக்கத்தி யாருடையது? கருசெய்தலுக்கொப்பான நிற 
முள்ளதும் பெரிதும் மஹிமைபொருந்தியதுமான இர்தக்கத்தியாரு 

டைய ? ஸிம்மத்2தாலாலும் காளைத்2தாலாலும் உறைபோடப்பட் 

Lg a hu முனையுள்ள தும் மிக்க பளபளப்புளள தும் பெரிதுமான 

இந்தக்கத்தி யாருடையது? உறையின்மீது அ௮லங்கரிக்கப்பட்டி ருக் 
இன்ற ந்து ஸமாரயப். இமைகள் காணப்படுகின்றஜம் கொம்பினால் 

செய்யப்பட்டபீடியினால் மனத்தைக்கவாவதும் பெரிதுமான இந்தக் 

கத்தி யாருடையது? புள்ளிமான் சோலால்செய்த உதையில்போடப் 

பட்டதும் எண்ணெயிட்டுத்திட்டப்பட்ட தும் ஈன்றாகச்செய்யப்பட்டி 

ருக்கன்றதும் ௮ளவுடனும் நிறத்துடனும் கூடியதும் பெரிதுமான 
இந்தக்கத்து யாருடையது ? இதனால் ஓர்யானை அடிக்கப்படுமானால் 
௮து உயிரோடிராது. ப்ருஹன்னளையே ! கான் உன்னைச் கேட்க 

றேன். நீ (எனக்னா இவைகளை) முறையாக உரைப்பாயாக பெரியன 
வான இவையனைத்தையுிம்பார்த்து எனக்கு அதிகமான ஒச்சர்யம் 

உண்டாய்விட்டது” என்று கூறினான், 

நாற்பத்திரண்டாவ து அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(வர்ஜுனன், உத்தரனை நோக்கி ஆயுதங்களைத் தனித்தனிதறிப்பிட்டு 

அநீதஅநீதஆயுதங்களுக்கரியவர்களைக் கூறியது;) 

உத்தான் இவவா.றுசொல்லக் கேட்ட பார் த்தனானவன், பயந்த 
வனும் (பா ண) ஸந்தே ஹத்தைவடைந்தவலுமான விபாடபுதீரனை



கஸல்] ஸ்ீமஹாபாரதம, 

மெல்லியமொ ஹழியால் ஈம்பிக்கையுடைபவனாகச்செய்து (பின்வ்ருமா௮) 
சொல்லனானான். :! (உத்தர!) உன்னால் முதலில்கேட்கப்பட்டதும் 
சத்ருஸேனைகளுடையஅங்கங்களை அடிச்சின்றதும் தேவஸம்பர்தம் 
பெற்றதும் காண்டீவமென்று பரஸித்திபெற்றதுமான இர்தவில்லா 
ஊது பார்த்தனுடையது. பிளக்கமுடியாததும் ௮ச்சமற்றதும் ஒளி 

யூள்ள தும் ஆச்சர்யகரமானதும் முறிக்கமுடியாத.தும் வெடிப்பில்லா ச 
அம் எல்லாஆயுதங்களுள்ளும் சிறர்ததும் பொன்மயமானதும் ராடு 

களைப் பெருகச்செய்கின்ற தும் ௮ரகவரலூகாலமாகத் தேவர்களா 
௮ம் ௮ஸுஈரர்களாலும் கந்தர்வர்களாலும் பூஜிச்கப்பட்டி ௬க்கின்ற,து 

மான இந்தவில்லான.து லக்ஷம் ஆயுதங்களுக்குஒப்பான.து, இதனால், 

பார்த்தன் போர்க்களத்தில் கவாஸ-ஈரர்களனைவரையும் எதிர்த்துத் 

தாக்கினான். இதை, முற்காலத் இல் பாம்மதேவர் இயிரம்வாஷகாலம் 

வைத்இருகதார்; உமாபதியானவர் அறுபததுகான்குவாஷம் வைத் 

திருந்தார்; இந்தரன் எண்பத்தைந்துவர்ஷம் தாங்கியிருந்தான் ; சந் 
தீரன் யோயிரம்வரஷம் தரித்இருகதான்; அவ்வாறே வருணன் மூறு 

வர்ஷம் தரித்திருந்தான். ௮ஈதவருணனிடததினின்று ௮க்னியான 
வன் மங்களகாரமானவுந்தவிலலை ௮ன்புடன்பெற்று (தான்) தரித் துவர் 

தான். மத்யஸ்தனான ௮க்னியினால் (இஈதக) காண்டீவமான2 பார்த்த 
லுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. குஈதீபுதசனானர்ஜுஈனன் ௮லுபத்தை 
ந்துவர்ஷகாலம் சரிககபபோகிருன. இவ்விதமான விர்யமுளள தும் 

மஹாவேகமுளளதம உத்தமமும் கருகெய்தலபோன்றதுமான இகத 

வில்லானதுத மஹாதமாவும் சாஜாவுமான யுதிவ்டிரருடையது. 
இதில் புறததில் பொன்மயமான புள்ளிகளும் ஈன்றாக அமைக்கப்பட் 

டிருக்கன்மன, டா£ஸித திபெறறதும் பொன்கட்டுள்ள தும் உறுதியுள் 

ளதுமான இந்தவில்லானது பீமஸேனனுடையது. பின்புறத்இல் 

பொன்மயமான ஆயிரம் சிறிய மருகப்ச இமைகளும், ப Boas புலி 

களும, கொம்புள்ளவைகளும பொன்னால்செய்யப்பட்டவைகளுமான 

காளைகளுமுள்ள தும் பகைவர்களை வாட்டுபவனான பீமன் £ீழ்த் இசை 

அனைத்தையும் வென்றதும் பின்புறத்தில் குசாக்நிபோல ஒளிர்கின்ற 

தனித்தனியான (சேகைகள்) ப்சகாசிக்கின்றதும் தேவர்சளிடக் 

களிலும் மலுஷ்யர்களிடங்களிலும் பூஜிச்கப்பட்ட தும் ப்சஸித் இ 

பெற்றதும் ஒரு பனைமாறுளவுள்ளதும் சகனங்களாலும் பொன் 

னாம் அ௮லக்கரிக்கப்பட்ட தும் உத்தமமுமான இர்தவில்லான.து பீம 

னுடையது. பொன்மயமும் ௮னேசகண்களால்கிறைக்சதோகைகளை 

அலங்காரமாசக்கொண்டவைகளுமான மயில்கள் இருக்கின்றதும்



விரர்டபர்வம். க்ர்க் 

வளைச்சமுடியாததும் பருத்.தும் நீண்டுமிருப்பதும் ஈல்லஉருவமுள்ள 

தம் (ஒருவராலும்) ௮வமதச்சமுடியாத.துமான இர்தவில்லான த 
புத்திசாலியும் மாத்ரீபுத்னுமான ஈகுலனுடைய.து. இந்தவில்லை 
ஓத்ததும் வியப்பைத்தருவதுமான மற்றொரு வில்லானது இளைய 
ஸஹோதானான ஸஹதேவனுடையது. மஞ்சள்கிறமுள்ள இந்தவில் 
லானது குருகுலத்தில் உதத்தவரும் மஹாத்மாவுமான யு.திஷ்டி 
சாஜருடைய து. மலைகளையும் பிளக்கின்றவைகளும் நல்லகாந் இியுடைய 
வைகளும் மிசப்பெரிய உடலுள்ளவைகளும் கூர்மையானமுளையுள்ள 

வைகளும் மிக்கஉறுதியள்ளவைகளுமான இந்தமும்புகள் பீமஸேன 

னுடையவை, பீமனால் இந்தறும்புகள் யானைக&த்தடுப்பதற்காகத் 

தொடுக்கப்படுகின்றன. பொன்மயமானகோல்களால் அலங்கரிக்கப் 
பெற்று அழடயவைகளும் காலதண்டத் துக்கொப்பானவைகளும் 
மங்களகரமாயிருப்பவைகளும் வஜ்ராயுதத்திற்கும் இடிக்கும் மை 

மான ஒளிபொருச் திபவைகளஞுமான இக்தும்புகள் ஈகுலனுடையவை, 
ஜ்வலிக்கன்றவைகளும் ஓத்தமுனையுள்ளவைகளும் ஈன்கு செய்யப் 

பட்டிருக்கன்றவைகளும் நீ கேட்பவைகளும் கூர்மையான முனை 
யுள்ளவைகளுமான வ.ரஹகர்ணங்கள் என்கிற இந்தஅம்புகள் ஸஹ 

தேவனுடையவை, நீண்ட தும் பசுவின்தோலால்செய்தஉறையில்போ 
டப்பட்டதும் மஹாகோரமானதும் எல்லாப்பாரங்களையும்பொறுக் 

இன்றதும் பெரிலுமான இந்தக்கத்தியானது பார்த்தனுடையது, புலி 

தீ்தோலால்செய்த உறையில்போடப்பட்டதும் மாசற்றதுமான இந் 

நீக்கத்தியானது புத்திசாலியும் குந்துபுதாரும் ராஜாவுமான யு.திஷ் 
டிரருடையது, புலித்தோலால்செய்.த உறையில் போடப்பட்டதும் 
லர்.து புலிப் இமைகளை ௮டையாளமாகக்கொண்டதும் மதமிகுந்த 

யானைகளுடைய கழுத்துக்களைவெட்டுவதில் பழக்கமுடைய துமான 
இர்தக்கத்தொனஅ பீமனுடையது. கருநெய்தலுக்கொப்பான ஒளி 
பொருந்தியதும் ஸிம்மத்திலுடைய தோலால்மூடப்பட்ட தும் கூரிய 
முனையுள்ள தும் மிகஅழுக்கற்றதுமான இந்தச்கச்சியானது புத்.இமா 

னானை பார். த்தனுடையது. பார்க்க௮ழகயதும் மிகக்கூர்மையானமுனை 

யுள்ள அம் பகைவர்களுடையளேனைகளை ௭ திரில் காசஞ்செய்கின்றது 
மான இந்தக்கத்தயொனது புத்இசாலியும் குந்திபுத்ரபனுமான ர் 

ஜுனனுடையது. புள்ளிமான்தோலால்செய்த உறையில் போடப் 
பட்டதும் ௮ழூயெபிடியுள்ள.தும் நெருப்புப்போன்ற ஒளிபொருக்த 
யதுமான இர்தக்கத்தியானது ஈகுலலுடையது. மஞ்சளநிறமுடை 
யம் விசித்சமாயிருக்கின்றதும் மணிகள் இழைக்கப்பட்ட பிடியுள்ள



௧௯0 ஸீமஹாபாரத்ம், 

அம் பாரத்தைப்பொறுச்கக்கூடியதும் ஈன்ராக உறைடோடப்பட்டது 
மான இந்தக்கத்தியானது ஸஹ தேவனுடையது. பகைவர்களனை 

வர்களையும் ௮ழிக்கன்ற இர்தப்பெருந்தடியானது பீமனுடையது” 

என்று கூறினான். அர்ஜுனன், ஆயுதங்களையும் தூணீசங்களையும் 

ஒப்பற்ற ஒளிபொருக்தியகத் இிகளையும் தனித்தனியாகப்பகுத்து உள் 

ளபடி விரைவாக உத்தானுக்குக் கூறினான். 
eee   

நாற்பத்துழூன்றாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம், (தொடர்ச்சி.) 

(௮ர்ஜுனன் உத்தானுக்தத் தான் அர்ஜுனனேன்றும் கங்கர்ழதலியோர் 
யுதிஷ்டிரர்ழதலான பாண்டவர்களென்றும் கூறியதும், தன்னுடைய 

பத்துப்பேர்களையும் அவற்றின் போநளையும் சோலலியதும்,) 

மூடாத்மாவானவிராடபுத்ரன் இக்தஸமமயத்திலும் அவனைப் 

பார்த்தனென் றுதெரிர்துகொள்ளாமல் மறுபடியும் எ இரில் வினவலா 

ஞான். '*மஹாத்மாக்களும் மிக்கசுறுசுறுப்புள்ளவர்களுமான இக் 

தப்பார்த்தாகளுடைய அயுதங்கள் பொன்னால் அ௮ழகியவைகளும் 

மனோஜ்ஞங்களுமாக விளங்குகின்றன. எவர்களுடையஇர்தஆயுதங் 

கள் ப்ரகாசமுள்ளவைகளாக ஒளியினால் ஜ்வலிக்கன்றனவோ சூரர் 
களும் யுத்தங்களில் (பகைவர்களால்) ஜயிக்கப்படா தவர்களுமான 

அந்தப்பாண்டவர்கள் எங்கே? தர்மமறிந்தவர்களும் பந்துக்களிடத் 
இல்சேசமுள்ளவர்களுமான அவர்கள் எந்தத்தேசத்தில் வஸிக்கின்ற 
னர் ? தர்மாஜரும் குர்.இபுத்ரரும் தாரமசிலரும் தரமாத்மாவும் சிறந்த 

தீர்மமுள்ளவரும் தர்மத்தைப்பகுத்து௮றிந்தவரும் நல்ல புத்தியடை 

யவரும் தர்மத்.துக்குத்தலைவசாயீருப்பவரும் தர்மத்தை அ௮ளலுஷ்டிப்ப 

தற்காகவே பிறந்தவரும் தர்மங்களை ௮றிக்தவரும் தர்மத்தை உருவ 
மாகக்கொண்டவரும் தர்மத்தில் நிலைபெற்றவரும் தாரமத்சைச்செப்ப 

வரும் தர்மத்தைக் காப்பவரும் தர்மத்தை ஈன்கு௮ளுவ்டிப்பவரும் 

ஸத்யத் இற்கும் கபடமின்மைக்கும் பொறுமைக்கும் ஆதாரமானவரும் 

தயையுள்ளவரும் தர்மத்தைக் தலைமையாகக்கொண்டவரும் தார்மதே 
வதையினுடைய புத்ரருமான யுதிஷ்டிரர் எங்கேஇருக்கிறார் ? என் 

அடைய ௮ம்மான்மார்களான பீமஸேனர் மூர்ஜூஈனர் யுத்தத்தில் 
எல்லா ௮ஸ்.தரங்களிலும் வல்லவர்களான ஈகுலர் ஸஹதேவர் ஆயெ 

இவர்கள் எல்லாரும் எங்கருச்கின்றார்கள் ? மஹாத்மாக்களும் எல்



விராடபர்வம், ௧௯௬௪ 

லாச்சத்ருக்களையும் ௮ழிப்பவர்களுமான அர்தப்பாண்டவர்களளைவ 
ரும் சூதாட்டத் தினால் சாட்டைத்தோற்றுக் கானகம்சென்றார்களெ 
ன்று சான் சேட்டிருச்சிறேன். பாஞ்சாலாாஜகுமாரியான த்ெளபதி 
யும் ஸ்த்ரீகளுள் சிறப்புற்றவளென்று நான் கேட்டிருக்கறேன். அந்த 
க்ருஷ்ணையும் அப்பொழுது பாச்சகைகளால்ஜயிக்கப்பட்டு அவர் 

களைய பின்தொடர்ச்து கானகம்சென்றாள். அவர்கள் தர்மமாகக் 
இடைத்த சாஜ்யத்தைஇழர்து கானகம்சென்றார்களென்று நான் கேள் 
விப்படுகி£ேன். ப்ருஹன்னளையே / தர்மத்தை ௮னுஷ்டி.ப்பவர்களான 

௮வர்கள் எங்கே ? எந்தஇடத்தில் வஸிக்இன்றார்கள் ? பாண்டவர்களை 
€ீ௮றிவாயாகல் உண்மையைச்சொல், சல்யாணி/ மஹாத்மாக்களான 

௮வர்களுடையசஸ் கரங்களும் ௮ஸ்தீரங்களும் யாதுகாரணம்பற்றி 

இங்குவர்தன ? உன்னால் எவ்வாறு௮றியப்பட்டன ? அவ்விதத்தை 

எனக்குக்கூ.றுவாயாக ”” என்று வினாவினான். 

பிறகு, வெண்மையானகு இரைகளையுடையவனும் குந்திபுதானு 

மான பீபத்ஸுவானவன் சிரித்து ராஜகுமாரனான அ்தஉத்தானைப் 

பார்த்து, * வேந்தரிற்சிறர்தவனே.? என்வார்த்தையைக் கேள், நீ 

பயப்படாதே. நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லுறேன், ராஜ 
புத்ர! இவ்விஷயத்தில் இன்னும் நீபயப்பட த் தகுந்தவனல்லை. நாக் 
களே வனவாஸத்தினுடைய கரையைக்கண்டவர்களான அந்தப்பாண் 
டவர்கள், பன்னிரஈண்டுவர்ஷுகாலம் சென்றபிறகு ௮ஜ்ஞாதவாலஞ் 
செய்வதற்காக இங்கு வாஸஞ்செய்துவருறோம். உத்தர! ஆதலால், 
ஸந்தேஹமில்லாதமனத்துடன் ஸாவதானமாகக்கேள். நான் ப்ர 
ஸித்இிபெற்ற அர்ஜுனன். கங்கசென்பவர் யு Magi rn, உன்பிதாவுக்கு 

ருசியான ஆஹாரங்களைப்பக்வம்செய்சனெற வலலனே பீமலேனன். 
குதிரைகளைக்கட்டுகிறவன் ஈகுலன். பசுக்களைக்காப்பபன் vans 
வன். எவளுக்காகக் கெட்டஓழுக்கமுள்ளசசகன் யுத்தத்தில் உடன் 

பிறர்தாரோடு பீமஸேனனால்கொல்லப்பட்டானோ அர் தஸைசர்தரியை 
தீரெளபதிஎன்று அறி” என்றான். ஜிஷ்ணுவினுடைப இர்தச்சொல் 
லைக்கேட்டு, உத்தரன் வியப்பால் மலர்ந்த கண்களையடையவனாட 
இமைகொட்டாமல் பார்த்தனைப் பார்த்துக்கொண்டு மெதுவாக, 
* பார்த்தனுக்குப்பத் துப்பெயர்கள் உண்டென்.று சதைகளில் கான் 
கேட்டிருக்கிறேன். அவற்றை நீ எனக்குச்சொன்னால் மி சொன்ன 
எல்லாவற்றையுமே ஈம்புவேன்” என்றுசொன்னான். ௮ர்ஜஈனன், 
* விராடபுசீர அப்படியானால் என்னுடைய ௮ர்தப் பக்துப்பெயர்களை 
யும் உனக்குச் சொல்லுறேன். முன்பு உன்னால் கேட்கப்பட்டிருக்



௧௬௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

இன்ற ௮ர்தப்பெயர்களை 8ீசேட்பாயாக, பொன்னுலகத்திற்குத் தலை 

வரும் 89ச்வர்யமுள்ளவருமான மஹேர்தீரர் எனக்கு விண்ணுல 
கத்தில் அர்ஜுனன், பல்குனன், ஜிஷ்ணு, இரீடி, ச்வேதவாஹ 

னன், பிபத்ஸு, விஜயன், பார்த்தன், ஸவ்யஸாசி, தனஞ்சயன் என் 

இற இந்தப்பெயர்களை ஏற்படுத்தினார். தேவச்ரேஷ்டர்கள் ௮வற்றை 
நிலைபெறச்செய்தனர்”” என்றுசொன்னான். உத்தரன், தோஷமற்ற 

வனே . உலகத்தில் பாஸித் பெற்றுப் பாண்டவனிட த் தில்வழங்கவரு 

இன்ற பத்துப்பெயர்களும் குணத்தினால் ௮மைர்திருப்பவைகளாக 
என்னால் அறியப்பட்டிருக்கன்றன. ஸாரதியே! யாதுகாரணத்தி 
னால் நீ விஜயன் என்று பெயா்பெற்றாய் ? எந்தக்காணச் தினால் ச்வேத 

வாஹனன் என்று பெயாபூண்டாய்? எந்த நிமித்தத்தினுல் ஸவய 

rh, Sagan, Fug, அர்ஜுனன், பல்குனன், பார்த்தன், 

இரீடி. என்று பெயாபெற்ராய் ? ப்ருஹன்னளையே எக்காசணத்தி 

னால் தனஞ்சயன் என்று பாஸித் இபெற்றாய் ? விரைவாகச் சொல்வா 
யாக, விரனான அந்தஅர்ஜுனனுடைய பெயர்களுக்குரிய முக்ய 
காரணங்களை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கறேன். ப்ருஹன்னளாய் | 
சஞ்சலமான என்னுடையமனமானது உன்விஷயத்தில் நீ ௮ர்ஜு5ன 

னோ gan? ea arp இங்குமங்குமாகத் தடமாற்றமுற்றிருக்கற.து. 

(உண்மையை) விசைவாகச்சொல்”” என்றுவினவ, அர்ஜுனன், கூற 

லானான், 

(உத்தர) எல்லாத்தேசங்களையும்ஜயித்து சாலாபக்கங்களி 
லிருந்தும் தனங்கமாக் கொள்ளையிட்டுக்கொண்டுவந்து ௮ந்தத்தன 

தீ.தின்ஈடுவில் நின்றகினல் என்னைச் தனஞ்சயனென்று சொல்லு 

கிறார்கள், யுத்தத்தில் மிக்க மதங்கொண்டவர்களை யுத்தத்இல் கான் 
௪'இர்.த் தவெல்லாமல் தரும்பாசகாரண தஇனால் என்னைவிஜயன் என்று 

சொல்லுகிருர்கள், சத்ருக்களுடன் போர்புரிகின்ற என்னுடையாதத் 
இல் பொன்மயமானகவசமுள்ள வெள்ளைக்குதிரைகள் சட்டப்பட்டி. 

ருப்பதால் என்னை ச்வேதவாஹனன்என்று ஜனங்கள்சொல்லுகிருர் 

சள. யுத்தத்இன்மத்இயில் தேரிலிருக்கின்ற என்னுடையதலையில் 
ஸடூர்யனுக்கும் ௮க்கிக்கும் ஒப்பான தம் (பாராலும்) உடைக்க ௮௬ 

மையானதும் ௮ழயெ.தும் விசித்சமாயிருக்ன்றதும் பொன்னால் ௮ல 
வ்கரிக்கப்பட்டதும் இந்தரனால் கொடுக்கப்பட்டதும் (ஒருவராலும்) 
சவாமுடியாத. தமான முடியானது ஸடுர்பன்போலகிளங்குகற.த. 
அதனால் என்னைக் சிரீடிஎன்று சொல்லுகிறார்கள். போர்புரிசன்ற 

யான் ஒருகாலும் அருவருக்கத்தக்க கார்யக்சைச்செப்ிற இல்லை,



விராடபர்வம், ௧௬௩ 

௮ இனால் தேவர்களுள்ளும் மனிதர்களுள்ளும் என்னைப் பீபத்ஸு 
என்று அறிகிறார்கள், போரில் என்னுடையஇருசைகளும் காண்டி 

வத்தை இழுக்கும்விஷயத்தில் : ஒத்தசெய்கையுள்ளவைகளாகவும் 

பகைவர்படையை ௮ழிப்பவைகளாகவும் இருக்கின்றன. அவ்விரண்டு 
கைகளுள் இடக்கையானது (வலக்கையைவிட) மேலாயிருக்கற.து. 

அதனால் என்னை ஸவயஸாசிஎன்று சொல்லுகிறார்கள். என்னுடைய 
(சேஹத்தின்) நிறமானது கடல்சூழ்ந்தபூமியில் (பிறரால், ௮டைவ 
தற்கு ௮ருமையானதும் (எனக்கே) இசைர்ததுமாயிருக்கெறது. அவ் 

வாறு சுத்தஞைவும் சறந்தரூபமுள்ளவஞைவுமிருப்பதினால் என்னை 

அர்ஜுனன் என்று (ஜனங்கள்) அறிகிறார்கள். நான் இமயமலையின் 

மேற்பச்கத்இல் பகலில் உத்தாபல்குனி பூர்வபல்குனி ஈக்ஷத்ரங்களின் 

ஸர்.இியில் பிறந்தவனாுதலால் என்னைப் பல்குனன்என்று சொல்லு 

இருர்கள். என்னுடையதமையனார் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொ 

முது என்னுடைய உடலில் காயத்தைஉண்டுபண் னுறெவலுடைய 

அல்லது ஒருமமயம் யு.இஷ்டிரருடையதேஹச்தில் உ தரத்தைக் காண் 

பிச்சிறெவனுடையகுலத்தை ரான் ௮வம.இப்பேன் ;) 88யமில்லை, அவர் 

களனைவர்களோடும் கான் போர்புரிவன். எனக்கு அ௮வர்களிடமிரு 

ந்து அவமானம்நேரிடாது. ௮க்காரணத்தினால் தேவர்களுள்ளும் 

மனிதர்களுள்ளும் சான் ஜிஷ்ணுவென் று ப்ரஸித்திபெற்றிருக்கறேன். 

என்னுடையதாயார் ப்ருதைஎன்று பெயருடையவள், ஆதலால், என் 

னைப் பார்த்தன்என்று சொல்வார்கள். நான் முன்பு சாண்டவவனத் 

இல் தேவர்களையும் ௮ஸுஈரர்களையும் கந்தர்வர்களையும் பிசாசங்களை 

யும் ஸர்ப்பங்களையும் சாக்ஷஸர்களையும் போரில்வென்று அக்னிக்கு 

தீருப்தியைச்செய்?தன். சார்ங்கம்என்னும் வில்லைத்தரித்த ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ணனோடுசேர்ந்து நான் ௮க்கியை தருப்தஇியடையச்செய்து (தேவ 
ரரஜலனோடு போர்புரிந்தச்சமத் இனால் மூர்ச்சை௮டைநக்து பூமியில் விம 

ந் துவிட்டேன்.) பூமியில் மூர்ச்சையினால்விமுக் இருக்கன்ற என்னைப் 

பார்த்து விண்ணுலூல்வஸிப்பவர்களும் தேவரில்மேம்பட்டவர்களு 
மான பாம்மதேவரும் மழஹேச்வாரும் வந்தார்கள், வரங்கொடுப்ப 

வர்களான அர்தீத்தேவர்களைக்கண்டு திரும்ப ௮.றிவையடைந்.ஐ எழுந் 

இருந்தேன். முடியினால் பூ.பியில்வணங்கெயஎன்னை, சிறப்புற்றவர்க 

ளும் வாங்கொடுப்பவர்களுமான ௮ தஇரண்டுதேவர்களும் (ஆர் 

வதித்தார்கள்). என்னுடையவீர்யத் இனாலும் செய்சையினாலும் பூஜிக் 

கப்பட்டவர்களும் ஸர் தோஷமடைக்தவர்களுமான அவ்விருவர்களும் 
அப்பொழுஅ ப்ரிதியினால் எனக்கு, ! க்ருஷ்ணன்” என்று பதினோ 

உடு



௧௯௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ராவதபெயனாயும் வைத்தார்கள், எல்லாத்தவர்களாலும் சூழப் 

பட்டவர்களான அ௮வ்விருவர்களும் தாங்களாகவே மறுபடியும் என் 
ளைப்பார்த்து, ! ௮ப்பா '! பாண்டுநந்தன ! ீவிரும்பும்வா,த்தைப் பெற் 
அக்கொள்்'' என்று சொன்னார்கள். பிறகு, நான் அவர்களிட மிருந்து 

திவ்யங்களும் உறுதயுள்ளவைகளுமாளப்சம்மாஸ்த்சம் பாசுபதம் (ஒரு 

வரரலும்)ஜயிக்கமுடியாத ஸ்தாணாகர்ணம் 8ந.தரம் வாருணம் அக் 
னேயம் வாயவ்யம் வைஷ்ணவம்என்சற அ௮ஸ்.தரங்களைப்பெற்றேன். 

பிறகு, கான் மாதலியைப் பாகனாகக்கொண்டு இக்தானுடையதேரி 
Cad (ஒருவராலும்) ஜயிக்கமுடியா சுவர்களும் தேவர்களா லும்பிள 

க்கமுடியாத கவசமுள்ளவர்களும் வாத்தினால் கர்வமடைந்தவர்களு 

மான நிவாதகவசர்கள்என்ிற பெரியஅஸ-ாரர்களை மறுபடியும் போ 

ரில் வென்றேன். போரில் புறங்காட்டாதவர்களான மூன்று காடி 

௮ஸுஈரர்களை சான்ஒருவனாக?வ போரில்வென்.று மறுபடியும் தேவர் 

களை மழெச்செய்?தன், பிறகு, இர்க்சபகவான் எனக்குக் கிரீடத் 

தைத் தாமாகக்கொடுத்தார். தேவர்களும் பகைவர்களுடையபடை 

களைத் தடுக்குந்திறமையுள்ள சங்கத்தைக்கொடுத்தார்கள். நான் 

கடலுக்கு௮க்கரையில் ஹிரண்பபுரத்தில்வாஸஞ்செய்கின்ற ௮றுபதி 
ஞயிரம்௮ஸ-ஈசர்களைக்கொன்று போரில்வெற்றிபெற்2றன். கான் பர 

பாப்பில்லாதவனாக _நாற்.றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவுமிருக் 
இன்ற பகைவர்களினிடையில் தேரில்கின்றுகொண்டு (பகைவர்களால்) 
௮வமஇக்கமுடியாதவனாேன். எனக்கு மயக்கத்தினால் இசைகளில் 

தீடுமாற்றம்உண்டாகறெ தில்லை. அப்பனே . கந்தர்வர்களால் சண்டை 

யில்ஜயிக்சப்பட்டுக் கந்தாவசாஜனால் ஸ 2ஹா தரர்களுடன் ௮பஹரிக் 

கப்பட்ட தர்யோ கனனைப் பதினாலாயிரம்கந்தர்வர்களைக்கொன்று கான் 

விடுவித்தேன். என்னுடைய இந்தப்பெயர்களை நாள்தோறும்சொல் 

அபவனை (துஷ்ட) ப்சாணிகள்பார்க்கமாட்டா, பகைவர்கள் ௮வனைத் 

துன்பஞ்செய்பமாட்டார்கள், சிறந்தகைகளுள்ளவனே! (பிறசால்) 

மிகவும்பொறுக்கமுடியாத என்னுடையவீர்யத்தை இப்பொழுது 

பார், நீ பயப்படாதே. ஒன்று?சர்ச் இருக்கின்ற இந்தக்கெளரவர் 
களை நீ பயமில்லாமல் பார். துர்யோதனலும் கர்ணனும் க்ருபரும் 

பாட்டனாரானபீஷ்மரும் தீசோணபுதாரும் த்சோணரும் நேரில் பார்த் 

அுச்கொண்டிருக்கும்பொழுே எல்லாக்கெளாவர்களையும் வென்று 

உன்னுடையபசுக்களை மீட்டுக்கொண்டு வருவேன்” என்றுசொன் 
னான்.
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காற்பத்துநான் காவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(உத்தான் ப்நஹன்னளையை அர்ஜுனனேன்றறிந்து ழன்பு தான் சேய்த 
பிழைகளைப்போறுக்கவேண்டியதும், அர்ஜுனன் தான் பேடியுந 

வடைந்தகாரணத்தைக்கூறி அவனை ஸாரதியாக்கிக்கோண்டு 
போநக்தப்புறப்பட்ட தும்,) 

பிறகு, ௮ந்தவிசாடபுத்ரன் கைகளைக்குவித். துக்கொண்டு பார்த் 

தனைப்பார்த்து, ** தனஞ்சயசே ! பூமிஞ்சயன்என்றபெயாகொண்ட 
நான் உம்மைவணங்கினேன் ” என்று ௮பிவாதனம்செய்து, “பார்த் 
தசே.! உம்மைப் பாச்யத்தால் நான்பார்க்கிறேன். தனஞ்சயசே! உம 

க்கு ஈல்வாவா ? சிவந்த கண்களையுடையவ 27 சிறந்த கசைகளுள்ள 

வரே ! மேலான யானையாசுக்கொப்பானவ 27. மனிதருள் மேலான 

வரே! அறியாபையாலும், ௮ஜாக்ரதையினாலும் உ ம்மைப்பற்றி (இத 

ற்குழுன்) நான்சொல்லிய என் லுடையபிழைஎல்லாவற்றையும் மனத் 

இல்வைக்காமல் பொறுத்தருள்வீசாக, (ஒருவசாலும்) செய்யமுடி 

யாத விசித்மானசெய்சையானது உம்மால் முன்பு செய்யப்பட் _காச 

ணத்தால் என்னுடையபயம்விலகவிட்டது, உம்மிடத்தில் எனக்கு 

௮.இகமானப்ரீ தியும் உண்டாயிருக்கிறது. உமக்கு கான் தாஸனா 

வேன், என்னைக் கருணையுடன் பாரும், முன்பு உமக்குத் தேர்ப் 

பாகனாயிருப்பதற்காகச் செய்யப்பட்ட என்னுடைய ப்சஇிஜ்ஞை நிசம் 
பிவிட்டது. அரஜுனமே?! எனக்கு மகிழ்ச்சியமண்டாகிறது, போ 

ரில் ௮டங்கா தமதமுள்ளவ?? : இவ்வுலகில் தேவேந்தாகுமாசனுக்கு 

மஹாயுத்தத்தில் நான் பாகனாவேன் ' என்லும்ப்[திஜ்ஞையானது 
முற்காலத்தில் என்னால்செய்யப்பட்டது. என்னுடைய பாதிஜ்ஞை 

யானது உமக்குத் தேரோட்டுவதென்னும்காணத்தால் நிறைவேறி 

விட்டது, என்மனத்துக்கு ஈல்லகிலைமையும்உண்டாயிற்று, எனக் 
குப் பெரும்பேறுடைத்தது. வீர?! நீர் பாகனான என்னோடு பெரி 
யதேரின்மீதேறிப் போரில் துர்யோதனனை வென்று என்னுடைய 
பசுக்களைத் திருப்பும்) ” என்று கூறினான். 

அர்ஜுனன், ₹ அுசசகுமாச ! நான் ப்ரீ தியடைந்தேன், உனக்கு 

இப்பொழுது பயமில்லை, போரில் இறமைவாய்க் தவனே / போர்க்க 
ளத்தில், உன்னுடைய பகைவானைவரையும் கான் தாத்தப்போடு 

றேன். நீ ஸுகமுள்ளவனும் பெருக சன்மையுள்ளவனுமாயிரு, யுத்



௧௯௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம்,. 

தத்.இல் பகைவர்களோடு போர்புரின்றவனும் ௮ச்சந்தரும்ஒலியை 

வெளியிடுசன்றவலுமான என்னைப்பார். காண்டீவம்என்றெவில்லை 
யும் தேவதத்தம்என்ற சங்கத்தையும் பொன்னாலழகுசெய்த ௮ம்பு 
களையும் இந்த எல்லாஅம்பருத்தூணிகளையும் என்னுடையதேரில் 

விரைவாகக்கட்டு, பொன்னால் ௮லங்கரிக்கப்பட்டிருக்கன்ற HAUL 
டாக்கத்தியையும் கொண்டுவா, நான் கெளாவர்சளோடு போர்புரி 
ந்து உன்பசுக்களை விடுவித்து ௮ரசனை ஸந்தோஷப்படுத்தி மீண்டும் 

பட்டணத்தில்புகுவேன். "மனோவ்யாபாரமாற .ழ்ந்த அகழுள் 
எதும் (என்) கைகளாறெமதில்களும் வாயில்களுமுள்ள தும் 2 தரி 

தண்டங்களாலும் அம்பறாத் தூணிகளாலும் நெருங்கியதும் ௮னே 

கம்கொடிகளால்நிறைந்ததும் நாணொலியாகற பெரியஓலியுள்ள தும் 

வண்டி உருளையின்ஓசையாகறெ துர். தபிவாத்யமுள்ள தும் ௮அம்புக்கூட் 

டங்களாறெ மேற்கட்டுகளால் நிறைந்ததும் ஸிம்மகாதங்களாகிற பே 
சொலியுள்ள தும் என்னால்காக்கப்பட்டதுமான (இந்,த) தேரின்ஈமிவா 
னது உனக்கு ஈகரமாகப்போகிறது. காண்டீவத்தை வில்லாகக்கொ 
ண்டகான் விற்றிருக்கும்தோரனது போரில் பகைவர்படைகளால் 

வெல்லஇயலாதது. ஐ. விராடபுதா! உன்னிடத்தினின்று பயம் 
விலபப்போகட்டும்”” என்று கூறினான். உத்தரன், “: குந்திபுத்சே.! 

அனேகமான விண்புலம்பலால் யாதுபயன் ? மேலான என்பொழி 
யைக்கேளும். இக்தாரன் கேரில்வந்தாலும் நான் பயப்படேன். யமன் 

வாயு குபோன் இவர்களிடத்தனின்றும் நாறுத்ரோணர்களிடத்தி 

னின்றும் நூறு பீஷ்மர்களிடத் னின்றும் நான் பயப்படேன், யுத் 
த.த்இில் உம்மை உறுதியுடையவரென்றும் அறிகிறேன். போரில் 

ஸா௯ாத் கேசவனுக்கும் இந்தாரலுக்கும் ஒப்பானவரென்றும் ௮றி 

இறேன். ஆனால், நான் இநர்தவிஷயத்தைமாதாமே தலோசித்துப் 

புத்திமயக்கத்தை அடைகிறேன். நிச்சயத்தைஅடையவில்லை. ஒன் 
றையும் அறியவில்லை. இவ்வாறு சிறந்தங்கங்களும் ரூபமுமுள்ள 

வரும் லக்ஷணங்களால் (எல்லாரிலும்மேலானவரென்று) காட்டீப்பட் 

டவருமானஉம்மை ஏரக்தகினையின்பயனாக (இவ்விதமான) பேடி.உ௬ 
வம்வந்தனுகயெ.து ? கந்தர்வராஜ.லுக்கொப்பான உம்மைப் பேடிஉரு 

வத்தோு (பூமியில், உலவுகன்றசூலடாணியாகவும் தேவனுனமஹே 

த்த்ரனாகவும் எண்ணுகிறேன் ” என் றுகூறினன், 

1 ( அங்சங்களை௨உறு தியாசச்செய்தல் ' என்பது பழையஉசை, 
2 * ஏர்ச்காலும் ௮தன் இருபுறத்திலுமுள்ளகட்டைகளும்? என்ப துபழை 

waar 8



ராடபர்வம். & Inet 

Jy Q ere, ** தமையனாருடையகட்டரளையினால் ஐருவர்ஷம் 
இந்த ப்ரம்மசர்யவாதத்தை (சான்) ௮னுவ்டி.க்றேன். இர்தஉண்மை 

யை உனக்கு உரைக்கிறேன், சிறந்தகைகளுள்ளவனே / நான் பேடி. 
யல்லேன் ; பரா தீனன் ; தர்மானுஷ்டானமுள்ளவன். உர்வசியிலுடைய 

சாபத்தினால் உண்டான (இந்தப்) பேடிவடிவமான து (என்னை) வர. 
அடைந்தது, முற்காலத் இல்கான் மூத்ததமையனாருடைய கட்டளையி 
னால் தேவலோகம்சென் றன். முப்பொழு.து கான் ஸ-ஈதர்மைஎன்இற 
தேவஸபையில் உர்வசியைப்பார்த்தேன். இந்தாலுக்கெஇரில் ats 
தனம்செய்கின்றவளும் சிறந்தரூபமுள்ளவளும் என்னுடையவம் 

சத்துக்குத் தலைவியுமான ௮வளை நான் இமைகொட்டாமல் பார்த் 

தேன், அவள் என்னுடன் கூடவிருப்பங்கொண்டு இசவில் என்படுக் 
கையைவந்தடைக்தாள். நான் ௮வளைவணங்கித் தாயைப்போல மர்யா 

தைசெய்தேன். (அப்பொழுது) ௮வள் சினர்.து என்னை, 'ரீ பேடியாகக் 
கடவாய்” என்றுசபித்தாள், ௮தைஇந்தான்கேட்டு, என்னைப்பார் 

த்து, பார்த்த! நீ பயப்படவேண்டாம். இந்தப் பேடிவடிவமான து 

உனக்கு வரப்போகிற ௮ஜ்ஞாதவாஸகாலத்தில் உதவியாகும்” என்று 

சொன்னான், மழைபொழியச்செய்பவனான இந்த்ரன் இவ்வாறு என்னை 
அனுகாஹித்து, பிறகு, (பூலோகச்.துக்கு) Sy UG ona. தோஷமற் 

றவனே? நான் இந்தவ்ர[தத்தைறுடைந்து ௮னுபவித்துவிட்டேன். 
சாஜபுத்ர/ நீ என்னை வாதத்தைமுடி த்தவனென்.றும் (பிரதிஜ்ஞையை 
த்தாண்டிக்) கசையேறினவனென்றும் ௮றிந்துகொள் ” என்றுகூறி 

னான். உத்தான், ' இப்பொழுது என்னுடையஊஹமான து வீணாக 
வில்லை. ஆதலால், என்விஷயத்தில் மேலான௮ளுக்ா£ஹம் செய்யப் 

பட்டது. இப்படிப்பட்ட புருஷச்ரேஷ்டாகள் பேடிரூபமுள்ளவர்க 

ளாக இருக்கமாட்டார்கள். நான் 555 இல் உகவிபெற்றவனாழேன்; 
தேவர்களோடும் போர்புரிவேன், எனக்குண்டான ௮ர்தப்பயம் நீங்கி 
விட்ட. கான் என்னசெய்யவேண்டும். எனக்குச் சொல்லும், பகை 

வர்களை ௮ழிப்பவ?ச / நான் உம்முடையகு திசைகளை ௮டக்க ஈடத்து 
வேன். புருஷச்சேஷ்டரே! நான் ஸாரத்யத்தில் கறபிக்கப்பட்டுத் 
தேர்ச்செயடைந்திருக்கறேன். மனிதரிற்சிறர்தவசே ! வாஸுஈதேவருக் 
குச் சாருகலும் இந்தாலுக்கு மாதலியும்போல, ஸாசதயத். இல் தேர்ர் 
திவனென்று நீர் என்னை அறிந்துகொள்ளும். சிறந்தகைகளுள்ள 
வே? மேன்மையானதேரில் சட்டப்பட்டவைகளும் போரில்வெல்வ 

தற்கருமையானவைகளும் பலமுடை.யவைகளும் ச்மத்தைப்பொறுச் 
கும்தன்மையுள்ளவைகளுமான இந்தக்குதிரைகள் உமக்கே தகு 

யுள்ளவைகள், எர்தக்கு இரை செல்லும்பொழுது பூமியில்வைக்கப்



க்கு ம்ஹர்பாரதம், 
வடி அரி 

பட்ட  வ்வொருகாலடி யையும் (ஜனங்கள்) பார்க்கமாட்டார்களோ 

எந்தக்குதரையானது வலப்பக்கத்துறுகத்கடியைச் சுமக்கெறதோ 
௮ப்படி.ப்பட்ட இந்தக்குதிரையானது ஸுஈக்ரீவமென்கிறகு இரைச்கு 
ஒப்பானது. சுமக்கும்கு இரைகளுள் சிறப்புற்ற தும் மங்களகரமும் 

இடப்பக்கத்.து.நுகச்சடியை வஹிக்கின்ற துமான இக்தக்குதிரையை 

வேகத்தினால் மேகபுஷ்பத்.துக்கு ஸஎமானமென்றெண் ஹுூறேன். சற 
*தமுயற்சியுள்ளதும் வலப்பக்கத்தைத்தாங்குகிறதுமான இந்தக் 
குதிசையானது தேஜஸினால் வலா ஹகமென்ூறகுஇரையிலும் சிறந்த 

விர்யமுள்ளதென்று எண்ணப்படுகிறது. பொன்மயமான கவசமுள்ள 
தம் மங்களகாமும் இடப்பக்கத்தைத்தாங்குவதுமான இந்தக்குது 

ரையை வேகத்தினால் சைப்யமென்கிற கு இரையிலும் ௮ இகபலமுள்ள 

தென்று கான் எண்ணுகிறேன். இக்தத்?தசானது போரில் வில்லாளி 

யான உம்மையே தாங்குவதற்குத் தகுதியானது. நீரும் இந்தத் 

தேரின்மீதேறிக்கொண்டி தேவராஜன் அ௮ஸுர்கமீளாடு போர்புரி 
வது போல, எல்லாப்பகைவர்களோடும் நெருங்கிப் போர்புரிவதற்குத் 

தகுந்தவராயிருக்கிறீர் என்பது என்னுடையஎண்ணம்”” என்றுசொ 
ன்னான். பிறகு, வீர்பமுள்ளவலும் பகைவர்களை அடிப்பவலுமான 

அர்ஜுனன் தேரினின்று£ழேகுதித்துத்்தேவர்களைவர்தனஞ்செய்து 

காண்டீவத்தைக்கையில்எடுத்துக் கார் தியோடுவிளங்கினான். பிறகு, 

மிக்க2ீதாள்வலியுள்ளவலும் பாண்டுகந்தனனுமானவுர்ஜுனன் இச 

ண்டுகைகளிலுமிருந் து சங்குவளை களைச் கழற்றி ௮க்கைகளில் துர் துபி 

வாச்பம்போலமுழக்குகன்ற இரண்டு கசைஉறைகள்ப்பூட்டி,, இர் 

தீசனால்கொடுக்கப்பட்ட இவ்யமான இரண்டுகுண்டலங்களையும் எடு 
த்து௮ணிர்து, மனத்தைக்கவர்கின்றவையும் எண்ணெய்ப்பசையுள்ள 

வையும் மென்மையுமான தலைமயிர்களை வெண்மையான வஸ்த்ரத்இ 

னால் தூக்கச்கட்டிக்கொண்டு, பிறகு, கழக்குமுகமாகநின்று சத் 

தலும் ௮டக்கப்பட்டமனமுள்ளவளுமாகிச் சிறர்ததேரில் எல்லா௮ஸ் 
தீரங்களையும் த்யானஞ்செய்தான். எல்லா௮ஸ்த்ரங்களும் கைகளைக்கு 
வி.த்.துக்கொண்டு ராஜபுத்ரனைைபார் த்தனைப்பார்த் து, ** மிக்ககொடை 

யுள்ளவனே ! இந்த்ரநந்தன ! இதோ நாங்கள் பணிவிடைசெய்பவரா 
யிருச்சறோம்'” என்றுகூறின. பிறகு, பார்த்தன் (அந்த.௮ஸ்தரதேவ 

தைகளை) ஈமஸ்காரஞ்செய்து கையினால்தொட்டு, 44 நீக்களெல்லோ 
_ ரம் இந்தஸமயத்தில் என் லுடைய 'மன த தில்நிலைபெற்றவர்களாவீர்” 
என்றுசொன்னான். பிறகு, ௮ஸ்.சரங்களைக்கையிலேக்தி மிசக்களிப் 
    

[4 நினை சதவுடன்வருன் றவர்களாக ” என்பது பழையஉசை,
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புற்ற முகமுள்ளவனானான் ;) விரைவாகத் Sram aaldercnS pesereh er 
நாணேற்றி (ராண்கயிற்றை) இழுத்துவிட்டான். இழுச்துவிடப்பட்ட 
௮ர்தவில்லிலுடையபேரொலியானது மலைகளைவலிக்து ௮டிக்கின்றபெ 
ரியமலையினுடையஒலிபோலச் தோன்றிய, பூமியானது இடி முழக்க 

முள்ளதாயிற்று, இக்குக்களில் ௮இசுமாகக் காற்றுவீசியத. ஆகாயத் 
தல் பக்ஷிகள் அங்குமிங்கும் ஐடி.த்.இரிர் தன. பெரியமாங்கள் ஈடுக்க 
முற்றன. சாஜசே. கெளாவர்கள் இடியின்முழக்கம்போலவும் கருடனு 
டைய ஒலிபோலவுமிருக்கின்ற ௮வவொலியைக்கேட்டு மனத்தளர்ச்சி 
யடைந்து பயந்தார்கள், பலசாலியான௮ர்ஜுனன் சிறந்தவில்லை இரு 
கைகளாலும்இழுத்.து, இர்தான் பபங்காமான இடியினுடையஓசை 

யைப் பூமியில் உண்பெபண் ணுவதுபோல, (பெருத்தசப்த.த்ைதஉண்டு 

பண்ணினான்), பெரிதான (அரத) காணொலியான து பேரிடியிலுடைய 

பேரொலி போலாகியது. பகைவர்களைக்கொல்லுகின்றவனான அர்ஜு 

னன் சத்ருவிரர்களைப் பயமுறச்செய்துகொண்டுதேரில்கின்றான், உத்த 

ரன், “பாண்ட வரிற்ிறந்தவ ர / நீர் ஒருவராயிருர் துகொண்டு எல்லாச் 

சஸ்தரங்களிலும் ௮ஸ்.த்சங்களிலும் கரைகண்டவர்களும் மஹாசதர் 

களுமான இந்தப்பலவிரர்களையும் போரில் எவவாறு வெல்லப்போக 

நீர்? குந்திபுத்சே ! நீர் துணையற்றவராயிருக்கிறீர். கெளாவர்களோ 
இணையுள்ளவர்களாயிருக்கிறாகள். சிறந்தகைகளுள்ளவசே? ௮த 

னால் கான் உம்முடையமுன்னிலையிலும் பயந்தவனாயிருக்கிறேன் ” 

என்.றுசொன்னான். பார்த்சன் ௮ப்பொழுது சப்திக்கும்படி உரக்கச் 

சிரித்து (உத்தானைப்பார்த்து), ஏ! வீர. நீ பயப்படாதே. கோலயாத் 

சைக்காலத்தில் மிக்கபலசாலிகளான கந்தர்வர்களோடு போர்புரி 

ந்தஎனக்கு அப்போழுது எவள் துணையானான் ? அப்படியே பயக்கா 
மான தும் தேவர்களாலும் தானவர்களாலும் நிறைந்ததுமான அந்தக் 
காண்டவவன த்தில் போர்புரிந்த எனக்கு ௮ப்பொழு.து எவன்உதவி 

யாயிருந்தான் ? தேவராஜனுக்காக நிவா தகவசர்களோடும் மஹாபல 

சாலிகளான பெளலோமர்களோடும் போர்புரிர்தஎனக்கு முப்டெச 

முது எவன் ஸஹாயனாக இருந்தான? ௮ப்பனே/! பாஞ்சாலியினுடைய 

ஸ்வயம்வாத்தில் போர்க்களத்தில் ௮னேகாசர்களோடு போர்புரி 

த்தஎனக்கு அப்பொழுது எவன் ஸஹாயனாகஇருரந்தான் *? ஆசார்ய 
ரான தீசோணரையும் சுக்ரனையும் குபோனையும் யமனையும் வருணை 
யும் அக்னியையும் க்ருபரையும் லக்ஷ்மீபதியான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் 

பிகாகம்என்றவில்லைக்கையிற்கொண்ட பாமசிவனையும் அடுத்துப் 
பிழைக்ன்ற கான் இந்தக்கெளாவர்களோடு ஏன் போர்புரியமாட் 
டேன் ? என்தேரை விரைவாக ஒட்டு, உன்னுடையமனக்கவலையான து 
விலகட்டும்” என்றுகூ நினான்.



௨00 ஸ்ீமஹாபார தம். 

நாற்பத்தைக்தாவது அத்யாயம். 

—— ee — 
(அர்ஜுனன் தேரில் ஸிம்மக்கோடியைவிலக்கி வாளரக் 

கோடியைநாட்டியதும், தன்சங்கழழக்கத்தால் 

பயந்த உத்தர£னத் தேற்றியதும்,) 

Digrancs உத்தரனைத் தேர்ப்பாகனாகச்செய் தகொண்டு 

வன்னிமாத்தைவலம்வர்து ஆயுதமனைத்தையும் எடுத். துக்கொண்டு, 
பிறகு, போருக்குச் செல்லத்தொடக்கி மத்ஸ்யராஜ.னுடைய ஸிம்மக் 
கொடியையும் ப்சாதாக்களுடைய ஆயுதங்களையும் வன்னிமாத்இன் 

நடுவில் வைத் அவிட்டுப புறபபட.ஆரம்பித்தான், பிறகு, பொன்மய 
மானவாலுள்ளதும குரங்கினுருவமுள்ளதும ேவஸம்பந்தம்பெற்ற 

அம் மாயாமயமானதும் ( சுனக்குத்) தகுகத.தும் விச்வசர்மாலினால் 
அமைச்கபபேற்றதும ௮க்னியினுடையஅ.னுச்சஹ.த் இனால் டைத 
தீதுமான தவஜத்தை மனத்இனால் தயானஞ்செய்தான், அர்தஅக்னி 
பகவானும் ௮அவனுடையஎண்ணத்தை௮றிஈது கொடியில் பூதங்களை ச் 
சேர்த் துவைத்தார். (௮வ.ும) தேரில் வானரக்கொடியைத் தூக்கநிறு 
தீ.திக் காண்டீவம்என்ிறவில்லை காணொலியிடும்படிசெய்தான். (உட 
னேஅந்ததிதேரினமீது விசித்ாமான அங்கங்களும் அ௮.இகபலமும் இவ் 
யரூபமும மனததுக்கின்பமுமுள்ளவானரமானது கொ டியுடனும் ௮ம் 
பரு ததாணிகளுடலும் ஆகாயத் இனின் று விரைவாசக்குஇத்தது. 
பிறகு, குர்திபுதசலும வெள்ளைக்குதிசைகளையுடையவனுமான அரதப் 
பீபச்ஸஈவானவன் தேரின்மீதேறிக் கத தியைத்தரித துக் கையுறை 
பூண்டு விற்பிடித்துச் சிறர்தவானாக்கொடியைபபெற்று வடக்குத் 
இசையைநோரச்கச்சென்றான் சத்ருக்கரைோ௮டக்குபவனும் பீபத்ஸு 
என்று ப்ரஸித் திபெற்றவலுமான ௮ர்.தத்தனஞ்சயன் படையின்பக் 
சத்தைறடைந்து சிறகதஒலியுள்ள தும் சந் த்ரன்போன்றஉருவமுள் 
ளம் சிறக்த.துமான தேவதத்தமஎன்றெசங்கத்தைஎடுத்து உசக்க 
முழங்கும்படி ஊ.இனான். பகைவர்களை௮டக்குபவனான இர்ச்ரகுமா 
சன், சகதரனையும் குந்தபுஷ்பசதையும்போன்ற வெண்ணிறமுடைய 
FOR Sins வாயில்வைத்து, கா ற்.றினால்கிறைர்த இரண்டுகன்னங்களும் 
கரம்புகளுடையவரிளைகளால் எல்லாப்பக்கு த் இலும்கிறைச்ச நெற்றி 
யும் ஈன்றாசுசீசிவர் து ஆழ்ர் இருக்ற கண்களும் ௬௮யும் பருத்து 
மிருக்ச்ற சழுத்.தும் மிக்க சர்க்சைபெற்றிருக்்ற வயிறும் மார்



ட்ட விராடபர்வம், ௨௦௧ 

பும்உள்ள்வனாடக் குறுக்காகஇருக்கும்முகத் இனால் விளங்கக்கொண்டு 
மூவுலகத்தையும்ஈடுங்கச்செய்கிறெவன்போலச் தனக்குள்ளநிறைந்த 

இறமையுடன் !பத்துக்காற்றுக்களாலும் நன்றாகணதினான். இவ 
னுடைய முந்தச்சங்கக்தின்ஒசையானது சாளமேகத் இலுடையஒலி 

கேட்கப்பட்டது. இர்தரகுமானான௮ர்ஜுானன் அந்த 

ச்சங்கத்திலுடையஓசையினாலும் வில்லிலனுடையஒலியினாலும் வானா 

தீதினுடையசப்தத்தினாலும் தோஉருளையினொலியாலும் அசையும் 

பொருள் (எல்லாவற்றிற்கும், கொடிய௮ச்சச்)த உண்டுபண்ணி 
னான், பார்த்தனுடையசங்கத் தின்ஒலியால் குதிரைகள் (பயந்து) 

தலைகவிழ்ந்து பூமியில்விழமுந்கன. உத்தரலும் மிக்கஈடுக்கமுற்றுத் 

தேரினிடையில்உட்கார்ந்தான். பசைவர்களைவாட்டுபவனான பார்த் 
தன் பிறகு தேரினிடையில்இருக்துகொண்டே குதிரைகளைக் கடி 

வாளங்களால் (இழுத்து) உயாத்தூக்கு மஹாமேருவின் உச்சியில் 

ஸாரயன்போலவிளங்கனுன். அர் ஜு5னன், சங்கனொலியால் ஈடுக்க 

முற்றவனும் நாணொலியினால் மூர்ச்சை௮டைக்தவலுமான உத்தானை 

ஈன்குகட்டிக்கொண்டு, :: ராஜபு.த்ரர்களுள்சிறர்தவனே | டீ பயப்ப 

டாதே. பகைவர்களைவாட்டுபவனே! 8 க்ஷத்ரியனல்லனோ? புருஷரிற் 

போல உசக்கக் 

சிறந்தவனே !/ பகைவரினிடையில் ஏன் வயலனப்படுகிறாய்? gentler 

குக்கப்பட்டி ௬ுக்கின்்றபடைகளில் நாள்தோறும் சங்கத்வனிகளும் பே 

ரிவாத்பங்களுடையஓசைகளும் யானைகளுடையபிளிறுதல்களும் நான் 

குபக்கத்திலும் உன்னால்கேட்கப்பட்டிருக்கன்றன. அப்படிப்பட்ட 

இர்தச்சங்கொலியினால் எவவாறுபயமுறுத்தப்பட்டாய்? நீ அறிவில் 

லாதமனிதன் போலப் பயந்து துயாமுற்ற ஸ்வரூபமுள்ளவனாக எப்படி 

ஆகலாம்?” என்றுகூறினான், 

உத்தரன், “*(அர்ஜுஈனரே!) ௮ணிவகுச்கப்பட்டபடைகளில் நிலை 
பெற்ழவனா கான் சங்கொலிகளையும் பேரிவாத்யத்தின்ஒசைகளையும் 

யானைகளுடையமுழக்கங்களையும் நாள்தோறும் கேட்டிருக்கிறேன். 

இவ்விதசங்கமுழக்கத்தை இதற்குமுன் கான் ஒருபொழுதும் கேட் 

டஇில்லை. இவ்விதமான கொடியினுருவத்தையும் நான் மூன்புபார் 
த்திதில்லை. (இவ்விசமான ) வில்லினுடையஓசையையும் கான் ஐரிடத் 
இலும் முன்புகேட்ட தில்லை, இர் தச்சங்கொலியினாலும் வில்லினுடைய 

ஓசையினாலும் தவஜத்தில்வஸிக்கன்றறமானுஷமான பூதங்களு 

டையசப்தத்தினாலும் தேருருளையினொலியினாலும் என்மனமானது 
    

I நாகன், கூர்மன், Geen, தேவதத்தன், தனஞ்சயன், ப்சாணன், 
அபானன், வ்யானன், உதானன், ஸமானன் என்பன, 

ம ௨௬



௨0௨ ஸ்ரீமஹாபர்ரத்ம்; 

௮ இசமயக்கமடைகற.து. எல்லாத் திசைகளும் கலக்கமுற்றிருக்கெ 

றன. என்மனமான து துன்பமடைகன்ற.து. கொடியினால்மூடப்பட்ட 

இக்குசளெல்லாம் எனக்கு விளங்கவில்லை. காண்டீவத் தினுடையஒலி 
யினால் என்சாதுகள் இரண்டும் செயவிடுபட்டன ”” என்.று கூறினான், 

மதிமயச்சங்கொண்ட அந்தவிராடகுமாரன் கொடியையும் சங்கத்தை 

யம் வில்லையும் ௮ர்ஜு5னனையும் மறுபடியும்மறுபடியும் ஈன்சுபாரத் 
தான். புந்தப்பார்த்தன் யுத்தத் துக்குரித்தகானஸமயத்தை௮டைக் 

இருக்கற விராடபுதானைப்பார்த்து, '* சறந்தகைகளுள்ளவனே ! ந 
உற யொயிரறு, மனத்தில் ஈல்லகினைவுடனிரு, நான் சங்கத்தைமறு 

படியும் ஊதப்போடறேன். & தனியே தேரை௮டைந்து இரண்டு 

கால்களாலும் (தேர்த்தட்டை) மிஇத். துக்கொண்டு குதிசைச்சடிவா 

ளங்களை உறுஇயாகப் பிடித்து இழுத்துக்கொள்'” என்றான், அப் 
பொழு.அ சிறந்சகைகளுள்ளவலும் பசைவர்களை த்தபிக்கச்செய்பவனு 
மான ஸவயஸாசியானவன் இவ்வாறுசொல்லிகிட்டு, பிறகு, மலைகளை 

யம் மலைக்குகைகளையும் இக்குக்களிலுள்ள பர்வதங்களையும் பிள க்கிற 

வன்போலச் சங்கத்தை ஊஇனான் ;) சாணோசையையும் கையுறையின் 
ஒசையையும் உண்பெண்ணி ப்ராணிகளை மயக்கனான். உத்தாலும் 
பதுல்கெசொண்டு தேரின்நடுவில் உட்கார்ந்தான். மறுபடியும் தனஞ் 
சயன் அவனை ஸமாதானப்படுத்தினாுன். அர்தழுர்ஜுன லுடையசக் 
கத்வனியாலும் தேருருளையின் ஒலியாலும் காண்டீவத்தினுடைய 
ஐசையாலும் பூமிநடுங்நெ.று, 

  

நாற்பத்தாறாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம், (தொடர்ச்சி) 

(த்மோணர், அர்ஜுனனுடையசங்கத்வனிழதலியவற்றல் ௮வ$னை 
ந்ச்சயித்து துர்யோதன்னுக்த வவ்விஷயத்தைத்தேரி 

வித்துத் துர்நீமீத்தங்களையுங்காட்டியது,) 

பிதகு, எல்லாவில்லாளிசளுள்ளும்சறெர் தவரும் பகைவர்சளை 

அடக்குகிறவரும் பாத்வாஜருடையபுத்ரருமான தரோணர், ராஜா 
வானதர்யோதனனைப்பார்த். த, “(giGursen!) தேரின்பேசொலி 

உண்டாகின்றது. சங்கமும் உரச்சனதப்படுற.து. பூமியும் நடுக்கு 
இற. ஆதலால், இவன் ஸவ்யஸலாரியைத்தவிரவேஅஒருவலுமல்லன், 
௮௪௪னே !/'இப்பொழுத ஈமக்குக் சேட்டை விளைவிக்கக்கூடிய இவ் 

விதமான துர்நிமித்தம தோன்றுது. பகைவனாவாட்டுபவனே !



விராடபர்வம், ௨௦௩ 

நமதுஷஸேனையில் வெற்றியை நான் காணவில்லை, சஸ்தாங்கள் விளங்க 
வில்லை. வாஹனங்களும் ம௫ூழவில்லை. ஈன்ராகமூட்டப்பட்டிருக்கெ 

அக்னிகளும் ப்ரகாசிக்கவில்லை. ௮வைகள் மங்களகாமாசவுமில்லை, 

ஈமக்கு (முன்னிலையில்) ம்ருகங்கள் எல்லாம் கொடியஉருவமுள்ளனவை 

சளாக ஸுமீர்யனுக்கு ௪ இராகக் கத்துசன்றன. வலப்புறமாகச்செல் 
ஓடூன்றபக்ஷிகளும் பெரும்பயத்தைத்தெரிலிக்கன்றன, இதோ ஈரி 
யானது ஊளையிட்டுக்கொண்டு ஸேனையின்மத்தியில் ஒடுகறெ.து. 
காடைகள் பெரிய௮ச்சத்தைத்தெரிவித்துக்கொண்டு ,தகாசத்தில் 

கத்.துன்றன. உங்களுடைய (தேஹத்இலிருக்கும், சோமக்களைச் 
சிலிர்த்இருக்கன்றனபோலக் காண்கிறேன். யானைகள் சுறுசுறுப் 

பில்லாத௮ங்கங்களுளளவைகளாகவும் அதிகத் துன்பக்தை௮டைந்த 

வைகளாகவும் வுடிக்கடி கொட்டாவிவிடுகின்றன ; ஸ்சும்பித் தும்கிற் 

இன்றன. @ Bens wor கண்ணீர்களை வடிக்கன்றன. எப்பொழுதும் 

நீர்விரவ துடன் அடிக்கடி. மலத்தையுங்கழிக்கன்றன. பூமியானது 
ரக்தத்தால்நனைந்திருக்றெது. இசைகளெல்லாம் மிகப்புகைவனவா 

யிருக்கின்றன, ஸ-டிர்யலும் ப்ரகா9க்கவில்லை; ௮ இகமானபயத்தைத் 

தெரிவிக்கொன். யானைகளும் மிகப்பயப்படுன்றன. யுத்தவிரர்களும் 
௮ இசமாகப்பயச்துவிட்டார்கள், உங்களுடையபடை ௮வமான த்தை 

அடைந்துவிட்டது. ஒருவனாவது யுத்தஞ்செய்வதற்கு விரும்ப 
வில்லை. அர்தயுத்தவீராகளனைவரும், அக்கம்நிறைர்தமுகமுள்ளவர் 
களும் ப்ரஜ்ஞையற்றவர்களுமாகி அடிக்கடி. தெற்குத்இிக்கைப்பார்க் 

இன்றார்கள். ம்ருகங்களும் பறவைகளும் ஈமக்கு இடப்பக்கமாசவே 

செல்லுகின்றன. நஈன்றாகவாிக்கப்பட்ட வாத்யமுழக்சல்களும் கம் 

பீசமாக ஒலிக்கவில்லை. கொடிமசங்களுடையஅனிகளில் சா க்கைகள் 

வர்தடைகின்றன. ௮து மங்களமன்மு, மேசச்திறுடையஒலிபோலக் 
கம்பீரமானதேசோசையான து விரைவில் நீண்டதாகக் கேட்கப்பட 
இற.து, தனஞ்சயனைத்தவிர இவன் வேறொருவனுமல்லன், இந்த் 

குமாரனானவமுர்ஜுனனைசக் தாங்கிருகன்றதும் கனைக்கின்றதுமான 

குதிசைகளின் ஒலியும் தேரிலுள்ளகுரங்கன் திவ்யமான பெரியதசை 
யும் சேட்சகப்பமிகன்றன. பார்த்தளுடையசங்கமுழக்க தினால் என் 
னுடைய இசண்கொ.துகளும் செவிடாயின. எல்லாப்படைகளும் 
அஇசப்பயமடைச்துவிட்டன. இவன் தனஞ்சயனைத்தவிர வேறொரு 

வனுமல்லன், சாமனைவரும் பசைவர்களை௮டச்கும்௮ரசனான ர் 
யோதனனை முன்னிட்டுச்சொண்டு பசுக்களை ஒட்டி விட்டுப் படையை 
மூன்றாகப்பக்ட்டுச் கெர்டிகளையம் உயாத்.தூச்சிரிறு த்தி வரிசைப்



௨௦௪ ஸீமஹாபாரதம், 

படுத்தப்பட்டளேனையுடன் பகைவர்களை ௮டி.ப்ப இல் முயற்சியுமுள்ள 

வர்களாயிருப்போம். இக்தத்தனஞ்சயன் கூர்மையுள்ள அம்புகளால் 

இர்தஸேனையை வருர்தச்செய்து எல்லா ௮சசர்களுடையமுடி யிலும் 

இடக்காலைவைக்கப்போகருன், இந்தப்பிபத்ஸாவானவன் தேவா 
ஸுஈரர்களாலும் ஜயிக்கமுடியாதவன், இக்குக்களில் !குல்மங்கள் ஏற் 

படுத்தப்படலாம். நாம் முயற்சியுள்ளவர்களாக ௮ர்ஜு௦னனுடன் 

போர்புரிவோம்” என்றுக றினார், 
  

நாற்பத்தேழாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

(துர்யோதன்ன் த்ரோணரை அவமதித்து ஸேனையை 
உத்ஸாஷப்படுத்தியது,) 

பிறகு, துர்யோதனாாஜன் போர்க்களத்தில் பீஷ்மரையும் இ 

கர்களுள்சிறந்தவசான தசோணரையும் மிகுந்த்பலசாலியான கீருப 

ரையும்பார்த்து, ** ஆசார்யர்களே ! இந்தவிலயமானது என்னாலும் 
கர்ணனாலும் அடிக்கடி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, பின்னும்சொல்லு 

BS per. சான் அதைச்சொல்லி தருப் தஅுடைபவில்லை. தோல்வியை 

அடைவிக்கப்பட்டவர்களான அந்தப்பாண்டவர்கள் காட்டில் பன் 

னிரண்வெர்ஷமும் தேசத்தில் (ஒருவராலும்) அறியப்படாமல் (ஒரு 

வர்ஷமும்) வஸிக்கவேண்டுமென்பதே ஈம்முடையப்ச திஜ்ஞையன் ரோ? 

அவர்களுக்கு ௮ந்தப்பதின்மூன்றாவ.துவர்ஷம் முழுதும் நிறைவேற 

வில்லை. ௮ஜ்ஞாதவாஸஸமயத்தில் பீபத்ஸஈவானவன் ஈம்மால் தெரி 
நீ துகொள்ளப்பட்டான். ௮ஜ்ஞாதவாஸகாலமானது நிறைவேரும 

லிருக்கையில் பீபத்ஸுஈவானவன் (இல்கு) வருவேயாகில் மறுபடி. 
யும் பாண்டவர்கள் பன்னிரண்டுவர்ஷகாலம் வனவாஸஞ்செய்யவேண் 

டும். அவர்கள்தாம் பேராசையினால் (௮ந்தப்ரஇஜ்ஞாகாலத்தை) 

அறியவில்லையோ, ஈமக்குத்தான் மோ ஹம்வர்ததோ, இவர்களுக்கேற் 
பட்ட (ப்ர இிஜ்ஞாகால,த்திலுடைய) குறைவையும் மிகுதியையும் பிஷ் 

மர் ௮றியத்தக்கவர். கார்யங்கள் இரண்டுபடுங்காலத்.இல் எப்பொழு 
தும் ஸந்தேஹமுண்டாகின்றது. ஒருவிதமாக எண்ணப்பட்டிருக் 

இன்றகார்யம் வேறுவிதமாகமுடிஏற து. உத்தரனை த்தேடுகன்றவர்க 
  

! பிறர்சளால் நுழையமுடியாச படைகளின்கூட்டம். 
? *உத்சாசோச்ரஹணச்தை, என்பது பழையஉரை,
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சூம் மாத்ஸ்ய்களுடையவஸேனையோடு யுத்தம்செய்ய விருப்பமுள்ள 

வர்களுமான ஈமக்குப் பீபத்ஸு1ஈவானவன் வர்துவிடுவனேயாகில் 

இதைக்காட்டிலும் வேறு என்னகார்யம் இருக்கின்றது? பாண்டவர் 
ககாத்தேடுவகானது தீரிகர்த்தாகளுடையகார்யமென்று ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. ஏனென்றால், ஸுசர்மாவானவன் மாதீஸ்யனால் முன்பு துப 

காரங்களால் துன்பஞ்செய்யப்பட்டிருக்கிறான்.  பபமடைந்தவர்களும் 

ஈடுக்கமுற்றவர்களும் காவலை விரும்புகின்றவர்களும் ௮பயதான த்தை 

வேண்டுகின்றவர்களுமான அவர்களுக்கு ஈம்மால் அப்பொழுது ௮பய 

மானது ப்ரதிஜ்ஞைசெய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் தங்களால் 

முதலில் மாத்ஸ்யர்களுடைய பெரியபசுக்கூட்டமானது அஷ்டமி 

இனத் இல் பிற்பகலில் கைப்பற்றத்தக்கதென்று ஈம்மிடத்இில் நிச்ச 

யம்செய் திருக்கிறார்கள். மத்ஸ்யசாஜன் பசுக்களிருக்கும்இடத்தைக் 

குறித்து (போர்புரிய) ச்சென்றபிறகு ?ஈவமி இன த்தில் ஸ-டுர்யோதய 

காலத்தில் (மற்றொருபக்கத்தில்) இந்தப்பசுக்கள் ஈம்மால் பிடிக்கத் 

தக்கவைகளென்று நிச்சயமானதஅலோசனையானது, பாண்டவர்களை 

௮றியும்விஷயத் இல் ஈம்மனைவர்களாலும் ஒருவசோடொருவர் கலந்து 

ஹஸ்திபைட்டணத்தில் (முர இய) செய்யப்பட்டிருக்கறது. அவர் 
கள் பசுக்களை ஒட்டிக்கொண்டுபோனாலும் போவார்கள் ; 290039, 

தோல்வி௮டை.விக்கப்பவொர்கள் ; அல்லது, ஈம்மைவஞ்சத் தவிட்டு 

மாத்ஸ்பலுடன் சேர்க்கைபெற்றாலும் பெறுவார்கள். அல்லது இந்த 

மத்ஸ்யசாஜன் தேசத் துஜனங்களோடு அர்தப்பாண்டவர்களையும்கூட் 

டிக்கொண்டு எல்லாவிதத்தனாலும் ளேனையுடன் சேர்ந்து ஈம்முடன் 

போர்புரியவிரும்பினாலும் விரும்புவான், அவர்களுள் மஹாவீர்ய 
முள்ள தலைவனான ஒருவனே ஈம்மைவெல்வதற்காகத் தனித்து இங்கு 

வந்திருக்கலாம். அல்லது, மத்ஸ்யராஜூனே ேரில்வர் இருக்கலாம், 

(இங்கு) வர்திருக்குமிவன் மதஸ்பசாஜனாயிருந்தாலும் ௮ர்ஜுஈனனா 

யிருந்தாலும் நாமனைவரும் போர்புரியவேண்டும், இவ்விதம் காம் 
ப் திஜ்ஞைசெய்திருக்கிோம். அவ்வாறிருக்க இர்தத்தனஞ்சயன் 

(யுத்தத்திற்கு) வர்திருக்கும்பொழுது சிறந்த இகர்களும் பசபாப் 
புள்ளமனமுள்ளவர்களுமான பீஷ்மர், த்சோணர், க்ருபா, கர்ணன், 

விகர்ணன், தரோணபுத்சர் இவர்களெல்லோரும் ஏன் தேர்களில் 
(சும்மா) நிற்கின்றார்கள், போசைக்காட்டிலும் வேறுகார்யத்தில் பெரு 
மையில்லை. ௮வ்விதமாக மனத்தை ஸாவதானமுள்ளதாகச் செய் 
  

சீ | ஸப்தமிதினத்தஇில்' என்பது வேறுபாடம். 

2 6 அஷ்டமிதினத்தில் என்பது வேறுபாடம்,
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யுஎகள், எல்லாஉலசுத்தாசோ௫மாவ2 இர்தரனோடுகூடிய தேவர்க 
ளோடாவது வஜ்ராயுதத்தைக்கையிலேர்திய இர்தானோடாவ.து யம 
னோடாவது ஈமக்கு யுத்தம்கோட்டும், யுத்தத்தில் பசுக்கூட்டத்தை 
மீட்காமல் எவன் ஹல் இபைட்டணம்செல்லுவான் ? (என்னுடைய) 
பரணல்களால் அடி.த்துத்தாத்தப்பட்டு நழையமுடியா தகான கத் தில் 

மு.றியடிக்கப்பட்டகாலாட்களுள் கு.திரைகளமீ.து 'விற்றிருக்தாலும் 
எவன்ஜீவித் இருப்பான் ? ஆசார்யரைப்பிற்படுத்கி ௮வ்விசமாக ரீதி 
யானது (உங்களால்) ௮லுவ்டிக்கப்படலாம். ஏனெனில், இவர் ௮ம் 
தப்பாண்டவர்களுடைய கருத்தை 2௮றிவார் ; அதனால் ஈம்மைப்பய 

முறுத்துகறார். மேலும், அர் ஜுனனிடத்தில் (இவருக்கு) மிக்க 

அன்பிருப்பதாக நான் காண்டுறேன். ௮வ்வாறிருப்பதால், (இக்கு) 
வருன்ற பீபத்ஸாஈவைப்பாரத்.துப் புகழ்கிறார், ஈம்முடையஸேனை 

சிதருதபடி. நீதிசெலுத்தவேண்டும். நமது ளேனையானது காட் 

டில் இர்தத் துன்பரிலைமையில் தலைவனற்றுப் பகைவருக்குவசப்பட் 
டுத் தடமாறாவண்ணம் மீ.சசெலுத்தப்படவேண்டும். குதிரைகளு 

டையகனைத்தலைக் கட்டுப் பகைவனிடத்இல் என்னபுகழ்ச்சியண்டா 
சுக்கூடும்? குதிரைகள் நின்றுகொண்டிருர்தாலும் சென்றுசொண்டி 
ருந்தாலும் எப்பொழுதும் கனைக்கின்றன. காற்றுக்கள் எப்பொழு 

gin வீசுகின்றன. இர்தாரன் எப்பொழுதும் மழையைப்பொழி௫ 
மூன், அப்படியே மேகத்தினுடைய இடிழுழக்கமானது பலதட 
வை சேட்சுப்படுகறது. (அவ்வாறிருக்க, எதற்காக) நீர் பாண்டவர்க 
ளிடமிருர்,து எல்லாஜனங்களையும் பபமடையச்செய்துகொண்டு படை 
பனைத் இன்முன்னிலையிலும் பொய்யாசப் பலவாறுபேசு9ீர்? குதி 

சைகளை த்தேடுறெவர்கள், அவற்றையே அடையகிரும்புதலால் எல்லா 

வொலிசளையும் ௮க்குதிசையொலியாக?வ கேட்பதுபோல, உமது 
இக்தச்செப்கையும் இருக்கிறது. பார்த்தனுக்கு இவ்விடத்தில் 

என்னகார்யம் ? பசைவரிடத்.துள்ளகிருப்பையும் எல்களிடத் துள்ள 

வெறுப்பையும் சோபத்தையும் கலிர எதனால் ௮வன்புகழப்படுசிறான் ? 
ஆசார்யர்கள் கருணையுள்ளவர்கள் ;) கற்றறிர், தவர்கள் , 3அ௮பாயத்தை 

ஊழஹிப்பவர்கள். இவர்கள் கொடிய பெரிபயுத்தத்இல் எவ்விதத்,சா 
gun சேட்சத்தக்கவர்களல்லர், உப்பரிசைகளிலும் விச்சமான 
அன்னபானம்கள் ஈட் துவரும் கோஷ்டி களிலும் விசித்மானககைக, 
சைச்சொல்லும் பண்டிதர்கள் அப்படிப்பட்டகைசளைச்சொல்வநி 
  

! கே.றபாடம். , 2 கேறுபாடம். 

3 ! அஹிம்ஸையில் சோச்சமுள்ளவர்சள் ! என்பத வே.றபாடம், :
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லேயே மமைர்த்தர்கள். ஜனங்களுடையஸபையில் வியப்பைத்தரும் 

அசேச்கார்யங்களைச்செயவதிலும் அம்புகளையும் அஸ்த்ரங்களையும் 

லில்லில்தொடுப்பதிலும் பண்டிதர்கள் அவ்விதமான கார்யங்களி 

லேயே வல்லமையுடையவர்கள், பிறருடையகுற்றக்களை ௮றிவதிலும் 
மனிதர் ஒழுக்கக்களிலுள்ளகுற்றங்களை ௮.றிவதஇிலும் ஈன்றாகப் பச் 

வம்செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ௮ன்னம்களில் குற்றம்கூறுவஇிலும் பண் 
டி தர்கள் ௮ர்தக்கார்யங்களிலேயே இறமையுடையவர்கள், பகைவர்க 

ளுடையகுணங்களைச்சொல்வதையே இயற்கையாசக்கொண்டபண்டி 
தர்களைப் பின்புறத் இல்வைத்.துவிட்டு, பகைவனைக்கொல்வதற்கேற்ற 
தான நீதியை அனுஷ்டிக்கவேண்டும், இந்தப்பசுக்களும் போகட் 
டும், தாமதமின்றிப் படையை அ௮ணிவகுங்கள். பகைவர்களோடு 

நாம் போர்புரியுமிட.த்தில் தகுந்தாக்ஷகர்கள் ஏற்படுத்தப்படவேண் 
டும்” என்று கூறினான். 

  

நாற்பத்தேட்டாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

(கர்ணன் தன்னைப்புகழ்ந்து ௮ர்ஜுனனை அவமதித்துப் 
போய்யான ப்திஜ்ஜைசேய்தது,) 

காரணன், :: (இங்கிருக்கன்ற) சிசஞ்சவிகளானஅனை வரையும், 

பயர்தவர்களும் நடுக்கமுற்றவர்களும் போரில் மனத்தைச்செலுத் 

தாதவர்களும் நிலைதவறினவர்கஞமாக நான் காண்கிறேன். (இப் 

பொழு.து இங்கு) வக்திருக்குமிவன் ஜமதக்னியின்குமானான பச 

சுராமனானாலும் அல்லது பகைவர்பட்டணக்களை அழிக்கிறவனான 

இர்தாரனானாலும், அல்லது வாஸ தேவனோகூடின பிபத்ஸு*வானா 
லும் கரையானது கடலைத்தடுப்பதுபோல சான் இவனைத்தடுப்பேன், 
பொன்னாலாவயெகட்டுகளும் பளபளப்பான முனையுமுள்ளவைகளும் 
கைதேர்ர்த என்ளுல்தொடுச்சப்பமமவைகளும் பார்த்தனுடைய உயி 
ரைவால்கும் திறமையுடையவைகளுமான அம்புகள் ஸூர்யனைமறைக் 
சட்டும், என் வில்லினின்றுவிபுெபட்டவைகளும் அழுந்திய கனூச் 
களுள்ளவைகளும் ஸர்ப்பங்கள்போல் ச.றிக்கொண்டுசெல்லுகின்ற 
வைகளுமான பாணக்களுக்கு நிவருத்திகடையாது, அம்புகளைச் 
கணுச்களில்வைத்து (இழுத்.துவிடுகையில்) காண்கயிற்றினால் ஈன்றாக 

அடிச்கப்படுற இருகையுறைகளின் ஒலியும் அடிக்கப்படும் இரண்டு
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முரசின் ஒலிபோலக் கேட்கப்படுகிறது. (என்னுடைய) Teme 

களால் ஒவ்வொன்றருகவும் நான்காகவும் 6ந்தாகவும் ஒரிடத்தில் அறு 

பதாசவும் ஒரிடத்தில் நாருகவும் 2௮டி.க்கப்படப்போடின்ற மாத்ஸ் 

யர்களுடைய தேர்களைப்பாருங்கள். என்கையினின்.ு விடுபட்டவை 

களும் எண்ணெயிட்டுத்திட்டப்பட்டவைகளும் இறகுள்ளவைகளு 

மான மம்புகளால் அகாயமானது மின்மினிப்பூச்சகளோடுகூடிய.து 

போல விளங்கட்டும். ௮ஈத௮ர்ஜுனனுடையவானரமானஅ என்னால் 

பல்லம்என்கறபாணத்தால் அடி.க்கப்பட்டுப் பயங்காமானசப் தங்களை 
ரவளியிட்டுக்கொண்டு கொடியின் அுனியிலிருர்.து இப்பொழுதே பூமி 

யில்விழட்டும். பகைவர் தேரிலிருப்பவைகளும் என்னால் எ இரத்.து 

அடி.க்கப்பட்டுத் இக்குக்களில் ஒடுகின்றவைகளுமான பூதங்களுடைய 

ஒலியானது ஆகாயத்தைஅளாவட்டூம், கோபங்கொண்டவனான என் 

னால் விடப்பட்ட .ஸ்க்ரமானது இந்தப்பூமியையும் கொளுத்தும். 

போரமுகத்தில் ஒருவனாயிருக்கின்ற பார்த்தனைக் கொளுத்.துவ இல் 

ீயமென்ன ? பதின்கூன்றுவாஷகாலம் மனத்தை அடக்கியிருப்பவ 

னும்யுத்தத்தில் மிக்கபற்றுள்ளவ னுமான பீபத்ஸ-௦வானவன் என்னி 

டத்தில் (தன்வலியைக்) காண்பிக்கப்போகிருன், குந்திபுத்னான ௮ 
ஜுனன் குணசாலியான பராம்மணன்போல (பாணதானங்களுக்கு) 

ப்பாத்ரனயிருக்கிறுன். அவன் என்னால்கொடுக்கப்படும்சாமாலையை 

ஸ்வதையைப்டோலப் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். பெரிய வில்லாளியான 
இந்த அர்ஜுனனும் மூவுலகங்களிலும் ப்ரஸித் இபெறறவன், நானும் 

புருஷச்சேஷ்டனை௮ரஜ.ஈனனிலும் ஒருபொழுதும் குறைந்தவனல் 
மேன், என்னுடைய கையினின் றுவிடப்பட்டவைகளும் ௮ழுச்திய 

கணுக்களுள்ளவைகளும் ௮க்னிஜ்வாலைபோன்ற ஒளியுள்ளவைகளும் 

(பகைவர்களைச்குறித்துச்) செல்லுகன்றவைகளுமான பாணக்களுச் 

குத் இரும்பிவருதல்இல்லை. இங்குமங்குமாக விடப்பட்டவைகளும் 

அழுந்தியகணுக்களுள்ளவைகளுமான ௮ம்புகளுடைய நெருங்க 

ஒலியானது பாடுகின்ற வண்டுகளுடைய ஒலிபோலக்கேட்கப்படட் 
டும். வானத் இடையில் உலவுகன்றவைகளும் கழுகறகுகள் பூட்டப் 

பட்டவைகளும் சாணையில் தீட்டப்பட்டவைகளுமான அம்புகளால் 
இப்பொழுது விட்டில்பூச்சிசுஞூடைய நிழல்போன்றநிழலானத 
சாணப்படட்டும். இப்பொழுது என் னுடையவில்லினால் விடப்பட்ட 

வைகளும் கூர்மையுள்ளவைகளும் உயிர்நிலைகளில் செல்லுசன்றவை 
  என்ன MRF te பதவ Re a ep hE ARR OREO ஒன்னு. 

1 சேட்சப்படலாம் ' என்பது வேறுபாடம், 

2 ஒருசொல் விடப்பட்ட து.
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களுமானஅம்புகள் புற்றில் பாம்புகளநுழைவதுபோல அர்ஜுன 

னுடையதேஹத்தில் நுழையட்டும். (அடியில்கட்டப்பட்டி ருக்கிற) 
மயில்தோகைகளால் விளங்குகின்றவைகளும் !ஒன்றின்பின் ஒன்றாகச் 

தொடர்ச் துசெல்லுகின்றமயில்கள் போன்றவைகளும் கொடர்ச்சியாக 

விழுர் துகொண்டிருக்கன்றவைகளுமான ௮ம்புகளுடையஒலியான து 

( மாலைபோல இடைவெளியில்லாமல்தொடர்ந்து) செல்லுகின்ற பக்ஷி 

களுடையசப்தம்போல (அனைவராலும் கேட்கப்படலாம்.) ₹யுத்தத் 

தில் அர்ஜுனனைக்கொன்று (உனக்கு ஜயத்தைக் கொடுப்பேன் ” 

என்று) ௮க்சாலத்தில் துர்யோதனனிடத் இல் என்னால் செய்யப்பட்ட 

ப்ரதிஜ்ஞையாகயெகடனிலிருர்௮ இப்பொழுது ரான் விடுபடப்போட 

றேன். இந்தரனுடைய வஜ்ராயுகம்போன்ற ஸ்பர்சமுள்ளவலும் 

ம?ஹர்தானுக்கொப்பான வன்மையுல்ளவனுமான பார்த்தனைக் 

கொள்ளிக்கட்டைகளால் யானையைத் அன்பு.றுத்துவதுபோல நான் 

அனபுறுத்தப்போகுறேன், அம்புக்கூட்டங்களாகற மிக்க ஜ்வாலை 

யுள்ளதும் கத் இகளையும் சக்திகளையும் கதாயுதங்களையும் விறகாகக் 

கொண்டதும் படைகளை எரிக்சனெறதுமான ௮ராஜ.ுஈனனாடறகெருப் 

பைத் தணிக்கப்போகிறேன். உலகத்திலுள்ள சதிகர்களைக் காட்டிலும் 

அதிரகனும் படையாளிகளான எல்லாவீரர்களுள்ளும் சறக்தவனும் 

பரவசனாயிருச்சின்றவனுமான பார்த்தனை, கருடன் பாம்பைப்பிடிப் 

பதுபோல (கான்) கவரர் துகொள்ளப்போ௫றேன், (மேனியில்வர் து) 

விழுெறவைகளும் பற்பலவிதமுமான என்னுடையக்ஷ-ஈத்ரகங்களா 
௮ம் பல்லங்களாலும் மதிமயக்கமுற்ற குக் இபு.தரன் செய்யவேண்டிய 

விஷயத்தை ௮றியாமற்போகட்டும். சான் இப்பொழுது அம்புகளால் 

பார்த்தறுடையதலையைபறுத்துச் தர்யோதனனுடையமனக்தில் 

கெடுக்காலமாயிருக்கன்றதுக்கக்தை வேசோடுகளையப்போகிறேன், 
இப்பொழுது என்வில்லினின்று விடுபட்டவைகளும் அழுக தியகணு 
க்கஞுள்ளவைகளுமான பல்லல்களால் கொல்லப்பட்ட குதிரைகளை 

யுடையவலும் தேசையிழர்தவனும் ஆண்மையில் நிலைத் இருப்பவனும் 

பாம்புபோலப் பெருமூச்சுவிடுகிறவனுமான பார்த் தனைக் கெளரவர் 
சுள் பார்க்கட்டும். ரிஷிச்சேஷ்டரான ஜமதக்னியின்குமாசரிடமிரு 

ந்.து, என்னால் இவ்யாஸ்தாம் ௮டையப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் வீர் 

பத்தையும் ஆதாரமாகக்கொண்டு இந்தானோடும் போர்புரிவேன். 
கொடி அனியிலிருக்கும் வானரமானது என்னால் பல்லத் இனால் அடி. 

க்கப்பட்டு ௮ச்சத்தைச்செய்யும்ஒசைகளை வெளியிட்டுக்கொண்டு இப் 
  

1 ஈறகுமூளை த்சமயில்கள்போன் றவைசளும் என்றும் பொருளுண்டு. 

L உள



௨௧௦ ஸரீமஹாபாரதம், 

பொழுதே பூமியில்விழட்டும். பகைவரைவாட்டுபவர்களான கெளர 

வர்கள் பசுக்களைப்பிடி த.துக்கொண்டு இஷ்டப்படி போகட்டும். ௮ல் 
லது தேர்களிலிருக் தகொண்டு என்னுடையபோரைப் பார்க்கட்டும்”? 

எனறுகூறினான். 

நாற்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(கீநுபர், அர்ஜுனனைப்புகழ்ந்து கர்ணனையிகழ்ந்து அர்ஜுனன் ஒநவ 

ராலும் தனித்து வேலலழடியா தவதைலின் எஷ௨லோநரம்சேர் 

நீது படையெடூத்துர்சேஷலும்படி நீர்சயித்தது,) 

அக்தக்காணனுடைய அ௮வ்விதமானவார் த்தையைக்கேட்டு நீதி 

நூல்களில் வல்லவரும்குரூவீரர்களுக்கு ஆசார்யரும் சர.த்வா னுடைய 

புதாருமான க்ருபா, (காணனைப்பார்த்து,) “ஏ. சாதேய! எப் 

பொழுதுமே உனக்குப் போரில் மிக்க கொடியபுத்தயிருக்கிறது. 

அர் த்தங்களுடையஸ்வபாவத்தை ம அறியவில்லை. (அவற்றின்) பயனை 

யும் நீ கவனிக்கவில்லை. சாஸ்த்ரங்களை ஆதாசமாகக்கொண்டு லோ 

இக்கப்பட்டரீதிகள் ௮னேகம்உண்டு, அவற்றுள், யுத்தமானது 

கொடும்பாவமென்_று முற்காலச் துவழக்கக்தை அறிந்தவர்கள் தெரி 

விக்இன்றார்கள். தேசகாலத்தோகூடியயத்தம் வெற்றியைக்கொடுக் 

கும். அதுவே காலவேறுபாட்டோடுகூடியிருந்தால் இவ்வுலகில் 
கேட்டைவிளைவிக்கும். தருந்தஇடத்திலும் தகுந்தகாலத்திலும் 

வெளியிடப்பட்ட விக்ரமமான து மங்களத் இன்பொருட்டாகும், (தேச 

காலங்களுடைய) ஒற்.றுமையினால் மேன் மேலும் கார்யம்செய்யப்பட 

வேண்டும். 'ரதஞ்செய்பவனுடைய ௮ திகச்ரமத்தினால் ஸாதிக்கத் 
தக்ககார்யத்தைப் பண்டிதர்கள், (வெற்றியைக்கொடுக்கக்கூடிய 

தென்று) ஈம்பமாட்டார்களல்லசோ. (தற்காலகிலைமையை) ஆலோச 
சிக்குங்கால் பார். த்தனோடு போர்புரிவதற்காக நெருங்குவது ஈமக்குத் 

தகுந்ததன் று. ஏனெனில், (இர்த௮ரஜுனன்) ஒருவனுகவேபோரில் 

பகைவர்களைஎ இரத்து அடிப்பதற்கு வல்லமைபொருக்இயவன், 

ட ட 14 பண்டி சர்சள், ௫ என்னால்செய்யப்பட்ட இர்சசசம் மிசவும். உறுதியா 
Og. இதனால் தேவர்களையும் ஜயிச்கலாம் ' என்னும் ர,சகாரனுடையவார்த் 
தையைகம்பி, சேசகாலங்களைக்கவனியாமல் போருக்கு முயழ்சியார்கள், 
௮துபோலஉன துவார்தைசயைகம்பி நாங்கள் எவ்வாறு யு,த்சம்செய்யலாம் ? 7? 
என்பதி பழையஉரை.
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(இவன்) ஒருவனாகவே (முன்பு) கெளாவர்களைக் காப்பாற்றினான் ; 
ஒருவனாகவே அக்னியை தருப்இிறுடையும்படி செய்தான் ; ஒருவ 

னாகேே லச துவர்ஷகாலம் பம்மசர்யத்தை அனுஷ்டித்தான்; ஒரு 

வனாகவே ஸுபத்ரையை (ரதத்தின்) மீதேற்றிவைத்துக்கொண்டு 

கண்ணனை த்வர்தவயுத்தத்துக்கழைத்தான் ) (ஒருவனாகவே) வன 

வாஸஸமயத்தில் ஸைர் தவனை ஜ.ித்துப் பிறகு க்ருஷ்ணையை மீட்டுக் 
கொண்வெந்தான் ) ஒருவனுகவே ர துவர்ஷகாலம் இந்தரனிடத்தி 

லிருந்து ௮ஸ்தாரங்களைக்கற்றுக்கொண்டான் ) ஒருவனாகவே பகைவர் 

களைவென்று கெளரவர்களுச்குப் புகழைஉண்டுபண்ணினான். பகை 

வரை௮டக்குபவனுனை௮ர்ஜஈனன் ஒருவனாகவே கந்தர்வராஜாவான 

சித்ஸேனனையும் எவ்விதத்தாலும் ஜயிக்கமுடியாத அவனுடைய 

ஸேனையையும் போரில் பலத்தினால் வென்றான், (இந்தப்) பார்த்தன் 

ஸ்வயபவரத்இல் கூத்ரியர்களைஜயித்துச் செல்வமுள்ளபாஞ்ச। லியை 

டைந்து அவளைஎடுத்துக்கொண்டு சென்றான். நீ அப்பொழுது 

எவ்விடம்சென்றிருந்தாய் ? அவ்வாறே, தேவர்களாலும் கொல்லத்த 

காதவர்களான நிவாதகவசர்களும் காலகயர்களென்ற௮ஸ-ுர் 

களும் ஒருவனாலேயே யுத்தத்தில் (அடித்துத்) கள்ளப்பட்டார்கள். 

ஏ? கர்ண ! அந்தப்பாண்டவர்களுள் ஒவ்வொருவராலும் மன்னர்கள் 

ஸ்வா தீனப்படுத்தப்பட்ட துபோல நீஒருவனாச இவவுலகல் முன்பு எந் 
தக்கார்யத்தைச் செய் இருக்கிறாய் ? இந்தானும் யுத்தத்தில் பார்த்த 

னோடு போர்புரிவதற்குத் தகு௩தவனல்லன். ௮ந்தப்பார் ததனோடு 

யுத்தம்செய்யவிரும்புகிறவலுக்கு மருகழுசெய்யத்தக்கது, நீ கோ 

பங்கொண்டிருக்கின்ற பாம்பின்பல்லை வலக்கையைத்தாக்கி ட் 

காட்டி விரலால் பிடும்பெடுப்பதற்கு விரும்புகிறாய் ? அல்லது பதவ 

கொண்டு காட்டில் தனித்துஸஞ்சரிக்கின்ற ஒருயானையின்மீது ௮க் 

குசமில்லாமலே ஏறிப் பட்டணம்செல்ல விரும்புகிறாய். நீ கெய்யி 

னால் நனைக்கப்பட்டவனும் மெல்லியஆடையை உடுத்தவனுமாக, 

நன்றாகமூட்டப்பட்டு கெய்யினாலும் இறைச்சியினாலும் ஊனீசா 

ஓம் ஹோமம்செய்பப்பட்ட அக்னியின்ஈடுவில் செல்லவிரும்புக 

qu. stem! எவன் சரீரத்தைக் (கயிறுகளால்) கட்டிக்கொண்டும் 
௮வ்வாறே கழுத்தில் சுல்லைக்கட்டிக்கொண்டும் இருகைகளாலும் 

ஸமுத்ரத்தைத்தாண்டுவான் ? ௮தில் ஆண்மையேது? கரண! ௮ஸ்த் 

சப்பயிற்திஇல்லாதவ.னும் மிக்கபலமற்றவனுமான எவன் அஸ்த்சத் 

இல் பயிற்சியுள்ளவனுர் சறர்க பலசாலியுமான ௮ப்படிப்பட்டபார் 
oo   
  ரகு 

. ॥ வேழுபாடம்,
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த்துடன் போர்புரியவிரும்புவனே அவன் கெட்டபுத் இியையுடைய் 

வன், நம்மாலேயே இபபுவியில் பதின்மூன்றுவர்ஷகாலம் துன்ப 
மூம்படி செய்யப்பட்டபார் ததன் கட்டி லிருர் துவிடப்பட்ட ஸிம்மம் 

போல நம்மை மிச்சம்வைக்கப்போடறெஇல்லை, கணற்றில்மறைக்கப் 

பட்ட நெருப்புப்போலத் தனியிடத் தில்வாஸஞ்செய்யும்பார் த். தனை 
அறியாமையால் எ.இர்த்துச்சென்று மிக்க பயத்தை௮டைக்துவிட் 

டோம். பஞ்சுக்குவியலில்இட்டநெருப்பை ஒருவன் எவ்வாறு ௮விப் 

பான் ? போரில் கொடியமதக்கொண்டவளனும் (போருக்கு) வந்திருக் 
இன்றவனுமான பார்த்தனை நாம் (எல்லோருஞ்)சேோநது (எ திர்த்.துப்) 
போர்புரிவோம், நாம் முயற்சியும் வன்மையுமுள்ளவர்களும் படை 

யை ௮ணிவகுத்துக்கொண்டவர்களும் (பகைவனை) அடிக்கும் தன்மை 

யுள்ளவர்களுமாகி, யு.த்தத்தின்0பாருட்டு ஸர்ஈத்தனாகவர் திருக்கன்ற 

இர்சாகுமாசனானபார்த்தனை (௪ இர்ப்போம்.) வஜ்ரபாணியானமே 

தந்தனை ௮ஸ-ாரர்கள் சூழ்ர் துகொள்வ.து போல, தேசாளிகளிற்சிறக்த 

அர்ஜுனனைத் தேசாளிகளாகிய (ஈரம்)௮ வரும் முயற்சியுடன் தகை 

ந்த கான்குபக்கத் இலும் சூழ்ர் துகொள்வோம். கர்ண! தசோணர், 
அர்யோதனன், பீஷ்மா, 8, தரோணபுத்சன், நான் ஆகயெஎல்லாரும் 
பார். த்தனை(௪ இர்தீதுப்) போர்புரி2வாம். நீ ஸாஹஸம்செய்யாதே, 

நாம் ஒன்றுசேராமல் யுத்தத்தில் பார்த்தனை வெல்லப்போடற இல்லை. 
போரில் நாமெல்லோரும ஒன்முசேரநமத பார்த்தனை வெல்2வாம் 

என்௮கூறினா, 

ஐம்பதாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி,) 
_. _ ஓடி டை 

(கர்ணன் க்நபரைநிந்தித்ததும், ௮ச்வத்தாமா கர்ணனையும் 

துர்யோதனனையும் நீந்தித்ததும்.) 

/சசசே.? போர்விரர்களுள் தலைவனான கர்ணன் க்ருபரு 
டையவார்த்தையைக்கேட்டுக் கோபங்கொண்டு ப்சாம்மணரான ௧௬ 
பரைநித்தித்து மறுபடியும் (பின்வருமாறு) வசனிக்சலானான். !* ஆசார் 

'யர் பயத் இனால் பசைவனிடத்தில் அன்புபாசாட்டுகறான்று கான் 

நினைக்கிறன். பயர் இருப்பவர் போர்புரியவேண்டாம், கான் போர் 
yhe ener. யோ! பலஹீனசானஉமக்கு, வாருணம் ஆக்னேயம் 

பாம்பம் வரயவ்யம் என்$ே௮ஸ்தாங்களும் பரம்மசிரஸ்என்ற௮ஸ்
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தரமும் வீண், (உம்மாலும்) மஹாசதராகளாயிருக்கின்ற தகப்பன் 

2 பிள்ளைகளாலும் மிதாரனுக்குச்செய்யவேண்டியதான இந்தக்கார்யம் 

செய்யப்பட்டது. எஜமானனுடையசோ.றும் உங்களால் ௮னுபவிக் 

கப்பட்டது. நீங்கள் இஷ்டப்படி போகலாம், நீர் நாள்தோறும் பிச் 

சையெடும; யாசங்கள்கடக்குமிடம்செல்லும்) ச்சாத்தபோஜனங்களை ச் 

சாப்பிடும்; இப்பொழுது யுத்தத்தினால் எங்களைப்பயப்படுத்தா தீர், 

என்னால்விடப்பட்ட தும் பரசுசாமரிடமிருக் து௮ப்யஸித்த துமான ௮ஸ் 

தரமானது இந்தப்பூமியையும் கொளுத்தும்) பாண்டுபூத்ரர்களுள் 

ஒருவனான இந்தவார ஜுனனை புத்தத்தில்கொளுத்,துமென்ப தில் ஸம் 

சயமென்ன ? மாத்ஸ்யர்கள் பாண்டவனைச்சார்ந்து பலமுள்ளவர்களும் 

பகைவர்களுடையபடையை அ௮ழிப்பவர்களுமான சேகர்களுடைய 

வழியை வந்தடையப்போடரார்கள், ௮வர்களை நான் கொல்லப்போகி 
றேன். நீர் விட்டுக்குப்போகலாம். '2வதமோ அூன்றவர்களும் பிற 
Ac த்தில் நேசித துப் பேசுன்றவர்களுமான (உங்களுக்கு இங்கு) 

என்னகார்யம்?”” என்றுகூறினான். பேசுகிறவர்களுள்சிறந் தவரும் 

ப்ரதாபமுள்ளவருமான அ௮ச்வத்தாமா MUG LU MF SANT FOS 

யைக்கேட்டு, தர்யோ தனனைப்பார்த்துச் சொல்லலானார். 
கர்ண ! நாம் இன்லும் பசுக்களைஜிக்கவில்லை ; வேறுஎல்லையை 

யும் அடையவில்லை; ஹஸ் இபைட்டண த்தையும் ௮ுடை.ய:வில்லை. நீயோ 

புகழ்க். துகொள்ளுகிறாய், ப்சாம்மமணாத்தமர்கள் ௮னேகதா்மசாஸ்த் 

ரங்களைப் படி த் இருக்கிருர்கள், ௮வைகளில் ௮சசனைச் சூதாட்ட த் தில் 

ஜயிக்கலாமென்பதைப் பார்த்ததுண்டா? பெரியசண்டைகளைச்செய்து 

(பகைவர்களை) வென்று மிகுதியாசப் பொருளை௮டைந்து பூமிமுழுதை 

யும் ஜயித் தும் இவ்வுலகில் கற்றறிர்தவர்கள் புகழ்ச் துகொள்ளுறெ 

இல்லை. அக்னி வாயினாற்சொல்லாமலே (பதார்த்தங்களைப்) பக்வம் 
செய்கிறான். ஸ-டுர்யன் பேசாமலே ப்ரசாசிக்றொன், பூமி சராசசங்க 
ளஞுள்ள உலகங்களைப் பேசாமலே தாங்குகிறது. செல்வமடையத் 
தக்கனவும் கேட்டை௮டைவியா தனவும் நான்குவர்ணங்களுக்கும் 

உரியன வுமானசெய்சைகள் மஹரிஷிகளால் ஏற்படுச்தப்பட்டி ருக்கன் 
றன. ப்ராம்மணன் வேதமோதஇ, தான் யாகம்செய்யலாம்) யாகம் 
செய்விக்கலாம். க்நத்ரிபன்பொருளைத்தேடிவர்.து, சான் மாத்ரமே 
யாசம்செய்யலாம்; யாகம்செய்விக்கக்கூடாது, வைச்யன் பொருள் 
களைப்பெற்.று வேளாண்மைத்தொழில் முதலியவற்றைச் செய்யவேண் 
டும். சூத்ரன் நாள்தோறும் 3நீர்கொச்சின்செய்கையை௮டைந்து 
    

1,2 தீசோணர் ௮ச்வத்சாமாஎன்று கருத்து. 

3 ஜலத்சைசக்சண்டவுடன்வணக்குவத சீர்சொச்சியின் செய்கை,



aad ஸ்ரீமஹர் பாரதம், 

நமஸகாரததாலம கடடளையைச்மசயவதாலும மூன்றுவர்ணங்களுக் 

கும் பணிவிடைசெய்யவேண்டும். பெரும்பாக்யமுளளவர்கள் சாஸ்த் 

ரத்தில் சொல்லியமுறைப்படி. ஈடர்து இகதபபூமியையும் பெற்று மிக் 

க பெரியயாகங்களையும் செய்கின்றாகள், ஓஒ? ஸ-ட௧7 8ழ்க்குறித்த 

ஜாதிகளுள் உன்னுடையது எந்தஜா இ? என்னமகத்சங்கள் ? எந்தக் 

கர்மங்கள் ? சாஜனுக்கு (ஈன்மையை)ச்சொல்லுகின்றவன், (௮ரசனிட.. 

தீதினின்று) '2பாகங்களைப் பெ.றுகின்றவன், (அரசனை) ௮டக்கி.தள் 

பவனென்னும் ஜா.கிகளுள் உன்னுடையது எந்தஜாஇ?” என்றார். 

௮ச்வத்தாமா, செளரவஸபையில் அர்யோதனனையும் கர்ணனை 

யும்ஈன்குபார்த்.து மிக்ககோபங்கொண்டு தாரயோதனனை௮தட்டினார், 

 எந்தக்ஷதரியன் சூதாட்டத்தால் ராஜ்யத்தைப்பெற்று ஸ்தோத்ரம் 

செய்வதற்குத் தகுகதவனாவான்? இஈத தருதராஷ்ட்ரபுதமன் ௮வவா.மு 

கொடுந்தன்பையுள்ளவன் ) தயையில்லாதவன், அவ்வாறு பொருள் 

களை.பபெற்.நுப் ப௯திவட்டையாடுகிறவேடன் போலக் கபடததோ 

டும் வஞ்சனையுள்ளஉபாயங்கமளாடும் ஸஞ்சரிபபவனான எந்தப்புத்தி 

சாலிதான் தற்புகழ்ச்சிசெய் துகொள்ளுவான் ? உன்னால்பொருள்கவச 

ப்பட்ட தனஞ்சயனையாவது ஈகுலனையாவது ஸஹதேவனையாவது 

நி எந்த 'தவைதயுத்தத்தில்ஜயித்தாய் ? எந்தயுத்தத்தில் யு.திஷ்டிர 
னும் பலசாலிகளுள்சிறக்தபீமனும் உன்னால் ஜயிக்கப்பட்டார்கள். 

எநதயுத்தததில் முன்பு இந்தரப்ரஸ்தமானது உன்னால் ஜயிக்கப்பட் 

டது. இழிவானகார்யம்களைச் செய்பவ ன! அுவவாமிற ஆற்றை 

ஆடையடுத்தவளும் விட்டுக்கு விலக்காயிருக் தவளும் பையை 

அடையுமபடி செய்விக்கப்பட்டவளுமான க்ருஷ்ணையை நீஜயித்தயுத் 

தம் எது? பொருளாசைகொண்டந, வாஸனையைவிரும்புகிறவன் ௪௩ 
தனமாத்தை௮முப்பதுபோல இழிவானசெய்கையைக்கைக்கொண்டு 

இந்தப்பாண். வர்களின் பெரிய 2வரைுறுத்துவிட்டாய், அதைப் 

பற்றி விதுரர் என்னசொன்னார் ? மலுஷ்யர்களுக்கும் புழு எறும்பு 

முதலானமற்றப்ராணிகளுக்குங்கூடச் சக் இக்குத் தக்கபடி. கோபமிரு 
ப்பதைக்காண்கு3றாம், (.கையால்,) தரெளபதியினுடையதுன்பத் 

தைப பாண்டவன் பொறுக்கத்தக்கவனல்லன், தார்த்தராஷ்ட்ரர்க 
ளுடையராசத்தின்பொருட்டுத் தனஞ்சயன் தோன்றிவிட்டான், நீ 
பண்டி தனாயிருர் தும் ஆசார்யரை அவமஇக்ககிரும்புகிறாய், வைசத் 
தைமுடிக்கவக்தவனை ஜிஷ்ணுவானவன் ஈம்மில் (ஒருவரையும்) மிச் 

சம்வைக்கப் பாகிற இல்லை, புச், திசாலியானபாண்டுபுதரனோ0 இவ் 
ent வவ வக்கு பன்னாலை Porn ER a ae A ஆ ஒனதைகைகமை பய செய்யவ யவற. 

ட இரண்டுசேராளிகள் ௭ £ இர்.த் தச்செய்யும் யுத்சம். 
 



விராடபர்வம், ௨௧௫ 

வுலகில் ?தவர்களாவது சுந்தர்வர்களாவ.து ௮ஸ-ஈரர்களாவது IT 

ஸர்களாவது பயத்தினால் போர்புரியமாட்டார்கள், (ர் ஜு5னன்) 

துருவனாயிருந்தாலும் கோபங்கொண்டு யுத்தத்தில் எவனெவனைஎ இ 

ர்ப்பனோ ௮வனவனைக் கருடன்வேகத்தால் மரத்தைஓடிப்பதுபோல 

நாசஞ்செய்து (வைரச்தினுடைய) முடிவை௮டைவான். உன்னைக் 

காட்டி லும் விர்யத் இனால் மேலானவலும் வில்லில் தேவராஜனுக்கும் 

யுத்தத்தில் வாஸ-*தேவருஃ்குமொப்பானவனுமான ுந்தப்பார்த் 

தனை எவன் பூஜிக்கமாட்டான் ? தேவதையைக் தெய்வசக் இயினாலும் 

மனுஷ்யனை மனுவஷ்யசக்தியினாலும் (எஇர்த்துப்) '8பார்புரிபவனும் 

௮ஸ்தாச்தை அஸ்ச்சத்கால் காசஞ்செய்பவனுமான ௮7ஜுஈனனுக்கு 

ஒப்பானானிதன் எவன் ? சிஷ்யன் புதரனைக்காட்டி லும் குறைந்தவ 

னல்லனென்று தர்மசாஸ்தாரங்களை ௮றிக்தவர்கள் சொல்ஓுரர்கள். 

இர்தக்காணத்இனாலும் த்சோணருக்குப் பாண்டவன் அன்புக்குரிய 

வளுயிருச்கிரான். நீ சூதாடினதுபோலவும் இந்தரப்சஸ்கத்தைக் 

கவர்ந்ததுபோலவும் தரெளபதஇியை ஸபைக்கு இழுத்துவர்தது?பால 

வும் பாண்டவனோடு யுத்தம்செய். உனக்கு அம்மானும் கற்றறிந்த 

வலும் க்ஷத்ரியதர்மங்களை ஈன்கு௮றிந்தவனும் கெட்டசூதாட்டத்தை 
விளையாட்டாகக்கொண்டவனும் கார்தாரதேசா திபதியுமான இக்தச் 
சகுனியும் இப்பொழுது போரபுரியட்டும், காண்டீவமானது பாச் 
சிகைகளைஎறியாது) 1க்ருதத்தையும் 2தவாபரத்தையும் எறியாது. 
ஜ்வலிக்கன்றவைகளும் கூர்மையுள்ளவைகஞமான HHS Mh HHL 
புகளைக் காண்டீவம் பாயோகிக்கெது. காண்டீவத்தினின்று விடு 

பட்டவைகளும் கழுகிறகுகட்டியவைகளும் ஈன்கு சாணைபிடிக்கப் 
பட்டவைகளும் மலைகளையும் பிளக்கின்றவைகளுமான மம்புகள் 
(லக்ஷ்யங்களை அடி.யாமல்) நடுவில்நில்லா. அந்தகன் வாயு ம்ருத்யு 

அவ்வாறே வடவைத்தீ இவர்கள் ஒருஸமயம் மிகுதிவைத்தாலும் 
வைப்பார்கள், தனஞ்சயன் கோபங்கொண்டால் மிச்சம்ஓவக்கமாட் 
டான், & ஸபையில் மாபனுடன்சேர்ந்து சூகாடினதுபோலவே 

போரில் ஸுபலனுடைபபுத்ரனான சகுனியினால் ஈன்குகா க்கப்பட்டுப் 
(பார்த்தனோடு) போர்புரிவாயாக, 3ஆசார்யாஇஷ்டப்படி யுத்தம்செய் 
யட்டும், கான் தனஞ்சய: னே போர்புரியேன், பசுச்களிருக்கு 
மிடத்தைக்குறித்து மத்ஸ்யராஜன்வர்தால் ௮வன் ஈம்மால் போர்புரி 

யத்தக்கவன் ” என்று கூறினா. 
  அவக 

  

! பாச்சிசையின்டநாலுஎண்ணுள ள பக்கம. 

2 பாச்சிகையின் இரண்டுஎண்ணுள்ளபச்கசம். 
3 (உனத) ' யு,த்தலீரர்கள் " என்பது வேறுபாடம்,



௨௧௪௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ஐம்பத்தோராவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 

(பீஷ்மர் துர்யோதனனைக்கண்டித்ததும், கோபங்கோண்ட அச்வத்தா 
மாவை ஸமாதாளத்செய்ததும், துர்யோதனனும் கர்ணனும் கீந 

பரையும் த்ரோணரையும் போறுக்தம்படி வேண்டியதும்.) 

பிறகு, சந்தனுகுமாரரானபிஸ்மர், ௮ர்தக்கெளரவஸபையில் 

துர்யோதனனைப்பார்த்து ௮றம்பொருள்களுள்ளதும் Campin gens 

யம் கன்மையையும் பயக்கத்தக்க தமான இவ்விதவார் தையை உரைக் 

கலானார். * தீரோணரும், (விஷயங்களை) நன்றாக ௮றிர் திருக்கிறார், 

க்ருபரும் (விஷயங்களை) ஈன்றாக அறிந்திருக்கறொர். அசார்யபுத்ச 
ரான ௮ச்வத்தாமாவும் இயற்கையான தும் நகிச்சயமுள்ள துமான (வார் 

தீதையை) நன்குசொல்ஓருர். கர்ணனோ கூஷத்ரியதர்மத் இனால் மாத் 

ரம் போர்புரிய விரும்புகிறான். அறிவள்ளமனிதன் அசார்யசை ge 

மதிக்கக்கூடா.து. தேசகாலங்களை நன்றாகதுலோடித்து யுத்தஞ் 

செய்யவேண்டுமென்பது என்னுடையஎண்ணம். எவனுக்கு ஸூர் 

யன்போன்றவர்களும் (பகைவர்களை) அடிக்கும் தன்மையுள்ளவர் 

களுமான ர துபகைவர்கள் இருக்கிறார்களோ அறிவுள்ளவன் 

அவர்களுக்கு ௮பிவருத்திரோர் திருக்குங்காலத்தில் எவ்வாறு புத்தி 
மயக்கம்கொள்ளமாட்டான் ? தர்மத்தை ௮.றிர்தவர்களாயிருந்தாலும் 

தம்கார்யத்தில் எல்லாஜனங்களும் பு.த்.இம௰யக்கம் கொள்ளுகிறார்கள். 

ஆகையினால், “rar செய்பத்தக்கதின் உண்மையை ௮.றிகற இல்லை, 

துர்யோதனலும் துர்ப்புசு இயுடையவனாக, கன ஞ்சுயனை கேரில்பார்த் 

தும் தெரிர்துகொள்ளவில்லை. புத்திஹீனனை௮வன் கோபத்துக்கு 

உடன்பட்டீவனுகி (௮ந்த அர் ஜுனலனுடையவாஸனையை) முகச 

வில்லை” என்றார், பு.த்இமான்களுள்சிறக் தவரும் பாதகுலத் இல்பிறஈ் த 

வர்களுள் மேலானவருமான பீஷ்மர் ராஜாவைப்பார்த்து இவ்வாறு 

சொல்லிவிட்டுக் கைகூப்பி மறுபடியும் தேரோணபுத்சரைப்பார்த்.து 

நல்வார்த்தையுடன் (பின்வருமாறு) சொல்லலானார். 4! கர்ணன் தேஜ 

லைப்பெருகச்செய்வதற்காக உம்மைப்பற்றிச் சொல்லியவார் தையை 
ஆசார்யபுத£ரசான (ர்) பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டும், பெரிய 

கார்யம் நேர்ந்திருக்கெது, குர்இபுச்னானமர்ஜுனன் (புத்தத்து 
க்கு) வச்.இருத் தலால், விசோதம்பாராட்டுவதற்கு இ.து காலமன்.று, 

உம்மாலும் ஆசராயசாலும் க்ருபசாலும் எல்லாம் பொறுக்கத்தக்க.து,



விராடபர்வம், . ௨௧௭ 

ஆ.தித்யனிடத்தில் ஒளிநிலைபெற்றிருப்பதுபோலவே -உங்களிடத் இல் 

௮ஸ்தரபாண்டித்பம் கிலைபெற்றிருக்றெது. சந்த்ரனிடத்தில் காந்தி 

எவ்விதத்தாலும் குறைவற்றசாயிருப்ப துபோல உங்களிடத்தில் ப்சாம் 

மண்யமும் ப்சம்மாஸ்தாரமும் நிலைபெற்றிருக்கன்றன, ஒருவனிடத் 
தில் நான்குவேதங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒருவனிடத்தில் க்ஷத்ரிய 

தேஜஸ் காணப்படுகிறது. பாசதர்களுக்கு ஆசார்யரும் புதனுடன் 

கூடினவருமான தீசோணரைத்தவிர வேறொருவரிடத்திலாவது இகத 

இரண்டும் முழுதும்இருப்பகாக நாம் கேட்டதில்லையென்பது என் 

னுடையஎண்ணம். வேதாந்தங்களும் புராணங்களும் பழமையான 

இதிஹாஸமும் (தீசாணரிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கின்றன.) பரசுரா 

மரைத்தவிர வேறுஎவன் தரோணசைக்சாட்டி லும் மபேலானவனாயி 

ருக்கிறான் ? ப்ரம்மாஸ்தாரமும் வேதங்களும் இவசைத்தவிர வேறொரு 

வரிடத் திலும் காணப்படவில்லை, ஆசார்யபுதரர் பொறுத்துக் கொள்ள 

வேண்டும். கலஹத்துக்கு இது ஸமமயமன்று. (இங்கு) வந்திருக் 

இன்ற இந்தாகுமாரனுடன் நாமெல்லோரும் ஒன்றுசேர்க்து போர் 

புரிவோம். வித்வான் களால் இவ்வுலகில் ஸைனயத் துக்குச்சொல்லப் 

பட்ட. வ்யஸனங்களுள் கலஹமான ஐ முக்யமென்.றும் மிசக்கொடிய 

தென்றும் கற்றறிந்தவர்கள் எண்ணுகிரூர்கள் ” என்றுகூறிஞர். 

அச்வத்தாமா, ** புருஷரிற்சிறந்தவசே ! நீதிதவருததான எக்களு 

டைய இந்த (வார்த்த) இவ்வாறு நிந்திக்கத்தக்கதன்று. இனால், 

கோபத்தினால் ஆக்7மிக்கப்பட்ட.சார்யர் (௮ர்ஜுனனுடைய) குண 

ங்களைச்சொன்னார். பகைவனாபிருக்தாலும் ( ௮வனிடச் இலிருக்கற) 

குணங்கள் கொள்ளத்தக்கன. அசார்யனாயிருக்காலும் (௮வனிட 

தீதிலுள்ள) தோஷங்கள் உரைக்கத்தக்கன. எல்லாவிதத்தாலும் 

எவவிதமுயற்சியினாலும் புத்சன்விஷபத் இலும் சிஷ்பன்விஷயச் இலும் 
ஹிதத்தையே சொல்லவேண்டும், இர்தசார்யர் பொறுத்துக்கொ 

ள்ள வேண்டும். இவரிடத்தில் பொறுமையைவேண்டுங்கள், சார் 

யர் பேதிக்கப்படாமலிருந்தால் !மிச்சமுள்ள கார்யம் கிறைவேறினதா 

கும்”? என்றார். பாதகுலத்.இல்பிறர் தவ?! பிறகு, துர்யோதனன், 

கர்ணமேனோடும் பீஷ்மசோடும்சோக்து தீசோணமரையும் மஹாபலசாலி 
யானக்ருபரையும் (பிழைகளைப்) பொறுக்கும்படி (2வண்டினான். தசோ 

ணர், * முதலில் சந்தனுபுகரசான பீஷ்மாசொல்லிய இந்தவார் த்தை 

யினாலேயே நான் கோபம்தணிஈ்தேன், இர்தஸமயத்தில் மேல்ஆக 

வேண்டியகார்யம் செய்யலாம். பார்த்தனாுனவன் துர்யோதனனை யுத் 
  

ப வேறுபாடம், 

4 
ற ௨௮



2.59) ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

கீதீதில் ஸாஹஸத்தினா£லா மோ ஹத் இனாலோ அ௮னுசாதபடி (ஈம்) 
செய்யவேண்டும். வனவாஸகாலமானத நிறைவேறாமலிருர்தால் தன 
Gruss (seater வெளியில்) காண்பியான், தன்செல்வத்தை ௮டை 
யாதவனான (இர்.த.அரஜுஈனன்) இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட (௩ம் 

முடைய௮க்சமத்தைப்) பொறுக்கவில்லை. இந்தறர்ஜுனன் துர்யோ 

தனனை எவ்விதத்தாலும் ௮ணுகாமலும் (கெளரவ) ஸேனையையும் 

தோற்கச்செய்யாமலுமிருக்கும்வண்ணம் முறைசெய்யவேண்டும். கங் 

s1y $731! துர்யோதனனாலும் முன்பு இவ்விதமானமொழிஉரைக் 
சப்பட்டிருக்கெறது. அதை நினைத்து உள்ளபடி. நீர்சொல்லவேண் 
டும்” என்றுகூறினார். 

  

ஐம்பத்திரண்டாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி, 
Dee 

(பீஷ்டீர்; பலகாரணங்களால் பாண்டவர்களுடன் ஸந்திசேய்வது 

தல்லதென்றதும், துர்யோதனன்மறுத்ததும், யுத்தத் 
சேய்யஸித்தமாகிப் படைகளைவதத்ததும்,) 

பீஷ்மா, ** 1 கலைகளும் காஷ்டைகளும் மூஹுடூர்த்தங்களும் 

ஒன்றுசேர்ந்து இனங்களாகின்றன. பக்ஷங்களும் மாஸங்களும் 

நகத்ரங்கஞஷம் கரஹங்களும் ௬துக்களும் சேர்ச்கப்பட்டு ஸம்வத் 

ஸரங்களாகன்றன. இவ்வாமுன காலக். இன்பிரிவினால் காலசக்சம்சடை 

பெற்றுவருறெது. அவைகளுடைய காலாஇக்யத்தாலும் ஜ்யோதி 
க்ரஹங்களுடைய மாறுபாட்டினாலும் 8ககாவதுந்தாவ.து வர்ஷூத் 

இல் இரண்டுமாஸகாலங்கள் ௮.திமாஸல்களாகஏற்படுகின்றன. இந் 
தீப்பதின்மூன் றுவர்ஷங்களுக்கும் 806. துமாஸங்களும் பன்னிஈண்டு 

காட்களும் ௮ இகமாகன்றனவென்பது என்னுடையஎண்ணம். நேற் 

றைக்கே (பாண்டவர்களால் ப்ரதிஜ்ஞைபண்ணப்பட்டிருக்த வன 
வாஸகாலமான து) முடிந்துவிட்டது. அ௮க்காரணத்்இினால்தான் பிபத் 
ஸு வானவன் இல்குவர்தான். இர்தப்பாண்டவர்களால் எவைஎவை 

ப். தஇஜ்ஞைசெய்யப்பட்டனவோ ௮வை௮வையெல்லாம் உள்ளபடி. 
அனுவ்டிக்கப்பட்டன. இவவிஷபத்ைைதை இவ்வண்ணம் நிச்சயமாய் 

த்தெரிர்துகொண்டபிறகு பீபத்ஸாவானவன் (யுத்தத் துக்கு) வர்.திரு 

க்கருன், (பாண்டவர்கள்) வரும் மஹாத்மாக்கள். எல்லாரும் ௮றம் 

பொருள்களை௮றிந்தவர்கள். யு.இிஷ்டிரமஹாராஜனைத் தலைவனஞசக் 

5 சாலச்இன் ௮ளவுசள், 

   



விராடபர்வம். ௨௧௯ 

கொண்டவர்கள் தர்மச் தினின்.று ௪வ்வாறுதவறுவார்கள்? தர்மபுத்ரன் 
காமச்தினாலாவது க்சோதத்தினாலாவது பேசாசையினாலாவது காமக் 

சோதங்களாலுண்டாகும் பயத்தினாலாவது ஸ்நேஹத்இனாலாவது 
மோஹத்தினாலாவது தர்மத்தைத் தாண்டமாட்டான். குந்இபுத்ரர் 

கள் ஆசையற்றவர்கள் / ஒருவராலும்செய்யமுடியாத கார்யத்தைச் 

செய்தவர்கள், அவர்கள் ௮தர்மத்தினால் ௮ல்பமானநாட்டைகிரும்ப 
மாட்டார்சள. அந்தக்கெளாவரந்தனர்கள் அப்பொழுதே பராக்சமத் 

தைவெளிப்படுத்த விரும்பினார்கள்) இனால், சாமபாசத்இல்கட்டுப் 

பட்டு க்ஷத்ரியவாதத இனின் றும் தவருமலிருந்தனர். பொய்யென்றுப் 

ரஸித் திபெற்ற து(௮ர்தத்தர்மார்சனனிடத் இல்) அவமான த்தை௮டை. 

யும். பார்த்தர்கள் மாணத்தைறுடைந்தாலும் ௮டைவார்களேயல்லா 
மல் பொய்யை எவ்விதத்திலும் சொல்லமாட்டார்கள். புருஷரில் 

மேம்பட்டவர்கள் ஸமயம்தேர்ந்தால் வஜ்ராயு தத்தைக்கையிலேர் திய 

மழேந்தானால் பா.துகாக்கப்பட்டிருக்தகாலும் தம்பொருள்களைலிட. 
மாட்டார்கள். பாண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட வீர்யமுடையவர்களல் 

லசோ? நாம், படையாளிகளனைவருள்ளுஞ்சிறக்த அாஜுஈனனைப் 

போரில்௪ இர்த்.துச் சண்டைசெய்வோம். ஆதலால், இக்தஸமயத் இல் 
மங்கள த்தைஉண்டுபண்ணுவறும் உலகத்தில் ஸாதுக்களால் ௮லுல் 

டிக்கப்பட்டதுமானகார்யம் விரைவில் செய்யப்படலாம். உங்களு 

டையபொருளானது பகைவரை௮டையவேண்டாம், குருகுலத்தில் 
பிறந்தவனே? போரில் எப்பொழுதும் வெற்றியேஉண்டாகுமென்று 
நான் ஒருபொழுதும் எண்ணமாட்டேன். சாஜேந்தா / தனஞ்சயலும் 

வர்.துவிட்டான். போர்தொடங்கப்படுமாயின், உயிரா டிருப்ப2தா 
மரணமோ வெற்றியோ தோல்வியோ ௮வச்யம் ஒருவனை டையும், 

இஃது, பமின்றிக் காணப்படுகிறது. சாஜேந்தானே ! ஆகையால், 

போருக்கேற்றகார்பமாவது 'தர்மத்துடன் கூடின கார்யமாவ.து விசை 
வாசச்செய்யப்படவேண்டும். தனஞ்சயன்வந்துவிட்டான். பார்த்தன் 
ஒருவனாகவே யுத்தத்தில் அம்புகளால் பூமியைஎ ரித். துவிரவொன். உட 
ன்பிறர்.தவர்களோடுசேர்ர்துகொண்டு யுத்தத்தில் கெளரவர்களை எரி 
தீதுவிவொனென்பதில் யாது ஸர்தேஹம் ? கெளாவர்களுள்மேன்மை 
பெற்றவனே !/! ஆதலால், £ விரும்பினால் ஸக்தியைச்செய்துகொள் ”” 
capa Sent. துர்யோதனன், ** பிதாமஹசே! ப்ரபுவே! சான் 
  

1 ! பாண்டவர்களுடன் சண்டைசெய்யாமல் சேத்து அவர்களுக்கு 

சாஜ்யத்தைச் கொடுப்பது தர்மத்துடன் கூடின காரியம் என்பத பழைய 

உள.
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காட்டையோ க்ராமத்தையோ ஸேனையையோ ஏவலாளர்களையோ 
௮ல்லது சிறிதுபொருளையோ (எதையும்) பாண்டவர்களுக்குக் கொடு 

க்கமாட்டேன். போருக்குவேண்டியகார்யமனை த்தும் ஈன்கு௮னுவ் 

டி.க்கப்படலாம்?” என்றுசொன்னாுன். பீஷ்மருடையசொல்லும் gal 

வாறே துர்யோதனனுடையசொல்லும் ஓய்ந்தவுடன் ௮ர்.தணரிற்சிற 
ந்த தரோணரும் காலத்துக்கேற்றதும் பொருளமாறுபடாததும் 
போருக்குத்தக்கதும் ௮றத்துடன்சேர்ந்ததுமான சொல்லைச்சொல்ல 

லானார். 
 துரயோதன ! மறுபடியும் நீ சொல்லத்தக்கவனாயிருக்கிறாய், 

உலகத்தில் உனக்கு நிகர்யார்? உனக்குவிருப்பமிருந்தால் இந்த 

விஷயத்தில் என்னுடையஅலோசனையையும் கேள், குருகந்தன 7 

எல்லாவித,த்தினாலும் என்னால் ஈன்மையே சொல்லத்தக்க. ௮சசன் 

படையில் காலிலொருபாகத்தை அழைத்துக்கொண்டு விரைவாகச் 

செல்லட்டும், பிறகு, (படையின்) மற்றொருகாலிலொருபாகமான து 
பசுக்களை ஒட்டிக்கொண்டுடோகட்டும். நாங்கள் பாஇப்படையுடன் 

பாண்டவனைஎ௪ இர்த்துப் போர்புரிகிறோம். நாலும் பீஷ்மரும் கர்ண 

லும் அுச்வத்தாமாவும் க்ருபரும் (புத்தத்தில், துணிவுடன் வந் 

இருக்கன்ற பீபதஸுவை எதிர்த்துப் போர்புரிகிறோம். இவ்வாறு 

செய்தால் அரசன் நன்குபா துகாச்கப்படுவான் ) ௮னதர்யத்தை அடை 

யத்தகுந்தவனல்லன், மத்ஸ்பராஜன் மீண்டுவந்தாலும் அல்லது 

இர்தானேவகதாலும் கரையானது கடலைத்தடுப்பதுபோல நான் தடுப் 

பேன்” என்றார். மஹாத்மாவானத்மீராணர்சொல்லிய அர்தச்சொல் 

அவர்களுக்கு விருப்பமாயிருந்தது, கெளாவர்களுக்காசனை தர் 

யோதனன் அவ்வாறே உடனே செய்தான், பிஷ்மர் சாஜாவையும் 

பிறகு பசுக்கூட்டத்தையும் ௮ளுப்பிவிட் ளேனைக்குத் தலைவர்களை 
ஏற்படுத்தி ௮ணிவகுக்கத்தொடங்கினார். தசோணருடையவாக்யம் 
முடிந்தவுடன் சிறந்தபுசுஇியையுடைய பீஷ்மர் சொல்லலானார். 

* அசார்யரே? நீர் மத்இயில்நில்லும். அ௮ச்வத்தாமா இடப்பச் 
சுத்.இல் இருக்கட்டும். சரத்வாலுடையகுமாரரும் சிறந்தபுத்தியுடைய 
வருமானக்ருபர் வலப்பக்கத்தைப் பாதுகாக்கட்டும். பசைவர்களால் 

ஜயிக்கப்படா தவர்களும் சிறந்கவலிமையுடையவர்களுமான மஹா 

வீர்யமுள்ளவிகர்ணனும் பகைவசைவாட்டுபவனான தூமுகனும் ஸ- 

பலபுத்ரனான சகுனியும் மஹாபலசாலியான துல்ஸஹனும் த்சோண 

ருடைய பக்கத்தைப் பா.துகாக்கட்டும். ஸிதபுத்ரனான கர்ணனோ 
சவசமணிநஆ்து முதலில் நிற்கட்டும். கான் படையனைத்தையும் பாது



விராடபர்வம், 22.5 

கா.த்.துக்கொண்டு பின்புறத்தில்நிற்பேன். ஞார்களும் பெரியகில் 
லாளிகளும் மிக்கபலசாலிகளுமான எல்லாமஹாசதர்களும் யத. தில் 

வந் இருக்கின்ற பாண்டவச்சேஷ்டனை முயற்சியுடன் (எதிர்த்துப்) 
போர்புரியட்டும்'” co patent, கெளரவர்களுள் சிறந்தவரான 

பீஷ்மர் பகைவர்களுடையபடைகளால் உடைக்கஅருமையான வஜ்ச 

கர்ப்பம், வரீஹிமுகம், பத்மம், சந்த்சார்த்தமண்டலம்என்னும் வயூ 

ஹங்களை ஏற்படுத்தி ௮ந்தப்படை வகுப்பின் பின்புறத் இல் ,தயு.தங்க 

ளைக் கையில்எடுத்துக்கொண்டு பொன்மயமான பனைக்கொடியைத் 

தூக்கிக்கட்டித் தேரில்கின் றுகொண்டு விளங்கினார். 

ஜஐம்பத்துமழுன்றாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

(இந்தரன் தேவர்களுடன் விமானமேறி அர்ஜுனனுக்தம் கேளா 

வர்களுக்தம்நடக்தம் சண்டையைப்பார்க்க வந்தது.) 

பிறகு, பச்சைநிறமானகுதிரைகளையுடைய மஹேந்த்ரன் ஸுதர் 

சனம்என்ற விமானத்தில் எல்லாத் ேேவர்களையும் ஏற்றிவைத்துக் 

கொண்டு பாண்டவனிருக்குமிடம் வர்துசோந்தான், நடுவில் ஆயிரம் 

தூண்வரிசைகள் காட்டப்பெற்றதும் ஸ$ர்யனுடையமார்க்கத்திலிருப் 

பதுமான ௮கந்தவிமானத்தில் நிர்மலமான (ஒரு) பெரியஸபை நிலைபெ 

ற்றிருந்தது. ௮ந்தவிமான தீதில் ஆ இத்யர்களும் வஸு*க்களும் ருத்சர் 

களும் ௮ச்வினீதேவர்களும் மருத்துக்களின் கூட்டங்களும் விளங் 

இனார்கள், பாதகுலத்தில் உடஇுத்தவ?ர ! ௮ந்தவிமானத்தில் வெண் 

ணிறமுள்ளவைகளும் பொன்னாலும் படிகத்தாலும் செய்யப்பட் 

டவைகளுமான எ-க்ரங்களும், வியப்பைத்தாத்தக்கவைகளும் சிறந்த 

உருவமுடையவைகளும் மணிகளாலும் சத்னங்களாலும் விசித்ரங் 

களாகஇருக்கன்றவைகளும் தனித்தனியாகப் பற்பலரூபமுள்ளவைக 
ளும் ஈல்லகார் தியுடையவைகளும் ௦ங்கள த்தைச்செய்பவைகளுமான 

குடைகளும் காயத் இல்சோர்.து காணப்பட்டன. அக்னி, இந்தாான், 

ஸோமன், யமன், வருணன், தாதா, விதாதா, ஸ-டூர்யன், குபோன், 

ருத்ரன், விஷ்ணு, ஸவிதா, ௮வ்வாறே மற்றத்தேவாகள் தூய இவர்க 

ளுடைய பொன்மயமானமாலைகளும், தேவலோகத்தப் புஷ்பங்களால் 
அலங்கரிக்கப்பட்ட பலவிதமானூறெர்தமாலைகளும் வியப்பைத் தருவ 
னவாயிருர்தன. சாஜரே ! சிறந்தமணிசளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ௮



டெடெடெ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

த்விமானத்தில் திவயவாஸனையுள்ள தேவருலகத்துமாலைகள் விளங் 
கன. திவ்யமானகாற்றும் (புஷ்பங்களுடைய) வாஸனையைக்கவர்ரது 

கொண்டு நான்குபக்கத்இலும் வீசியது. பாதகுலத்தில்பிறந்த மஹா 

ராஜே? ௮.இல் மலர்களை த்தாங்கக்கொண்டு (௮) ௬.௮க்களும் ஏழு 

ஸ்ருஷ்டி கர்.த்தர்களும் எழுமஹரிஷிகளும் ஸ்வர்க்க் தில்வஸிக்கின் ற 

தேவரிஷிகளும் இர்தரனைஉடாஸித்துக்கொண்டிருக்தனர். எல்லாத் 

தேவர்களும் இர்.த்ரனோடுகூடி.பிருக்தார்கள். ௮தில் சேருவது புழு.இ 

யாவது எவ்விதத்தாலும் உண்டா கவில்லை. ௮ல் ஆஇுத்யலும் கொடு 

மையில்லாமல் சிறிது ப்சகாசித்தான், அதில் இவ்யகந்தத்தைஎடுத் 

துக்கொண்டு காற்று எ திரில்வீசியது. ஆகாசமும் எல்லாத் இக்குக் 
களும் அ௮ழகுடன்காணப்பட்டன. அச்சமயத்தில் தேவர்கள் காற் 
புறத்திலும் ஒளிர்கின்றதும் விரும்பியபடி செல்லுர் தன்மையுள்ள து 
மான முந்தத் இவ்யவிமான த்தில் ஏறிக்கொண்டு மாசற்றஅகாயத் இல் 

நின்றார்கள். அர்தவிமானச்தில் ”தவ?லாகவாஸிகளான ராஜரிஷி 
களும் ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஜனமேஜயசே! முப்பொழுது 

அ௮சசனானச்வேதன், வஸுமனஸ், பத்ரன், ப்ரதர்சனன், நீருகன், 

யயரஇ, ஈஹுஈஷூன், மாந்தாதா, பரதன், குரு, ௮ஷ்டகன், சபி, பப் 

படிப்பட்ட ராஜாவான புரூரவன், டம்போத்பவன், கரர்த்தவிர்யார் 

ஜுானன், ஸகான், இலிபன், கே॥ளன், பூரு, சர்யாதி, ஸோமகன், 

ஹரிச்சந்தரன், தேஜஸ்வியான ரகு, தசரதன், ராஜரிஷியானபசேதன், 

சாமரங்களாலும் விசிறிகளாலும் விளங்குகின்றவளலும் தூக்ப்பிடிக் 

சப்பட்டகுடையுள்ளவனும் சாஜஸுமியயாகத்தாலுண்டான காந்த 
யினால்சூழப்பட்டவனுமான பாண்டுமஹாராஜன் இவர்களனைவர்க 

ளும் புண்யசீலர்களும் சுத்தமானவ்சதமுள்ளவர்களும் ரத் இசாலி 

களும் மஹாவீர்யமுள்ளவர்களுமான மற்றும் அனேகராஜரிஷிகளும் 

அ௮க்தவிமானத்திலேயே ஆகாயத் இல் வீற்றிருந்தார்கள், ௮ப்ஸாஸ்க 

ளுடைய எல்லாக்கூட்டங்களும் எல்லாக்கந்தாவர்களும் ௮ஸுரர்க 

ளும் ராக்ஷஸர்களும் யக்ஷர்களும் கருடர்களும் பன்னகர்களும் இந்த் 

சனை முதன்மையாகக்கொண்டவர்களும் கணநாதர்களோடுகூடினவர் 

களமான எல்லாச்தேவர்களும் அந்தயுத்தத்தைப்பார்க்க விருப்பக் 
கொண்டு அந்தகிமானத்தில் ஏறிஇருர்தார்கள். இவ்வாறு தேவ 
லோசவாஸிகள் விமானச்இல்ஏறி, ஒருவனான௮ர்ஜுஈனனுக்கும் 

அகேகர்களானகெளரவர்களுக்கும் ஈடக்கட்போறெ யுத்தத்தைப் பார் 

654, 59 காயத் இல் ஒழுங்கா கநின்றார்கள்,



விராடபர்வம், ௨௨௩ 

ஐம்பத்துநான் காவது அத்யாயம். 

கோக்்ரஹணபர்வம். (தோடர்ச்சி.) 
— 23 ee — 

(அர்ஜுனன் உத்தானைத் துர்யோதனனிநக்கமீடத்துக்கத் தேரைச் 
சேலுத்தசவி த்ேரோணர்ழதஙியோரை அம்புகளாலவஸங்கிய 

தும், தரோணர் அர்ஜுனனைப் புகழ்ந்ததும்.) 

ம.ஹாரதர்களான கெளசவவீரர்களால் படைகள் அவ்வாறு 

அணிவகுக்கப்பட்டிருக்கும்பொழுது அர்ஜுனன் தேரொலியினால் 

(போர்க்களத்தை) எதிரொலிஇடச்செய்து விரைவாக (கெளரவர்க 

ளுடைய) ஸமீபத்தில் வந்தான். அர்தக்கெளாவர்கள் (௮ர்ஜஈன 

னுடைய) கொடியின் நுனியைக்கண்டார்கள் ) தேரின் ஒலியையும் 
அடிக்கடி மிகவும் இழுத் துவிடப்படுகிற சாண்டீவத் இன் ஒலியையும் 

கேட்டார்கள். வெண்ணிறமுள்ளகு திசைகளையுடையவளும் பாண்டு 
புத்ரனுமான பார்த்தன் மூன்றுக்ரோசதூரம்சென்று படையின்முன் 

னணியைக்கண்டு விசாடபுதானைகோக்டுச் சொல்லலானான், 

1 (உத்தர?) இர்தத்தேர்ப்படையில் ராஜாவான துர்யோதனன் 

நிற்தின்றதை கான் காணவில்லை கெள௱வர்கள் தென்பக்கத் திலிருக் 
இன்ற ஸேனையின் ஒருபிரிவை அழைத்துக்கொண்டு வடக்குமுக 

மாசச் செல்லுகன்றார்கள், பெரியவில்லாளிகளால் காக்கப்பட்ட 
இர்தத்தோப்படையைவிட்டுவிட்டுப் பசுக்களைவளாஈ துகொண்டு ௭இ 
ரில் செல்லு. என்பகைவனைப் பார்க்கப்போடுறேன். பசுக்களை 

வளைத்துக்கொண்டு முன்னிலையில்சென்று பசுக்களையும் விரைவாகத் 
இருப்பு, ப்சபுவே.! இந்தக்கெளாவர்கள் வேகத்துடன் பசுக்களைத் 

இருப்பிக்கொண்டுபோவதற்குள்ளாகவே உன்னுடையபசுக்கள் எல் 

லாவற்றையும் கான் தஇருப்புவேன் '' என்றான். 
(பகைவர்களால்) ஜயிக்கப்படாதவனான பார்த்தன் விராடபுத்ச 

ளைப்பார்த்துப் போர்க்களத்தில் இவ்வாறுசொல்லிவிட்டு இடப்பக் 
கத்திலுள்ள ளேனையின் ஒருபாகத்தைலுடைந்து குதிரைகளை விரை 
ந்துஓட்டினான். பிறகு, பார்த்தன் முதலில் ௮சார்யரானத்ரோணரை 

யும் சந்தனுபுத்சசானபிஷ்மரையும் க்ருபரையும் முறைய இசண்டுஇச 
ண்டுபாணங்களால் ஈமஸ்கரித்தான், தசோணரையும் க்ருபரையும் 

பிஷ்மரையும் பாணங்களால் ௮பிவாதனம்செய்கான். பிறகு, அவை 
யனைத்தையும்பார்த்து தீோணர் (பின்வருமாறு) கூறலானார், (இங்கு 

யுத்கச் தக்காக)வர் இருப்பவனும் மஹாசதனும் காண்டிவத்தை' வில் 
லாகச்கொண்டவலுமான முர்ஜுஈனனைப்பார்த்து ஒருவனாவது யுத்



2.2 ஸ்ரீமஹாபாரதம, 

தீஞ்செய்வதற்கு விரும்பமாட்டான். (விரும்பினால்) தன் னுடையஉயி 

ரரானது பாதுகாக்கப்பட்டதாகாது. இவன யுத்தத்தில் (பகைவர்க 

ளரல்) ஜயிக்கமுடியாதவன்; வீரன்; சூரன், இதோ டார்த்தனு 
டையகொடிதுனியானது தூரத்தில்காணப்படுகிறது. (அ.திலிருச் 

இன்ற) வானாமும், மின்னலும் இடிமுழக்கமுமுள்ள மேகம்போல 

அதிகமாகக்கூச்சலிுகறது, அர்ஜுனன் காண்டீவமென்ூற்வில்லை 
காணொலியிடும்படி செய்து தேரின்மீ2 தறிவருகின்றான். இந்தாரகுமாச 

ஞானர்ஜுனனைச் சுமக்கின்றவைகளும் கனைக்கின்றவைகளுமான 

குதிரைகளுடையலலியும் மேகத் தினுடையமுழக்கம்போன்ற தேரி 

ஜொலியும் மிக்கபயங்கரமாகக் கேட்கப்படுசின்றன. தேஜஸுடைய 
வனும் ரஇகர்களுள்சிறர் தவனும் அனேகாதிகர்களை (௮ஸ்த்ரசஸ்.த்ரங 

களால் யு.த்தசளத்தைவிட்டு) ஒட்டுிசன்றவனுமான இந்தாகுமாரன் 
இதோ சதத்திலிருந்துகொண்டு பூமியைப்பிளக்தறெவன்போல வரு 
இன்றான். பகைவர்களைஅடிப்பவலும் செல்வமுள்ளவனும் பெருங் 

கொடையுடையவனும் தைர்யமுள்ளவனுமான இந்தப்பாண்டவன் 
ஈமது தேர்ப்படையைக்கண்டு கெளாலிக்கரான். இதோ இசண்டு 
பாணங்கள்வர்து என்னுடையஇரண்டுகால்களையும் அடைந்தன, விசி 
தீரமானகட்டுக்களுள்ள இரண்டுபாணங்கள் என்னுடையதேரின் நுனி 

யில் காட்டப்பட்டன, இதோ வேறுஇரண்டுபாணங்கள் இருபக்கத் 

இலும் என்காதோரங்களில் ஈகன்கு கேஷமத்தைக்கேட்பதுபோலத் 

தொட்டுக்கொண்டு சென்றுவிட்டன. ஈம்மால் வெகுரானைக்குமுந் 
இப் பார்க்கப்பட்டவனும் தர்மங்களை அறிந்தவனும் பந்துக்களிடங் 

களில்ப்ரியமுள்ளவனும் ப்ரதாபசாலியுமான பாண்டுபுத்சன் கார்இயி 

னால் ௮இகமாக விளக்குகிறான். பகைவர்களைத் தண்டிப்பவனான 
பார்த்தன் வனத் தில்வாலஞ்செய்து (ஒருவராலும்) செய்யமுடியாத 

கார்யத்தையும்செய்து என்னைப் பூஜிச்து ௮பிவாதனம்செய்கிறான். 
கோபத்தால்டநிரம்பிவவலும் துக்கத்தால் மிகத்தூண்டப்பட்டவனு 
மான இர்தப்பார்த்தன் ஒருவகைவே இப்பொழுது இந்தப்பாரத 

ஸேனையை நிச்சயமாக நாசஞ்செய்யப்போடறுன், கிரீடியானவன் 

பன்னிரண்டுவர்ஷகாலம் வனவாஸம்செய்து பர்.துக்களால் அறியப் 
படாமல் பதின்மூன்றாவ.துவர்ஷம் ௮ஜ்ஞாதவாலமும்செய் துவிட்டு 
ர,த,த் இன்மீ2த.றிக்கொண்டு ஸூர்யன் இசவிலுண்டான இருளைவிலக்ெ 
விளங்குவதுபோல விளங்குகிறான், தேரிலேறினவளலும் ௮ம்புகளும் 
அழயெமாலையும் அம்பறுத்தூணியும் சங்கமும் கொடியும் கவசமும் 
கத்தியும் வில்லுமுள்ளவலுமான இந்தக்கரீடியானவன் யஜ்ஞங்களில் 
கெய்யினாுல் ஹோமம்பண்ணப்பட்ட ௮க்னிபோல விளல்குகிறான் '? 
என்றுசொன்னார்.
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ஐம்பத்தைந்தாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம், (தோடர்ச்சி,) 
ஆகி 

(௮ர்ஜுனன், படையிலதுர்்யோதனனைக்காணமைல் பசுக்களுக்கேதி 
ரில்வந்ததும், பீஷமர் தம்படையுடன் அவனைப் பின்தோடர்ந்த 

தும், அர்ஜுனன் பசுக்களைத் திநப்பியதும்;) 

  

பகைவர்கள், ஸமீபச் இல் வருகின்ற பாண்டுகுமானான ௮ர்ஜ 

னனைப்பார்த்து எரிக்கின்ற ஸூர்யனைப்போன்றுவனை உற்றுகோச் 
கத் இறமையற்றவர்களாயினர். அந்தப்பார்த்தன் ௮ந்தத்தேர்ப்படை 

யைக்கண்டு ஸாசதியைப்பார்த்து, ** பகைவரையுடக்குபவனே ! ஸே 

னைக்கு ஓரம்புவிழுர்தூரத்தில் குதிரைகளைநிறுத்து. இந்தப்படை 

வகுப்பில் எனக்குப்பகைவனான துர்யோதனனைப்பார்ப்பேன். செர் 

நிறமுடையதும் வைடூர்யங்களால் இழைக்கப்பட்டதும் உயர்ந்தாத் 

னங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டதும் தூரத்தில் உயாத்தூக்க்கட்டப் 

பட்ட துமான ௮வனலுடையகொடியைமட்டும் கான் பார்க்கிறேன். செட் 

டபுத்தியுள்ளவனும் '௮ இககர்வங்கொண்டவனுமான துர்யோசனனை 

இப்பொழுது நான் பார்த்தால் ஈச்வரன் எஹாயமாகஇருந்தாலும் 

அவனை யமனிடக்இல் ௮ுப்புவேன். மிக்கஇறுமாப்புள்ளவனான 

அவனைக்சண்டால் மற்றவானைவரையும் ௮லக்ஷயம்செய்துவிட்டு ஸிம் 

மமானது அல்பம்ருகத்தின்மீது குதிப்பதுபோல அ௮வனுடையதலை 

யில் குதிப்பேன். காண்டீவத்தினின்.றும் வெளிப்பட்டஅம்புகளால் 

அவனையே இப்பொழுது கொல்2வன். ௮வன்கொல்லப்பட்டால் 

அனைவரும் தோல்வி௮டைவிக்கப்பட்டவர்களேயாவார்கள், சொல் 

லத்தகாதவார்.ச்தைகளாச் சொல்லுறெவலும் கெளசவர்களுள் பாபியு 

மான துர்யோதனனையும் சகுனியையும் கான் அம்புகளால் ௮டக்சப் 

போடுறேன். இவ்விடத்தில் ௮ரசனை கான் காணவில்லை, இச்சேனை 

யானது ௮னுபவிச்கத்தக்கபொருளை இழந்ததாயிருக்கின்றது. இர்த 

ஸமயத்இல் பயமற்றவனானநான் சாஜாவைக்குறித்2,ச வெளிப்படை 

யாச எஇர்த்துச்செல்லுகிறேன். அசார்யரானத்சோணரும் ளேளை 

யின்மத்இபில் இருக்கிறார். அச்வத்தாமாவும் ௮வசைஅடுத்திருக் 

இன்றார். பெரியவில்லுள்ளவர்களான க்ருபரும் கர்ணனும் எதிரில் 
நிற்னெருர்கள். போரில் இறமையுடையவர்களான பூரிச்ரவஸல-ம் 

ஸோமதத்தனும் பாஹ்லிகனும் ஜயத்சதலும் ஸேளையினுடையவலப் 

பக்கக்தை௮டைர்து கிற்னெரறார்கள். ஸால்வசாஜனும் தயுமத்ஸேன 

னும் வ்ருஷஸேன லும் சகுனியும் சசார்ணனம்.காளிங்கலும் இடப் 

௨௬
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பக்கத்தில் நிற்னெறார்கள். கெளாவர்களுள் தலைமைபெற்றவரும் 

எல்லாவிரர்களுள்ளும் சறந்தபலமுள்ளவரும் எங்களுக்குப் பாட்ட 

னாருமான பீஷ்மர் சவசத்தை௮ணிந்து (கெளாவ? 2ஸனை களின்) பின் 

பக்கத்தில் பா.இப்படையுடன் நிற்டின்றார். துர்யோதனனைமாத்ரம் 

நான் காணவில்லை, ராஜாவானஅவன் எங்கேஇருக்கிறானோ ? இந்தத் 

தேர்ப்படையைவிட்டுத் துர்யோ தனனிருக்குமிடத் திற்குச்செல், ௮வ 
ளைக்கொன்றுவிட்டுக் இரும்பப்போகிறேன், அவன் பசுக்களை ஒட் 

டிக்கொண்டு செல்லுகரான். அசசனிருக்கும்இடமாகய பசுக்களு 

டைய கூட்டத்தைநோக்கி நான்குபக்கத்துலும் வளைத்துக்கொண்டு 

செல்?” என்றுகூறினான், 

(பகைவர்களால்) வெல்லக்கூடா தபார்த்தன், அப்பொழுது போ 

ர்க்களத்.இல் விராடபுத்ரனைப்பார்த்.து இவ்வாறுசொல்லிவிட்டு, திவ்ய 

மானவில்லை (கையினால்) தொட்டு உருவிக்கொண்டு விரைவாகச்சென் 

மூன், பிறகு, கெளரவர்களினிடையில், பகைவரைவாட்டுபவரான 

பிஷ்மர், (அவர்களைப்பார்த்து,) (வீரர்களே /) தர்மங்ககா௮றிந்த 

வனும் உறவினர்களிடத்தில் ௮ன்புள்ளவளுமான இர்தர்ஜுஈனன் 

நெடுல்காலத்துக்குப் பிறகு ஈம்மால்பார்க்கப்பட்டான். (இங்கு) வந் 

திருக்கின்ற இந்தரகுமாசன் ஒளியினால் ௮இகமாக விளங்குகிறான், 

இந்தப்பாரத்தன், துர்யோ தனனை ( அவனால் செய்யப்பட்ட) வஞ்சனை 
யைநினைத்துக்கொண்டு தேடுகரொன், இர்தசகுமாசனானரஜ.ஈனன் 

படையை நன்றாகப்பார்த்து இந்தத் துரயோதனனைப் பிடிக்கும்விவ 

யத்தில் விரைவுபண்ணுகறான் ; ஸிம்மமான து ம்ருகத்தைப்பார்ப்பது 

போல (அர்யோதனனைக்) கவர்வதற்காகப்பார்க்கிறான். இந்தப்பிபத் 
ஸுவானவன் preter gout நிற்கமாட்டான், வேகத்தோடு 

(துர்யோதனனை) லக்ஷ்பம்வைச். துக்கொண்டு ஐடுகின்ற இந்தர்ஜ-ஈ 

னனை (காமெல்லோரும்) பின்தொடர் வோம். யுத்தத்தில் கோபங் 

கொண்டவனான இந்ததர்ஜுனனோடு 1மஹாதேவரென்லும் தேவ 

சையும் தேவூபுதீரரான ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவானையும் பரத்வாஜருடைய 

குமாரரும் மஹாசதரும் புத்சரோடுகூடியவருமான ஆசார்யரையும் 

தவிர வேறுஎவனும் தனித்துகின்று போர்புரியமாட்டான். பசுக்கள் 

தமக்கு என்னசெய்யப்போடின்றன ? ௮வ்வாறே ௮.இகமானசெல்வ 
மும் என்னசெய்யப்போகன்றது ? துர்யோதனன் பார்த்தனிடத்தில் 

அகப்பட்டு உயிரைஇழக்கப்போடறுன் _என்றவாக்யத்தைக் கூறி 
னார். குருகுலத்.தில்பிறந்தவசான (8ஷ்மர் ே போர்க்களத் இல் இவ்வாறு 

1 * இந்தீரனையும்' என்பத வேறபாடம்,
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சொல்லிவிட்டு அப்பொழுது துர்யோதனனைக் காப்பதற்காக ளேளை 

யுடன் பார்த்தனைப் பின்தொடர்ந்தார். பார்த்தன் 'மூன்றுக்சோச 

தூரம்சென்று விராடபுத்ரனைப்பார்த் து, ' பகைவர்களை ௮டக்குபவ 

னே ! இந்தக் கெளாவ?ேைனைக்கு ஜாம்புவிழும் அளவுள்ள தூரத்தில் 
குதிரைகளை நிறுத்து. ஸாதிய/ இசா பசுக்களுடையமுன்பக் 

கம் என்னால் பார்க்கப்பட்டுவிட்டது. (குதிரைகளை) மெல்லஈடத் து. 

பசுக்களைவிலக்கிக்கொண்டு ளேனைக்குவடபுறமாகச் செல், பசுக்க 

ஞூடையகூட்டத்தை ஒட்டிக்கொண்டு இப்பொழுது துர்யோதன 

னோடு போர்புரியப்போடுறன். பருக்கள் பாதுகாப்பவர்களுள்ள 

வைகளாக), விரைவாகச் செல்லுகின்றன, (வைகளை) £ விடுவிக்க 

வேண்டும், ஐ. வீரனே? அவ்விடத்தில்சென்று இடையர்களுள்ள 
பசுக்களை ரீ விடுவிக்கவேண்டும். உத்தர! ணேனையைவிட்டுவிலூக் 

கழக்கு(மகமாகச் செல், அ௮இசதர்களான இக்தக்கெளரவர்கள் எல் 

லாரும், போரில் ம2ஹர்தாரலுடையபாாக்ரமத்தை ௮ஸ-ஈர்கள்பார்ப் 

பதுபோல என்னுடையவிர்யத்தையும் பராக்ரமத்தையும் பார்க்கட் 

டும்” என்.றுசொன்னான். 

பிறகு, தேசாளிகளுட்சிறர்த அ௮ந்தழர்ஜுனன் தன்னுடைய 

பெயரை (எல்லோரும்) கேட்கும்படிசெய்.து கூர்மையுள்ளவைகளும் 

திட்டப்பட்ட நுனியுள் எவைகளும் யமனுக்கொப்பானவைகளுமான 

அம்புகளை (ப் பகைவர்மீது) தொடுத்தான். விட்டிற்பூச்சிகளால் (நிறை 

நத) தஆகாயம்போலவும் மழைச்சாரைகளால்கிறைக்த மலைபோலவும் 

இரீ டி பினால்விடப்பட்ட அம்புகளால் ஆகாயமானது இடைவெளியற் 

ற்தாயெது. அம்புகளால் பொழியப்படுகின்றவர்களும் துர்யோ தன 

னைச்சார்ந்தவர்களுமான அந்தப் போர்விராகள் பாரத்தனால்விடப்பட்ட 
அம்புகளால் பசுக்களைப் பார்க்கவேயில்லை. பார்த்தறுடையம்புக 

ளால் நான்குபக்கத்திலும் வருத்தப்பககின்ற ஏராளமான அர் தேனை 

யும் (அம்புகளால்) மூடப்படாதபூமியையாவது அகாயத்தையாவது 

இக்குக்களையாவது பார்க்கவில்லை. அர் ஜுனனோ அப்பொழுது ஸர் 

தோலஷத்துடன் தன்னுடைய வீர்யத்தைக்காட்டிக்கொண்டு காண்டீ 

வத்தினின்று வெளிப்படுகின்றஅம்புகளால் (கெளரவ) ஸேனைகளை த் 
அன்பமுறும்படிசெய்தான். அவர்களுக்கு ஒடுவதிலாவது எதிர்த்து 
வருவதிலாவது புத் தஉண்டாகவில்லை. அவர்கள் பார்.த்தனுடையசுறு 

சுறுப்பையே புகழ்ர்து வியப்படை.ந்தார்கள். பிறகு, பார்த்தன் சந்த் 

சன்போலவெளுத்த.தும் கடலிலுண்டான.தும் கெளரவளேனைகளுச் 
    

1! வேறுபாடம்,



௨௨௮) ஸ்ீமஹாபரீரதம், 

குப் பயத்தையும் பகைவர்களுக்கு மயிர்க்கூச்சத்தையும் உண்டுபண் 

னுெ்ற,துமான சங்கத்தை on Bens; காணொலியையும் கையுறை 

யின்ஒசையையும் உண்டுபண்ணி ப்ராணிகளை மயக்கினுன். பசுச்கள், 

அர்தச்சங்கத்தினுடைய ஒசையினாலும் வில்லிலுடையஐசையினாலும் 

கொடியிலிருக்கின்ற மனிதலியல்பற்ற பூதங்களுடைய ஒலியினாலும் 

ஆகாயத்இலிருக்கன்ற தேவர்களுடையதும் (பூமியில்இருக்கன் ற) 

மனிதர்களுடைய துமான சப்தத்தனாஓும் பயர்து, கன்.றுகளுடன் 

சுதறிக்கொண்டும் வாலை மேலேதூக்? விரிறிக்கொண்டும் தெற்குத் 

Basen des இரும்பிலீட்டன. பிறகு, சூரனும் பசைவர்கூட்டல் 

களை அழிப்பவனுமான அர்தப்பிபத்ஸாவானவன் போர்க்களத்.இல் 

இடையர்களைப்பார்த்.து, * பசக்களைஒட்டிக்கொண்டு செல்லுக்கள் ! 

என்று ஏவினான். பாண்கெந்தனனான பீபத்ஸாவானவன், உத்.தர 

ளைப்பார்த்து, *(உத்தா.!) பசுக்களின்முன்பக்கத்தைப்பார். பசக் 

களையும் சக்ரமாகத் இருப்பு. சாஜபுத்ர.! இர்தக்கெளாவர்கள் விரை 
ந்து தரும்புவதற்குள்ளாக இந்சுப்பசுக்களுக்கும் படை.களுக்கும் 

வடபுறமாகச்செல், கெளாவர்களெல்லோரும் “என்னுடையகீர்பத் 

தையும் பராக்ரமத்தையும் பார்க்கட்டும்” என்று அவளுக்கு உத் 
ஸாஹழுண்டாகும்படி கூறினான். ௮ந்தக்கெளரவர்கள், ஸமீபத்இல் 
வருன்ற அர் ஜுஈனனைப்பாரத்து யுததத் இல் லாபம்டைச்த.துபோல 
எண்ணித் தேர்களாடு விரைவாக ௭ இர்த்.துவந்தார்கள். ஈன்குவிள 
ங்குன்ற பெரியயானைப்படையினாலும் கு திரைப்படையினாலும் ஈட்டி. 
களையும் கத்இகளையும் கையில்கொண்டவர்களும் 7 S895 £58 p 

Sond பாணங்களும் (மற்ற) ஆயுதங்களுமுள்ளவர்களுமான யுத்த 

கீரர்களா லும் (நிறைந்திருக்கன்றற ஆ,சதாயிகளான கெளசவர்களு 
டைய அந்தப்படைகள, ஆகாயத்தில் மின்னலுடன் கூடின மேகக் 
கள்ஸஞ்சரிப்பதுபோல லஞ்சரி,த.துக்கொண்டு விளக்கே. இருப்பப் 
பட்டதேர்களுளள அந்தப்படைகளைப்பார்த்ததும், பார்த்தலும் சாற் 

அப்போல (௮ திவேகமுள்ளவகை) அம்புகளால் சோரமான (அர்க் 

கெளாவ)ஸேனாமுகத்தை (அடி.த்.ஐ) ஈடுக்கமுறும்படிசெய்தான், அர் 
தீப் பகைவர்படையைச் சறர்தவில்லினால் விசைவாசவிலக்விட்டுப் 

பசக்களையும்மீட்டுக்கொண்டு தர்யோதனனைக்குறித்,து ௭ இரத்துச் 
செல்லுகின்ற அர்ஜுனனை, சிறந்தகெளரவவீரர்கள் விரைவாக ௪.இர் 
திதுவர்தார்கள். பிறகு, பசுக்கள் மத்ஸ்யசேச த்சைக்குறித் து வேச 

மாச ஓடுகையில், எல்லாஇடையர்களும் சரீடியை, அன்புள்ளவஞசக் 
சுண்டு பசக்களைறட்டிக்சொண்டு இரும்பி மத்ஸ்பதேசத்தைசோச் 
இச் சென்றார்கள்.



விராடபர்வம், ௨௨௯ 

ஐம்பத்தாறாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
—— +4 —— 

(அர்ஜுனன் உத்தரனுக்த த்ரோணர்ழதலியோநடைய கோடிஅடையாளத் 
தால் ௮வர்கள் பேயரைக்தறிப்பிட்டு வல்லமையையும் கூறியது,) 

பாசமே? பிறகு, வில்லாளிகளும் கோரரூபிகளும் ச இகர்சளு 
மான மூவாயிரம்செளாவவீரர்கள் ௮ர்ஜுஈனனைகாற்புறத்திலும் சூழ் 
ர் துகொண்டார்கள், கர்ணன், ஆயிரம்தேோரகளோடு தனஞ்சயனை 

எதிர்த்தான். சர்தளுபுதாரும் புத்திசாலியுமான பீஷ்மர் ஆயிசம் 
ரஇசர்கள் தம்மைத்தொடர்ர்துவா அர் ஜுனனைஎ௪ இர்த்தார். sya 

வாறே ஆயிரம்தேர்களாலும் உடன்பிறர்தவர்களாலும் சூழப்பட்ட 
அர்யோதனன் புகழினாலும் செல்வத்தினொலும் விளக்கிக்கொண்டு 
பின்பச்க,த்இலகின்றுன், காலாட்படைகள் கு*ிரைகளோடு இடை 
வெளிகளில் நின்றன, தோமாங்களாலும் ௮க்குசங்களாலும் ஏவப் 

பட்டவைகளும் அச்சர் தரும்வடிவமுள்ளவைகளுமான யானைகளும் 

இருர்தன, மஹாத்ம்ரச்சளுடைய விஸ்தாசமான ௮ந்தப்படைகளை க் 
கண்டு பாண்டவன் விராடபுதானான அந் தஉத்தானைப்பார்த்.துச் சொல் 

லலானான, 

₹ நுனியில் பொன்யாகவே இ காணப்படும் கொடியும் சிவப்புக் 

குதிரைகள்பூட்டிய ரதமுமுள்ள இவா தரோணர்,. இவர்ஆசார்யர்) 
ont set; இறெர்தபுத்தியுள்ளவர்; வேதங்களை அறிந்தவர்; சூரர் 

களுள் மிகச்சிறக் தவர் ) யு.த்த.த்.இல் நிகரில்லாகவர் ) தாசத்.இலிருக்.து 
ல்யத்தை௮அடிக்கும் தன்மையுள்ளவர்; மஹாசதர் ) (என்விஷயத் 

இல்) ௮.இகெக்ருபையுடையவர் ) மஹாவீரர்; இவசைபாதகஷிணம் 

செய். இவரிடத்்திலேயே இர்தஸனாதனதர்மமானது விரோதமின்றி 
யிருக்க்ற,து. உத்ஸாஹமுள்ளவனான என்னுடையமேனியில் தசோ 
ணர் (அம்புதொடுத்து) ௮டிப்பாரானால் பிறகு இவரை நான் அடிப் 
பேன், வேறுவிதமாக எனக்கு எண்ணமில்லை. ஸாசதியே! பாத 

குலத்தில் பிறர் சுவர்களுக்கு முக்யதசார்யரும் மஹாதமாவுமான 

அர்தப்சாம்மணரோடு போர்புரியும்போது என்னுடைய(1,த.த்தை) 
மெல்லாடசத்து. எல்லாத் இிக்குக்களிலும் ஸிம்மத்திலுடையவால் 

விளவ்ருன்ற தவஜத்இன் நுனியையுடையவர் பாரதர்களுடைய 
ஆசார்யருக்குப்புத்சானஅச்வத்தாமா எவரிடத்.தல் பாலஸூர்ய லுக் 
கொப்பான ஒளியுள்ள கொடியின் நுனி காணப்படுகிறதோ ௮ர்த௮ச் 

வச்சாமா எல்லாஸைன்யக்களாலும் இர்தானோகூடின தேவர்களா



௨௩௦0 ஸ்ரீமஹாபாரதம,. 

லும்கூட ஜயிக்கமுடியாதவர், ஸாரதியே! அவருடன் நான்போர் 

புரியுங்கால் தேேரைமெதுவாகஈடத்து. எவருடைய கொடியின் நுனி 

யில் ஸ்வாணமயமானகாளையானது எதிராகவிளக்குகிற?தோா அவர் 

மஹாசதரும் சிறந் த.ஆசார்மர்களுள் முக்யருமான க்ருபர். இவர் வீர் 

யத்தில் த்சோணருக்குஸமமானவர்; என்னுடையபிதாவுக்குச் சிறந்த 

நண்பர், ஸாரதியே ! இவரோடு மான் போர்புரியுங்காலத்.இல் (தரை) 

Qu grat ss. Fg. எவனுடையகொடியானது ஸ்வர்ணமயமானசம் 

குகளோடுகூடி. யாளைகட்டும்கச்சையினால் ௮லங்கரிக்கப்பட்டு மின் 

னல்கூட்டல்களுக்கொப்பாக சதத்தின்மீது தூரத்.இல் விளங்குதிறதோ 

இவன் வைகர்த்தனனானகாணன் ; வில்லாளிகளுக்கு உபமானமா 

யிருப்பவன் ;) எம்மிடத். இல் எப்பொழுதும் உறு தியானபகைமையுள்ள 

பேசுபவன் ) எவனுடைய ஆச்ரயபல வன்; எப்பொழுதும் கரமாகப் 

SA@sosu துர்யோதனன் சகுனியுடன்சேர்ர் துகொண்டு சாஜ்யத் 

இனின்.றும் எம்மைவிலக்கி இப்பொழுதும் மறுபடியும் எம்முடன் 

போர்புரியப்போகிருனோ எவ்விதத்தாலும் ஜயிக்கமுடியா தஇவன் 

நாள் சகோறும் என் லுடன்கூட வைசம்பாசாட்டுகிறான். மஹாசதனான 

இந்தக்கர்ணன், ஜமதக்னியினுடையகுமாசசான பாசுசாமருடையசிஷ் 
யன் ; எல்லாவுஸ்தரங்களிலும் ஸமா்த்தன் ) எல்லாச்சஸ்தர தாரிகளுள் 

ளும் சிறந்தவன் ; யுத்தத்தில் ஒப்பற்றவிர்யமுள்ளவன் ; (பகைவர் 

களை) பலமா குடிப்பவன் ;) சிறந்தபராக்சபமுடை யவன் ; ஸ-௫ுதபர்து 

வானஇவனுடன் நான் இப்பொழுது போர்புரியப்போகிறேன். பலிக் 

கும் இந்த்ரனுக்கும்ஈடர் த யு.த்தம்போல எங்கள் இருவருக்கும் நடக் 

கப்போடறயுத்தத்தை நீபார்ப்பாய், ஸாசதியே.! சூரலும் ஸுடுத 

புத்ர,னும் வில்லாளியுமான அக்தப்ஹாசதனோடு போர்புரிகன்ற என் 
னுடைய (தேரை) விரைவாகநடத்து. எவனுடையாதத்தின் மத்தி 

யில் மணிமயமான அபவக்கொடியானது இருக்கிறதோ இவன் குரு 

குலத்தில்பிறந் தகவலும் சேத் இயினால்சூழப்பட்டவலுமான துர்யோ 
தீனன். இவன் லக்ஷ்யத்தைத்தவருதவன் ;) நன்றாகஅடிப்பவன் ; சுறு 

சுறுப்புள்ளகையுடையவன் ; சிறந்தப்ரசாபமுடையவன், ஸாசதியே! 

இவனுடன் போர்புரிகிற என்னுடைய (தேரை) விரைவாகரடத்து, 
Be அமட்டைகளோடும் வைடூர்யக்கல்மயமானமாத்தோடும் வெளுத்த 
தும் பளபளப்புள்ளதுமான பனைமாக்கொடியினால் சிளங்சிச்கொண் 

டும் சைகளுக்குஉறைபோட்டுக்கொண்டும் பெரியவில்லைப்பிடித்தும் 

தம்ளேனையை உச்ஸா ஹப்படுத் திநிற்கிறாரே இவர்தாம் முன்னர் பாசு 

சாமசோடு எதிர்நின்று யுத்தஞ்செய்து தோல்கியடையா தவரும் Bent



விராடபர்வம், 

வாகவும் எளிதாகவும் ௮டி.ப்பவரும் கைவேகமும் பராக்ரமமுமுள்ளவ 
ரும் சந்தனுபுதரரும் எங்களெல்லாருக்கும் பிசாமஹருமானபீல்மா; 

எல்லாளைநிகர்களுளளும் ஆயு,தம்பிடி தீ.தவரனை வருள்ளும் சிறந்தவர்; 
ஐயலக்ஷ்மியோகூடியவர் ) துர்யோதனலுக்குவசப்பட்டு (அவனை) 
அணுஸரித் திருப்பவர், இவர், பிறகு (ஈம்மால்) எதிர்க்கத்தக்கவர், 

இவர் எனக்கு இடையூற்றை உண்டுபண்ணமாட்டார் ” என்றுசொன் 
னான். பார்த்தன் உத்தரனிடத்தில் இவர்களைப்பற்றி உருவத் தினா 

௮ம் ௮டையாளங்களாலும் இவ்வாறு விரைவுடன்சொல்லி மதபடி. 

யம் புத்தத்துற்காக வேகம்பாராட்டினான். 

ஐம்பத்தேழாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

(அர்ஜுனன், பீஷ்மர்ழதலியோநடன் போர்புரிந்து 
. கர்ணனை அவமதித்தது.) 

பிறகு விர்யமுடையவரான ௮ச்வத்தாமா, ௮வவிடத்தில் பகை 

வர்களை ௮டக்குபவனும் ஸடு)தபு.த்ரனுமான கர்ணனைப்பார்த்துச் ஈரி 

ச்துக்கொண்டு, ஏ! கர்ண. நீ ஸபைநடுவில், ' போரில் எனக்கொப் 
பானவன் ஒருவனுமில்லை' என்று பலவாறு பொருத்தமில்லாமல் 

புகழ்ர்துகொள்ளுகிறாயே, அதற்கு இ?தாஸமயம் வர்துவிட்ட து. 

இதோ மர்ஜுஈனன் யமன்போலக் கோபங்கொண்டு எல்லாப்சாணி 

களையும் ௮ழிப்பவனாக யுத்தமுனையின் மத்தியில் சிங்கம்போல வரு 

Sago Agen. நீ சூரனாயிருந்தால் போரில் !அுச்சமின்றி (உன் 

வல்லமையைக்) காண்பி, வியப்பைத்தரத்தக்க செய்சையுள்ள பார் 

த்தனோடு போர்க்களத்தில் (போர்புரிவதற்கு) 8 இறமையற்றவனா 
யிருக்தால் புத்திசாலியான துர்யோ தன னோடு மறுபடியும் ஸபையை 

அடைந்து ௮ம்மானையும்௮ுழைத்துக்கொண்டு விசைந்து ஸாுகமாக 

ஆலோசனைசெய் ” என்றுசொன்னார். 

இவ்வா.றுசொல்லியதைக்கேட்ட காணன், கோபத்தினால் இர 

ண்டுகண்களையும் பாரட்டிவிழித்துக் கெளாவர்களுக்கெ திரில் த்சோ 

ணபுத்ரரைப்பார்த்து, “* பிபத்ஸாவினிடத்தினின்றும், தேவூபுத்ச 
னான க்ருஷ்ணனிடத்தினின்றும் எல்லாப்பாண்டவர்களிடத்தினின் 
றும் சான் பயப்படமாட்டேன், நான் கூத்ரியதாமத்தை ௮னுஸரித் 
ee a re ee es me —   

1 வேறுபாடம்.



ame. ஸரீமஹாபாரதம், 

தவன். பலத் இனால் மேலானவர்களும், தனுர் வேதத்தை ஆதாரமாகக் 

கொண்டு பிழைக்கன்றவர்களும், கர்ஜிக்கன்றவர்களுமான புருஷர் 

க்ளாக்குக் கர்வம் உண்டாகிறது) ஸ்வசமும் £ழ்ப்படா த. ௮இ 

சவேசுமுள்ள அர் ஜஈனனோகெலந்துபோர்புரிகின்றஎன்னை gyrase 

புத்ரர் பார்க்கலாம். ஜயம் என்னிடத்இல்.ிலைபெற்திருக்கிற த” என் 
கூறினான். குந்தபுத்.லும் வெண்ணிறமுள்ளகு இிரைகளையுடைய 

வனும் ரஇகர்களுள்சிறர் தவனுமான பிபத்ஸ-௦வானவன், பிறகு, அட் 

டஹாலம்செய்து இவ்யாஸ்தர,த்தை வெளிப்படுத் இக்கொண்டு எதிர் 

த்துச்சென்றான். மஹாசாஜ21.! அப்பொழுது மர்தபுத்தியுள்ளவ 

லும் த்ருதராஷ்ட்£புதாரனும் சாஜாவுமான அந்தத் துர்யோதனன் மன 

வலிமையுள்ளகர்னானைப்பார்த்,துப் பெருமூச்சுவிட்டுக்கொண்டு, 4 கர் 
ண / அர்த மத்ஸ்்பராஜனுடைய அரண்மனையில் அர்ஜுனன் வாஸம் 

செப்துசொண்டிருப்பதாச காம் ௮றிமயாம். அதனால், மாதீஸ்யர்க 

ளுடைய மிகுதியான இர்தப்பசுக்கூட்டத்தைக் கைப்பற்றினோம். 

இவ்விதமானால் ஏராளமான பசுக்கூட்டத்தைவிட்டுவிட்டு (ஈகரத்துக் 
குச்) சென்றுவிடுவோம். இம்மையிலும் மறுமையிலும் (ஈமக்கு) 

அபரேத்திஉண்டாகாமலிருக்கட்டும். இல்லையேல் கூஷத்ரியர்களுக்கு 
ஸு௦கத்தை உண்டுபண்ணக்கூடியசெய்கையானது புத்தத்தைத்தவிர 

வேறொன்றுமில்லை. ஆதலால், பார்த்தனோடு சண்டைசெய்வோம், 

ஒடவேண்டாம்”” என்றுசொன்னான். ௮ர்தத்.துர்?யாதனராஜன் இவ் 

வளவுமட்டி லும் சொல்லிவிட்டு (பார்த்தனை) எதிர்த.துச்செல்வஇில் 

விருப்பக்கொண்டான். 

அப்பொழு.து வில்லாளிகளான ப.இனாயிமம்வீரர்கள், கிட்டிற் 

பூச்சிகள் நெருப்பை எ திர். த்துச்செல்வதுபோல ௮ரஜ-ஈனனை ௪ இர்த் 

அச்சென்றார்கள். அப்பொழுது கவசம்பூண்டவைகளும் காலாட்க 

ளால்நிறைர தவைகளுமான குதிரைகளும், கோமரக்களையும் அல்கு 

சங்களையும் கையில்கொண்டவர்களும் மிக்கமுயற்சியுள்ளவர்களும் 

யானைபழக்குவதில் திறமையுள்ளவர்களுமான மாவுத்தர்களால் ஏறப் 

பட்டவைகளும் பயங்காமானஉருவத்தையுடையவைகளுமான யாளை 

களும் எதிர்த். துச்சென்றன. மிக்கசகோபங்கொண்டவர்சளும் விற் 
களையும் ஆயுதங்களையும் கையில்எ டுத் தவர்களும் ரஇகர்களுள் Anis 

வர்களுமான தசோணரும் பீஷ்மரும் கர்ண லும் விர்பமுடையவனான 

துர்போதனலும் தோள்வலிமையுள்ளவரும் தலுர்வேதத்தை ப் 

தானமாசக்கொண்டவருமான அச்வத்தரமாவுமாய 88வரும் வேகத் 

துடன் பார்த்தனை எ.இர்த்.துச்சென்று அவளை சான்குபச்சத்இலும்



விர ரிம் 

*ழ்ஈ் தகொண்டு மழைக்காலத்து மேகங்கள்போல மம்புகளையும் 

'ன்குதொடுத்தார்கள் அவர்கள் சனஞ்சயனை லாபம்போல்/எண் 

னிப் பத்துத்திசைகளையும் எ இிரொலியிடும்படி செய்து அம்புக்கூட் 
_ங்களைப் பொழிர்துகொண்டு எிர்த்தனர். பிறகு, குந்திபுதானும் 

)வண்ணிறமுள்ள குதிசைகசாயுடையவனுமான பீபத்ஸாவானவன் 

அட்டஹாஸம்செய்து தஇிவ்பாஸ்தரங்களை வெளிப்படுத் இக்கொண்டு 

'இகச்சேஷ்டர்களை ௪ இர்த்தான் ) ஸ-டூர்யன் கிரணங்களால் பூமியை 

மறைப்பதுபோலக் காண்டீவத்தினின்று விடுபட்ட அம்புகளால் இக் 
தக்களை மூடினான். ப்யோகிக்கப்பட்ட கூர்மையுள்ள அம்புகளால் 

சதர்கள் குதிரைகள் கொடிகள் கவ௪மணிர்தவிரர்களாகிய இவர்க 

நடைய (உடலில்) இரண்டுஅங்குலஇடங்கூட (அடிச்கப்படாமல்) 

இல்லை. பார்த்தனுடைய ௮த்ருஷ்டவி?2சஷத்தாலும் உத்தர னுடைய 

குதிரைகளின் பழக்கத் திறமையாலும் ௮ஸ்தரங்களுடைய தடையற்ற 

றஞ்சாசத்தாலும் கொடி காண்டீவம் இரண்டினுடைய இவ்யமான 

ores RIGA QD Hh சதத்திலுடைய கதியானது, மஷனேகதி 
பால இங்குமங்கும் ஸஞ்சரிப்பதில் தூரத்தி2ீலா, அல்லது பக் 

கதீிதிலோ, செல்லமுடியாததும் மேடுபள்ளமுமான இடத்திலோ, 

பள்ளத்தி2லா, ஸமமானதரையிலோ (எவ்விடத்திலும் தடைப்பட 

யில்லை. யுத்தங்களில் ௮ர்தத்தேரிலுடைய ௮வ்வவ்விதமான கதி 

விசேஷங்களையும் அவ்வாறே பார்த்தனுடைய மிக்கவியப்பைச்செய் 

பும் வீர்யத்தையும் ௮வவிதமான பலத்தையுங்கண்டு கற்றறிர்தபகை 

வர்கள் பயர்,து ஈடுங்கி ரதங்களையும் திருப்பிக்கொண்டு ஒட ஆரம்பித் 

தார்கள். காலாக்னி2பால ப்ரஜைகளைக்கொளுத்துகன்ற பீபத்ஸு 

வை எரிகிறநெருப்பைப் போலப் பகைவர்கள் பார்ப்பதற்குச் சக் இயற் 

றவர்களானார்கள். ௮ர்ஜுனனுடையபாணங்களால் பிளச்கப்பட்ட 

அந்தஸைன்யங்கள் ஸ-டுர்யனுடையகிரணங்களால் வயாபிக்கப்பட்ட 

போல விளங்கின, (வஸந்தகாலமானது) நிறை நெருக்கெமேகக்கள் 

க்கப்பட்ட நல்லபுஷ்பங்களால் ௮ 2சாகமாங்கள் அடாந்த காளைச் 

இவக்கச்செப்வதுபோலப் பார்த்தன் கெருங்இயிருக்கன்ற (கெளசவர் 

களுடைய) படையை ரக்தத்தால் சிவப்பாகச் செய்தான். காற்றானது 

ஆயிசக்கணச்காக அர் ஜுனனுடைய னும்புகளால் அறுக்கப்பட்ட 

பற்பலவிதமான குடைகளையும் கொடித்துணிகளையும் ஆகாயத்தில் 

எடுத்துக்கொண்டு சென்றது, அர்ஜுன னுடையபலத்தைக்கண்டு 

பயர் அ அவனால் அறுக்கப்பட்ட அுகங்க.ஞடன் அவவிட த்தைவிட்டுத் 

தேரினின்று பத்.துத்இக்குக்களிலு!ம் ஒடியகு தரைகள் கூர்மையான 

 ற௬௦



௩௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அம்புகளால அறுக்க பபடட முன்காலகமாபுடையவைசளா௪த தலை 

களால் முதலில் பூமியில்லிழுக் தன ; (பிறகு) பின்புறங்களால் பூமி 

யை௮டைந்தன, அவ்வாறே சறந்தயானைகள் (மற்ற) யானைககைக் 
கண்களிலும் மூக்குகளிலும் தந்தங்களிலும் தந்தக்கட்டுகளிலும் 

மற்ற மர்மஸ்தானங்களிலும் ௮டி.த்துக் கொன்றன, உயிரைஇழரந்த 

கெளசவர்களுடையவும் யானைகளுடையவும் சரீசங்களால் போர்க்கள 

மானது மேகங்களால் ஆகாயம்மடப்பவெதுபோல க்ணத்துக்குள் 

மூடப்பட்டது. சிறந்தகைகளுள்ள௮ர்ஜுஈனன் ௮ட்டஹாலஞ்செய் 

துகொண்டு வடவைத்தீயினின்று உண்டாயிருகன்ெற காலாக்னிபோ 

oS இவ்யாஸ்தரங்களால் சூழப்பட்டு ஜ்வலித்தான். யுகார்தகாலத் 
இல் உக்ரமான ஜ்வாலைகளுள்ளநெருப்பானது காலத் இனால் பக்வமா 
யிருக்கின்ற ஸ். தாவாஜங்கமவடிவமான உலகமனைத்தையும் மிச்ச 

மின்றி எரிப்பது போலப் பார்த்தன் (கெளரவமஸேனையை) எரித்தான். 

அந்தஅர்ஜுனன் அ௮ஸ்தாதேஜஸ்களினாலும் வில்லினுடைபஒலியி 
னாலும் ௮த்ருஷ்டத்தனாலும் வீர்யத்தனாலும் துர்யோதனனுடைய 

அர்த ஸேனையிலுள்ள பகைவர்களுடைய புத்தத் திலுள்ளவல்லமை 

யை இசாக்காலமானது பெரும்பான்மையாக உயிருள்ளவைகளுடைய 
செய்கையை ஒடுக்குவ துபோல ஒடுக்க ௮டக்கனொான். வன் பகை 

வர்களை விரைவாக மீறிச்சென்றான். அவர்களும் (அவனை) விரைவாக 

எதிர்த்தார்கள். ஸமீபத்தில் விரைந்துவருகின்றதும் உறுதியுள்ள 

அம் வீணாகாததும் மனிதர்களுடையறவுஸ்த்ரச் திலும் மேற்பட்டிருக் 

இன்ற துமான இவனுடையமுஸ்த்ா த்தையும் மனிதவியற்கைக்குமேம் 
பட்ட விக்ரமத்தையுங் கண்ணுற்று ௮ந்தக்கெளசவர்கள் பயந்தார்கள், 

பக்ஷிகளுடைய இறகுகளால் கான்குபக்கத் திலும் கட்டப்பட்டவைக 
ளும் ஆகாயத் தில்பறக்கின்ற பறவைகள் போன்றவைகளும் (பகைவர் 
களுடைய) உதிரத்தையும் உயினாயும் உறிஞ்சுசன்றவைகளுமான அர் 

ஜுன னுடையமும்புகளால் ஆகாயம் காற்புறத் திலும்குடப்பட்ட த. 

சாண்டீவ த்தைவில்லாகக்கொண்ட அர் ஜுனனால்லிடட்பட்ட அரபு 
கள் ஆகாயத்தில் சகருடனுடையவேகம்போன்ற வேகத்தையுடைய 

வைகளாக(ப் பற். துசென்.று) பகைவர்சளுடைய மர்மஸ் தானங்களில் 

பாய்ந்தன. பிறகு, கவசங்களும் ஸரச இயும் கு திரைகளுடையல்வர்ணா 

லல்காரங்களும் ஸடர்யனுக்கொப்பானூரிடமும் (தத் தின்மீ துள்ள) 
புலி த்தோலும் சத் இினுடையஎல்லா௮வயவங்களும் பனியினால் cor 

ணிகள்மூடப்படுவ தபோலப் பகைவர்களுடையஅ௮ம்புகளால் மூடப் 

பட்டவைகளாக விளங்கின. ஒருதடவைகூட அர்த சதத்தைப் பசைவர்



விரர்டபர்வம், உட 

கள் (எதிர்த் து.த்தாக்க) சக்இயுள்ளவர்களாகவில்லை ; (அதோடு) பழ 

குவதற்கு எவ்விதம் சக்தியுள்ளவர்களாவார்கள் ? கெளரவர்களால் 

பழகப்படாத அந்தத்தேரானது அவர்களைஎ இர்த்துவர்தது, அந்த 

லுரீஜுனனுடையபாணங்கள் சத்ருக்களுடையசரீரங்களில் தடைப் 

படா .த.துபோல, !இரண்டுவிதமாக வகுக்கப்பட்டி ௬ுக்கன்றபடைகளில் 

௮வனுடையதேரும் தடைப்படவில்லை. தேரளியான௮ந்தஅர்ஜ. 
னன் பெருங்கடலில் மிக்கவேகத்தோடு விளையாடுசன்றபாம்புபோல 

௮ந்தப்பகைவர் படையில்நுழைர்து ௮தைக்கலக்கனான், எப்பொழு 

தும் அளவுக்குமீறி (அம்புகளை த)தொடுக்கின்ற இரீடியிலுடைய 

எல்லாஒலியையுங்காட்டிலும் அதிகமான வில்லிலுடையஒலியான து 

ப்ராணிகளால் கேட்கப்பட்டது. அ௮ந்தப்போர்க்களத்தில் ௮ப்பொ 
மூ.து வெளியற்றம்புகளால் ஈனருகறறுக்கப்பட்டயானைகள் ஸூர்ய 
கிரணங்களால் சூழப்பட்ட மேகங்கள்போலக் காணப்பட்டன, எல் 

லாத்திசைகளிலும் சுழன்றுவருகின்றவலும் இடமாகவும் வலமாக 
வும் (அம்புகளைத்) தொடுக்கன்றவனுமான ௮ர்ஜஈன7னுடையவில்லா 

னது போர்க்களத்தில் எப்பொடூதும் வட்டமாகவேகாணப்பட்டது. 

உருவமில்லா தவஸ் துக்களில் கண்கள் ஒருபொழுதும் செல்லாதது 

போலக் காண்டீவத்தை வில்லாகக்கொண்ட அந்தஅரஜுன னுடைய 
பாணங்கள் லக்ஷயமல்லா தவைகளில் விழவில்லை, யுத்தகளத்இல் வர் 

ஜுன னுடையதேரின்வழியானது ஒரேஸமயத்தில் காட்டை௮ழிக் 

கும் ஆயிரம் பெரியயானைகளின்(வழிபோல) மிகவும் கோசமாயிருக 

தீது. பார்த்தனாலேயே துன்பமடைந்த பகைவர்கள், * பார்த்தலுக்கு 

ஜயத்தைவிரும்புவதால் இர்தானே எல்லாத்தேவர்களுடனலும் சேர் 
ந்.து ஈம்மைக்கொல்லுகிறானென்பது நிச்சயம் ' என்றுஎண்ணினார்கள். 

போரில் பகைவர்களை ௮ இிகமாகக்சொல்லுன்ற ஸவ்யஸலாசியை(கெள 

ரவர்கள்) அர் ஜுனஉருவத்தோடு ப்ரஜைகளைப்பக்ஷிக்கன்ற கால 
னைப்போல எண்ணினார்கள். கெளரவலேனாவீரர்களுடைய சரீரங்கள் 
LIT SSO அடிக்கப்படாமலிருந்தாலும் பா ர்த்தனுடையசெய்கை 

யைக் கண்டமாத்ரத்தில் பார்த்தனால் ௮டி.க்கப்பட்டவைகள் போலக் 

ழேவிழுந்தன. கெளாவர்களுடையதலைகள், காலவேறுபாட்டினால் 

ஒஷஇகளுடையசிரங்கள் வணங்குவதபோல அர் ஜுனனிடத்திலிரு 

ந்து உண்டானபயத்இனால் வணங்க, அர்ஜுனன் கோபத் இனால் 

(பகைவார்படைகளைப் போரினின்,று) புறங்காட்டி ஒடுன்றவைகளும் 

கோபமுள்ளவைகளுமாகச் செய்தான், ஒரிடத்தில் பிளக்கப்பட்ட 
  

1 பகைவர்களின் படைகளில் ' என்பத வேறுபாடம். 2 வேழுபாடம்,



௨௩௭ ஸ்ரீமஹாபாரத்ம், 

கெளாவளேனையின்முன்னணிகள் உதிரப்பெருக்கினால் பூமியை மிகச் 

சவர்தநிறமுடையதாகச்செய்தன. ரக்தத்தோடுகூடியவைகளும் காற் 

ee தூற்றப்பட்டவைகளுமான புழு.திகளாலும் ௮ந்தக்காற்றினா 

லேயே தாூற்றிவிடப்பட்ட ஸ-டுக்ஷ்மமான 0க்தத்துளிகளாலும் (பூசப் 

பட்டவர்களும்) சக்தத்தால்நனைந் திருக்கன்ற Bij ISM IVY FEL 

பட்டவர்களும் ஈக்தத்தால் ஈனைக்கப்பட்டவர்களும் ரக்தங்களில் ௮மி 

ழ்ர்தவர்களுமான வுந்தவிரர்கள் கரீடியினால் கொல்லப்பட்டார்கள். 

௮ தஸமயத்தில் ஸ-மிர்யனுடையசெணக்கள் மிகவும் சிவந்தவைக 

ளாயின, அச்தக்ஷணத்தில் அகாசமானது ஸந்த்பாகாலத்துமேகம் 

போலச் இவந்ததாயிற்று. ஸ-டிர்யன்கூட ௮ஸ்தகிரியை௮டைர் து 

இரும்பினுலும் திரும்புவான். பாண்டவன் பகைவனைவெல்லாமல் 

இரும்பமாட்டான். எப்பொழுதும் விண்பேச்சுக்களைப்பேசுவதில் 

ஸமர்த்தர்கள், பகைவனைவெல்லாமல் திரும்புவார்கள், ஸபலமான 

ஆண்மையுளளர்ஜுறனன் யுத்தத்இல் செளர்யமுடையவர்களும் 

ஆண்மையில்நிலைபெற்றவர்களும் விற்களைப்பிடி த் தவர்களுமான ௮வ 

ர்களனைவர்களையும் இவ்யாஸ்தரல்களால் எ இர்த்தான், அந்ததாஜு 

னனோ சதசோணாமீது எழுபத்துமூன்றுநாராசங்களை விடுத்தான் ; 

சகுனியை எண்பதுபாணங்களாலும் அ௮ச்வத்தாமாவை ஏழுபாணங் 

களாலும் துஸ்ஸஹனைப் பத்.துப்பாணங்களா லும் அடித்தான்) துச் 

சாஸனனைப் பன்னிரண்டுபாணங்களாலும் சரத்வா னுடையகுமாரரான 

கருபரை மூன்றுபாணங்களாலும் சரதலுபுதரரான பீஷ்மரை அறு 

ப.துபாணங்களாலும் நடுமார்பிலடி த்தான். இந்தரகுமானான அந்த 

அர்ஜுனன் பகைவரினிடையில் கர்ணனை, துவைந்ததும் கூர்மையுள் 

ளதுமான கராணிஎன்சற சிறந்தபாணத்தினால் அடித்தான். உறுதி 

யானவில்லுள்ள௮ரஜுஈனனால் விடப்பட்ட கூரிய ௮ர்த௮ம்பானது 

கவச.த்தையணிர் த கர்ணனை ஈன்றாகப் பிளந்துவிட்டுப் பூமியையும் 

பிளந்துகொண்டு சென்றது. பிறகு, பகைவர்களை ௮டக்குபவனான 

அர்ஜுனன் அவனுடைய நான்குகுதிரைகளையும் நான்குக்ஷாரங்க 

ளால்கொன்று ஸாரதியினுடையதலையையும் சரீசத்தினின்று ௮௮ுத் 
அத் தள்ளினான், மர்த்தசந்த்பாணத் இனால் ௮வன்கையிலிருந்தவில் 

லையும் வெட்டினான். சிறர்தபாக்யமுள்ளவளலும் எல்லா௮ஸ்தரக்களி 

அம் சரைகண்டவலுமான ௮ந்தக்கர்ணன் குதிரைகளும் ஸாசதயும் 

கொல்லப்பட்டு ரதத்தைஇழந்து அடிக்கப்பட்டபொழு.து படையா 

னது தோல்விபடைந்த.த.



லிராடபர்வம். amet 

ஐீம்பத்தேட்டாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹண பர்வம், (தொடர்ச்சி) 

—— 4 —— 
(அர்ஜுனன், விகர்ணன்ழதலானவர்களை வேன்று கர்ணனுடைய இளைய 

ஸஹோதானைக்கோன்றதும், கர்ணன்தேரற்று ஓடியதும்.) 

(ர்ஜுஈனனால்) நன்ருகடி.க்கப்பட்ட அர்தப்படைமுழுவ 

தும அவ்வாறு (பெருகுகின்ற) பெருவெள்ளம்போல .தூவாரித்து, 

பெருங்கடலானது கரையை ௮டைந்துகிற்பதுபோலப் பீஷ்மரை 

அடைந்துநின்றது, பகைவர்களைவாட்டுபவரும் தோள்வலியுள்ளவ 
ரும் யுத்தங்களில் (பகைவர்களால்) வெல்லப்படா தவரும் யுத்தஞ்செய் 

யும்விதத்தை ஈன்றுக௮றிந்தவருமான காங்கேயர் ௮ப்படைகள் எீல் 

லாவற்றையும் ஸமாதானப்படுத்திப் பிறகு ௮ணிவகுச்துச் தேர்களா 
௮ம் யானைகளாலும் குதிபைகளாலும் நிறைந்ததும் பகைவர்படை 

களால் உடைக்கமுடியாததும் சூசர்களால் நன்றாகப் பாதுகாக்கப்பட் 

டதுமான (௮ந்தக்கெளரவ?ஸேனையை யுத்தததுக்காக) ஒன்றுசேர்த் 
தார். அசார்யராலும் துர்யோதனனாலும் ஸ-டுதபுத்ரனாலும் க்ருப 

ராலும் பீஷ்மாலும் ரக்ஷிக்கப்பட்டவைகளும் கொல்லத்தகா தவை 

போலிருப்பவைகளும் (பகைவர்களால்) நெருக்கமுடியா தவைகளும் 
தேர்களாலும் குதிசைகளாலும் யானைகளாலும் வ்யாபிக்கப்பட்டவை 

களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டவைகளும் பெரியகொடிகளுள்ளவைக 

ஞளுமான அ௮ந்தக்கெளாவர்களுடைய படைகளைக்கண்டு பகைவசையழி 

ப்பவனும் சரீடம்தரித்தவலும் காண்டீவத்தை வில்லாசக்கொண்ட 

வனுமான வாஜுனன் பிறகு விராடபுதானை அழைத்து, உத்தர! 

8 முயற்சியுடன் கடிவாளங்களை நன்றாக இழுத்துப்பிடித்துச் குதிரை 

களை அடக்கி ஈன்குகவனித்து வேகமாக நடத்து, பகைவனான இர் 

தக்கர்ணளைப் போர்புரிவதற்காக வரிக்கிறேன். தேரினமீது (நாட் 
டப்பட்டிருக்கன்ற) ஸ்தம்பத் இல் பார்க்க அழிய தும் பலவாறு கிச 

த்ரமானதும் புளு்ற தும் நெருப்பைப்போல ஒளிருகின்ற துமான 
பானைகட்டும்சங்கலி காணப்படுகிற இதுதான் கர்ணலுடைய Apis 

படை, பொன்னால்செய்யப்பட்ட மேல்விரிப்பும் வார்களுறுள்ள இந் 
தவெள்ளைக்குதிசைகளை இந்தப்படையோடு விரைவில் சேரும்படி 

செய், அவ்விடத்தில் (என்னுடைய) 3வகத்தைமுமுதும் காண்பிப் 
பேன். இந்தத்தேர்விரர்களுடையகூட்டத்தை அடைவாயாக, ஸூத 
புத்ரன், யானையானது யானையுடன் சண்டைசெய்வதற்குவிரும்புவ த
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போல என்னுடன் சண்டைசெய்ய எப்பொழுதும் கிரும்புகிருன், 

8 என்னை, துர்யோதனனை௮டுத்திருத்தகாலுண்டான இறுமாப் 

புடைய அந்த ஸ-டுதபுத்னையே அ௮டையும்படிசெய். இந்த்ரன் வஜ் 

aru) 5 & இனால் வருத்சனைத்தள்ளியதுபோல கான் அவனைத் தேரின் 

நடுவில்தள்ளுவேன் ”” என்றுகூறினான். பிறகு, ௮ந்தவிசாடகுமாசன் 
௮ இவேகமுள்ளவைகளும் பெரியவைகளும் பொன்னால்செய்தகார்க 

ளுள்ளவைகளுமான அந்தக்குதிரைகளால் தேராளிகளுடைய ௮ற் 

தப் படையை நாசஞ்செய்துகொண்டு யுத்தபூமியின்மத் தியில் பாண் 

ட.வனளை நடத்தினான். ௮௧ தஜஸுடன்வருகின்ற அக்தஜஈன 

னைக்கண்டு அந்தக் தேர்விரர்களுடையகூட்டங்கள் எதிர்த்து ஓடி. 

வந்து புலியினால்கவாப்பட்ட காகாயைப்போன்ற ஸ-டூர்யகுமாசளைப் 

€பாரில் பா.துகாததன. யெளவனமுளளவர்களான சித்சாங்கதன், 
வீரனான சித்சாதன், ஸங்க்சாமஜித், அஸ்ஸஹன், சி,கரஸேனன், விவிம் 

௪.தி, அர்முகன், துர்ஜயன், விகர்ணன், துச்சாஸனன், சகுனி, சோ 

ணன், நிஷேதன்.கியஇவர்கள் ௮. திமீவகமாக அ௮ந்தக்கர்ணனை ௮லு 

ஸரித்தார்கள். மிக்கபலமுள்௱ அந்தராஜபுத்ரர்களும் ஸஹோ தார்க 

ளோடுகூடி, கர்ணன் பார்த்தனை அடைந் துவிட்டானென்பதைக்கண் 

ஹுற்று, விற்களை எடுத் துக்கொண்டுசென்று அ௮ம்புகளுடைய ஜ்வாலை 

களைப் போர்க்களத்தில் தனஞ்சயன்மீது கான்குபக்கத்இலும் இறை 
தீதார்கள். பார்த்தன் வில்லில் காண்கயி.றுகளாகறெ அ௮சேகதக்இயுள் 
ளதும் !ப்சாஸங்களாகிற உபவீணைகளுள்ள தும் ௮ம்புக்கூட்டங்க 

ளரகிற விணைவாிக்குங்கோலுள்ள தும் கைநுனியாகிற யந்த்ரமுள் 

ள.தும் உறுதியுள்ள வில்லாகிறதண்டமுள்ள துமான விணையை பர் 
தப்பகைவருடைய ஸமீபத்தில் விரைவாக வாசித்தான். அவ்விதமான 

கெருக்னெயுத்தம் தொடக்கூயிருக்குங்காலத்தில் கெளசவர்களுள் 
அஇகசானானவிகர்ணன் தேரின்மீதிருந்து பயங்காமான 2விபாடங் 

களை வர்ஷித்துக்கொண்டுவக்து பீமனுடைய இளையஸஹோதாலும் 

௮இரதனுமான மர்ஜுனனைத் தாக்னொன், பிறகு, அர்ஜுனன் 

பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தும் உறுதியான நாண்பூட்டியதுமான 

விகர்ணனுடையவில்லை௮றுத்.து ௮வன்ேகொடியையும்௮டி. தக் ஜே 
தள்ளினான். அ௮றுக்கப்பட்டகொடியுள்ள ௮ர்தகிகாணனும் (போர்க் 
களத்தைகிட்டு) விரைவாக ஒடிவிட்டான். பகைவர்களுடையகூட் 
டத்தைத் துன்புறுத் துகின்றவலும் மனிதரால்செய்யமுடியாத செய் 
சைகளைச்செய்கன்றவலுமான அர்தப்பார் த்தனைப் பசையைப்பொரு 

॥ ஈட்டிகள், 2 ஸ் தூலதண்டம்என்பாணம் ' என்பது பழையஉரை,
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தவனை சத்ருர்தபன், கூர்மகமென்கிற பாணத்தால் அடித்தான், 
௮தரகனும் சாஜாவூமான அர்தச்சதீருந்தபனால் அடிக்கப்பட்ட ௮ 

தீத்தனஞ்சயன் பகைவர்களுடையபடையில்புகுக்து சத்ருந்தபனை Be 
அபாணங்களால் விரைவாகஅடி த்துப் பிறகு ௮வனுடையஸாசஇயைப் 

பதீதுப்பாணங்களால் கொன்றான். வேந்தரே ! பிறகு, பாரதச்சேஷ்ட 
னான பர் ஜுனனால் சரீரத்திலுள்ள சுவசத்தைப்பிளந்துகொண்டு 
செல்லுகின்ற அம்பினால் அடிக்கப்பட்ட அ௮ர்தச்சத்ருர் கபன் உயிரை 

இழந்து காற்றினால்முறிக்கப்பட்ட மரமானது மலையுச்சியினின்று 

விழுவ து2பாலப் போர்க்களச்இல் விழுக் தான், தேராளிகளுள் சிற 

ந்தவனும் உத்தமவிரனுமானா்ஜ-ஈனனால் போரில்தோல்வியடைந்த 

தேசாளிகளிற்சிறந்த அுந்தவிரர்கள் காற்றடிக்கும்போ து சாற்றிலகப் 
பட்டு மிசுவும்ஈடுக்கழுற்ற பெருங்காடுகள்போல நடுங்இனார்கள். புரு 
ஒச்சேஷ்டர்களும் யெளவனமுள்ளவர்களும் ஈல்லவேஷமுள்ளவர்க 

ளும் தனங்களை (பிறருக்குகொடுக்கும் தன்மையுள்ளவர்களும் இர் 

தீரனுக்கொப்பான வீர்யமுள்ளவர்களும் யுத்தத்தில் இந்தாகுமாச 

னால் தோல்.லி௮டைவிக்கப்பட்டவர்களும் பொன்னாலும் எஃகனாலும் 
செய்யப்பட்டகவச;த்தால் கட்டப்பட்டவர்களும் இம௰௰யமலையைச்சேர் 

ந்தசாட்டில் ஈன்றாகவளர்ந்த யானைகள் போன்றவர்களுமான போர் 

வீரர்கள் பார்.த்தனால் அடிக்கப்பட்டு யுத்தபூமியில் படுத்துத் !தீர்க்க 
நித்ரைசெய்தார்கள். புருஷரிற்டெறந்தவலும் காண்டீவத்தை வில்லா 

கக்கொண்டவனுமான அ௮ந்தஅ௮ரஜுனன் அவ்விதம் போரில் பசைவர் 

களைக்கொன்று முதிர்வேனிற்காலத்இன்முடிவில் காட்டைஎரிக் 
இன்றகெருப்புப்போலப் போர்க்களத்தில் தசைகளிலும் மூலைக் இசை 

களிலும் ஸஞ்சரித்தான். (காற்றானது) வஸந்தகாலத்தில் சருகு 
சகாக் ஜேேஉதிர்த்துவிட்டுப் புழுதியை அகாயத்தில் இறைத்துக் 

கொண்டு உலாவுவது?2பால ௮ தஇரதனானூரீடியானவன் பகைவாமீ.து 

(௮ம்புகளா) இறைத்.துக்கொண்டு ஐருதேருடன் போர்க்களத்தில் 

ஸஞ்சாசஞ்செய்தான், பிறகு இரிடத்தைத்தரித்தவலும் தீரத்தன் 

மையுள்ளவனுமான அர்ஜுனன் கர்ணனுக்கு உடன்பிறர்தவனலும் 

தேரில் (பூட்டப்பட்ட) சிவப்புக்கு தசைகளுள்ளவனுமான ஸங்க்சாம 

ஜிச்தினுடைய கு. தஇிரைகளைக்கொன்.று ஜாம்பினால் (அவனுடைய தலை 

யையும் ௮அத்தான், ப்சாதா கொல்லப்பட்டவுடனே, வீர்யமும் மத 

மும் ப்ரதாபமுமுள்ளவனலும் ஸ-௫ுதபு.த.லுமானகர்ணன் இரண்டுதந் 

தங்களையும் ஆயு கமாகக்கொண்டு மஹாபலமுள்ள கஜரஜாவான து 
1 இறந்தனர் என்பது பொருள், 
 



௨௪0 ஸ்ீமஹாபாரதம்., 

ஸிம்மத்ைத௭ இர்ப்பது 2பால (அர்ஜுனனை) எதிர்த் துவந்தான். ஸ-௫ 

ர்யகுமாரனான அந்தக்கர்ணன் பாண்டுபுதரனான பராத்தனைப் Les ona 

ண்டுபா ணங்களால்ுடித்து (அவனுடைய) குதிரைகளையெல்லாம் ௮ங் 

கங்களில் அம்புகளாலடிக்து (அவனுடைய ஸாரதஇயான) விராடபுத் 

ரனையும் அடித்தான், எல்லாவிதத்இினாலும் நிறைர் திருக்கன்ற தேஜ 

ஸுஈள்ளவலும் பெரியவில்லாளியும் விரனுமான கரீடியானவன் போ 

ரில்எதிர்த்துவருகன்ற B55 வைகர்த்் தனனை (அம்புகளால்) மூடிப் 

பகைவர்களுடையகூட்டங்களையும் த$ூித்தான். பிறகு, மனத்தினா 

லெண்ணமுடியாத மஹிமையுள்ள இரீடியானவன், கர்ணனுடைய 

முன்னிலையில்ஸஞ்சரிப்பவர்களையும் பின்புறத்தைக் காப்பவர்களையும் 

கொன்று சிறகுகளைவிரித்துக்கொண்டு கருடன் ஸர்ப்பத்தைஎ திர்த்து 

௮ருல்வருவ துபோல (கர்ணனை) ௮௫ல் ௭ திர்த்துவந்தான். கெளா 
வர்கள், எல்லாவில்லாளிகளுளளும் சறந்தவர்களும் மஹாபலசாலி 
களும் பகைவரெல்லாருடைய (பசாக்ரமத்தையும்) கேர்நின்,றுதாங் 

கும் இறமையுடையவர்களுமான அர்தக்கர்ணனையும் பார்த்தனையும் 

யுத்தத்இல்பார்க்ச விருப்பமுற்று யுத்.தத்கை நி.றுத்இவிட்டு நின்றார் 

கள், பாண்டவன் வெளிப்படையாக வருத்தியடைரந்த கோபமுள்ள 

வனும் குற்றவாளியுமானகாணனைக் கோபத்துடன்பார்த்து மேச 

மானது பெருமழையால் (பூமியை) மறைப்பது போல ஒருகொடியில் 

அவளைக் குதிரையோடும் தேரோடும் ஸாரதியோடும் பாணங்களால் 
மூடினான். பிறகு, சரீடியினால் பாணங்களால்மூடப்பட்ட கர்ண 

னுடைய தேரைப்பார்த்து, குதிரைகளையும் தேர்களையும் யானைகளையு 

முடையவர்களும், பீஷ்மரை முதன்மையாகக்கொண்டவர்களுமான 

பரதச்ரேஷ்டர்களைச்?சாந்த யு.த்தவீரர்கள் அஆரவாரஞ்செய்தார்கள். 

பிறகு, மஹாத்மாவான அந்தக்காணனும் அர்ஜுன னுடையகைக 

ளால்விடப்பட்ட ௮ந்தறும்புகளை அம்புக்கூட்டங்களால் விரைவாகத் 

இருப்பி ௮டி,த்.துவிட்டு வில்ஓடலும் பாணத்துடனும்கூடி, பொறிக 
ளுடன்கூடின நெருப்புப்போல விளக்கினான், பிறகு கரஜனைகளா 

ஓம் தோளதட்டுதல்களாலும் ஸிம்மராசங்களாலும் கர்ணனைக் 
கொண்டான்ற கெளாவர்களுடைய சைகளுடன்கைகள்கொட்டு 
றெ ஒலியானது சங்கங்களாஓும் பேரிகளாலும் பணவங்களாலும் 

நெருக்யெதாகத்தோன்றிய து. பிறகு, கர்ணன், சான்குபக்கத்திலும் 
வாலைச்சுழற்றுசன்ற பெருங்கொடியைஉடையவளனும் ரஇகர்களுள் 
இறந்தவலும் செளாவர்களுள் மிகச்சிறப்புற்றவலும் காண்டீவுத்தி 

னால் மிக்கதுசையைஉண்டுபண் னுறெவலுமான இரீடியைப்பார்த்.துக்
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கர்ஜித்தான். குந்திபுத்னானஇரிடியும் கர்ணனைக் குதிரைகளோடும் 

கொடியோடும் சதத்தோடும் ஸாரதியோடும்கூடத் அுன்பழுறும்படி. 
செய்து ஸர்?தோஷத்தினால் விரைவாகப் பிதாமஹமையும் த்சோண 
ச்ருபர்கராயும்பார்த்து ஸிம்மராகஞ்செய்தான். கர்ணன் வேசமுள்ள 

கூர்மையான அனேகமயும்புக்கூட்டங்களை யுத்தத் இல் பார்த்தன்மேல் 

பொழிக்தான். மர்ஜுனனும் கர்ணனைக் கூர்மையுள்ள ஓம்புக்கூட் 

டங்களால் நன்றாகமூடினான். பழுஅபடாத சரமாரிகளைப்பொழிகன் 

றவர்களும் ௮ஸ்தாங்களை ௮.றிந்தவர்களுமான ௮வ்விருவர்களுக்கும் 

பெரும்போர் ஈடந்தது, ஜனங்கள் ஒருகொடிப்பொழு தில் (அவ்விரு 

வரையும்) சாஹுஈவினிடத்தினின்றுவிபெட்ட சர்தர ஸ-டூர்யர்களைப் 
போல (சரக்கூட்டினின்றும்விம்பட்டவர்களாக)க் கண்டார்கள். பார் 

தீ.தனால் கொல்லப்பட்டவர்கஞம் யெளவனமுள்ளவர்களும் ௮ழூய 

தலைமயிர்களையுடையவர்களும் தங்கத்தனாலும் எஃகினாலும்செய்யப் 

பட்ட கவசமணிர்த சரீசமுள்ளவர்களுமான தேர்வீசர்கள் இமயமலை 
ச்சாரலில் வெட்டப்பட்டமாங்கள்போல யுத்தபூமியில் (விழுக்து) மரி 

த்தார்கள். காண்டீவத்தை வில்லாகக்கொண்ட அுந்தஅர்ஜுஈனன் 

யுத்தத்தில் ௮வவிதமாகப் பகைவர்களைக்கொன்று அவர்களை ஊதி 

னான்) வெய்யில்காலத்துமுடிவில் ௮க்கியானது காட்டை.க்கொளு 

த்துவதுபோலயுத்தத் தில் (பகைவர்களை எரித்துக்கொண்டு) மூலைத் 

தசைகளிலும் இசைகளிலும் ஸஞ்சரித்தான். காற்முனது வஸக்த 

காலத்தில் உலர்சக்தஇலைகளை இறைப்பதுபோல, ௮இரதனானகரீடி 

யானவன், பகைவர்களை ஊதிக்கொண்டு போர்க்களத்தில் தேசோடு 

எஞ்சரித்தான், அ௮ழகியகிரீடத்தை௮ணிக்த அர்ஜுனன், இக்தான் 

யுத்தத்தில் சத்ருக்கசாஒட்டுவது'2பால அக்தவிரர்களான சதிகர்க 

ளுடையகூட்டத்தை ஒடும்படிசெய்து றந் தபாணக்களால் ௮னேக 

சத்ருக்கூட்டங்களை மூடினான். சூரனும் கெளரவர்களுள்சிறக் சவனு 

மான கிரீடியானவன், அப்பொழுது கர்ணனைப்பார்த்துக் கரஜித்துக் 

கொண்டு சொல்லலானான். 
கர்ண? *யுத்தத்தில் எனக்குஸமானன் ஒருவனும்இல்லை * 

என்று ஸபையின்ஈடுவில் பலவாருகப் பொருத்தமில்லாமல் நீ பேசு 

இருயல்லையோ? அதற்கு (ஸமயம்) இப்பொழுது வந்துவிட்டது. 

ஸபையில் ஆண்மையை ௮.திகமாகப்பேசி முக்யமான தாமத்தைவிட்டு 

விட்டு, நீ செய்யவிரும்புறகார்யம் உன்னால் செய்யத்தகாததென்.று 

நினைக்கறேன். சாதாபுதர! உன்னால் முன்பு * எனக்குஸமானன் ஒரு 
வனும்இல்லை” என்று சொல்லப்பட்டவாரததையைக் கெளசவர்க 

“ற ௩௪
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னால் அப்பொழுது ஸ்பையில் துன்பப்படுத்தப்பட்டவளான பாஞ் 

சாலியைப்பார்த்திருந்ச (என்னிடத்தினின்ற) இப்பொழுது அந்தச் 
செய்கையின்பலனைத் தனியே ௮னுபவிப்பாயாக, கெட்டபுச்தியுடை 
யவனே ! ராதாபுத்£! தர்மபாசத்தால் கட்டுப்பட்டி ரர தஎன்னால் உன் 

னுடைய எந்தப்பாபச்செய்கையானது பொறுக்கப்பட்டதோ அந்தப் 

பாபச்செய்கையினுடையபலனை அ௮னுபவிப்பாயாக, கர்ண. இங்கே 

வா. இப்பொழுது என்னோடு இவ்விடத்தில் யுத்தஞ்செய். அந்தக் 

கெளரவரனைவரும் ஸைனிகர்களுடன் கூட (நம்மிருவருடையயுத்தத் 

தையும்) பார்த்துக்கொண்டிருக்கட்டும். சாதாபுத்ர.! இப்பொழுது 
தான் நீ என்னுடையயுத்தத்இனின்றும் ஒடினாய். உன்னுடைய இளை 
யஸஹோதானோ சொல்லப்பட்டுவிட்டான். 8 என்னகாரணத் இனால் 

உயிசோடிருக்கிறாய் ? உன்னைத்தவிர வேறு எந்தமனிதன் உடன்பிறர் 
தவனைப் பறிகொடுத் துப் போர்க்கள த்தையும்விட்டுஓடி. ஸா .துக்களிட 

ங்களில் (தன்னை அண்மையில்) கிலைபெற்றவனென்று இவ்விதம் 

சொல்லிக்கொள்வான் ”” என்றான், 

கர்ணன், பார்த்த. வாக்கனால்சொல்லுகறதை நீ செய்கை 

யினால் ௮னுஷ்டி ததுக்காட்டு, பூமியில் செய்கையினால் ஒப்பில்லா த 
என்னைகாட்டிலும் 8 வாச்கினால்மாதாம் விசேஷிததவன், பார்த்த! 
உன்னுடைய அ௮வவிதமான பசாக்சரமத்தைக் காணாததனால், முன்பு 

நீ பொறுமையுடனிருநர்தது இறமையில்லாமையாலென்று எண்ணி 

னோம். சர்மபாசத்தால் கட்டுப்பட்டு முன்பு நீ பொறுத்திருந்தது 

போலவே இப்பொழுதும் கட்டுப்பட்டிருக்கையில் கட்டுப்படாத 
வன் என்று எண்ணுகிறாய். நீ ப்[இஜ்ஞைசெய்தபடி ars ao 
வாஸம்செய்யவில்லை. துன்பமுற்றவனானநீ பொருளிலுள்ளபேசாசை 
யினால் ப்ர திஜ்ஞாசால,த்தைக் குறைப்பதற்கு விரும்புஇருய். பார்த்த! 

இந்த்ரன் நேரில்வர்து உனக்காகப் போர்புரிந்தாலும் பராக்ரமத் 

தைக் காண்பிச்கப்போகின்ற எனக்குக் கொஞ்சமேலும் வருத்தம் 

இடையாது. ஐ! அர்ஜுனா! நீவிரும்பியது இதோவிசைவில்வந்து 

விட்டது. என்னுடன் நீ போர்புரிவாயாகில் இந்தச்சண்டையில் 
உன்னுடையபலத்தை நான்பார்ப்பேன் ” என்றுகூறினான். கர்ணன் 

இவ்வா.றுசொல்லிக்கொண்டும் கவசங்களைப்பிளக்கன்ற அம்புகளை 
எய்துகொண்டும் (பகைவர்களால்) ஜயிக்கப்படாதவனான பிபத் 
ஸுவை எதிர்த்.துச்சென்னான். மஹாசதனானபார்த்தன் விருப்பத் 
துடன் அந்தப்பாணங்களை ஏற்றுக்கொண்டான். பீபத்ஸுவான



விராடபர்வம், ௨௪௩ 

வன் காண்டீவம்என்கிறவில்லை காணொலிசெய்.து மழையைப்பொழி 
இன்றமேசம்போலப் பெரிதானசாமாரியோடு எ ிர்த்துச் சென்று 
யத்தத்தில் சர்ணனைச்கொல்லவிரும்பி (அவன்மீது) ௮னேகபாணங் 
களை விடுத்தான், வாயுவின்வேகத்தை மலைதாக்குவதுபோல ௮௫ 

தப்பாணக்களாக் கர்ணன் எற்றுக்கொண்டு தாங்கினான். gos 
கூட்டங்களை இடைவெளியில்லாமல் அகாயமுழுமையும் சொரிகன் 
றவர்களான அவ்விருவர்களுக்கும் தேவாஸுரர்களுடைய யுத்தம் 

போலப் பெரிதானயுத்தம் ஈடந்தது. பயங்காமானவடிவமுள்ள 
மேகமண்டலங்கள் நான்குபக்கங்களிலும் உயரக்கிளம்பின, கர்ண 

னுக்கும் பார்த்தனுக்கும் யுத்தம்கேர்ர்திருக்கும்போது பூமியி 
லுள்ளபுழுதியானது பறந்தது; ஸ-டூர்யன் ப்சகாசிக்கவில்லை ; காற் 

றும் வீசவில்லை; அம்புகளால் நன்குமூடப்பட்ட .ஐகாயமான.து 
ஒசேநிழல்போலாகியது) காண்டீவச்தினுடைய ஒலியும் ௮வவா 

றே கர்ணனுடைய வில்லின்ஒலியும் எரிக்கப்படுகின்ற மூங்கல்களு 
டைய ஒலிபோல அதிபயங்காமாகத்தோன்றின, அர்ஜுஈனனோ 
குதிரைகளையும் யானைகளையும் தேர்களையும் நாசம்செய்துசொண்டு 

அ௮ந்தலைன்யத்தைக் கொர்தளிக்கச்செய்தான். பலமுறை கர்ணனை 

யும் அடித்தான். பிறகு, சறந்தகைகளுள்ளபார்த்தன் காணனுடைய 

வில்லை ௮றுத்தான். அ௮றுக்கப்பட்டவில்லையடையவனான கர்ணன், 

பிறகு வேகத். துடன் சக்இ.ஐயு.தத்தைஎ.றிந்தான். பார்த்தன் போர்க் 
களத்தில் ௮ந்தச்சக்திஆயுதத்தைக் கூர்மையுள்ள அம்புகளால் 

துணித்தான். பிறகு, பார்த்தன், கர்ணனைப்பின்தாடாந் துவந்தவர் 

களையெல்லாம் காண்டீவத்இனின்றுவிடுபட்ட பாணங்களால் யம 
னுடையவீட்டுக்கு அனுப்பினான். பார்த்தனுடைய பாணங்கள் 

போூறெவழியில் அடிக்கப்பட்டவைகளும் பொன்மயமான கச்சை 
களுள்ளவைகளும் ௮ம்புக்கூட்டங்களால் ௮ச்சர்யகாமானவைகளும் 

அக்னித்திளால் வயாபிக்கப்பட்ட மலைகள் போன்றவைகளுமான 

யானைழசசுகள் பூமிமுழுதையும் மறைத்துக்கொண்டு விழுந்தன. 

ஸ-௫ர்யகுமாரனான கர்ணன், முதலில், சத்ருக்களுடையவேனைகளை 

காசஞ்செய்பவைகளும் ௮மானு ஷங்ககர மான கார்யங்களைச்செய் 

இன்ற முக்தப்பார்த்தனைப் பொருமல் ் (பாணங்களுக்கு) இலக்காகச் 

செய்தான், பிறகு, காரணன் (காண்கயிற்றினின்று) இழுத்.துவிடப் 

பட்ட சான்குபாணங்களால் தனஞ்சயனுடையகு இரைகளையும் ஆறு 

பாணங்சளரல் ஸாரதியையும் பத் .துப்பாணங்களால் (மறுபடியும்) குதி 

ரைகளையும் ௮றுபதுபாணங்களால் பார்த்தனையும் மூன்றுபாணங்க
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ளால் அவ லுடையகொடியையும் அடி. த்தான், பொறிகளால் ப்ரகா 

சிக்ன்றதும் பபங்கரமானசப்தமுள்ள தும் கோபமாறெ விறகுள்ள 

தும் கொடியாறெ நுனியுள்ளதும் பாணங்களாகறெ ஜவாலைகளுள்ள 

ம் அஸ்தரங்களின்காற்றாகற பயங்கரமான சாற்றுள்ள துமான Hi 
ணனாபெரெருப்பானத பார்.த்தனாகிற உலர்ந்தகாட்டைக் கொளுத்த 
எண்ணககோண்டதுபோல ப்ாகாசித்தத, தன்னுடைய தேருருளை 

கள் சங்கம் இவைகளுடையசப்தமாகிற பயங்கரமான இடிமுழக்க 

முள்ள தும் ௮சைக்துகொண்டிருக்கற கொடித்துணிகளாகிற ப்ரகா 

க்கின்ற பயங்கரமான மின்னல்களுள்ள தும் சஸ்தரங்களும் பாணங் 

களுமாகிற நீர்த்தாரைகளுள்ளதுமான பார்த்தனுறெமேகமான.து 

கர்ணனாகிறெநெருப்பை ஈன்றாகத் தணித்தது. அந்தக்காணனால் யுத் 

தத்.இல் மிகவும் ௮டிக்கப்பட்டவனும் கெளரவர்களுள் சிறர்தவனும் 

RuFo gi காண்டீவத்தை வில்லாகக்கொண்டவலுமான கிரீடியான 

வன் தூங்கும்போது எழுப்பப்பட்ட ஸிம்மம்?போல (கோபக்கொ 

ண்டு) கர்ணனைக் கொல்வதின்பொருட்டு ௮௧5 விரைவைஅடைங் 

தான், ஆச்சர்யகரமானவிர்யமும் செப்கையுமுள்ள அந்தக்கிரீடியான 

வன் ரெணஸமூ ஹ்ங்களுள்ள ஸடர்யன் இவ்வுலகங்களைத் தபிக்கச் 

செய்வதுபோலப் பாணஸமூஹங்களால் கர்ணனுடையாதத்தை ஈன் 

ரூக.த் தபிக்கச்செய்துகொண்டு போர்க்களத்தில் ப்ரம்மாஸ்தாத்தை 

ப்ரயோடுத்தான். யானையால் அடிக்கப்பட்ட யானை த்தலைவன்போன்ற 

HS HQ as கூர்மையுள்ளறும்புகளைத் தூணிசத்தினின்றெடு 

தீது வில்லைக் காதுவரையில்இழுத்துப் பிறகு பாணங்களால் ஸ-டுத 

புத்னை அடித்தான். பிறகு, ௮ந்தப்பார்த்தன் பசவானானமஹேர்த் 

ரன் வஜ்ராயுதங்களால் பர்வதத்தைப்பிளப்பதுபோல அந்தக்கர்ண 

னுடைய இரண்டுகைகளையும் தலையையும் நெற்றியையும் கழுத்தை 

யும் மார்பையும் தோள்களையும் சைகளுடையநடுவையும் யுத்தத் இல் 

(பாணங்களால்) பிளந்தான். பலசாலியான அர்தவைகர்த்தனன் பார் 

தீதனால்விடப்பட்ட பாணங்களைப் பொறாமல் யானையினால்ஜயிக்கப் 

பட்ட யானைபோலப் பார்த்தனுடையபாணங்களால் தபிக்கச்செய்து 

வெல்லப்பட்டு யுத்தகள த்தைவிட்டு ஒடினான்.
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ஐம்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
——— HHS 

(அர்ஜுனன் தீரோணரடன்யுத்தம்சேய்ததும்; இடையில் ௮ச் 
வத்தாமா வந்ததும், த்ரோணர் தோற்றேடியதும்,) 

  

பார்த்தன், ஸ-டுரயகுமாரனானகர்ணன் ஜயிக்கப்பட்டதைக் 

கண்டு விசாடபுதாரனைப்பார்த்து, '*சாஜகுமார! நீ உறுஇயாயிரு, யுத் 

தத்தில் ஈமக்கு ஜயம். சத்ருக்களுக்கு மயிர்க்கூச்சலுண்டாக்கக்க டிய 
தான சங்கத்தைத் தைர்யத்துடனும் பரபாப்பில்லாமலும் மார்பும் 

கண்களும் கலங்காமலிருச்கும்படியும் ஊதப்போகிறேன். நீ யுத்த 

களத்தில் என்னுடைய சார்யரானத்சோணரிருக்கெ இடத்துக்கு 

விரைவாசுச்செல், ? என்றுகூறினான். அவ்வாறு போர்க்கள த்தில் 
விளையாடுகின்ற அர்ஜுன ுக்குப் பலமும் ஆண்மையும் தேஜஸுும் 

சுறுசுறுப்பும் பெருகின. அக்தஆச்சர்யத்தைப்பார்த்து உத்தானைப் 

பயம் ௮ணுகென, உத்தரன், ** கூர்மையுள்ள ஓம்புக்கூட்டங்களை 

விடுகின்ற உம்முடைய இவயாஸ்த்சங்களையும் உமதுபராக்சமத்தையுங் 

கண்டு என்மனம் மிக்கமயக்கமுற்றிருக்கறது. பாதச்சேஷ்டரே! 
என்மனமானது பயத்தால் இரண்டுபட்டிருக்கிறது, முன்பார்த்த 

சாத உம்முடையகாண்டீவத்தின் சப்தத்தையும் வில்லைமிசஇழுக்கின்ற 

உம்முடைய பாஹுபலத்தையும் தரிவிச்மாவதாரகாலத்தில் விஷ் 

ணுவினுடையதேஜஸ்போன்ற (ஒருவராலும்) அவமதிச்கமுடியாத 
உம்முடைய தேஜலையும் பார்க்கிறேன்” என்றான், உத்தான், ஆச் 
சர்யகரமான அந்தக்காண்டீவத்தையும் கரீடியினால்விரைவாகவிடப் 

படுன்ற பாணங்களையும் பார்த்துப் பயந்து போரினிடையில் st 

ஜுானனைப்பார்த்து, நான் உம்முடையகுதிரைகளை நடத்தச் ௪க்.இ 

யற்றவனாயிருக்கறேன் '” என்றுகூறினான். பசைவர்களைச் கொல்லு 
பவனும் காண்டிவத்தை வில்லாகக்கொண்டவனுமான மராஜுனன், 

௮ந்தஉத்தானைப்பார்த்துக் சொஞ்சம்சிரித் து, உத்தர! கான் துனை 
வஞைஇருக்கும்பொழு.து உனக்கு எங்கிருந்து பயமுண்டாகும் ? 

(ைர்யத்துடன்) போ, குதிரைகளைத்தட்டிக்கொடுத்து ஈடத்து 
என்றுசொன்னான், ..ுக்தத் தனஞ்சயனால் தேற்றப்பட்ட விராடபுத் 
சன் குதிரைகளை விரைவாக நடத்தினான். மஹேந்தானுக்கொப்பான 

தனஞ்சயனும் வில்லைஇழுத்.து சாணொலிஉண்டாக்கனான். இழிவான 

கார்யத்தைச் 'செய்யாகவனான அர்ஜ. :னன், மறுபடியும், உத்தானைப் 

1 6 அவ்யக்ர? என்றபாடம் கொள்ளப்பட்ட த, 
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a, சீ (இ 54) அசசர்களின்கூட்டச்தில் கயனைமடையத்சச்சவ 

னல்ல, ராஜபுதிர. ரீ அ.திசசைய தை உண்டுபண்ணிக்கொண்டு 

போர்க்சளத்தில் அரசாசகளோி போச்புரிகின்ற என்லுடையசேரை 

ஈடத்.து”” என்றுசொன்னான். ஒப்பற்றஒளிபொருர்.தியவலும் 1 Asi 

களுள் சிறந்தவலும் பாண்டுவின்மை தனுமான பிபத்ஸு அந்த உத் 

தசனைப்பார்த்து இவ்வாறு சொல்லிவிட்டுப் பாரத்வாஜரைக்குறித்து 

மறுபடியும் கூறலானான். 

: ௮க்னிஜ்வாலைக்கொப்பான தும் ஸ்வாணமயமான தண்டத்தின் 

மீது தூக்கிநிறுத்தப்பட்டதும் கொடித் துணிகளால் அலங்கரிக்கப் 

பட்டதுமான பொன்மயமான இந்தவேதியானஅ காணப்படுறெவிடத் 

தில் என்னை நடத்்திக்கொண்டுபோ, உனக்கு மங்களம். உத்தம 
சான தரோணரை எதிர்த்துப் போர்புரியபப்போகறேன். பாத்வாஜ 

ருடையபுத்ரரும் ஆசார்யரும் மஹாத்மாவமான தசோணரோடு கான் 
யுத்தம்செய்யப்போகிறேன். செர்கிறமுள்ளவைகளும் ஈன்றாக (பாச 
ததை) சுமக்குர் தன்மைபொருந்தியவைகளும் எல்லாப்பழக்கங்களி 

௮ம் மிக்கதேர்ச்சியெடைந்தவைகளும் ப்ரகாசிக்கன்றவைகளுமான 

குதிரைகள்கட்டப்பட்ட சிறந்தாதத்தில் விற்றிருப்பவரும், சாரும், 
ஆயுதம்பிடி தீ தவானைவருள்ளும் சிறந்தவரும், ப்சகாசிக்கன்ற வைடூர் 

பத்.துக்கொப்பானவரும், சிவர்தகண்களும் இனியகாட்சியும் ஸூடூர் 
யனைப்?2பான்ற தேஜஸுுமுள்ளவரும், பலமும் வீர்யமும்பொருர் 
இயவரும், உலகங்களிலுள்ள எல்லாவில்லாளிகளுள்ளும்சிறந்தவரும், 

எல்லாஉலகங்களிலும் பூஜிக்கப்பட்டவரும், நீதியில் ப்ருஹஸ்பதிக் 

கும் சுக்ரலுக்குமொப்பானவரும், பு.த்திசாலிகளுள் Apa sap, 
லகஷணங்களுடலும் 'அங்கங்களுடனும் உபாங்கங்களுடலும்கூடின 

சான்குவேதங்களையும் கனுரவேதத்தையும் ப்ம்மாஸ்தாரத்தையும் புரா 

ணத்தையும் இதிஹாஸத்தையும் தண்டநீதியையும் மனு,நூலையும் 

முற்றிலும் ஈன்குகற்றுத் தம்மிடம் நிலைபெறச்செய்தவரும், பொறு 

மையும் இக்த்ரியகிக்ர ஹமும் ஸத்யமும் தேசஜஸுஈம் மென்மையும் கபட 
மின்மையுமான பலகுணங்களநிலைபெற்றவரும், ப்சாம்மணர்களுள்சற 
ந்தவறும், எப்பொழுதும் என்னிடம் ப்ரியமுள்ளவரும், எனக்கு 
எப்பொழுதும் இஷ்டருமான இர்தத்சோணருடன் நான் இப்பொ 

1 ஜிலரம், ஆதிபர்வம் ௫௬ - ம் பச்சம் குறிப்பிற்சாண்ச,



விராடபர்வம், ௨௪௭ 

முது க்ஷத்ரியதார்மத்தைமுன்னிட்டு யுத்தஞ்செய்யப்போகறேன். 
உத்தா! கையால், இப்பொழு.து என்னுடையிறந்தாதத்தை சா 

ர்யரிடம் கொண்டுபோ, எனக்கும் அவருக்கும் (ஈடக்கப்போகற) 

௮த்புதமான மற்றொரு யுத்தத்தையும் பார்!” என்றுசொன்னான், 
இவ்வாறுசொல்லக்கேட்ட உத்தரன், ௮ந்தத்சோணனாக்குறித்துக் 
குதிரைகளைத் தூண்டினான். அ௮ர்ஜுஈனனுடையாதமானது த்சோண 

ருடைய சதத்தைநோக்க வந்தது. போர்க்களத்தில் தேருடன் வேக 

மாகவருகன்ற பாண்டுகுமாரனான அந்தப்பார்த்தனை தரோணரும் 

மதங்கொண்ட தர்யானையை மதங்கொண்ட மற்றொருயானை எ திர்ப் 

பதுபோல எதிர்த்தார். சிறந்தசைகளுள்ளவனான அந்தக் குந்திபுத் 

ரன் பொன்மயமானதேருள்ளவரும் வேகமாய்எ இர்த்.துவருகின்றவரு 

மான ௮ந்தஆசார்யரைக்கண்டு இருகைசளையும் குவித்துக்கொண்டு 

பின்வருமாறு சொல்லலானான், 

: நாங்கள், செய்ததற்கு ப். திசெய்யஎண்ணி, வன த்தில் வாலஞ் 

செய்தோம். யுத்தத்தில் (ஒருவராலும்) ஜயிக்கமுடியாகவசே! எங் 
கள்விஷயத்தில் எப்பொழுதும் நீர் கோபம்செய்யத்தக்கவால்லீர், 

தோஷமற்றவ! நான் முதலில் உம்மால்லுடிக்கப்பட்டுப் பிறகு 
உம்மை௮டிக்க விரும்புகிறேன். அதை நீர் பொறுத்துக்கொள்ள 

வேண்டும்” என்.றுசொன்னான். பிறகு, பேரிகளும் படஹங்களும் 

முழங்ெ. அர்ஜுஈனன் சங்கத்தை ஊதினான். படைமுழுவதும் பொ 

ங்குதிறகடல்போலக் கலக்கமுற்றது. பிறகு, ௮க்தத்சோணர் (அர்ஜ-ு 

னன்மீது) இருபதுபாணங்களைவிடுத்தார். கைச்சுறுசுறுப்புள்ளபார்த் 

தீன் அவைகளைத் தன்னிடம்வருவதற்குள்ளாகவே துண்டித்தான். 
பிறகு, வீர்யசாலியானச்சோணர் ஹஸ்தலாகவத்தைக்காட்டிப் பார் 
த்தனுடையதேரின்மீது ஆயிரம்பாணங்களைத் தொடுத்தார். இவ் 
வாறு தசோணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் யுத்தம்ஈகடந்தது. போரில் 
௮ன்னப்பறவைகளின் நிறம்போன்ற நிறமுடைய கு திரைகளோடுசேர் 
ந்திருக்கிற மிக்கவேகமுள்ள சவப்புக்கு திரைகளைக்கண்டு பாமாஜனமங் 
கள் வியப்புற்றார்கள், பகைவர்களைவாட்டுறவரான அந்தத்சோணா 

சார்யர் பார்த்தறுடையதேசைத் தேரினால்தாக்கி ஸந்தோஷத்துடன் 

அப்பொழுது பாண்டவனை எதிர்த்தார். தரோணர் பாண்டவன்இவ 

ர்களுடைய கொடிகள் ஒன்றோடொன்று சேர்க்கைபெற்றதுபோலிரு 

ப்பதைப்பார்த்,துக் கெளரவர்களுடைய பெரியஸேனையானது அடிக் 
கடி. மிக்சஈடுக்கமுற்ற,து. கொடியவைகளும் கூர்மையான முளையுள்ள 

வைகளும் மிக்கதளியுள்ளவைகளுமான பாணங்களை த் தொடுக்கின்ற



௨௪௮) ஸீமஹாபாரதம், 

ஆசார்யருக்கும் ௮ர்ஜுனலுக்கும் ௮வ்விகமானயுத்தம் நடந்தது. 

வீர்யத்தால்கிறைர் தவர்களும் சஇகர்களும் விர்யத்தைவெளிப்படுத் 
இனவர்களும் பலசாலிகளும் ப்ரஸித்தமானசெய்கைகளுள்ளவர்களும் 
ஜயமடைவதற்காக சரமத்தைஅடைர்தவர்களும் உலகத்தில் ௮இசதா 

களும் பகைவர்பட்டண த்தைஜயிக்கின்றவர்களும் ௮ம்புக்கூட்டங்க 

ளைச் தொுக்னெறவர்களும் ஆசார்யசிஷ்யர்களுமான அவ்விருவிசர் 

களையும்பார்த்து க்ஷத்ரியர்கள் மயக்கமடைந்தார்கள். தரோணருக் 

கும் அ௮ர்ஜுனலனுக்கும்ரோர்த தவர்த்வயுத்தத்தில் மனிதர்கள் எல் 

லோரும் ஆச்சர்யமடைந்தார்கள். (இவ்விஷயமான) வார்த்தையைச் 

சொல்லுகின்ற மனிதர்களுடைய அவ்விதமான பெரியசப்தமான து 

கேட்கப்பட்டது. ௮ர்தயுத்தமுனையில்கிற்கின்றஜனங்கள்,கோபங்கொ 
ண்டுநெருக்கப்போர்புரினெற மஹாரதர்களான அவ்விருவர்களையும் 
நன்றாகப்பார்த் து, * போர்க்களத்தில் தசோணருடன் அர்ஜுனனைத் 

தீவிர வேறுஎவன் யுத்தம்செய்யத் தகுந்தவன் ? ௮ரஜஈனன் ஆசார்ய 

சோடுபோர்புரிவதால் இந்தக்ஷத்ரியதாமம் பயங்காமானது '” என்று 

சொல்லிக்கொண்டார்கள். (பகைவர்களால்) ஜயிக்கப்படா தவர்களான 

அவவிருவர்களும் ஒருவரையொருவர் ௮ம்புக்கூட்டங்களால் மூடினார் 

கள், போர்க்களத்இல் ௨ இத்திருக்கின்ற இரண்டு ப்ளயகாலஸூர்யர் 

கள்போல விளங்கினார்கள். தரோணர் அப்பொழுது ௮திகமானகோ 
பலங்கொண்டு ஸ்வர்ணமயமான பின்புழமுள்ளதும் (பகைவர்களால்) 
நெருக்கமுடியாததுமான பெரியவில்லை காணொலியிடும்படி செய்து பல் 

குனனைஎ திர்த் துப் போர்புரிந்தார். ௮வர் அர்ஜுன னுடையதேசைப் 
பாணமயமானவலைகளால்மூடி ஒளியுள்ளவைகளும் சாணையில்திட்டப் 
பட்டவைகளுமான அம்புகளால் இசைகளை ஈன்ருகமூடினார். அப்பொ 
(ps, மஹாரதனான வாஜுஈனன் மிக்கவேகமுள்ள ௮னேகபாணங்க 
ளால் த்சோணரை அடித்தான், மழைக்காலத்தில் நீருண்டமேகமா 
னது மலையின்மேல் மழைத்தாரைகளைப் பொழிவ துபோலப் பல்கு 

னன் (பாணங்களை தரோணாரமீஐ) பொழிந்தான். பசத்வாஜருடைய 
புத்ாரான தரோணாசார்யர் பொன்மயமானவைகளும் பற்பலவகைப் 

பட்டவைகளும் வில்லினின்.று விடுபட்டவைகளுமான மும்புகளால் 

அர்தஅர்ஜுுனனுடைய உத்தமமானசதத்தை ஈன்றாகமூடினா், புஜ 

பலமுள்ளவலும் அளவிடமுடியாத தைர்யமுள்ளவலுமான அர்ஜுன 

னும் அவ்வாறே இவ்யமானதும் சத்ருக்களைக்கொல்லுகின்றதும் சற 

ந்தவேகமுள்ளதாசப் படைச்கப்பட்டதும் (௪,த்ருஸம்ஹாரகார்ய) பார 

த்துக்கு ஸா.தனமாயிருக்கன்றதும் உத்தமமுமான காண்டீவம்என்



விராடபர்வம், ௨௭௯ 

இறவில்லை வளைத்து ௮சனை காணொலியிடும்படிசெய்.து பற்பலவிதங்க 

ளும் ஸ்வர்ணத்தால்செய்யப்பட்டவைகளுமான அ௮னேகபாணங்களை 

ப்ரயோடித்து த்ரோணருடையாதத்தைமாடி விளங்கினான் ; ௮வரு 
டையவில்லினின்.று விடுபட்டபாணங்களைச் தன்பாணங்களால் தடுத் 

தான். பார்க்கதுழயெவலும் மஹாரதனுமான பார்த்தன் எல்லாத்திக் 

குக்களிலும் ஒரேமையத்தில் ௮ஸ்த்ரங்களை ப்ரயோகித் துக்கொண்டு 

ரதத்துடனே எல்லாப்பக்கத்திலும் ஸஞ்சரித்தான். குர்.இபுச்னை 

பாண்டவன் கைப்பழக்கத்தால் கொடியபாணங்களை எடுப்பதையும் 

தொடுப்பதையும் விடுப்பதையும் ஜனங்கள் பார்க்கமுடியவில்லை. ௮வன் 

நான்குபக்கத்திலுல் ஆகாயத்தைப் பாணங்களால் ஒசேகிழலுள்ள து 

போலச் செய்தான். பிறகு, பனியினால் (மூடப்பட்ட) மலைபோல 
(பாணங்களால்மூடப்பட்ட) தசோணர் சண்ணுக்குத்தோன்றவில்லை, 
ராஜசே / அனேகயும்புகளால் அர்ச்சிக்கப்பட்டமிகச்சிறந்த பார்தத 

னுடைய சரீரமானது கிரணங்களால்மலாக் திருக்கும் ஸ-டர்ய னுடைய 

சரீரம்போலிருக்தது. அம்புக்கூட்டங்களைத் தொடுக்கின்றவலும் 

மஹாத்மாவுமான அர்ஜுனனுடைய அப்படிப்பட்டகோசமானபாண 

ங்களை யுத்தத்தில் (சத்ருக்களை) ஜயிப்பவசானத்சோணரும் சிதறவுடி. 

த்து, ஆகாயத்தில் இருளைவிலக்்க ப்காசிக்கன்றஸ*ர்யன்போல விள 

Baer, அக்னிசக்ரத்துக்கொப்பானதும் பயங்காமானதும் யுத்தத் 
இல் வட்டவடி.வமாகச்செய்யப்பட்ட தும் மிகப்பெரிதும் மேகத்தினு 
டைய இடிமுழக்கம்போன்ற முழக்கமுள்ள துமான வில்லையிழுத்.தப் 

போர்க்களத்தில் அடிக்கடி பாணங்களைஎய்கின்ற (அர்ஜுனனை) 
கெளசவர்கள் கண்டார்கள். பிறகு, இடிமுழக்கத்துக்கொப்பான 

தீசோணருடைய வில்லின்பெரியஒலியும் ௮ப்பொழுது ஜனங்களால் 

எல்லாத் இக்குக்களிலும் கேட்கப்பட்டது. பாகச்ரேஷ்டரே! ௮து 
லைன்யங்களுக்கு ஆச்சர்யகாமாகஇருக்தத, அளவிடமுடியாத பல 
முள்ள தீசோணர் புடம்போட்டதங்கத்தால் செய்யப்பட்டவைக 

ளும் ப்ரகாசிக்கன்றவைகளும் ௮ச்னிபோன்றவைகளுமான ௮ம்புக 
ளால் இக்குக்களையும் ஸூர்ய(னுடையஒளியையும் மூடினார். பிறகு, 

பொன்மயமான கட்டுக்களுள்ளவைசளும் ௮ழுக்திய கனுக்களுள்ள 

வைகளும் ஆசாயத்தை௮டைந்து ஸஞ்சாரம்செய்கின்றவைகளுமான 

பாணங்களுடைய அனேககூட்டங்கள் காணப்பட்டன. சசோண 

ருடைய வில்லினின்று பாணங்கள் தோன்றின, ஒன்ற௮ுபோலத் 

தொடர்ச்சியாசவிளங்குன்ற பெரியபாணங்கள் காயத்தில் ௮ன் 
னப்பறவைகளுடையவரிசைகள்போலக் காணப்பட்டன. இவ்வாறு 

" Dp me



௨௫௦ ஸரீமஹாபாரதம். 

பொன்னால் அழகுசெய்யப்பட்டி ர௬ுக்ன்ற அ௮னேகயும்புகளை விடுக 

இன்ற அவவிருவிராகளும், ஆகாயத்தை எரிஈக்ஷத்ரங்களால் சூழப் 

பட்டதுபோலச் செய்தார்கள், கழுகிறகுகளும் மயில்தோகைகளும் 

பூண்ட ௮வ்விருவருடையபாணங்களும் சரத்காலத்தில் ஆகாயத்தில் 

(ஸஞ்சரிக்கன்ற) மதங்கொண்ட ஸாரஸபக்ஷிகளுடைய வரிசைகள் 

போலக் காணப்பட்டன. மிகுந்தகோபங்கொண்ட ௮வவிருவருக் 

கும் மிகக்கொடுமையானதும் வியப்பைத்தாத்தக்கதும் மனத்தினா 

லெண்ணமுடியாததுமான அந்தயுத்தமானது, வருதாரனுக்கும் இந் 

தீனுக்கும் நடந்ததுபோல நடந்தது. இரண்டுபெரியயானைகள் ஒன் 

றைஒன்.று௪ திர்த்துக் கொம்புகளுடைய நுனிகளால் ௮டி.த்துக்கொள் 

வதுபோல அவர்கள் (காதுவரையிலும்) பூர்த்தியாக இழுத்துவிடப் 

படும் அம்புகளால் ஒருவசையொருவர் அ௮டிச்துக்கொண்டார்கள். 

பிறகு ஜயசாலிகளுள்உத்தமனான அர்ஜுனன் அசார்யமுக்யரால் 

விடப்பட்டவைகளும் சாணையில் தீட்டபபட்டவைகளுமான ம்பு 

களைக் கூர்மையானபாணங்களால் தடுத்தான். கொடியபராக்ரமமுள்ள 

தனஞ்சயன் தன்னை உக்ரஸ்வரூபியாகவும் இர்த்சஸம்பர்தம்பெற்றவ 

ஞுகவும் வெளிக்காட்டிக்கொண்டூ ௮னேகழும்புகளால் ஆகாயத்தை 

விரைவாக மூடினான். (பகைவர்களைக்) கொல்லவிருப்பமுள்ளவனும் 

புருஷரிற்சிறக் தவனும் பயங்கரமானகாட்சியுள்ளவனுமான அர்ஜு 

னனை தசோணர் கூர்மையும் ,அழுர்தியகணுக்களுமுள்ள௮ம்புகளால் 
அடித்தார். யுத்தத்தில் இறமையுள்ளவரும் ப்ரதாபசாலியுமான 

தீசோணர் முழுந்தினகணுக்களுள்ள௮ம்புகளால் அர் ஜுனனோடு 

விளையாடி. ச்சொண்டு ஸந்தோஷமுள்ளவரானார். சூரர்களும் nies 

தீர்களும் போரில்விளங்குகன்றவர்சகளுமான ௮வ்விருவர்களும் வகை 

வகையாக ப்சம்மாஸ்தரமுதலான இவ்யாஸ்தாங்களை ப்யோடத்துக் 
கொண்டு (ஒருவரையொருவர்) பிளந்தார்கள். யுத்தத்தில் சூரனான 

HE SLIT SOT தன்னுடையவீ/பத்தைக் காட்டிக்கொண்டு மஹா 

ஸ்த்ரவ்களா லும் பாணங்களாலும் மஹாதீமாவானத்ரோணசை மூடி. 

னான். பார்த்தன் ௮ஸ்தாரங்களால் ௮ஸ்தரங்களை த்தடுத். து த்சோணரை 

மூடினான். கோபங்கொண்டவர்களும் புருஷச்சேஷ்டர்களும் (ஒரு 

வர் ஒருவருடையபராச்ரமத்தை) பொருதவர்களுமான அுவ்விருவர்க 

ளுக்கும், மஹாபலிக்கும் இந்த்£லுக்கும் நடக்ததுபோல சணகளத் 

தில் யுத்தம்ஈடர்த.து, பாசத்வாஜரும் அர்ஜுனனும் யுத்தத்தில் 

மஹாஸ்தரங்களை வெளிப்படுத் தினா்கள். பாண்டவன் தோணரு 

டையலில்லினின்.மு ௮டிக்கடிவிடுபட்ட 65நத்ராஸ்தாத்தையும் வாயவ்



விராடபர்வம். ௨௫௧ 

யாஸ்தரத்தையும் அக்னேயாஸ்தாத்தையும் ௮ர்த௮ர்தஅஸ்த்ரத்தால் 
௮டி.க்கடி. விலக்கினான். இவ்விதம் சூசர்களும் மஹாவில்லாளிகளும் 

சாணையில் திட்டப்பட்ட சரங்களை த்தொடுக்கின்றவர்களுமான ௮வ் 
விருவர்களும் ஆகாயத்தைச் சரமாரிகளால் ஒரேநிழலுள்ளதாகச் 

செய்தார்கள். பிறகு, அர்ஜுனனால் விடப்பட்டு ப்சாணிகளமீது 

விழுகின்ற பாணங்களுடையசப்தமானது பர்வதங்களின்மீதுவிழு 

இன்ற வஜ்ராயு தங்களுடைய சப்தம்போலக் கேட்கப்பட்டது. வேக் 

தீரே? பிறகு, ரத்தத்தால் களைக்கப்பட்டயானைகளும் தேர்களும் குதி 
MEEK குஇிரைக்காரர்களும் பூத்திருக்கன்ற பலாசமாங்கள்போலக் 
காணப்பட்டார்கள். தசோணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நேர்ந்த 

அந்தத்வந்தவயுத்தத்தில் ஸைன்யமானது தோள்வளைகளுடன் ௮றுத் 

துத்தள்ளப்பட்ட கைகளாலும், பெரியதேர்களாலும், உடைத்துத் 

தள்ளப்பட்டவைகளும் பொன்னால் ௮லங்கரிக்கப்பட்டவைகளுமான 

கவசங்களாலும், தவஜங்களாலும், பார்த்தலுடையபாணங்களால் 

நான்குபக்கத் இலும் பீடிக்கப்பட்டவர்களும் கொல்லப்பட்ட வர்களு 

மான யுத்தவிரர்களாலும் மிகமயகங்கியதாகியது. பெரியகார்யக்க 
ளுக்கு ஸா.தனங்களாயிருக்கின்ற இரண்டுவிற்களையும் (௮ம்புதொடுப் 

பதால்) ௮இ௧ அசைவுள்ளனவாகச்செய்கின்ற வீரர்களான ௮வவிரு 

வரும் ஒருவரையொருவர் எரிக்கவிரும்பிச் சிறந்தஅம்புகளால் மூடி 

னார்கள், பிறகு, *தீசோணர் (பகைவர்களை) ஈன்கு௮டிப்பவனும் மஹா 

விர்யமுடையவனலும் உறுதியானமுஷ்டியையுடையவலும் (பகைவர்க 

ளால்) ௮ணுகமுடியாதவலும் எல்லாத்தைத்யர் களையும் ஜயித்தவலும் 

எல்லாவீரர்களுள்ளும் மஹாரதனுமானஅாஜுனனை எதிர்த்துப் 

போர்புரியும் காரணத்தால் செய்யமுடியாத கார்யத்தைச் செய்கிறார் ' 

என்று அந்தயுத்தத்தில் அவரைப் புகழ்கின்றவர்களுடையசப்தமா 

னது ஆகாயத்தில் தோன்றியஅ. வர்ஜுனனுடைய மதிமயக்கமில் 
லாமையையும், ௮ஸ்த்ரவித்தையிலுடைய ௮ப்யாஸத்தையும், லாகவத் 

தையும், தூசத்்இலிருப்பதையும்வீழ்த்தும்தன்மையையும யுத்தத் 
இல்கண்டு தசோணருக்கு ஆச்சர்யமுண்டாயிற்று, மஹாத்மாக்க 

ளான அவ்விருவருக்கும் மஹாபயங்காமான தும் உலகத் ஐக்குச் குழப் 

பத்தைஉண்பெபண் னுகன்றதும் கோசமுமான அ௮வ்விதயுத்தமானது 

தொடங்கப்பட்டு நெடுநேரம்நடந்தது. பிறகு, கோபமுள்ளவலும் 

பாதச்சேவ்டலுமானபார்த்தன் இவ்யமானகாண்டீவமென்றெ வில்லை 

யெடுத்துப் போர்க்களத்தில் இரண்டுகைசளாலும் இழுத்தான். B65 

௮ர்ஜஎனனால் விடப்பட்டசாமாரியான  விட்டில்பூச்சிகளுடையகூட்



௨௫௨ ஸீம்ஹாபாரதம், 

டம்போல இருந்தது, ௮வனுடையமும்புகளினிடையில் காற்றும் 
ஸஞ்சரிப்பதற்குச் சக்தியற்றகாயெது, அடிக்கடி அம்புகளையெடு 
ப்பது தொடுப்பது விடுப்பதா அர்ஜுன னுடையசெய்கைகளில் 

(ஜனங்களால்) சிறிதும் அவகாசம் சாணப்படவில்லை, சுறுசுறுப் 

புடன் ப்/யோகிச்சப்பட்ட ௮ல்.த்ரல்களுள்ள தும்மிக்கபயங்கரமுமான 
யுத்தம்நடர்துவரும்போது பார்த்தன் மேன்மேலும் ௮தஇிசிக்ரமாக 
வேறுபாணங்களையும் விடுத்தான். பிறகு, ௮ந்தப்போர்க்களத்இில் 

௮ழு£ தியகணுக்களுள்ள ஆயிரம் ௮ம்புகள் ஒசேஸமயத்தில் த்சோண 
ருடைய தேருக்கருகில் விழுக்தன. பாரதமேறே.! காண்டீவத்தைவில் 
லாகக்கொண்ட ௮ர்ஜஈனன் பாணங்களை தரோணர்மீது இறைக்கவே 
ஸேனையிலுள்ளவர்களுக்குப் பெரிதான ஹாஹாகாமம்உண்டாயிற்று, 
பாண்டவனுடைய அஸ்த்ரலாகவத்தை இர்தானும் சந்தர்வர்களும் 

அப்ஸாஸுகளும் அங்குவக் இருந்த மற்றவர்களும் புகழ்ந்தார்கள். 

பிறகு, பரதாபசாலியும் தோப்படைத்தலைவரும் அசார்யபுத்சருமான 
௮ச்வத்தாமா, தீரோணசை யுத்தஸமுத்சக் தில் மூழ்னெவராகக்கண்டு 

1 பெரிதான ரதிகர்களுடையகூட்டத்தோடுசேர்ர்து பாண்டவளை 
அம்புகளால் எதிர்த்துத்தடுத்தார். ௮வர் மஹாத்மாவான அர்ஜுன 
னுடைய ௮வ்விசமானசெய்கையை மனத் இனால்புகழ்க்தார் ; ௮ப்பொ 

மு.து ௮வன்மீது கோபத்தையும் செய்தார். கோபங்கொண்ட வந்த 

அச்வத்தாமாவானவர் மழைபொழிகன்ற மேகம்போலப் போரில் 
ஆயிரம்பாணங்களை இறைத்துக்கொண்டு பார்த்தனை எ திர்த்துச்சென் 
ரர். மஹாபாஹுுவான அவர் திரும்பி தீசோணரிருக்குமிடத்துச் 

கும் வந்தார், பார்த்தன், தரோணர் விலபப்போவதற்கு இடம்கொ 

டுத்தான், உத்தமமானபாணங்களால் உடை.ச்சப்பட்டசவசமும் த்வஜ 

Yd சதமுமுள்ளவரும் அடிக்கப்பட்டவருமான ௮ர்தத்சோணர் 
வேகமுள்ளகு இரைகளோடு ஸமமயத்தைப்பெற்.று விரைவாகப் சென் 
ரர். அப்பொழுது, த்சோணர் தோல்வி௮டைவிக்கப்பட்டிருக்கை 
யில் த்சோணபுத்சாவர் து காலதண்டத்தைஏர்தியவலும் சிவந்தகண் 
களையுடையவளலுமான யமன்போல யுத்தகளத்இல் நின்றார். 

  

I ஒருசொல் விடப்பட்ட த,



விராடபர்வம், ௨டு௩ 

அறுபதாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 
—— Brie — 

(அர்ஜுனன் அச்வத்தாமாவைக்காட்டிலும் மேலானவறானது.) 

வர்ஷிக்கின்ற மேகம்போலப் பெரியஅம்புச்கூட்டங்களைப் பொ 

ழிகின்ற பார்த்தன், வாடுவேகத்தை மலைதாங்குவதுபோல ௮ர்த௮ச் 

வத்தாமாவை எதர்த்துத்தாங்கனொன். வருதலும் இர்தானும்போல, 

அம்புக்கூட்டங்களைப் பொழிகின்ற அவ்விருவருக்கும் தேவாஸுஈர 

யூத்தத்துக்கொப்பான பெரியயுத்தம்ஈடந்தத, அப்பொழுது ஸூர் 

யன் பரகாசிக்கவில்லை; காற்றும் வீசவில்லை; ,ஐகாயமுழுதும் ௮ம் 

புகளால் நெருங்யெதாகச்செய்யப்பட்டு நிழலுள்ள துபோலாகிய து, 

இரண்டுயுத்தவிரர்களும் போர்புரியும்பொழு.து எரிஏன்றமூங்கில்க 
ஞூடையசப்தம்போல ௮ இயயங்காமான பெரிய சடசடஎன்னும் ஒலி 

உண்டாகியது, ௮சசசே அர்ஜுனன் யுத்தத்தில் ௮ந்தனுச்வத்தா 

மாவினுடையகு திரைகளை வலிமையற்றவையாகச் செய்தான். அந் 

தக்குதிரைகள் மயக்கமடைந்து ஒரு இசையையும் ௮.றியவில்லை. பிறகு, 
மஹாவீர்யமுள்ள அந்தத்சோணபுத்ரர் ஸஞ்சரிக்கப்போடுன்ற பார் 

தீதினுடைய ராண்கயிற்றைச் சிறிதுஇடைவெளிகண்டபொழுது சூ 

ரத் தாலறுத்தார்., தேவர்கள் மனிதஇயற்சைக்குமேலான வரு 

டைய மச்செய்கையைக்கண்டு, :: த்ரோணபுதாசைத்தவிர வேறுமனி 
தின் தனஞ்சயனை எதிர்த். துநிற்பதற்குத் இறமையுள்ளவனாகான் ”” 

என்று புகழ்ந்தார்கள், பிறகு, புருவச்சேஷ்டாான தரோணபுத்ரர் 
சற்றுவிலகி மறுபடியும் வில்லைஇழுத்துப் பார்த்தனைக் கழுகிறகுகள் 
பூண்டமம்புகளால் மார்பிலடித்தார். பிறகு, சிறந்தகைகளுள்ளபாரத் 

தன் அப்பொழுது உசக்கச்சிரித் துக்கொண்டு பராக்ரமத்தினால் காண் 

டீவத்இல் நாண்கயிற்றைப் பூட்டினான். பாதகுலத் இல்பிறர்தவரே ! 
கோபங்கொண்டவனும் மதயானைபோலவருகின்றவலுமான அந்தர் 
ஜுனனைக்கண்டு தரோணபுத்ரர் கோபங்கொண்டு யுத்தத்துக்காக 
அழைத்தார், பிறகு, ௮வரால் வுர்த்தசந்த்பாணத்தைஎடுத்து அடிக் 
சப்பட்டபார்த்தன் பராக்சமத் இனால் கூர்மையுள்ளவைகளும் ஸர்ப்ப 

களைஓத்தவைசளுமான அம்புகளால் ௮வருடையவில்லையும் ஸாசதி 
யையும் குஇரையையும் வெட்டிவிட்டு ௮வரையும் அடித்தான். தேசா 
ளிகளுட்சிறர்த ௮ந்த௮ச்வத்தாமா வேறுதேரிலேறிக்கொண்டு மதம் 
சொண்டயானையோடு மதங்கொண்ட !கஜயூதபதியானது எதிர்த்து 
  

! கூட்டத்துக்குத் தலைமையான து,



௨௫௪ ஸீமஹாபாரதம். 

வருவதுபோல ௪ திர்த்.துவந்தார். பிறகு, பூமியில்ஒப்பற்றவிரர்களான 

௮வ்விருவருக்குமே போர்க்களத் இனிடையில் மிகப்பெரியதும் மயிர் 

சிலிர்க்கக்கூடியதுமான போர்நோர்ந்தது. மஹாத்மாக்களும் யானைகள் 
போலச் சேர்ந்து போர்புரின்றவர்களுமான அவ்விருவீசர்களையும் 
எல்லாக்கெளாவர்களும் ஆச்சர்யத்தோடு பார்த்தார்கள், விரர்களும் 
ஒருவரையொருவர் ஜயிப்பதில் விருப்பமுற்றவர்களுமான அவ்விருவ 
ரும் ஸர்ப்பத்தையும் ஜ்வலிக்கின்ற நெருப்பையும்போன்ற அம்புகளா 

லடி. த் துக்கொண்டார்கள். மஹாத்மாவான பாண்டவலுடைய ௮ம் 
பருத்தூணிகள் இரண்டும் எடுக்கஎடுக்கக் குறையாமலிருப்பவைகள் ; 
தேவலம்பந்தம்பெற்றவைகள், ஆதலால், சூரனானபார்த்தன் யுத்த 

களத்தில் மலைபோாலசைவற்றுகின்றான். போரில் (அம்புகளை) விரை 
வாக எய்கின்ற அச்வத்தாமாவினுடைய பாணங்களோ விரைவில் 
குறைந்தன, அதனால், ௮ரஜு௦னன் (௮ச்வத்தாமாவைக்காட்டிலும்) 

மேலானவனானான், 

  

அறுபத்தோராவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம், (தொடர்ச்சி) 

அஆ 

(அர்ஜுனன் ஒரேஸமயத்தில் த்ரோணர்ழதலானவர்கலோடூ 
போர்புரிந்தது.) 

இக்தஸமயத்தில் ௮ இகவிர்யமும்பராக்ரமமுமுள்ளவரும் சிறந் 

திகைகளுள்ளவரும் சஸ்தரதாரிகளுள்சிறந்தவரும் மஹாசதரும் யுத் 
தீத்.தில் விருப்பமுள்ளவருமான க்ருபர்௮ர்ஜுனனை௪ இர்த்துப் போ 
புரிய ௮அவவிடம்வந்தனர். பிறகு, அர்ஜுனன் த்சோணபுத்ரருடைய 
1659580 wy Oru Ms Go ௮க்டிக்கும் ஒப்பான ஒளிபொருக் Au 
க்ருபருடைய உத்தமமானரதத்தைக்குறித்து விரைவாகவந்தான். ஸூ 

ரீயனுக்கு ஒப்பானவர்களும் யு.த்தம்செய்யப்போகின்றவர்களும் 
மஹாசதர்களுமான ௮வ்விருவிரர்களும் (மழைபொழிவதற்கு) ஸன் 
னத் தமாயிருக்கெற இரண்டுவர்ஷாகாலமேகங்கள் டே 
கள், பாதச்ரேஷ்டனான ௮ாஜ.ுஈனனோ உலகத்தில் பர 

காண்டீவத்தைஎடுத்துச் சாமாலையினால் அ௮டி.த்.துத்கொண்டு எதிர்த் 

௮ச்சென்றான். அவ்வாறே க்ருபரும் வில்லைஎடுத். துக்கொண்டு லர் 

ஜுனனை எதிர்த்துச்சென்றார். பிறகு, க்ருபர் உறுதியானவில்லை 

எடுத்.து (வைரிகளுடைய) சக்தத்தைக் குடிக்'ெறவைகளான நாரா



விராடபர்வம், ௨௫டு 

சங்களை நூற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் பார்த்தன்மீது 
விடுத்தார். அவர் கார்காலத்தில் மேகம்போலச் சாமாரியைப்பொ ழி 

ந்து எல்லாஸ்ரேஹிதர்களையும் ஆனர்தப்படுத்தஇக்கொண்டு பல்குன 

னோடு௪ இர்த்துச் சண்டைசெய்தார், அளவற்றபராக்ரமமுள்ளவளலும் 

பாண்டுவின்புத்ரனுமான பார்த்தன், மிக்கஉறு இயுள்ளவில்லை நன்ராக 

இழுத்துப் பலவகையான யுத்தமார்க்கங்களைக்காட்டிக்கொண்டு போர் 

க்களத்தில் ஸஞ்சரித்தான். மஹாபலசாலியும் ப்புவமானஅ௮ர்ஜுனன் 

எல்லாத்திச்குகளையும் மூலைத்திசைகளையும் ஆகாயத்தையும் அம்புக 

ளால் எப்பக்கத்திலும் ஒரேநிழலுள்ளனபோலச்செய்தான். ௮ளவிட 
முடியாத பலமுள்ள௮ரஜுானன், மேலேஸஞ்சரிக்கன்ற மேசமானது 

மழைத்தானைகளால் பர்வதத்தைமாடுவதுபோல புத்தத்இல் க்ருபசை 

அ௮னேகயறும்புகளால் மூடினான், யுத்தத்தில் கூர்மையுள்ள வைகளும் 

அக்நிஜ்வாலைக்கு ஒப்பானவைக ளுமானஅம்புகளால் அடிக்கப்பட்ட 

வரும் கோபம்கொண்டவருமான வுந்தக்ருபர் புகையில்லாதகெருப் 
புப்போல ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கார். பிறகு, மஹாபாஹுவான 

அவர் நிகரில்லாக பாக்சமமுள்ளபார்த்தனை ஆயிம்றும்புகளாலடி.த் 

துப் போர்க்களத்தில் ஸிம்மகாதம்செய்தார். பிறகு, பார்த்தன் தங்க 

மயமான கட்டுக்களுள்ள அம் ௮மழுற் இனகணுக்களுள்ள துமான ௮ம் 

பினால் யுத்தத்தில் கருபருடையஉத்தமமான தவஜத்தைப் பிளக் 

தான். அதற்குப்பிறகு, சறந்ததேஜஸுஈள் ளபார்த்தன் ;யு.த்த.த்.இல் 

ஸுூர்யனலுக்குஒப்பான நாசாசங்களையும் மறுபடியும் ௮னேகபாண 

ங்களையும் எடுத்தான், சிறந்தகைகளுள்ளவனும் க்ஷத்ரியரிற்சிற 
ந்தவனுமானவன் அவைகளால் அப்பொழுது க்ருபருடையதேதர் 

காப்பவர்களையும் யுத்தம்செய்கின்ற மஹாசதர்களையும் அடித்தான். 

அப்பொழுது படையுடன்கூடினவர்களான சர்தாகேது, ஸு 

து, சத்ராச்வன், மணிமான், முஞ்சமெளளி, விக்ராந்தன், ஹேம 

வர்ணன், பயாவஹன், ஸ-மாதன், ௮இரதன், ஸுஷேணன், ௮ரிஸ் 

டன், நருகேது.௫ய இவர்கள் உயிரைஇழர்.து விழுந்தார்கள். பரத 

குலத் இல்பிறர்தவசே ! பார்த், தன் நிமிவூத்தில் ௮வர்களைக்கொன்று 

மறுபடியும் வேறு பதின்மூன்றுபாணங்களை (வில்லில்) பூட்டினான், 

பிறகு, மஹாபலசாலியும் சிறந்தமஹிமையுள்ளவலும்! இந்தானுக்கு 

ஒப்பானவனுமான பல்குனன் யுத்தத்தில் ஒருபாணச் இனால் இந்தக்ரு 

பருடைய (ரதத்தின்) முகத்தையும் கான்குபாணங்களால் கான்குகுதி 

ரைகளையும் இறாவது பாணத்தினால் ரதத்திலிருந்த (ஸாச தியின் தலை 

யையும் மூன்றுபாணகங்களால் த்ரிவேணுவையும் இரண்பொணக்க



௨௫௬ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

ளால் அச்சுக்கட்டையையும் பன்னிரண்டாவதாள வஜ்ராயுதத்துக்கு 

ஒப்பான பல்லத் இனால் ௮ம்புகளையுடைய அவருடையவில்லையும் ௮று 

த்து அட்டஹாஸம்செய்௮ பதின்மூன்றாவதுபாணத் தினால் (௮வரு 

டைய) நடுமார்பிலடி த்தான், அறுக்கப்பட்ட வில்லைஉடையவரும் ரத 

த்தைஇழந்தவரும் கொல்லப்பட்டகு திரைகளையுடையவரும்
 ஸாரி தி 

யைஇழர் தவருமான ௮ந்தக்ருபர் பிறகு கோபங்கொண்டு ஸூர்ய 

ளைப்போலவும் அக்னியைப்போலவும் ப்ரகாசிக்கின்ற சக் இியைஎடு 

த்து அற்புதமானசெய்கையுள்ளபார்த்தன்மீ.அ விரைவாகவிடுத்தார். 

அர்ஜுனன் அவ்விதமான உருவமுள்ள தும் தங்கத்இனால் அலக் 

கரிக்கப்பட்டதுமான ௮ந்தச்சக் தியைக் கூர்மையான அம்புகளா 

ஓம் அர்த்தசந்த்பாணங்களாலும் தடுத்தான்; (அவன் தன்னை 

நோக்க) வருகன்றதும் பெரியஎரிஈக்ஷத்ரம்போலப் ப்சசாசிக்கின் 

pp gator et அத்தச்சக்தியைப் பத்.துப்பாணக்களால் துண்டித்தான். 

பார்த்தனால் ௮ம்புகொண்டு துண்டிக்கப்பட்ட அந்தச் சக்தியா 

னது பத் துத் துண்டங்களாகப் பூமியில்விமுர்த.த. சக்தியானது 

அறுக்கப்பட்டவுடன் ரதத்தைஇழந்தவரும் அம்புகளால் துன்ப 

மடைந்தவரும் பகைவர்களைக்கொல்லுனெறவருமான க்ருபர் கதா 

யுதத்தைக் கையில்எடுத் துக்கொண்டு ரதத்இனின்றுவேகமாகத் துள் 

fs Gass அளவற்றபலமுள்ளபார்த்தன்மீ.அ அதை விரைவாக 

ப்ரயோ௫ுத்தார். (வரால்) விடப்பட்டதும் பெரிதும் அவருடைய 

ரூபத்தால் ௮லங்கரிக்கப்பட்டதுமான ௮ந்தக்கதாயுதமும் ௮ரஜ ன 

லுடையபாணங்களால் லடி.க்கப்பட்டு வேறுவழியைக்குறித்தச் 

சென்றது. பிறகு, வேகமும் பசாக்ரமமுமுள்ளக்ருபர் கத்தியையும் 

ஒளிபொருக் தினகேடயத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு பாண்டவனைக் 

கொல்வதற்கு விரும்பினார். திறந்தஅசார்யரும் நன்றாகக்கற்பிக்கப் 

பட்டவரும் சரத்வானுடையகுமாரருமான ௮க்தக்ருபர் க்த் இயையும் 

சேடயத்தையும் எடுத்.துக்கொண்டு ஒருவசாக.தகாயத்தில் ஸஞ்சரிக் 

கும்தேவன்போல வேகத்துடன் க்ரமமாக யுத் தபூமியில்லஞ்சரித் 

தார். பிறகு, குந்திபு.த்ரனானஅர்ஜஈனன் பத்.துக்ஷாரப்ரக்களால் 

( அவருடைய) சத்தியையும் கேடயத்தையும் ஒருநிமிஷத் துக்குள் 

துண்டாக்கினான். ௮௮ ஆச்சர்யமாயிருரத.த. அப்பொழுது 4 

தேஜஸ-ஈள்ள அந்தக்ருபர் சத்தியும் சேடயமும்௮ழிர் ததால் வய 

ஸனமடைந்தமுகத்.துடன் பற்களால் உதபளைச்சடித்.து மனத்இல் 

பெருங்சோபத்தைஅடைர்.த மறுபடியும் * இருக்கட்டும்' என்று 

சொல்லிகிட்டு யுத்தத்தைவிட்டுவிலகுவ இல் முயுற்சியுள்ளவுராச (சம்)



விராடபர்வம், ௨௫௭௪ 

ஸஹோதரிபுத்ரசான அச்வத்தாமாவினுடைய சதத்தின்மீது விரை 
ந்.து ஏறிக்கொண்டு மறுபடியும் வில்லைஎடுத்தார். 

இந்தஸமயத்தில், பீஷ்மர், பலசாலியானக்ருபர் பல்குனனால் 

அன்பமடைர் திருப்பதைக்கண்டு கோபம்கொண்டு, பிறகு, த்சோணரை 

ப்பார்தீ.து, **(இசார்ய2ர 7) பல்குனன் யுத்தத்தில் ஒவ்வொருவராய் 

(சண்டைசெய்தால்) ஈம்மை ஜயித் துவிடுகறான். ( ஆகையால்,) காலும் 

1 நீரும் கர்ணனும் ௮ச்வத்தாமாவும் க்ருபரும் மற்றுமுள்ள ௮னேக 

சூரர்களும் (ஒன்றுகூடி) இர்தரகுமாரனை ஜயிப்போம்”” என்றுசொன் 

னார். பாரதரே பிறகு, பீஷ்மர் தசோணா்முதலான எல்லாசதஇகர்க 
ளும் ஒன்றுசேர்ந்துவர்து விரைவாக ௮ர்ஜுானனைஎ இர்த துப் போர் 

புரிந்தார்கள், 3௮ளவற்றதைர்யமுள்ள அந்தறுரஜுஈனன், பனியா 
னது மலைகளைமூடுவதுபோல, பாணமயமானவலைகளால் சுற்றிலு 

மிருக்கின்ற ௮ந்தமஹாசதர்களை மூடினான். (அப்பொழுது) கர்ஜிக் 

இன்ற பெரியயானைகளாலும் கனைக்கின்றகு திரைகளாலும் பேரி சங் 

கங்களுடையகோஷங்களாலும் நெருக்க சப்தமுண்டாயிற்று, நூற் 

றுக்கணக்காகப் பார்த்தனால் விடப்பட்ட சரமாரிகள் யானைகளின்சரீ 

ரல்களையும் குதிரைகளின்சரீரங்ககாயும் இருப்புக்கவசங்களையும் பிள 
ந் துவிட்டுப் பூமிபில்விமுந்கன. விரைவாக அம்புகளை த்தொடுக்கின்ற 
பாண்டவனோ சசத்காலத்தில் நடுப்பகலை௮டைந் இருக்கின்ற நல்லகார் 

தியையுடைய ஸ-டுர்யன்போல ப்ரகாசித்தான். அப்பொழுது எல்லா 

சதிகர்களும் யுத்தத்தில் பார்த்தனுடைபவில்லிலிருந்து இளம்பின 

௮ம்புகளைப்பொருமல் நன்றாக தவம்ஸம்செய்யப்பட்டு சதங்களைஇழ 
ந்து வடக்குமுகமாக ஓடினார்கள். சூதிரைவீரர்களும் குதிரையின் 

மீதேறி ஓடினார்கள். காலாட்கள் பூமியில்ஒடினார்கள். பாணங்களா 

லடி.க்கப்படுகின்றவைகளும் தாம்த்தாலும் வெள்ளியாலும் இரும்பி 
னாலும்செய்தவைக்ளுமான மஹாத்மாக்களான கெளாவர்களுடைய 

கவசங்களிலிருக் து பெரியசப்தம்தோன்றியது, ப்ஜ்ஞையைஇழர்.து 

ச்ரமத் இனால் சஸ்தரங்களை நழுவவிட்டுக் ஹேவிழ்சன்ற கு.இிரைவீர 
ர்களுடைய சரீரங்களால் யுத்கபூமியான g மூடப்பட்டதாகியது, அர் 

ஜுனன் ரதத்இன்ஈடுவிடங்களைச் சூன்யமாகச்செய்.து மனிதர்களால் 
யத்தபூமியைமூடினான். வில்லைக்கையில்கொண்டவளும் புருஷச்ஷ் 

டனுமான தனஞ்சயன் நடனம்செய்கன்றவன்போல (அக்குமிங்கு 

மாகஸஞ்சரித் துக்கொண்டு) யுத்தத்இல் க்ஷத்ரிய களுடையசரங்களை 
வீழ்த்தினான், இடிமுழக்கம்போன்ற காண்டீவசப்தத்தைக்கேட்டு 
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௨௫௮ ஸீமஹாபாரதம், 

எல்லாலைனயங்களும் ஈடுக்கமுற்றுத் தனித்தனியே பதுங்க. 

குண்டலங்களையும் தலைப்பாகைகளையும் தரி.ததவைகளும் ஸ்வர்ணமய 

மானமாலைகளை ௮ணிந்தவைகளுமான (வீரர்களுடைய) தலைகள் போர் 

முகத்தில் விழுந்கவைகளாகக்காணப்பட்டன. யுத்தபூமியான.து 

பாணக்களால்லுடிச்அத்தள்ளப்பட்டசரீரங்களாலும், விற்களைப்பிடி. 

தீதவைகளும் ஹஸ்தாபாணங்களை ௮ணிந்தவைகளுமானகைகளாலும் 

நன்குமூடப்பட்டு விளங்கியது. பாதச்ரேஷ்டசே ! யுத்தத்.இல் கூர்மை 

யுள்ளபாணங்களால் தளளப்படுகின்றதலைகள் தகாயத்தினின்று கல் 

மாரிவிமுவதுபோல விழுந்தன, பயங்கரமான பராக்ரமமுள்ள ர் 

ஜு5னன் அப்பொழுது தன்னை செளத்சஸ்வரூபமுள்ளவனாகக் காண் 

பித் துக்கொண்டு யுத்தத்தில் நூ.று நாராகவும் ஆயிசம்.ஆயிரமாகவும் 

சூரர்களைக் கொன்றான். அ௮ரண்யத்தில் பதின்ரூன்றுவர்ஷகாலம் 

அவ்வாறு தடுக்கப்பட்டிருந்தபாண்டவன் யுத்தத்தில் தருதரால் 

ட்ரகுமாரர்கள்மீது கோபாக்னியைக் கக்கினான். ஓஒ! பாதகுலத் 

இல்உதஇித்தவே / ௮ர்தக்கெளரவஸேனையைஎரிக்கின்ற அந்தப்பாண் 

டவனுடைய பசாக்ரமத்தைக்கண்டு தூயோதனனுடைய யுத்தவிசா் 
கள் எல்லோரும் பொறுமையைக் கைப்பற்றினார்கள், அறுபது 

வயதுள்ள மகங்கொண்டயானையானது கோசைக்காட்டை அழிப்பது 

போல அர்ஜுனன் சஸ்தாரதேஜஸினால் எல்லாவிரர்களையும் அடித் 

தான், பசதகுலததில்பிறந்தவரே ! பிறகு, ஜயசாலிகளுள்சிறந்த ர் 

ஜுாானன் ஸேனையைத்துரத்தி மஹாசதர்களையும் பயப்படும்படி செய்து 

நான்குபக்கத்திலும் ஸஞ்சரித்தான். ௮ர்த௮ர்ஜுமனன் போர்க்களத் 
இல் (பலவிதமான) கதிகளோடு லஞ்சரித்.துக்கொண்டு (பகைவர் 

களைக்) கொல்லுகையில் சக்தத்தாலும் ஈரம்புகளாலும் நிறைந்தறுலைக 

ளுள்ள கோசமான ஒருஈதி தோன்றியது. அர்ஜுனன் யுத்தத்இல் 
எலும்புகளாற பாசிக்கொத்துகளால் நெருங்கெதும், 1 காலனால் 

படைக்கப்பட்ட தும், பாணங்களும் விற்களுமாகிற தெப்பக்களுள்ள 
தும், பயங்காமானதும், மாம்ஸத் துடன்கூடின ரக்தமாறசேறுள்ள 
தும், ரதங்களாகறெ தெப்பங்களுள்ள தும், ஈரம்புசகளாகிற ஸர்ப்பல்களை 
யுடைய தும்,தலைமயிர்களாகிற பாசிக்கொத் துகளும் புல்கரைகளுமுள் 
ளதும்,சிறுகத் தகளும் பெருக்கத் தகளுமாகறெ மீன்களுள்ள தும்,சாம 

ரங்களும் தலைப்பாகைகளுமாற நுரைகளுள்ள தும், கு.திசைச்சமு,ச் 
அக்களாகிற பெரியசுழல்களுள்ள தும், தலையில்லாமுண்டல்சளாகறெ 

ரீர் மனுஷ்யர்களைஉடையதும், காக்கைகமுகுசளின் சப்தங்களுள்ள 

ணை ்் 1 வே.றுபாடழ், ் |



விராடபர்வம். ௨௫௯ 

தம், வேகமுள்ளதும், ஸாஸப௯ஷிகளாலும் ௮ன்றில்பக்ஷிகளாலும் 

சப்தமுள்ளதாகச்செய்யப்பட்டதும், ஸிம்மநாதங்களாகறெ பெரியசப் 

தல்களுள்ளதும், சங்கத்வனிகளாகற பெரியத்வனிகளுள்ள தும், 
விரர்களுடைய தலைகளாகிற தாமரைகளால் நிறைந்ததும், பாணங்க 

ளும் விற்களுமாகிற பெருக்கோரைகளுள்ள தும், காலாட்களாகறெ 

மத்ஸ்யங்களால்கலங்கியதும், யானைத்தலைகளாகற அமைகளுள்ள 

தும், ஈரிகளாகறெ ம்ருகங்கருடையசப்தத்தால் நிறைர்ததும், மாம்ஸ 

மும் மஜ்ஜையுமாகற எங்கும்நிறைத சேறுள்ள தும், கோரஸ்வரூப 

மாயிருக்கன்ற தும், பிசாசங்களுடையகூட்டங்களால் அடையப்பட்ட 

தம், கரையில்லா ததும், தடுக்கமுடியாததும், சக்தக்தைஜலமாகக்கொ 

ண்டதும், நான்குபக்கத்திலும்பாவியதுமான ஒருக தியை உண்டுபண் 

ணினான், சே! பார்த்தன் யானைகளுடையசரீரங்களாகிற பெரிய 

இட்டுக்களுள்ள தும் குதிரைகளுடையசரீரங்களாகிற பெரியகற்களுள் 

ளதும் பதா திகளுடை ய சேஹங்களாகிற கட்டுமாங்களையுடையதும் 

சகங்களுடைய கூட்டங்களாகிற பெரியமாங்களையுடையதும் தலைமயி 

ர்களாறெ புல்தரைகளால் மூடப்பட்டதும் மனிதர்களுக்கு மிக்கபயத் 

தைக்கொடுக்கக்கூடியலும் அழ்ந்திருக்கின்ற ரக்தமாகெற ஜலத்தை 

யுடைய தும் யமனாகற கடலக்குறித் துச்செல்லுகின்ற தம் பயப்படும் 

மனிதர்களால் தாண்டமுடியாததும் சூரர்களால் எளிதில் தாண்டக் 

கூடியதுமான சக்தம்கிரம்பிய தியை அடிக்கடி, உண்டுபண்ணினான், 

இர்த்ரகுமாரன் இவ்விதம் பயங்கரமான ரக்தஈ தியைஉண்டாக்குனான், 

பாணங்களைஎடுப்ப.தும் வில்லில்பூட்டுவதும் (லக்ஷ்பங்களில்) ப்ரயோ 

கிப்பதும் காண்டீவத்தைஇழுப்பதுமான அந்தழர்ஜானனுடைய 
(செய்கைகளில்) கொஞ்ச2மனும் இடைவெளியானது காணப்பட 

வில்லை, 

அறுபத்திரண்டாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 
—— hee 

(பீஷ்மரும் அர்ஜுனனும் யுத்தத்திற்காக ஸந்தித்ததும், 
தேவர்கள் ௮வ்விநவரையும் புகழ்ந்ததும்.) 

  

பார்த்தன் இவ்வாறு ௮ர்தஸைன்யத்தை ஒடும்படி செய் துவிட் 
டுப் பீஷ்மருக்சருகில்வந்தான். இந்தாரகுமானான௮ர்ஜஈனன், மிக்க 
கைர்யமுள்ள ஓர்யோதனனுடைய எல்லாலைன்யக்களும் பயக் 
திருக்கும்பொழுஅ நான்குபாணங்களை வில்லில்பூட்டி.ப் பீஷ்மரைக்
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குறித்துப் பயத்துடன் விடுத்தான் ) (அவற்றுள்) இரண்டுபாணக்க 
ளால் அவரை அபிவாதனஞ்செய்தான். இரண்டுபாணக்கள் ௮வரு 
டைய காதுகளின்ஸமீபம்சென்று குசலப்ரச்னம்செய்தன. அவரும், 

“ குந்திபுத்ன் ஜபமடையட்டும்' என்று ஆ?ர்வாதம்செய்தார். போ 

ரில் பகைவரைவெல்ல எண்ணங்கொண்டு ஸமீபத் இல்வருகின்ற புருவ. 
ச்சேஷ்டனைனைதனஞ்சயனை, யுத்தத்தில் (ஸமர்.த்தனென்று) உலகத் 
இல் ப்ரஸித்திபெற்றவலும் செளர்யம் வீர்யமு.தலியவற்றால் பிம்பத்தி 

னின்று எடுக்கப்பட்ட பரஇபிம்பம்போலக் கரணனிடத் இனின்று 

உண்டானவலும் வைசர்த்தனனுடையபுதானலும் வீரனுமான வ்௬ஷ 

ளேனன் யுத்தம்செய்யவிரும்பி விரைவாக௭ திர்த்தான். பிறகு, 
பாண்டுகுமாரனானபார்த்தன், தன்னோடு யுத்தம்செய்கின்ற அந்தவரு 

ஆஸேன லுடைய கைப்பழக்கத்தையும் ஆண்மையையும் ஒருமு ஹூ 

த்தகாலம்பார்த்து ௮ர்தவ்ருவஸேன னுடைய பராக்சமத்தைப்பற்றி 
ஸந்தோஷித்தான். பார்த்தன் அப்பொழுது கழுகிறகுபூண்டதான 

ஒருபாணத்திலுடைய அநுனியினால், பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 

ந்த வருஷஸேனனுடையவில்லை விரைவாக அறுத்தான் ; பிறகு, 
86 துபாணக்களால் திரும்பவும் ௮வனை நடுமார்பில்அடி.த்தான், பார் 

தீதனுடையபாணங்களால் அடிக்கப்பட்ட ௮ர்தவருவோஸேனன் தேரி 

னின்று துள்ளிக்குதித்து ஓடி.னான், (பகைவர்களைகோக்க) வருன் 

றவளனும் பயங்காமானவில்லுள்ளவனுமான பாண்டவனைத் துச்சாஸன 

னும் விகர்ணனும் சகுனியும் விவிம்சதியும் எல்லாப்பக்கத்திலும் 

சூழ்ர் துகொண்டார்கள். பார்த்தன், யுத்தாங்கத்தில் கோபங்கொ 
ண்ட ௮அழுந்தியகணுக்களுள்ள௮ம்புகளால் அவர்களுடைய (தேரி 

அள்ள) நுகத்தையும் கொடியையும் வில்லையும் யுத்தத்தில் விரைவா 
சுத்துண்டித்தான். அவர்களெல்லாரும், பார்த்தனுடையபாணங்க 

ளால் கொடியறுபட்டும் வில்லும்கவசமும்வெட்டுண்டும் பீடி.க்கப்பட் 

டுப் போர்க்கள த் தின்மத்தியினின்று ஓடினார்கள். 
பிறகு, பீபத்ஸுுவானவன், உரக்கச்சிரித் து விராடபுதரனைப்பார் 

த், “ பகைவரைவருச்துபவனே ! பொன்மயமானதும் உயாத்தாக் 

இக்கட்டப்பட்டதுமான இந்தப்பனைமக்கொடியை இப்பொழுது 

என்னை௮டையும்படிசெய். இது மேகத் இினிடையிலுள்ள மின்னலைப் 

போல அடிக்கடி நன்ருகப்ரகாசிக்கன்றது, சந்தனுவின்குமாசான 
இர்தப்பீஷ்மரிருக்குமிடத் துக்குப் போ. தெய்வத்தன்மையுள்ளவை 

களும் கோரரூபமுள்ளவைகளும் ஆச்சர்யக்தைஉண்டாக்க த தக்கவை 

களும் சிறியவைகளும் பெரியவைகளுமான ௮ஸ்தரங்களைப்போரிஎ்
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சாண்பிச்சப்போிறேன். மத்ஸ்யராஜனே ! இவர் எங்களுக்குப் பால் 
யம்தொடங்கி எப்பொழுதும் போஷகராயிருப்பவர் ; எப்பொழுதும் 

எங்களுடையச்சேயஸில் விருப்பமுள்ளவர் ;) எப்பொழுதும் எங்களு 

க்கு யோகக்ஷேமங்களைச்செய்பவர். இவர்மடியில் பால்யத்தில் நான் 
வளரர்தேன். ஆதலால், இவருடன் ஒழுங்காகப் போர்புரியப்போடு 

றேன். இவர் இரவும்பகலும் எங்களுக்கும் தருதராஷ்ட்ரகுமாரர்களுக் 
கும் (உண்டானவிசோதத்தைத்) தணிப்பதில் விருப்பமுற்றவர்”' 

என்றுகூறினான். அர்தறுர்ஜுன னுடைய அந்தவார்த்தையைக்கே 

ட்டு அவனுடைய ஸாரஇயான விராடபுதாரன் ௮வனால்ஏவப்பட்டுப் 

பீஷ்மருடைய சதத்தைநோக்கி ரதத்தைநடத்தினான். காற்றினால் 

விரைவாக எர்த் அத தள்ளப்பட்ட மஹாமேகம் போன்றதும் (உத்தர 

னால்) தூண்டப்பட்ட தும் ரதங்களில்ிறர்ததுமான ௮ர ஜுன னுடைய 

௮ர்தரதத்தைக்கண்டு கங்கையின்புதல்வான பீஷ்மா ஸ-டூர்யன் 

போல ஒளியுள்ள ரதத்தோடு ௮ந்தாதத்தை ௭ திர்த்துச்சென்றார், 

(சம்மைஎ திர்தது) வருகன்றஅர்ஜ-ஈனனைக்கண்டு பகைவர்பட்டண 

ங்களைஜயிப்பவரும் இர்தக்கெளாவர்களால் அவ்வாறு ஈன்குகாக்கப் 

பட்டவரும் (ஒருவசாலும்) ஜயிக்கமுடியாதவரும் பிதாமஹருமான 

பீஷ்மர், போர்விரர்கள் கொல்லப்படுங்கால் ஸ்வர்ணத்தால் அலங் 

கரிக்கப்பட்ட சிறந்தவில்லையும் கூர்பையானமுனையுள்ளவைகளும் 

மர்மஸ்தானங்களையும் தேஹங்களையும் பிளக்கின்றவைகளுமான ௮ம் 

புகளையும் எடுத் துக்கொண்டு யுத்தஞ்செய்வ தில் விருப்பமுற்று, ஒரு 

வ்ருஷபமான து மற்றொருபெரியவருவபத்தை ௭ திர்ப்பதுபோல ௮ர் 
ஜுனனைஎிர்த்துச்சென்றார். புருவச்சேஷ்டரான அந்தப்பிஷ்மர், 
தலையின்மேல் தூ கஇப்பிடி க்கப்பட்ட வெள்ளைக்குடையினால் ஸ-மார்ய 

னைச் சகொத்தில்வைத் துக்கொண்டிருக்கின்ற மலைபோல ப்ரசாசித்தார். 
காங்கேயர் சங்கத்ைஊத தருதராஷ்ட்ரகுமார்களை ஸந்தோஹிக்கச் 
செய்துகொண்டு பீபத்ஸுுஈவை வலப்பக்கமாகநெருக்கெவந்து எதிர்த் 

தார். பகைவீசர்களைக்கொல்லுகன்றவலும் அளவிடமுடியாத வல் 
லமைபொருசர்தியவனுமான அர்ஜுனன் (கன்னைகோக்க) வருகின்ற 

௮ந்தப்பிஷ்மரைப்பார்த்து (தன்விட்டிற்கு) வர் திருக்க்ற ப்ரியமான 

விருந் இனரைப் பால வரவேற்றான். விர்யமுள்ளவனான ரஜுானன், 

யத்தத்தில் தேவதத்தமென்ிற மஹாசங்கத்தை உரக்கஊ இனான், 
அப்பொழுது பீஷ்மபாண்டவர்களுடைய ௮ந்தச்சங்கரா தங்கள்புஸ்வ 
ர்க்கக்தையும் ஆகாயத்தையும் பூமியையும் எல்லாப்பக்கத்திலும் 
மிகவும் எ.இரொலியிடும்படிசெய்தன. பாதகுலத்தில்உஇத்தவரே !
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ஆகாயத்தில் (யு.த்தத்தைப்பார்க்க) வந்திருக்கின்ற இர்தானுடன் 

கூடினதேவர்களெல்லோரும், *ரஜுனன் கெளரவர்களெல்லோ 

ரையும் சஸ் தசதேஜஸினால் துண்டாக்கவிட்டான். யுத்தத்தில் வீரர் 

களும் குருச்சேஷ்டர்களுமான இர்தப்பீஷ்மரும் அர்ஜுனனும் 

எல்லா ௮ஸ்த்ரங்களிலும் ஸமாத்தர்கள் ; யத்தத் இல் எப்பொழுதுமே 
ஜாக்ரதையுள்ளவர்கள் ; விரரகள், இருவரும் தேவமனுவ்யர்களுள் 

தம்பசாக்ரமங்களால் ப்ரஸித்திபெற்றவர்கள். இருவரும் அ.இகப்பா 

பரப்புள்ளவர்கள், இருவரும் விளக்குகின்ற வில்லைத்தரித் தவர்கள். 

மனிதருட்சிறக்தவர்களும் ௮.திகவேகமுள்ள இசண்டுபுலிடோன்ற 

வர்களும் ஸ-டுர்யனுக்கும் அச்னிக்கும் ஸமமானசெய்கையுள்ளவர் 

களுமான இருவரும் (யுத்தத்துக்காக) கெருக்கிவிட்டார்கள், இருவ 

ரும் வாஸுசேவருக்கும் கார்த்தவீர்யலுக்கும் ஒப்பானவர்கள், 

இருவரும் பாஸித்தமானசெய்கையுள்ளவர்கள். இருவரும் சூசர்கள் , 

மஹாபலசாலிகள் ; எல்லா௮ஸ்த்ரங்களையும்௮.றிர்தவர்களுள்ளும் எல் 

லாச்சஸ்தரதாரிகளுள்ளும் சிறந்தவர்கள் ; இவர்களின் வீர்யமானது 

அக்னிக்கும் இக்தாலுக்கும் 'ஸோமனுக்கும் யமனுக்கும் குபோஸுக் 

கும் ஸடுர்யலுக்கும் வருணனுக்கும் ஸஈமமானது. எவன்தான் குந்தி 

புத்ரனை யுத்தத்தில் தவர்த்வயுத்தஞ்செய்வதற்காக கெருங்குவன். 

பீஷ்மசைத்தவிர (௮வனைஎ இர்க்கத்தக்க) கூ;த்ரியன் பூமியில் வேரு 

ருவனுமில்லை '' என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள். இவ்வாறு இந்த்ர 

ுடன்கூடினதேவர்கள் யுத்தகளத்தில் அர்ஜுனனை அடைந்திருக் 

இன்ற பீஷ்மரையும் ௮இகஉச்ஸாஹமுளள அர்ஜுனனையுங்கண்டு 

பூஜித்தார்கள். பிறகு, இர்த்ரனுடையளெனைக்கொப்பான காம்இ 

யுள்ள கெளரவர்களின்ஸேனையானது பலவிதமான தாூர்யவாத்யல் 
கள் சங்கங்கள் இவைகளுடையசப்தங்களாலும் ஸிம்மகாதத் துடன் 

கூடின பற்பலலிதமான சப்தங்களாலும் குருச்சேஷ்டரான பீஷ்மரைப் 

பூஜித்த. 

அறுபத்துழூன்றாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 
— ee 

(அர்ஜுனன் பீஷ்மரைத் தோற்கச்சேய்தது,) 

பிறகு, விர்யசாலியானபிஷ்மர் ஜ்வலிக்ன்ற ஸர்ப்பக்கள்போ 

ன்ற அதகவேகமுள்ள எடுப்பா ணங்களைப் பார்த்தனுடைய தவ 
Be et ee 
    

1 இவன், சர்த்சன்.
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ஐத் இன்மீது விடுத்தார். ௮ந்தப்பாணங்கள் பாண்டுபுதர லுடைய 

தீவஜத்தை௮டைந்து தவஜத்திலிருக்கிறகுரங்கையும் தவஜத்தினு 
டைய அுனியில்வஸிக்கின்ற அந்தப்சாணிகளையும் அடி 6 ser. அவர் 

பத் துப்பாணங்களால் அவனுடையலாரதியையும் குஇசைகளையும் 

‘39.5577. இரும்புமயமான மூன்றுபாணங்களாலேயே பார்த்தனை 

மார்பில்அடித்தார். பிறகு, அர்ஜுனன் கெள௱ரவர்களுக்குப் பிதா 

மஹசான பீஷ்மரைக் கூர்மையுள்ளபாணக்களால் அடித்துப் பத்துப் 

பாணங்களர்ல் (அவருடைய) கொடியையும் ஸாசஇயையும் அடித் 

தான், பலிக்கும் இந்த்ரனுக்கும்ஈகடந்த யுத்தம்போலக் கோரமான 

அம் மயிர்க்கூச்சத்தைஉண்டுபண்ணுகின்றதும் ஆச்சர்யகாமுமான 

௮ப்படிப்பட்டயுத்தமான.து பீஷ்மருக்குப் பார்த்தனோடு ஈடர்தது, 

மேகத்தினின் றுபுறப்படுகிற நீர்த்தாரைகள் போல ௮வ்விருவருடைய 

வில்லினின் றும் வெளிப்படுகின்றபாணக்கூட்டங்களால்ஆகாசமானது 
இடைவெளி௮ற்றதாகிய.து. கெளசவபாண்டவர்கஞ்டைய யுத்தத் 
இல் பல்லங்கள் பல்லங்களோடுவுடி த். துக்கொண்டு வர்ஷாகாலத்தில் 

மின்மினிப்பூச்சிகள்் போல காயத்தில் விளங்கின, இடமாகவும் 

வலமாகவும் (சரங்களை த்) தொடுக்கின்ற ஜிஷ்ணுவினுடைய காண்டீவ 

மானது யுத்தத்தில் மண்டலாகாசமாகச்செய்யப்பட்டு அக்னிசக்ரம் 

போலக் கோரமாகஇருந்தது. மேகமானது ஜலதாசைகளால் பர்வ 

தீத்தைமுடுவதுபோல அர்ஜுனன் ௮னேகமானசரமாரிகளால் பீஷ் 

மரைமாடினான். கொந்தளிக்கின்ற ஸமுச்சம்போலக் கிளம்புகின்ற 

௮ந்தச்சரமாரியை அந்தப்பிஷ்மர் அம்புகளால்காசம்செய்து அஜ 

னனையும்தடுத்தார்; பிறகு, ௮ர்ஜுனனுடைய சதத்தைக்குமித்துக் 

கூட்டம்கூட்டமாக விடப்பட்ட அவ்விதமான அும்புக்கூட்டங்கள் 

(பார்.த்தனால்) அடி.க்கப்பட்டுச் சிதறிவிழுந்தன. பிறகு, ஸ்வர்ணமய 

மான கட்டுக்கஞ்ம் முனைகளுமுள்ளவைகளும் கூர்மையுள்ளவைக 

ளும் அழுந்தினகணுக்களுள்ளவைகளும் (வர்.த) விழுசன்றவைக 

ளும் பக்ஷிகளின் இறகுகளுள்ளவைகளுமான ஸும்புகளால் தகாயமா 

னது மூடப்பட்டது. பிறகு, பாண்டவன் கொடியமம்புக்கூட்டங் 

களை விடுத்தான். பிஷ்மரும் பார்த்தன்மீது அவ்வளவு சரக்கூட்டங் 

கம விடுத்தார். பாதகுலத்தில்உ இத் தவரான அந்தப்பிஷ்மர், பார்த 

தனைக் குதிரைகளோடும் ஸாரதியோடும் தேசோடும்கூட வத்ஸதர் 

தீங்களால்கிரப்பிப் பொன்மயமான கணுக்களுள்ளபாணங்களால் எல் 
லாத்இிக்குக்களையும் ஆகாயத்தையும் மூடினார். பிறகு, தேவர்களும் 
ரிஷிகளும் கந்தர்வர்களும், 6 பீஷ்மர் ௮ர் ஜன னைத்தடுத்ததால் (ஒரு



௨௬௫ ஸீமஹாபாரதம், 

வசாலும்) செய்யமுடியாத கார்யத்தைச்செய்தவசாகிறார், பாண்டு 

புத்னான அர்ஜு௦னன் பலசாலி, ஸாமர்த்தியமூடையவன் ) விரை 

வாகக் கார்யங்களைச்செய்பவன், சந்தனுபுத்ரசான பீஷ்மரையும் தே 
வூபுத்ரசான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் ,சார்யர்களுள்மிகச்சிறர் தவரும் 

மஹாபலசாலியுமான தீரோணரையும்தவிர வேறுஎவன் யுத்தத்தில் 
பார்த்தனுடைய வேகத்தைக் தாங்கச்சக் தியுள்ளவன் ?”” என்று (அவ 

விருவரையும்,) * கல்லது, ஈல்லது” என்.றுபுகழ்ந்தார்கள். மஹாபல 

சாலிகளும் புருஷச்ரேஷ்டர்களுமான அவ்விருவரும் எல்லாப்சாணிக 

ளுடையகண்களையும் களிக்கச்செய்துசொண்டு அஸ்த்ரங்களால் ௮ஸ் 

தீரங்களைத்தடுத்து விளையாடினார்கள். மஹாத்மாக்களான ௮வவிருவ 
ரும் யுத்தத்தில் ப்ம்மாஸ்த்ரத்தையும் 8ந்தசாஸ்சத்தையும் ௮இக்ரா 

மான ஆக்னேயாஸ்தாத்தையும் கெளபேராஸ்த்ரத்தையும் வாருணாஸ் 

தரத்தையும் யாம்யாஸ்த்ரத்தையும் வாயவயாஸ்தாத்தையும் ப்ரயோ 
இத். துக்கொண்டு விளக்கினார்கள். பிறகு, அப்பொழுது யுத்தத்தில் 

௮வ்விருவரையும்கண்டு ஜனங்கள் அச்சர்யமடைந்தார்கள். * றந்த 

கைகளுளள பார் 3! நல்லது; பீஷ்மசே! கல்லது” என்.றும் சொன்னார் 

கள். யுத்தத்தில் பீஷ்மரும்பார்த்தனும்செய்த இவவிதமான மஹா 

ஸ்த்ரக்களுடைய ப்ரயோகத்தை மனிதர்களுள் மற்றவன் யுத்த) இல் 

வெளிப்படுத் துவதற்குச் சக் தியுள்ளவனாகான். எல்லாுஸ். தரங்களை 
யும் ௮றிந்தவர்களான அவவிருவருக்கும் இவ்விதமாக ௮ஸ்த்சயுத்தம் 

நடந்தது. பிறகு, ஜிஷ்ணுவானவன் ௮ருகில்வர்து கூரியமுனையுள்ள 

தும் கழுகறெகுகள்பூண்டதுமான ஜாம்பினால் ஸ்வர்ணத் இனால் அலங் 

சுரிக்கப்பட்ட (பீஷ்மருடைய) வில்லை௮றுத் தான். மஹாபலசாலியும் 

புருஷரிற்சிறந்தவருமான பீஷ்மர் போர்க்களத்.இல் அடுத்தநிமிஷத் 
திலேயே வேறுவில்லைஎடுத்து காணேற்றிக் கோபத்துடன் தனஞ் 
சயன்மீது விரைவாக ௮னேகபாணங்களை ப்ரயோடுத்தார். அர் ஜு 
னலும் பிஷ்மரின்மீறு கூர்மையுள்ளவைகளும் ஈன்குதீட்டப்பட்ட 

வைகளுமான அ௮னேகபாணங்களை விடுத்தான், மிக்ககாந்தியுள்ள 
பீஷ்மரும் பாண்டவன்மீது ௮வ்வாறே மும்புகளைவிடுத்தார். மன் 

னே? தஇவயாஸ்த்£க்களை ௮.றிர்தவர்களும் ஒயாமல் சரங்களை த்தொ 
டுக்கன்றவர்களும் மிக்கதைர்யசாலிகளுமான அவ்கிருவர்களுள் ௮ப் 
பொழுது வேற்றுமைகாணப்படவில்லை, பிறகு, ௮இரத.லும் ரீட 

மணிந்தவனுமான குந்திபுச்£ன் ௮ப்பொழு.து பாணக்களால் பத்துத் 

இக்குக்களையும் அப்படியே ஞாரான பீஷ்மரையும் மறைத்தான், 
அக்தவீரகோஸ்டியில் பாண்டவன் பீஷ்மரையும் பீஷ்மர் பாண்ட
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வனையும் ௮இகமாக (அடித்தார்கள்) வேந்தரே! இவவுலகத்தில் 

௮௮ ஆச்சர்யமாக இருந்தது. சறெந்தகைகளுள்ளவசே! பிஷ்மரு 

டைய ரதத்தைக் காக்கின்றவர்களான சூரர்கள் பாண்டவனால் கொல் 

லப்பட்டு ௮ாஜுானனுடைய ரதத்துக்கு நான்குபக்கத் திலும் விழுக் 

தார்கள், பிறகு, காண்டீவத்தினின்று விபெட்டவைகளும் சத்ரு 

நாசத்தைச் செய்யவிருப்பம்கொண்டவைகளும் தடையற்றவை 

களும் கட்டுக்களுள்ளவைகளும் அந்தப் பார்த்தனுடைய சதத்தி 

னின்று வெளிப்புறப்படுகின்றவைகளும் தீட்டப்பட்டவைகளும் 
பொன்மயமான வஸ்த்சங்களுள்ளவைகளுமான அர்ஜுனனுடைய 

பாணங்கள் ஆகாயத்தில் அன்னப்பறவைகளுடைய வரிசைசள 

போலக்காணப்பட்டன. பலமாகவும் ஆச்சர்யகரமாகவும் ப்்யோ௫ுக் 

கின்ற ௮ரத௮ர்ஜுானனுடைய ௮வ்விதஇவ்யாஸ்தாரத்தை இர்தானோடு 

கூடின சேவர்களெல்லோரும் ஆகாயத்தில் நின்றுகொண்டு பார்த் 

தார்கள். பலவிதமும் அச்சர்யகாமுமான ௮ந்த௮ஸ்தாயுத்தத்தைப் 
பார்த்து அ௮இகப்ரிதியுள்ளவனும் பாதாபசாலியுமான Ags1Coven 

னென்கிற கந்தாவன் தேவராஜனைப்பார்த்து, ': (2தவசாஜ. /) பகை 

வர்களைப் பிளக்கின்றவைகளும் (ஒன்றோடொன்று) சேர்க்கப்பட்டது 

போல (தொடர்ச்சியாக)ச் செல்லுகின்றவைகளுமான இந்தலவும்புக 

ளைப் பாரும். இவ்யாஸ்தாரத்தை ப்யோடுக்கின்ற ஜிஷ்ணுவினுடைய 
ஆச்சர்யகரமான இரதரூபத்தைப்பாரும், இதை மளுஷ்யர்கள் ஈம்ப 

மாட்டார்கள். ஏனெனில், அவர்களிட இல் இவ்விதமான வஸ்த்ரம் 
இல்லை. தேவஸம்பந்தமுள்ள மஹாஸ்தரங்களுடைய Di sees 

க்கை ஆச்சர்யகராமானது. கெளரவலைன்யங்கள், நடுப்பகலை௮டை 

ந்து ஆகாயத்தில் மிகத்தபிக்வெறஸ-டார்யனைப்போலப் பாண்டவனைப் 

பார்ப்பதற்கும் சக்தியற்றவைகளாயிருக்கின்றன. இருவரும் ப்சஸித்த 

மானசெய்கையையுடையவர்கள். இருவருமே அுசசர்களுள் சூரர்கள், 

இருவரும் விசிதாமானசெய்கையுள்ளவர்கள். இருவரும் போரில் 

(ஒருவசாலும்) நெருங்கமுடியா தவர்கள் '” என்று புகழ்ந்தான். பரத 
குலத்தல்௨ இத்தவரே! இவ்வா.றுசொல்லக்கேட்ட தேவசாஜனோ 

பார்த்தனுக்கும் பீஷ்மருக்கும்கேர்ந்த யுத்தத்தைத் தேவலோகத்தி 

௮ண்டான புஷ்பவர்ஷத்தால் பூஜித்தான். 
பிறகு, ௮ச்வத்தாமாவானவர் விரைவாகவந்து காரணனைப்பார் 

தீது, கரண? கான் ஒருவனாக3வ ஒன்று சர்க் இருக்கின்ற எல்லாப் 

பாண்டவர்களையும் கொல்.லுவேன்' என்.று ஸபாமத்தியில் என்முன் 

னிலையில் ரசொன்னாய். ௮தை நீ செய்தாயில்லை. ஒ ! w Osea! oo 
௧௪



௨௬௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வனிடமிருக் து பயந்தோடுகிருப். விதரவிர்யனுடையபோன்மார்க 

ளான துர்யோதனன் முதலானவர்களெல்லோரும் உன்னை ஆச்சயித் 

க் குக்திபுத்ரர்களேப் போரில்வெல்ல விரும்புகிறார்கள். (ஆதலால்) 6 

பல்குனனோடு போர்புரிவாயாக”” என்றுசொன்னார். yeas srr 

செரல்லிய வார்த்தையைக்கேட்டு அப்பொழுது தாயோ தனன் கர்ண. 

னுக்கு ப்ரியத்தைச்செப்பக்கரு இக் கோபத்துடன் த்சோணபுத்ரரைப் 
பார்தது, “* ப்ராம்மமணாத்தமசே ! ப்ரஸித்தமான செய்கையுள்ளவனான 

காரணனுடைய மானத்தைப் பங்கம்செய்யாதீர், மானபங்கம்செய்வதி 
னாலோ அ௮சசர்களுக்குப் பலக்குறைவுண்டாகும், சூரர்கள் தங்கள் 

வீர்யத்துக்குத் தக்கபடி போரில் வாயினாலும் பேசுவார்கள் ; கார்யல் 

களையும் செய்வார்கள் ; பசாக்சமத்தையம் காண்பிப்பார்கள், ஆதலால், 

சூரர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அர்தக்கர்ணனை நீர் நிந்திப்பது 

தீருதியன்று'” என்று ம.றுமொழிகூறினன். அரசனால் இவ்வாறு 

சொல்லப்பட்ட ௮அக்.தத்சோணபுத்சர் அப்பொழுது சோவ.ததைஇழர் 

தவரானார். பிறகு, சர்தனுகுமாரரானபீஷ்மர், (பாணங்களை) நாண் 

கயிற்றிற்பூட்டி வெளிப்படையாகத்தொடுக்கின்ற ஸவ்யஸாசியினிடம் 

பாணங்களைஎய்தார். பிறகு, பீபத்ஸா1வானவன் அளவற்றபசாக்ரம 

முள்ள பீஷ்மருடையவில்லைப் பெரிதானமுனையுள்ளதும் கழுகிறகு 

கள் கட்டியிருக்கின்றதுமான ஓர்௮ம்பினால் பலாத்காரமாக அுறுத் 

தான். அதற்குப்பிறகு, குக்தீபுத்னான தனஞ்சயன் (ய.த்,தம்செய்வ 

தற்காக) முயற்சிக்கன்றவரும் பசாக்சமசாலியுமான ௮ர்தப்பீஷ்மரைப் 

பத். துப்பாணங்களால் நடுமார்பில்௮டி.த்தான், சிறந்தகைகளுள்ளவ 
ரும் யுத்தத்தில் (ஒருவராலும்) ஜயிக்கமுடியாதவரும் சங்காபுத்ரரு 

மான அுந்தப்பீஷ்மர் ( அர்ஜுன னுடையபாணக்களால்] அன்பப்படுத் 
தப்பட்டு சதத்திலுள்ளஏர்க்காலைப் பிடித்துக்கொண்டு 1நெடுநேோசம் 
நின்றார், தேர்க்குதிரைகளைஈடத்துசன்ற ஸா£இயானவன் சாஸ்த் 
ரத்தைமினைத்து மஹாரதரும் ப்ரஜ்ஞையற்றவருமான அந்தப்பீஷ் 

மரை ரக்ஷித்துக்கொண்டு (தேரை) வேறிடம் ஈடத்திச்சென்றான். 

பராக்ரமத்திலும் செளர்யத்திலும் வீர்யத் இலும் ஸச்வத்திலும் பல 

தீதிலும் யுத்தத்திலும் எல்லாறுஸ்தாரசஸ்தாங்களிலும் லாகவத்த 
௮ம் தாசத்தினின்று (லக்ஷ்யங்களை) அடிக்கும்விவயத்திலும் உலகத் 
இல்ஒப்பற்றவரும் பிதாவினால் அளிக்கப்பட்ட வரமுள்ளவரும் சமத் 

தைவென்றவரும் பகைவர்களை ஜயித்தவரும் ஆலஸ்யமற்றவரும் இளைப் 
பில்லா தவரும் தம்மிஷ்டப்படி மாணமடையத்தக்கவரும் சூரரும் 

: | | Ga gumw, 
 



விராடபர்வம், உள்ள் 

பிதாவினுடையபணிகவிடையில் பற்றுள்ளவருமான பிஷ்மர் துர்யோ 

தனனுடையான்மைக்காக யுத்தகளத்தில் பார்த்தனோடு போர்புரிந்து 

குந்தீபுத்னுக்கு ஹிதத்தைச்செய்வதற்காகக் தோல்வி௮டைந்தவர் 
போலானார், 

அவை னதம நயாகரகம். 

அறுபத்துநான் காவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

(அர்ஜுனன், த்சோணர்ழதலான ஐந்துமஹாரதர்களை 

எதிர்த்துப் போர்சேய்தது.) 

பார்த்தன், போர்க்களத்தில் கெளாவர்கள் பார்த்துக்கொண் 

டிருக்கும்பொழுதே யுத்தத்தில் பீஷ்மரைஜயித்து மறுபடியும் போர் 

புரியக்கருதி 83% துமஹாசதர்களைக் குறித்துச் சென்றான். அவன் 

இசண்டு தூணீசங்களையும்ஆசாய்ந்து காசாசங்களைஎடுத் துக்கொண்டு 

காண்டீவத்தைஉருவுன்றவனா? மறுபடியும் கர்ணனை எதிர்த்துச் 

சென்றான். தசோணபுதார் (கரணனைப்பார்த்து,) காரண?! /(யுத்தத் 

தில் எனக்கு நிகசானவனில்லை” என்று ஸபையின்மத்தியில் பொரு 

தீதமில்லாத அ௮னேகவார்த்தையைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாய். 

அதற்கு இதோ ஸமயம்வர்துவிட்டது, இதோ அர்ஜுனன் ஸர்வ 

ப்சாணிகளையும் காசஞ்செய்கின்ற அ௮ர்தகன்போலக் கோபங்கொண்டு 

ஸமீபத்தில் எதிர்த் துவர். து ஸிம்மம்போலக் கொட்டாவிவிடுகறான். 

8ீ சூரனாகஇருந்தால் ஓடாதே; நின்று பல்குனனோடு யுத் தம்செய்” 

என்றுசொல்ல, சர்ணன், * கஷத்ரியர்களுக்குரியதர்மத்தை அணு 

ஸரித்இருக்கின்றயான் பீபத்ஸுவினிடத் இனின்றாவ.து தேவ$ூபுதச 

ரான க்ருஷ்ணனிடத்தினின்றாவது (இன்னும்) மற்ற எல்லாப்பாண் 
டவர்களிடத்இிலுகின்றாவது பயப்படவில்லை, பலத்தினால் 2 Rats 

தவர்களும் தனுர்வேதத்தைக்கொண்டு பிழைக்கின்றவர்களுமான 

சூரர்களுக்கு(ப் பசைவர்களை)ப்பார்.த்தவுடன் இ.றுமாப்புண்டாறெது , 

ஸ்வாமும்உள்ளடங்காது. அர்ஜுனனோடு போர்க்களத்தில் நன்றாக 
எதிர்த்துப் போர்புரின்றஎன்னை அசார்யபுத்ரர் பார்க்கட்டும், வித 
யோ (ஒருவசாலும்) தாண்டமுடியாதது'” என்றுசொன்னான், ௮ச் 

வத்தாமா, “கர்ண. என்னதோஷம்? சூரர்களுக்கு வாக்குடன் 
பெளருஷமழும்இருக்குமாடில் ௮ல்து இந்தஉலகத்தில் குணங்களால் 

மேலானதென்று சொல்லப்படுகிறது. நீ பயமில்லாமல் பார்.த்தனோ



05D) ஸரீமஹாபாரதம். 

யுத்தம்செய். கர்ண. *யுத்தத்தில் பார்த்தனிடத் திலிருந்து கான் 

பயப்படமாட்டேன்” என்பது மூசலாக நீசொன்னவார்த்தையை 

நினைத்துக்கொண்டு யுத்தத்தினின்று ஒடாதே” என்றுகூறினார். 
அந்தத்தனஞ்சயனை அந்த துர இசர்களும் நான்குபக்கத் திலும்சூழ் 

ந். துகொண்டு அம்புகளை மிகவர்ஷிக்கன்றவர்களும் பகைவர்களின் 

உயிரைப்போக்கக் சருஇயவர்களும்(யு.த.த,த)த)லாபம்போல எண்ணு 

இன்றவர்களும் வர்ஷாகாலமேகல்கள்போலச் சாக்கூட்டங்களை மிக 

இறைக்கின்றவர்களுமாகித் தனஞ்சயனை விரைவாக எதிர்த்தார்கள், 

அவர்கள் விரைவாகச்சென்று எதிர்த்துகின்.று கூர்மையுள்ளவை 

களும் பற்பலவகைப்பட்டவைகளும் இறகுகளுள்ளவைகளுமான 

அ௮ரேகபாணங்களால் தனஞ்சயனை அடித்தார்கள், பிறகு, எல்லாச் 

சஸ்,தரதாரிகளுள்ளும் உத்தமனை பீபத்ஸாவானவன் அட்டஹா 

ஸம்செய்து இவ்யாஸ்தாரத்ை ப்யோடுத்துக்கொண்டு 7திகச்ரேஷ் 

டர்களை எ.இர்த்தான் 5 ஸூர்யன் பூமியைக் கிரணங்களால் மூடுவது 

போலத் திசைகளைக் காண்டீவத்தினின்றுவிடுபட்ட அம்புகளால் 

மூடினான். சதங்கள் யானைகள் கொடிமாம்கள் குதிரைகள் இவைக 

ளுடைய (தேஹத்தில்) கூர்மையுள்ளபாணங்களால் அடிக்கப்படாத 

இடம் இரண்டுஅங்குலங்கூடஇல்லை. பாதகுலத்இல்உஇத்தவசே ! 

அமைதியை முதன்மையாசக்கொண்ட போர்வீரானைவரும் தங்களு 

டைய மனநிலைமையை௮.றியவில்லை. யானைகளும் குதிரைகளும் பய 

ந்துஒடுங்கெ, மதப்பெருக்குற்றதும் ௮.றுப துவாஷம்சென்ற துமான 

ஒருயாளையானது கோரைக்காட்டை௮ழிப்பதுபோல வுர்ஜுனன் 

சஸ்த்சங்களுடையதேஜஸினால் எல்லாவீரர்களையும் அழித்தான். காண் 
டீவத்தினுடையசப்தத் தினால் பூமியானது ஈடுக்கெது. தனஞ்சயன் 
தார்த்தராஷ்ட்ர்களுடைய மனங்களையும் துன்பமடையும்படி செய் 

தான். ஆயுதம்பிடி த்தவர்களுள் மேலானவனலும் வீர்யமுள்ளவலும் 

சூரனுமான ௮ர்தஅர்ஜுனன் பிறகு ளைன்யங்களுடையமத் இயில் 

அழைந்து யுத்தத்தில் ஸாகியைநோக்கி, ** ஸுாரஇியே ! இந்தக்குதி 

ரைகளை இழுத்துப்பிடி த்து மெல்லநடத்து, போரில் (ஒருவராலும்) 

ஜயிக்கமுடியாதவசான அசார்யபுத்ரருடன் நான் போர்புரியப்போகி 

றேன். முர்தியே ௮வர் என்னோடு சண்டைசெய்திருக்கிறார். அவர் 
எனக்குப்பின்புறத் இிலிருச்சிறார்'' என்.றுகூறினான். இவ்வாறு அர் 
ஜு௦னனால் சொல்லப்பட்டவுடன் அர்தவிராடபுத£ன் வேகமுள்ள 
குதிரைகளை அச்வத்தாமாவினுடைய சதத்தைக்குறித்,து மிக்கவிரை 

வுடன் ஓட்டினான்.



விராடபர்வம், ௨௬௯ 

காணன், : துன்பமுற்றவனும் ௮இிகவேதனையுள்ளவலுமான 
பீபத்ஸுஈவானவன் இதோதடுகிறான். ௮வனை அவ்விடத்திலேயே 
நான் பின்தொடர்வேன். 'அ௮வன் உயிரோடு விடப்படமாட்டான் ”” 

என்றுசொன்னான். தீசோணர் **மஹாத்மாவான இந்தஇந்தாகுமா 
18 பயத்தினால் விலகவில்லை. பயந்தவர்கள் இவ்வாறு திரும்பழாட் 

டார்கள், ௮இகமான வேதனையுடையவர்களும் இவ்வாறு இரும்ப 

மாட்டார்கள், அ இகப்பாபாப்புள்ள இவனை மறுபடியும் நீ எதிர்த் 
துப்போவாயாஇல், மீண்டு விடுபடமாட்டாய். ௮வன் பலறுஸ்த்ரங் 

களை௮றிர் திருக்கறான், தெய்வாதினமாகத் துர்யோதனன் விடுபட் 

டான், தெய்வாதினமாகப் பசக்களும் ஓடிவிட்டன. நீயும் தெய்வா 

தனமாக விடுபட்டாய், யுத்தத்தால் என்னசெய்யப்போஜய் ? ஒரு 

க்சோசதூரம் விலகச்சென்று ஸைன்யத்தை ஈல்வார்த்தைசொல் 

வோம். அழைத்துவந்தலைன்யத்தோடு மறுபடியும் பார்த்தனை௪ த 

ர்த்துச்செல்லுங்கள் ” என் றுகூறினார். 
  

அறுபத்தைந்தாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி, 

(அர்ஜுனன், உத்தரனைப் பீஷ்மர்ழதலானவர்களின்பக்கத்தில ஈதத் 

தைநடத்தும்படிஏவி, அவனுக்கத் தன்பராகாரமத்தைக்கூறி துச் 

சாஸனன்ழதலானவர்களை அவமானப்படுத்துவதற்காகப் 

பீஷ்மர்ழதலியோநடன் போர்புரிந்தது;)  ” 

கர்ணன் தோல்லி௮டைந்தானென்பதைக்கண்டு பார்த்தன் 

விராடபுதானைகோக்கு,  (உத்தா!) இப்பொழுது என்னை(ப் பகைவர்க 
ளை) ௮டிக்கும்திறமையுள்ள விசர்களுடைய தேர்க்கூட்டத்தை ௮டை 

யும்படிசெய், எங்களனைவருக்கும் பிதாமஹரும் சந்தலுவின்புத்சரு 

மானபீஷ்மர் நல்லயுத்தத்தைவிரும்பிக் சவசம்பூண்டு சதத் திலிருப் 

பதும், வஜ்ரங்களாலும் வைடூர்யங்களாலும் ௮லங்கரிக்கப்பட்டதும் 

ஸ்வாணமயமுமானபனைமாக்கொடியானது போர்க்களத்தில் காற்றி 

னால்௮சைவுற்று நன்கு ப்ரசாசிக்கன்றதுமானஇடத்தில் (சென்று) 

வில்லாளிகளுடைய தேர்க்கூட்டங்களைப் பயங்கரமாக௮டிப்பேன். 

இவர்களுடையவிற்களையும் காண்கயிறுகளையும் கவசங்களையும் நான் 

அ௮பஹரிப்பேன். உத்தர ! இவ்யாஸ்த்ரல்கம£ அற்புதமாக ப்ரயோகிக் 

இன்றஎன்னை ம பார். வர்ஷாகாலத்தில் மேகத் திலிருந்து ciara



௮0 ஸ்ரீமஹாபரரதம். 

இன்றமின்னல்போன்றஸ்வர்ணமயமான பின்புறமுள்ள என்.லுடைய 
காண்டீவத்தைக் கெளரவர்கள்பார்க்கட்டும். ஸா இயே.! *(இவன்) 

வலப்பக்கத்தாலோ இடப்பக்கத்தாலோ: எந்தப்பக்கத் இனால் (எய்கி 
முன்) ” என்,று பகைவர்களனைவரும் என்னைப் பகுத்தறியப்டோறெ 

இல்லை. 1அஸ்த்சங்களாகற ஜலமும் குதிரைகளாகறெ சுழல்களும், 
யானைகளாகிற முதலைகளும் ரகங்களாகிற மடுக்களுமுள்ளதும் பா 

லோகத்துக்கு (எல்லாரையும்) இழுத்துக்கொண்டுபோகின்ற துமான 
நஇியை நான் பெருகும்படிசெய்யப்போடுேன் ; கைகளும் கால்க 

ளும் தலைகளும் முதுகுகளும் புஜங்களும் சங்கங்களுமாகிற சராசரகி 
களுள்ளதான கெளசவர்களுடைய கூட்டமாகிறகாட்டை ௮ழுச்தின 
கனுக்களுள்ள பாணங்களால் வெட்டுவேன். ௮ம்பருத்தூணியிலிரு 

ப்பவைகளும் ௮ழகியகட்டுக்களும் முளைகளுமுள்ளவைகளும் துர் 
அதபிவாத்யம்போலச் சப்இக்கின்றவைகளுமான அம்புகள் என்னால் 

தொடுக்கப்பட்டுப் போரில் கெளரவர்களைஎரிக்கப்போடின்றன, கொ 
டிகளாகறெமாக்களும் ௮ம்புகளாகிற புல்லுகளுமுள்ள.தும் யானைகுதி 

ரைகளாகிறெ துஷ்டம்ருகங்களால்நிறைந்ததும் சதங்களாகறெசிங்கக் 

கூட்டங்களோடு கூடியதும் விற்களாகறகொடிகளால்்௮டர்ந்ததுமான 
கெளசவர்களுடையகூட்டமாகிறெகாட்டை ௮ஸ்தாசதேஜஸினால் கொளு 

த்துவேன். ஒருவனாகஇருக்துகொண்டு பாரதஸேனையை யுத்தத்தில் 
ஜயிக்கனெறஎனக்கு, நெருப்புக்குக் காட்டில் வழிகள் ஏற்படுவது 

போல முனேகவழிகள் ஏற்படும், என்னால் சக்ரம் போலச்சுழற்றி 
அடிக்கப்பட்ட கெளரவளேனையை நீஒருவனே பார்ப்பாய், சக்ரபா 
ணியான ஸ்ரீமர்சாசாயணன் அுஸ-ரர்களை ஓடும்படி செய்வதுபோல, 

நான் ஒருவனாகவேயிருந் தகொண்டு அந்தப்பகைவர்களை சதங்க 

ளுடையமத்தியினின்று பாலோகத்தின்பொருட்டு ஒடும்படிசெய் 
வேன், ஸமதரசைகளிலும் மேபெள்ளமுள்ளதரைகளிலும் கான் பா 

பரப்பில்லாமல் தத் இலிருர் தகொண்டு வழியைமறைத் துகிற்கும் மலை 

யையும் பிளப்பேன், கான் இந்தாரனுடையயுத்தத்தில் மாதலியை 

ஸாசதியாகக்கொண்டு, பலத்தினால் இறுமாப்புள்ள வர்களும் பகைவர் 

களும் கான்குபக்கத் இலும் ஒன் றவர்களும் போர்புரின்றவர்களு 

மான எல்லா நிவாககவசர்களையும் யுத்தத்தில் கொன்றேன் ; ஆயிசக் 

குணக்காகக் காண்டீவத்தினின்று விபெட்டமுஸ் சரங்களால் நிவா 
தகவசர்களைக்கொள்,.றுவிட்டு ஸமுத்ரத்துக்கு௮க்கரையிலிருக்க் ற 
Apis sre ஹிரண்யபுச த்தையும் காசஞ்செய்தேன், ஸாசதஇியே! 

rs சச் சமா p என்பது வேறுபாடம், 
 



விராடபர்வம். Q6Ts - 

உக்ரமானவில்லாளிகளான அ.றுபஇஞயிரம்ச இகர்களைச்கொன்றுகிட்டு 

யுத்தத்தில் ௮௧ உச்ரஸ்வரூபிகளும் கோரரூபிகளுமான பெளலோ 
மாகள் சாலகயர்கள்என்றை ௮ஸுரர்களையும் கான் பாசுபதாஸ்த்ர 
தீதினுல் கொன்றேன். கான் இந்தானிடத்தினின்று உறுதியாக 

(சஸ்தீரங்களைப்பிடிக்கும்) முஷ்டியையும் ப்ரம் 2தவரிடத்தினின்று 

ஹஸ்தலாகவத்தையும் மனுவினிடத்தினின்று ௮இசலாமர்த்திய 
முள்ளதும் ஆச்சர்யகாமுமான !மஹாயுத்தத்தையும் கற்றிருக்க 

றேன். சான் ருத்ரரிடத்தினின்.று செளத்ராஸ்த்1.த்தையும் வருண 

னிடத்தினின்று வாருணாஸ்தாத்தையும் ஸ-டாயனிடத்தினின்று 
ளெளர்யாஸ்தரத்தையும் யமனிடத்தினின்று யாம்யாஸ்த்ரத்தையும் 

அக்னியினிடத்தினின்று ஆக்னேயாஸ்தரத்தையும் வாயுவினிடத்தி 

னின்று வாயவ்யாஸ்தாத்தையும் மற்றத்தேவர்களிடங்களிலிருந்து 

(௮னேக௮ஸ்த்சங்களையும்) பெற்றிருக்கிறேன். எந்தமனிதன் என் 
னுடையயுத்தத்தைப்பொறுப்பான் ? இப்பொழுது ' காண்டீவத்இனி 

ன்றுவிடுபட்டவைகளும் மயிர்க்கூச்சலையுண்பெபண் றுன்றவைகளு 

மான சரக்கூட்டங்களால் வில்லாளிகளான கெளசவர்களுடையதேர்க் 

கூட்டங்களை நாசம்பண்ணப்போகிேன் ” என்றுகூறினான், 

அந்த ஸவ்யஸாசியினால் இவ்வாறு தேறுதல்செப்யப்பட்ட விராட 

புத்ரன் பயங்கரமான பீஷ்மருடையதேர்ப்படையில் குதிரைகளால் 

ப்ரவேடுத்தான். உகானா தனஞ்சயன் அப்பொழுதே நாண்கயிற் 

றை இழுத்து ஒலிக்கச்செய்துகொண்டு சதஇகர்களுள்சறக் தவரும் 
(ஒருவசாலும்) ஜயிக்கமுடியாதவரும் யுத்தத்தில் பகைவர்களைஜயிக்க 
எண்ணங்கொண்டவருமான பீஷ்மரை எதிர்த்துச்சென்றான். பரத 

ச்சேஷ்டசே! (அரத) அர்ஜுனனைத் ் துச்சாஸனன் விரைவாக எதிர் 

திதுச்சென்றான். லிசித்மானஅபாணங்களை ௮ணிர்தவர்களும் யெள 

வனமுடையவர்களும் ௮ழகியகுண்டலங்களை ௮ணிந்தலர்களும் பயல் 

கரமானவில்லைத்தாக்ிகனவர்கஞமான பற்றவிசர்களும் கைகளால் 

நாண்கயிற்றைஇழுத்து ஒலியையுண்டுபண்ணிக்கொண்டு அர்ஜுன 

னைஎஇர்த்தார்கள், துச்சாஸன லும் விகாணனும் வ்ருவளேனலும் 

விவிம்ச தியும் பயமற்றவர்களாஇப் பயங்கரமானவில்லை த்தாங்கெயெபாண் 
டவனைச் சூழ்ர்துகொண்டார்கள். (வில்லில் பாணங்களைப்)பூட்டி விடு 
க்கின்றவலும் புத்திசாலியும் குந்திபுத்ரனுமான ௮ர்தழுரஜாுன 

லுடைய இடவிலாப்புறத்தில் துச்சாலனன் அுறுபதுபாணங்களை ப்ர 
யோத்தான். மறுபடியும், அ௮ந்தத்துச்சாஸனன் விராடபுத்ரனான 
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௨௪௨ ரிக்சா ரதம். 

உத்தரனை ஒருபல்லத்தால்௮டி.த்.து இரண்டரவ துபல்லத் தினால் வீர 

னையர்ஜுனனை சடுமார்பில் அடித்தான். ஜிஷ்ணுவானவன் ௮௬ 

இல்வர்து கழுறெகுபூண்ட கூ மென்னும்பாணத்திலுடையறுனி 

யினால், ஸ்வாணத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்தத் துச்சாஸன னுடைய 

வில்லை வெட்டினான். பிறகு, அந்தத்துச்சாலனனை ஸர். துபாணங் 

களால் ஈநடுமார்பில்௮டி.த்தான். பார்த்சனுடையறும்புகளால் ஈன்று 

கப்பீடிக்கப்பட்ட ௮ந்தத்துச்சாஸனன் ரதத் இின்மத் இயைவீட்டு ஓடி. 

னான். (பகைவர்களால்) ஜயிக்கப்படாத பீபத்ஸ-ஈவானவன் எல்லாத் 

இசைகளிலும் ஸஞ்சரித்தான். தருதராஷ்ட்ரபுத்னான விகர்ணன், 

பகைவீசரர்களை ௮ழிப்பவனான௮ர தர் ஜுனனைக் கூர்மையுள்ளவைக 

ளும் கழுகிறகுகட்டப்பட்டவைகளும் சாளைக்கல்லில் தீட்டப்பட்_ 

வைகளுமான அம்புகளால் அடித்தான். பிறகு, குக்திபுத்ன் Hips 

தியகணுக்களுள்ள ஓர்௮ம்பினால் ௮க்தவிகர்ணனையும் நெற்றியில் 

உளையஅடி.த்தான். அடிக்கப்பட்ட தவிகாணன் பயந்து ஓடிவிட் 
டான். பிறகு, துஸ்ஸஹன் விவிம்சஇயுடன் பார்.த தனருகில்ஐடி 

வக்து போரில் (தன்) உடன்பிறர்தவனைக்காக்கக்கருஇக் கூர்மையான 
௮ம்புகளா இறைத்தான். தனஞ்சயன் பாபாப்புடன் sips pasar 

பூண்ட கூர்மையுள்ள இசண்டுபாணங்களால் ஒசேமையத்தில் ga 

விருவசையும் ௮டி.தீ.து ௮வவிருவருடையகுதிரையையும் நாசஞ்செய் 

தான், கொல்லப்பட்டகுதிரைகளைபுடையவர்களும் அடிக்கப்பட்ட 

அங்கங்களையுடையவர்களுமான ௮ந்தத்ருதராஷ்ட்ரபு தசரிருவசையும் 

அனுசரர்கள் எதிரில்தடிவந்து வேறுதேர்களில்ஏற்றி வேறுஇட 

த்.துக்குக் கொண்டுபோனார்கள். அப்பொழுது, பார்த்தன் யுத்தத் 

இல் தருதராஷ்டாகுமாரர்களனைவமையும் (௮வவாறு) ஒட்டினான் ) 

ஒட்டி விட்டு யு.த்தபூமியை ப்ரகாசிக்கச்செய்தான். கரீடத்ைை௮ணி 
ந்தவனும் குந்தீபுதாரனும் ல௬$யங்களில் தவருமல் பாணங்களைப்ரயோ 
இப்பவனும் ப்ரதாபசாலியுமான பார்த்தன் (பகைவர்களுடைய) முடி. 

களையும் பரிகாயுதம்போன்றசைகளையும் அறுத்து த்தள்ளினான். மஹா 

விரர்கள் ஸ்வர்ணமாலைகளுடன் நூற்றுக்கணக்காகப் பூமியில் விழுக் 

தார்கள். பிறகு, யு.த்தபூமியானது, தாமரைப்புஷ்பங்களுக்கும் ஸூர் 

யனுக்கும் சந்தரனுக்கும் ஒப்பானவைகளும் வெண்ணிறமுள்ள பற்ச 
ளுள்ளவைகளும் ௮ழயெ முகமும் சண்களும் மூக்குமுள்ளவைகளும் 

அழ மகாகுண்டலங்களணிந்தவைகளுமான புருஷருடையதலைக 

ளால் மறைக்கப்பட்டதாக விளங்கிற்று. ௮ழசயகுக்குள்ளவைகளும், 
அ௮ழயெவைகளும் ஒளிர்கின்றவைகளுமான கண்சளுள்ளவைகளும்,
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துழுக்குபடுத்தப்பட்டமீசையுள்ளவைகளும், ஈன்றாக அலங்கரிக்கப் 
பட்டவைகளும், பொன்மயமானகுண்டலங்களணிந்தவைகளும், அறு 

தீதுத்தள்ளப்பட்டவைகளுமான தலைகள் ௮னேகக்கள காணப்பட் 

டன. இவவாறு ௮ர்தச்கெளரவளேனையானது ஈன்கு௮டிக்கப்பட்டு 

ராந்புறங்களிலும் பயர்து ஓடிவிட்டது. பிறகு, மஹாரதர்களும் மஹா 
பலசாலிகளுமான துர்யோதனனும் கர்ணனும் ஸ-ஈபலனுடையபுதர 

ஞான சகுனியும் த்சோணரும் அ௮வர்குமாசரும் ௮திரதரானக்ருபரும் 

அப்பொழுது ஒன்றுகூடி உறுதியானவிற்களை காணொலியிடும்படிசெ 

ய்துகொண்டு அர்தப்போர்க்களச்தில் விஜயனேடு போர்புரியவர்தார் 

ர்கள் ; பிகு, அ௮சைகன்றகொடி ச்.துணியுள்ள தும் ஸ-மார்யன்போல 
ப்ரகாசிக்னெறதுமான தேருடன் மீண்டும் இரும்பிவர் து வழியிலிருக் 

இன்ற வானரக்கொடியோனைக்கண்டார்கள், மஹாவில்லாளிகளான 
அவர்கள், மிகுந்தகோபங்கொண்டு தனஞ்சயனைச்சூழ்க துநின்.ற 

மஹாமேகங்கள் மலையின்மீது பொழிவதுபோல (அவன்மீது) மஹா 

ஸ்த்ரங்களை சான்குபக்கத்திலும் பொழிந்தார்கள். மஹாவீர்யமுடை 

யவர்களானஅ௮வர்கள் சரத்காலமேகங்கள்!'2பால அம்புக்கூட்டங்களை 

மிகப்பொழிர்து சரீடியை மிகத்தபிச்சச்செய் தகொண்டு போரில்நின் 
ரர்கள் ;) ஸமீபத்இல்௪ திர்த் துகின்று கூர்மையுள்ளவைகளும் கழுகற 

குகள் கட்டியவைகளுமான ௮னேகமம்புகளால் பாண்டவனை or Br 

தீது விரைவாகப் போர்புரிந்தார்கள். பிறகு, பீபத்ஸு வானவன் 

அ௮ட்டஹாஸம்செய்துகொண்டு லர் துவர்ஷகாலம்௮ப்யஸித்த தும் 

ஸ௫ர்யலுக்கொப்பானதுமான அவ்வித ந்த்சாஸ்தரத்தைக் காண்டீ 
வத்தில்பூட்டினான். அச்சுக்கட்டைகளிலும் சக்ரங்களிலும் 7தங்களி 

லும் குதிரைகளிலும் இரண்டோரங்குலங்கூட அர்ஜுனனுடைய 

NSIS Ao) மூடப்படாமல் காணப்படவில்லை. ஸுடாரயன் இர 

ணங்களால் எல்லாத் திக்குக்களையும் மூடுவதுபோலக் இரீடியினால் 

விடப்பட்டஸ்தாரமானது உலசமனைத்தையும்மடியது. சக்சாயுதம் 

போல வளைக்கப்பட்டகாண்டீவமானது மேகத்தினமீது மின்னல் 
போலவும் மலையின்மீ.து ௮ச்னிபோலவும்இருஈ்தது. மேகம்வர்ஷிக் 

கும்பொழு.து மலையில்விழும்மின்னல்போல ஜ்வலிக்கன்றகாண்டீவ 

மானது, இடிமுழக்கமுள்ளனவாகச்செய்யப்பட்ட எல்லாத்இசைகளை 
யம் (அஸ்தாரதேஜஸினால்) மூடிற்மு. அர்ஜுனன், 63நதராஸ்தாத் 
தைவெளிப்படுத் துகையில் எல்லாரஇிகர்களும் பயந்தார்கள். போர் 
விரர்களனைவரும் ஒய்வடைந்து நினைவைஒழிர்தார்கள்; த்சோண 
சோடும் பீஷ்மசோடும்கூடி மயக்கத் தனால் ப்ஜ்ஞையைஇழர்தார்கள், 

உற ஈடு



௨௭௫ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

பாதச்சேஷ்டசே.! ௮2 எல்லாளலைன்யங்களும் தோல்வியடைர்து 

ஸவ்யஸாசியினிட.த் தினின்று உண்டானபயத்தினால் எல்லாத்திக்குக் 

Soll guy am. 

  

அறுபத்தாறாவது அத்யாயம். 

கோக்்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(அர்ஜுனன், உத்தானைத்தேற்றித் துர்யோதனனிடம் தேரைச்சேலு 
ததஎவியதும், தனக்காற்றமலஓடகின்ற துர்யோதனனைப் 

பரிஹஸித்துப் போரக்கழைத்ததும்.) 

அரர்ஜுஈனன், உத்தர ! தெற்குத்திக்கைநோக்கியே குதிரை 

களைஈடத்து, இங்கேநிற்கின்ற இந்தவிரர்களுடைய இவ்வித சப்த 

மானது இனி ௮திசமாகப்போகின்றது. ஸாசதியே? அ௮ச்வத்தாமாவி 

னுடைய சதத்தைக்குறித்துக் கிழக்குமுகமாகச் செல், புகழையு 

டைய குருபுத்ரரை விரசைவாகப்பார்க்க விரும்புகிறேன் ”” என்.றுகூறி 

னான். அப்பொழுது, பாண்டவன் வில்லினுடையஓசையினால் அவர்க 

ளனைவரையும் மோஹிக்கச்செய்துவிட்டு ( ௮ந்தக்கெளரவஸேனையை) 

ப்ச,சகநிணமாகச் சுற்றிக்கொண்டு ௮ரைக்ரசோசதூரம் விரைவாகஓடி. 

னான். காற்றானது எப்பொழுதும் சென்றுகொண்டிருப்பதுபோலவும் 

கருடன் வேகமாகச்செல்லுகிறதுபோலவும் பார் த்தனுடையதேரா 

னது ஆகாயத்தில் எல்லாப்பக்கத் இலும் சிக்ரமாகச்சுழன்றது ஒலியா 

னத ஒருமுஹுூர்த்தகாலத்தில் ஒய்ர்தது. தனஞ்சயலும்(வேறுஇடத் 

அக்கு) செல்லவே பாணங்களால் மிகவும் காயப்படுத்தப்பட்ட த்ரோ 
ணர் பீஷ்மர்முதலான மஹாசதர்களெல்லோரும் ஒன்றுசேர்ந்து பார் 

தீதனைக்காணாமல் முயற்சியுள்ளவர்களாகி யானைகளையும் குதிரைகளை 
யும் ரதங்களையும் காலாட்களையும் முன்னிட்டுக்கொண்டு ஸைன்யங்க 
ளுக்குப்பின்புறத்தில் சென்றார்கள். ஸைனிகர்கள், ** பாக்யவசத் 
இனால் துர்யோதனன் விடுபட்டான். ஸைன்யம் பெரும்பான்மையா 
க(த்திரும்பி, வர்.துவிட்டது, ஒருக்சோசதூரந்தாண்டி ஸைனயத் 

தைப்பின்தொடரர்.து அழைத் துவருவோம். அச்மகைஎன்கிறக இக் 

கருகல் நுழையமுடியாத அரண்யமிருக்கின்றவிடத்தில் செல்லுங் 
கள்!” என்றுகூறினார்கள். ஓ. குருச்ரேஷ்டமே? பிறகு, துர்யோ 
தீனன் போரில்தோல்வியடைர் த தன்னுடையளேனையைக்சண்டு பொ 
ரு.தவனா9 (ஒருவராலும்) ஜயிக்கமுடியாதவர்களான பிஷ்மர், தீரோ 

ணர், ச்ருபர் இவர்களால் மிகவும் தீடுச்சப்பட்டும் தன்னுடையு



விரர்டபர்வம். ௨௭டு 

ஸேனையினால்சூழப்பட்டுக் கோபத்துடன் தனஞ்சயனை த்தேடிக்கொ 
ண்டு திரும்பினான். பிறகு, அர்ஜு5னன், விரிதரமும் மிக்கவேக 
முள்ள அம் நாகராஜனலுக்கொப்பான தும் உலகங்களில்ப்சஸித் திபெத்ற 

அம் யுத்தத்தில் (பகைவர்களால்) ஓடிக்கத்தசாததும் வெட்டத்தகா 

தீதும் எரிக்கத்தகாததுமான காண்டீவத்தைப்பார்.த்.துப் பின்வரு 

மாறு உசைக்கலானான், 

“ இர்தவில்லானது இப்பொழுது கெளாவர்களுடைய௮றீ தியை 

(௮டக்குகின்ற,அ ;) மங்களகரமான ; பகைவர்களை காசஞ்செய்யும் 

இறமையுடையது ; காற்றைவிடமேலான சறந்தவேகமுள்ள து; சக்ர 

மாக(சத்ருஸம்ஹாசத்தை)ச்செய்யக்கூடியது ; பெரும்போரில் ஒருவ 

சாலும் தடுக்கமுடியாது ) பகைவர்படைகளைப்போக்கும் இறமையுள் 

ளது)யுத்தத்தில் (சத்ருக்களுடைய)படையை ஜயிக்கக்கூடியது; வஜ் 

ராயுதத்துக்கொப்பானது; பசைவர்மனைவிகளுக்கு வைதவயத்தை 

விளைவிக்கக்கூடியது ; குருவம்சத்தில்பிறச் தவர்களுக்கு ஸுசுத்தைக் 

கொடுக்கக்கூடிய.து. அந்தத்துர்யோ தனனிருக்கறஇடத்அக்குச்செல், 

மிக்ககூர்மையுள்ள அம்புகளால் அவனைக்கீழே தள்ளுவேன். ஆசார்ய 

புத்ரர், தார்யோதனன், பிசாமஹாானபீஷ்மர்,ஸூதபுதனானகாணன், 

, கருபர் ஆகயெஅனைவரையும் போரில்தடுத்துத் துர்யோ 

தினனுடையதலையை௮றுப்பேன் ”” என்றுகூறினான். உத்தான் விசி 

தீரமும் மிக்கவேகமுள்ள துமான அந்தவில்லையும் கூர்மையான௮ம் 
புகளையுங்கண்டு பயக்து போரினிடையில் ாஜுானனைப்பார்த்து, 

நான் உம்முடையகுதிரைகளை௮டக்கி நடத்துவதற்குச் சக் இயற்ற 

வனாயிருக்கறேன் ” என்றுகூறினான். சத்ருக்களைக்கொல்பவளும் 

BMT CON (©. GU GOO வில்லாசக்கொண்டவனுமான HTQY MMH, MES OS 

ஸ்யராஜகுமாரனைப்பார்த்.து, உசக்கச்சிரித்து, * உத்தர! துணைவனான 

என்னுடனிருக்கன்ற உனக்குப் பயமேது ? குதிரைகளை வசப்படுத்தி 

ஈடத்து”” என் றுசொன்னான். வுந்தத்தனஞ்சயனால் ஸமாதானம்செய் 

யப்பட்டவிராடபுதான் வேகமாகக் குதிரைகளைநடத்தினான். ஜிஷ் 
ணுவானவன் மறுபடியும் போர்புரியக்கருஇக் கொடியவேசமுள்ள 

௮ந்தவில்லை நாணொலியிடும்படிசெய்தான். காண்டீவசப்தத் இனாலும் 

சங்கத்தினுடைய ஒலியினாலும் வானாத்இனுடைய சப்தத்தினாலும் 

எல்லாப்பக்கத்திலும் அங்குள்ள சிறந்தயுத்தவிரர்கள னேகர் பூமியில் 

ஆங்காங்கு மிகப்பதுக்கனொர்கள். அர்ஜுனன், * (ஸாரதியே.) மிக்க 

சர்வங்கொண்டவனும் எல்லாவிதத் தினாலும்கிறைக்த தேஜஸையுடை 
யவனும் தருதராஷ்ட்ரபுதானுமான இந்தத்துர்யோதனன் தனக்கு 

Sots amr



௨௭௭ ஸ்ரீமஹர்பாரதம், 

சேர்க் திருக்கன்றதோல்வியை எப்பொழுதும் பொறாதவனாடுப் போர் 
புரியஎண்ணிப் படைமுகத்தில் நிற்குரான். இளைய ஸஹோ காலுடன் 
கூடின அந்தத். துர்யோதனனையே பார்த்துக்கொண்டு ஜாக்தையுடன் 

அவ்விடம்செல்”” என்றுகூறினான். 

வருகின்ற ௮ந்தர்ஜுனனைப்பார்த்து எல்லாக்கெளாவவீ ரர் 
களும் விரைவாக எதிர்த் அச்சென்றார்கள். விரனானஅக்தஅர்ஜுஈன 

னோ உசக்கச்சிரித் துக்கொண்டு அவர்களைத்தாண்டித் துர்யோதனன் 
மீது இரண்டுபாணங்களை நாட்டினான். பீடிக்கப்பட்ட மதங்கொண்ட 

யானைபோல ௮.இரதனானபார்த்தனால் யுத்தத்தில்அடிக்கப்பட்ட தரு 

தராஷ்ட்£புத்ான் அவனோடு யுத்தம்செய்யஎண்ணித் தானாகவே 
விசோஇத்துக்கொண்டு அவனைவந்தடைந்தான். அ௮திவேகமுள்ள 

௮க்தத்தாயோதனன் பயங்காமானவில்லையடையவளும் ௮னேகம் 

பகைவராலும் ஜயிக்கமுடியாதவலுமான தனஞ்சயனைக் காதுவசை 

யில்கன்ராகஇழுத் துவிடப்பட்ட ஒருபாணத் இனால் கெற்றியின்கடு 

வில் ௮டி.தீதான். ஈன்குஸந்தானம்செய்து ப்யோகக்கப்பட்டதும் 

ஸ்வர்ணத்தினுடைய காந்திபோன்ற காந்தியுடைய தமான அந்தப் 

பாணத்தினால் முடிக்கப்பட்டு ரக்சத்தைப்பெருக்குகின்றபார்த் தன் 
ஒற்றைக்செணமுள்ளஸ்-டுர்யபகவான் பகலில்விளக்குவதுபோல விள 

க்னொன். பிறகு, பாணத்்தால்பிளக்கப்பட்ட அந். தஅர் ஜான னுடைய 
(நெற்றியில்) சுடுகையுள்ளாக்தமானது தொடர்ச்சியாகத்தோன்றி 

யது. அந்தாக்ததாரையானது அவனுக்குப் பொன்மலர்களால் விசி 

தரமாகச்செய்யப்பட்ட மாலைபோல விளக்கியது, பலமுள்ளவலும் 
அ. இககோபவேகமுள்ளவலும் கம்பிரஸ்வபாவமுள்ளவனுமான ௮ந்த 
அர்ஜுனன், அர்தத்துயோதனனால் பாணத்தால் அடிக்கப்பட்டு 
விவச துக்கும் நெருப்புக்கும்ப்பான பாணங்களையெடுத்து சாஜா 
வானதுர்யோதனனை அடித்தான். உக்ரமானதேஜ்ஸுள்ள அர்யோ 
தனனும் அந்தறர்ஜுானனை வடித்தான், ஒப்பற்றவிரனானபார்சத் 
தனும் துர்யோதனனை அடித்தான். (இவ்விதம்) ௮ஜமீடலுடைய 
குலத்இல்உதிச்தவர்களும் புருஷர்களுள்சிறர்தவீரர்களுமான ௮வ் 

விருவர்களும் யுத்தத்தில் ஒருவரையொருவர் அடித்தார்கள், பிறகு, 
விகர்ணன் மதப்பெருக்குள்ளதும் மலைபோலவிளங்குகின்றதுமான 

ஒரு பெரியயானையின்மீதேறிச்கொண்டு (தானேறிய) யானையின்பாத 
ங்களை ரக்ஷிக்னெறவர்களான நான்கு ரஇகர்களோடுசேர்ந்து குந்த 
புத்னானபாண்டவனை ௭ இற்த்துச்சென்றான். வருகன்றதும் Cas 
(pare gure அர்தக்கஜராஜனை வீரனான தனஞ்சயன் கா.துவரை
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யில்இழுத் துவிடப்பட்டதும் உறுஇியுள்ளதும் இரும்புமயமுமான 

அம்பினால் கும்பஸ்தலதஇற்கும் நெற்றிக்கும்ஈடிவில் அடித்தான். 
பார்த்தனால்விடப்பட்ட தும் கழுகிறகுகள்பூண்ட து.மான ௮ர்.தப்பா ண 

மோ இந்தானால்விடப்பட்ட வஜ்ராயுதமானது மலையைப்பிளப்பது 
போலப் பெரியமலைபோன்ற (65) யானையைப்பிளந்து apes 

தேசம்வரையில் நுழைந்தது. பாணத்இனால் ஈன்றாகத்தபிக்கச்செய் 

யப்பட்ட அ௮ந்தயானையாசானது மிக்கஈடுக்கமூற்ற ௮ங்கமுள்ளதும் 

தன்பமடைக்தமனத்தையுடையலும் ஈன்ராகவாட்டமுற்றதுமாக வஜ் 

Muy SEBO” அடிக்கப்பட்ட மலையின்கொாடுமுடி போலப் பூமியில் 

விழுந்தது. கஜராஜாவானது பூமியில்விழ் த்தப்பட்டவுடன், விகர் 

ணன் பயத்தினால் உடனே இறங்கி விரைவாக மூற்றெட்டடிதாசம் 
சென்று விவிம்சதியினுடையாதத்தின்மீது ஏறிக்கொண்டான். பார் 

தீதன் வஜ்ரத்துக்கொப்பான ௮ந்.தஅம்பினால் பெரியமலைக்கொப் 

பான (௮ரத) யானையைக்கொன்று அ௮வ்விதமானபாணத்தினாலேயே 
துர்யோதனனை மார்பில் பிளந்தான். யானையும்கொல்லப்பட்டு ர 

சலும்பிளக்கப்பட்டு விகரணனும் பாதாக்ஷகர்களோடு தோல்வி 

யடைர்தபோது காண்டீவத்தினின்றுவிடுபட்ட௮ம்புகளால் அத்த 

கைய இறந்தயுத்தவீரர்கள் பிளக்கப்பட்டு விரைவாக ஓடிவிட்டார் 

கள், பாணத்தால்கொல்லப்பட்டயானையையும் (தோல்வியுற்ற) எல் 

லாயுத்தவீரர்களையும் பார்த்துக் கெளசவர்களுள்சிறக்தவிரனும் ௮ர 

சனுமான துர்யோதனன், சதத்தைத்் திருப்பிக்கொண்டு யுத்தபூமியி 

னின்று பார்த்தனில்லாதஇடத்துக்கு ஓடினான், பகைவர்கூட்டங் 

கலை ௮டிக்கன்ற கரீடியானவன் மிகப்பயந்தவனும் வேசமாகச்செல் 

௮ன்றவலும் அம்பினால் அடிக்கப்பட்டவனும் சக்தத்தைக்கக்கு 

இன்றவனுமான அந்தத்துர்யோகனனை யத்தஞ்செய்யமனமுள்ளவ 
னாக ௮ழைத்தராீன். பெரியவில்லாளிகளுள் சிறந்தவனான அந்தத்துர் 
யோதனன் ஒப்பற்றதனஞ்சயனால் யுத்தத்தில் மிசவும்௮டி.ச்கப்பட 

வே, அர்தச்கெளாவலைன்யங்களனைத்தும் பார்த்தனைக்கண்டு பயத் 
தால் துன்பமடைந்து நஈடுக்கமுற்றன. பிறகு, மதப்பெருக்குற்ற 

யாணைபோல உரக்கக்காஜிக்கின்றவலும் யுத்தத்தில் பலத்தால்கரவ 
முடையவலும் காளைகளுடையஈடுவில் ஸிம்மம்போல (கெளரவர்க 

ளுடைய) மத்.இியிலிருச்செறவனுமான௮ர்ஜுனனைக்கண்டு அந்தப் 

போர்வீசானைவரும் ஓய்வடைக்தார்கள். பாண்டவனுடையகாண்டீ 
வத்தன்சப்தத் இனால் யுத்தவிரர்கள் ஸிம்மத்தால் ஆக்ரமிக்கப்பட்ட 

யானையாசுகள்போலட் பயத்தால்பீடி.க்கப்பட்டவர்களும் ௮வனுடைய



௨௭௮ ஸீமஹாபாரதம். 

அம்புகளால் நன்றாகத்தபிக்கச்செய்யப்பட்டவர்களுமாகி ரதங்களி 

லிருந்து உடனே விழுந்தார்கள், மிகச்சிவந்தகண்களையடையவளும் 

இந்த்ர லுடையசெய்கைபோன்ற செய்கையுடையவலுமான பார்த் 

தன், மறுபடியும் பன்னிரண்டுபரணங்களால் கர்ணனையும் ஒரு சதத் 

தோடிருக்கின்ற துச்சாஸனனையும் நடுக்கமடையச்செய் து, ஒடுகன்ற. 
அவர்களைப்பார்த்தான். பார்த்தனுடையறும்புகளால் மிகுந்ததாபத் 

தையடைந்தகர்ணன், அர்யோதனனையும் துஷ்ப்ஸஹனையும்பார்த் த, 

₹ இர்ஜுனன் இதா காணப்பட்டுவிட்டான். காம் விரைவாகத்திரு 
ம்பிச்செல்வோம். இவ்விடத்இினின்றும்போய் காம் ஈன்மையைத் 

தேடிக்கொள்வோம், யோ? நம்மால் இவ்விடத்தில் அர்ஜுனன் 

இப்பொழுது காணப்பட்டான். ஆதலால், உன்னால்செய்யத்தக்க 

கார்யம் நிறைவேற்றப்பட்டதென்றே நான் எண்ணுகிறேன். ஸவய 

ஸாசியானவன் மறுபடியும் கானகம் செல்லவேண்டும், அவர்க 

ளுடைய ப்ரஇஜ்ஞாகாலமான து நிறைவேறவில்லையென் று கான் எண் 

ஹுடிறேன்”' என்றுகூறினான். யுத்தத்தில் பாண்டவனால் பாணங்க 

ளால்பீடி க்கப்பட்டவர்களான அ௮ந்தக்கெளாவவிரர்கள் பிறகு ஒரு 
வரைஒருவர் ௮ழைத்அக்கொண்டு ஓடினார்கள், கர்ணன், **இதோ 

ஜிஷ்ணு வருகிறான். துர்யோதனனை எல்லாப்பக்கத்திலும் சூழந்து 

கொண்டு செல்வோம். எல்லா௮ுஸ்த்ரங்களையும்௮.றிந்தவனும் கஜ 
யூதபஇிபோல பாகாசிக்கன்றவனும் தகுர்தஸமயத் தில் பகைவரைப் 

போரில்அடிப்பவனுமான இந்தப்பார்த்தன் மறுபடியும் நம்மிடம் 

வர்.துவிட்டான். பாதச்சேஷ்டர்களுக்குஆதாரமான துர்யோ தனனை 

ரக்ஷிக்கவேண்டும்  என்றுகூறினான். காலனைப்போலச் சஸ்த்சங்க 

ளை(க்கையில்)எடுத்து விரைவாசவருஇன்ற பார்த்தனைக்கண்டு தூர் 

யோதனன் பயத்இனல் மிகவும்பீடிக்கப்பட்டு த்சோணராயும் கர் 
ணனையும் க்ர௬ுபரையும் பீஷ்மரையும் சரணமடைந்தான். மிசுவும்பய 

ந்து (தீரோணர்மு கலானவர்களை,; சரணமடைகின்றவலும் பாணத்தி 
னால் ௮டி.க்கப்பட்டு ரக்சத்தைக்கக்குகன்றவலனுமான அந்தத். துர்யோ 
தனனைப்பார்த்து, பகைவர்களுடையபோசைஏற்பவளும் அம்பருத் 
தணிகளுள்ளவனுமான கிரீடியானவன், ப்ரீ இயுள்ளமனத்துடன் 

பின்வருமாறு கூறலானான். 

*(துர்யோதன .) உலகத்தில் (பசவியிருக்கின்று) பெயரையும் 

புகழையும்இழந்து யுத்தத்இனின்்.றுதிரும்பி ஏன் ஒடுராய்? அடிக் 
கப்பட்ட உன்னுடைய வாத்யுல்கள் யுத்தத்்தினின்று ஒடினஉன்னை 

ஆனந்தப்படுத்தமாட்டா, இப்பொழுது அவ்விதமானநரீ அகண்ட



விராடபர்வம், ௨௪௯ 

மான பூமியையும் வாஹனக்களையும் வஸ்தரங்களையம் போஜனம் 

களையும் நல்லவர்ஸனையுள்ள சந்தனங்களையும் ௮னுபவிக்கப்போகிற 
தில்லை. நியுத்தத்தினின்று *இரும்பிஒடினால் பொன்மாலைகளையும் குண் 

டலங்களையும் வைடூர்யத் இனால்செய்யப்பட்ட ஹாசங்களையும் ௮னு 

* பீவிப்பாயா? ஏ.! பாபி! போரினின்றுகழுவினஉனக்குச் சங்கத்தின் 

திவனிகளும் இப்பொழுது ஆனந்தத்தை உண்டுபண்௯ணுகன்றவை 

wren, சாஜபுதீர. யுத்தத்தைவிட்டு ஓடுகின்றஉனக்கு உத்தமமான 

சந்தனமும் இனியசொற்களுள்ளஉத்தமஸ்தரீகளும் இம்மையிலும் 

மறுமையிலும் போகத் இன்பொருட்டுப் பயன்படார்கள். நான் யுதி 

ஆடி சருடைய ஆஜ்ஞஜையைச்செய்பவன் ; குர்தியினுடைய மூன்றா 

வது புதான்; போரில் உறுஇயாககிற்பவன், தீருதராஷ்ட்ரகுமார 

அதற்காச நீ திரும்பி முகத்தைக்காட்டு, ௮சசர்களுடையஈடக்கையை 

நினை த்துப்பார், இர்தப்பூமியில் உனக்குத் 'துர்யோதனன் என்னலும் 

இந்தப்பெயர் பொருளில்லாத தாக முதலிலே இடப்பட்டது. மோசத் 

தையே தலைமையாகப்பற்றியநீ 2ஸ-௩ யோ தனனாயிருக் தும் பெயரினால் 

மட்டும் துர்யோதனனென்று ப்ரஸித்திபெற்றிருக்கிறாய், இப்போது 

Fah auch CABS pe a Sa துர்யோ தனனாயிருக்குக் தன்மை 
இல்லையே? துர்யோதன ! உனக்கு முன்புறத்்திலாவது பின்புறத்தி 

லாவது ரக்ஷகனை சான்காணவில்லை. குருகுலத்தில்பிறர்தவர்களுள் 

சிறப்புற்றவீரனே / என்னால் ௮ம்பின்வலிமையினால் தபிக்கச்செய்யப் 
பட்ட ப்சாணனைப் போரினால் ௮டையகிரும்பு '? என்றுகூறினான், 

  

அறுபத்தேழாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம், (தோடர்ச்சி.) 

—— ee —— 
(துர்யோதனன் பீஷ்மரீழதலியோரால் காக்கப்பேற்று மறுபடியும் 

போருக்தவந்ததும்; அர்ஜுனன் அவர்களோடூ நேடூநேரம் 
போர்புரிந்து ஸம்மோஹனுஸ்த்ரப்ரயோகஜ்சேய்து அவ 

ர்களாடைகளைக் கவர்ந்துகொண்டு பீஷ்மர்ழதலி 
யோரை அம்புகளால் வஷங்கியதும்.) 

(மஹாதமாவான அந்தனமாஜுானனால யுத்தததிறகாகறழைக் 

கப்பட்ட ௮ந்தத்.துர்யோதனனோ ௮.திசமதக்கொண்டயானை அக்கு 
சத் இனால் தருப்பப்படுவ போலக் கூர்மையுள்ளவாக்கினால் திருப் 

பப்பட்டான். பிறகு, ௮இரதனும் ௮திகபலமுள்ளவனுமான அக் 

1 9 தரால்ஏ.ிர்.த் அப்போர்செய்வத.ற்கு அரியவன். 
2 பிறரால்எ ர்ச். தப்போர்செய்யஎளியவன், 

 



௨௮/0 மஹாபாரதம், 

தத்.தர்யோகனன் மஹாரதனான ௮ர்ஜஈனனால் வாக்கினால்தூண்டப் 
பட்டு (௮தைப்)பொருமல் உள்ளங்காலால், மிஇிக்கய்பட்ட எர்ப்பம் 
போலத தேருடன் திரும்பினான். பிறகு, ஓரயோதனன் கோபமுற்று 
உத் தமமானவில்லை காணொலிசெய்துகொண்டு அதிகமான தைர் 
யதீதை௮டைர்து தனஞ்சயனைப்பார்த்.த, '*பாதகுலத்தில் உதி 
தீதவனே? அப்படிப்பட்டரான் கோபங்கொண்ட இர்தாரனிடத்தி 
னின்றும்கூட இவ்விதமான யுத்தத்தில் பயப்படமாட்டேன். @! 
நரச்சேஷ்ட ! மிக்கவிசாலமான ராஜ்யத்தையும் தனங்களையும் ஸு-கங் 
களையும் அனுபவித்துவிட்டு யு.த்தஸமயத்தில் ஏன் கான்ஐறடவேண் 

டும்?” என்று மறுமொழிகூறினான். பரதகுலத் தில்௨உ இத்தவசே! 

அர்யோதனமஹாராஜன் இவ்வாறுசொல்லிவிட்டு அங்குசத் இனால் 
குத்தப்பட்ட யானைபோல வேகமுள்ளகு தஇிரைகளுடன் திரும்பி 

எ.திர்.த.துப் போர்புரிந்தான். உடலில்மிதிக்கப்பட்ட தும் பொறாமை 
யுள்ள தும் வில்லைப்போலவளைந்ததுமான ஸர்ப்பம்போன்ற துர்யோ 

தீனன் சதத்தோடுசதத்தைச்சேர்த். துப் பாண்டவனோடு போர்புரிந் 

தான், புஜபலமுள்ளவலும் காணேற்றப்பட்டவில்லுள்ளவலுமான 

கர்ணன், தஇிரும்பிவருன்ற துர்யோதனனைக்கண்டு இரும்பிவந்து 
வலப்பக்கத் இல்டின்றுகொண்டு அ௮சைவற்றிருக்கன்ற எல்லா௮க்கங் 

களுமுள்ளஅவனைப் பார்த்தனிடத்தினின்று பாதுசாத்தான், கார் 
தாரசாஜனான சகுனியும் எல்லா௮ஸ்.தரங்களையம் ௮றிந்தவர்களுள் 
உத்தமனான ௮ச்வத்தாமாவும் ஆயெஇரண்டுவிரபுருஷர்களும் 'இரு 

ம்பிவந்து தர்யோதனனைறுடைந்து இடப்பக்கத்தில்நின்று யுத்தத் 
தில் அவனைப் பார்த்தனிடமிருந்து பாதுகாத்தார்கள். பிறகு ற 
நீதகைகளுள்ளவரும் காணேற்றப்பட்டவில்லுள்ள வரும் சந்தளுபுத் 
சருமான பீஷ்மர் பொற்கச்சைகளகட்டிய குதிரைகளை விரைவாக 
(ஈடத் திச்கொண்டு) இரும்பிவர்,து மேற்பக்கத்தினின்று தூயோதன 
ளைப் பார்த்தனிடத்தினின்றும் பாதுகாத்தார். தசோணர், க்ருபர், 
விவிம்ச.இ, துச்சாலனன்.நூய எல்லாரும் விரைவாகத் இரும்பி முன் 

னிலையில்நின்.று அம்புகளைத்தொடுத்துத் தூரயோதனனிமித்தமாக 
(அர்ஜுனனை) விரைவாக௭ இர்த்தார்கள், குந்திபுதலும் மிக்சவன் 
மையுள்ளவலுமானதனஞ்சயன் ((த்தத்துக்காகத்) திருப்பப்பட்ட 

வைகளும் பூர்ணப்ரவா ஹங்களபோன்றவைகளுமான எல்லாலைன் 

யங்களையுக்கண்டு, ஸடுர்யன் எதிரில்வருசன்றமஹாமேசத்தைத் 
! தபிக்கச்செய்வ துபோல (அவற்றைத்) தபிக்கச்செய்தான். அவர் 

: 1! வேறுபாடம், : ட



விராடபர்வம், உறு க் 

கள் பார்த்தனை கான்குபுறங்களிலும் சூழ்ர்துகொண்டு தஇவ்யாஸ்தரங் 

களைஎடுத்து எதிர்த்துவர்து மேகங்கள் 'ஜலக்கூட்டங்களை மலையின் 

மீது பொழிவதுபோல அம்புகளனைத்தையும் (அவன்மீது) Our Bs 

தார்கள். பிறகு, காண்டீவத்தை வில்லாகஉடையவனளும் பகைவரைப் 

Confers தரப்பவனுமான அர்ஜுனன் அந்தக்கெளரவச்ரேஷ்டா்க 

ளுடைய ௮ஸ்த்ரத்தை அஸ்ச்ரத்தால்தடுத்து இக்தானால்கொடுக்கப் 

பட்டதும் (பகைவரால்) தடுக்கமுடியாததுமான ஸம்மோஹனமென் 

ற வேறொரு௮ஸ்தாத்தை ப்ரயோகித்தான். பிறகு, பார்த்தன், 

மஹாகசோரசமும் கூர்மையுமுள்ளவைகளும் உறுஇயான௮டியுள்ள 

வைகளுமான அம்புகளால் திசைகளையும் மூலைத்திசைகளையும் மறை 

த் துவிட்டுக் காண்டீவத்தினுடையசப்தத் இனால் ௮வர்களுடையமனங் 

காயும் பெரும்படையையும் மிக்கதுன்பமடையும்படி செய்தான். 

பிறகு, பகைவர்ககாக்கொல்பவனான பார்த்தன் மறுபடியும் பயக்கா 

மும் கம்பீரமுமானசப்தமுள்ள மஹாசங்கத்தை இருகைகளாலும் 

பிடித்து மூலைத்தசைகளும் இசைகளும் காயமும் பூமியும் எதி 

சொலியிடும்படி ஊதினான். துர்யோதனனுடையளைனயத் திலுள்ள 

போர்விரர்கள், ஸம்மோஹனாஸ்த்சத் இலிருர் துண்டான அம்புக் 

கூட்டங்களால் தேஹமழிந்து கீழேவிழுக்.து பலமும் வேகமுமோழி 

ந்து சுவர்போலக் சைகாலசைவற்று நின்றார்கள். பார்த்தனால்உண் 

டுபண்ணப்பட்ட சங்கநாதத் தினால் மிகுக்தமதிமயக்கத்தை௮டை 

விக்கப்பட்ட அர் தக்கெளரவவிரானைவரும் அப்பொழுது (பகைவாக 

ளால்) ௮ணுகமுடியாதனவான விற்களைப்போட்டுவிட்டு மதிமயக்கத் 

தை௮அடைந்தார்கள். பிறகு, பார்த்தன் பகைவர்கள் ப்ரஜ்ஞையை 

இழர்திருக்கும்பொழுது உத்தரைழினுடையவார் த்தையைகினை தீது 

விராடபுதாளைப்பார்த்து, ** (உத்தா) / கெளாவர்கள் பாஜ்ஞையை 

இழச்திருக்கிறசாலத்தில் நீ ரதத்தினின்று (இறங்க அவர்களிடம்) 

போ. மனிதர்களுள்சிறர் தவீரனே ! த்சோணாசார்யருடையதும் க்ருப 
ருடையதமான ிக்கவெண்ணிறமுள்ள வல்த்சங்களையும் மஞ்சள் 

நிறமுள்ள தும் ௮ழயெதுமான கர்ணனுடையவஸ்த்ர,த்தையும் ௮வ 

வாறே தரோணபுதாருடையதும் துர்யோகனனுடையதுமான நீல 

வஸ்தாரங்களையும் உரிந்துகொள், பீஷ்மருக்கு (மாத்ரம்) ப்ஜ்ஞை 
யானது அ௮வ்விதமாகவேஇருக்றெதென்.று நான் நினைக்கறேன். இவர் 

என்னால்விடப்பட்ட (இந்த) ஸம்மோஹனாஸ்)த்ரத்தைக் தடுக்கும்வித 

த்தை அறிந்தவர். 8 இவருக்கு இடப்புறமாகக் குதிரைகளை ஈடத்து, 

1! வேறுபாடம், 

[ ௩௬



anya ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

மயக்சமில்லாத ப்ஜ்ஞையையுடையவர்களான ஈம்மால் இவ்வாறே 

Osha g saa gy” என்றுசொன்னான். பா ! பிறகு மஹாத்மாவான 

விராடபுதாரன் கடிவாளங்களைகிட்டுவிட்டுத் தேரினின்்று 2ழேகுதி 

த்து மஹாசதர்களுடைய பற்பலவிதமானவைசளும் ஆச்சர்யகாமான 

நிறமுள்ளவைகளுமான வஸ்த்சங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பெரிய 

வையும் மெல்லியவையுமான வெண்பட்டுக்களையும் பலவகையான 

மனத்துக்ளெபம்காத்தக்க பட்டுவஸ்த்ங்களையும் ஹாாங்களையும் 

சாஜாக்களுடைய மணிமயமானபூஷணங்களையும் ஸ்வர்ணமயமான 

கண்டாபாணங்களையும் மாணிக்சத்தினால்செய்யப்பட்ட தோள்வளை 

களையும் கங்கணங்களையும் அரசர்களுடைய மற்ற மணிமயமான பூவ 

ணங்களையும் மஹாசதர்களுடையவஸ்த்ரங்களையும் கவர்ர் துகொண்டு 
விரைவாக மீண்டும் தன்சதத்இன்மீதேறினான், ப்ரதிமைகள்போல 
(சைகால் அுசைவற்றவர்களும், ஸம்மோஹனாஸ்த்சத் தினால் ப்ஜ்ஞை 

யிழர்தவர்களை Gp HUES OLD அசசர்களனைவரையுங்கண்டு பார்த் 

தீன் மூக்கினுனியில் கைவிசலைவைத்துக்கொண்டு வியப்புற்நமனத் 

துடன் கிரித்தான். பிறகு, விராடபுதாரன் ஸ்வாணமயமானவார்க 

ளுள்ள ௮ந்தநான்கு சறந்தகுஇிரைகளையும் ஒட்டினான். ௮ந்தவெண் 

மையானகுஇரைகள் போர்க்களத்தினிடையினின்று அர்ஜுனனைத் 

தாங்கிக்கொண்டு அர்தப்பகைவர்படையைத் தாண்டிச் சென்றன. 

௮வ்வாறுசெல்லுகின்ற புருஷாகளுள்சிறர்தவீரனான ot gros Banu 

பலசாலியானபீஷ்மர் பாணங்களால் அடித்தார். அந்தர் ஜானனும் 

பீஷ்மருடையகு இரைகளைக்கொன்று பத்.துப்பாணங்களால் பீஷ்மரை 

யும்௮டி த்தான், பிறகு, மங்களகரமானவில்லைத்தாங்கெ ௮ாஜுனன், 

யுத்தத்தில் பிஷ்மரைவிட்டுவிட்டு ௮வருடையஸாசஇயை ஸபுடிக்துத் 

தேர்க்கூட்டங்களினிடையிலிருக்து விடுபட்டு ராஹ வைப்பிளந்து 

(ப்ரகாசிக்கின்ற) ஸ-டுர்யன்போல நின்றான், ’ 
பிறகு, புருஷர்களுள்சிறந்தவீரனுன gissgrSur sere, 

ப்சஜ்ஞையையடைந்து மஹேந்தானுக்கொப்பானவலும் புருஷர்க 

ளுள்சிறர்தவிரனுமான பார்த்தனை யு.த்தத்தினின்று விபெட்டவனா 

கக்கண்டு விரைவுடன் (பீஷ்மரைப்பார்த்.து,) 1** இர் ச௮ர்ஜு5னன் 

உம்மிடத்தினின்று மிகுந்தப்சயாஸத்தால் விடுபட்டான். விடுபடா 

வண்ணம் அ௮வனை(ப்பிடிச்.து) ஈன்ராகச்சட்டுக்கள் ” என்றுசொல்ல, 

பீஷ்மர் அவனைப்பார்த்து உரக்கச்சிரித்துக்கொண்டு, 4 (துர்யோ 
  

1 ( இர்சஅர்ஜுஈனன் எவ்விதம் உங்களைவிட்டான் ?: விடாமல்சொன் gy 

விரஷனே என்று சொன்னான் என்பது வேறுபாடம்,



விராடபர்வம். உண்ட 

தன N ௮ இகமாகஜய்வடைந்து ௮ம்பூகளையும் ஆச்சர்யகாமானலில் 

லையும் (கீழே) விட்டுவிட்டு நீ பேசாமலிருர்தாயல்லையோ ? உன் 

புச், எங்கேபோய்கிட்ட து? உன்னுடையவீர்யம் எங்கேபோய் 

விட்டது? பீபத்ஸுஈவானவன் கொடியசெய்கையைச்செய்வதற்கு 

“ஒருபோதும் ஸமர்த்தனல்லன் ? இவனுடை.யமனமான து பாபத் இல் 

பற்தில்லா,தது. இவன் !ஸ்வர்க்கலோகம் கஇடைப்பதாயிருந்தாலும் 

தீர்மத்தைவிடமாட்டான், அதலால், நாமனைவரும் இந்தடித்தத் இல் 

இவனால் கொல்லப்படவில்லை, கெளரவர்களுள்சிறந்தவீரனே / சக் 
சம் குருதேசத்தைக்குறித் துச்செல், பார்த்தன் பசுக்களை ஒட்டிக் 

கொண்டு (மத்ஸ்யதேசம்) போகட்டும். நீங்கள் ஸம்மோஹனாஸ்த் 

சத் தினால் மதிமயக்கமுற்றிருக் தீர்கள். (ஆதலால், அர்ஜுனன்) பொ 
ரகுளை௮பஹரித்ததை நீங்கள் அறியவில்லை. ராஜனே ! விராடபுத்ா 

னால் வஸ்த்ரங்களும் ஆபாணங்களும் ௮பஹரிச்கப்பட்டனவென்று 

அறிகிறேன். வேரந்தர்களனைவரும் மஇமயக்கமுற்றிருக்குங்காலத் 
தில் ௮ந்தஅர்ஜுனன் (சாஜாக்களைக்) கொல்லவிரும்பினால் கொன்றே 

யிருப்பான், புருஷர்களுள்விரலும் இந்தாரகுமானுமான ௮ர்ஜு 

னன் தர்மபுத்தியுள்ளவனாதலால் உங்களை அப்பொழுது கொல்ல 

வில்லை. பார்த்தன் கெளரவர்கமளோடு ஸந்இயைச்செய்யகிரும்பி உங 
கள்புண்யவிசேஷத்தால் உங்களாக்கொல்லவில்லை. ஆகையால், நீங் 

கள் கொல்லப்பட்டவர்கள்போக மிகுதியிருக்கும் இந்தஸைனிகர்க 

ளோடு ஹஸ்திபைட்டணத்துக்குப் போய்ச்சேருங்கள் ” என்று 

சொன்னார். துர்யோதனராஜன் தனக்கு ஹிதமாயிருக்கும் அந்தப் 

பிதாமஹருடைபவாக்யத்தைக்கேட்டுப் புகழ்ந்து யுத்தத்தில் விரு 
ப்பமற்று ௮ திககோபங்கொண்டு பெருமூச்சுவிட்டுப் Cues well ihe 

தான். (கெளசவர்கள்) அனைவரும் பீஷ்மருடைய அுந்தவாக்யத் 

தைக்கேட்டுத் தனஞ்சயனாகிற நெருப்பை ௮திகமாக வருத்திறடை 

இறதாக(க்கண்டு) அர்தத்துரயோதனனைப் பாதுகாத்துக்கொண்டு 

(ஹஸ் தபைட்டணம்) செல்லுவதற்கே புத்தியைச்செலுத் இனார்கள். 
புறப்பட்ட அுவர்களைப்பார்த்து ப்ரீ தியுள்ளமனமுடையவனும் ஸமர் 

த்தினும் எல்லாக்கெளசவர்களுள்ளும் மிகச்சிறந்தவலும் வீரலுமான 
தனஞ்சயன் (யுத்தத்துக்கு) அழைத்துக்கொண்டே காண்டீவத்தி 

னுடையசப்தத் தனால் உலகத்தை ௪ திரொலியிடும்படி செய்துகொண்டு 

ஒருமுஹ-மிர் த்தகாலம் பின்தொடர்ந்தான், பலசாலியும் காண்டீ 

வத்தை வில்லாகக்கொண்டவனுமான பார்த்தன் சிதறிப்போன 
  

1! மூன்றுஉலசங்களும் டைப்பதாசவிருர்சாலும் ? என்பது வேறுபாடம,



& ye ஸரீமஹர்பாரத்ம், 

வாஹனக்களும் கொடிகளும் விற்சுளுமுள்ள ௮க்தக்கெளர்வர்க 

ளுடைய ஸேனைகளைப்பாாத.2 அட்ட ஹாஸஞ்செய்துகொண்டு சங் 

கத்தைப் பலத்.துடன் உரக்க ஊஇனான்.' பிறகு, ௮வர்கள் One 
இன சங்கத்வனியையும் ,தகாயத்திலுள்ள தவஜச்திலுடைய சப் 

தத்தையும் காண்டீவத்தின் சப்தத்தையும் அடிக்கடி கேட்டுப் பயர் 
தவர்களாகி எல்லாத்தனத்தையும் இழர்துவிட்டுச் சென்றார்கள,. 
மஹாத்மாவும் நிகரற்றகாச் தியுள்ளவனும் சிறந்தமனமுள்ளவனுமான 

தனஞ்சயன், அப்பொழுது ௮ந்தக்கெளாவர்களை மிகவும் தோல்கி 
யடையச்செய்துவிட்டுப் பசுக்கூட்டத்தையெல்லாம் முழுதும் இரு 

ப்பிச்சொண்டு (வெகு)தூசம் அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து (அவர்க 

ரிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு பாணங்களால் எல்லா ஆசார்யர் 
களையும் ௮பிவாதனம்பண்ணி அம்புகளோடு திரும்பினான். மஹாத் 

மாவும் விரனுமான அர்ஜுனன் பிதாமஹரும் சந்தனுவின்குமா 

சருமான பீஷ்மரை இரண்டுபாணங்களால் ௮பிவாதனஞ்செய்து தசோ 

ணராயும் க்ருபரையும் பூஜிக்கத்தக்கவர்களான கெளசவர்களனைவரை 

யும் போர்க்களத்தில் பாணங்களால் அபிவாதனஞ்செய்து, **சாஜ 
anes a பிறவா தவனான (உனக்கு) இந்தக்கிரீடத்தால் யா துபயன்? 

உன்னால் இந்தக்கரீடம் எப்பொழுதும் தரிக்கத்தக்கதன்று '” என்று 

சொல்லி, துர்யோதனனுடைய கிறந்தரத்னமிழைக்கப்பட்ட இரீடத் 
தையும் அம்புக்கூட்டங்களால் பிளந்தான். பிறகு, பூமியில் தள் 

ளப்பட்டதும் ரச்னமிழைத்ததுமான அந்தக்கரீடத்தை(க்கண்டு) 
மத்ஸ்யராஜகுமாரனான உத்தரன் மனக்களிப்புற்றவனானான். மதப் 

பெருக்குள்ள யானைபோன்றவனும் சத்ருக்களைஜயித்துத் இரும்பி 
வருகின்றவனும் அந்தப்பசுக்களைஜயித் துக்கொண்டு எ இிராகவருகன் 

றவனுமான தனஞ்சயனைக் கெளாவர்கள் (பார்ப்பதற்கும்) சக் இயற்ற 

வர்களாகுச் சென்றார்கள். ஸிம்மம்போன்றவளும் சஸ்த்ரங்களைப் 
பிடி.த்தவனும் பசுக்களைஜயித்து எ இரொகச்செல்லுன்றவலுமான 
தனஞ்சயனை அந்தமசசர்கள் நடுப்பகலை௮டைக் திருக்கின்றஸ-டூர் 

பனைப்போலப் பார்ப்பதற்கும் சக்தியற்றவர்களானார்கள், யுத்தத் 
இல் அ.இகபலமுள்ளவளும் மதப்பெருக்குள்ளயானைபோன்றவலும் 

மிகுர்் கலர் தோஷமுள்ளவலும் தேராளிகளுள்சிறர் தவலுமானபார்த் 

தீன், (கெளாவர்களை) ஜயித்.ஐுச் செந்நிறமான ௮க்தவஸ்தரங்களை 
யும் ௮பஹரித்துக்கொண்டு விராடபுதாரனைப்பார்த்து, ** (உத்தர) 
குதிரைகளைத் இருப்பு, உன்னுடையபசுக்கள் ஜயிக்கப்பட்டன. 

maniac pp Gi riser, ஸர் தோஷமுடையவசை நீ பட்டணத்
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இல் புகுவாய், உன்னுடையவிஜயமானது இப்பொழு (பட்டணத் 

இல்) சீக்ரமாகக் கோஷிக்கப்படட்டும். உன்னுடையசரீசத் இல் சந்த 

னம்பூசிக்கொள் ; புஷ்பமாலைகள் ௮ணிந்துகொள். மிக்கலந்தோஷ 
முளளஉன்னைப்பார்த்து இப்பொழுது உன்தாயாரும் பர்.க்களும் 

ந் தோஷமடையட்டும்”” என்றுகூறினான். 

  

அறுபத்தேட்டாவது அத்யாயம். 

கோக்ர ஹணபர்வம். (தோடர்ச்சி,) 

(அர்ஜுனன் உத்தானைப் பாண்டவரின் உண்மையை வேளியிடவேண் 
டாமேன்றுசோலலி ப்நஹந்நளைவேஷத்துடன் அவனுக்தஸார 

த்யத்சேய்ததும், உத்தரன் வர்ஜுனனேவலால் தன்வேற் 

றியைஅறிவிக்தம்படி நகரத்துக்தத் தூதனுப்பியதும்,) 

காளையின்கண்போன்ற கண்ணையுடையவனான அந்தர் ஜு 

னன், பிறகு, போரில் !கெளாவர்களைஜயித்து விராடனுடையபெரிய 

பசுமந்கையை அப்பொழுது மீட்டுக்கொண்டுவந்தான். தருதராஷ் 

ட்ரகுமாரர்களனைவரும் முழுதும் தோற்றுப் போனபிறகு ௮னேக 

கெளசவளைனிகர்கள் நுழையமுடியாத காட்டினின்று வெளிப் 

பட்டுப் பயத்தினால் மிகநடுக்கமுற்றமன த.துடன் ஆங்காங்கு (பார் 
த்தனுக்கு) ௮ருகில்வந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள், அவிழ் 

ந்ததலைமயிருடையவர்களும் ௮ஞ்சலிபந்தம்செய் துகொண்டுகிற்கின்ற 

வர்களுமாகக் காணப்பட்டார்கள். பசியினாலும் தாஹத்தாலும் களை 

ப்புற்றவர்களும் வேறுதேசக்தை அ௮டைக்தவர்களும் ப்ஜ்ஞையை 

யிழந்தவர்களுமான ௮வர்களனைவர்களும் இருகாங்களையுக்குவித் 
துக்கொண்டு, (பார்த்த! நாங்கள் என்னசெய்யக்கடவோம்? நாங் 
aor மனத்தினுள் ௮டங்குயிருக்கன்ற ப்ராணனை யாடிக்கிறோம். வூர் 

ஜுன! நாங்கள் உனக்கு௮டி.மைகள் ; உன்னால் ரக்ஷிக்கத்தக்கவர் 

கள், அனாதார்கள் ”” என்றுசொன்னார்கள். அர்ஜுனன், * நாதனற் 

றவர்களையும் துக்கத்தவர்களையும் தைன்யமுற்றவர்களையும் இளைத்த 

வர்களையும் பிராயமு இர்ந்தவர்களையும் தோல்வி௮டைக்தவர்களையும் 
சஸ்.தரங்களை (கமழ) வைத்தவர்களையும் அசையற்றவர்களையும் ௮ஞ் 

சலிசெய்தவர்களையும் சான்கொல்லேன். நீங்கள் (என்னிடத்இல்) 

நம்பிக்கையுள்ளவர்களும் பயமற்றவர்களுமாகி மாணமற்றவர்கள்போ 
mney orice 

1 வேறுபாடம்.



௨௮௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

லச் செல்லுங்கள். என்னுடைய பாததூளியினுடைய ஸம்பந்தத்தி 

னால் நீங்கள் நெடுக்காலம் பூமியில் ஜீவித்இருங்கள் '” என்றுசொன் 

னான். ௮ந்தப்போர்விரர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து ௮ந்தஅர்ஜாஈன னுடைய 

அபயவார்த்தையைக்கேட்டு, ௮வனை ஆயுளையும் பெயரையும் புகழை 

யும் கொடுக்கக்கூடிய ஐூர்வாதங்களால் ஸந்தோஷப்படுத் தினா 
கள். பிறகு, கெளாவர்கள் (தங்கள் கேசத் அக்குத்) இரும்பினார்கள். 

(போரில்) கொல்லப்பட்டவர்கள் ஸ்வர்க்கத்தை அடைந்தார்கள். இவ் 

வாறு அவ்விடத்தில் ௮ந்த௮ர்ஜுனனால் அ௮பயங்கொடுக்கப்பட்ட 
வர்கள் பிறகு தனஞ்சயனை கமஸ்கரித்துக் குருதேசத்தைக்குறித்து 

எல்லாப்பக்கத்தாலும் சென்றார்கள். 

சிறக்தகார்யங்களைச்செய்கின்றவலும் பகைவர்களைக்கொல்லுகன் 
றவனுமான அுந்தப்பார்த்தன் ஒருவனுக£வ (௮வவிதமான) றந்த 

கார்யத்தைச்செய்து பகைவர்களைக்கொன்று கெளரவனைனயத்தைத் 
துத் இவிட்டு வர்ஷாசாலத்தில் மஹா மேகம்போல (விசாடககாத்தைக 

குறித்துச்) சென்றான். மன்னரே! சத்ருக்களைக்கொல்பவனான ர் 

ஜுனன் மதீஸ்யராஜனுடையகுமாரனை ஈன்குபிடித் துக்கொண்டு, 

“அப்பனே! உன்பிதாவினுடையலமீபத்தில் பார்த்தர்களனைவரும் 

வஸிக்கரொர்களென்பது உனக்குத்தெரியுமன்றோ ? நீ ஈகரத்தில்ப்வே 
சித்து, ௮வர்களைக்குறித்து (உன்பிதாவினிடம்) சொல்லாதே. (சொன் 
னால்) ௮ர்தமதீஸ்பசாஜர் பயந்.து உயிசைஇழந்தாலும் இழப்பர், நீ 

தகரத்தில்புகுர்.து, * என்னாலேயே ௮ர்தச்கெளரவஸளேனை ஜயிக்கப் 

பட்டது. என்னாலேயே பசுக்கள் சத்ருக்களிடமிருந்து திருப்பப் 
பட்டன” என்று இவ்விதமானகார்யம் உன்னாலேயேசெய்யப்பட்ட 

தாகச் சொல்லிக்கொள்”' என்.றுசொன்னான். உத்தரன், *( ஸவய 
ஸா௫சயே ! உம்மால்செய்யப்பட்டகார்யம் மறைக்கமுடியாதது, MH 
தக்கார்பத்தைச்செய்வதற்கு எனக்குச்சக் இயில்லை. நீர், சொல்லும் 

படி. என்னைக்கட்டளையிடாமலிருக்றெவரையில் என்பிதாவினிட த்.இல் 
உம்மைப்பற்றி நான்சொல்லப்போடிறதில்லை'”? என்று மறுமொழி 

கூறினான். பாணங்களால்காயப்படுத்தப்பட்ட ௮ங்கல்களுள்ள 65 

௮ர்ஜஈனன் பகைவர்களுடையஸேனையை விரைவாகஜயித்,துச் கெளச 

வர்சளுடைய எல்லாப்பொருளையும் ௮பஹரித்துக்கொண்டு மறுபடி. 

யும் ச்மசானம்சென்று அந்த வன்னிமாத்தருகில்வந்து நின்றான், 

பிறகு, கெருப்புக்கொப்பான அந்தப்பெரியவானாமானது பூதங்க 
ளோடும் ஆகாயத்தில் ளெம்பியது. அவ்விதமாகஏற்படுத்தப்பட்ட 

1! வேறுபாடம். 
 



விராடபர்வம், ௨௮௪ 

அுந்தமாயையும் ௮ந்தாத்தானமடைர்தது, மறுபடியும் ரதத்தில் ஸிம் 

மக்கொடியைச்சட்டினான். , போரில் (பகைவ) அடி.ப்பவனும் மஹா 

தீமாவும் மத்ஸ்யராஜனுடைய குமாரனுமான ௮ந்த௨த்தான் குரு 

ச்சேஷ்டர்களானபாண்டவர்களுடைய ௮வ்விதமான.ஐயுதங்களையும் 

தூணீரங்களையும் தவஜங்களையும் (௮ந்தவன்னிமாத்தில்) வைத்து 

விட்டு ஈகாத் இல்புகுவதற்காக ஸா தியான$ரீடி யுடன் புறப்பட்டான். 

பகைவர்களைக்கொல்லுகிறவனை பார்த்தன் மிகஉத்தமமான கார்யத் 

தைச்செய்து பகைவரைக்கொன்றுவிட்டு மறுபடியும் அவ்வாறே ப்ரு 

ஹன்னளைவேஷம்பூண்டு உத்தானுடைய (கு.இரைகளின்) கடிவாளம் 

களைப்பிடி.த்தான், (இவ்வாறு) அர்தப்பார்த்தன், ப்ருஹன்னளை 

வேஷத்தைத் தரித்துக்கொண்டு, பிறகு மத்ஸ்யராஜ லுடையாகாத் 

இல் ப்ரவேடுப்பதற்காகச் சென்றான், பிறகு, ௮ந்தக்கெளசவர்கள் 

தோல்வியடைந்து ஒய்ர்தவர்களும் துணியைஇழந்தவர்களும் (யத் 

தத்தினின்று) திரும்பினவர்களுமாகு ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் 

கொண்டே (ஹஸ் தினுபட்டணத்தைகசோக்ச்) சென்றார்கள், 

௮ர்ஜஈனன் (விராடஈகாத்தின்) வழியையடைந்து (உத்தாளைப் 

unt sg), “muss! இர்தத்தனங்கள் முழுமையையும் நீ பெற்றுக் 

கொள். சிறந்தசைகளுள்ளவனே. விரர்களானகோபாலர்கரடன் 

பசுக்கூட்டங்களையும் பெற்றுக்கொள், குதிரைகளைத் தண்ணீர்குடிக் 

சச்செய்து குளிப்பாட்டித் தேறுதலடையச்செய்துவிட்டு, பிறகு, 

பிற்பகலில் விராடாகரத்தைக்குறித் அச் செல்வோம். தூதர்களையும் 

கோபாலர்களையும் ப்ரியத்தைச்சொல்வ இன்பொருட்டு நீ விரைவாக 
அனுப்பு. அவர்கள் உன்னுடையஜயத்தை ஈசரத் தல் பறையறையச் 

செய்யட்டும்” என்றுசொன்னான். பிறகு, உத்தரன் அர்ஜுனன் 

சொற்படியே விரைந்து தூதர்களைப்பார்த்து, *! (தூதர்களே 7) என் 

னுடையஜயத்தைச்சொல்லுங்கள், என்னால் அப்படிப்பட்ட கெளரவ 

ஸேளையானது ஜயிக்கப்பட்டது, என்னால் பகைவரிடமிருந்து பசுக் 

கள் இருப்பப்பட்டனவென்.று இவவாறு நீங்கள் இஷ்டப்படி ஈகரத் 

இல்சென்று இக்கார்யம் என்னால் செய்யபபட்டதாகச் சொல்லுவ 

sar” என்று கட்டளையிட்டான்,



௨௮/௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அறுபத்தோன்பதாவது அத்யாயம். 

Ganag ஹ்ணப ர் வம். (தோடர்ச்சி,) 

—— ee — — 

(விராடன் தரிகர்த்தர்களைவேன்று திநம்பிவந்து, உத்தரனைக் 

காப்பதற்காக ஸேனையைஏவியதும், தூதர்கள் விராடனி 
டம்வந்து உத்தானதுவேற்றியைக்கூறியதும்,) 

வேனைகளுக்குகா தனான ௮ச்தவிராடன் (தரிகா ததவிரர்களிட 

தீதிலிருந்து) பொருளைஜயித்து ஸந்தோஷமுடையவனாக நான்கு 

பாண்டவர்களோடும் ஈகரத்தில் ப்வேசித்தான். மஹாரசாஜன் யுத் 

தீ.த்தில் த்ரிகர்த்தர்களைஜயித் துத் தனித் இருக்ெபசுக்களையும் இருப் 
பிக்கொண்டு பார்த்தர்கமீளாடு ஜயலக்மியினால்வரிக்கப்பட்டு விள 

ங்கனான். ஆஸனத்தில்வீற்றிருப்பவலும் விரலும் ஈண்பர்களுக்கு 
ப்ரீஇியைவருத்் தபண் ணுன்றவலுமான ௮ர்தவிராடனை ஜனங்கள் 
ப்ராம்மணர்களோடு (காண்பதற்கு) வந்தார்கள். அ௮ர்தமத்ஸ்யராஜ 

னைவன் முப்பொழுது ஸபையிலிருப்பவர்களால்பூஜிக்கப்பட்டு 

(அர்த) ப்சாம்மணர்களையும் ௮வ்வாறே ப்ரஜைகளையும் ஸந்தோஷிக்க 
ச்செய்து ௮னுப்பினான். பிறகு, ஸேனைகளுக்குத்தலைவனும் மத்ஸ்ய 

தேசத்துக்கு௮ரசலுமான அந்தவிராடன், அ௮னேகஸ்த்ரிகளால்விள 
ங்குன்ற ௮ழகான அத்தப்புசத்தில்ப் வேத் து உத்தானை அவ்விடத் 

இல்காணாமல், ' உத்தரன் எங்கே போயிருக்கிறான்?” என்று (அக்குள் 

ளவர்களைக்) கேட்டான். ௮ந்தஅ௮ரண்மனையில் அந்தப்புசத் தில்ஸஞ் 
சரிக்னெற ஸ்த்ரீகளும் கன்னிகைகளும் மிக்கமனக்களிப்புற்று, 
“கெளரவர்களால் பசுக்கூட்டம் கவரப்பட்ட து. (பசுமந்தையைக்கவ 

ர்வதற்கு) வர்த௮ இரதர்களான த்ரோணர், பீஷ்மர், க்ருபர், கர்ணன், 

துர்யோதனன், அச்வத்தாமாதஆகய இர்த.த.று இகர்களையும் ஜயிப்ப 
தற்காக மிகுர்தசோவத் துடன் பூமிஞ்சயன், ப்ருஹன்னளையைக் 
துணையாகக்கொண்டு ௮திஸாஹஸத்தோடு ஒருவனாகவே புறப்பட் 
டுப்போயிருக்கறொன் ” என்றுகூறினார்கள், பிறகு, விராடன் போரில் 
(பகைவர்களை) அடிக்கன்றவனான புத்ரன் ஒருரத்த்தோடு ப்ருஹன் 
னளையை ஸாசதியாகக்கொண்டு (யுத்தத்இற்காகச்) சென்றிருக்கிறு 

னென்பதைக்கேட்டு மிகுர்தமனவருத்தமுற்றுச் சிறர்தவர்களான 

மர்த்ரிகளையெல்லாம்பார்த்.து, '* (மந்த்ரிகளே.?) பூத்தத்தில் ஸாமர்த் 
இயமுள்ளவர்களான கெளாவர்களெல்லோரும் என் னுடையபுசாரனை, 

௮லமதித்துவிட்டு லக்ஷம்பசுக்களையும் ஒட்டி.க்கொண்டுபோய்திட்
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டார்கள். ஆதலால், தீரிகர்த்தர்களால் காயப்படுத்தப்படாக என் 
னுடையபோர்வீரர்கள் உத்தானைப் பாதுகாப்ப இன்பொருட்டுப் பெரி 
தான ளேனையினால் சூழப்பட்டுச் செல்லட்டும்”? என்றுசொன்னான். 
பிறகு, விராடமஹாராஜன் தன்பு,ச்.னுடையஉதகிக்காச வி9த்சமும் 
அச்சாயகரமுமான ஆபாணங்களோடுகூடின கணக்லெடங்காத குதி 

உரைகளையும் யாளைகளையும் சதங்களையும் வாத்பஸமூ ஹங்களையும் விசை 

வாகு னுப்பினான். ஸேனைகளுக்குகாதலும் மச்ஸ்யதேசத்தார்களுள் 

சிறந்தவனுமான அர்.தவிராடராஜன் (தேர் யானை குதிரை காலாள் 

என் ஆம்) சான்கு.௮ங்கங்களுள்ள ஸேனையைப்பார்த் து, எவனுக்கு 

ஈபும்ஸகன் ஸாசதியாகச்சென்றிருக்கிறானோ ௮வன் உயிசோடிருக்க 

மாட்டானென்று நான்எண் ஹுூறேன். நீங்கள் விரைவாக(ச்சென் ௮) 

குமாசன் உயிரோடிருக்கிறானா இல்லையாவென்று தெரிந். துகொள்ளுங் 

கள்?” என்று விரைந்து கட்டளையிட்டான். தர்மநந்தனர், விராடன் 

கெளசவர்களால் நன்ருகத்தபிக்கும்படிசெய்யப்பட்டு-மனவருத்தமுற் 
றிருப்பதை ௮றிக்து ௮வனைகோக்கிச் சொல்லலானார், 

₹ ௮7௪27! இப்பொழுது ப்ருஹன்னளை ஸாசதியாயிருப்பாளா 

இல் உம்முடையபசுக்களைப் பகைவர்கள் கவரமாட்டார்கள். அந்த 

(ப்ருஹன்னளைஎன்் றெ) ஸாச.தியினால் ஈதம்ஈடத் தப்பட்ட உம்முடைய 

சூமாரன் யுத்தத்தில் எல்லாராஜாக்களையும் ஒன்று?சர்க்த எல்லாக் 

கெளசவர்களையும் அவ்வாறே தேவர்களையும் ௮ஸுஈர்களையும் ஸர்ப் 

பங்களையும் யக்ஷர்களையும் ஜயிப்பதற்கு ஸாமர்த்இயமுள்ளவன், 

கெளரவர்களும் மற்றஅரசர்களும் தீரிகர்த்தர்கள்ஜயிச்கப்பட்டார்க 

ளென்பதைக்கேட்டு ஸர்வவிதத்இனாலும் (யு.த்த.த்இல்) நிற்கமாட்டார் 

கள்” என்றுசொன்னார். பிறகு, உதீதரனால் ௮லுப்பப்பட்ட. அந்தத் 

தூதர்கள் அப்பொழுது சொமாகச்சென்று விராடாகாத்தைபடை 

ந்து ஜயத்தைத் தெரிவித்தார்கள். மர்தீரிகளால்சூழப்பட்ட ராஜா 

வைப்பார்த்து (பு,.த்.னுடைய) மேலானவெற்றியையும் கெளாவர்க 

ளுடைய தோல்வியையும் ௮வ்வா?ற உத்தரன் ஸமீபத்இல்வர்து 

கொண்டி ருப்பதையும் சொல்லி, *' எல்லாப்பசுக்களும் ஜயிக்கப்பட் 

டன. கெளாவர்களும் தோல்வி௮டைவிக்கப்பட்டார்கள், பகைவர் 

களத் தபிக்கச்செய்பவனான உத்தான், ஸர.இியோடு கோேமமாயிருக் 

இரான்” என்றும்சொன்னார்கள். கங்கர், * அசரிற்சிறந்தவரே? பாக் 

பயத்தால் உமதுபசுச்சள் ஜயிக்கப்பட்டன, கெளாவர்களும் தோல்வி 

அடைலவிக்கப்பட்டார்கள். பாக்யத்தால் உம்முடையகுமாசன் விஜய 

முள்ளவஞக் கேட்கப்படுரறொன். உம்முடையகுமாரன் செளரவர் 

ற ௩௪
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களைஜயித்தானென்பதை கான் அச்சர்யமாக இப்பொழுது எண்ண 

வில்லை. எவனுக்கு ப்ருஹன்னலா ஸார.இ3யா அவளுக்கு ஜயம்நிச் 

சய2ம. தேவேர்தாரனுடைய ஸாரதியான மாதலியும் ப்ரஸித்தமான 

பசாக்ரமமுள்ளக்ருஷ்ணனுடைய ஸாசதியான தாருகலும் ப்ருஹன் 

aise Assan” என்றுகூறினார், பிறகு, விசாடராஜன் ஈன் 

௫௪ மயிர்க்கூச்சலுற்று அதஇிகபா£க்ரமமுள்ள ௮ந்தஉத்தரனுடைய, 

விஜயத்தைக்கேட்டுத் தனங்களாலும் ரதனங்களாலும் அர்தத்தூதர் 

களையெல்லாம் ஸர் தோஷப்படுத்தினான், அர்தப்பரிஜனங்கள் வில 
இனவுடன் தூதவாக்யத்தைக்?கட்டு உத்தானுடையஜயக்தினால் ஸந் 

கோஷம்௮ுடைந்தவிராடன் (கிங்கரர்களைப்பார்த்.து) சொல்லலானான். 

 ராஜமார்க்கங்கள் கொடிமாங்களால்அலஙகரிக்கப்பட்டனவா 

கச் செய்யப்படட்டும். எங்கும் தேவதைகளும் புஷ்பங்களால்மரச் 

சிக்கப்படட்டும், ,போர்விரர்களுள்முக்யர்களான குமாசர்களும் ஈன் 

ரூக௮லங்கரிக்கப்பட்ட தாஸிகளும் எல்லாவாத்யங்களும் என்குமா 

சனை எஇர்கொண்டுபோகட்டும். என்புத்ரன் ஜயத்தைமடைந் திருக் 

குங்கால் பட்டணத்துஜனங்களும் மற்றமனிதர்களும் "ஸ்.த்ரீகளும் 
சுத்தவஸ்தாம்தரீத துக்கொண்டும் சல்லவாஸனைபொருக் இனசந்தனவ் 
களையும் மாலைகளையும் ஆபரணங்களையும் ௮ணிந்துகொண்டும் மார்க் 

கத்இல்கிற்கட்டும், எல்லாத்தாஸிகளும் என்புதானுக்கு வழிபாடு 
செய்யட்டும், நன்கு௮லங்கரிக்கப்பட்டவர்களும் நல்லபாக்யமுடைய 

வர்களும் ஈல்லவேஷமுள்ளவர்களுமான ஸ்த்ரீகளும் கன்னிகைகளும் 
ளைனிகர்களோகூடி என்புதரனுடைய வழியைக்குறித்துச் செல் 

லட்டும். இங்கார்கள் சீக்ராமாக மதயானையின்மீ துஏறிக்கொண்டும் 

மணிகளையும் பணவங்களையும் ஒலிக்கச்செய் துகொண்டும் எல்லாநாற் 

சந். இகளிலும் என்னுடையஜயத்தை ஈன்றாகச்சொல்லட்டும், உத்த 
ரையும் ௮னேகஆபாணக்களாலலங்கரிக்கப்பட்டவ்ளாகிக் குமாரிக 

ளோடு, யுத்தத்.இல் விஜயம்பெற்று (வருன்ற) ஸயொனப்ருஹன் 
னளையை எதிர்கொண்டுபோகட்டும்'” என்றுசொன்னான், மஹாத் 

மாலான முந்தவிராடராஜனுடைய வார்த்தையைக்கேட்டுப் பட்ட 

ணத்துஜனங்கள் மிகவும் ஸந்தோவஷ த்துடன் மங்களதா£வயங்களைக் 

கையில்கொண்டு அவ்விதமே செய்தார்கள். மாகதர்களும் எல்லா 

ஸதர்களும் விராடலுடையாகரத் திலிருக்கன்ற எல்லாஜனக்கூட் 

டங்களும் ஸர்தோஷமுள்ளவர்களாகு விராடபுதானை எதிர்கொண் 

டார்கள், (2பரிவாத்யங்களும் தூர்யவாத்யங்களும் சங்கவாத்யக்க 

1 ஒருசொல்லிடப்பட்ட த. 
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ளும் முழங்கின. சிறந்தவேஷங்களுள்ள ஸ்த்ரீ ஜனங்களும் எதிர் 
கொண்டார்கள். ஸ் இடாடகர்கஞுடைய ஸ்தோத்ரசப்தங்களும் 

பணவமுகலான வாத்யங்களுடையகோஷங்களும் அவ்வாறே மற்ற 
வாச்யங்களின் சப்தங்களும் புல்லா ங்குழல்களுடையத்வனிகளும் தோ 

ன்ஜின, ஸ்த்ரீகள் வெண்கலத்தாளத்துடன் மதுசமாகப்பாடிக்கொ 

ண்டு நகாத்இனின்று புறப்பட்டார்கள், பொறுமையை ப்ரதானமா 

கக் கைக்கொண்டவர்களும் தலைமைபெற்றவர்களும் தமக்குரியவேத 

தீதையும் மற்றவே தங்களையும் முறைப்படி அறிந்தவர்களுமான ௮ப் 

படிப்பட்ட ப்ராம்மணர்கள் மங்களகார்யத்தையும் மங்களகானத்தை 

யூம் ஜபத்தையும் பீ. தானமாகக்கொண்டு அளவற்றவீர்யமுடையவ 

னான விராடபுதரனை எ திர்கொண்டுசென்ரார்கள். 

  

எழுபதாவது அத்யாயம். 

கோக்ரஹணபர்வம், (தொடர்ச்சி) 

(விராடன் உத்தரனைப்புகழ்ந்ததும், யுதிஷ்டிரர், கெளரவர் ப்நஹன்னளை 
யால் தோலவியடைவிக்கப்பட்டனரேன்றதும், அவன் அவரைப் 

பாச்சிகையாலடித்ததும், அவர்காயத்திற்பேரகிய ரக்தத்தை 
ஸைந்த்ரி தன்ழன்றனையிலேந்தியதும், விராடன் ரக்தமேந் 

தியகாரணத்தைவினவ அவள்விடையளித்ததும்.) 

மத்ஸ்யதேசத்துக்காசனான விராடமஹாராஜன் ஸேனையையும் 
நன்ருகஅலங்கரிக்கப்பட்ட கன்னியர்களையும் தாஸிகளையும் லுப்பி 
விட்டு ஸஎர்தோஷமுடையவனாகப் பின்வருமாறு வசனிக்கலானான். 

ப்ராம்மணேே ! த்ரிகர்த்தர்களும் கெளாலர்களுமாகயஎல்லோ 

ரும் யுத்தத்தில் கான்னால் ஜயிக்கப்பட்டார்கள். ஸந்தோஷமடைந் 
திருக்கன்றகாம் அந்தப்புரத்தை அடைந்து சூதுவிளையாடுவோம்”' 

(என் றுசொல்லி, ஸைரந்த்ரியைப்பார்,க்.து,) '* ஸைசரத்ரி ! பாச்சிகைக 
ளைக்கொண்டுவா ; ஆஸனத்தையும் எடுத்துப்போடு, நி விசிறியைஎடுத் 
துக்கொண்டு என்பக்கத்தில் ஸமீபத்திலிரு”' என்றுசொன்னான். 

௮வ்வாறு சொல்லுகின்ற ௮ந்தவிராடமஹாராஜனைப்பார்த்து, பாண்டு 
நந்தனசான தர்மபுத்ரர், * (வேந்தரே !) ஸந் தோஷமடைர் திருக்கன்ற 

சூதாடியோடு சூதாடக்கூடாதென்று சாம்கேட்டிருக்கறோம். (ஆத 
லால்) இப்பொழுது ஸந்தோஷத்தோடகூடினஉம்முடன் சூதாடுவ 

தீற்கு நான்உக்ஸா ஹமுடையவனாகஇருச்சவில்லை,. உமக்கு விருப்ப



௨:௯௨ ஸீமஹாபாரதம், 

மிருக்தால் ப்ரியமான (வே.றுகார்ய த்தை) நான்செய்யவிரும்புகிறேன். 

அ௮சசசே / ஜனங்கள்கிறைர் தஸபையில் சூதாடுவதற்கு கான் ப்ரியப்பட 
வில்லை” என்று மறுமொழிகூறினார். விராடன் , ** ஸ்த்ரீகளும் பசுக்க 
ளும் ஸ்வர்ணமும் மற்.றுமுள்ளதனமும் எனக்குச் தேவையில்லை. நீர் 
சூதாடுவதைத்தவிர மற்றொன்றும் எனக்குச் செய்யவேண்டாம்”! 
என்றுசொன்னான். கங்கா, '*சாஜேர்தாரசே! வெகுமான த்தைக்கொ 

டுப்பவசே ! ௮னேகதோஷங்களுள்ள சூதாட்டத்தால் உமக்கு யாது 

பயன் ? சூதாட்டத்தில் ௮னேகதோலூல்கள் இருக்கின்றன, ஆத 
லால், ௮தைவிலக்கவேண்டும். தர்மாஜாவானயு இஷ்டிரசை நீர் கேட் 
டிருக்கலாம்) ௮ல்ல.து பார்த் துமிருக்கலாம், ௮வர் ராஜ்யத்தையும் 

குறைவற்றதன த்தையும் தமக்கு௮ன்புள்ளமனைவியான க்ருஷ்ணையை 
யம் தேவர்களுக்கொப்பான தம்பிகளையும் ஒருபந்தயமாகத் தீர்மானித் 
தார். பற்பலாத்னங்களும் தனங்களும் தோற்கப்படவே சூதாடி 

யானஅர்தப்பாண்டவர் ஸம்சயமில்லாமல் பச்சாத்தாபத்தை அடைந் 

இருக்கிறார். சூதாட்டமான து ௮பீஷ்டங்களை நாசஞ்செய்யக்கூடி 

ய.து; ஒயாமல் கடுஞ்சொல்லை உண்டுபண்ணக்கூடிய.து ) கற்றறிந்தவர் 

களால் எப்பொழுதும் விச்வாஸம்வைக்கத்தகாக.து ) ஒேஇனத்தில் 
(எல்லாப்)பொருள்களையும் காசஞ்செய்யக்கூடியது. சூதாட்டத்தில் 
தாமநந்தனர் எல்லாவற்றையும் இழந்தார். ஆதலால், சூகாட்டத்தை 

நான் விரும்பவில்லை. வேந்தரே! இல்லையேல், நீர் (சூதாட) எண் 

ணுவிசானால் (௮.து உமக்குப்) பிடி த்திருக்குமானால் காம் சூதுவிளை 

யாடுவோம்”” என்றுகூறினார். 
மனிதரிற்ெக்த அவ்விருவரும் இவவிதமானவாக்யங்களால் ஸம் 

பாஷித் துக்கொண்டு சூதாட சோம்பித்தார்கள். சூதாட்டமான.து 
நடச்.துவரும்காலத்இல் மத்ஸ்யராஜன் பாண்டவரைப்பார்த்.து, ** (கங் 
கசே.!) நீர் பாரும், என்னுடையபுதா£னால் யு.த்தத்இல் அப்படிப்பட்ட 
கெளசவர்கள ஜயிக்கப்பட்டார்சள், கெளாவர்சளெல்லோரும், ௮. 
சதர்சள் ; தேவர்களாலும் எளிஇல் ஜயிக்கமுடியா தவர்கள் '” என்மு 
கூறினான். பிறகு, தா்மராஜாவானயு இஷ்டிரர், சூதாடுகையில், மத் 

ஸ்யராஜனைப்பார்த்து, (ராஜ?!) பாக்யவிசேவூத்தால் உம்முடைய 
பசுக்சள் மீட்சப்பட்டன ; செளரவர்களும் ஜயிக்கப்பட்டார்கள். உத் 
தரன் கெளாவர்களை ஜயிப்பானாயின் ௮. மிக்ச,ஐச்சர்பமென்று எண் 

ணுறேன். எவனுக்கு ப்ருஹன்னளை ஸாசதியோ அவன் எவ்வித 
தஇிலும் பசைவசை ஐஜயிப்பான் ”' cre gH Per. பிறகு, விராடன் 

மனக்கலக்சமுற்றுச் சோகத் தாலும் வயாபிக்சப்பட்டுசத் கோபத்.



விராடபர்வம், ௨௯௭ 

டன் ஸமீபத்தில்இருக்கற ஸந்யாஸியைப்பார்த்து, ** ப்சாம்மணசே ! 
மஹாவில்லாளியும் புத்தஇிசாலியமான' அப்படிப்பட்ட போர்வீரனால் 

யுத்தத்தில் கெளசவர்கள் ஜயிக்கப்பட்டார்கள். ௮ இல் என்னச் 

சர்யம்?'” என்றுசொன்னான். யு இஷடிரர், * வீர்பமுடையவனான HIS 

அாரதியானவன் எவனுடையரதத்திலிருக்கறுனோ ௮வன் (ஒருவசா 

௮ம்) செய்யமுடியாதகார்யத்தைச்செய்வானானால் ௮ர்தவிஷயத்.இல் 
ஆச்சர்யமில்லையா ?” என்.றுகூறினார். விராடன், '* ப்சாம்மணர்களுள் 

இழிர்தவனே ! ' என்பு,சரனை ஈபும்ஸகனோடு ஒப்பாகப்பேசுறரய், 

சொல்லத்தகுக்ததையும் சொல்லத்தகாததையும் நீ தெரிர். தகொள்ள 

வில்லை; நிச்சயமாகவே என்னை ௮வமஇதக்கருய், அனேகவிீரபுரு 

ஷார்களையும் ௮னேகஸாரஇகளையும் சான் பார்தஇருக்க£ேன். பரா 
க்ரமத்தோடு போர்புரிகின்றஸாரதியை கான் ஒருபொழுதும் பார்த்த 
இல்லை. ழராசர்களுக்கு அ௮ப்ரியமானகார்யத்தைச் செய்யலாகாது; 

அுனுகூலமாயும் ப்ரியமாயுமிருக்கெகார்யத்தையே: பேசவேண்டும், 
௮சசர்களுக்கு ௮ப்ரியத்தைச்செய்பவன் ஒருகாலும் ஸாகமாக வரு 

த்திறடையமாட்டான். ஸ் ஈஹிதனாபிருப்பதினால் இப்படிப்பட்ட 

உன்னு டையகுற்றம் எல்லாவற்றையும் பொறுக்கிறேன். நீ உயிரோ 
டிருக்கவிரும்புவாயானால் இப்படிப்பட்டவார்த்தையைப் பேசாதே” 

என்றுகூறினான். பிறகு, குருவம்சத்தை வருத்திபண் ஹுறவரான 

சங்கர் உசக்கச்சிரித்து மறுபடியும் (௮ரசனைப்பார்ச்து,) ஓ. ராஜே 

ந்த்சே.! ப்ருஹன்னளையினுடையஜயத்தை நகரத் தில்பறையறைந்து 
தெரிவிக்கலாம், உத்தானே கட்டாயமாக ஸாரச்யம்செய்திருச்க 

வேண்டும். (இவ்விஷ.யத்.இல்) ஒரு நிமித்தமுண்டாயிருக்கிற் து; என 
க்கு உறுதியான ஊஹமும் உண்டாயிருக்கிறது. சாஜேர்தாசே! 

நான் எப்படி எண்ணுறேனோ ௮௮ (அப்படியே இருக்கும்;) வேறு 

விதமாயிரா.து. “மஹாவீர்யசாலிகளான கெளாவர்களோ சர்த்ரன், 
வருணன், ஆதித்யன், குபோன், ௮க்னி இவர்களோடுகூடினதேவ 
ர்களாலும் ஜயிக்கமுடியாதவர்கள். சந்தனுகுமாரரான பீஷ்மரும், 

( ஒருவசாலும்) எவ்விதத்தாலும் ஜயிக்கமுடியாதவர்களான த்ரோண 

ரும், கர்ணனும், ௮ச்வத்தாமாவும், விகர்ணலும், ஸோமதத்தலும், 

ஜயதாதனலும், பூரிச்/வஸுமம், சலலும், பூரியும், விர்பமூடையவனான 

ஜலலந்இயும், துர்யோதனஸலும், துஷ்ப்ஸஹலும், தச்சாலனஸும், 

விவிம்சஇயும், வ்ருஷ்ஸேனனும், அச்லவேகளும், வாயுவேகலும், 

ஸ-௦வர்ச்சஸாம், பாஹ்லீகலும், ஞூனோேனலும், பகைவரைவாட்டு 

பவனான யுயு,த்ஸுவும், ஸுபலனுளடயகுமாரனான சகுனியும், ஸால்



௨௯௪ மஹாபாரதம், 

வராஜனான தயுமத்ஸேனலும், பற்பலதேசாதிபதிகளான அனேக 
சூரர்களும், ஆசார்யர்களுள்சிறந்தவசான தருபசோடுசேர்க்த கெளா 

வமன்னர்களும், ஆயத்தமாயிருக்கும் வில்லும் கத்தியுமுள்ள ரத 

யூதப இகளானாகர்கஞும், சிறந்தவிர்யமுள்ளவர்களும் மஹாசதர் 

களுமான மற்றராஜகுமாசர்களும் எந்தஸேனையில் இருக்கிறார்களோ 

பீஷ்மா தசோணர் முதலானவர்களால்சூழப்பட்ட ௮ந்தப்படையை, 
தேவர்களுடையகூட்டங்களால் சூழப்பட்ட இந்த்ரன் கோபங்கொ 

ண்டு கேரில்வந்தாலும் ஜயிக்கமாட்டான், அுந்தபபடையை LICH 

ஹன்னளையைத்தவி! வேறுஎந்தமனிதன் ௪ இர்த்துப் போர்புரிவான்? 

பாஹுபலத் இல்ஒஓப்பற்றவலும் உலகில் போசைக்கண்டவுடன் மிக்க 

ஸந்தோஷம் வருத்தியடைகிறவனுமான இப்படிப்பட்டபுருஷன் ஸ்வ 

ர்க்கத்திலாவது பூமியிலாவ.து உண்டா ?” என்றுசொன்னார். அந் 

தவார்த்தையினால் மிகக்கலக்கமுற்றஅ7சன் பிளக்கப்படுகின்நமன த் 

அட.ன் அவரை யுதிஷ்டிரரென்று௮றியாமல், (ஓ! கங்க! ப்ரா 
ம்மணோத்தம /! எனக்கு ப்ரதிகூலமானவார்.த்தையை நீ சொல்லாத, 
நீ பலவாறு தடுக்கப்பட்டும் வாக்கை ௮டக்குகிறாயில்லை, அடக்கி 

ஆள்பவன் இல்லாவிடில் ஒருவனாவது தாமத்தை ௮னுவ்டிக்கமாட் 

டான்” என்று க்ரூரமானவார்த்தையைச்சசொன்னான், இவ்வாறு 

மிகக்கலச்கமுற்ற ௮ந்த௮சசனானவன் பாச்சிகையினால் (வரை) பல 

மாக நுடிக்கதசம்பித்கான். கோபங்கொண்டவிராடன் சக்ஷகனு 

டையஉடல்போலவிளங்குகன்ற வலக்கையைத்தூச்கதி அவருடைய 

வலக்காஇலடி த்தான். அவன் கோபத்தினால், * இனி இவவாறுசொல் 

anes’ cay அ௮தட்டிக்கொண்டு யுஇிஷ்டிரரை முகச் இல்மடி த் 

தான். பலமாகறுடிக்கப்பட்ட யுதிஷ்டிரருடையமூக்கிலிருந்து ரக 

தம்பெருகிய து, விராடனால் பாசீரிகையினாலடி க்கப்பட்டவரும் சிற 

ந்தகைகளுள்ளவருமான யு.இிஷ்டி.ரராஜா் மிக்கமனவருத்தமுற்றவ 

ளான தரெளபதியைப்பாரத்துக்கொண்டே பேசாமலிருந்தார், சற 

த் தகைகளுள்ளவரும் மஹாத்மாவுமான அந்தத் தாமபுத்ரருடைய 

சிரஸிலிருந்,து (பாச்சிகையினால்) ௮டி.த்தஇனால் செர்தாமரைமலருக் 
கொப்பானரக்தமானது முப்பொழுது பெருகியது. தாமாத்மாவான 

பார்த்தர் ௮ந்தரக்தத்தைப் பூமியில்விழு வதற்குள்ளாகவே இருகைக 

ளாலும் பிடித். துக்கொண்டு பக்கத் இலிருக்கன்ற செப இயைப்பார் 
த்தார். பர்த்தாவிறுடையமன ததை அனுஸரிச் துடப்பவளான முந்த 

த்ருபதசாஜகுமாரியானவள் .பர்த்தாவினுடையவேதனையைிர்,து 

அச்சமும் பயமும் கோபமுமுள்ளவளாக (பெருக.ஆம்பிக்கின்ற)



விராடபர்வம். ௨௯ 

கண்ணீரை ௮ இகப்சயாஸத்தாலடக்டிக்கொண்டு பார்தீதாவிலுடைய 

நன்மையைக்கருதி மெல்லியதான 2மலாடை.பினால் விரைவாக (அந்த) 

ரக்தத்தை ஏர்தினாள். ரா$ஜேந்தாரே! துக்கத்தினால் மதிமயக்கமுற் 

றவளும தருபதராஜனுடையபுதரியுமான ஸைரர்தரியானவள் ௮ப் 

பொழுது யுஇிஷ்டிரருடையாக்கத்தை வஸ்த்ரத்தால்பிடித்து ஸ்வ 

ர்ணமயமான ஒருபாத்ரத்தைஎடுத்து அர்தரக்தத்தை 9 DUIS 

தாள், விராடன், ' விசாலமானகண்ணையுடையவளே !/ ஸைசந்த்ரி 

ஏன் இந்தாக்தமான து உத்தரியத்தால் பிடிக்கப்படுகிறது ? இந்தவிஷ 

யத்தில் சாணம்யாது? ௮தை எனக்கு உண்மையாக உரைப்பாயாக?” 

என்றுவினவ, ஸைர்த்ரி, **' மக்ஸ்யகேசத்தாசசே / கங்கருடையாக்க 

பிர் துக்கள் பூமியில் எவ்வளவுகிமுசன்றனவோ அவ்வளவுவர்வுகாலம் 

உம்முடையதேத் தில் மழையில்லாமல் போய்விடும், உமக்குக் கேடுண் 
டாகவேண்டாமென்கிற இந்தக்காணத்தைக்கருஇக் கங்கருடைய 

srg என்னால் உத்தரியத்தால் பிடிக்கப்பட்டது. எவன் 

! பதிந்தாரைத் துன்பஞ்செய்வனோ அவனுக்கு அயுள் காசமடைந்து 

விடும். எவன் யர்தாரைப்பார்த்து ஆஜ்ஞைசெய்வனோ ௮வன் யம 

லோகத்தில் ஆயிரம்யாகனைகளை அனுபவிப்பான். யதியினுடைய 

(தேஹச்தினின்.ற) உண்டான ரக்தமானது எவ்வளவுபுழு தியை 

நனைக்றெதோ பித்ருலோகவாஸிகளான அவ்வளவு பித்ருக்கள் ழே 
விழுகன்றார்கள், விராடராஜசே! இதை௮றிந்து உம்மிடத் திலுள்ள 

ப்ரிஇியினால் உமக்கு ஈன்மைசெய்வ இன்பொருட்டு கான் உத்தரீயத் 

இனால் ரக்த.த்தை ஏந்இினேன் '' என்று கூறினாள் ” என்றார். 

  

எழுபத்தோராவூது அத்யாயம், 

கோக்ரஹணபர்வம். (தொடர்ச்சி.) 

— kee — 

(யுத்தத்தைப்பார்க்கவந்ததேவர்கள் அரீஜுனனைப்புகழ்ந்து 

தேவலோகம்சேன்றதும், உத்தான்தன்நகரம்வந்ததும்,) 

ஜுமேஜயர், '' தோஷமற்றவசே ! மனுஷ்யயுத்தத்தைப்பார்ப் 

பதற்காக முன்புவந்திருந்த௮ந்தத்தேவர்கள் பிறகு என்னசெய்தார் 

கள். அதை எனக்குச் சொல்வீராக ” என்றுவினவ, வைசம்பாயனர், 

சொல்லத்தொடங்கினார். 

டயஇ-ஸர்யாஹி,



௨௦:௯௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

(ஜனமேஜயமஹாராஜ 7) ஸ்வா்க்கத்இல் வஸிப்பவர்களும் 

இந்த்ரனை முதன்மையாசச்சொண்டவர்களும் ரிஷிகளைமுன்னிட்ட
வர் 

களுமான எல்லா த்தேவர்களும் யகஷ.சீர்தர்வர்களுடைய கூட்டங் 

களும் அவ்வாறே ௮ப்ஸஸுகளுடைய கூட்டங்களும் ஒருவனான 

அர்ஜுஈன னுக்கும் அ?னைககெளவர்களுக்கும்கடஈத பயகிகாமும்: 

அதியுக்ரமான காட்சியுள்ளதுமான மனுஷ்யயுத்தத்தையும் இவ்யாஸ் 

த்ரங்களின் ப்ரயோகங்சளையும் உபஸம்்ஹாசக்களையும் சுறுசுறுப்பாக 

வும் கேர்த்இபாகவும் ஆச்சர்யமாகவும் முயற்சியுடன் செய்பப்படும் 

செய்கைகளையும் பார்த்.துவிட்டும், காண்டிவத்தை லில்லாசக்கொண்ட 

அர்ஜுனனால் ஜயிக்கப்பட்டவாகளான பீஷ்மரையும் க்ருபரையும் 

த்ரோணரையும் கர்ணனையும் மற்றலுசசர்களையும் பார்த் துவிட்டும், 

பிறகு; (ஸ்வர்க்கலோகசத்சைக்குறித்.த) சென்றார்கள். ௮ந்தத்தேவ 

ர்களனை.வரும் ஸர்2தாஷமடைந்து அடிக்கடி (அாஜுனனைப்) புகழ் 

ந்து தடையற்றகஇயுள்ளதும் விரைவாகச் செல். லுறஸ்வபாவமுள 

ளதுமான அர்தவிமானத்தோடு தகடையற்றவர்களாகத் தேவலோகம் 

சென்றார்கள். ! இந்தரனோடுகூடின எல்லாத்ேவர்களாலும் எல்லா 

அஸுரர்களாலும் ஜயிக்கமுடியா தவர்களான பீஷ்மர், தீசோணர், 

க்ருபர்முதலான எல்லாக்கெளரவர்களும் பார்த் தனொருவனால் யுத் 

தத்தில் ஜயிக்கப்பட்டார்கள், ௮ந்தோ / நமக்கு அதிசமான வியப் 

புண்டாய்கிட்டது. இந்த.அர்ஜ. னன் எர்தமுஹூர்த்தத்.தில் பிறக் 
தானோ? எந்தத் தர்மத்தினுடை.ய பலனோ? ரத்ாரசோஎதிர்த் துப் 

போர்புசிந்த இந்தப்பல்குனனிடத்தில் (இ.து) என்ன.ஆச்சர்யம் ? முப் 

ப.துகோடிஎன்றுகணக்டப்பட்ட நிவாதகவசர்களை யுத்தத்.தல்கொ 

ன்ற அர்ஜு5னனுக்கு இதுஎன்ன ஆச்சர்யம்?” என்று ௮ர்தத்தேவர் 

கள் ஸ்தோத்ம்செய்துகொண்டு ஸந்தோஷத்துடன் ஆச்சர்யத்தி 

னால் கவசப்பட்டமன)் துடன் ஸ்வர்க்கலோகம் சென்முர்கள். கெளச 

வர்கள் அர்ஜஸுஈனனுடைய பாணங்களால் அடி.க்கப்பட்டவர்களும், 

அம்புகளால் ஈன்றாகக்காயப்படு த்தப்பட்ட வர்களும், ஸம்பூர்ணமான 

ஸைன்யமும் வாஹனமுமுள்ளவர்களும், யானைகளாலும் கு.திரைக 

ளாலும் ரதங்களாலும் வ்யாபிக்கப்பட்டவர்களும், பலசாலிகளும் 

க்ஷ்ச்ரியபுத்சர்களுமான யு.த்தவீரர்களால் ௮டையப்பட்டவர்களுமாகி 

விராடாகரச் இனின்று குருதேசத்தைநோக்குச் சென்றார்கள். 

விராடனால் ஏவப்பட்டஸேனையானது ஈகாத் இனின் று சொமாகச் 

சென்று பகைவரை௮டக்குகின்றவலும் ஸாரஇயுடன் சோர் இருக்கின் 
றவனுமான அர்தஉத்தானை எதிர்சொண்டெக்தஐ. அனேசலாச்ப



விராடபர்வம், ௨௯௬௭ 

முழக்கங்களால் நிரம்பியதும் யானைகளாலும் குதிரசைகளாலும் சதக் 

களாலும் சூழப்பட்ட அமர்ன ௮ந்தவிசாடளேனையிலிருக்கும் wast 

களுக்கும் குமாசர்களுக்கும்' அ இகஸந்தோஷம் உண்டாூயது. பிறகு, 

அர்ஜுனனோ நன்றாக உயரக்ளெம்பின.தும் ஸைன்யக் இனாலுண்டு 
'பண்ணப்பட்டதுமான புழுதியைப்பார்த்து ஸேனையிலுள்ள த்வஜத் 

தையும் ௮றிந்து, பிறகு, விராடபுதானைகோக்கு, (eg s7!) cars Re 

நெருங்கெசப்தமுண்டாகிறது, புழுதியும் தசாயத்தை ௮ளாவுகற.து. 

ஈம்மால்ஜயிக்கப்பட்டு ஓடினவர்களும் பெரிதானவில்லையுடையவர்க 

ளும் கல்ல? தஜஸையுடையவர்களுமான அர்தக்கெளசவர்கள் மீண் 

டும் உன்னுடையககாத்தை அடைந்து, விட்டார்களோ? a! a! 

கவசத்தைப்பூண்டுகொள், குதிரைகளைஒட்டு, விராடஈகா,த்தை விரை 
வாக௮டை, கையுறையின்ஒலியையாவது காண்டீவத் திலுடைய சப் 

தீத்தையாவ.து கொடியையாவது கான் காண்பிக்கமாட்டேன். ஒரு 

ஸமயம், (இங்குகாணப்படுகிறவர்கள்) ஸ்வஜனங்களாயிருக்கலாம்'” 

என்றுகூறினான். உத்தரன், இது மாத்ஸ்யர்களுடைய ஸேனாமுகம், 

ஈன்றாகலங்கரிக்கப்பட்ட தாஸிகளும் கன்னிகைகளும் காணப்படு 

இரார்கள். பற்பலஉடைகளைத்தரித்த போர்வீரர்களும் தேர்களில் 

காணப்படுசன்றார்கள். தோழிகளால் நான்குபக்கத்திலும் சூழப் 

பெற்ற உத்தரையை இந்தளைன்யத்தில் காண்டுறேன். ளேனைக 

ளும் காணப்படுகின்றன, யானைகளும் கவசம்பூட்டப்பட்ட கு. இரை 

களும் தேராளிகளும் ௮நேகம்காலாட்களும் காணப்படுகின்றனர். 

(இவர்கள்) சஸ்தா£ங்களைத்தரிக்கவில்லை, விசாடருடையவகர் த்தையி 

னால் எல்லோரும் ௮.திகலர்தோஷமுள்ளவர்களாக (வருகிறார்களெ 

ன்று) எனக்குத்தோன்றுகிறது. இக்தக்கூட்டத்தில் பர்.துவினிடத் 

இல்உண்டாகாத.துபோல என்மனத்துக்குக் குழப்பம்உண்டாக 

வில்லை” என்றான், 

பிறகு, ஸ்வஜனங்களெல்லோரும் உத்தானை விரைவாகவந்தடை 

ந். து பகைவர்களைவென்று வர்.திருக்கின்ற ௮வனை ஒவ்வொருவரும் 

கட்டிக்கொண்டார்கள், ஜனங்கள், :*(உத்தர.) நீ ப்ரீஇஉடைபவன் ; 

புருஷரிற்சிறர், தவன் ; ஸந்தோவூத்தோடுகூடியவன் ; பாக்யத் தினால் 

அடிக்கடி. ஜயிக்கிறாப். உனக்குமங்களம். பாக்யத்தால் ப்ருஹன் 
னளை உனக்கு ஸாரதியாகவாய்த்தாள். யுத்தத்தை௮டைந்த உனக் 

குத் தெய்வாதீனமாக யாதொருவிதமானபயமும் உண்டாகவில்லை ” 
என்றுசொன்னார்கள். உத்தரன், “(ஜனங்களே 1) இந்தஜிஷ்ணு 

வானவன் ஒருதேருள்ளவனா) யுத்தத்தில் ௮ர்தக்கெளசவர்களைஜயி 

ற ௩௮



௨௬௮௮ ஸீமஹாபாரதம். 

த்தான், எதைஸா தனமாகக்கொ ண்டு பசக்கள் என்னால் மீட்டுக் 

கொண்டு வரப்பட்டனவோ, எதைச்ரீபித்து அளவற்றபராகாம 

முள்ளவர்களான கெளரவர்கள் யுத்தத்தில் ஜயிச்சப்பட்டார்களோ 

அது இவலுடைய பா ஹுக்களின்வீர்யம். தேவகுமாசன்போன்ற 

யெளவனமுள்ள இவன் அந்தக்கார்யத்தைச்செய்தான். Os sou qe’ 

ச்ரேஷ்டன் அப்படிப்பட்ட கெளரவமண்டலகத்தைக் கலக்கமுறச்செ 

ய்து பலாத்காரமாகப் பசுக்களையும் யுத்த தில்மீட்டு என்னையும் பாது 

காத்தான்” என்,றுசொன்னான். அர்ஜுானனைப்புகழ்கின்ற உத்தரா 

னுடைய வார்த்தையைக்கேட்டு மக்கள த்தை எடுத் துரசைக்கின்ற 55 

கார்கள் ராஜபுதானால் தூண்டப்பட்டு ஜயத்தைக்சோஷித்தார்கள். 

கன்னிகைகள் சத்ருக்களைஸம்ஹரித்தவனான பார்த்தனைச் சர்தனங்க 

ளாலும் மாலைகளாலும் தூபங்களாலும் பூர்ணமானஸ்வர்ணங்களா 

லும் பொழிந்து ஈன்குபூஜித்தார்கள். அர்ஜுனன் மாலைகளாலும் 

பற்பலவிதமான நல்லசர்தனங்களாலும் நிரப்பப்படுகின்றவனும் ஜன 

ங்களால் ஈன்கு பூஜிக்கப்படிகன்றவனுமாகி ஈகரத்இன் வாயிலைவர்து 

அடைக்தான். பேரிவாத்யங்களும் தூர்பவாத்யங்களும் புல்லாக்குழ 

ல்களும் முழங்கின, விசிதர2வஷங்களுள்ள ஸ்த்ரீஜனங்களும் ற 
ந்தபலமுள்ளவிராடனுடைய பட்டண த்திலிருஈ து வெளிக்கிளம்பிப் 

பூமிஞ்சயனைக்கொண்டாடினார்கள், அக்தசகரத்தில் ஜயத்தினால் புக 

ழப்படுசென்றவலும், ' ஜயமுண்டாயிற்றா” என்று (ஜனங்களால்) 

கேட்கப்படுகின்றவனுமான வுந்தவிராடபுத்சன் மனவரு ததமுற்றுப 

பாண்டவுளை ஈநன்ருகப்பார்த். துக்கொண்டு ௯ந்தோஷிச்சவில்லை. 

! பிறகு, பாண்டுபுத்னான அர் ஜ.ானன் விராடனுடைய புதரியான உ, 

தரைக்கும் (அவளுடைய) தேரழிகளுக்கும் சறர்தவஸ்தரங்களக் 
கொடுச்சான். அ௮ங்குவர் இருநத அ௮ர்தப்பெண்களும் அர் தணைன்ய 

மும் ஜய த்தைச்சண்டு (உத்தானையும் ப்ரு ஹன்னக*யையும்) மாயாகசை 
செய்தார்கள். 

  

1 இ௫ இங்கு பொருச்சமில்லை) ௮02அதியாயச்தின் இறுியில்சாண்ச.



விரர்டபர்வம், ௨௬ல் 

எழுபத்திரண்டாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹ்ணபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

் — shee — 

(உத்தரன் அந்தப்புரத்தைஅடைந்து விராடனைவணங்கி யுதிஷ்டிரரின்காயத் 
தைக்கண்டு பயந்ததும், விராடன் யுதிஷ்டிரரை க்ஷமிக்தம்படிவேண் 

டியதும்; அர்ஜுனன் விராடனிடம்வந்ததும், விராடன் உத்தரா 

னைப்புகழ்ந்ததும், உத்தரன் கேளரவர்களை ஒரதேவதமா 
ரன் ஜயித்தானேன்றதும், அர்ஜுனன் கேளாவராடை 

களை உத்தரைழதலியோநக்தக் கோடுத்ததும்,) 

பட்டணத்துஜனங்களாலும் ஸ்த்ரிகளாலும் தேசத்தில்வஸிக் 

இன் நஜனங்களாலும் பூஜிக்கப்படுகின்ற உத்தான், அந்தப்புரவாயிலை 

அடைந்து பிதாவுக்கு (சன்வாவை)த்தெரிவித்கனன். பிறகு, வாயில் 

காப்போன் (௮சசனிடம்)வந்து ஈமஸ்காரம்செய்து இருகாங்களையும் 
குவித்துக்கொண்டு ஜயத்தைத்தாக்கூடிய ஆசீர்வசனங்களால் (அர 

சனை) மேன்மைப்படுத்இ, ': வேர்த3 ! பெரியத் இயையுடையவரே! 

(உம்முடைய) குமாரனான உத்தரன் பகைவரைவென்று உமக்கு (ப்ரி 

யத்தைத்தெரிவிப்பதற்காக) ப்ரதானயுத்தவிரர்களாலும் தாஸிகளா 

லும்சூழப்பட்டவலும் பட்டணத்துஜனங்களோடும் தேசவாஸிகளோ 

டும் கூடினவளும் (ப்ரஜைகளால்) ஜயசப்தத்துடன் கூடின ஆர வச 

னத்தால் பூஜிக்கப்படுகின்றவலுமாகி ஸா இயுடன்வர்.து வாயிலில் 
1 நிற்றொன் ”? என்றுகூறினான். பிறகு, ௮ரசன் மகிழ்ந்து வாயில் 

சாப்பவனைப்பார்த்.து, ** (த்வாரபாலக!) ௮வ்விருவரையும்* விரைவாக 

(இங்கே) வாச்செய். நான் அவ்விருவரையும்பார்ப்பஇல் விருப்பமுல் 

ளவனாயிருக்கி2றன் ” என்்றுசொன்னான். கெளாவர்களுக்காசரும் 

தர்மாத்மாவும் , கம்பிரபுத்தியள்ளவருமான யு.இஸ்டிரர் தீவாரபால 

கனைப்பார்த்து, *' உத்தரன் ஒருவனாக ( இங்கே)வாட்டும். ப்ருஹன் 
னளை வாவேண்டாம். ஏனெனில், யுத்தத்தைத்தவிர மற்றஸமயத் 

இல் எவன் என்னுடையறுங்கத்தில் காயத்தைஉண்டுபண் னுவனோ, 

ரக்தத்தையாவது காட்டுவனோ ௮வன் எவ்விதத்தினாலும் ஜீவித் 
இருக்கமுடியாதென்ப.து, சிற் தகைகளுள்ளவளும் மஹாத்மாவுமான 
இவளுடையநித்யமான வாதம். (ஆகையால்,) சக்தத்துடனிருக்கிற 

என்னைப்பார்த்ததினாலேயே (ப்ருஹன்னளையானவள்) ௮திககோபக் 

கொண்டு மந்த்ரிகளுடனும் ளேனையுடனும் வாஹனங்களுடலும் 
anette 

  

  

1 ‘ents 9 என்பது விடப்பட்டது.



௨00 ஸ்ீமஹர்பாரத்ம். 

கூடின விராடனை இந்தமையத்தில்; நிச்சயமாய்க் கொன்றுவிடுவாள், 
இந்தப்ருஹன்னளையானவள் "என்மீது ரக்தத்தைஉண்டுபண்ணின 

வன் இந்தாரனாயிருந் தாலும் குபோனாயிருக்தாலும் யமனாயிருர் தாலம் 
வருணனாயிருந்தாலும் ௮வனைக்கொளன்றுவிடுவள், மனிதனைப்பற்றிச் 

சொல்லவேண்மோ 14 ஆகையால், வீர்யசாலியான ப்ருஹன்னளையான, 

வள் க்ூணரநோம் அவ்விடத்திலேயே வாயிலில்நிற்கட்டும்?” என்று 
காதில் மெள்ள சஹஸ்யமாகச்சொன்னார். தயையுள்ளவரான தர்ம 

ராஜர் இவ்வாறு சொல்லிலிட்டுப் பொறுமையுடன் ஸ்பையில் மத்ஸ்ய 

ரரஜனுடன் கூடப் பேசாமல் உட்காரந்திருந்தார், 

பிறகு, விசாடராஜலுடைய மூத்தகுமாரனான பூமிஞ்சயன் (௮௪ 

னிருக்கும் அந்தப்புரத்தில்) நுழைந்து பிதாவிலுடையசரணங்களில் 
நமஸ்காரஞ்செய்தான் ; கங்கரையும் ௮ணுகனொன். உத்தரன் வக்ர 

மானபார்வையினால் யு திஷ்டி ரசைப்பார்த் துக்கொண்டு பிசாகினுடைய 

சசரணங்களில் ௮பிவாதனம்செய்து, பிறகு, கங்கருடைய (மேனியில்) 

ரக்தப்பெருக்கைக் கண்ணுற்று அப்பொழுது ம்ருத்யுவினால் பிடிக் 

கப்பட்டவன்போல மனத்தில் எரிக்கப்பட்டான். பிறகு, உத்தரன் 

ரக்.தத்தால் ஈனைக்கப்பட்ட ௮ங்கங்களுடையவரும் மனோவ்யாகுல 

த்தைமடைந்தவரும் நிரபசாதியும் பூமியில் ஏகாந்தஸ்தல.த்இல் உட் 

கார்க் இருப்பவரும் ஸைரந்தரியினால் ஈன்றாகப்பணிவிடைசெய்யப்பட் 
டவருமான கங்கரைக்கண்டு விரைவுடன் அசசனைப்பார்த்து, ** (மஹா 
ராஜசே.) இந்தக்கங்கர் யாரால் ௮டிக்கப்பட்டார் ? எர்தமனிதனால் 

இந்தப்பாபம் செய்யப்பட்டது? எவன் GSU ene gent விருப்ப 

முற் நிருகிகிறான் ? எவனால் ஸர்ப்பம் காலால்மிதிக்கப்பட்டது ? வேதா 

தயயனம்செய்தவரும் இர்தாலுடையஆஸனத்தை விரும்பத்தகுர்த 

வருமான இப்படிப்பட்ட இர்தப்ரர்ம்மணோத்தமா் பூஜிக்கத் தக்கவர் ; 

௮பிவா தனம்செய்யத்தக்கவர் ; ஹிம்ஸிக்கத்தக்சவால்லசே ?'” என்று 

வினவினான். சாஜ்யங்களைவருத் இிசெய்தறெவனான அர்தவிராடன், புத்ர 
னுடைய வார்த்தையைக்கேட்டுப் பயத்தினால்மனமழிகத்து அவனைப் 
பார்த்து, (புத. உன்விஜயத்தைக்கேட்டு (முன்னமே) ஸர்தோஷ 

முள்ளவனானகான் மிகுந்தலர்தோவூத்தை௮டைந்து இவருடன் 

சூதாட்டத் தினால் காலத்தைக்கழிக்கலானேன். ௮க்கால)்இல், * சாஜ் 
யத்தை வருத்திபண் ணுறெவனானஉத்தான் எல்லாக்கெளாவர்களையும் 

ஜயித்தான்' என்று கான்சொன்னேன். புத. ! இல்லை. ௮ர்தப்ரு ஹன் 

னளையே எல்லாக்கெளாவர்களையும் ஜயித்தாள் ' என்.று கவ்கர் அடிக் 
கடி என்னைப்பார்த்துச் சொன்னார். பதர! ப்ஸித்தமான உள்ளலு



விரர்டபர்வம், கூடக் 

டையவிஜயமானது என்னால் புகழப்படும்பொழு.து smart Caras 
சோடு ப்ருஹன்னளையினுடையவிஜயத்தை ஸ்தோத்ரம்செய்தார், 

என்னால் 6 புகழப்படும்சாலத்தில் கங்கர் அலியைப்புகழ்க்தார். 
(அவ்வாறு) ப்ருஹன்னளையினுடையபுகழ்ச்சிகளால் அப்பொழுது 

கான் (கங்கரிடத்தில்,) ௮ஸ-ுயையை௮டைந்தேன். புத்! கெட்ட 

எண்ணமுளளவரும் பகைவனிடத்தில் அன்புபாசாட்டுசன்றவருமான 

இவர் என்னால் அடி.க்கப்பட்டார் ” என்று மறுமொழிகூறினான். இவ் 

வாறு : இந்தக்கங்கரென்னும் ஸந்யாஸியானவர் என்னால் அடிக்கப் 

பட்டார்” என்றுசொல்லிய பிதாவினுடைய அர்தவார்த்தையைக்கே 

ட்டு உத். தரன் மிக்ககோபங்கொண்டு பிதாவைப்பார்த்து, * மன்னரே! 

உம்மால் அ௮கார்யம்செய்யப்பட்டது. நீர், இவரைக் கோபம்தணியும் 
படி. விரைவில் வேண்டிக்கொள்ளும். கோரசமானப்சாம்மணவிஷமா 

னது உம்மை வேசோடுஎரிக்கவேண்டாம். லீச்வர்யத்தால்கிறைர் த 

தும் (மேன்மேல்) வ்ருத்தி௮டைந்திருக்கன்ற துமர்ன மாதஸ்யர்க 

ளுடைய குலமான சிறிதும் மிச்சமின்றி நாசமடையாமலிருப்பதற் 

குள்ளாக இவர் மனத்தெளிவுள்ளவராகச் செய்யப்படவேண்டும். 

இவருடைய கால்களில் தண்டம்போலப் பூமியில்(விழுக்து) ஈமஸ்கசி 

த்து இருகைகளாலும் (இவருடைய) இருகால்களையும் பிடித்துக் 

கொண்டு இப்பொழுது இவர் மனக்தெளிந்தவராகச் செய்யப்பட 
வேண்டும், இந்தக்கங்கரானவர் வலக்கையினால் உம்மைத்தொட்டு, 
* (எல்லாக்குற்றமும்) என்னால் பொறுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. சப 

தம்செய்கறேன் ' என்.று சொல்லுகிறவரையில் இந்தக்கங்கசை க்ஷமிக் 
கும்படி கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ” என்று-கூறினான். 

புத்சனுடையவார் த்தையைக்கேட்டு ௮ர்தவிசாடன் பயத் இனால் 

மனக்குழப்பமுற்று ப்சாம்மணதேஜஸினால் மறைக்கப்பட்டிருக்கன்ற 

குர்இபு,தாரசை (தீன்குற்றத்தை)ப் பொறுத்துக்சொளளும்படி கேட் 

டுக்கொண்டான். (அவ்வாறு) பொறுத்.துக்கொளளும்படி. வேண்டு 

இன்ற விராடராஜனைப்பார்த் துத் தர்மநந்தனர், ** வேந்தசே ! என்னால் 
ரெடுங்காலமாகப் பொறுமை கைப்பற்றப்பட்டிருக்கன்றது, எனக் 

குச் கோபமேஇல்லை. சாஜசே ! மனிதரிற்சிறந்தவரே! என். லுடைய 

அர்தரக்தமானது பூமியில்லிழுந்தால் ராஜ்யத்.துடன்்கூட நீர் இந்த 

க்ஷணத்தில் நாசமடைவீர். ராஜேர்தாரரே? (ஒருவனுக்கும்) தீங்கு 

செய்யாதவனை என்னை எவன் துன்பஞ்செய்வனோ அவளையும் 

நான்கெடுக்றெதில்லை. மஹாசாஜரே! வஅச்செய்கைக்குத்தக்க க்ரூர 

மானபலனை ௮வன் சிகரமாக அடைவான்” என்று மறுமொழிகூறினார்



௩0௨ ஸீமஹாபாரதம், 

சக்தமானது முழுதும் தயர்தபிறகு ப்ருஹன்னரை (அவலீடம்) வந்து 
மஹாசாஜனையும் கங்கரையும்வணங்கி அருகில்சின்றுள். பிதர, Bor சாஜன் குருகுலத்தில் உதித்தவான ,தர்மபுதீரரை (க்குற்றத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளும்படி செய்துவிட்டு உத்தமமான அரண்மனை சென்று யுத்தத்தினின்றுவர் இருக்கின்றத்தனை இறுகத்தழுலி 
ஸையஸாசியானவன் கேட்டுக்கொண்டி ருக்கும்பொ முத (பின்வரு 
மாறு) புகழலானான. 

be mE 508 deer க்கு ஆனந்தத்தை வளசச்செய்கின்றவனே உன் 
னால் கான் பு.தசலுள்ளவனாகிறேன, உனக்குசகரனபுதான் எனக்கு 
இருர்ததுமில்லை ; இனி உண்டாகப் 2 பாகி துமில்லை. அப்பனே ! 
எவன் (ஒேஸமயத்தில்) தயிரம்லக்யங்களை அடிப்பதற்காக (ரண 
களத்தில்) ஸஞ்சரித் துக்கொண்டு ஒருபாணகி கூட லக்ஷபம்கவருமல் 
எய்வனோ ௮ப்படிப்பட்டகர்ண னோடு உனக்கு எவவிதம் போர்கடந 
தீது. அப்பசன. யுத்தத்தில் எவரைப்பார்ததவடன் (சத்ருக்கள்) 

வீர்ய த்தையும் பராக்1மத்தையும் இழத வாட்டமடைறொர்களோ 
௮பபடி.பபட்டக்ருபரோடு உனக்கு எவ்வாறு யுத்தம்டர்தது! புரு 
ஷரிற்சிறக்கவனே / பெருமையுள்ள தும் ஸா்வோத்தமமுமான ஏவரு 
டைய UB SR Ips 5.01 oo gy உலகத்தில் ப்ரஸித திபெற்றிருக்கிற 
தோ, எவரால் பிதாவின்கிமித்சம் கோரமும் ஸா 2வாத்தமமுமான 
ப்சம்மசாயம் அனுவஷ்டிக்சப்பட்டதோ, எவர் சிறந்தப்ரதாபமுள் எ 

வரும் ஐமதக்னியின்குமாரருமான பரசுராம ?ரரடு போர்க்களத் இல் 
போர்புரிஈ சாரோ அப்படிப்பட்ட பிஷ்மர், யு,5,5,த.இில் (ஒருவரா லும்) ஜயிச்சப்படா சவா பராக்ரமமுள்ளவர் | (ஒருவரா லும்) bun BS 
கழுடியாகவா கற்றறிந்தவர் ; சூரா இரதிரியக்களைவென்றவர் ; (லக்ஷ்யங்களை) உறு தியாகறுடி ப்பவா ; (கார்யங்களை) விரைவாசுச்செப் பவா, எல்லாக்கரர்யங்களி லும் பாஸித் திபெற்றவர், மயனே! குலச்தில்பிற் தவரும் பிரராயமு தர்ர சவருமான அ௮ர்தப்பிஷ்மரோடு உனக்கு ரணகளச்தஇல் எவ்வாறு @, [ர்சடர்தது? இவையெல்லாவற் றையும் எனக்கு நீ உரைப்பாயாக, அப்பனே ! 7ரஜ.பு,சரீனான எவன் சிறக்த௮ம்புகளரல் மலையையும் பிளப்பனோ ப்படிப்பட்ட துர்போ தனனோடு உனக்கு எவ்வாறு யு. த்தம்உண்டாயெத ? அப்பனே! வருஷ்ணிவீரர்களுக்கும் பாஞ்சாலர்களுக்கும் ஆசார்யரும், கெளச 

CUTS OHS Ged பாண்டவர்களூக்கும் மற்றஎல்லாக்ஷதரியர்களுக்கும் 
குருவும், எல்லாச்சஸ்த்சசாரிகளுள்ளுஞ்செர்தவரும் எல்லாஉலகக் 
களிலும் ப்ரஸித் பெற்றவரும் பரபுவுமான தசோணரோடு உனக்கு
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எவ்வாறு போர்ஈடந்தது? அப்பனே! அசார்யபுத்ரரும் சூரும் 
போரில் ச்சோணாசார்பருக்குக் குறையாதவரும் வீரருமான ye 

வத்தாமாவோடு உனக்கு யுத்தம் எவவா.று நடந்தது? தீருதராஷ்ட்ர 

பு.த்ரர்களனைவரும் மஹாவிர்யமுடையவர்கள் ; மஹாசதர்கள், ய 
Cer! வுந்தர்தவிரர்களோடு உனக்கு எல்லாறு போர்உண்பாடு 

யது?” என்றுவினவினான். 

உத்தான், 4 (மஹாசாஜ?ர) என்னால் பசுக்கள் ஜயிக்கப்பட 

வில்லை. என்னால் கெளரவர்களும் ஜயிக்கப்படவில்லை. ௮க்கார்பமனை த் 

அம் ஒருதேவகுமாசரால் செய்யப்பட்டது. யூத்தகளத்.இல் பீஷ்மரை 

யும் த்ரோணரையும் தலைமையாகக்சொண்ட கெளவர்களைக்கண்டு 

பயக்து வ்யஸனமுற்.று ஐடுகன்றஎன்னை அந்தத்தேவகுமாசர்தாம் 
தடுத்தார், வஜ்ராயுதக்தைக்கையில்கொண்ட இக்த்சனுக்கொப்பான 

வரும் யெளவனமுள்ளவருமான அவர்தாம் தேரினிடையிலிருக்து 

கொண்டு (கெளசவர்களோடுபோர்புரிந்தார்.) உமதுபசுக்களும் ௮வ 
சால் மீட்கப்பட்டன. அ௮க்தக்கெளாவர்களும் ௮வரால் ஐயிக்கப்பட் 

டார்கள், யா? அவையெல்லாம் அர்தவிசருடைய செய்கையே, 

௮ வை என்னால் செய்யப்பட்டனவல்ல, வீர்யமுடையவரான அந்தத் 
தேவகுமாசர்தாம் பாணங்களால் க்ருபரையும் த்மசாணரையும் தரோ 

ணபுத்ரரையும் ஸ-டுதபுத்ரனானகர்ணனையும் பீஷ்மரையும் (யத்தத்தி 

னின்று) புறங்காட்டி ஒடச்செய்கார். மஹாபலசாலியும் சாஜபுச்ச 

லும் மசங்கொண்டயானைபோன்றவலுமான துர்யோதனனையும் யுத் 

தத்தில் தோல்வி௮டையச்செய்து பயமடைந்த அவனைப்பார்த்து, 

£( துர்யோதன 1!) உனக்கு ஹஸ் பைட்டணசத்திலும் ஒருவிதமான 

சக்ஷ்ணத்தையும் நான் காணவில்லை. (யுத்த, Hohe om) ஒடுகின்றஉன் 

னால் ஹஸ்திபைட்டணத்தில் போகங்கள் அனுபவிக்கமுடியா. ஓ. 

கெளாவகர்தன "போரினால் ரீ உயிரை௮டையகிரும்பு. ராஜனே! 
8ீ ஓடினால் விடப்படமாட்டாய் ;) (அகையால்,) போர்செய்வதில் மன 

ததையுடையவனாூ நில் ) ஜயித்தால் பூமியை௮னுபலிப்பாய் ; கொல் 

லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கச்தை௮டைவாய் ' என்றுசொன்னார், புருஷ 

ச்சேஷ்டனும் ௮ரசனுமான அ௮ந்தத்துர்யோதனன் (யு.த்தத்துக்காகத்) 

இரும்பி, பீஷ்மர் த்சோணர் க்ருபர்முதலான மர்தரிகளால்சூழப்பட்டு 

வஜ்ராயுதத்துச்கொப்பான பாணக்களா ,ப்சயோடுத் துக்கொண்டு 

(போர்செய்யாம்பித்தான்.) பிறகு, எனக்கு மயிர்க்கூச்சலுண்டா 
யிற்று, என்னுடைய துடைகளும் ௮சைவற்றிருந்தன, ௮சசசே! 

TO [வேறுபாடம், 
 



OF ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

போன்ற கர்வத்தையுடையவரும் யெளவ ஸிம்மத்இினுடைய கர்வம் 

னமுள்ளவருமான அந்தத்தேவகுமாரர் 'போரில் மேகத்துக்சொப் 

பான (கெளாவர்களுடைய) படையை ' அம்புகளால் சாசம்செய்து 

௮க்தத்ேேோர்ப்படையையும் துரத்திவிட்டு ஸரப்பம்போலச் €ீறிக்கொ 

ண்டு அர்தக்கெளாவர்களை (போர்க்களத்இனின் று) ஓட்டினார், கொழு 
தீதபுலியினால் புற்களை,ச் இன்னுகின்ற மான்கள்போல ௮தஒருசூர 

ரால் ஆறுரதிகாகள் ஜயிக்கப்பட்டார்கள்) ,ஐயிரத்கணக்கானகுதி 
ரைகளும் யானைகளும் வில்லாளிகளானஞூரர்களும் கொல்லப்பட்டார் 

கள்; கெளாவளேனையும் தோல்வியடைந்தது. மஹாசதரான தேவ 

குமாசர் ஸடுதபு.த்சனானகர்ணனை அனேகபாணங்களாலடித்துக் குதி 

ரைகளைக்கொன்று அ௮ஸ்தரத்தினால் அவளை மோஹிக்கச்செய்.து 

(அவன் ௮ணிந்திருக்க) சிவப்புவஸ் தரத்தையும் உரிந்துகொண்டார். 

சர்தலுவின்குமாரசான பீஷ்மரையோ நான்குயும்புகளால் பூஜித்தார். 

அவர் அவரையும் ௮வருடையகுஇிரைகளையும் விசைவாகவுடித்து 

அவர் ௮ணிக்துகொண்டிருந்த வஸ்தாரத்தைமாத்ரம் ௮பஹரிக்கவில்லை, 

பலசாலியான ௮வர் துர்யோதனனையும் ஏழுபாணங்களாலடித்தார் ; 

அ௮ந்தத்துர்யோகனனையும் அ௮வனுடையகுஇரைகளையும் அடித்,து 

௮வன் அணிந்திருந்த மஞ்சளவஸ்தரத்தையும் உரிந்துகொண்டார். 

பலசாலியான ௮ந்தத்தேவகுமாசர் த்சோணஊையும் க்ருபரையும் லோ 

மதத்தனையும் ஜயத்ரதனையும் இர்தான்போலப்சகாடுக்கின்ற பூரிச்ச 

வலையும் மஹாசதனான௪குனியையும் அச்சாஸனன் முதலானவர்களை 
யும் மும்குன்றுபாணங்களாலடி.த்.துப் பற்பலவிதமான மிகச்சிறந்த 
(அவர்களுடைய) வஸ்,தரங்களையும் ௮பஹரித்தார். அவர் யுத்தத் 

இல் ஆசார்யபுத்ரரானச்வத்தாமாவை ௮வவா.று இரண்டுபாணங் 
களாலடி.்.து, பிறகு, விசர்ணனுடையவில்லையும் துணித்து (௮வர்க 

ளுடைய) நீலமான இரண்டுவஸ்தரங்களையும் உரிர்துகொண்டார்”” 

என்றுசொன்னான். விராடன், :* (உத்தர) யுத்தத்தில் கெளாவர்க 

ளால் கிழுங்சப்பட்ட என்னுடையபுதரனைவிடுவித்தவலும் வீரனும் 
சிறந் தசைகளுள்ளவலும் பெரும்புகழுள்ளவனுமான ௮ந்தத்தேவ 

குமாரன் எல்கே? பகைவசை௮ழிப்பவனான அவனை நான் பார்க்கவும் 
பூஜிக்கவும் விரும்புறேன். உன்னையும் என்னுடையபசுக்களையும் 
விடுவித்த ௮ர்,சத்ேதவகுமாரலுக்கு (என்னுடைய) புத்ரியையும் ச்சா 

மக்களையும் ஸ்வர்ணங்களையும் ப்ரகாசிக்கன்ற அ௮ரைராணையும் லக்ஷம் 
ஸ்த்ரீகளையும் நான் கொடுக்கப்போகறேன்'” என்றுகூற, உத்தான், 
1 ஜியா / ப்ரசாபசாலியான (அந்ததி)தேவகுமாரர் மறைர் அகிட்டார் ;



விராடபர்வம், nO 

இன்றைக்கோ, நாளைக்கோ, அடுத்ததகாளோ வெளிப்பவொரென்று 

நான் எண்ணுகிறேன் ” என மறுமொழிகூறினான். 

,இவ்வாறுசொல்லியிதக் சட்டவிராடன், வேறுவேஷத்தால் 
மறைந் துவஸிக்கின்ற குர்இபுதானும் பாண்டுவின்குமாரனுமான அந்த 
அர்ஜுனனை அறிர்துகொள்ளவில்லை. பிறகு, மஹாத்மாவானவிரா 

'டனால் ௮னுமதிகொடுக்கப்பட்ட குந்இபு தானான தனஞ்சயன் மத்ஸ்ய 

சாஜகுமாசனான உத்த ?னோ9 ஆலோசித்து, * (உன்) ௮ருல்வருசன்ற 

விராடராஜரைகோக்கு இவ்வாறுசொல்” என்றுசொல்லிவிட்டு விரை 

வாக !மங்களகரமான அந்தப்புரத்தில் ப்வே௫ித்து விசாடபுத்ரியான 

உத்தரைக்கு, கானே வஸ்த்ரங்களையும் ரத்னங்களையும் கொடுத்தான், 

உத்தரை3யோ அப்படிப்பட்ட மிகஉயரந்த எல்லாவல்க்ரங்களையும் 
ஆபரணங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு பரிவாரங்களுடன் ப்ரீ தியுள்ளவ 

ளானாள். 

எழுபத்துமூன்றாவது அத்யாயம், 

கோக்ரஹ்ணபர்வம். (தொடர்ச்சி. 

(பீமன்ழதலியோர் யுதிஷ்டிரரிடம்வந்து அவரை விராடன் பாச்சிகை 
யாலடித்ததுதேரிந்து அவனைக் கோலலயத்தனித் 

த்தும், யுதிஷ்டிரர் அதைத்தடூத்ததும்.) 

அ/தஅர்ஜுஈனன், போரினிடையில் பெரிதானகார்யத்தைச் 
செய்துவிட்டு (விராடஈகாம்வந்து) அப்பொழுது ஸந்தோஷத்துடன் 

விராடனுடையமுண் மனையிலுள்ள 2 தோழிகளின்பொருட்டு வஸ்த்ரவ் 

களைக்கொடுத் தவிட்டு ப்ருதையின்குமாசசான யு.இஷ்டிரரைப் பார்க்க 

விரும்பி (அவரிடம்) சென்றான். ௮ர்தர்ஜுஈனன், ௮ர்தத்தர்மாஜ 

ரைப்பாரத்.துவிட்டுப் பிறகு பீமஸனனைப்பார்த்து, “* (பீம) தர்ம 

சாஜர் ஏன் (இப்பொழு௮ு) முகத்தைமூடிக்கொண்டு முன்போல 

என்னுடன் ஒன்றும் பேசாமலிருக்கறார் ?'” என்று வினாவினான். 

சசசே! முந்தப்பிமஸேனனைப்பார்த்.து இவ்வாறுசொல்லி ஸந்தே 
ஹப்படுகன்ற அர்ஜுனன் பீம£ஸனன் இவவிருவரையும்பார்த்து 
யு.இஷ்டிரராஜர் அப்பொழுது ௮ந்த ரக்தத்தைத் துடைத்துவிட்டு, 

1! பார்த்த! நி (என்னால்) புகழப்படுங்கால் துராத்மாவானவிராடராஜ 
னால் கான் ௮டி.க்கப்பட்டேன். அதன்பிறகு, ரான் அர் தஅடியினா 

1 இரட்டி த்இருப்பதால் * பார்,த்,த$” என்னும்சொல் விடப்பட்ட து. 

் £ நக்கு



௩0௫௭ ஸீமஹாபாரதம், 

ஓண்டான சக்தபிர் துக்களைப்பார்த்.து, * இவைகள் பூமியில்படவேண் 

டாம்! என்றுஎண்ணி முகத்தைமூடிக் 'கோபத்தை௮டக்கிக்கொ 
ண்டு உட்காரக் இருக்கிறன். மங்களங்களுக்குத்தகுர்தவனே எந் 

தத்தேசத்தில் ராம் ஸுகமாகவாஸம்செய்தோமோ அர்தத்தேசத் 

இற்குத் அுன்பம்வாவேண்டாம். fret கோபித்துக்கொ ன்டு 
ஸச்தோ௲மற்றவனுபிருக்தால் விராடராஜன் WG FDS HYCO LM GOT» 

பார்த்த! வேறுவேஷச் இனால் மறைர்இருச்கின்றஉனக்கு யுத்தத்தி 

லிருக்கின்றசெளர்யத்தையும் பலத்தையும் ௮றியாதவனான oh SAT 

L.@o Qadissrtund என்னிடத்தில் செய்யப்பட்டது. (அதனால்) 

உன்னைப்பார்த்து ஸந்தோஷமற்றவனானேன் '! என்றுகூறினார். எண் 

ணமுடியா தமஹிமையையுடையவரும் மஹாபலசாலியும் பொறுமை 

யுள்ளவருமான அுந்தயு இஷ்டிரசால் அந்தஅர்ஜுனன் அவ்விதமா 

கச்சொல்லப்பட்டபொழுது, ௮வன் அதிககோபம்கொண்டதைப் 

பார்த்து, அ.இகப்லமும் கோபமுமுள்ளபிமணஸேனன், *பார்த்த/ 
ஞானவான்களுள்சிறக்த ப்ருஹஸ்பதியானவர், பொறுமையான து, 
எப்பொழுது2ம கைக்கொள்ளத்தச்கதன்றென்று சொல்லுறார், 
பொறுமையுள்ளவன் விஷவீர்யமில்லா கஸர்ப்பம்போல இவ்வுல௫ல் 

எல்லோராலும் ௮வமதிச்கப்படகறான். (ஆதலால்) இப்பொழுதே, 

விராடளைப் புத்ரபெளத்சர்களோடும் வம்சச்தோடும் ஸைன்யத்தோ 

டும் விரைவாக காசம்செய்.துவிட்டு, தர்மபுத்சரை (இந்த) ராஜ்யத்தில் 
(சாஜாவாக) இப்பொழுதே சீக்ரம் ஏற்படுத்துவோம். இக்தமாத்ஸ் 

யன் சமக்குப் பகைவன், சேகனால் துன்பமடைந்த பாஞ்சாலாாஜ 
குமாரியான க்ருஷ்னையானவள் இவனால் உபேஃஷிக்கப்பட்டாள். 
ஆதலால், இவன், *ரரஜா” என்றபெயரை ஏற்றுக்கொள்வதற்குத் 
தகுதியுள்ளவனல்லன். ௮சசசே ! பார்த்தலுடைபவீர்யத் இனால் நீர் 
அசசசாவீர், கெளரவர்களுக்கு௮ரசரும் உத்தமவிரருமான இந்த 
ய.இிஷ்டிரர் மத்ஸ்யதேசத் இல் ராஜாவாகஇருக்கட்டும். ஜலம்நிறைந்த 

குடத்தைக் சல்லில்போட்டு உடைப்பதுபோல அர்தவிராடலனுடைய 

தேஹத்தை இப்பொழுது நாறு.துண்டாகப் பிளக்கிறேன் ” என்று 

சொன்னான். அர்ஜுனன், '*ரரஜசே! உம்முடையபொ.றுமையினால் 

நமக்கு எல்லாச் தீல்குகளும் விளைந்சன. அப்படிப்பட்டமாத்ஸ்யனை 
ஸைனயத்துடலும் புத்ர்களுடலும் ஞா திசளுடனும் பர்.துக்களுட 

னும் கொன்.றுகிட்டு, பிறகு, எல்லாக்கெளாவர்களையும் கொல்வேன் ; 

ஸம்சயமில்லை !” என்றுசொன்னான். பீமளேனும் மற்றவர்களும் 

அவளைப்பார்த்து, ! அப்படியே ' என்றுசொன்னார்கள், மஹாத்மா
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வும் .பொறுமையுள்ளவரும் பெரும்கொடையாளியுமான தர்மநந்த 
னர் கோபம்கொண்ட ௮ந்தர்ஜ.ஈனனையும் பீமனையும்பார்த த, மத் 
ஸ்யராஜன் மனைவியுடன் டின்னிப்புக்கேட்டுக்கொள்வதற்கு வராமல் 

போனால், பிறகு, கெட்டஎண்ணமுள்ள இவன் ஈன்றாகக்கொல்லத் 
௨ தீச்கவனாகட்டும் அர்ஜுன ! (இபபொழுது)இவன் உன்னால்கொல் 

லத் தக்கவனல்லன், பார்த்த! நாளைக்காலையில் நாம் ஸபையில்ப்ரவே 
இத்து சாஜவேஷத்2தாடு ஈன்கு௮லங்கரித்துக்கொண்டு Q)5 591 
சன்விற்றிருக்கத்தக்க ஸிம்மாளனங்களில் வீற்றிருப்போம். ௮வ்விட 

தீதில் வீற்றிருப்பவர்களும் ௮ரசாகளுக்குத்தகு தியான ௮லங்காரங் 

களால் விளல்குகின்றவர்களும் ராஜலக்ஷணங்களுள்ளவர்களுமான 
கம்மை விராடன் கெளசவியாமலிருர்தால், பிறகு, விராடனைப் பந்து 

க்கசளோடுகொல்வோம்”” என்று சொன்னார். இவ்வாறு தர்மங்களை 
அறிந்தவர்களும் தர்மத்தில் பற்றுள்ளவர்களுமானபாண்டவர்கள் எல் 

லோரும் செய்யவேண்டி'பதைப்பற்றி ஆலோசளைசெய்துகொண்டு 
அன்றிரவுவஸித்தார்கள். மிசுக்களிப்புற்ற ௮ந்தமத்ஸ்பசாஜன் புத்ர 

னோடு ப்ரீ தியுள்ளவனாக மிக்கஸந்தோஷூமுள்ளமனத்துடன் அன் 

றிரவு வாஸம்செய்தான், 

கோக்ரஹணபர்வம் ழற்றிற்று, 

om 

  

எழுபத்துநான்காவது அத்யாயம். 

பயவைவாஹிகபர்வம், 
அடை பரா 

(யுதிஷ்டிரர்ழதலியோர் ஸிம்மாஸனழதலியவற்றில்உடகார்ந்ததும், 

விராடன் ௮து தகாதேன்றதும், அர்ஜுனன் அஃது 

் அவருக்தத்தக்கதுதா னேன்றதும்.) 

பிறகு, !இரண்்டாவதுராளில், நன்றாக வ்ரதத்தைவுனுவ்டி த்த 

வர்களும் பெரும்பாக்பமுள்ளவா்களும் ப்ரகாசி க்ன்றவர்களும் மஹா 

சதர்களும் ௮க்கிபோன்றவர்களும் ப்ராதாக்களுமான அந்தபேக்து 

பாண்டவர்களும், எல்லோரும்ஒன் றுசேர்ந்து ஸ்ரானம்செய்து வெண் 

மையானவல்)்ரங்களைத்தரித்து ஸர்வாலங்காசங்களாலும் அலக்கரிக் 

கப்பட்டவர்களாகியு இஷ்டி ரரைமுன்னிட்டுக்கொண்டு விராடனுடைய 

ஸபையில் ICA sg அசசர்களுக்குரியஆஸனல்களில், யா; 

  

அவனை வதைக்க 
மய meme armen 

  

LS gpercpergrerafiey’ creo g வேறுபாடம்,



௩௨0௮/ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வேதிகளில் அக்கிகள்வஸிப்பதுபோல உட்கார்ந்தார்கள். ப்ரபுவே / 
அவர்கள் அ௮ங்குஉட்கார்ந் திருக்கையில், பூபதியான விராடராஜன், ௮ன் 

றிரவுகழிந்தபிறகு,காலையில்செய்யவேண்டிய கார்யத்தைச்செய்.துமுடி. 
த்து முறைப்படி பசு ஸ்வாணமுதலியவற்றை ப்சாம்மணர்களுக்குக் 

கொடுத்துவிட்டு உத்தானோடு ஸபையைவர்து௮டைந்தான். வந்த, 

அரசன் மஹாபலசாலிகளும் சராஜ.வேஷகல்களை த்தரித்து ௮க்னிபோல 
ப்ரகாசிக்கன்றவர்களுமான அ௮ந்தப்பாண்டவர்களைப்பார்த் து வியப் 
படைந்தான். மனிதர்களைப் பரிபாலிக்கும் (௮ந்த)௮சசன் புருஷர்க 
ளுள்மிகச்சிறந்தவர்களான பாண்டவர்களைக்கண்டு, ! இஃதுஎன்ன ? 

இஃதுஎன்னகார்யம்!” என்று அலோசித்துப் பயத்தால்பிடிக்கப்பட் 

டவன்போல வயனைமடைந்தான், பிறகு, மத்ஸ்யராஜன், தேவர்க 
ளுடையகூட்டற்களால் உபாஸிக்கப்பட்டவனும் தேவர்களுக்கு நாத 

னுமான மஹேர்தரனைப் போலிருக்கன்ற கங்கரைப்பார்த்து, “பாச் 

சிகைஉருட்டுகிறவனான நீ என்னால் ஸபையிலிருப்பவனாகச் செய்யப் 
பட்டாய். முப்படிப்பட்டரீ பிறகு, அலங்கரித்துக்கொண்டு, ராஜா 

ஸனத்தில் யாதுகாரணத்தால் உட்கார்க்காய?'” என்றுவினாவினான், 
பகைவீராகளைக்கொல்லுகின்றவனான௮ஜ.ஈனன் விராடராஜனுடைய 

அந்தவார் த்தையைக்கேட்டு (அவனைப்) பரிஹஸிக்கவிரும்பிப் புன் 

சிரிப்புடன் (பின்வருமாறு) உரைக்கலானான். 

அரசரே? ப்ராம்மணர்களுக்கு ஈன்மையைச்செய்பவரும் சாஸ் 
தசங்களைக்கற்றவரும் தயாகமுடையவரும் எல்லாலோகங்களாலும் 

பூஜிக்கப்பட்டவருமான இவர், இர்தரனுடையஅர்த்தானை த்தில் ஏறு 

வதற்குத்' தகுதியுள்ளவர். இவர், மூர்த்இகரித்திருக்க்ற தர்மம். 
இவர், வீர்யசாலிகளுள்சிறந் தவர். இவர், உலகத்தில் பு,த்இயினால் 

மேலானவர், இவர், தபஸுகளுக்கெல்லாம் முக்யச தியாயிருப்பவர், 

இவர், சராசரங்களுடன் கூடின மூவுலகங்களிலுமுள்ள பலவிதமான 

அஸ்தரத்தையும் அறிந் திருக்கிறார். (இவர் ௮.றிர் இருப்பதை) வேறொ 
ருவரும் ௮றியவுமில்லை) ஒருபொழு.தும் ௮றியப்போூற மில்லை ) 
தேவர்களும்” ௮ஸ-ஈரர்களும் மனுஷ்யர்களும் சாக்ஷஸர்களும் கந்தர் 
வர்களும்3 சிறந்தயக்ஷர்களும் இன்னார்களும் மஹிமைபொருக் இன 
உரகர்களுமாகிய எவரும் ௮.றியவில்லை. இவர் நீண்ட ஆலோசசனையுள் 
ளவர் ; மிச்சதேதஜஸுடையவர் ; பட்டணத்துஜனக்களுக்கும் தேச 

வாஸிசகளானஜனகங்களுக்கும் ப்ரியா; பாண்டவர்களுள் ௮திரதர்) 

யஜ்ஞத்தையும் தர்மத்தையும் ப். தானமாசக்கொண்டவர் ; மனத்சை 

அடக்கெவர் / மஹரிஷிகளுக்சொப்பானவா ) ராஜரிஷி) எல்லாஉல
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கங்களிலும் ப்சளித் இபெற்றவர் ; சிறந்தபலமுள்ளவர் ; தைர்யமுள்ள 
வர்) மைர்த்தர்) ஸத்யவாதி; இர்த்ரியங்களைவென்றவர் ; தனங்களா 

லம் (மற்றப் பொருள்) குவியல்களா லும் இந்தானுக்கும் குபோனுக் 

கும்ஒப்பானவர். மஹாதேஜஸ்வியான மனுவானவர் எவ்வாறு உல 
கங்களுக்கு கூகரோ அவ்வாறே மஹா ?தஜஸ்லியானஇவர் ப்ஜை 
களுக்கு ஈன்மையையுண்டுபண்ணுறெவர். இவர், கெளரவர்களுள் 

சிறந் தவரும் குர் இயின்பு,த்ரருமான யு.இிஷ்டி ரர். இவருடையர்த் தியா 
னது உதிக்கின்ற ஸூர்யனுடையஒளிபோல உலகத்இல் நிலைபெற் 
திருக்கிறது. இவருடைய யசஸின்சேணக்கள் உஇத்திருக்கன்ற 

ஸூர்யனலுடைய தேஜஸின்செணங்கள்போல எல்லாத்திக்குகளிலும் 

பாவுகன்றன. மன்ன?! இவர், குருதேசத் இில்வஸிக்கும்காலத் தல் 

சிறர்தபலமுள்ள முப்ப தினாுயிரம்யானைகள் இவரைப்பிள்தொடர்ந் தன. 

வேந்த2ர. ரதிகர்களுள்சறக்தவரான இவரை ஈல்லகுதிரைகள் பூட் 
டின முப்பதினாயிரம்ரதங்க்ளும் நூற்றுக்கண்க்கும் ஆயிரக்கணக் 

கும் பதிறயிரக்கணக்குமான குதிரைகளும் அக்காலத்தில் பின்தொ 

டார். துசென்றன. முற்காலத்தில் இவரை மிக்கபரிசுத்தமான சத் 

னங்களிழைத்த குண்டலங்களணிச்த எண்ணூறுஸூதர்களும் மாக 

தர்களும் இர்தாரனை ரிஷிகள் ஸ்தோத்ரம்செய்வதுபோல ஸ்தோத்ரம் 

செய்தார்கள், 9! ௮ரசரே! இந்தமன்னரை அக்காலத்தில் குபே 

ளைத் தேவர்கள் அடைவதுபோல எல்லாக்கெளசவர்களும் எப்பொழு 

அம் இங்சுரர்களாக அடைந்தார்கள். மஹாசாஜூ ! இவர் ௮ப்பொ' 

மு.து தமக்குடன்பட்டவர்களும் உடன்படாதவர்களுமான எல்லா 

சர்களையும் வைச்யர்களைப்போல(த் தமக்குக்) கப்பம்கொடுக்கும்படி 
செய்தார். நன்கு வரதத்தை௮ுவடி த தவர்களும் மஹாச்மாக்களு 

மான எண்பத்தெண்ணாபிசம் ஸ்காதீகர்கள் இர்தவேர்தரை லுண்டிப் 

பிழைக்னெரறார்கள். (பகைவர்களை) அவமஇப்பவசான இவர் பிராய 

மு.இர்க்சவர்களையும் காதனற்றவர்களையும்௮ங்கஹீனர்கரையும் நொண் 

டிகளையும் குள்ளர்களையும் பு.த்ர்கசாப்போலப் பாதுகாத்தனர் ; [ச 

ஜைசளை முறைப்படி பாதுகாத்தனர். இந்தசசர் தர்மத்திலும் 
இர்தரியநகிக்ஹத்திலும் தானத்திலும் ஸத்யத்திலும் எப்பொழுதும் 

பற்றுள்ளவர் ; மிகுக் தீ௮ருளுடையவர் ; ப்சாம்மணர்களுக்கு (5 GOT GOLD 

யைச்செய்பவர் ; பதார்த்தவா இ. மன்னரே! எவருடைய சிறப்புற்ற 

சவர்யத் இனாலும் ப்ரபாவத் இதனாலும், குருகுலத்தில்உ தித் தவலும் 

விர்பமுடையவனுமான துர்யோதனன் (தன் தம்பியகளுடைய) கூட் 

டத்தோடும் சர்ணனோடும் சகுனியோடும் தபிக்கறானோ அப்படிப்



பணங்கள் எண்ணமுடியாதவை, இவர் எப் 
பட்ட pom wo ப்ர்தா ள்மாகக்கொண்டவர் ) சரூரஸ்வபாவமில் 

Ti Se, ட்ட, ௨, பழுக்க மக்சமுள்ளவர்; இம்படி.ப்பட்ட (சிறந்தகுணங்க 
rT, { ‘ . க் 4 ம் 

ன்) கூடியவரும் ஜா இராஜரும் பாண்டுவின்குமாரரும் புருஷ 
[கை ‘ ச * ௩ . 

சரேஷ்டருமான இந்தயு திஷ்டிரரா ஜா வேக்தர்களுக்குரிய gums 
- ee ener 0) 616 QO TOF GOST. 

தை ஏன் அடையத்த்கு£கீ 

எழுபத்தைந்தாவது அத்யாயம். 
வைவாஹிகபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

—— = BE - 

(அர்ஜுனன் விராடனுக்த வலலன்ழதலியோர் பீமன்ழதலியோரேன்ற 

தும், உத்தரன் பாண்டவர்களை லக்டஷ£ணங்களுடனும் பேயநடனலும்தறி 

ப்பிடடு அர்ீஜுனனுடையபராக்ரமத்தைபபுகழ்ந்ததும், விரா 
டன் பாண்டவர்களைவணங்கி மனத்தெளிவுறச்சேயததும்.) 

விராடன், '' இவர் குருகுலத்தில இத் தவரும் குந்தீபுத்ரருமான 

யு இஷ்டி ரசாஜரானால் (இவர்களுள்) இவருடையப்ராதாவான அர்ஜ. 

னன் யார் ? பலவானானபீமன் யார் ? ஈகுலன் யார்? ஸஹதேவன் யார்? 

புகழ்பெற்றவளான தெளபதி யார்? இவர்கள் பாச்சிகைகளால் 

"இயிக்கப்பட்டது (முதல் இ.துவசையில்) இடையில்ஈடக்தவரலாற்றை 

நான்கேட்கவில்லை ” என்றுகூற, ௮ரஜுானன், *சாஜரே மஹாபாக்ய 

முள்ளவசே! உம்மிடம் சமையல்காசனாயிருக் த வலலனென்லும் இவன் 
பயங்கரமா னவேகமும் பராக்ரமமுமுள்ள பீமஷஸேனன், இவன் கந்த 

மாதனபர்வதத்்தில் க்சோதவசர்களைக்கொன்.று தரெளபஇயின்நிமித் 
தம் செங்கழுரீர்ப்புஷ்பங்களைக் கோண்டுவந்தான். துசா த்மாக்களான 

செகர்களைக்கொன்ற கந்தர்வன் இவனே, இவன் உம்முடையபட்ட 

த்தல் புலிகளையும் கரடிகளையும் யானைகளையுங்கொன்றான். இவன் 

ஹிடிம்பனையும் பகனையும் இர்மீனையும் ஜடாஸுரனையும்கொன்று 
காடுமுழு.தும் பகைவாற்றதும் மங்களகாமுமாகச் செய்தான், பகை 
வரைவாட்பெவசே !/ உம்முடையகு திசைகளை க் கட்டுகிறவனாயிரு£ தவ 
லும் பசுக்களைசக்ஷிக்கிறவனாயிருந்தவனும், அஇசபலமும் அழகிய 
வேஷமும் ஆபரணமும் சிறந்தரூபமும் சிற் சமனமுமுள்ளவர்களும் 

பற்பலவிதங்களாகவும் ,ஒபிரக்சணச்காகவுமிருக்சன்ற சஇகர்சளை 
(அடக்குவ இல்) மைர்த்தர்களும் பா,தகுலத் இல்பிறர், சவர்களுள் ஏற 

த்தவர்களும் மாத்ரி பு.த்ரர்களுமான ஈகுலலஹதேவர்கள், அரசரே



வி ரரடபர்வ ம், ௩௧௧ 

செ.கர்கள்கொல்லப்பட்டதற்குக் காரணமானவளும் தாமரையிதழ் 

போன்ற கண்களையுடையவரூம் ௮ழசய்இடையுடையவளும் அழயெ 
புன்சிரிப்புள்ளவளுமான இந்தளைர்தரியானவள் த்ருபதலுக்கு 

ப்ரியமானபுத்ரியும் தருஷ்டத்யும்னனுடைய இளையஸ3ஹோதரியும் 

ஜுக்னிகுண்டத் திலிருந்து உண்டானவளுமான 1தசெளபதியென்று 

எண்ணும்” என்றுசொன்னான். ் 

பீமன், £* (விராடராஜ?ோ !) இவன் வில்லாளிகளுள் மிக2மன்மை 

பெற்றவனும் குக்திபுச்ரலுமான தனஞ்சயன். பூமண்டலத்தில் ( இவ 

னைப்போல) ௮ஸ்தரங்களை அறிந்த ஒருவன் கிடைப்பது அரிது, மன் 

னே?! (அக்கிக்குக்கொடுக்க) ப்ரியமில்லாகவனான அந்த இந்தானு 

டைய காண்டவவனமும் மாகங்களோககூட நாகவனமும் இவனால் 

எரிக்கப்பட்டன. (ஒருவராலும்) ஜயிக்சமுடி.யா தஇவனால் மழையா 

னது அம்புமழையினால் தடுக்கப்பட்ட ௮ ; பூமண்டலத்திலுள்ள எல் 

லா அசசர்களும் கப்பங்கொடுக்கும்படி செய்ய்ப்பட்டார்கள். வேர் 

தீமே! இவ்ன் உம்முடைய அரண்மனையில் ஸ்த்ரிவேஷத்தைத் தரித் 

திருக்தான். ஜயிப்பவர்களுள் உத்தமனான இந்த அர்ஜுனனைத் 

தான் (ஜனங்கள்) ப்ருஹன்னளையென்று சொன்னார்கள். அரசரே ! 

உம்முடையஅரண்மனையில் அ௮ஜ்ஞாதவாஸகாலத்தில் இசுக்கள் கர்ப் 

பத்தில் வஸிப்பதுபோல நாங்களெல்்லோரும் ஒருவருக்கும்தெரியா 

மல் ஸுகமாச வஸித்துவந்தோம்?” என்றுகூறினூன், அர ஜு5னனால் 

வீரர்களான வந்த 6ர் துபாண்டவர்களும் சொல்லப்பட்டவுடன் og 

தரனும் மறுபடியும் ௮ந்தப்பார்தீதாகளை (விராடனுக்குக்) காண்பிக்க 

சம்பித்தான், * 

உத்தரன், ** ராசசே.! ஸ்வாண்ம்போல் சுத்தமாயும் மஞ்சள் 

நிறமாயுமிருக்கன்ற சரீரமுள்ளவறாம் பெரியஸிம்மம்போல ஈன்கு 
வருச திபடைந் அவரும் நீண்டமூக்கையுடையவரும் நீண்டும் சவற 

தும் ௮கன்றுமிருக்கன்றசண்களையுடையவருமான இவர், குருதேசங் 

களுக்கு ராஜாவான; இஸ்டிரர். மதயானை போல ஈடப்பவரும் புடம் 

போடப்பட்ட தங்கம்போலச் FL GOT A பஞ்சள்கிறமுளளவரும் பரு 

தீ.தம் அகன் றுமிருக்கன்ற தோள்களையுடையவரும் பருத்தும் நீண்டு 

மிருக்கன்ற கைகளுள்ளவருமான இவசோ பிமஸேனர். இவரைப் 

பாருங்கள் ; பாருங்கள். இவருக்குப்பக்கதீ தில் நிற்பவரும் பெரிதான 

வில்லைச்தால்யெவரும் கறுத்தநிறமுடையவரும் யெளவனமுள்ளவ 

ரும் கஜயூதபதஇிபோன்றவரும் ஸிம்மத்தினுடைய தோள்கள்போல 
  

  

! இசட்டித்திருப்ப தால் ! தீசெளபத என்னும் ஒருசொல்விடப்பட்ட த.
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௩.௧௨ wal UDR ae 1 த்ம், 

உன்னதமான 9 2தாள்களுள்ளவரும் கஜராஜன் போலச் செல்லுகன் 

றவரும் சாமரைமலர்போல அகன்றகண்களையுடையவருமான இவர் 

வீரரான அாஜுஈனர், சாஜாவினுடைய: ஸமீபத் திலிருப்பவர்களும் 

புருஷச்சேஷ்டர்களும் விஷ்ணுவுக்கும் மமஹர்தாரலுக்குமொப்பான 

வர்களுமான இவ்விருவர்களும் (மாத்ரீகுமாசர்களான) இரட்டையர் 

கள். ரூபத்திலும் பலத்திலும் சிலத்திலும் இவர்களுக்கு நிசசானவன் 

அகசண்டமான பூமண்டலத் திலுமில்லை. ஸ்வர்ணம்போலச் சிறந்த 

மேனியையுடையவளும் ஞூர்த்திகரித்திருக்கன்ற பார்வதிபோல ஒளி 

பொருக்தியவளும் ீலாத்பலத்தின்கார்திபோன்ற காக்தியுள்ளவ 

ளும் தேவர்களால் (ஆரா இக்கத்தக்க) தேவதைபோன்றவளும் மனித 

வடிவத்துடன் வர் தலக்ஷ்மிபோன்றவளும் இவ்கிருவர்க்கும்பக்கத் 

இல்கிற்கின்றவளுமான இவள க்ருஷ்ணை'” என்றுசொன்னான். விராட 

குமாரன் இவ்விதம் குர்.இயின்புதீரர்களான அந்த 895 துபாண்டவர் 

களையும் ௮ரச.னுக்குத் தெரிவித்தபிறகு, ' அர்ஜ னனுடைய பரரக்ர 

மத்தைத்தெரிவிக்கலானான். 

(அரசரே) இக்க ௮ர்ஜு5னர் மான்களினிடையில் ஒருஸிம்மம் 

போல அ௮க்தப்பகைவரினிடையில் (பல.த்.இல்) சிறக்தவர்களையும் ஜோ 

னவர்சகளையும் நாசம்செய்துகொண்டு தேசாளிகளுடைய கூட்டங் 

களில் ஸஞ்சாரம்செய்தார். இவரால் அப்பொழுது பெரியமேகம் 

போன்றவைகளும் பொன்னாலாகியகச்சைகளுள்ளவைகளுமான யானை 

கள் யுத்தத்தில் அடிக்கப்பட்டு இரண்டுதர்தங்களாலும் பூமியை 

(முட்டிக்கொண்டு) விழுந்தன, இவரால் பசுக்கள் மீட்கப்பட்டன ; 

கெளாவர்கள் யுத்தத்தில் ஜயிக்கப்பட்டார்கள், இவருடையசங்கத் 

இன் ஒலியினால் என்னுடையஇருகா துகளும் செவிடுபட்டன. இவ 

ருடைய: வில்லின்ஒலியையும் கூடஸஞ்சரிக்னெறபூதங்களுடன் சர் 
bg கர்ஜிக்கன்ற கொடியிலுள்ளவானாசத்தையும் நினைத்து எனக்கு 

மயிர்க்கூச்சமுண்டாகிறது, யுத்தத்தில் கோரமான அம்புகளைஎடுப்ப 

வரும் அம்புகளின் கூட்டங்களை விடுப்பவரும் வில்லையிழுப்பவருமான 
இவசை நான் பார்க்கவும் கூடவில்லை. யுத்தத்தில் புங்கானுபுக்கமாச 

இவருடையவில்லினின்.று விடப்பட்டவைகளும் (பகைவர்களுடைய) 
ரக்தத்தைப் புஜிக்கன்றவைகளுமான பாணக்சளும் காசாசக்களும் 
குறிதப்பிவிழுர் தஇல்லை. கு.திரைவீரர்களுடையனவும் மற்றவிரர்களு 
டையனவுமான சரீரங்கள், இவருடைய கூரியபாணக்களால் ஈன்று 

அக்கப்பட்டுத் தலையும் சையும் துடையும் மார்பும் ௮ற்றனவாகக் 

சாணப்பட்டன, இவரால் அந்தப்போர்க்களத்தில் ரக்தமாறஜலத்
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துடன்.பெருகுடன்றதும் பயங்கரமான ஸ்வரூபமுள்ள துமான ஒரு 

ஈதியானது உண்புபண்ணப்பட்டது. ௮தைநினைத்து என்மனமானது 
இன்னுமகூடப் பெருங்காறறினால்௮சைக்கப்பட்ட வாழைமாம்போல 

மிகவும் ஈடுங்குறெத. மன்னசே !/ பயங்காமான செய்கையுள்ள இந்த 

விசரால் பிஷ்மசையும் த்ரோணரையும் முதன்மையாகக்கொண்டவர் 

களும் அர்யோகனலுடன் கூடினவர்களுமான சஇகார்கள் ஐஜயிக்கப் 

பட்டார்கள். பயற்துஓடுகின்ற என்னை இந்தத் தேவகுமார் தடுத 

தார். இவருடைய பாஹுபலத்தினால் நான் உயிரோடு மீண்டும் 

பட்டண த் துக்கு வந்தேன் ”” என்றுகூறினான். 

பரதாபசாலியான மத்ஸ்யராஜன் ௮ர்தஉத்தசனுடைய அவ்வித 

வார்த்தையைக் கேட்டு, பிறகு, கனஞ்சயனையும் (மற்ற) எல்லாப்பாண் 

டவர்களையும் அலிங்கனஞ்செய்து தர்மராஜசை நமஸ்கரித்து (அவ 

சைத்தன்) சாஜ்யத்இல் ராஜாவாகப் பட்டாபிஷேகம்செய்தான், ஸேனா 

பதியானவிராடன், அ௮வர்களைப்பார்ப்பதில் (போதுமென்னும்) தரு 

ப் திறுடை“பவில்லை ; பிறகு, மிக்கறன்புள்ளவனாகி யு.திஷ்டிரசாஜரைப் 

பார்த் து, “தெய்வாதினமாக நீங்களெல்லோரும் வனத்தினின்று 

க்ஷூமமாக (இக்தராஜ்யம்) வர். துசேர்க்தீர்கள் ; கெட்டஎண்ணமுள்ள 

அர்யோதனாதிகளால் அறியப்படாமல் பாக்யவிசேலத்தினால் ௮ல் 

ஞாதவாஸகஷ்டத்ை விலக்னீர்கள், இந்தராஜ்யமும் மற்றுமுள்ள 

பொருளனைத்தும் உங்களுடையவை, இவை உங்களுக்குக் கொடுக் 

கப்பட்டுவிட்டன, !அாசர்சகளே.! உங்களாலும் என்னாலும் இந்த 

ராஜ்யமானது பேதமின்றி ௮னுபவிக்கத்தக்க.து. ஸர்தஹம்வேண் 

டாம்” என்றுகூறினான். 

எழுபத்தாறாவது: அத்யாயம், 

வைவாஹிகபர்வம்: (தோடர்ச்சி 
— ee — 

(உத்தான் உத்தரையைக்கோடுத்துப் பாண்டவர்களைமனத்தேளிவடையச் 
செய்யும்படி விராடனுக்தச்சோல்லியதும், விராடன் உத்தரையுடன் 

பாண்டவர்களை நமஸ்கரித்துக் கும்றங்களைப்போறுக்கவேண் 

டியதும், யுதிஷ்டிரர் அவனுக்க ௮பயமளித்ததும்.) 

நல்லஎண்ணமுடையவனான விராடசாஜனுடைய வார்த்தை 

யைக்சேட்டு உத்தரன் (பிதாவைப்பார்த்.துப்) பின்வருமாறு வச்னிச் 

கலானான். _ 

॥ இங்கு அதிகபாடமான அரைச்லோகம்விடப்பட்டு, 

3 இங்கு இரண்டுசொற்கள் விடப்பட்டன. 

்' ற௪௦ 

  3.
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் பாண்டுபுதாரசாளயு இஷ்டிரருடைய மனக்கலக்கத்தைத்.தெளி 

யச்செய்வதற்கு இதுதான் தகுந்தஸமயமென்று கான் எண்ணு 

றேன். இந்தயுதிஷ்டிரர் சாஜரரஜர்களுச்கும் தலைவர்; ௮இகதேஜ 
ஸைஉடையவர் ) ௮ இகபலமூள்ளவா ; சூரர்) ப்ரபு. பகைவர்களை ௮றி 

ப்பவரே ! என்னுடையஸஹோதரியான உத்தரையைப் பார்த்தருக்கு 
ஈமஸ்காரஞ்செய்து கொடுப்போம். அதனால், !அவர்கள் ஸந்துஷ்டாக 

ளாகட்டும். மன்னே? நாமும் எல்லோரும் மர்த்ரிகளுடன் குந்தி 

பு.த்ரசான யு.திஷ்டிரரை மனத்தெளிவடையுமபடிசெய்து ஸ்தோத்ரம் 
செய்வோம். காம் (வேறு) எதைச்செய்யக்கடவோம். ௮சசசே! 

போரில் (பகைவனால்) பிடி.க்கப்பட்ட.நீர் ௮வரால் விடுவிக்கப்பட்டீர், 

இவர்களுடைய பாஹ-ஈவீர்யத்இனால் கர் பசுக்களைமீட்டீர், மிக்க 

வலிமையுடையவர்களான கெளவர்களும் யுத்தத்தில் (இவர்களு 

டைய) பாஹுவீர்யத்தால் ஜயிக்கப்பட்டார்கள், குந்தஇபுத்ரசான 

இந்தயு திஷ்டிரர் , மேச்சொல்லப்பட்ட கார்யம்௮னை த்தையும் செய் 
தீரர். பாண்டவர்கள் முர்ச்சிக்கத்தக்கவர்கள் ; பூஜிக்கத் தக்கவாகள் 5 

ஸம்மானம்பெறத்தக்கவர்கள் ) ஈதிர்கொண்டு ௮ழைக்கத்தக்கவர்கள்; 

பூஜையை(ஏற்றுக்கொள்ளத்) தகுந்தவர்கள் ) அபிவாதனம் செய்யத் 

தக்கவர்கள், (இவற்றிற்கு) இதஸமயமென்று என்னுடையஎண் 

ணம். பூஜிக்கத்தக்கவர்களும் மஹாபாக்யசாலிகளுமான பாண்ட 
வர்கள் பூஜிக்கப்படலாம். ஸரப்பங்களுக்கொப்பான இவர்கள் கோபம் 
கொண்டால் மிச்சம்வைக்கமாட்டார்கள். ஆதலால், சகம் குந்தி 

வோம். நான் சரஸ்கானம்செய்த புத்ரசான யு.திஷ்டிரரைச் சரணமடை 

வளான சஉத்தரையைமுன்னிட்டுக்கொண்டு ௮வவிடம்(சென்று) இரு 
காங்களையும்குவித் துக்கொண்டு மஹாத்மாக்களான (மற்றப்) பார்த் 

தர்களோகடின யு இவ்டிரரை பனக்கலக்கமற்றவராகச்செய்கறன். 
கரன் இவர்களுடைய இவ்விதமான முழுபலத்தையும், ஆண்மையையும் 

உயர்குடி ப்பிறப்பையும் பல்குன ருடையபராக்ரமத்தையும்௮.றி?வன்'” 

என்றுசொன்னாுன், சத்ருக்களை ௮ழிப்பவனான விராடன் உத்தானிட 
Sahay பாண்டவர்களுடைய ப்ரதாபத்தைக்கேட்டு உத்தானையும் 
நன்ராகப்பார்த்து ௮ந்தஸமையத் துக்குத்தக்கபடி ஆலோசித்தான், 
பிறகு, விராடன் மந்த்ரிகளோடும் புத்சர்களோடும் பந்துக்களோடும் 

சிரஸ்நானம்செய்தவளான உத்தனையைமுன்னிட்டு அஞ்சலிசெய்து 

கொண்டு பாண்டவருக்கு ஸமீபச்தில்வர்.து விரைவாகப் பூமியில் 

விழுக்.து (ஈமஸ்கரித்த), ** தர்மபுத்சசான யு.திஷ்டிரமஹாராஜர் மனக் 

ட ட 1 ேறுபாடம்,
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தெளிவு அடையவேண்டும் ; ரூபத்தையும் வேஷத்தையும் மறைத்துக் 
கொண்டிருந்ததினால் புற்குளால்மூடப்பட்ட அ௮க்னிபோல என்னால் 
காணப்படவில்லை, , நான் பு்ரர்களோடும் பரிசாசகர்களோடும் முடி 

யினால். (உம்மைச்) சரணமடைேன். அறியாதவர்களானஎங்களால் 
சசரான (ர) அவமதித்து நிர்இக்கப்பட்டீரென்பதனைத்தும் ற்ப 

னிடத்தில்செய்வ துபோல ௮ஜ்ஞானத் இனால் (உம்மிட த்.இல்) செய் 

யப்பட்டது. தார்மத்தைவிரும்புகிறவரே | கர்மத்தைஅறிந்தவசான 

நீர் அவையனைத்தையும் பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வேர்தரே | 

ளலைனயத்துடனும் பொக்கசத்துடனும்கூடின என்னுடைய சாஜ்யத் 

தையும் பட்டணத்தையும் ௮சசாட்சியையும் உமக்குக்கொடுக்கிறேன். 

௮ரசரே 1 உமக்கு ஸ்வா தீனப்பட்டவனாயிருக்ேன். ராங்களெல் 

லோரும் மந்த்ரிகளோடு உம்மைச் சணமடைந்தோம் ” என்றுகூறி 

னான். பாலோகத்தைக்கரு இய தர்மராஜா, பர் துவர்க்கங்களோடு பூமி 

யில்விழுர் இருக்கும் ௮ர்தவிராடராஜனைப்பார்த்துக் , கோபத்தையும் 

சோகத்தையும் மாத்ஸாயத்தையும்விட்டு (பின்வருமாறு) சொல்லலா 

னார். 

* அரசே! என்னிடத்திலிருர்த உமக்குப் பயம்இல்லை. உம் 

முடைய மனோபாவத்தைஆலோசித்து ரான் மிக்களநர்தோலமுள்ள 

வகை இருக்கிறேன். உம்மாலும் தகுர்தவர்களும் பண்டி தர்களும் 

ப்சாம்மணர்களுமான மந்த்ரிகளாலும் இந்தஸமயத்தில் இர்தக்கார் 

யம் ஈன்குசெய்யப்பட்டது. சாஜச்சேஷ்டரே ! ஈன்கு அலங்கரிக்கப் 

பட்ட இர்தப்பெண்ணைப்பார்த்தும் நான் மிகுந்தலர் தோஷமுள்ள 

வனாபிருக்றேன். சிறந்தகைகளுள்ளவசே ! மன்னரே! நீர் என் 

னிடத்தில் (இவ்வாறு) சொல். லுவ தின்ஸ் இவை(எல்லாம்) என்னால் 

பொறுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. வேத! உம்மிடத்தில் இருவித 

மானகுற்றத்தையும் நான் காணவேயில்லை?” என்றுசொன்னார். பிறகு, 

மஹாத்மாவானவிராடன் ௮.திகலர்தோவமடைர்து யுதிஷ்டிரசாஜ 

ருடன்சேர்ந்அ நிச்சயம்செய்துகொண்டு, செங்கோலையும் பொக்கசத் 

தையும் ஈகாத்தையும் ராஜ்யமனை த்தையும் அவருக்குக் கொடுத்தான்,



(th. a ஸ்ரீமஹாபர்ரதம், 

எழுபத்தேழாவது அத்யாயம், 

வைவாஹிகபர்வம். (தொடர்ச்சி) 

(விராடன் அர்ஜுனனை உத்தரையை மனைவியாகஅடையும்படி வேண்டின 

தும், அர்ஜுனன் ௨உத்தரையை மநமகலாக்கீக்கோள்ள அங்கீகரித்த. 
தும், துர்யோதனன் மறுபடியும் வனவாஸத்செய்யும்படி யுதிஷ் 

டிரநக்தத் தூதனுப்பியதும், யுதிஷ்டிரர் பிஷமரிடம் தேளித்து 
கொள்ளும்படி மறுமோமியனுப்பியதும், பீஷ்மர் பாண்ட 

வர்களின் ப்ரதிஜஜாகாலம் நீிறைவேறியதேன்றதும்.) 

விராடன், 4 யு.திஷ்டிரசே.? கான் உம்மிடத்தில் இப்பொழுது 

சொல்லப்போறெவிஷயத்தில் br ஸர்தேஹப்படவேண்டாம். நகரங் 

களும் ஜனல்களும் ஸ்த்ரீகளுமுள்ள இந்தராஜ்யத்தை உங்களுக்கு 

நான் கொடுக்கப்போகிறேன். (உங்களால் ௮னுபவிக்கப்பட்ட இன்) 

மிச்சத்தையே நான் அனுபவிப்பேன். ௮௪! நான் மிக்கபிராயம் 

சென்றவன் ; நெடுங்காலம் போகங்களை ஸுகமாக ௮னுபகித்தவன். 

உங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக்கொடுத்துவிட்டு - நான் கானகம்செல்லப் 

போடறேன் ஸவ்யஸாசியானதனஞ்சயன் உத்தரையை (மனைவியாக) 

ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். புருஷச்ரேஷ்டனான இவன்சான் அவளுக் 

குத் தகுந்தபாத்தா ” என்றுகூறினன். இவவா.றுசொல்லக்கேட்ட 

, தர்மராஜர், குந்தீபுதீனான தனஞ்சயனைப் பார்த்தார். அர்ஜுனனும் 

(தன்னை யு இஷ்டி ரர்) பார்த்த அபிப்சாயத்தை௮றிர் து மத்ஸ்பராஜனைப் 

பார்த், (ராஜே) நாங்கள் வனத் இடையினின்று (இங்கு)வர்தி 

ருக்கன்றோம் ; உம்முடையசாஜ்யத்தை ஏற்.றுக்கொள்ளோம். ஆனால், 
துர்யோதனுதிகளான அசசர்களுடையராஜ்யத்தைக் கைப்பற்றிக் 
கொள்ளப்போகறோம். ௮ரசசே! உம்முடையபெண்ணை மருமக 
ளாக கான் அங்கேரிக்ேேன். மத்ஸ்யராஜவம்சச்இலும் பரசவம்சத் 
இலும் தோன்றினவர்களான ஈம்மிருவருக்கும் ஸம்பந்தமானது 
தகுந்ததன்றோ 3 என்றுசொன்னான். விராடன், ** பாண்டவச்சே 

ஷ்ட! என்னால்கொடுக்கப்பட்ட என்னுடைய இர்தப்பெண்ணை ரி 
ஏன் பார்யையாக ஏற்றுச்கொள்வதற்கு விரும்பவில்லை ?'” என்று 

வினவ, அர்ஜுனன், ** (அரசரே!) நான் ரஹஸ்யமாகவும் வெளிப் 

படையாகவும் உம்முடையபெண்ணைப்பார்த்துச்கொண்டு எப்பொழு 

அம் அந்தப்புர,த் இல் வஸித்.துவந்தேன். ௮வள் என்னிடத்தில் பிதா 

வினிட,த்தில்போல விச்வாஸம்வைத் இருக்கிறாள். ரான் (அவளுடைய) 

ப்ரீ இக்கும் ஈன்குமிப்புக்கும் பா.த்ரனாயிருப்பவன். நாட்யத் இறும்



விராடபர்வம், கூக௧௭ 

பாடுவதிலும் வாதீயம்வாசிப்ப திலும் என்னை எப்பொழுதும் உம்மு 
டையகுமாரியானவள் ஆசார்யனை ப்போல எண் ணுகிருள். மன்னரே! 

தோழியான அவளுடன் கூடி ஒருவாஷம் வாஸம்செய்திருக்கிறேன். 
ப்ரபுவே2 ஆதலால், உமக்கும் உலகத்தாருக்கும் ஸர் ேஹிக்கவேண் 
உரதவிஷயத்தில் ௮ திகலர்தேஹம்உண்டாகும். மாசசே / ஆதலால், ' 
ஏனபுத்சனுக்காக (உம்முடைய குமாரியைப்பற்றி) உம்மைக்கேட்டுக் 

கொள்ளுகிறேன். ( அப்படிச்செய்வதால் என்னை) சுத்தகைவும் ஜிதே 

நீத்ரியனாகவும் எண்ணுகிறேன். என்னால் வுந்தஉத்தனைக்கும் சுத்தி 

யான ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும், உமதுபெண்ணை ரான் மருமகளாக: 

ஏற்றுக்கொண்டால் ௮வளிடத்திலும் என்னிடத்திலும் (என்)பு.தர 
னிடத்திலும் (ஜனங்களுக்கு) எந்தேஹம்உண்டாகாதென்று எண் 
ணுகிறேன். அதனால், சுத்தியும் உண்டாகும், பசைவரைவாட்டு 

பவசே நான் லோகாபவாதத்தினின்.றும் கபடமான ஆசாரக் இனின் 

லும் பயந்தவன். ௮சசசே! (ஆகையால்) உம்மூடையகுமாரியான உத் 

தரையை நான் மருமகளாக ஏற்றுக்கொள்ளுறேன். மன்னவசே/ 

வாஸுுதேவருக்கு ஸ் ஹாதரிபுசா£னும் ஸாக்ஷாத் தேவகுமாரன்போ 

ன்றவனும் சக்ரபாணியான ஸ்ரீவாலஸ-ஈ?தவருடைய அன்புக்கு விஷ 
யமாயிருப்பவனும் பலசாலியும் ௮ஸ்.தரங்களில் மிகுந்ததேர்ச்சியுடை 

யவளும் சறந்தகைகளுள்ளவனும் எனக்குப்புத்ரனுமான அபிமன்யு 
வானவன் உமக்குத் தருர்தமருமகன், உம்முடையபெண் னுக்கும் 

தகுந்த கணவன் ”” என்று மறுமொழிகூறினான். விராடன், '* கெளர 

வர்களுள் இறெப்புற்றவனும் குர்திபுத்னுமான தனஞ்சயனிடத்தில் 
இது பொருத்தமாயிருக்கறது. பாண்டவன் எப்பொழுதுமே தர் 
மத்இல் நிலைபெற்றவன் ; ௮.றியவேண்டிய விஷயத்தை அறிந்தவன், 

பார்த்த! நீ செய்யத்தகுந்ததென்று எண் ணுகிறதை உடனே நீசெய் 

யலாம். அர் ஜுனனை ஸம்பர் இயாகறுடைர்த எனக்கு எல்லாவிருப் 

பங்களும் நிறைவேறிவிட்டன ” என்றுகூறினான். 
அசசரிற்செறர்தவிராடன் இவவாறு சொல்லும்பொழு.து, குந்தி 

புச்ரரான யு இஷ்டிரர், ௮ர்ஜ னுக்கும் மதக்ஸ்யசாஜனுக்கும் ஏற்படும் 

ஸம்பர் தத்தைப்பற்றி ௮ந்தஸமயத்தில் ௮னுமதஇிகொடுத்தார், பாத 

குலத்தில் உஇத்தவசே ! குர்இபுத்னான அர்ஜுனனும் விராடராஜ 
லும் எல்லாமித்சர்களுக்கும் வாஸாதேவருக்கும் தூதர்களை ௮ளுப்பி 

னார்கள். பகைவரைவாட்டுபவனான ௮ர்தப்பல்குனன் ௮ப்பொழு.து 
(உத்தரையைத்தனக்கு) மருமகளாக ஏற்றுச்கொண்டு தன். ஓுடைய 

வாகக்கைவெளிப்படுத்இ உலகத்தாருக்(கு (ச தன்னுடைய) லத்தை



௩.௧௮] ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

யும் சுத்தியையும் ஈல்லொழுக்கத்தையும் தெரிவித்து உலகத்தில் 

(கன்னுடைய) பெருமையையும் யசஸையும் விளக்கச்செய்து க்ருதார் 

த்தனும் சுத்தனும் மனக்கவலையற்றவும் ஸந்தோலவமுள்ளவனு 

மானான். யுதிஷ்டிரர், '* அரசே? கான் ப்ரீதயுள்ளவனாகிறேன். 

. உமக்கு மங்களம். பசைவரைவாட்டுபவரே? நீர் எனக்கு ஈண்பர், 

வேந்தரே! நாங்கள் எல்லோரும் (பகைவர்களால்) ௮.றியப்படா தவர்க' 

ளாக உம்மிடத்தில் ஸ-கமாகவஸித்தோம்”” என்றுகூறினார். 

தீர்மாத்மாவும் கமுமையான வாரதமுடையவருமான யு.இிஷ்டிர 
சாஜர் (விராடனால்) பூஜிக்கப்பட்டும் விசாடஈசாத்தில் அ௮பி2லுகஞ் 

செய்யப்பட்டும் ரத்னங்களால் பலவாறு முூர்ச்டிக்கப்பட்டும் விளங் 

இனார். அவ்வாறுசொல்லுகின்ற யுதிஷ்டிரரை விராடராஜன் நன்றா 
கப்பார்த்து அங்கிருக்கும் உறவினருடன் மிகுந்தஸநர் தோஷமடைந்து 

இரண்டுகைகளாலும் ஸ்ரேஹ த் தினால் கட்டிக்கொண்டு குருகுலத்தில் 

உதித்தவர்களான பாண்டவர் களுக்கு ஏராளமான தன த்தைக்கொடுத் 

தான், போரினின்று ஒடினகெளசவர்களோ மார்க்கத்தில் எல்லோ 

ரும் ஒன்றுசேர்ந்தார்கள், ௮௪2! ஸமர்த்தர்களான சார்யபுத் 

சர், சகுனி, துர்யோதனராஜன், MOS SI கர்ணன் ஆகிய 

அனைவரும் அவ்விடத்தில் ஒருங்குசேர்ர்து ஹிதத்தையே நன்கு 

ஆலோசித்து, பிறகு, தூதனை (யு.திஷ்டிரரிடம்செல்லக்) கட்டளை 

யிட்டார்கள். மிக்கஸர்?தாஷமுூள்ளவரான யு இஷ்டிரரும் துர்யோ 

தனனிடத்திலிருந்து வந்த தூதனைப்பார்த்தார். ௮ந்தத் தூதனும், 

தர்மத்தினால் விளங்குகின்றவரும் உக்ரமான வீர்யமுடையவரும் 

பாண்டுபுதீரருமான யுதிஷ்டிரரிடம்சென்று, “go! குந்திபுத்ரசே. 
தனஞ்சயாால் மறுபடியும் நீர் காட்டுக்குப் 2பாகும்படி செய்யப்பட் 
டீர்) ப் இஜ்ஞையைநிறைவேற்றும். ஏனெனில், இப்பொழுது, பதின் 

மூன்றாவது வர்ஷக்திலேயே, பாண்டுவின்புக்ரரான : இரீடியானவர் 

பார்க்கப்பட்டார் ? என்றுசொன்னான், பிறகு, தர்மகக்தனர் சிரித்து, 

“(தூத/) ந விரைவாகச்சென்று ௮ந்தத்துர்யோ தனனிடச் தில், ஏங் 

களுக்கு இப்பொழுது பதின்மூன்றாவ துவர்ஷம் நிரம்பியது நிரம்ப 

வில்லையென்பதைச் சர்,தலுவின் குமாரான பாட்டனார் சொல்லட்டும். 
(பதின்மூன்றாவது) ஸம்வத்ஸாத்.தின் முடிவில்தான் தனஞ்சயன் போ 
ரினிடையில் காண்டீவத்தை சாணொலியிடும்படிசெய்தான். எங்களு 
டைய (ப்ரதிஜ்ஞாகாலமான து) நிறைவேறியதென்றும் நிறைவேற 

வில்லையென்றும் இதனுடைய உண்மையைப் (8ஷமர் சொல்லட்டும், 

எனக்கு வருடைய வாச்யமே பாமாணம்' என்றுசொல்”” என்று



விராடபர்வம். ௩௧௯ 

கூறினார். வசால் இவ்வாறுசொல்லப்பட்ட அந்தத்தூதன் இரும் 

Gs SiS wT Hoo Lo 601, gH ௮ங்குஈடந்ததைச்சொன்னான். 

அப்பொழுது, சாஜபுத்னான ௮ந்தத்துர்யோதனன் தூ.தனுடன் 
சேர்ந்து பிஷ்மரோடும் கர்ணனோடும் க்ருபசோடும் த்2சாணரோடும் 
கூரிச்ரவஸாடும் ஆலோசனைசெய்தான். மஹாத்மாவானபீஷ்மர் 

"௮௩௧ ஸுஹ் த்துச்களுடன் இரவில் ஈன்குதுலோடத்துத் "தூர் 
யோதனனைப்பார்த்து, 4 (துர்யோதன .) ப்/இஜ்ஞையைகிறைவேற் 
றினபிறகே தன்ஞ்சயனால் போரினிடையில் காண்டீவமானது நா 

ணொலீசெய்யப்பட்ட:து. பாண்டுவின்புதரர்கள் தேவேந்தரனுடைய 

உலகமாயிருந்தாலும் ப்ரம்மாவினுடைய உலகமாயிருந்தாலும் Hons 

யத்தால் அடையலிரும்பமாட்டார்கள்! உனக்கு நான் உண்மையும் 

நல்வழியைவிட்டுவிலகாகதும் ஸ்வர்க்கத்தைக்கொடுக்கக்கூடியதும் 
Sig Fou உண்டுபண்ணக்கூடியதும் பாலோகத்துக்குஹிதமுமான 

வார்த்தையை உரைக்கற்ன், நீ குந்திபுதிர்களோடு ஸந்தியைச் 
செய் துடகொள், பாண்டவர்களோடுகூட உன்னுடையசாஜ்யத்தை ௮னு 

பவி, ௮ப்படியல்லாயுல் நீ சாஜ்யத்தைவிரும்புவாயாகில், உறுஇயுள்ள 

புத்தியுடன் போர்க்களத்தில் குந்திபு.தர்களோடு போர்புரி, மஹி 

மைதங்யெவர்களும் பலசாலிகளுமான பகைவர்களுடைய சாஜ்ய 
மானது கபடத்்தனால் கடைசிவரையில் ௮லுபவிப்பதற்கு ஸாத்மப் 

படாது. பகைவர்களைஜயித்து ௮அகண்டமான ராஜ்யத்தை ௮னுபவி; 

(அல்லத) 8 (அவர்களால்) கொல்லப்பட்டு இந்தார்லோகத்தை அணு 

பவி” என்றுகூறினார். 

பிறகு, காந்தாரியின்பு,த்ரனான அந்தத் துரயோதனராஜன் பா£ 

ரஇ.பு.தரரான பீஷ்மருடைய வார்தீதையைக்கேட்டு மாதாபிதாக்க 

ளுடைய முன்னிலையில் பீஷ்மசைப்பா£ தது, “(பிதாமஹசே?) ௮ணு 

மாத்சமும் பூமியை சான் (பாண்டவர்களுக்குக்) கொ டேன், பாண்டு 

புத்ரர்களையாவது நான்கொல்வேன் ; அல்லது ௮வர்களாலாவது கொல் 

லப்பட்டு ஸ்வர்க்கலோகம் செல்வேன்” என்றுசொன்னான். அந்த 

தருதசாஷ்ட்ரகுமாரர்கள் ப்ரதிஜ் ஞயைநிறைமவேற்றியவனான தனஞ் 

சயனுடைய பரதிஜ்ஞையைக்கேட்டு எல்லோரும் ஸுஜிருத்துக்க 

ளோடுசேர்ந்து ஈன்ருக ஆலோசித்து சாஜாக்களுடன் தங்களக்ருஹங் 

களை அடைந்தார்கள்.



௩௨0 ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

எழுபத்தேட்டாவது அத்யாயம், 

வைவாஹிகபர்வம்,. (தோடர்ச்சி) 

(பாண்டவர்கள் உபப்லாவ்யநகரம்சேர்ந்து Seay Ree 
w தத் தூதனுப்பியதும், கீரஷ்ணன் ஸுபத்ரை அபிமச்யு தநபதன் 

ப்ரத்விந்தபன்ழதலியோர் உபப்லாவ்யநகரம் வந்ததும்.) 

பிறகு, பதின் மூன்ராவ.துவாஷம் முடிந்தவுடன், Be gu rear 

“ வர்களும் விராடனுடைய உபப்லாவயம்என்கிற உத்தமமானபட்டண த 

இல் வாஸஞ்செய்தார்கள், குந்இிபுத்சான பு.இிஷ்டிரரும் விராடராஜ 

னும் எல்லாமித்ரர்களுக்கும் ஞா திகளுக்கும் ஸம்பர் இகளுக்கும் தாத 

ர்களை அ௮ளுப்பீனார்கள். அப்பொழுது அந்தப்பாண்டவர்கள அந்த 

நரத்தில் வாஸஞ்செ.ப்.துகொண்டு (தூதர்களை ) ஆங்காங்கு அனுப்பின 

வுடன், சிறக்தசைகளுள்ளவரும் வனமாலையை ௮ணிக்தவரும் பல 

சாமருக்கு. இளையவரும் சத்ருவீரர்களை ஸம்ஹரிப்பவருமான௩ஷ்ரீக்ரு 
ஷ்ணபகவான், ௮ர்.தஸமயத்தில் தூதர்களுடைய வாச்யத்தைக்கேட்டு, 

பிறகு, (தம்) ௮ன்புக்குப்பாதாரனும் மருகலும் ஸு௩பத்ரசையினுடைய 

புதனும் மிக௮பிமானிக்கப்பட்டவனுமான அ௮பிமன்யுவை௮ழைத் 

க்கொண்டு பலராமரோடு தலைவர்களான எல்லாயாதவர்களாலுஞ் 
சூழப்பெற்.றுச் சங்கவா தயங்கள _.துர்.துபிவா தீயங்கள இவைகளுடைய 

கோலங்களோடு விராடககரத்தை அடைந்தார். பகைவரைவாட்டு 

இிறவார்களான ஹ்ருதிகனுடைய குமாரனான க்ருதவர்மா, ஸத்யகனு 

*டையகுமாரசனான யுயு.தானன், அனாத்ருஸ்டி, அக்ரூரர், ஸாம்பன், நிச 

டன், சிறந்தகைகளுள்ள ப்சத்யும்னன், மஹாபலசாலியான உல்முகன் 
ஆயெ இவர்களெல்லாரும் அபிமன்யுவைத் தாயாருடன் அழைக் 
அக்கொண்டு க்ருஷ்ணனோடு பாண்டவர்களைப் பார்க்கவாதார்கள், 

ஒருவர்ஷம் (பாண்டவர்களை) விட்டு விலவெஸித்தவர்களான இந்த்ர 
ஸேோனன்முதலானவர்கள் எல்லாரும் ஒன்௮ுசேர்ர்து ஈன்கு அலக் 
கரிச்சப்பட்ட சதங்க?ளாடு (உபப்லாவயககரத்தை) அடைந்தார் 
கள், பதினாயிரம்யானைகளும் இருபஇனாயிசம்கு திரைகளும் நிறைந்த 
லக்ஷ்ம்தேர்களும் பஇினாயிரம்கோடி சாலாட்களும் மஹாபராக்ரம 

சாலிகளான வ்ருஸ்ணிகளும் அந்தகர்களும் நூற்றுக்கணக்கான 

போஜர்களும் வருஷ்ணிகளுள்சறர் தவரும் மஹாபலசாலியுமான 
வாஸுஈதேவரைப் பின்தொடச்ந்தார்கள். அப்பொழுது பாண்டுபுத் 

ரர்சளெல்லாரும்]௮வ்வாறு ஸ்ரீலாலஸஈசேவர்வருறெகசைச்கேட்டு மத்



விராடபர்வம், 
‘ 

ஸ்யராஜனுடன்சேர்ந் து சங்கமுழக்கங்களுட னும் லுர்துபிசோஷக் 

கருட ஆ 5௯௨௭ தரவயககளுடனும் ஸ்ரீஜனார். த்தனரை எதிர்கொண் 
டார்கள். பாண்டீவர்களனைவரும் மத்ஸ்யரா ஜனோடு ஸ்ரீஜனார்த் 

தனசை (க்சண்டு) மனக்களிப்புற்று ஆனஈதக்கண்ணீரால் கனை க்கப் 
பட்டவர்களாக அவருடைய சசணங்களில் ஈமஸ்கரித் து, ஐ. த்ர 
ஷ்ண?! தாசார்ஹரே! தேவரீருடைய அனுச்சஹத்தினால் இந்த 
(ப்பன்னிசண்டு) வர்ஷங்களும் பதின்மூன்றாவ துவர்வுமுழுவதும் ப்ர 

திஜ்ஞைபண்ணினபடி வாலஞ்செய்துவர்தோம். ஜகந்நாதரே! ஜன 
ர்த்தனரே.! தேவரீர்" எங்களுக்கு நாதா. தேவதேவர்களுக்கெல் 

லாம் ப்ரபுவாயிருப்பவரே ! நீர எங்களைக் காபபாநறும், சிறப்புற்ற 
வே / உம்மை சகாங்கள் சரணமடைந்தோம் ” என்றுகூறினார்கள். 

யா தவர்களனைவராலும்சூழப்பட்ட ஸ்ரீஜனார்த்தனர் (தம்மை) , 

ஈமஸ்கரிக்கின்றவர்களும் வீராடனுக்கு ஸஹாயர்களுமான அந்தப் 

பாண்டவர்களை விரைவாகக்கட்டி. க்கொண்டு அ இகளக்தோஷத்துடன் 
அவரவர்களுக்குத்தக்கபடி ௮வர்களைப்பூஜித்தார். வருஷ்ணிவிசர்க 
ளும் ௮வர்களனைவரையும் ௮வரவர்களுக்குத்தக்கபடி மாயாதைசெய் 
தார்கள், அ௮வ்வாமற க்ருஷ்ணையும் தேவூபு.த்ரரைச் சாணங்களில் 

ஈமஸ்காசஞ்செய்தாள். தேவர்களுக்£€ச்வாரான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௮ழ 

கயகூந்தல் நுனியையுடையவளான அவளை எடுத்துகிறுத்திக் கண் 

களைத் துடைத்து எல்லாயா தவர்களின் முன்னிலையிலும், ** கல்யாணி ! 

ரீ வ்யஸலனமடையாதே. நான் அர் ஜுனனோடுசேர்க்து, 9 Ba 2 apm 

காரமுள்ளவர்களான தருதராஷ்ட்ரகுமாசர்களைச் சீக்ரத்இல் கொன்று 

பூமியை யு.திஷ்டிரருக்குக் கொடுக்கப்போகி£றேன். உன்னுடையமன 

ததிலுள்ளகாபமானது விலகட்டும். ' (இவ்விஷயத்தில்) உன்னிடம் 

௮பிமன்யுவின்மீதும் அர்ஜுனன்மீதும் ருக்மிணீபு தானான ப்ரத்யும் 

னன்மீ.தும் ஆணையிடுகறேன். தோஷமற்றவளே !! என்னுடைய இக்த 

வார்த்தையை ஸத்யமென்று 8 எண்ணு ” என்றுசொன்னார். விருஷ் 

ணிகளுள்உத்தமரான ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவாண் இவ்வாறுசொல்லி ௮வ்ளை 

விட்டுவிட்டு, பிறகு, அன்புள்ளவராகி வ்ருஷ்ணிகளோடும் ௮ந்தகாக 

ளோடும் யுதிஷ்டிரை(௮டைர்து அவருடன்) arenes deities. 

பூபதிகளானகாசிராஜனலும் சைபயனும் இரண்டுுக்ஷ)ள ஹிணிகளு 

டன் (உபப்லாவ்யககாத்துக்கு) வாது யுதிஷ்டிரரை௮டைசஈகார்கள். 
மூன்று௮க்ஷள ஹிணிகளுடன் கூட மஹாபலசாலியான பாஞ்சால 

ராஜனும் மஹாபலசாலிகளும் விரர்களுமான தீசெளபதிபுத்சர்களும் 

(பகைவர்களால்) ஜயிக்கப்படா தவனான இிகண்டியும் (பசைவர்களால் 
, $ 
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ae . ஸரீமஹாபாரதம், 
/ 

ஜபிக்கமுடியா தவனும் எல்லாச்சஸ்தாதாரிகளுள்ளும் சிறப்புற்றவ.லு 
மான தீருஷ்டத்பும்னனும் பாண்டவர்களுக்கு உதவிசெய்வதற்காக 

விரைவாக உபப்லாவ்யநகரத்தை அடைந்தார்கள், பிறகு, (பு திஷ்டிரரு 

டையஸேசையின்பக்கத்தில் லகஷக்கணக்கும் பத்.துலக்ஷக்கணக்கும் 

பத்துக்கோடிக்கணக்குமான போர்வி ரர்கள்நின்றார்கள். வாஷாகால்த்” 

இல் சிறந்தப்சவா ஹங்கள் தனித்தனியாகவர்து ஸழமுத்ரத்தை நிசம்பச் 

செய்வதுபோல விதிப்படி யாகம்செய்து கிரம்பதக்நிணையளித்தவர்க 

ளும் வேதாத்பயனம்செய்து அவப்ருதத்தைநிறைவேற்றினவர்களும் 

சூசர்களும் (யுத்தத்தில்) சார ரத்தைவிடத் அணிக் தவர்களுமான எல். 

லா௮ரசசர்களும் யுதிஷ்டிரருடையமஸனையை நிரப்பினார்கள்." ஞான 

வான்களுள் சிறந்தபார்த்தன், வர்.இருக்கன்ற அர்தராஜச்மோஷ்டர்க 

சைக்கண்டு அவரவர்களுக்குத்தக்கபடி விதிப்படி பூஜித்தான். ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ணன் மஹாதீமாக்களானபாண்டவர்களுக்கு ௮ னேகஸ்த்ரீகளையும் 

பற்பலவிதவஸ்தசல்களையும் ரதனங்களையும் வெகுமதியாகக்கொடுத் 

தார். அரசர்களும் சாஜகுமாசர்களும் ப்ரதிஜ்ஞாகாலமான (பதின் 

மூன். றுவர்ஷமும்) அவ்வாறு கழிஈதபிறகு, பாண்டவச்ரேஷ்டர்களால் 

தம்தமச்குத்தக்கபடி பூஜிக்கப்பெற்றார்கள் ; ஸந்ேதோஷமுள்ள மனத் 

தையுடையவர்களானார்கள் ) அப்பொழுது காணிக்கையையும் செலுத் 

இஞர்கள். ௮௪? 

 ரும்ஒன்.றுசேர்ர் திருக்கையில் குருகுலத்தில்பிறந்த ௮பிமன்யுவுக்கும் 

மத்ஸ்யரஈஜகுமாரியான உத்தரைக்கும் சாஸ்தாரமுறைப்படி விவாஹ 

மான துநிறைவேறியு. பிறகு, ௮ப்பொழு.து ௮பிமன்யுவினுடைய 

விவா ஹகால தீ கில். மத்ஸ்பராஜனுடைய அ௮சண்மனையில் சங்கங்களும் 

ம்ருதங்கக்களும் கோமுகங்களும் டிண்டி மங்களும் முழங்க, (பரி 
சாரகர்கள்) பரிசுத்தமான பலவகை ம்ருகல்களை நூற்றுக்கணக்காசக் 

கொனருர்கள ; அவ்வாறே. மிகுதியான பக்ஷமங்களையும் ௮ன்னங்களை 

யும் போஜ்யங்களைபும் பானங்களையும் (௮.இிதிகளைப்) புஜிக்கும்படி 
செய்தார்கள், பாடுகிறவர்களும் பழையகதைகளை ச்சொல்லுற ஸ்வ 

மன்னர்களோடும் வருஷ்ணிகளோடும் எல்லோ 

பாவமுடையவர்களும் ஈட்வெர்களும் ௮வ்வா£ே 'வைதாளிகர்சளும் 
மாசதர்களும் 'பெளசாணிகர்களும் ஸ்.2தாத்ரம்செய்துகொண்டு அந்த 

ப்பாண்டவர்களை அடைந்தார்கள். ௮ர்த௮பிமன்யுவினுடைய மங்கள 
கரமான விவாஹோத்ஸவத்தில் த்செளபதியினுடைய அுர்தப்புசத்.இ 

௮ம் விசாடலனுடையஅரண்மனையிலுமுள்ள பிராயமுஇர்ர்தஸ் தீரீகளும் 
யுவ இகளானஸ்)த்ரீகளும் மா.த்ஸ்ய்சகளுடையஸ்த்ரீகளும் ஸுதேல் 
  

1 ஸபாபர்வம் 11 -ம் பச்சம் 3-ம் குறிப்பிற்சாண்ச.



விராடபர்வம். ட்ட 

ணைனயமுன்னிட்டுக்கொண்டு (விவா1ரமண்டபத் திற்கு) வந்தார்கள். 
அர்தஸ்த்ரிகள் அழயெ பருத்த௮ங்கங்களுள்ள வர்களும் மெருடெப் 
பட்ட சதினகுண்டலங்கள்ணிர்தவர்களும் Api sarki Quatre ete 

ளும் சிறந்தருபமுடையவர்களும் நன்கு௮லங்கரிக்கப்பட்டவர்களுமா 
யிருக்தார்கள். நீல்லாஸ்த்ரிகளுள்ளும் க்ரு்ணையானவள் ரூபத் ' 

சா௮ம் தேஹத்தாலும் சிறந்து விளங்கொள், (அர்தஸ்த்ரீகள்ளை 
வரும்) புகழ,ததக்கவளும் ௮லங்கரிக்கப்பட்டவளும் சாஜபுத்ரியும் 

மசஹர்தானுடையபு (தரிபோன்றவளுமான உத்தரையைமுன்னிட்டுச் 
சூழ்ர் துகொ ண்டு (விவா ஹமண்டபத் தில்) நின்றார்கள். ஸேனாபதியான ' 

விராடன் ஜலம்கிறைந்த பொற்குண்டிகையைஎடுத்து, கருநெய்தல் 

போன்ற கண்ணையுடையவளான புத்ரியை ௮ர்்ஜுஈனனுடையகையில் 

மருமகளாகஏற்றுசக்கொள்வதற்காக விரைவாகத் தாரைவார்த்தான், 

சிறந்தமனமுள்ள குந்தீபுத்ரன் (தன்)பு.தர.லுக்காக அர் கப்பெண்ணைப் 

பெற்றுக்கொண்டான். தோஷமற்ற அங்கங்களுள்ளவலும் ஸ்ுபதி 

சையின் குமாசனுமான ௮பிமனயுவும் ௮ப்பொழுது இந்தா னுடைய 

ரூபத்தைத்தரித்து விராடனுடையபுத்ரியான உத்தரையைப் பாணிக்ச 

ஹணம்செய்துகொண்டு ௮ந்தவிவா ஹமண்டபத்தில்நின்றான், குந்தீ 

புத்ரசானபு இஷ்டிரர் ௮ந்தஉத்தரையை மருமகளாக௮ங்கேரித்தார். 

விதிப்படி யாகம்செய்தவர்களும் ஏராளமாக (பராம்மணர்களுக்குத்) 

தகஷிணைகொடுத்தவர்களுமான த்ருபதன், விராடன், மஹாபலசாலி 

யான கண்டி, புயுதானன், சைபயன், த்ருஷ்டத்யும்னன், ஸாத்யகி 

இந்த ஏழு௮க்ஷெள ஹிணீபாலர்களும் பாண்டுபுத்ரரான புஇிஷ்டிர 

ரைச் சூழ்ர்துகொண்டு அப்பொழுது விவாஹத்தைநஈடக்தினார்கள். 

ஸேனையும் ௮க்தவிவா ஹமண்டபத்தில் (ஸச்ஈத்தமாக) இருக்கும்மை 

பத்.இல் தார்மிகர்களுள் உத்தமனானமத்ஸ்யசாஜன் ப்ரீ தியுள்ளவனா 

இ(த் தன்)பெண்ணைப்பிடித்.து ௮பிமன்டுவுக்குக் கொடுத்தான். பார்தி 

தன், உத்தரையைப்பெற்றுக்கொண்டு ஓனார்த்தனமைமுன்னிட்டு 
மஹாதமாவான ஸுபத்சாபுத்ரனுக்கு விவா ஹத்தைச்செய்வித்த்ரன், 

பிறகு, எல்லாச்சிறப்புகளுட லும் மிச்சவைபவத்துடனும்கூடிய விவா 

ஹமானது வருத்தியடைத்தது. அப்பொழுது உம்முடைய்பிதாவுக் 
குப்பிதாவும் ஸுுபத்ரசையினுடையபுத்ரனுமான அபிமன்யுவுக்குஈட 

ந்தவிவாஹகார்யமான து, ஆச்சர்யமாகஇருந்தது. தெளம்யர், சிஸ் 
பர்களால்சூழப்பெற்றுச் சாஸ்த்ரமுறைப்படி அக்னியில் ஹே mete 
செய்தார். ஸ-ஈபத்ராபுத்ரன் ௮க்னியைப்சதகஷிணம்செய்து (உத்தரை 

ட, தயப்] பாணிச்ரஹணம்செய்தான். பிறகு, மாத்ஸ்யர்களூக்குப் பதி 

4



௩௨௪ ஸீமஹாபாரதம், 

யான விராடராஜன் ஸந்தோஷமடைநங்து 'பார்த்தனுடை யபுதர்னான 

அக்தமுபிமன்யுவின்பொருட்டு அப்பொழுது ஏராளமான தனத்தை 

யும் காற்றுப்போன்ற வேகமுள்ள லக்ஷம்குஇிரைகளையும் முக்யமான 

இரு நூறுயானைகளையும் பலவிதமான பொருள்களையும் ஸந்தோஷத் 

துடன் சிறந்தவரிசையாகக் கொடுத்தான். மத்ஸ்யசாஜன் குந்தீபுத். 

ரர்களின்பொருட்டுக் காணிக்கையையும் கொடுத்தான். குந்திபுத்ரர் 

'க்ருஷ்ணனோடு ஏராளமான (பொருள்களைப்) பெற்.றுக்கொண்டார். 

தர்மபுத்ரசான அவர், அப்பொழுது விவாஹமானவடன் ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன்கொண்டுவந்த தனத்தையும் ஆயிரம்பசுக்களையும் வஸ்த்ரங்களை 

யும் பற்பலவிதமான சத்னங்களையும் எல்லாப்பூஷணங்களையும் வாஹ 

னங்களையும் படுக்கைகளையும் ப்சாம்மணர்களுக்குக் கொடுத்தார். 

௮வர் ஈகரவாஸிகளான ஜனங்களை ud Bum us qu Api sour a 

ள்களால் தருப்தியடையச்செய்தார். ஓ.! பாதச்மோஷ்டசே ! (எல்லா) 

மஹோத்ஸவங்களுக்கும் உபமானமாயிருக்கன்ற அந்தமத்ஸ்யராஜ 

னுடைய ஈகாமானது ஸந்?தோஷமுள்ளவர்களும் புஷ்டியுள்ளவர்களு 

மான ஜனங்களால் நிறைந்துவிளக்கியது, கிறைகத செல்வமுள்ள 

விராடராஜன், தன்புத்ரியான அந்த உத்தரையை ஸுபத்ராபு தரனான 

௮பிமனயுவுக்குக்கொடுத்து, புசோஹிதர்களோடும் மக்த்ரிகளோடும் 

பட்டணத்துஜனங்களோடும் தேசவாஸிகளான ஜனங்களுடனும், 

௮ப்பொழு.து பரமானந்தத்தை அனுபவித்தான் '' என்றுகூறினார். 

ஜனமேஜயர், 4 (வைசம்பாயனரே ?) விவா ஹம்நிறைவேறிய 

வுடன் ஸந்தோவமுள்ள மனத்தைய/டையவசான யு.இஷ்டி.ரர் என்ன 

சொன்னாரென்பதையும் பார்த்தர்கள அதற்குமேல் என்னசெய்தார் 

களென்பதையும் முழுதும் (எனக்கு) இப்பொழு உரைப்;ரோக”! 

என் றுவினவினார், 

வைவாஹிகபர்வம் ழற்றிற்று, 

  

விராடபர்வம் முற்றிற்று, 

  ees rene eet ஏசவபண்டிள் 

1 மூலத்தில், ! பார்ததாய ் என்றிருச்ெ.ல. .




