
"அரண்மைன கட்டிக் ெகாடு!" என்றான் கிருஷ்ணன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 1  

(சபா கிrயா பர்வம்) 

மயன் அர்ஜுனனிடம் பதிலுதவி ெசய்வதாகக் ேகட்பது; அர்ஜுனன் அைத 
மறுத்து கிருஷ்ணனுக்குச் ெசய்யச் ெசான்னது; கிருஷ்ணன் மயைன 
யுதிஷ்டிரனுக்கு அழகான அரண்மைனக் கட்டித்தரக் ேகட்டது; யுதிஷ்டிரனுக்கு 
கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் ெசய்திையச் ெசால்வது; யுதிஷ்டிரன் மயைன 
வரேவற்பது; கட்டுமானப் பணி ஆரம்பமாவது...  
 
 ஓம்! நாராயணைனயும், மனிதர்களில் ேமன்ைமயானவனான 
நரைனயும், சரஸ்வதி ேதவிையயும் வணங்கி, "ெஜயத்ைத" {ஒருவன்} 
ெசால்ல ேவண்டும். {இங்கு ெஜயம் என்று குறிப்பிடப்படுவது - 
அதர்மத்ைத தர்மம் ெவன்ற 
ெகௗரவ மற்றும் 
பாண்டவர்களின் கைதேய 
ஆகும்.} 
 
 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "பிறகு, 
வாசுேதவனின் 
{கிருஷ்ணனின்} 
முன்னிைலயில், அர்ஜுனைன 
வழிபட்ட மய தானவன் {Maya 
Danava}, கரங்கள் கூப்பி 
இனிைமயான வார்ைதகளால் 
ெதாடர்ந்து அவனிடம் 
{அர்ஜுனனிடம்}, "ஓ குந்தியின் 
மகேன {அர்ஜுனேன}, நான், கிருஷ்ணன் எனும் பிரவாகத்திலிருந்தும் 
{ஆற்று ெவள்ளம்}, என்ைன உட்ெகாள்ள விரும்பிய 
பாவகனிடமிருந்தும் (ெநருப்பிடமிருந்தும்) உன்னால் காக்கப்பட்ேடன். 
நான் உனக்காக என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதச் ெசால்," என்று 
ேகட்டான்.{மயன்}  

 

இடத்ைதச் சுட்டிக்காட்டும் அர்ஜுனன் 
பார்க்கும் மற்ற பாண்டவர்கள் 
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 அர்ஜுனன், "ஓ ெபரும் அசுரேன {மயேன},  ஏற்கனேவ உன்னால் 
அைனத்தும் ெசய்யப்பட்டு விட்டன (இந்த உனது சலுைகயுடன் 
ேசர்த்து). நீ அருளப்பட்டிரு. நீ விரும்பிய இடத்திற்கு ெசல். நாங்கள் 
உன்னிடம் எப்படி அன்பாகவும், திருப்தியுடனும் இருக்கிேறாேமா, 
அேத ேபால நீ என்னிடம் அன்பாகவும் திருப்தியுடனும் இரு!" 
என்றான்{அர்ஜுனன்}. 
 
 மயன், "ஓ மனிதர்களில் காைளேய {அர்ஜுனேன}, ஓ 
ேமன்ைமயானவேன, நீ என்ன ெசான்னாேயா அதற்கு நீ தகுதி 
உைடயவேன, ஆனால் ஓ பாரதா {அர்ஜுனா}, உனது மகிழ்ச்சிக்காக 
நான் ஏதாவது ெசய்ய ேவண்டும் என்று நிைனக்கிேறன். நான் 
அசுரர்களில் விஸ்வகர்மாவான ஒரு ெபரும் கைலஞன். ஓ 
பாண்டுவின் மகேன {அர்ஜுனேன}, எனது நிைலக்ேகற்ப, நான் 
உனக்கு ஏதாவது ெசய்ய விரும்புகிேறன்," என்றான்{மயன்}. 
 
 அர்ஜுனன், "ஓ பாவமற்றவேன {மயேன}, "உடனடி 
மரணத்திலிருந்து நீ (என்னால்) காக்கப்பட்டதாக கருதுகிறாய். அது 
அப்படிேய இருந்தாலும், நான் எனக்காக உன்ைன எைதயும்  ெசய்ய 
ைவக்க முடியாது. அேத ேவைளயில், ஓ தானவா, நான் உனது 
ேநாக்கங்கைள சலிப்பூட்ட {நிராகrக்க} விரும்பவில்ைல. நீ 
கிருஷ்ணனுக்கு ஏதாவது ெசய். அதுேவ நான் உனக்கு ெசய்த 
ேசைவகளுக்கு ேபாதுமான பதிலுதவியாக இருக்கும்," என்றான் 
{அர்ஜுனன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பிறகு ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய {ஜனேமஜயா}, மயனால உந்தப்பட்ட வாசுேதவன் 
{கிருஷ்ணன்}, மயனிடம் என்ன சாதைனையச் ெசய்யச் ெசால்வது 
என்று சிறிது ேநரம் சிந்தித்தான். பிரபஞ்சத்தின் தைலவனும், 
அைனத்து ெபாருட்களின் பைடப்பாளியுமான கிருஷ்ணன், தனது 
மனதில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து மயனிடம், "ஓ திதியின் மகேன 
{மயேன}, கைலஞர்களில் முதன்ைமயானவேன, நீதிமானான 
யுதிஷ்டிரனுக்கு நீ நன்ைம ெசய்ய விரும்பினால், நீ 
ேதர்ந்ெதடுக்கும்படி, ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த {அரண்மைன ேபான்ற} 
சைப (கூட்டமன்றம்-Meeting hall) (உன்னால்) கட்டப்படட்டும். 
உண்ைமயில், இந்த மனித உலகில் உள்ள மனிதர்கள் அங்ேக 
அமர்ந்திருக்கும் ேபாது, கவனத்துடன் பrட்சித்துப் பார்க்கப்பட்டாலும் 
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ேபாலி ெசய்ய {imitate} முடியாதவாறு அந்த அரண்மைனைய நீ கட்ட 
ேவண்டும். ேமலும், ஓ மயேன, அந்த மாளிைக ேதவ, அசுர, மனித 
வடிவைமப்புகளின் கலைவயாக இருக்குமாறு நீ அைதக் கட்ட 
ேவண்டும்," என்று ேகட்டான் {கிருஷ்ணன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட 
மயன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைடந்தான். அவன், பாண்டுவின் 
மகனுக்காக {யுதிஷ்டிரனுக்காக}, ேதவர்களின் அரண்மைனையப் 
ேபான்ற ஒரு உன்னதமான அரண்மைனைய உடனடியாகக் 
கட்டிக்ெகாடுத்தான். பிறகு, இந்த அைனத்து காrயங்கைளயும் 
நீதிமானான யுதிஷ்டிரனுக்கு கிருஷ்ணனும், பார்த்தனும் 
(அர்ஜுனனும்) ெதrவித்து, அவனுக்கு மயைன அறிமுகப்படுத்தி 
ைவத்தனர். யுதிஷ்டிரன் மயைன உrய மதிப்புடன் வரேவற்று, 
அவனுக்குத் {மயனுக்குத்} தகுந்த மrயாைதையச் ெசய்தான். ேமலும், 
ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, மயன் அந்த வரேவற்ைப உயர்வாகக் கருதி 
அைத ஏற்றுக் ெகாண்டான். ஓ பாரத குலத்தில் ஏகாதிபதிேய 
{ஜனேமஜயா}, திதியின் ெபருைமக்குrய அந்த மகன் {மயன்} 
பாண்டுவின் மகன்களுக்கு, தானவ விருஷபர்வனின் கைதைய 
உைரத்தான். பிறகு அந்த கைலஞர்களில் முதன்ைமயானவன் 
{மயன்}, சிறிது ேநரம் ஓய்வு ெகாண்டு, பாண்டுவின் சிறப்புவாய்ந்த 
மகன்களுக்கு அரண்மைனையக் கட்ட திட்டம் தடீ்டிக் ெகாண்டு 
இருந்தான். கிருஷ்ணன் மற்றும் பிருைதயின் {குந்தியின்} 
மகன்களிடம் அனுமதி ெபற்ற ெபரும் வரீம் ெகாண்ட சிறப்பு 
வாய்ந்த  தானவன் {மயன்}, ஒரு அதிர்ஷ்டமான நாளில் 
அடித்தளத்திற்கான {அஸ்திவாரத்திற்கான} ஆரம்பக்கட்ட 
சடங்குகைளச் ெசய்து, நன்கு கற்ற ஆயிரக்கணக்கான 
பிராமணர்களுக்கு இனிைமயான பாலும் அrசியும், பல வைகயான 
ஆடம்பரப் பrசுகைளயும் ெகாடுத்து திருப்திப்படுத்தினான். பிறகு, 
பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கக்கூடியதாகவும் கட்டடம் 
கட்டுவதற்கு ஏற்ற வைகயில், அைனத்து பருவ காலங்களுக்கும் 
ெபாருந்தும் வைகயில் உள்ள நிலத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்து, அதில் 
ஐயாயிரம் சதுர முழத்திற்கு {Cubit square, 1 Cubit = 1 முழம்} 
கட்டடத்திற்காக அளந்து எடுத்தான் {மயன்}. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



துவாரைகைய அைடந்த கிருஷ்ணன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 2  

(சபா கிrயா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

தந்ைதையக் காணும் ஆவல் ெகாண்ட கிருஷ்ணன், துவாரைக கிளம்புவது; 
யுதிஷ்டிரனும் மற்ற பாண்டவர்களும் கிருஷ்ணைனத் ெதாடர்ந்து ெசல்வது; 
அவர்கைளத் திரும்பிச் ெசல்லும் படி கிருஷ்ணன் ேகட்டுக் ெகாள்வது; 
யுதிஷ்டிரன் தனது தம்பிகளுடன் தைலநகர் திரும்புவது; கிருஷ்ணனும் 
துவாரைகையச் ெசன்றைடவது…  

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "அைனவrன் வழிபாட்ைடயும் 
ஏற்கத் தகுதி வாய்ந்த ஜனார்த்தனன் {Janardana- கிருஷ்ணன்}, 
காண்டவப் பிரஸ்தத்தில் மகிழ்ச்சியாக சில காலம் வாழ்ந்தான். 
அங்கு பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன்களால் மrயாைத கலந்த 
அன்புடனும், பாசத்துடனும் நடத்தப்பட்டான். ஒரு நாள் அவனுக்குத் 
{கிருஷ்ணனுக்குத்} தனது தந்ைதையக் {வசுேதவைர} காணும் ஆவல் 
வந்தது. பிறகு, பிரபஞ்சத்தின் வணக்கத்ைத ஏற்றுக் ெகாள்ள தகுதி 
வாய்ந்த அந்தப் ெபrய கண் உைடயவன் {கிருஷ்ணன்}, 
யுதிஷ்டிரைனயும் பிருைதையயும் {குந்திையயும்} வணங்கினான் 
பிறகு, தனது தந்ைதயின் {வசுேதவrன்} சேகாதrயான குந்தியின் 
பாதங்களில் தனது தைலைய ைவத்து வணங்கினான்.  
 
 ேகசவனால் {கிருஷ்ணனால்} இப்படி மrயாைத ெசலுத்தப்பட்ட 
பிருைத, அவனது தைலைய முகர்ந்து பார்த்து, வாr அைணத்துக் 
ெகாண்டாள். அந்தச் சிறப்புவாய்ந்த rஷிேகசன் {கிருஷணன்} தனது 
தங்ைகயான சுபத்திைரைய கண்களில் நீர் நிைறந்து ததும்ப, 
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பாசத்துடன் அணுகி, அவளிடம் விைடகூற முடியாதபடி சrயாக, 
நல்லது நிைறந்த அற்புதமான உண்ைமயான வார்த்ைதகைளச் 
ெசான்னான். அந்த இனிைமயான ேபச்சு ெகாண்ட சுபத்திைரயும், 
தைலையத் தாழ்த்தி வணங்கி, தனது தந்ைத வழி 
உறவினர்களுக்குத் தான் ெசால்லி அனுப்ப நிைனத்த அத்தைனயும் 
ெசான்னாள். அவன் {கிருஷ்ணன்} தனது அழகான தங்ைகக்கு 
{சுபத்திைரக்கு} நல்ல வாழ்த்துகைளச் ெசால்லி அவளிடம் 
விைடெபற்றான். பிறகு அந்த விருஷ்ணி குலத்தவன் {கிருஷ்ணன்} 
திெரௗபதிையயும், ெதௗமியைரயும் {பாண்டவர்களின் 
புேராகிதைரயும்} கண்டான். அந்த மனிதர்களில் சிறந்தவன் 
{கிருஷ்ண்ன்} ெதௗமியைரத் தகுந்த முைறயில் வணங்கி, 
திெரௗபதிக்கு ஆறுதல் ெசால்லி, அவளிடம் இருந்து 
விைடெபற்றான். கற்ற ெபரும் பலம் வாய்ந்த கிருஷ்ணன் 
பிருைதயுடன் {குந்தியிடம்} ேசர்ந்து தனது ைமத்துனர்களிடம் 
ெசன்றான்.  
 
 அந்த ஐந்து சேகாதர்களால் சூழப்பட்ட கிருஷ்ணன், 
ேதவர்களுக்கு மத்தியில் இருந்த சக்ரன் {இந்திரன்} ேபால 
இருந்தான். கருடனின் உருவத்ைதக் ெகாடியில் ெகாண்டவன் 
{கிருஷ்ணன்}, பயணத்திற்கு உண்டான ஆரம்பச் சடங்குகைளச் 
ெசய்ய எண்ணி, குளித்து தன்ைனச் சுத்தப்படுத்திக் ெகாண்டு, தனது 
ேமனியில் ஆபரணங்கள் பூண்டு ெகாண்டான். அந்த யது குலக் 
காைள {கிருஷ்ணன்}, பிறகு ேதவர்கைளயும் பிராமணர்கைளயும் 
பூக்களாலும், மந்திரங்களாலும், தைல வணங்குதலாலும், 
அற்புதமான நறுமணப் ெபாருட்களாலும் வணங்கினான். இந்த 
அைனத்து சடங்குகைள முடித்து, உறுதியான அறம் சார்ந்த 
மனிதர்களில் முதன்ைமயானவன் {கிருஷ்ணன்}, ெவளியில் கிளம்ப 
நிைனத்தான். அந்த யது குல தைலவன் {கிருஷ்ணன்}, உள்ள 
அைறயில் இருந்து முற்றத்திற்கு வந்து, பிராமணர்கைள வணங்கி 
அவர்களுக்கு, பாத்திரம் நிைறந்த தயிரும், பழங்களும் மற்றும் 
வறண்ட தானியங்கைளயும் ெகாடுத்தான். இதனால் அந்தப் 
பிராமணர்கள் அவனுக்கு {கிருஷ்ணனுக்கு} ஆசரீ்வாதங்கைள 
உச்சrத்தனர். அவர்களுக்கு ேமலும் ெசல்வங்கைளக் ெகாடுத்து 
அவர்கைள வலம் வந்தான் {கிருஷ்ணன்}. பிறகு தனது அற்புதமான 
தங்க ரதத்தில் ஏறிக் ெகாண்டான்.  
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 அந்த ரதத்தில் அவனது சாரங்க வில்லும், வாளும், சக்கரமும் 
கதாயுதமும், மற்ற ஆயுதங்களும் இருந்தன. ேமலும் அந்த ரதம் 
தர்க்கியனின் {கருடனின்} ெகாடியால் அலங்கrக்கப்பட்டிருந்தது. 
அந்த ரதத்தில் ைசவியன் மற்றும் சுக்rவன் என்ற குதிைரகள் 
பூட்டப்பட்டிருந்தன. தாமைரகள் ேபான்ற கண்கைள உைடயவன் 
{கிருஷ்ணன்}, நல்ல நட்சத்திரமும் அற்புதமான ேநரமும் நிைறந்த 
ஒரு சந்திர நாளில் தனது பயணத்ைத ஆரம்பித்தான். குருக்களின் 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன் பாசத்தால் கிருஷ்ணனின் ரதத்தில் ஏறி. ரத 
சாரதியான தாருகைன அருகில் நிற்க ைவத்து, தாேன 
கடிவாளத்ைதப் பிடித்தான். நீண்ட கரங்கள் ெகாண்ட அர்ஜுனனும் 
அந்த ரதத்தில் ஏறி கிருஷ்ணைன வலமாகக் கடந்து, தங்கப் பிடி 
ெகாண்ட ெவள்ைள சாமரத்ைத எடுத்து வசீினான். இரட்ைடச் 
சேகாதரர்களான நகுல சகாேதவனுடன் பமேசனனும்ீ , 
புேராகிதர்களும், குடிமக்களாகிய அைனவரும் கிருஷ்ணைனத் 
ெதாடர்ந்து பின்ேன ெசன்றனர். அைனத்து சேகாதரர்களாலும் 
ெதாடரப்பட்ட, எதிr வரீர்கைளக் ெகால்லும் ேகசவன் {கிருஷ்ணன்}, 
சடீர்களால் ெதாடரப்படும் குருைவப் ேபாலப் பிரகாசித்தான்.  
 
 பிறகு ேகாவிந்தன் {கிருஷ்ணன்} அர்ஜுனனுடன் ேபசி, அவைன 
இறுக்கமாக அைணத்துக் ெகாண்டான். பிறகு யுதிஷ்டிரைன 
வழிபட்டு, பமைனயும் இரட்ைடயர்கைளயும் வாr அைணத்துக் ீ
ெகாண்டான். மூன்று மூத்த பாண்டவர்களாலும் {யுதிஷ்டிரன், பமன்ீ , 
அர்ஜுனனாலும்} பதிலுக்கு கட்டி அைணக்கப்பட்டு, 
இரட்ைடயர்களால் {நகுலன் சகாேதவன் ஆகிேயாரால்} 
மrயாைதயுடன் வணங்கப்பட்டான் {கிருஷ்ணன்}. அைர ேயாஜைன 
{இரண்டு ைமல்கள்} இப்படிேய ெசன்றது, எதிr நகரங்கைள 
அடக்கும், கிருஷ்ணன், ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, யுதிஷ்டிரைன 
மrயாைதயுடன் தன்ைனத் ெதாடர்ந்து வருவைத நிறுத்தக் ேகட்டுக் 
ெகாண்டான். அைனத்து கடைமகைளயும் உணர்ந்த ேகாவிந்தன் 
{கிருஷ்ணன்}, பிறகு யுதிஷ்டிரைன மrயாைதயுடன் வணங்கி, 
அவனது {யுதிஷ்டிரனது} பாதங்கைளப் பற்றிக் ெகாண்டான். ஆனால் 
யுதிஷ்டிரன் ேகசவைன உடேன எழுப்பி, அவனது தைலைய 
முகர்ந்து பார்த்தான். பாண்டுவின் மகனான நீதிமானான மன்னன் 
யுதிஷ்டிரன், தாமைர இதழ்கைளப் ேபான்ற கண்கைள உைடய, யது 
குலத்தில் முதன்ைமயான கிருஷ்ணைன எழுப்பி, அவனிடம் 
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"நலமுடன் ெசன்று வா {good bye}" என்று ெசால்லி, அவனுக்கு விைட 
ெகாடுத்து அனுப்பினான் {யுதிஷ்டிரன்}.  
 
 பிறகு மதுைவக் ெகான்றவன் {கிருஷ்ணன்}, அவர்களுடனான 
அடுத்த சந்திப்ைப {திரும்பி வரும்ேபாது} சrயான வார்த்ைதகளால் 
உறுதி ெசய்து, பாண்டவர்கள் தன்ைனத் ெதாடர்ந்து நடத்து 
வருவைதத் தவிர்த்து, அமராவதிைய ேநாக்கி ெசல்லும் இந்திரன் 
ேபால மகிழ்ச்சியாக தனது ெசாந்த நகரத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்றான். 
அவன் {கிருஷ்ணன்} ேமல் இருந்த அன்பாலும் பாசத்தாேலயும் 
அவைன அவ்வளவு ேநரம் பாண்டவர்கள் தாங்கினர். பின்பு அவன் 
{கிருஷ்ணன்} தங்கள் பார்ைவயில் இருந்து மைறயும்வைர பார்த்துக் 
ெகாண்ேட இருந்தனர். அவன் பார்ைவயில் இருந்து மைறந்ததும், 
அவர்களது {பாண்டவர்களது} மனங்கள் அவைனப் {கிருஷ்ணைனப்} 
பின் ெதாடர்ந்து ெசன்றன. மனதிற்குகந்த நபரான ேகசவன் 
{கிருஷ்ணன்} விைரவாக அவர்களது பார்ைவயில் இருந்து 
மைறந்தான். ஆனால், அவர்களது ெதவிட்டாத மனங்கள் அவைனப் 
பார்த்துக் ெகாண்ேட இருந்தன. ேகாவிந்தைன மனதில் 
நிைலநிறுத்தி ைவத்திருந்த அந்த மனிதர்களில் காைளகளான 
பிருைதயின் {குந்தியின்} ைமந்தர்கள், (ேமலும் ெதாடர்வைத நிறுத்தி) 
சிறிது ேநரம் அங்ேகேய நின்று, பிறகு மனமில்லாமல் தங்கள் 
நகரத்ைத ேநாக்கி விைரவாக ெசன்றனர். வரீனான சாத்யகியால் 
ெதாடரப்பட்ட கிருஷ்ணன், விைரவாக துவாரைகைய ேநாக்கிச் 
ெசன்றான். பிறகு, ேதவகியின் மகனான ெசௗr {Sauri-கிருஷ்ணன்}, 
தனது ரதசாரதியான தாருகனுடன், கருடனின் ேவகம் ெகாண்டு 
துவாரைகைய அைடந்தான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அேத ேவைளயில், தனது 
தம்பிகளுடன் இருந்த மங்காத புகழ் ெகாண்ட யுதிஷ்டிரன், 
நண்பர்கள் சூழ தனது தைலநகருக்குள் நுைழந்தான். பிறகு அந்த 
மனிதர்களில் புலி {யுதிஷ்டிரன்}, தனது உறவினர்கள், சேகாதரர்கள், 
மகன்கள் ஆகிேயாைர அனுப்பிவிட்டு, திெரௗபதியின் துைண 
ெகாண்டு தன்ைன மகிழ்வித்துக் ெகாண்டான். 
 
 ேகசவனும் {கிருஷ்ணனும்}, உக்கிரேசனர் உள்ளிட்ட 
முக்கியமான யாதவர்களால் வழிபடப்பட்டு, மகிழ்ச்சி நிைறந்த 
இதயத்துடன் அற்புதமான தனது ெசாந்த நகருக்குள் நுைழந்தான். 
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பிறகு தனது முதிர்ந்த தந்ைதையயும் {வசுேதவைரயும்}, சிறப்பு 
வாய்ந்த தாையயும் {ேதவகிையயும்}, (தனது அண்ணன்) 
பலேதவைனயும் {பலராமைனயும்} வணங்கிய தாமைர இதழ் 
ேபான்ற கண்கைளக் ெகாண்டவன் {கிருஷ்ணன்}, தனது 
இருக்ைகயில் அமர்ந்தான். பிரத்யும்னன், சம்பன், நிஷதன், 
சாருேதஷ்ணன், கதன், அநிருத்தன், பானு ஆகிேயாைர வாr 
அைணத்து, மூத்த மனிதர்களிடம் விைடெபற்ற ஜனார்த்தனன் 
ருக்மிணியின் அைறக்குள் {அந்தப்புரத்திற்குள்} நுைழந்தான். 
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அரண்மைனைய முடிக்க பதினான்கு மாதம் 
- சபாபர்வம் பகுதி 3 

(சபா கிrயா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

அர்ஜுனனின் அனுமதி ெபற்ற மயன் வடகிழக்கு திைசயில் ெசன்றது; 
ைகலாசத்துக்கு வடக்ேக ெசன்று அங்கிருந்து பல ெசல்வங்கைள எடுத்து 
வந்து பாண்டவர்களுக்கு மாளிைக கட்ட ஆரம்பித்தது. அந்த 
அரண்மைனக்குள்ேளேய ஒரு குளத்ைத அைமத்தது; ேவைல நிைறைவ மயன் 
யுதிஷ்டிரனிடம் ெதrவித்தது..  
 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பிறகு மய தானவன், ெவற்றி 
ெபறும் ேபார்வரீர்களில் முதன்ைமயான அர்ஜுனனிடம், "நான் 
இப்ேபாது உன்னிடம் விைட ெபற்றுக் ெகாண்டு, விைரவில் திரும்பி 
வருகிேறன். ைகலாச மைலக்கு {Kailasa peak} வடக்கில் ைமநாகம் 
{Mainaka} என்ற மைலக்கு அருகில் உள்ள பிந்து நதியின் {Vindu Lake} 
கைரயில், தானவர்கள் ேவள்வி ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது நான், காண்பதற்கினிய பல வண்ணங்களினால் ஆன 
ரத்னத்தாலும் தங்கத்தாலும் ஆன பண்டா {Vanda- ஒரு வைக கரடு 
முரடான ெபாருள்} என்ற ெபாருைள அங்ேக ெபரும் அளவில் 

ேசகrத்து ைவத்ேதன். அைவ எப்ேபாதும் 
தன்ைன உண்ைமக்கு அர்ப்பணித்திருந்த 
விருஷபர்வனின் {Vrishaparva} மாளிைகயில் 
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அைவ இப்ேபாதும் 
இருக்குமானால், ஓ பாரதா {அர்ஜுனா}, 
நான் அவற்றுடன் திரும்பி வருகிேறன். 

 
ைகலாச மைல 
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அதன் பிறகு, நான் அைனத்து வைகயான ரத்தினங்களால் 
அலங்கrக்கப்பட்டு, உலகத்தால் ெகாண்டாடப்படப் ேபாகும் 
பாண்டவர்களின் அரண்மைனைய கட்ட ஆரம்பிப்ேபன். ஓ குரு 
குலத்தில் வந்தவேன, (தானவ} மன்னனால் எதிrகைளக் ெகால்லப் 
பயன்படுத்துப்பட்ட ஒரு ெகாடும் கதாயுதமும் அந்த நதியில் 
இருப்பதாக நிைனக்கிேறன். அது பலமும் எைடயும் நிைறந்ததாக, 
பல வண்ணங்களில் தங்கக் குமிழ் ெகாண்டிருந்தது. அது ெபரும் 
எைடையத் தாங்க வல்லதாகவும், எதிrகைளக் ெகால்ல 
வல்லதாகவும், நூறு கதாயுதங்களுக்கு சமமானதாகவும் இருந்தது. 
உனக்கு காண்டீபம் ெபாருந்தியிருப்பைதப் ேபால, அந்த ஆயுதம் 
பமனுக்குப் ெபாருந்தும்ீ . அங்கு, வருணனிடம் இருந்து வந்த 
ேதவதத்தம் {Devadatta} என்று ெசால்லக்கூடிய ெபருத்த ஒலிைய 
எழுப்பும் ெபrய சங்கு ஒன்றும் இருக்கிறது. சந்ேதகமற நான் இைவ 
எல்லாவற்ைறயும் உனக்குத் தருகிேறன்," என்றான். இப்படி 
பார்த்தனிடம் {அர்ஜுனனிடம்} ேபசிய அந்த அசுரன் {மயன்} வட 
கிழக்கு திைசயில் புறப்பட்டு ெசன்றான். 
 
 ைகலாசத்துக்கு வடக்கில் ைமநாக மைலயில், 
ஹிரண்யசிருங்கம் {Hiranya-sringa} என்று ரத்தினங்களால் ஆன ஒரு 
ெபrய சிகரம் இருக்கிறது. அந்த சிகரத்திற்கு அருகில்தான் பிந்து 
{Vindu Lake} என்ற ெபயrல் இனிைமயான ஒரு ஏr இருக்கிறது. 
அங்ேக, அதன் கைரயில், முன்ெபாரு சமயம் பகீரதன் {Bhagiratha} 
என்ற மன்னன், ெதய்வகீ கங்ைகையக் காண விரும்பி, பல 
வருடங்களாக அங்கு வசித்தான். அதனாேலேய அதற்கு 
{கங்ைகக்கு}, அந்த மன்னனின் ெபயைர ஒட்டி பாகீரதி {Bhagirathee} 
என்ற ெபயரும் உண்டு. அங்ேக அதன் கைரயில், ஓ பாரதர்களில் 
சிறந்தவேன {ஜனேமஜயேன}, பைடக்கப்பட்ட அைனத்து 
ெபாருட்களுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த தைலவனான இந்திரன், நூறு 
ேவள்விகைளச் ெசய்தான். அங்ேக விதிப்படி அல்லாமல் ெவறும் 
அழகுக்காக ரத்தினங்களால் ஆன கம்பங்களும், தங்கத்தாலான 
பலிபடங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தனீ .  அங்ேக அந்த ேவள்விகைளச் 
ெசய்த ஆயிரம் கண் ெகாண்டவனான சச்சியின் தைலவன் ெவற்றி 
மகுடம் சூட்டப்பட்டான். அங்ேக, அைனத்து உயிர்களுக்கும் நிைலத்த 
தைலவனான கடும் மஹாேதவன் {சிவன்}, அைனத்து 
உலகங்கைளயும் பைடத்துவிட்டு, பல ஆயிரக்கணக்கான 
ஆவிகளால் வழிபடப்பட்டு, தனது வசிப்பிடத்ைத இங்ேக அைமத்துக் 
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ெகாண்டான். அங்ேக, நரனும் நாராயணனும், பிரம்மனும், யமனும், 
ஐந்தாவது ஸ்தாணுவும் ஆயிரம் யுகங்களாக தங்கள் 
ேவள்விகைளச் ெசய்கின்றனர். அங்ேக, வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்}, 
அறத்ைதயும் நல்ெலாழுக்கத்ைதயும் நிறுவ, ேநர்ைமயான 
அர்ப்பணிப்புடன், பல பல வருடங்களுக்கு நீண்ட தனது 
ேவள்விகைளச் ெசய்தான். அங்ேக ேகசவனால் {கிருஷ்ணனால்} 
ஆயிரக்கணக்கிலும் பத்தாயிரக் கணக்கிலும் தங்க மாைலகளால் 
அலங்கrக்கப்பட்ட ேவள்விக் கம்பங்களும், ெபரும் பிரகாசமுைடய 
பலிபடங்களும் ைவக்கப்பட்டனீ . 
 
 ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, அங்ேக ெசன்ற மயன் 
கதாயுதத்ைதயும், சங்ைகயும், மன்னன் விருஷபர்வனுக்குச் 
ெசாந்தமான பளிங்கினாலான கண்ணாடி ேபான்ற பலதரப்பட்ட 
ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டு வந்தான். அந்தப் ெபரும் அசுரனான 
மயன், அங்ேக ெசன்று யக்ஷர்களாலும் ராட்சசர்களாலும் 
காக்கப்பட்டு வந்த ெபரும் ெசல்வத்ைத எடுத்து வந்தான். அப்படிக் 
ெகாண்டு வந்த அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ைவத்து, ெபரும் 
அழகுடனும், ெதய்வகீக் கைலயம்சத்துடனும், ரத்தினங்களாலும் 
விைலயுயர்ந்த கற்களாலும் அலங்கrக்கப்பட்ட, மூன்று 
உலகங்களாலும் ெகாண்டாடப்பட்ட இைணயற்ற ஒரு 
அரண்மைனையக் கட்டினான். அவன் அந்த கைதகளில் சிறந்த 
கைதைய பமேசனனிடம் ெகாடுத்தான்ீ . அர்ஜுனனிடம் அற்புதமான 
அந்த சங்ைகக் {ேதவதத்தம் என்ற சங்ைகக்} ெகாடுத்தான். அதன் 
சத்தத்ைதக் ேகட்ட மாத்திரத்தில் அைனத்து உயிrனங்களும் நடுங்க 
ஆரம்பித்தன. 
 
 மயன் கட்டிய அந்த அரண்மைன தங்கத் தூண்கள் 
ெகாண்டிருந்தது. ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, அது ஐயாயிரம் 
முழத்திற்கான பகுதிையப் பிடித்துக் ெகாண்டது. மிகுந்த அழகான 
உருவம் ெகாண்ட அந்த அரண்மைன அக்னிையப் ேபாலவும், 
சூrயைனப் ேபாலவும், ேசாமைன {சந்திரைனப்} ேபாவலவும், 
பிரகாசத்தில் ஒளிர்ந்து, சூrயைனேய கருத்துவிட்டது ேபாலத் 
ெதrயச் ெசய்தது. அது ெவளிப்படுத்திய பிரகாசம், ஆகாயம் மற்றும் 
பாதாளத்தின் ஒளிகைளக் கலந்து, ெநருப்ைபப் ேபால இருந்தது. 
வானத்தில் ெதளிவாய்த் ெதrகிற ேமகத்திரள் ேபால, அந்த 
மாளிைக அைனவரும் பார்க்க எழுந்து நின்றது. திறைம வாய்ந்த 
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மயனால் கட்டப்பட்ட அந்த அரண்மைன, மிகுந்த அகலமாக, 
இனிைமயானதாக, அற்புதமான ெபாருட்களால் ஆனதாக. தங்கச் 
சுவர்களும், வைளவுகளும் ெகாண்டு, பல வித்தியாசமான 
ஓவியங்களால் அலங்கrக்கப்பட்டு, அைனத்து ெசல்வங்களும் 
ெகாண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்ட ேபாது, அது தசர்ஹா குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த சுதர்மாைவக் காட்டிலும், பிரம்மனின் வசிப்பிடத்ைதக் 
காட்டிலும் விஞ்சியது. 
 
 ெபரும் உடலும், ெபரும் பலமும், தாமிரம் ேபாலக் கண்கள் 
சிவப்பாகவும், அம்புகள் ேபால காதுகள் நீண்டும், அைனத்து 
ஆயுதங்களும் தrத்துக் ெகாண்டும், விண்ணில் ெசல்லும் சக்தியும் 
ெகாண்ட கடுைமயான எட்டாயிரம் ராட்சசர்களான கிண்ணரர்கள் 
என்று அைழக்கப்பட்டவர்கள் அந்த அரண்மைனையப் பாதுகாத்து 
வந்தனர். அந்த அரண்மைனக்குள்ேளேய மயன் ஒரு இைணயற்ற 
குளத்ைத உருவாக்கினான். அந்தக் குளத்தில் கருத்த நிறம் ெகாண்ட 
ரத்தினங்களாலான இைலகளும், பிரகாசமான நைககளாலான 
தண்டுகளும் ெகாண்ட தாமைரகளும், தங்க இைலகள் ெகாண்ட 
மற்ற மலர்களும் அங்ேக அதில் இருந்தன. அதன் மார்பில் பல்ேவறு 
வைகயான நீர்வாழ் உயிrனங்கள் விைளயாடித் திrந்தன. முழுதும் 
மலர்ந்த தாமைரகளுடனும், மீன்களும் நிைறந்து, தங்க நிற 
ஆைமகளும் ெகாண்டு வண்ணமயமாகக் காட்சி அளித்தது அந்தக் 
குளம். மண் கலவாமல் ெதளிந்த நீைர அது ெகாண்டிருந்தது. அந்தக் 
குளத்தின் கைரயில் இருந்து நீர் வைர பளிங்கினால் ஆன 
படிக்கட்டுகள் இருந்தன. மிதமாக வசீிய ெதன்றல் அதன் {குளத்தின்} 
மார்புகைள ெமதுவாகத் தழுவி, அங்ேக நின்று ெகாண்டிருந்த 
மலர்கைள குலுக்கி விட்டு ெசன்றது. அந்தக் குளத்தின் கைரகள் 
விைல மதிப்பு அதிகம் ெகாண்ட ெவண்பளிங்கினாலும், 
முத்துக்களாலும் அலங்கrக்கப்பட்டிருந்தன. 
 
 இப்படி பல வித நைககளாலும் மதிப்பு மிக்க கற்களாலும் 
அலங்கrக்கப்பட்டிருந்த குளத்ைதக் கண்ட மற்ற மன்னர்கள், தங்கள் 
கண்கள் அகலமாக விrந்திருக்கும் ேபாேத, தவறுதலாக நிலம் 
என்று நிைனத்து, அதற்குள் விழுந்தனர். பல வைகயான பல 
மரங்கள் அந்த அரண்மைனையச் சுற்றி நடப்பபட்டன. அடர்த்தியான 
பச்ைச வண்ணத்துடன், குளிர்ந்த நிழைலக் ெகாடுத்துக் ெகாண்டு, 
எப்ேபாதும் மலர்ந்து ெகாண்ேட இருந்த அந்த மரங்கள் பார்பதற்கு 
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அழகாக இருந்தன. அங்ேக அைமக்கப்பட்டிருந்த ெசயற்ைக கானகம் 
{நந்தவனம் - artificial woods} எப்ேபாதும் நறுமணத்ைத வசீிக்ெகாண்ேட 
இருந்தது. அங்ேக இன்னும் பல குளங்களும இருந்தன. அதில் 
அன்னப் பறைவகளும், கறந்தவங்களும் {நீர்க்காக்ைககளும்}, 
சக்கரவாகப் பறைவகளும் இருந்தன. நீrல் மலர்ந்த தாமைரயின் 
மணத்ைதச் சுமந்து வந்த ெதன்றல் பாண்டவர்களின் இன்பத்ைதயும் 
மகிழ்ச்சிையயும் கூட்டியது. மயன் ெதய்வகீ சைப ெகாண்ட 
அத்தைகைய அரண்மைனைய பதினான்கு மாதங்களில் கட்டி 
முடித்து, அதன் நிைறவு குறித்து யுதிஷ்டிரனிடம் ெதrவித்தான் 
{மயன்}. 
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பிராமணர்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட பன்றிக்கறியும்  
99மான்கறியும் - சபாபர்வம் பகுதி 4  

(சபா கிrயா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

மயனால் கட்டப்பட்ட அந்த ெதய்வகீ சைபக்குள் யுதிஷ்டிரன் நுைழதல்; 
பிராமணர்களுக்கு தானம் ெசய்தல்; அந்தச் சைபயில் அமர்ந்திருந்த 
க்ஷத்திrயர்கள் மற்றும் முனிவர்களின் ெபயர் வrைச;  
 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பிறகு மனிதர்களின் 
தைலவனான மன்னன் யுதிஷ்டிரன், பத்தாயிரம் பிராமணர்களுக்கு, 
பாலுடனும், ெநய் கலந்த அரசியுடனும், ேதன் கலந்த கனிகளுடனும், 
கிழங்குகளுடனும், பன்றியிைறச்சி மற்றும் மான் இைறச்சியுடனும் 
உணவு ெகாடுத்து, பின்பு அந்த ெதய்வகீ சைபக்குள் நுைழந்தான். 
பல ேதசங்களில் இருந்து வந்திருந்த அந்த பிராமணர்களுக்கு, அந்த 
மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} எள்ளால் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட உணைவயும், 
ஜிபந்தி என்ற காய்கறிகளால் தயாrக்கப்பட்ட உணைவயும், 
அrசியுடன் ெதளிந்த ெநய்ையக் கலந்து, பல வைககளில் 
தயாrக்கப்பட்ட இைறச்சிகளுடன், ேமலும் பலதரப்பட்ட உணவு 
வைககளுடனும், உறிஞ்சத் தக்க வைகயிலும், குடித்தக்கத்த 
வைகயிலும் ெகாடுத்தான். ேமலும், பல ஆைடகைளயும், பூ 
ேவைலப்பாடு நிைறந்த அற்புத துணிகைளயும் ெகாடுத்தான். 
ேமலும் அந்த மன்னன் ஒவ்ெவாரு பிராமணனுக்கும் ஆயிரம் 
பசுக்கைளயும் ெகாடுத்தான்.   
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 பிறகு ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, "என்ன அதிர்ஷ்டமான நாள் 
இது!" என்ற சத்தமாகச் ெசான்ன திருப்தியைடந்த பிராமணர்களின் 
குரல் விண்ணுலகம் வைர ேகட்டது. ேதவர்கைள வணங்கி விட்டு 
அந்த ெதய்வகீ சைபக்குள் நுைழந்த குரு குல மன்னைன 
{யுதிஷ்டிரைன} பலதரப்பட்ட இைசயாலும், கணக்கிலடங்கா 
மதிப்புவாய்ந்த நறுமணப்ெபாருட்களாலும், வாழ்த்துப்பாடல்களாலும் 
விைளயாட்டு வரீர்களும், பrசுக்காகப் ேபாrடும் வரீர்களும்,  
பாடகர்களும், புகழ்மாைல சூட்டுபவர்களும் தங்கள் திறைமகைளக் 
காட்டி அந்த சிறப்பு வாய்ந்த தர்மனின் மகைனத் {யுதிஷ்டிரைனத்} 
திருப்திப்படுத்தினர்.  
 
 இப்படி அரண்மைனக்குள் தான் நுைழவைதக் ெகாண்டாடிய 
யுதிஷ்டிரன் தனது தம்பிகளுடன் அந்த அரண்மைனக்குள், 
விண்ணுலகில் நுைழயும் சக்ரைனப் {இந்திரைனப்} ேபால 
நுைழந்தான். அந்த அரண்மைனயின் ஆசனங்களில் 
பாண்டவர்களுடன் ேசர்ந்து, முனிவர்களும், பல நாட்டு 
மன்னர்களும் அமர்ந்தனர். அசிதனும் ேதவலனும், சத்யன், சர்பமலி, 
மஹாசிரன், அர்வவசு, சுமித்ரன், ைமத்ேரேயன், சுனகன், பலி, பகன், 
தல்வியன், ஷ்தூலசிரன், கிருஷ்ண துைவபாயணர் {வியாசர்}, சுக 
சுமந்தன், ைஜமினி, ைபலா, வியாசrன் சடீர்களும் மற்றும் 
நாங்களும்; பிறகு தித்திr, யக்ஞவல்கியன், தனது மகனுடன் 
{ெசௗதியுடன்} கூடிய ேலாமஹர்ஷணர், அப்சுேஹாமியர், ெதௗமியர், 
ஆணிமாண்டவ்யர், ெகௗசிகர், தேமாஷ்னிஷன், திைரவாலி, 
பரனாதன், வரயானுகன், ெமான்ஜயனன், வாயுபக்ஷன், பராசர்யன், 
சrகன், பலிபகன், சிலிபகன்,சத்யபலன், கிருதஸ்ரமா, ஜாதுகர்ணா, 
சிகாவத், ஆலம்வா, பாrஜாதகா, ேமன்ைமயான பர்வதன், ெபரும் 
முனிவர் மார்கண்ேடயர், பவித்ரபணி, சவர்ணன், காக்ஷிவத், அஷிஜ், 
நசிேகதன், ஔஷின், நசிேகதன், ெகௗதமன், ைபங்கன், வராகன், 
சுனகன், ெபரும் ஆன்மத் தகுதி ெகாண்ட சாண்டில்யன், குக்குரன், 
ேவணுஜங்கன், காலபன், கதன், ேமலும், பல கற்ற முனிவர்களும், 
புலன்களும் ஆன்மாவும் முழு கட்டுக்குள் இருந்த மனிவர்களும், 
எண்ணிலடங்கா ேவதம் மற்றும் ேவதாங்கங்கைள அறிந்த 
முனிவர்களும் சிறப்பு வாய்ந்த யுதிஷ்டிரனுக்காகக் காத்திருந்து, 
அவனிடம் புனித கைதகள் ேபசி அவைன மகிழ்ச்சியைடய 
ைவத்தனர்.  
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 எண்ணிலடங்கா க்ஷத்திrயர்களும் அங்ேக வந்திருந்தனர். 
சிறப்புவாய்ந்த அறம்சார்ந்த முஜேகது, விவர்த்தனன், 
சங்கிரமஜித்தன், துர்முகன், பலம் வய்ந்த உக்ரேசனன், காக்ஷேசனன், 
ஒப்பற்ற ேக்ஷமகன், கம்ேபாஜ நாட்டு மன்னன் கமதன், தனியாகச் 
ெசன்று யவனர்கைள நடுங்க ைவத்த, யார் {கம்பணன்} ெபயைரக் 
ேகட்டால் காலேகயர்கள் என்ற அசுரர்கைள இடிையத் தாங்குபவன் 
{இந்திரன்} நடுங்க ைவப்பாேனா அந்தப் ெபரும் பலம் வாய்ந்த 
கம்பணன், மத்ரகர்களின் மன்னன் ஜடாசூரன், குந்தி, கிராதர்களின் 
மன்னன் புலிந்தன், அங்கம், வங்கம், ெபௗந்தரம் ஆகிய நாட்டு 
மன்னர்களும், உத்தர நாட்டு மன்னனும், அந்தகன், சுமித்ரன், 
எதிrகைளக் ெகால்லும் ைசவியன், கிராதர்களின் மன்னன் சுமணன், 
யவனர்களின் மன்னன் சானுர், ேதவராதன், ேபாஜன், பம ராதன்ீ , 
கலிங்க மன்னன் சுருதயுதன், மகதமன்னன் ெஜயேசனன், சுகர்மன், 
ேசகிதனன், எதிrகைளக் ெகால்லும் புரு, ேகதுமதன், வசுதனன், 
ைவேதஹன், கிரதாக்ஷன், சுதர்மன், அநிருதன், ெபரும் பலம் 
வாய்ந்த சுருதயு, ஒப்பற்ற அனுபராஜன், அழகான கார்மஜித், தனது 
மகனுடன் ேசர்ந்த வந்த சிசுபாலன், காருஷ நாட்டு மன்னன், 
ஆகிேயார் அங்ேக வந்திருந்தனர்.  
 
 ேமலும் விருஷ்ணி குலத்தின் ஒப்பற்ற இைளஞர்களான 
அஹுகன், விப்ருது, சதன், சரணன், அக்ரூரன், கிருதவர்மன், 
சினியின் மகன் சத்யகன், பஷ்மகன்ீ , அங்கிrதி, சக்திவாய்ந்த 
த்யுமத்ேசனன் ேசாமக குலத்ைதச் சார்ந்த வில்வரீர்களில் 
முதன்ைமயான ைகேகயர்களும் யக்ஞ்ேசனனும் ஆகிய இந்த 
க்ஷத்திrயர்கள் அைனவரும் குந்தியின் மகன் யுதிஷ்திடிரைன 
மகிழ்ச்சிப்படுத்த விரும்பி அங்ேக அந்த சைபயில்  காத்திருந்தனர். 
ெபரும் பலம் ெபாருந்திய அந்த இளவரசர்கள் மான்ேதாலுடுத்தி 
அர்ஜுனனிடம் ஆயுத அறிவியல் பயின்று யுதிஷ்டிரனுக்காகக் 
காத்திருந்தனர். ஓ மன்னா, அர்ஜுனனுக்குக் கீழிருந்து ஆயுத 
அறிவியைலப் பயின்ற விருஷ்ணி குலத்தின் இளவரசர்களான 
பிரத்யும்னன் {ருக்மிணியின் மகன்}, சம்பன், சாத்யகியின் மகன் 
யுயுதானன், சுதர்மன், அநிருதன், ைசவியன் ஆகிய மனிதர்களில் 
முதன்ைமயானவர்களும் மற்றும் பல ேதசத்து  அரசர்களும் அங்ேக 
அந்த சந்தர்ப்பத்தில் யுதிஷ்டிரனுக்காகக் காத்திருந்தனர். 
தனஞ்ெசயனின் நண்பனான தும்புருவும், தனது அைமச்சர்களுடன் 
கூடிய கந்தர்வன் சித்தேசனனும், பல கந்தர்வர்களும், 
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அப்சரஸ்களும், வாய்ப்பாட்டு மற்றும் ஒலி ஒழுங்கான 
இைசக்கருவியில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களும், ேதவர்களுக்காக 
இனிய குரலில் பாட்டுப்பாடும் கிண்ணரர்களும், அங்ேக பாண்டுவின் 
மகன்களுக்காகவும் அந்தச் சைபயில் வறீ்றிருந்த 
முனிவர்களுக்காகவும் காத்திருந்தனர். அந்தச் சைபயில் 
அமர்ந்திருந்த ெபரும் ேநான்புகள் ேநாற்று உண்ைமக்குத் தங்கைள 
அர்ப்பணித்த அந்த மனிதர்களில் காைளகள், பிரம்மனுக்காக 
காத்திருக்கும் ேதவர்கைளப் ேபால யுதிஷ்டிரனுக்காகக் 
காத்திருந்தனர்.  
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நாரதrன் தன்ைம - சபாபர்வம் பகுதி 5அ  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வம்) 

 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "அந்தச் 
சைபயில் முக்கிய 
கந்தர்வர்களுடன் சிறப்பு 
மிகுந்த பாண்டவர்கள் 
அமர்ந்திருந்த ேபாது, ஓ 
பாரதா, ேவதங்கைளயும் 
உபநிஷதங்கைளயும் 
அறிந்தவரும் - ேதவர்களால் 
வழிபடப்படுபவரும், 
வரலாறுகைளயும் புராணங்கைளயும், பழங்கால 1*கல்பங்கைளயும் 
(யுகச்சக்கரங்கள்), நியாய சாத்திரத்ைதயும் (தர்க்கம் - 
ேபச்சுவார்த்ைத), உச்சrப்பு, இலக்கணம், யாப்பிலக்கிணம், 
அடிப்பைடச் ெசாற்களின் விளக்கம், அறச்சடங்குகளின் விளக்கம், 
வானசாத்திரங்கள் ஆகியவற்ைற அடங்கிய ஆறு அங்கங்களின் 
முழு அறிைவயும் அறிந்த ேதவமுனிவரான நாரதர் 
அந்தக்கூட்டத்திற்கு வந்தார்.  
 
 நாரதர், குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் ெபாது விதிகைளச் 
{ெபாதுக் ெகாள்ைககைளச்} ெசயல்படுத்துவதில் 
வித்தியாசமானவராக இருந்தார். ேமலும், ேநர்மாறான 
உைரகளுக்குள் இருக்கும் வித்தியாசங்களுக்கு விளக்கம் 
அளிக்கும்ேபாது அப்ேபாைதய சூழ்நிைல, ெசால்திறன், உறுதி, 
புத்திசாலித்தனம், சக்திவாய்ந்த நிைனவுத்திறன் ஆகியவற்ைறப் 
பயன்படுத்தி அவ்வைக முரண்பாடுகள் ெகாண்ட நூல்களுக்கு சமரச 
விளக்கங்கள் ெகாடுப்பதில், அவர் சrயான குருவாக இருந்தார். 
அவர், அறம் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த அறிவியர்கைள அறிந்து, 
கற்றவராக, ேமன்ைமயானவற்றில் இருந்து கீழ்ைமயானவற்ைறப் 
பிrத்துப் பார்ப்பதில் நிபுணத்துவத்துடன் இருந்தார். 

 கிைடத்த ஆதாரத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு ஊகித்து அறியும் 
திறைமையயும் ெபற்றவராக அவர் இருந்தார் நாரதர். ஐந்து 
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முன்ெமாழிகள் ெகாண்ட ேநrயல் வாத முைறயின் சrயான மற்றும் 
தவறான பகுதிகைளக் குறித்து தரீ்மானிக்கத் 
தகுதிவாய்ந்தவராகவும் அவர் இருந்தார். அவர் {நாரதர்}, ெபரும் 
ஆன்மா ெகாண்டு, ேமலும் கீழும், சுற்றியும் இருக்கும் இந்த ெமாத்த 
பிரபஞ்சத்ைதயும் கண்டு, அறம் {தர்மம்}, ெபாருள் {ெசல்வம் 
(அர்த்தம்)}, இன்பம், வடீு {முக்தி} ஆகிய கட்டைமப்புகளில் 
உறுதியான தரீ்மானங்கைளக் ெகாண்டிருந்ததால், பிரகஸ்பதிக்ேக 
ெதாடர்ந்து பதிலளிக்கக் கூடிய திறன் ெபற்றிருந்தார்.  

 ேதவர்கைளயும் அசுரர்கைளயும் அடக்க அவர்களுக்குள் 
சச்சரைவ ஏற்படுத்த விரும்பும் அவர் {நாரதர்}, சாங்கியம் மற்றும் 
ேயாக வைக தத்துவங்கள் இரண்டிலும் நிபுணத்துவம் 
வாய்ந்தவராக இருந்தார். ேபார் மற்றும் ஒப்பந்த அறிவியைலயும், 
தனது உற்று அறியும் திறனால் மட்டும் அல்லாமல் ஒப்பந்தம், ேபார், 
ேபார்ப்பயணம், எதிrக்கு எதிரானைவகைளப் பராமrத்தல், 
தந்திரங்கள், மைறந்திருத்தல் ஆகிய ஆறு அறிவியல்கைளக் 
ெகாண்டு ஒரு தரீ்மானத்திற்கு வருபவராகவும், அவர் அைனத்துக் 
கல்வியிலும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராகவும், ேபார், இைச 
ஆகியவற்றின் பிrயராகவும், எந்த அறிவியலாலும் எதன் 
மூலமாகவும், எந்த ெசயலின் மூலமாகவும் முறியடிக்க 
முடியாதவராகவும், கணக்கற்ற சாதைனகளுக்குச் 

ெசாந்தக்காரராகவும் அவர் {நாரதர்} இருந்தார். 

2*பல வித்தியாசமான உலகங்களில் உலவும் அந்த 
முனிவர் {நாரதர்} அந்த சைபக்கு வந்தார். அளவிட 
முடியாத பிரகாசமும் ெபரும் சக்தியும் ெகாண்ட அந்த 
ெதய்வகீ முனிவர், ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, 
பாrஜாதர், புத்திசாலியான ைரவதர், ெசௗமியர் 
மற்றும் சுமுகர் ஆகிேயாருடன் அங்ேக இருந்தார். 
மேனாேவகம் ெகாண்ட அந்த முனிவர் {நாரதர்} 
பாண்டவர்கைளக் கண்டு மகிழ்ச்சியால் நிைறந்தார். 
அங்ேக வந்த அந்தப் பிரா ணர் யுதிஷ்டிரனுக்கு தனது ம
மrயாை யயும் வாழ்த்துக யும் ெதrவித்து, தை ைள
அவன் {யுதிஷ்டிரன்} ெவற்றி அைடயும்படி 
ஆசரீ்வதித்தார்.  
 
கற்ற முனிவர் அங்ேக வந்தைதக் கண்டு, 

 
நட்சத்திர  

மண்டலங்கள் 
(Galaxies) 
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கடைமகளின் விதிகைள அறிந்த பாண்டவர்களில் மூத்தவன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, உடேன தனது தம்பிகளுடன் எழுந்தான். தாழ்ைமயுடன் 
மிகவும் குனிந்த அந்த ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரைன}, மகிழ்ச்சியுடன் 
அந்த முனிவைர {நாரதைர} வணங்கி வழிபட்டு அவருக்கு உrய 
ஆசனத்ைத அளித்தான். அம்மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்}, அவருக்கு 
பசுவும், இயல்பாகக் ெகாடுக்கப்படும் காணிக்ைகயான ேதனுடன் 
கலந்த ஆர்க்கியாைவயும், பல ெபாருட்கைளயும் ெகாடுத்தான். 
அைனத்து கடைமகைளயும் அறிந்த அந்த ஏகாதிபடி அந்த 
முனிவைர ரத்தினங்களாலும் நைககளாலும் முழு இதயத்துடன் 
வழிபட்டான். யுதிஷ்டிரனிடம் இருந்து உrய முைறயில் வழிபாட்ைட 
ஏற்ற அந்த முனிவர் ெபரும் திருப்தி ெகாண்டார். இப்படி 
பாண்டவர்களால் வழிபடப்பட்ட, ேவதங்களில் முழு நிபுணத்துவம் 
ெகாண்ட அந்தப் ெபரும் முனிவரான நாரதர், யுதிஷ்டிரனிடம் 
கீழ்க்கண்ட வார்த்ைதகளில் அறம், ெபாருள், இன்பம் மற்றும் வடீு 
குறித்து விசாrத்தார். 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1*கல்பங்கள் (யுகச்சக்கரங்கள்),  

காலத்ைத பின்வருமாறு நம் முன்ேனார்கள் பகுத்துள்ளார்கள்: - 

1 வருடம் = 12 மாதம் 

1 யுகம் = 10,80,000 

1 சதுர் யுகம் = 4 யுகங்கள் = 43,20,000 வருடங்கள்  

     (சத்ய யுகம், திேரதா யுகம், த்வாபர யுகம், கலி யுகம்) 

1 மன்வந்திரம் = 71 சதுர்  யுகம் = 30,67,20,000 வருடங்கள்  

 இேத ேபால  14  மன்வந்திரங்கள்  உள்ளன. (ஒவ்ெவாரு 

மன்வந்திரத்திலும் குறிப்பிட அைடயாளங்கைள உைடய மக்கள் 

ேதான்றுவார்கள்.) 

 ஒவ்ெவாரு மன்வந்திரமும் ஒரு சத்ய யுக  காலம் 'சந்தி' 

என்னும் இைடப்பட்ட 17,28,000 வருட காலத்ைதக் ெகாண்டுள்ளது. 

14 மன்வந்திரம் + 14 சந்தி = 4,31,82,72,000 வருடங்கள் 
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1 கல்பம் = 432,00,00,000 வருடங்கள் 

(4,31,82,72,000 வருடங்கள் {14 மன்வந்திரம்+14 சந்தி} + கல்ப சந்தி 

{17,28,000 வருடங்கள்})  

1 கல்பம் அல்லது 432,00,00,000 வருடங்கள் = பிரம்மனின் ஒரு பகல் 

ெபாழுது. 

அேத கல்ப அளவு பிரம்ம ேதவனின் ஒரு இரவு ஆகும் 

1 நாள் (பிரம்மனுக்கு) = 1 பகல் கல்பம் + 1 இரவு கல்பம் = 864,00,00,000 

வருடங்கள் 

 
 இந்த நாட்கள்  360 ெகாண்டது பிரம்மனின் ஒரு வருடம். 

அப்படிப்பட்ட வருடங்கள் 100 ெகாண்டது பிரம்மனின் ஆயுள்.  

அதாவது, ேமற்ெசான்ன 864,00,00,000 வருடங்கைள {864 ேகாடி 

வருடங்கள்} ஒரு நாளின் காலமாகக் ெகாண்டு, அதன் 

அடிப்பைடயில் 100 வருடங்கள் எவ்வளேவா  அவ்வளேவ நாம் 

இருக்கும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ெமாத்தக் கால அளவு என்பது 

பாரதப் பாரம்பrய நூல்களிலும், ேஜாதிட சித்தாந்தங்களிலும் 

ெசால்லப்பட்டுள்ளது. 

 இது சாத்தியம் என்று விண்ெவளி அறிவியலும் ெசால்கிறது. 

பிரம்மனின் கல்பம், அதாவது ஒரு பகல் அல்லது ஒரு இரவுப் 

ெபாழுது ேநரத்தில், நாம் இருக்கும் சூrய மண்டலம், நமது 

கலக்சியின் ைமயத்ைத 20 முைற சுற்றி வந்து விடுகிறது என்று 

அறிவியல் காட்டுகிறது. இந்தக் காலக் கணக்கு, பிரபஞ்ச அளவில் 

உள்ள காலத்தின் கணக்கு. 

 (சூrயனின் ெமாத்த ஆயுள் ஏறத்தாழ 900 ேகாடி ஆண்டுகள். 

நம்முைடய சூrயன் ஏற்கனேவ 450 ேகாடி ஆண்டுகள், 
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வாழ்ந்தாகிவிட்டது. இன்னும் ஏறத்தாழ 450 ஆண்டுகள் வாழும் என 

அறிவியலாள்ர்கள் கணித்துள்ளனர்.) 

 சாஸ்திர கணிப்பு படி பிரம்மனின் ஒரு நாள் என்பது 864 ேகாடி 

ஆண்டுகள். 

 இன்ைறய அறிவியல் அறிஞர்கள் கணிப்பு படி சூrயனின் 

ஆயுள் 900 ேகாடி ஆண்டுகள். 

ஆதாரம் : http://134804.activeboard.com/t48612283/15/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2*பல வித்தியாசமான உலகங்களில் உலவும் அந்த முனிவர் {நாரதர்} 

அந்த சைபக்கு வந்தார். எனில்.... 

 ெபரு ெவடிப்பில் (Big Bang) ேதான்றிய பிரபஞ்சத்தில் குைறந்த 

பட்சம் ஐயாயிரம் ேகாடி நட்சத்திர மண்டலங்கள் (Galaxies) 

இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. ஒவ்ெவாரு நட்சத்திர 

மண்டலங்களிலும் ஏறக்குைறய பத்தாயிரம் ேகாடி 

நட்சத்திரங்களும் (சூrயன்களும்}, அந்த நட்சத்திரத்திரங்கைள 

(சூrயன்கைள) சுற்றி வரும் எண்ணற்ற கிரகங்களும் (உலகம் 

எனப்படும் பூமி ேபான்ற ேகாள்களும்)  உள்ளன. 

 இத்தைகய பல வித்தியாசமான உலகங்களில் உலவும் நாரதர் 

என எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். 
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நாரதrன் விசாரைண - சபாபர்வம் பகுதி 5ஆ  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வம்) 

 
 "நாரதர் ெசான்னார், "நீ சம்பாதிக்கும் ெசல்வம் உrய 
ெபாருள்களுக்காகச் ெசலவிடப்படுகிறதா? உனது மனம் அறத்தில் 
இன்பம் காண்கிறதா? நீ வாழ்க்ைகயின் இன்பங்கைள அனுபவித்து 
வருகிறாயா? உனது மனம் அதன் {இன்பத்தின்} கனத்தால் 
மூழ்கிவிடவில்ைலயா? ஓ மனிதர்களின் தைலவேன {யுதிஷ்டிரேன}, 
மூன்று வைகயான (நல்ல, அலட்சிய, தயீ வைககளாக இருக்கும்) 
உனது குடிகளிடம் உனது மூதாைதயர்கள் பயின்றைதப் ேபால அறம் 
மற்றும் ெபாருளுக்கு இைசவான உன்னத நடத்ைத 
ெகாண்டிருக்கிறாயா?  
 
 ெபாருளுக்காக அறத்துக்கும், அல்லது எளிதாக மயக்கும் 
இன்பத்துக்காக, அறத்துக்கும் ெபாருளுக்கும் தஙீ்கு ெசய்யாது 
இருக்கிறாயா? ஓ அைனவrன் நலனின் அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கும் 
அறம்சார்ந்த மனிதர்களில் முதன்ைமயானவேன {யுதிஷ்டிரேன}, 
குறித்த ேநரத்தில் அைனத்ைதயும் ெசய்ய அறிந்தவனான நீ, அறம் 
{அைனத்திலும் நல்லவனாக இருக்க முயற்சித்தல்}, ெபாருள் 
{சம்பாதிப்பது}, இன்பம் {மகிழ்ச்சியாக இருப்பது}, வடீு {முக்தி அைடய 
முயற்சி ெசய்தல்} ஆகியவற்றுக்கு நீதியுடன் சrயாக ேநரத்ைதப் 
பிrத்து ெசலவிடுகிறாயா? ஓ பாவமற்றவேன, மன்னர்களின் ஆறு{6} 
பண்புக்கூறுகைளக் ெகாண்டு {attributes} (ேபச்சில் புத்திசாலித்தனம், 
வழி ெசய்ய தயாராக இருத்தல், எதிrையக் ைகயாள்வதில் 
புத்திசாலித்தனத்துடன் இருத்தல், நிைனவுத் திறனுடன் இருத்தல், 
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அறங்கைளயும், அரசியைலயும் அறிந்து ைவத்திருத்தல் 
ஆகியனவற்ைறக் ெகாண்டு) ஏழு{7} வழிமுைறகைளக் (ேவற்றுைம 
விைதத்தல், தண்டைன அளித்தல், சமரசம், பrசுகள், மந்திரங்கள், 
மருத்துவம் மற்றும் மாயம் ஆகியவற்ைறக்) கவனிக்கிறாயா?  
 
 நீ உனது ெசாந்த பலம் மற்றும் பலவனீங்கைள ஆய்வு ெசய்த 
பிறகு எதிrகளின் பதினான்கு{14} உைடைமகைளப் 
பrேசாதிக்கிறாயா? அைவயாவன: நாடு, ேகாட்ைடகள், ரதங்கள், 
யாைனகள், குதிைரப்பைட, காலாட்பைட, மாநிலத்தின் {நாட்டின்} 
முதன்ைம அதிகாrகள், உயர்குடி ெபண்களின் அந்தப்புரம், உணவு 
வழங்கல், இராணுவம் மற்றும் ெபாருள் வரவுக்கான கணக்கீடுகள், 
நைடமுைறயில் உள்ள சமயக் கட்டுப்பாடுகள் {நைடமுைறயில் 
உள்ள மத ஒப்பந்தங்கள்}, மாநில {நாட்டின் கணக்கு வழக்குகள்} 
கணக்குகள், வருவாய், மதுக்கைடகள், இரகசிய எதிrகள் ஆகும். ஓ 
அறம்சார்ந்த ஏகாதிபதிகளில் முதன்ைமயானவேன {யுதிஷ்டிரா}, 
உனது எதிrகளுடன் அைமதிைய ஏற்படுத்திக் ெகாண்டு, உனது 
நாட்டிலும் எதிrயின் நாட்டிலும் எட்டு{8} ெதாழில்கைளச் 
(விவசாயம், வணிகம் ேபான்றைவ) {விவசாயம், வணிகம், 
ேகாட்ைட, அைண, யாைன பிடித்தல், புைதயல் எடுத்தல், தங்கம் 
ெவட்டுதல், காலி இடங்களில் மக்கைளக் குடிேயற்றுதல் ஆகியன 
என்று கங்குலி அல்லாத ேவறு உைரயில் கண்ேடன்} சrயாக ஆய்வு 
ெசய்து கவனிக்கிறாயா?  
 
 ஓ பாரத குலத்தில் வந்த காைளேய, உனது நாட்டின் ஏழு{7} 
முக்கிய அதிகாrகள் (ேகாட்ைடயின் ஆளுநர், பைடகளின் தளபதி, 
தைலைம நீதிபதி, உள்துைற தளபதி, தைலைமப் பூசாr, தைலைம 
மருத்துவர், தைலைம ேசாதிடர் ஆகிேயார்) யாரும் உனது எதிrயின் 
ெசல்வாக்கின் காரணமாக இறக்கவில்ைல என நம்புகிேறன். 
ேமலும் அவர்கள் {நாட்டின் எழு முக்கிய அதிகாrகள்} தாங்கள் 
சம்பாதித்த ெசல்வத்தால் ேசாம்ேபறிகள் ஆகவில்ைல எனவும் 
நம்புகிேறன். அவர்கள் {நாட்டின் எழு முக்கிய அதிகாrகள்} 
அைனவரும் உனக்குக் கீழ்ப்படிந்த நடக்கிறார்கள் என்றும் 
நம்புகிேறன். மாறுேவடத்தில் இருக்கும் உனது நம்பிக்ைகக்குrய 
ஒற்றர்கேளா, நீேயா, அல்லது உனது அைமச்சர்கேளா உனது 
ஆேலாசைனகைள பகிரங்கப்படுவதில்ைல என நான் நம்புகிேறன். 
உனது நண்பர்கள், எதிrகள், அந்நியர்கள் ஆகிேயார் என்ன 
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ெசய்கிறார்கள் என்பைத ெதrந்து ெகாண்டிருக்கிறாயா? 
அைமதிையயும் ேபாைரயும் சrயான ேநரங்களில் ெசய்கிறாயா? 
 
 அந்நியர்களிடமும், உன்னிடம் நடுநிைலயுடன் நடந்து 
ெகாள்பவர்களிடமும் நீ நடு நிைலைமயுடன் நடந்து ெகாள்கிறாயா? 
ஓ வரீேன {யுதிஷ்டிரேன}, உனது அைமச்சர்கைள, வயதில் 
மூத்தவர்களாக, கண்டிக்கும் குணம் ெகாண்டவர்களாக, எது 
ெசய்யப்பட ேவண்டும், எது ெசய்யப்படக்கூடாது என்பைதப் புrந்து 
ெகாள்பவர்களாக, பிறப்பாலும் இரத்தத்தாலும் சுத்தமானவர்களாக, 
உன்னிடம் அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களாக, தகுதியில் உன்ைனப் 
ேபாலேவ இருப்பவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறாயா?  
 
 ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, அரசர்களின் ெவற்றிகளுக்கு நல்ல 
ஆேலாசைனகேள காரணம். ஓ குழந்தாய் {யுதிஷ்டிரா}, உனது நாடு, 
சாத்திரங்கைளக் கற்று தங்கள் ஆேலாசைனகைள ரகசியமாக 
ைவத்துக் ெகாள்ளும் அைமச்சர்களால் காக்கப்படுகிறதா? எதிrகள் 
அைத பலவனீப்படுத்தாமல் இருக்கின்றார்களா? நீ தூக்கத்திற்கு 
அடிைமயாகாமல் இருக்கிறாயா? சrயான ேநரத்தில் விழிக்கிறாயா? 
லாபம் விைளவிக்கும் ேதடுதல்கைள, இரவின் கைடசி 
மணிேநரங்களில் நிைனத்து, அடுத்த நாள் நீ என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும் என்றும் என்ன ெசய்யக்கூடாெதன்றும் தரீ்மானிக்கிறாயா? 
 
 எைதயும் தனிைமயாக நீேய தரீ்மானிக்காமலும், அேத 
ேநரத்தில் பல ேபrடம் ஆேலாசைன ேகட்காமலும் இருக்கிறாயா? நீ 
ெசய்ய நிைனக்கும் ஆேலாசைனகைள உனது நாடு அறியாமல் 
இருக்கிறதா? சிறிய சாதைனயும், ெபrய பயனும் உள்ள 
காrயங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து அப்படிப்பட்டவற்ைற இைடயூறு 
வராதவாறு விைரவாகச் ெசய்கிறாயா? உழவர்கைள உனது 
பார்ைவயில் இருந்து விலக்காமல் இருக்கிறாயா? அவர்கள் 
உன்ைன அணுக அச்சமில்லாமல் இருக்கிறார்களா? நீ உனது 
காrயங்கைள நம்பிக்ைகக்குrய தூய்ைமயானவர்கைளயும், 
அனுபவம் ெகாண்டவர்கைளயும் ெகாண்டு ெசய்கிறாயா? ஓ வரீ 
மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, உன்னால் சாதிக்கப்பட்ட சாதைனகைளயும் 
உன்னால் ெதாடங்கப்பட்டு முடியாத காrயங்கைள மட்டுேம மக்கள் 
அறிந்து, ெதாடங்கப்படாதைதயும், ஆேலாசைனயில் உள்ளைதயும் 
அறியாமல் இருக்கிறார்களா?  
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 இளவரசர்களுக்கும், பைடகளின் தைலவர்களுக்கும், 
கல்வியின் அைனத்துக் கிைளகைளயும், ஒழுக்க அறிவியைலயும் 
கற்றுக் ெகாடுக்க அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிrயர்கைள 
நியமித்திருக்கிறாயா? ஆயிரம் பாமரர்கைளக் ெகாடுத்து ஒரு கற்ற 
மனிதைன விைலக்கு வாங்கிக் ெகாள்கிறாயா? கற்ற மனிதன், 
நாட்டுக்குத் துயர் நிைறந்த காலங்களில் ெபரும் நன்ைமையச் 
ெசய்கிறான். உனது ேகாட்ைடகளில் எப்ேபாதும், ெசல்வமும், 
உணவும் ஆயுதங்களும், நீரும், ெபாறிகளும் கருவிகளும், 
இருக்கின்றனவா? அங்ேக ெபாறியாளர்களும் வில்லாளிகளும் 
இருக்கிறார்களா? புத்திசாலித்தனமும், வரீமும் ெகாண்ட ஒேர 
அைமச்சர்கூட, தனது ஆைசகைளக் கட்டுக்குள் ைவத்து, ஞானமும் 
நீதியும் ெகாண்டிருந்தானானால், அவனால் ஒரு மன்னனுக்ேகா 
அல்லது மன்னனின் மகனுக்ேகா ெபரும் வளைமையக் ெகாடுக்க 
முடியும். ஆைகயால், நான் உன்னிடம் ேகட்கிேறன். உன்னிடம் 
அப்படிப்பட்ட அைமச்சர் இருக்கிறாரா?  
 
 மூன்று உளவாளிகைளக் ெகாண்டு உனது எதிrயின் 
பதிெனட்டு{18} தரீ்த்தங்கைளக் {1.அைமச்சன், 2.புேராகிதன், 
3.இளவரசன், 4.தளபதி, 5.வாயில் காப்ேபாம், 6.அந்தப்புர அதிகாr, 
7.சிைறச்சாைல அதிகாr, 8.ெசல்வங்கைள வாங்கி  ைவப்பவன், 
9.ெசல்வங்கைள ெசலவழிப்பவன், 10.கட்டைளைய 
நிைறேவற்றுபவன், 11.நகர அதிகாr, 12.காrயங்கைள விதிப்பவன், 
13.நீதிபதி 14.சைப தைலவர், 15.தண்டைன அளிப்பவன், 
16.தண்டைனைய நிைறேவற்றுபவன், 17.எல்ைலக்காவலாளி, 
18.காட்டதிகாr} குறித்து அைனத்ைதயும் அறிந்து ெகாண்டு, பிறகு 
உன்னுைடய பதிைனந்து{15} தரீ்த்தங்கைளயும் {ேமற்கண்டதில் 
அைமச்சன், புேராகிதன், இளவரசன் நீங்கலாக மற்றது அைனத்தும்}  
அறிந்து ெகாண்ட பிறகு அந்த மூன்று உளவாளிகளும் தங்களுக்குள் 
ஒருவைர ஒருவர் அறியாமல் இருக்கின்றனரா? 
----------------- நாரதrன் விசாரைண -சபாபர்வம் பகுதி 5இ யில் 
ெதாடர்கிறது. 
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நாரதrன் விசாரைண - சபாபர்வம் பகுதி 5இ  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வம்) 

 "நாரதர் ெசான்னார், "ஓ 
எதிrகைளக் ெகால்பவேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, உனது எதிrகைள 
அவர்களுக்குத் ெதrயாமல் 
கவனத்துடன் கண்காணித்து 
வருகிறாயா? உன்னால் மதிக்கப்படும் 
உனது புேராகிதர், எளிைமயும், 
சுத்தமான இரத்தமும், புகழ் 
ெகாண்டவருமாக இருந்து, 
ெபாறாைம அற்றவராகவும், 
தாராளத்தன்ைம அற்றவராகவும் 
இருக்கிறாரா? கட்டைள இடும் 
அளவுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்தில், 
நன்னடத்ைதயுள்ள, புத்திசாலியான, வஞ்சைன அற்ற ஒரு 
பிராமணைன, ெநருப்பு முன்பான உனது தினசr சடங்குகளுக்காக 
நியமித்திருக்கிறாயா? அவர் சrயான ேநரத்தில் எப்ேபாெதல்லாம் 
ேஹாமங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதச் ெசால்கிறாரா? நீ 
நியமித்திருக்கும் ேசாதிடர் ெபாருள்களின் ெபாது அைமப்ைப 
அறியும் திறன் வாய்ந்தவரா? சகுனங்கைள அறிந்து 
ெசால்லத்தக்கவரா? இயற்ைகத் தடங்கல்கைள சமன்படுத்தவல்ல 
தகுதி வாய்ந்தவரா?  
 
 மதிப்புமிக்க அலுவல்கள் நைடெபறும் இடங்களில் 
மதிப்புக்குrய ேவைலயாட்கைள நியமித்திருக்கிறாயா? 
அலட்சியமான அலுவல்களில் அலட்சியமானவர்கைளயும் 
கீழ்ைமயான அலுவல்களில் கீழ்ைமயானவர்கைளயும் 
நியமித்திருக்கிறாயா? உயர்ந்த அலுவல்களில் 
வஞ்சைனயற்றவர்களாகவும், பரம்பைர பரம்பைரயாக 
நன்னைடத்ைதக்குப் ேபர் ேபான குடும்பங்களில் இருந்து 
வந்தவர்களாகவும், இயல்பானவர்களுக்கு ேமலான குணம் 
ெகாண்டவர்களாகவும் இருக்கும் அைமச்சர்கைள 
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நியமித்திருக்கிறாயா? உனது மக்கைள கடுைமயான மற்றும் 
ெகாடூரமான தண்டைனகள் ெகாடுத்து தண்டிக்காமல் இருக்கிறாயா? 
 
 ேமலும், ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, உனது 
அைமச்சர்கள் உனது கட்டைளயின் ேபrேலேய நாட்ைட 
ஆள்கிறார்களா? ேவள்விைய நடத்தும் புேராகிதர்கள் சில வழீ்ந்த 
மனிதர்களிடம் ேலசாகச் {ேமலும் அவர்களால் ேவள்விகைளச் 
ெசய்ய இயலாதவர்கள் என்று} ெசால்வது ேபாலவும், அல்லது 
கர்வம் ெகாண்ட கணவர்கைள மைனவிகள் ேலசாக எடுத்துக் 
ெகாண்டு அவமதித்து தன்னடக்கமற்றவர்களாக இருப்பது ேபால 
உனது அைமச்சர்கள் உன்ைன அவமதிக்காமல் இருக்கின்றனரா?  
 
 உனது பைடகளின் தளபதி ேபாதுமான நம்பிக்ைகயும், வரீமும், 
புத்திசாலித்தனமும், அைமதியும், நன்னடத்ைதயும், ெகாண்டு நல்ல 
பிறப்பாகப் பிறந்து, உனக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருந்து தகுதி 
வாய்ந்தவனாக இருக்கிறானா? அைனத்து வைகயிலும் 
திறன்வாய்ந்த, நன்னடத்ைதயுள்ள, ெபரும் வரீம் ெகாண்ட உனது 
பைடயின் தைலைம அதிகாrகைள மrயாைதயுடன் கருதியும் 
நடத்தியும் வருகிறாயா? உனது பைடகளுக்குத் ேதைவயான 
சலுைககைளயும், ஊதியத்ைதயும் குறித்த ேநரத்தில் ெகாடுத்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறாயா? இவற்ைற {சலுைக + ஊதியம்} 
ெகாடுக்காதிருந்து அவர்கைள ஒடுக்காமல் இருக்கிறாயா? 
ஊதியத்ைத நிலுைவயில் ைவப்பதாலும், சலுைககைள முைறயான 
குறித்த ேநரங்களில் ெகாடுக்காமல் நிைனத்த ேநரங்களில் 
ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருந்தாலும், பைடகைளக் கலகம் ெசய்ய 
ைவக்கும் என்றும், இதுேவ தைீமகளில் ெபரும் தைீம என்று 
கற்றவர்கள் கருதுகிறார்கள் என்பைதயும் அறிந்திருக்கிறாயா? 
 
 உயர் குடி மனிதர்களில் ெபரும்பாலானவர்கள் உன்னிடம் 
அர்ப்பணிப்புடனும், ேபாrல் உனக்காக தங்கள் உயிைரக் ெகாடுக்க 
தாயாராகவும் இருக்கிறார்களா? பைடையப் ெபாறுத்தவைர எந்தக் 
கட்டுப்பாடும் இல்லாத ஒருவன் தான் நிைனத்தவாறு 
உத்தரவிட்டுக்ெகாள்ள நீ அனுமதிக்காமல் இருக்கிறாயா? உனது 
பணியாட்களில் யாராவது, தனித்திறைமயுடன் ஒரு சாதைனையச் 
ெசய்த பிறகு, உன்னிடம் கூடுதல் மrயாைதயாக கூடுதல் 
உணைவயும் கூடுதல் ஊதியத்ைதயும் அைடவதில் ஏமாற்றம் 
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ெகாள்ளாமல் இருக்கின்றனரா? கற்ற எளிைமயானவர்கைளயும், 
அைனத்து வைக அறிவிலும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கைளயும் 
சrயானபடி ெசல்வங்கைளப் பrசளித்தும், அவரவர் தகுதிக்ேகற்ப 
மrயாைத ெகாடுத்தும் ெகௗரவித்து வருகிறாய் என நான் 
நம்புகிேறன். 
 
 ஓ பாரதகுலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, உனக்காகத் 
தங்கள் உயிைரக் ெகாடுத்தவர்கள் மற்றும் உனது காrயத்ைதச் 
ெசய்யப்ேபாய் துன்பத்துக்குள்ளானவrன் மைனவிமாைரயும், 
பிள்ைளகைளயும் தாங்கி வருகிறாயா? ஓ பிருைதயின் {குந்தியின்} 
மகேன {யுதிஷ்டிரா}, ேபாrல் உன்னால் வழீ்த்தப்பட்ட எதிr, 
பலவனீப்பட்ேடா அல்லது உனது பாதுகாப்ைப நாடிேயா வந்தால், 
அவைன தந்ைதயின் பாசத்துடன் ேபணிப் பாதுகாக்கிறாயா? ஓ 
பூமியின் தைலவேன {யுதிஷ்டிரேன}, அைனத்து மனிதர்களுக்கும் 
சமமானவனாக இருந்து, அவர்கள் எளிதாக பயமற்று ஒரு 
தாையேயா அல்லது தந்ைதையேயா அணுகுவது ேபால உன்ைன 
அணுகும் வைகயில் நீ நடந்து ெகாள்கிறாயா? ஓ பாரதகுலத்தின் 
காைளேய,  உனது எதிrயின் துயைரக் ேகட்டவுடன், ேநரத்ைதக் 
கடத்தாமல் உனது முப்பைடகைளயும் நிைனத்துப் பார்த்து, 
அவற்ைற அங்ேக நடத்திச் ெசல்கிறாயா? ஓ எதிrகைள 
ஒடுக்குபவேன, ேநரம் வந்ததும், அைனத்து சகுனங்கைளயும் கண்டு, 
அவற்ைறயும் கருத்தில் ெகாண்டு, ஒரு தரீ்மானத்துக்கு வந்து, 
ெவற்றிைய அளிக்கும் பனிெரண்டு மண்டலங்கைளயும் {ேசமிப்பு, 
மைறவிடம், ேபான்றைவயும் பைடவரீர்கள் ஊதியத்ைத 
முன்பணமாகக் ெகாடுத்தல் ஆகியைவயும்} குறித்துக் ெகாண்டு 
பைடகைள நடத்துகிறாயா? 
 
----------------- நாரதrன் விசாரைண -சபாபர்வம் பகுதி 5ஈ யில் 
ெதாடர்கிறது. 
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நாரதrன் விசாரைண - சபாபர்வம் பகுதி 5ஈ  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வம்) 

 "நாரதர் ெசான்னார், "ஓ 
எதிrகைளக் ெகால்பவேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, எதிrயின் முக்கிய 
அதிகாrகளுக்கு அவர்கள் 
தகுதிக்ேகற்ப நைககைளயும், 
ரத்தினங்கைளயும் எதிr 
அறியாதவாறு ெகாடுத்து 
வருகிறாயா? ஓ பிருைதயின் 
{குந்தியின்} மகேன {யுதிஷ்டிரா}, 
முதலில் உனது ஆன்மாைவ ெவற்றி 
ெகாடு, உனது புலன்கைள உனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்த 
பின்பு, உனது எதிrகள் எந்த 
மாதிrயான ஆைசளுக்ெகல்லாம் அடிைமயாக இருக்கிறார்கள் 
என்பைத அறிந்து ெவற்றி ெகாள்ள முைனகிறாயா? நீ எதிrைய 
ேநாக்கி பைடைய நடத்திச் ெசல்லும் முன், நான்கு கைலகளான 
{1}ேவற்றுைமைய அகற்றல், {2}பrசளித்தல், {3}ஒற்றுைமயின்ைமைய 
விைளவித்தல், {4}பலத்ைதப் பிரேயாகம் ெசய்வது ேபான்ற 
உபாயங்கைளக் கைடப்பிடிக்கிறாயா? ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, 
முதலில் உனது நாட்ைடப் பலப்படுத்திய பிறகு நீ எதிr நாட்டின் மீது 
பைடெயடுக்கிறாயா? அப்படி எதிrைய ேநாக்கி பைடெயடுத்து 
ெசன்ற பிறகு, மிகுந்த சக்திையப் பயன்படுத்தி ெவற்றிைய அைடயப் 
பாடுபடுகிறாயா? அவர்கைள ெவற்றி ெகாண்ட பிறகு, அவர்கைள 
கவனத்துடன் பாதுகாக்கிறாயா? உனது பைடகள், வழக்கமான 
துருப்புகள் {1}, கூட்டணி துருப்புகள் {2}, கூலிப்பைடயினர் {3}, 
வழக்கமில்லாத ஒழுங்கற்ற பைடகள் {4} என நான்கு வைக 
துருப்புகைளயும், ரதங்கள் {1}, யாைனகள் {2}, குதிைரகள் {3}, 
அதிகாrகள் {4}, காலாட்பைட {5},  பணியாட்கள் {6}, நாட்ைடப் பற்றிய 
ெதளிந்த ஞானம் ெகாண்ட ஒற்றர்கள் {7}, ேமன்ைமயான 
அதிகாrகளால் நன்கு பழக்கப்பட்டு எதிrகளிடம் ெகாடிகைளச் 
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சுமந்து ெசல்ேவார் {8} ஆகிய எட்டு அங்கங்கைளயும் 
ெகாண்டிருக்கிறதா? 
 
 ஓ எதிrகைள ஒடுக்குபவேன, ஓ மாமன்னா {யுதிஷ்டிரா}, எதிr 
நாட்டின் பயிர் அறுப்பு காலத்ைதயும், பஞ்ச காலத்ைதயும் {பயிைரக் 
காப்பாற்றும் காலத்ைதயும்} கருதாமல் எதிrகைளக் ெகால்கிறாயா? 
ஓ மன்னா, உனது பணியாட்களும், முகவர்களும், உனது நாட்டிலும், 
எதிrகள் நாட்டிலும் ெதாடர்ந்து தங்கள் தங்கள் கடைமகைளயாற்றி, 
ஒருவைர ஒருவர் பாதுகாத்துக் ெகாள்கிறார்கள், என நான் 
நம்புகிேறன். ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, உனது உணவு, நீ அணியும் 
ஆைடகள், நீ பயன்படுத்தும் வாசைன திரவியங்கள் ஆகியவற்ைறப் 
பார்த்துக்ெகாள்ள நம்பிக்ைகயான பணியாட்கைள 
நியமித்திருக்கிறாய், என நான் நம்புகிேறன். ஓ மன்னா, {யுதிஷ்டிரா} 
உனது கருவூலம் {ெபாக்கிஷம்}, தானியக் களஞ்சியம், ெதாழுவங்கள் 
{மாட்டுத் ெதாழுவம், குதிைரக் ெகாட்டைக ேபான்றைவ}, 
பைடக்கலன்கள், ெபண்களின் அந்தப்புரங்கள் ஆகியைவ உனது 
நன்ைமைய விரும்பி உனக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கும் 
பணியாட்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன, என நான் 
நம்புகிேறன். ஓ ஏகாதிபதிேய, {யுதிஷ்டிரேன} முதலில், உனது 
வடீ்டுப் பணியாட்களிடம் இருந்தும், ெபாது பணியாட்களிடம் 
இருந்தும், உனது உறவினர்களின் பணியாட்களிடம் இருந்தும், 
உன்ைன நீ பாதுகாத்துக் ெகாண்டும் உனது உறவினர்களால் உனது 
பணியாட்கைளப் பாதுகாத்துக் ெகாண்டும் வருகிறாய், என நான் 
நம்புகிேறன். ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, காைலயில், நீ மதுவுக்கும், 
விைளயாட்டுகளுக்கும், ெபண்களுக்கும் ெசலவு ெசய்யும் 
மிதமிஞ்சிய ெசலவுகைளக் குறித்து, உனது பணியாட்கள் உன்னிடம் 
ேபசாமல் இருக்கிறார்களா? எப்ேபாதும் உனது ெசலவு, உனது 
வருமானத்தில் நாலில் ஒரு பாகத்திேலா, மூன்றில் ஒரு 
பாகத்திேலா அல்லது அைர பாகத்திேலா முடிகிறதா? உணவு, 
ெசல்வம், உறவினர், மூத்தவர், வணிகர், முதியவர், மற்ற கிைளகள், 
துயரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆகிேயாைர எப்ேபாதும் ஆதrத்து 
வருகிறாயா? உனது வரவு ெசலவுகைளக் கவனித்துக் ெகாள்ள 
உன்னால் நியமிக்கப்பட்ட கணக்கர்களும் {accountants} எழுத்தர்களும் 
{clerks}, ஒவ்ெவாரு நாளும் காைலயில் உன்னிடம் வரவு ெசலவுகள் 
குறித்த மதிப்படுகைள அளிக்கிறார்ீ களா? காrயங்கைளச் சாதிக்கும் 
பணியாட்கைளயும், உனது நன்ைமக்காகத் தங்கைள 
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அர்ப்பணித்திருப்பவர்கைளயும், புகழ் ெபற்றவர்கைளயும் 
அவர்களிடம் குற்றம் இல்லாதேபாேத அவர்கைள அதிகாரங்களில் 
இருந்து விலக்காமல் இருக்கிறாயா? 
 
 ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, ேமன்ைமயானவர்கள், 
அலட்சியமானவர்கள், கீழ்ைமயானவர்கள் ஆகிேயாைர ேசாதைன 
ெசய்த பிறகு, அவர்கைளத் தகுந்த அலுவலங்களில் நியமிக்கிறாயா? 
ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, திருடர்கைளேயா, சலனத்துக்கு 
ஆட்படுபவர்கைளேயா, பைகயுள்ளவர்கைளேயா, வயதில் 
இைளயவர்கைளேயா உனது பணியில் நியமிக்காமல் இருக்கிறாயா? 
திருடர்களாலும், ேபராைசக்காரர்களாலும், சிறுவர்களாலும், 
ெபண்களாலும் உனது நாட்டுக்குத் ெதால்ைல ேநராமல் பார்த்துக் 
ெகாள்கிறாயா? உனது நாட்டில் இருக்கும் உழவர்கள் திருப்தியுடன் 
இருக்கிறார்களா? ேவளாண்ைம வான்மைழைய மட்டும் 
நம்பியிராமல், ெபrய குளங்களும் ஏrகளும் நாடு முழுவதும் 
தகுந்த இைடெவளி ெகாண்ட தூரங்களில் கட்டப்பட்டுள்ளனவா? 
உனது நாட்டின் உழவர்களுக்கு விைதேயா உணேவா 
பற்றாக்குைறயில்லாமல் இருக்கின்றனவா? உழுபவர்களுக்கு 
அன்புடன் நூற்றுக் கணக்கில் கடன் {விைத ெநல்கைள} ெகாடுத்து, 
அதிகமாக இருப்பதில் நான்காவைத எடுத்துக் ெகாள்கிறாயா? {4% 
வட்டி என்று நிைனக்கிேறன். ஆங்கிலத்தில் Grantest thou with kindness 
loans (of seed-grains) unto the tillers, taking only a fourth in excess of every measure 
by the hundred?  என்று வருகிறது} 
 
 ஓ குழந்தாய் {யுதிஷ்டிரா}, நான்கு ெதாழில்களான, 
{1}விவசாயம், {2}வணிகம், {3}கால்நைட வளர்த்தல், {4}வட்டிக்கு கடன் 
ெகாடுத்தல் ஆகியைவ ேநர்ைமயான மனிதர்களால் 
நடத்தப்படுகின்றனவா? ஓ ஏகாதிபதிேய {யுதிஷ்டிரா} இவற்றிேலேய 
உனது மக்களின் மகிழ்ச்சி அடங்கியிருக்கிறது. ஓ மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, வரீர்களும் ஞானவான்களுமான ஐந்து மனிதர்கைள, 
நகரம் {1}, ேகாட்ைட {2}, வணிகர் {3}, உழவர் {4}, குற்றவாளிகைளத் 
தண்டித்தல் {5}, ஆகிய ஐந்து அலுவலகங்களில் நியமித்து, 
அவர்கைள {அந்த ஐவைர} நாட்டின் நன்ைமக்காக 
ஒருவருக்ெகாருவர் ஒற்றுைமயுடன் ேவைல ெசய்ய ைவக்கிறாயா? 
உனது நகரங்களின் பாதுகாப்புக்காக, கிராமங்கைள நகரங்கள் 
ேபாலவும், சிறுகிராமங்களும் புறநகர்களும் கிராமங்கள் ேபாலவும் 
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ெசய்யப்பட்டிருக்கின்றனவா? இைவெயல்லாம் உனது ேநரடிக் 
கண்காணிப்பில் ெசய்யப்பட்டு, உனது முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
இருக்கின்றனவா? உனது நகரத்ைதக் ெகாள்ைளயிடும் 
ெகாள்ைளயரும் திருடர்களும், உனது நகர்க்காவலர்களால் உனது 
நாட்டின் சமமான மற்றும் சமமற்றப் {ேமடு பள்ளமான} 
பகுதிகளிலும் பின்ெதாடரப்படுகிறார்களா? ெபண்கைள ஆறுதலுடன் 
நடத்துகிறாயா? அவர்களுக்கு உனது ஆட்சியில் பாதுகாப்பு 
இருக்கிறதா? அவர்களிடம் {ெபண்களிடம்} நீ எந்த நம்பிக்ைகயும் 
ெகாள்ளாமல், அவர்கள் {ெபண்கள்} எதிrல் எந்த ரகசியத்ைதயும் 
ெவளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறாயா? 
 
 ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, ஏதாவது ஆபத்ைதக் 
ேகள்விப்பட்டாலும், அது குறித்து சிந்தித்த பிறகு, அந்தப்புரங்களில் 
அைனத்து இன்பங்கைளயும் அனுபவித்துக் ெகாண்டு 
படுத்துக்கிடக்காமல் இருக்கிறாயா? இரவின் இரண்டாவது மற்றும் 
மூன்றாவது பிrவுகளில் {மாைல 6 மணி முதல் காைல 6 மணி 
வைர 12 மணி ேநரங்கைள நான்காகப் பிrத்து, முதல் பிrவு (ஜாமம்) 
மாைல ேநரமாதலால் (6.00 - 9.00) தூங்காமல், இரண்டாவது பிrவு 
(ஜாமம்) {9.00 - 12.00) மற்றும் மூன்றாவது பிrவு (ஜாமம்) (12.00 - 3.00)ல்} 
தூங்கி, நான்காவது பிrவில் {(ஜாமத்தில்) 3.00-6.00 மணிக்குள்} 
அறத்ைதயும் ெபாருைளயும் சிந்தித்து எழுகிறாயா? ஓ பாண்டுவின் 
மகேன {யுதிஷ்டிரா}, சrயான ேநரத்தில் படுக்ைகயில் இருந்து 
எழுந்து, நன்றாக உடுத்திக் ெகாண்டு, அதிர்ஷ்டமான ேநரங்கைள 
அறிந்த அைமச்சர்கள் துைணயுடன் உன்ைன உனது மக்களுக்கு 
காட்சியளிக்கிறாயா? ஓ எதிrகைள நசுக்குபவேன, ைககளில் 
வாளுடனும், பல ஆயுதங்களுடனும் இருக்கும் சிவப்பு ஆைட 
உடுத்தியவர்கள் {ெமய்காப்பாளர்கள்}, உன்ைனக் காப்பதற்காக 
உனது அருகில் இருக்கிறார்களா? 
 
 ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, தண்டைனக்குத் உகந்தவர்களிடமும், 
வழிபாட்டுக்குத் தகுந்தவர்களிடமும், உன்னிடம் அன்புடன் 
இருப்பர்களிடமும், உன்ைன விரும்பாதவர்களிடமும், நீதி ேதவன் 
{தர்மேதவன், யமன்} ேபால சமமாக நடந்து ெகாள்கிறாயா? ஓ 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன {யுதிஷ்டிரா}, மருந்துகளாலும், 
பத்தியங்களாலும், உடல்ேநாையயும், ெபrயவர்கள் அறிவுைரகளால் 
மன ேநாையயும் குணப்படுத்திக் ெகாள்கிறாயா? உனது 
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ஆேராக்கியத்ைதக் கண்காணிக்கும் மருத்துவர்கள் எட்டு வைக 
சிகிச்ைசகைள அறிந்து உன்னிடம் பிைணப்புடனும், 
அர்ப்பணிப்புடனும் இருக்கிறார்களா? ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, 
உன்னிடம் வந்த வாதி, பிரதிவாதிகளிைடேய ேபராைசயாேலா, 
அறியாைமயாேலா, கர்வத்தாேலா முடிவு காணமுடியாத நிைலயில் 
அகப்படாமல் இருக்கிறாயா? ேபராைசயாேலா, அறியாைமயிேலா, 
உனது பாதுகாப்ைப நாடி நம்பிக்ைகயுடனும் அன்புடனும் 
வந்தவர்கைள ஏமாற்றாமல் இருக்கிறாயா? எதிrகளால் ெபாருள் 
ெகாடுத்து {லஞ்சம் ெகாடுத்து}வாங்கப்பட்டு உனது ஆட்சியில் 
வசிக்கும் மக்கள், ஒன்றாகச் ேசர்ந்து, உன்னிடம் பைக ெகாள்ளாமல் 
இருக்கிறார்களா? உனது எதிrகளில் தளர்ந்தவர்கள், உனது 
ஆேலாசைனகளாலும் வலிைமயான துருப்புகளாலும் எப்ேபாதும் 
நசுக்கப்படுகிறார்களா? உனது நாட்டின் முக்கியத் தளபதிகள் 
உன்னிடம் அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கிறார்களா? அவர்கள் உனது 
உத்தரவின் ேபrல் அவர்களது உயிைரக்கூட உனக்காகத் தர 
சித்தமாக இருக்கிறார்களா? 
 
---------------நாரதrன் விசாரைண- சபாபர்வம் பகுதி 5உ ெதாடர்கிறது..... 
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நாரதrன் விசாரைண - சபாபர்வம் பகுதி 5உ  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வம்) 

 "நாரதர் ெசான்னார், "நீ 
பிராமணர்கைளயும், 
ஞானிகைளயும் அவர்களது 
தரத்துக்கு ஏற்றபடியும், கல்வியின் 
பல கிைளகளில் அவர்கள் 
அைடந்த தகுதியின் 
அடிப்பைடயிலும் வழிபடுகிறாயா? 
உனக்கு முன்ேப இருந்த 
மனிதர்களால் பயிலப்பட்ட மூன்று 
ேவதங்கைள அடிப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட அறத்தில் உனக்கு 
நம்பிக்ைக இருக்கிறதா? 
அவர்களால் பின்பற்றப்பட்ட பழக்க 
வழக்கங்கைள நீயும் 
பின்பற்றுகிறாயா? சாதித்த பிராமணர்கள் னது இல்லத்தில் உ
சத்துள்ள அற்புதமான உணவால் உனது பார்ைவயில் 
ெகாண்டாடப்படுகிறார்களா? அந்த ிருந்தின் டிவில் பணம் வ மு
சம்பந்தமான பrசுகைள அவர்கள் ெபறுகிறார்களா? ஆைசகைள 
உன் மு  கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்து ெகாண் , மனதில் ழு க் டு
ஒருைமயுடன், வஜேபயம் மற்றும் புண்டrகம் 
{Vajapeya and Pundarika} என்ற ேவள்விகைள அதன் முழு சடங்குகளுடன் 
ெசய்ய முயற்சிக்கிறாயா?  
 
 உனது ர்களுக்கும், த்தவர்களுக்கும், உறவின மூ
முதியவர்களுக்கும், ேதவர்களுக்கும், துறவிகளுக்கும், 
பிராமணர்களுக்கும், மக்களுக்கும் நன்ைமையச் ெசய்து ெகாண்டு 
கிராமங்களில் இருக்கும் ெநடிய (ஆல) மரங்களுக்கும் நீ தைல 
வணங்குகிறாயா? ஓ பாவமற்றவேன {யுதிஷ்டிரேன}, யாருைடய 
துன்பத்துக்கும் ேகாபத்துக்கும் காரணமாய் நீ இருக்கிறாயா? மூன்று 
அதிர்ஷ்டமான கன ைள அருளும் புேராகிதர்கள் உனது அருகில் ிக  
இருக்கிறார்களா? ஓ பாவமற்றவேன {யுதிஷ்டிரேன}, நான் 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://1.bp.blogspot.com/-iBLXcgXpFtc/UjKCcMoYgFI/AAAAAAAADaI/kErr7LfZX6Y/s1600/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D1.�


ெசான்னவாறு உனது நாட்டங்களும் பயிற்சிகளும் இருக்கின்றனவா?  
இைவக  {ேமேல ெசான்னைவகள்} ஒருவனது புகைழ பரப்பி, ள்  
அறம், இன்பம் மற்றும் ெபாருளுக்குக் காரணமாக இருந்து 
 வாழ்வின் நீட்சிைய ேமம்படுத்தும். நான் ேமற்ெசான்ன வழிகளில் 
தன்ைன அைமத்துக் ெகாள்பவன், தனது நாடு துயரத்திேலா அல்லது 
பாதிக் பட்ேடா இருப்பைதக் காண ாட்டான்; ந்த ஏகாதிபதி கப்  ம அ
முழு உலகத்ைதயும் ெவன்று, உயர்ந்த இன்பநிைலைய 
அனுபவிப்பான். 
 
 ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, சாத்திரமறியா அைமச்சர்களின் 
ேபராைச ெகாண்ட ெசயலால், நன்னடத்ைதயுள்ள, தூய ஆன்மா 
ெகாண்ட, ாைதக்கு  நபர் யாரும், ெபாயக் குற்றச்சாட்டின் மrய rய
ேபrேலா, திருட்டு காரணமாகேவா ப ழாக்கப்படாமல்,  ா
ெகால்லப்படாமல் இருக்கிறார்கள் என்று ான் நம்புகிேறன். ஓ ந
மனிதர்களில் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, உனது அைமச்சர்கள் 
ேபராைசயின் காரணமாக ெசல்வத்துடன் பிடிபட்ட உண்ைமயான 
திருடர்கைள தப்ப விடவில்ைல என நான் நம்புகிேறன். ஓ பாரதா 
{யுதிஷ்டிரா}, உனது அைமச்சர்கைள லஞ்சத்தால் ெவல்ல முடியாது 
என்றும், ஏைழ பணக்காரனிைடேய நடக்கும் சச்சரவுகளில் அவர்கள் 
தவறு ெசய்ய மாட்டார்கள் என்றும் நான் நம்புகிேறன். மன்னர்கள்  
ஆட்படக்கூடாத பதின்நான்கு{14} தைீமகளான நாத்திகம் {1}, 
ெபாய்ைம {2}, ேகாபம் {3}, விழிப்பற்ற நிைல {அஜாக்கிரைத} {4}, 
காலம் கடத்துதல் {5}, ஞானமுள்ேளாைர சந்திக்காமலிருத்தல் {6}, 
ஒன்றும் ெசய்யாது சும்மா இருத்தல் - ேசாம்பல் {Idle} {7}, மன 
அைமதியின்ைம {ஐம்புலன்களுக்கு உட்படுதல்} {8}, ஒேர மனிதrடம் 
{தான் மட்டும்} மட்டும் ஆேலாசைன ெசய்வது {9}, ெபாருள் குறித்த 
அறிவியைல றியாதவர்களிடம் ஆேலாசைன ெபறுவது {10}, ஒரு அ
தரீ்க்கப்பட்ட திட்டத்ைத ைகவிடுவது {11}, ஆேலாசைனைய க்  
ரகசியமாக ைவத்துக் ெகாள்ளாது ெவளிப்படுத்துதல் {12}, 
நன்ைமக்கான மங்கள காrயங்கைளச் ெசய்யாைம {13}, எைதயும் 
சிந்திக்காமல் ெசய்வது {14} - ஆகியவற்றில் இருந்து  நீ விடுபட்டு 
இருக்கிற ா? ஓ மன்னா இ ற்றால், ஏகாதிபதிகள் பாழை ாமல் ாய வ டய
தங்கள் அrயைணயில் நிைலத்தும் இருப்பார்கள். உனது 
ேவதகல்வி, உனது ெசல்வம் மற்றும் சாஸ்த்திர ஞானம், திருமணம் 
ஆகியைவ கனி ெகாடுத்திருக்கின்றனவா?" என்ற ேகட்டார் {நாரதர்}. 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "முனிவர் முடித்ததும், 
யுதிஷ்டிரன், "ஓ முனிவேர, எப்படி ேவதம், ெசல்வம், மைனவி, 
சாத்திர ஞானம் ஆகியைவ கனி ெகாடுக்கின்றன," என்று ேகட்டான். 
 
 அதற்கு முனிவர் {நாரதர்}, "ேவதங்கள், அைதப் படித்து முடித்து, 
அக்னிேஹாத்ரமும், ேவள்விகளும் ெசய்ய ஆரம்பித்ததும் கனிையக் 
ெகாடுக்கிறது. ெசல்வம், ஒருவன் அைத அனுபவித்து பிறகு அைதத் 
தானமாகக் ெகாடுக்கும்ேபாது கனிையக் ெகாடுக்கிறது. ஒரு 
மைனவி, அவள் பயன்படும்ேபாதும், பிள்ைளகைளத் ெபறும்ேபாதும் 
கனி ெகாடுக்கிறாள். சாத்திர ஞானம்,  அடக்கத்தினாலும், 
நன்னடத்ைதயாலும் கனி ெகாடுக்கிறது," என்றார். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அந்தப் ெபரும் துறவியான 
நாரதர், யுதிஷ்டிரனிடம் அப்படிப் பதிலுைரத்து ேமலும் அந்த 
ஆட்சியாளனிடம், "ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, சமூகத்தின் வrகளில் 
இருந்து சம்பளம் ெகாடுக்கப்படும் உனது அரசாங்கத்தின் 
அதிகாrகள், லாபத்தின் மீது இருக்கும் விருப்பத்தால் உந்தப்படாமல், 
ெவகுதூரத்தில் இருந்து வரும் வணிகர்களிடம் இருந்து சrயான 
நிலுைவகைளத்தான் {சுங்கத்ைதத் தான்} வசூலிக்கிறார்களா? ஓ 
மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, உனது நாட்டுக்கும் தைலநகருக்கும் 
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வரும் வணிகர்கள், ேபாலி காரணங்கள் 
மூலம் ஏமாற்றப்படாமல் (ெபாருள் வாங்குபவர்களாலும் 
{நுகர்ேவாராலும்}, அதிகாrகளாலும் {அரசாங்கத்தாலும்}) 
மrயாைதயாக நடத்தப்படுகிறார்களா? 
 
 ஓ ஏகாதிபதி {யதிஷ்டிரா}, ெபாருளாதாரக் ேகாட்பாடுகைள 
அறிந்த முதிேயார்கள் ெசால்லும் அறம் மற்றும் ெபாருள் 
சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் நிைறந்த வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்கிறாயா? விவசாய உற்பத்தி, பசுக்கள், கனிகள் மற்றும் மலர்கள் 
ெபருகவும் அறம் வளரவும் பிராமணர்களுக்கு ேதனும், ெதளிந்த 
ெநய்ையயும் பrசாகக் ெகாடுக்கிறாயா? ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
உன்னால் நியமிக்கப்பட்ட ைகவிைனஞர்கள் மற்றுக் 
கைலஞர்களுக்கு, நான்கு மாதத்திற்கு ேவண்டிய அளவு 
ேவைலக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளயும், அவர்களது 
கூலிையயும் முன்ேப ெகாடுக்கிறாயா? உன்னால் 
நியமிக்கப்பட்டவர்கள் ெசய்த ேவைலையக் கண்டு, அவர்கள் 
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சிறப்ைப நல்ல மனிதர்கள் முன்னிைலயில் பாராட்டி, பrசளித்து, 
அவர்களுக்கு உrய மrயாைதையக் ெகாடுக்கிறாயா? 
 
 ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரா}, யாைனகள், 
குதிைரகள், ரதங்கள் குறித்த விஷயங்களில் (முனிவர்களின்) 
பழெமாழிகைளப் {aphorism} பின்பற்றுகிறாயா? ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய {யுதிஷ்டிரா}, நகருக்கும் ெசறிவூட்டப்பட்ட இடங்களுக்கும் 
பயன்படும், ஆயுத அறிவியல், ேபாrல் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் 
குறித்த பழெமாழிகளும், உனது சைபயில் படிக்கப்படுகிறதா? ஓ 
பாவமற்றவேன {யுதிஷ்டிரா}, அைனத்து புதிர் நிைறந்த 
மந்திரங்கைளயும், அைனத்து எதிrகைள அழிக்கும் விஷங்களின் 
ரகசியங்கைளயும் அறிந்து ைவத்திருக்கிறாயா? ெநருப்பு, பாம்புகள், 
மற்றும் உயிருக்கு நாசத்ைத விைளவிக்ககூடய மற்ற மிருகங்கள், 
ராட்சசர்கள் ஆகிேயாrடம் இருக்கும் பயத்தில் இருந்து நாட்ைடப் 
பாதுகாக்கிறாயா? அைனத்துக் கடைமகைளயும் அறிந்த நீ, உனது 
தந்ைத, குருடர், ஊைம, முடவர், ஒரு குைலந்தவர் 
{அவலட்சணமானவர்}, நண்பர்கள் இல்லாதவர்கள், வடீில்லாத 
துறவிகள் ஆகிேயாைர ஆதrத்து வருகிறாயா? ஓ ஏகாதிபதி, 
உறக்கம் {1), ேசாம்பல் {2}, அச்சம் {3}, ேகாபம் {4}, மன பலவனீம் {5}, 
காலம் கடத்துதல் {6} என்ற ஆறு தைீமகைள 
ெவளிேயற்றிவிட்டாயா? 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், சிறுப்பு மிகுந்த குருக்களின் 
காைள {யுதிஷ்டிரன்}, அந்த பிராமணர்களில் சிறந்தவrன் 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, அவைரப் {நாரதைரப்} பணிந்து வணங்கி, 
அவரது பாதங்கைள வழிபட்டான். அவர் {நாரதர்} ேகட்ட 
அைனத்திலும் திருப்தி ெகாண்ட அந்த ஏகாதிபதி, ெதய்வகீ உருவில் 
இருந்த நாரதrடம், "நீர் வழிகாட்டிய படிேய நடந்து ெகாள்கிேறன். 
உமது அறிவுறுத்தலால் எனது ஞானம் விrந்திருக்கிறது 
{வளர்ந்திருக்கிறது}," என்று ெசால்லிய அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} 
அவர் ெசான்ன ஆேலாசைனகளுக்கு ஏற்ப நடந்து ெகாண்டு, 
*கடல்கைளக் கச்ைசயாக அணிந்த முழு உலைகயும் சrயான 
ேநரத்தில் ெபற்றான். நாரதர் மறுபடியும் {யுதிஷ்டிரனிடம்}, 
"பிராமணர்கள், க்ஷத்திrயர்கள், ைவசியர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் 
ஆகிய நான்கு வைககைளக் காக்கும் ெபாறுப்பில் 
நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் மன்னன், அவனது நாட்கைள மகிழ்ச்சியாகக் 
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கடத்தி, இதற்குப் பிறகு அவன் சக்ரனின் {இந்திரனின்} உலகத்ைத 
(விண்ணுலகத்ைத) அைடவான்.”{என்றார் நாரதர்}. 
---------------------------------------------------------------- 
*கடல்கைள கச்ைசயாக அணிந்த முழு உலைகயும்..... 
 

 இதிலிருந்து நாம் அறிவது 
என்னெவனில், இந்த மஹாபாரதம் 
இயற்றப்பட்டு குைறந்தது 4500 
வருடங்களாவது இருக்கும் என 
கணிக்கப்படுகிறது. அத்தைகய 
ெதான்ைமவாய்ந்த காலத்திேலேய இந்த 
பூமியின் வடிவானது தட்ைடயானது அல்ல 
என்று  இந்த பாரத கண்டத்திலுள்ள அறிஞர் 
ெபருமக்களால் அறியப்பட்டுள்ளது 

என்பதைன நாம் உணரலாம். 
 
 வியாசர், கடல்கைள என்று 
பன்ைமயில் சுட்டிக்காட்டுகிறார். கடல் 
ஒேர பரப்பாக இருந்தாலும், ேவறு ேவறு 
இடங்களில் ேவறு ேவறு ெபயர்களிேலேய 
அைழக்கப்படுகிறது. அைதேயச அப்படி 
பன்ைமயாகச் சுட்டிக் காட்டுகிறார் என்று ஏற்கலாம். 
 
தற்காலத்தில் அவற்றின் {கடல்களின்} ெபயர்கள் சில... 
 
 இந்திய ெபருங்கடல், அட்லாண்டிக் ெபருங்கடல், பசிபிக் 
ெபருங்கடல் ஆகிய ெபருங்கடல்களாகவும், அரபிக் கடல் ேபான்ற 
சில சிறுங்கடல்களாகவும், வங்காள விrகுடா ேபான்ற 
வைளகுடாக்களாகவும் உலைகச் சுற்றிய கடலானது 
நிலப்பரப்பிைனக் ெகாண்டு பகுதி பகுதியாக ெபயர் 
சூட்டப்பட்டுள்ளது. 
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எனது சைபக்கு ஈடானைவ உண்டா?  
- சபாபர்வம் பகுதி 6  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

நாரதrன் ேகள்விகளுக்ெகல்லாம் சுருக்கமாகப் பதிலளித்த யுதிஷ்டிரன்; 
நாரதrடம் தனது சைபக்கு சமமாக ேவறு எங்கும் கண்டதுண்டா என்று 
ேகட்டது; ேதவர்களின் சைபகைளயும், பிரம்மாவின் சைபையயும் நாரதர் 
யுதிஷ்டிரனுக்குச் சுட்டிக் காட்டியது. அவற்ைற விபrக்கச் ெசால்லி யுதிஷ்டிரன் 
நாரதைர ேவண்டுவது;  
 
 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "நாரதrன் 
வார்த்ைதகளின் முடிவில் 
நீதிமானான மன்னன் 
யுதிஷ்டிரன் அவைர 
முைறப்படி வழிபட்டான்; 
அவரால் {நாரதரால்} 
உத்தரவிடப்பட்ட அந்த 
ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரன்}, அந்த 
முனிவர் ேகட்ட 
ேகள்விகளுக்கு எல்லாம் 
சுருக்கமாக பதில் ெசால்ல 
ஆரம்பித்தான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ 
ெதய்வகீமானவேர {நாரதேர}, 
நீர் குறிப்பிட்டவாறு அறம் 
மற்றும் ஒழுக்கவிதிகளின் 
உண்ைமகள் ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாக நீதியுடனும் சrயான முைறயிலும் ெசய்யப்படுகின்றன. 
என்ைனப் ெபாறுத்தவைர, நான் அந்த விதிகைள முைறயாக எனது 
சக்தியில் சிறந்தவாறு கைடப்பிடித்து வருகிேறன். உண்ைமயில், 
பழங்காலத்தின் ஏகாதிபதிகளால் சrயாகச் ெசய்யப்பட்டச் 
ெசயல்கள் எல்லாம், சந்ேதகமற, சrயான கனிையக் {பலைனக்} 
ெகாடுக்கும்  என்று கருதலாம். அப்படிக் கருதி, சrயான 
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ெபாருட்கைள அைடய திடமான காரணங்களுடன் அந்தச் 
ெசயல்கைள ேமற்ெகாள்ளலாம். ஓ குருேவ {நாரதேர}, நாங்கள், 
தங்கள் ஆன்மாைவ முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்திருந்த அந்த 
ஆட்சியாளர்கள் நடந்த அறம் சார்ந்த பாைதயில் நடக்கேவ 
விரும்புகிேறாம்," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பாண்டுவின் மகனான ெபரும் 
புகழ் ெகாண்ட யுதிஷ்டிரன், நாரதrன் வார்த்ைதகைள 
மrயாைதயுடன் ஏற்று, அந்த முனிவருக்குப் பதில் ெசால்லிவிட்டு, 
சிறிது ேநரம் ேயாசித்தான். அந்த முனிவrன் அருகில் அமர்ந்திருந்த 
அந்த ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரன்}, சrயான சந்தர்ப்பத்ைதக் கண்டு 
ெகாண்டு, மன்னர்களின் கூட்டத்தில், வசதியாக அமர்ந்திருந்த, 
அைனத்து உலகத்திற்கும் தான் விரும்பிய படிேய ெசன்று 
வரக்கூடிய சக்தி பைடத்த அந்த நாரதrடம், 

"பழங்காலத்தில் பிரம்மாவால் 
பைடக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட 
உலகங்களில் சுற்றி, 
அைனத்ைதயும் கண்டவர் நீர். 
ஓ பிராமணேர {நாரதேர}, 
நான் ஒன்ைறக் ேகட்கிேறன். 
இந்த எனது 
சபாமண்டபத்ைதப் ேபான்ேறா 
{இதற்குச் சமமாகேவா} 
அல்லது இைதவிட 
ேமன்ைமயாகேவா ஒரு 
சபாமண்டபத்ைத இதற்கு 

முன் நீர் எங்காவது கண்டிருந்தால் எனக்குச் ெசால்லும்!" என்றான். 
நீதிமானான யுதிஷ்டிரனின் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட நாரதர், 
சிrத்துக் ெகாண்ேட அந்தப் பாண்டுவின் மகனுக்கு இனிைமயாகப் 
பதிலளித்தார். 

 
பிரம்மாவால் பைடக்கப்பட்ட 
பலதரப்பட்ட உலகங்கள் 

 
 நாரதர், "ஓ குழந்தாய், ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, மனிதர்களுக்கு 
மத்தியில் இைதப் ேபான்று, ரத்தினங்களாலும், விைலயுயர்ந்த 
கற்களாலும் கட்டப்பட்ட இந்த உனது சபாமண்டபத்ைதப் ேபால 
நான் கண்டேதா ேகட்டேதா கிைடயாது. ஓ பாரதா, இருப்பினும், 
இறந்தவர்களின் மன்னன் (யமன்), ெபரும் புத்திகூர்ைம ெகாண்ட 
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வருணன் (Neptune) {ெநப்டியூன் கிரகம் என்கிறார் கங்குலி}, 
ேதவர்களின் மன்னன் இந்திரன், ைகலாசத்தில் தனது வடீ்டிைன 
ைவத்திருப்பவன் (குேபரன்) ஆகிேயாரது சபா மண்டபங்கைளப் பற்றி 
நான் உனக்குச் ெசால்கிேறன். அைனத்து கைளப்புகைளயும் 
{அெசௗகrயங்கைளயும்} விரட்டும் பிரம்மனின் ெதய்வகீ 
சைபையயும் உனக்கு விளக்கிச் ெசால்கிேறன். இந்த அைனத்து 
சபாமண்டபங்களும், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஒவ்ெவாரு 
வடிவங்கைளயும் தங்களுக்குள் ெகாண்டு, மனித மற்றும் ெதய்வகீ 
வடிைமப்புகள் ெகாண்டதாக இருக்கின்றன. அைவ எப்ேபாதும் 
ேதவர்களாலும், பித்rகளாலும், சத்யஸ்யர்களாலும், கணங்கள் 
என்று அைழக்கப்பட்ட சிறுெதய்வங்களாலும், தங்கள் 
ஆன்மாக்கைள முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்து, இைடவிடாது 
அைமதியான முனிவர்கைளக் ெகாண்டு ேவள்விகைளச் ெசய்து 
பிராமணர்களுக்கு பrசுகள் வழங்கி, ேவள்விகைளக் 
காணிக்ைகயாக அளிக்கும் ஆன்மிகவாதிகளாலும் வணங்கப்பட்டு 
வருகின்றன. ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரா}, நீ நான் 
ெசால்வைதக் ேகட்க விரும்பினால், இைவெயல்லாவற்ைறயும் நான் 
உனக்கு விளக்கிச் ெசால்கிேறன்", என்றார் {நாரதர்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "நாரதரால் இப்படிச் 
ெசால்லப்பட்ட, உயர்ந்த ஆன்மா ெகாண்ட நீதிமானான யுதிஷ்டிரன், 
தனது தம்பிகளுடனும், (தன்ைனச் சுற்றி அமர்ந்திருக்கும்) 
பிராமணர்களில் முதன்ைமயானவர்களுடனும் (பிரார்த்தைன 
ெசய்யும் வைகயில்) கரங்கள் கூப்பினான். அந்த ஏகாதிபதி 
{யுதிஷ்டிரன்}, நாரதrடம், "அந்தச் சபாமண்டபங்களக் குறித்து 
எங்களுக்ெகல்லாம் விளக்குங்கள். நாங்கள் நீர் ெசால்வைதக் 
ேகட்க விரும்புகிேறாம். ஓ பிராமணேர {நாரதேர}, எந்தப் 
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு அந்த சைபகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன? 
ஒவ்ெவான்றின் பரப்பளவு என்ன? அைவ ஒவ்ெவான்றின் 
நீளங்களும் அகலங்களும் எவ்வளவு? ெபருந்தகப்பனுக்காக அவரது 
சபாமண்டபத்தில் யார் காத்திருக்கிறார்கள்? {அவருக்கு ேசைவ 
ெசய்பவர்கள் யார்?}, ேதவர்கள் தைலவன் வாசவனுக்காகவும் 
{இந்திரனுக்காகவும்} விவஸ்வானாவின் {சூrயனின்} மகன் 
யமனுக்காகவும் யார் காத்திருக்கிறார்கள்? வருணன் மற்றும் 
குேபரனுக்காக அவரவர் சபா மண்டபங்களில் யார் 
காத்திருக்கிறார்கள்? ஓ பிராமண முனிவேர {நாரதேர}, இைவ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



எல்லாவற்ைறயும் எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். நாங்கள் 
அைனவரும் ேசர்ந்து நீர் விவrப்பைதக் ேகட்க விரும்புகிேறாம். 
உண்ைமயில் எங்களது ஆவல் அதிகமாக இருக்கிறது",  என்றான் 
யுதிஷ்டிரன். பாண்டுவின் மகனால் இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட நாரதர் 
அவனுக்கு மறுெமாழியாக, "ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா},  ெதய்வகீ சபா 
மண்டங்கைளப் பற்றி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ெசால்கிேறன். 
அைனவரும் ேகளுங்கள்," என்றார் {நாரதர்}. 
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(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

இந்திரனின் ேதவேலாக சபா மண்டபம் எப்படி இருக்கும் என்பைத நாரதர் 
விவrப்பது  

 
 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "சக்ரனின் 
{இந்திரனின்} ேதவேலாக 
சபாமண்டபம் பிரகாசம் 
நிைறந்து இருக்கும். அவன் 
தனது ெசாந்தச் 
ெசயல்களின் கனியாக 
{பலனாக} அைத 
அைடந்தான். ஓ குரு 
குலத்தின் ெகாழுந்ேத 
{யுதிஷ்டிரேன}, அது {இந்திரனின் சபா மண்டபம்} சூrயனின் 
பிரகாசத்ைதக் ெகாண்டு, சக்ரனாேலேய {இந்திரனாேலேய} 
கட்டப்பட்டது. விரும்பிய இடங்களுெகல்லாம் ெகாண்டு ெசல்லும் 
வைகயில் உள்ள அந்த ேதவேலாக சபா மண்டபம், நூற்று ஐம்பது 
ேயாஜைன {1 ேயாஜைன = 8 ைமல் = 12.8 கி.மீ., }{150ேயாஜைன 
என்றால் 1920கி.மீ} நீளமும்,  நூறு ேயாஜைனகள் அகலமும் {1280 
கி.மீ. அகலமும்}, ஐந்து ேயாஜைனகள் {64 கி.மீ} உயரமும் ெகாண்டது. 
வயதால் ஏற்படும் பலவனீத்ைதயும், துன்பம், கைளப்பு, அச்சம் 
ஆகியவற்ைறயும் விலக்கி, அதிர்ஷ்டத்ைதயும், நற்ேபைறயும் 
அருளும் அந்த மண்டபம், ெதய்வகீ மரங்களால் அலங்கrக்கப்பட்ட 
அைறகளும், இருக்ைககளும் ெகாண்டு, மிதமிஞ்சிய மகழ்ச்சிையக் 
ெகாடுக்க வல்லது ஆகும்.  

 
 அந்த சபா மண்டபத்தில், ஓ 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, ஒரு அற்புதமான 
இருக்ைகயில், அழகும் ெசல்வமும் 

ெகாண்ட தனது மைனவி சச்சியுடன் ேதவர்களின் தைலவன் 
{இந்திரன்} அமர்ந்திருப்பான் பல வண்ணங்கை க் ெகாண் மலர் . ள ட 
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வைளயங்கள் ெகாண்ட தூய ெவள்ளுைட உடுத்தி, தைலயில் 
கிrடம் தrத்து, பிரகாசமான வைளயங்கைளத் தனது ேமல் புஜத்தில் 
அணிந்து ெகாண்டு, ெதளிவற்ற விளக்கங்கள் கூற இயலாத ஒரு 
உருைவக் ெகாண்டு, அழகுடனும், புகழுடனும் அமர்ந்திருக்கிறான். 
 
 நூறு ேவள்விகைளச் ெசய்த அந்த 
சிறப்புமிகுந்த ேதவன் தினந்ேதாறும் 
ேசவிக்கப்படுகிறான். ஓ ஏகாதிபதி 
{யுதிஷ்டிரா}, அந்த சைபயில் உள்ள 
மருதர்கள், ஒவ்ெவாருவரும் சைப 
எனும் உடலில் உள்ள இதயத்தில் 
குடும்பத்தைலவராக வாழ்ைவ 
நடத்துகின்றனர். சித்தியர்களும் 
{Siddhyas}, ேதவேலாக முனிவர்களும் 
{celestial Rishis}, அைனத்து 
சத்யஸ்யர்களும் {Sadhyas}, ேதவர்களும், 
பிரகாசமான நிறம் ெகாண்ட 
மருதர்களும், தங்க மாைலகளால் 
அலங்கrக்கப்பட்டு, ேதவ உரு ெகாண்டு, அைனத்து 
ஆபரணங்கைளயும் பூண்டு, எதிrகைள நசுக்கும், இறவாதவர்களின் 
தைலவைன {இந்திரைன} ேசவித்து வழிபட்டுக் 
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஓ பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, ேதவேலாக முனிவர்கள் அைனவரும் தூய 
ஆன்மாவுடன், பாவங்கள் சுத்தமாகக் கழுவப்பட்டு, ெநருப்ைபப் 
ேபான்று பிரகாசித்து, சக்தி ெகாண்டு, எந்தவிதமான துயரமும் 
இல்லாமல், கவைல என்ற ேநாயில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு 
இருக்கும் அந்த ேசாம ேவள்விையச் ெசய்யும் அைனவரும் 
இந்திரைன ேசவித்து வழிபட்டுக் ெகாண்டிருந்தனர்.  
 
 பராசரர், பர்வதர், சவர்ணி, கலவா, சங்கா, யக்ஞவல்கியா 
பாலுகி, உத்யலகா, ஸ்ேவதேகடு, தண்டியா, பாண்டாயணி, 
ஹவிஸ்மத், கrஷ்டா, மன்னன் ஹrச்சந்திரன்; ஹிருதியன், 
உதர்ஷண்டில்யா, பராசrயா, கிருஷிவலா, வதஸ்கந்தா, விசாகா, 
விதாதா, கலா, காராலதண்டா, தஸ்த்r, விஸ்வகர்மா, தும்புரு, 
ேமலும் மற்ற முனிவர்கள், சிலர் ெபண்கள் மூலம் பிறந்தவர்கள், 
மற்றவர்கள் காற்றின் மூலம் வாழ்பவர்கள், ெநருப்பின் மூலம் 
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வாழ்பவர்கள் ஆகிேயார் இடிையத் தாங்கும் உலகங்களின் 
தைலவன் இந்திரைன ேசவிக்கத் தயாராக நிற்கின்றனர். 
சகாேதவன், சுனிதன், ெபரும் ஆன்மத் தகுதியுைடய வால்மீகி, 
உண்ைம ேபச்சு ெகாண்ட சமீகர், சத்தியங்கைள நிைறேவற்றும் 
பிரேசதகர்கள், ேமதாதிதி, வாமேதவர், புலஸ்தியர், புலாஹர், கிராது, 
மருதர், மrச்சி, ெபரும் ஆன்மத்தகுதியுைடய ஸ்தானு, காக்ஷிவத், 
ெகௗதமர், தார்கியர், ைவஸ்ராவனா, காலகவ்rகிய முனிவர், 
அஸ்ரவ்யர், ஹிரண்மயர், சம்வர்த்தர், ேதஹாவ்யர், ெபரும் சக்தி 
ெகாண்ட விஸ்வேக்ஷனா, கன்வர், கத்யாயணா, ஆகிேயாரும் ஓ 
மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, கர்கியா, ெகௗசிகா, ஆகிேயார் அைனவரும், 
ெதய்வகீ நீர்நிைலகள் மற்றும் தாவரங்கள், நம்பிக்ைககள், 
புத்திசாலித்தனங்கள், கற்றலின் ேதவைத, ெசல்வம், அறம், இன்பம், 
மின்னல் ஆகியவற்றுக்கு அதிபதிகளும் அங்ேக இருந்தனர். 

 ஓ பாண்டுவின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன} மைழையத் தனக்குள் 
அடக்கியுள்ள ேமகங்கள், காற்றுகள், சத்தமாக ஒலிெயழுப்பும் 
ெதய்வகீ சக்திகள், கிழக்கு புள்ளி, ேவள்விகளில் ெதளிந்த ெநய்ைய 
அனுப்பும் இருபத்திேயழு ெநருப்புகள்***, அக்னி, சந்திரன், 
இந்திரனின் ெநருப்பு, மித்ரன், சாவித்r, ஆrயமான், பகன், 
விஸ்வசத்யஸ்யர்கள், குரு {பிரகஸ்பதி}, சுக்ரன், விஸ்வவசு, 
சித்திரேசனன், சுமணன், தருணன், ேவள்விகள், பிராமணர்களுக்கான 
பrசுகள், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் ஆகியன ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா} 
, ேவள்விகளில் உச்சrக்கப்படும் மந்திரங்கள் ஆகியன அங்ேக 
காத்துக் கிடந்தனர். 
 
 ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, அங்ேக பல அப்சரஸ்களும், 
கந்தர்வர்களும், பலவைக நடனங்கைளயும், கருவி மற்றும் குரலால் 
எழுப்பப்படும் இைசையயும் அதிர்ஷ்டத்ைதக் ெகாண்டுவரும் 
சடங்குகைளயும் ெசய்து பல நிபுணத்துவங்கைள ெவளிக்காட்டிக் 
ெகாண்டு இந்திரைன - சதகிராதுைவ - வளைனயும் விrதரைனயும் 
ெகான்ற அந்த ஒப்பற்றவைன வழிபட்டனர். 
இைவெயல்லாவற்ைறயும் தவிர்த்து, மற்றும் பல பிராமணர்களும், 
அரச மற்றும் ெதய்வகீ முனிவர்களும், ெநருப்புக்கு ஒப்பாகப் 
பிரகாசித்து, மலர் அலங்காரங்களாலும் ஆபரணங்களாலும் நிரம்பி, 
பலதரப்பட்ட ெதய்வகீ ரதங்களில் அந்த சைபக்கு வந்து ெகாண்டும் 
ேபாய்க்ெகாண்டும் இருக்கின்றனர். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் 
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பிரகஸ்பதியும் சுக்ரனும் அங்ேக இருக்கின்றனர். இவர்களும் 
இன்னும் பல கடும் தவங்கைள இயற்றிய ஒப்பற்ற 
ஆன்மிகவாதிகளும், பிருகுவும், பிரம்மாவுக்கு சமமான ஏழு 
முனிவர்களும், ேசாமனின் {சந்திரனின்} ரதம் ேபான்ற தங்கள் 
ெதய்வகீ ரதங்களில் பயணித்து, அங்ேக வந்து ெகாண்டும் 
ேபாய்க்ெகாண்டும் இருந்தனர். ஓ ெபரும் கரம் ெகாண்ட ஏகாதிபதி 
{யுதிஷ்டிரா}, புஷ்கரமாலினி என்று அைழக்கப்பட்ட அந்த நூறு 
ேவள்விகைளச் ெசய்த இந்திரனின் சபா மண்டபத்ைத நான் 
கண்டிருக்கிேறன். யமனின் சபா மண்டபம் எப்படி இருக்கும் 
என்பைத இனி ேகள். 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
*** -  1. கார்ஹபத்யம், 2.ஆஹவநீயம், 3.தக்ஷிணம், 4.நர்மந்த்யம், 
5.ைவத்யும், 6.சூரம், 7.ஸம்வர்த்தம், 8.ெலௗகிகம், 9.ஜாடரம், 
10.விஷகம், 11.க்ரவ்யாத், 12.ேக்ஷமவான், 13.ைவஷ்ணவம், 
14.தஸ்யுமான், 15.பலதம், 16.சாந்தம், 17.புஷ்டம், 18.விபாஸு, 
19.ஜ்ேயாதிஷ்மான், 20.பரதம், 21.பத்ரம், 22.ஸ்விஷ்டக்ருத், 
23.வஸுமான், 24.க்ரது, 25.ேஸாமம், 26.பித்ருமான், 27.அங்கிரஸ் 
{கங்குலி அல்லாத ேவறு பதிப்பில் உள்ளது} 
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(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யமனின் {தர்மேதவனின்} சபா மண்டபம் எப்படி இருக்கும் என்பைத 
யுதிஷ்டிரனுக்கு நாரதர் விவrப்பது  

 
 நாரதர் ெசான்னார், "ஓ 
யுதிஷ்டிரா, நான் இப்ேபாது 
விஸ்வகர்மாவால் கட்டப்பட்ட 
விவஸ்வத்தின் மகனான யமனின் சபா 
மண்டபத்ைதப் பற்றிச் ெசால்கிேறன். 
நான் ெசால்வைதக் ேகள். ஓ 
ஏகாதிபதிேய {யுதிஷ்டிரா}, அந்தச் சபா 
மண்டபம், புடம் ேபாட்ட தங்கெமனப் 
பிரகாசமாக, நூறு ேயாஜைன 
பரப்பளைவ ெகாண்டுள்ளது. 
சூrயைனப் ேபான்றப் பிரகாசமுைடய 
அது {யமசைப}, விரும்பியவற்ைறக் 
ெகாடுக்கவல்லது. அது மிகக் 
குளிராகவும், மிக ெவப்பமாகவும் இல்லாமல், இதயத்ைத 
மகிழ்ச்சியில் ைவக்கிறது. அந்தச் சபா மண்டபத்தில், துக்கேமா, 
வயதால் ஏற்படும் பலவனீேமா, தாகேமா பசிேயா ஏற்படாது. ஏற்றுக் 
ெகாள்ள முடியாத எந்தப் ெபாருளுக்கும் அங்ேக இடம் கிைடயாது. 
எந்த வைகயான தயீ உணர்வுகளும் அங்ேக எழாது. ேதவர்களாலும் 
மனிதர்களாலும் விரும்பப்படும் அைனத்துப் ெபாருட்களும் அந்த 
மாளிைகயில் உள்ளன. ஓ எதிrகைளத் தண்டிப்பவேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, இனிப்பான, நீர்த்தன்ைமயுள்ள, ஏற்புைடய, நக்கி, 
உறிஞ்சி, குடிக்கக்கூடிய ருசியான உணவு வைககளும் சுைவ 
மிகுந்த இன்பத்துக்குகந்த அைனத்துப் ெபாருட்களும் அபrமிதமாக 
அங்ேக இருக்கின்றன. அந்த மாளிைகைய அலங்கrக்கும் மலர் 
மாைலகளின் நறுமணம் அலாதியானது. அங்ேக அந்த 
மண்டபத்ைதச் சுற்றி நிற்கும் மரங்கள் விரும்பும் கனிையக் 
ெகாடுக்கவல்லைவ. அங்ேக இனிைமயான மற்றும் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க குளிர்ந்த மற்றும் ெவப்ப நீர்கள் உள்ளன. 
அந்த மாளிைகயில் புனிதம் மிகுந்த அரச முனிகளும், தூய்ைம 
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மிகுந்த பிரம்ம முனிவர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் காத்திருந்து, 
விவஸ்வத்தின் மகனான யமைன வழிபடுகின்றனர்.  
 
 யயாதி, நகுஷன், புரு, மந்தாத்r, ேசாமகன், நிrகன், அரசமுனி 
திரசதஸ்யு, கிருதவrீயன், ெசௗதஸ்வஸ், அrஷ்டேநமி, சித்தன், 
கிருதேவகன், கிrடி, நிமி, பிரதார்த்தனன், சிபி, மத்ஸ்யன், 
பிrதுலாக்ஷன், பிரஹத்ரதன், பர்தான், மருதன், குசிகன், சங்கஸ்யன், 
சங்கிrதி, துருவன், சதுராஸ்வன், சதஸ்ெவார்மி, மன்னன் 
கார்த்தவrீயன், பரதன், சுரதன், சுனிதா, நிசதன், நளன், திேவாதாசன், 
சுமணஸ், அம்பrசன், பகீரதன், வியாஸ்வன், வதரஸ்வன், 
பிrதுேவகன், பிrஷதஸ்வன், வசுமனஸ், க்ஷூபன், சுமஹவளன், 
பிrஷத்கு, பிருஷேசனன், புருகுத்சன், த்ைவஜன், ரதின், 
அர்ஷ்டிேசனன், துவிlபன், உயர்ந்த ஆன்மா ெகாண்ட உசிநரன்; 
அவுசிநr, புண்டrகன், சர்யதி, சரவன், சுச்சி; அங்கன், rஷ்டன், 
ேவணன், துஷ்மந்தன் {துஷ்யந்தன்}, ஸ்ரீன்ெஜயா, ெஜயா, பாங்கசூr, 
சுனிதா, நிஷாதா, பஹிநரா, கரந்தாமன், வால்ஹிகன், சுத்யும்னன், 
பலம்வாய்ந்த மது, ஐலன், பூமியின் பலம் ெபாருந்திய மன்னன் 
மருதன்; கேபாடன், திrநகன், சகாேதவன், அர்ஜுனன் ஆகிேயாரும்.  
 
 ேமலும், வியுசவன், சஸ்வன், கிrஷ்வன் மன்னன் சசவிந்து, 
தசரதனின் மகன் ராமன், லக்ஷ்மணன், பிரதார்த்தனன், அலர்கன், 
காக்ஷேசனன், கயன், ெகௗரஸ்வன், ஜமதக்னியின் மகன் ராமன் 
{பரசுராமன்}, நபாகன், சாகரன்; பூrதியும்னா, மஹஸ்வன், 
பிரதாஸ்வன், ஜனகன், மன்னன் ைவன்யன், வrேசனன், புருஜித், 
ஜனேமஜயன், பிரம்மதத்தன், திrகார்த்தன், மன்னன் உபrசரன், 
இந்திரத்யும்னன், பமாஜனுீ , ெகௗரபிrஷ்டன், நளன், கயன், பத்மன், 
மச்சுகுந்தன், பூrதியும்னன், பிரேசனஜித்; அrஷ்டேநமி, சுத்யும்னன், 
பிrதுெலௗஸ்வன், அஷ்டகன், ேமலும், மத்ஸ்ய குலத்தின் நூறு 
மன்னர்களும், விபன் குலத்தில் இருந்து நூறு மன்னர்களும், ஹய 
குலத்தில் இருந்து நூறு மன்னர்களும் திருதராஷ்டிரன் என்ற ெபயர் 
ெகாண்ட நூறு மன்னர்களும், ஜனேமஜயன் என்ற ெபயர் ெகாண்ட 
எண்பது மன்னர்களும், பிரம்மதத்தன் என்ற ெபயர் ெகாண்ட நூறு 
மன்னர்களும், ஐr என்ற ெபயர் ெகாண்ட நூறு மன்னர்களும், 
பஷ்மன் என்ற ெபயர் ெகாண்ட இருநூறுக்கும் அதிகமானவர்களும்ீ , 
பமன் என்ற ெபயீ ர் ெகாண்ட நூற்றுக்கும் அதிகமானவர்களும், 
நூற்றுக்கணக்கான பிரதிவிந்தியர்களும், நூற்றுக்கணக்கான 
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நாகர்களும், நூற்றுக்கணக்கான பலாசர்களும், நூற்றுக்கணக்கான 
கசன் மற்றும் குசன்களும், மன்னர்களுக்கு மன்னனான ஸ்தானு, 
உனது தந்ைத பாண்டு, உசங்கவன், சதரதன், ேதவராஜன், 
ெஜயத்ரதன், தனது அைமச்சர்களுடன் கூடிய புத்திசாலி அரசமுனி 
விருஷதர்வன், சசவிந்து என்ற ெபயர்ெகாண்ட ஆயிரம் பிற 
மன்னர்களும், பல குதிைர ேவள்விகைளச் ெசய்து 
பிராமணர்களுக்கு பrசுகள் அளித்தவர்களும், இறந்த பின்பு அங்ேக 
வந்து, ஓ மன்னா, விவஸ்வத்தின் மகனுக்காக {யமனுக்காக} அந்தச் 
சபா மண்டபத்தில் காத்திருந்தனர். 
 
 அகத்தியர், மதங்கர், கலா, மிrத்யு (மரணம்), ேவள்விகைள 
நடத்துபவர்கள், சித்தர்கள், ேயாகிகள், (அக்னிஸ்வத, ெபனாப, 
உஷாம்ப, ஸ்வதவத், ேவர்ஹிஷதா வைக சார்ந்த) பித்rகள், உருவம் 
உள்ள மற்றவர்கள், காலச்சக்கரம், ேவள்வி ெநய்ையச் சுமப்பவன் 
{அக்னி}, மனிதப் பிறப்பில் பாவம் ெசய்தவர்கள், குளிர்கால 
சங்கராந்தியில் {தக்ஷிணாயனம் = ஆடி மாதம் துவங்கி மார்கழி 
மாதம் வைரயில்} இறந்தவர்கள், ஒவ்ெவாருவருக்கும் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்ைத எண்ணுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
யமனின் அதிகாrகள், சிங்சபம், பலாசம், கசம், குச மரங்களும் 
ெசடிகளும் உடெலடுத்து அங்ேக வந்து, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, நீதி 
ேதவனுக்காக {யமனுக்காக}, அவனது அந்தச் சபாமண்டபத்தில் 
காத்திருந்து வழிபட்டனர். பித்rகள் மன்னனின் {யமனின்} சைபயில் 
இவர்கைளயும் தவிர்த்து பலரும் இருந்தனர். அவர்களது 
ெபயர்கைளயும், ெசயல்கைளயும் குறித்து என்னால் விவrக்க 
முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் எண்ணற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். 
 
 ஓ பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, அந்த 
மகிழ்ச்சிகரமான சபா மண்டபம், அதன் உrைமயாளrன் 
விருப்பப்படி எங்கும் நகரும் தன்ைம ெகாண்டு அகன்று விrந்து 
இருந்தது. அது நீண்ட காலம் தவம் ெசய்து விஸ்வகர்மனால் 
கட்டப்பட்டது. ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, அவனது {விஸ்வகர்மனின்} 
ஒளியால் பிரகாசித்துக் ெகாண்டிருக்கும், அது தனது அழகுக்காகப் 
புகழப்படுகிறது. தவீிர ேநான்பு ேநாற்று, அற்புதமான உறுதிகள் 
ஏற்று, உண்ைம ேபசி, அைமதியாக தூய புனிதமான ெசயல்கைளச் 
ெசய்யும் சந்நியாசிகள், கைறகள் அற்ற உைட உடுத்தி, 
தன்ெனாளியில் பிரகாசித்து, வைளயங்களாலும் மலர் 
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மாைலகளாலும் அலங்கrக்கப்பட்டு, தங்கம் பளபளக்கும் காது 
கம்மல்களுடன் அந்த சைபக்கு வந்து ேபாயிருந்தனர். பல சிறப்பு 
மிகுந்த கந்தர்வர்களும், பல அப்சரஸ்களும்  ஆடிக் ெகாண்டு அந்த 
அைற முழுவைதயும். தங்கள் சிrப்புச் சத்தத்துடன் ேசர்த்து தங்கள் 
கருவிகளாலும் குரலாலும் இைசயால் நிைறத்தனர். 
 
 ஓ பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன {யுதிஷ்டிரா}, அற்புதமான 
நறுமணமும், இனிைமயான சத்தங்களும், ெதய்வகீ மலர்களால் 
ஆன மாைலகளும் அந்த மாளிைகைய அருளப்பட்டதாக ஆக்கின. 
நூறாயிரக்கணக்கான ெதய்வகீ அழகும், ெபரும் ஞானமும் ெகாண்ட 
அறம் சார்ந்த மனிதர்கள், பைடக்கப்பட்டவர்களின் தைலவனான 
அந்தச் சிறப்பு மிகுந்த யமனுக்காக அந்த சபா மண்டபத்தில் 
காத்திருந்து வழிபடுகின்றனர். ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, சிறப்பு 
மிகுந்த பித்rகளின் மன்னனின் அந்த சைப இப்படிேய இருக்கிறது. 
நான் இனி புஷ்கரமாலினி {Pushkaramalini} என்ேற அைழக்கப்பட்ட 
வருணனின் சபா மண்டபத்ைதக் குறித்துச் ெசால்கிேறன். 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வருண சைப - சபாபர்வம் பகுதி 9  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

வருணனின் சபா மண்டபம் எப்படி இருக்கும் என்பைத யுதிஷ்டிரனுக்கு நாரதர் 
விவrப்பது  
 
 நாரதர் ெசான்னார், "ஓ 
யுதிஷ்டிரா, வருணனின் ெதய்வகீ 
சைப பிரகாசத்தில் இைணயற்றதாக 
உள்ளது. அது நீள அகலங்களில் 
யம சைபையப் ேபான்ேற உள்ளது. 
அதன் சுவர்களும், வைளவுகளும் 
தூய ெவள்ைள நிறத்தில் உள்ளன. 
அது (ேதவ தச்சன்)விஸ்வகர்மனால் 
நீருக்குள் கட்டப்பட்டது. அது 
சுற்றிலும் அற்புதமான 
கனிகைளயும் மலர்கைளயும் 
ெகாடுக்கவல்ல தங்கத்தாலும் 
ரத்தினங்களாலும் ஆன மரங்களால் 
சூழப்பட்டுள்ளது. நீலமும் மஞ்சளும், 
கருப்பும் கருைமயும், ெவள்ைளயும் 
சிவப்பும் ஆகிய நிறங்களில் 
பூங்ெகாத்துகள் மிகுந்து இருக்கும் பல மரங்கள் அங்ேக இருந்தன. 
அந்த மரங்களில், பல வண்ணங்களில் அழகாக இருக்கும், 
நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான பல்ேவறு இனங்கைளச் 
ேசர்ந்த பறைவகள், தங்கள் இனிய இைசைய எழுப்பிக் 
ெகாண்டிருக்கின்றன. அந்த மாளிைக குளிர்ச்சியாகவும் இல்லாமல், 
ெவப்பமாகவும் இல்லாமல் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிைல 
ெகாண்டதாக இருந்தது. வருணனுக்குச் ெசாந்தமான அந்த சபா 
மண்டபத்தில் பல இருக்ைககளுடன் கூடிய பல ெவண்ணிற 
அைறகளும் இருக்கின்றன. அங்ேக வருணன் ெதய்வகீ ஆைடகள் 
உடுத்தி, ெதய்வகீ ஆபரணங்களும் நைககளும் பூண்டு, ெதய்வகீ 
வாசைனப் ெபாருட்கைள ேமனியில் தrத்து, தனது ராணியுடன் 
அமர்ந்திருக்கிறான். 
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 நீர்க்கடவுளான வருணனுக்காக, ஆதித்தியர்கள் காத்திருந்து 
அவைன வழிபடுகிறார்கள். வாசுகி, தக்ஷகன், ஐராவணன் என்று 
அைழக்கப்படும் நாகன், கிருஷ்ணனும் ேலாகிதனும், பத்மனும், 
ெபரும் சக்தி ெகாண்ட சித்ரனும், கம்வாலன் மற்றும் அஸ்வதாரன் 
என்று அைழக்கப்படும் நாகர்களும், திருதராஷ்டிரன், வலஹகம், 
மதிமத், குந்தாதரன், கார்ேகாடகன், தனஞ்ெசயன், பனிமத், ெபரும் 
பலம் வாய்ந்த குண்டகன், ஓ பூமியின் தைலவேன {யுதிஷ்டிரா}, 
பிரஹலாதன், முஷிகதன், ஜனேமஜயன் மற்றும் அைனத்து 
நற்குறிகளும், மண்டலங்களும் நீண்ட தைலகளும் ெகாண்ட பல 
பாம்புகளும் அங்கு இருந்தன. ஓ யுதிஷ்டிரா, இவர்கள் அைனவரும் 
எந்தத் துயரமும் இல்லாமல் சிறப்பு வாய்ந்த வருணனுக்காகக் 
காத்திருந்து, அவைன வழிபட்டார்கள்.  
 
 ஓ மன்னா, விேராசனனின் மகன் பலி, முழு உலகத்ைதயும் 
அடக்கிய நரகன், சங்கிரகன், விப்ரசித்தி மற்றும் தானவர்களான 
காலகஞ்சன், சுஹானு, துர்முகன், சங்கன், சுமணன், சுமதி, 
கேடாதரன், மஹாபர்ஸ்வன், கார்த்தனன், பிதாரன், விஸ்வரூபன், 
ஸ்வரூபன், விருபன், மஹாசிரஸ், தசக்rவன், பலி, ேமகவசஸ், 
தசவரன், திதிவன், விதபூதன், சங்கிரதன், இந்திரதபனன் ஆகிய 
ைதத்தியர்களும் தானவர்களும் காது குண்டலங்களுடனும் மலர் 
அலங்காரங்களுடனும், மணிமுடிகளுடனும் {கிrடங்களுடனும்} 
ெதய்வகீ ஆைடகள் பூண்டு, தங்கள் வரீத்தால் பல வரங்கைளப் 
ெபற்று, சாகாத வரத்ைத அனுபவித்து {ேமலுலகில்}, நன்னடத்ைத 
ெகாண்டு, நல்ல சபதங்கைள ேமற்ெகாண்டு, அந்த அைறகளில் 
சுருக்குக் கயிைறத் தனது ஆயுதமாகக் ெகாண்ட சிறப்பு மிகுந்த 
வருணனுக்காகக் காத்திருந்து, அவைன வழிபட்டார்கள். 
 
 ஓ மன்னா, நான்கு சமுத்திரங்களும் {ெபருங்கடல்களும்}, 
பகீரதி {கங்ைக} நதியும், கலிந்தி {யமுைன}, விதிசா, ேவனவா, 
ேவகமான நீேராட்டம் ெகாண்ட நர்மைத, விபாசா, சதது, சந்திரபாகா, 
சரஸ்வதி, ஐராவதி, விதஸ்தா, சிந்து, ேதவநதி, ேகாதாவr, 
கிருஷ்ணேவன்வா {கிருஷ்ணேவணி}, நதிகளின் ராணி காேவr 
{Queen of Rivers என்று ெசால்கிறார் கங்குலி}, கிம்புனா, விசால்யா, 
ைவதரணி நதி, திrதியா, ேஜஸ்திலா, ெபரும் ேசாேன, சர்மண்வதி, 
ெபரும் நதியான பர்ணாசா, சரசு, வாரவத்யா, நதிகளின் ராணி 
லங்காலி, கரேதாயா, அட்ேரேய, சிவுப்பு மஹாந்தா, லகன்தி, 
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ேகாமதி, சந்தியா, திrஸ்ேராதசி ஆகிய புனிதமான நதிகளும், புனித 
பயணம் ெசல்லக்கூடிய உலகப்புகழ்ெபற்ற இடங்கள், ேமலும் பல 
நதிகள், புனித நீர்நிைலகள், ஏrகள், கிணறுகள், நீரூற்றுகள், 
ெபrயதும் சிறியதுமான குளங்கள் அைனத்து உருவெமடுத்து அங்ேக 
வந்து, ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா} தைலவன் வருணனுக்காகக் 
காத்திருந்து, அவைன வழிபட்டன.  
 
 விண்ணுலகின் {ெசார்க்கத்தின்} புள்ளிகளும் {திைசகளும்}, 

அைனத்து மைலகளும், 
அைனத்து நீர் வாழ் 
உயிrனங்களும் வருணைன 
வணங்கி அங்ேக நிற்கின்றன. 
கருவி {இைச கருவி} மற்றும் 
குரல் இைசக்கு தங்கைள 
அர்ப்பணித்திருந்த கந்தர்வ, 
அப்சரஸ்களின் பலதரப்பட்ட 

இனங்களும், 
புகழ்ச்சிப்பாடல்கைளப் 

பாடிக்ெகாண்டு 
வருணனுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். தான் ெகாண்டிருக்கும் 
ரத்தினங்களால் வளமான குறிப்பிட்ட அைனத்து மைலகளும் 
உருவம் ெகாண்டு அந்த சைபக்கு வந்து ஒருவருடன் ஒருவர் ேபசி 
மகிழ்ந்தனர். சுனபன் என்ற ெபயர் ெகாண்ட வருணனின், முதல் 
அைமச்சர் {தைலைம அைமச்சர்}, தனது மகன்கள், ேபரர்கள் மற்றும் 
ெதய்வகீ நீர்நிைலகளுடனும் தனது தைலவனுக்குப் பணி ெசய்ய 
காத்திருந்தான். இப்படி உருவம் ெகாண்டு வந்த அைனவரும் அந்த 
ெதய்வத்ைத {வருணைன} வணங்கினர். ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, எனது உலக சுற்றலின் ேபாது கண்ட 
வருணனின் சபா மண்டபம் இப்படித்தான் இருக்கும். இனி குேபரனின் 
சபா மண்டபத்ைதக் குறித்து ேகள்.{என்றார் நாரதர் , யுதிஷ்டிரனிடம்.} 
 
 {சைபகளின் விவrப்ைப விளக்கும் சபாபர்வத்தில் அடுத்து 
குேபரனின் சபா மண்டபத்ைத பற்றி நாரதர் விவrக்கிறார்.} 

 
வருணன் வாகனம் 
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குேபர சைப - சபாபர்வம் பகுதி 10  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

குேபரனின் சபா மண்டபம் எப்படி இருக்கும் என்பைத யுதிஷ்டிரனுக்கு நாரதர் 
விவrப்பது  

 
 நாரதர் ெசான்னார், "ஓ 
மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
ைவஸ்ராவணனின் 
{குேபரனின்} சபாமண்டபம், 
நூறு ேயாஜைன நீளத்துடனும், 
எழுபது ேயாஜைன 
அகலத்துடனும் பிரகாசத்துடன் 
இருக்கிறது. ஓ மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, அது 
ைவஸ்ராவணனின் ஆன்ம 
சக்தியாேலேய கட்டப்பட்டது. 
ைகலாச மைல சிகரங்களின் 
பிராகாசத்துடன் இருக்கும் 
அந்த மாளிைக, தனது சுய கிரகணங்களினால் சந்திரனின் 
பிராகசத்துடன் இருக்கிறது. குஹ்யர்களால் தாங்கப்படும் அந்த 
மாளிைக வானமண்டலத்தில் இைணக்கப்பட்டுள்ளது. ெதய்வகீத் 
தயாrப்பான அது, தங்கத்தாலான உயர்ந்த அைறகளுடன் அழகாக 
இருக்கிறது. எல்ைலயில்லா மகிழ்ச்சியுடன் ெதய்வகீ வாசைனத் 
திரவியங்களால் நறுமணம் கமழ, வண்ணமயமான விைலயுயர்ந்த 
நைககளுடன் இருக்கிறது. காற்றில் மிதந்து வரும் மைலக்குன்றுகள் 
ேபால இருக்கும் ெவண்ணிற ேமகங்கைள அது பிரதிபலித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறது. ெதய்வகீத் தங்க நிறத்தில் வண்ணம் பூசப்பட்டு, 
அது மின்னல் கீற்றுகளால் அலங்கrக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 
மாளிைகக்குள், ேமேல ெதய்வகீ விrப்புகள் விrக்கப்பட்டு, கால் 
ைவக்க அழகான கால்மைனயுடன் கூடிய, சூrயைனப் ேபான்ற 
பிரகாசத்துடன் இருக்கும் ஆசனம் ஒன்று இருந்தது. 
ஏற்றுக்ெகாள்ளும் உருவத்துடன் இருந்த ைவஸ்ராவணன் {குேபரன்}, 
அருைமயான உடுப்புகள் உடுத்தி, விைலயுயர்ந்த ஆபரணங்கள் 
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பூண்டு, பிரகாசிக்கும் காது குண்டலங்களுடன், தனது ஆயிரம் {1000} 
மைனவியரால் சூழப்பட்டு அந்த ஆசனத்தில், அமர்ந்திருக்கிறான். 
 
 மந்தார மைலயில் இருந்து காடுகள் வழியாக முணுமுணுத்துக் 
ெகாண்டு அங்கு வரும் அருைமயான குளிர்ந்த ெதன்றல், கூடேவ 
ேதாட்டங்களில் இருந்த மல்லிைக மணத்ைதயும், அலைக நதியில் 
மார்பில் வறீ்றிருக்கும் தாமைரகளின் மணத்ைதயும், யக்ஷர்களின் 
மன்னனின் நந்தன ேதாட்டத்தின் மணத்ைதயும் தாங்கிக் ெகாண்டு 
வருகிறது. அங்ேக கந்தர்வர்களுடன், ேதவர்களும், பல இனங்களில் 
இருந்த வந்த அப்சரஸ்களும், ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, ெதய்வகீ 
இனிைம ெகாண்ட பாடல்கைளக் பாடிக் ெகாண்டிருக்கின்றனர். 
மிஸ்ரேகசி, ரம்பா, சித்ரேசனா, சுச்சிஸ்மிதா, சாருேநத்ரா, கிrடச்சி, 
ேமனகா, புஞ்சிகஸ்தாலா, விஸ்வச்சி, சஹஜன்யா, பிரம்ேலாச்சா, 
ஊர்வசி, ஐரா, வர்கா, ெசௗரேவயி, சமிச்சி, வுதுதா, லதா 
ேபான்ேறாரும் {Misrakesi and Rambha, and Chitrasena, and Suchismita; and 
Charunetra, and Gritachi and Menaka, and Punjikasthala; and Viswachi Sahajanya, and 
Pramlocha and Urvasi and Ira, and Varga and Sauraveyi, and Samichi, and Vududa, 
and Lata}, இைசயிலும் ஆடல்களிலும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த 
ஆயிரக்கணக்கான அப்சரஸ்களும் கந்தர்வர்களும் அங்ேக 
கருவூலத் தைலவன் {ெபாக்கிஷத் தைலவன்} குேபரனுக்கு பணி 
ெசய்கின்றனர். பல்ேவறு கந்தர்வர்கள் மற்றும் அப்சரஸ் 
இனங்களின் கருவிகள் {இைசக் கருவிகள்} மற்றும் இனிைமயான 
குரலால் அந்த மாளிைக எப்ேபாதும் நிைறந்து இருக்கிறது. 
 
 கிண்ணரர்கள் என்று அைழக்கப்பட்ட கந்தர்வர்களும், நரர்கள் 
என்று அைழக்கப்பட்ட மற்றவர்களும், மணிபத்ரன், தனதன், 
ஸ்ேவதபத்ரன், குஹ்யகன், கேசரகன், கண்டகண்டு, ெபரும் பலம் 
வாய்ந்த பிரத்ேயாதன், குஸ்தும்புரு, பிசாசன், கஜகர்ணன், 
விசாலகன், வராஹகர்ணன், தமெரௗஷ்திகன், பல்காக்ஷன், 
பேலாதகன், ஹன்ஸசூடன், சிக்ஷவர்தன், விபஷணன்ீ , புஷ்பாணனன், 
பிங்களகன், ேசானிேதாடன், பிரவாலகன், பிrக்ஷவஸ்ப நிேகதன், 
சிராவசஸ் ஆகிேயாரும், ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, பல 
நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான யக்ஷர்களும் குேபரனுக்காகக் 
காத்திருக்கின்றனர். ெதய்வமான லட்சுமி ேதவி அங்ேகேய 
தங்கியிருக்கிறாள். குேபரனின் மகன் நளகுேபரனும் அங்ேகேய 
தங்கியிருக்கிறான். நானும் {நாரதர்}, என்ைனப் ேபான்ேறாரும் 
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அங்ேக அடிக்கடி ெசன்று வருேவாம். என்னால் ெபயர் 
ெசால்லப்படாத பல ராட்சசர்களும், பல கந்தர்வர்களும் அந்த 
மாளிைகயில் காத்திருந்து அந்த கருவூலத் தைலவைன {குேபரைன} 
வழிபடுகின்றனர்.  
 
 ேமலும், ஓ மன்னர்களின் புலிேய {யுதிஷ்டிரா}, உைமயின் 
சிறப்புவாய்ந்த கணவனும், பைடக்கப்பட்ட அைனத்து 
ெபாருட்களுக்கும் தைலவனுமான திrசூதலத்ைதத் தாங்கி 
பாகேநத்ரன் என்ற அசுரைனக் ெகான்றவனும், கடுைமயான 
வில்ைலக் ெகாண்ட வலிைம மிக்க ெதய்வமுமான முக்கண் 
மகாேதவன் {சிவன்}, குள்ளமான உருவம் ெகாண்டைவயாக சிலவும், 
கடுைமயான முகம் ெகாண்டைவயாக சிலவும், கூன் முதுகு 
ெகாண்டைவயாக சிலவும், சிவந்த கண்கள் ெகாண்டைவயாக 
சிலவும், பயங்கர ஓலமிடும் சிலவும், ெகாழுப்ைபயும் சைதையயும் 
{இைறச்சிையயும்} உண்ணும் சிலவும், காண்பதற்கு பயங்கரமான 
சிலவும் என நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆவிகளால் 
சூழப்பட்டு, பலவைகயான ஆயுதங்கைளத் தrத்துக் ெகாண்டு, 
காற்றின் {வாயு} ேவகம் ெகாண்டு, எப்ேபாதும் மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கும் ெபண் ெதய்வத்துடன் {பார்வதியுடன்}, கைளப்பறியாது, 
அங்ேக தனது நண்பனான கருவூலத் தைலவன் குேபரனுக்காகக் 
காத்திருக்கிறான். 
 
 ேமலும், மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயங்களுடன் 
நூற்றுக்கணக்கான கந்தர்வத் தைலவர்களும், தங்களுக்குrய 
ஆைடகளுடன் விஸ்வவசு, ஹாஹா, ஹுஹு, தும்புரு, பர்வதன், 
ைசலுஷன், இைசயில் நிபுணனான சித்திரேசனன், சித்திரரதன் 
ஆகிேயாரும், எண்ணிலடங்கா கந்தர்வர்களும் அங்ேக கருவூலத் 
தைலவைன {குேபரைன} வணங்கி நிற்கின்றனர். வித்யாதரர்களின் 
தைலவனான சக்ரதாமன், தன்ைனத் ெதாடர்பவர்களுடன் ேசர்ந்து 
அந்த மாளிைகயில் கருவூலத் தைலவனுக்காகக் {குேபரனுக்காகக்} 
காத்திருக்கிறான். ேமலும், நூற்றுக்கணக்கான கிண்ணரர்களும், 
பகதத்தைனத் தங்கள் தைலவனாகக் ெகாண்ட எண்ணிலடங்கா 
மன்னர்களும், கிம்புருஷர்களின் தைலவனான துருமனும், 
ராட்சசர்களின் தைலவனான மேகந்திரனும், யக்ஷர்களுடனும் 
கந்தர்வர்களுடனும் கூடிய கந்தமதனனும், பல ராட்சசர்களும் 
அங்ேக கருவூலத் தைலவனுக்காகக் {குேபரனுக்காகக்} 
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காத்திருக்கின்றனர். அறம் சார்ந்த விபஷணனும் அங்ேக தனது ீ
மூத்த தைமயனான தைலவன் குேபரைன (**Croesus என்கிறார் 
கங்குலி) வழிபட்டு நிற்கிறான். 
 
 இமயத்தில் இருக்கும் மைலகளும், பாrபாத்திரம், விந்தியம், 
ைகலாசம், மந்தரம், மலயம், துர்துரம், மேகந்திரம், கந்தமதனம், 
இந்திரகீலம், சுனாவம் ஆகிய மைலகளும், ேமலும் கிழக்கு மற்றும் 
ேமற்கிலிருக்கும் மைலகளும், இன்னும் பல மைலகளும் உருவம் 
ெகாண்டு, ேமருைவத் தங்கள் அைனவrன் முன்பும் நிறுத்தி, 
சிறப்புமிகுந்த கருவூலத் தைலவனுக்காகக் காத்திருந்து வழிபட்டு 
வருகின்றனர். 
 
 சிறப்பு மிகுந்த நந்தஸீ்வரன், மஹாகாலன் மற்றும் அம்பு 
ேபான்ற காதுகளும், கூrய வாய்களும் ெகாண்டு பல ஆவிகளும், 
காக்ஷன், குதிமுகன், தந்தி, ெபரும் ஆன்மத்தகுதியுைடய விஜயன், 
சிவனின் வாகனமான ஆழ்ந்த கர்ஜைன ெசய்யும் ெபரும்பலம் 
வாய்ந்த காைள, ஆகிய அைனவரும் அந்த மாளிைகயில் 
காத்திருக்கின்றனர். 
 
 இவர்கள் அைனவைரயும் தவிர்த்து, மற்ற பல ராட்சசர்களும், 
பிசாசங்களும் (ேபய்களும்) அந்தச் சபாமண்டபத்தில் குேபரைன 
வழிபட்டு நிற்கின்றனர். முன்னதாக அந்த புலஸ்தியrன் மகன் 
(குேபரன்) ேதவர்களுக்குத் ேதவன், மூன்று உலைகப் 
பைடத்தவனான, பணியாட்களால் சூழப்பட்ட அந்தத் தைலைமத் 
ெதய்வமான சிவைனப் பல வைககளில் வணங்கி, அவனது உத்தரவு 
ெபற்ற பிறகு அமர்ந்து ெகாள்கிறான்.  
 
 ஒரு நாள் ேமன்ைமயா பாவன் {சிவன்} குேபரனுடன் நட்ைப 
ஏற்படுத்திக் ெகாண்டான். அந்த நாளில் இருந்து, ஓ மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, தனது நண்பனான கருவூலத் தைலவனுடன் 
{குேபரனுடன்} எப்ேபாதும் மகாேதவன் {சிவன்} அமர்ந்து வருகிறான். 
ரத்தினங்களில் சிறந்தவர்களும், மூவலகங்களிலும் உள்ள 
அைனத்து ரத்தினங்களின் இளவரசர்களான சங்கனும் பத்மனும், 
உருவம் ெகாண்டு, பூமியிலுள்ள அைனத்து ரத்தினங்களுடன் அங்ேக 
குேபரைன வழிபட்டு வருகின்றனர். 
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 வான மண்டலத்தில் இைணக்கப்பட்டு, நிைனத்த இடத்திற்கும் 
நகரும் தன்ைமயுள்ள, மகிழ்ச்சி நிைறந்த குேபரனின் 
சபாமண்டபத்ைத, நான் இப்படிேய பார்த்திருக்கிேறன். இனி 
ெபருந்தகப்பனான பிரம்மனின் சைபையக் குறித்துச் ெசால்கிேறன். 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
**கிேராயசஸ்ீ  என்பவன் லிடியா {இன்ைறய துருக்கி} என்ற நாட்ைட 
ஆண்டவன் என்றும் கிேரக்க மற்றும் பாரசகீ பண்பாட்டில் அவனது 
ெபயர் வசதியான ெசல்வந்தைனக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 
என்றும் விக்கிப்படிீ யா ெசால்கிறது. 
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(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பிரம்மாவின் சபா மண்டபம் எப்படி இருக்கும் என்பைத யுதிஷ்டிரனுக்கு நாரதர் 
விவrப்பது  
 
 நாரதர் ெசான்னார், "ஓ 
குழந்தாய், யாராலும் 
விவrக்க முடியாத 
ெபருந்தகப்பனின் சபா 
மண்டபத்ைதப் பற்றி 
அப்படிேய ெசால்லப் 
ேபாகிேறன், ேகள். 
பழங்காலத்தில், கிருத 
யுகத்தில் (ெபாற்காலத்தில்), 
ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
ேமன்ைமயான ெதய்வமான 
ஆதித்தியன் {சூrயன்} (ஒரு 
முைற) விண்ணுலகில் 
இருந்து மனிதர்களின் மண்ணுலகுக்கு இறங்கி வந்தான். 
சுயம்புவான பிரம்மனின் சபா மண்டபத்ைத ஏற்கனேவ கண்டிருந்த 
ஆதித்தியன் பூமியில் மனித உருேவாடு மகிழ்ச்சியாக உலவிக் 
ெகாண்டிருந்தான். அச்சந்தர்ப்பத்தில், ஓ பாண்டுவின் மகேன 
{யுதிஷ்டிரா}, அளவிடமுடியாத, ெபாருளாளாகாத, விவrக்க 
முடியாத, உருவம் மற்றும் வடிவம் குறித்து ெசால்ல முடியாத,  
பிரகாசத்தால் அைனத்துயிர்களின் இதயங்கைளயும் மகிழ்ச்சியில் 
மூழ்கடிக்கும் சைபயான ெபருந்தகப்பனின் ெதய்வகீ சைபையப் பற்றி 
அந்தப் பகலின் ேதவன் {சூrயன்}  என்னிடம் ேபசினான். ஓ மன்னா, 
அந்தச் சைபயின் நற்தகுதிகைளக் ேகட்டு, ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய, நான் அைதக் காண விரும்பிேனன். பிறகு நான் 
ஆதித்தியனிடம் {சூrயனிடம்}, "ஓ ேமன்ைமயானவேன, நான் 
ெபருந்தகப்பனின் புனிதமான சைபையக் காண விரும்புகிேறன். ஓ 
ஒளியின் தைலவேன, ஓ ேமன்ைமயானவேன எனக்குச் ெசால். எந்த 
ஆன்ம ேநான்புகளால், அல்லது எந்த ெசயல்களால் அல்லது எந்த 
வசகீரத்தால் அல்லது எந்த சடங்குகளால், நான் அந்த அற்புதமான 
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பாவங்கைள விலக்கும் சைபையக் காண முடியும்?" என்று 
ேகட்ேடன். எனது வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட பகலின் ெதய்வமான 
ஆதித்தியன், ஆயிரம் கதிர்கள் ெகாண்ட ேதவன், ஓ பாரத குலத்தின் 
தைலவா, இப்படி பதிலளித்தான், "மனைத தியானத்தில் 
ஒருமுகப்படுத்தி, பிரம்மைன ேநாக்கி ஆயிரம் வருடம் தவம் இருக்க 
ேவண்டும்." என்றான். நான் இமய மைலயின் மார்புக்குச் ெசன்று, 
அந்தத் தவத்ைதச் ெசய்ேதன். தவத்தின் முடிவில் அந்த 
ேமன்ைமயான பாவங்களற்ற ெபரும் சக்தி ெகாண்ட கைளப்பறியா 
ேதவனான சூrயன், பிரம்மனின் சைபக்கு என்ைனத் தன்னுடன் 
அைழத்துச் ெசன்றான்.  
 
 ஓ மன்னா, அந்த சைப விவrக்க இயலாதது. நாம் ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அது ேவறு உருைவ எடுக்கும். அைத 
வார்த்ைதகளால் விவrப்பது முடியாதது. ஓ பாரதா, அதன் நீள 
அகலங்கைளயும், உருவத்ைதக் குறித்துச் ெசால்வதும் இயலாது. 
நான் அதுேபான்ற ஒன்ைற என்றும் கண்டதில்ைல. அதற்குள் 
இருப்பவர்கள் என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பர். அங்ேக குளிரும் 
இல்லாமல் ெவப்பமும் இல்லாமல் ரம்மியமான சூழ்நிைல 
இருக்கும். பசி, தாகம், கைளப்பு ஆகியைவ அங்கு ெசன்றாேல 
காணாமல் ேபாய்விடும். பலவைகப்பட்ட பிரகாசமான 
ரத்தினங்களால் அந்த சைப ஆனது. அது தூண்களால் 
தாங்கப்படுவதாகத் ெதrயவில்ைல. அது அழிவற்ற நிைலத்த 
தன்ைம ெகாண்டது. அந்த சுய ஒளி ெகாண்ட மாளிைக, தனது பல 
எண்ணற்ற பிரகாசிக்கும் தன்ைமகளாலும், ஒப்பற்ற பிரகாசம் 
ெகாண்ட ெதய்வகீத்தன்ைமயாலும் சந்திரன், சூrயன், மற்றும் 
ெநருப்ைபேய விஞ்சி நிற்கிறது. விண்ணுலகில் நிைலத்து, பகைல 
உண்டாக்குபவன் {சூrயைனப்} ேபால எrந்து ெகாண்டிருக்கிறது. 
அந்த மாளிைகயில் ஓ மன்னா, பைடக்கப்பட்ட அைனத்துப் 
ெபாருட்களுக்கும் ெபருந்தகப்பன், மாையயினால் தன்ைன 
உருவாக்கிக் ெகாண்டு அைனத்ைதயும் உருவாக்கி அங்ேக 
நிரந்தரமாகத் தங்கியிருக்கிறார். 
 
 தக்ஷன், பிரேசதஸ், புலஹர், மrச்சி, குரு காசியபர், பிருகு, 
அத்r, வசிஷ்டர், ெகௗதமர், அங்கிரஸ், புலஸ்தியர், கிெரௗது, 
பிரஹலாதன், கர்தமர் ஆகிய பிரஜாபதிகளும், அதர்வண ேவதத்தின் 
அங்கிரஸ், வாலஹில்யர்கள், மrசிபர்கள், புத்திகூர்ைம, விண்ெவளி, 
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ஞானம், காற்று, ெவப்பம், நீர், பூமி, சத்தம், ெதாடு உணர்ச்சி, 
உருவம், சுைவ, நறுமணம், இயற்ைகயும் அதன் வைககளும், 
உலகின் அடிப்பைட மற்றும் முக்கிய காரணங்கள் ஆகிய 
அைனத்தும் அங்ேக தைலவன் பிரம்மனின் மாளிைகயிேலேய 
வசிக்கின்றன. ெபரும் சக்தி பைடத்த அகத்தியர், ெபரும் ஆன்ம சக்தி 
பைடத்த மார்க்கண்ேடயர், ஜமதக்னி, பரத்வாஜர், சம்வர்த்தர், 
சியவணன், ேமன்ைமயான துர்வாசர், அறம்சார்ந்த rஷ்யசிருங்கர், 
ெபரும் ஆன்மத் தகுதிகள் சிறப்புமிக்க சனத்குமாரர்கள், 
ேயாககுருக்களான அசிதர் மற்றும் ேதவலர், உண்ைமைய அறிந்த 
ைஜகிஷவ்யர், rஷவர், அஜிதசத்ரு, ெபரும் சக்தி ெகாண்ட மணி, 
எட்டு கிைளகளுடன் கூடிய குணப்படுத்தும் சிகிச்ைசகளின் 
அறிவியல் ஆகியைவ உருவம் ெகாண்டும், ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, 
நட்சத்திரங்களுடனும் நட்சத்திர இைணப்புகளுடனும் கூடிய 
சந்திரன்,  தனது அைனத்து கதிர்களுடன் கூடிய ஆதித்தியன் 
{சூrயன்}, காற்றுகள், ேவள்விகள், {ேவள்விகளில்} ேநாக்கங்களின் 
தரீ்மானங்கள், முக்கிய ெகாள்ைககள், ஆகிய சிறப்பு மிகுந்தைவயும், 
ேநான்பு ேநாற்கும் உயிர்களும் உருவம் ெகாண்டு அங்ேக 
பிரம்மனின் சைபயில் இன்னும் பலருடன் கூடி அவைரச் ேசவிக்க 
இருக்கின்றனர். ெசல்வம், அறம், ஆைச, இன்பம், ெவறுப்பு, துறவு, 
அைமதி ஆகியைவ அந்தத் தைலைம ெதய்வத்தின் அரண்மைனயில் 
காத்திருக்கின்றன. 
 
 கந்தர்வர்கள் மற்றும் அப்சரஸ்களின் இருபது இனங்களும் 
மற்றும் அவர்களின் ஏழு இனங்களும் {ெமாத்தம் இருபத்ேதழு 
இனங்கள்}, ேலாகபாலர்கள் (பல பகுதிகைளக் காக்கும் 
தைலவர்கள்), சுக்ரன், பிரகஸ்பதி, வுதன், அங்காரகன் (மங்களன்), 
சனி, ராகு, ேமலும் பல கிரகங்களும், (சாம 
ேவதத்தின்)மந்திரங்களும், (அேத ேவதத்தின்) சிறப்பு மந்திரங்களும், 
ஹrமத் மற்றும் வசுமத் (சடங்குகள்), இந்திரனுடன் கூடிய  
ஆதித்தியர்கள், அக்னிேசாமன், இந்திராக்னி என்ற இரு அக்னிகள், 
மருதர்கள், விஸ்வகர்மன், வசுக்கள், ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, 
பித்rகள், அைனத்துவைகயான புனிதமான பைடயல்கள், rக், சாம, 
யஜுர், மற்றும் அதர்வண ஆகிய நான்கு ேவதங்கள், கற்றலின் 
அறிவியல்கள், வரலாறுகள் மற்றும் அைனத்து சிறு பிrவிலான 
கல்விகள், ேவதங்களில் பலதரப்பட்ட கிைளகள், ேகாள்கள், 
ேவள்விகள், ேசாமன் {சந்திரன்}, அைனத்து ேதவர்கள், சாவித்r 
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{காயத்r}, ஏழு வைகயான ெசய்யுட்கள் {Rhymes}, புrதல், ெபாறுைம, 
நிைனவு {ஞாபகம்}, அறிவு {ஞானம்}, புத்திகூர்ைம, புகழ், 
மன்னிக்கும்தன்ைம, சாம ேவதங்களின் பாடல்கள் {சுேலாகங்கள்}, 
ெபாதுவான பாடல்களின் {சுேலாகங்களின்} அறிவியல், பலதரப்பட்ட 
உைரகளும் பாடல்களும், பலதரப்பட்ட உைரகளுடன் கூடிய 
விவாதங்கள் ஆகியைவ அைனத்தும் உருவம் ெகாண்டு, ஓ மன்னா, 
பல தரப்பட்ட அறங்களும், ெசய்யுட்களும், கைதகளும், சுருக்கப்பட்ட 
விrவுைரகளும் {abridged glosses}, ஆகிய அைனத்தும் அந்தத் 
தைலைமத் ெதய்வத்தின் {பிரம்மனின்} சைபயில் காத்திருக்கின்றன. 
க்ஷணம் {ெபாழுது}, லவங்கள், முகூர்த்தங்கள், பகல், இரவு, 
பக்ஷங்கள் {ேதய்பிைற, வளர்பிைற நாட்கள்}, மாதங்கள், ஆறு 
காலங்கள், ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, வருடங்கள், யுகங்கள், நான்கு 
வைகயான பகல்களும் இரவுகளும் (மனிதர்கள், பித்rகள், 
ேதவர்கள், பிரம்மா ஆகிேயாருக்கு தனித்தனியா பகல்களும் 
இரவுகளும் இருக்கின்றன) நித்தியமானைவ, அழிவில்லாதைவ, 
ேதயாதைவ, அறுைமயான காலச்சக்கரம், அறச்சக்கரம் ஆகியைவ 
அங்ேக காத்திருக்கின்றன. 
 
 ஓ யுதிஷ்டிரா, அதிதி, திதி, தனு, சுரசா, வினதா, ஐரா, கலிகா, 
சுரவி, ேதவி, சரமா, ெகௗதமி, பிரதா, கத்ரு ஆகிய ேதவர்களின் 
தாய்கள், ருத்ராணி, ஸ்ரீ, லட்சுமி, பத்திரா, சஷ்டி, பூமி, கங்ைக, ஹ்r, 
ஸ்வாஹா, கிrதி, சுரா, சச்சி புஷ்டி, அருந்ததி, சம்பிrத்தி, அசா, 
நியாதி, ஸ்ரீஷ்டி, ரதி ஆகிய பல ேதவைதகள் அைனத்ைதயும் 
பைடத்தவனுக்காகக் {பிரம்மனுக்காகக்} காத்திருக்கின்றனர். 
ஆதித்தியர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், மருதர்கள், அஸ்வின்கள், 
விஸ்வேதவர்கள், சத்தியர்கள், மேனா ேவகம் ெகாண்ட பித்rகள் 
ஆகிேயார் ெபருந்தகப்பனுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். 
 
 ஓ மனிதர்களின் காைளேய பித்rகளில் ஏழு வைக உண்டு 
என்பைத அறிந்து ெகாள். அதில் நான்கு வைகயினருக்கு உருவம் 
உண்டு, மீதம் மூன்று வைகயினருக்கு உருவம் கிைடயாது. சிறப்பு 
வாய்ந்த ைவராஜர்கள், அக்னிஸ்வதர்கள், கர்ஹபத்தியர்கள் (உடல் 
இல்லா மூன்று வைகயான பித்rகள்) விண்ணுலகில் 
உலவுகிறார்கள் என்பது நன்கு அறியப்பட்டது. ேசாம்பாஸ், 
ஏகசிrங்கிராஸ், சதுர்ேவதாஸ், காலாஸ் ஆகிய பித்rகள் நான்கு 
வைக மனிதர்களால் எப்ேபாதும் வழிபடப்படுகின்றனர். 
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ேசாம்பானத்தால் திருப்தியுண்ட அவர்கள் ேசாமைன {சந்திரைன} 
முதலில் திருப்தி ெசய்கின்றனர். பித்rகளின் அந்த அைனத்து 
இனங்களும் பைடப்புத் தைலவனுக்காக, அந்த அளவிடமுடியா 
தைலைமத் ெதய்வத்துக்காக மகிழ்ச்சியாகக் காத்திருக்கின்றனர். 
 
 ராட்சசர்கள், பிசாசங்கள், தானவர்கள், குஹ்யர்கள், நாகர்கள், 
பறைவகள் மற்றும் பலவைகப்பட்ட விலங்குகள் அைசவன 
அைசயாதன ஆகியன அைனத்தும் ெபருந்தகப்பைன வணங்கி 
நிற்கின்றன. ேதவர்களின் தைலவன் புரந்தரன் {இந்திரன்}, வருணன், 
குேபரன், யமன், உைமயுடன் கூடிய மஹாேதவன் ஆகிேயார் அங்ேக 
எப்ேபாதும் வருகின்றனர். ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
மஹாேசனன் (கார்த்திேகயன்) {முருகன்}, ெபருந்தகப்பைன வணங்கி 
நிற்கிறான். நாராயணன், ெதய்வகீ முனிவர்கள், வாலஹில்ய 
முனிவர்கள், ெபண்களால் பிறந்தவர்களும், ெபண்களால் 
பிறக்காதவர்களும், ேமலும் உலகில் உள்ள அைனத்து அைசவன 
அைசயாத ஆகியைவயும் என்னால் அங்ேக காணப்பட்டதாக 
அறிந்து ெகாள் மன்னா. 
 
 ஓ பாண்டு {யுதிஷ்டிரா}, தங்கள் உயிர்வித்ைத ேமெலழும்பச் 
ெசய்த எண்பதாயிரம் முனிவர்கைளயும், மகன்கைளப் ெபற்ற 
ஐம்பதாயிரம் முனிவர்கைளயும் நான் அங்கு கண்ேடன். 
விண்ணுலகவாசிகள் அைனவரும் தாங்கள் விருப்பப்படும்ேபாது 
எல்லாம் தைலைமத் ெதய்வத்ைதக் {பிரம்மைனக்} கண்டு, தைல 
வணங்கி, பிறகு திரும்பி வந்தனர். ஓ மனிதர்களின் மன்னா, 
பைடக்கப்பட்ட அைனத்துப் ெபாருட்களுக்கும் ெபருந்தகப்பனும், 
பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவும், அளவிடமுடியா புத்திகூர்ைமயும், புகழும், 
அைனத்து உயிர்களிடத்திலும் சமமான அன்பு ெகாண்டவரும், 
சுயம்புவுமான பிரம்மாைவ தகுதிக்ேகற்றவாறு மதித்து, 
இனிைமயான ேபச்சாலும், ெபாருட்கைளப் பrசாகக் ெகாடுத்தும், 
ேதவர்களும், ைதத்தியர்களும், நாகர்களும், பிராமணர்களும், 
யக்ஷர்களும், பறைவகளும், காேலயர்களும், கந்தர்வர்களும், 
அப்சரஸ்களும், மற்றும் அைனத்து ேமன்ைமயான உயிrனங்களும் 
அங்ேக அவரது விருந்தினர்களாக வந்தனர். ஓ குழந்தாய், அந்த 
அருைமயான சைப எப்ேபாதும் வந்து ெசல்பவர்களால் கூட்டமாக 
நிைறந்து இருக்கிறது. அைனத்து சக்திகளும் நிரம்பி, 
பிரம்மrஷிகளால் வழிபடப்பட்டிருக்கும் அந்த ெதய்வகீ சைப 
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பிரம்மனின் அருள்பார்ைவயினால் ஒப்பற்றத்தாய் பிரகாசித்து 
மிகுந்த அழகுடன் இருக்கிறது. ஓ மன்னர்களின் புலிேய, இந்த 
உனது சைப மனிதர்களின் சைபகளில் ஒப்பற்று இருப்பது ேபால, 
பிரம்மனின் சைப, அைனத்து உலகங்களிலும் ஒப்பற்று இருக்கிறது. 
நான், விண்ணுலகில் இருக்கும் இந்தச் சைபகைள எல்லாம் 
கண்டிருக்கிேறன். இந்த உனது சைப, மனிதர்களின் உலகில் 
நிச்சயமாக முதன்ைமயானது என்பதில் மாற்றுக்ேகள்வி கிைடயாது. 
{என்று நாரதர், யுதிஷ்டிரனிடம் கூறுகிறார்} 
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(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

ஹrச்சந்திரன் மட்டும் எப்படி இந்திரேலாகத்தில் இருக்கிறான் என்று 
யுதிஷ்டிரன் நாரதrடம் ேகட்டது; நாரதர் ஹrச்சந்திரனின் ராஜசூய ேவள்வி 
குறித்து ெசால்வது; பாண்டு யுதிஷ்டிரைன ராஜசூயம் ெசய்யச் ெசான்னதாக 
நாரதர் யுதிஷ்டிரனிடம் ெசான்னது; நாரதர் துவாரைகக்குச் ெசன்றது.  
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ ேமன்ைமயான 
மனிதர்களில் முதன்ைமயானவேர 
{நாரதேர}, நீர் எனக்கு 
வித்தியாசமான சபா 
மண்டபங்கைளக்கு எனக்கு 
விளக்கிச் ெசான்னரீ், அதில் 
பூேலாகத்தில் இருந்த அைனத்து 
ஏகாதிபதிகளும் எமனின் சைபயில் 
இருப்பதாகத் ெதrகிறது. ேமலும், ஓ 
குருேவ {நாரதேர}, கிட்டத்தட்ட 
அைனத்து நாகர்களும், முக்கியமான 
ைதத்தியர்களும், நதிகளும், 
சமுத்திரங்களும் வருணனில் 
சைபயில் இருப்பதாகவும் ெதrகிறது. யக்ஷர்கள், குஹ்யர்கள், 
ராட்சசர்கள், கந்தர்வர்கள், அப்சரஸ்கள், காைளையத் தனது 
வாகனமாகக் ெகாண்டிருக்கும் ெதய்வம் {யமன்} ஆகிேயார் 
கருவூலத் தைலவனின் சைபயில் இருப்பதாகத் ெதrகிறது. 
ெபருந்தகப்பனின் {பிரம்மனின்} சைபயில் அைனத்துப் ெபரும் 
முனிவர்களும், ேதவர்களும், கற்றலின் அைனத்துக் கிைளகளும் 
இருப்பதாக நீர் ெசான்னரீ். சக்ரனின் {இந்திரனின்} சைபையப் 
ெபாறுத்தவைர, ஓ முனிவேர {நாரதேர} நீர் கந்தர்வர்கைளயும், 
பலதரப்பட்ட முனிவர்களும் இருப்பதாக அவர்களது ெபயர்கைளச் 
ெசான்னரீ். ஆனால், ஓ ெபரும் முனிவேர {நாரதேர}, நீர் அரசமுனி 
ஹrச்சந்திரன் என்ற ஒருவைர, ஒேர ஒருவைர மட்டும், சிறப்பு 
மிகுந்த ேதவர்கள் தைலவனின் சைபயில் வாழ்வதாகச் ெசான்னரீ். 
அந்தக் ெகாண்டாடப்பட்ட மன்னனால் என்ன நற்காrயம் 
ெசய்யப்பட்டது? அல்லது உறுதிகளுடன் கூடிய  என்ன ஆன்மிக 
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ேநான்பு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது? எந்தச் ெசயலால் அவன் 
{ஹrச்சந்திரன்} இந்திரனுக்கு நிகராக இருக்கிறான்? ஓ பிராமணேர 
{நாரதேர}, ேமலும், பித்rகளின் உலகத்தில் விருந்தினராக இருக்கும் 
எனது தந்ைத ேமன்ைமமிகு பாண்டுைவ நீர் எப்படிச் சந்தித்தரீ்? ஓ 
அற்புத ேநான்புகள் ெகாண்ட ேமன்ைம மிகுந்தவேர {நாரதேர}, அவர் 
{பாண்டு} உம்மிடம் ஏதாவது ெசான்னாரா? அைனத்ைதயும் எனக்குச் 
ெசால்லும். நான் உம்மிடம் இருந்து ேகட்டுக் ெகாள்ள மிகுந்த 
ஆர்வத்துடன் இருக்கிேறன்," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 நாரதர், "ஓ மன்னர்களின் மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, நான் முதலில் 
நீ ேகட்ட ஹrச்சந்திரைனக் குறித்து ெசால்கிேறன். அவன் 
{ஹrச்சந்திரன்} ஒரு பலம் மிகுந்த மன்னன். உண்ைமயில் அவன் 
பூமியில் மன்னர்களுக்கு மாமன்னனாக இருந்தான். பூமியின் 
அைனத்து மன்னர்களும் அவனது ஆைணக்குக் கட்டுப்பட்டார்கள். ஓ 
ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, ெவற்றிகண்ட தங்க ரதத்தில் தனி ஒரு 
ஆளாக, அந்த வரீமிகுந்த மன்னன் தனது ஆயுதங்களால், முழு 
உலகத்ைதயும் அதன் ஏழு தவீுகளுடன் ேசர்த்து தன் ஆளுைகக்குள் 
ெகாண்டு வந்தான். 
 
 ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, மைலகைளயும், கானகங்கைளயும் 
ெகாண்ட முழு உலகத்ைதயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு 
வந்த அவன், ராஜசூய ேவள்விையச் ெசய்ய ஆயத்தமானான். 
உலகத்தில் இருந்த அைனத்து மன்னர்களும், அவனது 
{ஹrச்சந்திரனது} உத்தரவின் ேபrல் அவனுக்கு பல ெசல்வங்கைள 
ேவள்விக்காகக் ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்தனர். அவர்கள் {மன்னர்கள்} 
அைனவரும் , அந்த ேவள்வியில் நன்கு உண்டு இருந்த 
பிராமணர்களுக்கு ேமலும் உணவுகைளயும், பrசுப்ெபாருட்கைளயும் 
ெகாடுக்க சம்மதித்தனர். 
 
 அந்த ேவள்வியில் மன்னன் ஹrச்சந்திரன், ேகட்டு வந்த 
அைனவருக்கும் அவர்கள் ேகட்டைதவிட ஐந்து மடங்கு 
ெசல்வத்ைதக் ெகாடுத்தான். அந்த ேவள்வியின் முடிவில் அந்த 
மன்னன் {ஹrச்சந்திரன்} பல நாடுகளில் இருந்து வந்திருந்த 
பிராமணர்களுக்கு ெபரும் பrசுகைளயும் பலதரப்பட்ட 
ெசல்வங்கைளயும் ெகாடுத்தான். பலவைகப்பட்ட உணவாலும், 
மகிழ்ச்சிக்குrய ெபாருட்களாலும், தாங்கள் விரும்பியைதவிட அதிக 
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ெசல்வத்ைதயும், அதிகமான ெசல்வங்கைளயும் ெபற்று 
திருப்தியைடந்த பிராமணர்கள், "மன்னன் ஹrச்சந்திரேன அைனத்து 
மன்னர்களிலும் சக்தியிலும் புகழிலும் ேமன்ைமயானவன்", என்று 
ெசால்ல ஆரம்பித்தனர். ஓ ஏகாதிபதிேய {யுதிஷ்டிரேன}, ஓ 
பாரதகுலத்தின் காைளேய, இந்தக் காரணத்தினாேலேய 
ஹrச்சந்திரன் மற்ற ஆயிரம் மன்னர்கைளவிட அதிகமாகப் 
பிரகாசித்தான். அந்த பலம்வாய்ந்த ஹrச்சந்திரன் தனது ெபரும் 
ேவள்விைய முடித்து உலகத்ைத ஆட்சி ெசய்து, அவனது 
அrயைணயில் பிரகாசமாக ஒளிர்ந்தான்.  
 
 ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, ராஜசூய 
ேவள்விையச் ெசய்யும் அைனத்து ஏகாதிபதிகளும் 
(இந்திரேலாகத்ைத அைடந்து) இந்திரனுடன் தங்கள் ேநரத்ைத 
மகிழ்ச்சியாகக் கடத்துகின்றனர். ஓ பாரதகுலத்தின் காைளேய, 
ேபார்க்களத்தில் தங்கள் முதுைகக் காட்டாமல் வாழ்ைவத் துறந்த 
மன்னர்களும் இந்திர மாளிைகயில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வர்.  கடும் 
ஆன்மிகத் தவங்கள் இயற்றி தங்கள் உடைலத் துறந்தவர்களும் 
அேத பகுதிைய {இந்திர மாளிைகைய} அைடந்து, காலத்திற்கும் 
பிரகாசித்துக் ெகாண்டிருப்பார்கள். 
 
 ஓ குரு குல மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, ஓ குந்தியின் மகேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, ஹrச்சந்திரனின் நற்ேபைறக் கண்ட உனது தந்ைத 
பாண்டு, அதனால் மிகுந்த ஆச்சrயமைடந்து, உனக்கு சிலவற்ைறச் 
ெசால்லியிருக்கிறார். நான் மனிதர்களின் உலகத்திற்குச் 
ெசல்கிேறன் என்பைத அறிந்து, என்னிடம் வந்து, என்ைனப் பணிந்து 
வணங்கி, "ஓ முனிவேர {நாரதேர}, நீர் யுதிஷ்டிரனுக்கு, தனது 
தம்பிகள் தனக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்வைர, அவனால் முழு 
உலகத்ைதயும் அடக்கி ஆள முடியும் என்பைத ெசால்லுவரீாக. 
அைதச் சாதித்தபிறகு, அவன் ெபரும் ேவள்வியான ராஜசூய 
ேவள்விைய நடத்த ேவண்டும். அவன் எனது மகன். அவன் இந்த 
ேவள்விையச் ெசய்தால், நான் ஹrச்சந்திரைனப் ேபால இந்திரனின் 
உலகத்திற்கு ெசன்று, அவனது {இந்திரனது} சைபயில் 
கணக்கிலடங்கா வருடங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ேவன், 
என்றான் {பாண்டு}. நான் {நாரதர்} அவனிடம், "ஓ மன்னா {பாண்டு}, 
நான் மனிதர்களின் உலகத்திற்குச் ெசன்றால், நீ ெசான்னது 
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அைனத்ைதயும் உன் மகனிடம் ெசால்கிேறன்." என்ேறன். நான் 
இப்ேபாது எல்லாவற்ைறயும் உன்னிடம் ெசால்லிவிட்ேடன். 
 
 ஓ பாண்டுவின் மகேன {யுதிஷ்டிரா}, உனது தந்ைதயின் 
{பாண்டுவின்} விருப்பத்ைத நிைறேவற்று. நீ அந்த ேவள்விையச் 
ெசய்தாயானால், நீயும் உனது இறந்த முன்ேனார்களுடன் ேசர்ந்து 
இறவாதவர்கள் தைலவனின் {இந்திரனின்} பகுதியில் மகிழ்ச்சியுடன் 
இருப்பாய். ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, ெபரும் தைடகளுக்குப் பிறேக 
அந்த ேவள்விையச் ெசய்ய முடியும் என்று ெசால்லப்படுகிறது. ஒரு 
வைக ராட்சசர்களான பிரம்ம ராட்சசர்கள் என்ேபார், இது ேபான்ற 
ேவள்விகைளத் தைடெசய்ய எப்ேபாதும் ஒரு வாய்ப்ைப 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்து, அந்தப் ெபரும் ேவள்வியில் ஏதாவது 
குைறையத் ேதடிக் ெகாண்டிருப்பார்கள். அது ேபான்ற ஒரு 
ேவள்விைய நடத்துவதால் ெபரும் ேபார் ஏற்பட்டு க்ஷத்திrய குலேம 
உலகத்திலிருந்து அழியும் நிைல ஏற்படலாம். ஒரு சின்ன தைட கூட 
உலகத்ைதப் ேபரழிவுக்கு இட்டுச் ெசல்லும். இைதெயல்லாம் 
சிந்தித்து, ஓ மன்னர்களின் மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, உனது 
நன்ைமக்கான ெசயைலச் ெசய். மிகவும் விழிப்புடன் இருந்து, நான்கு 
வைகயான உனது குடிமக்கைள காப்பதற்கு தயாராக இரு. 
வளைமயில் வளர்ந்து, இன்பநிைல அனுபவித்து வா. 
பிராமணர்களுக்கு ெசல்வத்ைதப் பrசாகக் ெகாடுத்து திருப்தி ெசய். 
நீ ேகட்டது அைனத்திற்கும் நான் விrவாக பதில் ெசால்லி 
விட்ேடன். உனது அனுமதியுடன், நான் தாசர்ஹர்களின் நகரத்திற்குச் 
(துவாராவதி) {துவாரைக} ெசல்கிேறன்," என்றார் {நாரதர்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ஓ ஜனேமஜயா, இவற்ைற 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகனிடம் {யுதிஷ்டிரனிடம்} ெசான்ன நாரதர், 
தன்னுடன் வந்த முனிவர்களுடன் ேசர்ந்து, வந்த வழிேய திரும்பிச் 
ெசன்றார். நாரதர் ெசன்றதும்,ஓ குரு குலத்தில் வந்தவேன 
{ஜனேமஜயேன}, மன்னன் யுதிஷ்டிரன்,  தனது தம்பிகளுடன் ேசர்ந்து 
ேவள்விகளில் முதன்ைமயான ராஜசூய ேவள்விையக் குறித்து 
சிந்தித்தான்.{என்றார் ைவசம்பாயணர் ஜனேமஜயனிடம்.} 
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ஆேலாசைனகள் எவ்வாறு வழங்கப்படுகின்றன?  
- சபாபர்வம் பகுதி 13  

(ேலாகபால சபாகயானா பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரன் ராஜசூய ேவள்வி ெசய்வது குறித்து தனது தம்பிகளுடனும், 
நண்பர்களுடனும், அைமச்சர்களுடனும் ஆேலாசிப்பது; அைமச்சர்கள் 
ேவள்விைய நடத்துமாறு ஆேலாசைன வழங்குவது; யுதிஷ்டிரன் மறுபடி 
மறுபடி சிந்திப்பது; இக்காrயத்தில் கிருஷ்ணனின் முடிைவ ஏற்பது எனத் 
தரீ்மானிப்பது; துவாரைகக்குத் தூதுவைர அனுப்பவது; கிருஷ்ணன் இந்திரப் 
பிரஸ்தத்ைத அைடவது; யுதிஷ்டிரன் கிருஷ்ணனிடம் ஆேலாசைன ேகட்பது... 
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "நாரதrன் இவ்வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்ட யுதிஷ்டிரன் கடுைமயாக ெபரு மூச்சு விட ஆரம்பித்தான். ஓ 
பாரதா {ஜனேமஜயா}, ராஜசூயத்ைதப் பற்றிேய நிைனத்துக் 
ெகாண்டிருந்ததால், அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} மன அைமதிைய 
இழந்தான். அந்தச் சிறப்பு வாய்ந்த (பழங்காலத்தின்) ஏகாதிபதிகளின் 
புகைழக் ேகள்விப்பட்டும், ேவள்விகள் ெசய்பவர்களும், புனித 
காrயம் ெசய்பவர்களும் வற்றாத இன்பம் உள்ள பகுதிகைள 
அைடவார்கள், என்பதில் உறுதி ெகாண்டான். குறிப்பாக, அந்த 
ேவள்விைய {ராஜசூய ேவள்விையச்} ெசய்த அரசமுனி 
ஹrச்சந்திரைன நிைனத்துப் பார்த்த மன்னன் யுதிஷ்டிரன், ராஜசூய 
ேவள்விக்கான தயாrப்புகள் ெசய்ய விரும்பினான். பிறகு தனது 
ஆேலாசகர்கைளயும் {அைமச்சர்கைளயும்}, அந்தச் சைபயில் 
இருந்தவர்கைளயும் வணங்கி, அவர்களால் வணங்கப்பட்டு ேவள்வி 
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குறித்த விவாதங்களில் ஈடுபட்டான். அதிகமாக சிந்தித்த அந்த 
மன்னர்களின் மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்}, அந்த குருக்களின் காைள, 
ராஜசூயத்துக்கான தயாrப்புகளில் தனது மனைத ஈடுபடுத்தினான். 
 
 இருப்பினும், அற்புதமான வரீமும், சக்தியும் ெகாண்ட 
இளவரசன் {யுதிஷ்டிரன்}, அறம் மற்றும் நீதிைய நிைனத்துப் பார்த்து, 
மக்களுக்கு எது நன்ைமையத் தரும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வர 
தனது இதயத்ைத நிைலக்க ைவத்தான். அறம்சார்ந்த மனிதர்களில் 
முதன்ைமயான யுதிஷ்டிரன் தனது குடிமக்களிடம் அன்ேபாடு 
இருந்தான். எந்த ேவறுபாடுகளும் பார்க்காமல் அைனத்து மக்களின் 
நன்ைமக்காகப் பாடுபட்டான். ேகாபத்ைதயும் கடுைமையயும் 
தவிர்த்த யுதிஷ்டிரன் எப்ேபாதும், "ஒவ்ெவாருவருக்கும் எது 
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டுேமா, அைத ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடு," 
என்று ெசால்வான். "அறம் {தர்மம்} அருளப்பட்டிருக்கட்டும், அறமும் 
யுதிஷ்டிரனும் அருளப்பட்டிருக்கட்டும்," என்பைவ மட்டுேம அவன் 
ேகட்கக்கூடிய சத்தங்களாக இருந்தன. யுதிஷ்டிரன் தன்ைன அப்படி 
வழிநடத்திக் ெகாண்டு, பைக வளர்த்தைல ஆதrக்கும் எவரும் அந்த 
நாட்டில் இல்லாதவாறு அைனவருக்கும் ஒரு தகப்பன் ெகாடுக்கும் 
உறுதிையக் ெகாடுத்தான். அதனாேலேய அவன் {யுதிஷ்டிரன்} 
அஜாதசத்ரு (எதிrகள் இல்லாதவன்) என்று அைழக்கப்பட்டான். 
அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்}, அைனவைரயும் தனது குடும்பத்தில் 
ஒருவைரப் ேபாலப் பாதுகாத்தான். பமன்ீ  அைனவைரயும் நீதியுடன் 
ஆண்டான். அர்ஜுனன் தனது இரு கரங்கைளயும் பயன்படுத்தி, 
மக்கைள (ெவளிப்புற/ெவளிநாட்டு) எதிrகளிடம் இருந்து 
பாதுகாத்தான். ஞானம் ெகாண்ட சகாேதவன் நடுநிைலயாக 
{பாரபட்சம் இல்லாமல்} நீதியுடன் நிர்வாகம் ெசய்தான். நகுலன் 
அைனவrடமும் பணிவான தனது இயற்ைக குணத்துடன் நடந்து 
ெகாண்டான். ேமற்கண்ட அைனத்துக் காரணங்களாலும் நாடு 
கலகங்களிலும், அைனத்துவிதமான பயங்களில் இருந்தும் 
விடுபட்டது. அைனத்து மக்களும் தங்களுக்குrய ெதாழிலில் 
கவனம் ெசலுத்தினர். ேமலும் ேவண்டும் என்று விரும்பாத 
அளவுக்கு மைழ நிைறந்திருந்தது. நாடும் வளைமயில் வளர்ந்தது. 
மன்னனின் அற ஒழுக்கத்தால், கடன் ெகாடுப்பவர்களும், 
 ேவள்விக்குத் ேதைவயான ெபாருட்களும், கால்நைட வளர்த்தலும், 
உழுதலும், வணிகமுமான அைனத்துத் ெதாழில்களும் வளம் 
ெபற்றன. உண்ைமயில், உண்ைமக்குத் தன்ைன அர்ப்பணித்திருந்த 
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யுதிஷ்டிரனின் ஆட்சிகாலத்தில், அச்சுறுத்திப் பணம் பறித்தேலா, 
வாடைக பாக்கிக்காகத் துன்புறுத்துதேலா, ேநாய், ெநருப்பு, விஷம் 
அல்லது மந்திரத்தால் உண்டாகும் மரணத்ைதக் குறித்த பயேமா, 
அந்த நாட்டில் இல்லாதிருந்தது. திருடர்கேளா, ஏமாற்றுப் 
ேபர்வழிகேளா, அரசுகுல நண்பர்கள் மன்னிடேமா அல்லது 
தங்களுக்குள்ேளா தவறாக நடந்து ெகாண்டார்கள் என்று, யாரும் 
எப்ேபாதும் ேகள்விப்படவில்ைல. ஆறு சந்தர்ப்பங்களில் {ேபார், 
ஒப்பந்தம் ேபான்றைவ மூலம்} ைகப்பற்றப்பட்ட மன்னர்கள், 
அவனுக்கு {யுதிஷ்டிரனுக்கு} எப்ேபாதும் நன்ைம ெசய்ய 
காத்திருந்தனர். பல வைகப்பட்ட வணிகர்கள் தாங்கள் ெசய்த 
ெதாழிலுக்கு ஏற்றவாறு கட்டேவண்டிய வrைய சrயாகக் கட்டி 
வந்தனர். அறத்துக்குத் தன்ைன அர்ப்பணித்திருந்த யுதிஷ்டிரனின் 
ஆட்சியில் அவனது நாடு ெபரும் வளைமைய அைடந்தது. 
உண்ைமயில், நாட்டின் வளைம இவற்றால் மட்டும் வளராமல், 
சிற்றின்பப் பற்றுள்ளவர்களாலும், நிைறவான இன்பங்களில் 
ஈடுபட்டு வந்தவர்களாலும் கூட அதிகrத்தது. மன்னர்களுக்கு 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன் தனது ஆதிக்கத்ைத ேமலும் விrவுபடுத்தி, 
அைனத்ைதயும் ெபாறுைமயுடன் தாங்கிக் ெகாண்டு, அைனத்து 
சாதைனகைளயும் சாதித்தான். ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, அந்தக் 
ெகாண்டாடப்பட்ட சிறப்பு மிகுந்த ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரன்} எந்ெதந்த 
நாடுகைள எல்லாம் ைகப்பற்றினாேனா, அந்தந்த நாடுகளில் 
பிராமணர்களில் இருந்து குடியானவன் வைர, அைனவரும் 
அவனிடம் {யுதிஷ்டிரனிடம்} தங்கள் தந்ைதயிடமும் தாயிடமும் 
உள்ள பிைணப்புடன் இருந்தனர். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ேபச்சில் முதன்ைமயான மன்னன் 
யுதிஷ்டிரன், தனது ஆேலாசகர்கைளயும் {அைமச்சர்கைளயும்} 
தம்பிகைளயும் அைழத்து அவர்களிடம் ராஜசூய ேவள்வி குறித்துத் 
ெதாடர்ந்து ேகட்டான். ேவள்வி ெசய்ய விரும்பிய ஞானமுள்ள 
யுதிஷ்டிரனிடம் அந்த அைமச்சர்கள் இயல்பான வார்த்ைதகைளக் 
கூறினர். அவர்கள் அவனிடம் {யுதிஷ்டிரனிடம்}, "ஏற்கனேவ நாட்ைட 
அைடந்திருக்கும் ஒருவன், மாமன்னர்களுக்கு {சக்கரவர்த்திகளுக்கு} 
உrய எல்லா குணங்கைளயும் அைடய விரும்புகின்றனர். அந்த 
ேவள்விகள், வருணனின் குணங்கைள அைடய அந்த மன்னனுக்கு 
உதவி ெசய்கின்றன. ஓ குரு குல இளவரசேன {யுதிஷ்டிரேன}, உமது 
நண்பர்கள் உம்ைம மாமன்னர்களுக்குrய அைனத்து தகுதிகளும் 
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உைடயவராக நிைனக்கின்றனர். நீர் ராஜசூய ேவள்விைய நடத்தும் 
சமயம் வந்துவிட்டது. சாம ேவதங்களின் மந்திரங்கைளக் ெகாண்டு 
ஆறு ெநருப்புகைள மூட்டும், கடும் ேநான்புகள் ேநாற்கும் 
முனிவர்கைளக் ெகாண்டு ேவள்விையத் ெதாடங்க, உமது க்ஷத்திrய 
சக்தியால் உமக்கு வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது. அந்த ராஜசூய 
ேவள்வியின் முடிவில், அந்த ேவள்விைய நடத்திய நாட்டின் ஆட்சி 
உrைம ெபற்றவன், அக்னிேஹாத்ரம் உள்ளிட்ட பல ேவள்விகைளச் 
ெசய்ததன் கனிகைள {பயன்கைள} அைடகிறான். இதனாேலேய 
அவன் {மன்னன்} அைனத்ைதயும் ைகப்பற்றுபவன் என 
அைழக்கப்படுகிறான். ஓ பலம் வாய்ந்த கரம் ெகாண்டவேர 
{யுதிஷ்டிரேர}, இந்த ேவள்விையச் ெசய்ய உம்மால் முடியும். 
நாங்கள் அைனவரும் உமக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள். ஓ மாமன்னா , 
விைரவில் உம்மால் ராஜசூய ேவள்விைய நடத்த முடியும். 
ஆைகயால், ஓ மாமனா, ேமலும் விவாதங்கைள நடத்தாமல் 
ேவள்விைய நடத்த தரீ்மானியும்," என்று மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} 
நண்பர்களும் ஆேலாசகர்களும் தனித்தனியாகவும் ேசர்ந்தும் 
ெசான்னார்கள். 
 
 ேமலும், ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, எதிrகைளக் ெகால்லும் 
யுதிஷ்டிரன், அறம்சார்ந்த, வரீமான, ஏற்றுக் ெகாள்ளும் வைகயில் 
இருந்த, கனம் நிைறந்த இந்த வார்த்ைதகைள மனதார ஏற்றுக் 
ெகாண்டான். நண்பர்கள் மற்றும் ஆேலாசகர்களிடம் இருந்து இந்த 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, தனது பலத்ைதயும் அறிந்த அந்த மன்னன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, இந்தக் காrயம் குறித்து 
மறுபடி மறுபடி ஆேலாசித்தான். அதன் பிறகு, ஆேலாசைன 
வழங்குவதில் ஞானமுள்ள, புத்திகூர்ைமயுள்ள அறம் சார்ந்த 
யுதிஷ்டிரன், தனது தம்பிகளுடனும், சிறப்புமிகுந்த 
rத்விஜர்களுடனும் {Ritwijas}, தனது அைமச்சர்களுடனும், 
ெதௗமியருடனும் {Dhaumya}, துைவபாயணருடனும் 
{Dwaipayana_வியாசர்}, ேமலும் மற்றவர்களுடனும் ஆேலாசித்தான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "மாமன்னர்கள் ெசய்யத் தகுதி வாய்ந்த இந்த 
அற்புதமான ேவள்வியான ராஜசூயத்ைத ெசய்யும் எனது விருப்பம், 
எனது நம்பிைகயாலும் ேபச்சாலும் மட்டும் கனி ெகாடுத்துவிடுமா?", 
என்று ேகட்டான். 
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 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ஓ தாமைர இதழ்கைளப் ேபான்ற 
கண்கைள உைடயவேன {ஜனேமஜயா}, இப்படிப் ேபசிய 
யுதிஷ்டிரனிடம் அவர்கள் {நண்பர்களும் ஆேலாசகர்களும்} 
அைனவரும், "அறத்தின் விதிகைள அறிந்த நீர், ஓ மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, இந்தப் ெபரும் ேவள்வியான ராஜசூயத்ைதச் ெசய்யத் 
தகுதி வாய்ந்தவேர," என்றனர். rத்விஜர்களாலும், முனிவர்களாலும் 
இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட அந்த மன்னன், தனது அைமச்சர்கள் மற்றும் 
தம்பிகளின் ேபச்ைசப் ெபrதும் அங்கீகrத்தான். இருப்பினும், ெபரும் 
ஞானம் ெகாண்ட அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்}, தனது மனைத முழு 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்து, உலகத்திற்கு நன்ைம ெசய்ய விருப்பம் 
ெகாண்டு, மறுபடியும் இந்தக் காrயத்ைத மனதில் நிைனத்து, தனது 
பலத்ைதயும் ஆதாரங்கைளயும் நிைனத்து, ேநரம், இடம், வருமானம், 
ெசலவு ஆகியவற்ைறயும் நிைனத்தான். நன்கு ஆேலாசிக்கப்பட்டு 
ெசய்யப்பட்ட ஒரு ெசயலால் ஞானமுள்ளவர்கள் துயரைடய 
மாட்டார்கள் என்பைத அவன் {யுதிஷ்டிரன்} அறிந்திருந்தான். 

 இந்த ேவள்விையச் ெசய்யும் முடிைவத் தான் மட்டுேம 
எடுத்துவிடக்கூடாது என்று நிைனத்து, இந்தச் சுைமையத் தனது 
ேதாள்களில் தாங்கிக் ெகாண்டிருந்த யுதிஷ்டிரன், அைனவைரயும் 
பாவங்களில் இருந்து காப்பாற்றும் கிருஷ்ணேன, இந்தக் காrயத்ைத 
முடிவு ெசய்யத் தகுதி வாய்ந்தவன் என்று நிைனத்தான். அவேன 
{கிருஷ்ணேன} மனிதர்களில் முதன்ைமயானவன், அளவிடமுடியா 
சக்தி ெகாண்டவன், பலம் வாய்ந்த கரங்கள் ெகாண்டவன், தனது 
சுயவிருப்பதின் மூலம் மட்டுேம மனிதனாகப் பிறந்த அவேன 
{கிருஷ்ணேன இைத முடிவு ெசய்யத் தகுதி வாய்ந்தவன் என்பைத 
அவன் {யுதிஷ்டிரன்} அறிந்திருந்தான். ெதய்வம் ேபான்ற அவனது 
{கிருஷ்ணனது} ெசயல்கைள நிைனத்துப் பார்த்த பாண்டுவின் மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, அவன் {கிருஷ்ணன்} அறியாத எதுவும் கிைடயாது 
என்றும், அவனால் {கிருஷ்ணனால்} அைடய முடியாததும் எதுவு 
இல்ைல என்றும், அவனால் {கிருஷ்ணனால்} தாங்கக்கூடாது 
எதுவும் இல்ைல என்று நிைனத்தான். இந்தத் தரீ்மானத்துக்கு வந்த 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகனான யுதிஷ்டிரன், விைரவாக ஒரு 
தூதுவைன அைனத்து உயிர்களின் தைலவனிடம் {கிருஷ்ணனிடம்} 
அனுப்பி ைவத்தான். தனது வாழ்த்துகைளயும், மூத்தவர் 
இைளயவருக்கு ெசய்தி அனுப்பும் மrயாைதயுடனும் ெசய்திகைளத் 
தூதுவனிடம் ெசால்லி அனுப்பினான். விைரவாகச் ெசல்லும் 
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ரதத்தில் ெசன்ற அந்தத் தூதுவன் யாதவர்களுக்கு மத்தியில் 
துவாராவதியில் {துவாரைகயில்} வசித்த கிருஷ்ணைன 
அணுகினான். தன்ைனக் காண பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்} விருப்பம் ெகாண்டுள்ளான் என்பைத அறிந்த அச்யுதன் 
{கிருஷ்ணன்}, தனது ைமத்துனைனக் காண ஆவல் ெகாண்டான். 
ேவகமான குதிைரகளால் இழுக்கப்பட்ட ரதத்தில் பல பகுதிகைள 
ேவகமாகக் கடந்த கிருஷ்ணன், இந்திரேசனனுடன் 
இந்திரப்பிரஸ்தத்ைத அைடந்தான். இந்திரப்பிரஸ்தத்துக்கு 
வந்தைடந்த ஜனார்த்தனன் {கிருஷ்ணன்}, ேநரத்ைதக் கடத்தாமல் 
யுதிஷ்டிரைன அணுகினான். யுதிஷ்டிரன் கிருஷ்ணைன தந்ைதயின் 
பாசத்துடன் வரேவற்றான். பமனும்ீ  அேத ேபால வரேவற்றான். பிறகு 
ஜனார்த்தனன் {கிருஷ்ணன்} மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயத்துடன் தனது 
தந்ைதயின் தங்ைகயிடம் {குந்தியிடம்} ெசன்றான். அங்ேக 
இரட்ைடயர்களால் {நகுலன் மற்றும் சகாேதவனால்} வழிபடப்பட்டு, 
தன்ைனக் கண்டதால் ெபருமகிழ்ச்சி அைடந்த தனது நண்பன் 
அர்ஜுனனுடன் மகிழ்ச்சியாகப் ேபசத்ெதாடங்கினான். சிறிது ேநரம் 
அற்புதமான அைறயில் ஓய்ெவடுத்த பிறகு, யுதிஷ்டிரன் அவைன 
{கிருஷ்ணைன} அணுகி, ராஜசூய ேவள்விையக் குறித்துச் 
ெசான்னான். 
 

 யுதிஷ்டிரன், "நான் 
ராஜசூய ேவள்விையச் ெசய்ய 
விரும்புகிேறன். அந்த 
ேவள்விைய ஒருவrன் 
தரீ்மானத்தால் ெசய்ய 
முடியாது. ஓ கிருஷ்ணா, 
சாதிக்கத் ேதைவயான 
அைனத்து ஆதாரங்கைளயும் 
நீ அறிவாய். அைனத்ைதயும் 
ெசய்ய முடிந்தவனால் 
மட்டுேம இந்த ேவள்விையச் 

ெசய்ய முடியும். எவைன அைனவரும் வழிபடுகின்றனேரா, எவன் 
மன்னர்களுக்ெகல்லாம் மன்னனாக இருக்கிறாேனா அவன்தான் 
இந்த ேவள்விையச் சாதிக்க முடியும். எனது நண்பர்களும் 
ஆேலாசகர்களும் என்ைன அணுகி இந்த ேவள்விையச் ெசய்யச் 
ெசால்கிறார்கள். ஆனால், ஓ கிருஷ்ணா, இந்தக் காrயத்தில், உனது 
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வார்த்ைதகேள எனக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். ஆேலாசகர்களில் 
சில நண்பர்கள் சிரமங்கைளக் கவனிக்கமாட்டார்கள்; சிலர் தங்கள் 
சுய விருப்பத்தின் ேபrல் ஏற்றுக் ெகாள்ளும் வைகயில் 
ெசால்வார்கள். சிலர் ஒரு காrயத்தால் தங்களுக்கு விைளயும் 
நன்ைமைய எண்ணி அப்படிச் ெசய்ய ெசால்வார்கள். முடிைவ 
ேநாக்கி இருக்கும் தரீ்மானங்களில் மனிதர்கள் இப்படித்தான் 
ஆேலாசைன வழங்குகிறார்கள். ஆனால், ஓ கிருஷ்ணா, நீ அந்த 
ேநாக்கங்களுக்கு எல்லாம் ேமலானவன். நீ ஆைசையயும் 
ேகாபத்ைதயும் ெவன்றவன். உலகத்திற்கு மிகுந்த நன்ைம 
தரக்கூடியது எது என்பைத எனக்கு நீதான் ெசால்ல ேவண்டும்," 
என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
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ஜராசந்தன் எனும் ெபரும் தைட - சபாபர்வம் பகுதி 14 அ  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வம்) 

கிருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரனுக்கு ராஜசூய ேவள்வி ெசய்வதில் இருக்கும் 
தைடகைளக் குறித்துச் ெசால்லல்; ஜராசந்தன், சிசுபாலன், பஷ்மகன்ீ  எனப் 
பலைரப் பற்றி கிருஷ்ணன் ெசால்லல்;  
 
 கிருஷ்ணன், "ஓ மாமன்னா, 
ராஜசூய ேவள்வி ெசய்வதற்கான 
அடிப்பைடத் தகுதிகள் 
அைனத்ைதயும் நீர் 
ெகாண்டிருக்கிறரீ். நீர் 
அைனத்ைதயும் அறிந்திருக்கிறரீ், ஓ 
பாரதேர {யுதிஷ்டிரேர}, இருப்பினும், 
நான் உமக்குச் சிலவற்ைறச் 
ெசால்கிேறன். இன்ைறய உலகில் 
இருக்கும் க்ஷத்திrயர்கள் எல்லாம், 
முன்பு ஜமதக்னியின் {jamadagnya} 
மகன் ராமனால் {பரசுராமனால்} 
ெகால்லப்பட்ட 
க்ஷத்திrயர்கைளவிட 
(அைனத்திலும்) தாழ்ந்தவர்கேள! ஓ 
பூமியின் தைலவா {யுதிஷ்டிரேர}, ஓ பரதகுலத்தின் காைளேய, 
க்ஷத்திrயர்கள் தைலமுைற தைலமுைறயாக பாரம்பrயமாகத் 
தங்களுக்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட குறிப்புகைளக் ெகாண்டு, விதிகைளத் 
தங்களுக்குள் நிறுவிக் ெகாண்டனர் என்பைதயும், அவர்களில் 
ராஜசூய ேவள்வி ெசய்ய அவர்களுக்கு எவ்வளவு தகுதி இருக்கிறது 
என்பைதயும் நீர் அறிவரீ். பலதரப்பட்ட அரச பரம்பைரகளும், மற்ற 
சாதாரண க்ஷத்திrயர்களும், ஐலா மற்றும் இக்ஷவாகுவின் 
வழித்ேதான்றல்களாகேவ இருப்பார்கள். ஓ மன்னா, ஐலாவின் {Aila} 
வழித்ேதான்றல்களும், இக்ஷவாகு {Ikshwaku} குலத்தில் வந்த 
மன்னர்களும், ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேர}, இன்று 
நூறு தனித்தனி நாடுகளாகிவிட்டனர் என்பைத அறிந்து ெகாள்ளும். 
யயாதியின் வழித்ேதான்றல்களும் ேபாஜர்களும் ெபரும் 
எண்ணிக்ைகயிலும் சாதைனகளிலும் அதிகமாக இருக்கின்றனர். ஓ 

 
கிருஷ்ணனும் யுதிஷ்டிரனும் 
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மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, கைடசியில் அவர்கள் அைனவரும் உலகம் 
முழுவதும் பரவிக் கிடக்கின்றனர். அந்த ஏகாதிபதிகளின் 
வளைமைய அைனத்து க்ஷத்திrயர்களும் வழிபட்டு வருகின்றனர்.  
 
 இருப்பினும், தற்ேபாது, ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரேர}, மன்னன் 
ஜராசந்தன், அவர்கள் அைனவைரயும் விட வளைமயில் 
அதிகrத்தும், பலத்தில் அதிகrத்தும், அைனத்து மன்னர்களுக்கும் 
தைலவனாகத் தன்ைன நிறுவிக் ெகாண்டான். ேமலும் ஜராசந்தன் 
பூமியின் மத்தியப் பகுதிைய {மதுராைவ} ஆட்சி ெசய்து நமக்குள் 
ஒற்றுைமயின்ைமையத் ேதாற்றுவிக்கிறான். ஓ ஏகாதிபதி 
{யுதிஷ்டிரேர}, அந்த மன்னன் {ஜராசந்தன்}, மன்னர்களில் உயர்ந்த 
மன்னாக இருந்து, இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ஆட்சிேய அவைன 
ைமயப்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிறது. அதனால் அவன் {ஜராசந்தன்} 
மாமன்னன் {சக்கரவர்த்தி} என்று அைழக்கப்படக்கூடிய தகுதியுடன் 
இருக்கிறான். ேமலும், ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரேர}, ெபரும் சக்தி 
பைடத்த மன்னன் சிசுபாலன் {Sisupala}, அவனது {ஜராசந்தனின்} 
பாதுகாப்புக்குள் தன்ைன நிறுத்திக் ெகாண்டு, அவனது 
{ஜராசந்தனது} பைடகளுக்குத் தளபதியாகச் ெசயல்படுகிறான். ஓ 
ெபரும் மன்னா, காருஷர்களின் {Karushas} மன்னனும் பலம் 
ெபாருந்தியவனும், மாய சக்திகைளக் ெகாண்டு ேபாrடும் தகுதி 
ெகாண்டவனுமான மன்னன் வகன் {Vaka} ஜராசந்தனுக்காகக் 
{அவனுக்குச் ேசைவ ெசய்ய} காத்திருந்து, அவனது சடீனாகச் 
ெசயல்படுகிறான். ேமலும் ஹன்சா {Hansa} மற்றும் டிம்பகன் {Dimvaka} 
ஆகிய இரு ெபரும் சக்திபைடத்த ெபரும் ஆன்மாக்கள், ெபரும் பலம் 
வாய்ந்த ஜராசந்தனின் நிழலில் வாழ்கிறார்கள். ேமலும், 
தண்டவக்கிரன், காருஷன், கரவன், ேமகவாஹனன் ஆகிேயாரும் 
ஜராசந்தனுக்காகக் {அவனுக்குச் ேசைவ ெசய்ய} காத்திருக்கிறார்கள். 
தனது தைலயில் உலகில் அற்புதமான ரத்தினத்ைதத் தrத்திருக்கும் 
யவனர்களின் மன்னனான பகதத்தன் {Bhagadatta} உமது தந்ைதயின் 
{பாண்டுவின்} பைழய நண்பனாவார். அவரது சக்தி 
அளவிடமுடியாதது, அவர் முரு மற்றும் நரகைனத் தண்டித்து, 
ேமற்கு உலகத்ைத வருணைனப் ேபால ஆண்டு வருகிறார் 
{பகதத்தன்}. அப்படிப்பட்ட பகதத்தேன ஜராசந்தனிடம் ேபச்சாலும் 
ெசயலாலும் பணிந்திருக்கிறார். இருப்பினும், அவர் உம்மீது ஒரு 
தந்ைதக்குத் தனது மகனிடம் இருக்கும் பாசத்துடன் இருக்கிறார். ஓ 
மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, உலகத்தின் ேமற்கிலும் ெதற்கிலும் தனது 
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ஆட்சிக்குட்பட்ட நாடுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் உமது தாய்வழி 
மாமன் ஒருவர் புருஜித் {Purujit} என்று அைழக்கப்படுகிறார். அந்த 
எதிrைகள அழிப்பவர் குந்தி குலத்ைத தைழக்க ைவப்பவராவார். 
அவர் ஒருவேர உன்ைன பாசத்துடன் மதிப்பவராவார். 
 
 முன்னேர என்னால் ெகால்லப்படாமல், தன்ைனத் தாேன 
ெதய்வகீமானவன் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு, அப்படிேய பலராலும் 
அறியப்பட்டு, அவனது முட்டாள் தனத்தால் எப்ேபாதும் என்ைனச் 
சுட்டிக்காட்டும் குறிகைள அணிந்து {சங்கு, சக்கரம் ேபான்றைவ} 
ெகாண்டு, வங்கம், புந்தரம், கிராதம் ஆகிய நாடுகளுக்கு மன்னனாக 
இருந்து, இந்தப் பூமியில் ெபௗந்தரகன், வாசுேதவன் என்ற 
ெபயர்களால் அறியப்படும், ேசதி நாட்டில் இருக்கும் ெபரும் பலம் 
ெகாண்ட அந்தத் தயீ பாவியும் {ெபௗந்தரக வாசுேதவன்} 
ஜராசந்தனின் பக்கம் இருக்கிறான். ேமலும், ஓ மன்னர்களுக்கு 
மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, ேபாஜர்களின் பலம் ெபாருந்திய மன்னனும், 
இந்திரனுக்கு நண்பனும், எதிr வரீர்கைளக் ெகால்பவனுமான 
உலகத்தின் கால் பங்ைக ஆளும் பஷ்மகன்ீ  {Bhishmaka}, தனது 
கல்வியால் பாண்டியர்கைளயும், கிராத ெகௗசிகர்கைளயும் 
ெவன்றவனாவான். அவனும் {பஷ்மகனும்ீ } மகத மன்னனுக்கு 
{ஜராசந்தனுக்கு} ஊழியக்காரனாக இருக்கிறான். அவனது 
சேகாதரனான அக்rதி {Akriti}, ஜமதக்னியின் மகன் ராமைனப் 
{பரசுராமைனப்} ேபான்று வரீமிக்கவனாவான். அந்தப் 
ேபாஜமன்னனுக்கு நாம் உறவினராக இருப்பதால், அவனுக்கு 
விருப்பானைதேய தினமும் நாம் ெசய்துவந்தாலும், அவன் {ேபாஜ 
மன்னன் அக்rதி} நம்ைம மதிப்பதில்ைல. அவன் {அக்rதி} 
எப்ேபாதும் நமக்குத் தஙீ்ைகேய ெசய்கிறான். ஓ மன்னா 
{யுதிஷ்டிரேர}, அவன் {அக்rதி} தனது தரத்ைதயும், பலத்ைதயும் 
அறிந்து ெகாண்டு, ஜராசந்தனின் பார்ைவயின் கீழ் தன்ைன நிறுவிக் 
ெகாண்டான். 
 
 ேமலும், ஓ ேமன்ைமயானவேர {யுதிஷ்டிரேர}, ேபாஜர்களின் 
பதிெனட்டு இனங்களும், ஜராசந்தன் மீது ெகாண்ட பயத்தால், 
ேமற்கு ேநாக்கி ஓடினார்கள். சூரேசனன், பத்ரகன், ேவாதன், 
சால்வன், பதச்சவன், சுஷ்தாலன், முகுதன், குளிந்தனர், குந்திகன் 
{Surasenas, the Bhadrakas, the Vodhas, the Salwas, the Patachchavas, the Susthalas, 
the Mukuttas, and the Kulindas, along with the Kuntis}ஆகிேயாருடன் ேசர்ந்து 
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ஓடினர். சால்வயன குலத்தின் மன்னன் தனது சேகாதரர்களுடனும் 
பணியாட்களுடனும், ெதன் பாஞ்சாலர்களும், கிழக்கு ேகாசலர்களும் 
அைனவரும் தங்கள் நாடுகைள விட்டு குந்தியின் நாடு வந்தனர். 
அேத ேபால மத்ஸ்யர்களும், சன்னியாச தபதர்களும், பயத்தால் 
வடக்கில் இருந்த தங்கள் நாடுகைள விட்டு ெதன் நாட்டிற்கு ஓடினர். 
ஜராசந்தனின் சக்திக்குப் பயந்த பாஞ்சாலர்களும் தங்கள் 
நாட்ைடவிட்டு எல்லா திைசகளுக்கும் ஓடினர்.  
 
 சில காலத்திற்கு முன்னர் முட்டாள் கம்சன், யாதவர்கைளக் 
ெகான்ற பிறகு, ஜராசந்தனின் இரு மகள்கைளத் திருமணம் 
ெசய்திருந்தான். அவர்கள் அஸ்தி மற்றும் பிராப்தி {Asti and Prapti} 
என்று அைழக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் சகாேதவனின் {Sahadeva} 
சேகாதrகள் ஆவர். இப்படிப்பட்ட கூட்டணியால், அந்த முட்டாள் 
{கம்சன்} தனது உறவினர்கைளக் ெகான்று அவர்கள் அைனவருக்கும் 
ேமல் வந்தான். ஆனால் அவனது {கம்சனது}நடத்ைதயால் ெகட்ட 
ெபயைரச் சம்பாதித்தான். ேமலும் அந்தப் பாவி {கம்சன்} ேபாஜ 
இனங்களின் முதிர்ந்த மன்னர்கைள ஒடுக்க ஆரம்பித்தான். அவர்கள் 
தங்கைளயும் தங்கள் உறவினர்கைளக் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள 
எங்கள் பாதுகாப்பிைன நாடினார்கள். அக்ரூரனுக்கு அஹூகனின் 
அழகிய மகைளக் ெகாடுத்தனர். நான் சங்கர்ஷனைர {பலராமன்} 
இரண்டாவதாகக் {துைணயாகக்} ெகாண்டு எனது உறவினர்களுக்கு 
ேசைவ ெசய்ேதன். நான் கம்சைனயும் சுனமைனயும் ராமனின் 
{பலராமன்} உதவியுடன் ெகான்ேறன்.  ஆனால் உடனடி ஆபத்து 
அகன்றாலும் {கம்சன் இறந்ததால்}, அடுத்து, அவனது {கம்சனது} 
மாமனாரான ஜராசந்தன் ஆயுதம் ஏந்தினான். 
 
 பிறகு, எங்களுக்குள் பதிெனட்டு இளம் கிைளகைளக் ெகாண்ட 
யாதவர்கள் அைனவரும் கூடி, எதிrைய {ஜராசந்தைன} அற்புதமான 
ஆயுதங்களால் முன்னூறு {300} வருடங்களுக்குத் தாக்கினாலும், 
அவனுக்கு {ஜராசந்தனுக்கு} எந்தக் காயத்ைதயும் நம்மால் 
ஏற்படுத்தமுடியாது, என்பைத ஆேலாசித்து ஒரு முடிவுக்கு 
வந்ேதாம். அவனுக்கு {ஜராசந்தனுக்குத்} ேதவர்கைளப் 
{இறவாதவர்கைளப்} ேபான்ற இரு ெபரும் பலம் மிக்க நண்பர்கள் 
இருக்கின்றனர். அவர்கள் கம்சன் மற்றும் டிம்பகன் என்று 
அைழக்கப்படுகின்றனர். அவர்கைள எந்த ஆயுதத்தாலும் ெகால்ல 
முடியாது.  அவர்களுடன் ேசர்ந்த ெபரும் பலம் வாய்ந்த 
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ஜராசந்தைன மூவுலகங்களிலும் ெவல்ல ஆள் கிைடயாது. ஓ 
புத்திசாலி மனிதர்களில் முதன்ைமயானவேர {யுதிஷ்டிரேர}, இது 
எங்கள் கருத்து மட்டுமல்ல, ஒட்டுெமாத்த மன்னர்களும் அப்படிேய 
நிைனக்கின்றனர்," என்றான் {கிருஷ்ணன்}. 
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ஊைரவிட்டு ஓடிய கிருஷ்ணன் - சபாபர்வம் பகுதி 14 ஆ  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வம்) 

யாதவர்கள் மதுராவில் இருந்து துவாரைகக்கு ஏன் வந்தனர் என்பதற்கு 
காரணத்ைதக் கிருஷ்ணன் ெசால்லல்; ஜராசந்தன் சிைறயில் அைடத்து 
ைவத்திருக்கும் மன்னர்கைளப் பற்றிச் ெசால்லல்; ராஜசூயம் ெசய்ய ேவண்டும் 
என்றால் முதலில் ஜராசந்தைனக் ெகால்ல ேவண்டும் என்று ெசால்லல்;  
 
 கிருஷ்ணன், "ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரேர}, ஹன்சன் என்ற 
ெபயrல் ஒரு மன்னன் 
இருந்தான். அவன் பதிெனட்டு 
நாள் ேபார் புrந்து ராமனால் 
{பலராமனால்} 
வழீ்த்தப்பட்டான் 
{ெகால்லப்பட்டது ேபால 
மயக்கமுற்றான்}. ஆனால், ஓ 
பாரதா, ஹன்சன் 
ெகால்லப்பட்டான் என்று 
மக்கள் ெசால்வைதக் ேகட்ட 
டிம்பகன், ஓ மன்னா, ஹன்சன் 
இல்லாது தான் வாழ 
முடியாது என்று நிைனத்தான். அதனால் அவன் யமுைனயின் நீrல் 
குதித்துத் தன்ைனத் தாேன மாய்த்துக் ெகாண்டான். பிறகு எதிr 
வரீர்கைளக் ெகால்லும் ஹன்சன், டிம்பகன் தன்ைனத் தாேன 
ெகான்று ெகாண்டான் என்பைதக் ேகள்விப்பட்டு, யமுைனக்கு 
ெசன்று, அதன் நீrல் தானும் குதித்தான். பிறகு, ஓ பாரதகுலத்தின் 
காைளேய {யுதிஷ்டிரேர}, ஹன்சனும், டிம்பகனும் ெகால்லப்பட்டனர் 
என்பைதக் ேகள்விப்பட்ட ஜராசந்தன் ெவறுைமயைடந்த 
இதயத்துடன் தனது நாட்டிற்குத் திரும்பினான். ஜராசந்தன் 
திரும்பியதும், ஓ எதிrகைளக் ெகால்பவேர, நாங்கள் மகிழ்ச்சியால் 
நிைறந்து, மதுராவிேலேய ெதாடர்ந்து வாழ ஆரம்பித்ேதாம். பிறகு 
ஹன்சனின் விதைவ மைனவியும், ஜராசந்தனின் மகளுமான 
தாமைர இதழ்கைளப் ேபான்ற கண்கைளக் ெகாண்ட அழகானப் 
ெபண், தனது தைலவனின் மரணத்துக்காக துக்கமைடந்து, தனது 
தந்ைதையத் ெதாடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தினாள். அவள் "ஓ எதிrகைளக் 

 
ஜராசந்தனுக்கு பயந்து கிருஷ்ணன் 

 துவாரைகக்கு ஓடுதல் 
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ெகால்பவேர, எனது கணவைரக் ெகான்றவர்கைளக் ெகால்லும்" 
என்று ெதாடர்ந்து ேகட்டுக் ெகாண்ேட இருந்தாள். 

 
பிறகு, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, எங்களது ெபரும் ெசல்வத்ைதப் 
பிrத்து, சிறு சிறு பகுதிகளாக்கி, ஒவ்ெவாரு பகுதிையயும் எளிதாக 
சுமந்து ெசல்லும்படியாக்கி, ஜராசந்தனுக்குப் பயந்து மதுராைவ 
விட்டு எங்கள் ைமத்துனர்கைளயும் உறவினர்கைளயும் அைழத்துக் 
ெகாண்டு ஓடிேனாம். அைனத்ைதயும் சிந்தித்து நாங்கள் ேமற்கு 
ேநாக்கி ஓடிேனாம். 
 
 ேமற்கில் ைரவத மைலகளால் அலகங்கrக்கப்பட்டிருந்த 
குசஸ்தலி {Kusasthali} என்ற அழகான நகரத்ைத அைடந்ேதாம். அந்த 
நகரத்தில், ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரேர}, நாங்கள் எங்கள் 
வசிப்பிடங்கைள அைமத்துக் ெகாண்ேடாம். நாங்கள் அதன் 
ேகாட்ைடகைள ேதவர்களும் புகமுடியாதபடி மறுபடி கட்டிேனாம். 
அதன் உள் இருந்து ெபண்கள் கூட சண்ைடயிடமுடியும் எனும் 
ேபாது, அச்சமற்ற யாதவ வரீர்கள் எப்படிப் ேபாrடுவார்கள்? ஓ 
எதிrகைளக் ெகால்பவேர, நாங்கள் இப்ேபாது அந்த நகரத்தில்தான் 
வாழ்கிேறாம். ஓ குரு குலத்தின் புலிேய {யுதிஷ்டிரேர}, மைலகளில் 
முதன்ைமயான அந்த மைலையக் கடக்க முடியாது என்று கருதியும், 
ஜராசந்தனின் மீதிருந்த பயத்ைதக் கடந்து வந்துவிட்ேடாம் என்று 
கருதியும், மதுவின் வழித்ேதான்றல்கள் மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியைடந்தனர். இப்படிேய, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிர்ேர}, பலமும் 
சக்தியும் ெபற்றிருந்தாலும், ஜராசந்தனின் ஒடுக்குதலால், நாங்கள் 
மூன்று ேயாஜைன நீளம் ெகாண்ட ேகாமந்தா மைலைய அைடய 
பணிக்கப்பட்ேடாம். ஒவ்ெவாரு ேயாஜைனயின் இைடெவளியில்மு 
நூறு{100} வைளவுகளில் நூறு{100} வாயில்கள் அைமக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஒவ்ெவாரு ேயாஜைனயிலும் இருபத்திேயாரு{21} வைகயான ஆயுதம் 
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தாங்கிய வரீர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்ெவாரு வாயிலும் வரீமிக்க 
வரீர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. பதிெனட்டு யாதவ பிrவுகளில் 
வரும் இைளயவர்கள், இந்தப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப் 
பட்டுள்ளனர். 
 
 ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, எங்கள் குலத்தில் பதிெனட்டாயிரம் 
{18000} சேகாதரர்களும் ைமத்துனர்களும் இருக்கிேறாம். 
அஹூகனுக்கு நூறு{100} மகன்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் 
ஒவ்ெவாருவரும் (வரீத்தில்) ேதவர்கைளப் ேபால இருக்கின்றனர். 
சாருேதஷ்ணன், அவனது சேகாதரன் சக்கரேதவன், சாத்யகி, நான் 
{கிருஷ்ணன்}, ேராகிணியின் மகன் பலேதவன் {பலராமன்}, எனக்குச் 
சமமான எனது மகன் சம்பன் ஆகிய ஏழுேபரும் அதிரதர்கள் 
ஆேவாம். எங்கைளத் தவிர்த்து, மற்ற பலரும் இருக்கின்றனர். ஓ 
மன்னா, அவர்களின் ெபயர்கைளயும் இப்ேபாது ெசால்கிேறன். 
கிருதவர்மன், ஆனந்ததிருஷ்டி, சமிகன், சமிதின்ஜயன், கங்கன், 
சங்கு, குந்தி ஆகிய எழுவரும் மஹாரதர்கள். அந்தக ேபாஜனின் 
இரு மகன்களும், அந்த முதிர்ந்த மன்னனும் ேசர்ந்து அந்த ெபரும் 
சக்தி மிக்க வரீர்கள், ஒவ்ெவாருவரும் இடிைய ஒத்தவர்களாவர். 
இந்த மஹாரதர்கள் அைனவரும் மத்திய நாட்ைடத் ேதர்ந்ெதடுத்து, 
விருஷ்ணிகளுக்கு மத்தியில் வாழ்கின்றனர். 

 

துவாரகா,குசஸ்தலி நகரம் {Kusasthali} 
ஓ பாரத குலத்தில் வந்த சிறந்தவேர {யுதிஷ்டிரேர}, நீர் ஒருவேர 
மாமன்னன் {சக்கரவர்த்தி} ஆகும் தகுதி பைடத்தவர். ஓ பாரதேர 
{யுதிஷ்டிரேர}, நீர் உமது ஆட்சிைய அைனத்து க்ஷத்திrயர்கள் மூலம் 
நிறுவ ேவண்டும். ஆனால் இது எனது அனுமானேம. ஓ மன்னா, நீர் 
ராஜசூய ேவள்விையச் ெசய்ய ேவண்டுமானால், ெபரும் பலம் 
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வாய்ந்த ஜராசந்தன் உயிருடன் இருக்கும் வைர அது ஈேடறாது. 
மைலகளின் மன்னனுக்கு உள்ளிருக்கும் ஒரு குைகயில் 
ெகால்லப்பட்ட ெபரும் யாைனகளின் உடல்கைள சிங்கம் 
ைவத்திருப்பது ேபால, ஒரு மைலக்ேகாட்ைடயில் பல 
எண்ணிலடங்கா ஏகாதிபதிகள் அவனால்{ஜராசந்தனால்} அைடத்து 
ைவக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓ அைனத்து எதிrகைளயும் ெகால்பவேர 
{யுதிஷ்டிரேர}, மன்னன் ஜராசந்தன், ஒரு ேவள்வியில், தனது கடும் 
தவத்திற்கு அலங்காரமாக, அந்த நூறு மன்னர்கைள உைமயின் 
கணவனும் ேதவர்களுக்கு ேதவனுமான சிறந்தவருக்குப் 
{சிவனுக்குப்} பலி ெகாடுக்க விரும்பி அைடத்து ைவத்திருக்கிறான். 
ஓ ஏகாதிபதிகளில் சிறந்தவேர {யுதிஷ்டிரேர}, அவன் {ஜராசந்தன்} 
ேவள்வி சம்பந்தமான தனது ேநான்ைப நிைறேவற்றேவ இப்படிச் 
ெசய்துவருகிறான். மன்னர்கைள அவர்களது பைடகளுடன் ேசர்த்து 
ேதாற்கடித்து, அவர்கள் அைனவைரயும் ைகதிகளாக்கித் தனது 
நகருக்குக் ெகாண்டு வந்து, அந்தக் கூட்டத்ைத பலவாகப் ெபருக 
ைவத்திருக்கிறான். ஓ மன்னா, ஜராசந்தனிடம் உள்ள பயத்தின் 
காரணமாக, ஒரு காலத்தில் நாங்களும் மதுராைவ விட்ட ஓட 
ேவண்டி வந்து, துவாராவதிக்கு {துவாரைகக்கு} வந்து ேசர்ந்ேதாம். 
ஓ ெபரும் மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, நீர் ேவள்விையச் ெசய்ய 
நிைனத்தால், ஜராசந்தனால் அைடத்து ைவக்கப்பட்டிருக்கும் 
மன்னர்கைள விடுவித்து, அவனது {ஜராசந்தனது} சாவுக்கு ஒரு வழி 
ெசய்ய ேவண்டும். ஓ குரு குலத்தின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, அல்லது 
உமது பணி நிைறவைடயாது. ஓ புத்திசாலி மனிதர்களில் 
முதன்ைமயானவேர {யுதிஷ்டிரேர}, உம்மால் ராஜசூயம் ெசய்யப்பட 
ேவண்டுமானால், நீர் இதன்படிேய ெசய்ய ேவண்டும். ேவறு 
வழியில்ைல. இது, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, எனது பார்ைவயில் 
ெசால்லப்பட்டது. ஓ பாவமற்றவேர, நீர் நிைனப்பைதச் ெசய்யும். 
இந்தச் சூழ்நிைலயில், ஓ மன்னா, அைனத்ைதயும் சிந்தித்துப் 
பார்த்து, காரணங்கைள குறித்துக் ெகாண்டு, எது சr என்று நீர் 
நிைனக்கிறேீரா அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும்," என்றான் 
{கிருஷ்ணன்}. 
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எண்பத்தாறு மன்னர்கள் சிைறயில்!  
- சபாபர்வம் பகுதி 15  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரன் கிருஷ்ணைன ெமச்சுவது; கிருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரைனயும் 
ஜராசந்தைனயும் ஒப்பிடுதல்; எண்பத்தாறு மன்னர்கள் சிைறப்பட்டிருப்பைத 
உைரத்தல்; ஜராசந்தன் நூறு மன்னர்கைளப் பிடித்து சிவனுக்குப் பலி 
ெகாடுப்ேபாவைத யுதிஷ்டிரனுக்கு கிருஷ்ணன் உைரத்தல்; ஜராசந்தைன 
வழீ்த்தினால் தான் ஒருவன் மாமன்னனாக முடியும் என்பைத யுதிஷ்டிரனுக்கு 
கிருஷ்ணன் உைரத்தல்...  
 

 
 
 யுதிஷ்டிரன், {கிருஷ்ணனிடம்}" நீ புத்திசாலி, யாரும் ெசால்ல 
முடியாதைதச் ெசால்லிவிட்டாய். இந்த உலகத்தில் ேவறு யாருக்கும் 
சந்ேதகங்கைள நிவர்த்தி ெசய்யும் தகுதி இல்ைல. தங்கள் 
நன்ைமையக் கருதும் மன்னர்கள் ஒவ்ெவாரு மாநிலத்திலும் 
இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களில் யாருக்கும் மாட்சிைமமிக்க 
தகுதி {imperial dignity} கிைடயாது.  உண்ைமயில், மாமன்னன் 
{சக்கரவர்த்தி} என்ற பட்டத்ைத அைடவது கடும் சாதைனயாகும். 
மற்றவர்களின் வரீத்ைதயும் பலத்ைதயும் அறிந்தவர்கள் 
தன்ைனத்தாேன புகழ்ந்து ெகாள்வதில்ைல. உண்ைமயில் 
வணங்கத்தக்க வைகயில் உள்ள அவன், எதிrகளுடன் ேபாrல் 
ஈடுபட்டு, பாராட்டுகைளத் தாேன தாங்கிக் ெகாண்டிருப்பவன் 
ஆவான். விருஷ்ணி குலத்தின் ேமன்ைமையத் தாங்கும் நீ, இந்த 
விrந்த உலகம் ேபால் இருக்கும் மனிதர்களின் ஆைசகளும் 
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மனப்பாங்குகளும், பலதரப்பட்டைவயாகவும் விrவானதாகவும் 
இருக்கின்றன என்பைத அறிந்தவனாவாய். 
 
 தன் இல்லத்ைதவிட்டுப் பல பகுதிகளுக்கும் பயணிப்பதால் 
உண்டாகும் அனுபவத்தினாலும், உயர்ந்த ெகாள்ைககளாலும், முக்தி 
அைடயப்படுகிறேத ஒழிய, சாதாரண ஆைசகளாலும் 
மனப்பாங்குங்களாலும் அைடயப்படுவதில்ைல. மன அைமதிேய 
உயர்ந்த தகுதி என நான் கருதுகிேறன். அந்த உயர்ந்த தகுதியில் 
இருந்ேத வளைம {prosperity} உண்டாகிறது. நான் இந்த ேவள்விையக் 
ெகாண்டாடுேவனானால், நான் உயர்ந்த ெவகுமதிைய 
அைடயமாட்ேடன். ஓ ஜனார்த்தனா {கிருஷ்ணா}, ெபரும் சக்தியும் 
புத்திகூர்ைமயும் ெகாண்ட இந்தக் {குரு} குலத்தில் பிறந்தவர்கள், 
ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தங்களில் ஒருவன் க்ஷத்திrயர்களில் 
முதன்ைமயானவனாக வருவான் என்று கருதுகின்றனர். ஆனால், ஓ 
ேமன்ைமமிக்கவேன, ஓ பாவமற்றவேன {கிருஷ்ணா}, அந்த 
ஏகாதிபதியின் {ஜராசந்தனின்} தயீ குணத்தால் நாங்களும் 
அவனுக்குப் பயந்ேத இருந்ேதாம். ஓ ேபார்க்களத்தில் ஒப்பற்றவேன 
{கிருஷ்ணா}, உனது பலம் வாய்ந்த கரேம எனக்குப் பாதுகாப்பு. 
ஆைகயால், நீேய ஜராசந்தனின் பலத்துக்குப் பயந்தால், நான் எப்படி 
என்ைன அவனுடன் ஒப்பிட்டுக் ெகாள்ள முடியும்? மாதவா 
{கிருஷ்ணா}, ஓ விருஷ்ணி குலத்தவேன, ஜராசந்தன் உன்னாேலா, 
ராமனாேலா {பலராமனாேலா}, பமேசனனாேலாீ , அர்ஜுனனாேலா 
ெகால்லப்படக்கூடியவனா? இல்ைலயா? என்று நிைனக்கும்ேபாேத 
நான் மிகுந்த துயர் ெகாள்கிேறன். ஆனால், நான் என்ன ெசால்ேவன், 
ஓ ேகசவா {கிருஷ்ணா}? அைனத்திலும் நீேய எனது உயர்ந்த 
அதிகாரம்," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ேபச்சில் வல்லவனான பமன்ீ , 
"கடும் முயற்சியற்ற ஒரு அரசேனா, அல்லது ஆதாரம் {உதவிக்கரம்} 
இல்லாத பலவனீமான மன்னேனா, ஒரு பலசாலியுடன் பைகைம 
ெகாண்டானானால், மைலேபால இருந்த எறும்புப்புற்று அழிவது 
ேபால அழிவான். இருப்பினும், தனது விழிப்புணர்வாலும், 
ெகாள்ைககைளச் சrயாகப் பயன்படுத்துவதாலும் பலவனீமான 
மன்னன், பலமான மன்ைன வழீ்த்தி, தனது ஆைசகளின் கனிகைள 
{பலன்கைள} அைடவைத நாம் காண்கிேறாம். கிருஷ்ணனிடம் 
ெகாள்ைகயும் {வியூகமும்}, என்னிடம் {பமனிடம்ீ } பலமும், 
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அர்ஜுனனிடம் ெவற்றியும் இருக்கிறது. ஆைகயால், ேவள்வியில் 
சாதிக்கப்படும் மூன்று ெநருப்ைபப் ேபால, நாம் மகத மன்னனின் 
{ஜராசந்தனின்} மரணத்ைதச் சாதிக்கலாம்," என்றான் {பமன்ீ }. 
 
 பிறகு கிருஷ்ணன், "புrதலில் முதிராத ஒருவன், பிற்காலத்தில் 
தனக்கு என்ன நடக்கும் என்பைதக் கருதாமல், கண்ணில்லாமல், 
தனக்கு ேவண்டிய ஆைசயின் கனிகைள எதிர்பார்க்கிறான். தனது 
நலனில் அக்கைறயுள்ள யாரும், ஒரு எதிr புrதலில் முதிராமல் 
இருப்பைத நிைனத்து விட்டுக்ெகாடுப்பதில்ைல. கிருத யுகத்தில் {Kirta 
age}, முழு உலகத்ைதயும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்த 
ெயௗவனாஸ்வின் {Yauvanaswin}வrகைள விலக்கியும், பகீரதன் 
{Bhagiratha} தனது குடிகளிடம் அன்பாக இருந்தும், கார்த்தவrீயன் 
{Kartavirya} தனது ஆன்மிக சக்தியாலும், தைலவன் பரதன் {lord Bharata} 
தனது பலம் மற்றும் வரீத்தாலும், மருதன் {Maruta} வளைமயாலும் 
என இந்த ஐவரும் மாமன்னர்கள் {சக்கரவர்த்திகள்} ஆனார்கள் 
என்று ேகள்விப்படுகிேறாம். ஆனால், ஓ யுதிஷ்டிரேர, மாட்சிைமயில் 
விருப்பம் ெகாண்டு அைத ஏற்கும் தகுதி ெகாண்ட நீர், ெவற்றி, 
மக்கைளக் காத்தல், அறம், வளைம, ெகாள்ைக ஆகிய அைனத்துக் 
குணங்களிலும் ஒன்றிலும் குைறயில்லாமல் இருக்கிறரீ். ஓ குரு 
குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேர}, பிருஹத்ரதன் {Vrihadratha} 
மகனான ஜராசந்தனும் அேத {உம்ைமப் ேபான்ற} குணங்களுடேன 
இருக்கிறான்.  
 
 நூறு குலங்கைளச் ேசர்ந்த அரசர்களும் 
ஜராசந்தைன எதிர்க்கத் திராணியற்று 
இருக்கின்றனர். ஆைகயால், அவன் {ஜராசந்தன்}, 
தனது பலத்தால் மாமன்னாக மதிக்கப்படத் 
தகுதியானவேன. நைககைள அணிந்து 
ெகாண்டிருக்கும் மன்னர்கள் ஜராசந்தைன 
(நைககைளப் பrசாகக் ெகாடுத்து) 
வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் குழந்ைதப் 
பருவத்திலிருந்து தயீவனாக இருக்கும் அவன் 
{ஜராசந்தன்} அந்த வழிபாடுகளால் திருப்தி 
ெகாள்ளவில்ைல. அைனவருக்கும் முதன்ைமயானவன் ஆனதால், 
தைலயில் முடி {கிrடம்} ெகாண்ட அைனத்து மன்னர்கைளயும் 
அவன் தாக்குகிறான். அவன் {ஜராசந்தன்} காணிக்ைக வாங்காத 

 
ஜராசந்தன் 
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எந்த மன்னைனயும் நாம் காண முடியவில்ைல. இப்படிேய 
கிட்டத்தட்ட நூறு மன்னர்கைளத் தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
ெகாண்டுவந்து விட்டான். ஓ பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன 
{யுதிஷ்டிரேர}, பலவனீமான ஏகாதிபதிகள் அவனுடன் பைகைம 
ெகாள்ள எப்படித் துணிய முடியும்? அவனுக்காக {ஜராசந்தனுக்காக} 
மற்ற பல விலங்குகைளப் ேபால சிவனின் ஆலயத்துக்குள் 
பலியாகப் ேபாகும், அந்தத் ெதய்வத்திற்ேக தங்கைள 
அர்ப்பணித்திருக்கும் அந்த ஏகாதிபதிகளின் மனேவதைனையத் 
தூண்டும் ெபருந்துயரம் {Poignant misery} எப்படி இருக்கும், ஓ பாரத 
குலத்தவேர {யுதிஷ்டிரேர}? ேபாrல் சாகும் க்ஷத்திrயன் எப்ேபாதும் 
மதிப்பு மிக்கவனாக மதிக்கப்படுகிறான். ஆைகயால், ஏன் நாம் 
அைனவரும் ேசர்ந்து ஜராசந்தைனப் ேபாrல் சந்திக்கக்கூடாது? 
அவன் ஏற்கனேவ எண்பத்தாறு{86} மன்னர்கைளக் ெகாண்டு வந்து, 
நூறு{100} எண்ணிக்ைகைய நிைறவு ெசய்ய பதினான்கு{14} 
ேபருக்காகக் காத்திருக்கிறான். அந்தப் பதினான்கு{14} ேபைர அவன் 
{ஜராசந்தன்} அைடந்ததும், அவனது தயீ ெசயைலத் ெதாடங்குவான். 
அத்தயீச்ெசயைலத் தடுப்பவன் எவனும் ெபரும் புகைழ அைடவான். 
ஜராசந்தைன வழீ்த்தும் எவனும், நிச்சயமாக அைனத்து 
க்ஷத்திrயர்களுக்கும் மாமன்னனாக {சக்கரவர்த்தியாக} 
ஆவான்”.{என்றான் கிருஷ்ணன்}.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



அர்ஜுனன் ெகாடுத்த ஊக்கம்! - சபாபர்வம் பகுதி 16  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரன் ஜராசந்தைன எதிர்ப்பைதக் ைகவிட்டுவிடலாம் என்று ெசால்லல்; 
அர்ஜுனன் அதற்குச் சமாதானம் கூறல்  
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ 
கிருஷ்ணா, மாட்சிைம 
ெகாண்ட தகுதியில் 
விருப்பம் ெகாண்டு, சுய நல 
ேநாக்கத்துடன் எனது 
வரீத்ைத மட்டுேம நம்பி 
ெசயல்பட்டு எப்படி 
என்னால் அவைன 
{ஜராசந்தைன} அழிக்க 
முடியும்? பமைனயும்ீ  
அர்ஜுனைனயும் எனது கண்களாகவும், ஓ ஜனார்த்தனா {கிருஷ்ணா} 
உன்ைன எனது மனதாகவும் நான் நிைனக்கிேறன். எனது 
கண்கைளயும், மனைதயும் இழந்து என்னால் எப்படி வாழ முடியும்? 
பயங்கரமான வரீம் ெகாண்ட அந்த ஜராசந்தைன யமனாலும் வழீ்த்த 
முடியாேத! அவற்றுக்கு எதிராக என்ன வைகயான வரீத்ைத 
உன்னால் ெவளிப்படுத்த முடியும்? இந்தக் காrயம், அைத முடிக்க 
வில்ைல என்றால் நம்ைமப் ேபரழிவிற்குள் தள்ளும் என்பைத 
உறுதியுடன் ெசால்கிறது. ஆைகயால், ெவல்லப்படாத காrயத்ைதச் 
ெசய்யக்கூடாது என்பேத எனது கருத்து. நான் அடிக்கடி என்ன 
நிைனக்கிேறன் என்பைத, ஓ கிருஷ்ணா, நீ ேகள். ஓ ஜனார்த்தனா 
{கிருஷ்ணா}, இந்தக் காrயத்ைதச் ெசய்வதில் இருந்து ஒதுங்குவேத 
நமக்கு நன்ைம என எனக்குத் ெதrகிறது. இன்று எனது இதயம் 
படிக்கப்பட்டிருக்கிறதுீ . ராஜசூயம் அைடய முடியாத சாதைனயாக 
எனக்குத் ெதrகிறது," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "விற்களில் அற்புதமான 
வில்ைலயும், வற்றாத இரு அம்பறாத்தூணிையயும், ெகாடியுடன் 
கூடிய ரதத்ைதயும், சபா மண்டபத்ைதயும் அைடந்த அர்ஜுனன், 
யுதிஷ்டிரனிடம், " ஓ மன்னா, நான் வில்ைலயும், ஆயுதங்கைளயும், 
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கைணகைளயும், சக்திையயும், கூட்டணிகைளயும், நாடுகைளயும், 
புகைழயும், பலத்ைதயும் அைடந்துள்ேளன். அவற்ைற 
எவ்வளவுதான் விரும்பினாலும், அைடவது கடினமாகும். கற்ற புகழ் 
ெபற்ற  மனிதர்கள் நல்ல சமுதாயத்தில் பிறந்த உயர்ந்த பிறப்ைபப் 
புகழ்கின்றனர். ஆனால் பலத்திற்கு ஈடானது எதுவும் இல்ைல. 
உண்ைமயில், ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரேர}, வரீத்ைதவிட நான் 
விரும்புவது ேவறு எைதயும் அல்ல. வரீத்திற்குப் ெபயர்ெபற்ற 
குலத்தில் பிறந்தும், வரீமற்றவன் மதிப்பற்றவனாவான். இருப்பினும், 
வரீம் உைடய, குறிப்பிடத் தகாத குலத்தில் பிறந்தவன், 
முன்னவைன {வரீமற்றவைன} விட மிகவும் ேமன்ைமயானவன். 
எதிrகைள அடக்கி, அைனத்திலும் தனது புகைழ வளர்த்துக் 
ெகாள்பவன் அைனத்து வைகயிலும் க்ஷத்திrயன் எனப்படுவான். 
மற்ற எந்தத் தகுதியும் இல்லாமல் இருந்தாலும், வரீம் மட்டும்  
ெகாண்டவன் தனது எதிrகைள வழீ்த்துகிறான். இருப்பினும் 
வரீமற்றவன், அைனத்துத் தகுதிகைளக் ெகாண்டிருந்தாலும், 
எைதயும் சாதிப்பதில்ைல. ெதாடக்க நிைலயில் இருக்கும் வரீத்தால் 
கூட அைனத்துத் தகுதிகளும் வருகின்றன. கவனத்ைதக் குவித்தலும் 
{ஒரு முகப்படுத்தலும்}, முயற்சியும், விதியும் ெவற்றியின் மூன்று 
காரணங்களாகும். இருப்பினும், வரீத்ைதக் ெகாண்டிருந்தாலும், 
கவனக்குைறவாக இருப்பவன் ெவற்றிைய அைடயத் 
தகுதியைடவதில்ைல. அதன்காரணமாகேவ, சில ேநரங்களில்,  
ெபரும் பலம் ெகாண்ட எதிrகள்கூட அவர்களது எதிrகளின் 
ைகயில் மரணத்ைதச் சந்திக்கின்றனர். பலவனீத்ைத அற்பத்தனம் 
ெவல்வைதப் ேபால, சில சமயங்களில் பலமானவைன அவன் 
ெசய்யும் தவறுகள் வழீ்த்திவிடும். ஆைகயால், ெவற்றியில் 
விருப்பமுள்ள ஒரு மன்னன், இந்த இரு காரணங்கைளயும் 
{கவனக்குைறவு மற்றும் தவறுகைள} விலக்க ேவண்டும். நமது 
ேவள்விக்காக ஜராசந்தைனக் ெகால்ல நாம் ெபரு முயற்சி ெசய்து, 
அவனது தயீ காrயத்திற்காகச் சிைற ைவக்கப்பட்டிருக்கும் 
மன்னர்கைள விடுவித்தால், அைதவிட நாம் ஈடுபடும் உயர்ந்த 
காrயம் ேவறு எதுவும் இல்ைல. இருப்பினும், நாம் அந்தக் 
காrயத்ைத ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என்றால், உலகம் நம்ைமத் 
தகுதியற்றவர்களாகக் கருதும். நமக்கு நிச்சயம் தகுதி இருக்கிறது, 
ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}! ஆைகயால், நீர் ஏன் நம்ைமத் 
தகுதியற்றவர்களாக நிைனக்க ேவண்டும்? ஆன்ம அைமதிைய 
விரும்பும் முனிவர்கள், வசதியாக மஞ்சள் ஆைடகைள அணிந்து 
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ெகாள்கின்றனர். நாம் அந்த எதிrைய {ஜராசந்தைன} வழீ்த்தினால், 
மாட்சிைம ெகாண்ட தகுதி நமதாகும். அைகயால், நாம் அந்த 
எதிrைய {ஜராசந்தைன} எதிர்த்துப் ேபாrடலாம்.," என்றான் 
{அர்ஜுனன்}. 
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ராட்சசி ஜைரயால் உயிர்ெபற்ற ஜராசந்தன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 17  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரைன ஜராசந்தனுக்கு எதிராக கிருஷ்ணன் தூண்டுதல்; ஜராசந்தன் 
யார் என்று யுதிஷ்டிரன் ேகட்டல்; ஜராசந்தனின் பிறப்பு ரகசியத்ைத 
கிருஷ்ணன் ெசால்லல்;  
 

 
 வாசுேதவன், "பாரத குலத்தில் பிறந்தவன், அதிலும் குறிப்பாக 
குந்தியின் மகனாக இருப்பவன், என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத 
அர்ஜுனன் ெசால்லிவிட்டான். நம்ைம மரணம் எப்ேபாது 
வந்தைடயும் இரவில் வருமா? பகலில் வருமா? என்பைத நாம் 
அறிேயாம். ேபாrல் இருந்து விலகுவதால் சாகா வரம் ெபறுேவாம் 
என்பைதயும் நாம் எப்ேபாதும் ேகள்விப்படவில்ைல. ஆைகயால், 
விதிப்படி அைனத்து எதிrகைளயும் தாக்குவது மனிதர்களின் 
கடைமயாகிறது. இது எப்ேபாதும் நமது இதயத்துக்குத் திருப்திையத் 
தருகிறது. நல்ல ெகாள்ைகயின் துைண ெகாண்டு, விதியால் 
ெவறுப்பைடயாமல் இருந்தால், நாம் ேமற்ெகாண்ட பணியால் நாம் 
ெவற்றி மகுடத்ைத அைடகிேறாம். இேத தகுதிகைளக் ெகாண்ட இரு 
அணிகள் ேபாrல் ஒருவருக்ெகாருவர் ேமாதும்ேபாது, யாராவது 
ஒருவர் முன்னணி அைடந்ேத ஆக ேவண்டும், இருவரும் 
ெவல்லேவா அல்லது இருவரும் ேதாற்கேவா முடியாது.  
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 தயீ ெகாள்ைகயால் 
வழிநடத்தப்பட்ட ஒரு 
ேபாெரன்பது, நன்கறியப்பட்ட 
கைலகளற்று ேதால்விையேயா 
அழிைவேயா ெகாடுக்கும். இரு 
கட்சிகளும் ஒேர சூழ்நிைலயில் 
சமமாக இருந்தால், பலன் 

சந்ேதகத்திற்கிடமாகிறது. 
இருப்பினும் இருவரும் ஒேர 
ேநரத்தில் ெவல்ல முடியாது. 
அப்படிப்பட்ட சூழ்நிைலயில், 
ஒரு நதியின் நீேராட்டம் ஒரு 
மரத்ைத ேவேராடுப் 

பிடுங்குவதுேபால நாம் ஏன் நல்ல ெகாள்ைககைளக் ெகாண்டு, 
எதிrைய ேநரடியாக அணுகி அழிக்கக்கூடாது? நமது தவறுகைள 
மைறத்து, எதிrயின் குைறகளில் ேமலாண்ைம ெபற்று, நாம் 
எதிrையத் தாக்கினால், நாம் ஏன் ெவல்ல மாட்ேடாம்? 
உண்ைமயில், புத்திசாலி மனிதர்களின் ெகாள்ைககள், மிகுந்த 
பலசாலிகளான, ெபரும் சக்திகளின் துைண ெகாண்டு தைலைமயில் 
இருக்கும் எதிrகைள ேநrைடயாக ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடன் 
தாக்கக்கூடாது என்ேற ெசால்கிறது. இதுவும் எனது கருத்துதான். 
இருப்பினும், எதிrயின் வசிப்பிடத்திற்கும் ரகசியமாகச் ெசன்று 
தாக்கினால், நாம் இகழப்பட மாட்ேடாம். அைனத்து உயிர்களின் 
இதயத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவன் ேபால {இைறவைனப் ேபால} 
மனிதர்களில் காைளயான ஜராசந்தன் மங்காத புகைழ 
அனுபவிப்பவன். ஆனால், நான் அவனது {ஜராசந்தனது} அழிைவ 
என் முன் காண்கிேறன். நமது உறவினர்கைளக் காக்கும் ெபாருட்டு 
நாம் அவைன {ஜராசந்தைனக்} ெகால்ேவாம், அல்லது கைடசியாக 
அவனால் ெகால்லப்பட்ட விண்ணுலைக அைடேவாம்," என்றான் 
{கிருஷ்ணன்}. 

 
ஜராசந்தனின் மகத நாடு 

(இன்ைறய பகார்ீ  மாநிலம்) 

 
 அதற்கு யுதிஷ்டிரன், "ஓ கிருஷ்ணா ஜராசந்தன் என்பவன் யார்? 
அவனது வரீமும் சக்தியும் எப்படிப்பட்டது? உன்ைனத் ெதாட்டதும், 
ெநருப்ைபத்ெதாட்ட பூச்சி ேபால அவன் ஏன் எrந்து சாகவில்ைல?", 
என்று ேகட்டான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
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அதற்கு கிருஷ்ணன், "ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரேர}, ஜராசந்தன் யார், 
அவனது சக்தியும் வரீமும் எப்படிப்பட்டது? அவன் நமக்குத் 
ெதாடர்ந்து குற்றம் புrந்திருந்தாலும், அவன் நம்மால் ஏன் 
ெகால்லப்படாமல் காக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பைதச் ெசால்கிேறன் 
ேகளும். மகதர்களின் தைலவனான பிரஹத்ரதன் என்ற ெபயர் 
ெகாண்ட ெபரும் பலம் வாய்ந்த மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். 
ேபாrல் ெபருைம ெகாள்பவனான அவன் மூன்று அெக்ஷௗணி 
துருப்புகைளக் ெகாண்டிருந்தான். ெபரும் சக்தியும் அழகும் ெகாண்ட 
அவன், அளவுக்கதிகமான வரீத்ைதக் ெகாண்டு, ேவள்விகளால் 
ஏற்பட்ட குறிகைள உடெலங்கும் ெகாண்டிருந்த அவன் இரண்டாவது 
இந்திரைனப் ேபால இருந்தான். புகழால் சூrயைனப் ேபாலவும், 
மன்னிக்கும் இயல்பால் பூமிையப் ேபாலவும், ேகாபாத்தால் 
அழிப்பவனான யமைனப் ேபாலவும், ெசல்வத்தால் 
ைவஸ்ராவணைனப் {குேபரைனப்} ேபாலவும் இருந்தான். ஓ பாரத 
குலத்தில் முதன்ைமயானவேர {யுதிஷ்டிரேர}, இந்த முழு உலகமும் 
அவனது குணத்தால் நிரம்பியிருந்தது. அவனது {பிரஹத்ரதனது} 
நீண்ட பரம்பைரயில் வந்த மூதாைதயர்கள், சூrயனில் இருந்து 
வரும் கதிர்கைளப் ேபால இருந்து அவனுள் பிரகாசித்தனர். ஓ பாரத 
குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேர}, ெபரும் சக்தி ெகாண்ட அந்த 
ஏகாதிபதி {பிருஹத்ரதன்}, காசி மன்னனின் மகள்களான ெபரும் 
அழைகச் ெசல்வமாகக் ெகாண்ட இரட்ைடயர்களான அந்தப் 
ெபண்கைள மணந்து ெகாண்டான். மனிதர்களில் காைளயான அவன் 
{பிரஹத்ரதன்} தனது மைனவிகளிைடேய, அவர்கள் இருவrடமும் 
சம அன்பு ெகாண்டு இருப்பதாகவும், யாருக்கும் யாைரவிட அதிக 
சலுைக ெகாடுக்க மாட்ேடன் என்றும் ரகசியமாக ஒரு ஒப்பந்தம் 
ெசய்து ெகாண்டான். தான் அன்பாக ேநசித்த அன்பு மைனவிகளுடன் 
அந்த பூமியின் அதிபதி ஒரு ெபரும் ஆண் யாைன இரு ெபண் 
யாைனகளுடன் சுகித்து இருப்பது ேபாலவும், கங்ைகயாலும் 
யமுைனயாலும் திருப்தி ெகாண்ட சமுத்திரம் ேபாலவும் 
ஆனந்தமாக இருந்தான். இருப்பினும் அந்த ஏகாதிபதியின் இளைம 
இப்படிேய ெகாண்டாட்டங்களுடன், தனது குலத்ைத விrத்தி ெசய்ய 
ஒரு மகன் இல்லாமல் கடந்து ேபாயிற்று. அந்த ஏகாதிபதிகளில் 
சிறந்தவன் {பிரஹத்ரதன்}, ஏராளமான சடங்குகளும், 
ேஹாமங்களும், ேவள்விகளும் ெசய்தும் தனது குலத்ைத விrத்தி 
ெசய்ய ஒரு மகைன அைடயாமல் இருந்தான். 
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 ஒரு நாள் அந்த மன்னன் {பிரஹத்ரதன்}, ெகௗதம குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த காக்ஷிவத்தின் {Kakshivat} மகனான உயர் ஆன்ம சந்த-
ெகௗசிகர் {Chanda-kausika}, தனது ஊர் சுற்றலின் ேபாது, அவனது 
தைலநகருக்கு வந்து ஒரு மாமரத்தின் அடியில் இருப்பதாக 
அறிந்தான். அந்த மன்னன் {பிரஹத்ரதன்}, அந்த முனிவrடம் {சந்த-
ெகௗசிகrடம்} தனது இரு மைனவிகைளயும் அைழத்துக் ெகாண்டு, 
அவருக்கு நைககளும், மதிப்பு மிக்க ெபாருள்களும் ெகாடுத்து 
அவைரத் திருப்தி ெசய்து வழிபட்டான். உண்ைமயான ேபச்சும், 
உண்ைமயில் பிடிப்பும் ெகாண்ட அந்த முனிவர்களில் சிறந்தவர் 
{சந்த-ெகௗசிகர்} அந்த மன்னனிடம், "ஓ மன்னர்களின் மன்னா 
{பிரஹத்ரதா}, நான் உன்னால் திருப்தியைடந்ேதன். ஓ அற்புதமான 
ேநான்புகள் ெகாண்டவேன, நீ ஒரு வரத்ைதக் ேகள்," என்றார். தனது 
மைனவிகளுடன் இருந்த மன்னன் பிருஹத்ரதன் மிகவும் 
தாழ்ைமயாகக் குனிந்து அந்த முனிவrடம் குழந்ைதயின்ைமயால் 
தான் ெபரும் துன்பத்ைதக் கண்ணரீுடன், "ஓ புனிதமானவேர, நான் 
எனது நாட்ைடக் ைகவிட்டு, கடுந்தவம் பயில கானகத்திற்குச் 
ெசல்ல இருக்கிேறன். நான் மகனில்லாத ெகாடும்ேபறு ெபற்றவன். 
ஆைகயால் நான் நாட்ைட ைவத்துக் ெகாண்டும், வரத்தாலும் என்ன 
காrயத்ைத அைடய முடியும்?", என்று ேகட்டான் {பிரஹத்ரதன்}. 
 

 கிருஷ்ணன் 
ெதாடர்ந்தான், "{மன்னனின்} 
இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, 
மாமரத்தின் நிழலில் 
அமர்ந்திருந்த அந்த முனிவர் 
{சந்த-ெகௗசிகர்} தனது புற 
உணர்வுகைள அடக்கி, 
தியானத்திற்குள் புகுந்தார். 
அப்படி அமர்ந்திருந்த அந்த 
முனிவrன் {சந்த-ெகௗசிகrன்} 
மடியில் கிளியின் அலகால் 
தணீ்டப்படாத சாறுெகாண்ட 
ஒரு மாம்பழம் விழுந்தது. 

அந்த முனிவர்களில் சிறந்தவர் , அந்தக் கனிைய எடுத்து, மனதிற்கு 
சில மந்திரங்கைள உச்சrத்து, அந்த மன்னனுக்கு 
{பிரஹத்ரதனுக்கு}புத்திரப்ேபறு உண்டாக அவனிடம் ெகாடுத்தார். 
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இயல்புக்கு மிக்க ஞானம் ெகாண்ட அந்தப் ெபரும் முனிவர் {சந்த-
ெகௗசிகர்} அந்த ஏகாதிபதியிடம் {பிருஹத்ரதனிடம்}, "ஓ மன்னா, 
உனது விருப்பம் ஈேடறி திரும்பு. கானகம் ெசல்லும் உனது முடிைவ 
மாற்றிக் ெகாள்," என்றார். முனிவrன் {சந்த-ெகௗசிகrன்} இந்த 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ெபரும் ஞானமுள்ள அந்த ஏகாதிபதி 
{பிரஹத்ரதன்}, அவரது பாதங்கைள வணங்கி, தனது வசிப்பிடம் 
திரும்பினான். ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேர}, தனது 
மைனவிகளுக்குத் தான் ெகாடுத்த உறுதிெமாழிைய நிைனத்துப் 
பார்த்த அந்த மன்னன் {பிரஹத்ரதன்}, {மைனவிகள்} இருவைரயும் 
அைழத்து அந்தக் கனிையக் ெகாடுத்தான். அவனது அழகான 
ராணிகள், அந்த ஒரு பழத்ைத இரண்டாகப் பிrத்து உண்டனர். 
அந்தக் கனிைய உண்டதாலும் அந்த முனிவrன் வார்த்ைதகளின் 
பலத்தாலும், அந்த இருவரும் கர்ப்பவதியானார்கள். அந்த நிைலயில் 
அவர்கைளக் கண்ட மன்னன் ெபருமகிழ்ச்சியைடந்தான். பிறகு ஓ 
ஞானமுள்ள ஏகாதிபதிேய, சிறிது காலம் கடந்து, ேநரம் வந்ததும், 
அந்த ராணிகள் இருவரும் ஒேர உடலின் இரண்டு பாகத்ைதப் 
ெபற்ெறடுத்தனர். அந்த ஒவ்ெவாரு துண்டிலும்  ஒரு கண், ஒரு கரம், 
ஒரு கால், அைர வயிறு, அைர முகம் அைர குதம் {ஆசனவாய்} 
ஆகியன இருந்தன. அந்தத் துண்டு உடல்கைளக் கண்ட அந்தத் 
தாய்மார்கள் மிகவும் நடுக்கமுற்றனர். அந்த ஆதரவற்ற சேகாதrகள் 
இருவரும் தங்களுக்கு கலந்து ஆேலாசித்து, அந்த உயிருள்ள உடல் 
துண்டுகைளக் ைகவிட்டனர். ேபறு கால மருத்துவச்சிகளான {Mid-
wives} இரண்டு ேபர் அந்தத் துண்டுகைள துணியில் சுற்றி, 
அரண்மைனயின் பின் வாயில் வழியாக வந்து அந்தத் 
துண்டுகைளத் தூக்கி வசீிவிட்டு விைரவாகத் திரும்பி வந்தனர். 
சிறிது ேநரம் கழித்து, ஓ மனிதர்களில் புலிேய {யுதிஷ்டிரேர}, 
இைறச்சி தின்றும் இரத்தமும் குடித்தும் வாழும் ஜைர என்ற ராட்சசி 
நாற்சந்தியில் ேபாடப்பட்ட துண்டுகைள எடுத்தாள். விதியின் 
சக்தியால் உந்தப்பட்டு, அந்த ெபண் நரமாமிச உண்ணி, தூக்கிச் 
ெசல்வதற்கு வசதியாக அந்த இரண்டு துண்டுகைளயும் 
இைணத்தாள். ஓ மனிதர்களில் காைளேய {யுதிஷ்டிரேர}, அந்த 
இரண்டு துண்டுகளும் இைணந்ததும், ஒரு உடலாகி கட்டுறுதி 
வாய்ந்த (உயிருள்ள) குழந்ைதயானது. ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, 
பிறகு அந்த ெபண் நரமாமிச உண்ணி {ஜைர}, இடிையப் ேபான்ற 
உறுதியான உடல் ெகாண்ட அந்தக் குழந்ைதையத் தூக்கிச் ெசல்ல 
முடியாமல் வியப்பால் கண்கைள அகலவிrத்தாள். அந்தக் குழந்ைத 
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தாமிரம் ேபான்ற சிவந்த தனது முட்டிகைள மடித்து அவற்ைறத் 
தனது வாய்க்குள் நுைழத்து, மைழ நிைறந்த ேமகம் கர்ஜிப்பது 
ேபால பயங்கரமாகக் கர்ஜித்தான். அந்தச் சத்தத்தால் பயந்த அந்த 
அரண்மைனவாசிகள், ஓ மனிதர்களில் புலிேய {யுதிஷ்டிரேர}, ஓ 
எதிrகைளக் ெகால்பவேன, மன்னனுடன் {பிருஹத்ரதனுடன்} 
ேசர்ந்து ெவளிேய வந்தனர். பாலால் நிைறந்த மார்புகளுடன், 
ஆதரவற்று, மிகுந்த துயரத்தில் இருந்த ராணிகளும் தங்கள் 
குழந்ைதைய மீட்க திடீெரன ெவளிேய வந்தனர். 

 ராணிகளின் இந்த நிைலையயும், வாrைச விரும்பிய 
மன்னைனயும், மிகுந்த பலசாலியான அந்தக் குழந்ைதையயும் 
கண்ட அந்த ெபண் நரமாமிச 
உண்ணி {ஜைர}, தனக்குள், 
"வாrைச விரும்பும் இந்த 
மன்னனின் நாட்டுக்குள் தான் 
நான் வாழ்கிேறன். அதனால் 
இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த 
அறம் சார்ந்த மன்னனின் 
குழந்ைதைய நான் 
ெகால்லலாகாது. பிறகு அந்த 
ராட்சசப் ெபண் {ராட்சசி ஜைர} 
குழந்ைதைய, சூrயைன  மூடும் ேமகங்கள் ேபாலத் தாங்கி, மனித 
உரு ெகாண்டு, அந்த மன்னனிடம், "ஓ பிருஹத்ரதா, இது உனது 
குழந்ைத. இவைன நான் உன்னிடம் ெகாடுக்கிேறன். எடுத்துக் 
ெகாள். ெபரும் பிராமணrன் கட்டைளயால் உனது இரு 
மைனவியருக்கும் பிறந்தவன் இவன். மருத்துவச்சிகளால் தூக்கி 
எrயப்பட்ட இவைன, நான் காத்து எடுத்து வந்திருக்கிேறன்," 
என்றாள் {ஜைர}. 

 
பிருஹத்ரதனிடம் குழந்ைதையக் 

ெகாடுக்கும் ராட்சசி ஜைர 

 
 கிருஷ்ணன் ெதாடர்ந்தான், "ஓ பாரத குலத்தில் 
முதன்ைமயானவேர {யுதிஷ்டிரேர}, காசி மன்னனின் அழகிய 
மகள்கள், தங்கள் குழந்ைதையப் ெபற்றுக் ெகாண்டு தங்கள் பால் 
ஊற்றால் அவைன நைனத்தனர். அைனத்ைதயும் உறுதி ெசய்து 
ெகாண்ட மன்னன் {பிருஹத்ரதன்} மகிழ்ச்சியால் நிைறந்து, தங்க 
நிறம் ெகாண்ட மனித உருவில் இருந்த அந்த ெபண் நரமாமிச 
உண்ணியிடம், "தாமைர இைழகளின் நிறம் ெகாண்டவேள, எனக்கு 
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இந்தக் குழந்ைதையக் ெகாடுக்கும் நீ யார்? ஓ அதிர்ஷ்டமானவேள, 
இந்தப் பகுதியில் இன்பமாகச் சுற்றித் திrயும் ேதவைதயாகத் 
ெதrகிறாேய!", என்று ேகட்டான் {பிருஹத்ரதன்}. 
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சுயம்புவால் உருவாக்கப்பட்ட கிரகேதவி ஜைர  
- சபாபர்வம் பகுதி 18  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பிருஹத்ரதனிடம் ஜைர தன்ைன அறிமுகம் ெசய்து ெகாள்ளல்; தான் 
கிரகேதவி என்று ெசால்லல்; பிருஹத்ரதன் அந்த ராட்சசிக்கு மrயாைத 
ெசலுத்த ஒரு விழாைவ ஏற்பாடு ெசய்து; தனது பிள்ைளக்கு ஜைரயின் 
ெபயைரயும் ேசர்த்து ஜராசந்தன் என்ற ெபயைரச் சூட்டல்...  
 
 கிருஷ்ணன் ெதாடர்ந்தான், 
"மன்னனின் {பிருஹத்ரதனின்} 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அந்த 
ராட்சசப் ெபண் {ஜைர}, "நீ 
அருளப்பட்டிரு. ஓ மன்னர்களுக்கு 
மன்னா, நிைனத்த உருைவ 
அைடயக்கூடிய ராட்சசப் ெபண்ணான 
நான் ஜைர என்ற ெபயரால் 
அைழக்கப்படுகிேறன். ஓ மன்னா 
{பிருஹத்ரதா}, நான் அைனவராலும் 
வழிபடப்பட்டு மகிழ்ச்சியுடன் உனது 
இல்லத்தில் வாழ்ந்து வருகிேறன். 
ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் ஒரு 
மனிதனின் இல்லத்தில் இருந்து மற்ெறாரு மனிதனின் இல்லத்திற்கு 
ெசன்று வருகிேறன். உண்ைமயில் நான் பழங்காலத்தில் 
சுயம்புவால் பைடக்கப்பட்ட ேபாது, கிரகேதவி (வடீ்டில் குடியிருக்கும் 
ெபண் ெதய்வம்) என்று ெபயrடப்பட்ேடன். ெதய்வகீ அழகுைடய 
நான் தானவர்களின் அழிவுக்காக இங்கு (இந்த உலகத்தில்) 
நிறுத்தப்பட்ேடன்.  
 
 குழந்ைதகளுக்கு மத்தியில் நான் இளைமயுடன் இருப்பைதப் 
ேபால எவன் தனது சுவrல் வைரந்து ைவக்கிறாேனா, அவனது 
இல்லம் வளைமயில் வளரும்; இல்ைலெயன்றால் அந்த இல்லம் 
ேதய்ந்து அழிைவ ேநாக்கிச் ெசல்லும். ஓ தைலவா {பிருஹத்ரதா}, 
உனது சுவற்றில் எண்ணற்ற குழந்ைதகளுடன் என்ைனப் ேபாலேவ 
வைரந்து ைவத்திருக்கிறாய். நான் அங்ேகேய இருந்து, தினமும் 
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நறுமணப்ெபாருட்களாலும், மலர்களாலும், நறுமணப் புைகயாலும் 
உண்ணத்தக்க பல ெபாருட்கைள ைவத்து வணங்கப்படுகிேறன். 
இப்படி உனது வடீ்டில் வழிபடப்படும் நான், தினமும் பிரதிபலனாக 
ஏதாவது நன்ைம ெசய்ய ேவண்டுேம என்று நிைனப்ேபன். ஓ 
அறம்சார்ந்த மன்னா {பிருஹத்ரதா}, விதிவசத்தால், இருகூறான 
உனது பிள்ைளயின் உடல் துண்டுகைள நான் கண்ேடன். அைவ 
என்னால் ஒன்றாகச் ேசர்க்கப்பட்ட ேபாது, உயிருள்ள குழந்ைத 
உருவானது. ஓ ெபரும் மன்னா, இைவெயல்லாம் உனது 
நற்ேபறாேலேய விைளந்தன. நான் இதில் ஒரு கருவியாக மட்டுேம 
பயன்பட்டிருக்கிேறன். நான் ேமரு மைலைய விழுங்கக்கூடியவள். 
அப்படியிருக்கும்ேபாது உனது பிள்ைளையப் பற்றிச் ெசால்ல என்ன 
இருக்கிறது? இருப்பினும், நான் உனது இல்லத்தில் எனக்குக் 
கிைடக்கும் வழிபாட்டால் மிகுந்த திருப்து ெகாண்ேடன். ஆைகயால், 
ஓ மன்னா, நான் இந்தக் குழந்ைதைய உனக்கு அளிக்கிேறன். 
 
 கிருஷ்ணன் ெதாடர்ந்தான், "ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, இந்த 
வார்த்ைதகைளப் ேபசிய ஜைர அப்படிேய மைறந்து ேபானாள். 
குழந்ைதையப் ெபற்ற மன்னன் {பிருஹத்ரதன்} அரண்மைனக்குள் 
நுைழந்தான். பிறகு அம்மன்னன் குழந்ைதக்கான எல்லா 
சடங்களுகைளயும் ெசய்து, அந்த ராட்சசப் ெபண்ணுக்கு {ஜைரக்கு} 
மrயாைத ெசலுத்தும் விதமாக ஒரு பண்டிைகைய ஏற்பாடு ெசய்து 
கட்டைளயிட்டான். பிறகு அவன் {பிருஹத்ரதன்}, இந்தக் குழந்ைத 
ஜைரயால் ேசர்க்கப்பட்டதால், இவன் ஜராசந்தன் (ஜைரயால் 
இைணக்கப்பட்டவன்) என்று அைழக்கப்படுவான். மகத மன்னனின் 
{பிருஹத்ரதனின்} மகன் ெபரும் சக்தியுடனும், ெபரும் 
உருவத்துடனும், ெபரும் பலத்துடனும், ெதளிந்த ெநய் 
ஊற்றப்படும்ேபாது வளரும் ெநருப்பு ேபால ேவகமாக வளர்ந்தான். 
வளர்பிைறச் சந்திரைனப் ேபால நாளுக்கு நாள் வளர்ந்த அவன் 
{ஜராசந்தன்}, தனது ெபற்ேறாrன் மகிழ்ச்சிைய அதிகrத்தான். 
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ஜராசந்தனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் ஏற்பட்ட பைக  
- சபாபர்வம் பகுதி 19  

(ராஜசூய ஆரம்ப பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

சந்தெகௗசிகர் ஜராசந்தனின் வருநலமுைறத்தல்; அேத ேபால ஜராசந்தன் 
ெபரும் பலத்துடன் வளர்தல்; கம்சன் மரணத்தால் ஜராசந்தனுக்கு 
கிருஷ்ணனுடன் ஏற்பட்ட பைக; யாதவர்கள் ஜராசந்தனுடன் ேமாதுவது 
இல்ைல என்று தரீ்மானத்துடன் இருந்தது.  
 

 
 
 கிருஷ்ணன் ெதாடர்ந்தான், "இது நடந்த சில காலங்களுக்குப் 
பிறகு மீண்டும் ெபரும் துறவியான அந்த ேமன்ைமமிகு 
சந்தெகௗசிகர் மகத நாட்டுக்கு வந்தார். அந்த முனிவrன் 
{சந்தெகௗசிகrன்} வருைகயால் மிகவும் மகிழ்ந்த மன்னன் 
பிருஹத்ரதன், தனது அைமச்சர்கள், புேராகிதர், மைனவியர், மகன் 
{ஜராசந்தன்} ஆகிேயாருடன் அவைர வரேவற்கச் ெசன்றான். ஓ 
பாரதா {யுதிஷ்டிரேர}, அந்த முனிவருக்குக் கால் மற்றும் முகம் 
கழுவ நீர் ெகாடுத்து, ஆர்கியா ெகாடுத்து, பிறகு அந்த மன்னன் 
{பிருஹத்ரதன்}, அவருக்கு {சந்தெகௗசிகருக்குத்} தனது மகனுடன் 
{ஜராசந்தனுடன்} ேசர்ந்த நாட்ைடேய ெகாடுக்க முன் வந்தான்.   
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 அந்த முனிவர் {சந்தெகௗசிகர்} மன்னன் வழங்கிய அந்த 
வழிபாடுகைள ஏற்றுக் ெகாண்டு அந்த மகத நாட்டு 
ஆட்சியாளனிடம் {பிருஹத்ரதனிடம்} இதயத் திருப்தியுடன், "ஓ 
மன்னா {பிருஹத்ரதா}, நான் அைனத்ைதயும் என் ஞானப் 
பார்ைவயால் அறிேவன். ஆனால், ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா, 
இைதயும் ேகள், உனது மன்னன் {ஜராசந்தன்} எதிர்காலத்தில் மிகுந்த 
அழகுடனும், பலத்துடனும், அற்புதமான திறன்களுடனும் 
பராக்கிரமத்துடனும் இருப்பான். உனது மகன் {ஜராசந்தன்} 
சந்ேதகமர, வளைமயில் வளர்ந்து, ெபரும் வரீம் ெகாண்டு 
அைனத்ைதயும் அைடவான். எப்படி வினைதயின் மகனுைடய 
(கருடனின்)ேவகத்ைத மற்ற பறைவகளால் அைடய முடியாேதா 
அப்படி உனது மகனுைடய {ஜராசந்தனுைடய} சக்திைய இந்த 
உலகத்தில் எந்த ஏகாதிபதியாலும் அைடய முடியாது.  
 
 அவன் {ஜராசந்தன்} மிகுந்த பராக்கிரமத்துடன் இருப்பான். 
அவன் வழியில் தைடயாக எதிர்படும் அைனத்தும் 
அழிவுக்குள்ளாகும். நீேராட்டத்தின் சக்தி எவ்வாறு மைலகளின் 
மார்பில் இருக்கும் பாைறகைள ஒன்றும் ெசய்ய முடிவதில்ைலேயா 
அப்படி ேதவர்கள் வசீும் ஆயுதங்களால் இவனுக்கு சிறு வலிகூட 
உண்டாகாது. மணிமுடி தrத்தவர்களின் தைலகைளவிட இவன் 
{ஜராசந்தன்} அதிகம் பிரகாசிப்பான். சூrயன் எப்படி மற்ற ஒளிரும் 
ெபாருட்களின் பிரகாசத்ைத மங்கச் ெசய்யுேமா அப்படி அைனத்து 
ஏகாதிபதிகளின் பிரகாசங்கைளயும் இவன் {ஜராசந்தன்} 
களவாடிவிடுவான். ெபரும் பலம் மிக்க பைடகளும், 
எண்ணிலடங்கா ரதங்களும், விலங்குகளும் ெகாண்ட மன்னனால் 
கூட உனது மகைன அணுக முடியாது. அப்படி அணுகினால் 
அவர்கள் ெநருப்பில் விழும் பூச்சிகள் என மடிந்து ேபாவர்.  
 
 இந்த உனது மகன் {ஜராசந்தன்}, அைனத்து மன்னர்களின் 
வளைமகைள, சமுத்திரம் எப்படி பல நதிகளின் ெவள்ளத்ைத உள் 
வாங்கிக் ெகாள்ளுேமா அப்படி உள்வாங்கிக் ெகாள்வான். அைனத்து 
உற்பத்திகைளயும் தாங்கும் ெபரும் உலகம் ேபால, அைனத்து 
நல்லது மற்றும் தயீைதயும் தாங்கி, ெபரும் பலம் ெகாண்டு நால் 
வைக மக்கைளயும் ஆள்வான். உடல் ெகாண்ட அைனத்து உயிரும் 
வாயுைவ நம்பி இருப்பது ேபால, பூமியில் உள்ள அைனத்து 
மன்னர்களும் உனது மகனுக்கு {ஜராசந்தனுக்கு} கீழ்ப்படிந்து 
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இருப்பார்கள். இந்த மகத இளவரசன் {ஜராசந்தன்}, தனது 
ஊனக்கண்களாேலேய ருத்திரன் என்றும் ஹரன் என்றும் 
அைழக்கப்படும், திrபுரத்ைத அழித்த ேதவாதி ேதவைனக் 
{சிவைனக்} காண்பான். ஓ எதிrகைள அழிப்பவேன, இைவயாவும் 
ெசான்ன அந்த முனிவர் {சந்தெகௗசிகர்}, தனது ெசாந்த 
அலுவல்கைள நிைனத்துக் ெகாண்டு மன்னன் பிருஹத்ரதனுக்கு 
விைட ெகாடுத்தார்.  
 
 பிறகு அந்த மகதத்தின் தைலவன் {பிருஹத்ரதன்}, தனது 
நண்பர்களுடனும் உறவினர்களுடனும் தைலநகருக்குள் நுைழந்து, 
ஜராசந்தைன அrயைணயில் அமர்த்தினான். தனது மகன் 
ஜராசந்தைன அrயைணயில் அமர்த்திய மன்னன் பிருஹத்ரதன் 
பிறகு உலக இன்பங்கைள ெவறுத்து, தனது மைனவியைர 
அைழத்துக் ெகாண்டு கானகத்திற்குச் ெசன்று ஆன்மிக 
ஆசிரமவாசியாக ஆனான். ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, தனது 
தந்ைதயும் தாயும் கானகத்திற்கு ஓய்ந்து ெசன்ற பிறகு, 
பராக்கிரமிக்க ஜராசந்தன் எண்ணிலடங்க மன்னர்கைளத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான்”. {என்றான் கிருஷ்ணன் 
யுதிஷ்டிரனிடம்} 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "மன்னன் பிருஹத்ரதன் சிறிது 
காலம் கானகத்தில் தங்கியிருந்து, ஆன்மிக ேநான்புகள் பயின்று, 
தனது மைனவியருடன் ேசர்ந்து விண்ணுலகம் ஏகினான். 
ெகௗசிகரால் ெசால்லப்பட்டது ேபால மன்னர் ஜராசந்தன், 
எண்ணிலடங்கா வரங்கைளப் ெபற்று தனது தந்ைதையப் ேபாலேவ 
நாட்ைட ஆண்டு வந்தான். சில காலம் கழித்து மன்னன் கம்சன் 
வாசுதேவனால் {கிருஷ்ணனால்} ெகால்லப்பட்டான். பிறகு 
கிருஷ்ணனுக்கும் அவனுக்கும் {ஜராசந்தனுக்கும்} பைக வளர 
ஆரம்பித்தது. பிறகு, ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, மகதத்தின் பலம் 
வாய்ந்த மன்னன் தனது நகரான கிrவ்ராஜத்திலிருந்து ஒரு 
கதாயுதத்ைத ெதாண்ணூறு ஒன்பது முைற சுழற்றி, மதுராைவ 
ேநாக்கி எறிந்தான். அந்த ேநரத்தில் அற்புதச் ெசயல்கைளச் ெசய்யும் 
கிருஷ்ணன் மதுராவில் தங்கியிருந்தான். ஜராசந்தனால் வசீப்பட்ட 
அழகிய கதாயுதம் மதுராவுக்கு அருகில், கிrவ்ராஜாவில் இருந்து 
ெதாண்ணூற்று ஒன்பது ேயாஜைனகள் ெதாைலவில் விழுந்து 
கிடந்தது. சூழ்நிைலைய நன்கு உணர்ந்த குடிமக்கள் கிருஷ்ணனிடம் 
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ெசன்று கதாயுதன் விழுந்த ெசய்திையச் ெசான்னார்கள். கதாயுதம் 
இழுந்த இடம் மதுராவுக்கு அருகிேலேய இருந்தது. அந்த இடம் 
கதாவசானம் என்று அைழக்கப்படுகிறது. ஜராசந்தனுக்கு ஹன்சன் 
என்றும் டிம்பகன் என்று அைழக்கப்பட்ட இரு ஆதரவாளர்கள் 
இருந்தனர். அவர்கைள எந்த ஆயுதத்தாலும் வழீ்த்த {ெகால்ல} 
முடியாது. அரசியலிலும் நீதி அறிவியலிலும் நன்கு ேதர்ச்சி ெபற்ற 
அவர்கள் ஆேலாசைனகள் வழங்குவதில் புத்திசாலி மனிதர்களில் 
முதன்ைமயானவர்களாக இருந்தார்கள். இந்த அற்புதமான 
இருவைரப் பற்றி நான் முன்னேம ெசால்லியிருக்கிேறன். அந்த 
இருவரும் ஜராசந்தனும் ேசர்ந்து மூன்று உலகத்ைதப் ேபால 
இருந்தனர். ஓ வரீ மன்னா {ஜனேமஜயா}, இந்தக் காரணத்தாேலேய 
குக்குர, அந்தக மற்றும் விருஷ்ணி குலத்தவர், ெகாள்ைக 
ேநாக்கங்களுடன் ெசயல்பட்டு, அவனுடன் ேமாதுவது சrயல்ல 
என்று தரீ்மானித்திருந்தனர். 
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எதிrைய அழிக்க கிளம்பிய மூன்று வரீர்கள்  
-சபாபர்வம் பகுதி 20  

(ஜராசந்த வத பர்வம்) 

ஜராசந்தனுக்கான ேநரம் வந்துவிட்டைத கிருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரனுக்கு 
எடுத்துைரத்தல்; அதற்கு ஒரு திட்டத்ைத வகுத்தல்; யுதிஷ்டிரனிடம் 
கிருஷ்ணன் அர்ஜுனைனயும் பமைனயும்ீ  அனுப்பி ைவக்குமாறு ேகாரல்; 
யுதிஷ்டிரன் கிருஷ்ணைனப் புகழ்தல்; யுதிஷ்டிரனிடம் விைடெபற்று 
கிருஷ்ணன், அர்ஜுனன் மற்றும் பமன்ீ  ஆகிேயார் மகதத்ைத ேநாக்கிக் 
கிளம்புதல்  
 

 
 
 கிருஷ்ணன் ெசான்னான், "ஹன்சனும் டிம்பகனும் {Hansa and 
Dimvaka} வழீ்ந்துவிட்டனர். தனது ஆதரவாளர்களுடன் கம்சனும் {Kansa} 
ெகால்லப்பட்டான். ஆைகயால், ஜராசந்தனின் அழிவுக்கு ேநரம் 
வந்துவிட்டது. ேதவர்களாேலா அசுரர்களாேலா (அல்லது இருவரும் 
ேசர்ந்ேதா) அவைனப் ேபாrல் வழீ்த்த முடியாது. இருப்பினும், 
ெவறுங்ைகயால் நடக்கும் மல்யுத்தத்தில் அவைன வழீ்த்தமுடியும் 
என்று நாங்கள் நிைனக்கிேறாம். என்னிடம் ெகாள்ைகயும், பமனிடம்ீ  
பலமும், அர்ஜுனனிடம் ெவற்றியும் உள்ளன. ஆைகயால், ராஜசூய 
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ேவள்வி நடத்துவதற்கு முன்ேனாடியாக மகத ஆட்சியாளனின் 
{ஜராசந்தனின்} அழிைவ நாம் நிச்சயம் அைடய ேவண்டும். நாம் 
மூவரும் ரகசியமாக அந்த ஏகாதிபதிையச் சந்திக்கும்ேபாது, அவன் 
நிச்சயமாக, நம்மில் ஒருவருடன் சண்ைடக்கு வருவான். 
அவமானத்திற்கு பயந்தும், ேபராைச மற்றும் கர்வத்தினாலும் அவன் 
நிச்சயமாக பமைனேயீ  சண்ைடக்கு அைழப்பான். கர்வத்தால் 
ெகாழுத்த மனிதைன மரணம் வழீ்த்துவைதப் ேபால, ெபரும் கரமும் 
பலமும் ெகாண்ட பமேசனன்ீ  அம்மன்னனுக்கு அழிைவ 
ஏற்படுத்துவான். நீர் {யுதிஷ்டிரேர} எனது இதயத்ைத அறிந்தரீானால், 
என்னில் உமக்கு நம்பிக்ைக இருக்குமானால், அதற்கான 
உறுதிெமாழியாக ேநரத்ைதக் கடத்தாமல் எனக்கு பமைனயும்ீ  
அர்ஜுனைனயும் ெகாடும்," என்றான் {கிருஷ்ணன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அந்த ேமன்ைமயானவனால் 
{கிருஷ்ணனால்} இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட யுதிஷ்டிரன், மகிழ்ச்சி 
நிைறந்த முகத்துடன் நிற்கும் பமைனயும்ீ  அர்ஜுனைனயும் கண்டு, 
"ஓ அச்யுதா {கிருஷ்ணா}, ஓ அச்யுதா {கிருஷ்ணா}, எதிrகைள 
அழிப்பவேன, அப்படிச் ெசால்லாேத. நீேய பாண்டவர்களின் 
தைலவன்! நாங்கள் உன்ைனேய நம்பி இருக்கிேறாம். ஓ ேகாவிந்தா 
{கிருஷ்ணா}, நீ ெசால்வெதல்லாம் ஞானம் ெகாண்ட 
ஆேலாசைனகேள. வளைமயால் முதுகு காட்டப்பட்ட ஒருவைன 
எப்ேபாதும் நீ வழிநடத்த மாட்டாய். உனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
இருக்கும் நான், ஜராசந்தன் ஏற்கனேவ ெகால்லப்பட்டு விட்டதாகக் 
கருதுகிேறன். அவனால் {ஜராசந்தனால்} அைடத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள 
மன்னர்கள் ஏற்கனேவ விடுவிக்கப்பட்டதாகக் கருதுகிேறன். 
ராஜசூயம் என்னால் சாதிக்கப்பட்டதாகேவ கருதுகிேறன்.  
 
 நீ இல்லாமல், அறம், ெபாருள், இன்பம் ஆகியைவ 
பறிக்கப்பட்டு,  ேநாயால் படிக்கப்பட்டீ  துயர் நிைறந்த மனிதன் ேபால 
நான் வாழத்துணிய மாட்ேடன். பார்த்தனால் {அர்ஜுனனால்} ெசௗr 
{கிருஷ்ணன்} இல்லாமல் வாழ முடியாது. அேத ேபால 
ெசௗrயாலும் பார்த்தன் இல்லாமல் வாழ முடியாது. 
கிருஷ்ணனாலும் அர்ஜுனனாலும் அைடய முடியாத ெபாருட்கள் 
உலகத்தில் எதுவும் இல்ைல. ெபரும் பலம் ெகாண்டு அழகாக 
இருக்கும் பமன்ீ , மனிதர்களில் முதன்ைமயானவன் ஆவான். நீங்கள் 
இருவரும் {கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும்} அவனுடன் இருக்கும்ேபாது, 
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ெபரும் புகழ் ெபற்ற அவனால் {பமனால்ீ }, என்னதான் சாதிக்க 
முடியாது? சrயாக வழிநடத்தப்பட்ட துருப்புகள் எப்ேபாதும் 
அருைமயான பணிையேய ெசய்யும். தைலவன் இல்லாத பைட 
மந்தமானது என்று ஞானமுள்ேளாரால் ெசால்லப்படுகிறது. 
ஆைகயால் பைடகள் எப்ேபாதும் அனுபவம் வாய்ந்த 
தளபதிகளாேலேய வழிநடத்தப்பட ேவண்டும். தாழ்வாக இருக்கும் 
இடங்களுக்ேக, ஞானமுள்ேளார் நீைர {தண்ணரீ்} வழிநடத்துவர். 
மீனவர்கள் கூட (குளத்தில் உள்ள) நீைர துைளகள் மூலம் 
ெவளிெயற்றுகின்றனர். (அனுபவம் வாய்ந்த தைலவர்கள், எதிrயின் 
திட்டத்தில் உள்ள ஓட்ைடகைளயும், தாக்கக்கூடிய பகுதிகைளயும் 
எப்ேபாதும் கண்டுபிடித்து தங்கள் பைடகைள நடத்துவர்). 
ஆைகயால் நாங்கள் அரசியலின் அறிவியைல அறிந்த உலகப் புகழ் 
ெகாண்ட ேகாவிந்தனின் தைலைமைய ஏற்க எல்லாவைகயிலும் 
முயற்சிப்ேபாம். ஒருவrன் காrய சாதைனைய ெவற்றிகரமாக 
முடிக்க, ஞானத்ைதயும் ெகாள்ைகையயும் பலமாகக் ெகாண்டும், 
காரண காrயங்களில் உள்ள அறிேவாடும் நம்ைம வழிநடத்தும் 
கிருஷ்ணைன ரதத்தில் அமர்த்த ேவண்டும். ஆைகயால் இந்தக் 
காrய சாதைனக்கு, பிருைதயின் {குந்தியின்} மகனான அர்ஜுனன்,  
யாதவர்களில் முதன்ைமயான கிருஷ்ணைனத் ெதாடரட்டும், பமன்ீ  
அர்ஜுனைனத் ெதாடரட்டும். ெகாள்ைக, நற்ேபறு, மற்றும் பலம் 
ஆகியைவேய, பராக்கிரமத்துடன் கூடிய ெவற்றிையக் ெகாண்டு 
வரும்," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "இப்படி யுதிஷ்டிரனால் 
ெசால்லப்பட்டதும், ெபரும் சக்தி வாய்ந்த கிருஷ்ணன், அர்ஜுனன், 
பமன்ீ  ஆகிய மூவரும், ஏற்கும் ெசால் ெகாண்ட நண்பர்கள் மற்றும் 
உறவினர்களிடம் ஆசி ெபற்று, ஸ்நாதகப் பிராமணர்கைளப் ேபால 
உைடயணிந்து பிராகசித்தபடி மகத நாட்ைட ேநாக்கிச் ெசல்ல 
ஆயத்தமானார்கள். சூrயைனயும், சந்திரைனயும், ெநருப்ைபயும் 
ேபான்ற ேமன்ைமயான சக்திையயும் உடைலயும் ெகாண்டு, 
சிைறபட்டிருக்கும் தங்கள் உறவு மன்னர்களின் நிைலைய 
நிைனத்துக் ேகாபம் ெகாண்டு ெநருப்பு ேபால ெசன்றனர். ேபாrல் 
ேதால்வி காணாத கிருஷ்ணன், அர்ஜுனன் மற்றும் பமைனீ  
ரதங்களில் கண்ட மக்கள், அவர்கள் ஏற்கனேவ காrயத்ைதச் 
சாதித்து விட்டதாகவும், ஜராசந்தன் ஏற்கனேவ ெகால்லப்பட்டு 
விட்டதாகவும் நிைனத்தார்கள். (பிரபஞ்சத்தின்) அைனத்து 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெசயல்கைளயும், அைனத்து உயிrலும் உள்ள அறம், ெபாருள், 
இன்பம் இயக்குவதில் அந்தச் சிறப்பு மிக்க ேஜாடி (கிருஷ்ணனும் 
அர்ஜுனனும்) நிபுணர்கள். குரு நாட்டில் இருந்து கிளம்பி, 
குருஜங்காலத்ைதக் கடந்து, அழகான தாமைரத் தடாகம் ஒன்ைற 
அைடந்தார்கள். பிறகு காலகூட மைலகைளக் கடந்து, தங்கள் 
ெபயைரேய ெகாண்ட மைலகளில் உற்பத்தியாகும் கந்தகி, சதாநிரா 
(காரேடாயா), சர்கரவர்தா ஆகிய நதிகைளயும் கடந்தனர். பிறகு 
அவர்கள் சரயு நதிையக் கடந்து, கிழக்கு ேகாசலத்துக்கு வந்தனர். 
அந்த நாட்ைடயும் கடந்து மிதிைலக்குச் ெசன்று, அங்கிருந்து, மாலா, 
சரமண்வதி கங்ைக, ேசாேன ஆகிய நதிகைளயும் கடந்த அந்த 
மூன்று வரீர்களும் ேமலும் கிழக்கு ேநாக்கி ெசன்றனர். கைடசியாக, 
மங்காப்புகழ் ெகாண்ட அந்த வரீர்கள் குஷம்வாவின் (நாட்டின்) 
இதயமான மகதத்ைத அைடந்தனர். பிறகு ேகாரத மைலகைள 
அைடந்து, எப்ேபாதும் பசுக்களாலும், ெசல்வங்களாலும், நீராலும் 
நிைறந்த, பல எண்ணிலடங்கா மரங்கள் நிற்கும் மகத நகைரக் 
கண்டனர். 
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ஜராசந்தைன எதிர்ெகாண்ட கிருஷ்ணன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 21  

(ஜராசந்த வத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு அந்த நகரத்தின் ெபருைமைய எடுத்துச் ெசால்வது; 
கிருஷ்ணன் பமன்ீ  அர்ஜுனன் ஆகிேயார் மகத நகருக்குள் நுைழவது; ஒரு 
மைலச்சிகரத்ைதத் தங்கள் கைணளால் உைடப்பது; முைறயற்ற வாசல் 
வழியாக ஜராசந்தைன அணுகுவது; ஜராசந்தன் அவர்களுக்கு மrயாைத 
ெசய்வது; ஸ்நாதக பிராமணர்கள் யார் என்பைத கிருஷ்ணன் ஜராசந்தனுக்குத் 
ெதrவிப்பது; கிருஷ்ணன் ஜராசந்தைன பைகவன் என்று ெசால்வது.  
 

 
பிராமண ேவடத்தில் கிருஷ்ணன், பமன்ீ , அர்ஜுனன் மகதநாட்டிற்குச் ெசல்லுதல் 

 வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்} ெசான்னான், "ஓ பார்த்தா {அர்ஜுனா}, 
அழகாக எழுந்து நிற்கும் மகதத்தின் ெபரும் தைலநகைரப் பார். 
கால்நைடக் கூட்டங்களாலும் வற்றாத நீர்த்ேதக்கங்களாலும், 
சrயான வrைசயில் நிற்கும் நன்றாக அலங்கrக்கப்பட்ட ஐந்து 
மாளிைகளுடன் இருக்கும் இந்த நகரம் அைனத்து ேபrடர்களில் 
இருந்தும் விடுபட்டது ஆகும். ெபரும் சிகரங்களும், இைடவிடாமல் 
ெதாடர்ச்சியாக ஒன்றின் ேமல் ஒன்று சாய்ந்து குளிர்ந்த நிழைலத் 
தரும் உயர்ந்த மரங்களும்  உைடய ைவஹரம் {விபுலம்}, வராஹம், 
rஷபம், rஷிகிr மற்றும் காண்பதற்கினிய ைசத்தியா {ைசத்தியகம்} 
ஆகிய ஐந்து ெபரும் மைலகளும் அந்த கிrவ்ரஜம் என்ற 
நகரத்திற்கு பாதுகாப்ைப வழங்கிக் ெகாண்டிருக்கின்றன. அந்த 
மைலகளின் மார்புகள் காண்பதற்கினிய கானகம் மற்றும் நறுமணம் 
வசீும் ேலாத்திர மலர்களால் அலங்கrக்கப்பட்ட மரங்களாலும் 
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மைறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்ேகதான் கடும் ேநான்புகள் ேநாற்ற 
சிறப்பு வாய்ந்த ெகௗதமர், சூத்திரப் ெபண்ணான அவுசிநrயிடம் 
{உசிநராவின் மகள்} காக்ஷிவத் மற்றும் பிற ெகாண்டாடப்பட்ட 
மகன்கைளப் ெபற்ெறடுத்தார். ெகௗதமrடம் இருந்து உற்பத்தியான 
அந்த குலம் இன்னும் இயல்பான மனித குலத்தின் (ஏகாதிபதிகளின்) 
ஆட்சியில் வாழ்வது, ெகௗதமர் மன்னர்களிடம் ெகாண்ட அன்பின் 
சாட்சியாக இருக்கிறது. ஓ அர்ஜுனா, பழங்காலத்தின் அங்க, வங்க 
ேதசங்கள் மற்றும் பிற ேதசங்களின் ெபரும் சக்தி வாய்ந்த 
ஏகாதிபதிகள் ெகௗதமrன் வசிப்பிடமான இந்த இடத்திற்கு வந்து 
மகிழ்ச்சியாகத் தங்கள் நாட்கைளக் கழித்தனர். 
 
 ஓ பார்த்தா {அர்ஜுனா}! ெகௗதமrன் வசிப்பிடத்திற்கு அருகில் 
இருக்கும், காண்பதற்கினிய அரச மரங்கைளயும், அழகான ேலாத்திர 
மரங்கைளயும் பார். பழங்காலத்தில் அங்ேக எதிrகைளக் 
ெகால்லும் அர்வுதா, சக்ரவபின், சுவஸ்திகா ஆகிய நாகர்களும், 
மனு என்ற அற்புதமான நாகனும் வசித்தனர். மகதர்களின் நாடு 
பஞ்சத்துக்கு ஆட்படக்கூடாது என்பது அந்த மனுவின் ஆைணேய. 
ெகௗசிகரும் மனிமத்தும் கூட இந்த நாட்டுக்கு ஆதரவாகேவ 
ெசயல்பட்டனர். இப்படிப்பட்ட காண்பதற்கினியதும், தாக்குதலுக்கு 
அைசந்து ெகாடுக்காததுமான நகரத்ைதக் ெகாண்டிருக்கும் 
ஜராசந்தன், மற்ற ஏகாதிபதிகைளப் ேபால அல்லாமல், தனது 
ேநாக்கங்களின் கனிைய அைடயத் தவீிரமாக முயல்கிறான். 
இருப்பினும், நாம் அவைன {ஜராசந்தைனக்} ெகான்று அவனது 
கர்வத்ைதத் தணிப்ேபாம் {humble his pride}." என்றான் {கிருஷ்ணன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "இப்படிப் ேபசிச்ெசன்ற 
அபrமிதமான சக்தி பைடத்த இரண்டு பாண்டவர்களும் 
விருஷ்ணிகுலத்தவனுமான {கிருஷ்ணனுமான} பங்காளிகள், மகத 
நகரத்திற்குள் நுைழந்தனர். பிறகு அவர்கள் தாக்குதலுக்கு வைளந்து 
ெகாடுக்காத நகரமான மகிழ்ச்சியான நால்வைக குடிமக்களும் 
நிைறந்த, விழாக்களுக்குப் பஞ்சமில்லாத கிrவ்ராஜ நகரத்ைத 
அணுகினர். அந்த நகரத்தின் வாயிைல வந்தைடந்த அந்தப் 
பங்காளிகள் (அந்த வாயிைலக் கடந்து ெசல்லாமல்) பிருஹத்ரதன் 
குலத்தாராலும், அந்நாட்டு குடிமக்களாலும் வழிபடப்பட்டு, அவர்கள் 
பார்த்துப் பார்த்து ஆனந்தமைடயும் ைசத்தியக மைலயின் 
சிகரங்கைளத் தங்கள் கைணகளால் துைளக்க ஆரம்பித்தனர். 
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அங்ேகதான் rஷபன் என்ற நரமாமிச உண்ணிைய பிருஹத்ரதன் 
ெகான்று, அந்தப் ெபரும் மிருகத்தின் {rஷபனின்} ேதாைலக் 
ெகாண்டு மூன்று ெபrய ேபrைககைளத் தனது நகரத்தில் ெசய்து 
ைவத்தான். அந்தப் ேபrைககைள ஒரு முைற அடித்தாேல, அதன் 
ஒலி ஒரு மாத காலத்திற்கு நிைலத்திருக்கும். ெதய்வகீ மலர்களால் 
மூடியிருந்த அந்த ேபrைககள் ெதாடர்ந்து தங்கள் இனிைமயான 
சத்தத்ைத எழுப்பும் மகதர்களின் காட்சிக்கு இனிைமயான ைசத்யக 
மைலச்சிகரத்ைத அந்தப் பங்காளிகள் உைடத்ெதறிந்தனர். 
ஜராசந்தைனக் ெகால்ல விரும்பிய அவர்களின் ெசயல்கள் 
அைனத்தும், எதிrயின் தைலயில் தங்கள் காைல ைவப்பது ேபால 
இருந்தன. தங்கள் உறுதியான பலம் வாய்ந்த கரங்களால் அந்த 
அைசக்கமுடியாது, ெபrய உயரமான, பழைமயான, 
ெகாண்டாடப்பட்ட, மலர்களாலும் நறுமணப் ெபாருட்களாலும் 
அர்ச்சிக்கப்பட்ட மைலச்சிகரத்ைத உைடத்து எறிந்தனர். பிறகு 
மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயத்துடன் அந்த நகரத்திற்குள் நுைழந்தனர்.  
 
 அந்த நகரத்தில் வாழ்ந்த கற்ற பிராமணர்களால் தயீ 
சகுனங்கள் காணப்பட்டு, ஜராசந்தனிடம் ெசால்லப்பட்டன. 
புேராகிதர், மன்னைன யாைனயின் மீது அமர்த்தி, ஊதுவத்தி ஏற்றிச் 
சுற்றிப் ேபாட்டனர். ெபரும் வரீம் ெகாண்ட ஜராசந்தனும், த ீ
சகுனங்களால் ஏற்படும் விைளவுகைள விரட்ட, சrயான ேநான்புகள் 
ெகாண்ட ேவள்வி ெசய்ய ஏற்பாடு ெசய்தான். அேத ேவைளயில் ஓ 
பாரதா {ஜனேமஜயா}, ெவறுங்ைகயாேலா, ஆயுதங்களற்ேறா 
ஜராசந்தனுடன் ேபார் புrய விரும்பிய அந்தப் பங்காளிகள், 
பிராமணர்கள் ேவடத்தில் அந்த நகரத்திற்குள் நுைழந்தனர். 
அவர்கள் அழகான பூக்களும், பல ெபாருட்களும், மனிதனின் 
ஆைசக்குத் ேதைவயான அைனத்து வைக ெபாருட்களுடனும் 
இருந்த அழகான கைடகைளக் கண்டனர். மனிதர்களில் 
சிறந்தவர்களான அந்த கிருஷ்ணன், பமன்ீ , தனஞ்ெசயன் {அர்ஜுனன்} 
ஆகிேயார், அந்தக் கைடகைளக் கண்டபடிேய ெபாது வழி 
சாைலயில் நடந்து ெசன்றனர். ெபரும் பலம் ெகாண்ட அவர்கள், பூ 
வியாபாrகளிடம் இருந்து அவர்கள் விற்பைனக்காக ைவத்திருந்த பூ 
மாைலகைளப் பலவந்தமாகப் பிடுங்கிக் ெகாண்டனர். பல வைக 
நிைறங்களில் இருந்த ஆைடகைள உடுத்தி, பூமாைலகள் தrத்து, 
காதில் குண்டலங்களுடன் இருந்த அந்த வரீர்கள், மாட்டு 
மந்ைதையக் காணும் இமாலய சிம்மங்கெளன ெபரும் புத்திகூர்ைம 
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ெகாண்ட ஜராசந்தனின் வசிப்பிடத்ைதக் கண்டு அதனுள் 
நுைழந்தனர். ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, சந்தனம் பூசப்பட்ட அந்த 
வரீர்களின் கரங்கள், சால மரத்ைதப் ேபால இருந்தன. 
 

 
பிராமண ேவடத்தில் ஜராசந்தைன எதிர் ெகாண்ட கிருஷ்ணன்,பமன்ீ ,அர்ஜுனன் 

 
 மரங்கைளப் ேபான்ற கழுத்துகளும், அகன்ற மார்புகளும் 
ெகாண்டு யாைனகைளப் ேபால இருந்த அந்த வரீர்கைளக் கண்ட 
மகத நாட்டு மக்கள் ெபrதும் வியந்தனர். அந்த மனிதர்களில் 
காைளகள் மக்களால் நிைறந்த மூன்று வாயில்கைளக் கடந்து, 
ெபருைமயுடன் மகிழ்ச்சியுடனும் மன்னைன அணுகினர். விைரவாக 
எழுந்த ஜராசந்தன், அவர்களுக்கு கால் கழுவ நீரும், ேதனும் மற்ற 
பிற ெபாருட்களுடன் கூடிய ஆர்க்கியாைவயும், பrசாகப் ெகாடுத்து 
அவர்களுக்கு மrயாைத ெசய்தான். அந்தப் ெபரும் மன்னன் 
அவர்கைளப் பார்த்து, "உங்கள் வரவு நல்வரவாகட்டும்!" என்றான். ஓ 
ஜனேமஜயா, இைதக் ேகட்ட பார்த்தனும் {அர்ஜுனனும்} பமனும்ீ  
அைமதியாக நின்றனர். அந்த ஏகாதிபதியிடம் {ஜராசந்தனிடம்} 
கிருஷ்ணன், "ஓ மன்னர்களின் மன்னா, இவர்கள் இருவரும் {பமனும்ீ  
அர்ஜுனனும்} விரதம் காக்கின்றனர். ஆைகயால் அவர்கள் ேபச 
மாட்டார்கள். அவர்கள் இன்று நள்ளிரவு வைர ேபசமாட்டார்கள். 
அதன்பிறேக அவர்கள் ேபசுவார்கள்!" என்றான். அந்த மன்னன் தனது 
விருந்தினர்களுக்கு {கிருஷ்ணன், பமன்ீ , அர்ஜுனன்}, ேவள்வி 
அரங்கில் ஒரு இடம் ெகாடுத்து தங்க ைவத்து, தனது தனி 
அைறக்குள் ஓய்ந்திருக்கச் ெசன்றான். நடு இரவு வந்ததும், பிராமண 
உைடயில் இருந்த தனது விருந்தினர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு 
வந்தான். ஸ்நாதக பிராமணர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று 
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ேகள்விப்பட்டால், உடேன அது நள்ளிரவாக இருந்தாலும் அவர்கைள 
வந்து சந்திப்பது என்பது அந்த மன்னன் {ஜராசந்தன்} ஏற்றிருக்கும் 
விரதமாகும்.  
 
 தனது விருந்தினர்களின் வித்தியாசமான ஆைடகைளக் கண்ட 
அந்த மன்னர்களில் சிறந்தவன் {ஜராசந்தன்} மிகவும் வியந்தான். 
இருப்பினும், அவர்களுக்காக மrயாைதயுடன் காத்திருந்தான். 
மறுபுறம், ஓ பாரத குலத்தில் சிறந்தவேன, அந்த மனிதக்காைளகள், 
எதிrகைளக் ெகால்பவர்கள், ஜராசந்தைனக் கண்டு, "ஓ மன்னா, 
சிரமமில்லாமல் முக்தி அைடவாயாக." என்றனர். ஓ மன்னர்களில் 
புலிேய {ஜனேமஜயா}, அந்த ஏகாதிபதியிடம் இைதச் ெசால்லி, 
ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து நின்றனர். ஓ மன்னர்களின் மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, பிராமண ேவடத்தில் இருந்த பாண்டுவின் 
மகன்களிடமும் {பமன்ீ  மற்றும் அர்ஜுனனிடமும்} யாதவ 
குலத்தவனிடமும் {கிருஷ்ணனிடமும்}, ஜராசந்தன், "இருக்ைககளில் 
அமருங்கள்" என்றான். அந்த மனிதக்காைளகள் ெபரும் ேவள்விைய 
நடத்தும் மூன்று புேராகிதர்கள் ேபால அமர்ந்து அழகாக இருந்தனர். 
ஓ குரு குலத்தவேன {ஜனேமஜயா} உண்ைமக்கு உறுதியாகத் 
தன்ைன அர்ப்பணித்திருக்கும் மன்னன் ஜராசந்தன், தனது 
விருந்தினர்களின் ேவடத்ைத உணர்ந்து அவர்களிடம், "இந்த முழு 
உலகத்திலும் உள்ள ஸ்நாதக ேநான்ைப கைடப்பிடிக்கும் 
பிராமணர்கள், பூக்கைளயும், மாைலகைளயும், நறுமணப் 
ெபாருட்கைளயும் தங்கள் ேமனியில் தrப்பதில்ைல என்பைத நான் 
அறிேவன். ஆைகயால், மலர்களால் உங்கைள அலங்கrத்துக் 
ெகாண்டு, ைககளில் வில்நாணிழுக்கும் தடயங்கைளப் 
{காயங்கைளப்} ெபற்றிருக்கும் நீங்கள் யார்? வண்ண ஆைடகள் 
உடுத்தி, காலமற்ற காலத்தில் மலர்களால் அலகrத்துக் ெகாண்டு, 
பிராமண சக்தியுடன் இருக்கும் நீங்கள் உங்கைள நான் 
பிராமணர்கள் என்று எண்ண ேவண்டும் என்று நிைனக்கிறரீ்கள். 
உண்ைமயில் நீங்கள் யார் என்பைதச் ெசால்லுங்கள். மன்னர்கைள 
உண்ைமேய அலங்கrக்கிறது. அரசேகாபத்தின் ேமல் பயமில்லாமல் 
ைசத்தியக மைலச்சிகரத்ைத உைடத்து, மாற்றுருவத்தில், 
முைறயற்ற வாயில் வழியாக ஏன் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள்? 
பிராமணனின் சக்தி அவனது ேபச்சிேலேய இருக்கிறது (ெசயலில் 
அல்ல). உங்கள் இந்தக் காrயங்கள், நீங்கள் காட்டிக்ெகாள்ளும் 
குலத்திற்கு ஏற்புைடயைவ அல்ல. ஆைகயால் உங்கள் ேநாக்க 
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என்ன என்பைத எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். முைறயற்ற வழியில் 
இங்ேக வந்தும், நான் ெகாடுத்த மrயாைதைய ஏன் நீங்கள் 
ஏற்கவில்ைல? நீங்கள் என்னிடம் வந்த ேநாக்கம் என்ன? 
மன்னனால் இப்படிச் ெசால்லப்பட்டதும், ேபச்சில் வல்லவனான 
உயர் ஆன்ம கிருஷ்ணன் அந்த ஏகாதிபதியிடம் {ஜராசந்தனிடம்} 
மரணக் குரலுடன் அைமதியாகப் ேபசினான். 
 
 கிருஷ்ணன், "ஓ மன்னா, எங்கைள ஸ்நாதக பிராமணர்கள் 
என்பதாக அறிந்து ெகாள். ஓ ஏகாதிபதி {ஜராசந்தா}, பிராமணர்கள், 
க்ஷத்திrயர்கள், ைவசியர்கள் ஆகிய அைனவரும் ஸ்நாதக 
ேநான்ைப ேநாற்கத் தகுதியுைடயவர்கேள. இந்த ேநான்பு (பல) 
குறிப்பிட்ட மற்றும் ெபாதுவான விதிகைள உள்ளடக்கியது. இந்த 
ேநான்ைப குறிப்பிட்ட விதிகளுடன் பின்பற்றி க்ஷத்திrயன் 
வளைமையப் ெபறுகிறான். ஆைகயால், நாங்கள் எங்கைள 
மலர்களால் அலங்கrத்திருக்கிேறாம். ஓ மன்னா {ஜராசந்தா}, 
ேமலும் க்ஷத்திrயர்கள் தங்கள் சக்திையக் கரங்களாேலேய 
காண்பிப்பர், ேபச்சால் அல்ல. ஆைகயால், ஓ பிருஹத்ரதனின் 
மகேன {ஜராசந்தா}, க்ஷத்திrயர்களால் உச்சrக்கப்படும் 
வார்த்ைதகள் துணிச்சல்மிக்கைவ அல்ல. ஓ ஏகாதிபதி {ஜராசந்தா}, 
பைடத்தவன் {பிரம்மன்} தனது ெசாந்த சக்திையேய க்ஷத்திrயனின் 
குறியில் {aim} ைவத்திருக்கிறான். நீ அைதக் காண ேவண்டும் என்று 
விரும்பினால், நிச்சயம் அைத நீ இன்று காணலாம். பைகவனின் 
வசிப்பிடத்ைத முைறயற்ற வழியில் அைடய ேவண்டும் என்பதும், 
நண்பனின் வசிப்பிடத்ைத முைறயான வழியில் அைடய ேவண்டும் 
என்பதும் கட்டைளவிதிகேள. ஒரு காrயத்ைத சாதிப்பதற்காக 
பைகவனின் வசிப்பிடத்ைத அைடந்தால், அவன் எங்களுக்குச் 
ெசய்யும் வழிபாடுகைள ஏற்கக்கூடாது என்பதும் நாங்கள் 
ெகாண்டிருக்கும் நிைலத்த ேநான்ேப. 
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"அடப்பாவி! நீயா அப்பாவி?" என்றான் கிருஷ்ணன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 22  

(ஜராசந்த வத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

தான் அவர்களுக்கு எந்தத் தஙீ்கும் ெசய்ததாக நிைனவில்ைல என்று 
ஜராசந்தன் கூறல்; கிருஷ்ணன் சிைறயில் அைடபட்டிருக்கும் மன்னர்கைளக் 
குறித்துச் ெசால்லல்; மனிதபலிைய உலகம் கண்டதில்ைல என்று கூறல்; 
க்ஷத்திrயர்களின் கடைமைய ஜராசந்தன் நிைனவூட்டல்; மன்னர்கைள 
விடுவிக்க முடியாெதனவும், ேமாதுவதற்குத் தயார் எனவும் ஜராசந்தன் கூறல்  
 

 
 ஜராசந்தன் 
ெசான்னான், "நான் 
உங்களுக்கு 
காயப்படுத்தும் 
ெசயைல எப்ேபாதாவது 
ெசய்திருக்கிேறனா, 
என்று என்னால் 
நிைனவுகூர 
முடியவில்ைல. 
கவனமாக எனது 
மனதில் நிைனத்துப் 
பார்த்தாலும், நான் 
உங்களுக்கு என்ன 
காயம் ெசய்ேதன் 
என்று அறிய 
முடியவில்ைல. நான் 
உங்களுக்கு எந்தக் 
காயத்ைதயும் ஏற்படுத்தாத அப்பாவியாக இருக்கும்ேபாது, 
பிராமணர்களாகிய நீங்கள் ஏன் என்ைன பைகவனாகக் 
கருதுகிறரீ்கள்? எனக்கு உண்ைமயுடன் பதில் ெசால்லுங்கள். அதுேவ 
ேநர்ைமயானவர்கள் நடந்து ெகாள்ளும் முைற. ஒருவrன் 
இன்பத்திற்ேகா அறத்திற்ேகா ெசய்யப்படும் {ெபாருைள இங்கு 
ஜராசந்தன் குறிப்பிடவில்ைலேய} தஙீ்கு வலி நிைறந்தது ஆகும். 
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ஒரு அப்பாவி மனிதனின் இன்பதுக்ேகா அல்லது அறத்திற்ேகா 
தஙீ்கு ெசய்யும் ஒரு க்ஷத்திrயன், ெபரும் வரீனாகவும், 
அறவிதிகைள அறிந்தவனாகவும் இருந்தாலும் கூட, பாவிகளுக்கு 
ஏற்படும் விதி ேபால, அவன் வளைமயில் இருந்து வழீ்ந்துவிடுவான். 
க்ஷத்திrயர்களின் வழிமுைறகேள மூன்று உலகிலும் 
ேநர்ைமயானைவ. உண்ைமயில், அறவிதிகைள அறிந்த மனிதர்கள் 
க்ஷத்திrய வழிமுைறகைளப் புகழேவ ெசய்கிறார்கள். எனது 
{க்ஷத்திrய} வைகக்கான முைறகைள உறுதியான ஆன்மாவுடன் 
ைகெகாள்ளும் நான், எனக்குக் கீழ் இருப்பவர்கைள 
காயப்படுத்தியேத இல்ைல. ஆைகயால், இந்தக் குற்றச்சாட்ைட 
நீங்கள் என் மீது ைவத்தால் அது பிைழயானது ஆகும்" {என்றான் 
ஜராசந்தன்}. 
 
 கிருஷ்ணன், "ஓ ெபரும் பலம் ெகாண்ட கரங்கைள 
உைடயவேன {ஜராசந்தேன}, ஒரு குலத்தின் ெபருைமையத் தாங்கி 
நிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தைலவருைடய உத்தரவின் ேபrல் நாங்கள் 
உன்ைன எதிர்த்து வந்திருக்கிேறாம். ஓ மன்னா {ஜராசந்தா}, நீ பல 
க்ஷத்திrயர்கைளக் ைகதிகளாக (உனது நகரத்தில்) 
ைவத்திருக்கிறாய். இவ்வளவு ெபrய தஙீ்கு {குற்றம்} ெசய்திருக்கும் 
நீ எப்படி உன்ைன அப்பாவியாகக் கருதிக் ெகாள்கிறாய்? ஓ 
ஏகாதிபதிகளில் சிறந்தவேன {ஜராசந்தா}, அறம் சார்ந்த 
மன்னர்களுக்கு நீ எப்படித் தஙீ்கு ெசய்யலாம்? ஓ மன்னா, பிற 
மன்னர்கைளக் ெகாடுைமயாக நடத்தி, ருத்திர ெதய்வத்துக்கு 
ேவள்வியல் அவர்கைளப் பலியிடப் ேபாகிறாய்! ஓ பிருஹத்ரதனின் 
மகேன {ஜராசந்தேன}, உன்னால் இைழக்கப்படும் பாவம் 
எங்கைளயும் தணீ்டலாம். நாங்கள் அைனத்து ெசயல்கைளயும் 
அறத்தன்ைமயுடன் ெசய்து வருகிேறாம். நாங்கள் அறத்ைதக் 
காக்கும் தகுதியுடேனேய இருக்கிேறாம். கடவுளருக்கு மனிதைன 
பலியாகக் {நர பலி} ெகாடுக்கும் முைற எங்குேம 
காணப்படுவதில்ைல. ெதய்வமான சங்கரருக்கு மனிதர்கைளப் 
பலியாகக் ெகாடுக்க ஏன் நீ நிைனக்கிறாய்? உனது வைகயான 
மனிதர்கைள நீ {ேவள்விப் பலியாகத் தகுதியுைடய} 
மிருகங்களாகேவ மதிக்கிறாய். ஓ ஜராசந்தா, உன்ைனப் ேபால 
முட்டாள்களாக அல்லாமல் ேவறு யாரால் இப்படிச் ெசயல்பட 
முடியும்? ஒருவன் எந்தச் சூழ்நிைலயில் ஒரு ெசயைலச் 
ெசய்திருந்தாலும், அதற்கான கனிகைள அவன் நிச்சயம் அைடவான். 
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ஆைகயால், துயrல் இருக்கும் மக்களுக்கு உதவும் வைகயில், 
எங்கள் குலத்தின் வளைமக்காக, எங்கள் உறவினர்கைளக் 
ெகான்றவனான உன்ைன நாங்கள் ெகால்ல வந்திருக்கிேறாம். 
க்ஷத்திrயர்களில் (உனக்குச் சமமாக) எந்த ஆண்மகனும் இல்ைல 
என நீ நிைனக்கிறாய். இது உனது பங்குக்கு நீ ெசய்த பிைழயாகும். 
ஓ மன்னா, ெபருைமயுைடய ஆன்மாவும், தாய்தகப்பன் வழியில் 
மதிப்பும் ெகாண்ட எந்த க்ஷத்திrயன் தான் ெவளிப்பைடயான 
சண்ைடயில் ஈடுபடுவதால் நிைலயான நல்லுலக {ெசார்க்க} 
வாழ்ைவ அைடயமாட்டான்? ஓ மனிதர்களில் காைளேய 
{ஜராசந்தேன}, க்ஷத்திrயர்கள் விண்ணுலைக ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்டு எப்ேபாதும் தங்கைளப் ேபாrலும், ேவள்வியிலும் 
ஈடுபடுத்திக் ெகாண்டு முழு உலைகயும் ெவற்றி ெகாள்வார்கள். 
ேவத கல்வி, ெபரும்புகழ், ஆன்மிக ேநான்புகள், ேபார்க்களத்தில் 
மரணம், ஆகிய ெசயல்கள் அைனத்தும் நல்லுலைக {ெசார்க்கத்ைத} 
ேநாக்கி அைழத்துச் ெசல்லும். மற்ற மூன்று வழிகளில் நல்லுலகம் 
கிைடப்பது சந்ேதகமாக இருந்தாலும், ேபார்க்கள மரணம் நிச்சயம் 
அைதத் தரும். ேபார்க்களத்தில் மரணம் என்பது இந்திரனின் 
அரண்மைனைய அைடய வழியாகும். அது {யுத்த மரணம்} பல நல்ல 
தகுதிகளால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாகேவ நூறு 
ேவள்விகைளச் ெசய்தவன் (இந்திரன்) தனது குறிப்பிடும்படியான 
தகுதிகளுடன் இருந்து, அைனத்து அசுரர்கைளயும் வழீ்த்தி 
பிரபஞ்சத்ைத ஆண்டு வருகிறான். ெபரும் பலத்தால் கர்வம் 
ெகாண்டிருக்கிற மகத வரீனான உன்ைனத்தவிர ேவறு எவrடம் 
பைகைம ெகாண்டால் கண்டிப்பாக நல்லுலைக அைடய முடியும்? 
ஓ மன்னா {ஜராசந்தா}, மற்றவர்கைள மதிப்பு குைறந்தவராக 
நிைனக்காேத. பராக்கிரமம் அைனத்து மனிதrலும் இருக்கிறது. ஓ 
மனிதர்களின் மன்னா {ஜராசந்தா}, உனது பராக்கிரமத்திற்கு 
சமமாகவும் ேமன்ைமயாகவும் பல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். 
இவர்கள் அைனவரும் அறியப்படும் வைர, நீேய பராக்கிரமத்திற்காக 
அறியப்படுவாய். ஓ மன்னா {ஜராசந்தா}, உனது வரீத்ைத எங்களால் 
தாங்கிக் ெகாள்ள முடியும். அதனாேலேய நான் இவ்வாெறல்லாம் 
ேபசுகிேறன். ஓ மகத மன்னா {ஜராசந்தா}, உனக்குச் சமமானவர்கள் 
முன்னிைலயில் உனது ேமன்ைமயான நிைலையயும் கர்வத்ைதயும் 
ைகவிடு. ஓ மன்னா {ஜராசந்தா}, உனது பிள்ைளகளுடனும், 
அைமச்சர்களுடனும், பைடகளுடனும் ேசர்ந்து யமேலாகத்திற்குச் 
ெசல்லாேத. தம்ேபாத்தவன், கார்த்தவrீயன், உத்தரன், பிருஹத்ரதன் 
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ஆகிய மன்னர்களும் ேமன்ைமயானவர்கைள அவமதித்ததற்காக 
தங்கள் பைடகேளாடு ேசர்ந்து அழிைவச் சந்தித்தார்கள். உன்னிடம் 
ைகதிகளாக இருக்கும் ஏகாதிபதிகைள மீட்கும் ெபாருட்டு, 
வந்திருக்கும் நாங்கள் நிச்சயமாக பிராமணர்கள் என்பைத அறிந்து 
ெகாள். நான் rஷிேகசன் {கிருஷ்ணன்). ெசௗr என்றும் நான் 
அைழக்கப்படுகிேறன். இந்த இரு வரீர்களும் பாண்டுவின் 
மகன்களாவர். ஓ மகத மன்னா {ஜராசந்தா}, நாங்கள் உனக்குச் 
சவால் விடுகிேறாம். எங்கள் முன்பு நின்று சண்ைடயிடு. ஒன்று 
ஏகாதிபதிகள் அைனவைரயும் விடுவி அல்லது யமனின் 
உலகத்ைதச் ெசன்றைட," என்றான் {கிருஷ்ணன்}. 
 
 ஜராசந்தன், "ஒரு மன்னைனயும் நான் வழீ்த்தாமல், அவைனக் 
ைகதியாக நான் ெகாள்வதில்ைல. என்னிடம் ேதாற்காத யாைர 
நான் இங்ேக ைவத்திருக்கிேறன்? வரீத்ைதக் காட்டி மற்றவர்கைளத் 
தனது ஆட்சிக்குள் ெகாண்டு வந்து அடிைமகளாக நடத்துவது 
என்பது க்ஷத்திrயர்கள் ெதாடர ேவண்டிய கடைமயாகும். 
க்ஷத்திrயர்களின் கடைமகைள உங்களுக்கு எடுத்துைரத்த 
இத்தருணத்தில், கடவுளுக்கு ேவள்வியில் பலியாகக் 
ெகாடுப்பதற்காகப் பிடிக்கப்பட்ட இந்த ஏகாதிபதிகைள, ஓ 
கிருஷ்ணா, இன்று பயத்தால் விடுதைல ெசய்ேவனா? 
துருப்புகளுக்கு எதிராக துருப்புகைள வrைசப்படுத்தி ேபாrடவா? 
அல்லது தனியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தராக ேபாrடவா? அல்லது 
ஒேர ேநரத்தில் இருவருக்கு அல்லது மூவருக்கு எதிராக ேபாrவா 
அல்லது தனித்தனியாகவா? எப்படி ேவண்டுமானாலும் நான் 
தயாராக இருக்கிேறன்," என்றான் {ஜராசந்தன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "இப்படிப் ேபசிவிட்டு, கடும் 
சாதைனகைளச் ெசய்த அந்த வரீர்களுடன் சண்ைடயிட விரும்பிய 
ஜராசந்தன், (தனது மகன்) சகாேதவைன அrயைணயில் 
அமர்த்தினான். பிறகு ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய, அந்த மன்னன், 
ேபாrடும் முன்னர், தனது தளபதிகளான ெகௗசிகன் மற்றும் 
சித்திரேசனைன நிைனத்துப் பார்த்தான். இந்த இருவைரத்தான், ஓ 
மன்னா {ஜனேமஜயா}, இந்த உலகத்திலுள்ள அைனவரும் முன்பு 
மrயாைதயுடன் ஹன்சன், டிம்பகன் என்று அைழத்தார்கள். ஓ 
ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, அந்த மனிதர்களில் புலி, உண்ைமக்கு 
எப்ேபாதும் தன்ைன அர்ப்பணித்திருந்த தைலவன் ெசௗr 
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{கிருஷ்ணன்}, மதுைவக் {மது என்ற அரக்கைனக்} ெகான்றவன், 
ஹலாதரனின் {பலராமனின்} தம்பி, புலன்கைளத் தங்கள் முழு 
கட்டுப்பாட்டில் ைவத்திருக்கும் அைனத்து மனிதர்களிலும் 
முதன்ைமயானவன், மகத ஆட்சியாளன் {ஜராசந்தன்} பமனாேலேயீ  
ெகால்லப்பட ேவண்டும், மதுவின் (யாதவர்களின்) 
வழித்ேதான்றல்களால் ெகால்லப்படக்கூடாது என்ற பிரம்மனின் 
கட்டைளைய நிைனத்துப் பார்த்த ெபரும் பலம் ெகாண்ட, புலியின் 
வரீத்ைதக் ெகாண்ட வரீன் {கிருஷ்ணன்}, கடும் பராக்கிரமம் 
ெகாண்ட அந்தப்ேபார்வரீன் {கிருஷ்ணன்}, தாேன மன்னன் 
ஜராசந்தைனக் ெகால்ல விரும்பவில்ைல.” {என்றார் 
ைவசம்பாயணர்} 
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பதினாலாவது நாளில் ஓய்ந்த ஜராசந்தன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 23  

(ஜராசந்த வத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

ஜராசந்தன் ேமாதுவதற்கு பமைனத்ீ  ேதர்ந்ெதடுத்தல்; கார்த்திைக மாதத்தின் 
முதல் நாளில் ேபார் ெதாடங்கல்; ஜராசந்தனுக்கும் பமனுக்கும்ீ  நடந்த 
உக்கிரமான ேபார்; உணவு உறக்கம் இல்லாமல் நடந்த பதிமூன்று நாள் ேபார்; 
பதினாலாவது நாளில் ஜராசந்தன் கைளத்துப் ேபாதல்; அைத கிருஷ்ணன் 
பமனுக்குீ  உணர்த்துதல்; பமன்ீ  ஜராசந்தைனக் ெகால்ல விரும்புதல்; 
 

 
ஜராசந்தனுடன் பமன்ீ  ேமாதுதல் 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "அைனத்துப் ேபச்சாளிகளுக்கும் 
முதன்ைமயான, யாதவ குலத்தின் கிருஷ்ணன், ேபாrட முடிவு 
ெசய்த ஜராசந்தனிடம், "ஓ மன்னா {ஜராசந்தா}, எங்கள் மூவrல் நீ 
யாrடம் ேபாrட விரும்புகிறாய்? எங்களில் யார் {உன்னுடனான} 
ேபாருக்குத் தயாராவது?" என்று ேகட்டான். 
 

 இப்படிக் ேகட்கப்பட்ட மகத ஆட்சியாளனான ெபரும் 
பிரகாசமிக்க மன்னன் ஜராசந்தன், தான் பமனிடம்ீ  ேபாrட 
விரும்புவதாகத் தனது கருத்ைத ெவளிப்படுத்தினான். பிறகு 
புேராகிதர், தன்னுடன் பசுவிடம் இருந்து ெபற்ற மஞ்சள் 
நிறமிையயும் {Yellow Pigment}, மலர் மாைலகைளயும், பிற 
அதிஷ்டத்திற்குrய ெபாருட்கைளயும், நிைனைவ மீட்ெடடுக்கவும், 
காயங்கைளயும் வலிையயும் ஆற்றும் பல மருந்துகைளயும் 
ெகாண்டு வந்து, ேபாருக்காக மூச்சிைரத்துக் ெகாண்டிருந்த 
ஜராசந்தைன அணுகினார். நன்கு அறியப்பட்ட பிராமணரால் 
தனக்கான நற்கருமச் சடங்குகைள முடித்த மன்னன் ஜராசந்தன், 
க்ஷத்திrயக் கைடைமகைள நிைனத்து, ேபாருக்கான ஆைடகைள 
உடுத்திக் ெகாண்டான். மணிமுடிைய அகற்றி, தைலமுடிைய வாrக் 
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கட்டிய ஜராசந்தன், கண்டங்கைள ெவடித்துச் சிதற ைவக்கும் 
சமுத்திரம் ேபால நின்றான். பிறகு, ெபரும் வரீம் ெகாண்ட அந்த 
ஏகாதிபதி {ஜராசந்தன்}, பமனிடம்ீ , "நான் உன்னுடன் ேமாதுகிேறன். 
ேமன்ைமயான மனிதனால் வழீ்த்தப்படுவேத சிறந்தது," என்றான். 
இைதச் ெசால்லிவிட்டு, அைனத்து எதிrகைளயும் ஒடுக்கும் 
ஜராசந்தன், ேதவர்கள் தைலவைன ேநாக்கி விைரயும் அசுரன் 
வளைனப் ேபால, பமைனீ  ேநாக்கி விைரந்தான். கிருஷ்ணன் 
பமனுக்காகீ  ேதவர்கைள எழுப்பினான். கிருஷ்ணனின் 
ைமத்துனனான ெபரும் பலம் வாய்ந்த பமேசனன்ீ  சண்ைடயிட 
விருப்பம் ெகாண்டு ஜராசந்தைன ேநாக்கி முன்ேனறினான். 
 

 பிறகு அந்த மனிதர்களில் புலிகள், அந்த ெபரும் வரீம் 
ெகாண்ட வரீர்கள், ெவறுங்ைகையேய தங்கள் ஆயுதமாகக் 
ெகாண்டு, ஒருவருக்ெகாருவர் வழீ்த்த விரும்பி மகிழ்ச்சியுடன் 
ேமாதிக் ெகாண்டனர். ஒருவர் கரங்கைள அடுத்தவர் பற்றி, 
ஒருவருக்ெகாருவர் கால்கைளப் பின்னிக் ெகாண்டு, தங்கள் 
அக்குள்கைளத் தட்டிக் ெகாண்டு ேமாதினர். அடிக்கடி ஒருவர் 
கழுத்ைத மற்றவர் தங்கள் கரங்களால் பிடித்தும், இழுத்தும், 
வன்முைறயுடன் தள்ளியும், ஒருவர் உடல் உறுப்புகைள மற்றவர் 
அழுத்தியும் ெதாடர்ந்து தங்கள் அக்குள்கைளத் தட்டிக் ெகாண்டு 
சண்ைடயிட்டனர். ஓ ேமன்ைமயானவேன {ஜனேமஜயா}, சில 
ேநரங்களில் தங்கள் கரங்கைள விrத்துக் ெகாண்டும், சில 
ேநரங்களில் அருகில் இழுத்துக் ெகாண்டும், பிறகு உயர்த்தியும் 
தாழ்த்தியும், ஒருவைர ஒருவர் பற்றிக் ெகாண்டனர். கழுத்தால் 
கழுத்ைத ேமாதி, ெநற்றியால் ெநற்றிைய ேமாதி, மின்னல் 
கீற்றுகைளப் ேபால ெநருப்புப் ெபாறிகள் பறக்க ைவத்தனர். பல 
வைககளில் ஒருவைர ஒருவர் கட்டிப் பிடித்து, உள்ேள இருக்கும் 
நரம்புகள் கூட பாதிக்கும் வண்ணம் வன்முைறயுடன் ஒருவைர 
ஒருவர் மிதித்துக் ெகாண்டும், உள்ளங்ைககைள இறுக மூடி 
மற்றவர் மார்பில் குத்திக் ெகாண்டனர்.  
 

 ெவறும் ைகையேய ஆயுதமாகக் ெகாண்டு கர்ஜிக்கும் 
ேமகங்கைளப் ேபால கட்டிப்பிடித்து, மதம் ெகாண்ட இரு யாைனகள் 
தங்கள் துதிக்ைககைளக் ெகாண்டு தாக்கிக் ெகாள்வது ேபால 
ஒருவைர ஒருவர் தாக்கிக் ெகாண்டனர். ஒருவர் அடிைய மற்றவர் 
வாங்கிக் ெகாண்டு, ஒருவைர ஒருவர் இழுத்துக் ெகாண்டும் தள்ளிக் 
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ெகாண்டும் இரு ேகாபம் ெகாண்ட சிம்மங்கைளப் ேபால ஒருவைர 
ஒருவர் பார்த்துக் ெகாண்டனர். தனது உறுப்புகளால் மற்றவrன் 
அைனத்து உறுப்புகைள அடித்தும், தனது கரத்ைத மற்றவருக்கு 
எதிராகப் பயன்படுத்தியும், ஒருவர் மணிக்கட்ைட மற்றவர் பிடித்தும் 
ஒருவைர ஒருவர் சிறிது தூரத்திற்குத் தூக்கி எறிந்தனர். மற்ேபாrல் 
சாதித்த அந்த இரு வரீர்களும் ஒருவர் கரத்ைத மற்றவர் பிடித்து, 
தன்ைன ேநாக்கி இழுத்து, ஒருவைர ஒருவர் வன்முைறயுடன் 
அழுத்திக் ெகாண்டனர். பிறகு அந்த வரீர்கள் மற்ேபாrல் 
பிrஷ்டபங்கம் என்ற சாதைனையச் ெசய்ய ஆரம்பித்தனர். 
அச்சாதைனயில், ஒருவைர, அவரது முகம் தைரைய ேநாக்கி 
இருக்கும் வண்ணம் ைவத்துத் தூக்கி எறிதலும், பின்பு எதிrைய 
அேத நிைலயில் நீண்ட ேநரம் தக்க ைவத்தலும் ஒரு முைறயாகும். 
தங்கள் கரத்தால் ஒவ்ெவாருவரும் சம்பூர்ணமர்ச்சா மற்றும் 
பூர்ணகும்பா ஆகிய சாதைனகைளயும் ெசய்தனர். சில ேவைளகளில் 
காய்கறிகைளக் கட்டும் கயிைறப் ேபால தங்கள் கரங்கைள 
ஒருவருக்கு ஒருவர் பின்னினர். விரல்கைள மடக்கி ஒருவைர 
ஒருவர் அடித்துக் ெகாண்டனர். ஒரு உறுப்ைபத் தாக்குவது ேபால 
பாசாங்கு காட்டி உடலின் ேவறு உறுப்ைபத் தாக்கினர். இப்படி அந்த 
வரீர்கள் தங்களுக்குள் ேமாதிக் ெகாண்டனர். 
 

 பிராமணர்கள், க்ஷத்திrயர்கள், ைவசியர்கள், சூத்திரர்கள் 
ஆகிேயாைரக் ெகாண்ட ஆயிரக்கணக்கான குடிமக்கள், ஏன் 
ெபண்களும் வயது முதிர்ந்தவர்களும் கூட, ஓ மனிதர்களில் புலிேய 
{ஜனேமஜயா} அங்ேக வந்து கூடி அந்தப் ேபாைரக் கண்டனர். அந்தக் 
கூட்டம் இைடெவளியில்லாமல் ெநருக்கத்துடன் கூடி பார்ப்பதற்கு 
ஒரு ெபரும் திடமான ெபாருள் ேபால இருந்தது. மற்ேபார் வரீர்கள் 
தங்கள் கரங்கைளத் தட்டிக் ெகாள்ளும் சத்தமும், ஒருவைரக் கீேழ 
வழீ்த்த மற்றவர் கழுத்ைதப் பிடித்து இழுப்பதும், ஒருவர் காைல 
மற்றவர் பிடித்து, ேமாதிக் ெகாள்வதுமான சத்தங்கள் அைனத்தும் 
கூடி மைல ெநாறுங்கி விழுவது ேபாலவும், இடியின் கர்ஜைன 
ேபாலவும் இருந்தது. அந்த இருவரும் பலம் வாய்ந்தவர்களில் 
முதன்ைமயானவர்களாக இருந்தார்கள். இருவரும் ேமாதிக் 
ெகாள்வதில் ெபரும் மகிழ்ச்சி அைடந்தார்கள். ஒருவைர ஒருவர் 
வழீ்த்த விரும்பி, ஒருவrன் சிறு தவைறயும் பயன்படுத்தி 
முன்னிைல ெபற விழிப்புடன் இருந்தனர். ேமலும், ஓ ஏகாதிபதி 
{ஜனேமஜயா}, ெபரும் பலம் வாய்ந்த பமனும்ீ  ஜராசந்தனும் 
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கடுைமயாகப் ேபாrட்டு பழங்காலத்தின் விrத்திரன் மற்றும் 
வாசவைன நிைனவுபடுத்தும் தங்கள் கரங்களின் அைசவுகளால் 
மக்கள் கூட்டத்ைத விரட்டினர். இப்படிேய அந்த இரு வரீர்களும் 
ஒருவைர ஒருவர் இழுத்து, பின்னுக்குத் தள்ளி, திடீெரன ெவட்டி 
இழுத்து, தைலகுப்புற தள்ளி, பக்கவாட்டில் தள்ளி, ஒருவைர ஒருவர் 
கடுைமயாகத் தாக்கிக் ெகாண்டனர். சில ேநரங்களில் தங்கள் கால் 
முட்டிகைள ைவத்துத் தாக்கிக் ெகாண்டனர். ஒருவைர ஒருவர் 
சத்தமாகத் திட்டிக் ெகாண்டு, விரல்கைள இறுக மூடித் தாக்கிக் 
ெகாண்டு, ெபரும் பாைற இறங்கி வருவைதப் ேபால அடிைய 
ஒருவருக்கு ஒருவர் ெகாடுத்துக் ெகாண்டனர். 
 

 அகலமான ேதாள்களும், நீண்ட கரங்களும் ெகாண்ட இரு 
மற்ேபார் வல்லுனர்களும், ஒருவைர ஒருவர் இரும்பு கதாயுதத்ைதப் 
ேபான்ற தங்கள் நீண்ட கரங்களால் தாக்கிக் ெகாண்டனர். அந்த இரு 
வரீர்களுக்கிைடேயயான அந்தப் ேபார், கார்த்திைக (October) 
மாதத்தின் முதல் (சந்திர) நாளில் துவங்கியது. பிறகு அந்தச் சிறப்பு 
மிகுந்த வரீர்களால் இைடெவளியும் உணவும் இன்றி இரவு பகல் 
பாராமல் பதிமூன்றாவது சந்திர நாள் {திrேயாதசி} வைர 
ெதாடர்ந்தது. பதினாலாவது சந்திர நாள் {சதுர்த்தசி} இரவில் மகத 
ஏகாதிபதி {ஜராசந்தன்} கைளப்பால் விலகினான். ஓ மன்னா, அந்த 
ஏகாதிபதி கைளப்பாக இருப்பைதக் கண்ட ஜனார்த்தனன் 
{கிருஷ்ணன்}, கடும் ெசயல்கள் ெசய்யும் பமனிடம்ீ  அவைனத் 
தூண்டிவிடுவதற்காக, "ஓ குந்தியின் மகேன {பமேனீ }, கைளப்பு 
மிகுதியால் இருக்கும் எதிrைய நசுக்கக்கூடாது, அப்படி நசுக்கினால் 
அவன் சாகக்கூட ேநrடும். ஆைகயால், ஓ குந்தியின் மகேன 
{பமேனீ }, இந்த மன்னன் உன்னால் நசுக்கப்படக் கூடாது. மறுபுறம், ஓ 
பாரத குலத்தின் காைளேய உனது பைகவனிடம் எவ்வளவு பலம் 
இருக்கிறேதா அதற்குத் தகுந்தவாறு உன்னுைடய கரங்களால் 
சண்ைடயிடு!" என்றான்.  பிறகு, கிருஷ்ணனால் இப்படிச் 
ெசால்லப்பட்ட எதிrகைளக் ெகால்லும் பாண்டுவின் மகன் {பமன்ீ }, 
ஜராசந்தனின் நிைலைய உணர்ந்து, அவனது உயிைர எடுக்கத் 
தரீ்மானித்தான். பலம்வாய்ந்த மனிதர்களின் முதன்ைமயான அந்தக் 
குரு குல இளவரசன் {பமன்ீ }, இதுவைர ேபாrல் ேதால்வியுறாத 
ஜராசந்தைன வழீ்த்த விரும்பி தனது அைனத்து பலத்ைதயும் 
வரீத்ைதயும் ஒருங்ேக கூட்டினான் {பமன்ீ }. 
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ஜராசந்தைன இரண்டாக உைடத்த பமன் ீ  
- சபாபர்வம் பகுதி 24  

(ஜராசந்த வத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பமன்ீ  ஜராசந்தைனக் ெகான்றது; கிருஷ்ணன் மைலக்ேகாட்ைடயில் 
அைடபட்டிருந்த மன்னர்கைள விடுவித்தது; ஜராசந்தனின் ெதய்வகீத் ேதைர 
எடுத்துக் ெகாண்டது; ஜராசந்தனின் மகைன அrயைணயில் அமர்த்தியது; 
மன்னர்களின் பrைசயும், சகாேதவனின் {ஜராசந்தன் மகன்} பrைசயும் 
கிருஷ்ணன் ஏற்றுக் ெகாண்டது. கிருஷ்ணன், பமன்ீ , அர்ஜுனன் ஆகிேயார் 
இந்திரப்பிரஸ்தம் திரும்பியது; யுதிஷ்டிரன் மகிழ்ச்சியைடந்தது; அந்தத் 
ெதய்வகீ ரதத்ைத கிருஷ்ணனுக்கு யுதிஷ்டிரன் ெகாடுப்பது; கிருஷ்ணன் 
துவராைகக்கு மேனாேவகத்தில் திரும்பியது... 
 

 
பமனுக்கும்ீ  ஜராசந்த்னுக்கும் நைடெபற்ற கடும் யுத்தம் 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட பமன்ீ  
ஜராசந்தைனக் ெகால்வதில் உறுதி பூண்டு, யது குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
கிருஷ்ணனிடம், "ஓ யது குலத்தின் புலிேய, ஓ கிருஷ்ணா, ேபாதிய 
பலத்துடன் என்னுடன் சண்ைடயிட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் இந்தப் 
பாவிைய நான் மன்னிக்க மாட்ேடன். விrேகாதரனின் {பமனின்ீ } 
இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட மனிதர்களில் புலியான கிருஷணன், 
தாமதமில்லாமல் ஜராசந்தைனக் ெகால்வதற்கு அந்த வரீைன 
{பமைனீ } ஊக்குவிப்பதற்காக, "ஓ பமாீ , (உனது தந்ைதயான) மருத 
ெதய்வத்திடம் {வாயுத்ேதவனிடம்) அதிர்ஷ்ட வசமாக நீ அைடந்த 
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ெபரும் பலத்ைத, ஜராசந்தனிடம் பயன்படுத்து," என்றான். இப்படி 
கிருஷ்ணனால் ெசால்லப்பட்ட எதிrகைளக் ெகால்லும் பமன்ீ , 
ெபரும் பலம் வாய்ந்த ஜராசந்தைனக் காற்றில் உயரமாகத் தூக்கி 
சுழற்ற ஆரம்பித்தான். ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய 
{ஜனேமஜயேன}, இப்படிேய காற்றில் அவைன {ஜராசந்தைன} 
நூறு{100} முைற சுழற்றி, ஜராசந்தனின் முதுெகலும்பில் தன் கால் 
முட்டிைய ைவத்த பமன்ீ , அவனது உடைல இருகூறுகளாக 
உைடத்துப் ேபாட்டான் {broke his body in twain}.  
 
 இப்படி அவைன {ஜராசந்தைனக்} ெகான்ற அந்தப் 
ெபரும்பலம்வாய்ந்த விrேகாதரன் பயங்கரமாக கர்ஜித்தான். பமன்ீ  
அப்படி ஜராசந்தைன உைடத்துப்ேபாட்டு பிறகு, அந்தப் பாண்டவனின் 
{பமனின்ீ } கர்ஜைன, ஜராசந்தனின் மரண ஓலத்துடன் ேசர்ந்து 
அைனத்து உயிர்களின் இதயத்திலும் அச்சத்ைத ஏற்படுத்தும் 
ேபெராலிைய உண்டாக்கியது. மகதத்தின் குடிமக்கள் அைனவரும் 
இைதக் கண்ட பயங்கரத்தால் ஊைமகளாகினர். இைதக் கண்ட பல 
ெபண்கள் காலத்திற்கு முன்ேப பிரசவித்துவிட்டனர். இந்த 
கர்ஜைனகைளக் ேகட்ட மகத மக்கள், இமயம் உைடந்து பூமியில் 
விழுந்து இரண்டாகக் கிடக்கிறேதா என்று நிைனத்தனர். பிறகு அந்த 
எதிrகைள ஒடுக்குபவர்கள், உறங்குவது ேபால இருந்த மன்னனின் 
உயிரற்ற உடைல அரண்மைன வாயிலில் விட்டுவிட்டு அந்த 
நகரத்ைத விட்டு ெவளிேய ெசன்றனர். 
 
 பிறகு கிருஷ்ணன் ெகாடிக்கம்பத்துடன் கூடிய ஜராசந்தனின் 
ரதத்ைதத் தயார் ெசய்து, அந்தச் சேகாதரர்கைள அதில் பயணிக்கச் 
ெசய்து, (சிைறயில் இருந்த) தனது உறவினர்கைள விடுவித்தான். 
நிைறய நைககைளயும் ெசல்வங்கைளயும் உைடய அந்த 
மன்னர்கள், ெகாடூரமான விதியில் இருந்து காப்பாற்றப் பட்டதால், 
அவர்கள் கிருஷ்ணைன அணுகி பல நைககைளயும் 
ரத்தினங்கைளயும் அவனுக்குப் பrசாக அளித்தனர். தனது எதிrைய 
வழீ்த்திய கிருஷ்ணன், ஆயுதங்களுடன் எந்தக் காயமும் இன்றி, 
(விடுவிக்கப்பட்ட) மன்னர்கைளயும் உடன் அைழத்துக் ெகாண்டு, 
கிrவ்ரஜத்ைத விட்டு (ஜராசந்தனின்) அந்தத் ெதய்வகீ ரதத்தில் 
ெவளிேய வந்தான். இந்தப் பூமியில் எந்த ஏகாதிபதியாலும் வழீ்த்த 
முடியாதவனும், மிகுந்த அழகானவனும், எதிrையக் ெகால்வதில் 
நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவனும், தான் ெகாண்ட வில்ைல இரு 
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ைககளாலும் தாங்கக்கூடியவன் (அர்ஜுனன்), ெபரும் பலத்ைத 
உைடயவனுடன் (பமனுடன்ீ ), கிருஷ்ணன் ேதைர ஓட்ட அந்தப் 
ெபால்லாங்கான இடத்தில் இருந்து ெவளிேய வந்தனர். 
 
 அந்த வரீர்களான பமனும்ீ  அர்ஜுனனும் பயணிக்க 
கிருஷணனால் ஓட்டி வரப்பட்ட, அந்த ரதங்களில் சிறந்த ரதம் 
மிகுந்து அழகாக இருந்தது. பழங்காலத்தில் இந்த ரதத்தில் நின்ேற 
இந்திரனும் விஷ்ணுவும் (அசுரர்களுக்கு எதிராகப்) ேபாrல் 
ஈடுபட்டனர். அந்தப் ேபாருக்கு முக்கிய காரணமாகவும், பல 
ெகாைலகளுக்குக் காரணமாகவும் (பிரகஸ்பதியின் மைனவி) 
தாரைக இருந்தாள். அந்த ரதத்ைத ஓட்டிக் ெகாண்டு வந்த 
கிருஷ்ணன் மைலக்ேகாட்ைடைய விட்டு ெவளிேய வந்தான். 
சுடப்பட்ட தங்கத்ைதப் ேபால பிரகாசித்து, வrைசயாக 
அலங்கrக்கப்பட்ட மணிகள் குலுங்க, அதன் சக்கர ஓைச ேமகத்தின் 
கர்ஜைனையப் ேபால இருக்க, ேபாrல் ெவற்றிைய மட்டுேம தந்து, 
யாருக்கு எதிராக ஓட்டப்படுகிறேதா அவைனக் ெகால்லும் அந்த 
ரதத்தில் இந்திரன், பழங்காலத்தில் ெதாண்ணூற்று ஒன்பது{99} 
அசுரர்கைளக் ெகான்றிருக்கிறான். அந்த மனிதர்களில் காைளகள் 
(மூன்று ைமத்துனர்களும்) அந்த ரதத்ைதப் ெபற்றதால் ெபரும் 
மகிழ்ச்சி அைடந்தனர். இரண்டு சேகாதரர்களுடன் கூடிய, நீண்ட 
கரம் ெகாண்ட கிருஷ்ணன், (ஜராசந்தனின்) அந்த ரதத்தில் 
அமர்ந்திருப்பைதக் கண்ட மகத மக்கள் மிகவும் வியந்தனர். ஓ 
பாரதா {ஜனேமஜயா), காற்றின் ேவகம் ெகாண்ட குதிைரகள் 
பூட்டப்பட்டிருந்த, அந்த ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ணன் மிகுந்த 
அழகுடன் காணப்பட்டான். 
 
 அந்த ரதங்களில் சிறந்த ரதத்தில் ெகாடிக்கம்பம் பார்ைவக்குத் 
ெதrயாதவாறு இைணக்கப்பட்டிருந்தது, ெதய்வகீக் கைலயின் 
அம்சமாகும். வானவில்லின் பிரகாசம் ெகாண்ட அந்த அழகிய 
ெகாடிக்கம்பத்ைத ஒரு ேயாஜைன தூரத்தில் இருந்தும் காண 
முடியும். கிருஷ்ணன் அதில் ெவளிேய வரும்ேபாது கருடைன 
நிைனத்துக் ெகாண்டான். தனது தைலவனால் நிைனக்கப்பட்ட 
கருடன், உடேன வந்து, கிராமங்களில் எல்ேலாராலும் வழிபடப்படும் 
மரம் ேபால நின்றான். பாம்புகைள உண்டு வாழும் கனம் நிைறந்த 
உடல் ெகாண்ட கருடன், திறந்த வாயுடன் பயங்கரமாக கர்ஜித்துக் 
ெகாண்டிருக்கும் எண்ணிலடங்கா உயிrனங்கைளக் ெகாண்ட அந்த 
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அற்புதத்ேதrன் ெகாடிக்கம்பத்தில் அமர்ந்தான். அதன் பிறகு அந்த 
ரதம் ஆயிரம் கதிர்களால் சூழப்பட்ட நடுப்பகல் சூrயன் ேபால 
பார்ப்பதற்கு கூசும்படி இருந்தது. ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, அந்த 
ெதய்வகீக் ெகாடிக்கம்பம் எந்த மரத்தின் மீது ேமாதாதபடியும், 
மனிதர்களின் கண்களுக்குத் ெதrந்தாலும் எந்த ஆயுதத்தாலும் 
தாக்கப்படாததாகவும் இருந்தது. மனிதர்களின் புலியான அச்யுதன் 
{கிருஷ்ணன்}, ேமக கர்ஜைன புrயும் சக்கரங்கைளக் ெகாண்ட அந்த 
ெதய்வகீ ரதத்தில் பாண்டுவின் இரு மகன்களுடன் 
{பமன்ீ ,அர்ஜுனனுடன்} பயணித்து, கிrவ்ரஜத்ைதவிட்டு ெவளிேய 
வந்தான். 
 
 கிருஷ்ணன் ஓட்டி வந்த அந்த ரதம் மன்னன் வாசுவால் 
வாசவனிடம் இருந்து ெபறப்பட்டதும், வாசுவிடம் இருந்து 
பிருஹத்ரதனால் ெபறப்பட்டதும், பிறகு ஜராசந்தனிடம் வந்ததுமாக 
இருந்தது. நீண்ட கரமும், தாமைர இதழ்கைளப் ேபான்ற கண்களும், 
சிறப்புவாய்ந்த புகழும் ெகாண்டவன் {கிருஷ்ணன்}, 
கிrவ்ரஜத்ைதவிட்டு ெவளிேய வந்தும், நகருக்கு ெவளிேய ஒரு சம 
ெவளியில் (சிறிது ேநரம்) நின்றான். ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
பிராமணர்கைளத் தைலைமயாகக் ெகாண்ட குடிமக்கள், அங்ேக 
விைரந்து வந்து உrய அறச்சடங்குகளுடன் வாழ்த்தினர். சிைறயில் 
இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட மன்னர்கள் அைனவரும் மதுைவக் 
ெகான்றவனிடம் மிகுந்து மrயாைதயுடன் புகழ்ந்து, "ஓ நீண்ட கரம் 
உைடயவேன {கிருஷ்ணேன}, ஜராசந்தனால் படிக்கப்பட்டுீ  மிகுந்த 
துயரத்தில் இருந்த எங்கைள இன்று நீ விடுவித்திருக்கிறாய். ஓ 
ேதவகியின் மகேன {கிருஷ்ணேன}, பமன்ீ  மற்றும் அர்ஜுனனுடன் 
கூடி நீ சாதித்த இந்த அறச்ெசயல் இயல்புக்கு மீறிய சாதைனயாகும். 
ஓ விஷ்ணு {கிருஷ்ணா}, ஜராசந்தனின் மைலக்ேகாட்ைடயில் 
அவதிப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்த எங்கைள, நாங்கள் ெபற்ற ெபரும் 
நற்ேபறாேலேய விடுவித்தாய். இதனால், ஓ யது குலத்தின் மகேன 
{கிருஷ்ணா}, நீ குறிப்பிடத்தகுந்த சாதைனையச் ெசய்திருக்கிறாய். ஓ 
மனிதர்களில் புலிேய, நாங்கள் உன்ைன வணங்குகிேறாம். நாங்கள் 
உனக்கு என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று கட்டைளயிடு. அது 
எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும், உனது கட்டைளைய அறிந்த 
நாங்கள், ஓ தைலவா {கிருஷ்ணா}, நிச்சயம் அைதச் சாதிப்ேபாம்", 
என்று ேபசினர். இப்படி அந்த ஏகாதிபதிகளால் ெசால்லப்பட்ட 
rஷிேகசன் {கிருஷ்ணன்} அவர்களுக்கு {விடுவிக்கப்பட்ட 
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மன்னர்களுக்கு} அைனத்து உறுதிகைளயும் ெகாடுத்துவிட்டு, 
அவர்களிடம் {விடுவிக்கப்பட்ட மன்னர்களிடம்}, "யுதிஷ்டிரர் ராஜசூய 
ேவள்வி ெசய்ய நிைனத்திருக்கிறார். அறத்தால் வழிநடத்தப்படும் 
அந்த ஏகாதிபதி, உயர்ந்த அதிகாரமுள்ள உண்ைமயான மதிப்ைப 
அைடய விரும்புகிறார். என் மூலமாக இைத அறிந்து ெகாண்டு 
அவருக்கு அவரது காrயங்களில் உதவி ெசய்யுங்கள்," என்றான். 
பிறகு, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, இதயத்தில் மகிழ்ச்சி நிைறந்த அந்த 
ஏகாதிபதிகள் கிருஷ்ணனின் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக் ெகாண்டு, 
"அப்படிேய ஆகட்டும்!" என்றனர். இைதச் ெசால்லிய பூமியின் அந்தத் 
தைலவர்கள், பல நைககைள தாசர்ஹ குலத்தவனுக்கு 
{கிருஷ்ணனுக்கு) பrசாக அளித்தனர். பிறகு ேகாவிந்தன் 
{கிருஷ்ணன்}, அவர்களிடம் ெகாண்ட அன்பால், அவர்கள் ெகாடுத்த 
பrசுகளில் ஒரு பகுதிைய எடுத்துக் ெகாண்டான். 
 

 
ஜராசந்தனின் வழீ்ச்சிக்குப் பிறகு மகத நாட்டு குடிமக்களால் 

ெகாண்டாடப்படும் பமன்ீ ,அர்ஜுனன்,கிருஷ்ணன் 

 
 பிறகு ஜராசந்தனின் மகனும், உயர்ந்த ஆன்மாவுமான 
சகாேதவன், தனது உறவினர்களுடனும், தனது நாட்டின் முக்கிய 
அதிகாrகளுடனும், புேராகிதைர தன் முன் ெகாண்டு அங்ேக 
வந்தான். அந்த இளவரசன் {சகாேதவன்}, குனிந்து வணங்கி, ெபரும் 
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நைகக்குவியைலயும், விைலயுயர்ந்த கற்கைளயும் பrசாகக் 
ெகாடுத்து, மனிதர்களில் கடவுகளாக இருக்கும் வாசுேதவைன 
{கிருஷ்ணைன} வணங்கினான். பிறகு மனிதர்களில் சிறந்த 
கிருஷ்ணன் பயத்தில் இருந்த அந்த இளவரசனுக்கு {சகாேதவனுக்கு} 
அைனத்து உறுதிகைளயும் ெகாடுத்து, ெபருமதிப்பிலான அந்தப் 
பrசுகைள ஏற்றுக் ெகாண்டான். மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த கிருஷ்ணன் 
அந்த இளவரசனுக்கு மகதத்தின் ஆட்சியுrைமையக் ெகாடுத்தான். 
அந்த ேமன்ைமயான, மனிதர்களில் பலம் வாய்ந்த கரங்கள் 
ெகாண்ட, ஜராசந்தனின் சிறப்புவாய்ந்த மகன் {சகாேதவன்}, அந்த 
நாட்டின் அrயைணயில் அமர்த்தப்பட்டு, கிருஷ்ணனின் நட்ைபப் 
ெபற்று, பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன்களால் மrயாைதயாக 
நடத்தப்பட்டு, தனது தந்ைதயின் {ஜராசந்தனின்} நகருக்குள் மறு 
பிரேவசம் ெசய்தான். பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன்களுடன் இருந்த 
ெபரும் நற்ேபறு ெபற்ற மனிதர்களில் காைளயான கிருஷ்ணன், 
எண்ணிலடங்கா நைககளுடன் மகத நகைர விட்டு 
ெவளிேயறினான். பாண்டுவின் இரு மகன்களுடன் 
{பமன்ீ ,அர்ஜுனனுடன்} அச்யுதன் (கிருஷ்ணன்) இந்திரப்பிரஸ்தத்ைத 
அைடந்தான். யுதிஷ்டிரைன மகிழ்ச்சியுடன் அணுகி, அந்த 
ஏகாதிபதியிடம், "ஓ மன்னர்களில் சிறந்தவேர {யுதிஷ்டிரேர}, 
நற்ேபறின் நிமித்தமாக, ெபரும் பலம் வாய்ந்த ஜராசந்தன் பமனால்ீ  
ெகால்லப்பட்டான். (கிrவ்ரஜ) சிைறயில் அைடபட்டிருந்த மன்னர்கள் 
அைனவரும் விடுதைல ெசய்யப்பட்டனர். ேமலும் நற்ேபறினால் 
பமனும்ீ  தனஞ்ெசயனும் {அர்ஜுனனும்) அந்த நகரத்தில் 
காயமைடயாமல் நலமுடன் தங்கள் ெசாந்த நகரத்திற்குத் 
திரும்பியிருக்கின்றனர். பிறகு யுதிஷ்டிரன், கிருஷ்ணைன அவனது 
தகுதிக்ேகற்ப வழிபட்டு, பமைனயும்ீ  அர்ஜுனைனயும்  மகிழ்ச்சியுடன் 
வாr அைணத்துக் ெகாண்டான். எதிrகளற்ற அந்த ஏகாதிபதி 
{யுதிஷ்டிரன்}, தனது தம்பிகளின் ெவற்றியாலும், ஜராசந்தனின் 
மரணத்தாலும் மிகவும் மகிழ்ந்து, தனது தம்பிகளுடன் அந்தச் 
சூழ்நிைலையக் ெகாண்டாடினான். பாண்டுவின் மகன்களில் 
மூத்தவன் (யுதிஷ்டிரன்), தனது தம்பிகளுடன் ேசர்ந்து 
இந்திரப்பிரஸ்த்ததிற்கு வந்திருந்த மன்னர்கைள, அவர்களது 
வயதுக்குத் தகுந்தபடி உற்சாகப்படுத்தி வழிபட்டு விைட ெகாடுத்து 
அனுப்பினான். யுதிஷ்டிரனால் கட்டைளயிடப்பட்ட அந்த மன்னர்கள் 
மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயங்களுடன் ேநரந்தாழ்த்தாமல் தங்கள் 
வாகனங்களில் தங்கள் நாடுகளுக்குத் திரும்பினர். இப்படிேய, ஓ 
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மன்னா {ஜனேமஜயா}, மனிதர்களின் புலியான ெபரும் 
புத்திசாலியான ஜனார்த்தனன் {கிருஷ்ணன்}, தனது எதிrயான 
ஜராசந்தனின் மரணத்துக்குக் காரணமாக இருந்து, 
யுதிஷ்டிரனிடமும், பிருைதயிடமும் {குந்தியிடமும்}, 
திெரௗபதியிடமும், சுபத்திைரயிடமும், பமேசனனிடமும்ீ , அர்ஜுனன் 
மற்றும் நகுல சகாேதவர்களிடமும் விைடெபற்றான். 
தனஞ்ெசயனிடம் {அர்ஜுனனிடம்} இருந்தும் விைடெபற்று, 
யுதிஷ்டிரனால் தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட அந்த ெதய்வகீ ரதத்தில் 
தனது நகரத்திற்கு (துவாரைகக்கு) மேனா ேவகத்துடன் 
சுற்றுச்சூழலின் பத்து புள்ளிகைள அந்த ரதத்தின் சக்கர ஒலியால் 
கலங்கச் ெசய்து ெசன்றான். ஓ பாதர குலத்தின் காைளேய 
{ஜனேமஜயேன}, கிருஷ்ணன் கிளம்பத் தயாராக இருந்த ேபாது, 
யுதிஷ்டிரைனத் தைலைமயாகக் ெகாண்ட பாண்டவர்கள், அந்தக் 
கைளப்பறியா முயற்சியுைடய மனிதர்களில் புலிைய {கிருஷ்ணைன} 
வலம் வந்தனர். 
 
 ேதவகியின் மகனான அந்தச் சிறப்பு வாய்ந்த கிருஷ்ணன், 
(இந்திரப்பிரஸ்தத்ைத விட்டு) ெசன்ற பிறகு, ெபரும் ெவற்றிைய 
அைடந்து, மன்னர்களின் பயத்ைத விலக்கிய காrயம் ெசய்த அந்தப் 
பாண்டவர்கள் புகழுடன் இருந்தனர். ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, பிறகு 
அந்தப் பாண்டவர்கள் தங்கள் நாட்கைள கடத்தி, திெரௗபதிைய 
மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயத்துடன் ைவத்திருந்தனர். அந்த ேநரத்தில் 
அறம், இன்பம், ெபாருள், ஆகியவற்றுக்குச் சrயாக மன்னன் 
யுதிஷ்டிரன் தனது குடிமக்கைளக் காத்து வந்தான். 
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(திக்விஜய பர்வம்) 

பமன்ீ , அர்ஜுனன், நகுல சகாேதவர் ஆகிேயார் யுதிஷ்டிரனிடம் விைடெபற்றுக் 
ெகாண்டு தனித்தனிேய நாடுகைளத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ெகாண்டுவர 
ஆளுக்ெகாரு திைசயாகச் ெசல்வது; பாண்டவர்களின் ேபார்ப்பயணங்கைள 
ைவசம்பாயணர் சுருக்கமாகச் ெசால்லல்  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "விற்களில் சிறந்த வில்ைலயும், 
வற்றாத அம்பறாத்தூணிையயும், ரதத்ைதயும் ெகாடிக்கம்பத்ைதயும், 
சபா மண்டபத்ைதயும் அைடந்த அர்ஜுனன், யுதிஷ்டிரனிடம், "வில், 
ஆயுதங்கள், ெபரும் சக்தி, கூட்டணிகள், எல்ைல விrவாக்கம், புகழ், 
பைட ஆகியவற்ைற, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, விரும்பியவாறு 
அைடவது கடினம். ஆனால் இைவ அைனத்ைதயும் நான் 
அைடந்திருக்கிேறன். ஆைகயால், நான் நிைனப்பது 
என்னெவன்றால், நாம் நமது கருவூலத்ைத {ெபாக்கிஷத்ைத} நிரப்ப 
ேவண்டும். ஓ ஏகாதிபதிகளில் சிறந்தவேர {யுதிஷ்டிரேர}, பூமியின் 
பிற மன்னர்கள் நமக்குக் கப்பம் கட்ட ேவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிேறன். ஒரு அதிர்ஷ்டமான ேநரத்தில், புனிதமான சந்திர 
நாளில், சாதகமான நட்சத்திரக் கூடுைககள் இருக்கும் ேபாது, 
கருவூலத்தைலவன் {குேபரன்} இருக்கும் திக்ைக (வடக்கு திைசைய) 
ேநாக்கி நான் எனது பைடெயடுப்ைபத் ெதாடங்க ேவண்டும் என்று 
விரும்புகிேறன். 
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ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "நீதிமானானா மன்னன் யுதிஷ்டிரன், 
தனஞ்ெசயனின் {அர்ஜுனனின்} வார்த்ைதைளக் ேகட்டு, அைனத்து 
எண்ணங்கைளயும் ேசகrத்தக் குரலுடன், "ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய {அர்ஜுனேன}, பிராமணர்களின் நல்வாழ்த்துகைளப் 
ெபற்று, உனது எதிrகைளத் துயரத்தில் ஆழ்த்து. உனது நண்பர்கைள 
மகிழ்ச்சியில் நிரப்பு. ஓ பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன {அர்ஜுனா}, 
ெவற்றி நிச்சயமாக உனேத. நீ நிச்சயம் உனது விருப்பங்கள் 
ஈேடறப்ெபற்று இருப்பாய்," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட அர்ஜுனன், ெபரும் பைடகள் சூழ, 
அக்னியிடம் தான் ெபற்ற, அற்புத சாதைனகைளச் சாதித்த அந்த 
ெதய்வகீ ரதத்தில் ஏறி ெவளிேய கிளம்பினான். பமேசனனுடன்ீ  
கூடிய அந்த மனிதர்களில் காைளகளான இரட்ைடயர்களும் {நகுல 
சகாேதவர்களும்} நீதிமானான யுதிஷ்டிரன் மீது தாங்கள் 
ெகாண்டிருந்த பாசத்ைதத் துறந்து, ெபrய பைடகளுக்குத் 
தைலைமேயற்று ெசன்றார்கள். பகைனத் {Paka [not Vaka killed by Bhima]} 
தண்டித்தவனின் மகன் {அர்ஜுனன்}, கருவூலத் தைலவனின் 
{குேபரனின்} திைசையத் தனது ஆதிக்கத்திற்குள் ெகாண்டு வந்தான். 
பமேசனன்ீ  தனது பைடபலத்தால் கிழக்ைக கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டுவந்தான், சகாேதவன் ெதற்ைகயும், அைனத்து 
ஆயுதங்கைளயும் அறிந்த நகுலன் ேமற்ைகயும் தங்கள் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தனர். தனது தம்பிகள் இந்த 
ேவைலகைளச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, 
ேமன்ைமயானவனும் நீதிமானானவனுமான யுதிஷ்டிரன் 
காண்டவப்பிரஸ்தத்திேலேய தங்கி, நண்பர்களுடனும் 
உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான். 
 
 இைதெயல்லாம் ேகட்ட பகதத்தன் {பிராக்ேஜாதிஷ நாட்டு 
மன்னன்}, "ஓ குந்திையத் தாயாகக் ெகாண்டவேன {அர்ஜுனா}, 
உன்ைன மதிப்பது ேபாலேவ நான் யுதிஷ்டிரைனயும் மதிக்கிேறன். 
நான் இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்கிேறன். ேமலும் நான் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதச் ெசால்." என்றான் {பிராக்ேஜாதிஷ 
மன்னன் பகதத்தன்}. 
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அர்ஜுனனின் வடதிைசப் ேபார் பயணம்  
- சபாபர்வம் பகுதி 26  

(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பமன்ீ , அர்ஜுனன், நகுல சகாேதவர் ஆகிேயார் யுதிஷ்டிரனிடம் விைடெபற்றுக் 
ெகாண்டு தனித்தனிேய நாடுகைளத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ெகாண்டுவர 
ஆளுக்ெகாரு திைசயாகச் ெசல்வது; பாண்டவர்களின் ேபார்ப் பயணங்கைள 
ைவசம்பாயணர் சுருக்கமாகச் ெசால்லல்..... 

 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட 
தனஞ்ெசயன் {அர்ஜுனன்}, பகதத்தனிடம், "நீ இதற்கு உறுதி 
அளித்தாயானால், நான் விரும்பியைத நீ ெசய்ததாக ஆகும்," 
என்றான். இப்படி பிராக்ேஜாதிஷ மன்னைன தனது கட்டுக்குள் 
ெகாண்ட வந்த குந்தியின் மகனான நீண்ட கரங்களுைடய 
தனஞ்ெசயன் {அர்ஜுனன்}, கருவூலத்தைலவன் {குேபரன்} இருக்கும் 
திைசயில் வடக்கு ேநாக்கி தனது ேபார்ப்பயணத்ைத 
ேமற்ெகாண்டான். மனிதர்களில் காைளயான அந்தக் குந்தியின் 
மகன், மைலத்தடங்கள் {Mountain tracts} மற்றும் அைதச்சுற்றிய 
புறநகர்கைளயும், மைலப்பாங்கான பகுதிகைளயும் {Hilly regions} 
ெவற்றிெகாண்டான். இப்படி அைனத்து மைலைளயும், அவற்ைற 
ஆட்சி ெசய்த மன்னர்கைளயும் தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் ெகாண்டு 
வந்து, அவர்களிடம் கப்பம் ெபற்றான். அந்த மன்னர்களின் அன்ைப 
ெவன்று, அவர்களுடன் கூட்டணி ேசர்ந்த அவன் {அர்ஜுனன்}, 
அடுத்ததாக, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, தனது ேபrைக 
முழக்கங்களால் தனது ேதர்ச்சக்கரத்தின் ேபெராலியாலும், 
வrைசயாக ெசன்ற தனது யாைனகளின் பிளிறலாலும் உலகத்ைத 
நடுங்கச் ெசய்து, உலூக நாட்டு மன்னன் பிருஹந்தைன எதிர்த்துப் 
பைடநடத்தினான்.  
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 இருப்பினும், பிருஹந்தன் தனது நால்வைக துருப்புகளுடன் 
கூடிய பைடைய நடத்திக் 
ெகாண்டு தனது 
நகரத்ைதவிட்டு ெவளிேய 
வந்து, பல்குணைன 
{அர்ஜுனைன} எதிர்த்து ேபார் 

நடத்தினான். 
பிருஹந்தனுக்கும் 
தனஞ்ெசயனுக்கும் 

{அர்ஜுனனுக்கும்} இைடயில் 
நடந்த ேபார் 
பயங்கரமானதாக இருந்தது. 
பிருஹந்தனால் பாண்டு 
மகனின் {அர்ஜுனனின்} 
வரீத்ைதத் தாங்க முடியாத 

நிைல ஏற்பட்டது. மைலப்பாங்கான பகுதிகைள ஆளும் ஒப்பற்ற 
மன்னன் {பிருஹந்தன்} குந்தியின் மகைன எதிர்க்க 
முடியாதவனாகக் கருதி, அவைன {அர்ஜுனைன} தனது முழு 
ெசல்வங்களுடனும் அணுகினான். அர்ஜுனன் பிருஹந்தனிடம் 
இருந்து அவனது நாட்ைடப் பறித்துக் ெகாண்டான். ஆனால், பிறகு, 
அவனுடன் {பிருஹந்தனுடன்} அைமதிைய ஏற்படுத்திக் ெகாண்டு 
{சமாதானம் ெசய்து ெகாண்டு}, அந்த மன்னைனயும் 
{பிருஹந்தைனயும்} அைழத்துக் ெகாண்டு, ேசனாபிந்துைவ எதிர்த்து 
பைட நடத்தி அவைன {ேசனபிந்துைவ} அந்த நாட்டிலிருந்து 
விரட்டினான். அதன் பிறகு அவன் {அர்ஜுனன்}, ேமாதாபுரம், 
வாமேதவம், ஸுதாமம், ஸுஸங்குலம், வட உலூக நாடு 
ஆகியவற்றிலுள்ள மன்னர்கைளத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டு வந்தான். அதன்பிறகு யுதிஷ்டிரனின் கட்டைளயின் ேபrல், 
ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, அர்ஜுனன் ேசனாபிந்துவின் நகரத்ைத 
விட்டு அகலாமல், தனது துருப்புகள் மட்டும் அனுப்பி அந்த ஐந்து 
நாடுகைளயும், மக்கைளயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு 
வந்தான். அர்ஜுனன் ேசனாபிந்துவின் நகரமான 
ேதவப்பிரஸ்தத்திற்கு நால்வைக துருப்புகள் ெகாண்ட தனது 
பைடயுடன் வந்து அங்ேகேய தங்கினான். 

 

வைரபடத்ைதப் ெபrதாக்கிப் பார்க்க  
படத்ைதச் ெசாடுக்கவும் 
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 பிறகு, தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த மன்னர்களாலும் 
மக்களாலும் சூழப்பட்ட அந்த வரீன் {அர்ஜுனன்}, புரு குலத்தின் 
காைளயான மன்னன் விஸ்வகஸ்வைன எதிர்த்து பைட 
நடத்தினான். ெபரும் வரீர்களான பல வரீ மைலநாட்டினைர 
வழீ்த்திய பாண்டுவின் மகன் {அர்ஜுனன்}, தனது துருப்புகளின் 
உதவியுடன், புரு மன்னனால் பாதுகாக்கப்பட்ட அவனது நகரத்ைத 
ஆக்கிரமித்தான். ேபாrல் புரு மன்னைன வழீ்த்திய பிறகு, 
மைலகளின் திருடர் கூட்டங்கைளயும், உத்சவ சங்ேகதம் என்று 
அைழக்கப்பட்ட ஏழு இனக்குழுக்கைளயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டுவந்தான். பிறகு அந்த க்ஷத்திrய குலத்தின் காைள 
{அர்ஜுனன்}, வரீ க்ஷத்திrயர்களான காஷ்மீரர்கைளயும், மன்னன் 
ேலாஹிதைனயும், பத்து சிறு தைலவர்கைளயும் ேதாற்கடித்தான். 
பிறகு, திrகார்த்தர்கள், தாரவர்கள், ேகாகநாதர்கள் மற்றும் பிற 
க்ஷத்திrயர்களுக்கு எதிராக பாண்டுவின் மகன் {அர்ஜுனன்} 
முன்ேனறினான்.  
 
 காண்பதற்கினிய நகரமான அவிசாr நகரத்ைத அைடந்து, 
உரக நாட்ைட ஆளும் ேராச்சமனைன தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டுவந்தான். பிறகு, அந்த இந்திரனின் மகன் {அர்ஜுனன்}, 
தனது பலத்ைத ெவளிக்காட்டி, பல ஆயுதங்களால் நன்கு 
காக்கப்பட்டிருந்த சிங்கபுரம் எனும் காண்பதற்கினிய நகரத்ைத 
ஒடுக்கினான். பிறகு துருப்புகளுக்குத் தைலைம தாங்கிச் ெசன்ற 
பாண்டுவின் மகனான அர்ஜுனன், சஹ்மம், சுமலம் ஆகிய 
பகுதிகைள கடுைமயாகத் தாக்கினான். பிறகு ெபரும் வரீம் ெகாண்ட 
இந்திரனின் மகன் {அர்ஜுனன்}, கடுைமயாகத் தாக்கிய பிறகு, 
ெவல்ல முடியாத வாலகில்யர்கைள ெவன்று தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். பிறகு பாண்டுவின் மகனான 
பல்குணன் {அர்ஜுனன்}, ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பைடைய மட்டும் 
தன்னுடன் அைழத்துச்ெசன்று தாரதர்கைளயும் காம்ேபாஜர்கைளயும் 
வழீ்த்தினான்.  
 
 பிறகு இந்திரனின் ேமன்ைமயான மகன் வடகிழக்கு பகுதியில் 
வனங்களில் வசித்த திருடர் கூட்டத்ைத வழீ்த்தினான். ஓ ெபரும் 
மன்னா {ஜனேமஜயா}, இந்திரனின் மகன் {அர்ஜுனன்}, ேலாஹர்கள், 
கிழக்கு காம்ேபாஜர்கள், வட rஷிகர்கள் ஆகிேயாைரயும் அைனத்து 
கூட்டணிகைளயும் முறியடித்து அவர்கைளத் தனது 

RangaRakes tamilnavarasam.com



கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். உண்ைமயில் பிருைதயின் 
{குந்தியின்} மகனுக்கும் {அர்ஜுனனுக்கும்} அவர்களுக்கும் இைடயில் 
நைடெபற்ற ேபார், பழங்காலத்தில் ெபரும் படுெகாைலகள் 
அரங்ேகறிய ேபாரான, (பிரகஸ்பதியின் மைனவி) தாரைகக்காக 
ேதவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இைடயில் நைடெபற்ற ேபாைரப் 
ேபால இருந்தது. பிறகு, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, rஷிகர்கைளப் 
ேபார்க்களத்தில் ேதாற்கடித்த அர்ஜுனன் அவர்களிடம் இருந்து, 
கிளியின் மார்பின் நிறத்தில் இருந்த எட்டு குதிைரகைளயும், ேமலும் 
வடக்ேக பிறந்து ெபரும் ேவகத்தில் ெசல்லக்கூடிய கிளி நிறத்தில் 
இருந்த குதிைரகைளயும் கப்பமாகப் ெபற்றான். கைடசியாக 
அைனத்து இமய மற்றும் நிஷ்கூட மைலகைளயும், ெவன்ற அந்த 
மனிதர்களின் காைள {அர்ஜுனன்}, ெவள்ைள மைலகளுக்கு வந்து, 
அதன் மார்பில் தங்கினான். 
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வடகுரு நாட்ைட அைடந்த அர்ஜுனன் 
- சபாபர்வம் பகுதி 27  

(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

அர்ஜுனன் ேபார்ப்பயண விவrப்பு;  

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "வரீனான, ெபரும் சக்தி பைடத்த 
பண்டவர்களில் முதன்ைமயானவன் {அர்ஜுனன்}, 
ெவண்மைலகைளக் கடந்த துர்மபுத்திரனால் {Durmaputra} ஆளப்பட்ட 
கிம்புருஷர்களின் {Limpurushas [கிம்புருஷர்கள்] = சிங்க தைலயும் 
மனித உடலும், அல்லது மனித தைலயும் சிங்க உடலும் 
ெபற்றவர்கள்} நாட்ைட தனது அதிகாரத்தின் கீழ் ெகாண்டு வந்தான்.. 
பிறகு க்ஷத்திrயர்களின் ெபரும் படுெகாைலகளுக்குப் பிறகு அந்தப் 
பகுதி முழுவைதயும் தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் ெகாண்டுவந்தான். 
அந்த நாட்ைட அடக்கிய பிறகு, இந்திரனின் மகன் (அர்ஜுனன்) 
மனைத ஒருமுகப்படுத்தி, தனது துருப்புகளுக்குத் தைலைம தாங்கி, 
குஹ்யர்களால் ஆளப்படும் ஹாராடகம் என்ற நாட்ைட ேநாக்கி 
முன்ேனறினான். 

 அவர்கைள அடக்கி ஒப்பந்தம் 
ஏற்படுத்திக் ெகாண்ட அந்த குரு இளவரசன் 
முனிவர்களுக்குப் புனிதமான மானசா 
{மானசேராவர் ஏr} என்ற அற்புதமான 
ஏrையயும் பல ஏrகைளயும் 
குளங்கைளயும் கண்டான். ஹாராடகத்ைதச் 
சுற்றியிருக்கும் கந்தர்வர்களால் ஆளப்படும் 
இடங்கைளயும் அடக்கி கப்பம் கட்டச் 
ெசய்துவிட்டு, அந்த ேமன்ைமயான 

 

ைகலாச யாத்திைரயில் உள்ள 
மானசேராவர் ஏr 
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இளவரசன் மானசா ஏrக்கு {மானசேராவர் ஏrக்கு} வந்தான். 

  இங்ேக அந்த ெவற்றியாளன் {அர்ஜுனன்} அந்த நாட்டின் 
காணிக்ைகயாக, தித்திr, கல்மாஷம், மந்தூகம் என்ற அற்புதமான 
குதிைரகைளப் ெபற்றான். கைடசியாக அந்தப் பகைனக் {Paka [not 
Vaka killed by Bhima]} ெகான்றவனின் {இந்திரனின்} மகன் {அர்ஜுனன்}, 
வட ஹrவர்ஷ நாட்ைட அைடந்து, அைத ெவல்ல விரும்பினான். 
அங்ேக ெபரும் பலம் ெபாருந்தி, குறிப்பிட்ட ெபரும் உடல்பைடத்த 
வாயில்காப்ேபார்கள், ெபருந்தன்ைமயும் வரீமும் நிைறந்த 
இதயத்துடன் அவனிடம் {அர்ஜுனனிடம்} வந்து , "ஓ பிருைதயின் 
{குந்தியின்} மகேன {அர்ஜுனா}, இந்த நாடு {வட ஹrவர்ஷ நாடு} 
உன்னால் ெவல்லப்பட முடியாதது. உனது நன்ைமைய நீ 
விரும்பினால், விைரந்துத் திரும்பிப் ேபா. இந்தப் பகுதியில் 
நுைழயும் எந்த மனிதனும் அழிந்து ேபாவான். நாங்கள் உன்னால் 
திருப்தியைடந்துள்ேளாம். நீ இதுவைரச் ெசய்த பைடெயடுப்பு 
ேபாதுமானது. இங்ேக, ஓ அர்ஜுனா, ெவல்லத்தக்க எைதயும் நீ 
காணமுடியாது. வட குருக்கள் இங்ேக வாழ்கிறார்கள். இங்ேக 
ேபாrடலாகாது. நீ உள்ேள நுைழந்தாலும், உன்னால் எைதயும் 
காணமுடியாது. மனித கண்கைளக் ெகாண்டு இங்ேக எைதயும் 
காண முடியாது. இருப்பினும், நீ ேவறு ஏதாவது எதிர்பார்த்தால், ஓ 
பாரதா {அர்ஜுனா}  எங்களிடம் ெசால். ஓ மனிதர்களில் புலிேய நீ 
ெசால்வைத நாங்கள் ெசய்கிேறாம். இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட 
அர்ஜுனன் சிrத்துக் ெகாண்ேட, "ெபரும் புத்திகூர்ைம ெகாண்ட 
நீதிமானான யுதிஷ்டிரன், ஏகாதிபத்திய கண்ணியத்ைத அைடய 
நான் விரும்புகிேறன். உங்கள் நிலம் மனிதர்களுக்கு எதிராக 
மூடப்பட்டிருக்கிறது என்றால், நிச்சயம் நான் அதற்குள் நுைழய 
மாட்ேடன். ஆனால் யுதிஷ்டிரருக்கு கப்பத்ைதக் கட்டிவிடுங்கள்", 
என்றான். அர்ஜுனனின் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அவர்கள், பல 
ெதய்வகீ ஆைட ஆபரணங்கைளயும், ெதய்வகீ 
வடிவைமப்புகளிலான பட்ைடயும், ெதய்வகீத் தன்ைம ெகாண்ட 
ேதாைலயும் ெகாடுத்தனர். 
 
 இப்படிேய அந்த மனிதர்களில் புலி {அர்ஜுனன்}, 
க்ஷத்திrயர்களுடனும், திருடர் கூட்டங்களுடனும் எண்ணிலடங்கா 
ேபார்கைளச் ெசய்து, வடக்கில் இருக்கும் நாடுகைளத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். தைலவர்கைள வழீ்த்தி, 
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அவர்கைளத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்து, அவர்களிடம் 
இருந்து ெபரும் ெசல்வத்ைதயும், பலதரப்பட்ட ரத்தினங்கைளயும் 
நைககைளயும், கிளியின் நிறத்திலும், கிளியின் இறக்ைகயின் , 
மயில் நிறத்திலும் உள்ள ேவகமாகச் ெசல்லக்கூடிய தித்திr, 
கல்மாஷ வைக குதிைர வைககைளயும் அைடந்தான். ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, நால்வைக துருப்புகளுடன் சூழ, அந்த வரீன் 
அற்புதமான நகரமான சக்ரப்பிரஸ்தத்திற்குத் 
{இந்திரப்பிரஸ்தத்திற்குத்} திரும்பி வந்தான். பார்த்தன் {அர்ஜுனன்}, 
நீதிமானான யுதிஷ்டிரனிடம், தான் ெபற்ற விலங்குகளுடன் 
{கால்நைடகளுடன்} கூடிய முழு ெசல்வத்ைதயும் ெகாடுத்தான். 
பிறகு அந்த ஏகாதிபதியால் {யுதிஷ்டிரனால்} உத்தரவிடப்பட்டு, 
ஓய்ெவடுப்பதற்காக அரண்மைனயின் உள் அைறக்குள் நுைழந்தான். 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
அர்ஜுனன் வடதிைசப் ேபார்ப்பயணத்ைதக் குறித்த ஒரு ஆய்ைவப் 
படிக்க http://ancientvoice.wikidot.com/travel:arjuna-s-military-campaign-for-rajasua 
என்ற லிங்குக்குச் ெசல்லவும். 
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பமனின் கீழ்த்திைசப்ீ  ேபார்ப்பயணம்  
- சபாபர்வம் பகுதி 28  

(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி

யுதிஷ்டிரனிடம் அனுமதி ெபற்று பமன் கிழக்கு ேநாக்கிீ  பைடெயடுப்பது; 
பாஞ்சாலம் ெசல்வது; ேசதியில் தங்குவது;  
 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "அேதேவைளயில் {அர்ஜுனன் 
வடக்கு ேநாக்கி பைட நடத்தி ெசன்ற ேவைளயில்}, ெபரும் சக்தி 
ெகாண்ட பமேசனன்ீ , யுதிஷ்டிரனின் சம்மதத்ைதப் ெபற்று, கிழக்கு 
ேநாக்கி பைட நடத்திச் ெசன்றான். பராக்கிரமம் ெகாண்ட அந்த 
பாரதர்களில் புலி {பமன்ீ }, யாைனகளும், குதிைரகளும், ரதங்களும் 
நிைறந்த பைடயுடன் இருந்த அந்த எதிrகளின் துயைர 
அதிகrப்பவன், நன்கு ஆயுதங்கள் நிரம்பியவனாகவும், எதிr 
நாடுகைள நசுக்கும் தகுதி உள்ளவனாகவும் இருந்தான் .
மனிதர்களில் புலியான பாண்டுவின் ைமந்தன் {பமீ ன்}, ெபரும் 
நாடான பாஞ்சாலத்திற்குச் ெசன்று அந்தப் பழங்குடிகைளச் 
சமாதானப்படுத்த பல்ேவறு வழிகைளக் ைகயாண்டான். 
 
 பிறகு அந்த வரீன் {பமன்ீ }, பாரத குலத்தவrல் காைள, குறுகிய 
காலத்திற்குள், கந்தகர்கைளயும் விேதகர்கைளயும் வழீ்த்தினான் .
அந்த ேமன்ைமயானவன் {பமன்ீ }, தசர்னர்கைள அடக்கினான் .அந்த 
தசர்னர்களின் நாட்டில், சுதர்மன் என்ற மன்னன் ெவறுங்ைககளுடன் 
பமனுடன் கடும்ேபார் புrந்தான்ீ  .அந்த ஒப்பற்ற மன்னனின் 
சாதைனையக் கண்ட பமன்ீ , அந்த ெபரும் பலம் வாய்ந்த 

)
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சுதர்மைனத் தனது தளபதிகளில் முதன்ைமயானவனாக 
நியமித்தான் .கடும் வரீம் ெகாண்ட பமன் பிறகு தனதுீ  பைடயின் 
கால்த்தடங்களால் பூமிைய நடுங்கச் ெசய்து ேமலும் கிழக்கு 
ேநாக்கி ெசன்றான். 
 
 பலத்தில் அைனவருக்கும் முதன்ைமயான அந்த வரீன் {பமன்ீ }, 
பைடகளுக்குத் தைலைமயாக நின்று அஸ்வேமத மன்னன் ேராச 
மைன வழீ்த்தினான் .பிறகு அந்த குந்தியின் ைமந்தன் அந்த 
ஏகாதிபதிையத் தனது கடும் சாதைனயால் வழீ்த்தி கிழக்குப் 
பகுதிையத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .பிறகு 
ெபரும் பலம் ெகாண்ட அந்த குரு குல இளவரசன் {பமன்ீ }ெதற்கில் 
உள்ள புலிந்த நாட்டிற்கு ெசன்று சுகுமாறைனயும், மன்னன் 
சுமித்திரைனயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். 
 
 பிறகு ஓ ஜனேமஜயா, அந்த பாரத குலத்தின் காைள {பமன்ீ }, 
யுதிஷ்டிரனின் கட்டைளயின் ேபrல் ெபரும் சக்தி மிக்க சிசுபாலைன 
எதிர்த்து பைட நடத்தினான் .பாண்டு மகனின் {பமனின்ீ } ேநாக்கத்ைத 
அறிந்த அந்த ேசதி நாட்டு மன்னன் {சிசுபாலன்}, தனது நகைர விட்டு 
ெவளிேய வந்தான் .அந்த எதிrகைளத் தண்டிப்பவன் {சிசுபாலன்}, 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகைன {பமைனீ } மrயாைதயுடன் 
வரேவற்றான் .பிறகு ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, அந்தச் ேசதி நாட்டு 
மற்றும் குருகுலக் காைளகள், ஒருவைர ஒருவர் சந்தித்து, ஒருவர் 
நலைன மற்றவர் விசாrத்தனர். 
 
 பிறகு, ஓ ஏகாதிபதி, ேசதி நாட்டு மன்னன் {சிசுபாலன்}, 
புன்னைகயுடன் தனது நாட்ைட {ேசதி நாட்ைட} பமனுக்கு அளித்துீ , 
"ஓ பாவமற்றவேன {பமேனீ }, நீ எவ்வைக உறுதியுடன் இருக்கிறாய்?" 
என்று ேகட்டான். அதன்காரணமாக, பமன் மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் ீ
ேநாக்கங்கைள எடுத்துைரத்தான் .ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, பமன்ீ , 
சிசுபாலனால் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு முப்பது இரவுகளுக்கு அங்ேக 
தங்கினான் .அதன்பிறகு, அவன் {பமன்ீ } தனது துருப்புகளுடனும் 
வாகனங்களுடனும் ேசதிையவிட்டு ெவளிேயறினான். 
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(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி

பமனின் ேபார்ப்பயண விவrப்புீ   
 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பிறகு, அந்த அைனத்து 
எதிrகைளயும் தண்டிப்பவன் {பமன்ீ }, குமார நாட்டின் மன்னன் 
ஸ்ரீனிமத், ேகாசல நாட்டின் மன்னன்  பிருஹத்வலன் ஆகிேயாைர 
வழீ்த்தினான் .பிறகு பாண்டு மகன்களில் முதன்ைமயானவன் {பமன்ீ } 
கடும் சாதைனகைளச் ெசய்து அைனவைரயும் விஞ்சி, அறம்சார்ந்த 
பலம்வாய்ந்த மன்னனான அேயாத்தி மன்னன் தரீ்க்கயக்ஞைன 
வழீ்த்தினான் .பிறகு, அந்த ேமன்ைமவாய்ந்தவன் {பமன்ீ }, 
ேகாபாலகாக்ஷ நாடு, வட ேகாசலம் மற்றும் மல்லர்களின் மன்னன் 
ஆகிேயாைர தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .ஈரமான 
பகுதியான இமயத்தின் அடிவாரத்துக்கு வந்த அந்தப் ெபரும் பலம் 
வாய்ந்தவன் {பமன்ீ }, அந்த முழு நாட்ைடயும் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். 
 
 இேத வழியில் அந்த பாரத குலத்தின் காைள {பமன்ீ } பல 
நாடுகைள தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் ெகாண்டு வந்தான் .பலம் 
வாய்ந்த மனிதர்களில் முதன்ைமயான அந்த ெபரும் சக்தி பைடத்த 
பாண்டுவின் மகன் {பமன்ீ }, அடுத்து பல்லாட்டா நாட்ைடயும், 
பல்லாட்டாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சுக்திமந்தா மைலையயும் 
ெவற்றி ெகாண்டான் .பிறகு நீண்டு கரங்களுைடய பயங்கர வரீம் 
ெகாண்ட பமன்ீ , பின்வாங்காத காசி மன்னன் சுவாஹுைவ வழீ்த்தி 
அவைன முழுைமயாகத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு 
வந்தான். 

)
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 பிறகு அந்தப் பாண்டு மகன்களில் முதன்ைமயானவன் {பமன்ீ }, 
தனது பைடபலத்தால் சுபர்சா நாட்டு ெபரும் மன்னனான கிராதைன 
ேபாrல் வழீ்த்தினான் .பிறகு அந்தப் ெபரும் சக்தி ெகாண்டவன் 
{பமன்ீ }, மத்ஸ்யர்கைளயும், ெபரும் பலம் வாய்ந்த மலதர்கைளயும், 
எந்த அச்சமும் ஒடுக்குதலும் இல்லாத பசுபூமி என்ற நாட்ைடயும் 
வழீ்த்தினான் .பிறகு, அந்த நீண்ட கரன் ெகாண்ட வரீன் {பமன்ீ }, 
அந்தப் பூமிைய விட்டு மதஹரா, மஹிதரா, ேசாமேதயா ஆகிய 
பகுதிகைள ெவற்றி ெகாண்டு, தனது பாதச்சுவடுகைள வடக்கு திைச 
ேநாக்கித் திருப்பினான். 
 
 பிறகு, அந்தப் ெபரும் பலம் வாய்ந்த குந்தியின் மகன் {பமன்ீ }, 
தனது பைட பலத்ைதக் ெகாண்டு வட்சபூமி என்ற நாட்ைடயும், 
பிராகர்கள் மன்னைனயும், நிஷாத ஆட்சியாளைனயும், 
மனிமத்ைதயும் பல எண்ணிலடங்கா மன்னர்கைளயும் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .பிறகு, சிறிதும் கைளப்பறியா 
அந்த பமன்ீ , விைரவாக ெதன் மல்லர்கைளயும், பாெகௗந்தா 
மைலகைளயும் ெவற்றி ெகாண்டான் .அடுத்ததாக அந்த வரீன் 
{பமன்ீ }, சர்மாகர்கள் மற்றும் வர்மாகர்கள் ஆகிேயாைர ெகாள்ைக 
மட்டுேம ெகாண்டு {by policy alone - ஒப்பந்தத்ததால்} வழீ்த்தினான் .
பிறகு அந்த மனிதர்களில் புலி {பமன்ீ }, பூமியின் அதிபதியான 
விேதஹ மன்னன் ஜனகைன எளிதாக வழீ்த்தினான்.  
 
 பிறகு அந்த வரீன் {பமன்ீ }, தனது யுக்திையக் ெகாண்டு 
சாகர்கள், மற்றும் அந்தப் பகுதியின் நாேடாடிகைளத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .பாண்டுவின் மகன் {பமன்ீ } 
வேீதஹ நாட்டில் இருந்து ெகாண்டு தனது துருப்புகைள அனுப்பி, 
இந்திர மைலயில் உள்ள கிராதர்களின் ஏழு மன்னர்கைள ெவற்றி 
ெகாண்டான் .பிறகு அந்தப் ெபரும் பலம் வாய்ந்த வரீன் {பமன்ீ }, 
அளவில்லா சக்தியுடன், சுப்மா, பிரசுஹ்மா ஆகிேயாைர ேபாrல் 
வழீ்த்தினான்., அவர்கைளத் தனது பக்கம் ெவற்றி ெகாண்ட 
குந்தியின் மகன் {பமன்ீ } ெபரும் பலத்துடன் மகதத்ைத எதிர்த்து 
பைட நடத்தினான். 
 
 அப்படிேய தான் ெசல்லும் வழியில் தண்டன் மற்றும் 
தண்டதரன் ஆகிய ெபயர் ெகாண்ட ஏகாதிபடிகைளயும் தனது 
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கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .பிறகு அந்த 
ஏகாதிபதிகைளயும் இைணத்துக் ெகாண்டு, அந்தப் பாண்டுவின் 
மகன் {பமன்ீ }, கிrவ்ரஜத்ைத ேநாக்கி பைட நடத்தினான் .சமாதான 
ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஜராசந்தனின் மகைனத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்த அந்த வரீன் {பமன்ீ }, அவைனத் 
தனக்குக் கப்பம் கட்ட ைவத்து, அந்த ஏகாதிபதிகள் அைனவைரயும் 
உடன் அைழத்துக் ெகாண்டு கம்சைன {இந்த இடத்தில் கங்குலியின் 
புத்தகத்தில் கர்ணன் என்பது எழுத்தப்பிைழயாக கம்சன் என்று 
வந்துவிட்டதா என்று ெதrயவில்ைல .இங்ேக கர்ணன் என்றுதான் 
வரேவண்டும் என்று நிைனக்கிேறன் .Kamsa, Karna இரண்டு எழுத்து 
மாறுபட்டிருக்கிறது} எதிர்த்து பைட நடத்தினான் .பிறகு அந்தப் 
பாண்டவர்களில் முதன்ைமயானவன் {பமன்ீ }, பூமிகள் நடுங்க தனது 
நால்வைகப் பைடகைளயும் நடத்திக் ெகாண்டு ேபாய் .எதிrகைளக் 
ெகால்லும் கர்ணைன {இங்ேக கங்குலியில் கர்ணன் என்றுதான் 
வருகிறது} எதிர்த்துப் ேபாrட்டான் .ஓ பாரதா, அந்தப் ெபரும் பலம் 
வாய்ந்த வரீன் {பமன்ீ }, கர்ணைன அடக்கித் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டுவந்து, மைல பகுதிகளின் பலம்வாய்ந்த மன்னைன 
வழீ்த்தினான். 
 
 கரத்தின் பலம் ெகாண்ட பாண்டுவின் மகன் {பமன்ீ }, ஒரு கடும் 
ேபாrல் மதகிrயில் வசித்த ெபரும் பலம்வாய்ந்த மன்னைன 
வழீ்த்தினான் .பிறகு அந்தப் பாண்டவன் {பமன்ீ }, ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, கடும் வரீமும் பலமும் ெகாண்ட புந்தர நாட்டு 
மன்னன் வாசுேதவன், ெகௗசிக கச்சாைவ ஆண்டு மன்னன் 
மஹாவுஜன் ஆகிேயாைர வழீ்த்திய பிறகு வங்க நாட்ைடத் 
தாக்கினான் .பிறகு, சமுத்திரேசனன், மன்னன் சந்திரேசனன், 
தம்ரலிப்தன், கார்வாதர்கள் மன்னன், சுஹ்மாவின் ஆட்சியாளன், 
கடற்கைரயில் வசித்த மிேலச்ச மன்னர்கள் ஆகிேயாைர ெவற்றி 
ெகாண்டான் அந்த பாரதர்களில் காைள {பமன்ீ }. 
 
 காற்றுக்கடவுளின் {வாயுத்ேதவனின்} பலம்ெபாருந்திய மகன் 
{பமன்ீ } இப்படி பலதரப்பட்ட நாடுகைள ெவன்று, அவர்களிடம் 
இருந்து கப்பம் ெபற்று ேலாஹிதிைய ேநாக்கி முன்ேனறினான் .
பிறகு அந்தப் பாண்டுவின் மகன் {பமன்ீ }, கடற்கைரயில் உள்ள 
சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் வசித்த மிேலச்ச மன்னர்கைள கப்பம் கட்ட 
ைவத்து, பலதரப்பட்ட ெசல்வங்கைளயும், சந்தனக்கட்ைடகைளயும், 
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நறுமண கற்றாைளகைளயும், ஆைடகைளயும், ரத்தினங்கைளயும், 
முத்துகைளயும், ேபார்ைவகைளயும், தங்கம், ெவள்ளி மற்றும் 
மதிப்புமிக்க பவளங்கைளயும் ெபற்றுக் ெகாண்டான் .மிேலச்ச 
மன்னர்கள் குந்தியின் சிறப்புவாய்ந்த மகனிடம் ெபாற்காசுகைளயும், 
ரத்தினங்கைளயும் ேகாடிக்கணக்காகக் ெகாடுத்தனர் .பிறகு, பயங்கர 
வரீம் ெகாண்ட பமன்ீ , இந்திரப்பிரஸ்தம் திரும்பி, ெமாத்த 
ெசல்வத்ைதயும் நீதிமானான மன்னன் யுதிஷ்டிரனிடம் ெகாடுத்தான். 
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சகாேதவனின் ெதன்திைசப் ேபார்ப்பயணம்  
- சபாபர்வம் பகுதி 30அ  

(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி

யுதிஷ்டிரனிடம் அனுமதி ெபற்று சகாேதவன் ெதற்கு ேநாக்கி பைடெயடுப்பது; 
சகாேதவன் அடக்கிய நாடுகளின் விபரம்  
 

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "சகாேதவன், நீதிமானான 
யுதிஷ்டிரன் ேமல் ெகாண்ட பாசத்தால் ெபரும் பைடகளுடன் 
ெதன்திைச ேநாக்கி  ேபார்ப்பயணம் ேமற்ெகாண்டான் .
ெபரும்பலவானான அந்த வல்லைம மிக்க குரு குல இளவரசன் 
{சகாேதவன்}, ெமாத்த சூரேசனர்கைளயும், மத்ஸ்ய மன்னைனயும் 
தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். பிறகு 
தண்டவக்கிரைன வழீ்த்திய அந்த வரீன், ஆதிராஜர்களின் 
மன்னனான ெபரும் பலம் வாய்ந்த மன்னைனயும் வாழ்த்தி, அவைன 
தனக்குக் கப்பம் கட்ட ைவத்து, மீண்டும் அவைனேய அrயைணயில் 
அமர்த்தினான்.  
 
 அதன் பிறகு அந்த இளவரசன் {சகாேதவன்}, சுகுமாறைனயும், 
மன்னன் சுமித்திரைனயும், பிற மத்ஸ்யர்கைளயும், பதசரர்கைளயும் 
தனது கட்டுபாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .ெபரும் புத்திசாலித்தனம் 
ெகாண்ட அந்த குரு வரீன் {சகாேதவன்}, மிக விைரவாக 
நிஷாதர்கள் நாட்ைட ெவற்றி ெகாண்டான் .ேமலும், அவன் 
{சகாேதவன்} உயர்ந்த மைலயான ேகாசிருங்கத்ைதயும், பூமியின் 
அதிபதி ஸ்ேரனிமத் ஆகிேயாைரயும் ெவற்றி ெகாண்டான் .பிறகு 

)
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நவராஷ்டிரம் என்ற நாட்ைட அடக்கிய அந்த வரீன், பிறகு 
குந்திேபாஜைன ேநாக்கி தனது பைடைய நடத்தினான் .குந்திேபாஜன் 
ெபரும் விருப்பத்துடன் ெவற்றிவரீனின் {சகாேதவனின்} 
கட்டுப்பாட்ைட ஏற்றுக் ெகாண்டான்.  
 
 அதன்பிறகு, சர்மண்வதி நதிக்கைரயில், முன்பு வாசுேதவனால் 
{கிருஷ்ணனால்} ேதாற்கடிக்கப்பட்ட மன்னன் ஜம்பகனின் மகைன 
எதிர்ெகாண்டான். ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, ஜம்பகனின் மகன் 
சகாேதவனுடன் ேபாrட்டான் .சகாேதவன் அந்த இளவரசைனத் 
ேதாற்கடித்து, ெதற்கு ேநாக்கி பைடைய நடத்தினான் .பிறகு அந்த 
ெபரும் பலம் வாய்ந்த வரீன் ேசகர்கைளயும் மற்றும் பிறைரயும் 
வழீ்த்தி அவர்கைளத் தனக்கு ரத்தினங்கைளயும் பல 
ெசல்வங்கைளயும் கப்பமாகக் கட்ட ைவத்தான் .தான் வழீ்த்திய 
இனக்குழுகைள தனது கூட்டணியாக்கிக் ெகாண்டு, நர்மதா 
நதிக்கைரயில் அைமந்துள்ள நாடுகைள ேநாக்கி பைட நடத்தினான் .
விந்தன், அனுவிந்தன் என்ற இரு அவந்தி நாட்டு மன்னர்கைள 
வழீ்த்திய, அசுவினி இரட்ைடயrன் ெபரும் பலம் ெபாருந்திய மகன்  
{சகாேதவன்}, அவர்களிடம் இருந்து ெபரும் ெசல்வத்ைதக் கப்பமாக 
அைடந்தான். 
 
 பிறகு அந்த வரீன் {சகாேதவன்} ேபாஜகதம் என்ற நகருக்குச் 
என்றான் .ஓ மங்காப் புகழுைடய மன்னா {ஜனேமஜயா}, அவனுக்கும் 
{சகாேதவனுக்கும்}, அந்த நாட்டு மன்னனுக்கும் {ேபாஜகத நாட்டு 
மன்னன் பஷ்மகனுக்கும்ீ } இைடயில் இரண்டு நாட்களுக்கு கடும் 
ேபார் நடந்தது .ஆனால் மாத்rயின் மகன் {சகாேதவன்}, 
ெவல்லமுடியாத பஷ்மகைன வழீ்த்திீ , பிறகு ேகாசல நாட்டு 
மன்னைனயும், ேவன்வா நதிக்கைரயில் அைமந்துள்ள பகுதிகளின் 
ஆட்சியாளைனயும், கந்தரகர்கைளயும், கிழக்கு ேகாசலத்தின் 
மன்னர்கைளயும் ேதாற்கடித்தான்.  
 
 பிறகு, அந்த வரீன், நடேகயைனயும், ேஹரம்வகைனயும் 
ேபார்க்கைளத்தில் ேதாற்கடித்து, மருத நாட்ைடத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டுவந்து, முஞ்சகிராமத்ைத தனத் 
பலத்தால் ஒடுக்கினான் .பிறகு, பாண்டுவின் மகன் {சகாேதவன்}, 
நசினஸ், அர்வுகஸ் ஆகிய ெபரும் பலம் வாய்ந்த 
ஏகாதிபதிகைளயும், நாட்டின் அந்தப் பகுதியில் இருந்த பலதரப்பட்ட 
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காட்டு மன்னர்கைளயும் வழீ்த்தினான் .ேமலும் வாதாதபீன் என்ற 
மன்னைன அந்தப் ெபரும் பலம் ெகாண்ட வரீன் {சகாேதவன்} 
அடக்கினான் .பிறகு, ேமலும் ெதற்கு ேநாக்கிப் பைடெயடுத்து 
புலிந்தர்கைளயும் அடக்கினான் .அந்த நகுலனின் தம்பி {சகாேதவன்}, 
ஒரு நாள் முழுவதும் பாந்திrய நாட்டு மன்னனுடன் { king of Pandrya - 
பாண்டிய நாடாக இருக்குேமா !ேவறு உைரயில் பாண்டிய நாடு 
என்ேற இருக்கிறது} ேபாrட்டான்.  
 
 அந்த நீண்ட கரம் ெகாண்ட வரீன் அந்த ஏகாதிபதிைய 
வழீ்த்திய பிறகு ேமலும் ெதற்ேக ெசன்றான் .அதன்பிறகு அவன், 
ெகாண்டாடப்படும் குைககளான கிஷ்கிந்தியத்ைதக் கண்டு, அங்ேக 
ஏழு நாட்களுக்கு குரங்கு மன்னர்களான ைமந்தன், திவிவிதனுடன் 
ேபார் புrந்தான் .இருப்பினும் அந்த சிறப்பு மிகுந்த மன்னர்கள், 
அந்தத் தாக்குதலில் கைளபைடயாதிருக்கும் சகாேதவனால் 
மகிழ்ச்சி அைடந்தார்கள் .பிறகு அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அந்த குரு 
இளவரசனிடம் {சகாேதவனிடம்}, "ஓ பாண்டு மகன்களில் புலிேய 
{சகாேதவேன}, எங்கள் அைனவrடம் இருந்தும் காணிக்ைகயாகக் 
கப்பம் ெபற்றுக் ெகாண்டு ேபா. ெபரும் புத்திகூர்ைம ெகாண்ட 
மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் காrயம் தைடெபறாமல் நைடெபறட்டும்". 
என்றனர் .அவர்களிடம் இருந்து நைககைளயும் ரத்திைனகைளயும் 
ெபற்றுக் ெகாண்டு மகிஷ்மதி என்ற நகரத்ைத ேநாக்கி 
முன்ேனறினான்.  
 
 அங்ேக அந்த மனிதர்களில் காைள {சகாேதவன்} மன்னன் 
நீலனுடன் ேபாrட்டான் .மன்னன் நீலனுக்கும், பாண்டுவின் மகனான 
ெபரும் பலம்வாய்ந்த சகாேதவனுக்கும் நடந்த ேமாதல் 
கடுைமயானதும் காணப் பயங்கரமானதாகவும் இருந்தது .அந்த 
ேமாதலில் ரத்தம் அதிகமாகச் சிந்தப்பட்டது .அக்னி ேதவன் மன்னன் 
நீலனுக்குத் துைணபுrந்ததால், அந்த வரீனின் {சகாேதவனின்} 
வாழ்ேவ ெபரும் ஆபத்தில் இருந்தது. ரதங்களும், வரீர்களும், 
யாைனகளும், கவசமணிந்த பைட வரீர்களுமான சகாேதவனின் 
பைடயில் இருந்த அைனவரும் ெநருப்பால் படிக்கப்பட்டவர்களாக ீ
இருந்தார்கள் .இைதக் கண்ட குரு குல இளவரசன் {சகாேதவன்} 
ெபரும் துயர் ெகாண்டான் .ஓ ஜனேமஜயா, இைதக் கண்ட ஆந்த 
வரீனால் {சகாேதவனால்} ேமற்ெகாண்டு என்ற ெசய்வது என்று 
தரீ்மானிக்க முடியவில்ைல". 
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 ஜனேமஜயன், "ஓ மறுபிறப்பாளேர {பிராமணேர - 
ைவசம்பாயணேர}, ேவள்வியின் சாதைனக்காகப் ேபாrட்டுக் 
ெகாண்டிருந்த சகாேதவனுக்கு எதிராக, ஏன் அக்னி ேதவன் அந்தப் 
ேபாrல் திரும்பினான்?" என்று ேகட்டான். 
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அக்னியின் காதலும், சகாேதவனின் ேபாரும்  
- சபாபர்வம் பகுதி 30ஆ  

(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சகாேதவனின் ெதற்கு ேநாக்கி பைடெயடுப்பு; சகாேதவன் அடக்கிய நாடுகளின் 
விபரம்  

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ஓ ஜனேமஜயா, அக்னிேதவன் 
மஹிஷ்மதியில் வசித்து வந்தேபாது, ஒரு காதலனாகப் 
புகழ்ெபற்றான் .மன்னன் நீலனுக்கு ெபரும் அழகு பைடத்த ஒரு 
மகள் இருந்தாள் .அவள் எப்ேபாதும் ேவள்வி ெநருப்பின் அருகில் 
தனது தந்ைதயுடன் இருந்து, அைத {அக்னிைய} வrீயத்துடன் 
சுடர்விட்டு எrயைவத்தாள். மன்னன் நீலனின் ேவள்வியில் ெநருப்பு 
மூட்ட விசிறினாலும் எrயாமல், அந்த மங்ைகயின் அழகான இதழ்க் 
குவித்து ஊதிய ெமன்ைமயான காற்றினால் மட்டுேம அந்த அக்னி 
எrந்தான். அக்னி அந்த அழகான மங்ைகைய தனக்கு மணமகளாக 
விரும்பினான் .அந்த மங்ைகயும் அவைன  {அவைன} ஏற்றுக் 
ெகாண்டாள். 
 

 ஒரு நாள் அந்த அக்னிேதவன் ஒரு பிராமண உருைவக் 
ெகாண்டு, அந்த அழகானவளின் சமூகத்ைத இன்பமாக அனுபவித்த 
ேபாது மன்னன் நீலனால் கண்டறியப்பட்டான் .ஆைகயால், அந்த 
அறம்சார்ந்த மன்னன், அந்தப் பிராமணனுக்கு சட்டப்படி தண்டைன 
ெகாடுக்க கட்டைளயிட்டான் .இதனால் அந்த சிறப்பு வாய்ந்த ேதவன் 
{அக்னி ேதவன்} மிகுந்த ேகாபத்துக்குள்ளானான் .இைதக் கண்ட 
அந்த மன்னன் மிகவும் வியந்து, தைரயளவு சிரம் தாழ்த்தினான் .
பிறகு சிறிது காலம் கழித்து தனது மகைள பிராமண உருவில் 
இருந்த அக்னி ேதவனுக்கு மணமுடித்துக் ெகாடுத்தான் .அந்த 
ேதவன் விபபசு (அக்னி(, மன்னன் நீலனின் மகளான அந்த அழகிய 
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புருவம் ெகாண்டவைள ஏற்றுக் ெகாண்டு, அந்த ஏகாதிபதிைய 
{மன்னன் நீலைன} நிைனத்து அருள் ெகாண்டான் .பிறகு, அைனத்து 
விருப்பங்கைளயும் நிைறேவற்றும் அக்னி, அம்மன்னைனத் 
{நீலைன} தன்னிடம் ஏதாவது வரத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாள்ளுமாறு 
ெசான்னான் .அந்த மன்னன் {நீலன்}, எப்ேபாதும் ேபாrல் தனது 
துருப்புகளுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படக்கூடாது என்ற வரத்ைதக் 
ேகட்டான் .அந்த ேநரத்திலிருந்து, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, இைத 
அறியாமல் நீலனின் நகரத்ைத தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு 
வர நிைனத்த ஏகாதிபதிகள் அைனவரும் ஹுதாசனனால் 
{அக்னியால்} உட்ெகாள்ளப்பட்டார்கள் .அந்த ேநரத்தில் இருந்து, ஓ 
குரு குலத்ைதத் தைழக்க ைவப்பவேன {ஜனேமஜயா}, மகிஷ்மதி 
என்ற அந்த நகரத்தில் இருந்த ெபண்கள் மற்றவர்களால் 
)மைனவியாக (ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படவில்ைல .அக்னிேதவன் 
அவர்களுக்கு, அவர்கள் நிைனத்தவாறு நடந்து ெகாள்ளவும், ஒரு 
குறிப்பிட்ட கணவனுக்கு கட்டுப்படாமலும் இருக்க, தனது வரத்தின் 
மூலம், கலவியில் சுதந்திரம் அளித்தான் .ேமலும், ஓ பாரதகுலத்தின் 
காைளேய {ஜனேமஜயேன}, அந்த ேநரத்தில் இருந்து )மற்ற நாட்டு (
ஏகாதிபதிகள், அக்னியின் ேமல் ெகாண்ட பயத்தால் அந்த நகரத்தின் 
{மகிஷ்மதி நகரத்தின்} பக்கம் திரும்பாமல் இருந்தார்கள் .
அறம்சார்ந்த சகாேதவன், ெநருப்பால் சூழப்பட்டு, பயத்தால் 
படிக்கப்பட்ட தனது துருப்பு வரீர்கைளக் கண்டுீ , மைலெயன 
அைசயாது இருந்தான் .பிறகு தன்ைனச் சுத்திகrத்துக் ெகாண்டு, 
தண்ணைீரத் ெதாட்டு, அந்த வரீன் )சகாேதவன்( அைனத்ைதயும் 
புனிதப்படுத்தும் அக்னியிடம் இந்த வார்த்ைதகளில் ேபசினான்: 
 

 "ஓ, புைகயால் நீ வந்து ெசன்ற தடத்ைதப் பதிப்பவேன, நான் 
உன்ைன வணங்குகிேறன் .இந்த எனது முயற்சிகள் எல்லாம் 
உனக்காகேவ ெசய்யப்படுகின்றன .ஓ அைனத்ைதயும் புனிதம் 
ெசய்பவேன {அக்னிேய}, நீேய ேதவர்களுக்கு வாயாக இருக்கிறாய், 
நீேய ேவள்வியாகவும் இருக்கிறாய் .நீ அைனத்ைதயும் 
புனிதமாக்குவதால் பாவகன் என்றும் அைழக்கப்படுகிறாய் .
உன்னிடத்தில் ஊற்றப்படும் ெதளிந்த ெநய்ையச் சுமந்து ெசல்வதால் 
நீ ஹவ்யவாஹனன் என்றும் அைழக்கப்படுகிறாய். உன்னிடம் 
ேபசேவ ேவதங்கள் வந்தன .ஆைகயால் நீ ஜடேவதன் என்று 
அைழக்கப்படுகிறாய். ேதவர்களுக்குத் தைலவனாக இருக்கும் நீ 
சித்திரபானு, அனலா, விபவசு, ஹுதாசனா, ஜுவாலனா, சிக்கி, 
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ைவஸ்வனரா, பிங்ேகசா, பிளவங்கா, பூrேதஜா என்ற 
ெபயர்களாலும் அைழக்கப்படுகிறாய் .குமரனுக்கு 
)கார்த்திேகயனுக்கு ({முருகனுக்கு} நீேய ஆதிமூலமாய் இருக்கிறாய் .
நீ புனிதமானவன், ருத்ரகர்வனும், ஹிரண்யகிrதனும் நீேய .ஓ 
அக்னி, எனக்கு சக்திையக் ெகாடு, வாயு எனக்கு உயிைரக் 
ெகாடுக்கட்டும், பூமி எனக்கு பலத்ைதயும் ஊட்டத்ைதயும் 
ெகாடுக்கட்டும், நீர் எனக்கு வளைமையக் ெகாடுக்கட்டும் .ஓ அக்னி, 
நீர் {தண்ணரீ்} பிறக்க முதன்ைமக் காரணம் நீேய, ெபரும் தூய்ைம 
உைடயவன் நீேய, ேதவர்களில் முதன்ைமயானவன் நீேய, நீேய 
அவர்களுக்கு வாயாகவும் இருக்கிறாய் .ஓ அக்னி, நீ என்ைன உனது 
உண்ைமயால் சுத்தப்படுத்து .முனிவர்களும், பிராமணர்களும், 
ேதவர்களும், அசுரர்களும், தினமும் ெதளிந்த ெநய்ைய ேவள்வியில் 
விதிப்படி ஊற்றுகின்றனர் .அந்த ேவள்விகளில் காட்சி அளிக்கும் 
உன்னிலிருந்து பிரகாசிக்கும் உண்ைம எனும் கதிர்கள் என்ைன 
சுத்திகrக்கட்டும் .புைகையக் ெகாடியாகக் ெகாண்டு, வாயுவால் 
ஏற்படும் அைனத்து பாவங்களில் இருந்தும் விடுவிப்பவேன, நீ 
அைனத்து உயிர்களிலும் இருக்கிறாய் .ஓ அக்னி, உனது உண்ைம 
எனும் சுடர்களால் என்ைனச் சுத்தப்படுத்து .அப்படி உன்னால் 
சுத்திகrக்கப்பட்ட நான், ஓ ேமன்ைமயானவேன {அக்னிேய}, 
உன்னிடம் ேவண்டிக் ெகாள்கிேறன். ஓ அக்னி, நீ எனக்கு 
மனநிைறவு, ெசழிப்பு, அறிவு மற்றும் மகிழ்ச்சிைய அருள்", என்று 
ேவண்டினான் {சகாேதவன்}. 
 

 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "ேமற்கண்ட மந்திரங்கைளச் 
ெசால்லி ஒருவன் அக்னிக்குள் {ெநருப்புக்குள்} ெதளிந்த ெநய்ைய 
ஊற்றினால், அவன் எப்ேபாதும் ெசழிப்பும், தனது 
முழுகட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் ஆன்மாவும் அருளப்பட்டு, 
அைனத்து பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுவான். 
 

 சகாேதவன் மறுபடியும் அக்னியிடம், "ஓ புனிதப் 
பைடயல்கைளச் சுமந்து ெசல்பவேன, நீ ஒரு ேவள்விையத் தைட 
ெசய்யாதிரு "!என்றான் .இைதச் ெசான்ன மனிதர்களில் புலியான 
மாத்rயின் மகன் {சகாேதவன்}, பதியிலிருந்த தனதுீ  துருப்புகளுக்கு 
முன்னிைலயில், பூமியில் குசப்புற்கைள விrத்து ெநருப்ைப 
எதிர்பார்த்து அதன் ேமல் அமர்ந்தான் .கண்டங்கைள மீறாத 
கடைலப் ேபால அக்னி அவன் தைல மீது விழவில்ைல .ஆனால் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



மறுபுறம் சகாேதவனிடம் அந்த குருகுல இளவரசனிடம் 
மனிதர்களுக்கு கடவுளான அக்னி அைமதியாக வந்து அைனத்து 
உறுதிகைளயும் ெகாடுத்து, "ஓ குருரு குலத்தவேன {சகாேதவா}, 
இந்த ேகாலத்திலிருந்து எழுந்திரு .ஓ எழுந்திரு .நான் உன்னிடம் 
ஒரு முயற்சிையேய ெசய்ேதன் .நான் உனது ேநாக்கத்ைதயும், 
தர்மனின் மகனது {யுதிஷ்டிரனது} ேநாக்கத்ைதயும் அறிேவன் .
ஆனால், ஓ பாரத குலத்தவrல் சிறந்தவேன {சகாேதவேன}, மன்னன் 
நீலனின் வழித்ேதான்றல்களில் ஒருவன் இருக்கும்வைர, இந்த 
நகரம் என்னால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் .இருப்பினும், ஓ 
பாண்டுவின் மகேன {சகாேதவேன}, நான் உனது இதய விருப்பத்ைத 
ஈேடற்றுகிேறன்," என்றான் .அக்னியின் இந்த வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்டு, ஓ பாதர குலத்தின் காைளேய {ஜனேமஜயா}, அந்த 
மாத்rயின் மகன் இதயத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் எழுந்தான் .தனது 
கரங்கைளக் குவித்து, சிரம் தாழ்த்தி அைனத்ைதயும் புனிதமாக்கும் 
ெநருப்புக் கடவுைள வணங்கினான் .கைடசியாக அக்னி 
மைறந்ததும், அந்தத் ெதய்வத்தின் {அக்னி ேதவனின்} கட்டைளயால் 
மன்னன் நீலன் அங்கு வந்து மனிதர்களில் புலியான, 
ேபார்க்களத்தில் குருவான சகாேதவைன முைறப்படி வணங்கினான் .
சகாேதவன் அவனது வணக்கங்கைளப் ெபற்றுக் ெகாண்டு, அவைன 
{நீலைன} தனக்குக் கப்பம் கட்ட ைவத்தான் .மன்னன் நீலைனத் 
தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்த அந்த ெவற்றியாளனான 
மாத்rயின் மகன் {சகாேதவன்}, ேமலும் ெதற்கு ேநாக்கி ெசன்றான் .
அந்த நீண்ட கரம் ெகாண்ட வரீன் ெபரும் சக்தி ெகாண்ட 
திrபுராவின் {இன்ைறய திrபுரா அல்ல} மன்னைனத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .பிறகு தனது பைடகைள 
ெபௗரவ நாட்டுக்கு எதிராகத் திருப்பி, அந்த ஏகாதிபதிைய வழீ்த்தி 
தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான். பின்பு ெபரும் முயற்சி 
ெசய்து ெசௗராஷ்டிராவின் மன்னன் அக்rதிையயும், ெகௗசிகர்களின் 
குருைவயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .அந்த 
அறம் சார்ந்த இளவரசன் {சகாேதவன்}, ெசௗராஷ்டிர நாட்டில் தங்கி 
இருந்த ேபாது, ேபாஜகடத்தின் பஷ்மகனுக்கும்ீ , புத்திகூர்ைமயுள்ள, 
இந்திரனின் நண்பனான அவனது மகன் ருக்மிக்கும் ஒரு தூதுவைன 
அனுப்பினான் .தனது மகனுடன் கூடிய அந்த ஏகாதிபதி {பஷ்மகன்ீ } 
கிருஷ்ணனுடனான உறைவ நிைனத்துப் பார்த்து, பாண்டு மகனின் 
{சகாேதவனின்} கட்டுப்பாட்ைட ஏற்றுக் ெகாண்டான். பிறகு 
ேபார்க்களத்தின் குரு {சகாேதவன்}, மன்னன் ருக்மியிடம் இருந்து 
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நைககைளயும் ெசல்வத்ைதயும் ெபற்றுக் ெகாண்டு ேமலும் ெதற்கு 
ேநாக்கி பைட நடத்தினான் .பிறகு ெபரும் சக்தியும் பலமும் 
ெகாண்ட அந்த வரீன் சுர்பாரகைனயும் தலகடைனயும், 
தண்டகர்கைளயும் அடக்கினான் .பிறகு  அந்த குரு வரீன், 
கடற்கைரயில் வாழும் கணக்கிலடங்கா மிேலச்ச 
இனக்குழுக்கைளயும், நிஷாதர்கைளயும், கர்ணபிரவணர்கள் என்ற 
நரமாமிசம் உண்பவர்கைளயும், ராட்சதர்களும் மனிதர்களும் கலந்து 
பிறந்த காளாமுகர்கைளயும், ேகால மைலையயும், சுரபிபட்ணம், 
தாமிரத்தவீு, ரமக மைல ஆகியவற்ைற ெவன்றான் .அந்த உயர் 
ஆன்ம வரீன், மன்னன் திமிங்கிலைனயும், ஒற்ைறக் கால் 
மனிதர்களான ேகரகர்கள் என்ற காட்டுமிராண்டிக் கூட்டத்ைதயும் 
ெவன்றான் .அந்தப் பாண்டுவின் மகன் {சகாதேவன்}, சஞ்சயந்தி 
என்ற நகரத்ைதயும், பாஷாண்டம், காரஹதகம் என்ற நாடுகளுக்கும் 
தனது தூதுவர்கைள மட்டுேம அனுப்பி, அவர்கைளக் கப்பம் கட்ட 
ைவத்தான் .அந்த வரீன் {சகாேதவன்} ெபௗந்திரயர்கைளயும், 
திராவிடர்கைளயும், உத்திர ேகரளர்கைளயும் {வடேகரளர்கைளயும்}, 
ஆந்திரர்கைளயும், தலவாணர்கைளயும், கலிங்கர்கைளயும், 
உஷ்தரகர்ணிகர்கைளயும், யவனர்களின் காண்பதற்கினிய அதாவி 
நகரத்ைதயும் தனது கட்டுப்பாட்டில், ெகாண்டு வந்து அவர்களிடம் 
இருந்து கப்பம் வாங்கினான் .ஓ மன்னர் மன்னா {ஜனேமஜயா}, அந்த 
எதிrகைளக் ெகால்பவன் {சகாேதவன்}, மாத்rயின் மகனான 
புத்திகூர்ைமயுள்ளவன் கடற்கைரக்கு வந்து, ெபரும் உறுதிகள் 
ெகாடுத்து புலஸ்தியrன் ேபரனனான சிறப்பு மிகுந்த விபஷணனிடம் ீ
தனது தூதுவர்கைள அனுப்பினான் .காலத்தின் ெசயைல மதிப்புடன் 
நிைனத்துப் பார்த்த அந்த ேமன்ைமயான ஏகாதிபதி {விபஷணன்ீ } 
விருப்பத்துடன் பாண்டு மகனின் {சகாேதவனின்} கட்டுப்பாட்ைட 
ஏற்றுக் ெகாண்டான் .அவன் {விபஷணன்ீ }, பாண்டுவின் மகனுக்கு 
பலதரப்பட்ட நைககைளயும், ரத்தினங்கைளயும், சந்தனத்ைதயும், 
பல தரப்பட்ட ெதய்வகீ ஆபரணங்கைளயும், விைலயுயர்ந்த 
ஆைடகைளயும், விைலயுயர்ந்த முத்துகைளயும் அனுப்பி 
ைவத்தான். புத்திசாலித்தனம் ெகாண்ட சகாேதவன், அைவ 
அைனத்ைதயும் ஏற்றுக் ெகாண்டு, தனது ெசாந்த நாட்டுக்குத் 
{இந்திரப்பிரஸ்தம்} திரும்பினான். 
 ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, இப்படிேய, அந்த எதிrகைள 
அழிப்பவன் {சகாேதவன்}, சமாதானத்தாலும், ேபாராலும் பல 
மன்னர்கைள வழீ்த்தி, அவர்கைளத் தனக்குக் கப்பம் கட்டச் ெசய்து 
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தனது ெசாந்த நகரத்திற்குத் {இந்திரப்பிரஸ்தம்} திரும்பினான் .ஓ 
பாரத குலத்தின் காைளேய {ஜனேமஜயா}, தான் ெகாண்டு வந்த 
அைனத்து ெசல்வத்ைதயும் நீதிமானான யுதிஷ்டிரனிடம் ெகாடுத்து, 
தன்ைன ெவற்றியாளனாகக் கருதி, ெதாடர்ந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ 
ஆரம்பித்தான் {சகாேதவன்}. 
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நகுலனின் ேமற்றிைசப் ேபார்ப்பயணம்  
- சபாபர்வம் பகுதி 31  

(திக்விஜய பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

நகுலன் ேமற்கு ேநாக்கி பைடெயடுப்பது; நகுலன் அடக்கிய நாடுகளின் விபரம்  

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "நான் இப்ேபாது உன்னிடம் 
நகுலனின் சாதைனகைளயும் ெவற்றிகைளயும் குறித்தும் முன்பு 
வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்} அடக்கிய திைசைய அந்த 
ேமன்ைமயானவனும் {நகுலனும்} எப்படி அடக்கினான் என்பைத 
உைரக்கப் ேபாகிேறன் .புத்திகூர்ைமயுள்ள நகுலன் 
காண்டவப்பிரஸ்தத்தில் இருந்து, தங்கள் கூச்சலாலும், சிம்ம 
கர்ஜைனயாலும் நடுங்கச் ெசய்த வரீர்களாலும் ரதங்களின் சக்கர 
ஓைசயாலும் உலைக நடுங்கச் ெசய்த பைட சூழ, ேமற்கு ேநாக்கி 
ெசன்றான். 
 
 அந்த வரீன் {நகுலன்} முதலில் )ேதவர்ப்பைடத் தளபதி (
கார்த்திேகயனுக்குப் {முருகனுக்குப்} பிடித்தமான மைலநாடான 
ேராஹிதகத்ைதத் தவீிரமாகத் தாக்கினான் .அந்த நாடு காண்பதற்கு 
இனிைமயாகவும், ெசழிப்புடனும், பசுக்கள் நிைறந்து, 
அைனத்துவிதமான ெசல்வங்களும், உற்பத்திகளும் நிைறந்து 
இருந்தது. அந்த நாட்டின் மட்டம்யுராகர்களுடன் பாண்டுவின் மகன் 
{நகுலன்} நடத்திய ேபார் கடுைமயாக இருந்தது .அதன்பிறகு, அந்த 
சிறப்புமிகுந்த நகுலன், பல ெபாருட்களால் நிைறந்த {full of plenty} 
ைசrஷகம் என்ற முழு பாைலவனப் பகுதிையயும் அேத ேபான்ற 
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மற்ெறான்றான மஹத்தாைவயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டு வந்தான். 
 
 அரசமுனியான அக்ேராசன் என்பவனுடன் அந்த வரீன் 
கடும்ேபார் புrந்தான் .பிறகு அந்தப் பாண்டுவின் மகன் {நகுலன்}, 
அந்த நாட்டின் அப்பகுதிைய விட்டு அகன்று தசர்னர்கைளயும், 
சிவிக்கைளயும், திrகார்த்தர்கைளயும், அம்பஷ்டர்கைளயும், 
மாளவர்கைளயும், கர்னாடர்களின் ஐந்து இனக்குழுக்கைளயும், இரு 
பிறப்பாளர்களான {பூணூல் அணிந்த} மத்தியமேகயர்கைளயும் 
வத்ததானர்கைளயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தான் .
வைளந்த சுற்றுகள் ெகாண்ட தனது பயணத்தில் {Circuitous journey} 
அந்த மனிதர்களில் காைள, உத்சவ -சங்ேகதகர்கள் என்ற )மிேலச்ச( 
இனக்குழுக்கைள ெவற்றி ெகாண்டான் .அந்தச் சிறப்பு மிகுந்த வரீன் 
{நகுலன்}, கடற்கைரயில் வசித்த ெபரும் பலம் வாய்ந்த கிராமனியா, 
சூத்திரர்கள், சரஸ்வதி நதிக்கைரயில் இருந்த அபிரர்கள், மீன்பிடி 
ெதாழில் ெசய்த அைனத்து இனக்குழுக்கைளயும், மைலகளில் 
வசித்தவர்கைளயும், ஐந்த நதிகளின் ெபயரால் அைழக்கப்படும் 
நாட்ைடயும், அமரா என்ற மைலையயும், உத்தரேஜாதிஷா என்ற 
நாட்ைடயும், திவ்யகூடம் என்ற நகரத்ைதயும், துவாரபாலர்கள் என்ற 
ஒருவைக இனக்குழுைவயும் விைரவாகத் தனது கட்டுபாட்டுக்குள் 
ெகாண்டு வந்தான் .அந்தப் பாண்டுவின் மகன் {நகுலன்}, 
ராமதர்கைளயும், ஹரஹூனர்கைளயும், ேமற்கிலிருந்த பலதரப்பட்ட 
மன்னர்கைளயும் வழீ்த்தினான். அங்ேக அப்படி தங்கியிருந்த ேபாது 
நகுலன், ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, வாசுேதவனுக்கு 
{கிருஷ்ணனுக்குத்( தூதுவர்கைள அனுப்பினான் .யாதவர்கள் 
அைனவருடன் ேசர்ந்து வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்} அவனது 
{நகுலனின்} கட்டுப்பாட்ைட ஏற்றுக் ெகாண்டான். அந்தப் ெபரும் 
பலம் வாய்ந்த வரீன் {நகுலன்}, மத்ர நாட்டு நகரமான சகலத்துக்குச் 
ெசன்று, தனது மாமன் சல்லியைனப் பாண்டவர்களின் 
கட்டுப்பாட்ைட பாசத்தால் ஏற்க ைவத்தான் .ஓ ஏகாதிபதி 
{ஜனேமஜயா}, விருந்ேதாம்பலுக்கும், சல்லியனின் உபசrப்புக்கும் 
தகுதியுைடய அந்த சிறப்பு வாய்ந்த இளவரசன் {நகுலன்}, தனது 
மாமனால் {சல்லியனால்} நன்கு உபசrக்கப்பட்டான் .ேபாrல் 
நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அந்த இளவரசன் {நகுலன்}, சல்லியனிடம் 
இருந்து ெபரும் எண்ணிக்ைகயிலான நைககைளயும் 
ரத்தினங்கைளயும் ெபற்றுக் ெகாண்டு அவனது நாட்ைட விட்டு 
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அகன்றான் .பிறகு அந்த பாண்டுவின் மகன் {நகுலன்}, கடற்கைரயில் 
வசித்த மிேலச்சர்கைளயும், முரட்டு இனக்குழுக்களான 
பால்ஹவர்கைளயும், கிராதர்கைளயும், யவனர்கைளயும், 
சாகர்கைளயும் தனது பலத்தால் அடக்கினான் .இப்படி பலதரப்பட்ட 
ஏகாதிபதிகைள வழீ்த்தி, அவர்கைளத் தனக்குக் கப்பம் கட்ட ைவத்த 
குருக்களில் முதன்ைமயான நகுலன், ெசல்வங்கைள நிைறத்துக் 
ெகாண்டு, தனது சுவடுகைளப் பின்பற்றித் தனது ெசாந்த 
நகரத்திற்குத் திரும்பினான் .ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, பத்தாயிரம் 
ஒட்டகங்கள் மிகவும் சிரமத்துடன் சுமந்து வரக்கூடிய அளவுக்குப் 
ெபரும் ெசல்வத்ைத அவற்றின் முதுகில் ஏற்றிக்ெகாண்டு வந்தான் 
நகுலன் .இந்திரப்பிரஸ்தத்ைத அைடந்த அந்த மாத்rயின் 
அதிர்ஷ்டக்கார வரீ மகன் {நகுலன்}, தான் ெகாண்டு வந்த அைனத்து 
ெசல்வத்ைதயும் யுதிஷ்டிரனிடம் ெகாடுத்தான். 
 
 ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, இப்படிேய முன்ெபாரு காலத்தில் 
வாசுேதவனால் {கிருஷ்ணனால்} அடக்கப்பட்ட வருண ேதவனின் 
திைசயான ேமற்கிலிருந்த நாடுகைள நகுலனும் ெவன்றான். 
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கண்ணன் வந்தான், அங்ேக கண்ணன் வந்தான்  
- சபாபர்வம் பகுதி 32அ  

(ராஜசூயக பர்வம்ீ ( 

நண்பர்களும், அதிகாrகளும் யுதிஷ்டிரைன ேவள்விைய ஆரம்பிக்கச் 
ெசால்வது; அேத ேநரத்தில் கிருஷ்ணன் இந்திரப்பிரஸ்தத்துக்கு வருவது; 
யுதிஷ்டிரன் கிருஷ்ணனிடம் அனுமதி ேகட்பது; கிருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரைனப் 
புகழ்ந்து ேவள்விையத் ெதாடங்குமாறு அனுமதி அளித்தது.  

 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "நீதிமான் யுதிஷ்டிரன் வழங்கிய 
பாதுகாப்பாலும், அவன் {யுதிஷ்டிரன்} தனது நடத்ைதயில் ேபணிய 
உண்ைமயாலும், எதிrகைளத் தனது கட்டுக்குள் ைவத்திருக்கும் 
தன்ைமயாலும், அந்த அறம் சார்ந்த ஏகாதிபதியின் {யுதிஷ்டிரனின்} 
குடிமக்கள் தங்கள் தங்கள் ெதாழில்களில் ஈடுபட்டனர். நியாயமான 
வrவிதிப்பாலும், அந்த ஏகாதிபதியின் {யுதிஷ்டிரனின்} அறம் சார்ந்த 
ஆட்சியாலும், அவனது நாட்டில் மக்கள் விரும்பியவாேற ேமகங்கள் 
அதிக மைழையப் ெபாழிந்தன. அந்த நாட்டின் நகரங்களும் 
ஊர்களும் ெபரும் ெசழிப்பைடந்தன .அந்த ஏகாதிபதியின் 
{யுதிஷ்டிரனின்} ெசயல்களால், அந்த நாட்டின் அைனத்து 
ெசயல்களும், குறிப்பாக கால்நைட வளர்த்தலும், விவசாயமும், 
வணிகமும் ெபரும் ெசழிப்பைடந்தன .ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, அந்த 
நாட்களில் திருடர்களும் ஏமாற்றுக்காரர்களும் கூட தங்களுக்குள் 
ெபாய் ேபசிக் ெகாள்வதில்ைல .அறத்திற்குத் தன்ைன 
அர்ப்பணித்திருந்த யுதிஷ்டிரனின் அந்த நாட்களில் {ஆட்சி 
காலத்தில்}, எந்த ஒரு வறட்சிேயா, ெபருெவள்ளேமா, ெதாற்று 
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ேநாய்கேளா, ெநருப்ேபா அல்லது அகால மரணங்கேளா 
ஏற்படவில்ைல. 
 
 சில ஏற்புைடய ேசைவகளுக்காகேவா அல்லது 
வழிபாட்டுக்காகேவா, அல்லது ஏழ்ைமைய உண்டாக்காத கப்பம் 
கட்டேவா மட்டுேம )ேபாருக்காக அல்லாமல் ேமற்கண்ட 
காரணங்களுக்காக மட்டுேம (மற்ற மன்னர்கள் யுதிஷ்டிரைன 
அணுகினர். அந்த மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ெபrய கருவூலம் 
{ெபாக்கிஷ அைற} முழுவதும், அறம் சார்ந்து ெபறப்பட்ட 
ெசல்வங்கள் குவியலாக நிைறந்து கிடந்தன .நூறு வருடங்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக அந்தச் ெசல்வங்கைளப் பயன்படுத்தினாலும் அைவ 
வற்றாத அளவுக்குக் குவிந்து கிடந்தன. 
 
 கருவூல நிைலையயும் மற்றும் தனது அைனத்து 
உைடைமகைளயும் உறுதி ெசய்த அந்த குந்தியின் மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, ேவள்விையச் ெசய்வதில் தனது இதயத்ைத நிைலெபற 
ைவத்தான் .அவனது {யுதிஷ்டிரனது} நண்பர்களும் அதிகாrகளும், 
தனியாகவும், ேசர்ந்து வந்தும் அவைன அணுகி, "ஓ 
ேமன்ைமயானவேன, ேவள்விக்கான ேநரம் வந்துவிட்டது .
ஆைகயால் காலம் கைரந்துேபாகும் முன் அைனத்து 
ஏற்பாடுகைளயும் ெசய்," என்றனர் .அவர்கள் இப்படிப் 
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, ஹr (கிருஷ்ணன்(, எங்கும் எதிலும் 
இருப்பவன், பழைமயானவன், ேவதங்களின் ஆன்மா, ஞானம் 
உள்ளவர்களால் விவrக்கப்படும்படியான  ஒப்பற்றவன், 
பிரபஞ்சத்தில் நிைலத்து நிற்கும் இருப்புகளில் முதன்ைமயானவன், 
அைனத்துப் ெபாருட்களின் ஆதி மூலம், அைனத்துப் ெபாருட்களும் 
எதில் கைடசியாகக் கைறயுேமா அத்தன்ைம உைடயவன், கடந்த 
காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலங்களின் தைலவன், 
ேகசிையக் ெகான்றவனான ேகசவன் {கிருஷ்ணன்}, விருஷ்ணி 
குலத்ேதாrன் {யாதவ குலத்ேதாrன்} அரண், துயர் நிைறந்த 
காலத்தில் அச்சத்ைத விரட்டுபவன், அைனத்து எதிrகைளயும் 
தாக்குபவன், வசுேதவைர )யாதவ (பைடக்குத் தளபதியாக நியமித்து, 
மன்னன் யுதிஷ்டிரனுக்காக ெபரும் ெசல்வத்ைதத் தன்னுடன் 
ெகாண்டு வந்து, அந்த அற்புதமான நகரங்களின் நகரத்துக்குள் 
{entered that excellent city of cities} நுைழந்தான் .அவனது {கிருஷ்ணனது} 
ெபரும் பைடயில் இருந்த ேதர்ச்சக்கரங்களின் சடசட ஒலி அந்தக் 
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காண்டவத்தின் சூழ்நிைலையேய நிைறத்தது .மனிதர்களில் 
புலியான மாதவன் {கிருஷ்ணன்}, பாண்டவர்களின் அளவற்ற 
ெசல்வத்ைத ேமலும் அதிகrக்க வற்றாத கடல் ேபான்ற 
ரத்தினங்கைளத் தன்னுடன் ெகாண்டு வந்தான், பாண்டவர்களின் 
எதிrகளுக்கு இது துயைர அதிகrத்தது .இருண்ட பகுதி சூrயனால் 
மகிழ்ச்சியைடவைதப் ேபால, கிருஷ்ணனின் இருப்பு அந்த 
பாரதர்களின் {பாண்டவர்களின்} தைலநகைர மகிழ்ச்சியில் திைளக்க 
ைவத்தது. மகிழ்ச்சியாக அவைன {கிருஷ்ணைன} அணுகிய 
யுதிஷ்டிரன் அவனுக்கு உrய மrயாைதகைளக் ெகாடுத்து, அவனது 
நலைனக் குறித்து விசாrத்தான் .கிருஷ்ணன் வசதியாக அமர்ந்த 
பிறகு, அந்த மனிதர்களில் காைளயான பாண்டுவின் மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, ெதௗமியருடனும், துைவபாயணருடனும் 
{வியாசருடனும்}, மற்ற ேவள்விப் புேராகிதர்களுடனும் பமன்ீ , 
அர்ஜுனன் மற்றும் இரட்ைடயர்களுடனும் {நகுல,சகாேதவனுடனும்} 
கிருஷ்ணனிடம் ேபசினான். 
 
 "ஓ கிருஷ்ணா, உனக்காகேவ இந்த உலகம் எனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்திருக்கிறது .ஓ விருஷ்ணி {யாதவ} 
குலத்தவேன {கிருஷ்ணா}, உனது அருளாேலேய இந்த ெசல்வம் 
அைனத்ைதயும் நான் அைடந்ேதன் .ஓ ேதவகியின் மகேன 
{கிருஷ்ணா}, ஓ மாதவா {கிருஷ்ணா}, இந்தச் ெசல்வங்கைள 
விதிப்படி, ேமன்ைமயான பிராமணர்களுக்கும், 
ேவள்விப்பைடயல்கைளச் சுமந்து ெசல்பவனுக்கு {அக்னிக்கும்} 
அர்ப்பணிக்க விரும்புகிேறன் .ஓ தசர்ஹ குலத்தவேன {கிருஷ்ணா}, 
ஓ பலம் வய்ந்த கரங்கைளக் ெகாண்டவேன, இந்த ேவள்விைய 
உன்னுடனும் எனது தம்பிகளுடனும் ெகாண்டாட எனக்கு அனுமதி 
ெகாடு .நான் பாவங்களில் இருந்து விடுபட்டுவிடுேவன் .அல்லது, ஓ 
ேமன்ைமயானவேன {கிருஷ்ணேன}, உன்னால் அனுமதிக்கப்பட்டு, ஓ 
கிருஷ்ணா, நானும் எனது தம்பிகளும் ேவள்வி ேமைடயில் 
அமர்ந்தால், நான் அந்த அற்புத ேவள்வியின் மூலம் கிைடக்கும் 
கனிைய அனுபவிக்க முடியும்", என்று ேகட்டான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "யுதிஷ்டிரன் இவ்வாறு 
ெசான்னதன் பிறகு, கிருஷ்ணன், தனத் அறத்ைத புகழைடயச் 
ெசய்து, "ஓ மன்னர்களின் புலிேய {யுதிஷ்டிரேர}, ஏகாதிபத்திய 
ெகௗரவத்ைத அைடய உமக்குத் தகுதி இருக்கிறது .ஆைகயால், 
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உம்மால் அந்தப் ெபரும் ேவள்வி ெசய்யப்படட்டும் .நீர் ெசய்யும் 
அந்த ேவள்வியில் கிைடக்கும் கனிைய நாங்கள் அைனவரும் 
எங்களது ெவற்றி மகுடமாக நிைனத்துக் ெகாள்ேவாம். நான் 
எப்ேபாதும் நன்ைமையேய நாடுகிேறன் .நீர் விரும்பிய அந்த 
யாகத்ைத நடத்தும். அந்தக் காrயத்திற்காக எனக்கும் ஏதாவது 
அலுவைல {ேவைலையக்} ெகாடும் .நான் உமது கட்டைளகள் 
அைனத்ைதயும் ஏற்க ேவண்டும்", என்று ெசான்னான் .அதற்கு 
யுதிஷ்டிரன், "ஓ கிருஷ்ணா, எனது தரீ்மானம் ஏற்கனேவ ெவற்றி 
மகுடம் சூடியாகவிட்டது .ஓ ஹrஷிேகசா {கிருஷ்ணா} எனது 
விருப்பத்ைத நிைறேவற்றும் ெபாருட்டு இங்கு வந்திருக்கும் நீ 
இருக்கும் ேபாது ெவற்றி நிச்சயம் எனேத," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
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ராஜசூய ேவள்வி ஏற்பாடுகள் - சபாபர்வம் பகுதி 32ஆ  

(ராஜசூயக பர்வ ெதாடர்ச்சிீ ( 

ேவள்விக்குத் ேதைவயான அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் பாண்டவர்கள் 
ேசகrத்தல், சகாேதவைன அனுப்பி நாட்டிலுள்ள அைனத்து பிராமணர்கள், 
க்ஷத்திrயர்கள், ைவசியர்கள், சூத்திரர்கள் ஆகிேயாைர அைழத்து வர ஏற்பாடு 
ெசய்தல்; பிராமணர்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட பrசுகள் .நகுலைன அனுப்பி, 
ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து தனது உறவினர்கைள அைழத்து வர ஏற்பாடு 
ெசய்தல்;  

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "கிருஷ்ணனால் 
கட்டைளயிடப்பட்ட பாண்டுவின் மகன் {யுதிஷ்டிரன்} தனது 
தம்பிகளுடன் ேசர்ந்து ராஜசூய ேவள்விக்குத் ேதைவயான 
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ேசகrப்பதில் தன்ைன ஈடுபடுத்திக் 
ெகாண்டான் .எதிrகைளத் தண்டிப்பவனான அந்தப் பாண்டுவின் 
மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, வரீர்களில் முதன்ைமயான சகாேதவனிடமும், 
அைனத்து அைமச்சர்களிடமும், "பிராமணர்களால் வழிகாட்டப்பட்ட 
ேவள்விக்குத் ேதைவயான அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ேநரத்ைதக் 
கடத்தாமல் ேசகrயுங்கள் .ெதௗமியர் ெசால்லும் அைனத்ைதயும் 
அவர் குறிப்பிடும் காலத்திற்குள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சrயான 
வrைசயில் முடித்துக் ெகாடுங்கள் .இந்திரேசனனும், விேசாகனும், 
பூருைவ ரதசாரதியாகக் ெகாண்ட அர்ஜுனனும், என்ைனத் 
திருப்திப்படுத்த ேவள்விக்குத் ேதைவயான உணைவச் 
ேசகrக்கட்டும் .குருக்களில் முதன்ைமயாேனார் அைனவரும், 
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பிராமணர்களின் இதயத்ைதக் கவரும் ஏற்புைடய ருசியும் மணமும் 
ெகாண்ட அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ேசகrக்கட்டும். 
 
 நீதிமானான யுதிஷ்டிரன், வரீர்களில் முதன்ைமயான 
அைனத்துக் காrயங்கைளயும் சாதித்து, தனது மன்னனிடம் 
{யுதிஷ்டிரனிடம்} ெதrவிக்க வந்த சகாதேவனிடம் திரும்பத்திரும்ப 
ேமற்கண்ட வார்த்ைதகைளச் ெசான்னான் .ஓ மன்னா, 
துைவபாயணர் {வியாசர்}, ேவதங்கேள உருவம் எடுத்து 
வந்தவர்கைளப் ேபான்ற ேமன்ைமயான பிராமணர்கைள ேவள்விப் 
புேராகிதர்களாக நியமித்தார் .அந்த சத்தியவதியின் மகன் {வியாசர்}, 
தாேன அந்த ேவள்வியின் பிரம்மாவாக அமர்ந்தார் .தனஞ்ெசய 
குலத்தின் காைளயான சுசமன், ேவத மந்திரங்கைள 
உைரப்பவனாகவும், பிரம்மனுக்குத் தன்ைன அர்ப்பணித்த 
யக்னவல்கியன் அத்யர்யுவாகவும், வசுவின் மகனான ைபலாவும், 
ெதௗமியரும் ேஹாத்rகளாகவும் ஆனார்கள் .ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய {ஜனேமஜயேன}, ேவதங்கைளயும் அதன் 
அங்கங்கைளயும் அறிந்த இவர்களின் சடீர்களும் மகன்களும், 
ேஹாத்ரக்தர்கள் ஆனார்கள் .அைனவரும் நல்வாழ்த்துகைள 
உச்சrத்து, ேவள்வியின் ெபாருைள உைரத்து, அந்தப் ெபrய ேவள்வி 
மண்டபத்ைத முைறப்படி வழிபட்டனர் .பிராமணர்களால் 
உத்தரவிடப்பட்ட கட்டுமானக் கைலஞர்களும் பிற கைலஞர்களும் 
ேதவர்களின் ேகாவில்கைளப் ேபால நல்ல நறுமணமிக்க ெபரும் 
இடம் ெகாண்ட எண்ணிலடங்கா அைறகைளக் கட்டினர் .
இைவெயல்லாம் முடிந்த பிறகு, அந்த மன்னர்களில் சிறந்தவன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, மனிதர்களில் காைள யுதிஷ்டிரன், தனது தைலைம 
ஆேலாசகனான சகாதவைன அைழத்து, "ேநரங்கடத்தாமல், 
அைனவைரயும் ேவள்விக்கு அைழத்து தூதுவர்கைள அனுப்பு", 
என்றான் .மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட 
சகாேதவன், தனது தூதுவர்களிடம், "நாட்டில் உள்ள அைனத்து 
பிராமணர்கைளயும், அைனத்து நில உைடைமயாளர்கைளயும் 
)க்ஷத்திrயர்கைளயும்(, அைனத்து ைவசியர்கைளயும், அைனத்து 
மrயாைதக்குrய சூத்திரர்கைளயும் இங்ேக விைரவாக அைழத்து 
வாருங்கள்", என்று ெசால்லி அவர்கைள {தூதுவர்கைள} விைரவாக 
அனுப்பினான். 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "ெபரும் ேவகம் ெகாண்ட அந்த 
தூதுவர்கள் இப்படிக் கட்டைளயிடப்பட்டு அைனவைரயும் அந்த 
பாண்டவனின் உத்தரவுப்படி ேநரத்ைதக் கடத்தாமல் அைழத்தனர் .
பிறகு பல நண்பர்கைளயும் அந்நியர்கைளயும் அவர்களுடன் 
அைழத்துவந்தனர் .ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, பிராமணர்கள் சrயான 
ேநரத்தில் குந்தியின் மகனான யுதிஷ்டிரைன ராஜசூய ேவள்வியில் 
நிறுவ அமர்த்தினார்கள். அவைன {யுதிஷ்டிரைன} ேவள்வியில் 
நிறுவும் சடங்கு முடிந்ததும், அந்த தர்ம ேதவன் மனித உரு 
ெகாண்டு வந்தது ேபால இருந்த அந்த நீதிமானான அறம் சார்ந்த 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன், அந்த மனிதர்களில் சிறந்தவன், 
ஆயிரக்கணக்கான பிராமணர்களும், தனது தம்பிகளும் 
நண்பர்களும் உறவினர்களும் ஆேலாசகர்களும் {அைமச்சர்களும்}, 
ெபருத்த எண்ணிக்ைகயிலான பலதரப்பட்ட நாடுகளில் இருந்து 
வந்திருந்த க்ஷத்திrய மன்னர்களும் சூழ ேவள்வி மண்டபத்துக்குள் 
நுைழந்தான் .ஞானத்தில் நிபுணத்துவம் ெபற்று, ேவதங்களிலும் 
ேவறு பல கிைளகளிலும் ேதர்ச்சி ெபற்ற பல பிராமணர்கள் 
பலதரப்பட்ட நாடுகளில் இருந்து வரத் ெதாடங்கினர் .
ஆயிரக்கணக்கான ைகவிைனக் கைலஞர்களும், நீதிமானான 
மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் கட்டைளயின் ேபrல், அந்த 
பிராமணர்களுக்கும் அவர்களது பணியாட்களுக்கும் தனித்தனிேய 
வாழ்விடங்கைள {தங்குமிடங்கைளக்} கட்டிக் ெகாடுத்தனர் .அந்த 
வாழ்விடங்கள் உணவும், ஆைடகளும், கனிகளும், அைனத்து 
பருவங்களுக்கும் ஏற்ற மலர்களாலும் நிரம்பியிருந்தன .ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, அந்த ஏகாதிபதியால் முைறயாக வணங்கப்பட்ட அந்த 
பிராமணர்கள்  ெதாடர்ந்து அங்ேக வசித்து பல தைலப்புகளில் 
ேபசியும், ஆடற்கைலஞர்கள் மற்றும் நடனக்கைலஞர்களின் 
நிகழ்ச்சிகைளக் கண்டும் தங்கள் ெபாழுைத கழித்தனர் .அந்த 
உயரான்ம பிராமணர்கள் மகிழ்வுடன் உண்டு சாப்பிட்டுக் 
ெகாண்டிருக்கும் சத்தம் இைடவிடாமல் ேகட்டுக் ெகாண்ேட 
இருந்தன" .ெகாடு"!, "சாப்பிடு "ேபான்ற வார்த்ைதகள் அங்ேக 
அனுதினமும் ேகட்டுக் ெகாண்ேட இருந்தன .ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன் அந்தப் பிராமணர்களுக்கு ஆயிரம் 
பசுக்கைளயும், படுக்ைககைளயும், ெபாற்காசுகைளயும், 
மங்ைகயைரயும் அளித்தான். 
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 இப்படிேய பாண்டுவின் மகனான அந்த ஒப்பற்ற வரீனின் 
{யுதிஷ்டிரனின்} ேவள்வி, விண்ணுலகில் ெசய்யப்படும் சக்ரனின் 
{இந்திரனின்} ேவள்விையப் ேபால நடத்தப்பட்டது .பிறகு அந்த 
மனிதர்களில் காைளயான மன்னன் யுதிஷ்டிரன், பாண்டுவின் 
மகனான நகுலைன, பஷ்மர்ீ , துேராணர், திருதராஷ்டிரன், விதுரன், 
கிருபர், தனது பங்காளிகள் ஆகிேயாைர நல்ல முைறயில் 
ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து அைழத்து வர அனுப்பினான். 
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(ராஜசூயக பர்ீ வ ெதாடர்ச்சி( 

ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து ெகௗரவர்கள் ேவள்விக்கு வருவது; ேவள்விக்கு 
வந்திருந்த மன்னர்கள் பட்டியல்; அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாளிைககள்,  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பாண்டுவின் மகனான, 
எப்ேபாதும் ெவற்றிவாைகசூடும் நகுலன், ஹஸ்தினாபுரத்ைத 
அைடந்து, முைறப்படி பஷ்மைரயும்ீ , திருதராஷ்டிரைனயும் 
அைழத்தான் .அந்த குரு குலத்தின் மூத்தவன் {திருதராஷ்டிரன்}, 
ராஜகுருைவ {கிருபைர} தைலைமயாகக் ெகாண்டு, முைறயான 
சடங்குகளுடன் அைழக்கப்பட்டு, மிகவும் மகிழ்ச்சி நிைறந்த 
இதயத்துடன் ேவள்விக்கு வந்தான் .ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய 
{ஜனேமஜயா}, மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் ேவள்விையக் ேகள்விப்பட்ட 
ேவள்வியின் இயல்ைப அறிந்த நூற்றுக்கணக்கான பிற 
க்ஷத்திrயர்கள், பாண்டுவின் மகன் மன்னன் யுதிஷ்திரனின் ேவள்வி 
மண்டபத்ைதக் காண மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயங்களுடன் பல்ேவறு 
நாடுகளில் இருந்து பல விைலயுயர்ந்த நைககளுடன் வந்தனர் .
திருதராஷ்டிரன், பஷ்மர்ீ , உயர்ந்த புத்திகூர்ைமயுைடய விதுரன், 
துrேயாதனைனத் தைலைமயாகக் ெகாண்ட ெகௗரவச் 
சேகாதரர்கள், காந்தார மன்னன் சுவலனும் ெபரும் பலம் பைடத்த 
சகுனியும், அச்சலன், rஷகன், ரதசாரதிகளில் முதன்ைமயான 
கர்ணன், ெபரும் பலம் வாய்ந்த சல்லியன், பலம் நிைறந்த 
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வால்ஹிகன், ேசாமதத்தன், குரு குலத்தின் பூr, பூrஸ்ரவஸ், சாலன், 
அஸ்வத்தாமன், கிருபர், துேராணர், சிந்துவின் ஆட்சியாளன் 
ெஜயத்ரதன், தனது மகன்களுடன் கூடிய யக்ஞேசனன் {துருபதன்}, 
பூமியின் அதிபதியான சல்லியன், கடல்சார் நிலங்களின் மிேலச்ச 
இனக்குழுக்களுடன் கூடிய ெபரும் ரதவரீரனான பிராக்ேஜாதிஷ 
நாட்டின் பகதத்தன், பல மைல சார் மன்னர்கள், மன்னன் 
பிருஹத்வலன், ெபௗந்தர்யர்களின் மன்னன் வாசுேதவன் 
{கிருஷ்ணன் அல்ல}, வங்க மற்றும் கலிங்க நாட்டு மன்னன், 
அகஸ்தன், குந்தலன், மால்வ மன்னர்கள், ஆந்திரகர்கள், 
திராவிடர்கள் {த்ரமிடர்}, சிங்களர்கள், மன்னன் காஷ்மீரன், ெபரும் 
சக்தி ெகாண்ட மன்னன் குந்திேபாஜன், மன்னன் ெகௗரவாஹனன், 
வால்ஹிகாவின் பிற வரீ மன்னர்கள், தனது இரு மகன்களுடன் 
கூடிய விராடன், ெபரும் பலம் ெகாண்ட மாேவலன், பல நாடுகளில் 
இருந்து பல்ேவறு மன்னர்களும் இளவரசர்களும் வந்தனர் .ஓ 
பாரதா {ஜனேமஜயா}, ெபரும் சக்தி ெகாண்டு ேபார்க்களத்தில் 
ஒப்பற்றவனாக இருக்கும் மன்னன் சிசுபாலன் தனது மகனுடன், 
பாண்டு மகனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ேவள்விக்கு வந்திருந்தான் .ராமன், 
அநிருதன், கனகன், சரணன், கதன், பிரதியும்னன், சம்பன், ெபரும் 
சக்தி பைடத்த சாருேதஷ்ணன், உல்முகன், நிஷாதன், வரீமிக்க 
அங்கவாஹன், ேமலும் பல ரத வரீர்களான விருஷ்ணிகள் அங்ேக 
வந்திருந்தனர். 
 

 ஓ ஏகாதிபதி 
{ஜனேமஜயா}, இவர்களும், 
மத்திய நாடுகளிலிருந்த பல 
மன்னர்களும் பாண்டு மகனின் 
{யுதிஷ்டிரனின்} ராஜசூய 
ேவள்விக்கு வந்தனர் .ஓ 
மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
யுதிஷ்டிரனின் கட்டைளயின் 
ேபrல், அந்த ஏகாதிபதிகள் 
அைனவருக்கும், மாளிைககள் 
ஒதுக்கப்பட்டன .அந்த 
மாளிைககளில் பலதரப்பட்ட 

ெபாருட்களும், குளங்களும், ெபரும் மரங்களும் இருந்தன .தர்மனின் 
மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, அைனத்து ஏகாதிபதிகைளயும் அவர்களது 

RangaRakes tamilnavarasam.com



தகுதிகளுக்கு ஏற்ப வழிபட்டான் .மன்னனால் {யுதிஷ்டிரனால்} 
வழிபடப்பட்ட அவர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாளிைககளில் 
ஓய்ந்திருக்கச் ெசன்றனர் .அந்த மாளிைககள், காண்பதற்கு 
இனியனவாகும், அைனத்து அைறகலன்களுடனும் {furnitures}, 
{ெவள்ைளயாக உயர்ந்து இருக்கும்} ைகலாச மைலப்பாைறகள் {Cliffs} 
ேபால இருந்தன .அைவ {மாளிைககள்} அைனத்துப் புறங்களிலும், 
நன்கு கட்டப்பட்ட உயர்ந்த ெவள்ைளச்சுண்ணம் பூசப்பட்ட 
சுவர்களுடனும், தங்கவைல பின்னப்பட்ட ஜன்னல்களுடனும், 
அைறயின் உள்கட்டு வrைசயான முத்துகளால் 
அலங்கrக்கப்பட்டும், லகுவாக ஏறும் வைகயில் படிக்கட்டுகள் 
அைமக்கப்பட்டும், விைலயுயர்ந்த தைரவிrப்புகள் விrக்கப்பட்டும் 
அழகாக இருந்தன .அைவ {மாளிைககள்} அைனத்தும் 
மலர்மாைலகளால் அலங்கrக்கப்பட்டும், அற்புதமான 
நறுமணப்ெபாருட்களால் மணமாக்கப்பட்டும் இருந்தன .அவற்றின் 
{மாளிைககளின்} வாயில்களும் கதவுகளும் ஒன்று ேபால 
அைமக்கப்பட்டு, மக்கள் கூட்டமாக வர ஏதுவாக அகன்று இருந்தன .
பல விைலயுயர்ந்த ெபாருட்களால் அலங்கrக்கப்பட்டு, பல 
உேலாகங்களால் கட்டப்பட்டு, அைவ {மாளிைக} இமயமைலச் 
சிகரங்கைளப் ேபால இருந்தன .சிறிது காலம் அந்த மாளிைகயில் 
ஓய்ந்திருந்த அந்த ஏகாதிபதிகள், பல சதஸ்யர்களால் )ேவள்விப் 
புேராகிதர்களால் (சூழப்பட்டு, பிரமாணர்களுக்கு ெபரும் பrசுகைள 
வழங்கிய ேவள்விையக் கண்டனர் .மன்னர்களும், பிராமணர்களும், 
முனிவர்களும் இருப்பைதக் கண்ட ேபாது, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
ேதவர்களால் நிைறந்த விண்ணுலகம் ேபால அந்த ேவள்வி 
மண்டபம் காட்சியளித்தது. 
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கால் கழுவும் பணிேயற்ற கிருஷ்ணன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 34  

(ராஜசூயக பர்வ ெதாடர்ச்சிீ ( 

யுதிஷ்டிரன் ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒவ்ெவாரு பணியில் நியமிப்பது; ேவள்விக்கு 
வந்த மன்னர்கள் ெபரும் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டு வருவது; அச்ெசல்வங்கைள 
ஏற்கும் பணியில் துrேயாதனன் இருப்பது; ேவள்வி இனிைமயாக 
ஆரம்பிக்கப்படுவது  
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், 
"பிறகு, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
தனது பாட்டைனயும் 
{பஷ்மைரயும்ீ }, குருைவயும் 
{துேராணைரயும்} அணுகி வழிபட்ட 
பிறகு, பஷ்மrடமும்ீ , 
துேராணrடமும், கிருபrடமும், 
துேராணrன் மகனிடமும் 
{அஸ்வத்தாமனிடமும்}, 
துrேயாதனனிடமும், 
விவிங்சதியிடமும், "இந்த ேவள்வி 
காrயங்களில் நீங்கள் 
அைனவரும் எனக்கு உதவ 
ேவண்டும் .இங்ேக இருக்கும் ெபரும் ெசல்வம் அைனத்தும் 
உங்களுைடயேத .நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ஆேலாசித்து, நீங்கள் 
விரும்பியபடி என்ைன வழிநடத்துங்கள்," என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 ேவள்வியில் நிறுவப்பட்ட பாண்டு மகன்களில் மூத்தவன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, இப்படிச் ெசால்லிவிட்டு, அைனவைரயும் 
அவர்களுக்குத் தகுந்த அலுவல்களில் நியமித்தான் .அவன் 
துட்சாதனைன உணவுத்துைற மற்றும் இன்பம் அனுபவிக்கத்தக்க 
ெபாருட்கைள ேசகrத்தல் ஆகியவற்றில் நியமித்தான் .
அஸ்வத்தாமன் பிராமணர்கைளக் கவனித்துக் ெகாள்ள ேகட்டுக் 
ெகாள்ளப்பட்டான் .மன்னர்கைள பதில் மrயாைதயுடன் 
அைழத்துவர சஞ்சயன் நியமிக்கப்பட்டான் .ெபரும் 
புத்திகூர்ைமயுைடய பஷ்மர்ீ , துேராணர் ஆகிய இருவரும், எது 
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இதுவைர நடந்திருக்கிறது, எது நடக்க ேவண்டும் என்று கவனிக்கும் 
ெபாறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டனர் .ைவரங்கள், தங்கம், முத்துக்கள், 
ரத்தினங்கள் ஆகியவற்ைறக் கவனித்துக் ெகாள்ளவும், 
பிராமணர்களுக்கு பrசுகைள விநிேயாகிக்கவும் கிருபர் 
நியமிக்கப்பட்டார் .அேத ேபால மற்ற மனிதர்களில் புலிகளும் 
ஒவ்ெவாரு அலுவலில் நியமிக்கப்பட்டனர் .வால்ஹிகன், 
திருதராஷ்டிரன், ேசாமதத்தன், ெஜயத்ரதன், நகுலனால் 
அைழத்துவரப்பட்டு, ேவள்வியின் தைலவர்களாக இருந்து 
அைனத்ைதயும் அனுபவித்தனர் .அறவிதிகள் அைனத்ைதயும் 
அறிந்த க்ஷத்தன் என்று அைழக்கப்பட்ட விதுரன், ெசலவுகைளக் 
கவனிப்பவனாக நியமிக்கப்பட்டான் .மன்னர்களிடம் இருந்து 
பrசுகைளயும் கப்பங்கைளயும் வசூலிக்கும் ெபாறுப்ைப 
துrேயாதனன் ஏற்றுக் ெகாண்டான் .உலகத்தின் ைமயமாக இருந்து, 
யாைரச் சுற்றி அைனத்து உலகமும் நகர்ந்து ெகாண்டு 
இருக்கின்றனேவா அந்தக் கிருஷ்ணன், அற்புதமான கனிகைள 
{பலன்கைள} அைடய விரும்பி, தனது சுயவிருப்பத்தின் காரணமாக 
பிராமணர்களின் கால்கைளக் கழுவும் பணிைய ஏற்றுக் 
ெகாண்டான். 
 
 அந்த ேவள்வி மண்டபத்ைதயும், நீதிமானான மன்னன் 
யுதிஷ்டிரைனயும் காண வந்த யாவரும், (எண்ணிக்ைகயில், 
நிைறயில் அல்லது அளவில்( ஆயிரத்துக்குக் குைறயாத 
காணிக்ைககளுடேனேய வந்தனர் .அைனவரும் மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனுக்கு ெபரும் நைகக் குவியல்கைளப் பrசாகக் ெகாண்டு 
வந்து மrயாைத ெசய்தனர் .தங்கள் ெசல்வங்களில் ஒரு பகுதிையப் 
பrசாகக் ெகாண்டு வந்த மன்னர்கள், தாங்கேள குருகுல மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனின் ேவள்விைய முடிக்கும் அளவும் நைககைளக் 
ெகாடுத்ததாக இறுமாந்து இருந்தனர் .ேமலும், ஓ ஏகாதிபதி 
{ஜனேமஜயா}, அந்த சிறப்புமிகுந்த குந்தியின் மகனுைடய ேவள்வி 
மண்டபம், அங்கிருந்த பல அரண்மைனகளாலும், அைதச் 
சூழ்ந்திருந்த பாதுகாவலர்கள் மற்றும் வரீர்களாலும் மிகவும் 
அழகாகக் காட்சியளித்தது .அந்த ேவள்விையக் காண வந்த 
ேதவர்களின் ரதங்கைள முட்டி நின்றன அம்மாளிைககள் .அந்த 
ேவள்விையக் காணவந்த மன்னர்களுக்காகக் கட்டி 
ைவக்கப்பட்டிருந்த மாளிைககள், அங்ேக பிராமணர்களும் 
வசித்ததால் ேதவர்களின் ரதங்கைளப் ேபால இருந்தன .அைவ, 
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ரத்தினங்களாலும், அைனத்துவைக ெசல்வங்களாலும் 
நிரம்பியிருந்தன .கைடசியாக அங்ேக வந்த மன்னர்களும் நன்கு 
அலங்கrக்கப்பட்டு, அைனத்து வைக ெசல்வங்களுடனும் 
அழகுடனுேம இருந்தார்கள் .வருணனுடன் ேபாட்டியிடும் வைகயில் 
ெசல்வம் ெகாண்டிருந்த யுதிஷ்டிரனின் )ராஜசூய (ேவள்வி, ஆறு 
ெநருப்புகளால் வித்தியாசப்படுத்தப்பட்டு, பிராமணர்களுக்கு 
நிைறந்த ெசல்வங்கள் பrசாகக் ெகாடுக்கப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது .
அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} அைனவைரயும் ெபரும் மதிப்பிலான 
பrசுகளாலும் ஒவ்ெவாருவர் விரும்பும் அைனத்து ெபாருட்கைளயும் 
ெகாடுத்து திருப்தி ெசய்தான் .அபrமிதமான அrசி ேசாறாலும், 
அைனத்து வைக உணவுகளாலும், காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு 
வரப்பட்ட நைககளாலும், அங்ேக வந்திருந்த ெபரும் கூட்டம் 
நிைறவாக உபசrக்கப்பட்டது .ேதவர்களும், ேவள்வியின் 
மந்திரங்களாலும், அதன் உச்சrப்புகைளயும் நன்கு அறிந்த 
முனிவர்களால் இடப்பட்ட ஐடா, ெதளிந்த ெநய், ேஹாமம், 
பைடயல்களாலும் மிகுந்த திருப்தியைடந்தனர் .ேதவர்கைளப் ேபால 
பிராமணர்களும் ேவள்விப் பrசுகளாலும், உணவாலும் ெபரும் 
ெசல்வத்தாலும் மிகுந்த திருப்தியைடந்தனர் .நான்கு வைக 
மனிதர்களும் அந்த ேவள்வியால் திருப்தியைடந்து மகிழ்ச்சியில் 
நிைறந்திருந்தனர். 
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(ஆர்க்கியாஹரண பர்வம்( 

பைழயன நிைனவுகூரும் நாரதர்; பஷ்மர் யுதிஷ்டிரனிடம்ீ  மன்னர்களுக்கு 
ஆர்க்கியா ெகாடுக்கக் கட்டைளயிடல்; யுதிஷ்டிரன் யாருக்கு முதலில் 
ஆர்க்கியா ெகாடுப்பது என்று ேகட்டல்; பஷ்மர் கிருஷ்ணனுக்குக் ெகாடுக்கச் ீ
ெசால்லல்; சகாேதவன் முதல் ஆர்க்கியாைவ கிருஷ்ணனுக்கு ெகாடுத்தல்; 
ேசதி நாட்டு மன்னன் ேகாபப்படல்  
 
 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "ேவள்வியின் 
கைடசி நாளில் புனித நீைர 
மன்னன் ேமல் ெதளிக்க 
ேவண்டிய ேநரத்தில், நன்கு 
மதிக்கப்பட ேவண்டிய 
பிராமண முனிவர்கள் 
அைழக்கப்பட்டிருந்த 
மன்னர்களுடன் ேசர்ந்து 
ேவள்வி மண்டபத்தின் உள் 
இைணப்புக்குள் ெசன்றனர் .
அங்ேக வசதியாக அமர்ந்த அந்தச் சிறப்புமிக்க முனிவர்கள் 
நாரதைர தங்களில் முதன்ைமயாகக் ெகாண்டு, அந்த அைறயில் 
ேதவேலாக முனிவர்கைளப் ேபால அமர்ந்திருந்த அந்த முனிவர்கள், 
பிரம்மனின் மாளிைகயில் அம்ந்திருந்த ெதய்வகீ முனிவர்கள் ேபால 
வறீ்றிருந்தனர் .அம்முனிவர்கள் பலதரப்பட்ட தைலப்புகளில் தங்கள் 
ேபச்ைச ஆரம்பித்தனர் .சில காலத்ைத இன்னும் விைரயமாக 
நிைனத்த முனிவர்கள், பிரம்மனின் அைவயில் அமர்திருந்த 
ேதவர்கைளப் ேபாலத் தங்கைள நிைனத்துக் ெகாண்டு விவாதத்ைத 
ஆரம்பித்தனர், "இது இப்படித்தான் ""என்றும், "இது இப்படி இல்ைல'' 
என்றும் "இதுவும் இப்படித்தான் "என்றும் "இது ேவறுமாதிrயாக 
இருக்க முடியாது" என்றும் பலேபர் இப்படித் தங்களுக்குள் 
ேபசிக்ெகாண்டனர்.  
 
 வாதப்ேபார் புrந்து ெகாண்டிருந்தவர்களில் சிலர், தங்கள் 
ேபச்சுத்திறைமயால் பலவனீமான கட்சிைய பலமானதாகவும், 
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பலமானைத பலமற்றதாகவும் ஆக்கினர் .கறித்துண்ைடத் 
தூக்கிெயறியும் ேபாது அைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் பருந்து 
அது ஆகாயத்தில் இருந்து விழுமுன்னேர அைதப் பிடிப்பது ேபால, 
அந்த வாதப் ேபாராளிகள் ெபரும் புத்திசாலித்தனத்துடன் 
எதிராளிகள் ேபச்சில் உள்ள குைறகைளக் கண்டுபிடித்துப் ேபசினர் .
அவர்களில் சிலர் அறவிதிகளிலும், கடும் ேநான்புகளிலும், பல 
உைரகளிலும் நிபுணத்துவம் ெபற்றிருந்ததால் அவர்களது ேபச்சு 
இனிைமயாக இருந்தது .ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, ேவள்வி ேமைட 
ேதவர்களாலும், பிராமணர்களாலும், ெபரும் முனிவர்களாலும் 
சூழப்பட்டும் விண்ணில் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் நட்சத்திரங்கைளப் 
ேபால ெபரும் அழகுடன் இருந்தது .ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, 
யுதிஷ்டிரனின் மாளிைகயில் இருந்த அந்த ேமைடயின் அருகில் 
சூத்திரேரா அல்லது ேநான்பு ேநாற்காதவேரா யாரும் இல்ைல. 
 
 ேவள்வியால் பிறந்த வளைமைய அைடயும் யுதிஷ்டிரனின் 
அதிர்ஷ்டத்ைதக் கண்ட நாரதர், ெபrதும் திருப்தியைடந்தார் .அந்த 
க்ஷத்திrயர்களின் ெபரும் கூட்டத்ைதக் கண்ட நாரத முனிவர், ஓ 
மனிதர்களின் மன்னா {ஜனேமஜயா}, சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தார் .ஓ 
மனிதர்களில் காைளேய {ஜனேமஜயேன}, அவர் {நாரதர்} 
பழங்காலத்தில் பிரம்மனின் மாளிைகயில், *அைனத்து ேதவர்களின் 
உயிர் பகுதிகளும் பூமியில் அவதrத்திருப்பது குறித்து தான் 
ேகள்விப்பட்டைத நிைனத்துப் பார்த்தார் .ஓ குரு குலத்தின் 
மகேன{ஜனேமஜயேன}, அந்தக் கூட்டம் )அவதாரம் ெசய்திருக்கும் (
ேதவர்களின் கூட்டம் என்பைத அறிந்த நாரதர், தனது மனதில் 
தாமைர இதழ் ேபான்ற கண்கைளயுைடய ஹrைய {விஷ்ணுைவ} 
நிைனத்துப் பார்த்தார் .அைனத்துப் ெபாருட்களின் பைடப்பாளியும, 
அைனத்து ேதவர்களிலும் ேமன்ைமயானவனுமான நாராயணன் 
ேதவர்கைள அைழத்து, "பூமியில் நீங்கள் பிறந்து, ஒருவைர ஒருவர் 
ெகான்று, மீண்டும் விண்ணுலகம் வாருங்கள்," என்று கட்டைளயிட்ட 
நாராயணன், அந்த ேதவர்களின் எதிrகைளக் ெகால்பவன், எதிr 
நகரங்கைள அடக்குபவன், தனது வாக்ைகத் தாேன காக்க, 
க்ஷத்திrய குலத்தில் பிறந்திருக்கிறான் என்பைத நாரதர் 
அறிந்திருந்தார் .பிரபஞ்சத்தின் தைலவனான சம்பு என்று 
அைழக்கப்படும் ேமன்ைமயான புனிதமான நாராயணன், 
ேதவர்களுக்கு இப்படிக் கட்டைளயிட்டு, தானும் யது குலத்தில் 
பிறந்து, குலத்ைத தைழக்க ைவப்பதில் முதன்ைமயானவனாக 
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இருந்தான் என்பைதயும்,  ெபரும் நற்ேபறு ெபற்ற அந்தக-விருஷ்ணி 
குலத்தில் {யாதவ குலத்தில்} அவதrத்து, நட்சத்திரங்களுக்கு 
மத்தியில் மின்னும் சந்திரைனப் ேபால இருக்கிறான், என்பைதயும் 
நாரதர் அறிந்திருந்தார் .எதிrகைள வாட்டும் ஹr {விஷ்ணு}, தனது 
கரத்தின் பலத்திற்காக இந்திரனுடன் கூடிய ேதவர்களால் எப்ேபாதும் 
புகழப்படுபவன், மனித உருவத்தில் இந்தப் பூமியில் வாழ்கிறான் 
என்பைதயும் நாரதர் அறிந்திருந்தார் .அந்த சுயபிறப்பாளேன ெபரும் 
பலம் ெகாண்ட இந்த க்ஷத்திrயக் கூட்டத்ைத பூமியில் இருந்து 
எடுத்துக் ெகாள்வான் என்றும், ேவள்வியில் அைனவராலும் 
வழிபடப்படும் எல்ைலயற்ற ேபரறிவாளனான ஹrேய அல்லது 
நாராயணேன ஒப்பற்ற தைலவன் என்றும் அறிந்திருந்தார் .ெபரும் 
புத்திக்கூர்ைமைய ெகாைடயாகக் ெகாண்ட நாரதர், அைனவrலும் 
முதன்ைமயானவர், அறமறிந்தவர், இைவயாவும் நிைனத்துப் 
பார்த்து, அந்த ஞானமுள்ள மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் ேவள்வியில் 
அதிர்ச்சிகர உணர்வுகளுடன் அமர்ந்திருந்தார். 
 
 பிறகு பஷ்மர்ீ , ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனிடம், "ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, ஒவ்ெவாருவrன் 
தகுதிக்ேகற்ப மன்னர்களுக்கு ஆர்க்கியா )மrயாைதக்குrய ெபாருள் (
வழங்கப்படட்டும் .ஓ யுதிஷ்டிரா !ேகள், குரு, ேவள்விப் புேராகிதர், 
உறவினர், ஸ்நாதகர், நண்பர், மன்னர், ஆகிய அறுவரும் ஆர்க்கியா 
ெபற தகுதியுைடயவர்கள் .இவர்களில் யாரும் ஒருவனுடன் ஒரு 
முழு வருடத்திற்கு இருப்பாரானால், அவர் ஆர்க்கியா ெகாடுத்து 
வழிபடத்தகுந்தவேர .இந்த மன்னர்கள் நம்முடன் சில காலமாக 
தங்கி வருகின்றனர் .ஆைகயால், ஓ மன்னா, இவர்கள் 
அைனவருக்கும் ெகாடுக்க இங்ேக ஆர்க்கியா ெகாண்டு 
வரப்படட்டும் .இங்கு இருப்பவர்களிேலேய முதன்ைமயானவருக்கு 
முதல் ஆர்க்கியா ெகாடுக்கப்படட்டும்," என்றார் {பஷ்மீ ர்}. 
 
 பஷ்மrன் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட யுதிஷ்டிரன்ீ , "ஓ 
பாட்டா {பஷ்மேரீ }, ஓ குரு குலத்தவேர, இங்கிருப்பவர்களில் யார் 
முதன்ைமயானவர் என்பைதயும், யாருக்கு நம்மால் ஆர்க்கியா 
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதயும் எனக்குச் ெசால்லும்," என்று 
ேகட்டான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பிறகு, ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, 
சந்தனுவின் மகன் பஷ்மர்ீ , தனது புத்திகூர்ைமயால், கிருஷ்ணேன 
அைனவrலும் முதன்ைமயானவன் என்பைதத் தரீ்மானித்து, 
"(கிருஷ்ணன் என்ற ெபாருளில்(ஒளிர்வனவற்றில் சூrயைனப் ேபால 
)சூrயைனப் ேபால ஒளிர்பவன் (தனது சக்தியாலும், பலத்தாலும், 
வரீத்தாலும் நம்மிைடேய ஒளிர்பவன் அவன் .இந்த நமது ேவள்வி 
ேமைட சூrயனற்ற பகுதியில் சூrயன் இருப்பது ேபால அல்லது 
அைசவற்ற இடத்தில் திடீர்த் ெதன்றைலப் ேபால அவனாேலேய 
பிரகாசமாகவும் மகிழ்ச்சிகரமாகவும் இருக்கிறது," என்றார் .
பஷ்மரால் இப்படிீ  கட்டைளயிடப்பட்டதும், ெபரும் வரீம் ெகாண்ட 
சகாேதவன், அற்புதமான ெபாருட்களின் கலைவயான முதல் 
ஆர்க்கியாைவ விருஷ்ணி குலத்தின் கிருஷ்ணனுக்குக் ெகாடுத்தான் .
கிருஷ்ணனும் முைறப்படி அைத ஏற்றுக் ெகாண்டான் .ஆனால், 
வாசுேதவனுக்கு {கிருஷ்ணனுக்கு} வழங்கப்பட்ட வழிபாடுகைளக் 
கண்டு சிசுபாலனால் தாங்கிக் ெகாள்ள முடியவில்ைல .பலம் 
வாய்ந்த அந்த ேசதி நாட்டு மன்னன், சைபயின் மத்தியில் 
பஷ்மைரயும் யுதிஷ்டிரைனயும் திட்டிீ , அதன்பிறகு வாசுேதவைனப் 
{கிருஷ்ணைன} பழித்தான். 
........................................................................................................................................ 
* பார்க்க: அவதாரங்களின் உயிர்பகுதிகள்  - ஆதிபர்வம் பகுதி-67ஆ 
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சிசுபாலன் நிந்தைன - சபாபர்வம் பகுதி 36  

(ஆர்க்கியாஹரண பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சிசுபாலன் யுதிஷ்டிரைனயும், பஷ்மைரயும்ீ , கிருஷ்ணைனயும் நிந்தித்தல்  
 

 
 
 சிசுபாலன், "ஒ குரு குலத்தவேன {யுதிஷ்டிரா}, இந்த விருஷ்ணி 
{யாதவ} குலத்தவன் {கிருஷ்ணன்},  சிறப்பு மிகுந்த ஏகாதிபதிகளுக்கு 
மத்தியில், தான் ஏேதா மன்னைனப் ேபால கருதிக்ெகாள்ளும் அவன் 
{கிருஷ்ணன்} அரசமrயாைதக்குத் தகுதியற்றவன் .ஓ பாண்டுவின் 
மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, தாமைரேபான்ற கண்கைள உைடயவைன 
{கிருஷ்ணைன} வலிந்து வழிபடும் உனது நடத்ைத தகாதது. 
பாண்டுவின் மகன்கேள, நீங்கள் குழந்ைதகளாக இருக்கிறரீ்கள் .மிக 
நுட்பமான அறத்ைத நீங்கள் அறியவில்ைல. கங்ைகயின் மகன் 
பஷ்மரும்ீ  குைறந்த அறிவுடேனேய இருக்கிறார் .அதனால் தான்  
அறவிதிகைள )உனக்கு இப்படி அறிவுைர வழங்கி (மீறி நடக்கிறார் .
ஓ பஷ்மாீ , உம்ைமப்ேபால அறம் மற்றும் ஒழுக்கத்ைத அறிந்தும் 
விருப்பப்படி {இஷ்டப்படி} நடப்பவன், ேநர்ைமயானவர்கள் மற்றும் 
ஞானவான்களுக்கு மத்தியில் இருந்து விலக்கப்பட ேவண்டியவன் .
ஒரு மன்னனாகக் கூட இல்லாத, தசர்ஹா குலத்தவன் இந்த 
மன்னர்களுக்கு மத்தியில் எப்படி இந்த வழிபாட்ைட ஏற்கலாம்? 
ேமலும் அவன் எப்படி உம்மால் வழிபடப்படலாம்? 
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 ஓ குரு குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, கிருஷ்ணன் 
வயதில் மூத்தவன் என்று நீர் மதிப்பிட்டிருந்தால், இேதா வசுேதவர் 
{கிருஷ்ணனின் தந்ைத} இருக்கிறார், எப்படி அவர் {வசுேதவர்} 
முன்னிைலயில் அவரது மகைன {கிருஷ்ணைன} வழிபடலாம்? 
 
 வாசுேதவைன {கிருஷ்ணைன} உமது நலம் விரும்பியாகேவா 
அல்லது ஆதரவாளனாகேவா மதிப்பிட்டிருந்தால், இேதா துருபதன் 
இருக்கிறான்; எப்படி மாதவன் {கிருஷ்ணன்} (முதல் மrயாைதயான (
வழிபாட்டுக்குத் தகுந்தவனாவான்? 
 
 ஓ குருவின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, கிருஷ்ணைன குருவாக 
மதிக்கிறரீா? துேராணர் இங்கிருக்கும்ேபாது விருஷ்ணி குலத்தவன் 
எப்படி வழிபடப்படலாம்? 
 
 ஓ குருவின் மகேன, கிருஷ்ணைன rத்விஷனாக மதிக்கிறரீா? 
துைவபாயணர் {வியாசர்}இங்கிருக்கும்ேபாது  கிருஷ்ணன் உம்மால் 
எப்படி வழிபடப்படலாம்? 
 
 சந்தனுவின் மகனான கிழவன் பஷ்மன்ீ , விரும்பிய ேபாது, 
சாகும் வரம் ெபற்றவன் {பஷ்மன்ீ } இங்கிருக்கும்ேபாது, ஓ மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, கிருஷ்ணன் உன்னால் ஏன் வழிபடப்பட்டான்? 
 
 ஞானத்தின் அைனத்துக் கிைளகைளயும் அறிந்த வரீன் 
அஸ்வத்தாமன் இருக்கும்ேபாது, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, கிருஷ்ணன் 
உன்னால் ஏன் வழிபடப்பட்டான்? 
 
 மனிதர்களில் முதன்ைமயான மன்னர்களின் மன்னன் 
துrேயாதனனும், பாரத இளவரசர்களின் குருவான கிருபரும் 
இங்கிருக்கும்ேபாது, கிருஷ்ணன் உன்னால் ஏன் வழிபடப்பட்டான்?  
 
 ஓ பாண்டுவின் மகேன {யுதிஷ்டிரா}, கிம்புருஷர்களின் குரு 
துருமைனயும் தாண்டி கிருஷ்ணன் ஏன் வழிபடப்பட்டான்?  
 
 ஒப்பற்ற பஷ்மகனும்ீ , அைனத்து நற்குறிகளும் ெகாண்ட 
மன்னன் பாண்டியனும், மன்னர்களில் முதன்ைமயான ருக்மியும், 
ஏகலவ்யனும், மத்ர மன்னன் சல்யனும்  இங்கிருக்கும்ேபாது, ஓ 
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பாண்டுவின் மகேன {யுதிஷ்டிரா} நீ ஏன் கிருஷ்ணனுக்கு முதல் 
வழிபாட்ைடச் ெசலுத்தினாய்? 
 
 அைனத்து மன்னர்களுக்கு மத்தியில் தனது பலத்ைதக் குறித்து 
கர்வம் ெகாண்ட கர்ணன் ெபரும் பலத்துடன் இருக்கிறான் .பல 
மன்னர்கைளத் தனது ெசாந்த பலத்தால் மட்டுேம ெவன்ற கர்ணன், 
பிராமணர் ஜமதக்ேனயrன் {பரசுராமrன்} விருப்பத்திற்குrய 
சடீனாவான் .ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா} அவைனயும் தாண்டி நீ ஏன் 
முதல் வணக்கத்ைத கிருஷ்ணனுக்குச் ெசலுத்தினாய்?  
 
 மதுைவக் ெகான்றவன் {கிருஷ்ணன்}, ேவள்விப் புேராகிதனும் 
அல்ல, குருவும் அல்ல, மன்னனும் அல்ல .இவற்ைற எல்லாம் 
அறிந்தும், ஓ குருக்களின் தைலவேன {யுதிஷ்டிரேன}, நீ இைதச் 
ெசய்திருக்கிறாய் என்றால் லாப ேநாக்கம்தான் அதற்குக் காரணம் .
ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா} மதுைவக் ெகான்றவனுக்கு {கிருஷ்ணனுக்கு} 
முதல் மrயாைத ெசய்வதுதான் உனது விருப்பெமன்றால், ஏன் 
இத்தைன மன்னர்கைள இங்ேக அைழத்து அவர்கைள 
அவமதித்தாய்? குந்தியின் சிறந்த மகனுக்கு {யுதிஷ்டிரனுக்கு} 
அச்சத்தாேலா அல்லது லாப விருப்பத்தாேலா சமாதானத்தால் 
ெவல்லப்பட்ேடா நாங்கள் கப்பம் கட்டவில்ைல .மறுபுறம் 
ஏகாதிபத்திய மாட்சிைமக்கான அவனது {யுதிஷ்டிரனின்} 
விருப்பத்தில் இருந்த அற ேநாகத்திற்காகேவ ெகாடுத்ேதாம். 
அப்படியிருந்தும் அவன் {யுதிஷ்டிரன்} எங்கைள அவமதித்து 
விட்டான்.  
 
 ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, ேவறு எந்த ெசயலால் எங்கைள 
இவ்வளவு அவமதிக்க முடியும்? அரச லட்சணம் இல்லாத 
கிருஷ்ணனுக்கு கூடியிருக்கும் மன்னர்களுக்கு மத்தியில் முதல் 
மrயாைத வழங்கபட்டைதவிட ேவறு என்ன அவமானம் ேவண்டும்? 
உண்ைமயில், அறத்துக்கான ெபாது மதிப்ைப அைடந்த தர்மனின் 
மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, அைதக் காரணேம இல்லாமல் 
அைடந்திருக்கிறான் .இல்ைலெயன்றால் தகுதியில்லாத 
ஒருவனுக்கு மrயாைத ெசய்து அறத்தின்கண் வழீ்வானா? 
விருஷ்ணி குலத்தில் {யாதவ குலத்தில்} பிறந்த இந்த பாவி 
{கிருஷ்ணன்}, முன்பு நியாயமற்ற முைறயில் மன்னன் 
ஜராசந்தைனக் ெகான்றான்.  
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 யுதிஷ்டிரன் ேநர்ைமையக் ைகவிட்டுவிட்டான். ஆர்க்கியாைவ 
{தரீ்த்தத்ைத} முதலில் கிருஷ்ணனுக்குக் ெகாடுத்து தனது 
அற்பத்தனத்ைதக் காட்டிவிட்டான் .ஆதரவற்ற குந்தியின் மகன்கள் 
{பாண்டவர்கள்}, பயந்தவர்களாகவும், அற்பர்களாகவும் 
இருக்கிறார்கள் .ஓ மாதவா {கிருஷ்ணா}, உனக்கு முதல் மrயாைத 
ெசய்யும் ேபாது, அதற்கு நீ தகுதியில்லாதவன் என்று அவர்களுக்கு 
நீயாவது ெசால்லியிருக்க ேவண்டாமா? ஓ ஜனார்த்தனா 
{கிருஷ்ணா}, அற்பமான இளவரசர்களால் {பாண்டவர்களால்} 
ெகாடுக்கப்படும்ேபாதும், உனக்குத் தகுதியில்லாத மrயாைதைய 
ஏன் நீ ஏற்றாய்? கிைடத்த சுத்திகrக்கப்பட்ட ெநய்ைய தனிைமயில் 
உண்ணும் நாய் ேபால உனக்குத் தகுதியில்லாதைத ஏற்றுக் 
ெகாண்டு ெபரும் மrயாைத கிைடத்துவிட்டதாக நிைனத்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறாய்.  
 
 ஓ ஜனார்த்தனா {கிருஷ்ணா}, இது இந்த ஏகாதிபதிகளுக்கு 
அவமானமில்ைல; மறுபுறம் நீேய குருக்கைள {ெகௗரவர்கைள} 
அவமதித்து இருக்கிறாய் .நிச்சயமாக, ஓ மதுைவக் ெகான்றவேன 
{கிருஷ்ணா}, ஆண்ைம சக்தி இல்லாதவனுக்கு மைனவி எப்படிேயா, 
கண்ணில்லாதவனுக்கு அற்புதமான காட்சி எப்படிேயா, அேத 
ேபாலத்தான் மன்னனல்லாத உனக்கு ெசய்யப்பட்ட அரச வழிபாடும் .
யுதிஷ்டிரன் யார் என்பதும், பஷ்மன்ீ  யார் என்பதும் காணப்பட்டது .
இந்த வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்} யார் என்பது காணப்பட்டது. 
நிச்சயமாக, அவரவர்கள் எப்படிேயா அப்படிேய காணப்பட்டது," 
என்றான் {சிசுபாலன்}. 
 
 இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபசிய சிசுபாலன், தனது அற்புதமான 
இருக்ைகயில் இருந்து எழுந்து, மன்னர்கைளயும் அைழத்துக் 
ெகாண்டு, சைப விட்டு ெவளிேயறினான். 
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(ஆர்க்கியாஹரண பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

யுதிஷ்டிரன் சிசுபாலைனச் சமாதானப்படுத்துவது; பஷ்மர் அைதத் தடுப்பதுீ ; 
கிருஷ்ணனின் ெபருைமைய விளக்குவது;  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பின்பு மன்னன் யுதிஷ்டிரன் 
சிசுபாலனுக்குப் பின்பு விைரவாக ஓடி, சமாதானம் ெசய்யும் 
ெதானியில் இனிைமயான வார்த்ைதகளால், "ஓ பூமியில் தைலவா, 
நீ ெசால்லும் அைனத்தும் உனக்குத் தகுந்ததல்ல .ஓ மன்னா 
{சிசுபாலா}, இது அதிக பாவம் நிைறந்ததும், ேதைவயில்லாத 
ெகாடூரம் நிைறந்ததும் ஆகும் .பஷ்மைர அவமதிக்காேதீ , ஓ மன்னா 
{சிசுபாலா}, அப்படிச் ெசய்யும் காrயம் அறம் சாராதது ஆகும் .இந்த 
மன்னர்கைளப் பார், இவர்கள் அைனவரும் உன்ைன விட வயதில் 
மூத்தவர்கள் .இவர்கள் அைனவரும் கிருஷ்ணனுக்கு ெசலுத்தப்பட்ட 
மrயாைதைய ஏற்றுக் ெகாள்கின்றனர் .அவர்கைளப் ேபால நீயும் 
ெபாறுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். ஓ *ேசதி நாட்டு ஆட்சியாளேன 
{சிசுபாலேன}, பஷ்மர் கிருஷ்ணைன உண்ைமயில்ீ  அறிவார் .
ஆனால், நீ இந்த குரு குலத்தவைர {பஷ்மைரீ } நன்கு அறிய 
மாட்டாய்", என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 இதன்பிறகு பஷ்மர்ீ , "பிரபஞ்சத்தின் பழைமயான 
கிருஷ்ணனுக்கு ெசய்யப்பட்ட மrயாைதைய ஏற்காதவன் ெமலிய 
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வார்த்ைதகளுக்கும் சமாதானத்துக்கும் அருகைதயற்றவனாவான் .
க்ஷத்திrய குல வரீர்களுக்கு தைலவர்களாக இருப்பவர்கள் 
ேபார்களத்தில் இன்ெனாரு க்ஷத்திrயைன ெவன்று, அவைனத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்து, அவைன விடுவித்துவிட்டால், 
அவன் வழீ்த்தப்பட்டவனுக்கு குருவாகிறான் .நான் இந்த சைபயில் 
உள்ள மன்னர்களில், சத்வகுலத்தின் மகனுைடய {கிருஷ்ணனுைடய} 
சக்தியால் ேபார்க்களத்தில் வழீ்த்தப்படாத யாைரயும் நான் 
காணவில்ைல .இங்கிருக்கும் இவன் )கிருஷ்ணன் என்ற ெபாருளில்(, 
கைறபடாத புகழ் ெகாண்டவன், நம்மால் மட்டும் 
வழிபடத்தகுந்தவன் அல்ல .மாறாக, மூன்று உலகங்களாலும் 
வழிபடத் தகுந்தவன் .கணக்கிலடங்கா க்ஷத்திrய வரீர்கள் 
ேபார்க்களத்தில் கிருஷ்ணனால் வழீ்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். 
 
 இந்த எல்ைலயில்லா முழு பிரபஞ்சமும் இந்த விருஷ்ணி 
குலத்தவனாேலேய {யாதவ குலத்தவனாேலேய}  நிறுவப்பட்டது .
ஆைகயாேலேய நாம் மற்றவர்கைளயல்லாமல் இந்தப் 
பைழைமயான சிறந்த கிருஷ்ணைன வழிபடுகிேறாம் .இப்படிச் 
ெசால்வது உனக்குத் தகாது .உனது புrதல் இப்படி இருக்கக்கூடாது .
ஓ மன்னா {சிசுபாலா}, நான் ஞானத்தால் பைழைமயானவர்கள் 
பலருக்காகக் காத்திருந்திருக்கிேறன் .அப்படிப்பட்ட அைனத்து 
ஞானமுள்ேளாரும் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைத நான் ேகட்டிருக்கிேறன் .
அவர்களில் பலர் அைனத்ைதயும் சாதித்த ெசௗrைய 
{கிருஷ்ணைன} மrயாைதயுடன் நிைனக்கிறார்கள் .கிருஷ்ணன் 
பிறந்ததிலிருந்ேத அவனது ெபரும் புத்திகூர்ைம ெகாண்ட 
ெசயல்கைள மக்கள் ேபசி நான் ேகட்டிருக்கிேறன். 
 
 ஓ ேசதியின் மன்னா {சிசுபாலா}, நாங்கள் ஏறுமாறாக மனம் 
ேபான ேபாக்கிேலா அல்லது எங்களுக்கு இருக்கும் 
உறவுநிைலையக் கருத்தில் ெகாண்ேடா அல்லது அவனால் 
{கிருஷ்ணனால்} கிைடக்கும் நன்ைமகளுக்காகேவா ஜனார்த்தனைன 
{கிருஷ்ணைன} வழிபடவில்ைல .அவன் {கிருஷ்ணன்} உலகத்தின் 
நல்லவர்களால் வழிபடப்படுகிறான், அவன் {கிருஷ்ணன்} 
அைனத்துயிர்களின் மகிழ்ச்சிக்குக் காரணமாகவும் இருக்கிறான் .
அவனது {கிருஷ்ணனது} புகழுக்காகவும், வரீத்துக்காகவும், அவன் 
அைடந்த ெவற்றிகளுக்காகவுேம நாங்கள் அவனுக்கு 
{கிருஷ்ணனுக்கு} முதல் மrயாைதைய அளித்ேதாம் .நாங்கள் 
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இச்சைபயில் இருக்கும் இளம் வயதினைரக்கூட கணக்கில் எடுத்துக் 
ெகாள்ளாமல் இல்ைல அைனவrன் அறங்கைளக் காட்டிலும் 
முதன்ைமயானவனாக, முதல் மrயாைதக்குத் தகுதியுைடயவனாக 
ஹrையேய {கிருஷ்ணைனேய} கருதிேனாம் .பிராமணர்களில் 
ஞானத்தாலும், க்ஷத்திrயர்களில் பலத்தாலும்,  ைவசியர்களில் 
ெசல்வத்தாலும், சூத்திரர்களில் மூத்தவனாகவும் இருக்கும் அவன் 
{கிருஷ்ணன்} நமது வழிபாட்டுக்குத் தகுந்தவனாவான். 
 
 ேகாவிந்தனுக்கு {கிருஷ்ணனுக்கு} மrயாைத அளிக்கப்பட்டதில் 
இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன .அைவ ேவதங்களிலும் அதன் 
கிைளகளிலும் உள்ள ஞானமும், அததீ பலமுமாகும் .ேகசவன் 
தனித்துவமானவன் என்பைத உலகத்தில் உள்ள எந்த மனிதரால் 
நிராகrக்க முடியும் .தாராளம், புத்திசாலித்தனம், ேவத ஞானம், 
வரீம், அடக்கம், சாதைனகள், அற்புதமான புத்திகூர்ைம, பணிவு, 
அழகு, உறுதி, மனநிைறவு, ெசழிப்பு ஆகிய அைனத்தும் அச்யுதனில் 
{கிருஷ்ணனில்} தங்கியிருக்கின்றன .ஆைகயால் மன்னர்கேள, தனது 
சாதைனகளுக்காகவும், ஆசானாக, தந்ைதயாக, குருவாக, 
ஆர்க்கியாைவ {தரீ்த்தத்ைத} ெபரும் தகுதி பைடத்த, அைனவrன் 
வணக்கத்திற்கும் உrய கிருஷ்ணனுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் 
இந்த முதல் மrயாைதைய ஏற்பேத உங்களுக்குத் தகும். 
 
 rஷிேகசேன {கிருஷ்ணேன} ேவள்விப் புேராகிதர், அவேன குரு, 
ஒருவrன் மகைள திருமணத்தில் ஏற்கும் தகுதி பைடத்தவன், 
ஸ்நாதகன் {Snataka}, மன்னன், நண்பன் என அைனத்தும் அவேன .
ஆைகயால் அச்யுதன் {கிருஷ்ணன்} நம்மால் வழிபடத்தகுந்தவன் .
கிருஷ்ணேன பிரபஞ்சத்தின் ஆதிமூலமாகவும் .பிரபஞ்சம் எதில் 
கைரயுேமா அதுவுமாக இருக்கிறான் .நிச்சயமாக, பிரபஞ்சத்தில் 
உள்ள அைசவன அைசயாதன ஆகியன கிருஷ்ணனிடம் இருந்ேத 
ேதான்றின .ெவளிப்படுத்தப்படாத மூல காரணம் அவேன )அவ்யாக்த 
பிராக்rதி(, அவேன பைடப்பாளி, அவேன நிைலத்தவன், அைனத்து 
உயிர்களின் காட்சி எல்ைலக்கும் அப்பாற்பட்டவன் .அதனால் 
மங்காப் புகழ் ெகாண்ட அவன் {கிருஷ்ணன்} உயர்ந்த 
வழிபாட்டிற்குத் தகுதியானவேன. 
 
 ேபரறிவு, உணர்வுகளின் ெதாகுப்பு, ஐந்து பூதங்கள், காற்று, 
ெவப்பம், நீர், வானம், பூமி, நால்வைக உயிrனங்கள் )முட்ைடயிட்டு 

RangaRakes tamilnavarasam.com



குஞ்சு ெபாறிக்கும் உயிrனங்கள், முட்ைடயில்லாமல் உயிருள்ள 
குட்டிகைள ஈனும் உயிrனங்கள், ஈரம் ெசறிந்த கழிவுப் 
ெபாருட்களில் உயிர்ெபறும் உயிrனங்கள் {புழு பூச்சிகள்}, 
தாவரவைக ஆகியன (அைனத்தும் கிருஷ்ணனில் 
நிறுவப்பட்டைவேய .சூrயன், சந்திரன், விண்மீன்கூட்டம், ேகாள்கள், 
அைனத்து முக்கிய திைசகள், இைடேயயுள்ள திைசகள், அைனத்தும் 
கிருஷ்ணனில் நிைலத்திருப்பைவ .அைனத்து ேவத ேவள்விகளிலும் 
அக்னிேஹாத்ரம் முதன்ைமயானைதப் ேபால, அைனத்து 
மந்திரங்களிலும் காயத்r முதன்ைமயானைதப் ேபால, மனிதர்களில் 
முதன்ைமயான மன்னர்கைளப் ேபால, நதிகளில் முதன்ைமயான 
கடைலப் ேபால விண்மீன்களில் முதன்ைமயான சந்திரைனப் ேபால, 
பிரகாசமானவற்றில் முதன்ைமயான சூrயைனப் ேபால, 
மைலகளில் முதன்ைமயான ேமருைவப் ேபால, பறைவகளில் 
முதன்ைமயான கருடைனப் ேபால, இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ேமல் 
எல்ைல, கீழ் எல்ைல, பக்கவாடு ஆகியவற்றில் உள்ள 
ேதவர்கைளயும் உள்ளடக்கிய அைனத்து உலகங்களிலும் ேகசவேன 
{கிருஷ்ணேன} முதன்ைமயானவன். 
 
 இந்த சிசுபாலன் சிறுவன் ஆைகயால் இவன் எங்கும் 
எப்ேபாதும் கிருஷ்ணைனக் குறித்து இவ்வாேற ேபசுகிறார்கள் 
என்பைத அறியவில்ைல .உயர் தகுதிைய அைடய விரும்பும் 
ஒருவன் காணும் காட்சிைய இது ேபான்ற ெவளிச்சத்தில் இந்த 
*ேசதி நாட்டு ஆட்சியாளன் {சிசுபாலன்}, அதிலிருக்கும் அறத்ைதக் 
காண மாட்டான். மூத்தவர்களிேலா இைளயவர்களிேலா, 
சிறப்புமிகுந்த பூமியின் தைலவர்களிேலா கிருஷ்ணைன மதிக்காத 
யார் இருக்கிறார்? அல்லது கிருஷ்ணைன வழிபடாத யார்தான் 
இருக்கிறார்கள்? சிசுபாலன் இந்த வழிபாடு தகுதியானது அல்ல 
என்று கருதினால், இவ்விஷயத்தில் அவனுக்கு எது சr என்று 
படுகிறேதா அைதச் ெசய்து ெகாள்ளட்டும்", என்றார் பஷ்மர்ீ . 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
*ேசதி நாடு, பார்க்க: உபrசரன்) எ (வாசு | ஆதிபர்வம்  - பகுதி 63அ, 63ஆ, 63இ 

 
 ெபௗரவ குல மன்னன் உபrசரன், வாசு என்ற ெபயராலும் 

அைழக்கப்பட்டான் .உபrசரன், இந்திரனின் வழிகாட்டுதலின் படி 
அருைமயானதும் மகழ்ச்சியில் திைளக்கும் ேசதி நாட்ைட ஆண்டான். 
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 உபrசரன்)எ(வாசுவுக்கு ெபரும்பலமும் சக்தியும், அளவிடமுடியா 
வரீமும் ெகாண்ட ஐந்து புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் .அந்த ஒவ்ெவாரு 
மகைனயும் தனது அரசாங்கத்தின் ஒவ்ெவாரு பகுதிக்கு பிரதிநிதியாக 
அமர்த்தினான் மன்னன். 
 
 அவனது மகன் விrஹத்ரதா மகதத்துக்கு அதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டு 
மஹாரதன் என்று அைழக்கப்பட்டான் .பிராத்யக்ரஹாவும் மணிவாகனா என்று 
அைழக்கப்பட்ட ெகௗசம்பாவும், மாெவலாவும், ெபரும் வரீம் ெகாண்ட யதுவும் 
அம்மன்னனின் மற்ற மகன்களாவர். 
 
 அந்த ஐந்து மகன்களும் அரசுகைளயும் நகரங்கைளயும் தங்கள் 
ெபயrல் உருவாக்கிக் ெகாண்டு, பல காலங்களுக்கு நீடித்த 
தனிப்பரம்பைரகைள நிறுவினர். 
 
-------------------------------- 
 உபrசரனுக்கும் {உபrசரனின் உயிர்வித்துக்கும்} மீன் உருவில் இருந்த 
அப்சரஸ் அத்rகாவுக்கும் பிறந்த ெபண் குழந்ைதேய சத்தியவதி ஆவாள். 
சத்தியவதிக்கும் பராசர முனிவருக்கும் பிறந்தவேர வியாசர் ஆவார். 
 
 பின்பு சத்தியவதி சந்தனுைவ மணந்து சித்தராங்கதன்,விசித்திரவrீயன் 
என இரு மகன்கைளப் ெபற்றாள் .சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு சித்தராங்கதனும், 
விசித்திரவrீயனும் இறந்தனர்.விசித்திரவrீயனின் இரு விதைவ 
மைனவியர்களான அம்பிகாவும், அம்பாலிகாவும் வியாசரால் கருவுற்று 
திருதராஷ்டிரைனயும், பாண்டுைவயும் முைறேய ெபற்றனர் .பாண்டுவின் 
மைனவி குந்தி பாண்டுவின் ேவண்டுேகாளுக்கிணங்க தர்மேதவனிடம் 
யுதிஷ்டிரைனப் ெபற்றாள். யுதிஷ்டிரேன இங்கு ராஜசூய ேவள்வி 
நடத்துகிறான்.ேவள்வியின் ஆர்க்கியாைவ கிருஷ்ணருக்கு முதல் 
மrயாைதயாக அளிக்கிறான் .கிருஷ்ணனுக்கு அளித்த இந்த முதல் 
மrயாைதையேய இன்ைறய ேசதி நாட்டு மன்னன் சிசுபாலன் 
அவமதிக்கிறான். 
 
 குந்தியின் தந்ைத சூரேசனர்.சூரேசனrன் பிள்ைளகள் குந்தி மற்றும் 
வசுேதவர். சூரேசனர் தனது அத்ைத மகனான குழந்ைதயில்லாத 
குந்திேபாஜனுக்கு குந்திைய குழந்ைதயிேலேய தத்து ெகாடுத்துவிட்டார் .
சூரேசனrன் மகனான வசுேதவருக்கும் ேதவகிக்கும்  பிறந்த எட்டாவது 
குழந்ைதேய கிருஷ்ணன். இந்த கிருஷ்ணருக்ேக யுதிஷ்டிரன் ராஜசூய 
ேவள்வியின் ஆர்க்கியாைவ முதல் மrயாைதயாக அளித்தான். 
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கிருஷ்ணைன எதிர்க்கத் துணிந்த மன்னர்கள்  
- சபாபர்வம் பகுதி 38  

(ஆர்க்கியாஹரண பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சகாேதவன் சினம் தரீப் ேபசுவது; பூமாr ெபாழிவது; அைனத்து 
மன்னர்கைளயும் பாண்டவர்களுக்கும் யாதவர்களுக்கும் எதிராக சிசுபாலன் 
தூண்டுவது  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ெபரும் பலம்வாய்ந்த பஷ்மர்ீ  
இைதச் ெசால்லி முடித்தார் .பிறகு சகாேதவன் (சிசுபாலைனப் 
பார்த்து(, "ேகசிையக் ெகான்ற, ெபரும் சக்தி ெகாண்ட கருப்பு நிற 
கிருஷ்ணைன நான் வணங்குவைதக் காணச் சகியாத மன்னர்கள் 
யாேரனும் இங்ேக இருப்பின், ெபரும் பலவான்களான )சிசுபாலைனப் 
ேபான்ற (அவர்களின் தைலகளில் இந்த எனது பாதம் பதிந்ததாக 
ஆகட்டும் .இைத நான் ெசால்லும்ேபாது,  அப்படிப்பட்ட அவன் 
எனக்குப் ேபாதிய பதிைலச் ெசால்லட்டும் .புத்திகூர்ைமயுள்ள 
மன்னர்கள் வழிகாட்டியாக, தந்ைதயாக, குருவாக இருக்கும் 
கிருஷ்ணனுக்குச் ெசய்யப்பட்ட வழிபாட்ைடயும், ெகாடுக்கபட்ட 
ஆர்க்கியாைவயும் {தரீ்த்தத்ைதயும்} ஏற்கட்டும். 
 
 இப்படி சகாேதவன் தனது பாதத்ைதக் காட்டிய ேபாது, அங்ேக 
இருந்த புத்திசாலித்தனமும், ஞானமும், ெபருைமயும் ெகாண்ட 
பலசாலி ஏகாதிபதிகளில் யாரும் எைதயும் ெசால்லவில்ைல .
சகாேதவனின் தைலயில் பூமாr ெபாழிந்தது .ஒரு அரூபமான குரல் 
"அற்புதம் !அற்புதம் "!என்றது .பிறகு, கருப்பு மானின் ேதாைல 
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அணிந்த கடந்த காலத்ைதயும் எதிர்காலத்ைதயும் ெசால்லும் 
நாரதர், அைனத்து சந்ேதகங்கைளயும் அகற்றுபவர், அைனத்து 
உலகங்கைளயும் அறிந்தவர், கணக்கிலடங்கா உயிர்களுக்கு 
மத்தியில் ெதளிவான ெதானியில், "தாமைரக் கண் கிருஷ்ணைன 
வணங்காத மனிதர்கள் அைசவுள்ளவர்களானாலும் 
இறந்தவர்களாகேவ கருதப்பட ேவண்டும், அவர்களிடம் எப்ேபாதும் 
எந்தச் சந்தர்பத்திலும் ேபசுதல் கூடாது", என்றார் {நாரதர்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "மனிதர்களில் ெதய்வமான 
சகாேதவன், பிராமணர்களுக்கும் க்ஷத்திrயர்களுக்கும் உள்ள 
வித்தியாசத்ைத அறிந்தவன், வழிபடத் தகுந்தவர்கைள வழிபட்டு 
விழாவிைன முடித்து ைவத்தான் .ஆனால், முதல் மrயாைதைய 
கிருஷ்ணன் ஏற்றைத விரும்பாத சுனிதன் )சிசுபாலன்(, அந்த 
எதிrகைள அறுப்பவன், ேகாபத்தால் தாமிரம் ேபாலக் கண்கள் 
சிவக்க, அந்த மனித ஆட்சியாளர்களிடம் {மற்ற மன்னர்களிடம்}, 
"உங்களுக்குத் தைலைமேயற்க நான் இருக்கும்ேபாது, நீங்கள் 
இப்ேபாது என்ன நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? கூடியிருக்கும் 
விருஷ்ணிகளுக்கும் {யாதவர்களுக்கும்} பாண்டவர்களுக்கும் 
எதிராக ேபாrல் வrைசயாக நிற்கலாமா?" என்று ேகட்டான் .பிறகு 
அந்த ேசதிகளில் {ேசதி நாட்டவrல்} காைள {சிசுபாலன்}, 
மன்னர்கைளத் தூண்டிவிட்டு, ேவள்வி நிைறவைடயாமல் தடுப்பது 
எப்படி என்று அவர்களுடன் ஆேலாசைன ெசய்ய ஆரம்பித்தான் .
அந்த ேவள்விக்கு அைழக்கப்பட்டு அங்கு வந்திருந்த ஏகாதிபதிகள் 
அைனவரும், சுனிதைனத் {சிசுபாலைனத்} தங்கள் தைலவனாகக் 
ெகாண்டு, மிகுந்த ேகாபத்துடன் முகம் மங்கி இருந்தனர் .அவர்கள் 
அைனவரும், "யுதிஷ்டிரனால் ெசய்யப்பட்ட ேவள்வியின் கைடசி 
சடங்ைகயும், கிருஷ்ணனுக்கு ெசய்த மrயாைதையயும் மறுப்பின்றி 
நம்மால் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டதாக கருதப்படாது", என்று கூறினர் .
தங்கள் பலத்தின் மீதிருந்த அததீ நம்பிக்ைகயாலும், ேகாபத்தால் 
மதியிழந்ததாலும் அவர்கள் இப்படிப் ேபச ஆரம்பித்தனர் .
தன்னம்பிக்ைகயால் அைசக்கப்பட்டு, தங்களுக்கு ேநர்ந்த 
அவமானத்ைதக் கருதி, அந்த ஏகாதிபதிகள் திரும்பத் திரும்ப 
அைதேய ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களது நண்பர்கள் 
அவர்கைளச் சமாதானப் படுத்த முயற்சித்தாலும், அவர்களது 
முகங்கள் ேகாபத்தால் கர்ஜைன ெசய்யும் சிங்கம் தனது இைரைய 
விரட்டிவிடுவது ேபால விரட்டப்பட்டனர். ெபருங்கடெலன இருந்த 
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மன்னர்கள், கணக்கிலடங்கா அைலகளான தங்கள் துருப்புகளுடன் 
பயங்கரமான ேமாதலுக்குத் தயாராகிறார்கள் என்பைதக் 
கிருஷ்ணன் புrந்து ெகாண்டான். 
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சிசுபாலைன விமர்சித்த பஷ்மர்ீ  - சபாபர்வம் பகுதி 39  

(சிசுபால வத பர்வம்( 

மன்னர்கள் சினமாவைதக் கண்ட யுதிஷ்டிரன் பஷ்மrடம்ீ  ஆேலாசைன 
ேகட்பது; பஷ்மர் யுதிஷ்டிீ ரனுக்கு சமாதானம் கூறி, சிசுபாலைனயும் மற்ற 
மன்னர்கைளயும் விமர்சிப்பது; 
 
 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "அந்தப் ெபரும் 
கூட்டமான மன்னர்கள் பிரபஞ்ச 
அழிவின் ேபாது காற்றால் 
ெகாந்தளிக்கப்படும் கடெலன 
ேகாபத்தில் ெகாந்தளிப்பைதக் 
கண்ட யுதிஷ்டிரன், அந்தக் 
குருகுல ெபரும்பாட்டனிடம் 
{பஷ்மrடம்ீ }, எதிrகைளக் 
ெகால்லும் புருஹிதன் 
)இந்திரன் (ெபரும் சக்தி பைடத்த 
பிரகஸ்பதியிடம் ெசால்வது 
ேபால அந்தப் புத்திசாலி 
மனிதர்களின் தைலவரான முதிர்ந்த பஷ்மrடம்ீ , "இந்தக் 
கடல்ேபான்ற மன்னர்க்கூட்டம் ேகாபத்தால் ெகாந்தளிக்கிறது .ஓ 
பாட்டா {பஷ்மாீ }, நான் இக்காrயத்தில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் 
என்று எனக்குச் ெசால்லுங்கள் .ஓ பாட்டா, எனது ேவள்வி 
தைடபடாதவாறும், எனது குடிகளுக்குக் காயம் ஏற்படாதவாறும் 
நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?" என்று ேகட்டான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 அறவிதிகைள அறிந்த நீதிமானான மன்னன் யுதிஷ்டிரன் 
இைதச் ெசான்னதும், குருக்களின் பாட்டன் பஷ்மர்ீ , "அஞ்சாேத, ஓ 
குருக்களின் புலிேய {யுதிஷ்டிரேன}, நாயால் சிங்கத்ைதக் ெகால்ல 
முடியுமா? இதற்கு முன்ேப நான் வழிையக் கண்டுபிடித்துவிட்ேடன் .
அது நன்ைமயானதாகவும் வசதியான ெசயலாகவும் இருக்கும். 
தூங்கும் சிங்கத்திைன நாய்கள் கூட்டமாகச் ெசன்று குைறப்பைதப் 
ேபால,  இந்தப் பூமியின் அதிபதிகள் {மன்னர்கள்} ெசய்கின்றனர் .
உண்ைமயாகேவ, ஓ குழந்தாய் {யுதிஷ்டிரா}, சிங்கத்தின் முன் 
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நிற்கும் நாய்கள் ேபாலேவ, இவர்கள் {இந்த ஏகாதிபதிகள்} 
ேகாபத்தில், தூங்கும் விருஷ்ணி {யாதவ} குலத்தின் சிங்கத்தின் 
{கிருஷ்ணனின்} முன்பு நின்று ெகாண்டு குைறத்துக் 
ெகாண்டிருக்கின்றனர் .அச்யுதன் {கிருஷ்ணன்} இப்ேபாது தூங்கும் 
சிங்கமாக இருக்கிறான் .அவன் விழிக்கும் வைர, இந்தச் ேசதியின் 
தைலவன் {சிசுபாலன்}, இந்த மனிதர்களில் சிங்கம் {சிசுபாலன்}, 
இந்த ஏகாதிபதிகைளச் சிங்கங்கள் ேபால காட்சி அளிக்க 
ைவக்கிறான் .ஓ குழந்தாய் {யுதிஷ்டிரா}, ஓ ஏகாதிபதிகளில் 
முதன்ைமயானவேன {யுதிஷ்டிரேன}, குைறந்த புத்தியுைடய இந்த 
சிசுபாலன், பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவுடன் முரண்பட்டு, தன்னுடன் 
ேசர்த்து இந்த மன்னர்கைளயும், யமனின் உலகத்திற்கு அைழத்துப் 
ேபாக விரும்புகிறான் .ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, உறுதியாக விஷ்ணு, 
தனது சக்திகளில் ஒன்றான சிசுபாலைனத் தனக்குள் எடுத்துக் 
ெகாள்ள விரும்புகிறார் .ஓ புத்திசாலி மனிதர்களின் தைலவேன 
{யுதிஷ்டிரா}, ஓ குந்தியின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, ேசதி மக்களின் 
மன்னனான இந்தத் தயீ மனம் பைடத்தவனும், மற்ற 
ஏகாதிபதிகளும், ேவண்டுெமன்ேற தவறான வழியில் ெசல்ல 
நிைனக்கின்றனர் .உண்ைமயில் இந்த மனிதர்களில் புலி {சிசுபாலன்} 
தன்னுடன் அைழத்துச் ெசல்ல நிைனக்கும் இவர்களும் இந்தச் 
ேசதியின் மன்னைனப் ேபாலேவ ேவண்டுெமன்ேற தவறான 
வழியில் ெசல்ல நிைனக்கின்றனர் .ஓ யுதிஷ்டிரா மாதவேன 
{கிருஷ்ணேன} பைடப்பாளி, அேத ேபால அவேன மூன்று உலகில் 
இருக்கக்கூடிய நான்கு வைகயான அைனத்து உயிர்கைளயும் 
அழிப்பவனுமாவான்," என்றார் பஷ்மர்ீ . 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பிறகு அந்தச் ேசதியின் 
ஆட்சியாளன் {சிசுபாலன்}, பஷ்மrன் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டுீ , 
அவrடம், ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, கடினமான வார்த்ைதகைளப் 
ேபசினான். 
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சிசுபாலன் ெசான்ன கிழட்டு அன்னத்தின் கைத  
- சபாபர்வம் பகுதி 40  

(சிசுபால வத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சிசபாலன் பஷ்மைர ஏசுவதுீ ; கிழட்டு அன்னத்தின் கைத ெசான்னது; 
 

 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார் {பஷ்மைர ீ
சிசுபாலன் திட்டுவது}, 
"உனது {குரு}குலத்தின் 
புகழற்ற கிழப் பாவிேய 
{பஷ்மேரீ }, எண்ணற்ற 
ேபாலிப் பயங்கரங்கைளயும் 
காட்டி இந்த ஏகாதிபதிகைள 
மிரட்ட உனக்கு ெவட்கமாக 
இல்ைல! குருக்களின் முதன்ைமயான நீ, வாழ்வின் மூன்றாம் 
நிைலயில் {பிரம்மச்சrயம்} வாழ்ந்து ெகாண்டு, அறம் குறித்து 
விrந்த ஆேலாசைனைய வழங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறரீ் .ஒரு படகு 
மற்ெறாரு படகுடன் கட்டப்பட்டது ேபால, ஒரு குருடன் இன்ெனாரு 
குருடைனத் ெதாடர்வைதப் ேபால, குருக்கள் {குரு குலத்தவர்கள்} 
உன்ைனத் தங்கள் வழிகாட்டியாகக் ெகாண்டுள்ளனர். புதனைனக் 
{Putana} ெகான்றான் என்றும் இன்ன பிறச் ெசயல்கைளச் ெசய்தான் 
என்றும் இவைன (கிருஷ்ணைனப் (பற்றிச் ெசால்லி ேமலும் ஒரு 
முைற எங்கள் இதயங்கைளக் காயப்படுத்தியிருக்கிறாய். 
 
 ேகசவைனப் {கிருஷ்ணைன} புகழ விரும்பி இப்படி 
முரட்டுத்தனமாகவும் முட்டாள்த்தனமாகவும் ேபசும் உனது நாக்கு 
நூறு துண்டுகளாகப் பிளக்காதது ஏன்? குைறந்த புத்தியுைடய 
மனிதர் கூட திட்ட விரும்பும் ஒரு மாட்டு இைடயைன, ஞானத்தில் 
ேமன்ைமயான நீ எப்படிப் புகழ விரும்புகிறாய்? குழந்ைதயாக 
இருந்த கிருஷ்ணன் ஒரு பிணந்தின்னிக்கழுைகக் ெகான்றதிலும் 
அல்லது ேபார்க்கைலயில் நிபுணத்துவம் இல்லாத அஸ்வைனயும், 
rஷபைனயும் அவன் {கிருஷ்ணன்} ெகான்றதிலும் என்ன 
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குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் இருக்கிறது? ரதம் என்ற அைசயாத ஒரு 
துண்டு மரத்ைத இவன் உைதத்துக் கீேழ தள்ளினான் என்றால், ஓ 
பஷ்மாீ , அதில் என்ன அற்புதம் இருக்கிறது? ஓ பஷ்மாீ , எறும்புப் 
புற்று ேபால இருக்கும் ேகாவர்தன மைலைய இவன் ஒரு வாரம் 
தாங்கியதில் என்ன குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சம் இருக்கிறது? 'ஒரு 
மைலயின் ேமல் விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நிைறய 
உணைவ உண்டான்' என்று நீர் ெசால்லும்ேபாதுதான் அதிக 
ஆச்சrயமாக இருக்கிறது .ஆனால், அறவிதிகைள அறிந்த நீ, 
கம்சனின் உணைவ உண்டு, அவைனேய {கம்சைனேய} ெகான்ற 
இவனது {கிருஷ்ணனது} தயீ ெசயைல ெபரும் சாதைனயாக 
நிைனக்கிறாய். 
 
 குருகுலத்தின் புகழற்றவேன {பஷ்மேனீ }, அறவிதிகள் குறித்து 
நீ அறியாைமயுடன் இருக்கிறாய் .ஞானமுள்ேளார் ேபச்ைச நீ 
ேகட்டதில்ைலயா? நான் உனக்கு இப்ேபாது என்ன ெசால்வது? 
அறம்சார்ந்த ஞானமுள்ேளார், ேநர்ைமயானவர்களிடம், யாrடம் 
நாம் உணைவப் ெபறுகிேறாமா, யாrன் நிழலில் இருக்கிேறாேமா 
அந்தப் ெபண்களிடமும், பசுக்களிடமும், பிராமணர்களிடமும் உனது 
ஆயுதத்ைதத் தூக்காேத என்று ெசால்வார்கள் .ஓ பஷ்மாீ , இந்தப் 
படிப்பிைனகள் எல்லாவற்ைறயும் நீ தூக்கிெயறிந்துவிட்டாய் .ஓ 
குரு குலத்தின் புகழற்றவேன {பஷ்மாீ }, ேகசவைனப் 
{கிருஷ்ணைனப்} புகழ விரும்பி, எனது முன்னிைலயில் ஏேதா நான் 
எைதயும் அறியாதவைனப் ேபால அவன் {கிருஷ்ணன்} 
ேமன்ைமயானவன் என்றும் ெபருைம வாய்ந்தவன் என்றும் 
பிதற்றுகிறாய் .உனது வார்த்ைதயால், ஓ பஷ்மாீ , ெபண்ைணயும், 
வழிபடத்தகுந்த பசுைவயும் ெகான்றவைன {கிருஷ்ணைனப்} 
புகழ்வதில் என்ன ெபrய பாடத்ைத அறிய முடியும்? ஓ பஷ்மாீ , 
இப்படிப்பட்டவன் {கிருஷ்ணன்} எப்படி புகழ்ச்சிக்குத் 
தகுதியுைடயவனாக இருப்பான்? "இவேன {கிருஷ்ணேன} 
ஞானமுள்ேளாrல் முதன்ைமயானவன், இவேன பிரபஞ்சத்தின் 
தைலவன் "என்ற உனது வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு ஜனார்த்தனன் 
{கிருஷ்ணன்} இைதெயல்லாம் உண்ைம என்று 
நம்பிவிடப்ேபாகிறான். ஆனால் நிச்சயமாக, இைவெயல்லாம் 
ெபாய்ேய .புகழ்ந்து பாடுபவனின் வrகள், அது அடிக்கடிப் 
பாடப்பட்டாலும், அைதப் பாடுபவன் மீது எந்த அபிப்பிராயத்ைதயும் 
ஏற்படுத்தாது. 
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 ஒவ்ெவாரு உயிrனமும் பூலிங்கப் பறைவப் (சிங்கத்தின் 
பற்களுக்கிைடேய இருக்கும் இைறச்சிைய உண்பது (ேபால தனது 
மனப்ேபாக்கின் படி நடக்கின்றன .இந்த உனது  மனப்ேபாக்கு 
காrயம் சார்ந்தேத .அதில் சிறிது சந்ேதகமும் இல்ைல .உன்ைன 
வழிகாட்டியாக ஏற்றுக் ெகாண்டு, கிருஷ்ணைன வழிபாட்டுக்குத் 
தகுந்தவன் என்று கருதும் பாண்டுவின் மகன்கள் பாவகர 
மனப்ேபாக்ைகேய ெகாண்டுள்ளனர் .அறவிதிகள் அறிந்தும், நீ 
ஞானமுள்ேளார் பாைதயில் இருந்து விழுந்துவிட்டாய் .ஆைகயால் 
நீயும் பாவிேய .ஓ பஷ்மாீ , தன்ைன அறம்சார்ந்தவனாகவும், 
ஞானத்தில் ேமன்ைமயானவனாகவும் கருதும் ஒருவன், 
அறேநாக்கங்களில் இருந்து இப்படி விலகிச் ெசல்வானா? நீதியின் 
வழிகைள நீ அறிந்திருந்தால், ஞானத்தால் நீ 
வழிகாட்டப்பட்டிருந்தால், நீ அருளப்பட்டிரு .ஓ பஷ்மாீ , ஞானத்திலும் 
அறத்திலும் கர்வம் ெகாண்டிருக்கும் உன்னால் ஏன், ேவறு 
ஒருவனிடம் இதயத்ைத ைவத்திருந்த அறம்சார்ந்த ெபண்ணான 
*அம்பா கடத்திச் ெசல்லப்பட்டாள்? உன்னால் ெகாண்டு வரப்பட்டும், 
அந்தப் ெபண்ணின் {அம்பாவின்} நிைலைய அறிந்த ேநர்ைமயான 
அறவழிகளுக்குக் கட்டுப்பட்ட உனது தம்பி விசித்திரவrீயன் 
அவைள {அம்பாைவ} திருமணம் ெசய்து ெகாள்ளவில்ைல .அறம் 
குறித்து சுயபுராணம் பாடும் உனது கண்களுக்கு எதிrேலேய, உனது 
தம்பியின் விதைவ மைனவிகள் {அம்பிகா, அம்பாலிகா} 
அடுத்தவrடம் {வியாசrடம்} பிள்ைளகள் ெபற்றனேர அது 
ேநர்ைமயா வழிதானா? இதில் அறம் எங்ேக இருக்கிறது, ஓ பஷ்மாீ ? 
உனது அறியாைமயாலும், ஆண்தன்ைமயற்ற நிைலயாலும் ஏற்ற 
இந்த பிரம்மச்சrயம் கனியற்றதாகும் .அறவிதிகைள அறிந்தவேன 
{பஷ்மேனீ }, உனது நற்ேபைற நான் காணவில்ைல .நீதிகைள இந்த 
வழிகளில் விவரமாக எடுத்துக் கூறும் நீ ெபrயவர்களுக்காகக் 
காத்திருந்திருக்க மாட்டாய் .வழிபாடு, பrசு, கல்வி, ேவள்விகள் 
ஆகிய அைனத்தும் தகுதியால் ஒரு பங்கு அல்ல, ஒரு மகைனப் 
ெபறுவதில் பதினாறில் ஒரு பங்குகூட இைவ அைனத்தும் ேசர்ந்து 
ஈடாகாது .ஓ பஷ்மாீ , கணக்கற்ற ேநான்புகளால் கிைடக்கும் 
தகுதியும், ேநான்புகள்களால் கிைடக்கும் தகுதியும் ஒருவன் 
பிள்ைளயற்று இருந்தால் கனியற்றதாகிவிடுகிறது .நீ 
பிள்ைளயற்றவன், கிழவன், ேபாலி நீதிகைள உைரப்பவன் .
கைதகளில் வரும் அன்னப்பறைவ ேபால, இப்ேபாது உனது 
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உறவினர்கள் ைகயாேலேய நீ சாகப் ேபாகிறாய் .
ஞானம்பைடத்ேதார் இைத முதலிேலேய ெசால்லியிருக்கின்றனர். நீ 
ேகட்பதற்காக அைத முழுைமயாகச் ெசால்கிேறன். 
 
 பழங்காலத்தில் ஒரு கிழட்டு அன்னப்பறைவ ஒரு 
கடற்கைரயில் வாழ்ந்தது .எப்ேபாதும் நீதிையப் ேபசி, ஆனால் 
நடத்ைதயில் ேவறு விதமாக இருந்து, தனது இறகுகள் முைளத்த 
குலத்திற்கு பாடம் நடத்தியது" .அறம் பயில், பாவம் ைகவிடு' என்ற 
வார்த்ைதகைளேய மற்ற பறைவகள் அதனிடம் இருந்து அடிக்கடி 
ேகட்டன .அந்த முட்ைடயிடும் இனம்சார்ந்த பறைவகள், கடலில் 
உலவிக் ெகாண்டு, ஓ பஷ்மாீ , அந்தக் கிழட்டுப் பறைவக்காக உணவு 
ெகாண்டு வந்தன என்று நாம் ேகள்விப் படுகிேறாம் .ஓ பஷ்மாீ , 
அந்தப் பறைவகள் அைனத்தும், தங்கள் முட்ைடகைள அந்த முதிய 
பைறைவயின் காவலில் ைவத்துவிட்டு, கடலின் நீருக்குள் குதித்து 
உணவு ேதடின .அந்த பாவியான கிழட்டு அன்னப்பறைவ, தனது 
நலனில் மட்டும் அக்கைற ெகாண்டு, முட்டாள்த்தனமாகத் தன்ைன 
நம்பிக் ெகாண்டிருக்கும் மற்ற பறைவகளின் முட்ைடகைளத் 
தின்றது .சிறிது காலம் கழித்து, முட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 
குைறந்தைத ஒரு ஞானமுள்ள பறைவ கண்டது .ஒரு நாள் இந்தக் 
காrயத்ைதத் தனது கண்களாேலேய கண்டது .அந்தக் கிழட்டு 
அன்னப்பறைவயின் இந்தப் பாவகரச் ெசயைலக் கண்ட அந்தப் 
பறைவ, மற்ற பறைவகளிடம் ெசன்று துயருடன் ேபசியது .பிறகு, ஓ 
குருக்களில் சிறந்தவேன, அந்தப் பறைவகள் அைனத்தும் அந்தக் 
கிழட்டுப் பறைவயின் தயீ ெசயைலக் கண்டு, அந்தப் ேபாலி 
நடத்ைதயுள்ள பாவிைய அணுகி, அைதக் ெகான்றன. 
 
 உனது நடத்ைதயும், ஓ பஷ்மாீ , அந்தக் கிழட்டு 
அன்னப்பறைவையப் ேபாலேவ இருக்கிறது .அந்த 
அன்னப்பறைவகள் கிழட்டு அன்னப்பறைவையக் ெகான்றது ேபால 
ேகாபத்தில் இருக்கும் இந்தப் பூமியின் அதிபதிகள் உன்ைனக் 
ெகான்று விடுவார்கள் .புராணங்கைள அறிந்த மனிதர்கள், ஓ 
பஷ்மாீ , இது சம்பந்தமாக ஒரு பழெமாழிையச் ெசால்வார்கள் .நான், 
ஓ பாரதா {பஷ்மாீ } அைதத் திரும்பச் ெசால்கிேறன் .அது இதுதான்  :
ஓ இறகுகளால் உன்ைனத் தாங்குபவேன, உனது இதயம் 
)ஆைசகளால்( பாதிக்கப்பட்டுள்ளது .இருப்பினும் நீ )அறத்ைத (
ேபாதிக்கிறாய்; ஆனால், முட்ைடகைள உண்ணும் இந்தப் பாவகர 
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காrயம் உனது ேபச்ைச மீறிய ெசயலாக இருக்கிறது "!என்றான் 
{சிசுபாலன்}. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
*அம்பா கடத்திச் ெசல்லப்பட்டாள்? 
பார்க்க  {ெசாடுக்கவும்}:காசியில் நடந்த சுயம்வரம் | ஆதிபர்வம் - பகுதி 102 
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மூர்க்கமாகக் குதித்த பமன் ீ - சபாபர்வம் பகுதி 41  

சிசபாலன் ஜராசந்தனின் மரணத்ைதச் சுட்டிக் காட்டி கிருஷ்ணன், பமன்ீ , 
அர்ஜுனன் ஆகிேயாைர இகழ்வது; பஷ்மைரப் ெபண்தன்ைம உள்ளவர் என்றுீ  
வைசபாடுவது; இைதெயல்லாம் ேகட்ட பமன் ேகாபத்தால் மூர்க்கத்தனமாகக் ீ
குதிக்க எத்தனிப்பது; பஷ்மர் அைதத் தடுப்பதுீ ; சிசுபாலன் அசட்ைடயாக 
அைதப் பார்ப்பது; பஷ்மர் பமனுக்கு ஆேலாசைனகள் கூறுவதுீ ீ ;  
 

 
 
 சிசுபாலன் ெசான்னான், " 'இவன் ஒரு அடிைம' என்று ெசால்லி 
கிருஷ்ணனுடன் ேபாrட விரும்பாத ெபரும்பலம் வாய்ந்த மன்னன் 
ஜராசந்தன் எனது உயர்ந்து மதிப்புக்குத் தகுதி வாய்ந்தவராக 
இருந்தார் .ஜராசந்தனின் மரணத்ைதப் ெபாறுத்தவைர ேகசவன் 
{கிருஷ்ணன்} ெசய்த காrயத்ைதயும், பமனும் அர்ஜுனனும் ெசய்தீ  
காrயங்கைளயும் யார்தான் சr என்று புகழ்வார்கள்? முைறயற்ற 
வாயில் வழியாக நுைழந்து, பிராமணர்களாக ேவடம் பூண்டு, 
மன்னன் ஜராசந்தனின் பலத்ைதக் கிருஷ்ணன் கண்டான் .அந்த 
ஏகாதிபதி {ஜராசந்தன்} பாதங்கைளக் கழுவ நீர் ெகாடுத்தேபாது, 
அதன் பிறேக தனது பிராமண ேவடத்ைத அறம்சார்ந்து 
ெவளிப்படுத்தினான்.  
 
 ஓ குரு குலத்தாேன {பஷ்மாீ }, கிருஷ்ணன், பமன்ீ , அர்ஜுனன் 
ஆகிேயாைர ஜராசந்தன் உண்ணும்படி ேகட்டுக் ெகாண்ட ேபாது, 
இந்த கிருஷ்ணன் தான் அந்த ஏகாதிபதியின் {ஜராசந்தனின்} 
ேகாrக்ைகைய நிராகrத்தான் .இந்த முட்டாள் {கிருஷ்ணன்} காட்டிக் 
ெகாள்வது ேபால, இவன் தான் {கிருஷ்ணன்தான்} பிரபஞ்சத்தின் 
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தைலவன் என்றால், இவன் ஏன் தன்ைன பிராமணனாக 
கருதவில்ைல? இருப்பினும் இந்தக் காrயம் எனக்கு 
ஆச்சrயத்ைதத்தான் ஏற்படுத்துகிறது .நீ என்னதான் பாண்டவர்கைள 
ஞானமற்ற வழியில் நடத்திச் ெசன்றாலும், அவர்கள் உன்ைன 
ேநர்ைமயானவனாகேவ மதிக்கின்றனர் .ஓ பாரதா {பஷ்மாீ }, ெபண் 
தன்ைமயுள்ளவனும், கிழவனுமான உன்ைன எல்லா 
காrயங்களுக்கும் வழிகாட்டியாகப் ெபற்றவர்கள் இைத 
ஆச்சrயமாக நிைனக்காமல் இருக்கலாம்". 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "சிசுபாலனின் இந்தக் கடும் 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அந்த ெபரும் பலம் வாய்ந்த மனிதர்களில் 
முதன்ைமயான ெபரும் சக்தி ெகாண்ட பமேசனன் ெபீ ரும் ேகாபம் 
ெகாண்டான் .இயற்ைகயிேலேய ெபrதான அவனது கண்கள் 
ேமலும் விrந்து, தாமைர இைலகைளப் ேபால அகன்றது .அது, 
ேகாபத்தால் தாமிரம் ேபான்று சிவந்திருந்தது .அங்ேக கூடியிருந்த 
ஏகாதிபதிகள் அவனுைடய {பமனுைடயீ } ெநற்றியில் மும்மடங்கு 
உயரமான மைலகளுக்கு மத்தியில் ஓடும் கங்ைகயின் நீரூற்ைறப் 
ேபான்ற மூன்று சுருக்கங்கைளக் கண்டனர் .பமேசனன் தனது ீ
பற்கைள நரநரெவன்று ேகாபத்தால் கடித்த ேபாது, அந்த 
ஏகாதிபதிகள் அவனது {பமனதுீ } முகத்தில், யுக முடிவில் அைனத்து 
உயிைரயும் விழுங்கக் காத்திருக்கும் மரணத்தின் பிரதிபலிப்ைபக் 
கண்டனர் .ெபரும் மேனா சக்தி ெகாண்ட அந்த வரீன் {பமன்ீ } 
மூர்க்கமாகக் குதிக்கத் தயாரான ேபாது, அந்த பலம் வாய்ந்த 
கரங்கள் ெகாண்ட பஷ்மர்ீ , மகாேசனைன )ேதவர்கள் தளபதி (
{முருகைனப்} பிடித்துக் ெகாண்ட மகாேதவன் {சிவன்} ேபால 
அவைனப் {பமைனப்ீ } பிடித்துக் ெகாண்டார் .ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, 
பமனின் ேகாபத்ைத குீ ருக்களின் பாட்டனான பஷ்மர் பல நல்ல ீ
ஆேலாசைனகள் ெகாடுத்து அடக்கினார் .அந்த எதிrகைளத் 
தண்டிக்கும் பமனால்ீ , கண்டங்கைள மீறாதக் கடைலப் ேபால 
பஷ்மrன் வார்த்ைதகைளத் தட்ட முடியவில்ைலீ  .ஆனால், ஓ 
மன்னா {ஜனேமஜயா}, பமன் ேகாபமாகீ  இருந்தாலும், ஆண்ைமயுடன் 
வரீம் ெகாண்ட சிசுபாலன், பயத்தால் நடுங்கவில்ைல .பமன்ீ  
அடிக்கடி மூர்க்கமாகக் குதிக்கத் தயாரானாலும், சிறு விலங்கின் 
ேகாபத்ைத அசட்ைட ெசய்யும் சிங்கம் ேபால, சிசுபாலன் ஒரு 
நிைனைவக் கூட அவைன {பமைனக்ீ } குறித்து நிைனக்கவில்ைல .
அந்த பலம் வாய்ந்த ேசதி மன்னன், பயங்கர வரீம் ெகாண்ட பமன்ீ  
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ேகாபத்துடன் இருப்பைதக் கண்டு சிrத்துக் ெகாண்ேட, "அவைன 
{பமைனீ } விடு, ஓ பஷ்மாீ ! இந்த ஏகாதிபதிகள் அைனவரும் அவன் 
{பமன்ீ } எனது வரீத்தால், ெநருப்பில் விழுந்த பூச்சிேபால ெபாசுங்கிப் 
ேபாவைதக் காணட்டும் "என்றான் .ேசதி நாட்டு ஆட்சியாளனின் 
{சிசுபாலனின்} இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட குருக்களில் 
முதன்ைமயான, புத்திசாலி மனிதர்களின் தைலவரான பஷ்மர்ீ , 
பமனிடம் இந்த வார்த்ைதகளில் ேபசினார்ீ . 
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சிசுபாலனின் பிறப்பு மர்மம்  - சபாபர்வம் பகுதி 42  

(சிசுபால வத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

பஷ்மர்ீ , சிசபாலன் பிறந்த ேபாது மூன்று கண்கள் மற்றும் நான்கு கரங்களுடன் 
பிறந்ததாகக் கூறுவது; யாருைடய மடியில் ைவக்கும்ேபாது அவனது 
ேதைவக்கு அதிகமான உறுப்புகள் விழுகின்றனேவா அவேன சிசுபாலனின் 
ெகாைலயாளி என்று ஒரு அரூபக் குரல் ெசால்வது; கிருஷ்ணன் மடியில் 
ைவக்கும் ேபாது அவ்வுறுப்புகள் விழுவது; சிசுபாலனின் தாய் கிருஷ்ணனிடம் 
வரம் ேகட்பது; சிசுபாலனின் நூறு பிைழகைளப் ெபாறுப்பதாக கிருஷ்ணன் 
உறுதி கூறுவது; 
 
 பஷ்மர்ீ  ெசான்னார், "ேசதி 
{ேசதி நாட்டின்} மன்னனின் 
குலத்தில் சிசுபாலன் மூன்று 
கண்களுடனும் நான்கு 
கரங்களுடனும் பிறந்தான். அவன் 
{சிசுபாலன்} பிறந்ததும், கழுைதக் 
குரலில் கதறி ஊைளயிட்டான் .
இதனால் அவனது {சிசுபாலனது} 
தந்ைதயும் தாயும் 
உறவினர்களும் அச்சத்தால் 
படிக்கப்பட்டனர்ீ  .இந்த 
இயல்புக்குமிக்க சகுனங்கைளக் 
கண்ட அவனது {சிசுபாலனது} 
ெபற்ேறார் அவைனக் ைகவிடத் தரீ்மானித்தனர் .ஆனால், ஒரு 
அரூபமான குரல், அந்த ேநரத்தில் ஒலித்து, துயரத்தில் 
மூழ்கியிருந்த மன்னனிடம், அவனது மைனவி, அைமச்சர்கள் 
புேராகிதர் ஆகிேயார் முன்னிைலயில், "ஓ மன்னா, இந்த உனது 
மகன், நற்ேபறு ெபற்றவனாகவும், பலத்தில் ேமன்ைமயானவனுமாக 
இருப்பான் .ஆைகயால் நீ அச்சப்பட ேவண்டாம் .கவைலயில்லாமல் 
இந்தக் குழந்ைதைய {சிசுபாலைன} நீ வளர்த்து வா .அவன் 
(குழந்ைதப் பருவத்திேலேய (இறந்து ேபாக மாட்டான் .அவனது 
காலம் {இறப்பு} இன்னும் வரவில்ைல .ஆயுதங்களால் இவைன 
{சிசுபாலைன} ெகால்லப் ேபாகிறவனும் ஏற்கனேவ பிறந்துவிட்டான்" 
என்றது {அந்த அரூபமான குரல்}. 
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 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அந்தக் குழந்ைதயின் தாய், துயர 
மிகுதியால் அந்த அரூபக் குரலிடம், "எனது பிள்ைளைய மதித்து 
இந்த வார்த்ைதகைள உதிர்த்தவன் முன்னிைலயில் நான் குவிந்த 
கரங்களுடன் வணங்குகிேறன் .அவன் {சிசுபாலைனக் ெகால்லப் 
ேபாகிறவன்} ெதய்வகீமானவனா அல்லது ேவறு ஏதாவது 
உயிர்வைகையச் ேசர்ந்தவனா என்று அவேன {அரூபக் குரேல} 
ெசால்லட்டும் .எனது மகைன {சிசுபாலைன} ெகால்லப் ேபாகிறவன் 
எவன் என்பைத நான் ேகட்க விரும்புகிேறன் "என்றாள் .அதற்கு 
அந்த அரூபக் குரல், "யார் மடியில் இக்குழந்ைதைய ைவக்கும்ேபாது, 
இவனது {சிசுபாலனது} மிகுதியான கரங்களும் ஐந்து தைல 
நாகத்ைதப் ேபால தைல விழுேமா, யாருைடய பார்ைவ பட்டதும், 
இவனது மூன்றாவது கண் மைறகிறேதா, அவேன இக்குழந்ைதையக் 
ெகால்லப் ேபாகிறவன் "என்றது .குழந்ைதயின் மூன்று 
கண்கைளயும், நான்கு கரங்கைளயும், அரூபக் குரலின் 
வார்த்ைதகைளயும் ேகள்விப்பட்ட உலகத்தின் மன்னர்கள் 
அைனவரும் ேசதிக்கு அவைனக் காணச் ெசன்றனர் .ேசதியின் 
மன்னன் அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் அவர்கள் தகுதிக்ேகற்ப 
வழிபட்டு, அவர்கள் {பிற மன்னர்கள்} மடியில் ஒருவர் பின் 
ஒருவராக ைவத்துப் பார்த்தான் .ஒருவர் பின் ஒருவராக ஆயிரம் 
{1000} மன்னர்கள் மடியில் ைவத்தும், அந்த அரூபக் குரல் ெசான்ன 
ேவைள வரவில்ைல. 
 
 துவாராவதியில் {துவாரைகயில்} இைவயைனத்ைதயும் 
ேகள்விப்பட்ட ெபரும் பலம் வாய்ந்த யாதவ வரீர்களான 
சங்கர்ஷனனுன் {பலராமனும்}, ஜனார்த்தனனும் {கிருஷ்ணனும்}, 
ேசதியின் தைலநகருக்கு யாதவர்களின் மகளான (ேசதியின் 
ராணியான(, தங்கள் தந்ைதயின் தங்ைகைய {அத்ைதையக்} காணச் 
ெசன்றனர் .அங்ேக அவரவர் தகுதிக்ேகற்ப அைனவைரயும் 
வணங்கி, மன்னைனயும் ராணிையயும் வணங்கி, அைனவrன் 
உடல்நலைனயும் விசாrத்த ராமனும் {பலராமனும்}, ேகசவனும் 
{கிருஷ்ணனும்} தங்கள் இருக்ைககளில் அமர்ந்தனர் .பதிலுக்கு அந்த 
வரீர்கள் வணங்கப்பட்டதும், ெபரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த ராணி 
{ேசதி நாட்டின் ராணி} தாேன தனது குழந்ைதைய {சிசுபாலைன} 
தாேமாதரனின் {கிருஷ்ணனின்} மடியில் ைவத்தாள். அந்தக் 
குழந்ைத {சிசுபாலன்} அப்படி மடியில் ைவக்கப்பட்டதும், அந்த 
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ேதைவக்கதிகமான கரங்கள் கீேழ விழுந்தன. ெநற்றியில் இருந்த 
கண்ணும் மைறந்தது. இைதக் கண்டு அதிர்ச்சியைடந்த ராணி 
துயரத்துடன் கிருஷ்ணனிடம் ஒரு வரம் ேகட்டாள். 
 
 அவள் {ேசதி நாட்டின் ராணி}, "ஓ ெபரும் பலம் ெகாண்ட 
கிருஷ்ணா, நான் பயத்தால் படிக்கப்பட்டிருக்கிேறன்ீ  .எனக்கு ஒரு 
வரம் தா. துயர் நிைறந்தவர்களுக்கு துன்பத்ைதக் கைளய 
உறுதியளிப்பவன் நீேய .அைனவrன் பயத்ைதயும் விலக்கவல்லவன் 
நீேய", என்றாள் .இப்படி அவளால் {ேசதி நாட்டின் ராணியால்} 
ேகட்டுக் ெகாள்ளப்பட்ட யது குலத்தின் கிருஷ்ணன், "ஓ 
மrயாைதக்குrயவேள, பயப்படாேத .நீ நீதிகைள அறிந்தவள். 
உனக்கு என்னிடம் எந்த அச்சமும் இருக்காது .நான் உனக்கு என்ன 
வரம் தர ேவண்டும்? ஓ அத்ைத, நான் உனக்கு என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும்? என்னால் முடிந்தாலும் முடியாவிட்டாலும், உனது 
உத்தரைவ நிைறேவற்றுகிேறன் "என்றான் .இப்படி கிருஷ்ணன் 
ெசான்னதும், {ேசதி நாட்டின்} ராணி, "ஓ ெபரும் பலம் ெகாண்டவேன 
{கிருஷ்ணா}, சிசுபாலன் ெசய்யும் குற்றங்கைள நீ எனக்காக 
மன்னிக்க ேவண்டும். ஓ யது குலத்தின் புலிேய .ஓ தைலவா, நான் 
ேகட்கும் இதுவும் ஒரு வரம் தான் என்பைத அறிந்து ெகாள்", 
என்றாள் .அதற்கு கிருஷ்ணன், "ஓ அத்ைத, அவன் {சிசுபாலன்} 
ெகால்லப்படத் தகுதி வாய்ந்தவனாக இருந்தாலும், நான் அவனது 
{சிசுபாலனது} நூறு {100} குற்றங்கைள மன்னிப்ேபன். நீ வருந்தாேத" 
என்றான் {கிருஷ்ணன்}. 
 
 பஷ்மர் ெதாடர்ந்தார்ீ , "ஓ பமாீ , இப்படி இந்தப் பாவி 
மன்னனான தயீ இதயம் ெகாண்ட சிசுபாலன், ேகாவிந்தன் 
{கிருஷ்ணன்} ெகாடுத்த வரத்தால் கர்வம் ெகாண்டு, உன்ைனப் 
ேபாருக்கு அைழக்கிறான். 
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பஷ்மருக்கு எதிராக கலகம்ீ  பிறந்தது  
- சபாபர்வம் பகுதி 43  

(சிசுபால வத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

பஷ்மர்ீ , பமனின் ேகாபமாற்றுவதுீ ; இைதக் ேகட்ட சிசுபாலன் மிகுந்த ேகாபம் 
ெகாண்டு பஷ்மைர இகழ்வதுீ ; பஷ்மர் ேபசிய வார்த்ைதகள் அங்குீ  கூடியிருந்து 
மன்னர்களுக்குக் ேகாபத்ைத ஏற்படுத்துவது; பஷ்மைரக் ெகால்ல அங்குக்ீ  
கூடியிருந்த மன்னர்களில் சிலர் எண்ணுவது; பஷ்மர் சமாதானம்ீ  ெசால்வது; 
 

 
 
 பஷ்மர்ீ  ெசான்னார், "அழியாத பலம் ெகாண்ட உன்ைன 
{பமேனீ } ேசதி நாட்டு ஆட்சியாளன் {சிசுபாலன்} ெசாந்த புத்தியால் 
அைழக்கவில்ைல .நிச்சயமாக, இது பிரபஞ்சத் தைலவனான 
கிருஷ்ணனின் காrயம்தான் .ஓ பமாீ , என்ைன மரணத்தினால் 
ஆட்ெகாள்ளப்பட்ட ெசாந்த குலத்தின் இந்தப் பாவி {சிசுபாலன்} 
இன்று அவமதித்தது ேபால அவமதிக்க இந்தப் பூமியில் ேவறு எந்த 
மன்னன் இருக்கிறான்? இந்த பலம்வாய்ந்த கரம் உைடயவன் 
{சிசுபாலன்}, சந்ேதகமில்லாமல் ஹrயுைடய {கிருஷ்ணனுைடய} 
சக்தியின் ஒரு பாகம்தான் .நிச்சயமாக, அந்தத் தைலவன் 
{கிருஷ்ணன்} தனது சக்திையத் தாேன எடுத்துக் ெகாள்ள 
விரும்புகிறார் .இந்தச் சூழ்நிைலயில், ஓ குரு குலத்தின் புலிேய 
{பமாீ }, தயீ இதயம் ெகாண்ட புலி ேபான்ற ேசதி நாட்டு மன்னன் 
{சிசுபாலன்}, நம்ைமெயல்லாம் மதிக்காமல் கர்ஜித்திக் ெகாண்டு 
இருக்கிறான் "என்றார் {பஷ்மர்ீ }. 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பஷ்மrன் இந்தீ  
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ேசதி நாட்டு மன்னன் {சிசுபாலன்} ேமலும் 
ெபாறுத்துக் ெகாள்ள முடியாமல் .ேகாபத்தால் பஷ்மrடம் ீ
ேபசினான். 
 
 "ஓ பஷ்மாீ , நிபுணத்துவம் வாய்ந்த புகழ்பாடிையப் ேபால 
ெதாடர்ந்து இருக்ைகயில் இருந்து எழுந்து ேகசவைனப் 
{கிருஷ்ணைனப்} புகழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிறாய் .அவன் {கிருஷ்ணன்} 
ெகாண்டிருப்பதாக நீர் ெசால்லும் வரீத்ைத நமது {உமது எதிrயாகிய 
நாங்கள்} எதிrகள் அைடயட்டும் .ஓ பஷ்மாீ , உனது மனம் 
மற்றவர்கைளப் புகழ்வதில் இனிைம அைடகிறது என்றால், 
கிருஷ்ணைன விட்டு நீ இந்த மன்னர்கைளத் துதி. 
 
 பிறக்கும் ேபாேத இந்தப் பூமிையப் பிளந்த மன்னர்களில் 
அற்புதமான பால்ஹிகாவின் ஆட்சியாளன் தரதைனத் துதி. 
 
 ஓ பஷ்மாீ , அங்கம் வங்கம் எனும் பகுதிகைள ஆளும் 
ஆட்சியாளன் கர்ணன், ஆயிரம் கண்கள் உைடயவனுக்கு 
{இந்திரனுக்கு} நிகரானவன், ெபரும் வில்ைல வைளப்பவன், பலம் 
வாய்ந்த கரங்களும், பிறக்கும் ேபாேத ெதய்வகீ காது 
கண்டலங்களும், இயற்ைகயான கவசமும் ெகாண்டு, 
உதயசூrயைனப் ேபாலப் பிரகாசித்து, வாசவனுக்கு {இந்திரனுக்கு} 
நிகரான ஒப்பற்ற ஜராசந்தைன மல்யுத்தத்தில் வழீ்த்தி அந்த 
ஏகாதிபதிைய கிழித்து துைவத்தவன் {கர்ணன்} இருக்கிறான் .
அவைனத் துதி.  
 
 ஓ பஷ்மாீ , ெபரும் பலம் வாய்ந்த வரீர்களான, தந்ைதயும் 
மகனுமான துேராணரும், அஸ்வத்தாமனும், புகழுக்குத் 
தகுந்தவர்கள், பிராமணர்களில் சிறந்தவர்கள் அவர்கள் இருவrல் 
எவர் ஒருவரும், ஓ பஷ்மாீ , ேகாபம் ெகாண்டால் அைசவன மற்றும் 
அைசயாதன ெகாண்ட ெமாத்த பூமிையயும் அழித்து விடுவார்கள், 
என்று நான் நம்புகிேறன் .ஓ பஷ்மாீ , ேபாrல் துேராணருக்ேகா 
அஸ்வத்தாமனுக்ேகா நிகரான ஒரு மன்னைன நான் காணவில்ைல .
நீ ஏன் அவர்கைளப் புகழ விரும்பவில்ைல? 
 
 பலம்வாய்ந்த கரம் ெகாண்ட மன்னர்களுக்கு மன்னன், கடல் 
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சூழ்ந்த ெமாத்த உலகிலும் நிகரற்றவனாக இருக்கும் 
துrேயாதனைனயும் தாண்டி, ெபரும் வரீமும், அைனத்து 
ஆயுதங்களும் ெகாண்ட ெஜயத்ரதைனயும் தாண்டி, வரீத்துக்காக 
உலகத்தாரால் ெகாண்டாடப்படும் கிம்புருஷர்களின் குரு துருமன், 
சரத்வத்தின் மகனும், பாரத இளவரசர்களின் குருவும், ெபரும் சக்தி 
பைடத்த முதிய கிருபர் ஆகிேயாைரயும் தாண்டி, ேகசவைன 
{கிருஷ்ணைன} நீ ஏன் புகழ்கிறாய்? வில்லாளிகளில் முதன்ைமயான 
அற்புதமான மன்னனும், ெபரும் சக்தி ெகாண்டவனுமான 
ருக்மிையப் புகழாமல் ஏன் ேகசவைனப் புகழ்கிறாய்?  
 
 மிதமிஞ்சிய சக்தி ெகாண்ட பஷ்மகன்ீ , மன்னன் தண்டவக்ரன், 
எண்ணற்ற ேவள்விக்குச்சிகளுக்காக அறியப்படும் பகதத்தன், மகத 
மன்னன் ெஜயத்ேசனன், விராடன், துருபதன், சகுனி, பிருஹத்வலன், 
அவந்த பாண்டியாவின் விந்தனும் அனுவிந்தனும், ெபரும் வளைம 
ெகாண்ட ஸ்ேவத உத்தம சாங்கியா, கர்வம் ெகாண்ட rஷேசனன், 
ெபரும் பலம் ெகாண்ட ஏகலவ்யன், அபrமிதமான சக்தி ெகாண்ட 
கலிங்க நாட்டு ெபரும் சாரதி ஆகிேயாைரெயல்லாம் விட்டு 
ேகசவைன {கிருஷ்ணைன} நீ ஏன் புகழ்கிறாய்? ஓ பஷ்மாீ , உனது 
மனம் எப்ேபாதும் அடுத்தவர்கைளத் துதி பாடுவதில் 
நிைலத்திருந்தால், நீ ஏன் சல்லியைனயும், பூமியின் மற்ற 
ஆட்சியாளர்கைளயும் புகழவில்ைல?  
 
 நீதிகள் சம்பந்தமாக அறம்சார்ந்த முதிய மனிதர்களிடம் நீர் 
ேகட்காதது திண்ணமாகத் ெதrகிறது .அதற்கு நான் என்ன 
ெசய்துவிட முடியும் .ஓ பஷ்மாீ , தன்ைனயும் மற்றவர்கைளயும், 
இகழ்வதும் புகழ்வதும், மrயாைதக்குrயவர்களின் ெசயலில்ைல 
என்பைத அறிவாயா? ஒ பஷ்மாீ , அறியாைமயால் விடாமல் 
தகுதியில்லாத ேகசவைனப் {கிருஷ்ணைனப்} புகழும் இந்த உனது 
நடத்ைதைய யாரும் அங்கீகrக்க மாட்டார்கள் .உனது விருப்பத்தால் 
மட்டுேம, முழு பிரபஞ்சத்ைதயும் இந்த ேபாஜனின் )கம்சனின் (
ேவைலக்காரனும், மாட்டு இைடயனுமானவனிடம் நிறுவ, உன்னால் 
எப்படி முடிகிறது?  
 
 ஒரு ேவைள, ஓ பாரதா, இந்த நிைல உனது இயல்பன்று, நான் 
முன்னேம ெசான்ன பூலிங்கப் பறைவையப் ேபாலேவ நீ 
இருக்கிறாய் .இமயமைலக்கு அடுத்த பக்கத்தில் பூலிங்கம் என்ற 
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ஒரு பறைவ இருந்தது .ஓ பஷ்மாீ , அந்தப் பறைவ எப்ேபாதும் 
பாதகமான வார்த்ைதகைளேய ேபசும் .'மூர்க்கத்தனமாக எைதயும் 
ெசய்யாதரீ்' இதுேவ அவள் {பூலிங்கப் பறைவ} அடிக்கடிச் ெசால்வது .
ஆனால் தாேன மூர்க்கமாகத் தான் நடந்து ெகாண்டிருக்கிேறாம் 
என்பைத அவள் {பூலிங்கப் பறைவ} அறிவதில்ைல .குைறவான 
அறிவு ெகாண்ட அந்தப் பறைவ சிங்கத்தின் உணவு உண்ட ேபாது, 
அதன் வாயில், அதன் பற்களுக்கிைடேய சிக்கியிருக்கும் இைறச்சித் 
துண்டுகைள உண்டது .நிச்சயமாக, ஓ பஷ்மாீ , சிங்கம் 
சம்மதித்திருப்பதால் அந்தப் பறைவ வாழ்கிறது .ஓ பாவம் நிைறந்த 
பாவிேய, நீ எப்ேபாதும் அந்தப் பறைவ ேபாலேவ ேபசுகிறாய் .
நிச்சயமாக, ஓ பஷ்மாீ , இந்த மன்னர்கள் சம்மதித்திருப்பதால் 
மட்டுேம நீ வாழ்கிறாய் .அைனவrன் கருத்துகளுக்கும் எதிராகச் 
ெசய்வைதேய ெசய்யும் உன்ைனப் ேபால ேவறு எவனும் இல்ைல "
என்றான் {சிசுபாலன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "ேசதி ஆட்சியாளனின் இந்தக் 
கடுஞ்ெசாற்கைளக் ேகட்ட பஷ்மர்ீ , ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, அந்தச் 
ேசதி மன்னனிடம், "உண்ைமயில் இந்தப் பூமியின் ஆட்சியாளர்கள் 
சம்மதித்திருப்பதால்தான் நான் உயிருடன் இருக்கிேறனா? ஆனால், 
நான் இந்த மன்னர்கைள ஒரு காய்ந்த புல்லுக்கு ஈடாகக் கூட 
மதிக்கவில்ைல "என்றார் .இந்த வார்த்ைதகைளப் பஷ்மர் ேபசியதுீ , 
கூடியிருந்த மன்னர்கள் ேகாபத்தால் ெகாதித்தார்கள் .அவர்களில் 
சிலர் எழுந்து நின்று பஷ்மைர இகழீ  ஆரம்பித்தார்கள்.  
 
 பஷ்மrன் அந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட ெபரும்ீ  விற்கைளக் 
ெகாண்ட அந்த மன்னர்களில் சிலர், "இந்த பாவி பஷ்மன்ீ , 
கிழவனாயிருந்தும் கர்வியாக இருக்கிறான் .ஆைகயால், 
மன்னர்கேள, ேகாபத்தால் உந்தப் பட்டிருக்கும் இந்தப் பஷ்மைனீ , 
விலங்ைகக் ெகால்வைதப் ேபால ெகால்ல ேவண்டும் .நாம் 
இவைன புல்ைலேயா, ைவக்ேகாைலேயா எrப்பது ேபால 
எrத்துவிடுேவாம் "என்றனர் .அந்த ஏகாதிபதிகளின் இந்த 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட குருக்களின் ெபருந்தகப்பன் பஷ்மர்ீ , ெபரும் 
புத்திகூர்ைமேயாடு அந்தப் பூமியின் தைலவர்களுக்குப் 
பதிலளித்தார்" .நமது ேபச்சுக்கு ஒரு எல்ைலைய நான் 
காணவில்ைல. வார்த்ைதகள் வார்த்ைதகளாேலேய 
பதிலளிக்கப்படுகின்றன .ஆைகயால், பூமியின் தைலவர்கேள, நான் 
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ெசால்வைத அைனவரும் ேகளுங்கள் .அழிவில்லா ேகாவிந்தன் 
{கிருஷ்ணன்} இேதா இருக்கிறான் .நாம் அவைனேய 
{கிருஷ்ணைனேய}வணங்கியிருக்கிேறாம் .விைரவாக 
மரணத்ைதவிரும்பும் இவன் {சிசுபாலன்}, சக்கரமும் கதாயுதமும் 
உைடய கருப்பு நிறம் ெகாண்ட மாதவைன 
 {கிருஷ்ணைன} ேபாருக்கு அைழக்கட்டும்; அவன் {சிசுபாலன்} 
வழீ்த்தப்பட்டு, இந்தத் ெதய்வத்தின் {கிருஷ்ணன்} உடலில் 
கலக்கட்டும் "!என்றார் {பஷ்மீ ர்}. 
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(சிசுபால வத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சிசுபாலன் கிருஷ்ணனுக்குச் சவால் விடுவது; கிருஷ்ணன் அங்ேக கூடியிருந்து 
மன்னர்களுக்கு சிசுபாலனின் தவறுகைள விளக்குவது; சிசுபாலன் 
கிருஷ்ணைனக் கடிந்து ெகாள்வது; கிருஷ்ணன் சிசுபாலைனக் ெகால்வது; 
யுதிஷ்டிரனின் ராஜசூய ேவள்வி முடிவுக்கு வருவது; கிருஷ்ணன் 
அைனவrடமும் விைடெபற்றுக் ெகாண்டு துவாரைக திரும்புவது.  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பஷ்மrன்ீ  இந்த வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்ட, ெபரும் வரீம் ெகாண்ட ேசதியின் ஆட்சியாளன் {சிசுபாலன்}, 
வாசுேதவனிடம் {கிருஷ்ணனிடம்} ேபாrட விரும்பி, அவனிடம் "ஓ 
ஜனார்த்தனா {கிருஷ்ணா}, நான் உனக்குச் சவால் விடுகிேறன் .நான் 
உன்ைனக் ெகால்லும்வைர பாண்டவர்களுடன் ேசர்ந்து சண்ைடயிடு .
ஓ கிருஷ்ணா, பாண்டுவின் மகன்கள், மன்னனாகக் கூட இல்லாத 
உன்ைன வழிபட்டு, இந்த மன்னர்கைள அவமதித்ததால், உன்னுடன் 
ேசர்த்துக் ெகால்லப்பட தகுதி பைடத்தவர்கேள .ஓ கிருஷ்ணா, 
மன்னனாக இல்லாதவனும், அடிைமயும், தயீவனும், 
வழிபடத்தகாதவனுமாகிய ஆகிய உன்ைன 
வழிபடத்தகுதியுைடயவன் என்று குழந்ைதத்தனமாகப் பூஜித்த 
பாண்டவர்கள் ெகால்லப்படத் தக்கவர்கேள என்பது என் கருத்து" 
என்று ெசான்னான் .இப்படிச் ெசான்ன அந்த மன்னர்களில் புலி 
{சிசுபாலன்}, அங்ேக ேகாபத்தில் கர்ஜித்தபடி நின்றான்.  
 
 இப்படி சிசுபாலன் ஓய்ந்த பிறகு,  கிருஷ்ணன், பாண்டவர்கள் 
முன்னிைலயில் அைனத்து மன்னர்களிடமும் ெமல்லிய 
வார்த்ைதகளில் ேபசினான், "மன்னர்கேள, இந்த தயீ 
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மனதுைடயவன், சத்வகுலமகளின் மகன், எங்கள் சத்வ குலத்துக்கு 
வந்த ெபரும் எதிrயாவான் .நாங்கள் இவைனக் காயப்படுத்த 
எண்ணுவேத கிைடயாது என்றாலும், இவன் {சிசுபாலன்} எப்ேபாதும் 
எங்கள் தைீமையேய நாடினான். மன்னர்கேள, தயீ ெசயல்கள் 
புrயும் இந்தப் பாவி {சிசுபாலன்}, எனது தந்ைதயின் {வசுேதrன்} 
தங்ைக மகனாக இருப்பினும், நான் பிராக்ேஜாதிஷ நகருக்கு 
ெசன்றுவிட்டைதக் ேகள்விப்பட்டு, துவாரைகக்கு வந்து, அந்த 
நகரத்ைத எrத்தான் .ேபாஜ மன்னன் {உக்கிரேசனன்} ைரவத 
மைலயில் விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, அந்த மன்னனின் 
பணியாட்கைளத் தாக்கி, அவர்கைளச் சங்கிலிகளில் பிைணத்து 
தனது நகரத்துக்கு இழுத்துச் ெசன்றான் .இவனது எல்லா 
ெசயல்களிலும் பாவத்ைதச் ெசய்த இந்த பாவி {சிசுபாலன்}, எனது 
தந்ைதயின் {வசுேதவrன்} ேவள்விையத் தைட ெசய்யும் ெபாருட்டு, 
ஆயுதம் தாங்கிய வரீர்களின் பாதுகாப்புடன் விடப்பட்டிருந்து அந்த 
குதிைர ேவள்விக்கான ேவள்விக்குதிைரைய திருடிச் ெசன்றான் .தயீ 
ேநாக்கங்களால் உந்தப்பட்டு, அப்பாவியான பப்ருவின் )அக்ரூர் (
மைனவிைய, அவள் துவாரைகயில் இருந்து ெசௗவரீ நாட்டுக்குச் 
ெசல்லும் வழியில், அவள் தயங்கிய ேபாதும், அவளுடன் ெபரும் 
உவைக ெகாண்டான் {this one ravished the reluctant wife of the innocent 
Vabhru}. தனது மாமனுக்குத் தஙீ்கிைழத்த இவன் {சிசுபாலன்}, மன்னன் 
கருஷனின் உைடக்குள் ஒளிந்து ெகாண்டு, கருஷனுக்காக 
நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த விசாத ேதசத்து இளவரசியான அப்பாவி 
பத்திைரயுடன் உவைக ெகாண்டான் {உல்லாசமாக இருந்தான்}. 
இந்தத் துயரங்கள் அைனத்ைதயும் நான் எனது தந்ைதயின் 
{வசுேதவrன்} தங்ைகக்காகப் ெபாறுைமயாகத் தாங்கிக் 
ெகாண்ேடன் .இருப்பினும், இைவெயல்லாம் இன்று இந்த மன்னர்கள் 
முன்னிைலயில் நைடெபற்றது அதிர்ஷ்ட வசேம .இவன் {சிசுபாலன்} 
என்னிடம் ெகாண்டிருக்கும் பைகைமைய இன்று நீங்கள் 
அைனவரும் கண்டீர்கள். என் முதுகுக்குப் பின்னால் இவன் 
{சிசுபாலன்} ெசய்தைதெயல்லாம் அறிந்தரீ்கள். இைதெயல்லாம் மீறி, 
இந்த ஏகாதிபதிகளின் முன்னிைலயில் கர்வத்தின் எல்ைலையக் 
கடந்ததால், இவன் {சிசுபாலன்} என்னால் ெகால்லப்படத் 
தகுதியுைடயவனாக இருக்கிறான் .இவன் இன்று எனக்கு 
ஏற்படுத்தியிருக்கும் காயங்கைள என்னால் தாங்கிக் ெகாள்ள 
முடியவில்ைல. விைரவான மரணத்ைத விரும்பி, இந்த மைடயன் 
ருக்மிணிைய விரும்பினான். ஆனால் ேவதப் ெபாருைள அைடய 
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முடியாத சூத்திரன் ேபால, இந்த மூடனால் {சிசுபாலனால்} அவைள 
{ருக்மிணிைய} அைடய முடியவில்ைல ",என்றான் {கிருஷ்ணன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "வாசுேதவனின் {கிருஷ்ணனின்} 
இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அங்கு கூடியிருந்து ஏகாதிபதிகள், 
ேசதி நாட்டு ஆட்சியாளைன {சிசுபாலைன} இகழ்ந்தார்கள் .ஆனல் 
பலம்ெபாருந்திய சிசுபாலன், இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, 
சத்தமாகச் சிrத்து, "ஓ கிருஷ்ணா, ருக்மிணி )உனது மைனவி( மீது 
நான் ஆைச ெகாண்டிருந்ேதன் என்பைத இவ்வளவு மன்னர்கள் 
முன்னிைலயில் ெசால்கிறாேய, சைபயில் இவற்ைறச் ெசால்ல 
உனக்கு ெவட்கமாக இல்ைலயா? ஓ மதுைவக் ெகான்றவேன 
{கிருஷ்ணேன}, தனது மைனவி ேவறு யாராேலா நிைனக்கப்பட்டாள் 
என்று மதிப்பு மிக்க மனிதர்களுக்கிைடயில் ெசால்வதற்கு 
உன்ைனவிட்டால் ேவறு ஆண்மகன் யார் இருக்கிறார்? ஓ 
கிருஷ்ணா, நீ விரும்பினால் என்ைன மன்னி அல்லது 
மன்னிக்காேத .ஆனால் ேகாபத்தாேலா, நட்பாேலா, நீ எனக்கு என்ன 
ெசய்துவிட முடியும்?" என்று ேகட்டான் {சிசுபாலன்}. 
 
 சிசுபாலன் இப்படிப் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, மதுைவக் 
ெகான்ற ேமன்ைமயானவன் {கிருஷ்ணன்}, தனது மனதில் 
அசுரர்களின் கர்வத்ைத அடக்கும் சக்கரத்ைத நிைனத்தான் .சக்கரம் 
தனது ைககளுக்கு வந்தவுடன்,  ேபச்சில் வல்லவனான அந்தச் 
சிறந்தவன் {கிருஷ்ணன்}, சத்தமாக இந்த வார்த்ைதகைளச் 
ெசான்னான். "பூமியின் தைலவர்கேள, ஏன் இவன் {சிசுபாலன்} 
இதுவைர என்னால் மன்னிக்கப்பட்டான் என்பைதக் ேகளுங்கள் .
அவனது தாயாரால் ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்ட படி, இவனது 
{சிசுபாலனது} நூறு குற்றங்கள் என்னால் மன்னிக்கப்பட்டன. இைத 
அவள் {சிசுபாலனின் தாய்} என்னிடம் வரமாகேவ ேகட்டாள் .நானும் 
அருளிேனன் .மன்னர்கேள அந்த எண்ணிக்ைக 
நிைறவைடந்துவிட்டது .ஏகாதிபதிகேள, நான் இப்ேபாது உங்கள் 
முன்னிைலயில் இவைன {சிசுபாலைனக்} ெகால்லப் ேபாகிேறன்" 
என்று ெசால்லிய யதுக்களின் தைலவன், அந்த எதிrகைளக் 
ெகால்பவன், ெபரும் ேகாபம் ெகாண்டு, உடனடியாக ேசதியின் 
ஆட்சியாளன் {சிசுபாலன்} தைலையத் தனது சக்கரத்தால் 
துண்டித்தான். அந்தப் ெபரும்பலம் பைடத்தவன், இடியால் 
தாக்கப்பட்ட மைலப்பாைறேபால கீேழ விழுந்தான் .ஓ ஏகாதிபதி 
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{ஜனேமஜயன்}, வானில் இருக்கும் சூrயைனக் காண்பது ேபால 
சிசுபாலன் உடலில் இருந்து கடும் சக்திெவளிேயறுவைத அங்ேக 
கூடியிருந்த மன்னர்கள் கண்டனர் .அப்படி ெவளிேய வந்த அந்த 
சக்தி, அைனத்து உலகங்களாலும் வழிபடப்படும் தாமைர 
இதழ்கைளப் ேபான்ற கண்கைளயுைடய கிருஷ்ணைன வணங்கி, 
அவனது {கிருஷ்ணனின்} உடலுக்குள் புகுந்தது .மனிதர்களின் 
தைலவனான அந்த ெபரும்பலம்வாய்ந்தவனின் {கிருஷ்ணனின்} 
உடலுக்கு அந்த சக்தி புகுந்தைதக் கண்ட அந்த மன்னர்க்கூட்டம் 
அைத அற்புதமாகக் கருதினர் . ேசதி மன்னைன {சிசுபாலைன} 
கிருஷ்ணன் ெகான்ற பிறகு, ேமகமற்று இருந்த ேபாதும் அங்ேக 
மைழயின் தூறல் இருந்தது, இடி முழக்கம் ேகட்டது, பூமிேய 
நடுங்கியது .அங்ேக இருந்த மன்னர்களில் சிலர் ேபச்சrயாது 
ஜனார்த்தனைன {கிருஷ்ணைனப்} பார்த்த படிேய நின்றிருந்தனர் .
சிலர் தங்கள் கட்ைடவிரைல உள்ளங்ைககளில் ேகாபத்தால் 
பிைசந்து ெகாண்டு, தங்கள் உதடுகைளப் பற்களால் கடித்துக் 
ெகாண்டனர் .அந்த மன்னர்களில் சிர் விருஷ்ணி குலத்ேதாைனத் 
{கிருஷ்ணைனத்} தனிைமயில் சந்தித்துப் பாராட்டவும் ெசய்தனர் .
சிலர் மிகுந்த ேகாபம் ெகாண்டரன், அேத ேவைளயில் சிலர் 
நடுநிைலவகித்தனர் .ெபரும் முனிவர்கள் இதயத்தில் மகிழ்ந்து 
ேகசவைன {கிருஷ்ணைனப்} புகழ்ந்து விட்டுச் ெசன்றனர் .
கிருஷ்ணனின் வரீத்ைதக் கண்ட உயர் ஆன்ம பிராமணர்களும், 
ெபரும்பலம் வாய்ந்த மன்னர்களும், இதயத்தில் மகிழ்ந்து அவைனப் 
புகழ்ந்தனர். 
 
 பிறகு யுதிஷ்டிரன் தனது தம்பிகைள அைழத்து, மன்னன் 
சிசுபாலனின் இறுதிச் சடங்குகைள, தமேகாஷனின் வரீ ைமந்தனான 
சிசுபாலனுக்குச் சrயான முைறயில் ெசய்யக் கட்டைளயிட்டான் .
பாண்டுவின் மகன்கள் தங்கள் தைமயனின் கட்டைளையச் சrயாகச் 
ெசய்தனர் .பிறகு யுதிஷ்டிரன், அைனத்து மன்னர்களுடன் ேசர்ந்து 
மன்னன் சிசுபாலனின் மகைன ேசதி நாட்டுக் அரசனாய் 
நிறுவினான். 
 
 பிறகு ெபரும் சக்தி பைடத்த குருக்களின் மன்னனுைடய 
{யுதிஷ்டிரனின்} அந்த {ராஜசூய} ேவள்வி, ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, 
அைனத்து வளைமகளாலும் அருளப்பட்டு, அைனத்து 
இைளஞர்களுக்கும் திருப்தியுைடயதாய் அழகாக அைமந்தது .
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கைடசியாக அந்த {ராஜசூய} ேவள்வி, அைனத்து இைடயூறுகளும் 
நீங்கி, அபrமிதமான ெசல்வங்களுடனும், தானியங்களுடனும், 
அபrமிதமான அrசி மற்றும் அைனத்து விதமான உணவுகளும் 
ெகாண்டு, அைவ அைனத்தும் ேகசவனால் {கிருஷ்ணனால்} 
கவனிக்கப்பட்டு அதிர்ஷ்டகரமாக முடிவுக்கு வந்தது. யுதிஷ்டிரன் 
சrயான ேநரத்தில் அந்தப் ெபரும் ேவள்விைய முடித்தான் .ெபரும் 
பலம் வாய்ந்த ஜனார்த்தனன் {கிருஷ்ணன்}, அந்த ேமன்ைமயான 
ெசௗr {கிருஷ்ணன்}, தனது வில்லான சாரங்கத்துடனும், 
சக்கரத்துடனும், கதாயுதத்துடனும், அந்த ேவள்விைய கைடசிவைர 
காத்து நின்றான் .அைனத்து க்ஷத்திrய ஏகாதிபதிகளும், 
ேவள்விைய முடித்து குளித்து விட்டு நின்ற அறம் தைழக்கும் 
யுதிஷ்டிரனிடம் வந்து, "நற்ேபறினாேலேய நீ ெவற்றியைடந்தாய் .ஓ 
அறம் சார்ந்தவேன {யுதிஷ்டிரேன}, நீ ஏகாதிபத்திய மrயாைதைய 
அைடந்துவிட்டாய் .ஓ அஜமித குலத்தாேன, உன்னால் உமது 
குலத்தின் புகழ் எங்கும் பரவி நிற்கிறது .ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, இந்த உனது ெசயலால், நீ ெபரும் அறத் தகுதிைய 
அைடந்துவிட்டாய். நாங்கள் விரும்பியவாறு, நாங்கள் உன்னால் 
வழிபடப்பட்ேடாம் .நாங்கள் எங்கள் நாடுகளுக்குத் திரும்ப 
விரும்புகிேறாம் என்பைத உன்னிடம் ெதrவித்துக் ெகாள்கிேறாம் .நீ 
எங்களுக்கு அனுமதி ெகாடுக்க ேவண்டும் "என்றனர். 
 
 அந்த ஏகாதிபதிகளின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட நீதிமானான 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன், ஒவ்ெவாருவைரயும் அவர்கள் தகுதிக்ேகற்ப 
வணங்கி, தனது தம்பிகளிடம், "இந்த ஏகாதிபதிகள் தங்கள் சுய 
விருப்பத்தின் ேபrேலேய நம்மிடம் வந்திருக்கிறார்கள் .எதிrகைளத் 
தண்டிக்கும் இவர்கள் என்னிடம் விைடெபற்றுத் தங்கள் ெசாந்த 
நாடுகளுக்குத் திரும்ப விரும்புகின்றனர் .அவர்கள் 
அருளப்பட்டிருக்கட்டும். நமது நாட்டு எல்ைல வைர இவர்கைள வழி 
அனுப்பிவிட்டு வாருங்கள்", என்று கட்டைளயிட்டான் .தனது 
தைமயனின் {யுதிஷ்டிரனின்} இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அந்த 
அறம் சார்ந்த பாண்டவ இளவரசர்கள், அவரவர்கள் தகுதிக்ேகற்ப 
அந்த மன்னர்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசன்றனர் .மன்னன் விராடைன 
பலம் ெபாருந்திய திருஷ்டத்யும்னன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். ெபரும் 
பலம் ெபாருந்திய ரதசாரதியான யக்ஞேசனைனத் தனஞ்ெசயன் 
{அர்ஜுனன்} ெதாடர்ந்து ெசன்றான் .பஷ்மைரயும்ீ , 
திருதராஷ்டிரைரயும் பமேசனன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான்ீ . 
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ேபார்களத்தில் நிபுணனான சகாேதவன், துேராணைரயும் அவரது 
மகைனயும் {அசுவத்தாமன்} ெதாடர்ந்து ெசன்றான் .சுவலைனயும் 
அவனது மகைனயும் {சகுனிையயும்} நகுலன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். 
திெரௗபதியின் மகன்களும், சுபத்திைரயின் மகனும் {அபிமன்யுவும்} 
மைலசார்ந்த நாடுகளுக்கு மன்னர்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசன்றனர் .
மற்ற க்ஷத்திrயக் காைளகள் ேவறு பல க்ஷத்திrயர்கைளத் 
ெதாடர்ந்து ெசன்றனர் .ஆயிரக்கணக்கான பிராமணர்களும் உrய 
மrயாைதகளுடன் திரும்பிச் ெசன்றனர். 
 
 அைனத்து மன்னர்களும் பிராமணர்களும் ெசன்ற பிறகு, 
பலம்ெபாருந்திய வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்} யுதிஷ்டிரனிடம், "ஓ குரு 
குலத்தின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, உனது அனுமதியுடன் நான் 
துவாரைக ெசல்ல விரும்புகிேறன் .ெபரும் நற்ேபறால், நீ 
ேவள்விகளில் முதன்ைமயான ராஜசூய ேவள்விைய 
முடித்திருக்கிறாய்" என்றான் .ஜனார்த்தனன் {கிருஷ்ணன்} இப்படிச் 
ெசால்லியதும், யுதிஷ்டிரன், "உனது கருைணயால், ஓ ேகாவிந்தா 
{கிருஷ்ணா}, இந்தப் ெபரும் ேவள்விைய நான் முடித்திருக்கிேறன் .
உனது கருைணயாேலேய எனது ேமலாதிக்கத்ைத அைனத்து 
க்ஷத்திrயர்களும் ஏற்றுக் ெகாண்டு, இங்ேக ெபரும் மதிப்புகளிலான 
காணிக்ைககளுடன் வந்தனர் .ஓ வரீேன {கிருஷ்ணேன}, 
நீயில்லாமல், எனது இதயம் எந்த மகிழ்ச்சிையயும் ெபறவில்ைல .
ஆைகயால், ஓ வரீேன {கிருஷ்ணேன}, ஓ பாவமற்றவேன நான் 
எப்படி உனக்கு விைடெகாடுப்ேபன்?  ஆனால் நீயும் துவாரைக 
ெசன்றாக ேவண்டும் "என்றான் .உலகம் முழுதும் புகழ் ெகாண்ட 
அறம்சார்ந்த ஹr {கிருஷ்ணன்}, யுதிஷ்டிரனால் இப்படி 
ெசால்லப்பட்ட பிறகு, தனது ைமத்துனனுடன் {யுதிஷ்டிரனுடன்}, 
பிருைதயிடம் {குந்தியிடம்} ெசன்று, "ஓ அத்ைத, உனது மகன்கள் 
ஏகாதிபத்திய மதிப்ைப அைடந்துவிட்டார்கள் .அவர்கள் ெபறும் 
ெசல்வச் ெசழிப்ைப அைடந்துவிட்டார்கள் .ெபரும் ெவற்றிையயும் 
அைடந்து விட்டார்கள். இைவ அைனத்திலும் திருப்தி ெகாள் .ஓ 
அத்ைத, நான் துவாரைக ெசல்ல விரும்புகிேறன். எனக்கு அனுமதி 
ெகாடு "என்றான் .அதன் பிறகு ேகசவன் {கிருஷ்ணன்}, 
திெரௗபதியிடமும், சுபத்திைரயிடமும் விைடெபற்றான் .உள் 
அைறகளுக்குள் இருந்து யுதிஷ்டிரனுடன் ெவளிேய வந்து, தனது 
சுத்திகrப்பு பணிகைள முடித்து, தனது தினசr சடங்குங்கைளயும் 
வழிபாடுகைளயும் முடித்து, பிராமணர்கைள நல்வாழ்த்துகைள கூற 
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ைவத்தான் .பிறகு அந்த பலம் வாய்ந்த கரம் ெகாண்ட தாருகன், 
அற்புதமான அலங்காரத்துடன் கூடிய ேமகங்கைளப் பிரதிபலிக்கும் 
ரதத்துடன் அங்ேக வந்து நின்றான் .கருடக் ெகாடி ெகாண்ட அந்த 
ரதம் அங்ேக வந்தைதக் கண்ட தாமைர இைல ேபான்ற கண்கள் 
ெகாண்ட உயர்ந்த ஆன்மா {கிருஷ்ணன்}, அைத மrயாைதயுடன் 
வலம் வந்து, அதன் ேமல் ஏறி துவாரைகக்குக் கிளம்பினான் .பிறகு, 
ெபரும் வளைம ெகாண்ட நீதிமானான மன்னன் யுதிஷ்டிரன், தனது 
தம்பிகளுடன் ெபரும் பலம்வாய்ந்த வாசுேதவைன {கிருஷ்ணைன} 
நடந்ேத ெதாடர்ந்து ெசன்றான் .பிறகு, தாமைர இைலகைளப் 
ேபான்ற கண்கைள உைடய ஹr {கிருஷ்ணன்}, ரதங்களில் சிறந்த 
தனது ரதத்ைதச் சிறிது ேநரம் நிறுத்தி, குந்தியின் மகனான 
யுதிஷ்டிரனிடம், "ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, உமது 
குடிகைளக் கண்ணாகப் ெபாறுைமயுடன் பாதுகாத்து வாரும் .
அைனத்து உயிர்களுக்கும் ேமகம் எப்படி நன்ைமையச் ெசய்கிறேதா, 
அைனத்துப் பறைவகளுக்கு மரம் எப்படி தனது கிைளகைள விrத்து 
நன்ைம ெசய்கிறேதா, சாகாதவர்களுக்கு {ேதவர்களுக்கு} ஆயிரம் 
கண்ணுைடயவன் {இந்திரன்} எப்படிப் பாதுகாப்பாக இருக்கிறாேனா, 
அப்படி உமது உறவினர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இரும் .கிருஷ்ணன் 
யுதிஷ்டிரனிடம் இப்படி ேபசி முடித்து, ஒருவருக்ெகாருவர் 
விைடெபற்று தங்கள் தங்கள் இல்லங்களுக்குத் திரும்பினர் .ஓ 
மன்னா {ஜனேமஜயா}, சத்வ குலத்தைலவன் {கிருஷ்ணன்} 
துவாராவதிக்குத் {துவாரைகக்குத்} திரும்பியதும், மன்னன் 
துrேயாதனன், மன்னன் சுவலனின் மகன் சகுனியுடன் தனியாக, 
அந்தத் ெதய்வகீ சபா மண்டபத்தில் ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தான். 
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"நான் சாகிேறன் "என்றான் யுதிஷ்டிரன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 45  

(தியூத பர்வம்( 

யுதிஷ்டிரனின் சிசுபாலனின் துர்மரணம் குறித்து வியாசrடம் வினவுவது; 
வியாசர் இந்த முற்குறி சகுனத்தால் பதிமூன்று வருடத்தில் க்ஷத்திrய 
குலத்தின் அழிவு ஏற்படும் என்று ெசால்வது; வியாசர் ைகலாசம் ெசல்வது; 
யுதிஷ்டிரன் அைனத்துக்கும் காரணமான நான் சாகிேறன் என்றது; அர்ஜுனன் 
அைத மறுத்துப் ேபசியது; யுதிஷ்டிரன் புதிய ேநான்ைப உண்டாக்கியது;  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ேவள்விகளில் முதன்ைமயான, 
சாதிப்பதற்குக் கடினமான ராஜசூய ேவள்வி முடிவைடந்ததும், 
வியாசர் தனது சடீர்களுடன் யுதிஷ்டிரனிடம் வந்தார் .அவைரக் 
கண்ட யுதிஷ்டிரன் தனது தம்பிகளுடன் எழுந்து தனது பாட்டனான 
அந்த முனிவைர {வியாசைர} வழிபட்டு, அவரது கால்கைளக் 
கழுவிக் ெகாள்ள நீர் ெகாடுத்து, அமர ஆசனமும் ெகாடுத்தான். 
அந்த சிறப்புமிகுந்தவர் {வியாசர்}, விைலயுயர்ந்த தங்க ஆசனத்தில் 
அமர்ந்து நீதிமானான யுதிஷ்டிரனிடம், "உனது இருக்ைகயில் அமர் "
,என்றார். 

 
 தனது தம்பிகள் சூழ இருக்ைகயில் யுதிஷ்டிரன் அமர்ந்ததும், 
உண்ைம ேபசும் வியாசர், "ஓ குந்தியின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன} 
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நற்ேபறில் வளர்ந்துவா .அைடவதற்கு கடினமான ஏகாதிபத்திேய 
ேமலாதிக்கத்ைத அைடந்துவிட்டாய் .ஓ குரு குலத்ைதத் தைழக்க 
ைவப்பவேன, உன்னால் குரு குலம் வளைம அைடயும் .ஓ 
சக்கரவரத்தி {Emperor யுதிஷ்டிரா}, நான் முைறயாக 
வணங்கப்பட்ேடன் .நான் உன்னிடம் விைடெபற விரும்புகிேறன்", 
என்றார் .நீதிமானான மன்னன் யுதிஷ்டிரன், கறுத்த நிறம் ெகாண்ட 
அந்த முனிவரால் {வியாசரால்} இப்படி ெசால்லப்பட்டதும், அந்தத் 
தனது பாட்டனின் கால்கைளத் ெதாட்டு வணங்கி, "ஓ மனிதர்களின் 
தைலவேர {வியாசேர}, கைளவதற்கு கடினமான சந்ேதகம் எனக்குள் 
உதித்திருக்கிறது .ஓ மறுபிறப்பாளர்களில் {பிராமணர்களில்} 
காைளேய {வியாசேர}, இதிலிருந்து என்ைனக் காக்க உம்ைமத் தவிர 
ேவறு யாரும் இல்ைல .சிறப்பு மிகுந்த முனிவரான நாரதர், ெதய்வகீ, 
நைடமுைறச் சூழல், இம்ைம என்ற மூன்று விதமான முற்குறிச் 
சகுனங்கைள ெதrவித்திருக்கிறார் .ஓ பாட்டா {வியாசேர}, ேசதி 
மன்னனின் {சிசுபாலனின்} வழீ்ச்சியாக அந்த முற்குறிகள் 
முடிந்துவிட்டனவா?", என்று ேகட்டான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா},மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} இந்த வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்ட ேமன்ைமயான *பராசரrன் ைமந்தரும், கறுத்த 
நிறத்தவருமான தவீில் பிறந்த வியாசர்,  பதிமூன்று வருடங்களில் 
{13}, ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா {யுதிஷ்டிரா} அந்த முற்குறி 
சகுனங்கள் அைனத்து க்ஷத்திrயர்களுக்கும் அழிைவக் ெகாண்டு 
வரும். காலத்தின் ஓட்டத்தில், ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய 
{யுதிஷ்டிரா}, உன்ைன முதன்ைமக் காரணமாகக் ெகாண்டு, ஓ பாரதா 
, துrேயாதனனின் பாவங்களுக்காக,  பமன் மற்றும் அர்ஜுனனின் ீ
பலத்தால் உலகத்தின் க்ஷத்திrயர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள். ஓ 
மன்னர்களுக்கு மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, திrபுராைவக் ெகான்றவனும், 
நீலத்ெதாண்ைடயுைடயவனுமான பவாைவ {சிவைன} நீ உனது 
கனவில் காண்பாய். காைளையத் தனது குறியாகக் ெகாண்டவைன, 
மனித மண்ைட ஓட்ைட உறிஞ்சிக் குடிப்பவைன {சிவைன}, அந்தப் 
பயங்கரமானவைன, கடுைமயானவைன, அந்த அைனத்து 
உயிர்களின் தைலவைன, ேதவர்களுக்குத் ேதவைன, உைமயின் 
கணவைன, ஹரன் என்றும் சர்வன் என்றும் rஷன் என்று 
அைழக்கப்பட்டு, ைககளில் திrசூலத்துடனும், பினகா என்ற 
வில்லுடனும், புலித் ேதால் ேபார்த்தியிருப்பவைன நீ உனது கனவில் 
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காண்பாய் .காைளயில் அமர்ந்த படி ைகலாச மைல ேபான்ற 
ெவள்ைள நிறத்தில், விடாமல் பித்rகளின் உலகத்தின் பக்கமாகத் 
{ெதன் திைசயாகத்} ெதாடர்ந்து பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் அந்தச் 
சிவைன நீ காண்பாய் .ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
அதுதான் இன்ைறய உனது கனவாக இருக்கும் .அந்தக் கனைவக் 
காண்பதால் நீ துயருறாேத .காலத்ைதவிட ேமன்ைமயானது எதுவும் 
இல்ைல .நீ அருளப்பட்டிரு .நான் இப்ேபாது ைகலாச மைலைய 
ேநாக்கிப் ேபாகிேறன் .பூமிையக் கண்ணும் கருத்துமாக உறுதியுடன், 
ெபாறுைமயாக அைனத்ைதயும் தாங்கிக் ெகாண்டு ஆண்டு வா"! 
என்றார் {வியாசர்}. 

 
 ைவசம்பாயணர் 

ெதாடர்ந்தார், "இைதச் 
ெசான்ன .அந்தத் தவீில் பிறந்த 
சிறப்புமிகுந்த கறுப்பு நிற 
வியாசர், தனது சடீர்களுடன், 
ேவதங்களின் அைனத்து 

விதிகைளயும் 
க ிடித்தபடி ைடப்ப

ைகலாசத்ைத நாக்கிச் ே
ெசன்றார். தனது பாட்டன் 
இப்படிச் ெச ரத்தால் ன்றது, துய

உந்தப்பட்ட மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்}, ெதாடர்ந்து அந்த முனிவர் 
{வியாசர்} ெசான்னைதேய நிைனத்துக் ெகாண்டிருந்தான் .அதன் 
பிறகு அவன் {யுதிஷ்டிரன்} தனக்குள்ேளேய, "நிச்சயமாக முனிவர் 
{வியாசர்} ெசான்னது நடந்ேத தரீும் .முயற்சியால் மட்டுேம விதிைய 
ெவல்ல முடியுமா?", என்று நிைனத்துக் ெகாண்டான், 
 
 பிறகு, ெபரும் சக்தி ெகாண்ட அந்த யுதிஷ்டிரன் தனது 
தம்பிகைள அைழத்து, "மனிதர்களில் புலிகேள, தவீில் பிறந்த 
முனிவர் {வியாசர்} என்னிடம் ேபசியைதக் ேகட்டீர்கள் .முனிவrன் 
{வியாசrன்} வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட பிறகு நான் ஒரு 
தரீ்மானத்திற்கு வந்திருக்கிேறன். க்ஷத்திrயர்களின் சாவுக்குக் 
காரணமாக இருக்கும் நான் சாவதுதான் அத்தரீ்மானம். எனது 
அன்புக்கு உrயவர்கேள, காலம் இப்படித்தான் வகுத்திருக்கிறது 
என்றால், நான் வாழ்வதில் பயன் என்ன?" என்று ேகட்டான் .
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மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அர்ஜுனன், 
"ஓ மன்னா, நிைனைவ அழிக்கும் இந்த பயங்கர மன அழுத்தத்துக்கு 
ஆளாகாதரீ் .தாங்கும் திறைன ஒன்றுகூட்டி, ஓ ெபரும் மன்னா 
{யுதிஷ்டிரா}, எது நன்ைமேயா அைதச் ெசய்யும்" என்றான். 
 
 உண்ைமயில் உறுதியான யுதிஷ்டிரன், துைவபாயணrன் 
{வியாசrன்} வார்த்ைதகைளச் சிறிது ேநரம் சிந்தித்துவிட்டு, தனது 
தம்பிகளிடம், "அருளப்பட்டு இருங்கள் .இந்த நாளில் இருந்து நான் 
ேமற்ெகாள்ளப்ேபாகும் ேநான்ைபக் குறித்துக் ேகளுங்கள் .நான் 
எந்தக் காரணத்திற்காக வாழ்ந்தாலும், இனி வரும் பதிமூன்று {13} 
வருடங்களுக்கு, எனது தம்பிகளிடேமா, அல்லது பூமியின் மற்ற 
மன்னர்களிடேமா கடுஞ்ெசால்ைலப் ேபசமாட்ேடன். எனது 
உறவினர்களின் கட்டைளக்குக் கீழ் வாழ்ந்து, அறம் பயின்று, எனது 
ேநான்புக்கு முன்மாதிrயாக வாழப் ேபாகிேறன் .எனது 
பிள்ைளகளுக்கும் மற்ற பிள்ைளகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல், 
நான் இந்த முைறயில் வாழ்ந்தால், (எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் 
இைடயில் (எந்த ஒரு ஏற்பின்ைமயும் {முரண்பாடும்} ஏற்படாது .
ஏற்பின்ைமேய {முரண்பாேட} உலகத்தில் ேபார் ஏற்படுவதற்கான 
காரணமாகும் .ேபாைர தூரமாக ைவத்துவிட்டு, மனிதர்களில் 
காைளகேள, நான் அைனவருக்கும் ஏற்புைடயைதச் ெசய்தால், 
உலகத்தில் என்ைனக் குறித்து எந்தத் தயீ கருத்தும் ஏற்படாது .
தங்கள் அண்ணனின் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட பாண்டவர்கள், 
அண்ணனுக்கு {யுதிஷ்டிரனுக்கு} ஏற்புைடயைதேய எப்ேபாதும் 
ெசய்யும் அவர்கள் {பமன்ீ ,அர்ஜுனன், நகுலன், சகாேதவன்} அவற்ைற 
அங்கீகrத்து ஏற்றனர் .நீதிமானான யுதிஷ்டிரன், தனது 
தம்பிகளுடன், சைபக்கு மத்தியில் இப்படிப்பட்ட சபதத்ைத ஏற்று, 
புேராகிதர்கைளத் திருப்திப்படித்தி, உrய சடங்குகளால் 
ேதவர்கைளயும் திருப்திப்படுத்தினான் .ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய {ஜனேமஜயேன}, அைனத்த ஏகாதிபதிகளும் ெசன்ற பிறகு 
யுதிஷ்டிரன் தனது தம்பிகளுடன், அைமச்சர்களுடன், தனது அன்றாட 
நற்சடங்குகைளச் ெசய்து, தனது அரண்மைனக்குள் நுைழந்தான் .ஓ 
மனிதர்களின் ஆட்சியாளா {ஜனேமஜயா}, மன்னன் துrேயாதனன், 
சுவலனின் மகன் சகுனி ஆகிேயார் அந்த மகிழ்ச்சிகரமான 
சபாமண்டபத்துடன் கூடிய வடீ்டிேலேய ெதாடர்ந்து வசித்து வந்தனர். 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
*பராசரrன் ைமந்தரும் 

பார்க்க : பராசரrன் ஆைசக்கிணங்கிய சத்தியவதி | ஆதிபர்வம் - பகுதி 63இ 
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தைலகுப்புற விழுந்தான் துrேயாதனன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 46  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

துrேயாதனன் குளத்தில் விழுவது; தைரைய குளம் என்று நிைனத்து 
ஆைடகைள உயர்த்துவது; பிறகு யுதிஷ்டிரனிடம் விைடெபற்று ஹஸ்தினாபுரம் 
திரும்புவது; பாண்டவர்களின் வளைமையக் கண்டு துrேயாதனன் அைடயும் 
ெபாறாைம; அவற்ைற சகுனியிடம் விவrத்தல்; 
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "மனிதர்களில் காைளயான 
துrேயாதனன் ெதாடர்ந்து )பாண்டவர்களின் (சபாமண்டபத்துடன் 
கூடிய அரண்மைனயிேலேய வசித்தான் .அந்த குரு இளவரசன் 
{துrேயாதனன்} சகுனியுடன் ேசர்ந்து அந்த முழு மாளிைகையயும் 
ஆராய்ந்து பார்த்தான் .அந்தக் குரு இளவரசன் {துrேயாதனன்} 
இத்தைகய ெதய்வகீ வடிவைமப்புகைள யாைனயின் ெபயைர 
ைவத்து அைழக்கப்படும் நகரத்தில் )ஹஸ்தினாபுரத்தில் (
கண்டேதயில்ைல. 
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 ஒரு நாள் மன்னன் துrேயாதனன் அம்மாளிைகையச் சுற்றி 
வருைகயில், ஒரு பளிங்கு தைரக்கு வந்தான் .அந்த மன்னன் 
{துrேயாதனன்}, தனது அறியாைமயால், அைத, நீர் நிைறந்த குளம் 
என்று கருதி, தனது ஆைடகைள இழுத்துக் ெகாண்டான் .பிறகு 
தனது தவைற உணர்ந்த அந்த மன்னன் {துrேயாதனன்} அந்த 
மாளிைகயில் ெபரும் ேசாகத்துடன் உலவினான் .சில ேநரம் கழித்து 
அம்மன்னன் {துrேயாதனன்}, பளிங்கு ேபான்ற இதழ்கைளக் 
ெகாண்ட தாமைரகளுடன் கூடிய குளத்ைதக் கண்டு, தைர என்று 
கருதி, தனது ஆைடகளுடன் உள்ேள விழுந்தான். 
 
 துrேயாதனன் அந்தக் குளத்துக்குள் விழுந்தைதக் கண்ட 
ெபரும் பலம் வாய்ந்த பமன்ீ , சத்தமாகச் சிrத்தான், அந்த 
அரண்மைனயில் இருந்த பணியாட்களும் சிrத்தார்கள் .மன்னனின் 
உத்தரவால் அந்தப் பணியாட்கள் அழகான உலர்ந்த ஆைடகைள 
அவனுக்காக {துrேயாதனனுக்காக} ெகாண்டு வந்தனர். 
துrேயாதனனின் நிைல கண்ட ெபரும் பலம் வாய்ந்த பமன்ீ , 
அர்ஜுனன், இரட்ைடயர்கள் {நகுலன்,சகாேதவன்} என அைனவரும் 
சத்தமாகச் சிrத்தனர். இது ேபான்ற ேகலிகளுக்கு 
{அவமானங்களுக்கு} பழக்கப்படாத துrேயாதனனால் அவர்களது 
சிrப்ைபத் தாங்கிக் ெகாள்ள முடியவில்ைல .தனது உணர்வுகைள 
மைறத்துக் ெகாண்டு, அவர்களிடம் தனது பார்ைவையச் 
ெசலுத்தவில்ைல .மீண்டும் ஒரு வரண்ட தைரையத் தண்ணெீரன 
நிைனத்த அந்த ஏகாதிபதி {துrேயாதனன்} தனது ஆைடகைளத் 
தூக்கிக் கட்டிக் ெகாண்டைதக் கண்டு அைனவரும் மீண்டும் 
சிrத்தார்கள் .அந்த மன்னன் {துrேயாதனன்} சில ேநரம் கழித்து 
பளிங்கினால் ஆன மூடிய கதைவ தவறுதலாகத் திறந்திருக்கிறது 
என்று நிைனத்துக் ெகாண்டான் .அைதக் கடந்து ெசல்ல அவன் 
{துrேயாதனன்} நிைனக்ைகயில், அவனது தைல அந்தக் கதவில் 
ேமாதி, தள்ளாடியபடி நின்றான் .மற்ெறாரு இடத்தில் திறந்திருந்த 
கதைவ மூடியிருப்பதாக நிைனத்து, அைதத் திறக்க தனது ைகைய 
நீட்டியபடி குப்புற விழுந்தான் .ேமலும் உண்ைமயில் திறந்திருந்த 
மற்ெறாரு கதைவ அந்த மன்னன் {துrேயாதனன்} மூடியிருப்பதாக 
நிைனத்து, அதனின்று விலகிச் ெசன்றான் .ஓ ஏகாதிபதி 
{ஜனேமஜயா}, மன்னன் துrேயாதனன், ராஜசூய ேவள்வியில் 
அபrமிதமான ெசல்வத்ைதக் கண்டும், அந்த சபாமண்டபத்துக்குள் 
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நடந்த பல பிைழகளுடனும் {ஏமாற்றங்களுடனும்} பாண்டவர்களிடம் 
விைடெபற்றுக் ெகாண்டு ஹஸ்தினாபுரம் திரும்பினான். 
 
 அப்படி அவன் {துrேயாதனன்} தனது நகரத்ைத ேநாக்கிச் 
ெசன்று ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, பாண்டவர்களின் 
ெசல்வச்ெசழிப்ைபக் கண்டு இதயம் தாக்குண்டு, பாவத்தின் பக்கம் 
ேசர்ந்து துன்புற்றான் .பாண்டவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பைதயும், 
மன்னர்கள் அவர்களுக்கு கப்பம் கட்டுவைதயும், மன்னர்கள் மட்டும் 
அல்லாமல் இைளயவர்களும் முதியவர்களும், பாண்டவர்களுக்கு 
நன்ைம ெசய்வைதயும், கண்டு, பாண்டுவின் சிறப்புவாய்ந்த 
மகன்களின் {பாண்டவர்களின்} ெசல்வச்ெசழிப்ைபயும் 
பிரகாசத்ைதயும் நிைனத்து, திருதராஷ்டிரன் மகனான துrேயாதனன் 
மங்கிப் ேபானான் .துயர் ெகாண்ட இதயத்துடன் )தனது நகரத்ைத 
ேநாக்கி (முன்ேனறிய அவன் {துrேயாதனன்}, மனதில் 
சபாமண்டபத்ைதயும், ஞானமுள்ள யுதிஷ்டிரனின் ஒப்பற்ற 
வளைமையயுேம நிைனத்துச் ெசன்றான். திருதராஷ்டிரனின் மகன் 
துrேயாதனன், இப்படிேய தனது நிைனப்புகளில் மூழ்கி சுவலனின் 
மகனுடன் {சகுனியுடன்}, அவன் {சகுனி} ெதாடர்ந்து ேபச 
முயிற்சித்தாலும் ஒரு வார்த்ைதயும் ேபசாமல் வந்தான் .நிைனவு 
தப்பி இருக்கும், அவைனக் கண்ட சகுனி, "ஓ துrேயாதனா, நீ ஏன் 
இப்படிச் ெசல்கிறாய்?" என்று ேகட்டான். 
 

 
 
 rேயாதனன், "ஓ {சகுனி} மாமா , சிறப்புமிகுந்த அர்ஜுனனின் 
ஆயுதங்களின் வலிைமயால் யுதிஷ்டிரன் முழு உலகத்ைதயும் தன் 
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கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்திருப்பைதயும், பிருைதயின் {குந்தியின்} 
மகனுைடய {யுதிஷ்டிரனுைடய} ேவள்வி, ேதவர்களில் புகழ்வாய்ந்த 
சக்ரனின் {இந்திரனின்} ேவள்வி ேபால இருந்தைதயும் கண்டு, 
பகலும் இரவுமாக ெபாறாைமயால் எrந்து, ஆழமற்ற குளம் 
ேகாைடகாலத்தில் வற்றிவிடுவைதப் ேபால் நான் இருக்கிேறன் .
சத்வதர்களின் தைலவனால் {கிருஷ்ணனால்} சிசுபாலன் 
ெகால்லப்பட்ட ேபாது, சிசுபாலன் பக்கம் நின்று ேபச ஒரு ஆண் 
மகனும் இல்லாதைதக் கண்டீரா? பாண்டவர்கெளனும் ெநருப்பால் 
உட்ெகாள்ளப்பட்டு, அவர்கள் அைனவரும் அந்தக் குற்றத்ைத 
மன்னித்தார்கள்; அல்லது யாரால் அைத மன்னிக்க முடியும்? 
வாசுேதவனால் {கிருஷ்ணனால்} ெசய்யப்பட்ட முைறயற்ற அந்தப் 
ெபrய ெசயல், பாண்டுவின் சிறப்புமிகுந்த மகனுைடய 
{யுதிஷ்டிரனுைடய} பலத்தால் ெவற்றியைடந்தது .பல ஏகாதிபதிகள் 
பலதரப்பட்ட பrசுகைள, ஏேதா ைவசியர்கள் கப்பம் கட்டுவதுேபால, 
குந்தியின் மகன் மன்னன் யுதிஷ்டிரனுக்காகக் ெகாண்டு 
வந்தார்கேள !பிரகாசமிக்க யுதிஷ்டிரனின் ெசல்வத்ைதக் கண்ட 
பிறகு, என்னதான் நான் ெபாறாைம ெகாள்ளக்கூடாது என்று 
கருதினாலும், எனது இதயம் ெபாறாைமயால் பற்றி எrகிறது” 
 {என்றான் சகுனியிடம் துrேயாதனன் }. 
 
 இப்படித் தனது நிைலையப் பிரதிபலித்த துrேயாதனன், 
ெநருப்பால் சுடப்பட்டது ேபால காந்தார மன்னனிடம் {சகுனியிடம்} 
மறுபடியும் ேபசினான், "நான் சுடர்விட்டு எrயும் ெநருப்பில் 
விழப்ேபாகிேறன் அல்லது நஞ்ைச {விஷத்ைத} விழுங்கப் 
ேபாகிேறன் அல்லது நீrல் மூழ்கப்ேபாகிேறன் .வrீயம் {பராக்கிரமம்} 
உைடய எந்த மனிதன்தான் உலகத்தில் தனது எதிrகள் 
வளைமயிலும், தான் வறுைமயிலும் வாழ தாங்கிக் ெகாள்வான்? 
ஆைகயால், (எதிrகளின் (இந்த வளைமையயும் நற்ேபைறயும் 
கண்டும் தாங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் நான் ெபண்ணுமல்ல, 
ெபண்ணல்லாதவனுமல்ல { neither a woman nor one that is not a woman}, 
ஆணுமல்ல, ஆணல்லாதவனுமல்ல. உலகத்தின் மீதான அவர்களது 
{பாண்டவர்களது} ஆட்சி உrைமையயும், அவர்களுக்கு 
{பாண்டவர்களுக்கு} இருக்கும் பரந்த மக்கள் கூட்டத்ைதயும்,  அந்த 
ேவள்விையயும் கண்ட என்ைனப் ேபான்ற யார்தான் ெபாறாைம 
ெகாள்ளாமல் இருப்பார்? தனியாக அத்தைகய அரச வளைமைய 
என்னால் ெபற இயலாது; எனக்கு இந்த விஷயத்தில் உதவி ெசய்ய 
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எந்தக் கூட்டாளிையயும் காணவில்ைல .இதன் காரணமாகேவ நான் 
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்ள நிைனக்கிேறன் {It is for this that I am 
thinking of self-destruction}. குந்தி மகனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ெதளிவான 
ெபரும் ெசல்வச் ெசழிப்ைபக் கண்ட பிறகு, நான் விதிேய 
தைலைமயானது என்றும், முயற்சிகள் பலனளிக்காது என்றும் 
கருதுகிேறன் .ஓ சுவலrன் மகேன {சகுனிேய}, முன்பு நான் அவைன 
{யுதிஷ்டிரைன} அழிக்க முயன்ேறன். ஆனால் எனது முயற்சிகள் 
எல்லாவற்ைறயும் முறியடித்து, குளத்திற்குள் முைளக்கும் 
தாமைரெயன அவன் {யுதிஷ்டிரன்} வளைமயில் வளர்ந்திருக்கிறான் .
இதன் காரணமாகேவ நான் விதிைய முதன்ைமயாகவும், 
முயற்சிகைளக் கனியற்றதாகவும் கருதுகிேறன் .திருதராஷ்டிரனின் 
மகன்கள் சிைதவைடந்து வருகிறார்கள், பிருைதயின் {குந்தியின்} 
மகன்கள் {பாண்டவர்கள்} நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வருகிறார்கள் .
பாண்டவர்களின் வளைமையயும், அவர்களின் சபா 
மண்டபத்ைதயும், அந்த ேவைலக்காரர்கள் சிrத்தைதயும் கண்டு 
எனது இதயம் ெநருப்பில் இருப்பைதப் ேபால பற்றி எrகிறது .
ஆைகயால், ஓ {சகுனி} மாமா, நான் ஆழ்ந்த துயரத்தில் 
இருப்பைதயும், ெபாறாைமயால் நிைறந்திருப்பைதயும் அறிந்து 
ெகாண்டு, திருதராஷ்டிரrடம் இது குறித்து ெசால்லும்", என்றான் 
{துrேயாதனன்}. 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சகுனி, யுதிஷ்டிரைனப் பார்த்துப் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத என்று 
துrேயாதனனுக்கு அறிவுறுத்துவது; தனது நண்பர்களுக்கும், தனது அணி 
தைலவர்களுக்கும் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல், பாண்டவர்களின் ெசல்வத்ைத 
அபகrக்க துrேயாதனன் திட்டம் ேகட்பது; சகுதி அதற்கு ஒரு வழி ெசால்வது; 
 
 சகுனி ெசான்னான், "ஓ 
துrேயாதனா, நீ யுதிஷ்டிரனிடம் 
ெபாறாைம ெகாள்ளக் கூடாது .
பாண்டுவின் மகன்கள் அவர்களுக்குத் 
தகுதியான நற்ேபைறேய 
அனுபவிக்கிறார்கள் .ஓ எதிrகைளக் 
ெகால்பவேன {துrேயாதனேன}, ஓ 
ெபரும் மன்னா, எண்ணற்ற 
திட்டங்கைளத் தடீ்டினாலும் உன்னால் 
அவர்கைள {பாண்டவர்கைள} அழிக்க 
முடியவில்ைல .அத்திட்டங்களில் 
பலவற்ைற உன்னால் ெசயல்படுத்தேவ 
முடியவில்ைல .அந்த மனிதர்களில் 
புலிகள் {பாண்டவர்கள்} அதிஷ்டவசத்தால் அைவ எல்லாவற்றிலும் 
இருந்து தப்பித்தனர் .அவர்கள் {பாண்டவர்கள்} திெரௗபதிைய 
மைனவியாய் அைடந்து, துருபன், துருபதனின்  மகன்கள், 
வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்} ஆகிேயாைர கூட்டாளிகளாய் அைடந்து, 
இந்த உலகத்ைத தங்கள் ஆளுைகயின் கீழ் ெகாண்டு வர அவர்கள் 
உதவிையப் ெபற்றிருக்கிறார்கள்.  
 
 ஓ மன்னா {துrேயாதனா}, தங்கள் தந்ைதவழி {பாண்டுவின்} 
 நாட்டின் பங்ைக ஏமாற்றாமல் அைடந்து தங்கள் சக்தியாேலேய 
வளர்ந்திருக்கிறார்கள் .இதில் நீ வருத்தமைடய என்ன இருக்கிறது? 
1*ஹஸ்தாசனைனத் {அக்னிையத்} திருப்தி ெசய்த தனஞ்ெசயன் 
{அர்ஜுனன்} காண்டிபத்ைதயும், இரு வற்றாத 
அம்பறாத்தூணிகைளயும், பல ெதய்வகீ ஆயுதங்கைளயும் 
அைடந்தான் .அந்தத் தனித்தன்ைம வாய்ந்த வில்லுடன், தனது 
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கரத்தின் பலத்ைதயும் ேசர்த்து உலக மன்னர்கள் அைனவைரயும் 
அவனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்திருக்கிறான் .இதில் நீ 
வருத்தமைடய என்ன இருக்கிறது? 2*மயாசுரைனத் தயீில் இருந்து 
காப்பாற்றிய எதிrகைளக் ெகால்லும் அர்ஜுனன், இருைககைளயும் 
சம நிபுணத்துடன் இயக்குபவன், தனக்கு அந்த சபா மண்டபத்ைதக் 
கட்டித் தர ஏற்பாடு ெசய்தான் .இதனாேலேய மயனின் கட்டைளயின் 
ேபrல், கடும் முகம் ெகாண்ட ராட்சசர்களான கிண்ணரர்கள் என்று 
அைழக்கப்பட்டவர்கள் அந்த சபா மண்டபத்ைதக் கட்டுவதில் 
தாங்கினார்கள் .இதில் நீ வருத்தப்பட என்ன இருக்கிறது? ஓ மன்னா, 
உனக்கு கூட்டாளிகேள இல்ைல என்று நீ ெசான்னாய் .ஓ பாரதா 
{துrேயாதனா}, இது உண்ைம இல்ைல .இந்த உனது தம்பிகள் 
அைனவரும் உனக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறார்கள் .ெபரும் 
வில்ைலத் தாங்கும் துேராணரும் அவரது மகனும் 
{அஸ்வத்தாமனும்}, ராைதயின் மகன் கர்ணன், ெபரும் ேபார் வரீரான 
ெகௗதமர் (கிருபர்(, நானும் எனது சேகாதரர்களும், மன்னன் 
ெசௗமதத்தி ஆகிேயார் உனக்குக் கூட்டாளிகளாக இருக்கிேறாம். 
இவர்கள் அைனவருடன் ஒன்றிைணந்து இந்த முழு உலகத்ைதயும் 
ெவள்ளி ெகாள் "என்றான் {சகுனி}. 
 
 துrேயாதனன், "ஓ மன்னா {சகுனி மாமா}, உமக்குத் 
திருப்தியுண்டாகுமானால் நான் உம்ைமயும் இந்த வரீர்கைளயும் 
ைவத்து பாண்டவர்கைள அடக்குேவன் .நான் அவர்கைள 
{பாண்டவர்கைள} இப்ேபாது வழீ்த்தினால், இந்த உலகமும் அதில் 
இருக்கும் அைனத்து ஏகாதிபதிகளும் எனதாவார்கள், அைனத்து 
ெசல்வங்களும் நிரம்பிய அந்த சபா மண்டபத்துடன் கூடிய வடீும் 
எனதாகும்", என்றான் {துrேயாதனன்}. 
 
 சகுனி, "தனஞ்ெசயன் {அர்ஜுனன்}, வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்}, 
பமேசனன்ீ , யுதிஷ்டிரன், நகுலன், சகாேதவன், தனது மகன்களுடன் 
கூடிய துருபதன் ஆகிேயாைர ேதவர்களாலும் ேபாrல் வழீ்த்த 
முடியாது .அவர்கள் ேபாrல் மகிழ்ச்சி ெபறும், ெபரும் வில் பைடத்த 
ெபரும் வரீர்களாவர் .ஆனால், ஓ மன்னா {துrேயாதனா}, 
யுதிஷ்டிரைன வழீ்த்தும் வழிகள் எனக்குத் ெதrயும் .என்னிடம் 
அைதக் ேகட்டு, அதன்படி நட", என்று பதிலுைரத்தான் {சகுனி}. 
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 துrேயாதனன், "நமது நண்பர்களுக்கும் மற்ற சிறந்த 
மனிதர்களுக்கும் ஆபத்தில்லாமல், ஓ {சகுனி} மாமா, அவர்கைள 
வழீ்த்த ஏதாவது வழியிருந்தால் எனக்குச் ெசால்லும் "என்றான். 
 
 சகுனி, "குந்தியின் மகனுக்கு {யுதிஷ்டிரனுக்கு}, பகைட 
விைளயாடத் ெதrயாது எனினும், அைத அவன் மிகவும் 
விரும்புபவன். அந்த மன்னைன {யுதிஷ்டிரைன} விைளயாட 
அைழத்தால், அவனால் மறுக்க முடியாது .நான் பகைடயில் 
நிபுணன் .இந்த {பகைட} விஷயத்தில் எனக்கு நிகர் உலகத்தில் 
யாரும் கிைடயாது .ஏன், ஓ குருவின் மகேன {துrேயாதனேன}, 
மூவுலகத்திலும் கிைடயாது. ஆைகயால், அவைன {யுதிஷ்டிரைன} 
பகைட விைளயாட அைழ .பகைடயில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நான், 
ஓ மனிதர்களில் காைளேய {துrேயாதனேன} , அவனது 
{யுதிஷ்டிரனது} நாட்ைடயும், அவனது {யுதிஷ்டிரனது} 
ெசல்வங்கைளயும் உனக்காக ெவல்ேவன் .ஆனால், ஓ துrேயாதனா, 
இைவ அைனத்ைதயும் மன்னrடம் )திருதராஷ்டிரrடம் (ெசால் .
உனது தந்ைதயின் {திருதராஷ்டிரனின்} கட்டைளயின் ேபrல், நான் 
யுதிஷ்டிரனின் அைனத்து உைடைமகைளயும் நிச்சயம் ெவல்ேவன்", 
என்றான். 
 
 துrேயாதனன், "ஓ சுவலrன் மகேன {சகுனி மாமேன}, 
குருக்களின் தைலவரான திருதராஷ்டிரrடம் நீேர முைறயாக 
இைதெயல்லாம் ெசால்லும் .என்னால் அப்படிச் ெசய்ய முடியாது "
என்றான். 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
குறிப்பு: 
1*ஹஸ்தாசனைனத் {அக்னிையத்} திருப்தி ெசய்த தனஞ்ெசயன் 
{அர்ஜுனன்} காண்டிபத்ைதயும், இரு வற்றாத 
அம்பறாத்தூணிகைளயும்,.... 
பார்க்க: 
ஆயுதங்கள் ேகட்ட அர்ஜுனன் - ஆதிபர்வம் பகுதி 226 
கிருஷ்ணனுக்குக் கிைடத்த சக்கரம்  - ஆதிபர்வம் பகுதி 227 
 

 
2*மயாசுரைனத் தயீில் இருந்து காப்பாற்றிய.... 

பார்க்க: 
"அர்ஜுனா !என்ைனக் காப்பாற்று," என்றான் மயன்  - !ஆதிபர்வம் பகுதி 230 
"அரண்மைன கட்டிக் ெகாடு "!என்றான் கிருஷ்ணன்  - சபாபர்வம் பகுதி 1 
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திட்டம் ெசயல்வடிவம் ெபற்றது - சபாபர்வம் பகுதி 48  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

சகுனி திருதராஷ்டிரனிடம் துrேயாதனனின் துயர் விசாrக்கச் ெசால்வது; 
திருதராஷ்டிரன் துrேயாதனனிடம் என்ன குைற என்று விசாrப்பது; 
துrேயாதனன் தனது ெபாறாைமையப் பற்றிக் கூறுவது; சகுனி தனது 
திட்டத்ைத ெவளிப்படுத்துவது; திருதராஷ்டிரன் விதுரனிடம் 
கலந்தாேலாசிப்பதாகச் ெசால்வது; துrேயாதனன் அதற்கு மறுப்பு ெதrவிப்பது; 
விதுரனிடம் ஆேலாசிக்காமேல ஒரு தரீ்மானத்திற்கு வருவது...  
 
 ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனின் ராஜசூய 
ேவள்வியால் ஈர்க்கப்பட்ட 
சுவலனின் மகன் சகுனி, 
துrேயாதனனின் 
ேநாக்கங்கைள அறிந்து, 
சபா மண்டபத்தில் இருந்து 
ெவளிேய வரும்ேபாது, அவனுக்கு {துrேயாதனனுக்கு} 
விரும்பியவாறு ேபசி, ெபரும் ஞானமுள்ள திருதராஷ்டிரைன 
அணுகிறான் .அங்ேக )அrயைணயில் (அமர்ந்திருந்த அந்தக் 
கண்ணில்லா ஏகாதிபதியிடம் {திருதராஷ்டிரனிடம்}, "ஓ ெபரும் 
மன்னா {திருதராஷ்டிரா}, ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய, 
துrேயாதனன் நிறமிழந்து மங்கி, உடல் ெமலிந்து, மன 
அழுத்தத்துடன் கவைலக்கு இைரயாகியிருக்கிறான் .எதிrயின் 
காரணமாக வந்திருக்கும் உமது மூத்த மகனின் {துrேயாதனனின்} 
துயரத்ைத ஏன் விசாrக்காமல் இருக்கிறரீ்?" என்று ேகட்டான் 
{சகுனி}. 
 
 திருதராஷ்டிரன், "துrேயாதனா, ஓ குருகுலத்தின் மகேன 
{துrேயாதனா}, உனது ெபருந்துயருக்கான காரணம் என்ன? நான் 
ேகட்கலாம் என்றால் எனக்குக் காரணத்ைதச் ெசால் .இங்கிருக்கும் 
இந்தச் சகுனி நீ நிறமிழந்து மங்கி, உடல் ெமலிந்து, மன 
அழுத்தத்துடன் கவைலக்கு இைரயாகி இருப்பதாகச் ெசால்கிறான். 
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உனது கவைலக்கு என்ன காரணம் என்பது எனக்குத் 
ெதrயவில்ைல .எனது இந்தப் ெபரும் ெசல்வம் உனது 
கட்டுப்பாட்டிேலய இருக்கிறது .உனது தம்பிகளும் நமது அைனத்து 
உறவினர்களும் உனக்கு ஏற்பில்லாத எைதயும் ெசய்யவில்ைல .
சிறந்த ஆைடைய உடுத்துகிறாய், சிறந்த உணைவ உண்கிறாய், 
சிறந்த குதிைரேய உன்ைனச் சுமக்கிறது ஆைகயால் எது உன்ைன 
மங்கி உடல் ெமலியச் ெசய்கிறது? விைலயுயர்ந்த படுக்ைககளும், 
அழகான மங்ைகயரும், ஆசனங்கள் மற்றும் அைறகலன்களுடன் 
கூடிய மாளிைககளும், மகிழ்ச்சிதரத்தக்க விைளயாட்டுகளும், 
உனது உத்தரவுக்காகச் சந்ேதகமற காத்திருக்கின்றன .ேதவர்களுக்கு 
உள்ள எல்லா வசதிகளும் உனக்கும் இருக்கின்றன. ஆைகயால், ஓ 
ெபருைமயுைடயவேன, ஓ மகேன {துrேயாதனா}, நீ 
ஏதுமில்லாதவன் ேபால ஏன் வருத்தப்படுகிறாய்?" என்று ேகட்டான். 
 
 துrேயாதனன், "நான் பாவிையப் ேபால உண்டு உடுத்தி கடும் 
ெபாறாைமக்கு இைரயாகி எனது காலத்ைதப் ேபாக்கி வருகிேறன் .
எதிrயின் கர்வத்ைதத் தாங்கிக் ெகாள்ள முடியாமல், தனது 
குடிகைள அந்த எதிrயின் ெகாடுங்ேகான்ைமயிலிருந்து விடுவிக்க 
விரும்பி, அந்த எதிrையக் ெகான்று வாழ்பவேன நல்ல ஆண்மகன் .
ஓ பாரதா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, மனநிைறவும் கர்வமும் 
ெசழிப்ைபயும் இரு குணங்களான கருைணயும் பயமும் 
அழித்துவிடும் .இவற்றின் ஆளுைமயில் ெசயல்படும் ஒருவன், எந்த 
உயர்வானைதயும் அைடவதில்ைல .யுதிஷ்டிரனின் ெசழிப்ைபக் 
கண்டபிறகு, நான் அனுபவிப்பைவ எல்லாம் எனக்கு நிைறைவத் 
தரவிைல .மிகுந்த பிரகாசத்ைதக் ெகாண்ட குந்தி மகனின் 
{யுதிஷ்டிரனின்} ெசழிப்பு என்ைன மங்கச் ெசய்கிறது. எதிrயின் 
ெசழுைமையயும், எனது வறுைமையயும் அறிந்த பிறகு, அந்தச் 
ெசழுைம என் கண்ெணதிேர இல்ைலெயன்றாலும், நான் அைதக் 
காண்கிேறன் .ஆைகயால் நான் நிறம் இழந்து, ேசாகமாகி, மங்கிப் 
ேபாய் ெமலிந்திருக்கிேறன் .யுதிஷ்டிரன் இல்லற வாழ்வு வாழும் 
எண்பத்ெதட்டாயிரம் {88000} ஸ்நாதக பிராமணர்கைளத் 
தாங்குகிறான் .அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் முப்பது {30} அடிைமப் 
ெபண்கைளக் ெகாடுத்திருக்கிறான் .இது ேபாக, ஆயிரக்கணக்கான 
பிராமணர்கள் அவனது அரண்மைனயில் தங்கத் தட்டுகளில் உணவு 
உண்கின்றனர். கம்ேபாஜ நாட்டு மன்னன் அவனுக்கு 
{யுதிஷ்டிரனுக்கு} கறுப்பாகவும், சிவப்பாகவும் கணக்கிலடங்கா கதலி 
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மான்களின் ேதால்கைளயும், அற்புதமான வடிவைமப்புகள் ெகாண்ட 
விைலயுயர்ந்த சால்ைவகைளயும் )கப்பமாக (அனுப்பியிருக்கிறான். 
நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ெபண் யாைனகளும், 
முப்பதாயிரம் {30000} ெபண் ஒட்டங்கங்களும் அவனது 
அரண்மைனக்குள்ேளேய உலவுகின்றன .அைவ எல்லாவற்ைறயும் 
இந்தப் பூமியின் மன்னர்கள் பாண்டவர்களின் தைலநகருக்கு 
{காண்டவ பிரஸ்தம் - இந்திரப் பிரஸ்தம்} காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு 
வந்தனர் .ஓ பூமியின் தைலவா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, அந்த 
ேவள்விகளில் முதன்ைமயான ேவள்விக்கு மன்னர்கள் குவியல் 
குவியலாக தங்கங்கைள குந்தியின் மகனுக்காக {யுதிஷ்டிரனுக்காக} 
எடுத்து வந்தனர் .இதற்கு முன்னால் எப்ேபாதும் இப்படிப்பட்ட 
ெசல்வம் ேவள்விக்காகக் ெகாண்டு வரப்படுவைதக் கண்டதும் 
ேகட்டதும் இல்ைல .அைவ பாண்டுவின் புத்திசாலி மகன்களின் 
ேவள்விக்காகக் ெகாண்டுவரப்பட்டன .ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, எதிrயிடம் இருக்கும் அபிrமிதமான 
ெசல்வத்ைதக் கண்ட பிறகு, என்னால் மன அைமதி ெபற 
முடியவில்ைல. நூற்றுக்கணக்கான பிராமணர்கள் யுதிஷ்டிரனின் 
ெகாைடயால் தாங்கப்பட்டு, பசுக்களால் வந்த ெசல்வத்ைத 
அைடந்து, அந்த மாளிைகயின் வாயிலில் மூவாயிரம் {3000,00,00,000} 
ேகாடி காணிக்ைககளுடன் நின்றனர் .அவர்கைள வாயில் காப்ேபார் 
உள்ேள விடாமல் தடுத்துக் ெகாண்டிருந்தனர் .அழகான தங்கக் 
கமண்டலங்களில் ெநய்ையக் ெகாண்டவந்து அவர்களுக்கு 
அரண்மைனக்குள் நுைழய அனுமதி கிைடக்கவில்ைல .சமுத்திரேம 
ெவள்ைளத் தாமிரப் {ெவண்கலம் என்கிறார் ம.வ.ீரா} பாத்திரத்தில் 
தனது நீரால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட அமுதத்ைத நிரப்பிக் ெகாண்டு 
வந்தது .அந்த அமுதம் சக்ரனின் வருடந்திர ெசடிகள் மற்றும் 
மலர்களால் உற்பத்தி ெசய்வைத விட உயர்ந்ததாக இருந்தது .
)ேவள்வியின் முடிவில்( வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்}, அற்புதமான 
சங்ைகக் {சங்கு} ெகாண்டு வந்து, எண்ணிலடங்கா ரத்தினங்களுடன் 
அலங்கrக்கப்பட்டிருந்த தங்கத்தாலான ஆயிரம் பாத்திரங்களில் 
இருந்த கடல் நீைர எடுத்து பிருைதயின் {குந்தியின்} மகைனக் 
{யுதிஷ்டிரைனக்} குளிப்பாட்டினான் .இைவெயல்லாவற்ைறயும் 
கண்ட நான் ெபாறாைமயால் ேநாய் ெகாண்ேடன். அந்தப் 
பாத்திரங்கள் கிழக்கு மற்றும் ெதற்கு கடல்களுக்கு எடுத்துச் 
ெசல்லப்பட்டன .ேமலும் மனிதர்கள் ேதாளில் சுமந்தபடி அைத 
ேமற்கு கடலுக்கும் ெகாண்டு ெசன்றனர் .ஓ மனிதர்களில் 
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காைளேய, ஓ தந்ைதேய {திருதராஷ்டிரேர}, பறைவகள் மட்டுேம 
ெசல்லக்கூடிய வடக்கு பகுதிகளுக்கு அர்ஜுனன் ெசன்று, 
அங்கிருந்து ெபரும் அளவிலான ெசல்வங்கைளக் ெகாண்டு 
வந்தான் .இன்னுெமாரு அற்புதமான நிகழ்ைவயும் நான் உமக்கு 
உைரக்கிேறன் .ேகளும் .நூறாயிரக்கணக்கான பிராமணர்கள் 
உணவூட்டப்பட்டேபாது, அைதத் ெதrவிப்பதற்ெகன்று ஒவ்ெவாரு 
நாளும் சங்க நாதங்கள் ெதாடர்ச்சியாக முழங்கப்பட்டன. ஆனால், 
ஓ பாரதா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர} நான் ெதாடர்ந்து ஊதப்பட்ட 
சங்கநாதங்கைளக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன். அந்த ஒலிையக் 
ேகட்டு எனது உடலில் இருந்த முடிகள் நட்டுக் ெகாண்டு நின்றன. ஓ 
ெபரும் மன்னா, மிகப்ெபrய சுற்றுச் சுவருக்குள், கணக்கிலடங்கா 
ஏகாதிபதிகள் பார்ைவயாளர்களாக நிரம்பி, ேமகமற்ற வானில் 
ெதrயும் நட்சத்திரங்கைளப் ேபால மின்னி பார்ப்பதற்கு அழகாக 
இருந்தனர் .ஓ மனிதர்களின் மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, அந்த 
பாண்டுவின் ஞானமுள்ள  மகனுக்காக {யுதிஷ்டிரனுக்காக}, அந்த 
ேவள்விக்கு வந்த ஏகாதிபதிகள் அைனத்துவிதமான 
ெசல்வங்களுடனும் வந்தனர் .அப்படி வந்த மன்னர்கள் 
ைவசியர்கைளப் ேபால, பிராமணர்களுக்கு உணவு பrமாறினார்கள் .
ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, யுதிஷ்டிரனிடம் நான் கண்ட 
ெசழிப்ைப, ேதவர்களின் தைலவனிடேமா, யமனிடேமா, 
வருணனிடேமா அல்லது குஹ்யர்களின் தைலவனிடேமா 
{குேபரனிடேமா} கூட காண முடியாது. பாண்டு மகனின் 
{யுதிஷ்டிரனின்} ெபரும் வளைமையக் கண்ட எனது இதயம் 
எrகிறது .என்னால் அைமதிைய அனுபவிக்க முடியவில்ைல "
என்றான் {துrேயாதனன்}. 
 
 துrேயாதனனின் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட சகுனி, "ஓ 
உண்ைமைய வரீமாகக் ெகாண்டவேன {துrேயாதனா}, நீ கண்ட 
பாண்டு மகனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ஒப்பற்ற ெசல்வத்ைத எப்படி 
அைடயலாம் என்பைதக் ேகள் .ஓ பாரதா {துrேயாதனா}, நான் 
பகைடயில் நிபுணன், உலகத்தில் அைனவருக்கும் 
ேமன்ைமயானவன் {பகைடயில்}, என்னால் ெவற்றிைய உறுதியாகக் 
கூற முடியும் .ஒவ்ெவாரு வசீ்சுக்கும் ெவற்றிைய உறுதியாகச் 
ெசால்ல முடியும் .எப்ேபாது என்ன பகைட வசீுவது, எப்ேபாது 
வசீக்கூடாது என்பது எனக்குத் ெதrயும் .எனக்கு இந்த {பகைட} 
விைளயாட்டில் சிறந்த ஞானம் இருக்கிறது. குந்தியின் மகனுக்கும் 
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பகைட விைளயாட விருப்பம் உண்டு .ஆனால் அவனுக்கு அதில் 
நிபுணத்துவம் கிைடயாது. விைளயாடேவா அல்லது ேபாrடேவா 
அைழத்தால், அவன் நிச்சயம் வருவான் .நான் ஒவ்ெவாரு 
வசீ்சுக்கும் அவைன {யுதிஷ்டிரைன} ஏமாற்றி வழீ்த்துேவன் .அவன் 
ெசல்வங்கள் எல்லாவைறயும் ெவல்ேவன், என்று 
உறுதிகூறுகிேறன் .ஓ துrேயாதனா !பிறகு நீ அவற்ைற 
அனுபவிக்கலாம். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "மன்னன் துrேயாதனன், 
சகுனியால் இப்படி ெசால்லப்பட்டதும், சிறிது ேநரத்ைதக் கூட 
கடத்தாமல் திருதராஷ்டிரனிடம், "ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, பகைடயில் நிபுணனான இந்தச் சகுனி, பகைடயில் 
பாண்டு மகனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ெசல்வங்கைள ெவல்லத் தயாராக 
இருக்கிறார் .நீர் அவருக்கு {சகுனிக்கு} அப்படிச் ெசய்ய அனுமதி 
வழங்க ேவண்டும்" என்றான் {துrேயாதனன்}. 
 
 திருதராஷ்டிரன், "நான் எப்ேபாதும் ெபரும் ஞானம் உள்ள 
எனது அைமச்சன் க்ஷத்தனின் {விதுரனின்} ஆேலாசைனகைளேய 
பின்பற்றுகிேறன். அவனிடம் {விதுரனிடம்} ஆேலாசித்த பிறகு நான் 
எனது முடிைவ உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். ெபரும் முன் ேநாக்கும் 
திறைனக் {தரீ்க்கதrசனம்} ெகாண்ட அவன் {விதுரன்}, தனது 
கண்களில் நீதிையக் ெகாண்டு, இரு கட்சிகளுக்கும் எது நல்லது, 
எது சr என்பைதயும், இவ்விஷயத்தில் எது ெசய்யப்பட ேவண்டும் 
என்பைதயும் ெசால்வான் "என்றான் {திருதராஷ்டிரன்}. 
 
 அதற்கு துrேயாதனன், "நீர் க்ஷத்தனிடம் {விதுரrடம்} 
ஆேலாசைன ெசய்தால், அவர் உம்ைமத் தடுத்துவிடுவார் .நீர் 
இைதச் ெசய்யாமல் விட்டால், ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
நான் என்ைனக் ெகான்று ெகாள்ேவன் .ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, நான் இறந்த பிறகு, விதுரர் மகிழ்ச்சியாக 
இருப்பார் .பிறகு நீர் அைனத்து உலகத்ைதயும் அனுபவிக்கலாம் .
என்னிடம் உமக்கு என்ன ேதைவ இருக்கிறது. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "துrேயாதனனால் 
உச்சrக்கப்பட்ட இந்தக் கலந்த உணர்ச்சிகைள உைடய 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட திருதராஷ்டிரன், துrேயாதனின் உத்தரைவ 
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ஏற்று, தனது பணியாட்கைள அைழத்து, "கைலஞர்கைளக் ெகாண்டு, 
நூறு {100} கதவுகளுடனும், ஆயிரம் {1000} தூண்களுடனும் ஒரு 
அழகிய இனிைமயான அகன்ற மாளிைகையக் கட்டுங்கள். 
தச்சர்கைளயும் இைணப்பாளர்கைளயும் ெகாண்டு விைலயுயர்ந்த 
கற்கைள அதன் சுவர்களில் பதியுங்கள் .அைத அழகாக்கி, அங்ேக 
ெசல்வதற்கு வசதியாக அைனத்துக் காrயங்கைளயும் முடியுங்கள். 
 
 ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, துrேயாதனைனத் தனிக்க ஒரு 
தரீ்மானத்துக்கு வந்த மன்னன் திருதராஷ்டிரன், விதுரைன 
அைழத்துவர தூதுவர்கைள அனுப்பினான். விதுைரக் 
கலந்தாேலாசிக்காமல் அந்த ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரன்} எந்த 
முடிைவயும் எடுத்ததில்ைல .ஆனால், இவ்விஷயத்ைதப் 
ெபாறுத்தவைர, சூதின் தைீமைய அறிந்தும் அந்த ஏகாதிபதி 
{திருதராஷ்டிரன்} அது விஷயத்தில் ஈர்ப்புடன் இருந்தான் .
இருப்பினும்  புத்திசாலி விதுரன் இது குறித்து அறிந்ததும், கலி 
காலம் வந்து விட்டது என்று அறிந்து ெகாண்டான் .அழிவின் 
ெதாடக்கத்ைத உணர்ந்து விைரவாக திருதராஷ்டிரனிடம் வந்தான் .
விதுரன் தனது சிறப்புக்குrய அண்ணைன {அண்ணன் 
திருதராஷ்டிரைன} அணுகி, அவனது பாதம் பணிந்து இந்த 
வார்த்ைதகைளச் ெசான்னான். 
 
 "ஓ ேமன்ைமயான மன்னா {அண்ணா திருதராஷ்டிரா}, நீர் 
எடுத்திருக்கும் தரீ்மானத்ைத நான் அங்கீகrக்கவில்ைல .ஓ மன்னா, 
உமது பிள்ைளகளுக்குள் சச்சரவு வர வழி வகுக்கும் சூதாட்டத்ைத 
நடத்தாதரீ் "என்றான் {விதுரன்}. 
 
 திருதராஷ்டிரன், "ஓ க்ஷத்தா {விதுரா}, ேதவர்கள் நம்மிடம் 
கருைணேயாடு இருந்தால், கண்டிப்பாக எனது மகன்களுக்குள் 
சச்சரவு ஏற்படாது .ஆைகயால், அதிர்ஷ்டேமா இல்ைலேயா, 
நன்ைமேயா இல்ைலேயா, நட்பு rதியான இந்தப் பகைடச் சவால் 
{challenge at dice} நடக்கட்டும் .இது விதியால் நமக்கு விதிக்கப்பட்டது .
ஓ பாரதகுலத்தின் மகேன {தம்பி விதுரேன}, நான், துேராணர், 
பஷ்மர்ீ  ஆகிேயார் அருகில் இருக்கும்ேபாது, விதியால் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தால் கூட என்ன தைீம நடந்துவிட முடியும் .
ஆைகயால், காற்றின் ேவகம் ெகாண்ட குதிைரகள் பூட்டப்பட்ட 
ரதத்தில் இன்ேற காண்டவப்பிரஸ்தம் ெசன்று, உன்னுடன் 
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யுதிஷ்டிரைன அைழத்து வா. ஓ விதுரா, இதுேவ எனது தரீ்மானம் 
என்பைத நான் உனக்குச் ெசால்கிேறன். எனக்கு ேவறு எைதயும் 
ெசால்லாேத. நமக்கு அைனத்ைதயும் தரும் விதிேய வலிைமயானது 
என நான் கருதுகிேறன் "என்றான் .திருதராஷ்டிரனின் 
இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு தனது குலம் அழிந்தது என்று கருதிய 
விதுரன் ெபரும் ஞானம் ெகாண்ட பஷ்மrடம்ீ  ெசன்றான். 
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திெரௗபதி சிrத்தாளா? - சபாபர்வம் பகுதி 49  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

ஜனேமஜயன் ேகட்டுக்ெகாண்டதற்ேகற்ப ைவசம்பாயணர், துrேயாதனன் 
திருதரஷ்டிரனிடம் ேசாகமாகப் ேபசியைத முழுைமயாகச் ெசால்வது; 
பகைடயாட்டம் ேவண்டாம் என்று திருதராஷ்டிரன் துrேயாதனனிடம் 
ெசால்வது; விதுரனின் ஞானம் குறித்து ெசால்வது; துrேயாதனன் தனது தரப்பு 
ேசாகங்கைளச் ெசால்வது...  
 

 
 
 ஜனேமஜயன் ெசான்னான், "ஓ ேவதங்கைள அறிந்தவர்களில் 
முதன்ைமயானவேர {ைவசம்பாயணேர}, எனது முப்பாட்டன்களான 
பாண்டுவின் மகன்கைளத் துயரத்தில் ஆழ்த்திய, பங்காளிகளுக்குள் 
தைீமைய விைளவித்த பகைட விைளயாட்டு எப்படி நைடெபற்றது? 
அந்தச் சைபயில் எந்ெதந்த மன்னர்கள் இருந்தனர் .அவர்களில் அந்த 
விைளயாட்ைட அங்கீகrத்தவர்கள் யார்? அவர்களில் ஏற்காதவர் 
யார்? ஓ பாவமற்றவேர {ைவசம்பாயணேர}, ஓ மறுபிறப்பாளர்களின் 
{பிராமணர்களின்} தைலவேர, உலகத்தின் அழிவுக்குக் காரணமாக 
இருந்த இது குறித்து நான் விrவாகக் ேகட்க விரும்புகிேறன்". 
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ெசௗதி ெசான்னார், "இப்படி மன்னனால் {ஜனேமஜயனால்} 
ேகட்கப்பட்ட ேபாது, முழு ேவதங்கைளயும் அறிந்த ெபரும் சக்தி 
ெகாண்ட வியாசrன் சடீர் {ைவசம்பாயணர்}, நடந்தது அத்தைனயும் 
விவrத்தார்". 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ஓ பாரதர்களில் சிறந்தவேன 
{ஜனேமஜயா}, ஓ ெபரும் மன்னா {ஜனேமஜயா}, நீ ேகட்க 
விரும்பினால், நான் மறுபடி அைனத்ைதயும் விவரமாகச் 
ெசால்லும்ேபாது ேகள். 
 
 விதுரனின் கருத்ைத உறுதிப்படுத்திக் ெகாண்ட அம்பிைகயின் 
{காசிராஜனின் மகளின்}  மகன் திருதராஷ்டிரன், துrேயாதனைனத் 
தனிைமயில் அைழத்து, "ஓ காந்தாrயின் மகேன, பகைடயாட்டம் 
ேவண்டாம் .விதுரன் {Vidura} அதுகுறித்து நன்றாகப் ேபசவில்ைல .
ெபரும் ஞானம் ெகாண்ட அவன் {விதுரன்}, எனக்கு நன்ைமயில்லாத 
ஒரு ஆேலாசைனைய எனக்குச் ெசால்லமாட்டான் .விதுரன் எனக்கு 
அதிக நன்ைம தரும் காrயத்ைதேய ெசால்வான் என நான் 
கருதுகிேறன் .ஓ மகேன {துrேயாதனேன}, நான் அது உனது 
நன்ைமக்காகவும் தான் எனக் கருதுவதால், அைதேய ெசய் .
வாசவனுக்கு {இந்திரனுக்கு} ஆன்மிக குருவான சிறப்புமிகுந்த, கற்ற, 
ஞானமுள்ள பிரகஸ்பதி ேதவர்கள் தைலவனுக்கு {இந்திரனுக்கு} 
விளக்கிச் ெசான்ன அைனத்து) அரசியல் நீதிகளின் (அறிவியைலயும் 
விதுரன் அறிவான் .ஓ மகேன {துrேயாதனேன}, விதுரன் 
அறிவுறுத்துவைத நான் எப்ேபாதும் ஏற்றுக் ெகாள்ேவன் .ஓ மன்னா 
{துrேயாதனா}, விrஷ்ணி குலத்ேதாrன் {யாதவ குலத்ேதாrன்} 
மதிப்பிற்குrய ஞானமுள்ள உத்தவைரப் {Uddava} ேபால, ெபரும் 
புத்திசாலியான விதுரன், குரு குலத்தில் முதன்ைமயானவன் என்று 
கருதப்படுகிறான் .ஆைகேயால், ஓ மகேன {துrேயாதனா}, 
பகைடயாட்டம் ேவண்டாம். பகைட ேவற்றுைமைய உருவாக்கும் 
என்பது ெதளிவாகத் ெதrந்தது .ேவற்றுைமகேள ஒரு நாட்டுக்கு 
அழிைவ ஏற்படுத்தும் .ஆைகயால், ஓ மகேன {துrேயாதனா} 
சூதாடும் உனது திட்டத்ைதக் ைகவிடு .ஓ மகேன {துrேயாதனா}, நீ 
தந்ைதயும் தாயுமான எங்களிடம் ெபற விதிக்கப்பட்ட மூதாைதயர் 
தரம் மற்றும் உைடைமகைள அைடந்தாய். நீ கல்வியறிவு 
ெபற்றவன், அைனத்து பிrவு ஞானத்திலும் புத்திசாலியாக 
இருக்கிறாய் .நீ உனது ெபற்ேறாrன் வசிப்பிடத்தில் அன்புடனும் 
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பாசத்துடனும் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாய் .தம்பிகளுக்ெகல்லாம் 
மூத்தவனாகப் பிறந்து, உனது ெசாந்த நாட்டுக்குள்ேளேய வாழ்ந்தும் 
நீ ஏன் உன்ைன மகிழ்ச்சியற்றவனாக கருதிக் ெகாள்கிறாய்? ஓ 
பலம்வாய்ந்த கரம் ெகாண்டவேன, சாதாரண மக்களால் ெபற 
முடியாத உள்ளதில் மிகச் சிறந்த உணைவயும் ஆைடகைளயும் 
ெபறுகிறாய் .நீ ஏன் இவ்வளவு வருத்தப்படுகிறாய்? ஓ மகேன 
{துrேயாதனா}, ஓ ெபரும் பலம் வாய்ந்த கரம் ெகாண்டவேன, 
மக்களாலும் ெசல்வங்களாலும் நிைறந்த உனது மூதாைதயர் 
நாட்ைட ஆண்டு, விண்ணுலகில் இருக்கும் ேதவர்கள் தைலவைனப் 
{இந்திரைனப்} ேபால நீ இருக்கிறாய் .நீ ஞானம் ெகாண்டவனாக 
இருக்கிறாய் .உன்ைன மனச்ேசார்வுக்குள்ளாக்கியிருக்கும் உனது 
துன்பத்துக்கான ேவர் என்னவாக இருக்கும் என்பைத நீ எனக்குச் 
ெசால்ல ேவண்டும்", என்றான் {திருதராஷ்டிரன்}. 
 
 துrேயாதனன், "ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
எல்லாவற்ைறயும்) எதிrகளின் ெசல்வச்ெசழிப்ைபக் (கண்டும் 
உண்டும் உடுத்தியும் வரும் நான் பாவம் நிைறந்த இழிந்தவன் .
எதிrயின் ெசழிப்ைபக் கண்டும் ெபாறாைம அைடயாதவைன 
இழிந்தவன் என்று ெசால்கிறார்கள் .ஓ ேமன்ைமயானவேர {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, இது ேபான்ற ெசல்வச்ெசழிப்பு எனக்குத் 
திருப்திையத் தரவில்ைல. குந்தி மகனின் {யுதிஷ்டிரனின்} 
பிரகாசமிக்க ெசழிப்ைபக் கண்டு நான் மிகுந்த வலியுடன் 
இருக்கிேறன் .பூமி முழுைமயும் யுதிஷ்டிரனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
இருப்பைதக் கண்டும் உயிேராடு இருக்கும் எனது ஆன்மா 
வலிைமயானதுதான் .நீபர்கள், சித்ரகர்கள், குக்குரர்கள், 
கரஸ்கரர்கள், ேலாகஜங்கர்கள் ஆகிேயார் யுதிஷ்திரனின் 
அரண்மைனயில் அடிைமகைளப் ேபால இருக்கின்றனர் .இமயம், 
கடல், கடற்கைரப் பகுதிகள், ரத்தினங்கைளயும் தங்கத்ைதயும் தரும் 
கணக்கற்ற இடங்கள், ஆகியவற்றின் அதிபதிகளும் யுதிஷ்டிரனின் 
ெசழிப்ைப அங்கீகrத்துள்ளனர் .ஓ ஏகாதிபதி {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, என்ைன மூத்தவனாகவும் சிறந்தவன் என்றும் 
கருதி என்ைன மrயாைதயுடன் வரேவற்று, (காணிக்ைகயாக வரும் (
ரத்தினங்கைளயும் நைககைளயும் ஏற்கும் பணிைய எனக்குக் 
ெகாடுத்தான் .ஓ பாரதேர, அங்ேக இருந்த கூட்டம் ெகாண்டு 
வந்திருந்த மதிப்புமிக்க நைககளில் அளவு யாருக்கும் ெதrயாது. ஓ 
மன்னா, அந்தச் ெசல்வங்கைளப் ெபற்று ெபற்ேற எனது கரங்கள் 
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ேசார்ந்தன .நான் கைளப்புற்ற ேபாது, அந்த மதிப்புமிக்க 
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வந்தவர்கள் நான் இயல்புநிைல அைடயும் 
வைர காத்திருந்தனர். பிந்து {பிந்துசரஸ் (நதியில் இருந்து 
ெகாண்டுவரப்பட்ட ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்கத்தாலும், ஏr ேபான்ற 
தைர ெகாண்ட மாளிைகைய அசுரத்தச்சன் மயன் 
)பாண்டவர்களுக்காக( பளிங்காேலேய கட்டிக் ெகாடுத்திருக்கிறான் .
அங்கு நிைறந்திருந்த) ெசயற்ைக (தாமைரகைளக் கண்டு, ஓ 
மன்னா, அங்கு நீர் இருக்கிறது என்று தவறுதலாக நிைனத்ேதன் .
நான்) அைதக் கடக்கும் ேபாது (எனது ஆைடகைளத் தூக்கிய ேபாது 
கண்ட விrேகாதரன்) பமன்ீ (, எதிrயின் ெசழிப்ைபக் கண்டு 
மயங்கிேனன் என்றும், எனக்கு அது ேபான்ற ரத்தினங்கள் 
கிைடயாது என்றும் கருதி என்ைனப் பார்த்து நைகத்தான் .என்னால் 
முடிந்திருந்தால், ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, அதன் 
காரணமாக அங்ேகைய விrேகாதரைன {பமைனக்ீ } 
ெகான்றிருப்ேபன். ஆனால், ஓ ஏகாதிபதி {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
ஆனால் நாம் பமைனக்ீ  ெகால்ல முயன்றால், சந்ேதகமற, நமது 
நிைலயும் சிசுபாலைனப் ேபாலத் தான் ஆகியிருக்கும் .ஓ பாரதா 
{தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, எதிrயால் ெசய்யப்பட்ட அந்த அவமானம் 
என்ைன எrக்கிறது .மீண்டும் ஒருமுைற, ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, அேதேபான்ற ஒரு குளம், ஆனால் உண்ைமயில் 
அங்கு நீர் நிைறந்திருக்கிறது .நான் அைத பளிங்குத் தைர என்று 
தவறுதலாக நிைனத்து அந்த நீருக்குள் விழுந்ேதன் .இைதக் கண்ட 
பமனும்ீ  அர்ஜுனனும் ேகலியாகச் சிrத்தனர். மற்ற மங்ைகயருடன் 
வந்த திெரௗபதியும் அவர்களது சிrப்பில் பங்கு ெகாண்டாள். அது 
எனது இதயத்ைத மிகுந்த வலிக்கு உள்ளாக்கியது .எனது ஆைடகள் 
நைனந்தன, மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} உத்தரவின் ேபrல் 
பணியாட்கள் ேவறு ஆைடகள் ெகாடுத்தனர் .அதுவும் எனக்குப் 
ெபரும் துயரத்ைதக் ெகாடுத்தது .ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, இன்ெனாரு தவைறக் குறித்தும் ெசால்கிேறன் 
ேகளும் .சrயாகக் கதவு ேபாலேவ இருந்த ஒன்றின் ஊடாக நான் 
ெசல்ல நிைனத்தேபாது, அங்கு பாைத இல்ைல, நான் சுவற்றில் 
எனது ெநற்றியால் முட்டிக் ெகாண்டு காயமைடந்ேதன் .எனக்கு 
தைலயில் அடிபட்டத்ைதத் தூரத்திலிருந்ேத கண்ட 
இரட்ைடயர்களான நகுலனும் சகாேதவனும், ஓடிவந்து அவர்கள் 
கரத்தால் தாங்கிப் பிடித்து அவர்களுக்கு என்னிடம் இருக்கும் 
தங்கள் அக்கைறையக் காட்டினர் .சகாேதவன் மறுபடி மறுபடி 
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புன்னைகத்தது ேபால, ஓ மன்னா {அண்ணா துrேயாதனா}, இது 
தான் கதவு, இந்த வழியாகச் ெசல்லும் "என்றான் .ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, நான் அந்த மாளிைகயில் கண்ட பல 
ரத்தினங்களின் ெபயைரக் கூட ேகள்விப்பட்டது இல்ைல .இதன் 
காரணமாகேவ எனது இதயம் வலிக்கிறது "என்றான் 
{துrேயாதனன்}. 
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துrேயாதனன் விவrத்த காணிக்ைகப் பட்டியல்  
- சபாபர்வம் பகுதி 50  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி( 

ராஜசூய ேவள்விக்காக யுதிஷ்டிரனுக்கு காணிக்ைகயாக வந்த விைல உயர்ந்த 
ெபாருட்கைளக் குறித்து துrேயாதனன் விrவாக திருதராஷ்டிரனுக்கு 
உைரத்தது;  
 
 துrேயாதனன் 
ெசான்னான், "ஓ பாரதேர 
{தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
பூமியின் மன்னர்கள் 
அடுத்தடுத்து பாண்டு 
மகன்களுக்காகக் ெகாண்டு 
வந்து, பாண்டவர்களுக்கு 
ெசாந்தமாக்கப்பட்ட, நான் 
கண்ட விைல உயர்ந்த 
ெபாருட்கைளக் குறித்துச் ெசால்கிேறன் ேகளும் .எதிrயின் 
ெசல்வத்ைதக் கண்டு நான் நிைனவிழந்து என்ைனேய 
மறந்திருந்ேதன் .ஓ பாரதேர !{தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, பலர் 
ெகாண்டு வந்த பூமியின் விைளச்சல் மற்றும் பூமியின் உற்பத்தியில் 
இருந்து கிைடக்கும் ெசல்வங்கைள நான் ெசால்லும்ேபாது ேகளும். 
கம்ேபாஜ நாட்டு மன்னன் எண்ணற்ற ேதால்கைளயும் 
கம்பளியினால் ஆன ேபார்ைவகைளயும், எலிகள் மற்றும் 
வைளகளில் வசிக்கும் விலங்குகளின் மயிர், பூைன மயிர் 
ஆகியவற்றால் ெசய்யப்பட்டு, தங்க இைழகளால் பிண்ணப்பட்ட 
ேபார்ைவகைளயும் அந்தச் சிறந்த மன்னனுக்குக் {யுதிஷ்டிரனுக்குக்} 
ெகாடுத்தான் .கிளி மூக்குகைளப் ேபான்ற மூக்குகைளக் ெகாண்ட 
கல்மாஷம் மற்றும் தித்ேதத்தி வைக குதிைரகளில் முன்னூறும் 
{காம்ேபாஜ மன்னன்} ெகாடுத்தான் .ஒலிவம் மற்றும் பிலுஷங்களால் 
ெகாழுத்து வளர்க்கப்பட்ட நூறு ஒட்டகங்கைளயும், அேத 
எண்ணிக்ைகயிலான ெபண் கழுைதகைளயும் அவன் ெகாடுத்தான். 
{ஒட்டகங்கள் மற்றும் குதிைரகைளயும் திrகார்த்தர்கள் 
ெகாடுத்ததாக ம.வ.ீரா .பதிப்பு கூறுகிறது}. 
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 கால்நைட வளர்க்கும் கணக்கற்ற பிராமணர்கள்,  நீதிமானான 
யுதிஷ்டிரைனத் திருப்தி ெசய்ய, முப்பது லட்சம் {300 million = 30 lakhs} 
காணிக்ைககளுடன் காத்திருந்தனர் .ஆனால் அவர்களுக்கு 
அரண்மைனக்குள் அனுமதி கிைடக்கவில்ைல .யுதிஷ்டிரன் ெகாடுத்த 
நிலத்தில் வாழ்ந்து, ஆடு மாடுகைளச் ெசல்வமாகக் ெகாண்ட 
நூற்றுக்கணக்கான பிராமணர்கள், அங்ேக ெதளிந்த ெநய் நிரம்பிய 
தங்கள் தங்கக் கமண்டலங்களுடன் வந்தனர் .அவர்கள் 
அப்படிப்பட்ட காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வந்த ேபாதும், 
அவர்களுக்கு {பிராமணர்களுக்கு} அரண்மைனக்குள் அனுமதி 
கிைடக்கவில்ைல .கடற்கைரயில் வசித்த சூத்திர மன்னர்கள், ஓ 
மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, அழகான குணங்களும், 
ெகாடியிைடயும், அடர்த்தியான கூந்தலும், தங்க ஆபரணங்கைளயும் 
பூண்டிருந்த நூறு ஆயிரம் பணிப்ெபண்கைளக் கார்பசிக {Karpasika} 
நாட்டில் இருந்து தங்களுடன் ெகாண்டு வந்தனர்; ேமலும், 
பிராமணர்களுக்கு ஒப்பான ரங்கு {Ranku} மானின் பல வைகப்பட்ட 
ேதால்கைளயும் மன்னன் யுதிஷ்டிரனுக்குக் காணிக்ைகயாக 
அவர்கள் ெகாண்டு வந்தனர் .வானத்தின் மைழயால் விைளயும் 
பயிர்கைள உண்டு வாழும் ைவராமா, பரதா, துங்க, கிதாவ ஆகிய 
இனங்கைளச் சார்ந்தவர்களும், கடற்கைரயில் வசிப்பவர்களும், 
கானகங்கள் மற்றும் கடலின் அடுத்த கைரயில் வசித்தவர்களுக்கும் 
அனுமதி மறுக்கப்பட்டு, தாங்கள் ெகாண்டு வந்த ஆடு மாடு, கழுைத, 
ஒட்டகம், காய்கறி, ேதன், ேபார்ைவகள், நைககள், பல வைகப்பட்ட 
ரத்தினங்களுடன் வாயிலிேலேய அவர்கள் காத்திருந்தனர். 
 
 ெபரும் ேபார்வரீனான பகதத்தன், பிராக்ேஜாதிஷ நாட்டு 
ஆட்சியாளன், மிேலச்ச நிலங்களின் ெபரும் ஆட்சியாளர்கள், 
யவனர்களின் தைலவர்க்ள என எண்ணற்றவர்கள், தாங்கள் 
ெகாண்டு வந்த காணிக்ைககளான காற்றின் ேவகம் ெகாண்ட 
சிறந்த வைக குதிைரகளுடன், உள்ேள நுைழய முடியாமல் 
வாயிலிேலேய காத்திருந்தனர். (இைதக் கண்ட (மன்னன் பகதத்தன், 
தந்தங்களால் ஆன ைகப்பிடி ெகாண்ட, ரத்தினங்களாலும் 
ைவரங்களாலும் அலங்கrக்கப்பட்ட, தான் ெகாண்டு வந்த  
எண்ணற்ற வாள்கேளாடு அந்த வாயிலில் இருந்து விலக 
ேவண்டியிருந்தது .பலதரப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்த பல இன 
மக்கள் {tribes} அங்ேக வந்தனர், அவர்களில் சிலருக்கு இரண்டு 
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கண்களும், சிலருக்கு மூன்று கண்களும், சிலருக்கு ெநற்றியில் 
கண்ணும் இருந்தன .அவர்களில் அவுஷ்மிகர்கள், நிஷாதர்கள், 
ேராமகர்கள் {Romakas}, என்ற இனத்தாரும், ஒற்ைறக் கால் ெகாண்ட 
சில நரமாமிச உண்ணிகள் ஆகிேயாரும் அங்ேக வந்தனர் .ஓ 
மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, அவர்களும் அனுமதி 
மறுக்கப்பட்டு வாயிலுக்கு ெவளிேய நின்றனர்.  
 
 இந்த வித்தியாசமான ஆட்சியாளர்கள் தங்களுடன் 
வித்தியாசமான நிறங்களிலும், கருப்பு கழுத்து ெகாண்டைவயும், 
ெபரும் உடல் ெகாண்டைவயும், காற்றின் ேவகம் ெகாண்டைவயும், 
மிகவும் சாந்தமானைவயாகவும் உலகம் முழுவதும் 
ெகாண்டாடப்படுகிற வைகயில் உள்ள பத்தாயிரம் {10000} 
கழுைதகைளக் ெகாண்டு வந்திருந்தனர். அந்தக் கழுைதகள் ெபரும் 
உருவத்துடனும், காண்பதற்கினிய வண்ணங்களுடனும் இருந்தன .
அைவ அைனத்தும் வங்குவின் கைரயில் {Coast of Vanguவில்} 
பிறந்தனவாகும் .அங்ேக வந்திருந்த பல மன்னர்கள் யுதிஷ்டிரனுக்கு 
தங்கமும் ெவள்ளியும் ெபரும் அளவில் ெகாடுத்தனர். ெபரும் 
ெசல்வம் ெகாடுத்த அவர்களுக்கு யுதிஷ்டிரனின் அரண்மைனக்குள் 
நுைழயும் அனுமதி கிைடத்தது. 
 
 ஒரு கால் மட்டுேம உள்ள மக்கள் யுதிஷ்டிரனுக்கு இறந்த 
பூச்சிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டும் சிவந்த ஒரு ெபாருள் ேபால 
{Cochineal ேபால} சிவந்த நிறம் ெகாண்ட காட்டுக் குதிைரகைளயும்,  
சில ெவள்ைள மற்றும் வானவில் நிறம்  ேமக நிறம் 
ெகாண்டைவயும், கலந்த நிறங்கள் ெகாண்டைவயுமாக பல வைக 
குதிைரகைளக் ெகாடுத்தனர் .அைவ அைனத்தும் மேனா ேவகம் 
ெகாண்ட குதிைரகளாக இருந்தன .அவர்கள் அைனவரும் 
ேமன்ைமயான தரம் ெகாண்ட தங்கத்ைத ேபாதுெமன்ற அளவுக்கு 
அந்த மன்னனுக்குக் {யுதிஷ்டிரனுக்குக்} ெகாடுத்தனர் .
எண்ணிலடங்கா சின்களும் {Chins - சனீர்களில் ஒரு இனம்}, 
சகர்களும், உத்திரர்களும், கானகத்தில் வாழும் பல காட்டுமிராண்டி 
இனங்களும், பல விருஷ்ணிகளும், ஹரஹுனர்களும், இமயத்தில் 
உள்ள மங்கலான நிறம் ெகாண்ட இனங்களும், நீபர்களும், 
கடற்கைர வாசிகளும், வாயிலில் அனுமதி கிைடக்காமல் 
காத்திருந்தனர். 
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 பால்ஹகீ மக்கள், நல்ல உருவம் ெகாண்ட, கருப்பு கழுத்து 
ெகாண்ட, தினமும் இருநூறு ைமலகள் ஓடக்கூடிய பலதரப்பட்ட 
உருவங்களில் உள்ள, நன்கு பழக்கப்பட்டு, உலகத்தால் 
ெகாண்டாடப்படும், பத்தாயிரம் கழுைதகைளயும் ெகாடுத்தனர் .
தகுந்த லட்சணங்கள் ெகாண்டு, அற்புதமான நிறங்களில் இருந்த 
அவற்றின் ேதால் ெதாடுவதற்கு இனிைமயாக இருந்தது .ேமலும் 
பால்ஹகீர்கள் கணக்கிலடங்கா சனீத்தில் தயாரான 
கம்பளிகைளயும், ரங்கு வைக மான்களின் ேதால்கைளயும், சணல் 
ஆைடகைளயும், பூச்சிகளில் உற்பத்தியாகும் இைழகைளக் ெகாண்டு 
பிண்ணப்பட்ட ஆைடகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர் .ேமலும் தாமைர 
நிறம் ெகாண்ட ஆயிரக்கணக்கான பருத்தி ஆைடகைளயும் 
ெகாண்டு வந்தனர் .அைவ அைனத்தும் ெமன்ைமயான அைமப்புடன் 
இருந்தன. 
 
 ேமலும் அவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஆட்டுத் ேதால்கைளயும், 
ேமற்கு நாடுகளில் தயாராகும் கூர்ைமயான நீண்ட வாட்கைளயும், 
வைளந்த பட்டா கத்திகைளயும், ைகக்ேகாடrகைளயும், கூர்முைன 
ெகாண்ட ேபார்க்ேகாடrகைளயும் ெகாடுத்தனர் .பல நறுமணப் 
ெபாருட்கைளயும், நைககளுயும், பலதரப்பட்ட ரத்தினங்கைளயும் 
ஆயிரக்கணக்கில் ெகாண்டு வந்தும், அரண்மைனக்குள் நுைழய 
மறுக்கப்பட்டு வாயிலிேலேய காத்திருந்தனர். சகர்கள், துஹுதர்கள், 
துஹுரர்கள், கங்கர்கள், ேராகமகர்கள், தைலயில் ெகாம்பு முைளத்த 
மனிதர்கள் ஆகிேயார் கணக்கிலடங்கா யாைனகளுடனும், 
பத்தாயிரம் குதிைரகளுடனும், நூறாயிரம் ேகாடி தங்கத்துடனும் 
அரண்மைனக்குள் நுைழய மறுக்கப்பட்டு வாயிலிேலேய 
காத்திருந்தனர். 
 
 பல மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைளயும், விைலயுயர்ந்த 
தைரவிrப்புகைளயும், வாகனங்கைளயும், படுக்ைககைளயும், 
தங்கத்தாலும் தந்தத்தாலும் அலங்கrக்கப்பட்ட பல நிறங்களில் 
உள்ள கவசங்கைளயும், பலதரப்பட்ட ஆயுதங்கைளயும், தங்கத்தால் 
அலங்கrக்கப்பட்ட பல்ேவறு வைகப்பட்ட உருவங்களில் உள்ள 
ரதங்கைளயும், புலித்ேதால் ேபார்த்தப்பட்ட நன்கு பழக்கப்பட்ட 
குதிைரகைளயும், யாைனகைளப் ேபார்த்தும் ேபார்ைவகைளயும், 
பலதரப்பட்ட நைககள், ரத்தினங்கள், நீண்ட மற்றும் குறுகிய 
கைணகள் {அம்புகள்}, ேமலும் பல வைகப்பட்ட ஆயுதங்களுடனும் 
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வந்திருந்த கிழக்கு நாடுகளின் மன்னர்கள், ேவள்வி நடத்தப்படும் 
சிறப்புமிகுந்த பாண்டவர்களின் அரண்மைனக்குள் நுைழயும் 
அனுமதிையப் ெபற்றனர். 
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ேசாழனும் பாண்டியனும் என்ன பrசளித்தனர்?  
- சபாபர்வம் பகுதி 51  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

ராஜசூய ேவள்விக்காக யுதிஷ்டிரனுக்கு காணிக்ைகயாக வந்த விைல உயர்ந்த 
ெபாருட்கைளக் குறித்து துrேயாதனன் விrவாக திருதராஷ்டிரனுக்கு 
உைரத்தது;  
 

 
 
 துrேயாதனன் ெசான்னான், "ஓ பாவமற்றவேர {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, யுதிஷ்டிரனுக்கு பூமியின் மன்னர்கள் ெகாடுத்த 
பலதரப்பட்ட காணிக்ைககளான ெபரும் ெசல்வத்ைத நான் 
ெசால்கிேறன் ேகளும் .ேமருவுக்கும் மந்தர மைலக்கும் நடுவில் 
பாயும் ைசேலாதா நதிக்குப் பக்கத்தில் கிசாக என்ற மூங்கில்களின் 
நிழலில் வசிக்கும் கஷர்கள், ஏகசானாக்கள், அர்ஹர்கள், பிரதரர்கள், 
தரீ்க்கேவணுகள், பாரடாக்கள், குலிந்தர்கள், தங்கனர்கள் ஆகிேயார் 
எறும்புப்புற்றிலிருந்து ெவளிக்ெகாணரும் சிறந்த தங்கத்ைதக் 
காணிக்ைகயாகக் குவியல் குவியல்களாகக் ெகாண்டு வந்தனர் .
அைவ துேராணங்களில் )பாத்திரங்களில் ({மரக்கால் என்கிறது 
ம.வ.ீரா பதிப்பு}  அளக்கப்பட்டன.  
 
 ெபரும் பலம் வாய்ந்த மைலவாழ் பழங்குடிகள் 
எண்ணிலடங்கா ெமன்ைமயான சாமரங்கைளக் )நீண்ட தூrைககள் (
ெகாண்டு வந்தனர் .அைவ கருப்பாகவும், சில சந்திரபிம்பத்ைதப் 
ேபான்று ெவள்ைளயாகவும் இருந்தன .ேமலும் அவர்கள் இமயத்தில் 
விைளயும் பூக்களிலிலும், மிஷாலி சம்பகம் என்ற பூக்களிலும் 
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எடுக்கப்பட்ட இனிைமயான ேதைனயும், வடகுருக்கள் 
பகுதியிலிருந்து மலர் மாைலகைளயும், இன்னும் வடக்ேக 
ைகலாசத்தில் இருந்து கூட வித்தியாசமான ெசடிகைளயும் ெகாண்டு 
வந்து உள்ேள ெசல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனின் மாளிைக வாசலில் தைலையக் கவிழ்ந்தவாறு 
காத்திருந்தனர் .இமய மைலக்குப் பின்புறத்திலும், சூrயன் 
உதயமாகிற மைலச்சாரலிலும், கடற்கைரயிலும், ேலாகித்ய 
மைலகளின் இருபுறத்தில் இருந்தும் வந்திருந்த ெகாடும் ஆயுதங்கள் 
தாங்கி, ெகாடுஞ்ெசயல்கைளச் ெசய்து, பழங்களும் கிழங்குகளும் 
உண்டு, ேதாலாைட உடுத்தும் எண்ணிலடங்க கிராதர்களின் 
தைலவர்கைளயும் நான் அங்கு கண்ேடன்.  
 
 ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, அவர்கள் ெபரும் 
அளவிலான சந்தனத்ைதயும், பல வைக கற்றாைழகளுடன், கருப்பு 
கற்றாைழயும், குவியல் குவியலாக மதிப்பு மிக்க ேதால்களும், 
தங்கங்களும், நறுமணப்ெபாருட்களும், தங்கள் குலத்ைதச் சார்ந்த 
பத்தாயிரம் பணிப்ெபண்கைளயும், பல ெதாைலதூர நாடுகளில் 
இருந்து பல அழகான விலங்குகள் மற்றும் பறைவகைளயும், 
மைலகளில் இருந்து ெகாணரப்பட்ட ெபரும் பிரகாசமுள்ள 
தங்கத்ைதயும் ெகாண்டு வந்த அந்த கிராதர்கள் உள்ேள ெசல்ல 
அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வாயிலிேலேய காத்திருந்தனர். 
 
 ைகராதர்கள், தரதர்கள், தர்வர்கள், சூரர்கள், ைவயாமகர்கள், 
அவுதும்பரர்கள், துர்பிபகர்கள், குமாரர்கள், பாரடர்களுடன் கூடிய 
பால்ஹகீர்கள், காஷ்மீரர்கள், ேகாரகர்கள், ஹம்சகயணர்கள், 
சிவிக்கள், திrகார்த்தர்கள், ெயௗேதயர்கள், மத்ர நாட்டு 
ஆட்சியாளன், ைகேகயர்கள், அம்வஸ்தர்கள், ெகௗகுரர்கள், 
தர்க்ஷியர்கள், வஸ்திரபர்கள், பால்ஹவர்கள், வஷதயர்கள், 
ெமௗேலயர்கள் க்ஷுத்ரகர்கள், மாளவர்கள், ெபௗந்திரயர்கள், 
குக்குரர்கள், சகர்கள், அங்கர்கள், வங்கர்கள், பூனர்கள், 
சனவத்ஸயர்கள், கயர்கள் ஆகிய ஆயுதங்களில் நல்ல 
பயிற்சியுைடய நற்குடியில் பிறந்த க்ஷத்திrயர்கள், மன்னர் 
யுதிஷ்டிரனுக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான 
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.  
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 வங்கர்கள், கலிங்கர்கள், மகதர்கள், தம்ரலிப்தர்கள், 
சுபுந்திரகர்கள், ெதௗவாஇகர்கள், சாகரகர்கள், பட்ேரார்னர்கள், 
ைசசவர்கள், எண்ணிலடங்கா கர்ணபிரவாரணர்கள் ஆகிேயார் 
வாயில் முன் திரண்டனர் .அவர்கைள மன்னனின் {யுதிஷ்டிரனின்} 
உத்தரவின் ேபrல், காக்க முடிந்தவர்களும், நல்ல காணிக்ைக 
ெகாண்டு வருபவர்களும் மட்டுேம அனுமதிக்கப்படுவர் என்று 
வாயில் காப்ேபார் கூறினர். பிறகு அந்த நாடுகளின் மன்னர்கள், 
தங்கத்தால் அலங்கrக்கப்பட்டு, உயர்ந்த விrப்புகளால் மூடப்பட்டு 
ஏர் ேபான்ற தந்தங்கைள உைடய யாைனகைளக் ஆளுக்கு ஆயிரம் 
{1000} என ெகாடுத்தனர் .அைவ தாமைரயின் வண்ணத்தில் இருந்தன .
பாைறகள் ேபான்று கருைமயாகவும், எப்ேபாதும் மந்தமாகவும் 
இருக்கும் அைவ, காம்யக ஏrயின் பக்கத்திலிருந்து ெபறப்பட்டு 
கவசங்கள் பூட்டப்பட்டைவ ஆகும் .அந்த யாைனகள் அதிக 
ெபாறுைம உைடயனவாகும், உயர்ந்த வைகயாகவும் இருந்தன .
இந்தக் காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்த பிறகு, அந்த மன்னர்கள் 
உள்ேள நுைழய அனுமதிக்கப்பட்டனர். 
 
 ஓ மன்னா, இவர்களும், பலதரப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வந்த 
இன்னும் பலரும், இன்னும் எண்ணிலடங்கா சிறப்பு மிகுந்த 
மன்னர்களும், ேவள்விக்காக நைககைளயும் ரத்தினங்கைளயும் 
ெகாண்டு வந்தனர் .இந்திரனின் நண்பனும் கந்தர்வர்களின் 
மன்னனுமான **சித்திரரதன் காற்றின் ேவகம் ெகாண்ட நானூறு {400} 
குதிைரகைளக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுத்தான் .தும்புரு என்ற 
கந்தர்வன் மாவிைல நிறம் ெகாண்டு தங்கத்தால் அலங்கrக்கப்பட்ட 
நூறு {100} குதிைரகைள மகிழ்ச்சியாக ெகாடுத்தான். ஓ குரு 
குலத்தவேர {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, மிேலச்ச பழங்குடிகளால் 
ெகாண்டாடப்படும் மன்னன் சுகராஸ், பல நூற்றுக்கணக்கான 
அற்புதமான யாைனகைளக் ெகாடுத்தான். மத்ஸ்ய நாட்டு மன்னன் 
விராடன், தங்கத்தால் அலங்கrக்கப்பட்ட இரண்டாயிரம் 
யாைனகைளக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுத்தான். பன்சு நாட்ைடச் 
ேசர்ந்த மன்னன் வசுதனன், பாண்டுவின் மகனுக்கு இருபத்தாறு{26} 
யாைனகைளயும், இருநூறு குதிைரகைளயும் காணிக்ைகயாகக் 
ெகாடுத்தான் .ஓ மன்னா, அைவ அைனத்தும் தங்கத்தால் 
அலங்கrக்கப்பட்டு, இளைமயுடன் ெபரும் ேவகம் 
ெசல்லக்கூடியதாகவும் இருந்தது .அவன் இன்னும் பல 
ெசல்வங்கைளயும் ெகாடுத்தான்.  
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 யக்ஞேசனன் அந்த ேவள்வியில் பாண்டுவின் மகன்களுக்கு, 
பதினாலாயிரம் {14000} பணிப்ெபண்கைளயும், அவரவர் 
மைனவிகளுடன் பத்தாயிரம் {10000} ஆண் பணியாட்கைளயும், பல 
நூறு அற்புதமான யாைனகைளயும், யாைனகளால் இழுக்கப்பட்ட 
இருபத்தாறு {26} தரதங்கைளயும், ேமலும் தனது முழு நாட்ைடயும் 
ெகாடுத்தான் .பிறகு விருஷ்ணி குலத்தின் {யாதவ குலத்தின்} 
வாசுேதவன் {கிருஷ்ணன்}, அர்ஜுனனின் ெபருைமைய உயர்த்த,  
பதினாலாயிரம் {14000} அற்புதமான யாைனகைளக் ெகாடுத்தான் .
உண்ைமயில், கிருஷ்ணனின் ஆன்மாவாக அர்ஜுனன் இருக்கிறான். 
அர்ஜுனனின் ஆன்மாவாக கிருஷ்ணன் இருக்கிறான் .அர்ஜுனன் 
ெசய்யும் எைதயும் கிருஷ்ணன் சாதிப்பான். கிருஷ்ணன், 
அர்ஜுனனுக்காக ெசார்க்கத்ைதேய கூட புறக்கணிக்கும் தகுதி 
பைடத்தவனாவான் .அர்ஜுனன், கிருஷ்ணனுக்காகத் தனது 
உயிைரேய ெகாடுப்பான்.  
 
ேசாழ மற்றும் பாண்டிய மன்னர்கள், தங்கப்பாத்திரங்களில் 
நிரப்பப்பட்ட மைலய {Malaya} மைலகளில் மட்டுேம விைளயும் 
சந்தனச் சாைறயும், ெபரும் அளவிலான சந்தனத்ைதயும், தர்துரா 
{Dardduras hills} மைலகளிலிருந்து கற்றாைழக் கட்ைடகைளயும், அதிக 
பிரகாசமுைடய ரத்தினங்கைளயும், தங்கத்தால் பிண்ணபட்ட 
அற்புதமான ஆைடகைளயும் ெகாண்டு வந்தும், அவர்களுக்கு {ேசாழ 
மற்றும் பாண்டிய மன்னர்களுக்கு} உள்ேள நுைழய அனுமதி 
கிைடக்கவில்ைல. கடலில் விைளயும் சிறந்த ரத்தினங்கைளயும் 
ெகாண்டு வந்த சிங்கள மன்னன், கூடேவ குவியல் குவியலாக 
முத்துகைளயும், யாைனகளுக்கான நூற்றுக்கணக்கான 
விrப்புகைளயும், ரத்தினங்களால் அலங்கrக்கப்பட்ட ஆைடகள் 
உடுத்தி, கண்களின் ஓரம் தாமிரம் ேபாலச் சிவந்த எண்ணிலடங்கா 
கருநிற மனிதர்கைளயும் ெகாண்டு வந்து அந்தக் 
காணிக்ைககளுடன் வாயிலில் காத்திருந்தான். எண்ணிலடங்கா 
பிராமணர்களும், வழீ்த்தப்பட்ட க்ஷத்திrயர்களும், ைவசியர்களும், 
ேசவகம் ெசய்யும் சூத்திரர்களும், யுதிஷ்டிரன் மீதிருந்த அன்பால் 
அந்தப் பாண்டுவின் மகனுக்காகக் {யுதிஷ்டிரனுக்காகக்} 
காணிக்ைககள் ெகாண்டு வந்தனர் .பல குலங்களுக்குச் ெசாந்தமான 
சிறந்த, மத்திம, தாழ்ந்த எல்லாதரப்பு மக்களும், பலதரப்பட்ட 
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நிலங்களில் இருந்து வந்து, யுதிஷ்டிரனின் வசிப்பிடைதேய 
மற்ெறாரு உலகமாக மாற்றினர். 
 
 பூமியின் மன்னர்கள் இப்படி அற்புதமான மற்றும் மதிப்புமிக்க 
காணிக்ைககைளக் ெகாடுப்பைதக் கண்ட நான் துக்கத்தால் 
மரணத்ைத விரும்பிேனன். ஓ மன்னா, நான் இனி பாண்டவர்களின் 
பணியாட்கைளயும், யுதிஷ்டிரன் சைமத்த மற்றும் சைமக்காத 
உணவு ெகாடுக்கும் மக்கைளயும் பற்றிச் ெசால்கிேறன் ேகளும். 
அங்ேக நூறு லட்சம் ேகாடி {ேகாடி ேகாடி_ hundred thousand billion 
10000000,0000000} {மூன்று ேகாடிேய பதினாயிரவர் என்று ெசால்கிறது 
ம.வ.ீரா பதிப்பு} யாைனயும், குதிைரகளும், பத்து ேகாடி {hundred million 
10,0000000} ரதங்களும், எண்ணிலடங்கா காலாட்பைட வரீர்களும் 
இருக்கின்றனர் .ஒரு இடத்தில் சைமக்கப்படாத மூலப்ெபாருட்கள் 
அளக்கப்பட்டன; மற்ெறாரு இடத்தில் அைவ சைமக்கப்பட்ட; 
மற்ெறாரு இடத்தில் அைவ பrமாறப்பட்டன .அந்தக் ேகாலாகல 
விழாவின் இைச எல்லா இடங்களிலும் ேகட்கப்பட்டது. 
யுதிஷ்டிரனின் மாளிைகயில் இருந்த அைனத்து வைக 
மனிதர்களிலும் ஒருவர் கூட உணவில்ைல என்ேறா ஆபரணங்கள் 
இல்ைல என்ேறா யாைரயும் நான் காணவில்ைல. குடும்ப வாழ்வு 
வாழும் எண்பத்ெதட்டாயிரம் {88000} ஸ்நாதக பிராமணர்கள் 
யுதிஷ்டிரனால் தாங்கப்பட்டனர் .அவன் {யுதிஷ்டிரன்} அவர்கள் 
ஒவ்ெவாருக்கும் முப்பது {30} பணிப்ெபண்கைளக் ெகாடுத்து 
திருப்திப்படுத்தினான். அப்படித் திருப்தியைடந்த அவர்கள் 
{பிராமணர்கள்}, அவனது {யுதிஷ்டிரனது} எதிrகளின் அழிவுக்கு 
இதயத்தால் ேவண்டி நிற்கிறார்கள் .ஓ மன்னா {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர} யக்ஞேசனி {திெரௗபதி}, தான் உண்ணவில்ைல 
என்றாலும், அைனவரும் உண்டுவிட்டார்களா என்பைதத் தினமும் 
பார்க்கிறாள் .அதில் அங்கஹனீர்களும் குள்ளர்களும் அடக்கம் .ஓ 
பாரதேர {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, பாஞ்சாலர்கள் திருமணத்தாலான 
அவர்களது உறவு நிைலயாலும் மற்றும் அந்தக விருஷ்ணிக்கள் 
{யாதவர்கள்} நட்பு நிைலயாலும் என அந்த இரு குலங்கள் மட்டுேம 
எைதயும் கப்பமாகக் ெகாடுக்கவில்ைல" என்றான் {துrேயாதனன்}. 

-------------------------------------------------------------- 
 
** சித்திரரதன் என்பவன் அர்ஜுனனுடன் ேபாrட்ட கந்தர்வனாவான்  - 

ேமலும் விபரங்களுக்கு :  அங்காரபர்ணனும் {சித்திரரதனும்} 
அர்ஜுனனும்  - ஆதிபர்வம் பகுதி 172 காண்க 
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"எட்டு ேபர் சிrத்தனர்" என்றான் துrேயாதனன்  
- சபாபர்வம் பகுதி 52  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

துrேயாதனன் திருதராஷ்டிரனிடம் எதிrயின் ெசல்வச் ெசழிப்ைபயும், தனது 
துயரத்ைதயும் விபrத்தல்;  
 
துrேயாதனன் ெசான்னான், 
"அைனத்துலகாலும் 
மதிப்பிற்குrய 
மன்னர்களாகக் கருதப்படும் 
அவர்கள், உண்ைமக்குத் 
தங்கைள அர்ப்பணித்து, 
கடும் ேநான்புகள் ேநாற்று, 
ெபரும் கல்வியும், 
ெசால்திறமும் ெபற்று, 
ேவதங்கைளயும் அதன் 
கிைளகைளயும் அறிந்து, 
ேவள்விகள் ெசய்து, பக்தியும் அடக்கமும் ெகாண்டு, தங்கள் 
ஆன்மாைவ அறத்திற்கு அர்ப்பணித்து, ெபரும் புகழ் பைடத்து, 
முடிதrக்க பல ெபரும் சடங்குகைளக் கண்டு இருந்த அவர்கள் 
{மன்னர்கள்} அைனவரும் யுதிஷ்டிரனுக்காகக் காத்திருந்து அவைன 
{யுதிஷ்டிரைன} வழிபட்டார்கள். ேவள்வியில் யுதிஷ்டிரன் 
பிராமணர்களுக்கு தானம் ெசய்ய, பல காட்டுப்பசுக்கைளயும், 
ேமலும் அவற்றில் இருந்த பால் கறக்க ெவண்தாமிரத்தாலான 
{ெவண்கலத்தால் ஆன} பல பாத்திரங்கைளயும் அம்மன்னர்கள் 
ெகாண்டு வந்தைதக் கண்ேடன்.  
 
 ஓ பாரதேர {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, ேவள்வியின் முடிவில் 
யுதிஷ்டிரன் குளிப்பதற்காக, ெபரும் ஆயத்தத்துடன் பல மன்னர்கள், 
தங்கள் நாட்டிலிருந்ேத, பல அற்புதமான பாத்திரங்களில் சுத்தமான 
நீைரக் ெகாண்டு வந்தனர். பால்ஹகீ மன்னன், சுத்தமான 
தங்கத்தால் அலங்கrக்கப்பட்ட ேதைரக் ெகாண்டு வந்தான். மன்னன் 
சுதக்ஷினன் காம்ேபாஜ நாட்டு நான்கு உயர்ரக 
ெவள்ைளக்குதிைரகைள அந்தத் ேதrல் தாேன பூட்டினான், ெபரும் 
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பலம் வாய்ந்த ேசதி நாட்டு ஆட்சியாளன் சுனிதன் {சிசுபாலன்}, ேதர் 
அச்ைசயும், ெகாடிமரத்ைதயும், தன் கரத்தால் தாேன அந்தத் ேதrல் 
பூட்டினான். ெதன்னாட்ட மன்னன், கவசத்துடன் தயாராக நின்றான்; 
மகத ஆட்சியாளன் மலர் மாைலயுடனும், கிrடத்துடனும் நின்றான்; 
ெபரும் ேபார்வரீனான வசுதனன் அறுபது வயது யாைனயுடனும், 
மத்ஸ்ய நாட்டு மன்னன் ேதருக்கு தங்கத்தாலான பக்க 
இைணப்புகைளயும்; மன்னன் ஏகலவ்யன் காலணிகளுடனும்; 
அவந்த நாட்டு மன்னன், இறுதிக் குளியலுக்கான பலவைகப்பட்ட 
நீர்களுடனும்; மன்னன் ேசக்கிதனன் அம்பறாத்தூணியுடனும்; காசி 
மன்னன் வில்லுடனும், சல்லியன் தங்கக் ைகப்பிடி ெகாண்ட 
வாைளயும் ெகாண்டு வந்தனர். 
 
 பிறகு, ெபரும் ஆன்மத்தகுதி பைடத்த ெதௗமியரும், 
வியாசரும், நாரதரும், ேதவலனின் மகன் அசிதனும், சடங்கு 
நடக்கும் இடத்தில் நின்று, புனித நீைர மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} 
தைலயில் ெதளித்தனர் .அந்தப் ெபரும் முனிவர்கள் அந்தச் சடங்கு 
நடக்கும் இடத்திேலேய மகிழ்சியுடன் அமர்ந்தனர் .ேவதமறிந்த மற்ற 
சிறப்புவாய்ந்த முனிவர்கள், ஜமதக்னியின் மகனுடன் 
{பரசுராமனுடன்} ேசர்ந்து, ஏழு முனிவர்கள் ேசர்ந்து ெசார்க்கத்தின் 
இந்திரைன அணுகுவைதப் ேபால ெபரும் ேவள்விப் பrசுகள் 
ெகாடுப்பவனான யுதிஷ்டிரைன அணுகி, மந்திரங்கைள 
உச்சrத்தனர் .தடுக்க முடியாத வரீம் ெகாண்ட சாத்யகி )மன்னன் 
{யுதிஷ்டிரன்} தைலக்கு ேமல் (குைட பிடித்தான். தனஞ்ெசயனும் 
{அர்ஜுனனும்}, பமனும்ீ  மன்னனுக்கு {யுதிஷ்டிரனுக்கு} விசிறியால் 
வசீினர்; இரட்ைடயர்கள் {நகுல சகாேதவர்கள்} தங்கள் கரங்களில் 
சாமரங்கைள ஏந்தியிருந்தனர் .முந்ைதய கல்பத்தில் பிரஜாபதி 
{பிரம்மன் என்கிறது ம.வ.ீரா. பதிப்பு} இந்திரனுக்குக் ெகாடுத்த, 
ஆயிரம் நிஷ்க தங்கம் ெகாண்டு ேதவதச்சன் விஸ்வகர்மனால் 
ெசய்யப்பட்ட, வருணின் ெபரும் சங்ைக {சங்கு}, கடலரசன் ெகாண்டு 
வந்தான். அந்தச் சங்ைகக் ெகாண்டுதான் ேவள்வியின் முடிவில் 
கிருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரைனக் குளிப்பாட்டினான். அைதக் கண்ட நான் 
{துrேயாதனன்} மூர்ச்ைசயைடந்ேதன்.  
 
 மக்கள் கிழக்கிலும், ேமற்கிலும், ெதற்கிலும் உள்ள 
கடல்களுக்குச் ெசல்கின்றனர் .ஆனால், ஓ தந்ைதேய 
{திருதராஷ்டிரேர}, பறைவகைளத் தவிர ேவறு எவராலும் வடக்கு 
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கடைல அைடய முடியாது. ஆனால் பாண்டவர்கள் தங்கள் 
ஆளுைகைய அங்கு வைர விrவைடயச் ெசய்திருக்கிறார்கள் .
ஏெனன்றால், மக்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சிைய ெவளிப்படுத்த ஊதிய, 
அங்கிருந்து {வடக்கு கடலில் இருந்து} ெகாண்டு வரப்பட்ட 
நூற்றுக்கணக்கான சங்குகளின் நாதங்கைளக் {ேவள்வி 
மண்டபத்தில்} ேகட்ேடன் .அந்த சங்குகள் ெதாடர்ச்சியாக ஊதப்பட்ட 
ேபாது, எனது உடலில் இருந்த ேராமங்கள் சிலிர்த்து நின்றன. 
பலத்தில் தாழ்ந்த மன்னர்கள் வழீ்ந்தனர். திருஷ்டத்யும்னன், 
சாத்யகி, பாண்டுவின் மகன்கள், ேகசவன் {கிருஷ்ணன்} ஆகிய பலம் 
ெபாருந்திய வரீம் ெகாண்ட அழகான எட்டு ேபரும், மதியிழந்து 
ேபாயிருந்த மன்னர்கைளயும் என்ைனயும் கண்டு ெவளிப்பைடயாகச் 
சிrத்தனர்.  
 
 பிறகு மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயம் ெகாண்ட விபத்சு (அர்ஜுனன்(, 
ஓ பாரதா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, முக்கியமான 
பிராமணர்களுக்கு, ெகாம்புகளில் தங்கத் தகடு ெபாருத்தப்பட்ட 
ஐநூறு {500} எருதுகைளக் ெகாடுத்தான் .பிறகு குந்தியின் மகனான 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன் ராஜசூய ேவள்விைய முடித்த பிறகு, 
ேமன்ைமயான ஹrச்சந்திரன் அைடந்த ெபரும் ெசழிப்ைப 
அைடந்தான். அச்ெசழிப்ைப ரந்திேதவேனா, நாபாகேனா, 
ெஜௗவனஸ்வாேவா, மனுேவா, ேவணுவின் மகன் மன்னன் 
பிருதுேவா, பகீரதேனா, யயாதிேயா, நகுஷேனா கூட 
அைடந்ததில்ைல. ஓ ேமன்ைமயானவேர {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
ஹrச்சந்திரன் ெபற்ற ெசழிப்ைப பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன் 
அைடந்தைதக் கண்ட பிறகு, நான் வாழ்வதில் எந்த நன்ைமையயும் 
நான் காணவில்ைல.  
 
 ஓ பாரதேர !ஓ மனிதர்களின் ஆட்சியாளேர, எருதின் 
ேதாள்களில் குருட்டு மனிதனால் சுமத்தப்படும் நுகத்தடி விைரவில் 
தளர்வுறும் .அந்த நிைலேய நமது நிைலயும் கூட .மூத்தவர்கள் 
ேதய்ந்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இைளயவர்கள் வளர்கிறார்கள் .ஓ 
குருக்களின் தைலவேர {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, இைதெயல்லாம் 
கண்ட பிறகு, மனத்தளவில் கூட என்னால் அைமதியாக இருக்க 
முடியவில்ைல .ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, இதன் 
காரணமாகேவ நான் துயரத்தில் மூழ்கி, நிறம் மங்கி, உடல் 
ெமலிந்திருக்கிேறன் "என்றான் {துrேயாதனன்}. 
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உனது கரங்கைள நீேய ெவட்டிக் ெகாள்ளாேத ! 
- சபாபர்வம் பகுதி 53  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

திருதராஷ்டிரன் துதிேயாதனனுக்கு புத்தி கூறல்.  

 
 திருதராஷ்டிரன் ெசான்னான், "நீ எனது மூத்த மகன், எனது 
மூத்த மைனவிக்குப் {காந்தாrக்கு} பிறந்தவனுமாவாய் .ஆைகயால், 
ஓ மகேன {துrேயாதனேன}, நீ பாண்டவர்கைளக் குறித்து 
ெபாறாைமப்படாேத .ெபாறாைமயுள்ளவன் எப்ேபாதும் 
மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருந்து மரண ேவதைனைய அனுபவிப்பான் .
ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {துrேயாதனேன}, யுதிஷ்டிரனுக்கு 
ஏமாற்றத் ெதrயாது .அவனும் உனக்குச் சமமாக ெசல்வம் 
பைடத்திருக்கிறான் .உனது நண்பர்கைள அவனது நண்பனாகக் 
ெகாண்டிருக்கிறான் .அவன் {யுதிஷ்டிரன்} உன்னிடத்தில் ெபாறாைம 
ெகாள்ளவில்ைல .ஆைகயால், நீ ஏன் அவன் மீது ெபாறாைம 
ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்? 
 
 ஓ மன்னா {துrேயாதனா}, நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகைளப் 
ெபாறுத்தவைரயில் நீ யுதிஷ்டிரனுக்கு நிகராகேவ இருக்கிறாய் .
ஆைகயால், நீ ஏன் உனது மடைமயால் {அறியாைமயால்} உனது 
சேகாதரனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ெசல்வத்ைத விரும்புகிறாய்? அப்படி 
இருக்காேத .ெபாறாைமப்படுவைத நிறுத்து. துக்கப்படாேத .ஓ பாரத 
குலத்தின் காைளேய {துrேயாதனா}, ேவள்வி ெசய்ததால் கிைடத்த 
மதிப்ைப நீ விரும்புகிறாய் என்றால், உனது புேராகிதர்கைள 
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அைழத்து ெபரும் ேவள்வியான சப்ததந்து என்ற ேவள்விையச் ெசய் .
பிறகு இந்தப் பூமியின் மன்னர்கள், மகிழ்ச்சியுடனும், ெபரும் 
மrயாைதயுடனும், உனக்கும் அபrமிதமான ெசல்வத்ைதயும், 
ரத்தினங்கைளயும், ஆபரணங்கைளயும் ெகாண்டு வருவார்கள் .ஓ 
குழந்தாய் {துrேயாதனா}, அடுத்தவர் உைடைமகைள விரும்புவது 
அளவுக்கதிகமான காrயவாதமாகும். மறுபுறம், தனது 
உைடைமகளில் திருப்தியுடனும், தனது வைகக்கு உrய 
ெசயல்கைளயும் ெசய்து வருபவன் மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயாடு 
இருப்பான். 
 
 அடுத்தவர் ெசல்வத்ைத அைடய விரும்பாது, தனது 
காrயங்கைள மட்டும் ெசய்து, தான் சம்பாதித்தைதக் காப்பது 
உண்ைமயான ெபருைமயின் குறியடுகளாகும்ீ . பாண்டுவின் 
மகன்கள் உனது கரங்கைளப் ேபான்றவர்களாவர் .உனது கரங்கைள 
நீேய ெவட்டிக் ெகாள்ளாேத! உனது சேகாதரர்களின் ெசல்வத்துக்காக 
அக ேவற்றுைமயில் {உள் ேவற்றுைம} மூழ்காேத .ஓ மன்னா 
{துrேயாதனா}, பாண்டுவின் மகன்களிடம் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத . 
உனது சேகாதரர்களின் {பாண்டவர்களின்} ெமாத்த ெசல்வமும் 
உனது ெசல்வமும் சமமாகேவ இருக்கின்றன .நண்பர்களுடன் 
சண்ைடயிடுவது மிகப் பாவகரமானது .உனது பாட்டன்கேள 
அவர்களுக்கும் {பாண்டவர்களுக்கும்} பாட்டன்கள் .ேவள்வி 
ேநரத்தில் தானம் ெசய், உனக்கு விருப்பமான அைனத்து 
ெபாருட்கைளயும் அைடந்து திருப்தியைட. ெபண்களுடன் களிப்பில் 
ஈடுபட்டு ஆனந்தமாக இரு .அைமதிைய அனுபவி" என்றான் 
{திருதராஷ்டிரன்}.  
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துrேயாதன நீதி - சபாபர்வம் பகுதி 54  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

திருதராஷ்டிரனுக்கு துrேயாதனன் ெசால்லும் நீதிகள்  

 
 
 துrேயாதனன் ெசான்னான், "அறிவாற்றல் இல்லாமல், பல 
ெபாருட்கைளப் பற்றி ேகள்வியறிவு மட்டுேம ெகாண்டிருக்கும் 
ஒருவன், கறிையத் ெதாடும் அகப்ைபயானது அந்தக் கறிச்சுைவைய 
அறியாதைதப் ேபால சாத்திரங்களின் கருத்ைத அறியமாட்டான் .நீர் 
அைனத்ைதயும் அறிந்தும் என்ைனக் குழப்புகிறரீ் {திைகக்க 
ைவக்கிறரீ்}. ஒரு படகில் கட்டப்பட்ட மற்ெறாரு படகு ேபால, நானும் 
நீரும் கட்டப்பட்டிருக்கிேறாம் .உமது ெசாந்த காrயங்கைளேய 
கவனிக்காமல் இருக்கிறரீா? அல்லது என் மீதான பைகைம 
உணர்ச்சிைய ஊக்குவிக்கிறரீா? தற்காலத்தில் ெசய்யப்பட 
ேவண்டியைத எதிர்காலத்தில் அைடயலாம் என்று ெசால்லும் 
உம்ைம ஆட்சியாளராகப் ெபற்ற, உமது மகன்களும் கூட்டாளிகளும் 
அழிந்து ேபாய் விடுவார்கள் .பிறர் ெசால் ேகட்கும் ஒருவைன 
வழிகாட்டியாகக் ெகாண்டிருப்பவர்கள் அடிக்கடி வழி தவறுவார்கள் .
அவைனப் பின் ெதாடர்பவர்கள் எப்படி சrயான பாைதைய 
அைடவார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியும்? 
 
 ஓ மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, நீர் முதிர்ந்த ஞானம் 
உைடயவர்; முதிர்ந்தவர்களின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கும் சந்தர்ப்பம் 
ெபற்றவரும், உமது உணர்வுகைள உமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ைவத்திருப்பவரும் ஆவரீ் .நமது விருப்ப காrயங்கைளச் ெசய்யத் 
தயாராக இருக்கும் எங்கைளக் குழப்பாதரீ் .மன்னர்களின் நடத்ைத 
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சாதாரண மக்களிலிருந்து ேவறுபட்டது என்று பிரகஸ்பதி {ேதவ 
குரு} ெசால்லியிருக்கிறார் .ஆைகயால் மன்னர்கள் எப்ேபாதும் 
விழிப்புணர்வுடன் தங்கள் சுய நலைன கவனித்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். ெவற்றி அைடதேல க்ஷத்திrயர்களின் நடத்ைதக்கு 
வழிகாட்டும் ஒேர பிரமாணமாக இருக்க ேவண்டும். ஆைகயால், 
அைவ அறம் சார்ந்தேதா அல்லது பாவகரமானேதா, எதுவாக 
இருப்பினும், தனது ெசாந்த ஒழங்குக்கு {தனது வைகக்கு} ஏற்ற 
கடைமகைளச் ெசய்யும்ேபாது அது எப்படி பழி பாவத்திற்கு 
உட்பட்டதாக இருக்க முடியும்?  
 
 தனது எதிrயின் பிரகாசமிக்க ெசல்வத்ைத பறிக்க விரும்பும் 
ஒருவன், ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
சாட்ைட ெகாண்டு குதிைரகைளப் பழக்கும் ரதசாரதி ேபால, 
அைனத்து திைசகைளயும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வர 
ேவண்டும் .ஆயுதம் ெவறும் ெவட்டும் கருவி மட்டுமல்ல, மைறவான 
அல்லது ெவளிப்பைடயான எதிrைய வழீ்த்துவதாகும் என்று 
ஆயுதங்கள் ைகயாள்வைத வழக்கமாகக் ெகாண்ேடார் 
ெசால்கின்றனர் .எதிrயாகேவா நண்பனாகேவா அறியப்பட்ட 
ஒருவனது உருவேமா அங்க லட்சணேமா அவசியமல்ல. 
ஒருவனுக்கு வலிைய உண்டாக்கும் மற்ெறாருவன், ஓ மன்னா, 
வலிைய உணர்பவனுக்கு எதிrயாவான்.  
 
 திருப்தியின்ைமேய ெசழிப்பின் ேவராகும். ஆைகயால், ஓ 
மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, நான் அதிருப்தியுடன் இருக்கேவ 
விரும்புகிேறன் .ெசழுைம ைகயகப்படுத்தப்பட்ட பிறகும், 
கடுைமயாக முயற்சி ெசய்யும் ஒருவேன, ஓ மன்னா, உண்ைமயான 
அரசியல்வாதியாவான் .சம்பாதிக்கப்பட்ட ெசல்வம் 
பதுக்கப்படும்ேபாதும் ெகாள்ைளயடிக்கப்படலாம் .ஆைகயால், 
யாரும் ெசல்வத்திலும் ெசழுைமயிலும் தன்ைன ஈடுபடுத்திக் 
ெகாள்ளக்கூடாது .இதுேவ மன்னர்கள் நடத்ைதயாக இருக்கிறது. 
சக்ரன் {இந்திரன்}, அைமதிக்கான வாக்கு ெகாடுத்த பிறகு 
நமுச்சியின் தைலையத் துண்டித்தான். இது எதிrக்கு எதிரான இந்த 
நிைலத்த நடத்ைதைய அவன் {இந்திரன்} அங்கீகrப்பதாக உள்ளது.  
 
 தவைளகைளயும், வைளயில் வாழும் விலங்குகைளயும் 
விழுங்கும் பாம்ைபப் ேபால, அைமதியுடன் இருக்கும் மன்னைனயும், 
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வடீ்ைட விட்டு ெவளிேய வராத பிராமணைனயும் இந்தப் பூமி 
விழுங்கிவிடுகிறது .ஓ மன்னா, இயற்ைகயிேலேய எவனும் 
எவனுக்கும் எதிrயாக இருக்க முடியாது. ெபாதுவான நாட்டங்கள் 
உள்ளவேன ஒருவனுக்கு எதிrயாக இருக்கிறான் .அவேன மற்ற 
நாட்டம் உள்ளவனுக்கு எதிrயாக இல்ைல .வளரும் பைகவைன 
தனது மடத்தனத்தால் {அறியாைமயால்} கவனிக்காதவன், 
சிகிச்ைசயற்ற ேநாயினால் உயிர்ப் பறிக்கப்படுைவப் ேபால அழிந்து 
ேபாவான் .அதிக முக்கியத்துவம் இல்லாத எதிrயாக இருப்பினும், 
அவன் வரீத்தில் வளர்ந்து வந்தால், மரத்தின் ேவரருேக இருக்கும் 
ெவள்ைள எறும்புகள் அந்த மரத்ைதேய உண்டுவிடுவைதப் ேபால 
விழுங்கிவிடுவான்.  
 
 ஓ பாரதேர {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, ஓ அஜமிதேர {அஜமித 
வம்சத்தவேர}, எதிrயின் ெசழிப்பு உமக்கு ஏற்புைடயது அல்லாததாக 
இருக்கட்டும். இந்தக் ெகாள்ைகைய, சுைமையப் ேபால 
ஞானமுள்ேளார் எப்ேபாதும் தைலயில் சுமக்க ேவண்டும். 
எப்ேபாதும் தனது ெசல்வ வளர்ச்சிைய விரும்பும் ஒருவன், தனது 
உறவினர்கள் மத்தியில், பிறப்பிலிருந்து இயல்பாக வளர்ந்து 
வருவது ேபால வளர்ந்து வருவான் .வரீம் விைரவான வளர்ச்சிையக் 
ெகாடுக்கும் .பாண்டவர்களின் ெசல்வத்ைத நான் விரும்பினாலும், 
இன்னும் அைத எனது ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ளவில்ைல .தற்சமயம், 
நான் எனது திறைமயில் இருக்கும் சந்ேதகங்களுக்கு இைரயாகிக் 
ெகாண்டிருக்கிேறன் .நான் அந்த எனது சந்ேதகங்கைள தரீ்க்க 
தரீ்மானத்துடன் இருக்கிேறன் .ஒன்று நான் அவர்களது 
{பாண்டவர்களது} ெசல்வத்ைத அைடேவன் .அல்லது ேபாrல் மடிந்து 
வழீ்ேவன். ஓ மன்னா, மனதின் நிைல இவ்வாறு உள்ள ேபாது, 
பாண்டவர்கள் தினமும் ெசல்வ நிைலயில் வளர்ந்து ெகாண்டும், 
நாம் வளராமலும் இருக்கும் நிைலயில், நான் என் வாழ்வுக்காக 
ஏன் கவைலப்படுேவன்?" என்றான் {துrேயாதனன்}. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



பகைடக்கான மாளிைக தயாரானது  
- சபாபர்வம் பகுதி 55  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

சகுனி துrேயாதனனுக்கு உற்சாகம் ெகாடுப்பது; துrேயாதனன் மீண்டும் தனது 
தந்ைத திருதராஷ்டிரனிடம் ேவண்டுவது; திருதராஷ்டிரன் மறுப்பது; மீண்டும் 
துrேயாதனன் வலியுறுத்துவது; விதுரைனக் ேகட்க ேவண்டும் என்று 
திருதராஷ்டிரன் ெசால்வது; துrேயாதன் அைத ஏற்காதது; சபா மண்டபம் 
தயாராவது...  
 
 சகுனி ெசான்னான், "ஓ 
ெவற்றியாளர்களில் 
சிறந்தவேன 
{துrேயாதனேன}, நீ எைதக் 
கண்டு துயர் அைடகிறாேயா 
அந்தப் பாண்டுவின் மகன் 
யுதிஷ்டிரனின் ெசழிப்ைப 
நான் )உனக்காகக்(  
பறிப்ேபன் .ஆைகயால், ஓ 
மன்னா {துrேயாதனா}, 
குந்தியின் மகனான 
யுதிஷ்டிரைன இங்ேக அைழ .பகைடவசீ்சில் நிபுணன், தனக்கு எந்தக் 
காயமும் இல்லாமல் நிபுணத்துவம் இல்லாதவைன 
வழீ்த்திவிடலாம் .ஓ பாரதா {துrேயாதனா}, பந்ைதயேம எனது வில், 
பகைட எனது கைணகள், அந்தப் பகைடயில் இருக்கும் குறிகேள 
எனது வில் நாண், பகைடப் பலைகேய எனது ரதமுமாகும்", 
என்றான் {சகுனி}. 
 
 துrேயாதனன், "பகைடயில் நிபுணனான இந்தச் சகுனி, ஓ 
மன்னா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, பகைட விைளயாட்டில் பாண்டு 
மகனின் {யுதிஷ்டிரனின்} ெசல்வத்ைதப் பறிக்கத் தாயாராக 
இருக்கிறார் .அவருக்கு {சகுனிக்கு} நீர் அனுமதி அளிக்க ேவண்டும் "
என்றான்.  
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 திருதராஷ்டிரன், "எனது தம்பியான சிறப்பு மிகுந்த விதுரனின் 
ஆேலாசைனகளுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்தவன். அவனுடன் நான் 
கலந்தாேலாசித்த பிறகு, இவ்விஷயத்தில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் 
என்பைதச் ெசால்கிேறன்" என்றான். 
 
 துrேயாதனன், "விதுரர் எப்ேபாதும் பாண்டு மகன்களுக்கு 
நன்ைம ெசய்வதிேலேய ஈடுபடுகிறார் .ஓ ெகௗரவேர {தந்ைத 
திருதராஷ்டிரேர}, நம்ைமப் ெபாறுத்தவைர அவரது {விதுரரது} 
உணர்ச்சிகள் ேவறு மாதிrயாக இருக்கிறது. ஆைகயால், 
சந்ேதகத்திற்கு இடமில்லாமல் அவர் {விதுரர்}, இப்ேபாது 
முன்ெமாழியப்பட்ட ெசயைல உமது இதயத்திலிருந்து விலக்கி 
விடுவார் .எந்தக் காrயத்ைதயும் அடுத்தவர் ஆேலாசைனயின் 
ேபrல் ெசய்யும் நிைலைய எந்த மனிதனும் அைடயக்கூடாது .ஓ 
குரு குலத்தின் மகேன {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, இரு மனிதர்களின் 
மனது ஒரு குறிப்பிட்ட ெசயலில் ஒேர மாதிrயாக இருக்காது. 
ஆபத்திற்கான அைனத்துக் காரணங்கைளயும் காணாது இருக்கும் 
முட்டாள், மைழக்காலத்தில் அழியும் பூச்சி ேபால அழிவான். 
ேநாேயா யமேனா ஒருவன் ெசழிப்பைடயும் வைர 
காத்திருப்பதில்ைல. ஆைகயால், வாழ்வும் ஆேராக்கியமும் 
இருக்கும் இதுவைர, ஒருவன், (ெசழிப்புக்காக காத்திராமல் (தனது 
காrயத்ைதச் சாதித்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் "என்றான் 
{துrேயாதனன்}. 
 
 திருதராஷ்டிரன், "ஓ மகேன {துrேயாதனா}, பலசாலிகளிடம் 
பைகைம என்பைத நான் ஒருேபாதும் பrந்துைரக்க மாட்ேடன் .
பைகைம நமது உணர்வுகளில் மாற்றங்கைளக் ெகாண்டு வருகிறது .
அது இரும்பால் ெசய்யப்படாதது எனினும், அதுவும் {பைகைம} ஒரு 
ஆயுதேம .ஓ இளவரசேன {துrேயாதனா}, ெகாடுைமயான ெபரும் 
ேபாருக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு காrயத்ைத நீ நற்ேபறு என்று 
கருதுகிறாய் .அது ெதாந்தரவு நிைறந்தது. ெதாடங்கியதும், அது 
கூrய வாட்கைளயும், கூர்முைனக் கைணகைளயும் உற்பத்தி 
ெசய்யும்" என்றான். 
 
 துrேயாதனன், "மிகப் பழங்காலத்தின் மனிதர்கள் பகைடையக் 
கண்டுபிடித்தனர் .அதனால் எந்த அழிவும் இல்ைல .அல்லது 
ஆயுதங்களால் ேமாதிக்ெகாள்வதும் ஏற்படவில்ைல .ஆைகயால், 
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சகுனியின் வார்த்ைதகள் உமக்கு ஏற்புைடயதாகி, சபா மண்டபத்ைத 
விைரவாகக் கட்ட ஆைணயிடும் .நமது மகிழ்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் 
ெசார்க்கத்தின் கதவு, நமக்குச் சூதின் மூலம் திறக்கப்படும். 
உண்ைமயில், (இத்தகு துைணயுடன் (சூதாட்டத்ைத 
ேமற்ெகாள்பவர்கள், நற்ேபறு ெபற தகுதிபைடத்தவர்கேள. பிறகு 
பாண்டவர்கள், (உமக்கு ேமன்ைமயானவர்களாக இல்லாமல் (உமக்கு 
சr சமமாக ஆவார்கள். ஆைகயால் பாண்டவர்களுடன் சூதாடும் "
என்றான். 
 
 திருதராஷ்டிரன், "உன்னால் உச்சrக்கப்படும் வார்த்ைதகள் 
எனக்கு எந்தப் பrந்துைரயும் ெசய்யவில்ைல .ஓ மனிதர்களின் 
ஆட்சியாளேன {துrேயாதனா}, உனக்கு ஏற்புைடயைத நீ ெசய்து 
ெகாள் .ஆனால், இந்த வார்த்ைதகளின் படி நீ ெசயல்பட்டால் நீ 
வருந்த ேவண்டியிருக்கும்; நீதியற்ற இத்தகு வார்த்ைதகளால், 
பிற்காலத்தின் ெசழிப்ைபக் ெகாண்டு வர முடியாது .உண்ைம 
மற்றும் ஞானத்தின் பாைதயில் நடக்கு விதுரன் இைத முன்ேப 
அறிந்திருந்தான் .ெபரும் துயரங்கைளயும், க்ஷத்திrயர்களின் உயிர் 
நாசத்ைதயும் விதிேய தரீ்மானிக்கிறது "என்றான் {திருதராஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இைதச்ெசான்ன பலவனீ மனது 
பைடத்த திருதராஷ்டிரன், பிறகு, விதிையத் தவிர்க்க முடியாதது 
எனவும் தைலைமயானதும் எனவும் கருதினான் .விதியால் இப்படி 
மதியிழந்த மன்னன், தனது மகனின் ஆேலாசைனகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்து, உரத்த குரலில், "ேநரந்தாழ்த்தாமல், சபாமண்டபத்ைத 
மிகவும் அழகாகவும் கவனமாகவும் கட்டுங்கள் .தங்கத்தாலும் 
மாணிக்கங்களாலும் அலங்கrக்கப்பட்டு, நூறு வாயில்களுடனும், 
முழுவதுமாக இரண்டு ைமல் {ஒரு குேராசம் என்கிறது ம.வ.ீரா .
பதிப்பு} நீள அகலத்திற்கு இருக்கும் அது, அழகான வர்ணைனயுடன் 
ஆயிரம் தூண்களும் பளிங்கு வைளவும் ெகாண்ட அரண்மைன {to be 
called the crystal-arched palace with a thousand columns} என்று 
அைழக்கப்படட்டும் "என்றான். 
 
 அவனின் {திருதராஷ்டிரனின்} வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, 
புத்திசாலித்தனமும் நிபுணத்துவமும் ெகாண்டு ஆயிரக்கணக்கான 
கைலஞர்கள், மிக விைரவாக அந்த அரண்மைனையக் கட்டி, அதில் 
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் நிரப்பினர் .விைரவில் மன்னனிடம் 
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வந்து அரண்மைன கட்டும் ேவைல முடிந்தது என்றும், அது 
காண்பதற்கினியதாகவும், அழகாகவும், அைனத்து வைக 
ரத்தினங்களால் அலங்கrக்கப்பட்டதாகவும், தங்கத்தால் ஊடு இைழ 
ெபாருத்தப்பட்ட பல வண்ணங்களில் ஆன தைரவிrப்புகள் 
ெகாண்டதாக இருக்கிறது என்றும் ெதrவித்தார்கள். ெபரும் கல்வி 
ெபற்ற மன்னன் திருதராஷ்டிரன், பிறகு, முதல் அைமச்சர் விதுரைன 
அைழத்து, "நீ {காண்டவப்பிரஸ்தம்} ெசன்று, ேநரத்ைதக் கடத்தாமல் 
இளவரசன் யுதிஷ்டிரைன இங்ேக அைழத்து வா .அவன் 
{யுதிஷ்டிரன்} தனது தம்பிகளுடன் இங்ேக வந்து, இந்த எனது 
அழகான சபா மண்டபத்ைதயும், கணக்கற்ற நைககைளயும், 
ரத்தினங்கைளயும், விைலயுயர்ந்த படுக்ைககள் மற்றும் 
தைரவிrப்புகைளயும் கண்டு, ஒரு நட்பு rதியான பகைட ஆட்டத்தில் 
கலந்து ெகாள்ளட்டும் "என்றான். 
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திருதராஷ்டிரன் ஆைண - சபாபர்வம் பகுதி 56  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரைன அைழத்து வரும்படி திருதராஷ்டிரன் விதுரைனப் பணிப்பது  
 
ைவசம்பாணர் ெசான்னார், 
"மன்னன் திருதராஷ்டிரன், 
தனது மகனின் 
{துrேயாதனனின்} 
எண்ணத்ைத அறிந்து 
விதிைய ெவல்ல முடியாது 
என்று நிைனத்து நான் 
{ைவசம்பாயணாகிய நான்} 
ெசான்னவாறு ெசய்தான். 
இருப்பினும், புத்திசாலி 
மனிதர்களில் முதன்ைமயான 
விதுரன், தனது அண்ணனின் 
{திருதராஷ்டிரனின்} 
வார்த்ைதகைள ஏற்காமல், "ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர} நான் 
{விதுரனாகிய நான்} உமது ஆைணைய ஏற்கவில்ைல. நீர் இப்படிச் 
ெசய்யாதரீ் .இது நமது குலத்திற்ேக {குரு குலத்திற்ேக} அழிைவ 
ஏற்படுத்தும் என்று நான் அஞ்சுகிேறன் .உமது பிள்ைளகள் 
ஒற்றுைமையத் ெதாைலத்தால், அவர்களுக்குள் ேவற்றுைம 
உருவாகும் .ஓ மன்னா, இந்தப் பகைட விைளயாட்டின் விைளவாய் 
நான் இைதத் தான் காண்கிேறன் "என்றான். 
 
 திருதராஷ்டிரன், "விதி எதிராகச் ெசயல்படவில்ைல என்றால், 
இந்தச் சண்ைட எனக்குத் துயரத்ைத ஏற்படுத்தாது. இந்த முழு 
பிரபஞ்சமும் விதியின் கட்டுபாட்டிலும், பைடத்தவனின் 
விருப்பத்திற்ேகற்பவுேம நகர்கிறது .அது சுதந்திரமாக இல்ைல. 
ஆைகயால், ஓ விதுரா, எனது உத்தரவின் ேபrல் மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனிடம் ெசன்று, குந்தியின் அந்தச் சிறந்த மகைன 
{யுதிஷ்டிரைன} இங்ேக {ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு} அைழத்து வா "
என்றான். 
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ஹஸ்தினாபுரம் வந்த பாண்டவர்கள்  
- சபாபர்வம் பகுதி 57  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

விதுரன் இந்திரப்பிரஸ்தம் ெசன்று யுதிஷ்டிரைன அைழப்பது; யுதிஷ்டிரன் 
சூதின் தைீமைய விளக்குவது; விதுரன் அைத ஆேமாதிப்பது; திருதராஷ்டிரன் 
கட்டைளைய இருவரும் ஏற்று ஹஸ்தினாபுரம் வருவது; ஹஸ்தினாபுரம் வந்த 
பாண்டவர்கள் உறவினர்கள் அைனவைரயும் சந்திப்பது...  

 
ைவசம்பாணர் ெசான்னார், 
"தனது விருப்பத்திற்கு மாறா 
மன்னன் திருதராஷ்டிரனால் 
உத்தரவிடப்பட்ட விதுரன், 
அதிக உறுதியும், ெபரும் 
ேவகமும், பலமும் ெகாண்ட 
குதிைரகள் உதவியுடன் 
அைமதியாகவும் 
ெபாறுைமயாகவும், 
பாண்டுவின் ஞானமுள்ள 
மகன்கள் வசிப்பிடத்திற்குப் 
புறப்பட்டான். ெபரும் 
புத்திசாலித்தனம் ெகாண்ட 
விதுரன் பாண்டவர்த் தைலநகரம் ேபாகும் பாைதயில் 
முன்ேனறினான். மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் நகரத்ைத அைடந்து, 
அதற்குள் நுைழந்து, எண்ணிலடங்கா பிராமணர்களால் 
வணங்கப்படும் அரண்மைனைய ேநாக்கி முன்ேனறினான் .
குேபரனின் மாளிைக ேபால இருந்த அந்த அரண்மைனக்கு வந்த 
அறம்சார்ந்த விதுரன், தர்மனின் மகனான யுதிஷ்டிரைன 
அணுகினான் .பூமியில் எந்த எதிrயும் இன்றி உண்ைமக்குத் தன்ைன 
அர்ப்பணித்திருந்த அந்த சிறப்புவாய்ந்த அஜாமிதன் {யுதிஷ்டிரன்}, 
விதுரைன வணங்கி, திருதராஷ்டிரன் மற்றும் அவனது மகன்கள் 
குறித்து விசாrத்தான் .யுதிஷ்டிரன், "ஓ க்ஷத்தேர {சித்தப்பா விதுரேர} 
மகிழ்ச்சியற்ற மனதுைடயவராக இருக்கிறேீர. அைமதியுடனும் 
மகிழ்ச்சியுடனும் தாேன இங்கு வந்திருக்கிறரீ்? திருதராஷ்டிரrன் 
மகன்கள், அவர்களது முதிர்ந்த தந்ைதக்குக் கட்டுப்பட்டு 
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நடக்கிறார்கள் என்று நம்புகிேறன் .திருதராஷ்டிரrன் ஆட்சிக்கு 
கட்டுப்பட்டு மக்களும் இருக்கிறார்கள் என்று நம்புகிேறன் "என்றான். 
 
 விதுரன், "அந்தச் சிறப்புவாய்ந்த மன்னன் {திருதராஷ்டிரன்}, 
தனது மகன்களுடனும், உறவினர் சூழவும், தனது பகுதிைய 
இந்திரைனப் ேபால ஆண்டு ெகாண்டு மகிழ்ச்சியுடன் நன்றாக 
இருக்கிறார் .மன்னன், தனது மகன்களிடம் மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிறார் .அந்த மகன்களும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதால் 
அவருக்கு {திருதராஷ்டிரருக்கு} எந்தத் துயரும் இல்ைல .அந்தச் 
சிறப்புமிக்க ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரர்}, தனது ெசல்வாக்ைக 
அதிகrப்பதில் அக்கைறயுடன் இருக்கிறார். குருக்களின் மன்னர் 
{திருதராஷ்டிரன்} உங்களுைடய அைமதிையயும் ெசழிப்ைபயும் 
என்னிடம் விசாrக்கவும், உன்ைனயும் உனது தம்பிகைளயும் 
ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு அைழத்து வந்து புதிதாக அவர் கட்டியிருக்கும் 
அரண்மைனையக் காட்டி, அது உனது {யுதிஷ்டிரனின்} மாளிைகையப் 
ேபால் இருக்கிறதா என்று ேகட்கவும் ெசான்னார் .ஓ பிருைதயின் 
 {குந்தியின்} மகேன, உனது தம்பிகளுடன் அங்ேக வந்து, அந்த 
மாளிைகயில் மகிழ்ந்திருந்து, ஒரு நட்பு rதியான பகைட ஆட்டம் 
ஆட ேவண்டும். ஏற்கனேவ குருக்கள் அங்கு வந்து விட்டதால், 
அங்கு நீ வந்தால் நாங்கள் மகிழ்ேவாம் .ேமலும் அங்கு மன்னன் 
திருதராஷ்டிரன் அைழத்து வந்திருக்கும் சூதாடிகைளயும் 
ஏமாற்றுக்காரர்கைளயும் நீ காணலாம். ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
இதற்காகேவ நான் இங்கு வந்திருக்கிேறன். மன்னனின் 
{திருதராஷ்டிரனின்} உத்தரவு உன்னால் அங்கீகrக்கப்படட்டும் "
என்றான் {விதுரன்}. 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ க்ஷத்தேர {சித்தப்பா விதுரேர}, நாம் 
பகைடயாட அமர்ந்தால், நமக்குள் சண்ைட வரலாம். 
இைதெயல்லாம் அறிந்த எந்த மனிதன்தான் சூதாட சம்மதிப்பான்? 
எங்களுக்கு எது சrயாக இருக்கும் என்று நீர் நிைனக்கிறரீ்? நாங்கள் 
அைனவரும் உமது ஆேலாசைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
இருக்கிேறாம்" என்றான். 
 
 விதுரன், "துயரங்களுக்கு ேவர் சூது என்பைத நான் அறிேவன். 
அந்த எண்ணத்ைத மன்னன் {திருதராஷ்டிரன்} ைகவிட நான் முடிந்த 
வைர ேபாராடிேனன். இருப்பினும், மன்னன் என்ைன இங்கு 
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அனுப்பியிருக்கிறார். இைதெயல்லாம் அறிந்து ெகாண்டு, ஓ 
கற்றவேன, எது நன்ைமேயா அைதச் ெசய் "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "திருதராஷ்டிரrன் மகன்கள் தவிர, விைளயாடத் 
தயாராக இருக்கும் ேவறு ேநர்ைமயற்ற சூதாடிகள் யார் யார்? ஓ 
விதுரேர, அவர்கள் யார்? எங்கள் நூற்றுக்கணக்கான 
உைடைமகைளப் பந்ைதயப் ெபாருளாக ைவத்து நாங்கள் யாருடன் 
விைளயாட ேவண்டி வரும் என்று எங்களுக்குச் ெசால்லும் "
என்றான். 
 
 விதுரன், "ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, பகைடயில் நிபுணனான 
காந்தார மன்னன் சகுனி, தனது ைககளின் நிபுணத்துவத்தால் 
பந்தயப் ெபாருைள அைடவதில் உறுதியாக இருக்கிறான் .ேமலும், 
விவின்கதி, மன்னன் சித்திரேசனன், சத்தியவிரதன், பூrமித்திரன், 
ெஜயன் ஆகிேயாரும் அங்ேக இருக்கின்றனர்" என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "எப்ேபாதும் ஏமாற்ைறேய நம்பியிருக்கும் 
உறுதியான ெகாடும் சூதாடிகள் அங்கிருப்பது ெதrகிறது .
இருப்பினும், இந்த முழுப் பிரபஞ்சமும், பைடத்தவனின் 
விருப்பத்தின்படியும், விதியின் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளும் நடக்கிறது .
அது சுதந்திரமானதல்ல. ஓ கற்றவேர {விதுரேர}, மன்னன் 
திருதராஷ்டிரrன் உத்தரவின் ேபrல் நான் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட 
விரும்பவில்ைல. ஒரு தந்ைத தனது மகனுக்கு நன்ைமையேய 
ெசய்வான் .நீர் எங்கள் குரு, ஓ விதுரேர, எங்களுக்கு எது 
நன்ைமயானது என்பைத எனக்குச் ெசால்லும் .சூதாட எனக்கு 
விருப்பமில்ைல, ஆைகயால் நான் விைளயாட மாட்ேடன் .ஆனால் 
அந்தச்சைபயில் தயீ சகுனி என்ைன அைழத்தால்? அப்படி அவன் 
அைழத்தால், என்னால் மறுக்க முடியாது. அது தரீ்மானிக்கப்பட்ட 
எனது நிைலத்த ேநான்பாகும் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "மன்னன் யுதிஷ்டிரன் 
விதுரனிடம் இப்படிச் ெசால்லிவிட்டு, காலந்தாழ்த்தாமல் தனது 
பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்ய கட்டைளயிட்டான் .
மறுநாள், மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்}, தனது உறவினர்களுடனும், 
பணியாட்களுடனும், திெரௗபதிைய ைமயமாகக் ெகாண்டிருக்கும் 
வடீ்டிலிருக்கும் மங்ைகயைரயும் அைழத்துக் ெகாண்டு குருக்களின் 
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தைலநகரத்திற்குப் {ஹஸ்தினாபுரத்திற்குப்} புறப்பட்டான் .
'கண்ணுக்கு முன்னால் ஒளிரும் ெபாருட்கள் விழுவைதப் ேபால, 
ஏேதா மனிதன் கயிற்றால் கட்டப்பட்டு ஆடுவைதப் ேபால, விதி 
நமது மதிைய மயக்கி இயற்ைகயின் ஆளுைகக்குள் நம்ைமத் 
தள்ளுகிறது' என்று தனக்குள்ேளேய ெசான்ன எதிrகைளத் 
தண்டிக்கும் மன்னன் யுதிஷ்டிரன், திருதராஷ்டிரனின் உத்தரவு 
குறித்து ேமலும் ஆராயாமல், க்ஷத்தனுடன் {விதுரனுடன்} 
கிளம்பினான் .பைக வரீர்கைளக் ெகால்லும் பாண்டு மற்றும் 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, பால்ஹகீ நாட்டு 
மன்னன் ெகாடுத்த ரதத்தில் ஏறி, அரச அங்கிகள் பூட்டிக் ெகாண்டு 
தனது தம்பிகளுடன் கிளம்பினான். அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} அரச 
பிரகாசத்துடன், பிராமணர்கள் தனக்கு முன்பு நடக்க, தனது 
நகரத்தில் இருந்து கிளம்பி, திருதராஷ்டிரனின் உத்தரவாலும் 
காலத்தின் உந்துதலாலும் ெசன்றான் .ஹஸ்தினாபுரத்ைத அைடந்து, 
திருதராஷ்டிரனின் அரண்மைனக்குச் ெசன்றான் .அங்ேக ெசன்ற 
பாண்டுவின் மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, மன்னைன {திருதராஷ்டிரைன} 
அணுகினான் .பிறகு அந்த ேமன்ைமயானவன் {யுதிஷ்டிரன்} 
பஷ்மைரயும்ீ , துேராணைரயும், கர்ணைனயும், கிருபைரயும், 
துேராணrன் மகைனயும் {அஸ்வத்தாமைனயும்} அணுகி 
கட்டித்தழுவினான். பதிலுக்கு அவர்களாலும் தழுவிக் 
ெகாள்ளப்பட்டான். 
 
 பிறகு அந்தப் ெபரும் பலம் வாய்ந்த கரம் ெகாண்ட ெபரும் 
வரீம் ெகாண்டவன் {யுதிஷ்டிரன்}, ேசாமதத்தைன அணுகினான், 
பிறகு துrேயாதனன், சல்லியன், சுவலனின் மகன் {சகுனி}, ேமலும் 
தனக்கு முன்ேப அங்கு வந்திருந்த மன்னர்கள் அைனவைரயும் 
அணுகினான் .பிறகு அந்த மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} வரீனான 
துட்சாசனைனயும், பிறகு தனது )மற்ற (தம்பிகைளயும், பிறகு 
ெஜயத்ரதைனயும், பிறகு குருக்கள் அைனவைரயும் ஒருவர் பின் 
ஒருவராக அணுகினான் .அந்தப் ெபரும் பலம் வாய்ந்த கரம் 
ெகாண்டவன், தனது தம்பிகளால் சூழப்பட்டு, ஞானமுள்ள மன்னன் 
திருதராஷ்டிரனின் அைறக்குள் நுைழந்தான். 
 
 பிறகு யுதிஷ்டிரன், எப்ேபாதும் தனது தைலவனுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்திருக்கும் மrயாைதக்குrய காந்தாr, தனது 
மருமகள்களால் சூழப்பட்டு ேராகிணி நட்சத்திரம் ேபால 
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வறீ்றிருப்பைதக் கண்டான் .பிறகு காந்தாrைய வணங்கி, அவளால் 
ஆசி வழங்கப்பட்டு, தனது கண்ைணப் ேபான்ற ஞானம் ெகாண்ட 
சிறப்பு வாய்ந்த ஏகாதிபதியான, முதிர்ந்த ெபrயப்பாைவ 
{திருதராஷ்டிரைன} மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} கண்டான். பிறகு மன்னன் 
திருதராஷ்டிரன், ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, அவனது {யுதிஷ்டிரனது} 
தைலைய முகர்ந்து பார்த்து, பமேசனைன மூத்தவனாகக் ெகாண்டீ , 
பாண்டுவின் மகன்களான மற்ற நான்கு இளவரசர்களின் 
தைலகைளயும் முகர்ந்தான் .மனிதர்களில் புலிகளான அழகான 
பாண்டவர்கைளக் ெகாண்ட குருக்கள் அைனவரும் மிகவும் 
மகிழ்ந்தனர் .பிறகு மன்னனால் உத்தரவிடப்பட்டு, பாண்டவர்கள் 
தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரத்திரனங்களும் நைககளும் நிைறந்த 
அைறக்குச் ெசன்றனர் .அவர்கள் அைறகளுக்குள் ெசன்றதும், 
திருதராஷ்டிரனின் வடீ்டுப் ெபண்மணிகள் துச்சைலயுடன் 
{திருதராஷ்டிரனின் ஒேர மகளுடன்} ெசன்று அவர்கைளப் 
{பாண்டவர்கைளப்} பார்த்து வந்தனர் .பிரகாசமிக்க அழகான 
ெசழிப்பான யக்ஞேசனிையக் {திெரௗபதிையக்} கண்ட 
திருதராஷ்டிரனின் மருமகள்கள் மகிழ்ச்சியற்றுப் ேபாய் 
ெபாறாைமயால் நிைறந்தனர். 
 
 அந்தப் ெபண்மணிகளுடன் உைரயாடிய அந்த மனிதர்களில் 
புலிகள் பிறகு தங்கள் தினசr உடற்பயிற்சிகைளயும் {Physical 
Excercises}, அந்த நாளுக்குrய தங்கள் சடங்குகைளயும் ெசய்தனர் .
தங்கள் தினசr வழிபாடுகைள முடித்து, வாசைன மிகுந்த சந்தனக் 
குழம்ைபத் தங்கள் ேமனியில் பூசிக் ெகாண்டு, நற்ேபறு ெபற 
எண்ணி, பிராமணர்களுக்குப் பrசுகள் ெகாடுத்து அவர்களது 
வாழ்த்துகைளப் ெபற்றனர். பிறகு சிறந்த சுைவயுள்ள உணைவ 
உண்டு இரவு ஓய்வுக்காகத் தங்கள் அைறகளுக்குள் ெசன்றனர் .
பிறகு அந்த குருக்களின் காைளகள், அழகான ெபண்களின் 
இைசயால் உறங்க ைவக்கப்பட்டனர். அந்த எதிrகளின் நகரங்கைள 
அடக்கும்  வரீர்கள், அந்தப் ெபண்களின் சுகத்தால அந்த இரைவ 
இனிைமயாகக் கழித்தனர் .இரைவ இன்பமாகக் கழித்த அவர்கள், 
காைலயில் பாடகர்களால் இனிைமயான இைச இைசத்து 
எழுப்பப்பட்டு, தங்கள் படுக்ைககளில் இருந்து விடியலிேலேய 
எழுந்தனர் .பிறகு தங்கள் தினசr சடங்குகைள முடித்துக் ெகாண்டு 
சபா மண்டபத்துக்குள் நுைழந்தனர் .அங்ேக அவர்கள் 

{பாண்டவர்கள்}, சூதாடத் தயாராக இருந்தவர்களால் 
வணங்கப்பட்டனர்.                                    
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பகைடக்காக உண்டாக்கப்பட்ட சபாமண்டபத்துக்குள் பாண்டவர்கள் நுைழவது; 
யுதிஷ்டிரன் சூதின் தைீமைய விளக்குவது; சகுனி சமாதானம் கூறுவது; 
யாருடன் தான் விைளயாட ேவண்டும் என்று யுதிஷ்டிரன் ேகட்பது; 
விைளயாட்டு ஆரம்பமாவது...  
 
 ைவசம்பாணர் ெசான்னார், 
"யுதிஷ்டிரைனத் தைலைமயாகக் 
ெகாண்ட பிருைதயின் 
{Pritha=குந்தின்}மகன்கள் அந்தச் சபா 
மண்டபத்துக்குள் நுைழந்து அங்ேக 
இருந்த அைனத்து மன்னர்கைளயும் 
அணுகினர். வழிபடத்தகுந்தவர்கைள 
வழிபடும், வயதுக்குத் தகுந்தபடி 
ஒருவருக்கு ஒருவர் வணக்கம் 
ெதrவித்துக் ெகாண்டும், விைலயுயர்ந்த விrப்புகள் விrக்கப்பட்ட 
தங்கள் தங்கள் சுத்தமான இருக்ைககளில் அமர்ந்தனர் .அவர்களும் 
{பாண்டவர்களும்}மற்ற மன்னர்களும் இருக்ைககளில் அமர்ந்த 
பிறகு, சுவலனின் மகனான சகுனி யுதிஷ்டிரனிடம், "ஓ மன்னா, இந்த 
சபா மண்டபம் நிைறந்திருக்கிறது .இவர்கள் அைனவரும் 
உனக்காகேவ காத்திருக்கின்றனர் .ஆைகயால், பகைட 
விrக்கப்படட்டும், ஓ யுதிஷ்டிரா, விைளயாட்டுக்கான விதிகளும் 
நிர்ணயிக்கப்படட்டும் "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஏமாற்று நிைறந்த சூதாட்டம் பாவகரமானது .
அதில் எந்த க்ஷத்திrய வரீமும் கிைடயாது .நிச்சயமாக அதில் எந்த 
நீதிெநறியும் கிைடயாது .ஓ மன்னா {சகுனி}, பிறகு நீ ஏன் சூைத 
இப்படிப் புகழ்கிறாய்? ஏமாற்று விைளயாட்டில் ெபருைமப்படும் 
சூதாடிகைள ஞானமுள்ேளார் பாராட்டுவதில்ைல .ஓ சகுனி, 
இழிந்தவைனப் ேபால ஏமாற்றுகரமான வழிகளில் எங்கைள 
வழீ்த்தாேத "என்றான். 
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 சகுனி, "ெவல்வதிலும், வழீ்வதிலும் உள்ள ரகசியங்கைள 
அறிந்த அந்த உயர் ஆன்ம விைளயாட்டு வரீன், எதிrயின் 
ஏமாற்றும் கைலகைள சூனியமாக்கும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த, 
சூதின் மாறுதல்கைள உன்னிப்பாகக் கவனிப்பதில் ஒருமுகம் 
ெகாண்ட, விைளயாடத் ெதrந்தவன் பாதிப்பைடவதில்ைல .ஓ 
பிருைதயின் {குந்தியின்} மகேன, பகைடயில் பந்தயம் 
ைவக்கும்ேபாது, ெவற்றி ேதால்வியால் நமக்குக் காயம் 
ஏற்படுகிறது .அதன் காரணமாகேவ சூது குற்றமாகக் 
கருதப்படுகிறது .ஆைகயால், ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, விைளயாட்ைட 
ஆரம்பிக்கலாம் .அஞ்சாேத .பந்தயம் நிச்சயிக்கப்படட்டும், தாமதம் 
ெசய்யாேத "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ெசார்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் நாம் ெசல்ல வழி 
வகுக்கும் ெசயல்கைளக் குறித்து நமக்கு எப்ேபாதும் ெசால்லும் 
அசிதனின் மகனான முனிவர்களில் சிறந்த ேதவலன், சூதாடிகைளக் 
ெகாண்டு ஏமாற்றுகரமாக விைளயாடுவது மிகப்பாவகரமானது 
என்று ெசால்கிறார் .தந்திரமில்லா ேபார் ெசய்து ெபரும் ெவற்றிேய 
சிறந்த விைளயாட்டாகும் .இருப்பினும், விைளயாட்டின் ஒரு 
வைகயாகக் கருதப்படும் சூதாட்டம் அப்படிப்பட்டதல்ல. 
மrயாைதக்குrயவர்கள் ஒரு ேபாதும் மிேலச்ச ெமாழிையப் 
ேபசேவா, அல்லது தங்கள் நடத்ைதயில் ஏமாற்றுத்தனத்ைதேயா 
ெகாள்ள மாட்டார்கள். தந்திரமும் குறுக்கு புத்தியும் இல்லாத ேபார் 
ெசய்வேத ேநர்ைமயான மனிதர்களின் ெசயல்பாடாகும். ஓ சகுனி, 
எங்கள் தகுதிக்ேகற்ப பிராமணர்களுக்கு நன்ைம ெசய்வது எவ்வாறு 
என்று கற்க நாங்கள் ேசகrத்து ைவத்திருக்கும் ெசல்வத்ைத, 
ேவண்டுெமன்ற விைளயாடி எங்களிடம் இருந்து ெவற்றி 
ெகாள்ளாேத .எதிrகள் கூட பந்தயம் ைவத்து ஏமாற்றி விைளயாடி 
இவ்வைகயில் வழீ்த்தப்படக்கூடாது .நான் தந்திரத்தின் மூலமாக 
மகிழ்ச்சிையேயா ெசல்வத்ைதேயா அைடய விரும்பவில்ைல .
சூதாடியின் நடத்ைத, ஏமாற்றுத்தனம் இல்லாத நடத்ைதயாக 
இருந்தாலும் பாராட்டத்தகுந்தது அல்ல "என்றான். 
 
 சகுனி, "ஓ யுதிஷ்டிரா, ேநர்ைமயற்ற ேநாக்கமான 
ெவற்றியைடவதில் இருக்கும் விருப்பத்தால், உயர் பிறப்பு பிறந்த 
ஒருவன் மற்றவைன நாடுகிறான் )ேபாட்டி, ேமன்ைமக்கான 
பந்தயம் .(அேத ேபால மற்ெறாரு ேநர்ைமயற்ற ேநாக்கமான 
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வழீ்த்துவதில் உள்ள விருப்பத்தால், ஒரு கற்ற மனிதன் மற்றவைன 
அணுகுகிறான் )கல்விப் ேபாட்டியில் .(இருப்பினும், இது ேபான்ற 
ேநாக்கங்கள் உண்ைமயில் ேநர்ைமயற்றதாக 
மதிக்கப்படவில்ைலேய .ஓ யுதிஷ்டிரா, ஆயுதங்களில் நிபுணத்துவம் 
ெகாண்டவன், நிபுணத்துவம் இல்லாதவைன அணுகுகிறான்; 
வலுத்தவன் பலவனீைன அணுகுகிறான் .இது தான் எல்லா 
ேபாட்டிகளிலும் உள்ள நைடமுைறயாகும். ஓ யுதிஷ்டிரா, ேநாக்கம் 
என்பது ெவற்றிேய .ஆைகயால், நீ ெகாண்டிருக்கும் பயத்தால், நான் 
ேநர்ைமயற்ற முைறயில் உன்ைன அணுகுவதாக நீ கருதினால், 
ஆட்டத்தில் இருந்து விலகு" என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "அைழக்கப்பட்ட பிறகு, நான் 
பின்வாங்குவதில்ைல .இது எனக்கு நாேன நிறுவிக் ெகாண்ட 
ேநான்பாகும் .ேமலும், ஓ மன்னா {சகுனி}, விதி மிக வலியது .
விதியின் கட்டுப்பாட்டிேலேய நான் அைனவரும் இருக்கிேறாம். 
இந்தச் சைபயில் இருக்கும் யாருடன் நான் விைளயாட ேவண்டும்? 
என்னுடன் சமமாக பந்தயம் ைவக்கத்தகுந்த நபர் யார் இருக்கிறார்? 
ஆட்டம் ஆரம்பிக்கட்டும் "என்றான். 
 
 அதற்கு துrேயாதனன், "ஓ ஏகாதிபதி {யுதிஷ்டிரா}, நான் 
அைனத்து நைககைளயும் ரத்தினங்கைளயும், எல்லாவிதமான 
ெசல்வத்ைதயும் அளிக்கிேறன் .எனக்காக, எனது மாமாவான இந்தச் 
சகுனி விைளயாடுவார்" என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஒருவருக்காக மற்றவர் விைளயாடுவது என்பது 
விதிக்கு முரணாக எனக்குத் ெதrகிறது .ஓ கற்றவேன, நீேய இைத 
ஏற்றுக் ெகாள்வாய். இருப்பினும், இைத நீ முைனகிறாயானால் 
விைளயாட்டு ஆரம்பிக்கட்டும் "என்றான். 
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"பார், நான் ெவன்றுவிட்ேடன்"! என்றான் சகுனி  
- சபாபர்வம் பகுதி 59  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பகைட ஆட்டம் ெதாடங்கி முதல் வசீ்சில் யுதிஷ்டிரன் ேதாற்றது  
 
ைவசம்பாணர் ெசான்னார், 
"விைளயாட்டு ஆரம்பித்த 
ேபாது, மன்னன் 
திருதராஷ்டிரைனத் 
தைலைமயாகக் ெகாண்ட 
அைனத்து மன்னர்களும் 
அந்த சைபயில் இருந்த 
இருக்ைககளில் அமர்ந்தனர். 
ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, 
பஷ்மர்ீ , துேராணர், கிருபர், 
உயர் ஆன்ம விதுரன் ஆகிேயார் மகிழ்ச்சியற்ற இதயங்களுடன் 
பின்ேன அமர்ந்தனர் .சிம்ம கழுத்து ெகாண்ட ெபரும் சக்தி ெகாண்ட 
மன்னர்கள் தனியாக ேஜாடி ேஜாடியாக இருந்த அழகான உருவமும் 
வண்ணமும் ெகாண்ட உயர்ந்த இருக்ைககளில் அமர்ந்தனர் .ஓ 
மன்னா {ஜனேமஜயா}, அங்ேக கூடியிருந்த மன்னர்களால் அந்த 
சைப மிகப் பிரகாசித்து நற்ேபைற அருளும் ேதவர்கள் 
அமர்ந்திருக்கும் ேதவேலாக சைப ேபால காட்சியளித்தது. 
அங்கிருந்தவர்கள் அைனவரும் ேவதங்கைள அறிந்து, வரீம் 
ெகாண்டு பிரகாசமாக இருப்பவர்கள் ஆவார்கள் .ஓ ெபரும் மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, பிறகு நட்புrதியான பகைட ஆட்டம் ஆரம்பித்தது. 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ மன்னா {துrேயாதனா}, அழகாகவும், 
தங்கத்தால் அலங்கrக்கப்பட்டும் இருக்கும் இந்த ெபரும் மதிப்பு 
ெகாண்ட சிறந்த முத்துகள், பழங்காலத்தில் சமுத்திரத்ைதக் 
கைடந்து ெபறப்பட்டது, ஓ மன்னா {துrேயாதனா}, இதுேவ ஏனது 
பந்தயப் ெபாருள் .ஓ ெபரும் மன்னா, என்னுடன் 
விைளயாடுவதற்காக, இதற்கு பதில் நீ பந்தயமாக ைவக்க விரும்பும் 
ெசல்வம் என்ன?" என்று ேகட்டான். 
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 துrேயாதனன், "என்னிடம் நிைறய நைககளும் ெசல்வமும் 
இருக்கின்றன .ஆனால் நான் அவற்ைற வணீடிப்பதில்ைல. இந்தப் 
பந்தயத்ைத நீ ெவன்று ெகாள் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பிறகு, பகைடயில் ெபரும் 
நிபுணத்துவம் வாய்ந்த சகுனி, பகைடப் பாச்ைச {தாயக்கட்ைடைய} 
எடுத்து (உருட்டி (யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் ெவன்றுவிட்ேடன்"! 
என்றான். 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நியாயமற்ற வழிகளில் ெவன்றான் சகுனி ! 
- சபாபர்வம் பகுதி 60  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரனின் ெசல்வங்கைள சகுனி ஏமாற்றி ெவல்லுதல்; 
 
யுதிஷ்டிரன் ெசான்னான், 
"இந்தப் பந்தயப் ெபாருைள 
நியாயமற்ற முைறயில் 
ெவன்று விட்டாய் .ஆனால், 
அதற்காக 
ெபருைமப்படாேத, ஓ சகுனி .
ஆயிரம் ஆயிரமாகப் 
பந்தயம் ைவத்து நாம் 
விைளயாடலாம். என்னிடம் 
ஆயிரம் நிஷ்கங்கள் 
{நூற்ெறட்டு பலம் ெகாண்ட ெபான் நாணயம் என்கிறது ம.வ.ீரா 
பதிப்பு} நிரம்பிய பல அழகான ெபட்டிகளும் {Jars - ஜாடிகள்} எனது 
கருவூலத்தில் உள்ளன .ேமலும் வற்றாத தங்கமும், அதிகமான 
ெவள்ளியும், மற்ற தாதுப்ெபாருட்களும் உள்ளன .ஓ மன்னா, இதுேவ 
நான் உன்னிடம் ைவக்கும் பந்தயப் ெபாருளாகும் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட சகுனி, 
குரு குலத்ைதத் தைழக்க ைவப்பவர்களில் தைலவனான, பாண்டு 
மகன்களின் மூத்தவனான, மங்காத புகழ் ெகாண்ட மன்னன் 
யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "எப்ேபாதும் ெவற்றிையத் தரும், சrயான 
அளவுகள் ெகாண்டு, புலித்ேதாலால் மூடப்பட்டு, அற்புதமான 
சக்கரங்களும் ெகாடிமரங்களும் பூட்டப்பட்டு, சிறு மணிகளால் 
அலங்கrக்கப்பட்டு, ஆயிரம் ரதங்களுக்குச் சமமாக 
சுமக்கப்படுபவrன் இதயத்ைத மகிழ்ச்சியால் நிைறக்கும் எனது ராஜ 
ரதம். அந்த அழகான புனிதமான ரதத்தின் சக்கரங்கள் எழுப்பும் ஒலி 
ேமகக்கூட்டங்களின் உறுமல் ேபாலவும், கடலின் கர்ஜைன 
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ேபாலவும் இருக்கும் .அந்த ரதத்தில் சந்திர பிம்பம் ேபான்ற 
ெவண்ைமயான எட்டு உயர்ந்த சாதி குதிைரகள் பூட்டப்பட்டிருக்கும். 
அதன் குளம்படிகளில் இருந்து எந்த புவிசார்ந்த உயிrனமும் தப்ப 
முடியாது .ஓ மன்னா, இதுேவ நான் பந்தயப் ெபாருளாக ைவக்கும் 
எனது ெசல்வமாகும்" என்றான் {யுதிஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, 
பகைட பாச்சிைககளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி, நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ைககளிலும், ேதாள்களிலும் தங்க ஆபரணங்கள் 
பூண்டு கழுத்ைதச் சுற்றி நிஷ்கங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் 
பூண்டு, விைலயுயர்ந்த மாைலகளும் பூண்டு, ஆடம்பர ஆைடகள் 
உடுத்தி, ேமனியில் சந்தனம் பூசி, நைககளும், தங்கமும் அணிந்து, 
ஆய கைலகள் அறுபத்து நான்கில் {64} நன்கு ேதர்ச்சி ெபற்று 
பாடுவதில் ஆடுவதில் சிறந்து விளங்கி, எனக்காகக் காத்திருந்து 
எனது கட்டைளயின் ேபrல் ேதவர்களுக்கும், ஸ்நாதக 
பிராமணர்களுக்கும், மன்னர்களுக்கும் ேசைவ ெசய்யும் 
இளைமயான ஆயிரம் பணிப்ெபண்கள் என்னிடம் உண்டு .ஓ 
மன்னா, இந்தச் ெசல்வத்ைத நான் பந்தயமாக ைவக்கிேறன்" 
என்றான் {யுதிஷ்டிரன்} 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, 
பகைட பாச்சிைககளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி, நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "பட்டாைட உடுத்தி, ஞானமும் புத்திசாலித்தனமும் 
ெகாண்டு, தாங்கள் இளைமயாக இருப்பினும் தங்கள் புலன்கைளத் 
தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் ைவத்து, காதுகளில் வைளயங்கள் பூண்டு, 
இரவும் பகலும் தங்கள் கரங்களில் தட்டுகளுடனும் உணவுடனும் 
விருந்தினர்கைள உபசrப்பதில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஆயிரம் {1000} 
பணியாட்கள் என்னிடம் உண்டு .ஓ மன்னா {துrேயாதனா}, இந்த 
ெசல்லவத்ைத நான் உன்னிடம் பந்தயமாக ைவக்கிேறன்" என்றான். 
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ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, 
பகைட பாச்சிைககளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி, நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ சுவலனின் மகேன {சகுனிேய}, ெபான் 
அைரக்கச்ைசகளுடன் {golden girdles}, ஆபரணங்கள் பூணப்பட்டு, 
ெநற்றிப் ெபாட்டிலும், கழுத்திலும் மற்ற பகுதிகளிலும் தாமைரக் 
குறியுடன், தங்க மாைலகளால் அலங்கrக்கப்பட்டு, அழகான நீண்ட 
ஏர் ேபான்ற தடித்த ெவள்ைள தந்தங்களுடன், மன்னர்கைளத் 
தங்கள் முதுகில் சுமந்து ெசல்லத் தகுதி வாய்ந்த, ேபார்க்களத்தில் 
அைனத்துவிதமான சத்தங்கைளயும் தாங்கிக் ெகாள்ளக்கூடிய 
ெபரும் உடல் பைடத்த, எதிr நகrன் சுவர்கைளச் சாய்க்கவல்ல, 
புதிய ேமகங்கள் ேபான்ற நிறத்தில் உள்ள ஆயிரம் {1000} யாைனகள், 
ஒவ்ெவான்றுக்குக் எட்டு {8} ெபண் யாைனகள் என இருக்கும் 
யாைனக் கூட்டம் .ஓ மன்னா, இந்த ெசல்வத்ைத நான் பந்தயமாக 
ைவக்கிேறன்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படிச் ெசான்ன 
யுதிஷ்டிரனிடம், சுவலனின் மகனான சகுனி சிrத்துக் ெகாண்ேட, 
"பார், நான் அைத ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "என்னிடம் எவ்வளவு யாைனகள் உண்ேடா 
அவ்வளவு ரதங்கள் இருக்கின்றன .அைனத்தில் தங்கக் கம்பு மற்றும் 
ெகாடிக்கம்பம் நாட்டப்பட்டு நன்கு பழக்கப்பட்ட குதிைரகள் 
பூட்டப்பட்டு, ேபாrட்டாலும் ேபாrடாவிட்டாலும், ஒரு மாத 
ஊதியமாக ஆயிரம் {1000} நாணயங்கைளப் ெபறும் அற்புதமாகப் 
ேபாrடும் ேபார்வரீர்கள் ெகாண்ட ரதங்கள் இருக்கின்றன. ஓ 
மன்னா, இந்த ெசல்வத்ைத நான் உன்னிடம் பந்தயமாக 
ைவக்கிேறன் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகள் ேபசப்பட்ட 
ேபாது, பைகயில் உறுதி ெகாண்ட அந்தத் தயீ சகுனி, 
யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் அைத ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
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 யுதிஷ்டிரன், "ஆபரணங்கள் பூணப்பட்டு இருக்கும் இந்த தித்திr, 
கல்மாஷம், கந்தர்வ வைக குதிைரகள், காண்டீபம் தாங்கும் 
அர்ஜுனனிடம் ேபாrல் வழீ்ந்த சித்திரரதன் மகிழ்ச்சியுடன் 
ெகாடுத்தது. ஓ மன்னா, இந்த ெசல்வத்ைத, நான் உன்னிடம் பந்தயப் 
ெபாருளாக ைவக்கிேறன்" என்றான். 
 

 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இைதக் ேகட்டு, பகைட 
பாச்சிைககளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி, நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 

 யுதிஷ்டிரன், "சுைமகைள இழுக்கப் பயன்படும் முதன்ைமயான 
உயர்வைக விலங்குகள் {draught animals of the foremost breed} பூட்டப்பட்ட 
பத்தாயிரம் {10000} ரதங்களும் வாகனங்களும் என்னிடம் 
இருக்கின்றன .பால் குடித்து, அrசி {ேசாறு} உண்டு, துணிச்சலும் 
வலிவும் ெகாண்டு, அகலமான மார்புகளும் ெகாண்டு, ஒவ்ெவாரு 
வைகயில் இருந்தும் ஆயிரம் ஆயிரமாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட 
அறுபதாயிரம் {60000} வரீர்கள் என்னிடம் இருக்கிறார்கள். ஓ மன்னா 
{துrேயாதனா}, இந்த எனது ெசல்வத்ைத நான் உன்னிடம் பணயமாக 
ைவக்கிேறன். 
 

 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இைதக் ேகட்டு, பகைட 
பாச்சிைககளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி, நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 

 யுதிஷ்டிரன், "என்னிடம் நானூறு {400} நிதிகள் (ெபரும் 
மதிப்பிலான நைககள் (தாமிரம் மற்றும் இரும்பு தகடுகளால் 
உைறயிடப்பட்டிருக்கிறது .அது ஒவ்ெவான்றும் விைலயுயர்ந்த 
சுத்தமான ஜதரூப வைக {ஆணிப்ெபான் என்கிறது ம.வ.ீரா பதிப்பு} 
தங்க இைலகள் ஐந்து துேராணங்கள் ெகாண்டைவ {five draunikas of 
the costliest and purest leaf gold of jatarupa kind} ஆகும். 
 

 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இைதக் ேகட்டு, பகைட 
பாச்சிைககளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி, நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் அைத 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
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காக்ைகையக் ெகாடுத்து மயில்கைள வாங்கு ! 
- சபாபர்வம் பகுதி 61  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

விதுரன், திருதராஷ்டிரனிடத்தில் சூதாட்டத்ைத நிைறத்தச் ெசால்லல்  
 
ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "நிச்சயம் 
(யுதிஷ்டிரனுக்கு (முழு நாசத்ைதக் 
ெகாண்டு வரப்ேபாகும் சூதாட்டம் நடந்து 
ெகாண்டிருந்தேபாது, அைனத்து 
சந்ேதகங்கைளயும் சிதறடிக்கும் விதுரன், 
திருதராஷ்டிரனிடம், "ஓ ெபரும் மன்னா, 
ஓ பாரத குலத்தவேர, ேநாய்வாய்ப்பட்டு 
தனது கைடசி மூச்ைச சுவாசிக்கும் 
ஒருவனுக்கு மருந்ைதப் ேபால, எனது 
வார்த்ைதகளில் உமக்கு ஏற்பில்ைல 
என்றாலும், நான் ெசால்வைதக் 
கவனியும் .எப்ேபாது தயீ எண்ணம் ெகாண்ட இந்தத் துrேயாதனன் 
தான் பிறந்த உடேனேய, ெபாருந்தாத *குள்ளநr ேபால 
ஊைளயிட்டாேனா அப்ேபாேத பாரத குலத்தின் அழிவுக்காக இவன் 
{துrேயாதனன்} விதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று எல்ேலாராலும் 
அறியப்பட்டது .ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரா}, உங்கள் எல்ேலாrன் 
மரணத்திற்கும் இவன் {துrேயாதனன்} காரணமாவான் என்பைத 
அறிந்து ெகாள்ளும் .ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரா}, துrேயாதனன் 
என்ற உருவத்தில், உமது வடீ்டில் ஒரு குள்ளநr வாழ்ந்து வருகிறது. 
உமது அறியாைமயின் {மடைமயின்} காரணமாக நீர் அைத 
அறியவில்ைல.  

 
மைலத்ேதன் எடுப்பவன் 

 
 நான் ெசால்லப்ேபாகும் கவிஞனின் (சுக்கிரனின்( 
வார்த்ைதகைள இப்ேபாது ேகளும்) .மைலகளில் (ேதைனச் 
ேசகrப்ேபார், தாங்கள் ேதடியது {ேதன்} கிைடத்ததும், தாங்கள் கீேழ 
விழப்ேபாவைத கவனிப்பதில்ைல. அபாயகரமான உயரங்கைள ஏறி, 
தாங்கள் ேதடும் ெபாருளிேலேய எண்ணத்ைதயும் ேநாக்கத்ைதயும் 
ெகாண்டு, கீேழ விழுந்து, அழிைவச் சந்திக்கின்றனர் .இந்தத் 
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துrேயாதனன், பகைடயாட்ட ெவறியில், ேதன் ேசகrப்ேபார் ேபால, 
விைளவுகைளக் கருதாமல் தான் ேதடுவைத அைடவதிேலேய 
ேநாக்கமாக இருக்கிறான் .ெபரும் ேபார்வரீர்கைள எதிrகளாக்கிக் 
ெகாண்டு, தன் முன் இருக்கும் வழீ்ச்சிையக் காண்கிறான் இல்ைல.  
 
 ஓ ெபரும் ஞானம் ெகாண்டவேர {திருதராஷ்டிரேர}, 
ேபாஜர்களில், தங்கள் குடிமக்களின் நன்ைமக்காக, தங்கள் 
குலத்துக்குப் ெபாருந்தாத தகுதியற்ற மகைனக் {அந்த மகனுைடய 
ெபயர் அஸமஞ்சன் என்கிறது ம.வ.ீரா. பதிப்பு} ைகவிடுகின்றனர் 
என்பைத நீர் அறிவரீ். அந்தகர்களும், யாதவர்களும், ேபாஜர்களும் 
ஒன்றுகூடி, கம்சைனக் ைகவிட்டனர். அதன் பிறகு, அந்த முழு 
குலத்தாலும் கட்டைளயிடப்பட்டு, அேத கம்சன் எதிrகைளக் 
ெகால்லும் கிருஷ்ணனால் ெகால்லப்பட்டதால், அந்த குலத்ைதச் 
சார்ந்த மக்கள் அைனவரும் நூறு {100} வருடங்களுக்கு 
மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார்கள் .ஆைகயால் உமது கட்டைளயின் 
ேபrல், அர்ஜுனன் இந்த சுேயாதனைனக் {துrேயாதனைனக்} 
ெகால்லட்டும். இந்தப் பாவிையக் ெகால்வதன் விைளவால், 
குருக்கள் மகிழ்ந்து, தங்கள் நாட்கைள மகிழ்ச்சியில் களிப்பார்கள்.  
 
 ஓ ெபரும் மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, ஒரு காக்ைகையக் 
ெகாடுத்து, அதற்கு மாற்றாக பாண்டவர்களான இந்த மயில்கைள 
வாங்கிக் ெகாள்ளும் .ஒரு குள்ளநrையக் ெகாடுத்து, அதற்கு 
மாற்றாக இந்த புலிகைள வாங்கிக் ெகாள்ளும். ஒரு 
குடும்பத்திற்காக ஒரு {குடும்ப} உறுப்பினைரத் தியாகம் ெசய்யலாம்; 
ஒரு கிராமத்திற்காக ஒரு குடும்பத்ைதத் தியாகம் ெசய்யலாம்; ஒரு 
மாநிலத்துக்காக ஒரு கிராமத்ைதத் தியாகம் ெசய்யலாம் .
ஒருவனின் ஆன்மாவுக்காக இந்த ெமாத்த பூமிையயும் தியாகம் 
ெசய்யலாம். இப்படிச் ெசால்லித்தான், அைனத்து உயிர்களின் 
எண்ணங்கைளயும், எதிrகள் அைனவருைடய பயங்கரத்தின் 
மூலங்கைளயும் அறிந்த, எங்கும் உள்ள காவியர் {சுக்கிரன்}, ஜம்பன் 
{அசுரன்} பிறந்தேபாது ெபரும் அசுரர்களிடம், அவைன {அசுரன் 
ஜம்பைன} ைகவிடுமாறு தூண்டினார்.  
 
 ஒரு குறிப்பிட்ட மன்னன், தங்கம் கக்கிய சில 
காட்டுப்பறைவகைள, தனது வசிப்பிடத்திற்கு எடுத்துச் ெசன்று, 
பிறகு சபலத்தால் {ேபராைசயால்} அவற்ைறக் ெகான்றான் .ஓ 
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எதிrகைளக் ெகால்பவேர, சபலத்தால் குருடாகி, மகிழ்ச்சிைய 
விரும்பி, தங்கத்துக்காக, ஒேர ேநரத்தில், தனது தற்கால மற்றும் 
எதிர்கால லாபங்கைள அந்த மன்னன் அழித்துக் ெகாண்டான் .
ஆைகயால், ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, அந்தக் கைதயில் வரும் 
மன்னைனப் ேபால லாபத்தில் விருப்பம் ெகாண்டு பாண்டவர்கைளத் 
தண்டிக்காதரீ் .பிறகு, அறியாைமயால் குருடாகி, அந்தப் 
பறைவகைளக் ெகான்ற மனிதன் ேபாலேவ பின்பு வருத்தப்பட 
ேவண்டியிருக்கும்.  
 
 தான் தினமும் பாசத்துடன் பராமrக்கும் ேதாட்டத்தில் 
இருக்கும் மரங்களில் இருந்து )நிைறய பூக்கைளப் (பறிக்கும் பூ 
வியாபாr ேபால, ஓ பாரதேர {திருதராஷ்டிரேர}, தினம் தினம் 
பாண்டவர்களிடம் இருந்து பூக்கைளப் பறிக்கலாம் .அைனத்ைதயும் 
கrத்துண்டாக்கிவிடும் ெநருப்ைப உற்பத்தி ெசய்யும் ெதன்றல் ேபால 
அவர்கைள ேவர் வைர எrத்துவிடாதரீ் .ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரா}, 
உமது மகன்களுடனும் உமது துருப்புகளுடனும் யமனின் 
உலகத்துக்குச் ெசல்லாதரீ், ஒன்றாக இருக்கும் பிருைதயின் 
{குந்தியின்} மகன்கைள அங்ேக எதிர்க்கும் வல்லைம யாருக்கு 
இருக்கிறது? மற்றவர்கைளக் குறித்துப் ேபசாதரீ், ேதவர்களின் 
தைலவனால் கூட அைதச் ெசய்ய முடியுமா?" என்றான் {விதுரன்}. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*குள்ளநr ேபால ஊைளயிட்டாேனா 
ேமலும் விபரங்களுக்குப் பார்க்க: 
அரசேன !துrேயாதனைனக் ைகவிடு - !ஆதிபர்வம் பகுதி 115 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://mahabharatham.arasan.info/2013/06/115.html


பாண்டுவின் மகன்கேளாடு ேபாrடாதரீ் ! 
- சபாபர்வம் பகுதி 62  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

விதுரன், திருதராஷ்டிரனிடத்தில் சூதாட்டத்ைத நிறுத்தச் ெசால்லல்  
 

விதுரன் ெசான்னான், 
"சூதாட்டம் 
ேவற்றுைமகளின் 
ேவராகும் .அது 
ஒற்றுைமயின்ைமையக் 
ெகாண்டு வருகிறது .
விைளவுகளால் அது 
பயங்கரமானது. 
இருப்பினும், இந்த 
வழிையக் ெகாண்டு, 
திருதராஷ்டிரனின் மகன் 
துrேயாதனன் தனக்கு 
பயங்கரமான பைகைய 
உண்டாக்கிக் ெகாள்கிறான். பிரதபீன் மற்றும் சந்தனுவின் 
சந்ததியினர் தங்கள் பயங்கரமான துருப்புகளுடனும், 
பால்ஹகீர்களான தங்கள் கூட்டாளிகளுடனும், துrேயாதனனின் 
பாவங்களுக்காக அழிைவச் சந்திக்கப் ேபாகின்றனர். 
 
  துrேயாதனன் ெகாண்டிருக்கும் இந்த ேபாைதயின் விைளவு, 
ேகாபம் ெகாண்ட காைள, தனது ெகாம்புகைளேய உைடத்துக் 
ெகாள்வது ேபால, நாட்ைட விட்டு வலுக்கட்டாயமாக 
அதிஷ்டத்ைதயும் ெசழிப்ைபயும் விரட்டும் .கற்ற துணிச்சலுள்ள ஒரு 
மனிதர், தனது முன்னுணர்தைலக் {தரீ்க்கதrசனத்ைத  - பின் 
வருவைத முன்ேப அறிதைலக்}கருதாமல், இன்ெனாரு மனிதனின் 
இதயத்ைதத் {சிந்தைனையத்} ெதாடர்ந்தானானால், சிறுவனால் 
வழிநடத்தப்பட்ட படகில் கடலில் சஞ்சrத்து மூழ்குவது ேபால 
துயரத்தில் மூழ்குவான். 
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 துrேயாதனன், பாண்டுவின் மகேனாடு {யுதிஷ்டிரேனாடு} 
சூதாடுகிறான், நீேரா !அவன் ெவல்கிறான் என்று ேபரானந்தத்தில் 
இருக்கிறரீ் .இது ேபாைர உண்டாக்கும் ெவற்றி, இதன் முடிவு 
மனிதர்களின் அழிவாக இருக்கும் .உங்களால் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 
இந்தக் கவர்ச்சி, ெகாடிய முடிவுகைளேய ெகாடுக்கும். நீர் ெசய்த 
இந்த ஆேலாசைனகளால் ெபரும் துயரத்ைதேய நீர் ெகாண்டு 
வந்திருக்கிறரீ் .உம்முடன் ெநருக்கமான உறவு ெகாண்டுள்ள 
யுதிஷ்டிரனுடனான உமது இந்த சண்ைடைய நீர் 
முன்னுணரவில்ைல என்றாலும், அது உமக்கு ஏற்புைடயதாகேவ 
இருக்கிறது. 
 
 சந்தனுவின் மகன்கேள, பிரதபீனின் சந்ததியினேர ேகளுங்கள், 
ெகௗரவர்களின் இந்தச் சைபயில் இருப்பவர்கேள, இந்த 
விேவகத்தின் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள் .இந்தப் பாவிையத் 
ெதாடர்ந்து சுடர்விட்டு எrயும் ெநருப்புக்குள் நுைழயாதரீ்கள். 
பகைடயில் ேபாைதயுண்டிருக்கும் பாண்டுவின் மகனான 
அஜாதசத்ரு {Ajatasatru-யுதிஷ்டிரன்}, எப்ேபாது ேகாபத்துக்கு ஆட்பட்டு, 
விருேகாதரனும் {பமனும்ீ }, அர்ஜுனனும், இரட்ைடயர்களும் {நகுல 
சகாேதவர்களும்} அப்படிேய ேகாபத்துக்கு ஆட்படும்ேபாது, அந்த 
குழப்பமான சூழ்நிைலயில், யார் உங்களுக்கு புகலிடமாக இருப்பார்? 
 

 ஒ ெபரும் மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, நீேர ஒரு ெசல்வச் 
சுரங்கம். சூதாட்டத்தில் கிைடப்பது ேபால, நீர் விரும்பிய அளவு 
ெபரும் ெசல்வத்ைத )ேவறு வழிகளில் (உம்மால் அைடய முடியும். 
பாண்டவர்களின் ெபரும் ெசல்வத்ைத ெவல்வதனால் உமக்கு என்ன 
லாபம்? பாண்டவர்கைளேய ெசல்வமாக அைடந்தால், அது இந்தச் 
ெசல்வங்கைளவிட எல்லாம் ெபrதாகும். நாம் அைனவரும் இந்த 
விைளயாட்டில் சுவலனுக்கு {சகுனி} இருக்கும் நிபுணத்துவத்ைத 
அறிேவாம் .இந்த *மைல நாட்டு {காந்தர நாட்டு} மன்னன் {சகுனி}, 
சூதாடுவதில் ெகாடிய வழிகைள அறிந்தவன். சகுனி எங்கிருந்து 
வந்தாேனா அங்ேகேய ெசல்லட்டும் .ஓ பாரதரா {திருதராஷ்டிரேர}, 
பாண்டுவின் மகன்கேளாடு ேபாrடாதரீ்"! என்றான் {விதுரன்}.  
 
********************************************************************** 
*மைல நாட்டு {காந்தர நாட்டு} மன்னன் {சகுனி}, 
 
 மகாபாரத காலத்திய காந்தார நாடு என்பது இன்ைறய 20ம் 
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நூற்றாண்டின் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் உள்ள காந்தகார் 
நகரத்திைனயும் அைதச் சுற்றியுள்ள ெபரும் மைலப் 
பிரேதசங்கைளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு ெபரும் நாடாகும். 
 
 அந்த காந்தார நாட்டிைன மகாபாரத காலத்தில் சுவலன் என்ற 
மன்னன் ஆண்டு வந்தான் .மன்னன் சுவலனின் மகன் சகுனி {Sakuni}. 
சுவலனின் மகளும் சகுனியின் தங்ைகயுமானவள் காந்தாr. 
 
 திருதராஷ்டிரனின் மைனவியும், துrேயாதனன் முதலான 100 
ேபrன் தாயுமானவள் இந்த காந்தார நாட்டு மன்னன் சுவலனின் 
மகளான காந்தாr ஆவாள். 
 
 இவ்வாேற துrேயாதனனுக்கு சகுனி தாய் மாமன் ஆகிறான். 
ேமலும் விபரங்களுக்கு பார்க்க: 
கற்புக்கரசி காந்தாr - ஆதிபர்வம் பகுதி 110 
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பார்ைவயில் விஷம் ெகாண்ட பாம்புகைளக்  
200ேகாபப்படுத்தாேத - சபாபர்வம் பகுதி 63  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

துrேயாதைன விதுரைனக் கண்டித்து, அவமானப்படுத்துவது; விதுரன் 
திருதராஷ்டிரனிடம் தனது உள்ளத்ைதத் ெதrயப்படுத்துதல்...  
 
 துrேயாதனன் ெசான்னான், 
"ஓ க்ஷத்தேர {விதுரேர}, நீர் 
எப்ேபாதும் நமது எதிrகளின் 
புகைழப் ெபருைமயாகவும், 
திருதராஷ்டிரர் மகன்கைள 
தாழ்த்தியுேம ேபசி வருகிறரீ் .ஓ 
விதுரேர, உமக்கு யாைரப் 
பிடிக்கும் என்பைத நாங்கள் 
அறிந்திருக்கிேறாம் .நீர் 
எப்ேபாதும் எங்கைள 
சிறுவர்களாகேவ தாழ்த்திக் கருதி, 
உமக்கு ெநருக்கமானவர்களின் 
ெவற்றிைய விரும்பி, உமக்கு 
விருப்பமில்லாவதவர்களின் ேதால்விையயும் விரும்பி வருபவர் 
ஆவரீ் .உமது நாவும் மனமும் உமது இதயத்ைதக் காட்டிக் 
ெகாடுக்கின்றன .உமது ேபச்சில் நீர் காட்டும் பைகைம, உமது 
இதயத்தில் இருப்பைதக் காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கிறது. 
பாம்ைபப் ேபான்ற உம்ைம எங்கள் மடியில் ைவத்துப் ேபணி 
வளர்த்திருக்கிேறாம். வளர்ப்பவருக்கு தைீமைய விரும்பும் 
பூைனையப் ேபான்றவர் நீர் .முதலாளிையக் {எஜமாைனக்} 
காயப்படுத்துவைதவிட ெகாடும்பாவம் ஏதுமில்ைல என்பது 
ஞானமுள்ேளார் வாக்காகும். 
 
 ஓ க்ஷத்தேர, எப்படி இந்தப் பாவத்திற்கு நீர் அஞ்சாமல் 
இருக்கிறரீ்? எங்கள் எதிrகைள வழீ்த்தியதால் நாங்கள் ெபரும் 
நன்ைமகைள அைடந்துள்ேளாம் .எங்கைளக் குறித்து கடும் 
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தாதரீ் .நீர் எப்ேபாதும் எதிrயுடன் 
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அைமதிைய ஏற்படுத்திக் ெகாள்வதிேலேய விருப்பமாக இருக்கிறரீ். 
இந்த காரணத்திற்காகேவ நீர் எங்கைள எப்ேபாதும் ெவறுக்கிறரீ் .
மன்னிக்க முடியாத வார்த்ைதகைளப் ேபசுவதால் ஒரு மனிதன் 
எதிrயாகிறான் .ேமலும் எதிrையப் புகழ்ந்து, ஒருவனது ெசாந்த 
அணியின் ரகசியங்கைளப் பகிரங்கப்படுத்தக்கூடாது. 
(எப்படியிருந்தாலும் நீர், இந்த விதிைய மீறிவிட்டீர்). 
 
 ஆைகயால், ஓ ஒட்டுண்ணிேய {விதுரேர}, நீர் ஏன் இப்படி 
எங்கைளத் தடுக்கிறரீ்? நீர் விரும்பியைத எல்லாம் ெசால்கிறரீ். 
எங்கைள அவமதிக்காதரீ் .உமது மனைத நாங்கள் அறிேவாம் .
ெசன்று முதியவர்களின் பாதங்கள் அருேக அமர்ந்து 
கற்றுக்ெகாள்ளும் .நீர் அைடந்திருக்கும் மrயாைதையக் 
காப்பாற்றிக் ெகாள்ளும். மற்றவர்கள் காrயங்களில் கூப்பிடாமேல 
தைலயிடாதரீ். எங்களின் தைலவராக உம்ைம நீேர நிைனத்துக் 
ெகாள்ளாதரீ். 
 
 ஓ விதுரேர, எங்களிடம் எப்ேபாதும் கடுைமயான 
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லாதரீ். எங்களுக்கு எது நன்ைம என்று 
நாங்கள் உம்மிடம் ேகட்கவில்ைல. உமது கரங்களில் நிைறய 
அனுபவித்த எங்கைள எrச்சல்படுத்தாமல் ேபசுவைத நிறுத்தும் .
ஒரு கட்டுப்பாட்டாளேன உண்டு .இரண்டாமவன் கிைடயாது .அவன் 
தாயின் கருவைறயில் இருக்கும் சிசுைவயும் கட்டுப்படுத்துவான் .
நானும் அவனாேலேய கட்டுப்படுத்தப்படுகிேறன் .தாழ்ந்த 
நிைலகைள ேநாக்கிப் பாயும் நீைரப் ேபால, அவன் என்ைன 
இயக்கும் வழியில் நான் துல்லியமாகச் ெசயல்படுகிேறன். 
 
 கற்சுவற்றில் தனது தைலைய ேமாதி உைடத்துக் 
ெகாள்பவரும், பாம்புக்கு தனீி ெகாடுப்பவரும், தங்கள் ெசாந்த 
அறிவின் வழிகாட்டுதல்படி அந்தச் ெசயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் .
)ஆைகயல், இந்தக் காrயத்தில் எனது அறிவாேலேய நான் 
வழிகாட்டப்படுகிேறன் .(அடுத்தவைர பலவந்தமாகக் கட்டுப்படுத்த 
முயலும் ஒருவன் எதிrயாகிறான் .நட்பு rதியாகக் ெகாடுக்கப்படும் 
ஆேலாசைனயாக இருப்பின், கற்றவர்கைள அைதத் தாங்கிக் 
ெகாள்வர் .எளிதில் தபீ்பற்றிக்ெகாள்ளக் கூடிய கற்பூரம் ேபான்ற 
ெபாருளுக்குத் தயீிடுபவன், அைத அைணக்க விைரவாக 
ஓடினாலும், அதன் சாம்பைலக்கூடக் காண்பதில்ைல. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
 தனது எதிrயின் நண்பனுக்ேகா, தனது காப்பாளன் குறித்து 
எப்ேபாதும் ெபாறாைமயுடன் இருப்பவனுக்ேகா, அல்லது தயீ 
மனமுைடயவனுக்ேகா ஒருவன் அைடக்கலம் ெகாடுக்கக்கூடாது .
ஆைகயால், ஓ விதுரேர, நீங்கள் எங்கு விரும்புகிறேீரா அங்கு 
ெசல்லும். கற்பற்ற மைனவிைய, என்னதான் நன்றாக 
நடத்தினாலும், அவள் தனது கணவைன ைகவிட்டுவிடுவாள்" 
என்றான் {துrேயாதனன்}. 
 
 விதுரர் திருதராஷ்டிரனிடம், " ஓ ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரேர}, 
தனக்கு அறிவுறுத்தியதால், தனது ேசவகர்கைளக் ைகவிடும் 
மனிதர்களின் நடத்ைத குறித்து நீர் என்ன நிைனக்கிறரீ் என்று 
)பாகுபாடில்லாமல் (சாட்சி ேபால இருந்து  எங்களுக்குச் ெசால்லும் .
உண்ைமயில், மன்னர்களின் இதயங்கள் மிக நிைலயற்றன ஆகும் .
முதலில் பாதுகாப்ைபக் ெகாடுத்து, கைடசியாகத் தங்கள் 
கைதகளால் அடிப்பார்கள். 
 
 ஓ இளவரசேன )துrேயாதனா}, அறிவாற்றலில் 
முதிர்ச்சியுைடயவனாக உன்ைன நீ கருதிக் ெகாள்கிறாய், ேமலும், 
ஓ தயீ இதயம் ெகாண்டவேன, என்ைன நீ சிறுபிள்ைளயாகக் 
கருதுகிறாய் .ஆனால், முதலில் ஒருவைன நண்பனாக ஏற்றுக் 
ெகாண்டு பிறகு அவனிடம் ெதாடர்ந்து குைற கண்டு 
ெகாண்டிருப்பவைனேய சிறுவனாகக் கருத ேவண்டும் .நற்குலத்தில் 
பிறந்த மனிதனின் வடீ்டில் இருக்கும் கற்பற்ற மைனவி ேபால, தயீ 
இதயம் ெகாண்ட மனிதைன ேநர்ைமயான பாைதக்குக் ெகாண்டு 
வர முடியாது. இளம் மங்ைகயின் அறுபது வயது கணவனுக்கு 
எப்படி அறிவுைரகள் ஏற்புைடயதாக இருக்காேதா அப்படி இந்த 
பாரதகுலத்தின் காைளக்கும் {துrேயாதனனுக்கு} நிச்சயம் 
ஏற்புைடயதாக இருக்காது. 
 
 ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, இதன்பிறகும், ெசயல்களின் 
நன்ைம தைீம குறித்து, நீர் உமக்கு ஏற்புைடய ெசாற்கைளக் ேகட்க 
விரும்பினால், ெபண்களிடமும், முட்டாள்களிடமும், 
முடவர்களிடமும், ேமலும் இது ேபான்ற விளக்கங்களுக்குப் 
ெபாருந்தும் மனிதர்களிடமும் ேகட்டுக் ெகாள்ளும். ஏற்றுக் 
ெகாள்ளும் வார்த்ைதகைளப் ேபசும் பாவிைய இந்த உலகம் 
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ெபற்றிருக்கலாம். ஆனால்,  ஏற்பில்லா வார்த்ைதகள் மருந்துகள் 
ேபால இருந்தாலும், அைதப் ேபசுபவனும், அைதக் ேகட்பவனும் 
அrதாகேவ உள்ளனர். 
 
 உண்ைமயில், தனது முதலாளிக்கு ஏற்ேபா, ஏற்பில்ைலேயா, 
அைதக் கருதாமல், அறம்சார்ந்து நின்று மருந்து ேபால இருக்கும் 
ஏற்பில்லாத கருத்ைதச் ெசால்பவேன ஒரு மன்னனின் 
உண்ைமயான கூட்டாளி .ஓ ெபரும் மன்னா, ேநர்ைமயாளர்கள் 
குடிக்கும், ேநர்ைமயற்றவர்கள் தவிர்க்கும் கசப்பான, காரமான, 
எrச்சலுள்ள, ேபாைதயற்ற, ஏற்பில்லாத, கலகம் ெசய்யும் மருந்தான 
அடக்கம் என்ற பானத்ைதக் குடி .அைதக் குடித்து, ஓ மன்னா 
{திருதராஷ்டிரா}, நீர் உமது புகைழ மீட்ெடடும். 
 
 நான் எப்ேபாதும் திருதராஷ்டிரருக்கும் அவரது மகன்களும் 
ெசல்வாக்ைகயும் புகைழயுேம விரும்புபவன் .இைவ உமக்கு 
நடக்கட்டும், நான் உமக்குப் பணிகிேறன் )நான் விைடெபறுகிேறன் .(
பிராமணர்கள் எனக்கு நன்ைமைய வாழ்த்தட்டும் .ஓ குருவின் 
மகேன {திருதராஷ்டிரேர}, ஞானமுள்ள ஒருவன், பார்ைவயிேலேய 
விஷம் ெகாண்ட பாம்புகைள ேகாபப்படுத்தக்கூடாது .இதுேவ நான் 
என் மனதில் ஆழமாகப் பதிய ைவக்கும் பாடம்" என்றான் {விதுரன்}. 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரன் சகுனியிடம் அைனத்து ெசல்வங்கைளயும் இழப்பது; தனது 
தம்பிகைள இழப்பது; தன்ைன இழப்பது; பின்பு திெரௗபதிைய இழப்பது...  
 
 சகுனி ெசான்னான், "ஓ 
யுதிஷ்டிரா, நீ 
பாண்டவர்களின் 
ெசல்வத்ைத நிைறய 
இழந்துவிட்டாய் .இன்னும் 
எங்களிடம் ேதாற்காதது 
ஏேதனும் உன்னிடம் 
இருந்தால், ஓ குந்தியின் 
மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, அது 
என்ன என்பைத எங்களுக்குச் ெசால் "என்றான்.  
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ சுவலனின் மகேன {சகுனிேய}, ெசால்லப்படாத 
ெசல்வம் என்னிடம் உள்ளது எனக்குத் ெதrயும் .ஆனால், ஓ சகுனி, 
நீ ஏன் அந்தச் ெசல்வத்ைதக் குறித்துக் ேகட்கிறாய்? ஆயிரங்களில் 
பத்து மடங்கும், பத்துலட்சம் பத்து லட்சமாகவும் {millions and millions}, 
பத்து லட்சங்களில் பத்து மடங்கும் {tens of millions}, பத்து 
லட்சங்களில் நூறு மடங்கும் {hundreds of million}, நூறு ேகாடிகளில் 
பத்து மடங்கும் {tens of billion}, நூறு ேகாடிகளில் நூறு மடங்கும் 
{hundreds of billion}, லட்சம் ேகாடிகளில் பத்து மடங்கும் {tens of trillion}, 
லட்சம் ேகாடிகளில் நூறு மடங்கும் {hundreds of trillion}, ஆயிரம் ேகாடி 
ேகாடி ேகாடிகளில் பத்து மடங்கும் {tens of quadrillions, ஆயிரம் ேகாடி 
ேகாடி ேகாடிகளில் நூறு மடங்கும் {hundreds of quadrillions}, அதற்கு 
ேமலும் பந்தயம் ைவ .என்னிடம் அவ்வளவு இருக்கிறது .ஓ மன்னா 
{சகுனி}, அந்தச் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டு நான் உன்னிடம் 
விைளயாடுகிேறன் "என்றான். 

 
 

 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் 
பாய்ச்சிகளுடன் தயாராக இருந்த சகுனி 
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இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, 
யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் ெவன்றுவிட்ேடன்!" என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ சுவலனின் மகேன {சகுனிேய}, என்னிடம் 
பர்னாசத்தில் {நதி} { பர்னாசா என்ற நதி வர்னாசா என்றும் 
அைழக்கப்பட்டுள்ளது .இது தற்காலத்தில் உள்ள  சம்பல் 
{சர்மண்வதி} நதியின் கிைள நதியான பானாைச இது குறிக்கிறது. 
இந்த நதி மத்திய பிரேதசத்தில் இருக்கிறது.} இருந்து சிந்து நதியின் 
கிழக்குக் கைர வைர விrந்து இருக்கும் நாட்டில் அளவிடமுடியா 
பசுக்களும் குதிைரகளும், கறைவ மாடுகளும், ெவள்ளாடுகளும், 
ெசம்மறி ஆடுகளும் இருக்கின்றன .இந்தச் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டு, 
ஓ மன்னா {சகுனி}, நான் உன்னுடன் விைளயாடுேவன் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன்"! என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "என்னிடம் எனது நகரம், எனது நாடு, நிலம், 
பிராமணர்கைளத் தவிர்த்து அங்கு வசிக்கும் மக்களின் ெசல்வம், 
மற்றும் பிராமணர்கைள மட்டும் என்னிடம் தக்க ைவத்துக் 
ெகாண்டு, அங்கிருக்கும் அைனத்து மனிதர்கைளயும் எனது 
ெசல்வமாகக் ெகாண்டு, ஓ மன்னா, நான் உன்னுடேன 
விைளயாடுேவன" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ மன்னா {காந்தார நாட்டு மன்னா சகுனிேய}, 
தாங்கள் அணிந்திருக்கும் ஆபரணங்களாலும், காது 
வைளயங்களாலும் இேதா இங்கிருக்கும் இந்த இளவரசர்கள் 
பிரகாசிக்கின்றனர் .அவர்கள் ேமனியில் இருக்கும் நிஷ்கங்களும், 
அைனத்து அரச ஆபரணங்களும் எனது ெசல்வமாகும் .இந்தச் 
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ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டு, ஓ மன்னா {சகுனி}, நான் உன்னுடன் 
விைளயாடுேவன் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
அவற்ைற ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 

 
 யுதிஷ்டிரன், "ெபரும் பலம் வாய்ந்த 
கரமும், சிம்மம் ேபான்ற கழுத்தும், சிவந்த 
கண்களும் இளைமயும் உைடய இந்த 
நகுலன் இப்ேபாது எனது பந்தயப் 
ெபாருளாவான். அவன் {நகுலன்} எனது 
ெசல்வம் என்பைத அறிந்து ெகாள் "
என்றான். 
 
 அதற்கு சகுனி, "ஓ மன்னா, யுதிஷ்டிரா, இளவரசன் நகுலன் 
உனக்கு அன்பானவன் .அவன் {நகுலன்} ஏற்கனேவ எங்கள் 
வசமாகிவிட்டான் .இனி யாைர ைவத்து நீ விைளயாடுவாய்?" என்று 
ேகட்டான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "இப்படிச் ெசால்லிய சகுனி, தனது 
பகைடப் பாய்ச்சிைய வசீி யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், அவன் {நகுலன்} 
எங்களால் ெவல்லப்பட்டான் "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "இந்தச் சகாேதவன் நீதிைய நிர்வாகம் 
ெசய்கிறான் .அவன் இவ்வுலகத்தில் கல்விக்காக மதிப்ைபப் 
ெபற்றிருக்கிறான் .பந்தயமாக ைவக்கக்கூடாதவன் அவன் 
என்றாலும், நான் எனக்கு அன்பான அவைன {சகாேதவைனப்} 
பந்தயப் ெபாருளாக ைவத்து விைளயாடுகிேறன்" என்றான். 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
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 சகுனி ெதாடர்ந்தான், "ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, மாத்rன் 
மகன்கள் {நகுலன் மற்றும் சகாேதவன்} உனக்கு அன்பானவர்கள் .
அவர்கள் இருவரும் என்னால் ெவல்லப்பட்டனர் .இருப்பினும் 
பமேசனைனயும் தனஞ்ெசயைனயும் ீ {அர்ஜுனைனயும்} மிக 
உயர்வாகக் கருதுகிறாய் என்று ெதrகிறது". 
 
 யுதிஷ்டிரன், "பாவி !ஒேர இதயமாக இருக்கும் எங்களுக்குள் 
ஒற்றுைமயின்ைமைய உருவாக்கி, அறெநறிகைளக் கருதாமல் 
பாவகரமாக நடந்து ெகாள்கிறாய் "என்றான். 
 
 சகுனி, "ேபாைதயுண்ட ஒருவன் குழிக்குள் {நரகத்திற்குள்} 
விழுந்து, நகரும் சக்திைய இழந்து அங்ேகேய தங்குவான் .ஓ 
மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, நீ மூத்தவனும், சிறந்தவனுமாக இருக்கறாய் .ஓ 
பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, நான் )உன்னிடம் 
மன்னிப்பு ேகட்கிேறன் (உன்ைன வணங்குகிேறன் .ஓ யுதிஷ்டிரா, 
தாங்கள் விழிப்புடன் இருக்கும்ேபாேதா கனவிேலா கூட 
உச்சrக்காத வார்த்ைதகைள விைளயாட்டில் 
உற்சாகமைடந்திருக்கும் சூதாடிகள் உச்சrப்பார்கள்",  என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ேபார் எனும் கடலின் மறுகைரக்கு எங்கைள 
அைழத்துச் ெசன்று, எப்ேபாதும் எதிrகைள ெவற்றி ெகாள்ளும் 
ெபரும் ெசயல் சக்தி ெகாண்ட இளவரசன், இந்த உலகத்தின் 
மாவரீனான பல்குணைன {அர்ஜுனைன} பந்தயமாக 
ைவக்ககூடாெதனினும் அவைன {அர்ஜுனைன} பந்தயமாக ைவத்து 
உன்னிடம் விைளயாடுேவன்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 சகுனி ெதாடர்ந்தான், "வில்ைலத் தாங்கி இருப்பவர்களின் 
முதன்ைமயான இந்த பாண்டுவின் மகன் {அர்ஜுனன்}, இரு 
கரங்களிலும் சம நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவன் என்னால் 
ெவல்லப்பட்டான் .உன்னிடம் மிஞ்சயிருக்கும் ெசல்வத்ைத 
ைவத்ேதா, அல்லது உனது அன்பான தம்பியான பமைனப் ீ
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பந்தயமாக ைவத்ேதா, ஓ பாண்டுவின் மகேன {யுதிஷ்டிரா}, 
என்னுடன் விைளயாடு "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ மன்னா, என்னதான் பந்தயப் ெபாருளாக 
ைவக்கப்படக்கூடாதவனாக இருந்தாலும், சிம்மக் கழுத்தும், 
வைளந்த புருவங்களும், சாய்ந்த கண்களும் ெகாண்ட, ேபாrல் 
முதன்ைமயானவனும், தானவர்களுக்கு எதிrயான இடிையத் 
தாங்கிக் ெகாண்டிருப்பவைனப் {இந்திரைனப்} ேபான்றவனும், 
அவமானப்படுத்த முடியாதவனும், இவ்வுலகத்தில் பலத்தில் 
நிகரற்றவனும், கதாயுதம் தாங்கியிருப்பவனும் எதிrகைளக் 
ெகால்பவனும் எங்கள் தைலவனுமான இந்த இளவரசன் 
பமேசனைனப் பந்தயமாக ைவத்து விைளயாடுகிேறன்ீ " என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 சகுனி ெதாடர்ந்தான், "ஓ குந்தியின் மகேன, நீ நிைறய 
ெசல்வங்கைள இழந்துவிட்டாய் .குதிைரகள், யாைனகள், உனது 
தம்பிகைளயும் கூட இழந்துவிட்டாய் . நீ ேதாற்காத ேவறு ஏேதனும் 
ெபாருள் உன்னிடம் இருக்கிறதா என்பைதச் ெசால் "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "எனது தம்பிகளுக்ெகல்லாம் மூத்தவனும், 
அவர்களுக்கு அன்பானவனுமான நான் மட்டுேம ெவல்லப்படாமல் 
இருக்கிேறன். உன்னால் ெவல்லப்பட்ட நான், ெவல்லப்பட்டவன் 
என்ன ெசய்ய ேவண்டுேமா அைதச் ெசய்ேவன்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடப் பாய்ச்சிகளுடன் 
தயாராக இருந்த சகுனி இைதக் ேகட்டதும், நியாயமற்ற 
வழிமுைறகைளக் ைகயாண்டு, யுதிஷ்டிரனிடம், "பார், நான் 
ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றான். 
 
 சகுனி ெதாடர்ந்தான், "உன்ைன ெவல்ல நீேய அனுமதித்தாய் .
இது மிகப் பாவகரமானது .ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, உன்னிடம் 
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இன்னும் ெசல்வம் இருக்கிறது .ஆைகயால், உன்ைன நீேய 
இழந்ததால் அது நிச்சயம் பாவகரமானதுதான்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பகைடயில் நிபுணத்துவம் 
வாய்ந்த சகுனி இப்படிச் ெசால்லிவிட்டு, அங்கு இருந்த மற்ற 
துணிச்சல் மிக்க மன்னர்களிடம் தான் பாண்டவர்கைள ஒருவர் பின் 
ஒருவராக ெவன்றைதச் ெசான்னான். சுவலனின் மகன் {சகுனி}, 
யுதிஷ்டிரனிடம், "ஓ மன்னா, உனக்கு அன்பான மற்ெறாரு பந்தயப் 
ெபாருள் உன்னால் ேதாற்கப்படாமல் இருக்கிறது .பாஞ்சால 
இளவரசி கிருஷ்ைணைய {திெரௗபதிைய} பந்தயமாக ைவ .அவைள 
{திெரௗபதிைய} ைவத்து ெவன்று உன்ைன மீட்டுக் ெகாள் "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "நீலச் சுருள் முடிகைளக் ெகாண்ட 
ெமலிவுமில்லாமல் பருத்துமில்லாமல், குட்ைடயுமில்லாமல், 
ெநட்ைடயுமில்லாமல் இருக்கும் திெரௗபதிையப் பந்தயமாக ைவத்து 
நான் உன்னுடன் விைளயாடுேவன். அவள் {திெரௗபதி}, 
இைலயுதிர்கால தாமைரயின் இைல ேபான்ற கண்களுைடயவளும், 
தாமைர மணம் ெகாண்டவளும், தாமைரயில் வறீ்றிருப்பவளின் 
)லட்சுமி ேதவி( அழகுக்கு நிகரானவளும், ஸ்ரீையப் ேபான்ற 
அங்கலட்சணமும் அைனத்து அருளும் ெகாண்டவளும், தனது 
ெமன்ைமயான இதயத்துக்காக எந்த மனிதனும் மைனவியாகக் 
ெகாள்ள விரும்பப்படுபவளும், அழெகன்ற ெசல்வம் ெகாண்டவளும் 
அறம் சார்ந்தவளும் ஆவாள் .அைனத்துத் தகுதிகளும் ெகாண்டு, 
இரக்கம் ெகாண்டவளாக இருந்து, இனிைமயான ேபச்சு ெகாண்ட 
அவள் {திெரௗபதி}, எந்த மனிதனும் அறம், இன்பம் மற்றும் 
ெசல்வத்ைத அைடவதற்காக அவைள {திெரௗபதிைய} மைனவியாக 
அைடய விரும்பப்படுபவளும் ஆவாள் .அவள் {திெரௗபதி} 
கைடசியாக படுக்ைகக்குச் ெசன்று, முதலில் விழித்து {பின் தூங்கி 
முன் எழந்து}, இைடயர்கைளயும், ேமய்ப்பர்கைளயும் கவனித்துக் 
ெகாள்வாள் .அவளின் {திெரௗபதியின்} முகம், ேவர்ைவயில் 
நைனந்திருந்தாலும் தாமைர அல்லது மல்லிைக ேபாலேவ 
இருக்கும் .குளவி ேபான்ற ெமல்லிைட ெகாண்டு, நீண்டு வழியும் 
கூந்தல் ெகாண்டு, சிவந்த உதடுகளும், தாழாத உடல் ெகாண்டவேள 
பாஞ்சால இளவரசி {திெரௗபதி}. ஓ மன்னா {சகுனி}, ெகாடியிைட 
திெரௗபதிைய எனது பந்ைதயப் ெபாருளாக ைவத்து, ஓ சுவலனின் 
மகேன {சகுனிேய} நான் உன்னிடம் விைளயாடுேவன் "என்றான். 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அந்த புத்திசாலி மன்னன் 
யுதிஷ்டிரன் இப்படிப் ேபசியதும், "ச ீ !...ச"ீ!... என்ற வார்த்ைதகைளேய 
அந்தச் சைபயில் இருந்த முதிர்ந்த மனிதர்கள் உச்சrத்தனர் .அந்த 
சைபேய ஆட்டம் கண்டது. அங்கிருந்த மன்னர்கள் அைனவரும் 
துயரத்திற்கு உள்ளானார்கள். பஷ்மர்ீ , துேராணர், கிருபர் ஆகிேயார் 
ேவர்ைவயில் மூழ்கிப் ேபாயினர் .விதுரன் தனது தைலைய இரு 
ைககளுக்கிைடயிலும் ைவத்துக் ெகாண்டு, நிைனவிழந்தவன் ேபால 
அமர்ந்திருந்தான். தனது தைலையக் கீழ்ேநாக்கி ைவத்துக் ெகாண்டு 
தவீிரமாக ஆேலாசித்து பாம்பு ேபால ெபருமூச்சு விட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தான் .ஆனால் இதயத்தால் மகிழ்ந்த திருதராஷ்டிரன், 
"பந்தயம் ெவல்லப்பட்டதா?", "பந்தயம் ெவல்லப்பட்டதா?" என்று 
திரும்பத் திரும்ப ேகட்டு, தனது உணர்ச்சிகைள மைறக்க முடியாமல் 
இருந்தான். அந்தச் சைபயில் இருந்த மற்றவர்கள் கண்களில் 
கண்ணரீ் வழிந்ேதாடிய ேபாது, கர்ணன், துச்சாசனனுடனும், 
மற்றவர்களுடனும் ேசர்ந்து ெகாண்டு சத்தம் ேபாட்டு சிrத்தான். 
ெவற்றியால் கர்வம ெகாண்ட சுவலனின் மகன் {சகுனி}, உற்சாக 
மிகுதியால் "உனக்கு அன்பான ஒரு பந்தயப் ெபாருள் இருக்கிறது "
என்றும் "பார், நான் ெவன்றுவிட்ேடன் "!என்றும் திரும்பத் திரும்பச் 
ெசால்லி வசீப்பட்ட பகைடப் பாய்ச்சிகைள எடுத்துக் ெகாண்டான். 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

துrேயாதனன் விதுரrடம் திெரௗபதிைய அைழத்து வரச் ெசால்வதும்; விதுரர் 
ெசான்ன விளக்கங்களும்  

 
 துrேயாதனன் ெசான்னான், 
"ஓ க்ஷத்தேர இங்ேக வாரும், 
பாண்டவர்களின் அன்புக்கும் 
ேநசத்திற்கு உrய மைனவியான 
திெரௗபதிைய இங்ேக அைழத்து 
வாரும் .அைறகைள அவள் 
{திெரௗபதி} துைடத்து கூட்டட்டும் .
அவைள அவ்விடத்துக்கு 
பலவந்தமாக அனுப்பும் .நமது 
பணிப்ெபணகள் தங்கும் இடத்தில் 
அந்த துரதிர்ஷ்டசாலியும் 
தங்கட்டும்". 
 
 விதுரன், "ஓ பாவி {துrேயாதனா}, இந்த வார்த்ைதகைள 
உச்சrப்பதால் உன்ைன நீேய கயிறுகளில் கட்டிக் ெகாள்கிறாய் 
என்பைத நீ அறிய மாட்டாயா? ெசங்குத்தான பாைறயின் விழிம்பில் 
நீ ெதாங்கிக் ெகாண்டிருப்பைதப் புrந்து ெகாள்ள மாட்டாயா? 
மானாக இருந்து ெகாண்டு நீ பல புலிகளின் ேகாபத்ைதத் தூண்டிக் 
ெகாண்டிருக்கிறாய் என்பைத நீ அறிய மாட்டாயா? ெகாடும் விஷம் 
ெகாண்ட பாம்புகள் சினம் தூண்டப்பட்டு உனது தைலயில் 
இருக்கின்றன! 
 
 பாவிேய, ேமலும் அவர்களின் ேகாபத்ைதத் தூண்டினால் நீ 
எமனுலகு ெசல்வாய் .மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} தன்ைனேய இழந்து, 
தனக்ேக தைலவனாக இல்லாத ேபாது, அவைளப் பந்தயமாக 
ைவத்ததால் கிருஷ்ைண {திெரௗபதிைய} அடிைமயாக மாட்டாள். 
சாகும் ேபாது மட்டுேம கனிையக் ெகாடுக்கும் மூங்கிைலப் ேபால, 
திருதராஷ்டிரன் மகன் {துrேயாதனன்} இந்த விைளயாட்டின் மூலம் 
ெபாக்கிஷத்ைத ெவன்றான் .அதனால் ேபாைதயுண்டிருப்பதால், 
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தனது கைடசி காலமான இந்த காலத்தில் பகைடயால் உண்டாகும் 
பைகைமையயும், பயங்கரங்கைளயும் காணாமல் இருக்கிறான். 
 
 எந்த மனிதனும் கடும் வார்த்ைதகைள உச்சrத்து மற்றவர்கள் 
இதயத்ைதத் துைளக்கக்கூடாது .எந்த மனிதனும் பகைடயாட்டத்தின் 
மூலேமா அல்லது ேவறு நியாயமற்ற வழிகளிேலா தனது எதிrைய 
ெவல்லக்கூடாது .ேவதங்கள் அங்கீகrக்காத, நரகத்திற்கு இட்டுச் 
ெசல்லும் வார்த்ைதகைள அடுத்தவைர வருந்தச் ெசய்ய எந்த 
மனிதனும் உச்சrக்கக்கூடாது .சிலர் தங்கள் உதடுகளில் இருந்து 
கடும் வார்த்ைதகைள உச்சrக்கின்றனர் .அதனால் பாதிக்கப்பட்ட 
மற்ற மனிதன் இரவும் பகலும் துன்பப்படுவான். அந்த வார்த்ைதகள் 
அடுத்தவrன் இதயத்ைத துைளத்ெதடுக்கும் .ஆைகயால், கற்ேறார் 
அடுத்தவைரச் சுட்டிக்காட்டும் அப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகைள 
எப்ேபாதும் உச்சrக்கேவ கூடாது. 
 
 ஒரு சமயம் ஒரு ஆடு ஒரு ெகாக்கிைய விழுங்கிற்று, அது 
அந்த ெகாக்கியினால் துைளக்கப்பட்ட ேபாது {சிரமப்பட்ட ேபாது}, 
ஒரு ேவடன் அதன் தைலைய தைரயில் ைவத்து, அதன் 
ெதாண்ைடையப் பயங்கரமாக அறுத்து, அந்தக் ெகாக்கிைய 
ெவளிேய எடுத்தான் .ஆைகயால், ஓ துrேயாதனா, பாண்டவர்களின் 
ெசல்வத்ைத விழுங்காேத .அவர்கைள {பாண்டவர்கைள} உனது 
எதிrகளாக்கிக் ெகாள்ளாேத. 
 
 பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன்கள் இப்படிப்பட்ட 
வார்த்ைதகைள உச்சrப்பதில்ைல .நாய் ேபான்ற கீழ்த்தரமான 
மனிதர்கள் மட்டுேம இப்படிப்பட்ட கடும் வார்த்ைதகைள எல்லா 
வைக மக்களிடமும், அதாவது கைடசி காலத்தில் காட்டில் வசிக்கும் 
மக்களிடமும், இல்லற வாழ்க்ைக வாழ்பவர்களிடமும், ஆன்மிக 
அர்ப்பணிப்பில் இருப்பவர்களிடமும், ெபரும் கல்வி 
கற்றவர்களிடமும் கடும் வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துகின்றனர். 
 
 அந்ேதா !திருதராஷ்டிரனின் மகன் {துrேயாதனன்}, 
ேநர்ைமயற்ற குணம் நரகத்தில் நுைழயும் பயங்கரமான கதவுகளில் 
ஒன்றாகும் என்பைத அறியவில்ைல .அந்ேதா !பகைட விைளயாட்டு 
விஷயத்தில், பல குருக்களும், அவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் 
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துச்சாசனனும் அவனது {துrேயாதனனது} ேநர்ைமயற்ற 
பாைதயிேலேய ெதாடர்ந்துள்ளனர். 
 
 சுைரக்காய் மூழ்கலாம் கற்கள் மிதக்கலாம், படகுகள் கூட 
எப்ேபாதும் நீrல் மூழ்கலாம், ஆனாலும் திருதராஷ்டிரன் மகனான 
இந்த முட்டாள் மன்னன் {துrேயாதனன்}, அவனுக்கு நன்ைமயான 
எனது இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்க மாட்டான். சந்ேதகேம 
இல்லாமல், இவன்தான் {துrேயாதனன் தான்} குருக்களின் 
அழிவுக்குக் காரணமாக இருப்பான். மிகுந்த நன்ைமயுள்ள 
நண்பர்களின் நீதிச்ெசாற்கள் ேகட்கப்படாமல், மறுபுறம் சபலம் 
அதிகrத்து இருப்பதால், பயங்கரமான ெமாத்த அழிவு குருக்களுக்கு 
ஏற்படப்ேபாகிறது", என்றான் {விதுரன்}. 
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திெரௗபதியிடம் ெசன்ற பிராதிகாமின் |  
204சபா பர்வம் - பகுதி 66 அ  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

துrேயாதனன் தனது பணியாைள அைழத்து திெரௗபதிைய அைழத்து வரச் 
ெசால்லல்; திெரௗபதி பணியாளிடம் ேகள்வி ேகட்டல்; பணியாள் மறுபடியும் 
சைபக்கு வந்து திெரௗபதியின் ேகள்விையக் ேகட்டல்; துrேயாதனன் 
மறுபடியும் பணியாைள அனுப்புதல்; திெரௗபதி மறுபடியும் பணியாைள 
திருப்பி அனுப்புதல்; யுதிஷ்டிரன் தனது நம்பிக்ைகக்குrய தூதைர 
திெரௗபதியிடம் அனுப்புதல்...  
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், 
"கர்வத்தால் ேபாைதயுண்ட 
திருதராஷ்டிரன் மகன் 
{துேராேயாதனன்}, "க்ஷத்தேர !ச ீ "
என்று ெசால்லிவிட்டு பணியாளான 
பிராதிகாமிைனப் பார்த்து, 
மrயாைதக்குrய மூத்தவர்கள் 
முன்னிைலயில் அவைன 
{பிராதிகாமிைன} அைழத்து, "ேபா 
பிராதிகாமின், ேபாய் திெரௗபதிைய 
இங்ேக ெகாண்டு வா .பாண்டுவின் 
மகன்களிடம் அச்சம் ெகாள்ளாேத. 
விதுரர் மட்டுேம அப்படி பயத்தால் 
உளறுகிறார் .ேமலும், அவர் நமது ெசழிப்ைப எப்ேபாதும் 
விரும்புவதில்ைல "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படி கட்டைளயிடப்பட்ட சூத 
சாதிையச் ேசர்ந்த பிராதிகாமின், மன்னனின் {துrேயாதனனின்} 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு விைரவாக ெசன்று, சிங்கக்குைகக்குள் 
நாய் நுைழவது ேபால பாண்டவர்களின் வசிப்பிடத்திற்குள் 
நுைழந்து பாண்டு மகன்களின் ராணிைய {திெரௗபதிைய} 
அணுகினான் .பிறகு அவன் {பிராதிகாமின்}, "பகைடயில் 
ேபாைதயுண்ட யுதிஷ்டிரனிடம், ஓ திெரௗபதி, துrேயாதனன் 
உன்ைன ெவன்றுவிட்டார் .ஆைகயால், திருதராஷ்டிரர் 
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வசிப்பிடத்திற்கு இப்ேபாேத வா .ஓ யக்ஞேசனி {திெரௗபதி}, நான் 
உன்ைன அைழத்துச் ெசன்று, வடீ்டு ஊழியம் ெசய்யும் ேகவலமான 
ேவைலயில் நியமிக்கிேறன்" என்றான். 
 
 திெரௗபதி, "ஓ பிராதிகாமின், ஏன் இப்படிப் ேபசுகிறாய்? எந்த 
இளவரசன்தான் தனது மைனவிைய பந்தயப் ெபாருளாக ைவத்து 
விைளயாடுவான்? மன்னன் நிச்சயமாக பகைடயில் 
ேபாைதயுண்டிருக்கிறார் .இல்ைலெயன்றால், அவரால் பந்தயமாக 
ைவத்தாட ேவறு ெபாருைளக் காண முடியாதா?" என்றாள். 
 
 பிராதிகாமின், "அவrடம் {யுதிஷ்டிரனிடம்} எதுவும் இல்லாத 
ேபாேத பாண்டுவின் மகனான அஜாதசத்ரு {யுதிஷ்டிரன்} உன்ைன 
ைவத்து ஆடினார் .மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} முதலில் தனது 
தம்பிகைளயும், பிறகு அவைரயும், அதன் பிறகு உன்ைனயும் 
பந்தயமாக ைவத்து விைளயாடினார் ஓ இளவரசி {திெரௗபதி}" 
என்றான். 
 
 திெரௗபதி, "ஓ சூத குலத்தின் மகேன {பிராதிகாமிேன}, நீ 
ெசன்று, அந்தச் சைபயில் இருக்கும் சூதாடியிடம் {யுதிஷ்டிரனிடம்}, 
அவர் யாைர முதலில் இழந்தார், அவைரயா அல்லது என்ைனயா 
என்று ேகள். இைத உறுதி ெசய்து ெகாண்டு, இங்ேக வா .பிறகு, ஓ 
சூத குலத்தின் மகேன {பிராதிகாமிேன}, நீ என்ைன அைழத்துச் 
ெசல்லலாம் "என்றாள். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அந்தத் தூதுவன் 
{பிராதிகாமின்}, அந்தச் சைபயில் இருந்த அைனவrடமும் 
திெரௗபதியின் வார்த்ைதகைளச் ெசான்னான் .பிறகு மன்னர்களுக்கு 
மத்தியில் அமர்ந்திருந்த யுதிஷ்டிரனிடம், "திெரௗபதி உம்மிடம், 
என்ைன விைளயாட்டில் ேதாற்ற ேபாது, நீர் யாருக்கு தைலவனாக 
இருந்தரீ்? நீர் உம்ைம முதலில் இழந்தரீா அல்லது என்ைனயா? 
என்று ேகட்டாள் "என்று ெசான்னான். யுதிஷ்டிரன் அறிவாற்றைல 
இழந்து, நிைனவிழந்து அமர்ந்திருந்தான் .நன்ைமயாகேவா 
தைீமயாக அந்த சூதனுக்கு அவன் {யுதிஷ்டிரன்} ஒரு பதிலும் 
ெசால்லாமல் இருந்தான். 
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 துrேயாதனன், "பாஞ்சால இளவரசி {திெரௗபதி} இங்ேக வந்து 
தனது ேகள்விையக் ேகட்கட்டும் .இந்தச்சைபயில் இருக்கும் 
அைனவரும் அவளும் {திெரௗபதியும்} யுதிஷ்டிரனும் ேபசிக் 
ெகாள்வைதக் ேகட்கட்டும் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "துrேயாதனனின் உத்தரவுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்த அந்தத் தூதுவன் {பிராதிகாமின்} மறுபடியும் ேவகமாக 
அந்த அரண்மைனக்குச் ெசன்று, அவேன {பிராதிகாமிேன} மிகத் 
துயர் ெகாண்டு, திெரௗபதியிடம், "ஓ இளவரசி, அந்தச் சைபயில் 
இருப்பவர்கள் உன்ைன அைழக்கிறார்கள் .ெகௗரவர்களின் அழிவு 
உன் ைககளில் இருப்பதாகத் ேதான்றுகிறது .ஓ இளவரசி, 
துrேயாதனன் உன்ைன சைபயின் முன்ேன அைழக்கும் ேபாது, 
பலவனீமான மூைள ெகாண்ட அந்த மன்னன் {துrேயாதனன்}, தனது 
ெசழிப்ைப ெவகு காலத்திற்குக் காத்துக் ெகாள்ள முடியாது "
என்றான். 
 
 திெரௗபதி, "உலகத்தின் ெபரும் ஆைணயாளrன் {பிரம்மனின்} 
ஆைண நிச்சயமாக அப்படித்தான் இருக்கிறது .மகிழ்வும் துயரமும் 
ஞானமுள்ேளாைரயும் ஞானமற்ேறாைரயும் ெதாடுக்கின்றன .
இருப்பினும் அறேம உலகத்தில் உயர்ந்த ெபாருள் என்று 
ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது .அைதச் சrயாக காத்ேதாமானால், அது 
நிச்சயம் நமக்கு அருைளக் ெகாடுக்கும் .அறம் ெகௗரவர்கைளக் 
ைகவிடாதிருக்கட்டும். திரும்ப ெசன்று அந்தச் சைபயில் 
உள்ேளாrடம், அறெநறிகளுக்கு ஏற்ற எனது வார்த்ைதகைள மறுபடி 
ெசால் .அந்த அறம் சார்ந்த, அறெநறி அறிந்த மூத்ேதார் உறுதியாகச் 
ெசால்லும் ெசால் ேகட்டு நடக்க நான் தயாராக இருக்கிேறன் "
என்றாள். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "யக்ஞேசனியின் 
{திெரௗபதியின்} இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட அந்த சூதன் 
{பிராதிகாமின்}, சைபக்குத் திரும்ப வந்து, திெரௗபதியின் 
வார்த்ைதகைளத் திரும்பச் ெசான்னான் .ஆனால், அைனவரும் 
தங்கள் முகத்ைத கீழ்ேநாக்கி ைவத்துக் ெகாண்டு, திருதராஷ்டிரன் 
மகனின் {துrேயாதனின்} ஆவைலயும் தரீ்மானத்ைதயும் அறிந்து, 
ஒரு வார்த்ைதயும் ேபசாமல் இருந்தனர். 
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 இருப்பினும், யுதிஷ்டிரன், ஓ பாரதகுலத்தின் காைளேய 
{ஜனேமஜயா}, துrேயாதனனின் ேநாக்கத்ைதக் ேகள்விப்பட்டு, ஒரு 
நம்பிக்ைகக்குrய தூதுவrடம் 'திெரௗபதி தனது மாதாந்திர ேநாயில் 
இருப்பதால், ெதாப்புள் ெவளிப்பட ஒற்ைறயாைடயுடன் இருந்தாலும், 
தனது மாமனார் முன்னிைலயில் அழுது ெகாண்ேட வரட்டும் "என்று 
ெசால்லி திெரௗபதியிடம் அனுப்பினான் .ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
அந்த புத்திசாலித் தூதுவனும் திெரௗபதியின் வசிப்பிடத்திற்கு 
ேவகமாக வந்து யுதிஷ்டிரனின் ேநாக்கங்கைளத் ெதrவித்தான் .
அேத ேவைளயில் அந்தச் சிறப்புமிகுந்த பாண்டவர்கள் துயரம் 
ெகாண்டு, சத்தியத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு, தாங்கள் ெசய்ய 
ேவண்டியைதச் ெசய்ய இயலாமல் இருந்தனர் .அவர்கள் 
{பாண்டவர்கள்} மீது பார்ைவையச் ெசலுத்திய மன்னன் 
துrேயாதனன் இதயத்தில் மிகவும் மகிழ்ந்து அந்தச் சூதனிடம், "ஓ 
பிராதிகாமின், அவைள {திெரௗபதிைய} இங்ேக ெகாண்டு வா .
ெகௗரவர்கள் அவளது ேகள்விக்கு அவள் முகத்துக்கு எதிேரேய 
பதில் ெசால்லடும் "என்றான் .அவனது {துrேயாதனது} 
உத்தரவுகளுக்குக் கீழ்ப்படியும் அந்தச் சூதன் {பிராதிகாமின்}, 
துருபதன் மகளின் {திெரௗபதியின்} ேகாபத்துக்குப் {ேகாபத்துக்கு 
வாய்ப்பிருப்பைத நிைனத்து} பயந்து, நுண்ணறிவுக்கான 
நற்ெபயைரக் கருதாமல், மறுபடியும் அந்தச் சைபயில் 
இருந்தவர்களிடம், "நான் கிருஷ்ைணயிடம் {திெரௗபதியிடம்} என்ன 
ெசால்வது?" என்று ேகட்டான் . 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

துrேயாதனன் தனது பணியாளிடம் மீண்டும் திெரௗபதிைய அைழத்து வரச் 
ெசால்லல்; அவன் தயங்கி நிற்பைதக் கண்டு துச்சாசனைன அனுப்புவது; 
துச்சாசனன் ெசன்று திெரௗபதியின் கூந்தைலப் பற்றி சைப நடுேவ இழுத்து 
வருவது; திெரௗபதி சைப ெபrேயார்களிடம் நியாயம் ேகட்பது; பஷ்மர் இது ீ
விஷயத்தில் தான் எந்தத் தரீ்மானத்துக்கும் வரமுடியாதிருப்பதாகச் ெசால்வது; 
இந்த நிைலயில் யுதிஷ்டிரைனக் கண்டு பமன் ேகாீ பப்படுவது....  
 
பிராதிகாமினின் ெசால்ைலக் 
ேகட்ட துrேயாதனன் "ஓ 
துச்சாசனா {Dussasana}, எனது 
சூதனின் குைறந்த புத்தியுைடய 
மகன் {பிராதிகாமின் - Pratikamin} 
விrேகாதரனுக்கு {Vrikodara -
 பமனுக்குீ } அஞ்சுகிறான். 
ஆைகயால், நீேய ெசன்று 
யக்ஞேசனனின் மகைள 
{daughter of Yajnasena -
 திெரௗபதிைய} இங்கு 
வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துவா, 
தற்ேபாது நமது எதிrகள் நமது 
விருப்பத்ைத எதிர்பார்த்ேத இருக்கின்றனர் .அவர்கள் {பாண்டவர்கள்} 
உன்ைன என்ன ெசய்ய முடியும்?" என்றான். 
 
 தனது அண்ணனின் {துrேயாதனனின்} உத்தரைவக் ேகட்ட 
துச்சாசனன் ரத்தச்சிவப்பாக இருந்த கண்களுடன் எழுந்து, அந்தப் 
ெபரும் ேபார்வரீர்களின் {பாண்டவர்களின்} வசிப்பிடத்திற்கு 
நுைழந்து, அந்த இளவரசியிடம் {திெரௗபதியிடம்}, "ஓ பாஞ்சால 
இளவரசி கிருஷ்ணா {Krishna - திெரௗபதி}, வா... வா ... நீ எங்களால் 
ெவல்லப்பட்டாய் .ஓ தாமைர இைல ேபான்ற அகன்ற கண்கைள 
உைடயவேள {திெரௗபதிேய}, இப்ேபாேத வந்து குருக்கைள உனது 
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தைலவர்களாக ஏற்றுக் ெகாள் .நீ அறம் சார்ந்ேத அைடயப்பட்டாய், 
சைபக்கு வா "...என்றான் {துச்சாசனன்}. 
 
 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு ெபரும் துயரத்துடன் எழுந்த 
திெரௗபதி, தனது மங்கிய முகத்ைத தனது கரத்தால் துைடத்துக் 
ெகாண்டு, ெபரும் துயரத்துடன் திருதராஷ்டிரன் வடீ்டுப் ெபண்கள் 
இருந்த இடத்திற்கு ஓடிப் ேபானாள். இதனால் ேகாபத்துடன் கர்ஜித்த 
துச்சாசனன், அவள் பின்ேன ஓடி, நீல நிறத்தில், அைல அைலயாக 
இருந்த ராணியின் {திெரௗபதியின்} அடர்த்தியான கூந்தைலப் 
பற்றினான்.  
 
 அந்ேதா !ராஜசூய ேவள்வியில் மந்திரங்களுடன் புனித நீர் 
ெதளிக்கப்பட்ட அந்தக் கூந்தைல பாண்டவர்களின் வரீத்ைதக் 
கருதாமல், இப்ேபாது திருதராஷ்டிரன் மகன் {துச்சாசனன்}, 
வலுக்கட்டாயமாக பற்றி இழுத்தான். கிருஷ்ைணயின் 
{திெரௗபதியின்} நீண்ட கூந்தைலப் பற்றி சைபயின் நடுேவ 
இழுத்துச் ெசன்றான். அவள் {திெரௗபதி} பலம் நிைறந்த 
காப்பாளர்கைளப் ெபற்றிருந்தும், இப்படி இழுத்து வரப்பட்டதால், 
புயலில் சிக்கிய வாைழ மரம் என நடுங்கினாள். 
 
 அவனால் {துச்சாசனனால்}  இழுத்தவரப்பட்டு, உடல் 
வைளந்திருந்த அவள் {திெரௗபதி}, மயக்கத்துடன் அழுதாள், "பாவி, 
என்ைன இப்படி சைபயின் நடுேவ ெகாண்டு ெசல்வது தவறான 
நடத்ைதயாகும் .எனது மாதாந்திர காலம் வந்திருக்கிறது. நான் 
இப்ேபாது ஒற்ைற ஆைட உடுத்தியிருக்கிேறன் "என்றாள்.   
 
 ேமலும் விஷ்ணுவும், நரனும் நாராயணராகவும் இருந்த 
கிருஷ்ணனிடம் பாவமாக ேவண்டிக் ெகாண்டிருந்த கிருஷ்ைணயின் 
{திெரௗபதியின்} கருங்கூந்தைல வலுக்கட்ைடயமாக பற்றி இழுத்துச் 
ெசன்ற துச்சாசனன், "உனது மாதாந்திர காலம் வந்தேதா 
இல்ைலேயா, நீ ஒற்ைறயாைடயுடன் இருக்கிறாேயா அல்லது 
நிர்வாணமாக இருக்கிறாேயா, பகைடயில் நீ ெவல்லப்பட்டு பிறகு, 
எங்களுக்கு நீ அடிைமயாக ஆன பிறகு எங்கள் பணிப்ெபண்கள் 
வாழும் இடத்தில் நீ விரும்பியவாறு இருந்து ெகாள்" என்றான். 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "துச்சாசனால் இழுத்துச் 
ெசல்லப்பட்ட ேபாது, கைலந்த முடிகளுடன், அவளது பாதி ஆைட 
தளர்ந்து, ேகாபத்தால் உட்ெகாள்ளப்பட்ட எளிைமயான கிருஷ்ைண 
{திெரௗபதி}, மயக்கத்துடன், "கல்வியின் அைனத்துக் கிைளகைளயும் 
அறிந்த, ேவள்விக்கு தங்கைள அர்ப்பணித்து, இந்திரனுக்கு சமமான 
மனிதர்கள் நிைறந்திருக்கும் இந்தச் சைபயில் சிலர் 
ேமன்ைமயானவர்களாகவும், மற்றவர்கள் 
மதிப்புக்குrயவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 
முன்னிைலயில் நான் இந்த நிைலயில் நிற்க முடியாது .ஓ பாவி! 
ெகாடுஞ்ெசயல் புrபவேன {துச்சாசனேன} என்ைன இப்படி 
இழுக்காேத. என்ைன இப்படித் திறந்து காட்டாேத {Uncover me not so}.  
 
 நீ ேதவர்கைளயும் இந்திரைனயும் கூட்டாளியாக 
ைவத்திருந்தாலும், இந்த இளவரசர்கள் )எனது தைலவர்கள் (
உன்ைன மன்னிக்க மாட்டார்கள். தர்மனின் சிறப்புவாய்ந்த மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, இப்ேபாது அறெநறிக் கடைமகளுக்குக் 
கட்டுப்பட்டிருக்கிறார் .இருப்பினும், அறெநறி மிகவும் நுட்பமானது .
ெதளிந்த பார்ைவயுள்ளவர்கள் மட்டுேம அைத உறுதி ெசய்ய 
முடியும் .எனது  தைலவன் {யுதிஷ்டிரன்} அறத்ைத மறந்து 
அணுவளவு குற்றம் ெசய்தார் என்று என் வாக்கினாலும்கூட 
ெசால்ல நான் விரும்பவில்ைல.  
 
 மாதாந்திர காலத்தில் இருக்கும் என்ைன இந்த குரு வரீர்கள் 
முன்னிைலயில் இழுத்து வருகிறாய் .உண்ைமயில் இது தகாத 
காrயம் .ஆனால் இங்கிருக்கும் ஒருவரும் இைதக் 
கண்டிக்கவில்ைல .நிச்சயமாக இவர்களும் உன்ைனப் ேபான்ற 
மனம் ெகாண்டவர்கேள. ச ீ ...உண்ைமயில் பாரதர்களிடம் அறம் 
மைறந்துவிட்டதா? உண்ைமயில் க்ஷத்திrய ஒழுக்கமும் 
மைறந்துவிட்டதா? அல்லது ஒழுக்கத்தின் எல்ைலகைளக் கடக்கும் 
இந்தச் ெசயைல, இந்தச் சைபயில் இருக்கும் குருக்கள் அைனவரும் 
அைமதியாகப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க மாட்டார்கேள!  
 
 ஓ, துேராணரும், பஷ்மரும்ீ , க்ஷத்தரும் {விதுரரும்}, இந்த 
மன்னரும் {திருதராஷ்டிரரும்} தங்கள் சக்திைய இழந்துவிட்டனேர .
அல்லது, குருக்களில் முதன்ைமயான இந்த மூத்தவர்கள் ஏன் 
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இக்குற்றத்ைதக் கண்டும் அைமதியாக பார்க்கின்றனர்?" என்றாள் 
{திெரௗபதி}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படிேய அந்தக் ெகாடியிைட 
கிருஷ்ைண {திெரௗபதி} அந்தச் சைபயில் துக்கத்துடன் அழுதாள் .
தனது பார்ைவையத் தனது ேகாபம் ெகாண்ட தைலவர்களான 
பாண்டவர்களிடம் ெசலுத்திய அவள் {திெரௗபதி}, தனது 
பார்ைவயால் ேமலும் அவர்களின் {பாண்டவர்களின்} ேகாபத்ைதத் 
தூண்டினாள் .தங்கள் நாட்ைடேயா, ெசல்வத்ைதேயா, 
விைலயுயர்ந்த ரத்தினங்கைளேயா களவாடியது குறித்து அவர்கள் 
ெபrதும் துயரம் ெகாள்ளவில்ைல .ஆனால், நாணத்ேதாடும் 
ேகாபத்துடனும் இருந்த கிருஷ்ைணயின் {திெரௗபதியின்} 
பார்ைவையக் கண்டு ேகாபத்தால் ெபரும் துயர் அைடந்தனர்.  
 
 ஆதரவற்ற தங்கள் தைலவர்கைளக் காணும் கிருஷ்ைணைய 
{திெரௗபதிையக்} கண்ட துச்சாசனன், ேமலும் அவைள 
{திெரௗபதிைய} வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து, அவளிடம், "அடிைமேய 
அடிைமேய" {தாசி என்று அைழத்தான் என்கிறது ம.வ.ீரா பதிப்பு} 
என்று ெசால்லி சத்தமாகச் சிrத்தான். அந்த வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்ட கர்ணன் மிகவும் மகிழ்ந்து அந்தப் ேபச்ைச அங்கீகrத்து 
சத்தமாகச் சிrத்தான். அேத ேபால, சுவலனின் மகனான காந்தார 
மன்னன் சகுனியும் துச்சாசனைனப் பாராட்டினான். கிருஷ்ைண 
{திெரௗபதி} இப்படிச் சைப நடுேவ இழுத்துவரப்பட்டைதக் கண்டு 
இவர்கள் மூவர் {துச்சாசனன், கர்ணன், சகுனி} மற்றும் 
துrேயாதனைனத் தவிர்த்து அைனவரும் ேசாகத்தில் 
நிைறந்திருந்தனர். 
 
 இைவயைனத்ைதயும் கண்ட பஷ்மர்ீ , "ஓ அருளப்பட்டவேள, 
அறம் மிகவும் நுட்பமானது .ஆைகயால், நான் இதுவிஷயத்தில் 
எந்தத் தரீ்மானத்துக்கு வர முடிய வில்ைல .ஒரு புறம், 
ெசல்வமில்லாதவன் மற்றவர் ெசல்வத்ைதப் பணயம் ைவக்க 
முடியாது என்றாலும், மறுபுறம், மைனவியர் தங்கள் தைலவர்களின் 
ஆைணப்படி நடக்க ேவண்டியவர்கள் .யுதிஷ்டிரன், இந்த உலகம் 
முழுதும் நிைறந்த ெசல்வத்ைதயும் ைகவிடுவான், ஆனால் அவன் 
{யுதிஷ்டிரன்} அறத்ைதத் தியாகம் ெசய்ய மாட்டான் .அந்தப் 
பாண்டுவின் மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, "நான் ெவல்லப்பட்ேடன் 
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என்கிறான் ."ஆைகயால், நான் இதுவிஷயத்தில் ஒரு தரீ்மானத்துக்கு 
வர முடியவில்ைல .பகைடயில் சகுனி அவனுக்கு {யுதிஷ்டிரனுக்கு} 
சமமானவன் கிைடயாது {ஆனால் உயர்ந்தவன்}. இருப்பினும், 
குந்தியின் மகன் {யுதிஷ்டிரன்} தாேன முன்வந்து பந்தயம் 
ைவத்தான் .அந்தச் சிறப்பு மிகுந்த யுதிஷ்டிரேன சகுனி ஏமாற்றி 
விைளயாடினான் என்று கருதவில்ைல. ஆைகயால் இதுவிஷயத்தில் 
என்னால் எதுவும் தரீ்மானிக்க முடியாது "என்றான். 
 
 திெரௗபதி, "பகைடயில் நிபுணத்துவம் இல்ைல என்றாலும், 
மன்னர் {யுதிஷ்டிரர்} இந்தச் சைபக்கு அைழக்கப்பட்டு, நிபுணத்துவம் 
வாய்ந்த, தயீ, ஏமாற்றுக்கார, ெபரும் சூதாடியுடன் {சகுனியுடன்} 
விைளயாட ைவக்கப்பட்டார் .இப்படியிருக்ைகயில், அவர் 
{யுதிஷ்டிரர்} தானாக முன்வந்து பந்தயம் ைவத்தார் என்று எப்படிச் 
ெசால்லப்படுகிறது? பாண்டவர்களின் தைலவைர {யுதிஷ்டிரைர} 
இந்தப் ஏமாற்றுகர நடத்ைதயும் புனிதமற்ற ேநாக்கங்களும் 
ெகாண்ட பாவிகள் ஒன்றுகூடி மதியிழக்கச் ெசய்து வழீ்த்தினர் .
அவர்களின் தந்திரங்கைள அவர் {யுதிஷ்டிரர்} அறிய முடியாது, 
ஆனால் அவர் இப்படிச் ெசய்துவிட்டார் .இங்கு, இந்தச் சைபயில், 
தனது மகன்களுக்கும், மருமகள்களுக்கும் தைலவர்களான 
குருக்கள் இருக்கின்றனர் .இவர்கள் அைனவரும், எனது 
வார்த்ைதகைள மனதில் ெகாண்டு, நான் ெசால்லியிருக்கும் 
விஷயத்ைதத் தரீ்மானியுங்கள். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படி பாவமாக அழுது 
ெகாண்டிருந்த கிருஷ்ைண {திெரௗபதி}, துச்சாசனன் ஏற்றுக்ெகாள்ள 
முடியாத கடும் ெசாற்கைளப் ேபசிய ேபாது ஆதரவற்ற தனது 
தைலவர்கைள {பாண்டவர்கைள} அடிக்கடி பார்த்தாள் .மாதாந்திர 
காலத்தில் இருந்த அவள் இப்படி இழுத்து வரப்படுவைதயும், 
அவளுக்கு {திெரௗபதிக்கு} சற்றும் ெபாருந்தாத நிைலயில், 
ேமலாைட தளர்ந்த நிைலயில் அவள் இருப்பைதயும் கண்ட 
விrேகாதரன் {பமன்ீ }, தனது உறுதிையயும் தாண்டி, கண்கைள 
யுதிஷ்டிரனிடம் நிைலக்க ைவத்து, ேகாபத்துக்கு உள்ளானானான். 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரனின் கரங்கைள எrத்துவிடுவதாக பமன்ீ  ெசால்வது; அர்ஜுனன் 
பமைனக் கண்டிப்பதுீ ; திெரௗபதிக்கு ஆதரவாக திருதராஷ்டிரனின் மகன் 
விகர்ணன் நீதி ேகட்பது; கர்ணன் விகர்ணைனக் கண்டிப்பது; கர்ணன் 
துச்சாசனனிடம் திெரௗபதியின் ஆைடையக் கைளயச் ெசால்வது; திெரௗபதி 
கிருஷ்ணைன ேவண்டுவது; கிருஷ்ணன் திெரௗபதியின் மானம் காக்க 
விைரந்து வருவது...  
 
 பமன்ீ  ெசான்னான் "ஓ யுதிஷ்டிரேர, 
சூதாடிகளின் இல்லத்தில் தளர்ந்த 
நடத்ைத ெகாண்ட பல ெபண்கள் 
இருந்தாலும், அவர்கள்கூட அப்ெபண்கள் 
மீது ெகாண்டிருக்கும் அன்பால் பந்தயப் 
ெபாருளாக ைவக்கமாட்டார்கள் .காசி 
மன்னன் ெகாடுத்த அத்தைன அற்புதப் 
ெபாருட்கைளயும், ெசல்வங்கைளயும், 
விலங்குகைளயும் மற்ற 
ெசல்வங்கைளயும், கவசங்கைளயும், 
மற்ற மன்னர்கள் ெகாடுத்த 
ஆயுதங்கைளயும், நமது நாட்ைடயும், 
உம்ைமயும், எங்கைளயும் எதிrகள் 
ெவன்று விட்டார்கள் .நீர் எங்கள் தைலவராக இருப்பதால் நான் 
இதில் எல்லாம் ேகாபம் ெகாள்ளவிைல.  
 
 இருப்பினும், திெரௗபதிையப் பந்தயமாக ைவத்த உமது ெசயல் 
ெபrதும் முைறயற்றது என நான் கருதுகிேறன் .இந்த அப்பாவிப் 
ெபண் {திெரௗபதி} இப்படி நடத்தப்படுவதற்குத் தகுதியானவள் 
கிைடயாது .பாண்டவர்கைளத் தைலவர்களாக அைடந்து, இந்த 
தாழ்ந்த, இழிவான, ெகாடும் தயீ மனம் ெகாண்ட ெகௗரவர்களால் 
உம்மால் தாேன இப்படித் தண்டிக்கப்படுகிறாள் .அவள் 
காரணமாகேவ, ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, எனது ேகாபம் உம்மீது 
விழுகிறது** .நான் அந்த உமது கரங்கைள எrத்துவிடுகிேறன் .
சகாேதவா, ெகாஞ்சம் ெநருப்ைபக் ெகாண்டு வா**" என்றான் .{இந்த 
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வrகைள பாரதியாrன் வார்த்ைதகளில் Footnoteல் பாருங்கள்} 
 
 இைதக் ேகட்ட அர்ஜுனன், "ஓ பமேசனாீ , இதற்கு முன் நீ 
இதுேபான்ற வார்த்ைதகைள உச்சrத்தது கிைடயாது .நிச்சயமாக 
உனது உயர்ந்த அறம் இந்தத் தயீ எதிrகளால் அழிக்கப்பட்டது .நீ 
எதிrகளின் விருப்பத்ைத நிைறேவற்றக் கூடாது .உயர்ந்த 
அறத்ைதப் பயில் .அறம் சார்ந்த மூத்த அண்ணைன {யுதிஷ்டிரைன} 
மீறிப் ேபசுவது எவனுக்குத் தகும்? மன்னர் எதிrயால் 
அைழக்கப்பட்டார், க்ஷத்திrய ஒழுக்கத்ைத நிைனவில் ெகாண்டு, 
தனது விருப்பத்திற்கு மாறாக பகைட விைளயாடினார் .அது 
நிச்சயமாக நமது புகழுக்கு உகந்தேத "என்றான் {அர்ஜுனன்}. 
 
 பமன்ீ , "ஓ தனஞ்ெசயா {அர்ஜுனா}, க்ஷத்திrய ஒழுக்கத்ைத 
ஏற்று மன்னர் நடந்து ெகாண்டார் என்பைத நான் அறியாமல் 
இருந்திருந்தால், அவரது {யுதிஷ்டிரரது} கரங்கைள 
வலுக்கட்டாயமாகப் பற்றி எrயும் ெநருப்பில் எrத்திருப்ேபன் "
என்றான்{பமன்ீ }. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "துயரத்தில் இருக்கும் 
பாண்டவர்கைளயும், பாஞ்சால இளவரசியின் {திெரௗபதியின்} 
நிைலையயும் கண்ட திருதராஷ்டிரனின் மகனான விகர்ணன், 
"மன்னர்கேள, யக்ஞேசனியால் {திெரௗபதியால்} ேகட்கப்படும் 
ேகள்விக்கு பதிலளியுங்கள். நமக்குப் பrந்துைரக்கப்பட்ட 
விஷயத்தில் நாம் நீதிையத் தரீ்மானிக்காமல் இருப்ேபாமானால், நம் 
அைனவருக்கும் தாமதமில்லாத நரகம் நிச்சயம் .குருக்களில் 
மூத்தவர்களான பஷ்மரும்ீ , திருதராஷ்டிரரும், உயர் ஆன்ம விதுரரும் 
ஒன்று ெசால்லாமல் இருப்பது எவ்வாறு?  
 
 எங்களுக்ெகல்லாம் குருவான பரத்வாஜர் மகனும் 
{துேராணரும்}, கிருபரும் இங்ேக இருக்கின்றனர் .ஏன் இந்த 
மறுபிறப்பாளர்களில் சிறந்தவர்கள் பதிலளிக்கவில்ைல? 
எல்லாபுறத்தில் இருந்தும் வந்து இங்கு கூடியிருக்கும் மன்னர்கள், 
லாப மற்றும் ேகாப ேநாக்கங்கைள ஒருபுறம் ஒதுக்கி, இந்த 
ேகள்விக்கு பதில் அளிக்கட்டும் .மன்னர்கேள, மன்னன் துருபதனின் 
அருளப்பட்ட மகள் {திெரௗபதி} ேகட்டிருக்கும் இந்த ேகள்விக்கு 
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பதிலளியுங்கள் .அதன் பிறகு சற்று சிந்தித்து எந்தப் பக்கத்தில் 
நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள் என்பைதத் தரீ்மானியுங்கள்" என்றான்.  
 
 இப்படிேய விகர்ணன் அந்த சைபயின் முன்பு ெதாடர்ச்சியாகத் 
தனது ேகாrக்ைகைய ைவத்தான் .ஆனால் அந்த மன்னர்கள் 
அவனுக்கு நன்ைமயாகேவா தைீமயாகேவா ஒரு வார்த்ைதயும் 
ேபசவில்ைல .அைனத்து மன்னர்களிடமும் ெதாடர்ச்சியாக 
ேகாrக்ைக ைவத்துக் ெகாண்டிருந்த விகர்ணன், தனது கரங்கைளப் 
பிைசய ஆரம்பித்து, பாம்பு ேபால ெபருமூச்சுவிட்டான் .பிறகு 
கைடசியாக அந்த இளவரசன் {விகர்ணன்}, "பூமியின் மன்னர்கேள, 
ெகௗரவர்கேள, நீங்கள் இந்தக் ேகள்விக்கு பதிலளிக்கிறரீ்கேளா 
இல்ைலேயா, நான் நீதி என்றும் சr என்றும் கருதுவைதச் 
ெசால்ேவன். மனிதர்களில் முதன்ைமயானவர்கேள, ேவட்ைட, குடி, 
சூது, அதிகப்படியான மாதர் இன்பம் ஆகிய நான்கும் 
மன்னர்களுக்கான நான்கு தைீமகளாகும் .இவற்றுக்கு அடிைமயாக 
இருக்கும் மன்னன் அறத்ைத ஏமாற்றி வாழ்கிறான் .இப்படி 
சrயில்லாத நடத்ைதகளில் ஈடுபடும் மனிதர்கைள எந்த 
அதிகாரமும் இல்லாதவனாகேவ கருதுவார்கள் .இந்தப் பாண்டுவின் 
மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, இந்தத் தைீமகளில் ஒன்றில் ஆழ்ந்து 
ஈடுபட்டுக்ெகாண்டிருந்த ேபாது, இந்த ஏமாற்றுக்கார சூதாடிகளால் 
தூண்டப்பட்டு, திெரௗபதிையப் பந்தயமாக ைவத்தார். மறுபுறம், 
இந்த அப்பாவி திெரௗபதி பாண்டுவின் அைனத்து மகன்களின் 
ெபாது மைனவி. ேமலும், மன்னர் {யுதிஷ்டிரர்} முதலில் தன்ைன 
இழந்த பிறகு, இவைள {திெரௗபதிைய} பந்தயமாக ைவத்தார் .
இந்தப் பந்தயத்தில் விருப்பம் ெகாண்ட சுவலேன {சகுனிேய}, 
மன்னைன {யுதிஷ்டிரைன} இந்தக் கிருஷ்ைணைய {திெரௗபதிையப்} 
பந்தயமாக ைவக்கத் தூண்டினான். இச்சூழ்நிைலகைளெயல்லாம் 
கருத்தில் ெகாண்டு பார்த்த நான், திெரௗபதி ெவல்லப்படவில்ைல 
என்ற தரீ்மானத்திற்கு வருகிேறன் "என்றான் {விகர்ணன்}. 
 
 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, அந்தச் சைபயில் 
இருந்தவர்களால் ெபரும் கூச்சல் ஏற்பட்டது .அவர்கள் அைனவரும் 
விகர்ணைனப் பாராட்டி, சுவலனின் மகைனக் {சகுனிையக்} 
கண்டித்தனர். அந்தச் சத்தத்தால், ேகாபம் ெகாண்டு உணர்வுகைள 
இழந்த ராைதயின் மகன் {கர்ணன்}, நல்ல வடிவம் ெகாண்ட தனது 
கரங்கைள அைசத்து "ஓ விகர்ணா, எதிர் மற்றும் சரீற்ற பல 
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நிைலகைள இந்தச் சைபயில் காண முடிகிறது .விறகில் உண்டாகும் 
ெநருப்பு, அந்த விறைகேய உட்ெகாள்வது ேபால, இந்த உனது சினம் 
உன்ைனேய உட்ெகாள்ளும் .திெரௗபதியால் தூண்டப்பட்ட பிறகும் 
இங்கிருக்கும் பிரமுகர்கள் ஒரு வார்த்ைதயும் ேபச வில்ைல .
அவர்கள் அைனவரும், துருபதனின் மகள் {திெரௗபதி} சrயாக 
ெவல்லப்பட்டதாகேவ கருதுகிறார்கள் .ஓ திருதராஷ்டிரர் மகேன 
{விகர்ணா}, நீ மட்டுேம, வயது முதிராததால், ேகாபத்தில் 
ெவடிக்கிறாய் .சிறுவனாக இருக்கும் நீ முதியவன் ேபால சைபக்கு 
மத்தியில் நின்று ேபசுகிறாய். ஓ துrேயாதனன் தம்பிேய {விகர்ணா}, 
(நீதியாக (ெவல்லப்பட்ட கிருஷ்ைண {திெரௗபதி} 
ெவல்லப்படவில்ைல என்று முட்டாைளப் ேபால ெசால்வதால், 
உண்ைமயான அறெநறி எது என்பைத நீ அறிய மாட்டாய் என்று 
ெதrகிறது .ஓ திருதராஷ்டிரன் மகேன {விகர்ணா}, பாண்டவர்களில் 
மூத்தவன் {யுதிஷ்டிரன்} இந்தச் சைபயின் முன்னால் தனது 
அைனத்து உைடைமகைளயும் பந்தயமாக ைவத்த ேபாது, 
கிருஷ்ைண {திெரௗபதி} ெவல்லப்படவில்ைல என்று நீ எப்படிச் 
ெசால்கிறாய்? ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {விகர்ணா}, 
{யுதிஷ்டிரனின்} அைனத்து உைடைமகளில் திெரௗபதியும் 
ஒருத்திதான். ஆைகயால், நியாயமாக ெவல்லப்பட்ட கிருஷ்ைண 
{திெரௗபதி} எப்படி ெவல்லப்படவில்ைல என்று ெசால்கிறாய்?  
 
 திெரௗபதி )சுவலனால் (குறிப்பிடப்பட்டு, பாண்டவர்களால் 
பந்தயப் ெபாருளாக அங்கீகrக்கப்பட்டவள் .என்ன காரணத்திற்காக 
நீ அவள் {திெரௗபதி} ெவல்லப்பட வில்ைல என்று கருதுகிறாய்? 
அல்லது, அவள் {திெரௗபதி} ஒற்ைறயாைடயுடன் இங்கு ெகாண்டு 
வரப்பட்டது சrயில்லாத நடவடிக்ைகயாக நீ கருதினால், அதற்கு 
நான் ெசால்லும் குறிப்பிட்ட அற்புதமான காரணங்கைளக் ேகள் .ஓ 
குரு குலத்தின் மகேன {விகர்ணா}, ஒரு ெபண்ணுக்கு ஒரு கணவன் 
என்ேற ேதவர்கள் தரீ்மானித்திருக்கின்றனர் .இருந்தாலும், இந்தத் 
திெரௗபதி பல கணவர்கைளக் ெகாண்டிருக்கிறாள் .ஆைகயால், 
இவள் {திெரௗபதி} கற்பற்ற ெபண் என்பது நிச்சயம். ஆைகயால், 
இவைள {திெரௗபதிைய} இந்தச் சைபயின் முன்பு ஒற்ைறயாைடயில் 
ெகாண்டு வருவேதா அல்லது அவளது ஆைடகைளக் கைளவேதா 
ஆச்சrயப்பட ேவண்டிய ெசயல் அல்ல .பாண்டவர்கள் ெகாண்ட 
ெசல்வங்களும், அவளும், பாண்டவர்கள் அைனவரும் சுவலனின் 
மகனால் {சகுனியால்} நீதியுடன் ெவல்லப்பட்டனர். ஓ துச்சாசனா, 
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நீதி ெமாழிகள் ேபசும் இந்த விகர்ணன் சிறுவேன .பாண்டவர்களின் 
உைடகைளயும், திெரௗபதியின் உைடையயும் கைளந்து விடு" 
என்றான் {கர்ணன்}. 

 
 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட பாண்டவர்கள், ஓ பாரதா 
{ஜனேமஜயா}, பாண்டவர்கள் தங்கள் ேமலாைடகைளக் கைளந்து, 
கீேழ தூக்கி எறிந்து அந்தச் சைபயில் அமர்ந்தார்கள். பிறகு 
துச்சாசனன், ஓ மன்னா, அைனவர் முன்னிைலயிலும் திெரௗபதியின் 
ஆைடகைள வலுக்கட்டாயமாகப் பற்றி கைளய ஆரம்பித்தான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "திெரௗபதியின் உைட அப்படி 
கைளயப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஹrயின் நிைனப்பால் 
அவள் { திெரௗபதி சத்தம்ேபாட்டு அழுது}, "ஓ ேகாவிந்தா 
{கிருஷ்ணா}, துவாரைகயில் வசிப்பவேன, ஓ கிருஷ்ணா, ஓ 
)பிருந்தாவனத்தின் (இைடயர் குலப் ெபண்கைள விரும்புபவேன, ஓ 
ேகசவா, ெகௗரவர்கள் என்ைன அவமானப்படுத்துவைத பார் .ஓ 
தைலவா, ஓ லட்சுமியின் கணவேன, ஓ விராஜத்தின் 
)பிருந்தாவனத்தின் (தைலவேன, அைனத்துத் துன்பங்கைளயும் 
அழிப்பவேன, ஓ ஜனார்த்தனா, இந்தக் ெகௗரவ சமுத்திரத்தில் 
மூழ்கும் என்ைனக் காப்பாற்று .ஓ கிருஷ்ணா, ஓ கிருஷ்ணா, ஓ 
ெபரும் ேயாகிேய, பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாேவ, அைனத்துப் 
ெபாருட்கைளயும் பைடத்தவேன, ஓ ேகாவிந்தா, குருக்களுக்கு 
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மத்தியில் எனது உணர்வுகைள இழந்து துன்பத்தில் இருக்கும் 
என்ைனக் காப்பாற்று "என்று அழுதாள்.  
 
 துயரத்தில் இருந்த அந்த அழகான ெபண்மணி {திெரௗபதி}, 
தனது முகத்ைத மூடி, மூவுலகத்தின் தைலவனான ஹrயான 
கிருஷ்ணைன நிைனத்து சத்தமாக அழுதாள். திெரௗபதியின் 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட கிருஷ்ணன் ஆழமாக உணர்ச்சிக்கு 
ஆட்பட்டு, இரக்கமுள்ள அவன் {கிருஷ்ணன்} இரக்கத்துடன் தனது 
ஆசனத்ைதவிட்டு எழுந்து, கால்நைடயாக அங்கு வந்தான் .விஷ்ணு 
என்றும் ஹr என்றும் சிறப்பு வாய்ந்த அறத்தின் காப்பாளனான 
நரன் என்று அைழக்கப்படும் கிருஷ்ணனிடம், யக்ஞேசனி 
{திெரௗபதி} சத்தமாக அழுது ெகாண்டிருந்தேபாது, யாராலும் 
கவனிக்கப்படாமல் இருந்து, அவைள {திெரௗபதிைய} பல 
வண்ணங்கள் உைடய அற்புதமான துணிகளால் மூடினான்.  
 
 ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, திெரௗபதியின் ஆைட 
இழுக்கப்பட்டு, ஒரு ஆைட எடுக்கப்பட்ட ேபாது, அேத வைகையச் 
சார்ந்த மற்ெறாரு ஆைட அவைள மைறப்பது ேபாலத் ேதான்றியது. 
இப்படிேய பல துணிகள் காணப்படும் வைர இது ெதாடர்ந்து 
ெகாண்டு இருந்தது .ஓ ேமன்ைமயானவேன, அறத்ைதக் காக்க, பல 
வண்ணங்களில் நூற்றுக்கணக்கான ஆைடகள் திெரௗபதியின் 
ேமனியில் இருந்து வந்தன. அங்ேக பல குரல்களின் ஆழ்ந்த 
கர்ஜைன அங்ேக எழுந்தது .அந்தச் சைபயில் இருந்த மன்னர்கள், 
உலகத்தின் காட்சிகளில் இயல்புக்கு மிக்க காட்சிையக் கண்டு, 
திெரௗபதிையப் பாராட்டி, திருதராஷ்டிரன் மகைன {துச்சாசைனக்} 
கண்டிக்கத் ெதாடங்கினர் .ேமலும், பமன்ீ  தனது கரங்கைளப் 
பிைசந்து ெகாண்டு, ேகாபத்தில் உதடுகள் நடுங்க, ெபருத்த குரலில் 
மன்னர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பயங்கரமான சபதத்ைத ஏற்றான். 
--------------------------------------------------- 
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மார்ைபப் பிளந்து ரத்தம் குடிப்ேபன் |  
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பமன்ீ , துச்சாசனனின் மார்ைபப் பிளந்து உதிரம் குடிப்ேபன் என்று சபதம் 
ஏற்பது; விதுரர் மறுபடி நியாம் ேகட்பது; பிரகலாதன், சூதன்வான் மற்றும் 
விேராசனன் கைதைய விதுரர் ெசால்வது; கர்ணன் திெரௗபதிைய உள் 
அைறக்கு அைழத்துச் ெசல்லுமாறு துச்சாசனனிடம் ெசால்வது; துச்சாசனன் 
திெரௗபதிைய இழுப்பது....  
 
பமன்ீ  ெசான்னான் "உலகத்தின் 
க்ஷத்திrயர்கேள, இந்த எனது 
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள் .
இது ேபான்ற வார்த்ைதகைள 
மற்ற மனிதர்கள் யாரும் 
இதுவைர உச்சrத்ததில்ைல, 
எதிர்காலத்திலும் யாரும் 
எப்ேபாதும் இவற்ைற உச்சrக்க 
மாட்டார்கள் .பூமியின் 
தைலவர்கேள, 
இவ்வார்த்ைதகைளப் ேபசிவிட்டு, 
அவற்ைற நான் 
நிைறேவற்றாமல் இருந்தால், 
இறந்த எனது மூதாைதயர்கள் 

 

உலகம் எனக்குக் கிைடக்காமல் 
 ேகாபம் ெகாண்ட பமன்ீ  

ேபாகட்டும் .ேபார்களத்தில் சக்திைய மட்டுேம பயன்படுத்தி, ெகாடிய 
மனம் ெகாண்ட துன்மார்க்கனான  இந்தப் பாவியின் மார்ைபப் 
பிளந்து, இவனது {துச்சாசனனது} உயிர்ைம ெகாண்ட ரத்தத்ைதக் 
குடிக்காமல் ேபாேனன் என்றால், எனது மூதாைதயர்கள் உலகத்ைத 
நான் அைடயாமல் ேபாகக் கடேவன் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பமனின் இந்தக்ீ  ெகாடும் 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட சைபேயார் இருக்ைகயின் நுனியில் 
நின்றனர் .அங்ேக இருந்த அைனவரும் அவைனப் {பமைனப்ீ } 
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பாராட்டி, திருதராஷ்டிரன் மகைன {துச்சாசனைன} நிந்தித்தனர் .
திெரௗபதியின் ேமனியில் இருந்து உருவப்பட்டு அந்த சைபயில் 
ேசகrக்கப்பட்டிருந்த துணிகள் எல்லாம் உருவியதால் துச்சாசனன் 
கைளப்பைடந்து, ெவட்கமைடந்து கீேழ அமர்ந்தான். 
 
 குந்தியின் மகன்கைள அந்த நிைலயில் கண்ட அந்தச் 
சைபயிலிருந்த ேதவர்கைளப் ேபான்ற மனிதர்கள் )திருதராஷ்டிரன் 
மகைனப் பார்த்து" (ச"ீ என்றனர் .ஒன்றுகலந்த அவர்களின் குரல் 
ேகட்டவர்கைள இருக்ைகயின் நுனியில் நிற்கச் ெசய்தது .அந்தச் 
சைபயில் இருந்த ேநர்ைமயான மனிதர்கள் அைனவரும், "அந்ேதா !
திெரௗபதியின் ேகள்விக்கு இந்தக் ெகௗரவர்கள் 
பதிலளிக்கவில்ைல "என்று ெசால்லி திருதராஷ்டிரைனயும் நிந்தித்து 
ெபரும் கூச்சல் எழுப்பினர். 
 
 பிறகு நீதி ெநறிகளின் அறிவியல் அறிந்த விதுரன், தனது 
கரங்கைள அைசத்து, அைனவைரயும் அைமதிப்படுத்தி, "இந்தச் 
சைபயில் இருப்ேபாேர, ஆதரவற்று அழுது ெகாண்டிருக்கும் 
திெரௗபதி ஒரு ேகள்விையக் ேகட்டிருக்கிறாள் .நீங்கள் யாரும் 
பதிலளிக்கவில்ைல .இது ேபான்ற நடத்ைதயால் அறமும் 
அறெநறிகளும் தண்டிக்கப்படுகின்றன .ெநருப்பால் 
உட்ெகாள்ளப்பட்டவன் ேபால, துயரத்துக்கு ஆட்பட்ட மனிதன் நல்ல 
மனிதர்களின் சைபைய அணுகுகிறான் .அந்தச் சைபயில் 
இருப்பவர்கள் அந்த ெநருப்ைபத் தணித்து, அவைன உண்ைமயாலும் 
அறெநறிகளாலும் குளிரச் ெசய்வர். பாதிக்கப்பட்ட மனிதன் 
சைபயாrடம் அறெநறி வழங்கும் தனது உrைமகள் பற்றி 
ேகட்கிறான். அப்ேபாது அந்தச் சைபயில் இருப்ேபார் விருப்பாலும் 
ேகாபத்தாலும் உந்தப்படாமல் அந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் அளிக்க 
ேவண்டும். 
 
 மன்னர்கேள, விகர்ணன் அவனது ஞானத்துக்கும் நீதிக்கும் 
தகுந்தவாறு அந்தக் ேகள்விக்கு பதிலளித்திருக்கிறான் .நீங்கள் 
சrயாக நிைனப்பைத நீங்களும் பதிலாகச் ெசால்ல ேவண்டும். 
அறெநறிகளின் விதிகைள அறிந்து, ஒரு சைபயில் கலந்து ெகாண்டு, 
ஒரு ேகள்விக்கு பதில் அளிக்காமல் {ெமௗனமாக} இருப்பது என்பது 
பாதி ெபாய்க்கு சமமாகும். மறுபுறம் அறெநறிகளின் விதிகைள 
அறிந்த ஒருவன் ஒரு சைபயில் ேசர்ந்து ெபாய்யான பதிைலச் 
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ெசான்னால், நிச்சயமாக ெபாய் ெசான்ன பாவம் அவைனச் சாரும் .
பைழய வரலாற்றில் உள்ள அங்கிரசின் மகனான பிரகலாதனின் 
கைதைய கற்றவர்கள் ேமற்ேகாளாகக் காட்டுவார்கள். 
 
 பழங்காலத்தில் ைதத்தியர்களின் தைலவனாக பிரகலாதன் 
என்ற ெபயrல் ஒருவன் இருந்தான் .அவனுக்கு விேராசனன் என்ற 
ெபயர் ெகாண்ட ஒரு மகன் இருந்தான், அந்த விேராசனன் தனக்கு 
ஒரு மணமகைள அைடவதற்காக அங்கிரசின் மகனான 
சூதன்வானிடம் சண்ைடயிட்டான் .அந்த மணமகைள அைடவதன் 
ெபாருட்டு அவர்கள் இருவரும் தங்கள் உயிைரப் பணயம் ைவத்து, 
"நான்தான் ெபrயவன், நான்தான் ெபrயவன் "என்று ெசான்னார்கள் 
என்று ேகள்விப்படுகிேறாம் .அவர்கள் இப்படி ஒருவருக்ெகாருவர் 
சண்ைடயிட்டுக் ெகாண்ட பிறகு, அவர்கள் இருவரும் பிரகலாதைன 
நடுவராகக் ெகாண்டு தங்கள் இருவருக்குள்ளும் ஒரு 
தரீ்மானத்திற்கு வர முடிவு ெசய்தனர் .அவர்கள் அவனிடம் 
{பிரகலாதனிடம்}, "எங்கள் இருவrல் )மற்றவனுக்கு (யார் 
ெபrயவன்? இந்தக் ேகள்விக்கு விைட பகரும் .ெபாய் ெசால்லாதரீ் "
என்றனர். 
 
 இந்த சண்ைடயால் அச்சமைடந்த பிரகலாதன் தனது 
பார்ைவைய சூதன்வானிடம் ெசலுத்தினான் .யமனின் கதாயுதத்ைதப் 
ேபால ேகாபத்தால் எrந்து ெகாண்டிருந்த சூதன்வான், அவனிடம் 
{பிரகலாதனிடம்}, "நீர் தவறாக விைடயளித்தாேலா, அல்லது 
விைடயளிக்காமல் இருந்தாேலா உமது தைல இடிதாங்கியின் 
{இந்திரனின்} இடியால் நூறு துண்டுகளாகச் சிதறிப் ேபாகும் "
என்றான் .சூதன்வானால் இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட அந்த ைதத்தியன் 
{பிரகலாதன்}, அத்திமர இைல ேபால நடுங்கி, ஆேலாசைனக்காக 
ெபரும் சக்தி வாய்ந்த காசியபrடம் ெசன்றான். 
 
 பிரகலாதன், "ஓ சிறப்பும் ேமன்ைமயும் வாய்ந்தவேர, 
ேதவர்கைளயும், அசுரர்கைளயும், பிராமணர்கைளயும் வழிநடத்த 
ேவண்டிய அறெநறிகளின் விதிகைள நன்கு அறிந்தவர் நீர் .
இருப்பினும், கடைமயின் படி பார்த்தால் இந்தச் சூழ்நிைல ெபரும் 
சிரமம் ெகாண்டதாக இருக்கிறது .நான் உம்மிடம் ஒன்று 
ேகட்கிேறன் .ஒருவனிடம் ேகள்வி ேகட்ட பிறகு, அவன் 
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பதிலளிக்கவில்ைல என்றாேலா, தவறாக பதிலளித்தாேலா அவன்  
எந்த உலகங்கைள அைடவான்?" என்று ேகட்டான். 
 
 காசியபர், "பதிைல அறிந்தும் ஒருவன் சபலத்தாேலா, 
ேகாபத்தாேலா அல்லது பயத்தாேலா விைடயளிக்கவில்ைல 
என்றால், அவன் தன் மீது வருணனின் ஆயிரம் சுருக்குகைளப் 
{சுருக்கு கயிறு} ேபாட்டுக் ெகாள்கிறான் .விழியாேலா காதாேலா 
ஒரு காrயத்ைத சாட்சியாக நின்று அறிந்தவன், ெபாறுப்பில்லாமல் 
ேபசினால், அவனும் தன்ேமல் ஆயிரம் வருண சுருக்குகைள 
{வருணபாசங்கைள} மாட்டிக் ெகாள்கிறான் .ஒரு முழு வருடத்தின் 
முடிவில் அச்சுருக்குகளில் ஒன்று தளரும் .ஆைகயால், அறிந்தவன், 
உண்ைமைய மைறக்காமல் ேபச ேவண்டும் .அறம் பாவத்தால் 
{என்ற கைணயால்} துைளக்கப்பட்டு ஒரு சைபைய அைடந்தால், 
அந்தக் கைணைய அகற்ற ேவண்டியது அந்தச் சைபயில் இருக்கும் 
அைனவrன் கடைமயாகும் .அல்லது அவர்கேள அந்த அந்தப் 
பாவத்தால் துைளக்கப்படுவார்கள். 
 
 ஒரு சைபயில் உண்ைமயில் கண்டிக்கப்பட ேவண்டிய ெசயல் 
கண்டிக்கப்படவில்ைல என்றால், அந்தச் ெசயலில் இருக்கும் பாதி 
{½} பாக  பாவம் அந்த சைபக்குத் தைலைம தாங்குபவைனச் சாரும். 
கால் {¼} பாக பாவம் கண்டிக்கத்தக்க படி நடந்து ெகாண்டவனுக்கும், 
கால் {¼} பாக பாவம் அங்கிருந்த மற்றவர்கைளயும் சாரும் .
மறுபுறம், அந்த சைபயில், கண்டிக்கப்பட ேவண்டியவன் 
கண்டிக்கப்பட்டால், அந்த சைபக்குத் தைலைம தாங்குபவன் எல்லா 
பாவங்களில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டவனாகிறான் .மற்ற சைப 
உறுப்பினர்களுக்கு எந்தப் பாவமும் ேசருவதில்ைல. குற்றம் 
புrந்தவன் மட்டுேம அந்தச் ெசயலுக்குப் ெபாறுப்பாளி ஆவான். 
 
 ஓ பிரகலாதா, நீதி குறித்துக் ேகட்கப்படும்ேபாது தவறாக 
விைட ெசால்பவர்கள், தங்களிலிருந்து ஏழு தைலமுைறயினர் 
மற்றும் தங்களுக்கு முந்ைதய ஏழு தைலமுைறயினர் ெசய்த 
அறச்ெசயல்கைள அழிக்கின்றனர் . ெசல்வத்ைத இழந்தவன், மகைன 
இழந்தவன், கடனாளி, உடனிருந்தவர்களிடம் இருந்து 
பிrக்கப்பட்டவன், கணவைன இழந்த ெபண், மன்னனின் 
ஆைணக்ேகற்ப எல்லாவற்ைறயும் இழந்தவன், மலட்டுப் ெபண், 
புலியால் விழுங்கப்பட்டவன், சக்காளத்தியாக இருப்பவள், ேபாலி 
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சாட்சியால் ெசாத்த இழந்தவன் ஆகிேயாrன் துயரங்கள் அைனத்தும் 
ஒன்ேற என்று ேதவர்களால் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது .ெபாய் 
ேபசுபவன் இந்த பலதரப்பட்ட துயரங்கைளயும் அனுபவிப்பான். 
 
 ஒரு மனிதன் ஒரு காrயத்ைதப் பார்த்ேதா அல்லது ேகட்ேடா 
புrந்து ெகாண்டு அந்த காrயத்தின் சாட்சியாகிறான் .ஆைகயால், 
ஒரு சாட்சியானவன் எப்ேபாதும் உண்ைமையேய ேபச ேவண்டும் .
உண்ைம ேபசும் சாட்சி தனது அறத்தகுதிகைளயும் உலகம் சார் 
உைடைமகைளயும் இழப்பதில்ைல "என்றார் {காசியபர்}. 
 
 காசியபrன் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட பிரகலாதன், தனது 
மகனிடம் {விேராசனனிடம்}, "சூதன்வான் உன்ைனவிடப் ெபrயவன், 
(அவனது தந்ைத( அங்கிரஸ் என்ைனவிடப் ெபrயவர். சூதன்வானின் 
தாயும், உனது தாையவிட ெபrயவள் .ஆைகயால், ஓ விேராசனா, 
இந்த சூதன்வாேன உனது வாழ்வின் தைலவனாவான் "என்றான் .
பிரகலாதனின் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட சூதன்வான், "உனது 
மகன் மீதிருக்கும் பாசத்தால் மாறி நடக்காமல், நீ அறத்ைதக் 
ைகக்ெகாண்டதால், உனது இந்த மகன் {விேராசனன்} ஆயிரம் 
வருடங்களுக்கு வாழட்டும் என்று நான் ஆைணயிடுகிேறன் "
என்றான் {சூதன்வான்}. 
 
 விதுரன் ெதாடர்ந்தான், "ஆைகயால் இந்தச் சைபயில் இருக்கும் 
அைனவரும் இந்த உயர்ந்த அற உண்ைமகைளக் ேகட்டு, திெரௗபதி 
ேகட்ட ேகள்விக்கு என்ன பதில் ெசால்வது என்பைதச் சிந்திக்கட்டும் "
என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "விதுரனின் வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்த அந்தச் சைபயில் இருந்த மன்னர்கள் ஒரு 
வார்த்ைதயும் ேபசவில்ைல .இருப்பினும், கர்ணன் மட்டும் 
துச்சாசனனிடம் "இந்தப் பணிப்ெபண் கிருஷ்ைணைய 
{திெரௗபதிைய} உள் அைறகளுக்கு அைழத்துச் ெசல்" என்றான் .
இதன் காரணமாக, துச்சாசனன் பார்ைவயாளர்கள் முன்னிைலயில் 
ஆதரவற்று நாணத்துடன், தனது தைலவர்களான பாண்டவர்கைளக் 
கண்டு பாவமாக அழுது ெகாண்டிருந்த திெரௗபதிைய இழுக்க 
ஆரம்பித்தான். 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

மன்னர்களிடமும், ெகௗரவர்களிடமும் திெரௗபதி ேகள்வி ேகட்பது; பஷ்மர் ீ
பதில் உைரக்க இயலாது என்றும், இந்தக் ேகள்விக்கு பதிைல யுதிஷ்டிரேன 
ெசால்ல ேவண்டும் என்றும் ெசால்வது...  

 
 திெரௗபதி ெசான்னாள் "மனிதர்களில் ேமாசமானவேன, தயீ 
மனதுைடய துச்சாசனா சற்று ெபாறு .உயர்ந்த கடைமயான ஒரு 
ெசயைல நான் ெசய்ய ேவண்டும் .நான் இதுவைர அைதச் 
ெசய்யவில்ைல .இந்தப் பாவியின் {துச்சாசனனின்} பலம் நிைறந்த 
கரங்களால் வலுக்கட்டாயமாக இழுக்கப்படுவதால், நான் எனது 
உணர்வுகைள இழந்ேதன். நான் இந்த குருக்களின் சைபயில் 
இருக்கும் மrயாைதக்குrய ெபrேயார்கைள வணங்குகிேறன். இைத 
நான் முன்கூட்டி ெசய்யாததால் அது எனது தவறாகாது "என்றாள். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற 
திெரௗபதி, இப்படி நடத்தப்படுவதற்கு உrயவள் 
இல்ைலெயன்றாலும், முன்ைபக் காட்டிலும் அதிக பலத்துடன் 
இழுக்கப்பட்டு, தைரயில் விழுந்து, அந்தக் குருக்களின் சைபயில் 
இப்படி அழுதாள். 
 
 "அந்ேதா {ஐேயா}, இதற்கு முன்பு ஒேர ஒரு முைறதான், 
அதுவும் *சுயம்வரத்தின் ேபாதுதான், சைபயில் கூடியிருந்த 
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மன்னர்களால் பார்க்கப்பட்ேடன் .அதன் பிறகு ரு முைற கூட நான் ஒ  
பார்க்கப்பட ைல .நான் இன்று இந்தச் சைபயின் முன்னாள் வில்
அைழத்து வரப்பட்டிருக்கிேறன் .முன்பு அ ண்மைனயில் ர
இருந்தேபாது காற்றும் சூrயனும் கூட கண்டிராத ஒருத்தி, ஒரு 
கூட்டத்தின் பார்ைவக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டாள்.  
 
 அந்ேதா அரண்மைனயில் இருந்தேபாது எவ க் காற்று , ைள
தணீ்டினால் கூட பாண்டுவின் மகன்களுக்கு துயரத்ைதக்  
ெகாடுக்குேமா, அவேள இன்று பாண்டவர்களால் துன்பப்பட்டு, 
இந்தப் பாவியால் பற்றி இழுத்தவரப் பட்டிருக்கிறாள்.  
 
 அந்ேத ந்தக் ெகௗ ள், இந்த நிைலக்குத் தகாத தங்கள் ா, இ ரவர்க
மருமகள், அவர்கள் முன்பும் பாதிக்கப்படுவைதப் 
ெபாறுத்திருக்கின்றனர். காலங்கள் இைணப்பிலிருந்து அப்பாற்பட்டு 
ேபானதாகத் ெதrகிறது {விபrத காலெமன்று நிைனக்கிேற  என்று ன்
ம.வ.ீரா பதிப்பு ெசால்கிறது}. **உயர் பிறப்பு பிறந்தும், கற்புடன் 
இருந்தும், நான் இந்த ெபாது சைபக்கு வலுக்கட்டாயமாக அைழத்து 
வரப்பட்ேடன் என்பைதவிட ேவறு என்ன துயரம் எனக்கு ேவண்டும்? 
எதற்காக இந்த மன்னர்கள் அறியப்பட்டிருக்கின்றனேரா, அந்த அறம் 
எங்ேக?  
 
 பழங்காலத்தின் னர்கள், தாங்கள் மணந்த மைனவிகைள மன்
ெபாது சைபக்கு அைழத்து வருவதில்ைல என்று 
ேகள்விப்படுகிேறாம் .அந்ேதா, என்றுமழியாத அந்தப் பழக்கங்கைள 
ெகௗரவrடம் இரு து மைறந்ேத ேபாய்விட்டது .இல்ைலெ ன்றால், ந் ய
பாண்டவர்களின் க புள்ள மைனவியும், பிrஷாதன் மகனின் ற்
{திருஷ்டத்யும்னன்} தங்ைகயும், வாசுேதவன் {கிருஷ்ணனின்} 
ேதாழியுமான நான், இந்தச் சைபயின் முன்னிைலயில் ெகாண்டு 
வரப்பட்டது எவ்வாறு? 
 
 ெகௗரவர்கேள, நான், நீதிமானான மன்ன  யுதிஷ்டிரன் ன்
மணந்த மைனவி, இம்மன்னன் {யுதிஷ்டிரன்} பிறந்த அேத  
புகழ்ெபற்ற {க்ஷத் ிrய} குலத்திேலேய நானும் பிறந்ேதன் .நான் த
பணிப்ெபண்ணா? அல்லது ேவறா என்று இப்ேபாது னக்குச் எ
ெசால்லுங்கள் .நான் உங்கள் பதிைல மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக் 
ெகாள்கிேற . குருக்களின் யைர அழிக்க வந்த இந்தப் பாதகன் ன் ெப
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என்ைனக்  துன்புறுத்துகிறான் .ெகௗரவர்கேள, கடுைமயாகத்
இனிேமலும் என்னால் தாங்க முடியாது . ன்னர்கேள, நான் ம
ெவல்லப்பட்ேடனா, ெவல்லப்படவில்ைலயா என்பைத அறிந்து 
ெகாள்ள விரும்புகிேறன் .அது என்னவாக இருப்பினும் நான் உங்கள் 
தரீ்ப்ைப ஏற்றுக் ெகாள்கிேறன் "என்றாள் {திெரௗபதி}. 
 
 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட பஷ்மர்ீ , "ஓ அருளப்பட்டவேள, 
அறத்தின் பாைத நுட்பமானது என்று நான் ஏற்கனேவ ெசான்ேனன் .
இந்த உலகத்தின் சிறந்த ஞானியும் அைத { றத்ைதப்} புrந்து  அ
ெகாள்வதில் எப்ேபாதும் ேதால்வியுறுகிறான். உலகத்தில் பலம் 
வாய்ந்த னிதன் எைத றம் என்று நிைனக்கிறாேன  உண்ைம ம அ  ா,
ேவறாக இருப்பினும், அைதேய மற்றவர்களும் அறமாகக் 
கருதுகின்றனர். , பலவனீமான மனி ன் எைத அ மாகக் ஆனால் த ற
கருதுகிறாேனா அது உயர்ந்த றமாக இருப்ப ம், அைத அ ினு
எள்ளளவும் கருத மாட்டார்கள் ஈடுபட்டி க்கும் ிஷயத்தின் . ரு வ
முக்கியத்துவத்தாலும், அதன் சிக்கல் மற்றும் நுட்பமான 
தன்ைமயாலும், நீ ேகட்கும் ேகள்விக்குத் தரீ்மானமான பதிைல 
என்னால் ெசால்ல இயலவில்ைல.  
 
 இருப்பினும், அைனத்துக் குருக்களும் ேபராைசக்கும் 
முட்டா தனத்துக்கு அடிைமயாகிவிட்டார்கள் என் து நிச்சயம் . ள் ம் ப
நமது குலத்தின் அழிவு ெவகு தூரத்தில் இல்ைல .ஓ 
அருளப்பட்டவேள {திெரௗபதிேய}, நீ மருமகளாக நுைழந்திருக்கும் 
குடும்பம் எப்படிப்பட்டெதனில், தக் குடும்பத்தில் பி தவர்கள், அந் றந்
எவ்வளவுதான் துன்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டாலும், அவர்கள் 
அறத்திலிருந்தும் ெநறிகளிலிருந்தும் வழுவுவதில்ைல .ஓ பாஞ்சால 
இளவரசி {திெரௗபதி}, நீ இவ்வளவு துயரப்படும்ேபாதும், உனது 
பார்ைவ அறத்திலும் அறெநறியிலும் நிைறத்திக்கும் உனது நடத்ைத 
உனக்கு தகுதியுைடயேத. அறெநறிகைள அறிந்த துேராணர் மற்றும் 
இங்கிருக்  பல முதியவர்கள், தங்க தைலைய தாங்கப் கும் ள் த் ெ
ேபாட்டு இறந்தவர்கள் ேபால உயிரற்ற உடலாக 
அமர்ந்திருக்கின்றனர் .இருப்பினும், இந்தக் ேகள்விக்கு பதில் 
ெசால்லும் அதிகாரம் உைடயவன் யுதிஷ்டிரன் என்ேற எனக்குத் 
ெதrகிறது. ந ெவல்லப்பட்டாயா ெவல்லப்படவில்ைலயா என்பைதத் ீ 
தரீ்மானிக்க ேவண்டியவன் அவேன {யுதிஷ்டிரேன}", என்றார் 
{பஷ்மர்ீ }. 
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******************************************************************** 

*சுயம்வரத்தின் ேபாதுதான், சைபயில் கூடியிருந்த 
மன்னர்களால் பார்க்கப்பட்ேடன். அதன் பிறகு ஒரு 
முைற கூட நான் பார்க்கப்படவில்ைல.  
 
ேமலும் விபரங்களுக்கு பார்க்க:  
சுயம்வர அரங்கிற்கு வந்தாள் திெரௗபதி  - !ஆதிபர்வம் பகுதி 187 
 
 
 

 
**உயர் பிறப்பு பிறந்தும், 
பார்க்க:  
திருஷ்டத்யும்னன் மற்றும் திெரௗபதி பிறப்பு - 
ஆதிபர்வம் பகுதி 169 
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எங்கள் அண்ணன் எங்கள் தைலவன் |  
213சபா பர்வம் - பகுதி 69  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

திெரௗபதியின் ேகள்விகளுக்கு அச்சைப பதில் ெசால்லாததுது; துrேயாதனன், 
திெரௗபதியிடம் தனது கணவன்மார்கள் யுதிஷ்டிரைனத் தங்கள் தைலவன் 
இல்ைல என்று ெசால்லட்டும், உன்ைன அடிைம வாழ்வில் இருந்து 
விடுவிக்கிேறன் என்று கூறல்; பமன் யுதிஷ்டிரன் எங்கள் தைலவேன என்று ீ
கூறல்...  
 

 
ைவசம்பாயணர் ெசான்னார் 
"துrேயாதனன் மீதிருந்த 
பயத்தால், ெபண் 
விரலடிப்பான் பறைவ {Female 
Osprey} , பாவமாக ேபால
அழுதுெகாண்டு திரும்பத் 
திரும்பக் க்ைக ைவத்த  ேகாr
திெரௗபதிையக் கண்டும், 
அந்தச் சைபயில் இருந்த 
மன்னர்கள் யாரும் 
நன்ைமயாகேவா 
தைீமயாகேவா ஒரு  
வார்த்ை ேபசவில்ைல. தயும் 
அந்த மன்னர்களும், அவர்களின் கன்களும் ேபரன்களும் ம
அைமதியாக இருப்பைதக் கண்ட திருதராஷ்டிரனின் மகன் 
{துrேயாதனன்}, ெமல்லச் சிrத்து, பாஞ்சால மன்னன் {துருபதன்} 
மகளிடம் {திெரௗபதியிடம்}, "ஓ யக்ஞேசனி, நீ ேகட்டிருக்கும் ேகள்வி 
உனது கணவர்களான ெபரும் பலம் வாய்ந்த பமன்ீ , அர்ஜுனன், 
நகுலன், சகாேதவன் ஆகிேயாைரச் சார்ந்து இருக்கிறது .அவர்கேள 
{பாண்டவர்கேள} உனது ேகள்விக்கு பதிலளிக்கட்டும். 
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 ஓ பாஞ்சாலி, அவர்கள் 
{பாண்டவர்கள்} உனக்காக, இந்த மதிப்பு 
மிக்க மனிதர்களின் முன்னிைலயில் 
யுதிஷ்டிரன் தங்கள் தைலவன் இல்ைல 
எனத் தரீ்மானித்து, நீதிமானான மன்னன் 
யுதிஷ்டிரைனப் ெபாய்யனாக ஆக்கட்டும் .
பிறகு நீ இந்த அடிைம நிைலயில் இருந்து 
விடுவிக்கப்படுவாய் .தர்மனின் இந்த 
சிறப்புமிகுந்த மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, 
எப்ேபாதும் அறம் சார்ந்து இருப்பவன் .

இந்திரைனப் ேபால இருக்கும் அவேன {யுதிஷ்டிரேன} உனக்குத் 
தான் தைலவனா இல்ைலயா என்று தரீ்மானிக்கட்டும் .அவனது 
{யுதிஷ்டிரனது} வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு, நீ பாண்டவர்கைளேயா 
அல்லது எங்கைளேயா தாமதமில்லாமல் ஏற்றுக் ெகாள். 
உண்ைமயில், இந்தச் சைபயில் இருக்கும் ெகௗரவர்கள் அைனவரும் 
உனது துயரம் எனும் கடலில் மிதந்து ெகாண்டிருக்கின்றனர். 
துரதிர்ஷ்டசாலிகளான உனது கணவர்கைளக் கண்டு, 
ெபருந்தன்ைமயுடன் இருக்கும் அவர்களால் {சைபேயார்களால்} 
உனது ேகள்விக்கு பதிலளிக்க இயலவில்ைல "என்றான் 
{துrேயாதனன்}. 

 

English : Osprey 
Scientific Name : Pandion haliaetus 

விரலடிப்பான் பறைவ 

 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "குரு மன்னனின் 
{துrேயாதனனின்} வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, அந்த சைபயில் 
இருந்தவர்கள் சத்தமாகப் பாராட்டினார்கள் .அங்கீகrக்கும் 
வைகயில் கூச்சலிட்டு, தங்கள் கண் மற்றும் உதட்டு அைசவுகளால் 
ஒருவருக்ெகாருவர் குறிப்பால் ேபசிக்ெகாண்டனர் .ேமலும், 
அவர்களில் சிலrடம் இருந்து "ஓ", "ஐேயா "என்ற குரல்கள் ேகட்டன .
மகிழ்ச்சிகரமான துrேயாதனனின் வார்த்ைதகளால், அங்கிருந்த 
)அவைனச் சார்ந்த (ெகௗரவர்கள், மிக மகிழ்ச்சியைடந்தனர். அந்த 
மன்னர்கள் தங்கள் முகங்கைள அறத்தின் விதிகைள அறிந்த 
யுதிஷ்டிரன் பக்கம் திருப்பி, அவன் {யுதிஷ்டிரன்} என்ன 
ெசால்லப்ேபாகிறான் என்று ஆவலாகப் பார்த்தனர் .அந்த சைபயில் 
இருந்த அைனவரும், ேபார்க்களத்தில் ேதாற்காத பாண்டுவின் 
மகனான அர்ஜுனன் என்ன ெசால்வான் என்றும், பமேசனன் என்ன ீ
ெசால்வான் என்றும், இரட்ைடயர்கள் என்ன ெசால்வார்கள் என்றும் 
ேகட்க ஆவலாக இருந்தனர் .அங்ேக ேகட்ட பல குரல்களின் 
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ஹூங்காரம் நின்றதும், பமேசனன்ீ , சந்தனம் பூசிய தனது 
பலம்வாய்ந்த நன்கு அைமந்த கரங்கைள ஆட்டி, "எங்கள் 
அண்ணனாகிய இந்த நீதிமானான உயர் ஆன்ம மன்னன் 
யுதிஷ்டிரன், எங்களுக்கு தைலவனாக இல்ைலெயனில், நாங்கள் 
இந்த குருக்கள் குலத்ைத )இைவ அைனத்திற்காகவும் (
மன்னித்திருக்கேவ மாட்ேடாம் .எங்களது எல்லா அறம் மற்றும் 
தவத்தகுதிகள் அைனத்திற்கும், ஏன் எங்கள் உயிர்களுக்கும் கூட 
அவேர {யுதிஷ்டிரேர} தைலவர். அவர் தான் ெவல்லப்பட்டதாகக் 
கருதினால், நாங்கள் ெவல்லப்பட்டவர்கேள .அது 
அப்படியில்ைலெயனில், இந்தப் பூமிையத் தங்கள் பாதங்களால் 
ெதாடும் எந்த உயிrனமும், பாஞ்சால இளவரசியின் கூந்தைலத் 
ெதாட்ட பிறகு, என்னிடம் இருந்து உயிருடன் தப்ப முடியாது .
அறத்தின் முடிச்சுகளால் கட்டப்பட்டு, எங்கள் அண்ணன் 
{யுதிஷ்டிரன்} மீதிருக்கும் மrயாைதயாலும், அைமதியாக 
இருக்குமாறு அர்ஜுனன் ெதாடர்ந்து ேகட்டுக் ெகாள்வதாலும், நான் 
எந்தப் பயங்கரத்ைதயும் ெசய்யவில்ைல. எனினும் நீதிமானான 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன் கட்டைளயிட்டால், சிறு விலங்குகைள சிங்கம் 
ெகால்வைதப் ேபால, வாளின் ேவைலைய எனது அைறகளால் 
{Slaps} ெசய்து, திருதராஷ்டிரrன் இந்தக் ேகடுெகட்ட மகன்கைளக் 
ெகால்ேவன்" என்றான் {பமன்ீ }. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபசிய 
பமனிடம்ீ , பஷ்மர்ீ , துேராணர், விதுரர் ஆகிேயார், "ஓ பமாீ , 
ெபாறுத்திரு. எல்லாம் உன்னால் சாத்தியமாகும்" என்றனர். 
 
********************************************************************* 
குறிப்பு: 
பகைட ஆட்டம் : இரண்டு பகைட ஆட்டங்களும் சர்வதாr வருடம் ஆவணி 
மாத ேதய்பிைற 3ம் நாள் முதல் 7ம் நாள் வைர நைடெபற்றது. யுதிஷ்டிரனுக்கு 
அப்ேபாது வயது 76 வருடம் 10 மாதம் 2 நாள். 
 
 
பகைட ஆட்டம் நைடெபற்றேபாது   
 
யுதிஷ்டிரனுக்கு வயது  : 76  
பமனுக்கு வயது ீ        : 75  
அர்ஜுனனுக்கு வயது    :74  

நகுல சகாேதவர்களுகு  : 73  
துrேயாதனனுக்கு வயது :75  
கர்ணனுக்கு வயது      : 92  
கிருஷ்ணனுக்கு வயது  : 74 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

கர்ணன் ேமலும் திெரௗபதிைய அவமதிப்பது; பமன்ீ  ேகாபம் ெகாள்வது; 
அர்ஜுனன் பதில் ெசால்வது; தயீ சகுனங்கைள விதுரரும் காந்தாrயும் 
உணர்ந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு உணர்த்துவது; திருதராஷ்டிரனிடம் இரண்டு 
வரங்கள் ேகட்டு திெரௗபதி பாண்டவர்கைள மீட்பது...  
 

 
 
 கர்ணன் ெசான்னான், "இந்தச் சைபயில் உள்ள அைனவrலும், 
பஷ்மர்ீ , விதுரர், மற்றும் குருக்களின் ஆசான் )துேராணர் (ஆகிேயார் 
சுதந்திரமானவர்களாகத் ெதrகிறது .ஏெனன்றால் இவர்கள்தான் 
எப்ேபாதும் தங்கள் தைலவைன {திருதராஷ்டிரைன} துன்மார்க்கன் 
ேபாலப் ேபசி, எப்ேபாதும் அவைரக் கண்டித்து, எப்ேபாதும் அவரது 
{திருதராஷ்டிரrன்} வளைமைய விரும்புவதில்ைல .ஓ சிறந்தவேள 
{திெரௗபதிேய}, ஓர் அடிைம, அவனது மகன் மற்றும் அவனது 
மைனவி ஆகிேயார் சுதந்திரமில்லாதவர்கள் .அவர்கள் {அடிைமகள்} 
ெசல்வம் சம்பாதிக்க முடியாது .அப்படிேய சம்பாதித்தாலும் அது 
அவர்கள் தைலவருைடயது .தனது கணக்கில் ஒரு உைடைமையயும் 
ேசர்த்துக் ெகாள்ள முடியாத ஒரு அடிைமயின் {யுதிஷ்டிரனின்} 
மைனவி நீ .மன்னன் திருதராஷ்டிரனின் உள் அைறகளுக்குச் 
ெசன்று, அங்கிருக்கும் மன்னrன் உறவினர்களுக்குப் பணிவிைட 
ெசய் .அதுேவ சrயான காrயம் என்று நாங்கள் வழிகாட்டுகிேறாம்.  
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 ஓ இளவரசி {திெரௗபதி}, திருதராஷ்டிரrன் அைனத்து 
மகன்களும் தான் இப்ேபாது உனக்குத்  தைலவர்கள், பிருைதயின் 
{குந்தியின்} மகன்கள் அல்ல. ஓ அழகானவேள {திெரௗபதிேய}, 
உனக்கான கணவைன நீ இப்ேபாது ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள். அவன் 
உன்ைன சூதில் ைவத்தாடி அடிைமயாக்க மாட்டான் .ெபண்கள், 
குறிப்பாக அடிைமயாக இருப்பவர்கள் சுதந்திரமாகத் தனது 
கணவைரத் ேதர்ந்ெதடுக்கத் துணியும் ேபாது 
கண்டிக்கப்படுவதில்ைல .எனேவ, நீ அைதச் ெசய். நகுலன், 
பமேசனன்ீ , யுதிஷ்டிரன், சகாேதவன், அர்ஜுனன் ஆகிேயார் 
ெவல்லப்பட்டனர். ேமலும், ஓ யக்ஞேசனி {யக்ஞேசனன் {துருபதன்} 
மகேள திெரௗபதி} நீ இப்ேபாது அடிைமயாய் இருக்கிறாய் .
அடிைமயாக இருக்கும் உனது கணவர்கள் இனிேமலும் உனக்குத் 
தைலவர்களாகத் ெதாடர முடியாது .ஐேயா, பாஞ்சால மன்னன் 
துருபதன் மகைள {திெரௗபதிைய} இந்தச் சைபயின் முன்னால் 
பகைடப் பணயமாக ைவத்தாடிய பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்} வாழ்ைவயும், வரீத்ைதயும், ஆண்ைமையயும் 
பயனில்ைல என்று கருதவில்ைலயா?" என்று ேகட்டான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட 
ேகாபம் நிைறந்த பமன் துயரத்தால் ெபரும் மூச்சிைரத்தான்ீ . 
மன்னனுக்குக் {யுதிஷ்டிரனுக்குக்} கீழ்ப்படிந்து, அறம் மற்றும் 
கடைமயால் கட்டப்பட்டு, ேகாபத்தால் அைனத்ைதயும் தனது 
பார்ைவயால் எrத்து, "ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, இந்த சூத மகனின் 
{கர்ணனின்} வார்த்ைதகளால் எனக்குக் ேகாபம் வரவில்ைல, 
ஏெனன்றால் உண்ைமயிேலேய நாம் அடிைமத்தனத்திற்குள் 
நுைழந்துவிட்ேடாம் .ஆனால், நீ இளவரசிைய {திெரௗபதிையப்} 
பந்தயமாக ைவத்து விைளயாடவில்ைலெயனில் நமது எதிrகள் 
என்னிடம் இப்படிக் கூறியிருக்க முடியுமா?" என்று ேகட்டான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பமேசனனின்ீ  
இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட மன்னன் துrேயாதனன் அைமதியாக 
உணர்விழந்து இருந்த யுதிஷ்டிரனிடம், "ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரா}, 
பமன் அர்ஜுனன் ஆகிய இருவரும்ீ , இரட்ைடயர்களும் கூட உனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்றனர்) .திெரௗபதி ேகட்ட( ேகள்விக்கு நீ 
பதிலளி .கிருஷ்ைண {திெரௗபதி}  ெவல்லப்படவில்ைல என்று நீ 
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கருதுகிறாயா என்பைதச் ெசால் "என்றான் .குந்தியின் மகனிடம் 
{யுதிஷ்டிரனிடம்} இப்படிப் ேபசிய துrேயாதனன், ராைதயின் மகைன 
{கர்ணைன} ஊக்கவித்து பமைன அவமதிக்க விீ ரும்பி, வாைழ மரம் 
ேபாலவும், யாைனயின் துதிக்ைகையப் ேபாலவும் இருக்கும், 
அைனத்து அதிர்ஷ்ட குறிகளும், இடிையப் ேபான்ற பலமும் 
ெகாண்ட தனது இடது ெதாைடைய {ஆைட விலக்கித்} 
திெரௗபதியின் பார்ைவயில் படும்படி ெவளிக்காட்டினான். இைதக் 
கண்ட பமேசனன்ீ , தனது சிவந்த கண்கைள அகல விrத்து, 
அைனத்து மன்னர்களுக்கு மத்தியில் துrேயாதனனிடம் )கைண 
ேபான்ற வார்த்ைதகளால் (துைளப்பது ேபால, "ெபரும் ேமாதலில் 
இந்த உனது ெதாைடைய உைடக்கவில்ைலெயன்றால், 
விrேகாதரன் {பமன்ீ } தனது மூதாைதயர்களின் நல்லுலகத்ைத 
அைடயமாட்டான் "என்றான். ெகாழுந்துவிட்ெடrயும் மரத்தின் 
அைனத்துப் பகுதியிலிருந்தும் ெவளிப்படுவது ேபால, ேகாபம் 
நிைறந்த பமனின் அைனத்து உறுப்புகளில்ீ  இருந்தும் தபீ்ெபாறிகள் 
ெவளிப்பட்டன. 
 
 பிறகு விதுரன் அைனவrடமும், "பிரதபீrன் குல மன்னர்கேள, 
பமேசனனிடம்ீ  இருந்து எழும் ெபரும் அபாயத்ைதக் காணுங்கள். 
பாரதர்கைள விஞ்ச பயமுறுத்தும் இந்தப் ெபரும் ேமாதல் நிச்சயம் 
விதியால் அனுப்பப்பட்டது என்பைத அறிந்து ெகாள்ளுங்கள் .
திருதராஷ்டிரrன் மகன்கள், நிச்சயமாக, ஒவ்ெவாரு சrயான 
கருத்ைதயும் கருத்தில் ெகாள்ளாமல் சூதாடினார்கள் .அவர்கள் 
இப்ேபாதும் ஒரு {அரச குலத்ைதச் ேசர்ந்த} ெபண்மணிைய 
{திெரௗபதிையக்} குறித்து சர்ச்ைச ெசய்து வருகின்றனர் .நமது 
நாட்டின் ெசழிப்பு முடிவைடயும் தருவாயில் இருக்கிறது .அந்ேதா, 
ெகௗரவர்கள் இன்னும் பாவகர ஆேலாசைனகளில் ஈடுபட்டு 
வருகிறார்கள் .ெகௗரவர்கேள,  நான் அறிவிக்கப்ேபாகும் உயர்ந்த 
கட்டைளகைள உங்கள் மனதில் ெகாள்ளுங்கள் .அறத்துக்கு 
ெகாடுைம ெசய்தால், இந்த முழு சைபயும் மாசுபடும். யுதிஷ்டிரன், 
அவேன ெவல்லப்படுவதற்கு முன் அவைளப் {திெரௗபதிைய} 
பணயம் ைவத்திருந்தானானால், அவன் {யுதிஷ்டிரன்} நிச்சயமாக 
அவளது {திெரௗபதியின்} தைலவனாகக் கருதப்பட்டிருப்பான். எந்த 
ெசல்வத்ைதயும் ைவத்துக் ெகாள்ள முடியாத நிைலயில் இருக்கும் 
ஒருவன் எந்த ேநரத்தில் பணயம் ைவத்தாலும், அைத ெவல்வது 
என்பது கனவில் ெசல்வத்ைத ெவற்றிெகாள்வது ேபால ஆகும். 
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காந்தார மன்னனின் {சகுனியின்} வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட, இந்த 
சந்ேதகமற்ற உண்ைமயில் இருந்து வழீ்ந்துவிடாதரீ்கள் "என்றான் 
{விதுரன்}. 
 
 விதுரர் இப்படிப் ேபசுவைதக் ேகட்ட துrேயாதனன், "நான் 
பமன்ீ , அர்ஜுனன், இரட்ைடயர்கள் ஆகிேயார் வார்த்ைதகளுக்கு 
இணங்குகிேறன் .அவர்கள் யுதிஷ்டிரன் தங்கள் தைலவன் இல்ைல 
என்று ெசால்லட்டும். பிறகு, யக்ஞேசனி {திெரௗபதி} தனது அடிைம 
நிைலயில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவாள்" என்றான். 
 
 இைதக் ேகட்ட அர்ஜுனன், "குந்தியின் இந்த சிறப்பு வாய்ந்த 
மகனான, நீதிமானான மன்னன் யுதிஷ்டிரன், விைளயாட்டு 
ெதாடங்குவதற்கு முன்பு வைர நிச்சயம் எங்கள் தைலவராகேவ 
இருந்தார் .ஆனால், அவேர {யுதிஷ்டிரேர} தன்ைனத் ேதாற்ற பிறகு, 
அவர் யாருைடய தைலவர் என்று ெகௗரவர்கேள தரீ்மானித்துக் 
ெகாள்ளட்டும்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அந்த ேநரத்தில், 
திருதராஷ்டிரன் அரண்மைனயில் இருந்த ேஹாமம் ெசய்யும் 
அைறயில் {அக்னி ேஹாத்ர சாைலயில் என்கிறது ம.வ.ீரா .பதிப்பு} 
இருந்து ஒரு நr சத்தமாக ஊைளயிட்டது. ேமலும், ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, அப்படி நr ஊைளயிட்டைதத் ெதாடர்ந்து, கழுைதகள் 
கத்தின. எல்லா புறங்களில் இருந்தும் ெகாடும் பறைவகள் தங்கள் 
கதறல்களால் பதில் ெசால்லத் ெதாடங்கின .அைனத்ைதயும் அறிந்த 
விதுரன், சுவலனின் மகள் {காந்தாr} ஆகிய இருவரும் அந்தக் 
ெகாடும் சத்தத்தின் ெபாருைள உணர்ந்து ெகாண்டனர் .பஷ்மர்ீ , 
துேராணர், மற்றும் கற்ற ெகௗதமர் ஆகிேயார் சத்தமாக "சுவஷ்டி !
சுவஷ்டி "!{நல்லேத நடக்கட்டும்} என்றனர்.  
 
 பிறகு காந்தாrயும், கற்ற விதுரனும் இந்தப் பயங்கர 
சகுனத்ைதக் குறித்து அைனத்ைதயும் ெபரும் துயரத்துடன் 
மன்னனுக்குத் ெதrயப்படுத்தினர் .அதன்ேபrல் மன்னன் 
{திருதராஷ்டிரன்}, "தயீ மனம் ெகாண்ட துrேயாதனா, பாவி, 
குருக்களில் காைளயrன் மைனவிைய {திெரௗபதிைய}, குறிப்பாக 
அவர்கள் {பாண்டவர்கள்} மணந்த மைனவியான திெரௗபதிைய, 
இப்படி அவமதிப்பாகப் ேபசியதால், ஏற்கனேவ அழிவு 
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ஏற்பட்டுவிட்டது "என்று ெசால்லிய ஞானம் ெகாண்ட 
திருதராஷ்டிரன், தனது ஞானத்தின் துைண ெகாண்டு, தனது 
உறவினர்கைளயும், நண்பர்கைளயும் அழிவில் இருந்து காக்கும் 
ெபாருட்டு, பாஞ்சால இளவரசியான கிருஷ்ைணைய 
{திெரௗபதிையச்} சமாதானப் படுத்தத் ெதாடங்கினான் .அவளிடம் 
{திெரௗபதியிடம்} அந்த ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரன்}, "ஓ பாஞ்சால 
இளவரசி {திெரௗபதி}, என்னிடம் ஒரு வரம் ேகள் .கற்புள்ள அறம் 
சார்ந்த நீ, எனது மருமகள்களில் மூத்தவளாவாய் "என்றான். 
 
 திெரௗபதி, "ஓ பாரதகுலத்தின் காைளேய {திருதராஷ்டிரேர}, நீர் 
எனக்கு ஒரு வரம் அருளுவதாக இருந்தால், அைனத்துக் 
கடைமகளுக்கும் கீழ்ப்படியும், அழகான யுதிஷ்டிரர், 
அடிைமத்தனத்தில் இருந்து விடுதைல ெபறட்டும். ெபரும் மேனா 
சக்தி ெகாண்ட பிரதிவிந்தியைன {யுதிஷ்டிரன் மற்றும் 
திெரௗபதியின் மகைன}, அறியாத சிறுவர்கள் அடிைமயின் மகேன 
என அைழக்காதிருக்கட்டும். அவன் {பிரதிவிந்தியன்} இளவரசனாக 
இருப்பதால், அைனத்து மனிதர்களுக்கும் ேமன்ைமயானவனாக 
இருந்து, அைனத்து மன்னர்களாலும் வளர்க்கப்பட ேவண்டியவைன 
அடிைமயின் மகேன என்று அைழப்பது முைறயாகாது "என்றாள். 
 
 திருதராஷ்டிரன் அவளிடம் {திெரௗபதியிடம்}, "ஓ 
மங்களமானவேள, நீ ெசால்வது ேபாலேவ ஆகட்டும் .ஓ 
சிறந்தவேள, இன்னுெமாரு வரம் ேகள், நான் தருேவன். உனக்கு 
இரண்டாவது வரம் ெகாடுக்கச் ெசால்கிறது எனது மனம் .நீ ஒேர 
ஒரு வரம் ெபறக்கூடியவள் இல்ைல" என்றான். 
 
 திெரௗபதி, "ஓ மன்னா, பமேசனர்ீ , தனஞ்ெசயர் {அர்ஜுனர்}, 
இரட்ைடயர்கள் ஆகிேயார் தங்கள் ரதங்கள் மற்றும் விற்களுடன், 
கட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, தங்கள் சுதந்திரத்ைத மீண்டும் 
அைடயட்டும்" என்று ேகட்டாள். 
 
 திருதராஷ்டிரன், "ஓ அருளப்பட்ட மகேள, நீ விரும்பியவாேற 
ஆகட்டும், மூன்றாவது ஒரு வரம் ேகள், இரு வரங்கள் உனக்குப் 
ேபாதுமானதாக இல்ைல. அறம் சார்ந்த நடத்ைதயுைடய நீ, எனது 
மருமகள்களில் முதன்ைமயானவள் ஆவாய் "என்றான். 
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 திெரௗபதி, "ஓ மன்னர்களில் சிறந்தவேர, ஓ சிறந்தவேர, 
ேபராைச எப்ேபாதும் அறவழீ்ச்சிையக் ெகாண்டு வருகிறது .
மூன்றாவது வரம் ெபறும் தகுதி எனக்கு இல்ைல .ஆைகயால் நான் 
எதுவும் ேகட்கத் துணிய மாட்ேடன் .ஓ மன்னர்களுக்கு மன்னா, 
ைவசியன் ஒரு வரம் ேகட்கலாம் என்றும்; க்ஷத்திrயப் ெபண் இரு 
வரம் ேகட்கலாம் என்றும்; க்ஷத்திrய ஆண் மூன்று வரம் 
ேகட்கலாம் என்றும்; பிராமணன் நூறு வரம் ேகட்கலாம் என்றும் 
ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது. ஓ மன்னா, கட்டுப்பட்ட இழிந்த நிைலயில் 
இருந்து எனது கணவர்கள் விடுபட்டனர் .அவர்களின் 
அறச்ெசயல்களால் நாங்கள் ெசழிப்ைப அைடேவாம் "!என்றாள் 
{திெரௗபதிைய}. 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பாண்டவர்கள் திெரௗபதியால் பிைழத்தனர் என்று ெசால்லி கர்ணன் 
அவமதிப்பது; பமன் ேகாபம் ெகாள்வதுீ ; அர்ஜுனன் பதில் ெசால்வது; ேமலும் 
ேகாபம் ெகாண்ட பமைன யுதிஷ்டிரன் சாந்தப்படுத்தி திருதராஷ்டிரைனீ  
அணுகுவது...  
 

 
 
 கர்ணன் ெசான்னான், "இந்த உலகில் அழகுக்காக ெபயர்ெபற்ற 
எந்தப் ெபண்மணியும் )இந்த திெரௗபதையப் ேபால் (இதுேபான்ற 
ெசய்ைகையச் ெசய்து நாம் ேகள்விப்பட்டதில்ைல .பாண்டு மற்றும் 
திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் ேகாபத்தால் தூண்டப்பட்டிருக்கும் ேபாது, 
இந்த திெரௗபதி, பாண்டவர்களின் மீட்பர் ஆனாள் .உண்ைமயில், 
இந்த பாஞ்சால இளவரசி {திெரௗபதி}, படகில்லாமல் துன்பக்கடலில் 
மூழ்கிக்ெகாண்டிருந்த பாண்டுவின் மகன்களுக்கு படகாகி, 
அவர்கைளப் பாதுகாப்பாகக் கைரக்கு ெகாண்டு வந்து ேசர்த்தாள்" 
என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "குருக்களுக்கு மத்தியில், 
பாண்டுவின் மகன்கள் தங்கள் மைனவியால் காப்பாற்றப்பட்டனர் 
என்று ெசால்லப்பட்ட கர்ணனின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு ெபரும் 
துயரைடந்த ேகாபக்கார பமேசனன்ீ  (அர்ஜுனனிடம்(, "ஓ தனஞ்ெசயா 
{அர்ஜுனா}, சந்ததி, ெசயல்கள் {கர்மம்}, கல்வி {ஞானம்} ஆகிய 
மூன்று ஒளிகள் ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கிறது .இந்த 
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மூன்றிலிருந்துதான பைடப்புகள் பைடக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று 
ேதவலன் ெசால்லியிருக்கிறார் .இந்த உடைல விட்டு உயிர் ேபான 
பிறகு, அசுத்தமைடந்த இந்த உடல் , உறவினர்களால் 
ைகவிடப்படும்ேபாது, இந்த மூன்றும்தான் ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் 
{ஆத்மாவுக்கும்} ேசைவ ெசய்கிறது .ஆனால், நமக்குள் இருக்கும் 
அந்த ஒளி, நமது மைனவிைய அவமதிக்கும் இந்தச் ெசயலால் 
மங்குகிறது. ஓ அர்ஜுனா, இப்படி அவமதிக்கப்பட்ட மைனவியிடம் 
பிறக்கும் மகன், நமக்கு ேசைவ ெசய்வான் என்பது எப்படி 
நிச்சயமாகும்?" என்று ேகட்டான். 
 
 அர்ஜுனன், "ஓ பாரதா {பமாீ }, ேமன்ைமயான மனிதர்கள், 
தாழ்ந்த மனிதர்கள் கடுஞ்ெசாற்கைள உச்சrத்தாலும் 
உச்சrக்காவிட்டாலும் பதில் ேபசுவதில்ைல .சுயமாக 
மrயாைதையச் சம்பாதித்த மனிதர்கள், அவர்களுக்கு பதில் ெசால்ல 
முடியும் என்றாலும், எதிrகளின் எதிர் நடவடிக்ைககைள நிைனக்க 
மாட்டார்கள். மாறாக, அவர்களின் நற்ெசயல்கைளப் புைதயலாக 
நிைனப்பார்கள் "என்றான். 
 
 பமன்ீ , "ஓ மன்னா {யுதிஷ்டிரேர}, ேநரத்ைதக் கடத்தாமல் 
இங்ேக கூடியிருக்கும் எதிrகைள இப்ேபாேத, இந்த அரண்மைனக்கு 
ெவளியில், ெகான்று ேவேராடு அழித்து விடவா? இல்ைலெயன்றால், 
வார்த்ைதகளுக்கும் ஆைணக்கும் என்ன ேதைவ இருக்கிறது? நான் 
இப்ேபாது இவர்கைளக் ெகான்று விடுகிேறன், ஓ மன்னா, நீர் 
எதிrயில்லாம் இந்த ெமாத்த உலைகயும் ஆளும்" என்றான்.  
 
 இப்படிச் ெசான்ன பமன்ீ , ெதாடர்ச்சியாகத் தனது ேகாபப் 
பார்ைவையச் சுழலவிட்டு, தனது தம்பிகளுடன் கூடி தாழ்ந்த 
மிருகங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் சிங்கம் ேபால இருந்தான் .
ஆனால் நற்ெசயல்கைளேய ெசய்யும் அர்ஜுனன், முைறயிடும் 
ேதாற்றத்துடன் தனது அண்ணைனச் {பமைனச்ீ } சமாதானப்படுத்தத் 
ெதாடங்கினான். ெபரும் வரீமும் வலுத்த கரமும் ெகாண்ட அந்த 
வரீன் {பமன்ீ } ேகாபத்தால் எrயத் ெதாடங்கினான் .ஓ மன்னா 
{ஜனேமஜயா}, விrேகாதரனின் {பமனின்ீ } காதுகளில் இருந்தும் மற்ற 
புலன்களில் இருந்தும் ெநருப்பும், புைகயும், தபீ்ெபாறிகளும் 
ெவளிப்பட்டன .பிரளய கால யமைனப் ேபால அவனது புருவங்கள் 
ெநறித்து, அவனது முகத்ைதக் காணப் பயங்கரமாக இருந்தது. பிறகு 
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யுதிஷ்டிரன் அந்தப் பலம் வாய்ந்த வரீைன {பமைனத்ீ } தைட ெசய்து, 
தனது கரங்களால் கட்டி அைணத்து அவனிடம் {பமனிடம்ீ }, "இப்படி 
இருக்காேத. அைமதியுடனும் சமாதானத்துடனும் இரு "என்றான் .
ேகாபத்தால் கண்கள் சிவந்து இருந்த ெபரும் கரம் வாய்ந்தவைன 
அைமதிப்படுத்திய மன்னன் {யுதிஷ்டிரைன}, பிரார்த்திக்கும் 
வைகயில் தனது கரங்கைளக் கூப்பி, தனது ெபrயப்பா 
திருதராஷ்டிரைன அணுகினான். 
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இந்திரப்பிரஸ்தம் கிளம்பினர் பாண்டவர்கள் |  
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பாண்டவர்கள் திெரௗபதியால் பிைழத்தனர் என்று ெசால்லி கர்ணன் 
அவமதிப்பது; பமன் ேகாபம் ெகாள்வதுீ ; அர்ஜுனன் பதில் ெசால்வது; ேமலும் 
ேகாபம் ெகாண்ட பமைன யுதிஷ்டிரன் சாந்தப்படுத்தி திருதராஷ்டிரைன ீ
அணுகுவது...  
 

 
 
 யுதிஷ்டிரன் ெசான்னான், "ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, நீேர 
எங்கள் தைலவர் .நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று 
எங்களுக்குக் கட்டைளயிடும் .ஓ பாரதேர, நாங்கள் எப்ேபாதும் 
உமக்குக் கீழ்ப்படிந்ேத இருக்க விரும்புகிேறாம் "என்றான். 
 
 அதற்கு திருதராஷ்டிரன், "ஓ அஜாதசத்ரு {யுதிஷ்டிரா}, நீ 
அருளப்பட்டிரு .அைமதியுடனும் பாதுகாப்புடனும் நீ ெசல்லலாம் .நீ 
ெசன்று, உனது ெசல்வங்களுடன் கூடிய உனது நாட்ைட எனது 
உத்தரவின் ேபrல் ஆண்டுெகாள் .ஓ குழந்தாய், இந்தக் கிழவனின் 
உத்தரைவ உனது மனதில் ஏற்றுக் ெகாள் .நான் ெகாடுக்கும் 
ஆேலாசைனகள் அைனத்தும் உங்கள் நன்ைமக்கும் ேமன்ைமக்குேம 
ஆகும் .ஓ யுதிஷ்டிரா, ஓ குழந்தாய், அறத்தின் நுட்பமான பாைதைய 
நீ அறிவாய் .ெபரும் ஞானம் ெகாண்ட நீ, அடக்கத்துடன் 
ெபrேயார்களுக்காக காத்திருப்பவனாகவும் இருக்கிறாய். எங்ேக 
புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறேதா அங்ேக ெபாறுைம இருக்கிறது. 
ஆைகயால், ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, அைமதி ஆேலாசைனகைளத் 
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ெதாடர்ந்து ெசல் .ேகாடr மரத்தின் ேமேலதான் விழும், கல்லின் 
ேமல் அல்ல) .நீ அறிவுைர ஏற்பாய், துrேயாதனன் ஏற்கமாட்டான்.(  
 
 எதிrகளின் எதிர் நடவடிக்ைககைள நிைனத்துப் பாராமல் 
இருப்பவர்கள் சிறந்த மனிதர்கள் ஆவர் .நல்லவர்கள், பைகவர்களின் 
நற்ெசயல்கைள மட்டுேம நிைனத்துப் பார்ப்பர், தசீ்ெசயல்கைள 
அல்ல; எதிrகளின் நல்லைதேய பார், குைறகைளப் பார்க்காேத. 
அவர்களுடன் பைக ெகாள்ளாேத .தவிரவும் நல்லவர்கள், 
மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் நல்லைதச் ெசய்வார்கள் .
ஓ யுதிஷ்டிரா, மனிதர்களில் தாழ்ந்தவர்கேள சண்ைடயிடும் 
வைகயில் கடுஞ்ெசாற்கைளப் ேபசுவார்கள்; அேதேவைளயில் 
பாகுபாடு பார்ப்பவர்கள், அப்படிப் ேபசப்படும் வார்த்ைதகளுக்கு 
பதிலளிப்பார்கள் .நல்லவர்கள் தங்கள் உணர்வுகைளப் ேபால 
மற்றவர்கள் உணர்வுகைளயும் அறிவார்கள், ஆைகயால் அவர்கள் 
தசீ்ெசயல்கைள நிைனவுகூராமல் நற்ெசயல்கைளேய கருதிப் 
பார்ப்பார்கள். நீ இதுவைர மனைதக் கவரும் முகப் பாவத்துடன், 
அறம், ெசல்வம், இன்பம், முக்தி ஆகியவற்றின் வரம்புகைள 
மீறாமல், நல்ல மனிதனாக இருந்தாய் .ஓ குழந்தாய், 
துrேயாதனனின் கடுஞ்ெசாற்கைள மனதில் ைவத்துக் ெகாள்ளாேத .
நீ நல்லைதேய நிைனக்க விரும்பினால் உனது தாய் 
காந்தாrையயும் என்ைனயும் பார்.  
 
 ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, என்ைனப் பார், நான் இன்னும் 
உயிருடன் இருக்கும் கண்ணில்லாத முதிர்ந்த உனது தகப்பன் .
நண்பர்கைளக் காணவும், எனது பிள்ைளகளின் பலத்ைதயும் 
பலவனீத்ைதயும் காணவும் கூடிய ெகாள்ைக ேநாக்கத்துடேனேய 
நான் இந்த பகைட விைளயாட அனுமதித்ேதன் .ஓ மன்னா, உன்ைன 
ஆட்சியாளனாகவும், கல்வியின் அைனத்துக் கிைளகைளயும் அறிந்த 
விதுரைன ஆேலாசகராகவும் ெகாண்டிருக்கும் குருக்கள் 
எதற்காகவும் துயரப்படத் ேதைவயில்ைல. உன்னில் அறம் 
இருக்கிறது .அர்ஜுனனில் ெபாறுைம இருக்கிறது, பமேசனனிடத்தில் ீ
வரீமும் மற்றும் இரட்ைடயர்களிடத்தில் ெபrேயாைர மதிக்கும் 
பக்தியும் இருக்கிறது. ஓ அஜாதசத்ரு {யுதிஷ்டிரா}, நீ அருளப்பட்டிரு .
காண்டவப்பிரஸ்தத்திற்குத் திரும்பிச் ெசல். உனக்கும் உனது 
பங்காளிகளுக்கும் இைடயில் சேகாதரப் பாசம் தைழக்கட்டும் .உனது 
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மனம் எப்ேபாதும் அறத்தில் நிைலத்திருக்கட்டும் "என்றான் 
{திருதராஷ்டிரன்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பிறகு, பாரதர்களில் 
முதன்ைமயான அந்த நீதிமானான மன்னன் யுதிஷ்டிரன், தனது 
ெபrயப்பாவிடம் {திருதராஷ்டிரrடம்} மrயாைதயின் அைனத்து 
அங்கங்களுடன் ேபசி முடித்து, தனது தம்பிகளுடன் காண்டவப் 
பிரஸ்தம் கிளம்பினான் .திெரௗபதிையத் தங்களுடன் அைழத்துக் 
ெகாண்டு ேமக வண்ணத்துடன் இருந்த தங்கள் ரதங்களில் ஏறி, 
மகிழ்ச்சி நிைறந்த இதயங்களுடன் நகரங்களில் சிறந்த 
இந்திரப்பிரஸ்தத்திற்குக் கிளம்பினர். 
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பாண்டவர்கள் மீண்டும் அைழக்கப்பட்டனர் |  
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பாண்டவர்கள் ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு கிளம்பினர் என்று ேகள்விப்பட்ட 
துச்சாசனன் துrேயாதனனிடம் விைரந்து ெசன்று ெசால்வது; உடேன 
துrேயாதனன், கர்ணன், சகுனி ஆகிேயார் திருதராஷ்டிரைனத் தனிைமயில் 
சந்தித்து முைறயிடுவது; பாண்டவர்கைள மீண்டும் விைளயாட அைழப்பது...  
 

 
 
 ஜனேமஜயன் ெசான்னான், "தங்கள் நைககள் மற்றும் 
ெசல்வங்களுடன், திருதராஷ்டிரனிடம் விைடெபற்றுக் ெகாண்டு, 
பாண்டவர்கள் ஹஸ்தினாபுரம் கிளம்பிவிட்டார்கள் என்று ெதrய 
வந்த ேபாது திருதராஷ்டிரன் மகன்களின் உணர்வு எப்படி இருந்தது?" 
என்று ேகட்டான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
பாண்டவர்கள் அவர்களது தைலநகருக்குத் திரும்ப, ஞானமுள்ள 
திருதராஷ்டிரன் உத்தரவிட்டான் என்பைத அறிந்த துச்சாசனன் 
ேநரங்கடத்தாமல் தனது அண்ணனிடம் {துrேயாதனனிடம்} 
ெசன்றான் .ேமலும், ஓ பாரதகுலத்தின் காைளேய {ஜனேமஜயா}, 
தனது ஆேலாசகருடன் இருந்த துrேயாதனன் முன்னிைலக்கு வந்து, 
துயரத்துடன், "ெபரும் பலம் வாய்ந்த வரீர்கேள, நாம் இவ்வளவு 
சிரமப்பட்டு ெவன்றைதெயல்லாம், அந்தக் கிழவர் {திருதராஷ்டிரன்} 
வசீி எறிந்துவிட்டார் .ெமாத்த ெசல்வத்ைதயும் அவர் நமது 
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எதிrகளிடம் ெகாடுத்துவிட்டார் "என்றான் .கர்வத்தால் 
வழிநடத்தப்பட்ட துrேயாதனன், கர்ணன், சுவலனின் மகனான 
சகுனி ஆகிேயார் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, பாண்டவர்களுக்கு 
பதிலடி ெகாடுக்க விரும்பி, ஒன்று கூடி விைரந்து ெசன்று விசித்திர 
வrீயனின் மகனான ஞானமுள்ள மன்னன் திருதராஷ்டிரைனத் 
தனிைமயில் சந்தித்து, அவைன {திருதராஷ்டிரைன} மகிழ்விக்கும் 
தந்திரமான வார்த்ைதகளால் ேபசினர். 
 
 துrேயாதனன், "ஓ மனனா {தந்ைத திருதராஷ்டிரேர}, 
ேதவர்களுக்கு ஆசானான பிரகஸ்பதி, சக்ரனிடம், மனிதர்கள் 
மற்றும் அரசியல் குறித்து ேபசியைத நீர் ேகள்விப்பட்டதில்ைலயா? 
ஓ எதிrகைளக் ெகால்பவேர, "எப்ேபாதும் தந்திரம் மூலமாகவும், 
பலத்தின் மூலமாகவும் தவறு ெசய்யும் எதிrகைள எந்த 
உபாயத்ைதக் ைகக்ெகாண்டும் ெகான்றுவிட ேவண்டும் "இது தான் 
பிரகஸ்பதி ெசான்ன வார்த்ைதகள். 
 
 ஆைகயால் நாம், பாண்டவர்களின் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டு 
பூமியின் மன்னர்கைளத் திருப்தி ெசய்து பிறகு பாண்டுவின் 
மகன்களுடன் ேபாrட்டால், என்ன எதிர்விைளவுகள் வந்துவிடும்? 
ஒருவன் கழுத்திலும் முதுகிலும் ேகாபத்திலிருக்கும் கடும் விஷம் 
ெகாண்ட பாம்புகள் இருக்கும்ேபாது, அவனால் அைத எடுத்துவிட 
முடியுமா? ஆயுதம் ெபாருந்திய தங்கள் ரதங்களில் அமர்ந்திருக்கும் 
பாண்டுவின் ேகாபக்கார மகன்கள், ஓ தந்ைதேய {திருதராஷ்டிரேர}, 
நிச்சயமாக நம்ைம அழித்துவிடுவார்கள். 
 
 இப்ேபாது கூட அர்ஜுனன், கவச உைடயுடனும், தனது இரு 
அம்பறாதூணிகளுடனும், அடிக்கடி தனது காண்டீபத்ைத எடுத்து 
நீண்ட மூச்சுகைள விட்டு, தனது ேகாபப்பார்ைவைய சுற்றிலும் 
சுழற்றிக் ெகாண்டு முன்ேனறுகிறான். விrேகாதரன் 
{பமன்ீ },விைரவாகத் தனது ரதத்ைத வரச்ெசால்லி கட்டைளயிட்டு 
அதன் மீது ஏறி, ெபரும் எைட ெகாண்ட தனது கதாயுதத்ைதச் 
சுழற்றிக் ெகாண்ேட பயணிக்கிறான் என்று ேகள்விப் படுகிேறாம். 
நகுலன் வாளில் தனது பிடிைய ைவத்துக் ெகாண்டும், கரத்தில் 
தனது அைரவட்ட ேகடயத்ைதப் பிடித்துக் ெகாண்டும் 
பயணிக்கிறான். சகாேதவனும், மன்னனும் )யுதிஷ்டிரனும்), தங்கள் 
ேநாக்கங்கைள {ஒருவருக்ெகாருவர்} தங்கள் அறிகுறிகளால் 
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ெதளிவாக சாட்சியமிட்டு ெசல்கின்றனர் .அவர்கள் அைனவரும் 
அைனத்துவித ஆயுதங்கைளத் தங்கள் ரதங்களில் நிரப்பி, தங்கள் 
குதிைரகைளச் சவுக்கால் அடித்து, (காண்டவத்திற்கு விைரவாக 
ெசன்று} தங்கள் பைடகைள ஒன்றுேசர்க்க ெசல்கின்றனர். 
 
 நம்மால் இவ்வாறு துன்புறுத்தப்பட்ட அவர்கள் {பாண்டவர்கள்}, 
தங்களுக்கு ஏற்பட்ட காயங்களால், நம்ைம மன்னிக்கும் திறனற்று 
இருக்கிறார்கள் .திெரௗபதிக்கு ேநர்ந்த அவமானத்ைத அவர்களில் 
யார்தான் மன்னிக்க முடியும்? நீர் அருளப்பட்டிரும் .நாம் மீண்டும் 
பாண்டுவின் மகன்கேளாடு பகைடயாடி அவர்கைள நாடு 
கடத்துேவாம் .ஓ மனிதர்களில் காைளேய {திருதராஷ்டிரேர}, 
இப்படித்தான் நாம் அவர்கைள {பாண்டவர்கைள} வசப்படுத்தி நமது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வர முடியும் .பகைடயில் ேதாற்கும் 
நாேமா அவர்கேளா ேதாலாைட பூண்டு, பனிெரண்டு வருடம் வனம் 
ெசல்ல ேவண்டும் .பதிமூன்றாவது வருடம், யாருக்கும் ெதrயாமல், 
யாருக்கும் ெதrயாத ேதசத்தில் வாழ ேவண்டும். அப்படி அவர்கள் 
வாழ்வது ெவளிப்பட்டால், மற்றுெமாரு பனிெரண்டு வருட காலம் 
கானகத்தில் இருக்க ேவண்டும் .நாேமா அல்லது அவர்கேளா இப்படி 
வாழ ேவண்டும். 
 
 பகைட வசீி விைளயாட்டு ெதாடங்கட்டும், பாண்டுவின் 
மகன்கள் மீண்டும் விைளயாடட்டும் .ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய 
{திருதராஷ்டிரேர}, ஓ மன்னா, இதுேவ நமது ேமலான கடைமயாகும் .
இந்தச் சகுனி பகைடயின் முழு அறிவியைலயும் அறிவார் .அவர்கள் 
பதிமூன்று வருடங்கைள ெவற்றிகரமான முடித்துத் திரும்பினாலும், 
நாம் அதற்குள் நாட்டில் நன்கு ேவரூன்றி, பலருடன் கூட்டணி 
அைமத்து, அணுக முடியாத ெபரும் பைடையக் ெகாண்டு 
அடக்கிவிடலாம் .ஓ மன்னா, இதனால், பாண்டுவின் மகன்கள் 
திரும்ப வந்தாலும் அவர்கைள வழீ்த்தி விடலாம் .ஓ எதிrைளக் 
ெகால்பவேன, இந்தத் திட்டேம உமக்கு பrந்துைரப்பதாக 
இருக்கட்டும் "என்றான். 
 
 திருதராஷ்டிரன் ெசான்னான், "உண்ைமயில் பாண்டவர்கள் 
ெவகு ெதாைலவு ெசன்றிருந்தாலும், அவர்கைளத் திருந்த அைழத்து 
வாருங்கள் .பகைட வசீ அவர்கள் உடேன வரட்டும் "என்றான். 
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 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பிறகு துேராணர், ேசாமதத்தன், 
பால்ஹகீன், ெகௗதமர் {கிருபர்}, விதுரர், துேராணrன் மகன் 
{அஸ்வத்தாமன்}, ைவசிய மைனவிக்குப் பிறந்த திருதராஷ்டிரனின் 
ெபரும் பலம் வாய்ந்த மகன் {விகர்ணன்} ஆகிேயார், 
"விைளயாட்ைட ஆரம்பிக்க ேவண்டாம் .அைமதி நிலவட்டும் "
என்றனர். ஆனால் பிள்ைளகளிடம் பாகுபாடு ெகாண்ட 
திருதராஷ்டிரன், ஞானமுள்ள நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் 
இவ்வாேலாசைனகைளக் கருதாமல் பாண்டுவின் மகன்கைள 
அைழத்தான்" 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

அறத்தின் வழி நடக்கும்படி திருதராஷ்டிரனுக்கு காந்தாr அறிவுறுத்துவது; 
காந்தாrைய ெசால்ைல மறுத்த திருதராஷ்டிரன் பாண்டவர்கைள மீண்டும் 
சூதாட அைழப்பது.  
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "ஓ 
ஏகாதிபதி, அதன்பிறகு தான் அறம் 
சார்ந்த காந்தாr, தனது மகன்கள் 
ேமல் இருக்கும் பாசத்தால் துயர் 
ெகாண்டு மன்னர் 
திருதராஷ்டிரனிடம், "*துrேயாதனன் 
பிறந்த ேபாது, ெபரும் 
புத்திகூர்ைமயுள்ள விதுரர், 
"குலத்ைதக் ெகடுக்கப் ேபாகும் 
இவைன {துrேயாதனைன} மறு 
உலகத்திற்கு அனுப்புவது நலம் ".
என்று ெசான்னார் .இைத இதயத்தில் 
நிறுத்தும், ஓ குருக்களின் மன்னா .ஓ 
பாரதா, உமது தவறுக்காக ேபராபத்து எனும் கடலில் மூழ்காதரீ். 
 
 ஓ தைலவா, முதிரா வயது ெகாண்ட இந்தத் தயீவர்களின் 
ஆேலாசைனகைளப் பாராட்டி அங்கீகrக்காதரீ் .இந்தக் குலத்தின் 
பயங்கர அழிவுக்கு நீேர காரணமாகாதரீ் .கட்டி முடிக்கப்பட்ட 
ஏrக்கைரைய எவன் உைடப்பான்? அல்லது அைணந்து ேபான 
ெநருப்ைப எவன் மறுபடி கிண்டி விடுவான்? ஓ பாரத குலத்தின் 
காைளேய, அைமதியாக இருக்கும் பிருைதயின் {Pritha-குந்தியின்} 
மகன்கைள {பாண்டவர்கைள} எவன் தூண்டிவிடுவான்? 
 
 ஓ அஜமிதேர {திருதராஷ்டிரேர}, அைனத்ைதயும் நீர் நிைனவில் 
ைவத்திருப்பர்ீ  .இருப்பினும், நான் இந்த விஷயத்தில் உம்முைடய 
கவனத்ைதக் ேகாருகிேறன் .சாத்திரங்களால் தயீ மனம் 
ெகாண்ேடாைர நன்ைமயாகேவா தைீமயாகேவா கட்டுப்படுத்தேவ 
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முடியாது {புத்தி ெகட்டவனுக்கு நன்ைமையயும் தைீமையயும் 
சாத்திரங்கள் கற்பிக்காது என்கிறது ம.வ.ீரா.பதிப்பு}. 
 
 ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, முதிர்ச்சியில்லா மனிதனின் 
புrதல், முதிர்ச்சியுைடேயாைரப் ேபால இருக்காது .உமது மகன்கள் 
உம்ைமத் தைலவராக ஏற்றுத் ெதாடரட்டும் .அவர்கள் உம்மிடம் 
இருந்து {அவர்கள் உயிைர இழந்துவிடாமல்} எப்ேபாதும் 
பிrக்கப்படாது இருக்கட்டும் .ஆைகயால், ஓ மன்னா 
{திருதராஷ்டிரேர}, என் வார்த்ைதயின்படி இந்தப் பாவிைய 
{துrேயாதனைன} நமது குலத்தில் இருந்து ைகவிடுங்கள். 
 
 ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, இதற்கு முன்பு உமது பிள்ைள 
பாசத்தால் உம்மால் அப்படிச் ெசய்ய முடியவில்ைல .அவனால் 
{துrேயாதனனால்} நமது குலம் அழியும் ேநரம் வந்து விட்டது 
என்பைத அறிந்து ெகாள்ளும் .ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர}, பிைழ 
ெசய்யாதரீ் .அைமதி, அறம், உண்ைமயான ெகாள்ைக 
ஆகியவற்றால் உமது மனம் வழிநடத்தப்படட்டும் .தசீ்ெசயல்கள் 
மூலம் ெசழிப்ைப அைடபவன் விைரவில் அழிக்கப்படுவான் .
ெமன்ைமயான ெசயல் மூலம் கிட்டும் ெசல்வம், ேவர்விட்டு, 
கீழிறங்கி தைலமுைற தைலமுைறயாக இருக்கும் "என்றாள். 
 
 அறத்தின் வழிையக் காட்டும் வார்த்ைதகைளப் ேபசிய 
காந்தாrயால் இப்படிச் ெசால்லப்பட்ட மன்னன் {திருதராஷ்டிரன்}, 
அவளிடம் {காந்தாrயிடம்}, "நமது குலத்திற்கு அழிவு வந்திருக்கிறது 
என்றால், அது அப்படிேய நடக்கட்டும். நான் அைதத் தடுக்க 
இயலாதவனாக இருக்கிேறன் .அவர்கள் )எனது மகன்கள்( 
விருப்பப்படிேய நடக்கட்டும் .பாண்டவர்கள் திரும்பட்டும் .எனது 
மகன்கள் பாண்டுவின் மகன்கேளாடு சூதாடட்டும் "என்றான் 
{திருதராஷ்டிரன்}. 
******************************************************************** 
*துrேயாதனன் பிறந்த ேபாது........... 
பார்க்க :அரசேன !துrேயாதனைனக் ைகவிடு - !ஆதிபர்வம் பகுதி 115 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

திருதராஷ்டிரனின் தூதுவர் யுதிஷ்டிரனிடம் ெசன்று மீண்டும் அைழத்து 
வருவது; சகுனி புதிய பந்தயம் பற்றிச் ெசால்வது; யுதிஷ்டிரன் பந்தயத்ைத 
ஏற்று, பகைடயாட்டம் ெதாடங்கியது...  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "புத்திசாலியான மன்னன் 
திருதராஷ்டிரனின் கட்டைளகைள ஏற்று ெசன்ற அரச தூதுவன், 
அந்த ேநரத்தில் ெநடுந்தூரம் ெசன்றிருந்த பிருைதயின் {குந்தியின்} 
மகனான யுதிஷ்டிரைனச் சந்தித்து, "உமக்கு தந்ைத ேபான்ற உமது 
ெபrயப்பா "சைப தயாராக இருக்கிறது .ஓ பாண்டுவின் மகேன, ஓ 
மன்னன் யுதிஷ்டிரேன, வந்து பகைடைய வசீு "என்ற வார்த்ைதகைள 
உமக்கு ெசால்லி அனுப்பினார் "என்றான். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "பைடப்புகளுக்கு ஆைணயிடுபவர் {பிரம்மா/விதி} 
பகிர்ந்தளிக்கும் வண்ணம்  நற்ேபறு மற்றும் ேகட்டின் கனிைய 
உயிrனங்கள் ெபறுகின்றன .நான் விைளயாடினாலும் 
விைளயாடாவிட்டாலும் அந்தக் கனிகள் தவிர்க்க முடியாதன .இது 
பகைடக்கான உத்தரவாகும் .தவிர இது கிழட்டு மன்னrன் 
{திருதராஷ்டிரrன்} கட்டைளயும் ஆகும் .எனக்கு அது அழிைவத் 
தான் தரும் என்றாலும் என்னால் அைத மறுக்க முடியாது "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "தங்கத்தாலான (உயிருள்ள (
விலங்கு இருக்க வாய்ப்பில்ைல .என்றாலும், ராமன் மாைனக் 
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கண்டு மயங்கினான். உண்ைமயில் ஆபத்ைத எதிர்ேநாக்கியிருக்கும் 
மனிதனின் மனம் ஒழுங்கு மாறி குழம்பிப் ேபாகிறது .ஆைகயால், 
யுதிஷ்டிரன் இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசால்லி, தனது தம்பிகளுடன் 
வந்த பாைதயிேலேய மறுபடி திரும்பினான் .சகுனியின் ஏமாற்றுத் 
தனத்ைத முழுவதும் அறிந்தும், பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன் 
{யுதிஷ்டிரன்}, திரும்பி வந்து, மீண்டும் அவனுடன் பகைடயாட 
அமர்ந்தான் .அந்தப் ெபரும் பலம் வாய்ந்த வரீர்கள், தங்கள் 
நண்பர்களின் மனம் பாதிக்கும் வைகயில் மறுபடியும் அந்தச் 
சைபக்குள் நுைழந்தனர். தங்கைளேய அழிவுக்குள்ளாக்க, விதியால் 
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு, சூதாடுவதற்காக மீண்டும் வந்து வசதியாக 
அமர்ந்தனர்". 
 
 சகுனி, "கிழட்டு மன்னர் {திருதராஷ்டிரர்} உங்கள் ெசல்வத்ைத 
எல்லாம் மீண்டும் உங்களுக்ேக ெகாடுத்துவிட்டார் .அது 
நல்லதுதான் .ஆனால், ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {யுதிஷ்டிரேன}, 
நான் ெசால்வைதக் ேகள், ஒரு ெபரும் பந்தயம் இருக்கிறது .
உன்னால் நாங்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டால், மான் ேதால் உடுத்தி, 
கானகம் நுைழந்து அங்ேக பனிெரண்டு {12} வருட காலம் வாழ்ந்து, 
பதிமூன்றாவது {13} வரும் ஏதாவது ஒரு அறியாத ேதசத்தில், யாரும் 
அறியா வண்ணம் வாழ்ேவாம் .அறியப்பட்டால், ேமலும் பனிெரண்டு 
{12} வருடங்கள் ெதாடர்ச்சியாக கானகம் ெசல்ேவாம் .அேதேபால 
எங்களால் நீங்கள் வழீ்த்தப்பட்டால், நீங்கள் கிருஷ்ைணயுடன் 
{திெரௗபதியுடன்} ேசர்ந்து மான் ேதாலுடுத்தி, பனிெரண்டு {12} 
வருடங்கள் கானகம் ெசன்று, பதிமூன்றாவது வருடம் {13} 
யாருமறியா ேதசத்தில் யாரும் அறியா வண்ணம் வாழ ேவண்டும் .
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், ேமலும் பனிெரண்டு {12} வருடங்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக கானகத்தில் வாழ ேவண்டும் .பதிமூன்றாவது {13} 
வருடம் முடிந்ததும், யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் நாடு 
மற்றவரால் ெகாடுக்கப்படும் .ஓ யுதிஷ்டிரா, ஓ பாரதா, இந்த 
உறுதியுடன் பகைட வசீி எங்களுடன் விைளயாடு" என்றான். 
 
 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட சைபேயார், ெபரும் துயரத்துடன் 
தங்கள் கரங்கைள உயர்த்தி, தங்கள் உணர்வுகளின் பலத்தால் 
"ஐேயா, துrேயாதனன் நண்பர்கள், அவனது ஆபத்ைத அவனுக்கு 
உணர்த்தவில்ைலேய ...ச ீ ..ச ீ ..ஓ பாரதர்களில் காைளகேள, இவன் 
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)திருதராஷ்டிரா (புrந்து ெகாள்கிறாேனா இல்ைலேயா, நீங்கள் 
ெசால்ல ேவண்டியது உங்கள் கடைம "என்றனர். 
 
 யுதிஷ்டிரன், "ஓ சகுனி, தனது சுய ஒழுங்கின் படி {என் 
தர்மத்தின் படி} வாழும் என்ைனப் ேபான்ற ஒரு மன்னன், பகைடக்கு 
அைழக்கப்படும்ேபாது எப்படி மறுப்பான்?  
 
 சகுனி, "எங்களிடம் நிைறய பசுக்களும், குதிைரகளும், கறைவ 
மாடுகளும், கணக்கிலடங்கா ஆடுகளும், ெசம்மறிகளும், 
யாைனகளும், ெபாக்கிஷமும், தங்கமும், ஆண் ெபண் 
பணியாட்களும் இருக்கின்றன .இைவ எல்லாவற்ைறயும் முன்பு 
பந்ைதயம் ைவத்ேதாம் .ஆனால் இப்ேபாது இது ஒன்ேற பந்தயம்; 
அதாவது கானகத்திற்கு நாடு கடத்தப்படுவது .ேதால்வியுறும் நீேயா 
அல்லது நாங்கேளா கானகத்தில் வாழ்ந்து, பதிமூன்றாவது {13} 
வருடம் தைலமைறவாக யாரும் அறியாத இடத்தில் வாழேவண்டும். 
மனிதர்களில் காைளகேள இந்தத் தரீ்மானத்துடன் நாம் 
விைளயாடலாம் "என்றான். 
 
 ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, இந்த முன்ெமாழிவு ஒரு முைற 
ெசால்லப்பட்டது .பிருைதயின் {குந்தியின்} மகன் {யுதிஷ்டிரன்}, அைத 
ஏற்றுக் ெகாண்டான். சகுனி பகைடைய எடுத்தான் .அவற்ைற 
{பகைடகைள} வசீி யுதிஷ்டிரனிடம் "பார், நான் ெவன்று விட்ேடன்" 
என்றான். 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

துச்சாசனன் பாண்டவர்கைளப் பார்த்து எள்ளி நைகயாடி, திெரௗபதியிடம் 
தங்களுள் ஒருவைரக் கணவனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கச் ெசால்லல்; பமன் ேகாபம்ீ  
ெகாள்ளுதல்; துrேயாதனனின் ைநயாண்டி; பமன் சபதத்ைத உரக்கச் ீ
ெசால்லல்; அர்ஜுனன் சபதேமற்றல்; சகாேதவன் பமனின் சபதத்ைத உறுதி ீ
கூறல்; நகுலன் சபதம் ஏற்றல்; பிறகு பாண்டவர்கள் திருதராஷ்டிரைன 
அணுகுதல்...  
 
ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், 
"பிறகு {பகைட ஆட்டத்தில்} 
ேதால்வியுற்ற பிருைதயின் 
{குந்தியின்} மகன்கள், 
வனவாசத்துக்குத் 
தயாரானார்கள் .அவர்கள் 
{பாண்டவர்கள்} ஒருவர் பின் 
ஒருவராக, முைறயான 
வrைசயில் தங்கள் அரச 
உடுப்புகைளக் கைளந்து 
மான் ேதால் உடுத்தினர் .
மான் ேதால் உடுத்தப்பட்டு 
நாட்ைட இழந்து, நாடு 
கடத்தலுக்குத் தயாராக இருந்த அந்த எதிrகைளத் 
தண்டிப்பவர்கைளக் கண்ட துச்சாசனன், "சிறப்புவாய்ந்த மன்னன் 
துrேயாதனனின் முழு இைறயாண்ைம நடக்கத் ெதாடங்கிவிட்டது .
பாண்டுவின் மகன்கள் ெவற்றிெகாள்ளப்பட்டு, ெபரும் துயரத்தில் 
மூழ்கினர் .அகலமான அல்லது குறுகலான பாைதகளில் ெசன்று 
எங்கள் குறிக்ேகாைள நாங்கள் அைடந்துவிட்ேடாம். 
 
 இன்று நாங்கள் எங்கள் எதிrகைளவிட ெசல்வத்தில் 
ேமன்ைமயாேனாம் .எங்கள் அரசாட்சி காலமும் மனிதர்கள் 
ேபாற்றுதலுக்குrய வைகயில் இருக்கிறது .பிருைதயின் {குந்தியின்} 
 மகன்கள் அைனவரும் நிைலத்த நரகத்திற்குள் மூழ்கிவிட்டனர் .
அவர்கள் காலாகாலத்துக்கும் நாட்ைடயும் மகிழ்ச்சிையயும் 
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இழந்துவிட்டனர் .ெசல்வத்தில் கர்வம் ெகாண்டு, திருதராஷ்டிரன் 
மகைன {துrேயாதனைன} ஏளனம் ெசய்து சிrத்தவர்கள், இப்ேபாது 
ேதால்வியுற்று, தங்கள் ெசல்வத்ைதெயல்லாம் இழந்து 
கானகத்திற்கு ெசல்ல ேவண்டியவர்களானார்கள். 
 
 சுவலன் மகனிடம் {சகுனியிடம்} அவர்கள் பந்தயமாக ஏற்றுக் 
ெகாண்டது ேபால, தங்கள் பல வண்ண கவசங்கைளயும், ெதய்வகீ 
ஆைட ஆபரணங்கைளயும் கைளந்து, மான் ேதாைல அணிந்து 
ெகாள்ளட்டும் .உலகத்தில் தங்களுக்கு நிகர் யாரும் இல்ைலெயன்று 
தற்ெபருைம ேபசியவர்கள், இப்ேபாது தங்கள் ேபrடர் காலத்தில் 
பருப்பு இல்லாத எள் தானியங்கள் ேபால தங்கைளக் கருதி, தங்கள் 
நிைலைய அறிந்து ெகாள்வார்கள் {எள்ளுப்பதர்கள் ேபாலப் 
பயன்படாதவர்களாகித் தங்கைளச் சrயாகத் ெதrந்து ெகாள்வர் 
என்று ெசால்கிறது ம.வ.ீரா .பதிப்பு}. இந்த ஆைடயில் கூட 
பாண்டவர்கள் ேவள்வியில் அமர்ந்திருக்கும் பலம் ெகாண்ட 
ஞானிகள் ேபால இருந்தாலும், ேவள்வி ெசய்யத் தகாதவர்கைளப் 
ேபாலவும், ேவடதாrகள் ேபாலவும் ெதrகிறார்கள். 
 
 ேசாமக குலத்தின் ஞானமுள்ள யக்ஞேசனன் {துருபதன்}, 
பாஞ்சால இளவரசியான தனது மகைள {திெரௗபதிைய}, 
பாண்டுவின் மகன்களுக்கு அளித்தான் .ஆண்ைமயற்றவர்களுக்குத் 
தனது ெபண்ைண அளித்ததால் அவன் நற்ேபறற்ற நிைலைய 
அைடந்தான் .ஓ யக்ஞேசனி {திெரௗபதி}, ெசல்வத்ைதயும் 
உைடைமகைளயும் இழந்து மான் ேதாலுடுத்தி, கந்தலான நூலாைட 
அணியும் உனது கணவர்களால் உனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி கிைடக்கப் 
ேபாகிறது. இங்ேக இருப்பவர்களுக்கு மத்தியில், உனக்கு யாைரப் 
பிடிக்கிறேதா, அவைரக் கணவராகத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள். இங்ேக 
கூடியிருக்கும் குருக்கள் அைனவரும் ெபாறுைமயும், 
சுயக்கட்டுப்பாடும், ெபரும் ெசல்வமும் ெகாண்டவர்கள் .இவர்களில் 
ஒருவைர உனது தைலவராகக் ெகாண்டால், இந்தப் ேபrடர் 
உனக்குப் பாவகர நிைலையத் தராது .இந்தப் பாண்டுவின் மகன்கள் 
பருப்பற்ற எள் தானியங்கள் {எள் பதர்} ேபான்றவர்கள் அல்லது 
பார்ைவக்காக ேதாலால் பாடம் ெசய்யப்பட்ட விலங்கு 
ேபான்றவர்கள் அல்லது பருப்பற்ற அrசி தானியம் {ெநற்பதர்} 
ேபான்றவர்கள். வழீ்ந்த பாண்டுவின் மகன்களுக்காக இனியும் நீ ஏன் 
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காத்திருக்க ேவண்டும்? பருப்பற்ற எள் தானியத்ைத 
{எண்ைணக்காக} நசுக்கும் ேவைல வணீானது "என்றான். 
 
 திருதராஷ்டிரன் மகனான துச்சாசனன் இப்படி 
பாண்டவர்களுக்கு முன்னிைலயில் ெகாடுைமயான 
வார்த்ைதகைளப் ேபசினான். இைதக் ேகட்டு ெபாறுைம காக்க 
முடியாத பமன்ீ , மிகுந்த ேகாபத்தில் திடீெரன சிறு நrைய அணுகும் 
இமாலய சிங்கம் ேபால அந்த இளவரசைன {துச்சாசனைன} அணுகி, 
மிகச் சத்தமாக கண்டிக்கும் வார்த்ைதகளில், "தயீ எண்ணம் 
ெகாண்ட துன்மார்கேன, பாவிகள் ேபசும் ேபச்ைசப் ேபசிவிட்டு பரந்த 
அளவில் பாராட்டுகைளப் ெபறுவாய் என்றா நிைனக்கிறாய்? 
காந்தார மன்னனின் {சகுனியின்}  நிபுணத்துவத்தால் 
முன்ேனறினாய். ஆனால் மன்னர்களுக்கு முன்னிைலயில் 
தற்ெபருைம ேபசுகின்றாய் .உனது கைண ேபான்ற வார்த்ைதகளால் 
எப்படி நீ எங்கள் இதயங்கைளத் துைளக்கிறாேயா, அப்படி 
ேபார்க்களத்தில், இைதெயல்லாம் நிைனவுகூர்ந்து உனது 
இதயத்ைதத் துைளப்ேபன் .ேகாபத்தால் ேபராைசயாலும் உனக்குப் 
பின்னால் உனக்குப் பாதுகாவலாக இருப்ேபாைரயும் அவர்கள் 
வழித்ேதான்றல்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் யமனின் 
வசிப்பிடத்திற்கு அனுப்பி ைவப்ேபன் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "மான்ேதால் உடுத்தியிருந்த 
பமன் இப்படிப் ேபசிவிட்டுீ , அறத்தின் பாதியில் இருந்து வழுவாமல், 
ேவறு எதுவும் ெசய்யாமல் விட்டான் .அப்ேபாது துச்சாசனன் 
ெவட்கமின்றி குருக்களுக்கு மத்தியில் ஆடிக் ெகாண்டு சத்தமாக 
"மாேட !மாேட"! என்றான். 
 
 இதனால் பமன் மறுபடியும்ீ , "ஓ துச்சாசனா, பாதகா, இது 
ேபான்ற கடுைமயான வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்த உனக்கு என்ன 
ைதrயம்? ஏமாற்று வித்ைதகளால் எங்கள் ெசல்வத்ைத ெவன்று, 
நீெயல்லாம் தற்ெபருைம ேபசுகிறாய் .நான் உனக்குச் ெசால்கிேறன். 
ேபார்க்களத்தில் பிருைதயின் {குந்தியின்} மகனான விrேகாதரன் 
{பமனாகிய நான்ீ } உனது இதயத்ைதத் துைளத்துப் பிளந்து, உனது 
உயிர் ரத்தம் குடிக்கவில்ைலயானால், அருள் நிைறந்த பகுதிகைள 
அவன் அைடய மாட்டான் .நான் உனக்கு உண்ைமயாகச் 
ெசால்கிேறன், ேபார்க்களத்தில் திருதராஷ்டிரன் மகன்கைள, 
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அைனத்து வரீர்கள் முன்னிைலயில் ெகான்று, எனது ேகாபத்ைத 
விைரவில் தணித்துக் ெகாள்ேவன்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அந்தச் சைபைய விட்டு 
பாண்டவர்கள் ெவளிேயறும் ேபாது, தயீ மன்னனான துrேயாதனன் 
ெபரும் மகிழ்ச்சியால், சிங்கம் ேபால நடக்கும் பமனின் நைடையப் ீ
ேபால நடந்து காட்டி ைநயாண்டி ெசய்தான். பிறகு விrேகாதரன் 
{பமன்ீ } மன்னைன {துrேயாதனைன} ேநாக்கி பாதி திரும்பிய 
நிைலயில், "மூடா, இதனால் நீ என்ைன மிஞ்சியவனாகி விட்டாய் 
என்று நிைனத்துக் ெகாள்ளாேத .விைரவில் உன்ைனயும் உன்ைனத் 
ெதாடர்பவர்கைளயும் ெகால்ேவன் .அப்ேபாது இைதெயல்லாம் 
நிைனவு கூர்ந்து உனக்குப் பதிலளிக்கிேறன் "என்றான் .தனக்கு 
இைழக்கப்பட்ட அவமானத்ைதக் கண்ட ெபரும் பலமும் கர்வமும் 
ெகாண்ட பமன்ீ , ெபாங்கும் ேகாபத்ைதக் கட்டுப்படுத்தி, 
யுதிஷ்டிரனின் சுவடுகைளப் பின்பற்றி ெசன்று, அந்தக் ெகௗரவ 
அைவயில், "நான் துrேயாதனைனக் ெகால்ேவன். தனஞ்ெசயன் 
{அர்ஜுனன்} கர்ணைனக் ெகால்வான் .சகாேதவன் பகைடச் சூதாடி 
சகுனிையக் ெகால்வான். நான் இந்தச் சைபயின் முன்னால் இந்தக் 
கர்வமான வார்த்ைதகைள உச்சrக்கிேறன் .இவ்வார்த்ைதகளுக்குத் 
ேதவர்கள் நன்ைம ெசய்வர். எப்ேபாதாவது நாங்கள் குருக்களுடன் 
ேபார் ெசய்தால், இந்தப் பாதகன் துrேயாதனைன 
அப்ேபார்க்களத்தில் எனது கைதயால் அடித்ேத ெகால்ேவன். பிறகு 
அவைன {துrேயாதனைன} தைரயில் கிடத்தி, எனது பாதத்ைத 
அவனது தைலயில் ைவப்ேபன் .தயீ ேபச்சு ெகாண்ட இந்தத் தயீ 
மனிதன் துச்சாசைனப் ெபாறுத்தவைர, சிங்கம் ேபால நான் அவனது 
ரத்தத்ைதக் குடிப்ேபன்" என்றான். 
 
 அர்ஜுனன், "ஓ பமாீ , ேமன்ைமயான மனிதர்களின் 
தரீ்மானங்கள் வார்த்ைதகளால் மட்டும் அறியப்படுவதில்ைல .
இன்றிலிருந்து பதினான்காவது {14} வருடத்தில், அவர்கள் என்ன 
நடக்கும் என்பைதக் காண்பார்கள் "என்றான்.  
 
 பமன்ீ , "இந்தப் பூமி துrேயாதனன், கர்ணன், தயீ சகுனி, மற்றும் 
துச்சாசனன் ஆகிய நால்வrன் ரத்தத்ைதக் குடிக்கும் "என்றான். 
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 அர்ஜுனன், "ஓ பமாீ , நீர் ெசான்னவாேற, நான் 
தஙீ்கிைழப்பவனும், ெபாறாைம ெகாண்டவனும், கடும் ேபச்சு 
ெகாண்டவனும், வணீனுமான கர்ணைனப் ேபார்க்களத்தில் 
ெகால்ேவன். பமனுக்கு ஏற்புைடய வைகயில்ீ , கர்ணைனயும் 
அவைனத் ெதாடர்பவர்கைளயும் எனது கைணகளால் ெகால்ேவன் 
என்று சபதேமற்கிேறன். முட்டாள்தனமாக எனக்கு எதிராகப் ேபாrட 
வரும் மன்னர்கைளயும் நான் யமனுலகு அனுப்புேவன் .இமய மைல 
அகற்றப்படலாம், பகைல உண்டாக்குபவன் {சூrயன்} ஒளிழந்து 
ேபாகலாம், சந்திரன் தனது குளிர்ச்சிைய இழக்கலாம் .ஆனால் இந்த 
எனது சபதம் எப்ேபாதும் ேபணப்படும் .ேமலும் இைவ அைனத்தும் 
பதினான்காவது {14} வருடத்திேலேய நிச்சயமாக நைடெபறும். 
துrேயாதனன் உrய மrயாைதயுடன் நமது நாட்ைடத் திருப்பித் தர 
மாட்டான்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அர்ஜுனன் இைதச் ெசான்னதும், 
மாத்rயின் அழகான மகனான ெபரும் சக்தி ெபற்ற சகாேதவன், 
சகுனிையக் ெகால்ல விரும்பி, தனது பலம் வாய்ந்த கரங்கைள 
அைசத்து, பாம்பு ேபால ெபருமூச்சுவிட்டு, கண்கள் சிவக்க 
ேகாபத்துடன், "காந்தார மன்னர்களின் அவமானேம {புகைழக் 
ெகடுத்தவேன} {சகுனிேய}, யாைர நீ ேதால்வியுற்றார்கள் என்று 
நிைனக்கிறாேயா, அவர்கள் உண்ைமயில் ேதாற்கவில்ைல .
அவர்கள் கூrய முைன ெகாண்ட கைணகளாவர். அவர்களுக்குக் 
காயத்ைத ஏற்படுத்தி, ேபார் அபாயத்ைத வரவைழத்துக் ெகாண்டாய். 
உன்ைனயும் உன்ைனத் ெதாடர்பவர்கைளயும் குறித்து பமன் ீ
ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் நான் நிச்சயம் சாதிப்ேபன். உனக்கு 
ெசய்ய ேவண்டிய காrயம் ஏதாவது இருந்தால், அந்த நாளுக்கு முன் 
ெசய்து முடித்துக் ெகாள் .ஓ சுவலனின் மகேன {சகுனிேய}, அதுவைர 
நீ க்ஷத்திrய ெவளிச்சத்தில் இருந்து எதிர்த்து நின்றால், நான் 
உன்ைனயும், உன்ைனத் ெதாடர்பவர்கைளயும் ெகால்ேவன் "
என்றான். 
 
 "பிறகு, ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, சகாேதவனின் 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட மனிதர்களில் அழகான நகுலன், "விதியால் 
உந்தப்பட்டு சாைவ விரும்பி, சூதாட்டத்தில் யக்ஞேசனன் {துருபதன்} 
 மகைள {திெரௗபதிைய} அவமதித்து, துrேயாதனனுக்கு ஏற்புைடய 
காrயங்கைளச் ெசய்யும் திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் அைனவைரயும் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நான் நிச்சயம் யமனின் வசிப்பிடத்திற்கு அனுப்புேவன். விைரவில், 
திெரௗபதிக்கு ேநர்ந்த ெகாடுைமைய நிைனத்துப் பார்த்து, 
யுதிஷ்டிரrன் கட்டைளயின் ேபrல், இந்தப் பூமிைய திருதராஷ்டிரன் 
மகன்கள் அற்றதாக ஆக்குேவன்" என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "நீண்ட கரங்கள் உைடய அந்த 
மனிதர்களில் புலிகள் அைனவரும் அவர்களுக்குள் அறம்சார்ந்த 
சபதங்கைள ஏற்று மன்னன் திருதராஷ்டிரைன அணுகினர்." 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

யுதிஷ்டிரன் அைனவrடம் விைட ெபறுதல்; விதுரன் குந்தி தன்னிடம் 
இருக்கட்டும் என்று ேகாருதல்; பாண்டவர்கள் சம்மதித்தல்; விதுரன் 
யுதிஷ்டிரனுக்கு நீதிகைளச் ெசால்லல்; பாண்டவர்கள் ெவளிேயறுதல்...  
 

 
 
 யுதிஷ்டிரன் ெசான்னான், "எனது முதிர்ந்த பாட்டாவிடமும் 
{பஷ்மrடமும்ீ }, மன்னன் ேசாமதத்தனிடமும், ெபரும் மன்னன் 
பால்ஹகீனிடமும், துேராணர், கிருபர் ஆகிேயாrடமும், அைனத்து 
மன்னர்களிடமும், அஸ்வத்தாமன், விதுரர், திருதராஷ்டிரர், 
திருதராஷ்டிரrன் அைனத்தும் மகன்கள், யுயுத்சு, சஞ்சயன், 
அைனத்து சைபேயாrடமும் நான் பிrயாவிைட ேகாருகிேறன் .நான் 
அைனத்து பாரதர்களிடமும் பிrயாவிைட ேகாருகிேறன் .நான் 
திரும்பி வந்து உங்கள் அைனவைரயும் காண்ேபன்"  
 
 ைவசம்பயாணர் ெதாடர்ந்தார், "அங்கிருந்த அைனவரும் 
அவமானத்தால் குன்றிப்ேபானதால் யுதிஷ்டிரனுக்கு பதிேலதும் 
ெசால்ல இயலவில்ைல. இருப்பினும் அவர்களது மனதிற்குள், அந்த 
புத்திசாலி இளவரசின் நன்ைமக்காக ேவண்டினார்கள். 
 
 விதுரன், "மrயாைதக்குrய பிருைத {குந்தி} பிறப்பிேலேய 
இளவரசி .அவள் {குந்தி} கானகத்திற்குச் ெசல்வது தகாது .முதிர்ந்த, 
ெமன்ைமயான, எப்ேபாதும் மகிழ்ச்சிக்காக அறியப்படும் இந்த 
அருளுைடயவள் எனது வசிப்பிடத்தில், என்னால் வணங்கப்பட்டு 
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வாழ்ந்து வரட்டும் .இைத அறிந்து ெகாள்ளுங்கள் பாண்டவர்கேள .
எப்ேபாதும் பாதுகாப்பு உங்களுைடயதாக இருக்கட்டும் "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "பாண்டவர்கள், "ஓ 
பாவமற்றவேர {விதுரேர}, நீர் ெசால்வது ேபாலேவ ஆகட்டும் .நீர் 
எங்கள் சிறிய தகப்பனார் .ஆைகயால் நீங்கள் எங்களுக்கு 
தந்ைதையப் ேபான்றவர் .நாங்கள் அைனவரும் உமக்குக் 
கீழ்ப்படிந்தவர்கள் .ஓ கற்றவேர, நீேர எங்கள் மrயாைதக்குrய 
ெபrயவர். உமது உத்தரவுகளுக்கு நாங்கள் எப்ேபாதும் 
கீழ்ப்படிேவாம் .ஓ உயர் ஆன்மாேவ, ெசய்ய ேவண்டியது ேவறு 
ஏேதனும் இருப்பின் எங்களுக்கு ஆைணயிடும் "என்றனர். 
 
 விதுரன், "ஓ யுதிஷ்டிரா, பாரத குலத்தின் காைளேய, பாவகர 
வழிகளில் வழீ்த்தப்பட்டவன் அப்படிப்பட்ட ேதால்வியின் வலிைய 
உணரத் ேதைவயில்ைல. இது எனது கருத்து .அைனத்து 
அறெநறிகைளயும் அறிந்தவன் நீ; ேபார்களத்தில் தனஞ்ெசயன் 
{அர்ஜுனன்} எப்ேபாதும் ெவற்றியாளன்; பமேசனன் எதிrகைளக் ீ
ெகால்பவன்; நகுலன் ெசல்வம் ேசர்ப்பவன்; சகாேதவன் நிர்வாகத் 
திறைம உள்ளவன்; ெதௗமியர் ேவதம் அறிந்தவர்களில் 
முதன்ைமயானவர்; திெரௗபதி அறம் மற்றும் ெபாருளியல் 
அறிந்தவள் .நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் பிைணப்புைடயவர்கள் .
ஒருவைரப் பார்த்து ஒருவர் மகிழ்பவர்கள் .எதிrகளால் உங்கைளப் 
பிrக்க முடியாது .ேமலும் நீங்கள் அடக்கமானவர்கள் .ஆைகயால், 
உலகத்தில் உங்கைளக் கண்டு ெபாறாைமப் படாேதார் யார்? ஓ 
பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, இப்படி ெபாறுைமயின் உருவமாக இந்த 
ெபாருள்சார்ந்த உலகத்தில் இருப்பது உனக்கு ெபrய நன்ைமையத் 
தரும். சக்ரனுக்கு {இந்திரனுக்கு} நிகரான எதிrகூட அதற்கு எதிராக 
நிற்க முடியாது .முன்பு இமயமைலயில் ேமருஸாவர்ணியாலும் 
{முனிவராலும்}, வாரணாவத நகரத்தில் கிருஷ்ண 
துைவபாயணராலும் {வியாசராலும்}, பிருகு மைல 
ெநடும்பாைறகளில் {பிருகுதுங்கம் என்ற மைல என்கிறது 
ம.வ.ீரா.பதிப்பு} ராமனாலும் {பரசுராமனாலும்}, திருஷத்வதி 
கைரகளில் சம்புவாலும் {ஜம்பு  =பரமசிவனாலும்} உபேதசம் 
ெபற்றிருக்கிறாய் .ேமலும் அஞ்சன மைலயில் ெபரும் முனிவரான 
அசிதrன் ேபாதைனையக் ேகட்டிருக்கிறாய் .ேமலும் கல்மாஷி 
கைரயில் பிருகுவுக்கு சடீனாகியிருக்கிறாய் .நாரதரும், உனது 
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புேராகிதரான ெதௗமியரும் இப்ேபாது உனக்கு உபேதசிப்பவர்களாக 
இருக்கிறார்கள் .முனிவர்களால் உனக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற 
அற்புதமான பாடங்கைள ைகவிட்டுவிடாேத .அைவ மறு 
உலகத்திற்கும் பயனுள்ளைவயாக இருக்கும் .ஓ பாண்டுவின் மகேன 
{யுதிஷ்டிரேன}, புத்திகூர்ைமயில் நீ இளாவின் மகனான 
புரூரவைசேய விஞ்சியிருக்கிறாய். பலத்தால் பல 
ஏகாதிபதிகைளயும், அறத்தால் பல முனிவர்கைளயும் 
விஞ்சியிருக்கிறாய். ஆைகயால், நீ இந்திரனுக்கு ெசாந்தமான 
ெவற்றிைய அைடவாய்; யமனுக்கு ெசாந்தமான ேகாபத்ைதக் 
கட்டுப்படுத்து; குேபரனுக்குச் ெசாந்தமானைத {ெசல்வத்ைத} 
தானமாகக் ெகாடு; வருணனுக்குச் ெசாந்தமான உனது உணர்ச்சிகள் 
அைனத்ைதயும் கட்டுப்படுத்து. ஓ பாரதா {யுதிஷ்டிரா}, சந்திரனிடம் 
இருந்து மகிழ்ச்சிக்குrய சக்திையப் ெபறு .நீrல் இருந்து 
அைனத்ைதயும் அடக்கும் சக்திையப் ெபறு; ெபாறுைமைய பூமியிடம் 
இருந்து ெபறு; சக்திைய ெமாத்த சூrய வட்டிலில் இருந்து ெபறு; 
பலத்ைத காற்றிடம் {வாயு} இருந்து ெபறு; மற்ற பூதங்களிடம் 
இருந்து ெசழுைமையப் ெபறு .ேநாயால் கிைடக்கும் ேநாய் எதிர்ப்பு 
சக்தியும், நலனும் உனதாகட்டும்; நீ திரும்பி வருவைதக் காண்ேபன் 
என்று நம்புகிேறன் .ஓ யுதிஷ்டிரா, துன்பம், கடினம் ேபான்ற 
அைனத்து காலங்களிலும் உனது கடைமயின் படி சrயாக நடந்து 
ெகாள். ஓ குந்தியின் மகேன {யுதிஷ்டிரேன}, எங்களிடம் 
விைடெபற்று ெசல் .ஓ பாரதா, அருள் உனதாகட்டும் .இதற்கு முன்பு 
நீ பாவம் ெசய்தாய் என்று யாராலும் ெசால்ல முடியாது. நாங்கள் 
உன்ைனக் காண்ேபாம் என நம்புகிேறாம், ஆைகயால், பாதுகாப்புடன் 
ெவற்றி மகுடம் தrத்து திரும்பிவா "என்றான். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "இப்படி விதுரரால் 
ெசால்லப்பட்ட தடுக்க முடியா வரீம் ெகாண்ட பாண்டுவின் மகனான 
யுதிஷ்டிரன், "அப்படிேய ஆகட்டும் "என்று ெசால்லி பஷ்மrடமும் ீ
துேராணrடமும் பணிந்து ெவளிேயறினான். 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

திெரௗபதி குந்தியிடமும் மற்ற ெபண்களிடமும் பிrயாவிைட ெபறுவது; குந்தி 
திெரௗபதிையச் சமாதானப்படுத்தியது; பாண்டவர்கைளக் கண்ட குந்தி துக்கம் 
ெகாண்டது; பாண்டவர்கள் குந்திையச் சமாதானப்படுத்தியது, பாண்டவர்கள் 
கிளம்பியது; விதுரன் குந்திையத் தனது வடீ்டுக்கு அைழத்துச் ெசன்றது; 
திருதராஷ்டிரன் விதுைரைர அைழத்தது...  
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், 
"பின்பு அைனவரும் கிளம்பத் தயாரான 
ேபாது சிறப்புமிக்க பிருைதயிடம் 
{குந்தியிடம்} திெரௗபதி ெசன்று 
பிrயாவிைட ேகாrனாள் .துயரத்தில் 
மூழ்கியிருந்த அந்த வடீ்டின் மற்ற 
ெபண்களிடமும் பிrயாவிைட 
ேகாrனாள் .தகுதியுைடயவர்கள் 
அைனவைரயும் வணங்கி, ஆரத்தழுவி 
ெசல்ல அவள் {திெரௗபதி} 
விரும்பினாள் .பின்னர் 
பாண்டவர்களின் உள் அைறக்குள் 
இருந்து ஒப்பாrயும் அழுைகயும் 
சத்தமாக எழுந்தது .அவர்கள் பயணப்படுவதற்கு முன்னர், 
திெரௗபதிையக் கண்ட குந்தி, மிகவும் துன்புற்று, துயரத்தால் 
அைடபட்ட குரலுடன் இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசான்னாள். 
 
 "ஓ குழந்தாய் {திெரௗபதி}, இந்தப் ேபrடைரக் கண்டு 
அஞ்சாேத .ெபண்களின் கடைமகைள நன்கு அறிந்தவள் நீ .உனது 
நடத்ைதகள் எப்படி இருக்க ேவண்டுேமா அப்படி இருக்கின்றன .ஓ 
இனிய புன்னைக உைடயவேள, உனது தைலவர்களுக்கு நீ ஆற்ற 
ேவண்டிய கடைமைய நான் ெசால்லி நீ ெதrந்து ெகாள்ள 
ேவண்டியது இல்ைல .கற்புடன் சாதைனகள் ெகாண்டவள் நீ .உனது 
குலத்துக்கு ஏற்ற வைகயிலும், புகுந்த வடீ்டின் குலத்துக்கு ஏற்ற 
வைகயிலும் உனது  தன்ைமகள் இருக்கின்றன. உனது ேகாபத்தால் 
எrயாது ேபான ெகௗரவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகேள.  
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 ஓ குழந்தாய், எனது ேவண்டுதல்களால் பாதுகாப்பாகச் ெசன்று 
வா .தவிர்க்க முடியாத காrயங்களில் நல்ல ெபண்கள் 
மனேவற்றுைம ெகாள்வதில்ைல. அைனத்திற்கும் ேமலான 
அறத்தால் காக்கப்பட்டு, விைரவில் நீ நற்ேபறு ெபறுவாய். 
கானகத்தில் வாழும்ேபாது, எனது மகன் சகாேதவைனக் கவனித்துக் 
ெகாள். அவனது {சகாேதவனது} மனம் இந்த ேபrடrல் 
மூழ்கிப்ேபாகாமல் பார்த்துக் ெகாள் "என்றாள்" .அப்படிேய ஆகட்டும் "
என்று ெசால்லி கண்ணரீால் நைனந்து, ஒற்ைறயாைடயில் 
ரத்தக்கைறயுடன், முடிகள் கைலந்து இருந்த திெரௗபதி தனது 
மாமியாைர விட்டு ெசன்றாள் .அழுது ஒப்பாr ைவத்து ெசன்ற 
அவைள {திெரௗபதிைய} பிருைத {குந்தி} துயரத்துடன் ெதாடர்ந்தாள் .
அவள் {குந்தி} அப்படி ெவகுதூரம் ெசன்றிருக்கமாட்டாள், அதற்குள் 
அவள் {குந்தி} ஆபரணங்களாலும் ஆைடகளாலும் பிரகாசிக்கும் 
தனது மகன்கள் மான் ேதாைல உடுத்தி, அவமானத்தால் தைலையத் 
ெதாங்கப் ேபாட்டு வருவைதக் கண்டாள் .அவர்கைளச் சுற்றி 
எதிrகள் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பைதயும், நண்பர்கள் பாவமாக 
நிற்பைதயும் கண்டாள் .ேமலிட்ட தாயுணர்ச்சியின் காரணமாக, 
குந்தி அந்த நிைலயில் இருந்த தனது மகன்கள் அைனவைரயும் 
ஆரத்தழுவி துயரத்தால் தைடபட்ட ெசாற்களுடன் இப்படிச் 
ெசான்னாள். 
 
 "அறம் சார்ந்து, நல்ல நடத்ைத ெகாண்டு, அைனத்து 
அற்புதமான குணங்களும் மrயாைதக்குrய நடத்ைதயும் 
ெகாண்டவர்கள் நீங்கள் .நீங்கள் அைனவரும் உயர்ந்த மனம் 
பைடத்தவர்கள் .எப்ேபாதும் ெபrயவர்களின் பணிவிைடகளில் 
ஈடுபட்டுக் ெகாண்டிருப்பவர்கள் .ேதவர்களுக்கும் ேவள்விகளுக்கும் 
அர்ப்பணிப்புடன் இருந்த உங்கைள இந்தப் ேபrடர் எப்படி 
ஆட்ெகாண்டது? இந்தப் ேபறு மாறுவது எப்ேபாது? 
 
 யாருைடய தைீமயால் இந்தப் பாவம் உங்கைள 
ஆட்ெகாண்டது என்பது எனக்குத் ெதrயவில்ைல .ஐேயா நாேன 
உங்கைள ஈன்றவள் .என் ேகடுகாலத்தால் தான் உங்களுக்கு 
இப்படிெயல்லாம் நடக்கிறது .இதனால் தான் அற்புதமான 
அறங்கைளக் ெகாண்ட உங்களுக்கு இந்தப் ேபrடர் ேநர்ந்தது .
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சக்தியால், வரீத்தால், பலத்தால், உறுதியால், பராக்கிரமத்தால் 
நீங்கள் குைறந்தவர்களல்லர் .ெசாத்துகைளயும் உைடைமகைளயும் 
இழந்து, பாைதகளற்ற கானகத்தில் எப்படி ஏழ்ைமயில் 
வாழப்ேபாகிறரீ்கள்? 
 
 கானக வாழ்க்ைகதான் உங்களுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
என்று ெதrந்திருந்தால், {எனது கணவர்} *பாண்டு இறந்த ேபாேத, 
சதசிருங்க மைலயில் இருந்து ஹஸ்தினாபுரம் வந்திருக்க 
மாட்ேடேன. உங்கள் தந்ைத {பாண்டு} அதிர்ஷ்டசாலி, அவர் 
வருநலம் ெதrந்தவராக {தரீ்க்கதrசனுத்துடன்} தனது தவ 
வாழ்க்ைகயின் கனிகைள அனுபவித்து, விருப்பம் நிைறேவறி, 
மகன்கைளப் பற்றி எந்த வலியும் இல்லாமல் ெசார்க்கத்திற்கு 
உயர்ந்தார் .அறம் சார்ந்த மாத்rயும் அதிர்ஷ்டசாலிேய, அவள் 
{மாத்rயும்} பின்னால் நடக்கப் ேபாவைத அறிந்ேத உயர்ந்த 
பாைதைய அைடந்து எல்லா அருைளயும் ெபற்றாள் .மாத்r என்ைன 
அவளது வசிப்பிடமாகவும், தனது மனமாகவும் நிைனத்து, அவளது 
பாசத்ைத என்னில் நிைலக்க ைவத்தாள். 
 
 ஓ ..ச ீ ...ச ீ ...எனக்கு உயிrன் ேமலிருந்த ஆைசயினால் 
அல்லவா இன்று துயரத்ைத அனுபவிக்கிேறன். குழந்ைதகேள, 
நீங்கள் எனக்கு அற்புதமானவர்கள், அன்பானவர்கள் .உங்கைள 
நான் ெபரும் சிரமத்திற்கிைடயில் ெபற்ேறன் .என்னால் உங்கைள 
விட முடியாது .நானும் உங்களுடன் வருகிேறன் .ஐேயா, ஓ 
கிருஷ்ணா {திெரௗபதி} என்ைன ஏன் விட்டுச் ெசல்கிறாய்? 
உயிருடன் கூடிய அைனத்தும் நிச்சயம் அழியும் .தத்தா {பிரம்மா} 
எனது இறப்ைப விதிக்க மறந்துவிட்டாரா? அப்படித்தான் இருக்கும் . 
அதனால் தான் எனது உயிர் ேபாகாமல் இன்னும் இருக்கிறது. 
 
 ஓ கிருஷ்ணா {கிருஷ்ணன்}, துவாரைகயில் இருப்பவேன, 
சங்கர்ஷணனின் {பலராமனின்} தம்பிேய, நீ எங்கிருக்கிறாய்? இந்தத் 
துயரத்திலிருந்து என்ைனயும் இந்த மனிதர்களில் 
சிறந்தவர்கைளயும் ஏன் விடுவிக்காமல் இருக்கிறாய்? ஆதியும் 
அந்தமும் இல்லாத நீ, உன்ைன நிைனப்பவர்கைள விடுவிப்பாய் 
என்று ெசால்கிறார்கேள .அது ஏன் இப்ேபாது ெபாய்யானது .இந்த 
எனது மகன்கள் எப்ேபாதும் அறத்துடன் இைணந்து, 
உயர்ந்தவர்களாக, நல்ல புகழும் வரீமும் ெகாண்டவர்களாக 

RangaRakes tamilnavarasam.com



இருக்கிறார்கள் .இவர்களுக்கு இந்த துயரம் தகாது .அவர்களுக்கு 
கருைண காட்டு. 
 
 அறெநறிகளும் உலகளாவிய நைடமுைறகைளயும் அறிந்த 
பஷ்மர்ீ , துேராணர், கிருபர் ஆகிய மூத்தவர்கள் இருக்கும்ேபாது இந்த 
ேபrடர் எப்படி வந்தது? ஓ பாண்டு, ஓ மன்னா, நீர் எங்ேக 
இருக்கிறரீ்? உமது பிள்ைளகள் பகைடயில் வழீ்த்தப்பட்டு, நாடு 
கடத்தப்படும்ேபாது அைமதியாக ஏன் இருக்கிறரீ்? ஓ சகாேதவா, 
ேபாகாேத .நீேய எனக்கு அன்பான மகன், ஓ மாத்rயின் மகேன, நீ 
எனக்கு எனது உடைலவிட அன்பானவன் .என்ைன ஏமாற்றிவிடாேத. 
என்னிடம் கருைண காட்டு .அறத்தின் முடிச்சுகளால் கட்டப்பட்டு, 
உனது சேகாதரர்கள் ெசல்லட்டும் .ஆனால், நீ என்னிடம் இருந்து, 
எனக்காகக் காத்திருப்பதால் கிைடக்கும் அறத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாள் "
என்றாள். 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "அழுது ெகாண்டிருந்த தங்கள் 
தாைய {குந்திையச்} சமாதானப்படுத்தி, இதயத்தில் துயரத்துடன் 
கானகம் ெசன்றனர். துயரத்தில் இருந்த விதுரனும், துயரத்தில் 
இருந்த குந்தியிடம் பல காரணங்கைளச் ெசால்லி சமாதானப் 
படுத்தி, ெமதுவாகத் தனது இல்லத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றான் .
திருதராஷ்டிரன் வடீ்டுப் ெபண்மணிகள், பாண்டவர்களின் நாடு 
கடத்தைலயும், சைபக்கு கிருஷ்ைண {திெரௗபதி} 
இழுத்துவரப்பட்டைதயும் ேகள்விப்பட்டு, ெகௗரவர்கைள நிந்தித்து 
சத்தமாக அழுதனர் .அரச குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்மணிகளும் 
நீண்ட ேநரம் அைமதியாக அமர்ந்து, தாமைர ேபான்ற தங்கள் 
முகங்கைள தங்கள் அழகான கரங்களால் மூடிக் ெகாண்டனர் .
தனது மகன்களுக்கு வர இருக்கும் ஆபத்ைத எண்ணிய மன்னன் 
திருதராஷ்டிரனும் துயரத்துக்கு இைரயாகி, மனம் 
அைமதியில்லாமல் இருந்தான் .ஒவ்ெவான்ைறயும் கவனமாக 
தியானித்து, துயரத்தால் மன அைமதி இழந்து, ஒரு தூதைர 
விதுரனிடம் அனுப்பி, "ஒரு ெநாடியும் தாமதிக்காமல் க்ஷத்தா 
{விதுரன்} இங்ேக வரட்டும்" என்று ெசான்னான்.  
 
 இந்த அைழப்பின் ேபrல் திருதராஷ்டிரனின் அரண்மைனக்கு 
விதுரன் விைரவாக வந்தான் .அவன் {விதுரன்} வந்ததும், அந்த 
ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரன்} அவனிடம் {விதுரனிடம்} ெபரும் 
கவைலயுடன், பாண்டவர்கள் எப்படி ஹஸ்தினாபுரத்ைத விட்டு 
ெசன்றார்கள் என்று விசாrத்தான். 
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(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

விதுரன் பாண்டவர்கள் எப்படிச் ெசன்றார்கள் என்பைத திருதராஷ்டிரனுக்குச் 
ெசால்வது; ெதாடர்ந்து துர்சகுனங்கள் ேதான்றுவது; நாரதர் ேதான்றி 
பதினான்காம் வருடம் ெகௗரவர்கள் அழிவார்கள் என்று எச்சrப்பது; 
துrேயாதனன், கர்ணன், மற்றும் சகுனி ஆகிேயார் துேராணrடம் தஞ்சம் 
புகுவது; துேராணர் தன்னால் இயன்றவைர காப்பதாக உறுதியளிப்பது; 
திருதராஷ்டிரன் விதுரனிடம் மறுபடியும் பாண்டவர்கைள அைழத்துவரும்படி 
ெசால்வது....  
 
ைவசம்பாயணர் 
ெசான்னார், "ெபரும் 
முன்னறியும் திறன் {Foresight} 
ெகாண்ட விதுரன் 
வந்தவுடன், அம்பிைகயின் 
மகன் மன்னன் 
திருதராஷ்டிரன் தனது 
தம்பியிடம் {விதுரனிடம்}, 
"தர்மனின் மகன் 
யுதிஷ்டிரன் எப்படிச் 
ெசன்றான்? அர்ஜுனன் 
எப்படிச் ெசன்றான்? மாத்rயின் மகன்களான அந்த இரட்ைடயர்கள் 
{நகுல சகாேதவர்கள்} எப்படிச் ெசன்றனர்? ஓ க்ஷத்தா {விதுரா} 
ெதௗமியர் எப்படிச் ெசன்றார்? சிறப்பு வாய்ந்த திெரௗபதி எப்படிச் 
ெசன்றாள்? நான் அைனத்ைதயும் ேகட்க விரும்புகிேறன் .ஓ க்ஷத்தா, 
அவர்களது ெசயல்கைள எனக்கு விளக்கிச் ெசால் "என்றான். 
 
 விதுரன், "குந்தியின் மகனான யுதிஷ்டிரன், தனது முகத்ைதத் 
துணியால் மூடிச் ெசன்றான். ஓ மன்னா, பமன்ீ , தனது ெபரும் 
கரங்கைளப் பார்த்துக் ெகாண்ேட ெசன்றான் .ஜிஷ்ணு {அர்ஜுனன்}, 
மன்னைனத் ெதாடர்ந்து ெசன்று மண்ைண சுற்றிலும் வசீிச் 
ெசன்றான் .மாத்rயின் மகனான சகாேதவன், தன் ேமனியில் 
வண்ணம் பூசிச் ெசன்றான். ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரேர} 
மனிதர்களில் அழகான நகுலன் தன் ேமனியில் அழுக்கு பூசிக் 
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ெகாண்டு ெபரும் துயரத்துடன் ெசன்றான் .ெபrய கண்கைள உைடய 
அழகான திெரௗபதி, கைலந்திருந்த தனது முடியால் தனது 
முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு அழுதுெகாண்ேட கண்ணரீுடன் ெசன்றாள். 
ஓ ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரேர}, ெதௗமியர் தனது ைகயில் குசப் 
புல்ைல ைவத்துக் ெகாண்டு சாமேவதத்தில் இருந்து யமைனக் 
குறிக்கும் பயமூட்டும் மந்திரங்கைள உச்சrத்துக் ெகாண்ேட சாைல 
வழி ெசன்றார் "என்றான். 
 
 திருதராஷ்டிரன், "ஓ விதுரா, பாண்டுவர்கள் ஹஸ்தினாபுரத்ைத 
விட்டுச் ெசல்லும்ேபாது ஏன் இப்படி வித்தியாசமான ேகாலத்தில் 
ெசன்றனர்?" என்று ேகட்டான். 
 
 விதுரன், "உமது மகன்களால் துன்புறுத்தப்பட்டு, அவர்களிடம் 
இருந்து நாடும் ெசல்வமும் திருடப்பட்டு இருந்தாலும், ஞானமும் 
நீதியும் ெகாண்ட மன்னன் யுதிஷ்டிரனின் மனம் அறத்தின் 
பாைதயில் இருந்து வழுவவில்ைல .ஓ பாரதேர {திருதராஷ்டிரேர}, 
மன்னன் யுதிஷ்டிரன் எப்ேபாதும் உனது பிள்ைளகளிடம் 
அன்புடேனேய இருக்கிறான் .நியாயமற்ற முைறயில் அைனத்ைதயும் 
இழந்தாலும், அவன் {யுதிஷ்டிரன்} ெபரும் ேகாபம் 
ெகாண்டிருந்தாலும், "எனது ேகாபப்பார்ைவயால் மக்கைளப் பார்த்து 
அவர்கைள எrத்துவிடக் கூடாது "என்று கண்கைளத் திறக்காமல் 
ெசல்கிறான். அதனாேல அவன் {யுதிஷ்டிரன்} முகத்ைத மூடிச் 
ெசல்கிறான்.  
 
 ஓ பாரத குலத்தின் காைளேய {திருதராஷ்டிரேர}, பமன்ீ  ஏன் 
அப்படிச் ெசல்கிறான் என்பைதச் ெசால்கிேறன் ேகளும்" .எனது 
கரங்களின் பலத்திற்கு நிகரானவர் யாருமில்ைல "என்று நிைனத்துக் 
ெகாண்டு தனது ெபரும் கரங்கைள அடிக்கடி விrத்துப் பார்த்துக் 
ெகாண்ேட ெசல்கிறான் .ஓ மன்னா, தனது கரத்தின் வலிைமயில் 
கர்வம் ெகாண்ட விrேகாதரன் {பமன்ீ }, அந்தக் கரங்கைளக் 
ெகாண்டு எதிrகளின் ெசயல்களுக்காக அவர்கைள அவன் {பமன்ீ } 
என்ன ெசய்யப் ேபாகிறான் என்பைதக் காட்டிக் ெகாண்டு 
ெசல்கிறான்.  
 
 இரண்டு கரங்கைளயும் )காண்டீபத்ைதத் தாங்கிப்} 
பயன்படுத்தவல்ல குந்தியின் மகனான அர்ஜுனன் யுதிஷ்டிரனின் 
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பாதச்சுவடுகைளப் பின்பற்றி ெசன்று, மணல் துகள்கைள தூவி, 
ேபார்களத்தில் தனது கைணகளின் மைழையக் குறிப்பால் 
உணர்த்துகிறான் .ஓ பாரதா, மணற்துகைள எப்படி எளிதாக 
அவனால் வசீ முடிகிறேதா அப்படித் தனது அம்புகளின் மைழைய 
)ேபார்க்களத்தில் (எளிதாக எதிrகள் மீது ெபாழிேவன் என்று 
குறிப்பிட்டுச் ெசல்கிறான்.  
 
 சகாேதவன் தனது முகத்தில் வண்ணம் பூசி, "இந்த துயர் 
நிைறந்த நாளில் என்ைன யாரும் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டாம் "
என்று நிைனத்துக் ெகாண்டு ெசல்கிறான் .ஓ ேமன்ைமயானவேர,  
நகுலன் தனது ேமனிைய புழுதியால் கைறபடுத்தி, "இப்படிச் 
ெசய்யவில்ைல என்றால், என்ைனப் பார்க்கும் ெபண்களின் 
இதயங்கைளக் ெகாள்ைளயிடுேவன் "என்று நிைனத்துக் ெகாண்டு 
ெசல்கிறான்.  
 
 ேகசம் கைலந்து, கைறபடிந்த ஒற்ைறயாைட உடுத்தியிருக்கும் 
திெரௗபதி, அழுது ெகாண்ேட, "என்ைன இந்த நிைலக்கு 
ஆளாக்கியவர்களின் மைனவிமார், இன்றிலிருந்து பதினான்காவது 
ஆண்டு, தங்கள் மாதவிலக்கு காலத்தில், தங்கள் கணவர்கைளயும், 
மகன்கைளயும், உறவினர்கைளயும், அன்பானவர்கைளயும் இழந்து, 
இரத்தம் படிந்து, தைல முடி கைலந்து உடெலல்லாம் புழுதி படிந்து, 
(தாங்கள் இழந்தவர்களின் ஆவிக்கு (நீரால் தர்ப்பணம் ெசய்த பிறகு 
ஹஸ்தினாபுரத்துக்குள் நுைழய ேவண்டும் "என்று குறிப்பால் 
உணர்த்தி ெசல்கிறாள்.  
 
 ஓ பாரதேர {திருதராஷ்டிரேர}, உணர்ச்சிகைளத் தனது 
கட்டுக்குள் ைவத்திருக்கும் கற்ற ெதௗமியர், தனது ைகயில் 
ெதற்ேமற்கு ேநாக்கிய குசப்புல்ைல {ெதன்ேமற்கு மூைலயில் 
இருந்து தர்ப்ைபப் புல்கைள அறுத்து  - என்று ெசால்கிறது ம.வ.ீரா 
பதிப்பு} ெகாண்டு, முன்னணியில் நடந்து, யமைனக் குறிக்கும் சாம 
ேவத மந்திரங்கைள உைரத்துச் ெசல்கிறார் .ஓ ஏகாதிபதி, அந்த 
கற்ற பிராமணரும், "ேபார்க்களத்தில் பாரதர்கள் ெகால்லப்படும் 
ேபாது, குருக்களின் புேராகிதர்கள் இப்படிேய (இறந்தவர்களின் 
நன்ைமக்கான} ேசாம மந்திரங்கைளப் பாடிச் ெசல்வர் என்பைதக் 
குறிப்பால் உணர்த்துகிறார்.  
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 ெபரும் துயரத்தில் இருந்த குடிமக்கள் அைனவரும், "ஐேயா, 
ஐேயா, எங்கள் தைலவர்கள் ெசல்கிறார்கேள .ச்ச…ீ ச்ச…ீ ேபராைச 
ெகாண்ட குருகுலத்தின் மூத்தவர்கள் சிறுபிள்ைளகள் ேபால் நடந்து 
ெகாண்டு பாண்டுவின் வாrைசகைள ஒதுக்கினேர .ஐேயா, 
பாண்டுவின் மகனிடம் இருந்து பிrக்கப்பட்ட நாங்கள், தைலவன் 
இல்லாமல் இருப்ேபாேம .தயீ, ேபராைச ெகாண்ட குருக்களிடம் 
நாங்கள் எப்படி அன்புடன் இருக்க முடியும்?" என்றனர்.  
 
 ஓ மன்னா இப்படிேய ெபரும் மேனா சக்தி ெகாண்ட குந்தியின் 
மகன்கள், தங்கள் இதயத்தில் இருந்த தரீ்மானங்கைளக் 
குறிப்புகளாலும், நடத்ைதயாலும் குறிப்பிட்டு ெசன்றனர் .அந்த 
மனிதர்களில் முதன்ைமயானவர்கள் ஹஸ்தினாபுரத்ைத விட்டுச் 
ெசன்றதும், வானத்தில் ேமகமில்லாது இருந்த ேபாேத மின்னல் 
ெவட்டியது, பூமி நடுங்கத் ெதாடங்கியது .அமாவாைச இல்லாத 
ேபாேத சூrயைன ராகு விழுங்க வந்தான் .நகரத்ைத வலப்புறம் 
ெகாண்டு {இடப்புறமாக} எrகற்கள் விழுந்தன .{ஊைர 
அபஸவ்யமாகச் சுற்றி எrெகாள்ளி விழுந்தது என்கிறது ம.வ.ீரா .
பதிப்பு}. நrகளும், கழுகுகளும், காக்ைககளும், மற்ற இைறச்சி 
உண்ணும் விலங்குகளும் பறைவகளும், ேதவர்களின் 
ேகாவில்களில் இருந்தும், புனிதமான மரங்களின் உச்சியிலிருந்தும், 
சுவர்கள் மற்றும் வடீுகளின் ேமலிருந்தும் உரக்க கத்த ஆரம்பித்தன .
ஓ மன்னா, உமது தயீ ஆேலாசைனகளின் விைளவால் இந்த 
இயல்புக்கு மிக்க ேபrடர் அறிகுறிகள், பாரதர்களின் அழிைவக் 
குறிக்கும்படி காணப்படவும் ேகட்கப்படவும் ெசய்தன. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, 
இப்படி மன்னன் திருதராஷ்டிரனும், ஞானமுள்ள விதுரனும் 
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபசிக் ெகாண்டிருந்த ேபாது, அந்த ெகௗரவர்கள் 
சைபயில், அைனவrன் கண்களுக்கும் முன்னால், ேதவேலாக 
முனிவர்களில் சிறந்தவர் {நாரதர்} ேதான்றினார். அவர்கள் 
அைனவருக்கும் முன்னால் ேதான்றிய அவர் {நாரதர்}, பயங்கரமான 
வார்த்ைதகளால், "இன்றிலிருந்து பதினான்காவது வருடம், 
துrேயாதனனின் பிைழயின் காரணமாக பமன் மற்றும் அர்ஜுனனின் ீ
பலத்தால் ெகௗரவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் "என்று ெசான்னார். 
ேவத அருைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்ட அந்த முனிவர்களில் 
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சிறந்தவர் {நாரதர்}, இப்படிச் ெசால்லிவிட்டு, வானத்தில் கடந்து, 
காட்சியில் இருந்து மைறந்தார்.  
 
 பிறகு, துrேயாதனன், கர்ணன் மற்றும் சுவலனின் மகன் சகுனி 
ஆகிேயார் துேராணைரத் தங்கள் ஒேர தஞ்சமாகக் கருதி, நாட்ைட 
அவrடம் {துேராணrடம்} ஒப்பைடத்தனர். பிறகு துேராணர், 
பைகைமயும் ேகாபமும் ெகாண்ட துrேயாதனன், துச்சாசனன், 
கர்ணன் மற்றும் அைனத்து பாரதர்களிடமும், "பாண்டவர்கள் 
ெதய்வகீ மூலம் ெகாண்டவர்கள் என்றும் அவர்கள் ெகால்லப்பட 
முடியாதவர்கள் என்று பிராமணர்கள் ெசால்லியிருக்கிறார்கள் .
இருப்பினும் திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள், அைனத்து மன்னர்களுடன் 
ேசர்ந்து, மrயாைதயுடன் இதயப்பூர்வமாக என்னிடம் பாதுகாப்பு 
ேகாrயிருக்கின்றனர் .என்னால் முடிந்ததில் சிறந்தைத நான் ெசய்து 
அவர்கைளப் பார்த்துக் ெகாள்ேவன்.  
 
 ஆனால் விதி வலியது, அைத என்னால் மீற முடியாது. 
பகைடயில் ேதாற்ற பாண்டுவின் மகன்கள், தங்கள் ஏற்ற உறுதிக்கு 
ஏற்றவாறு நாடு கடந்து ெசல்கிறார்கள் .அவர்கள் கானகத்தில் 
பனிெரண்டு வருடங்கள் வாழ்வார்கள் .இந்த காலத்தில் அவர்கள் 
அங்ேக பிரம்மச்சrய வாழ்முைறையக் ைகக்ெகாண்டு, ெபரும் 
துயரத்துடனும் ேகாபத்துடனும் திரும்பி தங்கள் எதிrகைள வஞ்சம் 
தரீ்க்கப் ேபாகின்றனர். முன்பு நடந்த ஒரு நட்பு rதியான சச்சரவில் 
நான் துருபதைன நாட்ைட இழக்கச் ெசய்ேதன். ஓ பாரதா 
{துrேயாதனா} என்னால் அவனது நாடு கவரப்பட்டதால், அவன் ஒரு 
ேவள்வி ெசய்து, {என்ைனக் ெகால்வதற்காக} ஒரு மகைனப் 
ெபற்றான் .யாஜர் மற்றும் உபயாஜrன் தவ வலிைமயில், துருபதன் 
{ேவள்வி} ெநருப்பிலிருந்து திருஷ்டத்யும்னன் என்ற ெபயர் ெகாண்ட 
மகைனயும், களங்கமற்ற கிருஷ்ைண {திெரௗபதி} என்ற மகைளயும் 
ெபற்றான். அவர்கள் இருவரும் ேவள்வி ேமைடயில் எழுந்தவர்கள்.  
 
 பாண்டுவின் மகன்களுக்கு நடந்த திருமணத்தால் அந்தத் 
திருஷ்டத்யும்னன் அவர்களுக்கு {பாண்டவர்களுக்கு} ைமத்துனனாகி, 
அவர்களிடம் அன்புடன் இருக்கிறான் .ஆைகயால், அவைனக் 
{திருஷ்டத்யும்னன்} குறித்ேத நான் அச்சப்படுகிேறன் .ெதய்வகீப் 
பிறப்பு பிறந்து, ெநருப்பு ேபால பிரகாசிக்கும் அவன் 
{திருஷ்டத்யும்னன்} பிறக்கும்ேபாேத வில், அம்பு மற்றும் 
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கவசத்துடன் பிறந்தான். நாேனா இறப்பு உள்ள மனிதன் .ஆைகயால், 
அவனிடம் {திருஷ்டத்யும்னனிடம்} நான் மிகவும் அச்சம் 
ெகாள்கிேறன் .அந்த எதிrகைளக் ெகாள்ளும் பர்ஷத்தனின் மகன் 
{திருஷ்டத்யும்னன்}, பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கிறான். நானும் 
அவனும் {திருஷ்டத்யும்னனும்} ேநரடியாகப் ேபார்க்களத்தில் 
ேமாதும் நிைல வந்தால், நான் எனது உயிைர இழக்க ேநrடும்.  
 
 ெகௗரவர்கேள, *திருஷ்டத்யும்னன் தான் துேராணைரக் 
ெகால்வான் என்ற ெபாது நம்பிக்ைக இருக்கும் ேபாது, இைத விட 
எனக்கு ெபrய துன்பம் என்ன இருக்க முடியும் .அவன் 
{திருஷ்டத்யும்னன்} என்ைனக் ெகால்லேவ பிறந்திருக்கிறான் என்று 
நான் ேகள்விப்படுகிேறன் .இதுேவ உலகம் முழுவதும் பரவலாக 
அறியப்பட்டிருக்கிறது. ஓ துrேயாதனா, உன்னால் அந்தக் 
ெகாடுைமயான அழிவுக்காலம் ெநருங்கி வந்துவிட்டது .உனக்கு 
நன்ைம பயக்கும் ெசயல்கைள ேநரம் கடத்தாமல் ெசய். 
பாண்டவர்கைள நாடு கடத்திவிட்டதால், அைனத்ைதயும் சாதித்து 
விட்டதாக நிைனத்துக் ெகாள்ளாேத. இந்த உனது மகிழ்ச்சி, 
பனிக்காலத்தில் பைன மரத்தின் அடியில் )குறுகிய காலம்( 
ஓய்ெவடுப்பைதப் ேபாலத்தான் நீடித்திருக்கும் .ஓ பாரதா 
{துrேயாதனா} பலதரப்பட்ட ேவள்விகைளச் ெசய்து மகிழ்ந்து, நீ 
விரும்பு அைனத்ைதயும் ெகாடு .இன்றிலிருந்து பதினான்காவது 
வருடம் ேபrடர் உன்ைன மூழ்கடிக்கும்" என்றார் {துேராணர்}. 
 
 ைவசம்பாயணர் ெதாடர்ந்தார், "துேராணrன் இந்த 
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட திருதராஷ்டிரன், "ஓ க்ஷத்தா {விதுரா}, 
ஆசான் உண்ைமையச் ெசால்கிறார் .நீ ெசன்று பாண்டவர்கைள 
அைழத்து வா .அவர்கள் திரும்பி வர வில்ைல என்றால், அவர்கள் 
மrயாைதயுடனும், பாசத்துடனும் ெசல்லட்டும் .அந்த எனது 
மகன்கள் {பாண்டவர்கள்} ஆயுதங்களுடனும், ரதங்களுடனும், 
காலாட் பைடயுடனும் ெசன்று அைனத்து நல்ல ெபாருைளயும் 
ெபற்று மகிழட்டும் "என்றான் {திருதராஷ்டிரன்}. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
*திருஷ்டத்யும்னன் தான் துேராணைரக் ெகால்வான்........ 
 
ேமலும் விபரங்களுக்கு கீேழ ெசாடுக்கவும்: 
அமானுஷ்ய பிறப்புகள்  - ஆதிபர்வம் பகுதி 167 
பிராமணர் ெசான்ன துேராணர் துருபதன் கைத  - ஆதிபர்வம் பகுதி 168 
திருஷ்டத்யும்னன் மற்றும் திெரௗபதி பிறப்பு - ஆதிபர்வம் பகுதி 169 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://mahabharatham.arasan.info/2013/07/Mahabharatha-Adiparva-Section167.html


பிராமணர்கள் ெசய்த ேவைலநிறுத்தம் - 
 சபாபர்வம் பகுதி 80  

(தியூத பர்வ ெதாடர்ச்சி) 

பாண்டவர்கள் ெசன்ற பிறகு துயரத்தில் இருக்கும் திருதராஷ்டிரனிடம் 
சஞ்சயன் வருவது; திருதராஷ்டிரன் பாண்டவர்கள் குறித்த பயத்ைத 
சஞ்சயனிடம் ெதrவிப்பது; சஞ்சயன் அைனத்துக்கும் காரணம் உமது மகேன 
என்று ெசால்லுவது; சில விஷயங்கைள விதுரன் ெசான்னதாக 
திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் ெசால்வது.  
 

 
 
 ைவசம்பாயணர் ெசான்னார், "பகைடயில் ேதாற்று 
பாண்டவர்கள் வனம் ெசன்ற பிறகு, ஓ மன்னா {ஜனேமஜயா}, 
திருதராஷ்டிரன் துயரத்தில் மூழ்கினான் .அவன் அைமதியற்று 
கவைலயுடன் அமர்ந்து துயரத்தால் ெபருமூச்சு விட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தான் .அப்ேபாது சஞ்சயன் அவைன {திருதராஷ்டிரைன} 
அணுகி, "ஓ பூமியின் தைலவா, முழு பூமிையயும், அதன் 
ெசல்வங்கைளயும் ெபற்று, பாண்டவர்கைளயும் நாடு கடத்திய பிறகு 
இன்னும் ஏன் துயரத்தில் இருக்கிறரீ்?" என்று ேகட்டான். 
 
 திருதராஷ்டிரன், "கூட்டணி பைடகளின் துைணயுடன் ெபரும் 
ரதங்களில் ேபார் புrயும் வரீர்களில் காைளகளான பாண்டுவின் 
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மகன்கைளப் ேபாrல் சந்திக்க ேவண்டிய ஒருவன் எப்படி 
துக்கப்படாமல் இருக்க முடியும்?" என்று ேகட்டான். 
 
 சஞ்சயன், "ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரா}, உமது தவறான 
ெசயலாேலேய இந்தப் ெபரும் பைகைம தவிர்க்க 
முடியாததாகிவிட்டது .இது நிச்சயம் ெமாத்த உலகிற்கும் அழிைவக் 
ெகாண்டு வரும் .பஷ்மர்ீ , துேராணர், விதுரர் ஆகிேயாரால் 
தடுக்கப்பட்டும், தயீ மனம் ெகாண்ட உமது ெவட்கங்ெகட்ட மகன் 
துrேயாதனன், தனது சூத தூதுவனிடம் {பிராதிகாமினிடம்}, 
பாண்டவர்களின் அன்புக்குrய அறம்சார்ந்த மைனவிைய 
{திெரௗபதிைய} சைபக்கு அைழத்து வரக் கட்டைளயிட்டான். 
யாருக்கு ேதால்விையயும் அவமானத்ைதயும் ேதவர்கள் 
ெகாடுக்கப்ேபாகிறார்கேளா, அவர்களுக்கு முதலில் மதிமயக்கத்ைத 
{ேதவர்கள்} ஏற்படுத்திவிடுவார்கள் .இதன் காரணமாகத் தான் 
அப்படிப்பட்ட மனிதன் அைனத்ைதயும் வித்தியாசமாகப் பார்க்கிறான் .
அழிவு அருகில் இருக்கும் ேபாது, தைீமையயும், 
அடக்கமின்ைமையயும், ேநர்ைமயின்ைமையயுேம அவன் 
விரும்புவான் .அழிைவக் ெகாண்டு வரும் காலம் ைககளில் 
தண்டத்ைதக் ெகாண்டு வந்து தைலயில் அடிப்பதில்ைல .மாறாக, 
அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில், தைீமைய நன்ைமயாகவும், 
நன்ைமையத் தைீமயாகவும் அந்த மனிதைனக் காண ைவக்கும். 
ஆதரவற்ற பாஞ்சால இளவரசிைய {திெரௗபதிைய} சைபயின் 
நடுேவ இழுத்து வந்து அந்தப் பாவிகள் பயங்கரமான ெகாடூரமான 
அழிைவ ெமாத்தமாகப் ெபற்றுக் ெகாண்டனர். *ெபண்ணின் கருவில் 
பிறக்காமல் புனித ெநருப்பில் பிறந்து, கடைமையயும், அைனத்து 
அறெநறிகைளயும் அறிந்து, அழகும் புத்திசாலித்தனமும் ெகாண்ட 
துருபதன் மகைள {திெரௗபதிைய}, ேபாலிப் பகைடயாட்டம் 
{ெபாய்யாட்டம்} ஆடும் துrேயாதனைனத் தவிர ேவறு யாரால் 
இப்படி அவமதித்து சைபக்குக் ெகாண்டு வர முடியும்? கைறபடிந்த 
ஒற்ைறயாைட உடுத்தி மாதவிலக்காக இருந்த அந்த அழகிய 
கிருஷ்ைண {திெரௗபதி}, சைபக்குக் ெகாண்டு வரப்பட்ட ேபாது, 
பாண்டவர்களின் ேமல் பார்ைவையச் ெசலுத்தினாள் .ெசல்வம் 
ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டு, நாடு பிடுங்கப்பட்டு, ஆைடகளும் கைளந்து, 
அழகிழந்து, அைனத்து மகிழ்ச்சிையயும் ெதாைலத்து, அடிைம 
நிைலயில் இருக்கும் அவர்கைளக் {பாண்டவர்கைளக்} கண்டாள் 
{திெரௗபதி}. அறத்தின் முடிச்சுகளால் கட்டப்பட்ட அவர்கள் தங்கள் 
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வரீத்ைதக்காட்ட இயலாமல் இருந்தனர் .அங்ேக கூடியிருந்த 
மன்னர்களுக்கு மத்தியில் துrேயாதனனும் கர்ணனும் 
ெகாடுைமயான மற்றும் கடுைமயான வார்த்ைதகைள, அப்படி 
நடத்தப்படத் தகாதவளான ேகாபம் ெகாண்ட கிருஷ்ைணயிடம் 
{திெரௗபதியிடம்} ேபசினர் .ஓ ஏகாதிபதி {திருதராஷ்டிரேர}, இைவ 
அைனத்தும் அச்சமூட்டும் தைீமயின் முன் அறிகுறி என எனக்கு 
படுகிறது "என்றான். 
 
 திருதராஷ்டிரன், "ஓ சஞ்சயா,துயரத்தில் இருக்கும் துருபதன் 
மகளின் {திெரௗபதியின்} பார்ைவேய முழு உலகத்ைதயும் 
எrத்துவிடும். அப்படியிருக்கும் ேபாது எனது ஒரு மகனாவது 
உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? பாண்டவர்கள் மணந்த 
மைனவியான அழகும் இளைமயும் கூடிய அறம்சார்ந்த கிருஷ்ைண 
{திெரௗபதி} சைபயில் இழுத்து வரப்பட்ட ேபாது, பாரதர்களின் 
{துேராணாதிபதிகளின்} மைனவிகள் காந்தாrயுடன் கூடி பயத்தால் 
ஓலமிட்டு அழுதனர் .இப்ேபாது கூட அவர்கள் தினமும் அழுது 
ெகாண்டுதான் இருக்கின்றனர். திெரௗபதி இப்படி அவமதிக்கப்பட்ட 
ேகாபத்தால் பிராமணர்கள் அன்று மாைல ெசய்ய ேவண்டிய 
அக்னிேஹாத்திரச் சடங்ைகச் ெசய்யவில்ைல. பிரளய காலத்தில் 
நடப்பது ேபால காற்று கடும்பலத்துடன் வசீியது .அங்ேக கடும் 
இடியுடன் கூடிய புயலும் ஏற்பட்டது .எrகற்கள் விண்ணிலிருந்து 
விழுந்தன .காலமற்ற காலத்தில் சூrயைன ராகு விழுங்கி 
மக்களுக்கு பதிைய ஏற்படுத்தினான்ீ  .நமது ேபார் ரதங்கள் திடீெரன 
எrந்தன .அவற்றின் ெகாடிக் கம்பங்கள் ஒடிந்து விழுந்தன .இைவ 
அைனத்தும் பாரதர்களுக்கு {துேராணாதிபதிகளுக்கு} ேநரப்ேபாகும் 
தஙீ்கிைனப் பகன்றன. துrேயாதனனின் ேவள்வி அைறயில் இருந்து 
நrகள் ஊைளயிட்டன. எல்லாபுறத்திலிருந்தும் கழுைதகள் 
பதிலுக்கு கத்த ஆரம்பித்தன .பிறகு, பஷ்மர்ீ , துேராணர், கிருபர், 
ேசாமதத்தன், உயர் ஆன்ம பாஹ்lகன் ஆகிேயார் சைபைய விட்டுச் 
ெசன்றனர் .இதன்பிறகுதான் நான் விதுரனின் ஆேலாசைனயின் 
ேபrல், கிருஷ்ைணயிடம் {திெரௗபதியிடம்}, "ஓ கிருஷ்ணா 
{திெரௗபதி} நான் உனக்கு வரங்கைள வழங்குகிேறன் .நீ என்ன 
ேகட்கிறாேயா அைத நிச்சயம் ெகாடுக்கிேறன்" என்ேறன் .பாஞ்சால 
இளவரசி பாண்டவர்களின் விடுதைலையக் ேகாrனாள் .எனது சுய 
விருப்பத்தின் ேபrல் நான் பாண்டவர்கைள விடுவித்து, அவர்கைள 
{பாண்டவர்கைள} அவர்களது ரதங்கள் விற்கள் மற்றும் 
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அம்புகளுடன் {அவர்களது தைலநகருக்கு-காண்டவப்பிரஸ்தத்திற்கு/ 
இந்திரப்பிரஸ்தத்திற்குத்} திரும்பிப் ேபாக கட்டைளயிட்ேடன் .அதன் 
பிறகு தான் விதுரன் "சைபக்குள் கிருஷ்ைணைய இழுத்து வந்தது 
நிச்சயம் பாரத குலம் அழிய வழிவகுக்கும். இந்தப் பாஞ்சால 
மன்னனின் மகன் {திெரௗபதி} களங்கமற்ற ஸ்ரீ ஆவாள் .ெதய்வகீப் 
பிறவியான அவள் {திெரௗபதி} பாண்டவர்கள் மணந்த மைனவியாக 
இருக்கிறாள் .இவளுக்கு ேநர்ந்த அவமதிப்ைபப் பாண்டுவின் 
ேகாபக்கார மகன்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள். விருஷ்ணி குல 
வில்லாளிகளும் மன்னிக்க மாட்டார்கள் .ெபரும் பலம் வாய்ந்த 
வரீர்களான பாஞ்சாலர்களும் அைமதியாகப் ெபாறுத்துக் ெகாள்ள 
மாட்டர்கள் .தடுக்க முடியாத வரீம் ெகாண்ட வாசுேதவனின் 
{கிருஷ்ணனின்} துைண ெகாண்டு, நிச்சயம் அர்ஜுனன் பாஞ்சாலப் 
பைடயுடன் திரும்பி வருவான் .ெபரும் பலம் வாய்ந்த பமேசனனும்ீ  
தனது கதாயுதத்ைத யமைனப் ேபாலச் சுழற்றிக் ெகாண்டு வருவான் .
பமனுைடய கதாயுதத்தின்ீ  பலத்ைத இந்த மன்னர்களால் தாங்க 
முடியாது .ஆைகயால், ஓ மன்னா, பாண்டவர்களிடம் 
பைகைமயில்லாமல் எப்ேபாதும் அைமதியும் சமாதானமுமாக 
இருப்பேத சிறந்ததாகப் படுகிறது. பாண்டுவின் மகன்கள் 
எப்ேபாதுேம குருக்கைளவிட {ெகௗரவர்கைளவிட} பலசாலிகள்தான் .
ஓ மன்னா {திருதராஷ்டிரா}, **சிறப்பும் ெபரும் பலமும் வாய்ந்த 
மன்னன் ஜராசந்தைன பமன்ீ  தனது ெவறும் ைககளால் மட்டுேம 
ெகான்று ேபாட்டான் என்பைத நீர் அறிவரீ் .ஆைகயால், ஓ பாரத 
குலத்தின் காைளேய {திருதராஷ்டிரேர}, பாண்டுவின் மகன்கேளாடு 
சமாதானம் ெசய்து ெகாள்வேத உமக்குத் தகும் .எந்த விதமான 
மனவுறுத்தலுமின்றி, ஓ மன்னா, இருகட்சிகைளயும் 
ஒற்றுைமப்படுத்தும் .ஒ மன்னா, நீர் இந்த வழியில் நடந்து 
ெகாண்டால், நிச்சயம்  நற்ேபைறப் ெபறுவரீ் ".என்றான் .இவ்வாேற 
கவல்கனின் மகனான விதுரன் அறமும் ெபாருளும் சார்ந்த 
வார்த்ைதகளில் என்னிடம் ேபசினான் .எனது மகன் மீது நான் 
ெகாண்ட பாசத்தினால், நான் அவனது {விதுரனது} ஆேலாசைனைய 
ஏற்கவில்ைல" என்றான் {திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம்}. 
 

************ சபாபர்வம் முற்றும் ************ 
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