
ெதாட│…½ ெச‰ற ø±ம‡க̈  - வனப│வ́ பøதி 1 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

நா„ைட வØ„³ ெச‰ற பா”டவ│கைள» ெதாட│…½ ø±ம‡கÓ́ ெச̇Ñத̇; 

Êதி̋±ர‰ அவ│கைள¶ சமாதான¿ப³»தி மæ”³́ நா„³‡ø அÃ¿Åத̇; 

பா”டவ│க̈ ஒÌ ெப┃ய ஆலமர»த±யØ̇ அ…த இரைவ‡ கழி»த̇; அ…தண│க̈ 

அ·ø வ…½ அவ│கைள ஆத┃»த̇... 

 

 

 
 

ஓ́! நாராயணைனẾ, மனŒத¯களŒ̇ ேம‰ைமயானவனான நரைனẾ, சர̨வதி 
ேதவØையẾ வண·கி, "ெஜய»ைத"  { ஒÌவ‰}  ெசா̇ல ேவ”³́. { இ·ø ெஜய́ 

எ‰Ï øறி¿பØட¿ப³வ½ -  அத¯ம»ைத த¯ம́ ெவ‰ற ெகௗரவ ம̆Ḯ பா”டவ¯களŒ‰ 

கைதேய ஆǿ.}  

 

ஜனேமஜய‰ ெசா‰னா‰, "ஓ மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ { அ…தண¯களŒ̇}  

Èத‰ைமயானவேர {ைவச́பாயணேர}, பகைடயØ̇ திÌதரா̋±ர‰ மக‰க̈ ம̆Ḯ 

அவ¯கள½ ஆேலாசக¯களா̇ ஏமா̆Ïகரமாக வ ł̊ »த¿ப„³, அ…த» தłயவ¯களா̇ 

க³ைமயான வØேராத́ ஏ̆ப„³, அவ¯களா̇ க³́ ெமாழிக̈ ேபச¿ப„ட என½ 

Éதாைதய¯களான øÌ இளவரச¯க̈, அ…த பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} மக‰க̈ 

(அத‰பØறø) எ‰ன ெச̂தா¯க̈? வ łர»தி̇ ச‡ரÃ‡ø { இ…திரÃ‡ø}  

இைணயானவ¯களான, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰க̈, ெச̇வா‡ø இழ…½, 

தி²ெரன» ½‰ப»தி̇ É̊கி, கா„±̇ த·க̈ நா„கைள எ¿ப±‡ கட»தின¯? க³́ 

½யர»தி̇ É̊கி இÌ…த அ…த இளவரச¯களŒ‰ ©வ³கைள» ெதாட¯…½ ெச‰றவ¯க̈ 

யா¯? அ…த உய¯…த ஆ‰மா‡க̈ எ¿ப± த·கைள» தா·கி‡ ெகா”டா¯க̈? த·க̈ 

வா̊வாதார»ைத எ·ேக அைட…தா¯க̈? ஓ சிற¿Åமி‡க தவசிேய { ைவச́பாயணேர} , 

அ…தண¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, எதிÜகைள‡ ெகா̇பவ¯களான அ…த 
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வ łர¯களŒ‰ பனŒெர”³ {12} வÌட·க̈ எ¿ப± கானக»தி̇ கழி…த½? வலிைய» 

தா·கெவா”ணாத, ெப”களŒ̇ சிற…த, கணவ¯கÓ‡ø த‰ைன அ¯¿பணØ»த, 

அட‡கÈ́ அறÈ́ ெகா”ட, எ¿ேபா½́ உ”ைமேய ேப©́ அ…த 

இளவரசி {திெரௗபதி}, அ…த வலிநிைற…த கானக வா̊ைவ எ¿ப±» தா·கி‡ ெகா”டா̈? 

ஓ தவ வா̊ைவ ெச̇வமாக‡ ெகா”டவேர, ஓ அ…தணேர, இைவ அைன»ைதẾ 

என‡ø வØÜவாக¶ ெசா̇Ñ́. அபÜமிதமான வ łரÈ́ கா…திẾ ெகா”ட அ…த 

வ łர¯களŒ‰ வரலாைற நł̄  உைர¿பைத‡ ேக„க வØÌ́Åகிேற‰. உ”ைமயØ̇ என½ 

ஆவ̇ அதிகமாக இÌ‡கிற½"  எ‰றா‰ { ஜனேமஜய‰} .  

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "இ¿ப± பகைடயØ̇ திÌதரா̋±ர‰ மக‰களாÑ́ அவ¯கள½ 

ஆேலாசக¯களாÑ́ வ ł̊ »த¿ப„³, ¾பமிட¿ப„ட பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰க̈ 

ஹ̨தினாÅர»ைத வØ„³ ெவளŒேயறின¯. அ…த நகர»தி‰வ│தமனா வாயØ̇ வழிேய 

ஆÊத́ தா·கிய பா”டவ│க̈ திெரௗபதிÊட‰ வடதிைச ேநா‡கி ெச‰றன¯. 

இ…திரேசனÃ́ { பா”டவ¯களŒ‰ ேதேரா„±}  ம̆றவ¯க̈, த·க̈ பதினா‰ø 

பணØயா„கÓடÃ́, த·க̈ மைனவØயÌடÃ́ த·க̈ ேவகமான ரத·களŒ̇ 

அவ¯கைள¿ பØ‰ெதாட¯…½ ெச‰றன¯. அவ¯க̈ ெவளŒேயறியைத அறி…த ø±ம‡க̈ 

½யர́ ெகா”³ பı̋ மைரẾ, வØ½ரைனẾ, ½ேராணைரẾ, ெகௗதமைனẾ 

நி…தி‡க» ெதாட·கின¯. அவ¯க̈ { ø±ம‡க̈}  ஒÌவைர ஒÌவ¯ ச…தி»½ அ¶சம̆Ï 

இ¿ப±¿ ேபசி‡ ெகா”டன¯. 

 

"ஐேயா, ©வலனŒ‰ மக‰ {சøனŒ}, க│ண‰, ½¶சாசன‰ஆகிேயாரா̇ தா·க¿ப„ட தłய 

½┃ேயாதன‰ நா„ைட வØÌ́பØயதா̇ ந́Èட‰ ேச¯…½, நம½ ø³́ப·க̈, நம½ 

வ ł³க̈ ஆகியன×́ ேபாயØ̆Ï. பாவØகளா̇ தா·க¿ப„ட இ…த¿ பாவ́ நிைற…த பாவØ 
{ ½Üேயாயதன‰) நா„ைட வØÌ́பØயதா̇ நம½ ø³́ப·க̈, நம½ (Éதாைதய¯க̈) 

ெபாÌ̈க̈, நம½ அற́, ெபாÌ̈ அைன»½́ ேபாயØ̆Ï. இவ¯க̈ இ̇லாத இட»தி̇ 

மகி̊¶சி எ¿ப± இÌ‡ǿ! அைன»½¿ ெபÜயவ¯கைளẾ அவமதி‡ǿ ½Üேயாதன‰, 

ந‰னட»ைதைய» ½ற…½, ர»த»தா̇ தன‡ø ெநÌ‡கமானவ¯களŒட́ 

ச”ைடயØ³கிறா‰. ேபராைசẾ, காÜயவாதÈ́ ெகா”ட அ…த வ łண‰ 

இய̆ைகயØேலேய ெகா³ைம‡காரனாக இÌ‡கிறா‰. ½Üேயாதன‰ Çமி‡ø அதிபதியாக 

இÌ‡ǿேபா½, அ…த ெமா»த ÇமிẾ அழிẾ. ஆைகயா̇, உடேன நா́ கÌைண 

ெகா”ட, உய¯…த மன́ ெகா”ட பா”³வØ‰ மக‰கÓட‰ ெச̇ேவா́. அவ¯க̈ 

த·க̈ உண¯¶சிகைள‡ க„³‡ø̈ ைவ»திÌ¿பவ¯க̈, எ¿ேபா½́ எதிÜகைள 

ெவ̇பவ¯க̈, அட‡கÈ́ ÅகṌ ெகா”டவ¯க̈. ந̆ெசய̇கÓ‡ø» த·கைள 

அ¯¿பணØ»திÌ¿பவ¯க̈. ஆைகயா̇ உடேன ெச̇ேவா́."  எ‰றன¯. 

 

ைவச́பாயன¯ ெசா‰னா¯, "இைத¶ ெசா̇லி‡ ெகா”ட ø±ம‡க̈, பா”டவ¯கைள» 

ெதாட¯…½ ெச‰Ï, அவ¯கைள¶ ச…தி»½, கர́ øவØ»½, ø…தி ம̆Ḯ மா»ÜயØ‰ 

மக‰களŒட́, 

 

"அÌள¿ப„±Ì·க̈. எ·கைள» ½யÜ̇ வØ„³, நł·க̈ எ·ேக ெச̇வ ł̄ க̈? நł·க̈ 

எ·க̇லா́ ெச̇வ ł̄ கேளா அ·ெக̇லா́ நா·கÓ́ உ·கைள» ெதாட¯ேவா́! க³́ 

எதிÜகளா̇ நł·க̈ ஏமா̆Ïகரமாக வ ł̊ »த¿ப„²¯க̈ எ‰பைத அறி…த½́ நா·க̈ ½ய¯ 

ெகா”ேடா́. அ‰பான ø±ம‡களான எ·கைளẾ, உ·க̈ நலைன வØÌ́பØ 
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அ¯¿பணØ¿Åட‰ இÌ‡ǿ ந”ப¯கைளẾ, நł·க̈ வØÌ́பØயவாÏ ெசய̇க̈ 

ெச̂தவ¯கைளẾ நł·க̈ ைகவØ³வ½ தகா½. øÌ ம‰னனŒ‰ ஆÓைக‡ø̈ இÌ…½ 

நி¶சயமான அழிைவ¶ ச…தி‡க நா·க̈ வØÌ́பவØ̇ைல. மனŒத¯களŒ̇ காைளகேள, 

ந‰ைமயØÑ́ தłைமயØÑ́ ச́ப…த́ ைவ¿பதா̇ உ”டாǿ ந̇லவ̆ைறẾ 

தłயவ̆ைறẾ நா·க̈ øறி»½¶ ெசா̇வைத‡ ேகÓ·க̈. ½ணØ, நł̄ , நில́, எ̈ 

வØைதக̈ ஆகியைவ மல¯களŒ‰ ச́ப…த»தா̇ நÏமண́ வ ł©வைத¿ ேபால, 

øண·கÓ́ தா·க̈ ேசÌ́ ெபாÌைள‡ ெகா”ட தயாÜ¿ேப ஆǿ. 

È„டா̈கÓடனான ேச¯‡ைக, ¬̊¶சியØ̇ சி‡கிய மனைத மாையயா̇ உÌவா‡ǿ. 

ந̇லவ¯க̈ ம̆Ḯ ஞானÈ̈ளவ¯கÓடனான தினசÜ ேச¯‡ைக அற¿பயØ̆சி‡ø 

வழிவø‡ǿ. ஆைகயா̇, ேபÏ ெபற வØÌ́Åேவா¯, ஞானÈ̈ளவ¯க̈, Èதியவ¯க̈, 

ேந¯ைமயானவ¯க̈, ©»தமான நட»ைதÊ̈ேளா¯, தவ»தøதி உைடேயாÌட‰ பழக 

ேவ”³́. (ேவத·களŒ̇) அறி×, Éல́, ெசய̇க̈ ஆகிய É‰ைற‡ 

ெகா”டவ¯கÓ‡காக கா»திÌ‡க ேவ”³́. அ¿ப±¿ப„டவ¯கÓட‰ பழøவ½, 

சா»திர·கைள (சா»திர‡ க̇வØைய வØட) வØட ேம‰ைமயான½. அற¶ெசய̇க̈ 

அ̆றவÌ́, அற¶ெசய̇க̈ ெச̂½ ேந¯ைமயாக இÌ¿பவ¯கÓட‰ பழøவதா̇, அேத 

அற»தøதிைய அைட…½வØட È±Ế. பாவØகÓட‰ பழøவதா̇ நாÈ́ பாவØயாகேவ 

ஆேவா́. ேந¯ைமய̆றவ¯கைள» ெதா³வதாேலா, பா¯¿பதாேலா, ேப©வதாேலா அ̇ல½ 

எ…த ச́ப…த́ ெகா”டாÑ́, நம½ அற»ைத அழி»½‡ ெகா̈கிேறா́. அ¿ப±¿ப„ட 

அ…த மனŒத‰, ÅனŒதமான மனைத அைடயேவ È±யா½. அ±¿பைடகÓட‰ 

ச́ப…த¿ப³வதா̇ ÅÜத̇ ஏ̆ப³கிற½, அேதேபால பாøபா³ உைடயவ¯கÓட‰ 

ச́ப…த¿ப³வதா̇ பாøபாேட ஏ̆ப³́. அேத ேவைளயØ̇ ந̇லவ¯கÓடனான ேச¯‡ைக 

அதிக ந‰ைமையேய ெகா³‡ǿ. அற»தøதிகÓ‡ø ஊ̆Ï‡க”ணாக, ம‡களா̇ 

கÌத¿ப³́, ந‰னட»ைத உ̈ளவ¯களா̇ ஏ̆க¿ப³́, ேவத·களா̇ ெகா”டாட¿ப³́, 

உலக»தி̇ ேபச¿ப³́ அ»தைன øண·கÓ́, உலக ெச̇வ·கÓ́, Åல‰Àக¯ 

இ‰ப·கÓ́ உ·களŒ̇ தனŒ»தனŒயாக×́ ெமா»தமாக×́ இÌ‡கிற½. ஆைகயா̇, 

எ·க̈ ந‰ைம கÌதி, இ¸வள× øண·கைளẾ ெகா”±Ì‡ǿ உ·கÓ‡ø 

ம»தியØேலேய நா·க̈ வாழ வØÌ́Åகிேறா́"  எ‰றன¯. 

 

Êதி̋±ர‰, "நா·க̈ அÌள¿ப„டவ¯கேள,  அ…தண│கைள» தைலைமயாக 

ெகா”±Ì‡ǿ ம‡களாகிய நł·க̈, எ·க̈ மæ½ பாச»½டÃ́ இர‡க»½டÃ́ 

எ·களŒட́ இ̇லாத தøதிகைள‡ ெகா”³ Åக̊கிறł̄ க̈. இÌ¿பØÃ́, நா‰ என½ 

த́பØகÓட‰ ேச¯…½, உ·கைள ஒ‰Ï ெச̂ய¶ ெசா̇ேவ‰. எ·களŒட́ ெகா”ட 

பாச»தாÑ́, எ·க̈ மæ½ ெகா”ட இர‡க»தாÑ́ நł·க̈ மாறி நட‡க‡œடா½! எ·க̈ 

பா„டானாகிய பı̋ம│, ம‰ன│ (திÌதரா̋±ர‰), வØ½ர│, எ·க̈ தா̂ {ø…தி} ம̆Ḯ 

எ‰ அைன»½ நல́ வØÌ́பØகÓ́, ஹ̨தினாÅர நகர»திேலேய 

இÌ‡கிறா│க̈.ஆைகயா̇, நł·க̈ எ·க̈ ந̇வா̊ைவ வØÌ́பØனா̇, ½யர»தாÑ́ 

வலிகளாÑ́ œ±யØÌ‡ǿ அவ¯கைள¿ (அ‰ÅடÃ́ அ‡கைறÊ³́ கா»½) 

ேப¹·க̈. எ·க̈ பØÜவா̇ ½யÌ̆Ï இ¸வள× ¾ர́ வ…திÌ‡கிறł̄ க̈! திÌ́பØ¶ 

ெச̇Ñ·க̈. சா„சிகளாக உ·கைள ந́பØ நா·க̈ வØ„³¶ ெச̇Ñ́ எ·க̈ 

உறவØன¯க̈ மæ½ உ·க̈ இதய·க̈ ெம‰ைமயாக இÌ‡க„³́. இ¿ப±¶ ெச̂வதா̇, 

நł·க̈ நா‰ வØÌ́பØயைத¶ ெச̂தவ¯க̈ ஆவ ł̄ க̈. இ½ேவ நł·க̈ என‡ø‡ 

ெகா³‡ǿ வா̊»தாǿ" , எ‰றா‰. 
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ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "நłதிமானான Êதி̋±ரனா̇ இ¿ப±‡ ேக„³‡ 

ெகா̈ள¿ப„ட ம‡க̈ " "ஐேயா, ஓ ம‰னா!"  எ‰Ï ெபÜதாக ஒ¿பாÜ ைவ»தன¯. 

½‡க»தி̇ É̊கி, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰கÓைடய அற·கைள நிைன× œ¯…½, 

வØÌ¿பமி̇லாம̇ அவ¯க̈ பா”டவ¯கைள வØ„³ அக‰றன¯. 

 

ø±ம‡க̈ ெதாட¯வ½ நி‰ற½́, பா”டவ¯க̈ த·க̈ ரத·களŒ̇ ஏறி க·ைக‡ 

கைரயØ̇ உ̈ள பØரமாணா எ‰Ï அைழ‡க¿ப„ட ெபÌ́ ஆல மர»தி̆ø வ…½ 

ேச¯…தன¯. நாளŒ‰ È±வØ̇ அ…த ஆல மர»ைத அைட…த பா”³வØ‰ வ łர மக‰க̈, 

ÅனŒத நłைர» ெதா„³ த·கைள¶ ©»திகÜ»½‡ ெகா”³, அ…த இரைவ அ·ேக 

கழி»தன¯. ெபÌ́ ½யர»தா̇ பாதி‡க¿ப„ட அவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈}  நłைர ம„³ேம 

உ”³ அ…த இரைவ‡ கழி»தன¯. ேவ̈வØ ெச̂Ế ம̆Ḯ ேவ̈வØ ெச̂யாத இÌ 

பØÜைவ¶ ேச¯…த øறி¿பØ„ட அ…தண¯க̈, பா”டவ¯க̈ மæதிÌ…த பாச»தா̇ 

அவ¯கைள» ெதாட¯…½ ெச‰Ï அவ¯கÓட‰ அ‰Ï இரைவ‡ கழி»தன¯. பØர́ம»ைத 

உ¶சÜ‡ǿ அ…த அ…தண¯களா̇ ¬ழ¿ப„ட ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰}  அவ¯கÓ‡ø 

ம»தியØ̇ பØரகாசமாக இÌ…தா‰. அ…த மாைல¿ ெபாÕைத அழகாக×́, 

க³ைமயானதாக×́ ஆ‡க ÅனŒத ெநÌ¿ைப É„±ய அ…தண¯க̈ ேவத·கைள 

உ¶சÜ»தன¯. அ…த அ…தண¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯க̈, øÌ‡களŒ‰ சிற…த ம‰னைன 

{ Êதி̋±ரைன}  ஆதÜ»½ அ·ø இÌ…தன¯ 
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ெசௗனக│ உபேதச́ - வனப│வ́ பøதி 2 அ 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ த·கைள» ெதாட│…½ வ…த அ…தண│கைள» திÌ́பØ¶ ெச̇ல 

ெசா̇Ñத̇; ெசௗனக│ Êதி̋±ரÃ‡ø சில அறி×ைரக̈ œற̇… 

 

ைவச́பாயன│ெசா‰னா¯, "இரைவ 

உைட»½ பக̇ உதி»த ேபா½, 

பØ¶ைசெய³»½ த·கைள» தா·கிவ…த 

அ…தண¯க̈ { அ…தண¯க̈} , ெசய̆கÜய 

ெசய̇கைள¶ ெச̂½ கானக»தி̆ø̈ 

Àைழய‡ கா»திÌ…த பா”டவ¯க̈ È‰Å 

நி‰றன¯. ø…தியØ‰ மகனான 

ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰ அவ¯களŒட́, "எ·க̈ 

ெச̇வ·கÓ́ நா³́, அைன»½́ 

எ·களŒட́ இÌ…த களவாட¿ப„³, ெபÌ́ 

½யர»தி̇ இÌ‡ǿ நா·க̈, கனŒகைளẾ 

கிழ·øகைளẾ ம„³ேம உணவாக‡ 

ெகா”³ கா„³‡ø̈ Àைழய¿ேபாகிேறா́. 

இ…த‡ கானக́ ÈÕவ½́ ஆப»½கÓ́, கண‡கிலட·கா ஊ¯வனகÓ́, இைர ேத± 

அைலẾ வØல·øக̈ நிைற…த½. அ·ேக நł·க̈ நி¶சயமாக ெபÌ́ ½‰ப»ைத 

அÃபவØ‡க ேநÜ³́ எ‰ேற என‡ø» ேதா‰Ïகிற½. அ…தண¯களŒ‰ பாதி¿Åக̈ 

ேதவ¯கைள‡ œட ச‡தி இழ‡க¶ ெச̂ய‡œ³́. என½ ச‡திையẾ அ½ இழ‡க¶ 

ெச̂Ế எ‰ப½ நி¶சயேம. ஆைகயா̇, ஓ அ…தணேர, நł·க̈ எ·கிÌ…½ வ…தł¯கேளா 

அ·ேக ெச̇Ñ·க̈"  எ‰Ï ெசா‰னா‰. 

 

அத̆ø அ…த அ…தண│க̈, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , நł ெச̇Ñ́ பாைதேய எ·க̈ 

பாைத! ஆைகயா̇, உன‡ø த·கைள அ¯¿பணØ»½ உ‰ைன¿ ேபா̆றி, உ”ைம அற́ 

பயØ̇பவ¯கைள‡ ைகவØடாேத! ேதவ¯க̈œட த·க̈ வழிபா„டாள¯க̈ மæ½ இர‡க́ 

ெகா”³̈ளன¯. அ½×́ øறி¿பாக ஒÕ·கைம‡க¿ப„ட வா̊× வாṌ அ…தண¯க̈ 

மæ½ சிற¿பான இர‡க́ ெகா”³̈ளன¯"  எ‰றன¯. 

 

Êதி̋±ர‰, "மÏபØற¿பாள¯கேள { அ…தண¯கேள} , நாÃ́ எ‰ைன அ…தண¯கÓ‡ø 

அ¯¿பணØ»தவ‰தா‰! ஆனா̇ இ…த¶ ¬̊நிைல எ‰ைன‡ øழ¿ப»தி̇ 

ஆ̊»½கிற½! திெரௗபதியØ‰½யர»தாÑ́, நா„ைட நா·க̈ இழ…ததாÑ́ பழ·க̈, 

கிழ·øக̈ ம̆Ḯ மா‰கைள¶ ேசகÜ‡ǿ இ…த என½ த́பØக̈ மதி மய·கி 
பØர́மி»திÌ‡கி‰றன¯. ஐேயா, இ¿ப±» ½ய¯ெகா”±Ì‡ǿ அவ¯கைள வலிநிைற…த 

பணØகளŒ̇ எ‰னா̇ ஈ³ப³»த È±யா½"  எ‰றா‰. 
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அத̆ø அ…த அ…தண¯க̈, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , எ·கைள¿ பா½கா¿பதி̇ ½ய¯ 

ெகா̈ளாேத உன½ இதய»தி̇ எ·கÓ‡ø இட»ைத» ேத³! எ·க̈ உணைவ நா·கேள 

ச́பாதி»½‡ ெகா”³, தியான»தாÑ́, உன‡கான வழிபா³களாÑ́ நா·க̈ உ‰ைன» 

ெதாட¯…½ வÌகிேறா́. இனŒைமயான உைரயாட̇க̈ Éல́ உ‰ைன 

மகி̊வØ‡கிேறா́"  எ‰றன¯. 

 

Êதி̋±ர‰, "ச…ேதகமி̇லாம̇ நł·க̈ ெசா̇வ½ ேபால»தா‰ இÌ‡கேவ”³́. 

மÏபØற¿பாள¯களŒ‰ { அ…தண¯களŒ‰}  சிேனகித»தி̇ நா‰ எ¿ேபா½́ மகி̊…ேத 

இÌ‡கிேற‰! ஆனா̇, நா‰ வ ł̊ …த இ…த¶ ¬̊நிைலயØ̇ நி…தி‡க¿ப³́ ெபாÌளாக 

நாேன இÌ‡கிேற‰. ½‰ப¿பட» தகாதவ¯க̈ எ‰ மæ½ ெகா”ட அ‰பா̇ 

½‰ப¿ப³வைதẾ, உ·க̈ உணைவ நł·கேள ச́பாதி»½‡ ெகா̈வைதẾ நா‰ 

எ¿ப±‡ க”³ சகி»½‡ ெகா̈ேவ‰? ஓ, திÌதரா̋±ர┃‰ தłய மக‰கÓ‡ø நி…தைன 

ஏ̆ப„டேத!"  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "இைத¶ ெசா̇லிவØ„³ அÕ½ ெகா”±Ì…த ம‰ன‰ 

{ Êதி̋±ர‰}  தைரயØ̇ அம¯…தா‰. சா·கிய ேயாக́ அறி…த, க̆ற 

அ…தணரான ெசௗனக│ ம‰னனŒட́ {Êதி̋±ரனŒட́}, "½யர»தி‰ காரண́ ஆயØர́, 

அ¶ச»தி‰ காரண́ ÁÏ ஆகியன நாÓ‡ø நா̈ Éடைனேய É̊க±‡ǿ. ஆனா̇ 

ஞானÈ̈ளவைன É̊க±‡கா½. நி¶சயமாக, உ‰ைன¿ ேபா‰ற உண¯×̈ள மனŒத¯க̈ 

இ½ ேபா‰ற உ”ைம அறி×‡ø எதிரான அைன»½வØதமான தłய ம̆Ḯ ேமா„ச 

அழிைவ ஏ̆ப³»½́ ெசய̇களா̇ ஏமா̆ற¿பட மா„டா¯க̈. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , தłயவ̆Ï‡ø எதிராக நி̆ǿ தøதியான எ„³ øண·கைள {ேக„³‡ 

ெகா̈ள வØÌ¿ப́, ேக„ட̇, ÅÜ…½ ெகா̈Óத̇, உபேயாகி»த̇, ஊகி»த̇, தłயைவ 

வØல‡øத̇, ெபாÌைள ந‰ø உண¯த̇, உ”ைமைய அறித̇ ஆகிய எ„³ 

øண·கைள}  ©Ìதி (ேவத) ம̆Ḯ சா»திர க̇வØ உன‡ø ெகா³»திÌ‡கி‰றன. 

உ‰ைன¿ ேபா‰ற மனŒத¯க̈, ஏ̊ைம அதிகமாவதாேலா, ந”ப¯கÓ‡ø ஏ̆ப³́ 

½‡க»தினாேலா, உட̇Ýதியான, மனÝதியான பாதி¿Åகளாேலா மதி மய·øவதி̇ைல. 

 

©ய»ைத‡ க„³¿ப³»½வ½ øறி»½ சிற¿Åமி‡க ஜனக│பழ·கால»தி̇ ெசா‰ன 

பாட̇கைள¶ { ̨ேலாக·கைள¶}  ெசா̇கிேற‰ ேக̈. இ…த உலக́ உட̇ Ýதியான மன 

Ýதியான பாதி¿ÅகÓ‡ø ஆளாகிற½. அைத» தணØ¿பத̆கான வழிகைள ©Ì‡கமாக×́ 

வØவரமாக×́ நா‰ øறி¿பØ³́ேபா½ ேக„³‡ ெகா̈. ேநா̂, வலிநிைற…த 

ெபாÌ„களŒ‰ ெதாட│Å {È̈}, உைழ¿Å, ேவ”±ய ெபாÌளŒ‰ மæ½ ெகா”ட ஆைச 

ஆகிய நா‰ǿ உடÑ‡ø ½‰ப»ைத‡ ெகா³‡கி‰றன. ேநாைய¿ ெபாÏ»தவைர, 

மÌ…ைத‡ ெகா̈வதா̇ அைத» தணØ»½ வØட È±Ế. அேத ேநர»தி̇ மனÝதியான 

ேநாைய ேயாக தியான»தி‰ Éல́ அைத மற‡க¶ ெச̂ய È±Ế. இ…த‡ 

காரண»தி̆காக»தா‰, ேநாயாளŒ ஏ̆Ï‡ ெகா̈Ó́ வைகயØ̇ ேபசிẾ, அைச¿ப„ட 

ெபாÌைள‡ ெகா³¿பதாக‡ œறிẾ, மÌ»½வ¯க̈ Èதலி̇ ேநாயாளŒகளŒ‰ 

மனÝதியான பாதி¿Åகைள தணØ‡க Èய̇வ¯.  

 

¬டான இÌ́Å¿ப„ைடைய ஒÌ øட»தி̇ Àைழ‡ǿேபா½, அதி̇ இÌ‡ǿ நł̄  

¬டாவ½ ேபால, மன»½யர́, உட̇ ேவதைனைய ஏ̆ப³»½́. நł̄  தłைய அட‡øவ½ 

ேபால, உ”ைம அறி× மன‡கல‡க»ைத» தணØ‡ǿ. மன́ அைமதிÊ̆றா̇, உடÑ́ 
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அைமதி ெபḮ. ப̆ேற { ப̆Ï}  மன»½யர»தி̆கான ேவ¯ எ‰Ï ெதÜகிற½. இ…த¿ 

ப̆ேற அைன»½ உயØÜன·கÓ‡ǿ ½‰ப»ைதẾ, அைன»½வØதமான 

½யர·கைளẾ ெகா³‡கிற½. ப̆ேற எ̇லா ½யர·கÓ‡ǿ, எ̇லா அ¶ச·கÓ‡ǿ, 

இ‰ப́, ½‰ப́ ஆகிய அைன»½‡ǿ, அைன»½வØதமான வலிகÓ‡ǿ ேவராக 

இÌ‡கிற½. ப̆றி‰ காரணமாகேவ அைன»½ காÜய·கÓ́ ேதா‰Ïகி‰றன. ப̆ேற 

உலக ந‰ைமகளŒ‰ மæ½ நா́ ஆைச¿பட‡ காரண́. Èத̇வைக இர”டாவைதவØட 

ேமாசமானதாக இÌ…தாÑ́ இைவ இர”³ேம தłைமயØ‰ ஊ̆Ï‡ க”க̈.  

 

மர¿ெபா…½‡ø̈ ÀைழẾ (சிÏ அள×) ெநÌ¿Å எ¿ப± ேவ¯ வைர ÈÕ மர»ைதẾ 

உ„ெகா”³வØ³கிறேதா, அேத ேபால ப̆Ï சிறியதாக இÌ¿பØÃ́ அ½ அற»ைதẾ 

ெபாÌைளẾ அழி»½வØ³́. உலக¿ ெபாÌ„களŒலிÌ…½ த‰ைன வØ³வØ»½‡ 

ெகா”டதா̇ ம„³́ ஒÌவ‰ அைன»ைதẾ ½ற…தவ‰ ஆகிவØடமா„டா‰. 

இÌ¿பØÃ́, உலக»ெதாட¯ÅகளŒ̇ இÌ…½ ெகா”ேட அத‰ øைறகைள அறி…தவேன 

உ”ைமயØ̇ உலக»ைத» ½ற…தவ‰ ஆவா‰. தłய ஆைசகளŒ̇ இÌ…½ வØ³ப„³, 

எைதẾ ந́பØயØராத ஆ‰மாைவ¿ ெப̆ற ஒÌவேன உ”ைமயØ̇ உலைக» 

½ற…தவனாவா‰.  

 

ஆைகயா̇, ஒÌவ‰ ந”ப¯களŒடேமா, தா‰ ச́பாதி»த ெச̇வ»திடேமா ப̆Ï 

ைவ‡க‡œடா½. அேத ேபால, த‰மæ½ ைவ»திÌ‡ǿ ப̆ைற, அறிவØ‰ Éல́ 

கைளயேவ”³́. நłÌ‡ø̈ È‡கினாÑ́ தாமைர இைல நைனயாம̇ இÌ¿ப½ ேபால, 

ஒÌநா̈ ம„³́ நł±»திÌ¿பைவ‡ǿ, எ¿ேபா½́ நிைல»½ இÌ¿பைவ‡ǿ உ̈ள 

வØ»தியாச»ைத காண»ெதÜ…த ஆ‰மா ெகா”ட மனŒத‰, சா»திர·கைள அறி…½, 

அறிவா̇ ©»திகÜ‡க¿ப„³, ப̆றா̇ பாதி‡க¿படாதவனாக இÌ¿பா‰. ப̆றா̇ 

பாதி‡க¿ப„ட மனŒத‰ ஆைசயா̇ சி»திரவைத ெச̂ய¿ப³கிறா‰. அ¿ப± உ”டாǿ 

அைச, உலக¿ ெபாÌ„க̈ மæ½ அவ‰ ெகா”±Ì‡ǿ தாக»ைத அதிகÜ‡க¶ ெச̂கிற½. 

நி¶சயமாக இ…த» தாக́ பாவகரமான½. 

 

இ½ ½யர·களŒ‰ ஊ̆Ï‡ க” எ‰Ï கÌத¿ப³கிற½. இ…த‡ ெகா³ைமயான தாகேம, 

பாவ»½ட‰ கல…½ அறம̆ற ெசய̇கைள¶ ெச̂ய» ¾”³கிற½. இ…த தாக»ைத» 

½ற¿பவ¯க̈ இ‰ப»ைத அைடகிறா¯க̈. உட̇ அழி…தாÑ́ தłயவ¯களŒ‰ தாக́ 

அழியா½. தłயவ¯களா̇ அைத» ½ற‡கேவ È±யா½. அ½ உ”ைமயØ̇ மரண ேநாேய! 

அத̆ø ெதாட‡கÈ́ È±×́ கிைடயா½. இதய»தி̇ { மனதி̇}  ø±யØÌ‡ǿ 

உÌவம̆ற ெநÌ¿ைப¿ேபால அ½ உயØÜன·கைள அழி‡கிற½. ஒÌ வØறகி̇ ஏ̆ப„ட 

ெநÌ¿பØனா̇, ஒÌ க„³ வØறேக அ…த ெநÌ¿பா̇ உ„ெகா̈ள¿ப³வ½ ேபால, அ©»த 

ஆ‰மா ெகா”ட மனŒத‰ தன½ இதய»தி̇ பØற…த ேபராைசயØனா̇ அழிைவ¶ 

ச…தி‡கிறா‰.  

 

உயØÌ̈ள உயØÜன·க̈ அைன»½́ மரண»ைத‡ க”³ எ¿ேபா½́ அ‚©வ½ ேபால, 

ெச̇வ…த¯க̈, ம‰னனŒடÈ́, திÌடனŒட́, நł̄ , ெநÌ¿Å, ஏ‰ உறவØன¯களŒட́ œட 

நிைலயான அ¶ச́ ெகா”³̈ளன¯. இைற¶சி» ½”³ கா̆றி̇ இÌ…தா̇ 

பறைவகளா̇ வØÕ·க¿ப³́; நில»தி̇ இÌ…தா̇ இைரேத³́ வØல·øகளாÑ́; நłÜ̇ 

இÌ…தா̇ மæ‰களாÑ́ வØÕ·க¿ப³வ½ ேபால, ெச̇வ…தÃ́ அவ‰ எ·கிÌ…தாÑ́ 

ஆப»ைத எதி¯ேநா‡கி இÌ‡கிறா‰. பலÌ‡ø அவ│களŒ‰ ெச̇வேம மரண»ைத‡ 
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ெகா³‡ǿ ந‚சாகிற½, ெச̇வ»தி̇ இ‰ப́ கா¹́ ஒÌவ‰ அத̆ø அ±ைமயாகி 
உ”ைம இ‰ப»ைத அறியாம̇ இÌ‡கிறா‰. ேபராைசையẾ Éட»தன»ைதÊேம 

ெச̇வ́ அதிக┃‡க¶ ெச̂கிற½.  

 

க‚ச»தன»தி̆ǿ, பக„³‡ǿ, த̆ெபÌைம‡ǿ, அ¶ச́ ம̆Ḯ ½யர»½‡ǿ 

ெச̇வேம ேவராǿ. இைவேய ஞானÈ̈ேளா¯ ெச̇வ…த¯களŒட́ கா¹́ 

½‰ப·களாǿ. ெச̇வ»ைத‡ ைகயக¿ப³»½வதிÑ́, பா½கா¿பதிÑ́ மனŒத¯க̈ பல 

½யர·கைள அைடகி‰றன¯. ெச̇வ́ ெசலவழி…தாÑ́ அ½×́ ½யர»ைதேய 

ெகா³‡ǿ. அ̇லாமÑ́, ெச̇வ»தி‰ ெபாÌ„³ ஒÌவனŒ‰ வா̊ேவ { உயØேர}  

பறிேபாகிற½. ெச̇வ»ைத‡ ைகவØ³வதாÑ́ ½யரேம மி‚©கிற½. ஒÌவனŒ‰ 

ெச̇வ»தா̇, ேபணØ வள¯‡க¿ப„ட ம̆ெறாÌவ‰, அ…த¶ ெச̇வ»தி‰ ெபாÌ„³ 

அவÃ‡ø எதிÜயாகிவØ³கிறா‰. ஆைகயா̇, ெச̇வ»ைத ைவ»திÌ»த̇ இ¸வள× 

½யர·கைள‡ ெகா³¿பதா̇, அத‰ அழிைவ‡ க”³ ஒÌவ‰ ½ய¯ ெகா̈ளலாகா½. 

அறியாைம ெகா”ேடா¯ ம„³ேம திÌ¿தியைடயாம̇ இÌ¿பா¯க̈. இÌ¿பØÃ́, 

ஞானÈ̈ேளா¯ எ¿ேபா½́ திÌ¿திÊடேனேய இÌ¿பா¯க̈.  

 

ெச̇வ»தி‰ மæதிÌ‡ǿ தாக»ைத ம„³¿ப³»தேவ È±யா½.திÌ¿திÊட‰ இÌ¿பேத 

உய│…த இ‰பமாǿ; ஆைகயா̇, மனநிைறைவேய ஞானÈ̈ேளா¯ பØ‰ப̆ற‡œ±ய 

உய¯…த ெபாÌளாக‡ கÌ½கி‰றன¯. இளைம, அழø, வா̊×, ெச̇வ‡øவØய̇, 

ெசÕைம, அ‰பானவ│களŒ‰ ½ைண ஆகிவ̆றி‰ நிைலயாைமைய உண¯…த 

ஞானÈ̈ேளா¯ அவ̆Ï‡காக ஆைச¿ப³வதி̇ைல. ஆைகயா̇, வலிைய உண¯…½ 

ெச̇வ»ைத‡ ைகயக¿ப³»½வைத‡ ைகவØட ேவ”³́. எ…த¶ ெச̇வ…தÌ́ 

பØர¶சைனக̈ இ̇லா̇ இ̇ைல, அத‰காரணமாகேவ அற́சா¯…ேதா¯ ெச̇வ»தி‰ 

மæ½ ஆைசயØ̇லாதவ¯கைள ெம¶©கிறா¯க̈. அற́ சா¯…த காÜய·கÓ‡காக 

ெச̇வ»ைத» ெதாட¯பவ¯க̈œட அ»தைகய ெசய̇களŒ̇ இÌ…½ த·கைள வØல‡கி‡ 

ெகா̈ள ேவ”³́. நி¶சயமாக, ேசÏ ப„ட ைககைள‡ கÕவØ‡ ெகா̈வைத‡ கா„±Ñ́, 

ேச̆ைற» ெதாடாம̇ இÌ¿ப½ ந̇ல½ இ̇ைலயா? ஓ Êதி̋±ரா, நł ஆைச¿படாம̇ 

இÌ‡க ேவ”³́! அற́ உன‡ø ேவ”³́ எ‰றா̇, உலக உைடைமக̈ மæதிÌ‡ǿ 

ஆைசகளŒ̇ இÌ…½ உ‰ைன வØ³வØ»½‡ ெகா̈"  எ‰றா¯. 
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ெசௗனக│ உபேதச́ - வனப│வ́ பøதி 2 ஆ 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ ெசௗனக┃ட́ ச…ேதக́ ேக„ப½́, அத̆ø ெசௗனக│ வØைடயளŒ¿ப½́. 

 

 

Êதி̋±ர‰, "ஓ அ…தணேர, ெச̇வ»ைத 

நா‰ வØÌ́Åவ½, அ½ கிைட»த×ட‰ 

இ‰Å̆Ï இÌ‡க அ̇ல. அ…தண¯கைள» 

தா·கி‡ ெகா̈ளேவ நா‰ அைத 

வØÌ́Åகிேற‰. ேபராைசயØ‰ காரணமாக 

நா‰ அைத வØÌ́பவØ̇ைல. ஓ அ…தணேர, 

எ·கைள¿ ேபா‰ேறா¯ எ…த காÜய»தி̆காக, 

இ̇லற வா̊ைவ ேம̆ெகா”ேடாேமா 

அத̆காக, எ·கைள» ெதாட¯பவ¯கைள 

நா·க̈ ேபணØ தா·க ேவ”டாமா?  

 

அைன»½ உயØÜன·கÓ́ (தா·க̈ ச́பாதி»த) உணைவ, த·கைள¶ சா¯…தவ¯கÓ‡ø¿ 

பØÜ»½‡ ெகா³¿பைத‡ கா”கிேறா́. அ¿ப±ேய இ̇லற வா̊ைவ வா̊பவ‰, தன½ 

உணைவ, த·கÓ‡காக சைம»½‡ ெகா̈ளாதிÌ‡ǿ யதிகÓ‡ǿ, 

பØர́ம¶சாÜகÓ‡ǿ பகி¯…½ ெகா³‡க ேவ”³́. ந̇ல மனŒத¯களŒ‰ வ ł³க̈ (அம¯…½ 

ெகா̈ள) Å̇லி̇லாம̇, (ஓ̂…திÌ‡க) இடமி̇லாம̇, (கÕவ, தாக́ தணØ‡க) 

நłÜ̇லாம̇, நா‰காவதாக இ‰ெசா̇ இ̇லாம̇ இÌ‡கேவ œடா½. 

கைள¿Å̆றவÃ‡ø ப³‡ைகẾ, நி̆பதா̇ ேசா¯…தவÃ‡ø ஆசனÈ́, 

தாக»திலிÌ¿பவÃ‡ø நłÌ́, பசி»திÌ¿பவÃ‡ø உண×́ எ¿ேபா½́ ெகா³‡க¿பட 

ேவ”³́. வØÌ…தின¯கைள இனŒைமயான பா¯ைவயாÑ́, மகி̊¶சி நிைற…த 

இதய»ேதா³́, இனŒைமயான வா¯»ைதகளாÑ́ வரேவ̆க ேவ”³́.  

 

வ ł„±‰ உÜைமயாள‰ வØÌ…தினைர‡ க”ட½́, உடேன எÕ…½, அ…த வØÌ…தினைர 

ேநா‡கி È‰ேனறி, அவÌ‡ø ஆசன́ ெகா³»½, அவைர வண·க ேவ”³́. இ½ேவ 

நிைல»த அறெநறியாǿ. அ‡னŒேஹா»ர́ ெச̂யாதவ¯கÓ́, காைளகைள‡ { மா³க̈}  

கவனŒ‡காதவ¯கÓ́, ர»த ெதாட¯Åைடய உறவØன¯கைள¿ ேபணØ‡ கா‡காதவ¯கÓ́, 

வØÌ…தின¯, ந”ப¯க̈, மக‰க̈, மைனவØய¯, பணØயா„க̈ ஆகிேயாைர¿ 

Åற‡கணØ¿பவ¯கÓ́ பாவ»தா̇ உ„ெகா̈ள¿ப³கி‰றன¯. த‰ ஒÌவÃ‡காக ம„³ேம 

ஒÌவ‰ உண× சைம‡க‡œடா½. ேதவ¯கÓ‡ǿ, பØ»ÜகÓ‡ǿ, வØÌ…தினÌ‡ǿ 

பைட‡காம̇ ஒÌவÃ́ ஒÌ வØல·ைகẾ ெகா̇ல‡œடா½.  

ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ பைட‡க¿படாத உணைவ ஒÌவ‰ உ”ண‡œடா½. 

காைலயØÑ́ மாைலயØÑ́ உணைவ (தøதிேயா³ இÌ‡ǿ) நா̂கÓ‡ǿ, 
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ச”டாள¯கÓ‡ǿ, பறைவகÓ‡ǿ தைரயØலி„³, ைவ̨வேதவ ேவ̈வØைய¶ ெச̂ய 

ேவ”³́. வØகாச»ைத { மæ…தைத உ”ப½ எ‰Ï நிைன‡கிேற‰}  உ”பவ¯க̈, 

அமி¯த»ைத உ”டதாக‡ கÌத¿ப³கிறா¯க̈. ஒÌ வØÌ…தினÌ‡ø உணவளŒ¿ப½ ஒÌ 

ேவ̈வØ‡ø சமானமாǿ, வØÌ…தினைர¿ பா¯‡ǿ அவன½ இனŒைமயான பா¯ைவ { 1} , 

அ¯¿பணØ¿Åட‰ œ±ய கவனŒ»த̇ { 2} , இனŒைமயான ேப¶© { 3} , பØ‰ெதாட¯…½ அவ‰ 

அளŒ‡ǿ மÜயாைத { 4} , அவ‰ ெகா³‡ǿ உண× ம̆Ḯ நł̄  { 5}  ஆகியைவேய அ…த 

ேவ̈வØயØ‰ ஐ…½ த„சைணக̈ ஆǿ. È‰Å எ¿ேபா½́ க”±ராத கைள»½¿ ேபான 

வழி¿ேபா‡கÃ‡ø அளவ̆ற உணைவ‡ ெகா³¿பவ‰ ெபÌ́ ந‰ைமைய அைடகிறா‰. 

இ̇லற வா̊× வா̊…½ இ»தø ெசய̇கைள¶ ெச̂பவ‰ ெபÌ́ ஆ‰ம» தøதிகைள 

அைடகிறா‰. ஓ அ…தணேர, இதி̇ உம½ கÌ»½ எ‰ன?"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

ெசௗனக¯, "ஐேயா, இ…த உலக́ Èர”பா³க̈ நிைற…த½. ந̇ேலாைர அவமதி‡க×́, 

தłேயாைர திÌ¿தி¿ப³»த×́ ெச̂கிற½. ஐேயா, அறியாைமயாÑ́, ஆைசயாÑ́, 

த·க̈ Åல‰கÓ‡ø அ±ைமகளாகி, È„டா̈க̈ œட, த·க̈ வா̊×‡ø¿ பØறø 

ஏ̆பட¿ேபாǿ பசிைய» திÌ¿தி¿ப³»த பல நடவ±‡ைககைள ேம̆ெகா̈கி‰றன¯. 

Åல‰களா̇ மய‡க¿ப„³, Åல‰கைள இழ…த சாரதி, É¯‡கமான தłய øதிைரகளா̇ 

இÕ»½ ெச̇ல¿ப³வைத¿ ேபால, மனŒத¯க̈, க”கைள» திற…½ ெகா”ேட பாவ 

வழியØ̇ இÕ»½¶ ெச̇ல¿ப³கி‰றன¯.  

 

ஆÏ Åல‰கÓ́ தன‡øÜய ெபாÌைள‡ கா¹́ேபா½, அ…த¿ ெபாÌைள‡ øறி»½ 

இதய»தி̇ ஆைச எÕகிற½. ஒÌ øறி¿பØ„ட ÅலÃ‡ø இ‰ப́ தÌ́ ெபாÌைள 

அைட…½ இ‰Åற இதய́ È‰ேனḮ ேபா½, ஒÌ வØÌ¿ப́ ஊ‡க¿ப³»த¿ப³கிற½. 

ஆைகயா̇ ஒÌ தł¯‡க́ { தł¯‡கமான È±×}  அ·ேக பØற‡கிற½. கைடசியØ̇ ெவளŒ¶ச́ 

க”³ அைச ெகா”³ ெநÌ¿Å¶©டÜ̇ வØṌ Ç¶சிைய¿ ேபால, இ‰ப́ Àக¯ 

ெபாÌ„களா̇ ½ைள‡க¿ப„ட அவ‰ சபல́ எ‰ற ெநÌ¿பØ̇ வØÕகிறா‰. Åல‰களŒ‰ 

இ‰ப»தா̇ øÌடான அவ‰ அறியாைம இÌளŒ̇ É̊øகிறா‰. தா‰ இ‰ப́ எ‰Ï 

நிைன‡ǿ È„டா̈தன»தி̇ É̊கி, த‰ைன அறி…½ ெகா̈ளாம̇ இÌ‡கிறா‰. 

எ¿ேபா½́ ©̆றி‡ ெகா”±Ì‡ǿ ச‡கர»ைத¿ ேபால அைன»½ உயØ¯கÓ́ 

உலக»தி‰ பல நிைலகளŒ̇ இÌ…½ வØÕ…½, ஒÌ பØறவØயØ̇ இÌ…½ ம̆ெறாÌ பØறவØ 
எ³»½, பØர́மனŒ‰ இÌ¿பØட»தி̇ இÌ…½, Å̇லி‰ Èைன வைர, அறியாைம, ெசய̇, 

ஆைச ஆகியவ̆றா̇ நłÜÑ́, தைலயØ̇, கா̆றிÑ́ ©̆றி‡ ெகா”±Ì¿ப¯. 

 

இைவேய அறிவ̆றவ¯களŒ‰ நைடÈைறயாக இÌ‡கிற½. இனŒ, லாப́ தÌ́ அற́ 

ம̆Ḯ ©ய வØ³தைலயØ̇ Èைன¿Åட‰ இÌ‡ǿ ஞானÈ̈ேளா│ வழிகைள‡ 

ேக̈. ேவத·க̈ ெசய̇பட க„டைளயØ³கி‰றன. ஆனா̇ ெசய̇பா„ைட 

(ெசய̇பா„±̇ உ̈ள ஆ¯வ»ைத) ½ற‡கி‰றன. ஆைகயா̇, அபØமான»ைத» 

{ அபØமான́ = ேநா‡கம̆ற நிைல}  ½ற…½ ெசய̇பட ேவ”³́ ேவ̈வØக̈ { 1} , (ேவத) 

க̇வØ { 2} , பÜசளŒ¿Å { 3} , தவ́ { 4} , (ேப¶சிÑ́ ெசயலிÑ́) உ”ைம { 5} , ம‰னŒ‡ǿ 

த‰ைம { 6} , Åலனட‡க́ { 7} , ஆைசைய» ½ற»த̇ { 8} , ஆகிய எ„³ கடைமகÓ́ 

உ”ைமயØ்‰ வழிைய உ”டா‡øகி‰றன எ‰Ï தł¯மானŒ‡க¿ப„±Ì‡கிற½. இவ̆றி̇ 

Èத̇ நா‰ǿ பØ»Ü‡களŒ‰ உலக»தி̆ø பாைதைய அைம‡கி‰றன. இைவ அபØமான́ 

{ ேநா‡கமி‰ைம}  இ̇லாம̇ ெச̂ய¿பட ேவ”³́. ந̇லவ¯களா̇ எ¿ேபா½́ 
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பØ‰ப̆ற¿ப³́ கைடசி நா‰ǿ, ேதவ¯களŒ‰ ெசா¯‡க»ைத அைடய வழிவø‡கி‰றன. 

ஆ‰ம ©»தி ெகா”ட அைனவÌ́ இ…த எ„³ வழிகைளẾ பØ‰ப̆ற ேவ”³́.  

 

È‡தி‡காக இ…த உலைக ெவ̇ல நிைன¿பவ¯க̈, ேநா‡க·கைள» ½ற…½, Åல‰கைள 

அட‡கி, øறி¿பØ„ட க³́ ேநா‰Åக̈ ேநா̆Ï, அ¯¿பணØ¿Åட‰ த·க̈ ஆசாைன¶ 

ேசவØ»½, த·க̈ த„சைணைய நி¶சய́ ெகா³»½, வØடாÈய̆சிÊட‰ ேவத́ க̆Ï, 

ெசயைல இழிவாக‡ கÌதி ைகவØ„³, மனைத‡ க„³¿ப³»த ேவ”³́. ஆைசையẾ 

ெவÏ¿ைபẾ ைகவØ„ேட ேதவ¯க̈ ெசÕைமைய அைட…தன¯.ேயாக ெச̇வ»தி‰ 

அற»தாேலேய Ì»திர│க̈, ச»ய̨க̈, ஆதி»திய│க̈, வ©‡க̈, அ©வØனŒ 
இர„ைடய│க̈ ஆகிேயா│ உயØ┃ன·கைள ஆÓகி‰றன│. ஆைகயா̇, ஓ ø…தியØ‰ 

மகேன { Êதி̋±ரா} , ஓ பாரதா, அவ¯கைள¿ ேபாலேவ நłẾ, ேநா‡க́ ெகா”ட 

ெசயலி̇ இÌ…½ ÈÕைமயாக வØ³ப„³, தவ¶ ெசய̇களா̇ ேயாக»தி̇ 

ெவ̆றியைடய Èய̆சி ெச̂. உன½ Éதாைதய¯களŒ̇ ஆ”களŒடÈ́ ெப”களŒடÈ́ 

நł ெப̆றிÌ…த கடைன உன½ ெசய̇களா̇ (ேவ̈வØகளா̇) உ”டாǿ ெவ̆றியா̇ 

தł¯»½வØ„டா̂. மÏபØற¿பாள¯கைள { அ…தண¯கைள¶}  ேசவØ‡க தவ»தி̇ ெவ̆றியைட. 

தவ ெவ̆றி எÃ́ மøட́ அணØ…தவ¯க̈, அ…த ெவ̆றியØ‰ அற»தா̇, தா·க̈ 

வØÌ́Åவைத¶ ெச̂ய È±Ế; ஆைகயா̇, தவ»ைத‡ ைக‡ெகா”³ வØÌ¿ப·கைள 

அைட"  எ‰றா¯ { ெசௗனக¯} . 
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ெதௗமிய│ œறிய வØள‡க́ - வனப│வ́ பøதி 3அ 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ ெதௗமிய┃ட́ தன½ இ‡க„டான நிைலைய¶ ெசா̇லி ஒÌ வழி 
ெசா̇ÑமாÏ ேக„ட̇; ெதௗமிய│ œறிய வØள‡க́ 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ெசௗனகரா̇ இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட ø…தியØ‰ மகனான Êதி̋±ர‰, தன½ 

த́பØகÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ…த தன½ Åேராகிதைர 

{ ெதௗமியைர}  அ¹கி, "ேவத·கைள அறி…த 

அ…தண¯க̈, கானக́ ேநா‡கி¶ ெச̇Ñ́ எ‰ைன» 

ெதாட¯…½ வÌகி‰றன¯. ேபராப»½களா̇ ½யர¿ப³́ 

எ‰னா̇ இவ¯கைள» தா·க இயலா½. எ‰னா̇ 

இவ¯கைள‡ ைகவØட×́ È±யவØ̇ைல. அவ¯கÓ‡ø 

வா̊வாதார»ைத வழ·ǿ ச‡திẾ எ‰னŒட́ 

இ̇ைல. ஓ ÅனŒதமானவேர { ெதௗமியேர} , இ¶¬ழலி̇ 

நா‰ எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́ எ‰Ï என‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "இத̆ø¶ சÜயான 

வழிைய சி…தி‡க தன½ ேயாக ச‡தியா̇ சிறி½ ேநர́ 

மனைத ஒÌ·கிைண»த அற́சா¯…தவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான ெதௗமிய│, 

Êதி̋±ரனŒட́, "பழ·கால»தி̇, பைட‡க¿ப„ட அ»தைன உயØÜன·கÓ́ பசியா̇ 

மிக×́ பாதி‡க¿ப„டன. சவØதா (¬┃ய‰), (அைவ அைன»½‡ǿ) த…ைதைய¿ ேபால 

இÌ…½ அவ̆றி‰ மæ½ இர‡க́ ெகா”டா‰. Èதலி̇ வட‡ø சÜ×‡ø¶ {உ»தராயண́ 

= வடேகா³} ெச‰Ï தன½ கதி¯களா̇ த”ணłைர இÕ»½, ெத‰ 

சÜ×‡ø {த„சணாயண́ = ெத‰ேகா³} வ…½, Çமி‡ø ேம̇ நி‰றா‰. அ¿ேபா½ 

ெவ¿ப»½‡ø த‰ைனேய ைமயமாக ைவ»½‡ ெகா”டா‰. இ¿ப± ¬┃ய‰ ÇமியØ‰ 

ேம̇ இÌ…த ேபா½, கா̂கறிகளŒ‰ தைலவ‰ (ச…திர‰), ¬┃ய ெவ¿ப»தி‰ 

வØைளைவ (ஆவØ-Vapour), ேமக·களாக மா̆றி, நł┃‰ வ±வØ̇ அவ̆ைற‡ 

ெகா„±னா‰. இதனா̇ ெச±க̈ Èைள»தன. ஆைகயா̇, ச…திரனŒ‰ தா‡க»தி‰ Éல́ 

நைன…த ¬Üயேன, ேவகமாக வளÌ́ வØைதகளŒ̇ இÌ…½ ÅனŒதமான கா̂கறியாக 

உÌமாறி ஆÏ ©ைவகைள» தÌகிறா‰. இைவேய { இ¿ப± வØைள…தைவேய}  ÇமியØ̇ 

உ̈ள அைன»½ உயØÜன·கÓ‡ǿ உணவாகின. ஆைகயா̇ உயØÜன·களŒ‰ உயØைர» 

தா·க ைவ‡ǿ உண×, ¬Üய ச‡திைய த‰Ã̈ ெகா”±Ì‡கிற½. எனேவ, ¬Üயேன 

அைன»½ உயØ¯கÓ‡ǿ த…ைதயாகிறா‰. ஓ Êதி̋±ரா, நł அவைனேய { ¬Üயைனேய}  

Åகலிடமாக‡ ெகா̈. ¾ய வ́சாவளŒ ம̆Ḯ ெசய̇கÓ‡காக அறிய¿ப³́ அைன»½ 

சிற¿Åமி‡க ஏகாதிபதிகÓ́ த·க̈ ம‡கÓ‡ø வழ·øவத̆காக உய¯…த தவ¿ 

பயØ̆சிைய ேம̆ெகா”டன¯. ெபÌ́கா│»தவ ł┃ய‰, ைவனŒய‰, நøஷ‰ ஆகிய 
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அைனவÌ́ ேநா‰Åக̈ ேநா̆Ï தவ́ ம̆Ḯ தியான́ ஆகியவ̆றி‰ அற»தா̇, 

½‰ப»தி̇ இÌ…த த·க̈ ம‡கÓ‡ø { உண×}  ெகா³»தன¯. ஆைகயா̇, ஓ அற́ 

சா¯…தவேன { Êதி̋±ரேன} , ெசய̇க̈ Éல́ ©»திகÜ‡க¿ப„டவ‰ நł. அேத ேபா̇ 

{ அவ¯கைள¿ ேபால} , க³…தவ·கைள¶ ெச̂. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அற́ சா¯…த 

மÏபØற¿பாள¯கைள { அ…தண¯கைள}  ஆதÜ"  எ‰றா¯ { ெதௗமிய¯} . 

 

ஜனேமஜய‰, "øÌ‡களŒ̇ காைளயான ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰, அ…தண¯கÓ‡காக 

அ̆Åதமான ேதா̆ற́ ெகா”ட ¬Üயைன எ¿ப± வண·கினா‰?"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

ைவச́பாயன│, "ஓ ம‰னா {ஜனேமஜயா}, உ‰ைன¶ ©»திகÜ»½‡ ெகா”³, மனைத 

அைன»½¿ ெபாÌ„களŒலிÌ…½́ வØல‡கி கவனமாக‡ ேக̈. ஓ ம‰ன¯கÓ‡ø 

ம‰னா{ஜனேமஜயா}, ஒÌ ேநர»ைத‡ øறி»½‡ ெகா̈. நா‰ உன‡ø அைன»ைதẾ 

வØÜவாக¶ ெசா̇கிேற‰. ஓ சிற¿பானவேன{ஜனேமஜயேன}, பழ·கால»தி̇ 

ெதௗமியரா̇, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  உய¯ ஆ‰ம மகÃ‡ø {Êதி̋±ரÃ‡ø} 

ெசா̇ல¿ப„ட ¬┃யனŒ‰ Á̆Ï எ„³¿ {108} ெபய¯கைள‡ ேக̈. ெதௗமிய¯, "¬Üய‰ , 

ஆ¯யமா‰, பாக‰, »வ̨»Ü, Åஷ‰, ஆ¯‡க‰, சாவØ»Ü, ரவØ, கப̨திம», அஜ‰, 

மிÌ»Ê, த»Ü, பØரபாகர‰, பØÜதிபØ, அப‰, ேதஜா, கா, வாÊ, ேசாம‰, பØரக̨பதி, ©‡ர‰, 

Åத‰, அ·காரக‰, இ…திர‰, வØவ̨வ», தி¿த‰©, ©¶சி, ெசௗÜ, சைனசர‰, பØர́மா, 

வØ̋¹, Ì»திர‰, ̨க…த‰, ைவ̨ராவண‰, ைவதிÊத‡னŒ, ஜதரா‡னŒ, அ̂…தன‰, 

ேதஜாச́பாதி, த¯ம»வஜ‰, ேவதகா¯»Ü, ேவதா·க‰, ேவதவாஹன‰, கிÌத‰, 

திேரத‰, ½வாபர‰, அ©»த́ நிைற…த கலி, கால‰, க̨த‰, Èœ¯»த‰, flப‰, 

யம‰, flன‰, ச́வ»சரகர‰, அ̨வ»தா, கால¶ச‡கர‰, பØபவ©, ÅÌஷ‰, சா̨வத‰, 

ேயாகி‰, வØயா‡த¸ய‡த‰, ̨னாதன‰, காலதியாfl‰, பØரஜாதியாfl‰, 

வØ̨வக¯ம‰, தெமௗ”ட‰, வÌண‰, சாகர‰, அ‰©, ஜிÈத‰, ஜிவன‰, அÜஹ‰, 

Çத̨ரய‰, Çதபதி, ̨ர̨திÜ, ஸ́வ¯தக‰, வ‰ஹி, ச¯வாதி, அேலாÒப‰, 

ஆன…த‰, கபØல‰, பாÃ, கமாத‰, ச¯வேதாÈக‰, ெஜய‰, வØசால‰, வரத‰, மன̨, 

©ப¯ணா, Çதாதி, சி‡ராக‰, பØர…தாரன‰, த‰வ…தÜ, ½¯மேக½, அதிேதவ‰, அதிதி¬த‰, 

½வதஸ»ம‰, அரவØ…தாfl‰, பØ»Ü, மா„Ü, பØதாமஹ‰, ©வ¯க½வார‰, 

பØரஜா½வார‰, ேமாfl½வார‰, திÜபØ̨தப‰, ேதஹாகா¯»தி, பØரச…தா»ம‰, 

வØ̨வா»ம‰, வØ̨வாேதாÈக‰, சாரசரா»ம‰, ©ø̨மா»ம‰, ம̆Ḯ கÌைணÊ̈ள 

ைம»திேரய‰. ©ய́ÅவØ‰ (பØர́மா) ெசா̇ ப± அளவØடÈ±யா ச‡தி 
ெகா”ட ¬┃யனŒ‰ Á̆Ï எ„³ {108} ெபய│க̈ இைவேய. "த·க»ைத¿ ேபா‰Ḯ 

ெநÌ¿ைப¿ ேபா‰Ḯ பØரகாசி»½ ேதவ¯களாÑ́, பØ»ÜகளாÑ́, யfl¯களாÑ́ 

வண·க¿ப„³, அ©ர¯களாÑ́, நிசாசர¯களாÑ́, சி»த¯களாÑ́ வழிபட¿ப³́ ஓ 

பா̨கரா { ¬Üயேன}  ெச̇வ»ைத அைடய நா‰ உ‰ைன வண·øகிேற‰"  எ‰ற ½தி 
பாடைல எவெனாÌவ‰ நிைல»த கவன»½ட‰ ¬Üேயாதய»தி‰ ேபா½ 

உ¶சÜ‡கிறாேனா அவ‰ மைனவØ ம‡க̈ ெச̇வ́, È‰ெஜ‰ம நிைன× 

ஆகியவ̆ைற¿ ெபÏகிறா‰. இ…த ½தி பாடைல பா³வதா̇ ஒÌவ‰, ெபாÏைமையẾ 

நிைன×»திறைனẾ ெபÏகிறா‰. மனைத ஒÌÈக¿ப³»தி ஒÌ மனŒத‰ இ…த» ½தி 
பாடைல பாட„³́. அ¿ப±¶ ெச̂வதா̇, அவ‰ ½யர́, கா„³»தł, கட̇ 

ஆகியவ̆Ï‡ø எதிரான சா„சியாக இÌ…½, வØÌ¿ப¿ப³́ ெபாÌ̈ அைன»ைதẾ 

ெபÏவா‰"  
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ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "¬̊நிைல‡ேக̆ற வா¯»ைதகைளெதௗமிய┃ட́ இÌ…½ 

ேக„ட நłதிமானான Êதி̋±ர‰,அ…தண¯கைள» தா·க வØÌ́பØ, மனைத 

ஒÌÈக¿ப³»தி, மனைத ©»த¿ப³»தி, க³́ தியான»தி̇ ஈ³ப„டா‰. நாைள 

உ”டா‡øபவைன { ¬Üயைன}  மல¯களாÑ́ ம̆ற ெபாÌ„களாÑ́ Çஜி»½, தன½ 

சட·øகைள¶ ெச̂தா‰ ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰} . நłேராைடயØ̇ நி‰Ï ெகா”³, 

Èக»ைத நாளŒ‰ ேதவÃ‡ø { ¬ÜயÃ‡ø}  ேநராக ைவ»½‡ ெகா”டா‰. க·ைகயØ‰ 

நłைர» ெதா„ட அற́சா¯…த Êதி̋திர‰, Åல‰கைள‡ க„³‡ø̈ ைவ»½‡ ெகா”³, 

வா̊வாதாரமாக கா̆ைற ம„³ேம ெகா”³, பØராணாயாம»தி̇ ஈ³ப„ட ஆ‰மா×ட‰ 

நி‰றா‰. த‰ைன¶ ©»திகÜ»½‡ ெகா”³, ேப¶ைச அட‡கி, (¬Üயைன ேநா‡கி) 
½திபாடைல பாட ஆர́பØ»தா‰ { Êதி̋±ர‰} . 
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Êதி̋±ர‰ ெப̆ற அflய¿ பா»திர́ - வனப│வ́ பøதி 3ஆ 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ ¬┃யைன ேநா‡கி ெச̂த வழிபா³; Êதி̋±ர‰ ¬┃யனŒட́ இÌ…½ 

அflய¿ பா»திர»ைத அைடத̇ 

 

Êதி̋±ர‰, "ஓ ¬┃யேன, நł இ…த¿ பØரப‚ச»தி‰ வØழியாக 

இÌ‡கிறா̂. அைன»½ உட̇கÓ‡ǿ நłேய ஆ‰மாவாக 

இÌ‡கிறா̂. நłேய அைன»தி̆ǿ Éலமாக இÌ‡கிறா̂. 

நłேய அற́ சா¯…தவ¯களŒ‰ ெசய̇களŒ̇ இÌ‡கிறா̂. 

சா·கிய த»½வ»ைத (ஆ‰மாவØ‰ Åதி¯கைள) 

அறி…தவ¯கÓ‡ø நłேய Åகலிடமாக இÌ‡கிறா̂. 

{ ேமா„சமைடய}  தாழி̇லாத கதவாக நłேய இÌ‡கிறா̂. 

{ அ±ைம»தன»திலிÌ…½}  வØ³தைல வØÌ́ÅேவாÌ‡ø 

நłேய Åகலிடமாக இÌ‡கிறா̂. உன½ ¾ய இர‡க»தா̇, 

உலக»ைத நிைல‡க ைவ»½, க”டறிய¿பட ைவ»½, 

ÅனŒத¿ப³»தி நłேய ஆதர×மளŒ‡கிறா̂. ேவத·கைள அறி…த 

அ…தண¯க̈ உன½ È‰னா̇ ேதா‰றி, øறி¿பØ„ட 

ேநர»தி̇ உ‰ைன வழிப„³, øறி¿பØ„ட (ேவத·களŒ‰}  

கிைளகளŒ̇ இÌ…½ பாட̇கைள¿ பா³கி‰றன¯.  

 

ÈனŒவ¯களா̇ நłேய வண·க¿ப³கிறா̂. சி»த¯க̈, சாரண¯க̈, க…த¯வ¯க̈, யfl¯க̈, 

ø̌ய¯க̈, நாக¯க̈ ஆகிேயா¯ வர·கைள¿ ெபற வØÌ́பØ வான»தி̇ உல×́ உன½ 

ரத»ைத» ெதாட¯…½ வÌகி‰றன¯. உேப…திரÃட‰ (வØ̋¹×ட‰) œ±ய È¿ப»½ 

É‰Ï { 33}  ேதவ¯கÓ́ { எ„³ { 8}  வ©‡க̈ , பதிேனாÌ { 11}  Ì»திர¯க̈, பனŒெர”³ 

{ 12}  ஆதி»ய¯க̈, பØரஜாபதி ம̆Ḯ வஷ»கர‰ ஆகிேயாÌ́} , மேக…திரÃ́, 

ைவமானŒக·களŒ‰ { ேதவ¯களŒ‰}  வÜைசகÓ́ உ‰ைன வழிப„³, 

ெவ̆றியைட…திÌ‡கி‰றன¯. ெத̂வ łக ம…தார மல¯களா̇ ஆன மாைலகைள உன‡ø¿ 

பைட»½, வØ»யாதர¯களŒ̇ சிற…தவ¯க̈ த·க̈ ஆைசக̈ அ»தைனẾ அைட…தன¯.  

 

ø̌ய¯கÓ́, ெத̂வ łக ம̆Ḯ மனŒத» த‰ைமயØலான பØ»Ü‡களŒ‰ ஏÕ வைககÓ́ 

உ‰ைன ம„³ேம வழிப„³ ேம‰ைம அைட…தன¯. வ©‡க̈, மனŒல·க̈, Ì»திர¯க̈, 

ச»ய̨க̈, மாÜசிப¯க̈, வாலஹி̇ய¯க̈, சி»த¯க̈ ஆகிேயா¯ உ‰ைன வண·கிேய 

உய¯…த Åகைழ அைட…தன¯. ஏÕ உலக·க̈ ெமா»த»திÑ́, பØர́மைனẾ ேச¯»½ 

உ‰ைன வØ‚சிய ஒ‰ைற நா‰ காணவØ̇ைல. ச‡திẾ ெபÌைமẾ ெகா”ட 

ம̆றைவ இÌ¿பØÃ́, அைவ அைன»½́ உன½ பØரகாச»தி̆ǿ ச‡தி‡ǿ 

ஈட̆றைவயாǿ. அைன»½ ஒளŒẾ உ‰Ã̈ இÌ‡கிற½. நłேய அைன»½ ஒளŒகளŒ‰ 

தைலவ‰. உன‡ø̈ேளேய (ஐ…½) Çத·கÓ́, அைன»½ Å»திசாலி»தனÈ́, 

ஞானÈ́, தவÈ́, தவ»த‰ைமகÓ́{அணØமா, லகிமா ஆகியன}  இÌ‡கி‰றன.  
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அ©ர¯களŒ‰ க¯வ»ைத அட‡øபவனான சார·க»ைத» தா·øபவனŒ‰ { வØ̋¹வØ‰}  

ைககளŒ̇ இÌ‡ǿ ச‡கர»ைத, உன½ ச‡திைய உ̈ளட‡கிேய வØ̨வக¯ம‰ 

ெச½‡கினா‰.ேகாைட கால»தி̇ உன½ கதி│களா̇ அைன»½ உட̇களŒ̇ இÌ…½́, 

ெச±க̈ ம̆Ḯ நł│¿ ெபாÌ„களŒ̇ இÌ…½́ நł│ைமைய எ³»½, 

மைழ‡கால»தி̇ அவ̆ைற மைழயாக¿ ெபாழிகிறா̂. உன½ ெவ¿ப́ மிø…த 

கதி│கேள ேமக·களாகி, மி‰னÑட‰ க│ஜி»½ உ┃ய கால»தி̇ மைழயாக¿ 

ெபாழிகிற½. øளŒரா̇ பாதி‡க¿ப„டவÃ‡ø  ெநÌ¿ேபா, உைறவØடேமா, க́பளŒ 
ஆைடகேளா உன½ கதி¯கைள வØட ேமலான ©க»ைத‡ ெகா³‡க È±யா½. பதிÉ‰Ï 

தł×க̈ ெகா”ட இ…த ÈÕ உலக»½‡ǿ நłேய ஒளŒË„³கிறா̂.  

 

நł எழவØ̇ைலெய‰றா̇ பØரப‚சேம øÌடாகிற½. அற́, ெபாÌ̈, இ‰ப́ 

ஆகியவ̆றி̇ க̆றவ¯களா̇ ஈ³பட È±யா½. அ…தண¯க̈, fl»திÜய¯க̈ 

ைவசிய¯க̈ ஆகிய É‰Ï வைகயØனÌ́ த·க̈ தினசÜ‡ கடைமகைளẾ, 

ேவ̈வØகைளẾ உன½ கÌைணயாேலேய ெச̂ய È±கிற½. நłேய பØர́மாவØ‰ 

ஆயØர́ Êக கால»தி‰ ஆதிẾ அ…தÈமான நாளாக இÌ‡கிறா̂ எ‰Ï 

காலவ┃ைசஅறி…தவ¯க̈ ெசா̇கிறா¯க̈. மÃ‡க̈, மÃ‡களŒ‰ மக‰க̈, பØரப‚ச́, 

மனŒத‰, ம‰வ…தர́ ம̆Ḯ அவ̆றி‰ தைலவ¯க̈ ஆகிய அைன»½‡ǿ நłேய 

தைலவனாக இÌ‡கிறா̂. பØரளய கால»தி‰ ேபா½́ உன½ ேகாப»தா̇ ச́வ¯தக́ 

எ‰ற ெநÌ¿Å உ”டாகி É‰Ï உலக»ைதẾ எÜ»த பØறø, நł ம„³ேம 

எ‚சியØÌ¿பா̂. உன½ கதி¯களŒ̇ இÌ…½ பல வ”ண·களŒ̇ ேமக·க̈ உ̆ப»தியாகி, 
ஐராவத́ ம̆Ḯ இ±யØ‰ ½ைண ெகா”³, நி¯ணயØ‡க¿ப„ட பØரளய́ வ…½ ேசÌ́. 

நłேய இ…திர‰ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³கிறா̂. நłேய வØ̋¹, நłேய பØர́மா, நłேய பØரஜாபதி, 
நłேய ெநÌ¿Å, நłேய À„பமான மன½. நłேய தைலவ‰, நłேய நி»தியமான பØர́மா. நிேய 

ஹ‰சா, நłேய சாவØ»Ü, நłேய பாÃ, நłேய அ‰©மாலி‰, நłேய பØரக̨பதி, நłேய 

வØ̨வ̨வா‰, மிஹிரா, Åஷா, மி»ரா, ம̆Ḯ த¯மÃமாவா̂. நłேய ஆயØர́ கதி¯க̈ 

ெகா”ட ஆதி»ய‰, தபன‰ ம̆Ḯ கதி¯களŒ‰ தைலவÃ́ ஆவா̂. நłேய 

மா¯»தா”ட‰, ஆ¯‡க‰, ரவØ, ¬Üய‰, சார”ய‰ ம̆Ḯ நாைள உ”டா‡øபவ‰, 

திவாகர‰, ©¿தச̨¿தி, ¾மேகசி‰, வØேராசன‰. நłேய ேவகமானவ‰, இÌைள 

அழி¿பவ‰, ம‚ச̈ øதிைரக̈ ெகா”டவனாக இÌ‡கிறா̂.  

 

ஆறாவ½ அ̇ல½ ஏழாவ½ ச…திர நாளŒ̇ { ச̋± அ̇ல½ ச¿தமியØ̇}  உ‰ைன 

மÜயாைதÊட‰ வழிப³பவ‰, பணØ×டÃ́, மன அைமதிÊடÃ́, ல„©மியØ‰ 

அÌÓடÃ́ இÌ¿பா‰. பØÜ…½ ேபாகா கவன»½ட‰ உ‰ைன வழிப³பவ‰, அைன»½ 

அ¶ச́, ½‰ப́ ம̆Ḯ பாதி¿ÅகளŒ̇ இÌ…½ உ‰னா̇ வØ³வØ‡க¿ப³கிறா‰. உ‰ைன 

அைன»திÑ́ கா”பவ¯க̈ நłµழி வா̊…½, பாவ·களŒ̇ இÌ…½ வØ³தைல ெப̆Ï, 

ேநாய̆ற வா̊× வா̊…½, இ‰Å̆Ï இÌ¿ப¯. ஓ அைன»½ உண×களŒ‰ 

தைலவேன, என½ வØÌ…தின│கÓ‡ø ம┃யாைதÊட‰ உண× வழ·க வØÌ́Ǻ 

என‡ø, அப┃மிதமான உணைவ அளŒ¿பாயாக. உன½ பாத»ைத¿ Åகலிடமாக‡ 

ெகா”³ உ‰ைன» ெதாட¯பவ¯களான மதர‰, அÌண‰, த”ட‰ ம̆Ḯ அசனŒ, 
flூவா உ̈ளŒ„ட அைனவைரẾ வண·øகிேற‰. flூவா ம̆Ḯ ைம»திÜ ஆகிய 

அைன»½ உயØ¯களŒ‰ ெத̂வ łக» தா̂மாைரẾ, ம̆றவ¯கைளẾ வண·øகிேற‰. 

அவ¯க̈ அைனவÌ́ த·க̈ ப·ைக என‡ø‡ ெகா³‡க„³́"  எ‰Ï ேவ”±னா‰. 
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ைவச́பாயன¯ ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா, இ¿ப±ேய உலைக¶ ©»த¿ப³»½́ ¬Üய‰, 

(Êதி̋±ரனா̇}  வண·க¿ப„டா‰. த‰ெனாளŒ ெகா”³ நாைள உ”டா‡øபவ‰, இ…த¿ 

பாடலா̇ திÌ¿தியைட…½, பா”³வØ‰ மக‰ È‰னŒைலயØ̇ தகி‡ǿ தனெலன» 

த‰ைன ெவளŒ¿ப³»தினா‰. வØவ̨வா‰ { ¬Üய‰} , "நł வØÌ́பØய½ அைன»ைதẾ 

அைடவா̂. பனŒெர”³ வÌட·கÓ‡ø» ேதைவயான உணைவ நா‰ உன‡ø» 

தÌகிேற‰. ஓ ம‰னா, நா‰ உன‡ø‡ ெகா³‡ǿ இ…த» தாமிர¿ பா»திர»ைத¿ 

ெப̆Ï‡ ெகா̈. ஓ அ̆Åதமான ேநா‰Åக̈ ெகா”டவேன, பா‚சாலி, இ…த¿ 

பா»திர»ைத, அத‰ உ̈ளட‡க·கÓட‰, அதாவ½ உன½ சைமயலைறயØ̇ 

சைம‡க¿ப„ட பழ·க̈, கிழ·øக̈, இைற¶சி ம̆Ḯ கா̂கறிகÓட‰ 

ைவ»திÌ‡ǿவைர, இ…த நா‰ø வைகயான உண×கÓ́ இ…த நா̈ Èத̇ வ̆றாம̇ 

இÌ‡ǿ.இ‰றிலிÌ…½ பதினா‰கா́ வÌட»தி̇ நł உன½ நா„ைட 

அைடவா̂" எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "இைத¶ ெசா‰ன அ…த» ேதவ‰ பØறø மைற…½ ேபானா‰. 

வர́ ேவ”± இ…த¿ பாடைல hymn{ }  மன ஒÌ·கிைண¿Åட‰, பா±னா̇ நிைன‡ǿ 

வர́ எ¸வள× க±னமானதாக இÌ…தாÑ́, நி¶சய́ அைத அைடயலா́. மனŒத¯களŒ̇ 

ஆேணா ெப”ேணா, தினÈ́ இைத¿ பா±னாேலா, ேக„டாேலா, அ…த அவேனா 

அவேளா, மகைன வØÌ́பØனா̇, அைத அைடவா¯க̈. ெச̇வ»ைதẾ க̇வØையẾ 

வØÌ́பØனாÑ́ அைதẾ அைடவா¯க̈. ஆேணா ெப”ேணா இ…த¿ பாடைல தினÈ́ 

இÌ ச…திகால»திÑ́ { ெபாÕ½ உதி‡ǿ அதிகாைலயØÑ́, ெபாÕ½சாẾ 

மாைலயØÑ́} , பா± வ…தா̇, ஆப»½களŒ̇ இÌ…½́ க„³களŒ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப³வா¯க̈. இ…த¿பாடைல, சிற¿Å மிø…த ச‡ரÃ‡ø { இ…திரÃ‡ø}  பØர́மேன 

ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯. ச‡ரனŒடமிÌ…½ நாரதÌ́, நாரதÜட́ இÌ…½ ெதௗமியÌ́, 

ெதௗமியÜட́ இÌ…½ Êதி̋±ரÃ́ இைத அைட…½, த·க̈ வØÌ¿ப·கைள 

அைட…தன¯. இ…த¿ பாடலி‰ அற»தாேலேய ஒÌவ‰ ேபாÜ̇ ெவ̆றிைய அைடயலா́, 

ெபÌ́ ெச̇வ»ைதẾ அைடயலா́. இைத¿ ப±¿பவ¯கைள அைன»½ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³வØ»½, ¬Üய பøதி‡ø அைழ»½¶ ெச̇கிற½ இ…த¿ பாட̇. 

 

ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "வர»ைத அைட…த ø…தியØ‰ அற́ சா¯…த மக‰, நłÜ̇ 

இÌ…½ எÕ…½, ெதௗமியÜ‰ பாத·களŒ̇ வØÕ…½, தன½ த́பØகைள ஆர»தÕவØ‡ 

ெகா”டா‰. ஓ ேம‰ைமயானவேன, சைமயலைறயØ̇ இÌ…த திெரௗபதியØட́ ெச‰Ï, 

அவளா̇ வழிபட¿ப„ட அ…த¿ பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேன} , { அவ¯கÓ‡கான}  

அ‰ைறய உணைவ¶ சைம»தா‰. ©»தமான உண×, எ¸வள× øைறவாக இÌ…தாÑ́, 

அ…த¿ பா»திர»தி̇ இ„ட½́, நா‰ø ©ைவகÓட‰ { பழ·க̈, கிழ·øக̈, இைற¶சி 
ம̆Ḯ கா̂கறி} , ப̇கி¿ ெபÌகி அளவ̆றதான½. அைத‡ ெகா”³ Êதி̋±ர‰ 

மÏபØற¿பாள¯கÓ‡ø { அ…தண¯கÓ‡ø}  உணவளŒ»தா‰. அ…தண¯கÓ‡ø உண× 

அளŒ»த பØறø, தன½ த́பØகÓ‡ǿ ெகா³»தா‰. அத‰ பØறø, வØகாசா எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப„ட மæத உணைவ Êதி̋±ர‰ உ”டா‰. Êதி̋±ர‰ உ”ட பØறø, ேமÑ́ 

மæ…திÌ…தைத பØÜஷாதனŒ‰ மக̈ { திெரௗபதி}  உ”டா̈. அவ̈ உணைவ உ”ட½́, 

அ‰ைறய ெபாÕ½‡கான உண× தł¯…½வØ³́. 

 

நாைள உ”டா‡øபவனŒட́ { ¬ÜயனŒட́}  இÌ…½, இ¿ப±¿ப„ட வர»ைத¿ ெப̆ற 

பா”³வØ‰ மக‰ { Êதி̋±ர‰}  ேதவ¯கைள¿ ேபால¿ பØரகாசி»½, அ…தண¯களŒ‰ 
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வØÌ¿ப»தி̆ேக̆ற வைகயØ̇ அவ¯கைள மகி̊வØ»தா‰. த·க̈ ÅேராகிதÌ‡ø‡ 

{ ெதௗமியÌ‡ø‡}  கீ̊¿ப±…½ நட…த பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰க̈, 

அதி¯̋டகரமான ச…திர நா̈, அமாவாைச, ெபௗ¯ணமிகளŒ̇ வØதி¿ப±Ế, 

சா»திர¿ப±Ế உÜய ம…திர·கÓட‰ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂தன¯. அ…த ேவ̈வØக̈ 

È±…த½́, பா”³வØ‰ மக‰க̈ { பா”டவ¯க̈} , ெதௗமியரா̇ ெசா̇ல¿ப„ட 

அதி¯̋டகரமான சட·øகைள எ̇லா́ ெச̂½, அவைரẾ அைழ»½‡ ெகா”³, 

அ…தண¯களா̇ ¬ழ, கா́யக வன»தி̆ø கிள́பØ¶ ெச‰றன¯. 
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கபடமா̂¿ ேப©கிறா̂ வØ½ரா! - வனப│வ́ பøதி 4 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

திÌதரா̋±ர‰ வØ½ரைன அைழ»½ ஆேலாசைன ேக„ட̇; வØ½ர‰ பா”டவ│கைள 

அைழ‡க¶ ெசா̇ல̇; திÌதரா̋±ர‰ வØ½ரைன நி…தி¿ப½; வØ½ர‰ 

பா”டவ│களŒட́ ெச̇வ½ 

 

ைவச́பாயன│ெசா‰னா¯, "பா”டவ¯க̈ கா„³‡ø¶ ெச‰ற பØறø, தன½ க”ைண¿ 

ேபா‰ற ஞான́ ெகா”டவÃ́அ́பØைகயØ‰ மகÃமானதிÌதரா̋±ர‰ மிø…த 

ேசாக»½‡ø உ̈ளானா‰. வசதியாக அம¯…திÌ…த ம‰ன‰ { திÌதரா̋±ர‰} , ஆழமான 

அறி× ெகா”ட அற́ சா¯…த வØ½ரனŒட́, "உன½ ÅÜத̇ 

பா¯கவைன¿ {Bhargava - ©‡கிரைன¿} ேபா‰Ï ெதளŒவான½. 

அைன»½ À„ப·கைளẾ, நłதிகைளẾ நł அறிவா̂. அைன»½ 

ெகௗரவ¯கைளẾ சமமான பா¯ைவயØ̇ பா¯¿பவ‰ நł. என‡ǿ 

அவ¯கÓ‡ǿ எ½ சÜயாக இÌ‡ǿ எ‰பைத¶ ெசா̇. ஓ 

வØ½ரா, இ¿ப± காÜய·க̈ நட…திÌ‡ǿ ேவைளயØ̇, நா́ 

இ¿ேபா½ எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́? ø±ம‡களŒட́ 

ந̇ெல”ண»ைத நா‰ எ¿ப±¿ ெபÏேவ‰? ந́ைம ø±ம‡க̈ 

ேவ¯ வைர அழி»திடாம̇ இÌ‡க, நா‰ எ¿ப± அவ¯களŒ‰ 

ந‰மதி¿ைப¿ ெபÏவ½? உக…த அ̆Åதமான காÜய·க̈ 

அைன»ைதẾ நł அறி…திÌ¿பதா̇, எ·க̈ அைனவÌ‡ǿ ெசா̇"  எ‰றா‰ 

{ திÌதரா̋±ர‰} . 

 

வØ½ர‰, "ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா}  É‰Ï ெநறிக̈ (ெபாÌ̈, இ‰ப́ ம̆Ḯ வ ł³ 

ஆகியன) அற»திேலேய த·க̈ அ±»தள»ைத‡ ெகா”±Ì‡கி‰றன. நா³களŒ‰ 

அ±»தள·கÓ́ அற»ைத அ±¿பைடயாக‡ ெகா”டைவேய எ‰Ï ÈனŒவ¯க̈ 

ெசா̇கிறா¯க̈. ஆைகயா̇, ஓ ஏகாதிபதி { திÌதரா̋±ரா} , உம½ பல»தி̇ சிற…தைத‡ 

ெகா”³, அறவழியØ̇ உன½ மக‰கைளẾ, பா”³வØ‰ மக‰கைளẾ ேப¹́. 

உன½ மக‰க̈ நłதிமானான Êதி̋±ரைன அைழ»½, பகைட ஆ„ட»தி̇ அவைன 

வ ł̊ »திய ேபா½, ©வலனŒ‰ மகைன» { சøனŒைய»}  தைலைமயாக‡ ெகா”ட தłய 

ஆ‰மா‡கÓ‡ø அ…த அற́ கி„±யØÌ‡கிற½. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , இ…த ÈÕ 

அநłதிைய நா‰ ேநரா‡க¿ பா¯‡கிேற‰. ஓ øÌ‡களŒ‰ தைலவேர { திÌதரா̋±ரேர} , 

உம½ மக‰ பாவ·களŒ̇ இÌ…½ வØ³ப„³, ந̇ல மனŒத¯களŒட́ தன½ நிைலைய 

மæ„ெட³‡க¿ பா¯‡கிேற‰. உ́மா̇ அவ¯கÓ‡ø‡ ெகா³‡க¿ப„ட அ»தைனையẾ 

பா”³வØ‰ மக‰க̈ அைடய„³́. ஒÌ ம‰ன‰ த‰ உைடைமகளŒ̇ திÌ¿திெகா”³ 

ம̆றவ¯களŒ‰ உைடைமகÓ‡ø ஆைச¿பட‡œடா½ எ‰ப½ நி¶சய́ உய¯…த 

அறெநறியாǿ. உம½ ந̆ெபய¯ பாதி‡க¿படா½. ø³́ப»½‡ø̈ ேவ̆Ïைமக̈ 

நிலவா½. நł̄  நியாயம̆றவனாக இÌ‡க மா„²¯. பா”டவ¯கைள» 

திÌ¿தி¿ப³»தி, சøனŒைய¶ சிÏைம¿ப³»½வேத இ¿ேபா½ உம½ È‡கிய 
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கடைமயாǿ. உம½ மக‰கÓ‡ø, அவ¯க̈ ெதாைல»த ந̆ேபைற மæ„ெட³»½‡ 

ெகா³‡க ேவ”³́ எ‰Ï நł̄  நிைன»தłரானா̇, ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , இ…த 

நட»ைதைய வØைரவாக ேம̆ெகா̈Ó́. நł̄  அ¿ப±¶ ெச̂யவØ̇ைல எ‰றா̇, øÌ‡க̈ 

நி¶சய́ அழிைவ¶ ச…தி¿ப¯. பıமேசனேனா அ│ஜுனேனா ேகாப¿ப„டா̇ எதி┃கைள‡ 

ெகா̇லாம̇ வØட மா„டா│க̈.ேபாÜ̇ வ̇லவனான ச¸யச¶சிைனẾ 

{அ│ஜுனைனẾ}, உலக»தி‰ ஆÊத·களŒ̇ மிக வலிைமயான கா”²ப»ைதẾ, 

ெபÌ́ பல́வா̂…த பıமைனẾ ெகா”டவ¯களா̇ இ…த உலக»தி̇ எைத»தா‰ 

அைடய È±யா½? È‰Å, உம½ மக‰ { ½Üேயாதன‰}  பØற…த கால»தி̇ நா‰ 

உம‡ø *"இ…த அதி│̋டம̆ற øழ…ைதைய‡ ைகவØ³́. இதி̇ தா‰ உம½ øல»தி̇ 

ந‰ைம இÌ‡கிற½" எ‰Ï ெசா‰ேன‰. ஆனா̇ நł̄  அத‰ப± நட…½ ெகா̈ளவØ̇ைல. 

ஓ ம‰னா, இ¿ேபா½́ உம½ ந‰ைம‡கான வழிையேய øறி¿பØ³கிேற‰. நா‰ 

ெசா̇வ½ ேபால நł̄  நட…தா̇, பØ‰னா̇ நł̄  வÌ…த» ேதைவயØ̇ைல. பா”³வØ‰ 

மக‰கÓட‰ ேச¯…½ உம½ மகÃ́ { ½ÜேயாதனÃ́}  ஒ‰றாக ஆள மகி̊¶சியாக¶ 

ச́மதி¿பானானா̇, பØ̆பா³ நł̄  வÌ…த ேவ”±யØÌ‡கா½. ேவÏ மாதிÜயாக¶ ெச̂ய 

ேவ”³மானா̇, உம½ மகி̊¶சி‡காக உம½ மகைன‡ ைகவØ³́. ½Üேயாதனைன 

ஒ½‡கி, பா”³வØ‰ மகைன ஆ„சி உÜைமயØ̇ நிÏ×́. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , 

ஆைசய̆ற அஜாதச»Ì {Êதி̋±ர‰}, இ…த¿ Çமிைய அற́ சா¯…½ ஆள„³́. பØறø, 

ÇமியØ‰ ம‰ன¯க̈ அைனவÌ́ ைவசிய¯கைள¿ ேபால நம‡ø» தாமதமி̇லாம̇ 

காணØ‡ைக தÌவா¯க̈. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , ½┃ேயாதன‰, சøனŒ ம̆Ḯ 

க│ண‰ ஆகிேயா│ ஆய»த»½ட‰ பா”டவ│கÓ‡காக‡ கா»திÌ‡க„³́. 

½¶சாசன‰, திற…த சைபயØ̇ பıமேசனனŒடÈ́, ½ÌபதனŒ‰ மகளŒடÈ́ ம‰னŒ¿Å 

ேக„க„³́. அைன»½ அதி¯̋ட‡øறிகÓ́ ெகா”ட Êதி̋±ரைன அÜயைணயØ̇ 

அம¯»தி அவைன நł̄  தணØ‡க ேவ”³́. நł̄  ேக„டதலா, நா‰ ேவÏ எ‰ன 

ஆேலாசைன œற È±Ế? இவ̆ைற¶ ெச̂வதா̇, ஓ ஏகாதிபதி { திÌதரா̋±ரா} , நł̄  

ெசÕைமைய அைடவ ł̄ "  எ‰றா‰ { வØ½ர‰} . 

 

திÌதரா̋±ர‰, "ஓ வØ½ரா, இ…த¶ சைபயØ̇ பா”டவ¯கைள‡ øறி»½́, எ‰ைன‡ 

øறி»½́ நł ெசா̇லிய இ¸வா¯»ைதக̈, அவ¯கÓ‡ø ந‰ைமேய தவØர எ·கÓ‡ø 

இ̇ைல. என½ மன́ அைத ஏ̆கவØ̇ைல. இவ̆ைறெய̇லா́ உன½ மன»தி̇ எ¿ப± 

தł¯மான́ ெச̂தா̂? நł பா”டவ¯களŒ‰ சா¯பாக¿ ேபசியதா̇, நł எ‰Ãட‰ ந„பாக 

இ̇ைல எ‰பைத‡ கா”கிேற‰. பா”³வØ‰ மக‰கÓ‡காக என½ மக‰கைள நா‰ 

எ¿ப±‡ ைகவØ³ேவ‰? ச…ேதகமற அவ¯க̈ என½ ைம…த¯க̈தா‰. ஆனா̇ 

½Üேயாதன‰ என½ உடலி̇ இÌ…½ உதி»தவ‰. பாøபா³ பா¯‡காத எவ‰தா‰ என½ 

உடைல ம̆றவ¯கÓ‡காக‡ ைகவØட¶ ெசா̇வா‰? ஓ வØ½ரா, உ‰ைன நா‰ உய¯…த 

மதி¿பØ̇ ைவ»திÌ…தாÑ́, நł ெசா̇வ½ அைன»½́ கபடமாக இÌ‡கிற½. நł 
வØÌ́பØயவாÏ இ·ø இÌ‡கேவா அ̇ல½ இ·கிÌ…½ நł ேபாகேவா 

ெச̂யலா́. எ‰னதா‰ மகி̊¶சிË„ட¿ப„டாÑ́, க̆ப̆றவ̈ கணவைன 

ஏமா̆ற»தா‰ ெச̂வா̈"  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயேன} , இைத¶ ெசா‰ன 

திÌதரா̋±ர‰, தி²ெரன எÕ…½, உ̈ அைறகÓ‡ø̈ ெச‰றா‰. வØ½ர‰, "இ…த‡ 

øல́ அழி…த½" எ‰Ï ெசா̇லி, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰க̈ { பா”டவ¯க̈}  

இÌ‡ǿ இட»தி̆ø¶ ெச‰றா‰. 

* "இ…த அதி│̋டம̆ற øழ…ைதைய‡ ைகவØ³́. இதி̇ தா‰ உம½ øல»தி̇ 

ந‰ைம இÌ‡கிற½"........ 
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ெச̇வ»ைத¿ பகி│…½ வா̊ Êதி̋±ரா! - வனப│வ́ பøதி 5 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

வØ½ர‰ பா”டவ│கைள‡ கா́யக வன»தி̇ ச…தி»த̇; வØ½ர‰ திÌதரா̋±ர‰ 

ெசா‰னவ̆ைற பா”டவ│கÓ‡ø¶ ெசா̇ல̇... 

 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "கா„±̇ வாழ வØÌ́பØய அ…த 

பாரத øல»½‡ காைளகளான பா”டவ¯க̈, த·கைள» 

ெதாட¯பவ¯கÓட‰, க·ைக‡ கைரயØ̇ இÌ…½ 

øÌேfl»திர‡ கள»தி̆ø¶ ெச‰றன¯. சர̨வதி, 
தி┃ச»வதி ம̆Ḯ யÈைனயØ̇ {நதிகளŒ̇} த·கைள¶ 

©»திகÜ»½‡ ெகா”³, ஒÌ கானக»ைத வØ„³ ம̆ெறாÌ 

கானக»தி̆ø ேம̆ø ேநா‡கி¿ பயணØ»தன¯. நł”ட 

பயண»தி̆ø¿ பØறø அவ¯க̈, ÈனŒவ¯க̈ அ±‡க± 

ெச̇Ñ́ சர̨வதி நதி‡கைரயØ̇ உ̈ள கா́யக 

வன»தி̆ø¶ெச‰றன¯.  

 

ஓ பாரதா { ஜனேமஜயா} , பறைவகÓ́ மா‰கÓ́ 

நிைற…த அ…த‡ கானக»தி̇ அ…த வ łர¯க̈ ÈனŒவ¯களா̇ உ̆சாகÈ́ ஆÏதÑ́ 

அைட…½ அ·ேகேய வசி‡க» ெதாட·கின¯.பா”டவ│கைள¿ பா│‡க» ½±»½‡ 

ெகா”±Ì…த வØ½ர‰,அைன»½ ந̆ெபாÌ„கÓ́ நிர́பØய கா́யக வன»தி̆ø தனŒ 
ரத»தி̇ Àைழ…தா‰. ேவகமான øதிைரகளா̇ இÕ‡க¿ப„ட ரத»தி̇ கா́யக வன»ைத 

அைட…½, நłதிமானான Êதி̋±ர‰ திெரௗபதிÊட‰ ஓ̂வாக இÌ¿பைதẾ, த́பØகÓ́ 

அ…தண¯கÓ́ ¬̊…திÌ¿பைதẾ க”டா‰. ேவகமான எ„³கÓட‰ நட…½ வ…த 

வØ½ரைன‡ க”ட அற́சா¯…த ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰}  தன½ த́பØயான பıமேசனனŒட́, 

"எ‰ன ெச̂திÊட‰ fl»தா { வØ½ர¯}  இ·ø வÌகிறா¯? சøனŒயா̇ 

அÃ¿ப¿ப„³, மæ”³́ பகைடயாட ந́ைம அைழ‡க வÌகிறாரா? சிÏ மன́ ெகா”ட 

சøனŒ நம½ ஆÊத·கைளẾ பகைடயØ‰ Éல́ ெவ̇லலா́ என நிைன‡கிறானா? ஓ 

பıமேசனா, நா‰ சவாÑ‡ø அைழ‡க¿ப„டா̇, எ‰னா̇ இ·ø த·க È±யா½. நł வா. 

கா”²ப»தி‰ இÌ¿Å ச…ேதக»½‡கிடமானா̇, நா́ நம½ நா„ைட அைடயேவ 

È±யா½"  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , பா”டவ¯க̈ எÕ…திÌ…½ 

வØ½ரைன வரேவ̆றன¯. அவ¯களா̇ வரேவ̆க¿ப„ட அஜாமித øல»ைத¶ ேச¯…தவ‰ 

(வØ½ர‰) அவ¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ அம¯…½, வழ‡கமான வØசாÜ¿Åகைள வØசாÜ»தா‰. 

சிறி½ ேநர́ வØ½ர‰ ஓ̂ெவ³»த பØறø, அ…த மனŒத¯களŒ̇ காைளக̈, அவ‰ 

{ வØ½ர‰}  வ…த காரண»ைத‡ ேக„டன¯. வØ½ர‰ அவ¯கÓ‡ø அ́பØைகயØ‰ மக‰ 

திÌதரா̋±ர‰ ெசா‰ன½ ெதாட¯பான அ»தைனẾ வØபரமாக¶ ெசா‰னா‰. 
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வØ½ர‰, "ஓ அஜாதச»Ì { Êதி̋±ரா} , திÌதரா̋±ர‰, அவைர ந́பØயØÌ‡ǿ எ‰ைன 

அைழ»½ த‡க மÜயாைதக̈ ெச̂½, "காÜய·க̈ இ¿ப± நட…திÌ‡கி‰றன. இ¿ேபா½, 

பா”டவ¯கÓ‡ǿ என‡ǿ எ½ ந̇ல½ எ‰பைத¶ ெசா̇."  எ‰Ï ேக„டா¯. நா‰ 

ெகௗரவ¯கÓ‡ø திÌதரா̋±ரÃ‡ǿ ந‰ைம பய‡ǿ காÜய·கைள¶ ெசா‰ேன‰. 

நா‰ ெசா‰னைத அவ¯ ஏ̆Ï‡ ெகா̈ளவØ̇ைல. என‡ǿ ேவÏ வழி ெதÜயவØ̇ைல. 

ஓ பா”டவ¯கேள, நா‰ œறிய ஆேலாசைனக̈ மிø…த ந‰ைம பய‡க»த‡கைவ, 

ஆனா̇ அ́பØைகயØ‰ மக‰ { திÌதரா̋±ர‰}  அவ̆ைற கவனŒ‡க» தவறிவØ„டா¯. 

ேநா̂வா̂¿ப„டவÃ‡ø மÌ…½ எ¿ப±¿ பØ±‡காேதா அ¿ப± என½ வா¯»ைதக̈ 

ம‰னனŒட́ { திÌதரா̋±ரனŒட́}  ேதா̆றன. ஓ எதிÜக̈ அ̆றவேன { Êதி̋±ரேன} , 

©»தமான வழியØ̇ வ…த ø³́ப»திÑ̈ள அைன»½ க̆ப̆ற த…திரசாலிகைளẾ 

அற»தி‰ பாைத‡ø‡ ெகா”³ வர È±யா½. ஆைகயா̇ எ‰னா̇ திÌதரா̋±ரைன» 

திÌ¿ப È±யவØ̇ைல. É‰Ï இல‡க வய½ அைட…தவைன இள́ ெப”¹‡ø¿ 

பØ±‡காத½ ேபால, திÌதரா̋±ரÌ‡ø என½ வா¯»ைதக̈ பØ±‡கவØ̇ைல. நி¶சய́ 

øÌ‡களŒ‰ øல»½‡ø அழி× ஏ̆பட¿ேபாகிற½. நி¶சய́ திÌதரா̋±ர¯ ந̆ேபைற 

அைடயமா„டா¯. எ¿ப± தாமைர இைலயØ̇ வØÕ…த த”ணł̄  அ¿ப±ேய நி̆கிறேதா, 

அேத ேபால என½ ஆேலாசைனக̈ அ»தைனẾ திÌதரா̋±ரÜட́ எ…த 

மா̆ற»ைதẾ ஏ̆ப³»தவØ̇ைல. பØறø ேகாப́ ெகா”ட திÌதரா̋±ர¯, "ஓ பாரதா 

{ வØ½ரா} , நł எ·ø ெச̇ல வØÌ́Åகிறாேயா அ·ேக ெச̇. இனŒேம̇ இ…த Çமிையேயா 

அ̇ல½ நகர»ைதேயா ஆள உன½ ½ைணைய நாட மா„ேட‰"  எ‰Ï ெசா‰னா¯. ஓ 

ஏகாதிபதிகளŒ̇ சிற…தவேன { Êதி̋±ரேன} , ம‰ன¯ திÌதரா̋±ரனா̇ ைகவØட¿ப„³, 

ந̇ல ஆேலாசைனகைள வழ·கேவ உ‰னŒட́ வ…ேத‰. நா‰ அ…த» திற…த சைபயØ̇ 

எ‰ன ெசா‰ேன‰ எ‰பைத மÏப±Ế œÏகிேற‰. நா‰ ெசா̇வைத‡ ேக„³ மனதி̇ 

ைவ»½‡ ெகா̈. பைகவ¯களா̇ க³ைமயான ½‰ப·கÓ‡ø ஆளா‡க¿ப„டவ‰, 

ெபாÏைமÊட‰ இÌ…½ தன‡ø ஆதர×கைள» ேத±‡ெகா”³, சிÏ ெநÌ¿ைப 

உ”டா‡கிய மனŒத¯க̈, அைத ெபÌ́ ெநÌ¿பாக மா̆றி வØ³வ½ ேபால ெமா»த 

உலைகẾ தனŒயாக ஆ̈வா‰. ஒÌவனŒ‰ ெச̇வ»ைத ½ைணவ¯கÓ‡ǿ 

பகி¯…தளŒ»½ மகி̊¶சியாக இÌ…தாÑ́, அ½ேவ ½ைணவ¯கைள அைடẾ சிற…த 

வழியாǿ. ½ைணவ¯கைள‡ ெகா”டவ‰, உலக»தி‰ அர©Üைமைய ெவ̇கிறா‰ 

எ‰Ï ெசா̇ல¿ப³கிற½. ஓ பா”டவேன { Êதி̋±ரேன} , உன½ ெச̇வ»ைத உன½ 

½ைணவ¯கÓ‡ø பகி¯…½ ெகா³. எ¿ேபா½́ அவ¯கÓட‰ உ”ைமயாக நட…½ ெகா̈. 

அவ¯க̈ ஏ̆Ï‡ ெகா̈Ó́ வைகயØ̇ ேப©. உன½ உணைவ‡ œட அவ¯கÓட‰ 

பகி¯…½ ெகா̈. அவ¯க̈ எதிÜ̇ த̆ெபÌைம ேபசாேத! இ…த நட»ைத ம‰ன¯களŒ‰ 

ெசÕைமைய வள¯‡கிற½!"  எ‰றா‰. 

 

Êதி̋±ர‰, "ஆைசயØ̇ சபலமைடயாம̇, இ…த உய¯…த அறிைவ அறி…½, நł̄  

அறி×Ï»½வ½ ேபாலேவ நட…½ ெகா̈கிேற‰! கால́, இட́ øறி»½ எ‰ன 

ஆேலாசைன ெசா̇கிறłேரா அத‰ப±ேய கவனமாக நட…½ ெகா̈கிேற‰"  எ‰றா‰. 
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½யÌ̆ேறாைர ஆத┃¿ப│ அறேவா│! - வனப│வ́ பøதி 6 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

வØ½ர‰ பா”டவ│களŒட́ ெச‰ற½́ திÌதரா̋±ர‰ தன½ த́பØைய நிைன»½ 

வÌ…த̇; ச‚சயைன அÃ¿பØ வØ½ரைன அÕ»½வர¶ ெசா̇ல̇; ச‚சய‰ 

வØ½ரைன திÌ́ப அைழ»½ வர̇; சேகாதர│க̈ இÌவÌ́ ஒÌவÌ‡ெகாÌவ│ 

ம‰னŒ¿Å ேகா┃ மகி̊…திÌ»த̇ 

 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா 

{ ஜனேமஜயா} ,வØ½ர‰ பா”டவ¯களŒ‰ இÌ¿பØட́ 

ெச‰ற½́, ஓ பாரதா 

{ ஜனேமஜயா} ,திÌதரா̋±ர‰, ஆழமான 

வØேவக»½ட‰ தன½ ெசயÑ‡காக வÌ…தினா‰. 

ேபா¯ ம̆Ḯ அைமதியØ̇ வØ½ரÃ‡ø இÌ‡ǿ 

ெபÌ́ Å»திசாலி»தன»ைதẾ, பØ̆கால»தி̇ 

பா”டவ¯கÓ‡ø ஏ̆பட¿ேபாǿ ெபÌ́ 

ெச̇வா‡ைகẾ நிைன»½¿ பா¯»தா‰. வØ½ரைன 

நிைன»½ வலி ெகா”ட திÌதரா̋±ர‰ சைபயØ‰ 

வாயØைல அ¹க¿ேபா̂ (கா»திÌ‡ǿ) ம̆ற 

ஏகாதிபதிகளŒ‰ È‰னŒைலயØ̇ உண¯வ̆Ï கீேழ 

வØÕ…தா‰.  

 

மæ”³́ நிைனைவ அைட…த ம‰ன‰ { திÌதரா̋±ர‰} , தைரயØ̇ இÌ…½ 

எÕ…½ ச‚சயனŒட́, "என‡ø ந”பனாக இÌ…த என½ த́பØ { வØ½ர‰}  அறேதவைன¿ 

{ த¯ம ேதவைன¿}  ேபா‰றவ‰! அவைன நிைன»½¿ பா¯»த என½ இதய́ ½யர»தா̇ 

ப̆றி எÜகிற½! ெச̇, தாமதமி̇லாம̇ அறெநறிய அறி…த என½ த́பØைய { வØ½ரைன}  

எ‰னŒட́ அைழ»½வா!"  எ‰றா‰. அைத¶ ெசா‰ன பØறø, அ…த ஏகாதிபதி 
{ திÌதரா̋±ர‰}  கதறி அÕதா‰.  

 

வØ½ரைன நிைன»½, வÌ»தமைட…½ உ̈ள́ ெகாதி»½, சேகாதர பாச»தா̇ ½யர́ 

ேமலி„³, ச‚சயனŒட́, "ஓ ச‚சயா, பாவØயான எ‰னா̇ ேகாப»தி̇ ½ர»த¿ப„ட என½ 

த́பØ { வØ½ர‰}  இ‰Ã́ உயØÌட‰ இÌ‡கிறானா எ‰பைத Èதலி̇ உÏதி ெச̂! 

என½ ஞானÈ̈ள த́பØ { வØ½ர‰} , அளவ̆ற Å»திசாலி»தன́ ெகா”ட அவ‰ 

{ வØ½ர‰}  சிறி½́ வர́Å மæறி ெசய̇ப„ட ø̆றவாளŒ கிைடயா½. ஆனா̇, மÏÅற́, 

என½ ைகயா̇ ெச̂ய¿ப„ட ெபÌ́ தவÏகÓ‡காகேவ { ©„±‡கா„ட}  வ…தா‰! ஓ 

ஞானÈ̈ளவேன { ச‚ஜயேன} , அவைன‡ க”³பØ±»½ இ·ேக ெகா”³வா. அ̇ல½, 

ஓ ச‚சயா நா‰ என½ உயØைர வØ³ேவ‰!"  எ‰றா‰ { திÌதரா̋±ர‰} . 
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ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "ம‰னனŒ‰ { திÌதரா̋±ரனŒ‰}  இ…த வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„ட ச‚சய‰, தன½ பாரா„ைட உண¯»தி, "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰Ï 

ெசா̇லி கா́யக வன́ இÌ‡ǿ தி‡கி̇ ெச‰றா‰. ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ 

பா”³வØ‰ மக‰க̈ வசி»த வன»ைத அைட…½ மா‰ ேதா̇ 

உ³»தியØÌ…த Êதி̋±ர‰, தன½ த́பØகளŒ‰ பா½கா¿பØ̇ ஆயØர‡கண‡கான 

அ…தண¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ வØ½ரÃட‰ அம│…½ ேதவ│கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ‡ǿ 

Åர…தர‰ {இ…திர‰} ேபால இÌ¿பைத‡ க”டா‰.  

 

Êதி̋±ரைன அ¹கிய ச‚சய‰ அவைன Èைற¿ப± வண·கினா‰. பıம‰, அ¯ஜுன‰ 

ம̆Ḯ இர„ைடய¯க̈ { நøல சகாேதவ¯க̈}  அவைன { ச‚சயைன}  உÜய 

மÜயாைதÊட‰ வரேவ̆றன¯. அவ‰ { ச‚சய‰}  வசதியாக அம¯…த பØறø, Êதி̋±ர‰ 

அவனŒட́ { ச‚சயனŒட́}  சில வழ‡கமான வØசாÜ¿Åகைள வØசாÜ»½ அவÃைடய 

{ ச‚சயÃைடய}  ந‰னŒைல øறி»½ ேக„டா‰. பØறø அவ‰ வ…த காரண»ைத‡ 

øறி»½́ ேக„டா‰. ச‚சய‰ "அ́பØைகயØ‰ மகனான திÌதரா̋±ர¯, ஓ fl»தா 

{ வØ½ரா} , உ́ைம நிைன× œ¯…தா¯. ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ வ…½ ம‰னைன 

{ திÌதரா̋±ரேன}  கா¿பா̆Ḯ. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேர { வØ½ரேர} , மனŒத¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயான இ…த‡ øÌ இளவரச¯களŒ‰ { பா”டவ¯களŒ‰}  அÃமதிÊட‰, 

ம‰ன¯களŒ̇ சி·க́ேபா‰றவÜ‰ { திÌதரா̋±ரÜ‰}  க„டைளைய ஏ̆Ï, அவÜட́ 

திÌ́பØ வÌவேத உம‡ø» தǿ!"  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "ச‚சயனா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட உறவØன¯கÓட‰ 

ெநÌ‡கமாக இÌ‡ǿ Å»திசாலியான வØ½ர‰, Êதி̋±ரனŒ‰ அÃமதிÊட‰ 

யாைனயØ‰ ெபய¯ ெகா”ட நகர»தி̆ø»{ஹ̨தினாÅர»தி̆ø»} திÌ́பØ¶ ெச‰றா‰. 

அவ‰ { வØ½ர‰}  ம‰னைன { திÌதரா̋±ைன}  அைட…த½́, அ́பØைகயØ‰ மகனான 

ெபÌ́ ச‡தி ெகா”ட திÌதரா̋±ர‰, அவனŒட́ { வØ½ரனŒட́} , "என½ ந̆ேபறாேலேய, 

ஓ வØ½ரா, பாவ·கள̆ற நł, அறெநறிக̈ அறி…த நł எ‰ைன நிைன×œ¯…½ எ‰னŒட́ 

வ…திÌ‡கிறா̂! ேமÑ́, ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய { வØ½ரேன} , நł இ̇லாத 

நிைலயØ̇, இர×́ பகÑ́ ¾‡கம̆Ï, ÇமியØ̇ ெதாைல…½ ேபானவனாக» தா‰ நா‰ 

இÌ…ேத‰"  எ‰றா‰ { திÌதரா̋±ர‰} .  

 

பØறø ம‰ன‰ {திÌதரா̋±ர‰} வØ½ரைன» தன½ ம±யØ̇ அம│»தி, அவன½ 

{ வØ½ரன½}  தைலைய Èக¯…½ பா¯»½, "நா‰ உ¶சÜ»த வா¯»ைதகÓ‡காக எ‰ைன  நł 
ம‰னŒ»½வØ³, ஓ பாவ·கள̆றவேன"  எ‰றா‰. வØ½ர‰, "ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , 

நா‰ உ́ைம ம‰னŒ»½வØ„ேட‰. நł̄  என‡ø É»தவ¯, என½ உய¯…த 

மÜயாைத‡øÜயவ¯! நா‰ உ́ைம‡ கா¹́ வØÌ¿ப»திேலேய திÌ́பØ வ…ேத‰. 

அைன»½ அற́சா¯…த மனŒத¯கÓ́, ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய, (உ̈Óண¯வா̇) 

½யர»தி̇ இÌ¿பவ¯கÓ‡ø¶ சாதகமாகேவ நட…½ ெகா̈வா¯க̈. ஓ ம‰னா 

{ திÌதரா̋±ரா} , இ½  அÜதான கÌ»½களŒ‰ வØைளேவ! (பா”டவ¯கÓ‡ø¶ சாதகமான 

என½ பாøபா³ இ…த‡ காரண»தினாேலேய உ”டான½). ஓ பாரதா { திÌதரா̋±ரா} , 

உம½ மக‰கÓ́, பா”³வØ‰ மக‰கைள¿ ேபால என‡ø அ‰பானவ¯கேள. ஆனா̇ 

பØ‰னவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈}  இ¿ேபா½ ½யர»தி̇ இÌ‡கி‰றன¯. ஆைகயா̇ என½ 

இதய́ அவ¯கைளேய வØÌ́Åகிற½"  எ‰றா‰ { வØ½ர‰} . 

 
ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "அ…த இÌ சிற¿Åமி‡க சேகாதர¯களான வØ½ரÃ́, 

திÌதரா̋±ரÃ́ ஒÌவÌ‡ø ஒÌவ│ ம‰னŒ¿Å ேகாÌ́ ேப¶ைச¿ ேபசி, த·கைள 

ெபÌ́ மகி̊¶சிÊட‰ இÌ¿பதாக உண¯…தன¯. 
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(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

வØ½ர‰ திÌ́பØ வ…தைத அறி…த ½┃ேயாதன‰ பா”டவ│கைள திÌ́ப அைழ»½ வர¿ 

ேபாகிறா│ ம‰ன│ எ‰Ï ½ய│ ெகா̈வ½; க│ண‰, ½¶சாசன‰, சøனŒ ஆகிேயாைர அைழ»½ 

½┃ேயாதன‰ ஆேலாசைன ெச̂த̇; பா”டவ│க̈ திÌ́பØ வ…தா̇ த‡க ஆேலாசைன 

ெச̂ேவா́ எ‰Ï சøனŒ ெசா̇வ½; பா”டவ│க̈ திÌ́பØ வ…தா̇ மÏப±Ế பகைடயØ̇ 

வ ł̊ »½ எ‰Ï க│ண‰ ெசா̇வ½; அவ│க̈ திÌ́பØ வ…தா̇ நா‰ த̆ெகாைல ெச̂½ 

ெகா̈ேவ‰ எ‰Ï ½┃ேயாதன‰ ெசா̇வ½; ேகாப́ ெகா”ட க│ண‰, ÉவைரẾ 

அைழ»½‡ ெகா”³ பா”டவ│கைள‡ ெகா̇ல கிள́பØய½. வØயாச│ அவ│கைள» த³»த½.... 

 

 
 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "வØ½ர‰ திÌ́பØ வ…தைதẾ, ம‰ன‰ {திÌதரா̋±ர‰} அவைன¶ 

சமாதான¿ ப³»தியைதẾ ேக̈வØ¿ப„ட, திÌதரா̋±ரனŒ‰ தłய மன́ ெகா”ட 

மக‰{½┃ேயாதன‰} ½யரா̇ எÜய ஆர́பØ»தா‰. அறியாைம எÃ́ ேமக»தா̇ ஞான́ 

மைற‡க¿ப„ட அவ‰ {½┃ேயாதன‰},©வலனŒ‰ மக‰ {சøனŒ}, க│ண‰ ம̆Ḯ 

½¶சாசனைனஅைழ»½ அவ¯களŒட́, "க̆றவÌ́, திÌதரா̋±ரÜ‰ ஞானÈ̈ள அைம¶சÌமான 

வØ½ர¯ திÌ́பØவØ„டா¯! பா”³ மக‰களŒ‰ ந”பரான அவ¯, எ¿ேபா½́ அவ¯கÓ‡ø ந‰ைம 

ெச̂வதிேலேய ஈ³ப„³ வÌகிறா¯.  

 

இ…த வØ½ர¯, அவ¯கைள» { பா”டவ¯கைள»}  திÌ́ப அைழ‡ǿ வைகயØ̇ ம‰னைன 

{ திÌதரா̋±ரைன}  மய‡øவதி̇ ெவ̆றிெபḮ È‰ன¯, என‡ø ந‰ைமைய¶ ெச̂ய 

நிைனÊ·க̈. என½ பாைதயØ̇ ேவÏ எ…த» தைடẾ இ̇ைல எ‰றாÑ́, பØÌைதயØ‰ 

{ ø…தியØ‰}  மக‰க̈ {பா”டவ¯க̈}  நகÌ‡ø̈ திÌ́பØ வÌவைத நா‰ க”டா̇, உணைவẾ, 

நłைரẾ தவØ¯»½ மæ”³́ ெமலி…தவனாகிவØ³ேவ‰. வØஷ»ைத உ„ெகா̈ேவ‰ அ̇ல½ ¾‡ø 

மா„±‡ ெகா̈ேவ‰, அ̇ல½ ெநÌ¿Å‡ø̈ Àைழேவ‰ அ̇ல½ என½ ஆÊத·கைள‡ 

ெகா”ேட எ‰ைன நா‰ ெகா‰Ï ெகா̈ேவ‰. ஆனா̇ பா”³வØ‰ மக‰க̈ ெசழி¿பாக 

இÌ¿பைத எ‰னா̇ காண È±யா½’ ’ , {எ‰றா‰ ½Üேயாதன‰}  . 
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சøனŒ, "ஓ ம‰னா, ÇமியØ‰ தைலவா, ஏ‰ இ¿ப± அறியாைமயØ̇ இÌ‡கிறா̂? ஒÌ øறி¿பØ„ட 

சபத»ைத ஏ̆Ï பா”டவ¯க̈ கானக́ ெச‰ÏவØ„டா¯க̈. ஆைகயா̇ நł நிைன¿ப½ நட‡கா½. 

அைகயா̇, அவ¯க̈ உன½ த…ைதயØ‰ { திÌதரா̋±ரனŒ‰}  வா¯»ைதகைள ஏ̆கமா„டா¯க̈! 

இÌ¿பØÃ́, அவ¯களŒ‰ சபத»ைத மæறி ம‰னனŒ‰ உ»தர×‡கிண·கி அவ¯க̈ தைலநகÌ‡ø» 

திÌ́பØனாÑ́, நா́ ந³நிைலயாக ஏகாதிபதியØ‰ { திÌதரா̋±ரÜ‰}  உ»தர×கÓ‡ø‡ கீ̊¿ப±…½ 

இÌ¿ப½ ேபால‡ கா”பØ»½, பா”டவ¯கைள ெநÌ‡கமாக‡ கவனŒ»½, நம½ ஆேலாசைனகைள» 

ெதாட¯ேவா́"  எ‰றா‰. 

 

½¶சாசன‰, "ஓ ெபÌ́ Å»திœ¯ைம ெகா”ட மாமா { சøனŒ} , நł¯ ெசா̇வ½ ேபால» தா‰ இ½ 

இÌ‡கிற½! நł̄  உ¶சÜ‡ǿ ஞான»தி‰ வா¯»ைதக̈ என‡ø¿ ÅÜகிற½"  எ‰றா‰. 

 

க│ண‰, "ஓ ½Üேயாதனா, நா́ அைனவÌ́ உன½ வØÌ¿ப»ைத¶ சாதி‡கேவ Èய̇கிேறா́. ஓ 

ம‰னா { ½Üேயாதனா} , நா‰ இ¿ேபா½ ந́மிட́ ஒÌமி»த நிைல நில×வைத¿ பா¯‡கிேற‰. 

ஆைசகைள» த·க̈ ÈÕ‡ க„³¿பா„³‡ø̈ ைவ»திÌ‡ǿ பா”³வØ‰ மக‰க̈, உÏதி 
ஏ̆Ï‡ ெகா”ட கால»ைத‡ கழி‡காம̇ திÌ́பØ வரமா„டா¯க̈. இÌ¿பØÃ́  ேதா̇வØ 
மன¿பா‰ைமயØ̇ அவ¯க̈ திÌ́பØ வ…தா̇, அவ¯கைள மæ”³́ பகைடயØ̇ வ ł̊ »½"  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "க¯ணனா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட½́, ம‰ன‰ ½Üேயாதன‰ 

மகி̊¶சிய̆ற இதய»½ட‰, தன½ ஆேலாசக¯களŒட́ இÌ…½ Èக»ைத» திÌ¿பØ‡ ெகா”டா‰. 

இைதெய̇லா́ øறி»½‡ ெகா”ட க¯ண‰, தன½ அழகான க”கைள வØÜ»½, க³ைமயான 

ேகாப»½ட‰ தன½ உÏ¿Åகைள { உடைல}  அைச»½, அல„சிய»½ட‰ ½Üேயாதன‰, ½¶சாசன‰ 

ம̆Ḯ ©வலனŒ‰ மகனŒட́ {சøனŒட́} , "இளவரச¯கேள, என½ கÌ»ைத அறி…½ ெகா̈Ó·க̈. 

நா́ அைனவÌ́ ம‰னனŒ‰ (½ÜேயாதனனŒ‰) நல»ைத வØÌ́பØ, œ¿பØய கர·கÓட‰ 

அவÃ‡காக‡ கா»திÌ‡ǿ பணØயா„க̈. ஆைகயா̇, நா́ அவ‰ ஏ̆Ï‡ ெகா̈Ó́ வைகயØ̇ 

ெசய̇பட ேவ”³́!  

 

ஆனா̇, ந́மா̇ எ¿ேபா½́ அவன½ நல»ைத‡ கா‡க (நா́ திÌதரா̋±ரைர ந́பØ இÌ¿பதா̇) 

உடேன ெசய̇பட È±யவØ̇ைல. நா́ இ¿ேபா½, கவச·கைள» தÜ»½, ஆÊத·கைள» தா·கி, 
நம½ ரத·களŒ̇ ஏறி, ஒ‰Ïேச¯…½ ெச‰Ï, கா„±̇ வா̊…½வÌ́ பா”டவ¯கைள‡ ெகா̇ல¶ 

ெச̇ேவா́. பா”டவ¯கைள அைமதி¿ப³»தி, அறியÈ±யா பயண»தி̆ ø அவ¯கைள 

அÃ¿பØைவ»தா̇தா‰, நா́ இÌவÌ́, திÌதரா̋±ரÜ‰ மக‰கÓ́ அைமதிைய அைடய 

È±Ế. அவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈} , ½யர»தி̇  இÌ‡ǿவைர, ேசாக»தி̇ இÌ‡ǿ வைர, 

உதவØய̆Ï இÌ‡ǿ வைர, அ…த‡ கால́ வைர ம„³ேம நா́ அவ¯கÓ‡ø¶ சமமானவ¯க̈! 

இ½ேவ எ‰ மன́ { கÌ»½} "  எ‰றா‰. 

 

ேதேரா„± மகனŒ‰ { க¯ணனŒ‰}  இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட அவ¯க̈ ெதாட¯…½ அவைன¿ 

பாரா„±, "ந‰Ï"  எ‰Ï உர‡க¶ ெசா̇லி, ஒ¸ெவாÌவÌ́ த·க̈ ரத·களŒ̇ ஏறி, இர»த¶ 

சிவ¿பான ெவ̆றி‡காக ஒÌ·கிைண…½, பா”³வØ‰ மக‰கைள‡ ெகா̇ல வØைர…தன│. தன½ 

ஆ‰ம¿ பா¯ைவயா̇, அவ¯க̈ ெவளŒேயறியைத அறி…த ©»தமான ஆ‰மா ெகா”ட கிÌ̋ண 

½ைவபாயண│ {வØயாச│}அவ¯களŒட́ வ…½, அவ¯கைள¿ பØ‰வா·øமாÏ உ»தரவØ„டா¯. 

அவ¯கைள» திÌ¿பØ அÃ¿பØய அ…த¿ ÅனŒதமானவ¯ { வØயாச¯} , அவன½ க”பா¯ைவைய¿ 

ேபா‰ற Å»திœ¯ைம ெகா”ட ம‰னனŒ‰ { திÌதரா̋±ரனŒ‰}  È‰Å வØைரவாக» ேதா‰றினா¯. 

வசதியாக அம¯…திÌ…த ம‰னனŒட́ {திÌதரா̋±ரனŒட́}  அ…த¿ ÅனŒதமானவ¯ { வØயாச¯}  ேபச 

ஆர́பØ»தா¯. 
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வØயாச│ க”டன́ - வனப│வ́ பøதி 8 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

திÌதரா̋±ரைன¶ ச…தி»த வØயாச│, ½┃ேயாதன‰ ெசய̇கைள‡ øறி»½ 

க”±»த½. 

 

 

வØயாச│ ெசா‰னா¯, "ஓ ஞானÈ̈ள திÌதரா̋±ரா, 

நா‰ ெசா̇வைத‡ ேக̈! அைன»½ ெகௗரவ¯கÓ‡ǿ 

ெபÌ́ ந‰ைமயான½ எ½ எ‰ப½ øறி»½ நா‰ 

உன‡ø¶ ெசா̇கிேற‰. ஓ ெபÌ́ பல́ வா̂…த கர́ 

ெகா”டவேன,½┃ேயாதனÃ́ ம̆றவ│கÓ́ 

பா”டவ│கைள ேந│ைமய̆றÈைறயØ̇ (பகைடயØ̇) 

வ ł̊ »தி கா„³‡ø அÃ¿பØய½ என‡ø மகி̊¶சிைய» 

தரவØ̇ைல. 

 

ஓ பாரதா { திÌதரா̋±ரா} , பதிÉ‰Ï { 13}  வÌட·க̈ 

È±…த½́, அவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈}  த·க̈ 

½‰ப·கைளெய̇லா́ நிைன× œ¯…½, க³́ வØஷ́ 

ேபா‰ற½́ மரண»ைத» தÌவ½மான ஆÊத·கைள 

மைழெயன ெகௗரவ│க̈ மæ½ ெபாழிவா│க̈. இதய»தி̇ தłைம ெகா”ட உன½ பாவகர 

ைம…த‰ { ½Üேயாதன‰}  எ¿ேபா½́ சின́ ெகா”³, ஏ‰ பா”³ மக‰களŒ‰ நா„ைட 

அைடய அவ¯கைள‡ ெகா̇ல Èய̇கிறா‰? அ…த È„டா̈ { ½Üேயாதன‰}  

த³‡க¿ப„±Ì‡க„³́; உன½ மக‰ { ½Üேயாதன‰}  அைமதியாக இÌ‡க„³́. நா³ 

கட…½ இÌ‡ǿ பா”டவ¯கைள‡ ெகா̇ல Èைன…தா̇, அவ‰ { ½Üேயாதன‰}  தன½ 

உயØைர» தா‰ இழ¿பா‰. 

 

நł ஞானÈ̈ள வØ½ரைன¿ ேபால, பı̋மைன¿ ேபால, எ·கைள¿ ேபால,  

கிÌபைன¿ ேபால,  ½ேராணைன¿ ேபால ேந¯ைமÊைடயவ‰. ஓ ெபÌ́ ஞான́ 

ெகா”டவேன, உன½ பØ̈ைளகÓ‡ø̈ பாøபா³ பா¯¿ப½ தகா½. அ½ பாவகரமான½. 

க”±‡க»த‡க½! ஆைகயா̇, ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , நł இ½ேபா‰ற காÜய·களŒ̇ 

இÌ…½ வØலகியØÌ! 

 

ஓ பாரதா { திÌதரா̋±ரா} , நł தைலயØடவØ̇ைல எ‰றா̇, பா”டவ¯க̈ மæ½ 

½Üேயாதன‰ ெகா”±Ì‡ǿ ெபாறாைம, ெபÌ́ நாச»ைதேய வØைளவØ‡ǿ. அ̇ல½ 

ஓ ஏகாதிபதி { திÌதரா̋±ரா} , உன½ தłய மக‰ {½┃ேயாதன‰}, கானக»தி̆ø¶ ெச‰Ï 

பா”³வØ‰ மக‰கÓட‰ வாழ„³́. அ¿ப±¶ ெச̂தா̇, இ¿ப± ஏ̆ப³́ 

ெதாட¯பØனா̇, பா”டவ¯கÓ‡ø ½Üேயாதன‰ மæ½ ஒÌ ஈ¯¿Å ஏ̆படலா́. அ¿ப± 

நட…தா̇ ந̆ேபÏ உனதாǿ. (இÌ¿பØÃ́, இ¿ப± நட‡கா½). ஒÌவனŒ‰ 

பØறவØ‡øண́, மரண́ வைர அவைனவØ„³ நł·கா½ எ‰Ï ேக̈வØ¿ப³கிேறா́. 

ஆனா̇ { இ¸வØஷய»தி̇}  பı̋ ம‰, ½ேராண‰, வØ½ர‰ ஆகிேயா¯ எ‰ன 

நிைன‡கிறா¯க̈? நł எ‰ன நிைன‡கிறா̂? கால́ இÌ‡ǿேபாேத ந‰ைம‡கான 

காÜய·கைள¶ ெச̂½வØட ேவ”³́. இ̇ைலெய‰றா̇, உன½ காÜய·கÓ‡ø தł¯× 

கிைட‡கா½"  எ‰றா¯ { வØயாச¯} . 
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பலவ łனனŒட́ அதிக பாச́ ெகா̈! - வனப│வ́ பøதி 9 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

வØயாச│ திÌதரா̋±ரÃ‡ø ©ரபØயØ‰ கைதைய¶ ெசா̇லி, ½┃ேயாதனைன¿ 

பா”டவ│கÓட‰ சமாதானமாக இÌ‡க¶ ெசா‰ன½. 

 

 
திÌதரா̋±ர‰ெசா‰னா‰, "ஓ ÅனŒதமானவேர { வØயாசேர} , நா‰ ¬தா„ட»ைத 

வØÌ́பவØ̇ைல. ஆனா̇, ஓ ÈனŒவேர { வØயாசேர} , நா‰வØதியா̇ ஈ│‡க¿ப„³ 

ச́மதி»ேத‰ எ‰Ï நிைன‡கிேற‰.பı̋ மேரா, ½ேராணேரா, வØ½ரேனா, கா…தாÜேயா 

இ…த¿ பகைடயா„ட»ைத வØÌ́பவØ̇ைல. ச…ேதகமி̇லாம̇, அறியாைமயா̇ 

{ È„டா̈»தன»தா̇}  இைவ நட…½வØ„டன. ஓ ேநா‰Åக̈ ேநா̆பதா̇ மகி̊பவேர, ஓ 

சிற…தவேர, அைன»ைதẾ அறி…½́, பØ̈ைள பாச»தா̇, என½ Å»திெக„ட மகனான 

½Üேயாதனைன எ‰னா̇ ைகவØட È±யவØ̇ைல!"  எ‰றா‰. 

 

வØயாச│, "ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , ஓ வØசி»திரவ łÜயனŒ‰ மகேன, நł ெசா̇வ½ 

உ”ைமதா‰! அைன»½¿ ெபாÌ„கைளவØட×́ மகேன சிற…தவ‰ எ‰பைதẾ, 

மகைன‡ கா„±Ñ́ ேம‰ைமயான½ எ½×́ இ̇ைலஎ‰பைதẾ நா́ 

அறிேவா́. ©ரபØயØ‰ {காமேதÃவØ‰}க”ண ł̄  ேபாதைனயா̇, மதி¿Å நிைற…த 

ெபாÌ„கைளவØட மகேன ேம‰ைமயானவ‰ எ‰பைத இ…திர‰ அறிய வ…தா‰. ஓ 

ஏகாதிபதி { திÌதரா̋±ரா} , இ½ ெதாட¯பாக அ̆Åதமான½́ கைதகளŒ̇ 

சிற…த½மான, இ…திரÃ‡ǿ ©ரபØ‡ǿ நட…த உைரயாடைல இ¿ேபா½ ெசா̇கிேற‰. 

பழ·கால»தி̇ப©‡களŒ‰ தாயான ©ரபØ ேதவ ேலாக»தி̇ அÕ½ ெகா”±Ì…தா̈. ஓ 

øழ…தா̂ { திÌதரா̋±ரா} , இ…திர‰அவளŒட́ { ©ரபØயØட́}  இர‡க́ ெகா”³, 

அவளŒட́, "ஓ ம·களகரமானவேள, நł ஏ‰ அÕகிறா̂? ேதவ¯க̈ ந‰றாக 

இÌ‡கிறா¯களா? மனŒத¯களŒ‰ உலகிேலா, நாக·களŒ‰ உலகிேலா ஏ½́ ½ரதி¯̋ட́ 
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வØÕ…ததா?"  எ‰Ï ேக„டா‰. அத̆ø ©ரபØ, "உன‡ø { ேதவ¯கÓ‡ø}  எ…த» தł·ைகẾ 

நா‰ காணவØ̇ைல. ஆனா̇ என½ மக‰ நிமி»தமாக ½யர»தி̇ இÌ‡கிேற‰. 

ஓ ெகௗசிகா {இ…திரா}, அதனா̇தா‰ அÕகிேற‰. ஓ ேதவ¯க̈ தைலவேன { இ…திரேன} , 

அேதா அ·கிÌ‡கிற ெகா³ைம‡கார உழவ‰, மர‡ø¶சியா̇ எ‰ பலவ łனமான மகைன 

ைநய¿Åைட‡கிறா‰. ேமÑ́ (எைட அதிகமான) கல¿ைபயா̇ அவைன‡ 

ெகா³ைம¿ப³»½கிறா‰. அத‰ காரணமாக என½ பØ̈ைள ேவதைனயா̇ ½±»½, 

தைரயØ̇ வØÕ…½ மரண» தÌவாயØ̇ இÌ‡கிறா‰. இ…த‡ கா„சியா̇, ஓ ேதவ¯க̈ 

தைலவேன, நா‰ பாச»தா̇ ½±‡கிேற‰. அ…த ேஜா±யØ̇ வÑ»தவ‰ அதிக 

©ைமைய» தா·கி‡ ெகா̈கிறா‰. ஓ வாசவா {இ…திரா}, இÌ¿பØÃ́ ம̆றவ‰ ெமலி…½ 

பலவ łனமாகி, உடலி̇ உ̈ள நர́Åக̈ எ̇லா́ ெதÜẾ வ”ண́ இÌ‡கிறா‰. அவ‰ 

தன½ ©ைமைய¶ சிரம»½ட‰ ©ம‡கிறா‰. அவÃ‡காகேவ நா‰ வÌ…½கிேற‰. ஓ 

வாசவா, சா„ைடய±யாÑ́ மிக×́ ½‰ÅÏ»த¿ப„³ ©ைமைய¶ ©ம‡க È±யாம̇ 

அவ‰ இÌ¿பைத¿ பா¯. அவÃ‡காகேவ ½யர»தா̇ ஆ„ெகா̈ள¿ப„³, இதய பார́ 

தா·காம̇, க”களŒ̇ நł̄  ெகா„ட பாச»தா̇ அÕகிேற‰"  எ‰றா̈ { ப©‡களŒ‰ தாயான 

©ரபØ எÃ́ காமேதÃ} . 

 

அத̆ø ச‡ர‰ {இ…திர‰}, "ஓ அழகானவேள, ஆயØர‡கண‡கான உன½ மக‰க̈ 

(தினÈ́) ஒ³‡க¿ப³கி‰றன¯. இÌ¿பØÃ́ ½‰ப¿ப³́ இவ‰ ஒÌவÃ‡காக ஏ‰ 

வÌ…½கிறா̂?"  எ‰Ï ேக„டா‰. ©ரபØ, "என‡ø ஆயØர́ வாÜ©க̈ இÌ…தாÑ́, என½ 

பாச́ அைனவÜடÈ́ சமமாகேவ இÌ‡கிற½! இÌ¿பØÃ́, ஓ ச‡ரா { இ…திரா} , 

பலவ łனமாக அ¿பாவØயாக இÌ¿பவ‰ ேம̇ அதிக பாச»ைத உண¯கிேற‰"  எ‰றா̈. 

 

வØயாச│ ெதாட¯…தா¯, "©ரபØயØட́ இÌ…½ இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட இ…திர‰ 

மிக×́ ஆ¶சÜய¿ப„டா‰. ஓ øÌ øல»தவேன { திÌதரா̋±ரேன} , அவ‰ { இ…திர‰} , 

மகேன ஒÌவனŒ‰ உயØைரவØட ேமலானவ‰ எ‰Ï உண¯…½ சமாதானமானா‰. 

பகைன» த”±»த அ…த சிற¿Åமி‡கவ‰, அட¯»தியான மைழைய¿ ெபாழி…½, அ…த 

உழவனŒ‰ ேவைல‡ø தைடைய வØைளவØ»தா‰. ©ரபØ ெசா‰ன½ ேபாலேவ, ஓ ம‰னா 

{ திÌதரா̋±ரா}  உன½ மக‰களŒட́ சமமான பாச́ இÌ‡க ேவ”³́. அ…த¿ பாச́ 

பலவ łனமானவ│க̈ மæ½ அதிக́ இÌ‡க„³́. என½ மக‰ பா”³ என‡ø எ¿ப±ேயா 

அேதேபால»தா‰ என‡ø நł. ஓ மகேன {திÌதரா̋±ரா}, அேத ேபால»தா‰ ஆழமான 

ஞான́ ெகா”ட வØ½ரÃ́. பாச»தாேலேய இவ̆ைறெய̇லா́ உ‰னŒட́ 

ெசா̇கிேற‰! ஓ பாரதா, நł ÁÏ { 100}  மக‰கைள¿ ெப̆றிÌ‡கிறா̂. ஆனா̇ 

பா”³×‡ேகா ஐ…½தா‰. ேமÑ́ அவ¯க̈ ேமாசமான நிைலயØ̇ இÌ‡கிறா¯க̈. 

த·க̈ நா„கைள‡ கவைலÊட‰ கட»½கிறா¯க̈. அவ¯க̈ த·க̈ உயØைர எ¿ப±‡ 

கா»½‡ ெகா̈வா¯க̈ எ‰Ḯ, எ¿ப± வØÌ»தியைடவா¯க̈ எ‰Ḯ பØÌைதயØ‰ 

{ ø…தியØ‰}  மக‰கைள‡ øறி»த நிைன×க̈ என½ ஆ‰மாைவ கல‡øகி‰றன! ஓ 

ÇமியØ‰ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , அைன»½ ெகௗரவ¯கÓ́ வாழ ேவ”³́ எ‰Ï நł 
வØÌ́பØனா̇, உன½ மக‰ ½Üேயாதனைன பா”டவ¯கÓட‰ சமாதானமாக இÌ‡க¶ 

ெசா̇"  எ‰றா¯ { வØயாச¯} . 
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½┃ேயாதன‰ ெப̆ற சாப́! - வனப│வ́ பøதி 10 

(ஆர”யக ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

½┃ேயாதனÃ‡ø உபேதச́ ெச̂ÊமாÏ திÌதரா̋±ர‰ வØயாச┃ட́ ேகார̇; 

வØயாச│ ைம»ேரய│ அைத¶ ெச̂வா│ எ‰Ï உைர»த̇; ைம»ேரய│ 

½┃ேயாதனÃ‡ø அறி×ைர œற̇; தன½ ஆேலாசைனைய‡ ேக„காத 

½┃ேயாதனைன ைம»ேரய│ சபØ»த̇; 

 

 

திÌதரா̋±ர‰ ெசா‰னா‰, "ஓ ஆ̊…த ஞான́ ெகா”ட 

ÈனŒவேர { வØயாசேர} , நł̄  ெசா‰ன½ ேபால»தா‰ இÌ‡கிற½! 

இ…த ம‰ன¯க̈ அறிவைத¿ ேபால நாÃ́ இைத அறிேவ‰! 

øÌ‡கÓ‡ø ந‰ைமயானவ̆ைற நł̄  என‡ø¶ ©„±‡ 

கா„±யப±ேய, ஓ ÈனŒவேர,வØ½ர‰, பı̋ம│, 

½ேராண│ஆகிேயாÌ́ ©„±‡ கா„±ன¯. நா‰ உ́Èைடய 

உதவØ‡ø» தøதி வா̂…தவனானா̇, உம‡ø øÌ‡களŒட́ 

உ·கÓ‡ø கÌைண இÌ‡øமானா̇, என½ தłய மக‰ 

½┃ேயாதனÃ‡ø உபேதச́ ெச̂Ế" 

 

வØயாச│, "ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , பா”டவ¶ 

சேகாதர¯கைள‡ க”ட பØறø, ந́ைம‡ காண வØÌ́பØ 
ÅனŒதமான ÈனŒவரான ைம»ேரய│ இ·ø வÌகிறா¯. ஓ 

ம‰னா, அ…த¿ பல́ ெபாÌ…திய ÈனŒவ¯ { ைம»ேரய¯} , 

உன½ øல»தி‰ ந‰ைம கÌதி உன½ மகÃ‡ø உபேதசி¿பா¯. 

ேமÑ́, ஓ ெகௗரவேன { திÌதரா̋±ரேன} , அவ¯ அறி×Ï»½வைத 

ச…ேதக»தி̆கிடமி̇லாம̇ பØ‰ப̆ற ேவ”³́. அவ¯ பÜ…½ைர¿ப½ 

ெச̂ய¿படவØ̇ைலயானா̇, அ…த ÈனŒவ¯ { ைம»ேரய¯}  உன½ மகைன‡ ேகாப»தா̇ 

சபØ¿பா¯"  எ‰றா¯ { வØயாச¯} . 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "இைத¶ ெசா̇லிவØ„³, வØயாச│ 

Åற¿ப„டா│, பØறø ைம»ேரய│ அ·ø வ…தா│. ம‰ன‰ { திÌதரா̋±ர‰}  தன½ 

மகÃட‰ ேச¯…½ அ…த ÈனŒவ¯களŒ‰ தைலவைர { ைம»ேரயைர}  மÜயாைதÊட‰ 

வரேவ̆Ï, ஆ¯கியா ெகா³»½ ம̆ற சட·øகைள¶ ெச̂தா‰. பØறø அ́பØைகயØ‰ 

மகனான ம‰ன‰ திÌதரா̋±ர‰ மÜயாைத நிைற…த வா¯»ைதகÓட‰ அ…த 

ÈனŒவÜட́ { ைம»ேரயÜட́} , "ஓ ÅனŒதமானவேர, øÌஜ·கால»திலிÌ…½ உ·கள½ 

பயண́ இனŒைமயாக அைம…ததா? அ…த வ łர¯களான ஐ…½ பா”டவ¯கÓ́ 

மகி̊¶சியாக வா̊கிறா¯களா? அ…த‡ øÌ øல»தி‰ காைளக̈ øறி»த கால́ வைர 

ெவளŒேய த·க கÌதியØÌ‡கிறா¯களா? ெகௗரவ¯கÓ‡கிைடேய சேகாதர¿ பாச́ 

எ¿ேபா½́ பலவ łனமைடÊமா?"  எ‰Ï ேக„டா‰ { திÌதரா̋±ர‰} . 
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ைம»ேரய│, "பல இட·கÓ‡ø தł¯»த யா»திைர ெச̂½, நா‰ øÌஜ·கால»ைத 

அைட…ேத‰. அ·ேக நா‰ நłதிமானானÊதி̋±ரைன எதி¯பாராத வØதமாக கா́யக 

வன»தி̇ச…தி»ேத‰. ஓ ேம‰ைமயானவேன { திÌதரா̋±ரேன} , அ·ேக மா‰ ேதா̇ 

உ³»தி, ஜடாÈ± தÜ»½, ஆசிரம»தி̇ த·கியØÌ‡ǿ உய¯ ஆ‰ம Êதி̋±ரைன‡ 

காண பல ÈனŒவ¯க̈ வ…திÌ…தன¯. ஓ ம‰ன¯ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , அ·ேகேய 

நா‰ உன½ மக‰களŒ‰ ெபÌ́பØைழையẾ, பகைடயா„ட»தினா̇ அவ¯கைள» 

தா‡கியØÌ‡ǿ ேபÜடைரẾ øறி»½‡ ேக̈வØ¿ப„ேட‰. ஆைகயா̇, அத‰ 

காரணமாக×́ ெகௗரவ¯களŒ‰ ந‰ைம‡காக×ேம நா‰ உ‰னŒட́ வ…ேத‰. ஓ 

ேம‰ைமயானவேன, உ‰ மæ½ என‡ø அதிக அ‰பØÌ‡கிற½. நா‰ உ‰னŒட́ மகி̊¶சி 
ெகா̈கிேற‰. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , நłẾ பı̋ மÌ́ இÌ‡ǿ ேபா½ { வா̊…½ 

ெகா”±Ì‡ǿ ேபா½}  எ‡காரண́ ெகா”³́ உன½ மக‰க̈ ஒÌவÌ‡ெகாÌவ¯ 

ச”ைடயØ„³‡ ெகா̈ள‡ œடா½. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , நłேய காைளக̈ க„± 

ைவ‡க¿ப³́ ந³ Èைள ேபா‰றவ‰. த”±‡க×́ ெவøமதி ெகா³‡க×́ தøதி 
உைடயவ‰. எ̇ேலாைரẾ தா‡க¿ேபாǿ ெபÌ…தł·ைக இ‰Ã́ ஏ‰ பா¯»½‡ 

ெகா”±Ì‡கிறா̂. ஓ øÌ øல வழி வ…தவேன, சÉக»தி̇ இÌ…½ வØல‡கி 
ைவ‡க¿ப„ட பாவØகளŒ‰ ெசய̇கைள¿ ேபால உன½ சைபயØ̇ நட…த தவÏகÓ‡காக, 

தவசிக̈ உ‰ைன ந‰றாக நிைன‡கவØ̇ைல. 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "பØ‰ன¯ சீ̆ற́ நிைற…த 

இளவரச‰ ½┃ேயாதனனŒட́ திÌ́பØய சிற¿Å மிø…த ÈனŒவ¯ ைம»ேரய¯, ெம̇லிய 

வா¯»ைதகளŒ̇, "ஓ பல́வா̂…த கர́ ெகா”ட ½Üேயாதனா, ஓ ெசா̇திற́ மி‡க 

மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, ஓ சிற¿பானவேன, எ‰ { உ‰}  ந‰ைம‡காக நா‰ ெசா̇Ñ́ 

வா¯»ைதகÓ‡ø¶ ெசவØ ெகா³ gi ve heed unt o t he words I ut t er f or my good{           } . ஓ ம‰னா 

{ ½Üேயாதனா} , பா”டவ¯களŒட́ ச”ைடயØட Èயலாேத! ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, 

பா”டவ¯கைள¿ ேபால, øÌ‡கைள¿ ேபால, உலக»ைத¿ ேபால உன½ ந‰ைமைய 

நłேய அைம»½‡ ெகா̈. அ…த மனŒத¯களŒ̇ Åலிக̈ { பா”டவ¯க̈}  அைனவÌ́ 

ேபாÜ̇ ெபÌ́ பரா‡கிரம́ ெகா”ட வ łர¯க̈. ப»தாயØர́ யாைனகளŒ‰ பல́ 

ெகா”டவ¯க̈. அவ¯க̈ உட̇ இ±ைய¿ ேபா‰Ï க±னமான½. த·க̈ வா‡கி‰ ப± 

நட…½ ெகா”³, த·க̈ ஆ”ைமயØ‰ மæ½ க¯வ»ேதா³ { ெபÌைமேயா³}  

இÌ‡கி‰றன¯. அவ¯க̈, ஹி±́பைனẾ கி│மæரைனẾ தைலைமயாக‡ ெகா”ட 

நிைன»த உÌ எ³‡க‡œ±ய, ேதவ¯கÓ‡ø எதிÜகளான க³́ ரா„சச│கைள‡ 

ெகா‰றிÌ‡கி‰றன│. அ…த உய¯ ஆ‰மா ெகா”டவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈}  இ·கிÌ…½ 

ெச‰ற ேபா½, அ…த‡ க³́ ஆ‰மா ெகா”ட ரா„சச‰, இர× ேநர»தி̇ அவ¯கÓைடய 

பாைதைய¿ ெபÌ́ மைலேபால இÌ…½ த³»தா‰. சிÏ மாைன¿ Åலி ெகா̇வைத¿ 

ேபால, ேபாÜ³வதி̇ மகி̊¶சி ெகா̈பவÃ́, பல́ ெபாÌ…தியவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவÃமான பıம‰, அ…த மிÌக»ைத‡ ெகா‰றா‰. ஓ ம‰னா, ப»தாயØர́ 

யாைனகளŒ‰ பல́ ெகா”டவÃ́, ெபÌ́ பல́ெபாÌ…திய வ łரÃமானஜராச…தைன, 

ஒÌ ேபா„±யØ‰ ேபா½, பıம‰ எ¿ப±‡ ெகா‰றா‰ எ‰பைதẾ கÌதி¿பா¯. 

வா©ேதவைனẾ { கிÌ̋ணைனẾ} , ½ÌபதனŒ‰ மக‰கைளẾ ைம»½ன¯களாக‡ 

ெகா”டவ¯கைள¿ ேபா¯‡கள»தி̇ ச…தி‡க பலவ łன நிைல ம̆Ḯ மரண»ைத 

ேவ”டாத எவ‰தா‰ ½ணØவா‰? ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய { ½Üேயாதனா} , 
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உன‡ǿ பா”டவ¯கÓ‡ǿ இைடயØ̇ சமாதான́ ஏ̆பட„³́! என½ 

ஆேலாசைனகைள¿ பØ‰ப̆Ï. ேகாப»திட́ நł சரணைடயாேத! 

 

"ஓ ம‰னா {ஜனேமஜயா}, ைம»ேரயரா̇ இ¿ப± எ¶சÜ‡க¿ப„ட ½Üேயாதன‰, 

யாைனயØ‰ ½தி‡ைகைய¿ ேபால இÌ…த தன½ ெதாைடகைள» த„±, சிÜ»½‡ 

ெகா”ேட தைரைய» தன½ காலா̇ ேத̂»½, ஒÌ வா¯»ைதẾ ேபசாம̇, தைலைய» 

ெதா·க¿ேபா„டவாÏ நி‰றா‰. ஓ ஏகாதிபதி { ஜனேமஜயா} , தா‰ ெசா‰னைத‡ 

ேக„கவØÌ¿பம̆ற, Çமிைய ேத̂»½‡ ெகா”ட½┃ேயாதனைன‡ க”ட ைம»ேரய│ 

ேகாப́ ெகா”டா│.வØதியா̇ உ…த¿பட ÈனŒவ¯களŒ̇ சிற…த ைம»ேரய¯ மிø…த 

சீ̆ற́ ெகா”³, ½Üேயாதனைன¶ சபØ‡க தன½ மனதி̇ எ”ண́ ெகா”டா¯. பØறø, 

ைம»ேரய¯ க”க̈ ேகாப»தா̇ சிவ‡க, நłைர» ெதா„³, திÌதரா̋±ரனŒ‰ தłய மன́ 

ெகா”ட மகனŒட́ { ½ÜேயாதனனŒட́} , "நா‰ ெசா̇வைத¶ ெச̂ய È±யா½ எ‰Ï 

øறி¿Åகளா̇ உண¯»திய இழி ெசயலா̇, ஏ̆ப³பட¿ேபாǿ கனŒயØ‰ பலைன 

வØைரவாக அÏ»ெத³¿பா̂. உ‰னா̇ இைழ‡க¿ப„ட ெபÌ́ பØைழகளா̇ உ”டாǿ 

ெபÌ́ ேபாÜ̇, பல́ ெபாÌ…திய பıம‰ உன½ ெதாைடைய தன½ கைதயØ‰ வ ł¶சா̇ 

ெநாÏ‡øவா‰" எ‰Ï சபØ»தா¯. 

 

அ…த ÈனŒவ¯ { ைம»ேரய¯}  இ¿ப±¿ ேபசி È±»த½́, ம‰ன‰ திÌதரா̋±ர‰, அவ¯ 

ெசா‰ன½ நட‡காம̇ இÌ‡க, அ…த ÈனŒவைர¶ சமாதான¿ப³»த ஆர́பØ»தா‰. 

ஆனா̇ ைம»ேரய¯, "ஓ ம‰னா, உன½ மக‰ பா”டவ¯கÓட‰ சமாதான́ ெச̂½ 

ெகா”டா̇, ஓ øழ…தா̂, இ…த என½ சாப́, எ…த வØைளைவẾ ஏ̆ப³»தா½, 

ெச̂யவØ̇ைல எ‰றா̇ நா‰ ெசா‰ன½ நட…ேத தłÌ́"  எ‰றா¯. 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "பıமனŒ‰ பல»ைத உÏதி¿ப³»தி‡ ெகா̈ள வØÌ́பØய 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயான ½ÜேயாதனŒ‰ த…ைத { திÌதரா̋±ர‰} , 

ைம»ேரயÜட́, "கி│மæர‰ எ¿ப± பıமனா̇ ெகா̇ல¿ப„டா‰?" எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

ைம»ேரய│, "ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரா} , என½ வா¯»ைதகைள மதி‡காத உன½ 

மகனா̇ { ½Üேயாதனனா̇} , நா‰ உ‰னŒட́ மÏப±Ế ேபச மா„ேட‰. நா‰ 

ெச‰ற½́, வØ½ர‰ உன‡ø யாைவẾ வØள‡øவா‰!"  எ‰றா¯. இவ̆ைற¶ ெசா‰ன 

ைம»ேரய¯, தா‰ எ·கிÌ…½ வ…தாேரா அ·ேகேய ெச‰றா¯. (பıமனŒ‰ ைககளா̇ 

ஏ̆ப„ட) கி│மæரனŒ‰ மரண¶ ெச̂திைய‡ ேக„ட ½┃ேயாதன‰ 

அைமதியØ‰றி ெவளŒேய ெச‰றா‰ 
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மைல ேபா̇ நி‰ற கி│மæர‰! - வனப│வ́ பøதி 11அ 

(கி¯மæரவத ப¯வ́) 

கி│மæர வத́ øறி»½ திÌதரா̋±ர‰ வØ½ரனŒட́ ேக„ட̇; வØ½ர‰ 

திÌதரா̋±ரÃ‡ø கி│மæர‰ ம̆Ḯ பா”டவ│க̈ ச…தி¿ைப வØவ┃»த̇ 

 

 
 

திÌதரா̋±ர‰ ெசா‰னா‰, "ஓ fl»தா {வØ½ரா}, கி¯மæரனŒ‰ அழிைவ‡ øறி»½ நா‰ 

ேக„க வØÌ́Åகிேற‰! அ…த ரா„சசÃ‡ǿ பıமேசனÃ‡ǿ இைடயØ̇ நட…த ேபாைர‡ 

øறி»½ என‡ø¶ ெசா̇!"  

 

வØ½ர‰, "மனŒத ச‡திைய வØ‚சிய பıமேசனனŒ‰ சாதைன‡ கைதைய‡ ேகÓ́! 

பா”டவ¯கÓட‰ நா‰ (அவ¯கÓட‰ இÌ…½) உைரயா±‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, இைத 

நா‰ ேக̈வØÊ̆ேற‰! 

 

"ஓ ம‰ன¯களŒ‰ Èத‰ைமயானவேன { திÌதரா̋±ரா} , பகைடயØ̇ ேதா̇வØÊ̆Ï, 

இ·கிÌ…½ ெவளŒேயறிய பா”டவ¯க̈ பகÑ́ இர×மாக É‰Ï நா„க̈ 
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பயணØ»½,கா́யக́ எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட வன»ைத அைட…தன¯. ஓ ம‰னா, 

ெகாµரமான ந³ இரவØ̇, இய̆ைக உற·கி‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, ெகா³́ ெசய̇க̈ 

ÅÜẾ  மனŒதைர உ”¹́ ரா„சச¯க̈ உலவ ஆர́பØ»த ேபா½, தவசிகÓ́, 

இைடய¯கÓ́, கானக»தி̇ திÜபவ¯கÓ́, நர மாமிச உ”ணØகÓ‡ø¿ பய…½ கா́யக 

வன»ைத» தவØ¯»½ ¾ரமான இட·கÓ‡ø ஓ±ன¯.  

 

ஓ பாரதேர { திÌதரா̋±ரேர} , அ…த ேநர»தி̇ பா”டவ¯க̈ அ…த வன»தி̇ Àைழ…த 

ேபா½, ©„ெடÜ‡ǿ க”கÓட‰ ஒÌபய·கரமான ரா„சச‰, எÜெகா̈ளŒÊட‰ 

அவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈}  க” È‰ ேதா‰றி அவ¯கள½ பாைதைய» த³»½‡ ெகா”³ 

நி‰றா‰. நł”ட கர·கÓ́, பய·கரமான ÈகÈ́, ெகா”ட அவ‰ அ…த øÌ 

øல»ைத» தைழ‡க ைவ¿பவ¯களŒ‰ { பா”டவ¯களŒ‰}  வழியØ̇ அவ¯கைள» த³»½‡ 

ெகா”³ நி‰றா‰. எ„³ ப̆க̈ ெவளŒேய த̈ளŒ‡ ெகா”³, தாமிர¶ சிவ¿பான 

க”கÓட‰, ¬Üய‡ கதி¯கைள¿ பØரதிபலி‡ǿ மி‰னÑட‰ œ±ய ெபÌ́ 

ேமக·கÓ‡ø அ±யØ̇ œ„டமாக நி̆ǿ ெகா‡øக̈ ேபால, ேம̇ ேநா‡கி நி‰ற 

ெநÌ¿Å ேபா‰ற தைலÈ±Êட‰ நி‰றிÌ…தா‰.  

 

மைழநł̄  நிைற…த ேமக́ க¯ஜி¿ப½ ேபால, தன½ வைக உயØÜன·களŒ‰ த‰ைம‡ேக̆ப 

மாய» ேதா̆ற́ ெகா”±Ì…தா‰ அ…த¿ ேபÊÌ ெகா”டவ‰. அ…த¿ பய·கரமான 

க¯ஜைனைய‡ ேக„ட பறைவகÓ́ ம̆ற நł̄  வா̊ நில வா̊ வØல·øக̈ அைன»½́ 

பய»தா̇ கதறி எ̇லா Åற·களŒÑ́ வØழ ஆர́பØ»தன. மா‰கÓ́ சிÏ»ைதகÓ́, 

எÌைமகÓ́, கர±கÓ́ எ̇லா தி‡øகÓ‡ǿ ஓ³́ நிைலயØ̇, அ…த‡ கானகேம 

நக¯வ½ ேபால கா„சி அளŒ»த½. அ…த ரா„சசனŒ‰ ெபÌ́ É¶சா̇ உ”டான கா̆றி̇ 

ஆ± ெகா±க̈ அைன»½́ த·க̈ தாமிர வ”ண இைலக̈ ெகா”ட கர·களா̇ 

மர·கைள அைண»½‡ ெகா”³ தவØ»தன. 

 

அ…த ேநர»தி̇ அ·ø க³ைமயான ெபÌ·கா̆Ï வ łசிய½. வான́ இÌ„±, ¾சி¿படல́ 

அ…த வான»ைத É±ய½. ஐ́ÅலÃ‡ǿ ெபÌ́ எதிÜ ½‡கமான½ ேபால, 

பா”டவ¯க̈ È‰னŒைலயØ̇ அவ¯க̈ அறியாத எதிÜயான அ…த ரா„சச‰ 

ேதா‰றினா‰. கÌ¿Å நிற»தி̇ இÌ…த மா‰ ேதாைல உ³»தியØÌ…த 

பா”டவ│கைள» ¾ர»திேலேய க”ட ரா„சச‰ அவ¯கள½ பாைதைய¿ ெபÌ́ ைமனக 

மைல த³»½ நி̆ப½ ேபால நி‰றா‰.  

 

இ½வைர இ½ேபா‰றவைன‡ க”±ராத தாமைர‡ க” ெகா”டகிÌ̋ைண 

{திெரௗபதி} அவைன‡ க”ட பய»தா̇, தன½ க”கைள É±‡ ெகா”டா̈. 

½„சாசனனா̇ கைல…த œ…தÑட‰ பா”டவ¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ ஐ…½ மைலகÓ‡ø 

ந³ேவ ெவ„±¶ ெச̇Ñ́ ஊ̆Ï ேபால இÌ…தா̈. பய»தி̇ É̊கிய அவைள‡ க”ட 

ஐ…½ பா”டவ¯கÓ́, ஆைசயா̇ உ…த¿ப„ட ஐ́Åல‰கÓ́ Åல‰ Àக¯ 

ெபாÌ„கைள¿ பØ‰ப̆றி இÌ¿ப½ ேபால அவைள» { திெரௗபதிைய»}  தா·கின¯.  

 

ெபÌ́ (தவ) ச‡தி ெகா”ட ெதௗமிய│, பா”³வØ‰ மக‰கÓ‡ø È‰னŒைலயØ̇, அ…த 

ரா„சசனா̇ பர¿ப¿ப„±Ì…த பய·கரமான மாையைய பல ம…திர·களா̇ அழி»½, அ…த 

ரா„சசைனẾ அழி‡க கண‡கி„டா¯. ேந¯ைமய̆ற வழிகைள¿ பØ‰ப̆ÏபவÃ́, 

நிைன»த உÌைவ எ³‡ǿ வ̇லைம ெப̆றவÃமான அ…த¿ பல́ வா̂…த ரா„சச‰, 
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மாைய அக‰றைத‡ க”³, ேகாப»தா̇ தன½ க”கைள அகல வØÜ»½, மரண»ைத¿ 

ேபால கா„சியளŒ»தா‰.  

 

பØறø ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰ ெபÌ́ வØேவக»½ட‰ அவனŒட́, "நł யா¯, யாÌைடயவ‰ 

(யாÌைடய மக‰)? நா·க̈ உன‡ø எ‰னன ெச̂ய ேவ”³́ எ‰Ï ெசா̇"  எ‰Ï 

ேக„டா‰. இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ரா„சச‰, நłதிமானான Êதி̋±ரனŒட́, "நா‰ பகனŒ‰ 

த́பØ, எ̇ேலாராÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ கி│மæர‰ {Ki rmi ra} . இ·ேக வÌ́ மனŒத¯கைள 

வ ł̊ »தி என½ உணைவ¶ ச́பாதி»½, யாÌம̆ற இ…த கா́யக வன»தி̇ வசதியாக 

வசி‡கிேற‰. என½ உணவØ‰ உÌவØ̇ என½ அÌகி̇ வ…திÌ‡ǿ நł·க̈ 

யா│? உ·க̈ அைனவைரẾ ச”ைடயØ̇ ெவ‰Ï, இ‰பமாக உ·கைள உ”ேப‰"  

எ‰றா‰ { கி¯மæர‰} . 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "ஓ பாரதா { ஜனேமஜயா} , அ…த¿ பாவØயØ‰ 

இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட½́, Êதி̋±ர‰ தன½ ெபயைர¶ ெசா̇லி, தன½ øல 

வழிைய¶ ெசா̇ல» ெதாட·கினா‰, "நா‰ நłதிமானான ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰. 

பா”³வØ‰ மக‰. நł எ‰ைன¿ப̆றி‡ ேக̈வØ¿ப„±Ì‡கலா́. நா„ைட இழ…த நா‰, 

என½ த́பØக̈ பıமேசன‰, அ¯ஜுன‰, ேமÑ́ ம̆றவ¯கÓட‰ ©̆றி» திÜẾேபா½, 

என½ வனவாச கால»ைத‡ கழி‡க உன½ ஆÓைக‡ø„ப„ட இ…த¿ பய·கரமான 

கானக»தி̆ø̈ வ…ேத‰"  எ‰றா‰. 

 

வØ½ர‰ ெதாட¯…தா‰, "கி│மæர‰ Êதி̋±ரனŒட́, "ந̇ல அதி¯̋ட»தாேலேய, வØதி 
இ‰Ï என½ நł”ட நா̈ ஆைசைய நிைறேவ̆ற வ…திÌ‡கிற½! ஆÊத́ ஏ…திய 

நிைலயØேலேய, இ…த¿ Çமி ÈÕவ½́ பıமைன‡ ெகா̇Ñ́ ேநா‡க»தி̇ ெதாட│…½ 

©̆றி வÌகிேற‰. ஆனா̇ நா‰ பıமைன‡ காணவØ̇ைல. ந̇ல அதி¯̋ட»தாேலேய, 

என½ சேகாதரைன‡ ெகா‰றவÃ́, நł”ட நா̈ நா‰ ேத± வநவÃ́ எ‰னŒட́ 

வ…திÌ‡கிறா‰. அ…தண ேவட»தி̇ இÌ…த அவேன என½ அ‰Å¶ சேகாதரனான 

பகைன, தா‰ க̆ற அறிவØயலி‰ அற»தா̇ ெவ„ரா‡கிய வன»தி̇ 

{ Vet raki ya f orest }  ைவ»½ ெகா‰றா‰.  

 

அவÃ‡ø உ”ைமயØ̇ கர»தி̇ வÑவØ̇ைல! È‰ெபாÌ சமய́, அ…த» தłய 

ஆ‰மாேவ இ…த‡ கானக»தி̇ இÌ…த என½ அ‰Å ந”பனான ஹி±́பைன‡ 

ெகா‰Ï, அவன½ த·ைகைய {ஹி±́ைபைய‡} க̆பழி»தா‰. அ…த È„டா̈ 

இ¿ேபா½ இ…த என½ ஆ̊…த கானக»தி̆ø̈, பாதி இர× கழி…½, அ½×́ நா·க̈ 

உலவ ஆர́பØ‡ǿ சமய»தி̇ வ…திÌ‡கிறா‰. இ‰Ï நா‰ என½ நł”ட நா̈ பழிைய 

இவைன { பıமைன»}  த”±»½» தł¯»½‡ ெகா̈ேவ‰. இ‰Ï இவனŒட́ 

{ பıமனŒடமிÌ…½}  இÌ…½ நிைறய இர»த»ைத எ³»½ பகைன» (பகனŒ‰ ஆவØைய) 

திÌ¿தி¿ப³»½ேவ‰. ரா„சச¯களŒ‰ எதிÜைய‡ ெகா̇வத‰ Éல́, என½ ந”பÃ‡ǿ 

{ ஹி³́பÃ‡ǿ} , என½ சேகாதரÃ‡ǿ { பகÃ‡ǿ}  நா‰ ப„ட கடனŒ̇ இÌ…½ 

வØ³ப„³ ேமலான மகி̊¶சிைய அைடேவ‰. È‰Å பıமேசன‰ பகனா̇ 

வØட¿ப„±Ì…தாÑ́, இ‰Ï உ‰ È‰னŒைலயØ̇, ஓ Êதி̋±ரா, நா‰ அவைன 

{ பıமைன}  வØÕ·øேவ‰. ெபÌ́ அ©ரைன (வாதாபØைய) உ”³ ெச┃»த அக»தியைர¿ 

ேபால, நாÃ́ இ…த பıமைன உ”³ ெச┃»½வØ³ேவ‰!" எ‰றா‰ { கி¯மæர‰} . 
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ெகா̇ல¿ப„டா‰ கி│மæர‰! - வனப│வ́ பøதி 11ஆ 

(கி¯மæரவத ப¯வ ெதாட¯¶சி) 

கி│மæர‰ பıம‰ ேமாத̇, பıம‰ கி│மæரைன‡ ெகா̇வ½; வØ½ர‰ இைவ யாவ̆ைறẾ 

திÌதரா̋±ரÃ‡ø ெசா̇வ½; திÌதரா̋±ர‰ ½‡கமைட…½ சி…தைனயØ̇ 

ஆ̊வ½... 

 

 

வØ½ர‰ ெதாட¯…தா‰, "தன½ உÏதிெமாழிகளŒ̇ 

உÏதியான அற́சா¯…தÊதி̋±ர‰, இ¿ப± 

ரா„சசனா̇ ெசா̇ல¿ப„ட½́, "அ¿ப± ஆகேவ 

È±யா½"  எ‰Ï ரா„சசைன { கி¯மæரைன‡}  

க”±»தா‰. பØறø ெபÌ́ பல́வா̂…த பıம‰, 

த‰ைன¿ ேபால ப»½ பாக́ நłளÈ̈ள ஒÌ 

மர»ைத ேவகமாக¿ பØ³·கி, அத‰ இைலகைள 

உதி¯»தா‰. எ¿ேபா½́ ெவ̆றிவாைக ¬³́ 

அ¯ஜுன‰, சிÏ கால»தி̆ø̈ இ±யØ‰ வØைசைய‡ 

ெகா”ட தன½ கா”²ப»தி‰ நாைண ஏ̆றினா‰. 

ஓ பாரதேர { திÌதரா̋±ரேர} , 

ஜி̋¹ைவ» {அ│ஜுனைன»} த³»த 

பıம‰, ேமக»ைத¿ ேபா‰Ï க¯ஜி»½‡ ெகா”±Ì…த 

ரா„சசைன அ¹கி, அவனŒட́, "நி̇! நி̇!"  எ‰Ï 

அ…த நரமாமிச உ”ணØயØட́ ெதÜவØ»தா‰.  

 

இ³¿ைப¶ ©̆றி» தன½ ஆைடகைள இÏ‡கி‡ க„±‡ ெகா”³, தன½ 

உ̈ள·ைககைள» ேத̂»½‡ ெகா”³, உத³கைள¿ ப̆களா̇ க±»½, மர»ைத 

எ³»½‡ ைககளŒ̇ ஏ…தி எதிÜைய ேநா‡கி È‰ேனறினா‰ பல́வா̂…த பıம‰. 

இ±ைய¶ ©ழ̆றி¶ ெச̇Ñ́ மகவ»ைத¿ { இ…திரைன¿}  ேபால, பıம‰ அ…த மர»ைத, 

யமனŒ‰ கதாÊத́ ேபால» ேதா‰ற¶ ெச̂½, ெபÌ́ பல»½ட‰ அைத அ…த நரமாமிச 

உ”ணØயØ‰ தைலயØ̇ இற‡கினா‰. அ±யா̇ தா‡ø”ட அ…த ரா„சச‰ ச̆Ḯ 

அசராம̇ நி‰றா‰. மÏÅற́, தன½ ைககளŒ̇ இÌ…த எÜெகா̈ளŒைய¶ ©ழ̆ற, 

மி‰னைல¿ ேபா̇ இÌ…த அைத பıம‰ மæ½ வ łசினா‰. ஆனா̇ அ…த வ łர¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ‰ { பıம‰} , தன½ இட½ காலா̇ அைத அைண»½, வ…த ேவக»தி̇ 

அ½ ரா„சசைன { கி¯மæரைன}  ேநா‡கி ெச̇ÑமாÏ ெச̂தா‰. 

 பØறø அ…த‡ ெகா³ைமயான கி¯மæர‰, தன½ ப·ø‡ø ஒÌ மர»ைத» தி²ெரன¿ 

பØ³·கி கைதÊட‰ œ±ய யமைன¿ ேபால¿ ேபா¯ÅÜய» ெதாட·கினா‰. மர·கÓ‡ø¿ 

ெபÌ́ ேசத»ைத உ”டா‡கிய அ…த¶ ச”ைட பழ·கால»தி̇ ஒÌ 

ெப”¹‡காக, வாலி‡ǿ ©‡┄வÃ‡ǿ இைடயØ̇ நட…த ச”ைட ேபால 

இÌ…த½. ேபாÜ³பவ¯களŒ‰ தைலயØ̇ அ±‡க¿ப„ட மர·க̈ அைன»½́ யாைனயØ‰ 

தைலயØ̇ ¾வ¿ப„ட தாமைர» ½¹‡øக̈ ேபால ½”³ ½”டாகின. அ…த¿ ெபÌ́ 
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வன»தி̇ இÌ…த கண‡கிலட·கா மர·க̈, நாண̇ ேபால ந©‡க¿ப„³, க…தலாக» 

தைரயØ̇ கிட…தன.  

 

ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய { திÌதரா̋±ரேர} , ரா„சச¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவÃ‡ǿ 

{ கி¯மæரÃ‡ǿ} , மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவÃ‡ǿ { பıமÃ‡ǿ}  இைடயØ̇ நட…த 

மர·கைள‡ ெகா”³ நட»த¿ப„ட அ…த¶ ச”ைட சிறி½ ேநரேம நł±»த½. பØறø 

ெச·ø»தான ஒÌ பாைறைய» ¾‡கிய அ…த‡ ேகாப́ நிைற…த ரா„சச‰ தன½ எதிÜ̇ 

நி‰Ï ெகா”±Ì…த பıம‰ மæ½ வ łசினா‰. ஆனா̇ பıம‰ அத̆ø அைச…½ 

ெகா³‡கவØ̇ைல. பØறø, பாைறயØ‰ தா‡øதலி̇ அைசயா½ நி‰ற பıமைன ேநா‡கி 
கதி¯கைள ெவளŒேய̆Ḯ ¬Üயைன வØÕ·க¶ ெச̇Ñ́ ராøைவ¿ ேபால தன½ நł”ட 

கர·கைள நł„±னா‰. È„±‡ ெகா”³́ க„±‡ ெகா”³́ இÌ ேகாப‡கார கைளக̈ 

ேபால இÌவÌ́ ஒÌவÌ‡ø எதிராக¿ ேபாரா±ன¯. அ̇ல½ இÌ ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

Åலிக̈ த·க̈ ப̆களாÑ́ œÜய நக·களாÑ́ ேபாÜ³வ½ேபால க³ைமயாக¿ 

ேபாÜ„டன¯.  

 

½Üேயாதன‰ ைககளŒ̇ (È‰Å) அவமான¿ப„டைத நிைன»½́, தன½ பல́ நிைற…த 

கர·களŒ̇ க¯வ́ ெகா”³́, கிÌ̋ைண { திெரௗபதி}  த‰ைன ேநா‡øவைத 

உண¯…½́, வØÜேகாதர‰ மிø…த ஆேவச́ அைட…தா‰. ேகாப»தா̇ ெபாறி…த பıம‰ 

தன½ கர·களா̇ அ…த ரா„சசைன மத́ ெகா”ட யாைன ம̆ெறாÌ யாைனைய¿ 

ப̆Ïவ½ ேபால ப̆றினா‰. அ…த¿ பல́ நிைற…த ரா„சசÃ́ ன½ எதிÜைய¿ 

ப̆றினா‰. ஆனா̇, மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயான பல́ நிைற…த பıமேசன‰, அ…த 

நரமாமிச உ”ணØைய வ‰ÈைறÊட‰ ¾‡கி எறி…தா‰. அ…த இÌ ெபÌ́ 

ேபாராளŒகÓ́ ஒÌவ¯ கர»ைத ஒÌவ¯ ப̆Ïவ½, É·கி̇ Èறிவ½ ேபா‰ற 

பய·கரமான ஒலிைய உ”டா‡கிய½. அ…த ரா„சசைன‡ கீேழ த̈ளŒ, அவன½ 

இைடைய¿ ப̆றி, க³́Åய̇ மர»ைத¶ ©ழ̆Ïவ½ ேபால அ…த ரா„சசைன¶ ©ழ̆ற» 

ெதாட·கினா‰ { பıம‰} .  

 

இ¿ப± பல́ நிைற…த பıமனா̇ ப̆ற¿ப„ட ரா„சச‰ {கி│மæர‰} ேசா│வைட» ெதாட·கி 
ந³·கினா‰. இÌ¿பØÃ́ தன½ பல́ ÈÕவைதẾ ெசÑ»தி எதி¯»தா‰. அவ‰ 

{ கி¯மæர‰}  கைள¿பைடவைத‡ க”ட வØÜேகாதர‰ { பıம‰} , மிÌக»ைத கயØறா̇ 

க„³வ½ ேபால தன½ கர·கைள‡ ெகா”³ அ…த எதிÜைய‡ க„±னா‰. அதனா̇ 

அ…த மிÌக́ பÕதான ஊ½øழைல¿ ேபால பய·கரமாக க»தினா‰. பØறø பல́ 

நிைற…த வØÜேகாதர‰ { பıம‰}  நł”ட ேநர»தி̆ø¶ ©ழ̆றினா‰. ரா„சச‰ 

உண¯வ̆றவ‰ ேபால கல·கி¿ ேபா̂ நட…தா‰. ச‡தியØழ…த ரா„சசைன‡ க”ட 

பா”³வØ‰ மக‰ { பıம‰}  ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ மிÌக»ைத‡ ெகா̇வ½ ேபால‡ 

ெகா‰றா‰.  

 

தன½ கா̇ È„±ைய அ…த இழி…த ரா„சசனŒ‰ இ³¿பØ̇ ைவ»த வØÜேகாதர‰, அ…த 

எதிÜயØ‰ கÕ»ைத» தன½ ைககளா̇ அÕ»தினா‰. க”க̈ É³́ நிைலயØ̇ 

ரா„சசனŒ‰ ந©‡க¿ப„ட உடைல இÕ»½¶ ெச‰ற பıம‰ "ஓ இழி…த பாவØேய 

{கி│மæரேன}, இனŒ நł ஹி±́ப‰ அ̇ல½ பகனŒ‰ க”ணłைர ½ைட‡க 

ேவ”±யதி̇ைல. ஏென‰றா̇, நł எமÃலø ெச̇ல¿ ேபாகிறா̂" எ‰Ï ெசா‰னா‰. 

இைத¶ ெசா‰ன அ…த மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ‰, இதய»தி̇ ேகாப́ நிைற…½, 
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ஆைட ஆபரண́ ம̆Ḯ உண¯× ஆகியவ̆ைற இழ…த அ…த ரா„சச‰ { கி¯மæர‰}  

வலி¿Åட‰ இÌ…த ேபா½, அவைன¶ சாǿப± வØ„டா‰. ேமக நிற́ ெகா”ட அ…த 

ரா„சசைன {கி│மæரைன‡} ெகா‰ற பØறø,ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவனŒ‰ { பா”³வØ‰}  மக‰ 

{ Êதி̋±ர‰} , பıமைன அவன½ பல øண·கÓ‡காக¿ Åக̊…½, கிÌ̋ைணைய 

{ திெரௗபதிைய}  அவ¯க̈ È‰Å வØ„³, ½ைவத வன»தி̆ø‡ கிள́பØன│. 

 

வØ½ர‰ ெசா‰னா‰, "ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { திÌதரா̋±ரா} , இ¿ப±ேய அ…த¶ 

ச”ைடயØ̇ நłதிமானான Êதி̋±ரனŒ‰ க„டைள‡ø இண·கி பıமனா̇ கி│மæர‰ 

ெகா̇ல¿ப„டா‰.பாரத øல»ைத¶ ேச¯…த அ…த‡ காைளக̈ திெரௗபதிைய வசதியாக 

வØ„³, மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰ பıமைன அதிகமாக¿ Åக̊…தன¯. பıமÃைடய 

கர·களŒ‰ வலிைமயா̇ ரா„சச‰ ெகா̇ல¿ப„ட பØறø, அ…த வ łர¯க̈ ெதா̇ைலகளŒ̇ 

இÌ…½ வØ³ப„ட அ…த அைமதியான கா„±̇ Àைழ…தன¯. அ…த¿ ெபÌ́ வன»தி̆ø̈ 

Àைழ…த ேபா½, பıமனா̇ அ¶சமி‰றி ெகா̇ல¿ப„ட அ…த» தłய ரா„சசனŒ‰ 

{ கி¯மæரனŒ‰}  உடைல நா‰ க”ேட‰. ஓ பாரதேர { திÌதரா̋±ரேர} , பıமனŒ‰ இ…த¶ 

சாதைனைய, பா”டவ¯கைள¶ ¬̊…½ இÌ‡ǿ அ…தண¯களŒட́ இÌ…½ 

ேக̈வØ¿ப„ேட‰"  

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "ரா„சச¯களŒ̇ Èத‰ைமயான கி¯மæர‰ ச”ைடயØ̇ 

ெகா̇ல¿ப„டைத அறி…த ம‰ன‰ { திÌதரா̋±ர‰}  ½‡க»தா̇ ெபÌÉ¶© வØ„³, 

சி…தைனயØ̇ ஆ̊…தா‰. 
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கிÌ̋ணைன» ½தி»த அ│ஜுன‰ - வனப│வ́ பøதி 12அ 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́) 

வØÌ̋ணØக̈, பா”டவ│க̈ ெவளŒேய̆ற¿ப„டைத அறி…½ ேகாப»½ட‰ இÌ…த 

பா”டவ│கைள‡ கானக»தி̇ ச…தி»த̇; பா”டவ│களŒ‰ நிைல க”³ கிÌ̋ண‰ 

ேகாப́ ெகா̈Óத̇; கிÌ̋ணைன¶ சமாதான¿ப³»த அ│ஜுன‰ ½தி பாட̇... 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "பா”டவ¯க̈ 

ெவளŒேய̆ற¿ப„டன¯ எ‰பைத‡ 

ேக̈வØ¿ப„டேபாஜ│க̈, வØÌ̋ணØக̈, 

அ…தக│க̈ ஆகிேயா¯ அ…த¿ ெபÌ́ வன»தி̇ 

½யர»தி̇ இÌ…த வ łர¯களŒட́ 

ெச‰றன¯.பா‚சால│கÓ‡ø இர»த உற×கÓ́, ேசதி 
நா„³ ம‰ன‰ திÌ̋டேக½×́, உலக»தா̇ 

ெகா”டாட¿ப³́ பல́ நிைற…த 

சேகாதர¯களானேகேகய│கÓ́, ேகாப»தா̇ எÜẾ 

இதய·கÓட‰, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  

மக‰கைள‡ காண அ…த‡ கானக»தி̆ø¶ ெச‰றன¯. 

திÌதரா̋±ர‰ மக‰கைள நி…தி»த அவ¯க̈, "நா́ 

எ‰ன ெச̂வ½?"  எ‰றன¯. fl»திÜய øல»தி‰ 

அ…த‡ காைளக̈, வா©ேதவைன» 

{கிÌ̋ணைன»}தைலைமயாக‡ ெகா”³, 

நłதிமானான Êதி̋±ரைன¶ ©̆றி அம¯…தன¯. øÌ‡களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯கைள 

மÜயாைதÊட‰ வண·கிய ேகசவ‰ {கிÌ̋ண‰} ½‡க»½ட‰, "இ…த¿ 

Çமி,½┃ேயாதன‰, க│ண‰, ½„சாசன‰, தłய சøனŒ ஆகிேயார½ இர»த»ைத‡ 

ø±‡ǿ! இவ¯கைள¿ ேபா¯‡கள»தி̇ ெகா‰Ï, அவ¯கைள¿ பØ‰ப̆Ïபவ¯கைளẾ, 

அர© Èைற œ„டாளŒகைளẾ வ ł̊ »தி, நா́ நłதிமானான Êதி̋±ரைன அÜயைணயØ̇ 

அம¯»தலா́! தłயவ¯க̈ ெகா̇ல¿பட»த‡கவ¯க̈! இ½ேவ நிைல»த அறெநறியாǿ"  

எ‰றா‰. 

 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰கÓ‡ø நட…த அநłதியØ‰ 

காரணமாக, ஜனா¯»தன‰ { கிÌ̋ண‰}  பைட‡க¿ப„ட அ»தைன¿ ெபாÌ„கைளẾ 

எÜ‡ǿப± ேகாப́ ெகா”டா‰. அ¯ஜுன‰ அவைன¶ சமாதான¿ ப³»தினா‰. ேகசவ‰ 

{ கிÌ̋ண‰}  ேகாபமைட…தைத‡ க”ட ப̇øண‰ { அ¯ஜுன‰} , அைன»½ 

ெபாÌ„கÓ‡ǿ ஆ‰மாவானவ‰ { கிÌ̋ண‰} , அள‡க È±யாதவ‰, நிைலயானவ‰, 

எ̇ைலய̆ற ச‡தி ெகா”டவ‰, பØரஜாபதியØ‰ தைலவ‰, அைன»½ உலக·களŒ‰ 

Èத‰ைம ஆÓனாகிய ஆழமான ஞான́ ெகா”ட வØ̋¹ {கிÌ̋ண‰} 

È̆பØறவØகளŒ̇ சாதி»த சாதைனகைள உைர‡க ஆர́பØ»தா‰" 
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"அ│ஜுன‰, "பழ·கால»தி̇, ஓ கிÌ̋ணா, மாைல ச…தி‡ǿ இட»ைத வ łடாக‡ 

ெகா”ட ÈனŒவனாக ப»தாயØர́ { 10000 }  வÌட́ க…தமதன மைலகளŒ̇ உலவØனா̂! 

பழ·கால»தி̇ நłைர ம„³ேம உ„ெகா”³ வா̊…½, Å̋கரா ஏÜயØ‰ அÌகி̇ 

பதிேனாராயØர́ { 11000 }  வÌட·க̈ வசி»திÌ…தா̂! ஓ ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன, 

கர·கைள உய¯»தி, ஒ̆ைற‡ காலி̇ உய¯…த மைலகளான பத┃கா மைலகளŒ̇ 

கா̆ைற ம„³ேம உ„ெகா”³ ÁÏ { 100 }  வÌட·க̈ நி‰Ï கழி»தா̂. ேமலாைட 

கைள…½, உட̇ ெமலி…½, நர́Åகளா̇ ஆன உÌவ́ ேபால சர̨வதி நதி‡கைரயØ̇ 

இÌ…½, பனŒெர”³ { 12}  வÌட ேவ̈வØைய¶ ெச̂தா̂! ஓ ெபÌ́ பலÈ́ ச‡திẾ 

ெகா”ட கிÌ̋ணா, ஆயØர́ { 1000 }  ேதவ வÌட·க̈ ெந³க ஒ̆ைற‡ காலி̇ 

அறேவா¯ வ…½ ேபாǿ பØரபாச́ எ‰ற சமெவளŒயØ̇ நி‰றிÌ…தா̂.  

 

நłேய பைட¿ÅகÓ‡ø காரணÈ́ வழிÊமாக இÌ‡கிறா̂ எ‰ÏவØயாச│ எ‰னŒட́ 

ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯. ஓ ேகசவா, ேfl»திர»தி‰ தைலவா { நிைன× நிைல, அறி×, 

அ»தியாவசிய உÏ¿Åக̈, ப»½ உண¯×க̈, ப‚சÇத·க̈, ஆைச, ெவÏ¿Å, இ‰ப́, 

வலி, உÏ¿ÅகளŒ‰ கலைவ ம̆Ḯ ைச»த‰ய́ ஆகியைவ அட·கிய மகாÇத»தி‰ 

தைலவா} , நł அைன»½ மன·கைளẾ அைச¿பவ‰, அைன»½¿ ெபாÌ„கÓ‡ø 

ஆதிẾ அ…தÈ́ ஆனவ‰! அைன»½ தவ·கÓ́ உ‰னŒேலேய ஓ̂கி‰றன. நłேய 

அைன»½ ேவ̈வØகைளẾ உ̈ளட‡கிய நி»தியமானவ‰! இ…த ÇமியØ‰ Èத̇ 

வா┃சான அ©ர‰ நரகைன‡ ெகா‰Ï, அவன½ கா½ ø”டல·கைள 

அைட…தா̂. Èத̇ øதிைர ேவ̈வØைய { அ©வேமத யாக»ைத}  { அ…த அ©ரைனேய 

ேவ̈வØ‡ øதிைரயா‡கி}  நłேய ெச̂தா̂.  

 

ஓ அைன»½ உலக·களŒ‰ காைளேய, இ¶சாதைனைய¶ ெச̂½, அைன»ைதẾ 

ெவ‰றவ‰ நł! ைத»திய¯க̈ ம̆Ḯ தானவ¯கைள¿ ேபாÜ̇ ெகா‰றவ‰ நł. ெபÌ́ 

கர́ ெகா”ட ேகசவா { கிÌ̋ணா} , ச¶சியØ‰ தைலவÃ‡ø {இ…திரÃ‡ø}பØரப‚ச 

ஆÓைகைய‡ ெகா³»½, மனŒத¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ நł பØற…திÌ‡கிறா̂! ஓ எதிÜகைள‡ 

ெகா̇பவேன, ஆதி நł┃̇ மித…½, அத‰ ெதாட│¶சியாக ஹ┃, பØர́ம‰, ¬┃ய‰, 

த│ம‰, த»┃, யம‰, அனல‰, வ©, ைவ̨ராவண‰, Ì»ர‰, கால‰, வான́ ம̆Ḯ 

ப»½ தி‡øக̈ ஆகியவ│களாக ஆனா̂.©ய́Åவாக உÌவாகி, இ…த¿ பØரப‚ச»தி̇ 

உ̈ள அைசவன ம̆Ḯ அைசயாதைன ஆகியவ̆றி‰ தைலவனாக இÌ‡கிறா̂. 

அைன»½ ெபாÌ„களŒ‰ பைட¿பாளனா̂ இÌ‡கிறா̂. இÌ¿Å ெகா”³̈ளைவகளŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ‰ நłேய!  

 

ஓ ம½ைவ‡ {ம½ எ‰ற அ©ரைன‡} ெகா‰றவேன, ஓ அபÜமிதமான ச‡தி 
பைட»தவேன, ஓ கிÌ̋ணா, ைச»திரரத வன»தி̇, அைன»½ ேதவ¯களŒ‰ தைலவைன 

ேவ̈வØ ெச̂½ திÌ¿தி ெச̂தா̂! ஓ ஜனா¯»தனா { கிÌ̋ணா} , ஒ¸ெவாÌ 

ேவ̈வØயØÑ́, Á̆Ï‡கண‡கிÑ́, ஆயØர‡கண‡கிÑ́ த·க»ைத பகி¯…½ ெகா³»தா̂. 

ஓ யாதவøல»தி‰ மகேன, ஓ Èத‰ைமயான த‰ைமக̈ ெகா”ட 

ேம‰ைமயானவேன,*அதிதியØ‰ மகனாகி, நł இ…திரÃ‡ø» த́பØயானா̂! ஓ 

எதிÜகைள» த”±¿பவேன, ஓ கிÌ̋ணா, நł øழ…ைதயா̂ இÌ‡ǿேபாேத, உன½ 

ச‡தியா̇, ெசா¯‡க»ைதẾ, வான»ைதẾ ÇமிையையẾ É‰Ï அ±யா̇ அள…தா̂! 
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ெசா¯‡க»ைதẾ வான»ைதẾ É³́ ஆ‰மா ெகா”டவேன, ¬ÜயனŒ‰ உடலி̇ 

த·கி, அவÃ‡ø உ̈ளŒÌ…½ நłேய பØரகாசி‡கி‰றா̂.  

 

ஓ ேம‰ைமயானவேன, ஆயØர‡கண‡கான உன½ அவதார·களŒ̇, ஓ கிÌ̋ணா, நł, 
Á̆Ï‡கண‡கான அ©ர¯கைள‡ ெகா‰றிÌ‡கிறா̂. ெமௗரவ¯கைளẾ, பாஷ¯கைளẾ 

அழி»½, நி©…த‰ ம̆Ḯ நரகைன‡ ெகா‰Ï, பØரா‡ேஜாதிஷ»தி̆ø¶ ெச̇Ñ́ 

வழிைய¿ பா½கா¿பா‡கினா̂! ஜாÌதியØ̇ அ̌பØÌ»திையẾ, கிராத‰ ம̆Ḯ 

சி©பாலைனẾ, அவ¯களŒ‰ ஆதரவாள¯கைளẾ, ஜராச…த‰ ம̆Ḯ ைசவØய‰ ம̆Ḯ 

சதத‰வ‰ ஆகிேயாைரẾ நłேய ெகா‰றா̂. ேமக·கைள¿ ேபால க¯ஜி‡ǿ உன½ 

ரத»தி̇, ¬Üயைன¿ ேபால¿ பØரகாசி»½, ேபா¯‡கள»தி̇ Ì‡மிைய வ ł̊ »தி, ேபாஜ┃‰ 

மகைள {Ì‡மிணØைய} உன½ ராணØயாக‡ ெகா”டா̂. இ…திர»திẾனைனẾ, 

யவனனான கேசÌமைனẾ நłேய ெகா‰றா̂! ெசௗபாவØ‰ தைலவனான 

சா̇வைன‡ ெகா‰Ï, ெசௗபா நகர»ைத அழி»தவ‰ நłேய!உ‰னா̇ 

ெகா̇ல¿ப„டவ¯களŒ‰ ப„±யைல ேமÑ́ ெசா̇கிேற‰ ேக̈. கா│»தவ ł│யÃ‡ø 

நிகரான ம‰ன‰ ேபாஜைன ஐராவதியØ̇ ைவ»½‡ ெகா‰றா̂, ேகாபதிẾ, 

தலேக½×́ உ‰னா̇ ெகா̇ல¿ப„டன¯!  

 

ஓ ஜனா¯»தனா { கிÌ̋ணா} , ÅனŒதமான நகரÈ́, ெச̇வ¶ெசழி¿Ǻ, ÈனŒவ¯கÓ‡ø 

ஏ̆Åைடய½மான½வாரைகைய நłேய உ”டா‡கினா̂, கைடசியØ̇ நłேய அ…நகர»ைத 

கடÑ‡ø̈ É̊க±¿பா̂. ஓ ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன, ேகாப́, ெபாறாைம, ெபா̂ைம, 

ெகா³ைம ஆகியவ̆ைற‡ கைள…திÌ‡ǿ உ‰னŒ̇ எ¿ப± கபட́ இÌ‡க È±Ế? ஓ 

ேத̂மான»ைத அறியாதவேன, ேவ̈வØ‡கள»தி̇ அம¯…திÌ‡ǿ உ‰ைன ÈனŒவ¯க̈ 

அ¹கி, உன½ பா½கா¿ைப‡ ேகாÌகி‰றன¯. ஓ ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன, Êக 

È±வØ̇,அைன»ைதẾ அழி»½, அைன»ைதẾ உன‡ø̈ நłேய ஏ̆Ï‡ 

ெகா̈கிறா̂.  

 

ஓ வØÌ̋ணØ øல»தவேன, Êக ஆர́ப»தி̇, தாமைர ேபா‰ற உன½ ெதா¿ÅளŒ̇ 

இÌ…½ அைசẾ ம̆Ḯ அைசயா ெபாÌ„களŒ‰ தைலவனான பØர́ம‰ உதி‡கிறா‰. 

இ…த ÈÕ¿ பØரப‚சÈ́ உ‰Ãைடயேத! ெகா³́ தானவ¯களான ம½ ைகதவ‰ 

ஆகிேயா¯ பØர́மைன‡ ெகா̇ல நிைன»த ேபா½, ஓ ஹÜ, நł அைத‡ க”³, உன½ 

ெந̆றியØ̇ இÌ…½ திÜ¬ல́ தா·ǿ ச́Åைவ { சிவைன}  ஊ̆ெற³‡க¶ ெச̂தா̂. 

இ¿ப±ேய இ…த இÌ ெத̂வ·கÓ́ உன½ உடலி̇ இÌ…½, அவ¯க̈ ேவைலைய¶ 

ெச̂ய எÕ…தன¯! இைவ யாைவẾ நாரதேர என‡ø¶ ெசா‰னா│.  

 

ஓ நாராயணா, ப̇ேவÏ சட·øக̈ ெகா”ட ெபÌ́ ேவ̈வØைய பல பÜ©க̈ ெகா³»½ 

ெகா”டா± சி»திரரத வன»தி̇ நłேய ெச̂தா̂! ஓ ெத̂வேம, ஓ தாமைர இைலகைள¿ 

ேபா‰ற க”கைள உைடயவேன, øழ…ைதயா̂ இÌ‡ǿேபாேத உன½ பல»ைத‡ 

ெகா”³́, பலேதவÜ‰ { பலராமÜ‰}  உதவØைய‡ ெகா”³́ நł ெச̂த சாதைனக̈ 

யாராÑ́ ெச̂ய È±யாதைவ.அ…தண│க̈ ¬ழ ைகலாச»திÑ́ வசி»தவ‰ 

நłேய!" எ‰Ï வழிப„டா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

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

- - - - - - - - - - -  

 *  ஓ! கிÌ̋ணா,அதிதியØ‰ மகனாகி, நł இ…திரÃ‡ø» த́பØயானா̂! 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 


 

கவைலகைள உ‰னŒட»தி̇ த…ேத‰ க”ணா! - வனப│வ́ 

பøதி 12ஆ 

(அ¯ஜனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

திெரௗபதி கிÌ̋ணனŒட́ தன½ ½யைர உைர»த̇ 

 

 
 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "கிÌ̋ணÃ‡ø உயØரான அ…த¶ சிற¿Åமி‡க 

பா”டவ‰ {அ│ஜுன‰}, கிÌ̋ணனŒட́ இவ̆ைற¶ ெசா̇லி È±»தா‰. ஜனா¯»தன‰, 

(பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகÃ‡ø மÏெமாழியாக), "நł எ‰Ãைடயவ‰, நா‰ 

உ‰Ãைடயவ‰. எ‰Ãைடயைவ எ̇லா́ உ‰Ãைடயைவயாǿ! உ‰ைன 

ெவÏ¿பவ‰ எ‰ைனẾ ெவÏ‡கிறா‰! உ‰ைன» ெதாட¯பவ‰ எ‰ைனẾ 

ெதாட¯கிறா‰! பØறரா̇ ெவ̇லÈ±யாதவேன, நłேய நர‰, நா‰ நாராயண‰. அ̇ல½ 

ஹÜ! நா́ மனŒத¯களŒ‰ உலக»தி̇ ஒÌ øறி¿பØ„ட காÜய»தி̆காக ÈனŒவ│களான 

நர‰ ம̆Ḯ நாராயணனாக இÌ…ேதா́. பா¯»தா { அ¯ஜுனா} , என‡காக நłẾ, 

உன‡காக நாÃ́ இÌ‡கிேறா́! பாரத øல»தி‰ காைளேய { அ¯ஜுனா} , ந́மி̇ 

இÌ‡ǿ வØ»தியாச·கைள யாராÑ́ ÅÜ…½ ெகா̈ள È±யா½!"  எ‰Ï கிÌ̋ண‰ 

ெசா‰ன ேபா½ அ¯ஜுன‰ ஊைமயானா‰. 

 

ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "ேகாபமாக இÌ…த வ łர́ நிைற…த ம‰ன¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ 

சிற¿Åமி‡க ேகசவ‰ { கிÌ̋ண‰}  இ¿ப±¶ ெசா‰ன ேபா½, திÌ̋ட»Ếன‰ ம̆Ḯ 

தன½ வ łர சேகாதர¯களா̇ ¬ழ¿ப„ட தாமைர இைலக̈ ேபா‰ற க”கைள‡ 

ெகா”ட பா‚சாலி {திெரௗபதி}, பா½கா¿Å»தர வØÌ́பØ ேகாப»½ட‰ ேபசி‡ெகா”³, 

ைம»½ன¯கÓட‰ அம¯…திÌ…த அைனவÌ‡ǿ Åகலிட́ ஆனவைன 

{ ர„சகைன} {கிÌ̋ணைன} அ¹கினா̈. 

 

"அைன»½¿ ெபாÌ„கைளẾ பைட¿பதி̇ நł ஒÌவேன பØரஜாபதி எ‰Ḯ அைன»½ 

உலக·கைளẾ பைட»தவ‰ நł எ‰Ḯ அசிதÌ́, ேதவலÌ́ ெசா̇லியØÌ‡கி‰றன¯. 

க„³¿ப³»த¿பட È±யாதவேன { கிÌ̋ணா} , ம½¬தனா { ஓ ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன} , 
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நłேய ேவ̈வØ எ‰Ḯ, நłேய ேவ̈வØைய¶ ெச̂பவ‰ எ‰Ḯ, நłேய நட»த¿ப³́ 

ேவ̈வØைய ஏ̆Ï‡ ெகா̈பவ‰ எ‰Ḯ, நłேய வØ̋¹ எ‰Ḯ ஜமத‡ேனய│ 

ெசா̇கிறா│. ஆ”ம‡களŒ̇ சிற…தவேன { கிÌ̋ணா} , நłேய ம‰னŒ¿Å எ‰Ḯ, நłேய 

உ”ைம எ‰Ḯ ÈனŒவ¯க̈ ெசா̇கிறா¯க̈! நłேய உ”ைமயØ̇ இÌ…½ பØற…த 

ேவ̈வØ எ‰Ï காசியப│ ெசா̇கிறா│! ேம‰ைமயானவேன { கிÌ̋ணா} , 

ச»திய¯கÓ‡ǿ, சிவ‰கÓ‡ǿ நłேய ேதவ‰ எ‰Ḯ, நłேய அைன»½¿ ெபாÌ„களŒ‰ 

பைட¿பாளÃ́ தைலவÃ́ ஆவா̂ எ‰Ḯ நாரத│ ெசா̇கிறா│. மனŒத¯களŒ̇ Åலி 
ேபா‰றவேன { கிÌ̋ணா} , ெபா́ைமகைள ைவ»½ வØைளயா³́ சிÏ பØ̈ைளைய¿ 

ேபால, பØர́ம‰, ச·கர‰, ச‡ர‰ உ̈ளŒ„ட ேதவ¯கைள ைவ»½ நłேய 

வØைளயா³கிறா̂! ேம‰ைமயானவேன { கிÌ̋ணா}  வான́ உன½ தைலயாÑ́, Çமி 
உன½ பாத»தாÑ́ É±யØÌ‡கிற½. இ…த உலக·க̈ உன½ கÌவைறகளாக 

இÌ‡கி‰றன. நłேய நி»தியமானவ‰! ேவத அறி×, ஆ‰மச‡தி ம̆Ḯ தவ»தா̇ 

பÜ©»தமானவ¯கÓ́, ஞான»தா̇ ஆ‰ம பா¯ைவைய‡ ெகா”டவ¯கÓமான 

ÈனŒவ¯க̈, ெபாÌ„களŒ̇ சிற…த ெபாÌ̈ நłேய எ‰Ï ெசா̇கி‰றன¯. 

 

ஆ”ம‡களŒ‰ தைலவேன அற¶ெசய̇கÓ‡ø» த·கைள அ¯¿பணØ»½, ேபா¯‡கள»தி̇ 

ÅறÈ½கிடாம̇, சாதைனக̈ அைன»½́ சாதி»த எ̇லா அரசÈனŒகÓ‡ǿ நłேய 

Åகலிடமா̂ இÌ‡கிறா̂. அைன»தி̆ǿ நłேய தைலவனாக இÌ‡கிறா̂. எ·ǿ 

நிைற…திÌ¿பவனாக நłேய இÌ‡கிறா̂. அைன»½¿ ெபாÌ„களŒ‰ ஆ‰மாவாக நłேய 

இÌ‡கிறா̂. அைன»திÑ́ வØயாபØ»½ ெசய̇ப³́ ச‡தியாக நłேய இÌ‡கிறா̂. ஏÕ 

உலக·கÓ́, அைத ஆ̈பவ¯கÓ́, ந„ச»திர ேச¯ைககÓ́, அ±வான»தி‰ ப»½ 

Å̈ளŒகÓ́, வா‰, நில×, ¬Üய‰ ஆகியைவ அைன»½́ உ‰னŒேலேய 

நிÏவ¿ப„±Ì‡கி‰றன! பல́ நிைற…த கர́ ெகா”டவேன { கிÌ̋ணா} , (உலக́ 

சா¯…த) உயØÜன·களŒ‰ அறெநறிகÓ́, பØரப‚ச»தி‰ நிைலயாைமẾ, உ‰னŒ̇ 

நிÏவ¿ப„±Ì‡கி‰றன! அைன»½ உயØÜன·க̈, ேதவ¯க̈, மனŒத¯க̈ ஆகிய 

அைன»தி̆ǿ உய¯…த தைலவனாக { கட×ளாக}  நłேய இÌ‡கிறா̂! எனேவ, 

{ ம½¬தனா}  ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன { கிÌ̋ணா} , பாச»தா̇ உ…த¿ப„³ எ‰ைன¿ 

ெபாÏ»½‡ ெகா̈. நா‰ இ¿ேபா½ என½ கவைலகைள உ‰னŒட́ ெசா̇ல¿ ேபாகிேற‰! 

 

கிÌ̋ணா, பØÌைதÊைடய { ø…திÊைடய}  மக‰களŒ‰ மைனவØẾ, 

திÌ̋ட»ẾனனŒ‰ த·ைகẾ, உன½ ேதாழிÊமான {ந”பÌமான} எ‰ைன¿ ேபா‰ற 

ஒÌ»தி, சைபயØ̇ எ¿ப± இÕ»½¶ ெச̇ல¿படலா́! ஐேயா, என½ மாதவØடா̂‡ 

கால»தி̇, ர»த‡கைறÊட‰, ஒ̆ைறயாைடÊட‰ ந³·கி‡ ெகா”³́ அÕ½ 

ெகா”³́ இÌ…த நா‰ øÌ‡களŒ‰ சைப‡ø இÕ»½¶ ெச̇ல¿ப„ேட‰! அ…த¶ 

சைபயØ̇ இÌ…த ம‰ன¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ ர»த‡கைறÊட‰ இÌ…த எ‰ைன‡ க”ட 

திÌதரா̋±ரனŒ‰ தłய மக‰க̈ எ̈ளŒ நைகயா±ன¯! ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன 

{ கிÌ̋ணா} , பா”³வØ‰ மக‰கÓ́, பா‚சால¯கÓ́, வØÌ̋ணØகÓ́ வா̊…½ 

ெகா”±Ì‡ǿ ேபாேத { உயØÌட‰ இÌ‡ǿேபாேத}  எ‰ைன அ±ைமயாக‡ ெகா̈Ó́ 

த·க̈ வØÌ¿ப»ைத¶ ெசா̇ல ைதÜய́ ெகா”டன¯! 

 

கிÌ̋ணா, வØதி¿ப± நா‰ திÌதரா̋±ரÌ‡ǿ பı̋ மÌ‡ǿ மÌமகளாேவ‰! 

இÌ¿பØÃ́, ஓ ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன, பலவ…தமாக எ‰ைன அ±ைமயாக‡ ெகா̈ள 

வØÌ́பØன¯! தா·க̈ மண…½ ெகா”ட மைனவØயான நா‰ ெகா³ைமயான ÈைறயØ̇ 
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நட»த¿ப„டேபா½ (அைசவØ̇லாம̇) பா¯»½‡ ெகா”±Ì…த ேபா¯‡கள»தி̇ 

பல́வா̂…தவ¯கÓ́ Èத‰ைமயானவ¯கÓமான பா”டவ¯கைள நா‰ 

ø̆ற́சா„³கிேற‰! பıேமேசன┃‰ பல»தி̆ø ஐேயா, அ│ஜுன┃‰ கா”±ப»தி̆ø 

ஐேயா. ஜனா│»தனா, அ̆ப மனŒத│களா̇ நா‰ அவமதி‡க¿ப„³ ½‰பÏவைத 

அவ│க̈ இÌவÌ́ க”டன│. பலவ łனமான கணவ‰ œட, தா‰ மண…த மைனவØைய‡ 

கா¿பா‰. அ…த நி»தியமான அறெநறிைய அற́சா¯…தவ¯க̈ தவறாம̇ பØ‰ப̆Ïவ¯. 

மைனவØைய‡ கா¿பதா̇ ஒÌவ‰ தன½ ச…ததிைய‡ கா‡கிறா‰. ச…ததிைய‡ கா¿பதா̇ 

அவ‰ த‰ைனேய கா»½‡ ெகா̈கிறா‰. ஒÌவ‰ த‰ மைனவØயØட»தி̇ தாேன 

பØற‡கிறா‰. ஆைகயா̇,மைனவØயானவ̈ ெஜயா எ‰Ï அைழ‡க¿ப³கிறா̈. 

 

ஒÌ மைனவØẾ தன½ கÌவைறயØ̇ Åø…½ அவேன அவÓ‡ø¿ பØற¿பதா̇ தன½ 

தைலவைன‡ { கணவைன‡}  கா‡க ேவ”³́! பா½கா¿Å ேகாÌ́ யாைரẾ 

பா”டவ¯க̈ ைகவØ³வதி̇ைல. இÌ¿பØÃ́, அ¿ப±‡ ேகாÜய எ‰ைன‡ 

ைகவØ„டா¯க̈! என½ ஐ…½ கணவ│களா̇ அப┃மிதமான ச‡தி ெகா”ட ஐ…½ 

மக‰கைள¿ ெப̆ேற‰.  Êதி̋±ரரா̇ பØரதிவØ…தியைனẾ, வØ┃ேகாதரரா̇ 

{பıமனா̇} ¬தேசாமைனẾ, அ│ஜுனரா̇ ©Íதகீ│»½ய́, நøலரா̇ சதானŒகைனẾ, 

இைளயவரா̇ {சகாேதவனா̇} ©Íதக│மைனẾ ெப̆ெற³»ேத‰. அவ¯க̈ 

அைனவÌ́ அைச‡கÈ±யாத ஆ̆ற̇ ெப̆றவ¯களாக இÌ‡கிறா¯க̈. ஜனா¯»தனா 

{ கிÌ̋ணா} , அவ¯கÓ‡காகவாவ½ எ‰ைன‡ கா¿ப½ È‡கியமி̇ைலயா? கிÌ̋ணா, 

உன½ மக‰ பØர»Ếனைன¿ ேபா‰ேற அவ¯கÓ́ { என½ மக‰கÓ́}  ெபÌ́ 

வ łர¯கேள! அவ¯க̈ அைனவÌ́ வØ̇லாளŒகளŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯களாக×́, எ…த 

எதிÜயாÑ́ ேபா¯‡கள»தி̇ ெவ̇ல¿பட È±யாதவ¯களாக×́ இÌ‡கிறா¯க̈. 

அ¸வள× ச‡தி உைடயவ¯க̈ திÌதரா̋±ர¯ மக‰களŒ‰ தł·øகைள ஏ‰ ெபாÏ»½‡ 

ெகா̈ள ேவ”³́? ஏமா̆ற¿ப„³, நா„ைட இழ…½, அ±ைமகளா‡க¿ப„டன¯. நாÃ́ 

என½ மாதவØடாயØ‰ ேபா½, ேமனŒயØ̇ ஒ̆ைறயாைடÊட‰ சைப‡ø இÕ»½¶ 

ெச̇ல¿ப„ேட‰. 

 

ம½¬தனா { ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன { கிÌ̋ணா} , யாராÑ́ நாேண̆ற È±யாத 

கா”²ப»தி̆ø ஐேயா, அ¯ஜுனைரẾ, பıமைரẾ, உ‰ைனẾ கா»½‡ ெகா̈. ஓ 

கிÌ̋ணா, { இ¸வளைவẾ ெச̂த பØறǿ) ½Üேயாதன‰ É¶ைச இÕ»½¿ பØ±»½‡ 

ெகா”டதா̇, பıமÜ‰ பல»தி̆ø ஐேயா, அ¯ஜுனÜ‰ வ łர»தி̆ø ஐேயா. ம½¬தனா 

{ ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன} , அவேன { ½Üேயாதனேன}  È‰Ǻ, சிÏ பØ̈ைளகளாக 

{ பØர́ம¶சாÜகளாக}  இÌ…த ø̆றம̆ற பா”டவ¯கைள அவ¯கள½ தாÊட‰ 

நா„ைடவØ„³» ½ர»தினா‰. பıமÌ‡ø உணவØ̇ க³́ வØஷ»ைத‡ கல…½ ெகா³»த½́ 

அ…த¿ பாவØேய. ஆனா̇, ஓ ஜனா¯»தனா { கிÌ̋ணா} , பıம¯ க³́ வØஷ»ைதẾ 

உண×ட‰ ேச¯»½ ெசÜ»தா¯. அ̇ல½ அ‰ேற பıமÜ‰ நா„க̈ È±…திÌ‡ǿ. 

 

கிÌ̋ணா, இ…த» ½Üேயாதனேன, வ ł„±̆கÌகி̇ பØரமாண́ எ‰ற ஆலமர»த±யØ̇ 

நி‰Ï ெகா”³, ¾·கி‡ெகா”±Ì…த பıமைர, அவ¯ எதி¯பாராத வØத»தி̇ க·ைக‡ø̈ 

த̈ளவØ„³வØ„³ நகர»தி̆ø» திÌ́பØனா‰. ஆனா̇ ø…தியØ‰ மகனான பல́ 

ெபாÌ…திய கர·கÓைடய பıமேசன¯, ¾‡க»தி̇ இÌ…½ எÕ…½, க„³‡கைள 

அவØ̊»½, நłÜ̇ இÌ…½ எÕ…½ வ…தா¯. இ…த» ½Üேயாதனேன க³́ வØஷ́ நிைற…த 

கÌநாக·கைள பıமேசன¯ உட̇ ÈÕவ½́ க±‡க ைவ»தா‰. ஆனா̇ இ…த எதிÜகைள‡ ெகா̇பவ¯ சாகவØ̇ைல. வØழி»ெதÕ…த ø…தியØ‰ மக‰ அைன»½ 

நாக·கைள அ±»½ ெநாÏ‡கி, ½ÜேயாதனனŒ‰ வØÌ¿ப»½க…த ேத¯¿பாகைன தன½ 

இட½ ைகயா̇ ெகா‰றா¯. 
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எ‰ வா│»ைதக̈ ெபா̂‡கா½ எ‰றா‰ கிÌ̋ண‰ - 

வனப│வ́ பøதி 12இ 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

திெரௗபதி கிÌ̋ணனŒட́ தன½ ½யைர உைர»த̇; கிÌ̋ண‰ திெரௗபதி‡ø 

சமாதான́ œÏத̇; அ│ஜுன‰ ம̆Ḯ திÌ̋ட»Ếன‰ ஆகிேயா│ உÏதி œÏத̇… 

 

திெரௗபதி ெதாட¯…தா̈,"*1வாரணாவத»தி̇ த·க̈ தாÊட‰ 

உற·கி‡ ெகா”±Ì…த பØ̈ைளகைள { பா”டவ¯கைள}  

எÜ»½‡ ெகா̇ல எ”ணØ, அவேன { ½Üேயாதனேன}  அ…த 

வ ł„³‡ø» தł ைவ»தா‰. இ»தø ெசயைல யாரா̇ ெச̂ய 

È±Ế? பØறøதா‰ சிற¿Åவா̂…த ø…தி ேபÜடரா̇ 

தா‡க¿ப„³, ெநÌ¿Å ¬ழ, பய·கரமாக‡ கதற ஆர́பØ»தா̈. 

தன½ பØ̈ைளகளŒட́, "ஐேயா, ெக„ேட‰! இ…த ெநÌ¿பØ̇ 

இÌ…½ நா́ இ‰Ï த¿பØ¿ப½ எ¸வாÏ! ஐேயா என½ 

பாலக¯கÓட‰ நா‰ அழி…½ ேபாக¿ ேபாகிேறேன!"  எ‰றா̈. 

பØறø, பல́ நிைற…த கர·கÓ́, கா̆றி‰ ச‡திைய¿ ேபா‰ற 

வ łர»ைதẾ ெகா”ட பıம¯, தன½ தா̂‡ǿ சேகாதர¯கÓ‡ǿ 

" *2பறைவகளŒ‰ ம‰னனான வØனைதயØ‰ மக‰ 

கÌடைன¿ ேபால நா‰ ஆகாய»தி̇ எṌÅேவ‰. நம‡ø இ…த 

ெநÌ¿பØட́ இÌ…½ பயமி̇ைல"  எ‰Ï ஆÏத̇ œறினா¯. 

பØறø தன½ தாைய இட½ Åற இ³¿பØÑ́, ம‰னைர 

{ Êதி̋ ±ரைர}  வல½ Åற இ³¿பØÑ́, இர„ைடய¯கைள» தன½ ேதா̈களŒÑ́, வØவ»©ைவ 

{ அ¯ஜுனைர தன½ È½கிÑ́ தா·கிய ெபÌ́ பல́ வா̂…த வØÜேகாதர¯ { பıமேசன¯} , அவ¯க̈ 

அைனவைரẾ ¾‡கி‡ ெகா”³, ஒேர தாவலி̇ ெநÌ¿ைப‡ கட…½, தன½ தாையẾ, 

சேகாதர¯கைளẾ ெநÌ¿பØ̇ இÌ…½ கா¿பா̆றினா¯. 

 

அேத இரவØ̇ அ·கிÌ…½ த·க̈ தாÊட‰ கிள́பØ,ஹி±́பனŒ‰ கா„±̆கÌேக வ…தன¯. 

கைள»½¿ ேபா̂ ½யர»½ட‰ த·க̈ தாÊட‰ உற·கி‡ ெகா”±Ì‡ǿேபா½,ஹி±́ைப எ‰ற 

ரா„சச ெப” ஒÌ»தி அவ¯கைள அ¹கினா̈. த·க̈ தாÊட‰ தைரயØ̇ ப³»½ ¾·ǿ 

பா”டவ¯கைள‡ க”³, ஆைசயா̇ உ…த¿ப„³, பıமேசனைர» தன½ தைலவராக‡ ெகா̈ள 

நிைன»தா̈. அ…த¿ பலவ łனமானவ̈ பıமÜ‰ பாத·கைள எ³»½ தன½ ம±யØ̇ ைவ»½, தன½ 

மிÌ½வான கர·களா̇ அÕ»தி‡ ெகா³»தா̈. அளவØடÈ±யா ச‡திẾ ெபÌ́ பலÈ́, வ ł̊ »த 

È±யா வ łரÈ́ ெகா”ட பıம¯, உற‡க»தி̇ இÌ…½ எÕ…½ அவளŒட́, "கள·கம̆ற øண́ 

ெகா”டவேள, நł இ·ø எ‰ன வØÌ́Åகிறா̂?"  எ‰Ï ேக„டா¯. இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட அ…த‡ 

கள·கம̆ற, நிைன»த உÌைவ எ³‡க‡œ±ய ரா„சச¿ ெப” மÏெமாழியாக அ…த உய¯ ஆ‰ம 

பıமÜட́, "இ…த இட»தி̇ இÌ…½ வØைரவாக ஓ³·க̈! ெபÌ́ பல́ ெகா”ட என½ தைமய‰ 

உ·கைள‡ ெகா̇ல வÌவா‰! ஆைகயா̇ தாமதி‡காம̇ வØைர…½ ெச̇Ñ·க̈"  

RangaRakes tamilnavarasam.com



எ‰றா̈. பıம│க¯வ»½ட‰, "நா‰ அவனŒட́ அ¶ச́ ெகா̈ளவØ̇ைல! அவ‰ இ·ø வ…தா̇, நா‰ 

அவைன‡ ெகா̇ேவ‰!"  எ‰றா¯. இ…த உைரயாடைல‡ ேக„³‡ ெகா”ேட அ…த¿ 

பய·கரமானநரமாமிச உ”ணØ {ஹி±́ப‰} அ…த இட»தி̇ வ…தா‰. 

 

பய·கரமான உÌவ»½ட‰ காண¶ சகி‡காதப± கா„சியளŒ»½, உர»த க¯ஜைன ெச̂½ ெகா”³ 

வ…த அ…த ரா„சச‰, "ஹி±́ைபேய, நł யாÜட́ ேபசி‡ ெகா”±Ì‡கிறா̂? அவைன எ‰னŒட́ 

ெகா”³ வா, நா‰ அவைன¶ சா¿பØ³கிேற‰. தாமதி¿ப½ உன‡ø» தகா½"  எ‰றா‰. ஆனா̇, 

கள·கம̆ற அ…த ரா„சச¿ ெப” { ஹி±́ைப}  மிø…த இர‡க́ ெகா”டதாÑ́, அவ¯க̈ மæ½ 

பÜதாப́ ெகா”ட ©»தமான இதய́ ெகா”டதாÑ́, ஏ½́ ேபசாம̇ இÌ…தா̈. பØறø அ…த 

நரமாமிச́ உ”¹́ ெகா±ய வØல·ø, பய·கரமாக‡ க¯ஜைன ெச̂½, ெபÌ́ பல»½ட‰ 

பıமÜட́ வØைர…தா‰. ெபÌ́ சீ̆ற»½ட‰ அவைன அ¹கிய அ…த பல́வா̂…த நரமாமிச 

உ”ணØ, ெபÌ́ ேகாப́ ெகா”³, பıமÜ‰ ைககைள» தன½ ைககளா̇ ப̆றி, இ…திரனŒ‰ 

வ•ராÊத»ைத¿ ேபால இÏ‡கி‡ க±னமா‡கி, தி²ெரன பıமைர இ±மி‰னலி‰ ச‡திÊட‰ ஒÌ அ± 

அ±»தா‰. ரா„சசனŒட́ அக¿ப„ட கர·கÓட‰ இÌ…த பıம¯ அைத¿ ெபாÏ»½‡ ெகா̈ள 

È±யாம̇ ெபÌ́ ேகாப́ ெகா”டா¯. பØறø பıமேசனÌ‡ǿ ஹி±́பÃ‡ǿ இைடயØ̇ ஒÌ 

பய·கரமான ேபா¯ நட…த½. அைன»½ ஆÊத·களŒÑ́ நிÅண»½வ́ வா̂…த அ…த இÌவ¯ 

ÅÜ…த ேபா¯, வாசவÃ‡ǿ {இ…திரÃ‡ǿ} வØ┃»திரÃ‡ǿ நட…த¿ ேபாைர¿ ேபால இÌ…த½. 

 

பாவ·கள̆றவேன { கிÌ̋ணா} , அ…த ரா„சசÃட‰ ெந³ேநர́ வØைளயா±ய பØறø பலÈ́ 

ெபÌ́ ச‡திẾ நிைற…த பıம¯, கைள¿Åட‰ ேபாரா±‡ ெகா”±Ì…த அ…த நரமாமிச உ”ணØைய 

{ ஹி±́பைன}  ெகா‰றா¯. ஹி±́பைன‡ ெகா‰ற பØறø, பØ̆பா³ *3கேடா»கசைன¿ ெப̆ற 

{அவன½ த·ைகயான} ஹி±́ைபைய È‰ வØ„³, பıமÌ́ அவர½ சேகாதர¯கÓ́ ெச‰றன¯. 

பØறø அ…த எதிÜகைள ஒ³‡øபவ¯க̈, த·க̈ தாைய அைழ»½‡ ெகா”³, பல அ…தண¯க̈ ¬ழ 

ஏகச‡கர»ைத ேநா‡கி È‰ேனறின¯. அவ¯களŒ‰ பயண»தி̆ ø இைடயØ̇, வØயாச¯ வ…½ 

அவ¯களŒ‰ ந‰ைமக̈ கÌதி அவ¯கÓ‡ø ஆேலாசைனகைள வழ·கினா¯. பØறø ஏக¶ச‡கர»ைத 

அைட…த½́, அ·ேகẾ க³́ ேநா‰Åக̈ ேநா̆ற பா”டவ¯க̈ ஹி±́பைன¿ ேபாலேவ 

ெகா³ைமயான *4பக‰ எ‰ற ெபÌ́ பல́ வா̂…த நரமாமிச உ”ணØைய‡ 

ெகா‰றன│.அ±¿பவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான பıம¯ அ…த‡ ெகா³ைமயான நரமாமிச உ”ணØைய‡ 

ெகா‰ற பØறø, தன½ சேகாதர¯கÓட‰ ½ÌபதÜ‰ தைலநகÌ‡ø¶ ெச‰றா¯. கிÌ̋ணா, நł 
பı̋மகனŒ‰ மகளான Ì‡மிணØைய அைட…த½ ேபால, அ·ேக த·கியØÌ…த ச¸யச¶சி‰ 

{ அ¯ஜுன¯}  எ‰ைன அைட…தா¯! ம½¬தனா, *5அ│ஜுன│ ம̆றவ│களா̇ ெச̂ய È±யாத 

சாதைனைய¶ ெச̂½́, அ·ø œ±ய பல ம‰ன│களŒட́ ேபா┃„³́ எ‰ைன ©ய́வர»தி̇ 

ெவ‰றா│. 

 

கிÌ̋ணா இ¿ப±ேய எ”ணØலட·கா ½யர·கÓடÃ́, ெபÌ́ ேசாக»½ட‰ ெதௗமியைர» 

தைலைமயாக‡ ெகா”³, இனŒைமயான ø…தியØ‰ ½ைணயØ‰றி வா̊…½ வÌகிேற‰. ெபÌ́ 

பல»ைதẾ சி·க́ ேபா‰ற வ łர»ைதẾ ெகாைடயாக‡ ெகா”±Ì…½́, எதி┃களŒட́ நா‰ 

ேகவல¿ப³́ேபா½ இவ│க̈ ஏ‰ இ¿ப± அம│…திÌ…தா│க̈? பல́ øைற…த தłய ெகா³́ 

எதிÜகளŒ‰ ைகயா̇ தł·கிைழ‡க¿ப„³, நா‰ நł”ட கால́ எÜ…½ ெகா”±Ì‡க 

ேவ”±ய½தானா? நா‰ ெபÌைமமி‡க øல»தி̇  பØற…ேத‰. *6இய̇Å‡ø மி‡க வழியØ̇ இ…த 

உலக»½‡ø வ…ேத‰. பா”டவ¯களŒ‰ அ‰Å மைனவØயாக இÌ‡கிேற‰, சிற¿Å மி‡க 

பா”³வØ‰ மÌமகளாக இÌ‡கிேற‰! ம½ைவ‡ ெகா‰றவேன {ம½¬தனா} இ¿ப± ெப”களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவளாக, கணவ¯கÓ‡ø எ‰ைன அ¯¿பணØ»தவளாக நா‰ இÌ¿பØÃ́, 
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இ…திர¯கÓ‡ø ஒ¿பான பா”டவ¯களŒ‰ க”ெணதிÜேலேய œ…தைல¿ ப̆றி இÕ»½ 

வர¿ப„ேட‰."  எ‰றா̈ { திெரௗபதி} . 

 

ெம‰ைமயாக¿ ேப©́ கிÌ̋ைண { திெரௗபதி}  இ¿ப±¶ ெசா̇லிவØ„³ தாமைர ெமா„³கைள¿ 

ேபால இÌ‡ǿ ெம‰ைமயான ைககளா̇ தன½ Èக»ைத É±‡ெகா”³ அழ» ெதாட·கினா̈. 

அ¿ப± பா‚சாலி { திெரௗபதி}  வ±»த க”ணł̄  அைன»½ ந̆øறிகÓ́ ெப̆ற அவள½ ஆழமான, 

பÌ»த, அழகான மா¯பக·கைள‡ கÕவØ¶ ெச‰ற½. பØறø அவ̈ தன½ க”கைள» ½ைட»½‡ 

ெகா”³, அ±‡க± ெபÌÉ¶©வØ„டப± ேகாப́ நிைற…த வா¯»ைதகÓடÃ́ தைடப„ட 

øரÑடÃ́, "கணவ¯க̈, அ̇ல½ மக‰க̈, அ̇ல½ ந”ப¯க̈, அ̇ல½ சேகாதர¯க̈, அ̇ல½ 

த…ைதேயா அ̆றவளாக நா‰ இÌ‡கிேற‰. ம½¬தனா என‡ø நłẾ இ̇லா½ ேபானா̂. தா̊…த 

எதிÜகளா̇ நா‰ க³ைமயாக நட»த¿ப„ட ேபா½, நł·க̈ அைனவÌ́ அைத‡ க”³́ 

அைசயாம̇ அம¯…திÌ…தł̄ க̈! க│ண‰ ெச̂த ேகலியா̇ ஏ̆ப„ட வÌ»த́ தணØ‡க¿பட 

È±யாததாக இÌ‡கிற½! இவ̆றி‰ அ±¿பைடயØ̇, உறவØனராக, மÜயாைத‡காக, நம½ 

ந„Å‡காக, உன‡ø எ‰ மæ½ இÌ‡ǿ தைலைம» த‰ைம‡காக நா‰ எ¿ேபா½́ உ‰னா̇ 

பா½கா‡க¿பட ேவ”±யவ̈" எ‰றா̈. 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, அ…த வ łர¯களŒ‰ œ„ட»தி̇  அÕ½ ெகா”±Ì…த 

திெரௗபதியØட́ வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰}, "அழகான ம·ைகேய, நł யா¯ மæ½ ேகாப»½ட‰ 

இÌ‡கிறாேயா அவ¯களŒ‰ மைனவØமா¯, வØவ»©வØ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  கைணகளா̇ தா‡ø”³ 

இர»த»தி̇ நைன…½ தைரயØ̇ கிட‡ǿ த·க̈ கணவ¯கைள‡ க”³, நł இ¿ேபா½ எ¿ப± 

அÕகிறாேயா அேத ேபால அÕவா¯க̈. ெப”ேண, அழாேத, பா”³வØ‰ மக‰கÓ‡காக நா‰ 

என½ ÈÕ ச‡திையẾ பய‰ப³»½ேவ‰! நł (மÏப±Ế) ம‰ன¯கÓ‡ø ராணØயாவா̂ எ‰பைத 

நா‰ உன‡ø உÏதி œÏகிேற‰. வான́ இ±…½ வØழலா́, இமய́ பØள…½ ேபாகலா́, கட̇ நł¯ 

வ̆றி¿ ேபாகலா́, ஆனா̇ என½ வா¯»ைதக̈ பலன̆Ï ேபாகா½ { ெபா̂‡கா½} !"  

எ‰றா‰. அ¶ÊதனŒ‰ மÏெமாழிைய‡ ேக„ட திெரௗபதி தன½ É‰றா́ கணவைன (அ¯ஜுனைன}  

சா̂…தப± பா¯»தா̈. பல́வா̂…த ம‰னா {ஜனேமஜயா}, அ│ஜுன‰ திெரௗபதியØட́, "தாமிர́ 

ேபா‰ற அழகான க”கைள உைடயவேள வÌ…தாேத! சிற¿Åமி‡கவேள, ம½ைவ‡ ெகா‰றவ‰ 

{ ம½¬தன‰ = கிÌ̋ண‰}  ெசா̇வ½ ேபாலேவ நட‡ǿ! அழகானவேள, ேவÏ மாதிÜயாக 

நட‡கா½!"  எ‰றா‰. 

 

திÌ̋ட»Ếன‰, "நா‰ ½ேராணைர‡ ெகா̇ேவ‰, சிக”±‰ பா„டைன‡ {பı̋மைர‡} 

ெகா̇வா‰. பıமேசன│ ½┃ேயாதனைன‡ ெகா̇வா│, தன‚ெசய│{அ│ஜுன‰} க│ணைன‡ 

ெகா̇வா│. த·ைகேய, ராம‰ { பலராம‰}  ம̆Ḯ கிÌ̋ணனŒ‰ ½ைணயாக‡ ெகா”ட எ·கைள 

வØÜ»திரைன‡ ெகா‰றவனா̇ œட வ ł̊ »த È±யா½. அ¿ப± இÌ‡ǿேபா½ திÌதரா̋±ரனŒ‰ 

மக‰களா̇ எ‰ன ெச̂ய È±Ế?"  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "இ…த வா¯»ைத‡ள ேபச¿ப„ட பØறø, அைன»½ வ łர¯கÓ́ த·க̈ 

Èக·கைள வா©ேதவ‰ ப‡கமாக திÌ¿பØன¯. அவ‰, அவ¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ…½ 

பØ‰வÌமாÏ ேபசினா‰. 
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¬½ ெபÌ…தł·கான½ - வனப│வ́ பøதி 13 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

¬தா„ட கால»தி̇ தா́ ½வாரைகயØ̇ இ̇லாதேத Êதி̋±ரÃ‡ø ேந│…த 

½யர»தி̆ø‡ காரண́ எ‰Ï கிÌ̋ண‰ ெசா̇வ½.... 

 

வா©ேதவ‰ெசா‰னா‰, "ÇமியØ‰ 

தைலவா{Êதி̋±ரா}, நா‰ ½வாரைகயØ̇ 

இÌ…திÌ…தா̇, ஓ ம‰னா, இ…த» தłைம 

உ́ ேம̇ வØÕ…திÌ‡கா½! 

க„³¿ப³»த¿பட È±யாதவேன, 

அ́பØைகயØ‰ மகேனா (திÌதரா̋±ரேரா), 

½Üேயாதனேனா, ம̆ற 

ெகௗரவ¯கேளா எ‰ைன 

அைழ‡காதிÌ…தா̇œட அ…த¶ 

¬தா„ட»½‡ø வ…½, அ…த ஆ„ட»தி‰ 

தłைமகைள எ³»½‡ œறி, பı̋ம│, 

½ேராண│, கிÌப│, பா̇ஹłக│ 

ஆகிேயாைர உதவØ‡ø அைழ»½ அ…த 

ஆ„ட́ நடவாம̇ த³»திÌ¿ேப‰. 

 

 

ேம‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} ! உம‡காக ஏகாதிபதிகளŒ̇ 

Èத‰ைமயான வØசி»திரவ ł┃யனŒ‰  மகனŒட́{ திÌதரா̋±ரÜட́} , உம½ மக‰கÓ‡ǿ 

பகைட‡ǿ எ…த» ெதாட¯Ǻ இ̇லாம̇ ேபாக„³́ எ‰Ï ெசா̇லியØÌ¿ேப‰. நł̄  

இ¿ப± ½யÜ̇ வØழ‡காரணமான பல தłைமகைளẾ, È‰ெபாÌகால»தி̇ வ łரேசனŒ‰ 

மக‰ நா„ைட இழ…த கைதையẾ எ³»½‡ œறியØÌ¿ேப‰. ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

பகைடயØனா̇ ஏ̆ப³́ தłைமகைள எ”ணØ¿பாராம̇ மனŒத‰ அதி̇ வØÕகிறா‰! 

அ¸வØைளயா„±̇ ஈ³ப„±Ì‡ǿ மனŒத‰ (ெவ̆றியைடẾ வØÌ¿ப»தா̇}  எ¿ப±» 

ெதாட¯…½ வØைளயா³வா‰ எ‰பைத வØவÜ»½¶ ெசா̇லியØÌ¿ேப‰.மனŒத│கைள 

மய‡கி அ±ைமயாக ைவ‡ǿ ெப”, பகைட, ேவ„ைட, ம½ ஆகிய நா‰ǿ 

மனŒதனŒ‰ ெசழி¿ைப அழி‡ǿ நா‰ø தłைமகளாǿ. சா»திரமறி…த அைனவÌ́ 

இவ¯கைள அைன»½ தłைமகÓ́ தா‡ǿ எ‰ற கÌ»ைதேய ெகா”±Ì‡கி‰றன¯. 

பகைட‡ø அ±ைமயாக இÌ‡ǿ அ…த øறி¿பØ„ட மனŒத¯கÓ‡ேக அத‰ அைன»½» 

தłைமகÓ́ ெதÜẾ. 

 

பல́ வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேர { Êதி̋±ரேர} , அ́பØைகயØ‰ மகÃ‡ø 

{ திÌதரா̋±ரÌ‡ø}  È‰னா̇ ேதா‰றி, இ…த¿ பகைடயØ‰ Éல́ ஒÌ நாளŒ̇ 

மனŒத¯க̈ அைன»½ உைடைமகைளẾ இழ…½ ½யர»தி̇ வ ł̊ வைதẾ, அவ¯கேள 
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©ைவ‡காத அவ¯கள½ ெச̇வ»ைத இழ…½ க³́ வா¯»ைதக̈ ேப©́ நிைல 

ஏ̆ப³வைதẾ எ³»½‡ œறியØÌ¿ேப‰. 

 

øÌ øல»ைத» தைழ‡க ைவ¿பவேர { Êதி̋±ரேர} , இவ̆ைறẾ இ‰Ã́ பØற 

தłைமகைளẾ ©„±‡ கா„±யØÌ¿ேப‰. நா‰ ெசா̇Ñ́ வா¯»ைதகைள 

அவ¯{ திÌதரா̋±ர¯}  ஏ̆Ï‡ ெகா”±Ì…தா̇ øÌ‡களŒ‰ நலÃ́, அறÈ́ 

பா½கா‡க¿ப„±Ì‡ǿ! 

 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , அவ¯ மÌ…½ ேபா‰ற என½ ந̇ல 

ஆேலாசைனகைள ஏ̆க மÏ»திÌ…தா̇, பØறø, ஓ பாரதøல»தி̇ சிற…தவேர 

{ Êதி̋±ரேர} , நா‰ என½ பல»தா̇ அவைர { திÌதரா̋±ரைர‡}  

க„டாய¿ப³»தியØÌ¿ேப‰! அ…த¶ சைபயØ̇ அவÌ‡காக‡ கா»திÌ¿பவ¯ எவÌ́, 

ந”ப¯ எ‰ற ேபா¯ைவயØ̇ எதிÜயா̂ இÌ‡ǿ எவÌ́ அவÌ‡ø ஆதர× ெதÜவØ‡க 

வ…தா̇, அவ¯க̈ அைனவைரẾ அ…த ¬தா±கÓட‰ ேச¯»½‡ 

ெகா‰றிÌ¿ேப‰! ெகௗரவேர{Êதி̋±ரேர}, நா‰ அ¿ேபா½ ஆன│»த ேதச»தி̇ 

{½வாரைகயØ̇} இ̇லாததாேலேய உம‡ø¿ பகைட Éல́ இ…த» ½ய│ வ…த½. 

 

øÌ‡களŒ̇ சிற…தவேர, பா”³வØ‰ Åத̇வேர { Êதி̋±ரேர} ,½வாரைக‡ø வ…த½́ 

ÊËதன‰ Éல́ உம‡ø ேந│…த ேப┃டைர¿ ப̆றி அறி…ேத‰. ம‰ன¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , இைத‡ ேக̈வØ¿ப„ட½́ ½யர»தா̇ தா‡ø”³, 

கன»த இதய»½ட‰, வØைரவாக உ́ைம¿ பா¯‡க வØÌ́பØ இ·ø வ…ேத‰. ம‰னா, 

பாரத øல»தி‰ காைளேய, நł̄  ெபÌ́ ½‰ப»தி̇ வØÕ…½வØ„²¯! ேக³கால»தி̇ 

É̊கியØÌ‡ǿ உ́ைமẾ உம½ சேகாதர¯கைளẾ நா‰ கா”கிேற‰!"  எ‰றா‰ 

{ கிÌ̋ண‰} . 
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சி©பால வத»தி̆ø பழி வா·கிய சா̇வ‰! - வனப│வ́ பøதி 14 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

ஆன│»த நா„±̇ {½வாரைகயØ̇} கிÌ̋ண‰ இ̇லாத காரண́ யா½ எ‰Ï 

Êதி̋±ர‰ ேக„ட̇; சி©பாலனŒ‰ வத»தி̆ø பழி வா·øவத̆காக சா̇வ‰ 

½வாரைகயØ̇ நட»திய ெவறியா„ட»ைத ேக̈வØ¿ப„³ சா̇வ‰ நகர»ைத அழி‡க¶ 

ெச‰றிÌ…தாக கிÌ̋ண‰ பதிÑைர»த̇... 

 

Êதி̋±ர‰ ெசா‰னா‰,"கிÌ̋ணா, நł ஏ‰ அ·ø 

{ஆன│»த நா„±̇) இ̇ைல?வØÌ̋ணØ øல 

வழி»ேதா‰றேல,  நł ெவளŒேய ெச‰றிÌ…த ேபா½ எ·ேக 

வசி»திÌ…தா̂? நா„ைட வØ„³ ெவளŒேய ெச‰Ï எ‰ன 

ெச̂½ ெகா”±Ì…தா̂?"  

 

கிÌ̋ண‰, "பாரத øல»தி‰ காைளேய {Êதி̋±ரேர}, 

நா‰ சா̇வ நகர»ைத {ெசௗப́} அழி‡க (அழி‡ǿ 

ஏ̆பா„ைட¶ ெச̂ய) ெச‰றிÌ…ேத‰. ெகௗரவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர, நா‰ அ¿ப±¶ ெச̂ய ேவ”±ய 

காரண·கைள‡ ேகÓ́.தமேகாஷனŒ‰ வ łர மகÃ́, 

ந‰ø அறிய¿ப„ட ம‰னÃமான பல́ நிைற…த 

கர·கÓ́ ெபÌ́ ச‡திைய‡ 

ெகா”டவÃமானசி©பால‰ 

ெகா̇ல¿ப„டா‰. பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேர, உம½ 

ராஜ©ய ேவ̈வØயØ̇ என‡ø அளŒ‡க¿ப„ட Èத̇ மÜயாைதைய ஏ̆க È±யாததா̇ 

ேகாப́ ெகா”ட அ…த» *தłயவ‰ {சி©பால‰}  எ‰னா̇ ெகா̇ல¿ப„டா‰. ஓ பாரதேர, 

அவ‰ ெகா̇ல¿ப„டைத‡ ேக̈வØ¿ப„ட சா̇வ‰, க³́ ேகாப́ ெகா”³, நா‰ 

உ́மிட́ த·கியØÌ…த ேபா½, { É»த வ łர¯க̈}  யாÌம̆ற ½வாரைக‡ø¶ ெச‰றா‰.  

 

வØைலமதி¿பØ̇லா உேலாக·களா̇ ெச̂ய¿ப„டதா̇ ெசௗப́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப„ட 

ரத»தி̇ அ·ேக ெச‰Ï, வØÌ̋ணØ øல»தி‰ இள́ வ łர¯கÓட‰, எ·க̈ øல 

காைளகÓட‰ கÌைணயØ‰றி ேபாÜ„டா‰. அ·ேக பல வØÌ̋ணØ øல இள́ 

இளவரச¯கைள‡ ெகா‰ற அ…த தłயவ‰ {சா̇வ‰}, அ…த நகர»தி‰  { ½வாரைகயØ‰}  

ேதா„ட·க̈ அ»தைனẾ அழி»½வØ„டா‰. ெபÌ́ பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேர 

{ Êதி̋±ரேர} , அவ‰ {சா̇வ‰} "அ…த வØÌ̋ணØ øல தா̊…தவÃ́, வ©ேதவ┃‰ 

தłய ஆ‰மா ெகா”ட மகÃமான வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} எ·ேக? ேபா┃̇ 

வØÌ¿ப́ ெகா”ட அவன½ க│வ»ைத அழி‡கிேற‰. ஆன│»த│கேள!உ”ைமைய¶ 

ெசா̇Ñ·க̈. அவ‰ எ·கிÌ‡கிறாேனா நா‰ அ·ேக ெச̇கிேற‰. க́ச‰ ம̆Ḯ 
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ேகசிைய‡ ெகா‰றவைன‡ ெகா‰ற பØறேக நா‰ திÌ́பØ¶ ெச̇ேவ‰. அவைன‡ 

ெகா̇லா½ நா‰ திÌ́Åவதி̇ைல எ‰Ï என½ ஆÊத·களŒ‰ மæ½ ச»திய́ 

ெச̂கிேற‰" எ‰Ï ெசா̇லி» திÌ́ப» திÌ́ப "அவ‰ எ·ேக? அவ‰ எ·ேக?"  எ‰Ḯ 

ேக„ட ெசௗப»தி‰ தைலவ‰ { சா̇வ‰}  எ‰Ãட‰ ேபாÜட வØÌ́பØ அ·ǿ இ·ǿ 

ஓ±னா‰.  

 

ேமÑ́ அ…த¶ சா̇வ‰, "சி©பாலைன அவ‰ ெகா‰றதா̇ ஏ̆ப„±Ì‡ǿ என½ 

ேகாப»தா̇ அ̆பÃ́, பாவØẾ, ந́பØ‡ைக ½ேராக́ ெச̂பவÃமான அவைன 

{ கிÌ̋ணைன}  இ‰Ï யமனŒ‰ மாளŒைக‡ø அÃ¿Åகிேற‰. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , 

ேமÑ́ அவ‰ { சா̇வ‰} , "இள́பÌவ́ ெகா”³ சிÏவனாக இÌ…த எ‰ த́பØைய 

{ சி©பாலைன}  ேபா¯‡கள»தி̇ இ̇லா½ இÌ…த அவைன { எ‰ த́பØ சி©பாலைன}  

தயாராக இ̇லாத நிைலயØ̇ ெகா‰ற அ…த இழி…த ஜனா¯»தனைன { கிÌ̋ணைன}  

நா‰ ெகா̇ேவ‰."  எ‰Ï ெசா‰னா‰.  

 

ெபÌ́ ம‰னா, øÌ øல»தி‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , அவ‰ { சா̇வ‰}  இ¿ப± ஒ¿பாÜ 

ைவ»½ அÕ½, எ‰ைன நி…தி»½, வØைலமதி¿பØ̇லாத உேலாக·களா̇ ஆன, நிைன»த 

இட»தி̆ø ெச̇லவ̇ல தன½ ரத»½ட‰ { ெசௗப́ எ‰ற ரத»½ட‰}  ஆகாய»தி̇ 

எṌபØனா‰. ெகௗரவேர { Êதி̋±ரேர} , நா³ திÌ́பØய½́, அ…த» தłய 

மன½ைடய மா»திக நா„³ ம‰ன‰ {மா│»திகாவதக́} எ‰ைன‡ øறி»½ 

ெசா‰னைதெய̇லா́ ேக̈வØ¿ப„ேட‰. øÌ øல»தி‰ வழி வ…தவேர { Êதி̋±ரேர} , 

ஓ ம‰னா, இதனா̇ ேகாப́ அைட…த நா‰, அைன»ைதẾ நிைன»½¿ பா¯»½, 

அவைன‡ ெகா̇ல மனதி̇ தł¯மான́ ெச̂ேத‰. ெகௗரவேர { Êதி̋±ரேர} , 

ஆன¯»த¯கைள அவ‰ ஒ³‡கியைதẾ, எ‰ைன நி…தி»தைதẾ, அவன½ மிதமி‚சிய 

திமிைரẾ அறி…த நா‰ அ…த இழி…தவைன அழி‡க» தł¯மான́ ெகா”ேட‰.  

 

ÇமியØ‰ தைலவேர { Êதி̋±ரேர} , அத‰ ப±, அ…த¶ெசௗபைன‡ {ெசௗப»தி‰ 

அதிபதியான சா̇வைன‡} ெகா̇ல நா‰ {என½ ½வாரைக நகர»ைத 

 வØ„³}  ெவளŒேயறிேன‰.அவைன இ·ǿ அ·ǿ ேத±, கைடசியாக கடÑ‡ø ந³வØ̇ 

உ̈ள தł× ஒ‰றி̇ அவைன‡ { சா̇வைன‡}  க”ேட‰. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , பØறø 

கடலி̇ இÌ…½ ெபற¿ப„டபா‚சஜ‰ய»ைத எ³»½ ஊதி, சா̇வைன¿ ேபாÌ‡ø 

அைழ»½ சவா̇ வØ„ேட‰. நா‰ ேபாÌ‡காக அ·ø நி‰ேற‰. அ…த ேநர»தி̇ 

எ”ணØலட·கா தானவ¯க̈ எ‰மæ½ தா‡øத̇ நட»தினா¯க̈. கைடசியØ̇ 

அவ│கைளெய̇லா́ வ ł̊ »தி தைரயØ̇ சா̂»ேத‰. ெபÌ́ பல́வா̂…த கர́ 

ெகா”டவேர! இ…த‡ காரண»தினா̇தா‰ நா‰ அ·ø { உ́மிட́}  வரÈ±யவØ̇ைல! 

ஹ̨தினாÅர»தி̇ நட…த நியாயம̆ற பகைடயா„ட»ைத‡ ேக̈வØ¿ப„ட பØறø, ½யÜ̇ 

É̊கியØÌ‡ǿ உ́ைம‡ காண இ·ø வ…ேத‰"  எ‰றா‰ { கிÌ̋ண‰} . 

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

- - - - - - - -  

*தłயவ‰ {சி©பால‰}  எ‰னா̇ ெகா̇ல¿ப„டா‰. 
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½வாரைகயØ̇ ம½வØல‡ø! - வனப│வ́ பøதி 15 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

சா̇வனŒ‰ È̆ÏைகயØ̇, ½வாரைகயØ̇ நட…த ேபா│»தயா┃¿Åக̈ ம̆Ḯ 

ேகா„ைடகளŒ‰ த‰ைமகைள‡ øறி»½ கிÌ̋ண‰ Êதி̋±ரÃ‡ø வØவ┃»த̇... 

 

 
Êதி̋±ர‰, "ெபÌ́ பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட சிற¿Åக̈ மி‡க 

வா©ேதவா, ெசௗப»தி‰ தைலவ‰ {சா̇வ‰} மரண́ øறி»½ வØÜவாக¶ ெசா̇. இ…த 

வØவÜ¿பா̇ என½ ஆ¯வ́ தணØயவØ̇ைல"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰}, "ெபÌ́பல́வா̂…த கர́ ெகா”ட ம‰னா, *©Íத̨ரவசி‰ 

மக‰ (சி©பால‰) எ‰னா̇ ெகா̇ல¿ப„டைத‡ ேக„ட சா̇வ‰, ஓ பரத øல»தி̇ 

சிற…தவா { Êதி̋±ரேர} , ½வாராவதி நகர»தி̆ø வ…தா‰! பØறø, பா”³வØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரேர}  அ…த» தłய ம‰ன‰ { சா̇வ‰} , தன½ பைடகைள வÜைசயாக நிÏ»தி, 
அ…த நகர»ைத¶ ©̆றிÑ́ ேமலிÌ…½́ È̆ÏைகயØ„டா‰. வானŒ̇ த‰ைன நிÏ»தி‡ 

ெகா”ட அ…த ம‰ன‰ { சா̇வ‰}  அ…த நகர»தி̆ø { ½வாரைக‡ø}  எதிராக¿ ேபா¯ 

ெதா³»தா‰. எ̇லா Åற·களŒ̇ இÌ…½́ அட¯»தியான ஆÊத·கைள¿ ெபாழி…½ 

அ…த¿ ேபா¯ நட…த½. 

 

பாரத øல»தி‰ காைளேய, அ…த நகர́ { ½வாரைக}  எ̇லா¿Åற·களŒÑ́ ேகா„ைட 

பா½கா¿ÅடÃ́ இÌ…த½.அ…த‡ ேகா„ைட, ேகா„ைட க„³́ அறிவØயÑட‰ 

இÌ…த½. நł”ட È‡ேகாண வ±வ ெகா±கÓடÃ́, வைள×கÓடÃ́, வ łர¯கÓடÃ́, 

©வ¯க̈ ம̆Ḯ ேமைடகÓடÃ́, இய…திர·க̈, ©ர·க·க̈, ம̆Ḯ மர»தாலான 

È̈ேவலியா̇ த³‡க¿ப„ட ெதÌ‡கÓ́, ெநÌ¿Å, பா»திர·க̈, (நł̄  எ³»½¶ ெச̇ல) 

மா‰ ேதா̇ ம̆Ḯ அைன»½ ஆÊத·கÓ́, ஆÊத·கைள ஏ×́ இய…திர·கÓட‰ 

œ±ய வாயØ̇க̈ ெகா”ட ேகாÅர·க̈ ம̆Ḯ மாளŒைககÓட‰ அ…த‡ ேகா„ைட 

இÌ…த½. 
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ேமÑ́ அ…த வாயØ̇களŒ̇ எ‡களா́, சிÏ Èர©, ேமள́, ஈ„±க̈, கவ”க̈, 

சதா‡னŒக̈, கல¿ைப ப·øக̈, ஏ×கைணக̈, க̆ப…½க̈, ேபா¯‡ேகாடÜக̈ ம̆Ḯ 

பØற ஆÊத·க̈, இÌ́Å பதி»த கவச·க̈, ப…½கைளẾ, ேதா„டா‡க̈ ம̆Ḯ 

ெகாதி‡ǿ திரவ·கைள வ łச‡œ±ய இய…திர·கÓ́ இÌ…தன. அ…த நகர́ 

{ ½வாரைக} , எ”ணØலட·கா ரத·கÓட‰, உய¯…த பØற¿Å ெகா”டவ¯கÓ́, எ…த 

எதிÜையẾ எதி¯‡கவ̇லவ¯கÓமான கத‰, சா́ப‰, உ»தவ‰ ம̆Ḯ பØற 

வ łர│களா̇ கா‡க¿ப„³ இÌ…த½.உ»தரவØ³́ பணØகளŒ̇ த·கைள» தா·கேள 

நியமி»½‡ ெகா”ட அவ¯க̈, øதிைர¿பைட ம̆Ḯ காலா„பைடயØ‰ ½ைண ெகா”³ 

நகர»ைத‡ கா‡க» ெதாட·கினா¯க̈. 

 

கவன‡øைறைவ» தவØ¯‡க உ‡கிரேசனÌ́, உ»தவÃ́ நகர́ ÈÕவ½́ 

ெச‰Ï யாÌ́ ம½ அÌ…த‡ œடா½ எ‰Ï அறிவØ»தன¯. அைன»½ வØÌ̋ணØகÓ́ 

அ…தக¯கÓ́, தா·க̈ கவன‡øைறவாக நட…½ ெகா”டா̇ சா̇வனா̇ 

ெகா̇ல¿ப³ேவா́ எ‰பைத ந‰றா̂ அறி…½, நிதான»½டÃ́ வØழி¿Åண¯×டÃ́ 

இÌ…தன¯. 

 

ஆன¯»த நா„±‰ ேகாமாளŒகைளẾ, ஆட̆கைலஞ¯கைளẾ, பாடக¯கைளẾ 

காவல¯க̈ நகர»ைத வØ„³» ½ர»தின¯.நதிகளŒ‰ ேம̇ இÌ…த அைன»½ 

பால·கÓ́ அழி‡க¿ப„டன. படøக̈ த³‡க¿ப„டன. (நகர»ைத¶ ©̆றிÑ́ இÌ…த) 

அகழிகளŒ̇ அ±யØ̇ ¬ல·க̈ ந„³ ைவ‡க¿ப„டன. நகைர¶ ©̆றி இÌ…த இர”³ 

ைம̇ நłள́ ெகா”ட நில·க̈ சமம̆றைவயாக, ½ைளகÓ́ øழிகÓ́ ேதா”ட¿ப„³ 

அ±யØ̇ ரகசியமாக எÜெபாÌ„க̈ Combust i bl es{  ெவ± ெபாÌ„கேளா!}  நிர¿ப¿ப„டன. 

 

பாவம̆றவேர { Êதி̋±ரேர} , எ·க̈ ேகா„ைட இய̆ைகயØேலேய வலிைமயான½. 

எ̇லா¿Åற·களŒ̇ இÌ…½́ ந‰ø பா½கா‡க¿ப„ட½. அதி̇ எ̇லா வைகயான 

ஆÊத·கÓ́ நிர¿ப¿ப„±Ì…த½. இ…த» தயாÜ¿ÅகளŒ‰ ெதாட¯¶சியாக எ·க̈ நகர́ 

எ¿ேபாைதẾ வØட எதிÜைய¶ ச…தி‡க» தயாராகேவ இÌ…த½. 

 

பாரத¯களŒ‰ தைலவா { Êதி̋±ரேர} , இைவ அைன»தி‰ ெதாட¯¶சியாக அ…த நகர́ 

இ…திரனŒ‰ நகர́ ேபாலேவ கா„சி அளŒ»த½. ம‰னா, சா̇வ‰ அைத { அ…நகர»ைத}  

அ¹கிய ேபா½, அ…த வØÌ̋ணØக̈ ம̆Ḯ அ…தக¯களŒ‰ நகர́ ஏ̆Ï‡ ெகா”ட 

øறி¿Åகைள ெவளŒ‡கா„±‡ ெகா̈ளாம̇, யாÌ́ Àைழய×́, அைத வØ„³ 

ெவளŒேயற×́ È±யாத நிைலயØ̇ இÌ…த½. அ…த நகர»தி‰ அைன»½ ெதÌ‡கÓ́, 

திற…த ெவளŒகÓ́, எ”ணØலட·கா யாைனகளாÑ́ øதிைரகளாÑ́ நிர¿ப¿ப„டன. 

 

பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேர, ேபாÜட» தாயாரயØÌ…தவ łர│கÓ‡ø 

உதவØ»ெதாைககÓட‰ œ±ய œலிẾ, உண×¿ ப·கீ³́, ஆÊத·கÓ́, 

ஆைடகÓ́ வழ·க¿ப„டன. அ…த வ łர¯களŒ̇ த·க́ ெகா³‡க¿படாதவ¯க̈ யாÌ́ 

இல¯. œலி‡ெகா³‡க¿படாத யாÌ́ இல¯. க„டாய¿ப³»த¿ப„ட எவÌ́ இல¯. 

பரா‡கிரம»ைத È‰ேப ெவளŒ¿ப³»ததாத யாÌ́ இல¯. தாமைர இைலகைள¿ ேபா‰ற 

க”கைள உைடயவேர { Êதி̋±ரேர} , இ¿ப±ேய ந‰ø தி„டமி„ட¿ப„ட 

ஏ̆பா³களŒனா̇ பா½கா‡க¿ப„ட ½வாரைக ஆஹுகரா̇ (உ‡கிரேசனரா̇) 

கா‡க¿ப„ட½. 

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

*©Íத̨ரவசி‰ மக‰ (சி©பால‰) எ‰னா̇ ெகா̇ல¿ப„டைத‡..... 
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(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

சா̇வனŒ‰ பைடபல»ைத கிÌ̋ண‰ வØவ┃»த̇; கிÌ̋ணனŒ‰ மக‰களான 

சா́ப‰, சாÌேத̋ண‰, பØர»Ếன‰ ஆகிேயா│ சா̇வ¿ பைடகளŒட́ கா„±ய 

வ łர»ைத‡ øறி»½ கிÌ̋ண‰ Êதி̋±ரனŒட́ ெசா̇வ½…. 

 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெதாட¯…தா‰, "ஓ ம‰ன¯ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} ,ெசௗப»தி‰ தைலவ‰ சா̇வ‰,காலா„பைட, 

øதிைர¿பைட ம̆Ḯ யாைனக̈ ெகா”ட ெபÌ́ பைடÊட‰ 

எ·க̈ நகர»ைத ேநா‡கி வ…தா‰! ம‰ன‰ சா̇வனŒ‰ 

தைலைமயØ̇ வ…தநா̇வைக¿ பைடகÓ́ அதிகமான நł̄  ¬̊…த 

சமெவளŒயØ̇ நி‰றன. க̇லைறக̈, ேதவ¯கÓ‡ø 

அ¯¿பணØ»திÌ…த ேகாவØ̇, ÅனŒதமான மர·க̈, எÌ́Å¿ Å̆Ïக̈ 

ஆகியவ̆ைற» தவØ¯»½ ம̆ற இட·களŒ̇ எ̇லா́ அவன½ 

{ சா̇வனŒ‰}  பைடேய நிர́பØயØÌ…த½. (நகர»ைத ேநா‡கி 
ெச̇Ñ́) சாைலக̈ அைன»½́ அ…த¿ பைடகளŒ‰ பØÜ×களா̇ 

த³‡க¿ப„டன. ரகசிய வழிகÓ́ எதிÜகளŒ‰ Èகாமா̇ 

த³‡க¿ப„±Ì…த½. ெகௗரவேர, மனŒத¯களŒ̇ காைளேய 

(Êதி̋±ரேர} , ெசௗப»தி‰ ஆ„சியாள‰ { சா̇வ‰} , 

அைன»½வØதமான ஆÊத·கÓடÃ́, ஆÊத·களŒ̇ நிÅண»½வ́ 

ெகா”டவ¯கÓடÃ́, அட¯…த கா„சி ெகா”ட, ரத·க̈, 

யாைனக̈, பதாைககÓட‰ œ±ய øதிைர¿ பைட,ந̇ல ÈைறயØ̇ œலி 
ெகா³‡க¿ப„ட பலÈ́ அைன»½ ந̆øறிகÓ́ ெகா”ட காலா„பைட 

வ łர│க̈, பறைவகளŒ‰ தைலவைன¿ ேபால (கÌடைன¿ ேபால), அ̆Åதமான ரத·களŒ̇ 

வØ̇Ñட‰ œ±ய ரதவ łர¯க̈ ஆகிேயாÌட‰ பறைவகளŒ‰ ம‰னைன¿ ேபால 

(கÌடைன¿ ேபால) ½வாரைகைய ேநா‡கி வØைரவாக வ…தா‰. 

 

சா̇வனŒ‰ பைடைய‡ க”ட வØÌ̋ணØ øல»தி‰ { யாதவ øல»தி‰}  இைளஞ¯களான 

இளவரச¯க̈, அவ¯கÓ‡ø { சா̇வ பைடயØனÌ‡ø}  நகÌ‡ø ெவளŒேய பதில± 

ெகா³¿ப½ எ‰Ï தł¯மானŒ»தன¯. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , சாÌேத̋ண‰, ச́ப‰, ெபÌ́ 

வ łரனான பØரதிẾன‰ ஆகிேயா¯ கவச́ Ç”³, அைன»½வØத ஆபரண·கÓ́ Ç”³  

த·க̈ ரத·களŒ‰ ஏறி சா̇வனŒ‰ எ”ணØலட·கா வ łர¯கÓட‰ ேமா½வெதன» 

தł¯மானŒ»½ ெச‰றன¯. 

 

சா́ப‰ தன½ வØ̇ைல எ³»½‡ ெகா”³ சா̇வனŒ‰ பைட»தளபதிẾ, 

அைம¶சÌமான ேflமவØÌ»திÊட‰ஆ¯வமாக¿ ேபா¯‡கள»தி̇ ேமாதினா‰. 

பாரத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , அ…த ^ஜா́பவதியØ‰ மக‰ 
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{சா́ப‰}, மைழைய¿ ெபாழியைவ‡ǿ இ…திரைன¿ ேபால, தன½ கைணகைள 

மைழெயன¿ ெபாழி…தா‰. ெபÌ́ பல́வா̂…த ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , பØறø சா̇வ¿ 

பைடகளŒ‰ தளபதியான ேflமவØÌ»தி, அ…த‡ கைணமைழைய, இமய́ ேபால நி‰Ï 

அைசயாம̇ தா·கி‡ ெகா”டா‰. 

 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, ேflமவØÌ»தி, தன½ ப·ø‡ø, த‰ மாய¶ 

ச‡திைய¿ பய‰ப³»தி சா́ப‰ மæ½ பல́வா̂…த கைணகைள¶ சரமாÜயாக¿ 

ெபாழி…தா‰. அ…த மாையயா̇ ஈ¯‡க¿ப„ட சா́ப‰ தன½ பதி̇ 

மாையயா̇ஆயØர‡கண‡கான கைணகைள அவன½ (எதிÜயØ‰) { ேflமவØÌ»தியØ‰}  

ரத»தி‰ மæ½ ெபாழி…தா‰. சா́பனŒ‰ கைணகளா̇ ½ைள‡க¿ப„³, அதிக காய́ 

ெகா”³, தன½ வØைரவான øதிைரயØ‰ உதவØÊட‰ கள»ைத வØ„³ வØலகினா‰ 

{ ேflமவØÌ»தி} . 

 

சா̇வனŒ‰ { ேflமவØÌ»தி}  தłய தளபதி கள»ைத வØ„³ வØலகிய½́, ெபÌ́ பல́ 

வா̂…த ைத»தியனான ேவகவ»என½ மகைன { சா́பைன}  ேநா‡கி வØைர…தா‰. 

ஏகாதிபதிகளŒ̇ சிற…தவேர { Êதி̋±ரேர} , வØÌ̋ணØ øல»ைத» தைழ‡க ைவ‡ǿ 

வ łரனான சா́ப‰, ேவகவ»தி‰ தா‡øதைல¿ ெபாÏ»½ கள»ைத வØடாதிÌ…தா‰. 

ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , øைல‡க È±யா வ łர́ ெகா”ட சா́ப‰, வØைரவாக¶ 

ெச̇Ñ́ ஒÌ கதாÊத»ைத¶ ©ழ̆றி, ேவகவ»தி‰ மæ½ ேவகமாக ஏறி…தா‰. ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , அ…த கதாÊத»தா̇ தா‡ø”ட ேவகவ» சிைத…த ேவ¯கைள‡ 

ெகா”ட கா„±‰ தைலவ‰ {ஆல மர́} வØÕவ½ ேபால தைரயØ̇ வØÕ…தா‰. இ¿ப± 

அ…த¿ ெபÌ́ பல́வா̂…த அ©ரைன» தன½ கதாÊத»தா̇ ெகா‰ற என½ மக‰ 

{ சா́ப‰}  அ…த¿ ெபÌ́பைட‡ø̈ Àைழ…½, அைனவÌடÃ́ ேபாÜ„டா‰. 

 

ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ந‰ø அறிய¿ப„ட தானவÃ́ ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

வ łரÃமான பØவØ…திய‰ ஒÌ ெபÌ́ பல́வா̂…த வØ̇ைல» தா·கி‡ 

ெகா”³, சாÌேத̋ணைன எதி│ெகா”டா‰. ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரேர} , 

சாÌேத̋ணÃ‡ǿ பØவØ…தியÃ‡ǿ இைடயØ̇ நட…த ேபா¯ 

பழ·கால»தி̇ வØ┃»திரÃ‡ǿ வாசவÃ‡ǿ இைடயØ̇ நைடெப̆ற ேபாைர¿ ேபால 

க³ைமயானதாக இÌ…த½! அவ¯களŒÌவÌ́ ஒÌவÌ‡ெகாÌவ¯ த·க̈ கைணகளா̇ 

தா‡கி‡ ெகா”³, ஒÌவைர ம̆றவ¯ ½ைள»½, இÌ ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

சி́ம·கைள¿ ேபால க¯ஜி»½‡ ெகா”±Ì…தன¯. 

 

பØறø ^Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ {சாÌேத̋ண‰}, தன½ வØ̇ நாணØ̇ ெநÌ¿ைப¿ 

ேபால×́ ¬Üயைன¿ ேபால×́ பØரகாசி»த ெபÌ́ ஆÊத́ ஒ‰ைற¿ ெபாÌ»தி தø…த 

ம…திர·கைள உ¶ச┃»½ அத̆ø உயØÌ”டா‡கினா‰. ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரேர} , 

என½ மகனான அ…த ெபÌ́ ேபா¯ வ łர‰ { சாÌேத̋ண‰} , ேகாப»தா̇ எÜ…½, 

பவØ…தியÃ‡ø¶ சவா̇ வØ„³, அ…த ஆÊத»ைத அவ‰ { பØவØ…திய‰}  மæ½ ஏவØனா‰. 

அ…த ஆÊத»தா̇ தா‡ø”ட அ…த தானவ‰, உயØர̆ற சடலமாக‡ கீேழ தைரயØ̇ 

வØÕ…தா‰. பவØ…திய‰ ெகா̇ல¿ப„டைத அறி…த ெமா»த பைடẾ ந³·கிய½. 

 

அ¿ேபா½ சா̇வ‰, நிைன»த இட́ எ·ǿ ெச̇ல‡œ±ய தன½ அழகான ரத»தி̇ 

ேமÑ́ È‰ேனறி வ…தா‰. ெபÌ́ பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட ம‰னா 
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{ Êதி̋±ரேர} , அ¿ப± அழகான ேதÜ̇ வ…த சா̇வைன‡ க”ட ½வாரைகயØ‰ வ łர¯க̈ 

பய»தா̇ ந³·கினா¯க̈. ஆனா̇, øÌ øல»தவேர { Êதி̋±ரேர} , பØர»Ếன‰ 

ெவளŒேய வ…½, ஆன│»த│கÓ‡ø ஊ‡க́ ெகா³»½, "ந³·காதł¯க̈, நா‰ 

ேபா¯ÅÜய¿ேபாவைத¿ பாÌ·க̈. என½ ச‡திைய‡ ெகா”³ ேதேரா³ œ±ய அ…த¶ 

சா̇வைன» த³¿ேப‰. யாதவ¯கேள, இ…த நாளŒ̇, பா́Åக̈ ேபா‰ற கைணகைள 

என½ வØ̇லி̇ இÌ…½ ெவளŒேய̆றி, ெசௗப»தி‰ தைலவனான { சா̇வைன}  இ…த¿ 

Åரவலைன அழி¿ேப‰! அைனவÌ́ உ̆சாக»ேதா³ இÌ·க̈! அ‚சாதł¯க̈! ெசௗப»தி‰ 

தைலவ‰ { சா̇வ‰}  இ‰Ï ெகா̇ல¿ப³வா‰! எ‰Ãட‰ ேமாதிய½́, அ…த 

இழி…தவ‰, தன½ ேதÌட‰ ேச¯…½ அழிைவ¶ ச…தி¿பா‰"  எ‰றா‰. பா”³வØ‰ 

மகேன { Êதி̋±ரேர} , பØர»Ếன‰ இ¿ப± உ̆சாக»½ட‰ ேபசிய½́, யாதவ¿ 

Åரவல¯க̈, வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , கள»திேலேய நி‰Ï, உ̆சாக»½ட‰ ேபா¯ÅÜய» 

ெதாட·கினா¯க̈. 

 

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

- - - - - - - -  

^கிÌ̋ண┃‰  எ„³ மைனவØய│களŒ‰ ெபய│க̈: 

 

1.Ì‡மினŒ, 2.மி»திரவØ…ைத, 3.ச»திைய, 4.ஜா́பவதி, 5.ேராகிணØ, 6.©சீலா, 7.ச»தியபாமா, 

8.ல̶மைன என எ„³ மைனவØய¯ கிÌ̋ணÌ‡ø இÌ…தன¯. 
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பØர»Ếன‰ சா̇வ‰ ேபா│ - வனப│வ́ பøதி 17 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

பØர»ẾனÃ‡ǿ சா̇வÃ‡ǿ இைடயØ̇ நட…த ேபாைர‡ øறி»½ கிÌ̋ண‰ 

Êதி̋±ரÃ‡ø வØவ┃»த̇. 

 

 
 

வா©ேதவ‰ ெதாட¯…தா‰, "பாரத øல»தி‰ காைளேய, யாதவ¯களŒட́ இ¿ப±¿ 

ேபசிய Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ (பØர»Ếன‰) தன½ த·க ரத»தி̇ ஏறினா‰. அவன½ 

{ பØர»Ếன‰}  ேதைர இÕ»½¶ ெச‰ற øதிைரக̈ அ̆Åதமான வைகைய¶ ேச¯…தைவ. 

அ…த» ேதÜ̇ யமைன¿ ேபா‰ற க³ைமÊட‰ திற…த வா̂ உ̈ள மகர́ 

ெபாறி‡க¿ப„ட ெகா± ெபாÌ»த¿ப„±Ì…த½. தைரயØ̇ ஓ³வைத வØட பற¿பைத¿ 

ேபால இÌ‡ǿ øதிைரகÓட‰ அவ‰ { பØர»Ếன‰}  எதிÜைய ேநா‡கி வØைர…தா‰. 

அ…த வ łர‰ அ́பறா»¾ணØ, வா̈ ஆகியவ̆ைற அணØ…½ ெகா”³, வØர̇கÓ‡ø 

ேதா̇ கவச́ Ç”³, மி‰னைல¿ ேபா‰ற பØரகாசமி‡க தன½ வØ̇ைல எ³»½¶ 

©”±னா‰. ெபÌ́ பல»½ட‰ அ…த வØ̇ைல ஒÌ கர»ைதவØ„³ மÏ கர»தி̆ø 

மா̆றி‡ ெகா”³ எதிÜைய அவமதி¿ப½ ேபால, தானவ¯கÓ‡ø ம»தியØÑ́ ெசௗப 

நகர»தி‰ ேபா¯வ łர¯க̈ ம»தியØÑ́ øழ¿ப»ைத ஏ̆ப³»தினா‰. 

 

ேமÑ́ எதிÜைய அவமதி¿ப½ ேபால, ேபா¯‡கள»தி̇ தானவ¯கைள» ெதாட¯…½ 

ெகா‰ற ேபா½, அவ‰ சரெமன» ெதாட¯…½ கைணய±»ததி̇ யாÌ́ சிÏ 

இைடெவளŒையẾ காணவØ̇ைல. அவன½ { பØர»ẾனனŒ‰}  Èக»தி‰ நிற́ 

மாறவØ̇ைல. அவன½ உÏ¿Åக̈ ந³·கவØ̇ைல. அவன½ அ̆Åதமான வ łர»ைத¿ 

பைறசா̆Ḯ வØத»தி̇ அவனா̇ எÕ¿ப¿ப„ட சி́ம க¯ஜைனகைள ம„³ேம ம‡க̈ 
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ேக„டன¯.வாைய அகல வØ┃»திÌ‡ǿ நł│மிÌக́ அைன»½ மæ‰கைளẾ 

வØÕ·øவ½ ேபால, ரத·களŒ̇ சிற…த தன½ ரத»தி‰ ெகா±‡க́ப»தி̇ இÌ…த ெகா±, 

சா̇வனŒ‰ ேபா¯ வ łர¯க̈ இதய·க̈ பய·கர»ைத உண¯…தன¯. ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

எதிÜகைள ெவ„±» த̈Ó́ பØர»Ếன‰, சா̇வனŒட́ ேபா¯ ÅÜய வØÌ́பØ அவனŒட́ 

{ சா̇வனŒட́}  வØைர…½ ெச‰றா‰. 

 

øÌ øல»ைத» தைழ‡க ைவ¿பவேர { Êதி̋±ரேர} , அ…த¿ ேபா¯‡கள»தி̇ தன½ 

வ łர»ைத¿ பைறசா̆றிய பØர»Ếனைன‡ க”³ ேகாப́ ெகா”ட சா̇வனா̇ அ…த¶ 

சவாைல» தா·கி‡ ெகா̈ள È±யவØ̇ைல. எதÜகளŒ‰ நகர·கைள ெவ̇Ñ́ சா̇வ‰, 

ேகாப»தா̇ ெவறிெகா”³, க„ட̆ற ேவக́ ெகா”ட தன½ அழகிய ரத»தி̇ இÌ…½ 

இற·கி, பØர»ẾனனŒட́ ேபா¯ÅÜய» தł¯மானŒ»தா‰. சா̇வÃ‡ǿ, வØÌ̋ணØ 
வ łர│களŒ̇ Èத‰ைமயானவÃ‡ǿ {பØர»ẾனÃ‡ǿ} இைடயØ̇ நட…த ேபா│, 

பழ·கால»தி̇ இ…திரÃ‡ǿ பலி‡ǿ {மஹாபலி‡ǿ} இைடயØ̇ நட…த ேபாைர¿ 

ேபால இÌ¿பைத ம‡க̈ க”டன¯. 

 

வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , த·க»தாலான½́, ெகா±கÓ́, ெகா±‡க́ப·கÓ́, 

அ́பறா»¾ணØகÓ́ ெகா”ட தன½ அழகிய ேதÜ̇ ஏறிய சிற¿Åமி‡கவÃ́ பல́ 

ெபாÌ…தியவÃமான சா̇வ‰ பØர»Ếனைன ேநா‡கி» தன½ கைணகைள அ±‡க» 

ெதாட·கினா‰. பØர»Ếன‰ தன½ கர·களŒ‰ ச‡தியா̇ அட│»தியான கைண 

மைழயா̇ சா̇வைன É±னா‰. பØர»Ếனனா̇ இ¸வள× தா‡க¿ப„³́ ெசௗப»தி‰ 

ம‰ன‰, அவைன¿ ெபாÏ»½‡ ெகா̈ளாம̇, என½ மகைன { பØர»Ếனைன}  ேநா‡கி 
©ட¯வØ„³ எÜẾ ெநÌ¿Å ேபா‰ற கைணகைள அ±»தா‰. 

 

ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , சா̇வனŒ‰ கைணகளா̇ 

½ைள‡க¿ப„ட Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ {பØர»Ếன‰}, ேநர»ைத» தவற வØடா½, எதிÜயØ‰ 

உயØ¯¿பøதி‡ø̈ ÀைழẾ ஆ̆ற̇ ெகா”ட கைணைய அ±»தா‰. என½ 

மகனா̇{பØர»Ếனனா̇} அ±‡க¿ப„ட இறøக̈ ெகா”ட அ…த‡ கைண, 

சா̇வனŒ‰ கவச»ைத» ½ைள»½, இதய»தி̆ø̈ Àைழ…த½. இதனா̇ சா̇வ‰ 

மய‡க́ அைட…½ கீேழ வØÕ…தா‰. வ łரனான ம‰ன‰ சா̇வ‰ உண¯வØழ…½ கீேழ 

வØÕ…தைத‡ க”ட தானவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯க̈ Çமிைய மைற¿ப½ ேபால 

ஓ±¿ ேபானா¯க̈. ÇமியØ‰ தைலவேர { Êதி̋±ரேர} , சா̇வனŒ‰ பைட, ெசௗப»தி‰ 

தைலவனான த·க̈ ம‰ன‰ உண¯வØ‰றி கீேழ வØÕவைத‡ ெகா”³  "ஓ...."  "ஐேயா"  

எ‰Ï ெசா̇லி ஓலமி„டன¯. 

 

øÌ øல»தவேர { Êதி̋±ரேர} , மæ”³́ உண¯ைவ¿ ெப̆ற,ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

சா̇வ‰ எÕ…½, பØர»Ếனைன ேநா‡கி தன½ கைணகைள அ±»தா‰. வ łரÃ́, 

பல́ வா̂…த கர́ ெகா”டவÃமான பØர»Ếன‰, தன½ எதிÜயா̇{சா̇வனா̇} 

ெதா”ைடயØ̇ ½ைள‡க¿ப„³, தள│…½ ேபா̂ தன½ ேத┃̇ இÌ…தா‰. ெபÌ́ 

பல́ வா̂…த ம‰னேர, Ì‡மிணØயØ‰ மகைன‡ { பØர»Ếனைன‡}  காய¿ப³»திய 

சா̇வ‰, சி́ம»ைத¿ ேபால உர‡க க¯ஜி»½, உலக́ ÈÕவைதẾ அ…த¶ ச»த»தா̇ 

நிைற»தா‰! பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , என½ மக‰ {பØர»Ế‰ன} உண│வØழ…த ேபா½, 

அ…த¶ ச…த│¿ப»ைத» தவறவØடாத சா̇வ‰, தா·க È±யாத கைணகைள அவ‰ 

 {பØர»Ếன‰} மæ½ ஏவØனா‰. øÌ øல»தி‰ தைலவா {Êதி̋±ரேர}, இ¿ப± 

எ”ணØலட·கா கைணகளா̇ ½ைள‡க¿ப„ட பØர»Ếன‰, ேபா│‡கள»தி̇ 

அைசவ̆Ï‡ கிட…தா‰. 
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ÅறÈ½கி³த̇ ேகாைழ»தன́ - வனப│வ́ பøதி 18 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

உண│வ̆Ï வØÕ…த பØர»Ếனைன ேதேரா„± கள»ைதவØ„³ ெவளŒேயÏத̇; 

உண│× திÌ́பØய பØர»Ếன‰ ேதேரா„±ைய‡ க±…½ ெகா̈ள̇ 

 

 
 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெதாட¯…தா‰, "ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , சா̇வனŒ‰ 

கைணகளா̇ பØர»Ếன‰ உண¯வØழ…த½́, ேபாÜட வ…திÌ…த வØÌ̋ணØக̈ உ̈ள́ 

உைட…½ ½யர»தி̇ É̊கின¯. அ…த வØÌ̋ணØ øல, அ…தக øல வ łர¯க̈ ½யர»தி̇ ஓ 

எ‰Ḯ ஐேயா எ‰Ḯ அலḮேபா½, எதிÜ¿ பைடயØ̇ ெபÌ́ மகி̊¶சி ஏ̆ப„ட½. 

உண¯வØழ…த பØர»Ếனைன‡ க”ட ேதேரா„±யானதாÌகனŒ‰ மக‰, ேவகமாக 

ெச̇Ñ́ øதிைரகளŒ‰ ½ைணÊட‰ அவைன { பØர»Ếனைன‡}  கள»ைத வØ„³ 

ெவளŒேய ெகா”³ ெச‰றா‰. அ…த» ேத¯ சிறி½ ¾ர́ 

ெச̇வத̆ø̈ேளேய உண│ைவ» திÌ́ப¿ ெப̆ற பØர»Ếன‰,ைககளŒ̇ தன½ 

வØ̇ைல எ³»½‡ ெகா”³ அ…த» ேதேரா„±யØட́, "¬த இன»தி‰ மகேன, நł எ‰ன 

ெச̂½வØ„டா̂? கள»ைத வØ„³ நł ஏ‰ ெவளŒேய ெச̇கிறா̂? ேபா│கள»தி̇ இ½ 

வØÌ̋ணØகளŒ‰ வழ‡கமி̇ைலேய! ¬த மகேன, க³́ ேபா¯ ÅÜẾ சா̇வைன‡ 

க”ட½́ கல·கி¿ ேபானாயா? அ̇ல½ இ¿ேபாைர‡ க”³ உ̈ள́ ஒ±…½ ேபானாயா? 

உன½ மனைத உ”ைமயாக¶ ெசா̇!"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

அத̆ø அ…த» ேதேரா„±, "ஜனா¯»தனÜ‰ மகேன, "நா́ øழ́பவØ̇ைல, அ̇ல½ 

அ¶ச́ எ‰ைன¿ பı±‡கவØ̇ைல. மÏÅற́, ேகசவÜ‰ மகேன, சா̇வைன வ ł̊ »½வ½ 

உன‡ø¶ சிரம́ எ‰Ï நா‰ கÌ½கிேற‰! ஆைகயா̇, ஓ வ łரேன, ெம½வாக நா‰ 

கள»ைதவØ„³ அகÑகிேற‰. அ…த இழி…தவ‰ உ‰ைனவØட பலசாலியாக இÌ‡கிறா‰! 
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ேதÜ̇ இÌ‡ǿ வ łரைன‡ கா¿ப½ ஒÌ ேதேரா„±யØ‰ கடைமயாǿ. நł உண¯வØழ…½ 

ேவÏ இÌ…தா̂. நł”ட ஆÊைள‡ ெகாைடயாக‡ ெகா”டவேன, நł எ‰ைன¿ 

பா½கா¿ப½ ேபால, நா‰ உ‰ைன எ¿ேபா½́ பா½கா‡க ேவ”³́! ேதÜ̇ இÌ‡ǿ 

வ łர‰ எ¿ேபா½́ (அவன½ ேதேரா„±யா̇) கா‡க¿பட ேவ”³́ எ‰பைத நிைன»½¿ 

பா¯»ேத, நா‰ உ‰ைன ெவளŒேய அைழ»½ வ…ேத‰.! ேமÑ́, ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

கர·க̈ ெகா”டவேன, நł தனŒயாளாக இÌ‡கிறா̂, தானவ¯கேளா பலராக 

இÌ‡கி‰றன¯. Ì‡மிணØயØ‰ மகேன { பØர»Ếனேன} , இைதெய̇லா́ சி…தி»½¿ 

பா¯»½, ச”ைடயØ̇ நł அவ¯கÓ‡ø¶ சம́ இ̇ைல எ‰Ï நிைன»½, நா‰ ெவளŒேய 

ெச̇கிேற‰!"  எ‰றா‰. 

 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெதாட│…தா‰, "அ…த» ேதேரா„± இ¿ப±¿ ேபசிய½́, ஓ 

ெகௗரவேர { Êதி̋±ரேர} , மகர»ைத‡ ெகா±யாக‡ ெகா”டவ‰ {பØர»Ếன‰}, "ேதைர» 

திÌ¿Å, ஓ தாÌகனŒ‰ மகேன, மÏப± இைத¿ ேபா̇ ெச̂யாேத; அைத எ¿ேபா½́ 

ெச̂யாேத, ¬தேன, நா‰ உயØÌட‰ இÌ‡ǿேபா½ ச”ைடைய வØ„³ வØலகாேத! 

கள»ைத‡ ைகவØ„³¶ ெச̇பவேனா, "நா‰ உன‡ø அ±ைம" எ‰Ï ெசா̇லி, காலி̇ 

வØÕ…த எதி┃ைய‡ ெகா̇பவேனா அ̇ல½ ெப”ைணேயா, சிÏவைனேயா, 

Èதி│…தவைனேயா, ேதைர இழ…½, ஆÊத·க̈ ஒ±…½, ½யர»தி̇ இÌ‡ǿ 

வ łரைனேயா ெகா̇பவ‰ வØÌ̋ணØ øல மகனாக இÌ‡க È±யா½. நł 
ேதேரா„±களŒ‰ øல»தி̇ பØற…தவ‰. உ‰ ெதாழிலி̇ பயØ̆சி ெப̆றவ‰. 

 

தாÌகனŒ‰ மகேன, ேபா¯‡கள»தி̇ வØÌ̋ணØகளŒ‰ Èைறைமகைள அறி…தவ‰ நł! 
வØÌ̋ணØகளŒ‰ Èைறைமகைள அறி…த நł, ஓ ¬தா, இ¿ேபா½ ெச̂த½ இனŒ 
எ¿ேபா½́ கள»தி̇ இÌ…½ வØலகாதிÌ¿பாயாக! க„³¿ப³»த¿பட È±யாதவÌ́, 

கதனŒ‰ அ”ணÃமான மாதவ¯, நா‰ È½கி̇ காய́ப„³ கல·கி¿ ேபா̂ கள»ைத 

வØ„³ பØ‰வா·கி வ…ேத‰ எ‰பைத‡ ேக̈வØ¿ப„டா̇ எ‰ன ெசா̇வா¯. ேகசவÜ‰ 

அ”ணனான ெபÌ́ பல́ வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவÌ́, நłல நிற ஆைட உ³»தி, 
ம½வா̇ உ”டான மய‡க»½ட‰ இÌ‡ǿ பலேதவ│ {பலராம‰} திÌ́பØ 
வÌ́ேபா½ எ‰ன ெசா̇வா│? ¬தா, ெபÌ́ ேபா¯ வ łரÃ́ மனŒத¯களŒ̇ சி·கமான 

சினŒயØ‰ ேபர‰ { சா»யகி} , நா‰ ேபாÜ̇ இÌ…½ வØலகிேன‰ எ‰பைத‡ 

ேக̈வØ¿ப„டா̇ எ‰ன ெசா̇வா‰? 

 

ேதேரா„±ேய, எ¿ேபா½́ ெவ̆றிவாைக¶ ¬³́ ச́ப‰, க„³¿ப³»த¿பட È±யாத 

சாÌேத̋ண‰, கத‰, சரண‰, அ‡Íர│ ஆகிய ெபÌ́ பல́ வா̂…த கர·கÓ‡ø¶ 

ெசா…த‡கார¯க̈ எ‰னŒட́ எ‰ன ெசா̇வா¯க̈! இ½வைர, என½ நட»ைத‡காக×́ 

வ łர»தி̆காக×́, மÜயாைத‡காக×́, ஆ”ைம‡காக×́ கÌ»தி̇ ெகா̈ள¿ப„±Ì…த 

எ‰ைன, வØÌ̋ணØ øல வ łர¯களŒ‰ மைனவØமா¯, தா·க̈ ஒÌவÌ‡ெகாÌவ¯ 

ச…தி»½‡ ெகா̈Ó́ ேபா½, எ‰ைன‡ øறி»½ எ‰ன ேபசி‡ ெகா̈வா¯க̈? 

அவ¯க̈, ேபா│‡கள»ைத வØ„³ இ·ேக வ…திÌ‡ǿ இ…த¿ பØர»Ếன‰ ஒÌ 

ேகாைழ!அவÃ‡ø ஐேயா! எ‰ேற ெசா̇வா¯க̈. ந‰றாக¶ ெச̂தா̂ எ‰Ï அவ¯க̈ 

ெசா̇லேவ மா„டா¯க̈. நா‰ இக̊¶சி‡ǿ பÜகசி¿Å‡ǿ ஆளானா̇, ஓ ¬தா, 

அைதவØட நா‰ சாவேத ேம̇! 
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ஆைகயா̇, இ‰ÃெமாÌ Èைற கள»ைதவØ„³ ெவளŒேயறாேத!என‡ø¿ ெபாÏ¿ைப‡ 

ெகா³»½வØ„³, ம½ைவ‡ ெகா‰றவரான {ம½¬தன│} ஹ┃, பாரத சி·க»தி‰ 

{Êதி̋±ர┃‰} ேவ̈வØ‡ø¶ ெச‰றிÌ‡கிறா│! ஆைகயா̇, எ‰னா̇ அைமதியாக 

இÌ‡க È±யா½! ஓ ¬தா, வ łர́ ெகா”ட கிÌதவ¯ம¯ சா̇வைன எதி¯»½ வ…தேபா½, 

நா‰ சா̇வைன» த³»½ நிÏ»½ேவ‰ எ‰Ï அவைர நிÏ»திேன‰. ஹிÌதிகÜ‰ 

மகனான அவÌ́ எ‰ைன¿ Åக̊…½வØ„³ ெச‰Ï வØ„டா¯! இ¿ப± 

ேபா¯‡கள»ைதவØ„³ ெவளŒேயறினா̇, அ…த ெபÌ́பல́ வா̂…த ேபா¯வ łரÜட́ 

{ கிÌதவ¯மÜட́} , அவைர¶ ச…தி‡ǿேபா½ எ‰ன ெசா̇ேவ‰? க„³¿ப³»த¿பட 

È±யாதவÌ́, ெபÌ́பல́ வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவÌ́, ச·ø, ச‡கர́, 

கதாÊத́ ஆகியவ̆ைற¶ ©ம¿பவÌமான அ…த தாமைர இத̊ ேபா‰ற க” 

ெகா”டவÜட́ {கிÌ̋ண┃ட́} நா‰ எ‰ன ெசா̇ேவ‰? 

 

சா»யகி, பலேதவ│, ம̆Ḯ பØற வØÌ̋ணØ, அ…தக øல»ைத¶ ேச¯…தவ¯க̈ எ‰ைன¿ 

ெபÌைமயாகேவ எ¿ேபா½́ ெசா̇வ¯! அவ¯கÓ‡ெக̇லா́ நா‰ எ‰ன ெசா̇ேவ‰? 

¬தேன, ேபா¯‡கள»ைத வØ„³ அக‰Ï, È½கி̇ கைணகளா̇ ஏ̆ப„ட காய»½ட‰, 

நா‰ உ‰னா̇ ெவளŒேய ெகா”³ ெச̇ல¿ப„டா̇, எ‡காரண́ ெகா”³́ எ‰னா̇ 

உயØ¯வாழ È±யா½! ஆைகயா̇, தாÌகனŒ‰ மகேன, வØைரவாக» ேதைர» திÌ¿Å. 

ேபராப»தி̇ œட இனŒேம̇ இ¿ப±¶ ெச̂யாேத. ¬தா, ேகாைழ¿ ேபால ஓ±¶ ெச‰Ï, 

È½கி̇ { எதிÜகளŒ‰}  கைணகளா̇ ½ைள‡கப³́ அள×‡ø நா‰ வாழ 

வØÌ́பவØ̇ைல. ¬த மகேன, ேபா¯‡கள»தி̇ இÌ…½ ேகாைழ ேபால நா‰ ஓ³வைத நł 
எ¿ேபாதாவ½ பா¯»திÌ‡கிறாயா? தாÌகனŒ‰ மகேன, நா‰ ேபாÜ̇ ஆ¯வ́ ெகா”³, 

ேபா¯»தாக́ தணØயாம̇ இÌ‡ǿேபா½ கள»ைத‡ ைகவØ³வைத நł 
ெச̂யலாகா½!ஆைகயா̇, கள»தி̆ø» திÌ́பØ¿ ேபா!" எ‰றா‰ {பØர»Ếன‰}. 
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சா̇வைன வ ł̊ »திய பØர»Ếன‰ - வனப│வ́ பøதி 19 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

உண│× திÌ́பØய பØர»Ếனைன» ேதேரா„±, மæ”³́ கள»தி̆ø இ„³¶ ெச̇ல̇; 

சா̇வைன பØர»Ếன‰ வ ł̊ »½த̇... 

 

 
 

வா©ேதவ‰ ெதாட¯…தா‰, "இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ¬தøல மக‰ {ேதேரா„±}, பல́ 

ெபாÌ…தியவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானபØர»ẾனனŒட́ இனŒைமயான வா¯»ைதகளŒ̇ 

வØைர…½ மÏெமாழி œறினா‰. அவ‰, "ஓ Ì‡மிணØயØ‰ மகேன { பØர»Ếனேன} , 

ேபாÜ̇ வØÌ̋ணØகளŒ‰ Èைறைமகைள அறி…த நா‰, கள»தி̇ øதிைரகைள 

வழிநட»த அ‚சவØ̇ைல. இைத» தவØர ேவÏ எ½×மி̇ைல! ஆனா̇, நł”ட ஆÊ̈ 

அÌள¿ப„டவேன { பØர»Ếனா} , ேபாÜ̇ ேதைர வழிநட»½பவ¯கÓ‡ø, அ…த» ேதÜ̇ 

இÌ‡ǿ ேபா¯வ łரைன எ‰ன ெச̂தாவ½ கா‡க ேவ”³́ எ‰Ï 

ெசா̇லி»தர¿ப³கிற½! நłẾ மிக×́ தா‡க¿ப„³ இÌ…தா̂. சா̇வனŒ‰ கைணகளŒ̇ நł 
மிø…த காய·கைள அைட…திÌ…தா̂. ேமÑ́ ஓ வ łரேன, நł உண¯ைவ இழ…திÌ…தா̂. 

ஆைகயா̇, நா‰ கள»தி̇ இÌ…½ வØலக ேவ”±யØÌ…த½! ஆனா̇, ச»வத¯களŒ‰ 

தைலவேன, இ¿ேபா½ நł உண│ைவ அைட…½வØ„டா̂. ஆைகயா̇, ேகசவÜ‰ மகேன, 

øதிைரகைள வழிநட»½வதி̇ என‡கிÌ‡ǿ திறைமைய இ¿ேபா½ பா¯! நா‰ 

தாÌகரா̇ ெபற¿ப„³, ந̇ல பயØ̆சி அளŒ‡க¿ப„³̈ேள‰. நா‰ இ¿ேபா½, 

ெகா”டாட¿ப³́ சா̇வ¿ பைடயØ‰ அணØவø¿ைப அ¶சமி‰றி ஊ³ÌவØ¶ 

ெச̇ேவ‰!" எ‰றா‰. 

 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெதாட¯…தா‰, "வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , இைத¶ ெசா‰ன அ…த» 

ேதேரா„±, க±வாள»தி‰ வாைர இÕ»½, øதிைரகைள வØைரவாக ேபா¯‡கள»தி̆ø 

நட»தினா‰. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , சா„ைடயா̇ அ±‡க¿ப„³́, க±வாள·களா̇ 

இÕ‡க¿ப„³ ெச‰ற அ…த அ̆Åதமான øதிைரக̈ வைளவாக×́, ஒேர மாதிÜயாக×́, 

ஒேர மாதிÜயாக இ̇லாமÑ́, வல½Åறமாக×́ இட½ Åறமாக×́ அழகான 

அைச×கÓட‰, கா̆றி̇ பற¿பைத¿ ேபால ெச‰றன. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ைக 

லாவக́ ெகா”ட தாÌக‰ மகனŒ‰ ேநா‡க»ைத அறி…த அ…த‡ øதிைரக̈, மிø…த 
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ச‡திÊட‰, தைரயØ̇ த·க̈ øள́Åகைள¿ பதி‡காம̇ ெச̇வ½ ேபால» ெதÜ…த½! 

அ…த மனŒத¯களŒ̇ காைள { ேதேரா„±} , எளŒதாக சா̇வனŒ‰ ேசைனைய¶ ©̆றி 
வ…தைத‡ க”டவ¯க̈ மிø…த ஆ¶சÜய́ ெகா”டன¯. 

 

பØர»ẾனனŒ‰ திறமி‡க ெசயைல» தா·கி‡ ெகா̈ள È±யாத ெசௗப»தி‰ தைலவ‰ 

{ சா̇வ‰} , உடேன É‰Ï கைணகைள» தன½ எதிÜயØ‰ ேதேரா„± மæ½ அ±»தா‰! 

எனŒÃ́, அ…த» ேதேரா„±, அ…த‡ கைணகளŒ‰ ேவக»ைத‡ øறி»½ எ…த ல„சியÈ́ 

ெச̂யாம̇ ெதாட¯…½ வல¿Åறமாக¶ ெச‰றா‰. வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , பØறø அ…த 

ெசௗப»தி‰ தைலவ‰ { சா̇வ‰} , Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ {பØர»Ếன‰} மæ½ ப̇ேவÏ 

வைகயான ஆÊத·கைள ஏவØனா‰! ஆனா̇ அ…த எதிÜகைள‡ ெகா̇Ñ́ வ łரனான 

Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ { பØர»Ếன‰} , தன½ ைக லாவக»ைத சிÏ Å‰னைகயா̇ 

ெவளŒ‡கா„±, அ…த ஆÊத·க̈ அவைன ெநÌ·ǿ È‰னேர அவ̆ைற» 

½”டா‡கினா‰. பØர»Ếனனா̇ கைணக̈ ½”±‡க¿ப„டைத‡ க”ட ெசௗப»தி‰ 

தைலவ‰, அ©ர மாையைய அறி…தவனாதலா̇, அவ̆றி‰ ½ைண ெகா”³ 

அட¯»தியான கைண மைழைய¿ ெபாழி…தா‰. த‰ைன ேநா‡கி அ±‡க¿ப„ட 

அ…த வலிைமவா̂…த ைத»திய ஆÊத·கைள» தன½ பØர́ம ஆÊத»ைத‡ ெகா”³ 

பல ½”³களா‡கினா‰. பØறø பØர»Ếன‰ பØற ம‰ன¯களŒ‰ இறø ெகா”ட 

கைணகைள அ±»தா‰. 

 

அ…த ைத»தியனா̇ அ±‡க¿ப„ட இர»த́ ø±‡ǿ கைணகைள வØல‡கி, அவைன» 

{ சா̇வைன»}  தைலயØÑ́, மா¯பØÑ́, Èக»திÑ́ அ±»தா‰. அதனா̇ ஏ̆ப„ட 

காய·களா̇சா̇வ‰ உண│வØழ…½ கீேழ வØÕ…தா‰. பØர»Ếனனா̇ கைணகளா̇ 

காÜய வாத́ ெகா”ட அ…த¶ சா̇வ‰ கீேழ வØÕ…த ேபா½, Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ 

{ பØர»Ếன‰} , அவைன { சா̇வைன}  ேநா‡கி, எ…த எதிÜையẾ அழி‡ǿ ேவெறாÌ 

கைணைய¿ ெபாÌ»தி øறி பா¯»தா‰. அைன»½ தச¯ஹ¯களாÑ́ வழிபட¿ப³வ½́, 

©ட¯ வØ„³ எÜẾ ெநÌ¿Å ேபா‰ற½́, க³́ வØஷ́ க‡ǿ பா́Å ேபா‰ற½மான 

அ…த‡ கைணைய‡ க”³, அ…த ஆகாயேம "ஓ" , "ஐேயா"  எ‰ற½ ேபால இÌ…த½. 

 

பØறø கÌÙல» தைலவைன» (øேபரைன») தைலைமயாக‡ 

ெகா”ட இ…திர‰ Èத̆ெகா”ட அைன»½ ேதவ│கÓ́,நாரதைரẾ, ெபÌ́ ேவக́ 

ெகா”ட வாÊ» ேதவைனẾ அÃ¿பØனா│க̈. அ…த இÌவÌ́ Ì‡மிணØயØ‰ மகைன 

{ பØர»Ếனைன}  அ¹கி, ேதவ¯க̈ அÃ¿பØய ெச̂திைய¶ ெசா̇லி, "வ łரேன, ம‰ன‰ 

சா̇வ‰ உ‰னா̇ ெகா̇ல¿பட‡œடா½! அ…த‡ கைணைய வØல‡கி‡ ெகா̈. ேபாÜ̇ 

உ‰னா̇ அவைன‡ ெகா̇ல இயலா½! அ…த‡ கைணயா̇ ெகா̇ல¿பட È±யாத, 

அத‰ ச‡திைய» தா·க‡ œ±ய மனŒத‰ யாÌமி̇ைல. வலிைமÊ̈ள கர́ 

ெகா”டவேன,ேதவகியØ‰ மகனான கிÌ̋ணனŒ‰ ைகயா̇ அவ‰ இற‡க ேவ”³́ 

எ‰Ï ெபÌ́பைட¿பாள│ {பØர́மா} வØதி»திÌ‡கிறா│. அ½ ெபா̂யாக‡ 

œடா½!" எ‰றன¯. இத‰ காரணமாக பØர»Ếன‰ கைணகளŒ̇ சிற…த அ…த‡ கைணைய 

தன½ வØ̇லி̇ இÌ…½ பØர»Ếன‰ மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰ எ³»½, தன½ 

அ́பறா»¾ணØயØ̇ திÌ́ப ைவ»தா‰. பØறø, ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர 

{ Êதி̋±ரேர} , அ…த வலிைம வா̂…த சா̇வ‰, பØர»ẾனனŒ‰ கைணகளா̇ 

தா‡ø”³, இதய́ ஒ±…½, வØைரவாக ெச‰Ï வØ„டா‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , 

அ…த» தłய சா̇வ‰, வØÌ̋ணØகளா̇ இ¿ப±» தா‡க¿ப„³, வØைலÊய¯…த 

உேலாக·களா̇ ஆன தன½ ேதÜ̇ ஏறி,½வாரைகைய வØ„³ வான»தி̇ ஏறி 
ெவளŒேயறினா‰. 
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சா̇வÃட‰ கிÌ̋ண‰ Å┃…த ேபா│ - வனப│வ́ பøதி 20 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

½வாரைக திÌ́பØய கிÌ̋ண‰ சா̇வைன» ேத± பல நா³கைள‡ கட…½ ெச‰Ï 

அவைன‡ க”டைட…½ அவÃட‰ Ê»த́ Å┃…த½; 

 

 
 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெசா‰னா‰, "சா̇வ‰ அன│»த│களŒ‰ நகர»ைதவØ„³ 

ெச‰ற பØறø, உம½ ெபÌ́ ராஜ¬ய ேவ̈வØைய È±»த½́ நா‰ அ·ø ெச‰ேற‰! 

அ·ேக ெச‰ற½́ ½வாரைக தன½ ஓளŒைய இழ…திÌ¿பைத‡ க”ேட‰. ெபÌ́ 

ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரேர} , அ·ேக ேவத உ¶சÜ¿Åக̈ ம̆Ḯ ேவ̈வØ ஆகியவ̆றி‰ 

ஒலி ேக„கவØ̇ைல. அ̆Åதமான ம·ைகய¯ த·க̈ ஆபரண·கைள இழ…திÌ…தன¯. 

ேதா„ட·க̈ அழகிழ…½ இÌ…தன. இ‡கா„சிகளா̇ அ¶சÈ̆ற நா‰,ஹிÌதிகனŒ‰ 

மகனŒட́ {கிÌதவ│மனŒட́}, "மனŒத¯களŒ̇ Åலி ேபா‰றவேன, வØÌ̋ணØகளŒ‰ 

நகர»தி̇ இÌ‡ǿ ஆ”கÓ́ ெப”கÓ́ ½யÌ̆Ï இÌ‡கி‰றன¯?"  எ‰Ï 

ேக„ேட‰. ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவேர { Êதி̋±ரேர} , இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட 

ஹிÌ»திகனŒ‰ மக‰ (கிÌதவ¯ம‰), நகர»தி‰ மæதான சா̇வனŒ‰ பைடெய³¿ைபẾ, 

அவ‰ திÌ́பØ¶ ெச‰றைதẾ வØவரமாக» ெத┃வØ»தா‰. 

 

பாரத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , இைவ அைன»ைதẾ ேக„ட நா‰, 

சா̇வைன‡ ெகா̇ல என½ மனதி̇ தł¯மானŒ»ேத‰. பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேர, 

ø±ம‡கைள ஊ‡க¿ப³»தி, ம‰ன│ ஆஹுக┃டÈ́, அனக½…½பØயØடÈ́, வØÌ̋ணØ 
øல»தி‰ தைலைம வ łர│களŒடÈ́, "யாதவ¯களŒ̇ காைளகேள, நா‰ சா̇வைன‡ 

ெகா̇ல¿ ேபாகிேற‰ எ‰பைத அறி…½, நł·க̈ அைனவÌ́ வØழி¿Åட‰ இ…த 

நகர»திேலேய இÌ·க̈. அவைன { சா̇வைன‡}  ெகா̇லாம̇ நா‰ ½வாராவதி 
நகர»தி̆ø» திÌ́பமா„ேட‰. சா̇வÃ‡ǿ, வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன 

அவன½ ேதÌ‡ǿ அழிைவ ஏ̆ப³»திவØ„³ நா‰ உ·களŒட́ வÌகிேற‰. பைகவÌ‡ø 

அ¶ச»ைத ஏ̆ப³»½́ இ…த ½…½பØ { ேபா¯ இைச வா»திய́} , œ¯ைம, ந³»தர ம̆Ḯ 

சம ©வர·களŒ̇ அ±‡க¿பட„³́" , எ‰Ï ெசா‰ேன‰. 
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பாரத øல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரேர} , எ‰னா̇ இ¿ப±» ெதாட¯…½ 

ஊ‡க¿ப³»த¿ப„ட அ…த வ łர¯க̈ மகி̊¶சியாக எ‰னŒட́, "ெச‰Ï பைகவ¯கைள‡ 

ெகா̇Ñ·க̈"  எ‰றன¯. இ¿ப± மகி̊¶சி நிைற…த அ…த வ łர¯களŒட́ இÌ…½ 

வா̊»½கைள¿ ெப̆Ï, அ…தண¯கைள அதி¯̋டமான வா¯»ைதகைள‡ œற ைவ»½, 

மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ { அ…தண¯களŒ̇}  சிற…தவ¯கைளẾ சிவைனẾ 

வண·கி,ைசவØய́, ©‡┄வ́ எ‰ற øதிைரகைள என½ ேத┃̇ 

Ç„±,ேத¯¶ச‡கர·களŒ‰ ஒலியா̇ அ…த இட»ைதேய நிைற»½, ச·øகளŒ̇ 

சிற…த ச·கான பா‚சஜ‰ய»ைத ஊதி‡ெகா”³ெவளŒேய ெச‰ேற‰. 

 

ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய, ச…ேதக»தி̆கிடமி̇லா½ ெவ̆றியைடẾ 

என½ நா̇வைக¿ பைடÊட‰ நா‰ கிள́பØேன‰. மர·களா̇ கிÝட́ ¬„ட¿ப„³, 

நł̄ »ேத‡க·களாÑ́, ஓைடகளாÑ́ நிர́பØய பல நா³கைளẾ மைலகைளẾ கட…½, 

கைடசியாக மா¯திகாவ¯த́ எ‰ற நா„ைட அைட…ேத‰. அ·ேக, மனŒத¯களŒ̇ Åலி 
ேபா‰றவேர { Êதி̋±ரேர} , வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன தன½ ேதÌட‰ 

சா̇வ‰ சÈ»திர»தி‰ அÌகி̇ ெச‰Ï ெகா”±Ì…ததாக‡ ேக̈வØ¿ ப„³ அவைன» 

ெதாட¯…½ ெச‰ேற‰. 

 

எதிÜகைள‡ ெகா̇பவேர { Êதி̋±ரேர} , அைலக̈ ெகா”ட ஆழமான கடÑ‡ø 

ம»தியØ̇ சா̇வ‰ வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன தன½ ேதÌட‰ இÌ…தா‰. 

Êதி̋±ரேர, ¾ர»தி̇ இÌ…ேத எ‰ைன‡ க”ட அ…த» தłய ஆ‰மா, எ‰ைன» 

ெதாட¯…½ ேபாÌ‡ø அைழ»½‡ ெகா”±Ì…தா‰. என½ வØ̇லி̇ இÌ…½ Åற¿ப„ட 

ேவகமாக ெச‰Ï ½ைள‡க‡œடய என½ கைணக̈ அவன½ ேதைர அைடயவØ̇ைல. 

இதனா̇ நா‰ மிø…த ேகாபமைட…ேத‰. 

 

ம‰னா, ைத»தியனŒ‰ மகÃ́ பாவØÊமான அ…த க„³¿ப³»த È±யாத ச‡தி 
ெகா”டவ‰ { சா̇வ‰} , அவன½ ப·ø‡ø ஆயØர‡கண‡கான கைணகைள ஊ̆Ï ேபால 

எ‰ைன ேநா‡கி அ±»½‡ ெகா”±Ì…தா‰. பாரதேர, என½ வ łர¯க̈ மæ½́, என½ 

ேதேரா„± மæ½́, என½ øதிைரக̈ மæ½́ கைணகைள மைழெயன¿ ெபாழி…தா‰. அ…த‡ 

கைணகைள‡ øறி»½‡ கÌதி¿ பாராம̇ நா·க̈ ெதாட¯…½ ேபாÜ„ேடா́. 

பØறø சா̇வைன» ெதாடÌ́ வ łர│க̈ எ‰ைன ேநா‡கி ேநர±யாக ஆயØர́ 

கைணகைள அ±»தன│. அ©ர│க̈, என½ øதிைரகைளẾ, என½ ேதைரẾ, 

தாÌகைனẾ உயØைர» ½ைள»½¿ பறி‡கவ̇ல கைணகளா̇ É±ன│. 

 

 
பர©ராம│ ெகா³»த ஆÊத அறிவØய̇ 

ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , ஆÊத·களŒ̇ மனŒத ச‡தி‡ø அ¿பா̆ப„ட 

நிÅண»½வ»ைத¿ ெப̆ற நாÃ́ப»தாயØர‡கண‡கான கைணகைள ம…திர·கைள 
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உ¶ச┃»½ அ±»ேத‰! வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன அ…த ேத¯ வான»தி̇ 

இர”³ ைம̇கÓ‡ø அ¿பா̇ இÌ…த ேபா½, அைத என½ ½Ì¿Åகளா̇ காண 

È±யவØ̇ைல. ஆைகயா̇ அவ¯க̈ எ‰ைன த·க̈ க¯ஜைனகளா̇ ஊ‡க¿ப³»திẾ 

ைக»த„±‡ ெகா”³́ ெவḮ பா¯ைவயாள¯களாக ம„³ேம இÌ‡க È±…த½. என½ 

ைக ÀனŒயா̇ வØட¿ப„ட கைணக̈ அைன»½́ தானவ¯களŒ‰ உடலி̇ Ç¶சிகைள¿ 

ேபால ஊ³ÌவØன. 

 

வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன அ…த» ேதÜ̇ இÌ…½ ஓல́ எÕ…த½. œ┃ய 

கைணகளா̇ தா‡ø”டவ│க̈ அ…த¿ ெபÌ́ சÈ»திர»தி‰ நłÌ‡ø̈ 

வØÕ…தன│. த·க̈ கர·கைளẾ இழ…தவ¯கÓ́, கÕ»½கைள இழ…½ தைலயØ̇லாத 

È”ட·களŒ‰ வ±வ»தி̇ இÌ…தவ¯கÓ́ ெபÌ́ ஓலமி„³ வØÕ…தன¯. அ¿ப± 

அவ¯க̈ வØṌேபாேத, அ…த¶ சÈ»திர»தி‰ நłÜ̇ வா̊…த வØல·øகளா̇ 

வØÕ·க¿ப„டன¯. பØறø நா‰ நłÜ̇ இÌ…½ ெப̆ற½́, தாமைர» த”³ ேபால 

அÌ̈நிைற…த½́, பா̇ ேபா‰ற ெவ”ைம ெகா”ட½́, மகர…த மலைர¿ Kunda{  

Fl ower }  ேபால×́, நிலைவ¿ ேபால×́, ெவ̈ளŒைய¿ ேபால×́ 

இÌ…த பா‚சஜ‰ய»ைத பலமாக ஊதிேன‰. 

 

வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன ேதைரÊைடய சா̇வ‰, தன½ வ łர│க̈ 

வØÕவைத‡ க”³, மாையயØ‰ உதவØÊட‰ ேபா│Å┃ய» ெதாட·கினா‰. அவ‰ 

ெதாட¯¶சியாக எ‰ைன ேநா‡கி கதாÊத·கைளẾ, கல¿ைபகைளẾ, இறø ெகா”ட 

கைணகைளẾ, ஈ„±கைளẾ, ேபா¯‡ேகாடÜகைளẾ, வா„கைளẾ, ஈ„±ைகள¿ 

ேபா‰ற கைணகைளẾ, இ±கைளẾ, ©Ì‡ø கயØÏகைளẾ, அகலமான 

வா„கைளẾ, பı¿பா̂களŒ̇ இÌ…½ ேதா„டா‡கைளẾ bul l et s f rom barrel s{   } , 

த”ட·கைளẾ, ஏ×கைணகைளẾ அ±»தா‰. எ‰ைன ேநா‡கி அவ¯கைள 

வரைவ»த நா‰, ெவøவØைரவாக அவ¯கைள பதி̇ மாையயா̇ அழி»ேத‰. தன½ 

மாையக̈ பலன̆Ï¿ ேபாவைத‡ க”ட அவ‰ {சா̇வ‰}, மைல¶சிகர·கைள 

எ³»½¿ ேபா│Å┃ய ஆர́பØ»தா‰. 

 

பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , அ·ேக இÌÓ́ ஒளŒẾ மாறி மாறி 
வ…தன. தி²ெரன நா̈ இÌ”டதாக×́ அழகானதாக×́ இÌ…த½. 

தி²ெரன ெவ¿பமாக×́, தி²ெரன øளŒ¯¶சியாக×́ 

இÌ…த½. அ·ேக நில‡க┃, சா́ப̇ ம̆Ḯ கைணகளŒ‰ மைழ 

ெபாழி…தன. இ¿ப± ஒÌ மாையைய உ”டா‡கிய அ…த எதிÜ 

எ‰Ãட‰ ேபாÜ„³‡ ெகா”±Ì…தா‰. அைத உÏதி ெச̂த நா‰, 

பதி̇ மாையயா̇ È‰ வ…த மாையைய அழி»ேத‰. சÜயான 

ேநர»தி̇ ©̆றிÑ́ நா‰ கைணகளŒ‰ மைழைய¿ ெபாழி…ேத‰. வலிைமமி‡க ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , பØறø வான»தி‰ மாட́ ÁÏ ¬Üய‰கைள உைடய½ ேபால×́, ÁÏ 

ச…திர‰க̈ உைடய½ ேபால×́, ஆயØர́ ப»தாயØǗ ந„ச»திர·கைள உைடய½ 

ேபால×́ கா„சியளŒ»த½. அ½ இரவா அ̇ல½ பகலா எ‰பைத யாராÑ́ நி¯ணய́ 

ெச̂ய È±யவØ̇ைல. கல‡கமைட…த நா‰, என½ வØ̇லி‰ நாணØ̇ பØர•ஞாÊத»ைத¿ 

{ பØர•ஞா̨திர»ைத¿}  ெபாÌ»திேன‰. ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , அ…த ஆÊத́, 

பÌ»தி¶ ெசதி̇களாக மாறி கா̆றா̇ இÕ»½¶ ெச̇ல¿ப„ட½! È±வØ̇ ஒÌவÜ‰ 

உட̇ ம„³́ மæ”±Ì¿பத̆காக‡ கண‡கி„ட½ ேபால அ·ேக ெபÌ́ ேபா¯ நட…த½. 

ஏகாதிபதிகளŒ̇ சிற…தவேர { Êதி̋±ரேர} , ஒளŒ மæ”ட½́, மæ”³́ நா‰ எதிÜÊட‰ 

ேபாÜ„ேட‰. 
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(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

சா̇வÃட‰ கிÌ̋ண‰ Å┃…த ேபா│; வ©ேதவ│ மா”டா│ எ‰Ï ஆஹூக│ 

கிÌ̋ணÃ‡ø ெச̂தி அÃ¿Åவ½; வானŒ̇ இÌ…த சா̇வ‰ ேத┃̇ இÌ…½ 

வ©ேதவ│ வØÕவ½; இைத‡ க”ட கிÌ̋ண‰ மய‡கமைடவ½... 

 

 
 

வா©ேதவ‰ ெசா‰னா‰, "மனŒத¯களŒ̇ Åலி ேபா‰றவேர{Êதி̋±ரேர}, என½ ெபÌ́ 

எதி┃யான ம‰ன‰ சா̇வ‰,இ¿ப±¿ ேபா¯‡கள»தி̇ எ‰னŒட́ ேபாÜ„³, மæ”³́ 

வான»தி̇ எṌபØனா‰. வலிைமவா̂…த ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரேர} , ெவ̆றியØ‰ மæ½ 

இÌ‡ǿ வØÌ¿ப»தா̇ உ…த¿ப„³, அ…த» தłயவ‰ எ‰மæ½ சதா‡னŒகைளẾ, ெபÌ́ 

கதாÊத·கைளẾ, எÜẾ ஈ„±கைளẾ, கன»த த”ட·கைளẾ வ łசினா‰. அ…த 

ஆÊத·க̈ வான»தி̇ வÌ́ேபாேத, நா‰ என½ ேவகமான கைணகளா̇ த³»½, 

அைவ எ‰னŒட́ வÌ́ È‰ேப அவ̆ைற இர”³ É‰Ï ½”³களா‡கிேன‰. 

அதனா̇ வான»தி̇ ெபÌ́ ச»த́ இÌ…த½. சா̇வ‰, தாÌகைனẾ, என½ 

øதிைரக̈ ம̆Ḯ ேதைரẾ Á̆Ï‡கண‡கான ேந│‡கைணகளா̇ É±னா‰. 

 

வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , பØறø, தாÌக‰ {ேதேரா„±} மய·ǿ È‰Å எ‰னŒட́ ெதளŒவாக, 

"சா̇வனŒ‰ கைணகளா̇ தா‡ø”ட பØறǿ நா‰ கள»தி̇ நி̆கிேற‰ எ‰றா̇, அ½ 

என½ கடைம எ‰பதா̇ தா‰. ஆனா̇, { ேமÑ́}  அ¿ப±¶ ெச̂ய இயலாதவனாக 

இÌ‡கிேற‰. என½ உட̇ பலவ łனமைட…½வØ„ட½"  எ‰றா‰. என½ ேதேரா„±யØ‰ 

ப┃தாபகரமான வா│»ைதகைள‡ ேக„³, நா‰ அவைன¿ பா¯»ேத‰. அவ‰ { ேதேரா„± 

தாÌக‰}  கைணகளா̇ Å”ணாகியØÌ…தா‰. பா”³வØ‰ மக‰களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , அவன½ மா¯Åகேளா, தைலேயா, உடேலா, 

கர·கேளா, அ́Åகளா̇ மைற‡க¿படாம̇ இ̇ைல. அ…த‡ கைணகளா̇ உ”டான 

Å”களŒ̇ இÌ…½ இர»த́ ஒÕகி‡ெகா”ேட இÌ…த½. மைழயØ̇ ÈÕ‡க நைன…த 

சிவ…த ©”ணா́Å மைல எ¿ப± இÌ‡øேமா அ¿ப± அவ‰ இÌ…தா‰. வலிைமமி‡க 

கர·க̈ ெகா”டவேர { Êதி̋±ரேர} , இ¿ப±¿ ேபா¯‡கள»தி̇ சா̇வனŒ‰ கைணகளா̇ 

½ைள‡க¿ப„³, ைககளŒ̇ க±வாள‡ கயØ̆ைற¿ ப̆றியØÌ…த என½ சாரதி‡ø நா‰ 

உ̆சாகÉ„±ேன‰. 
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பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , அ…த ேநர»தி̇, ½வாரைகயØ̇ தன½ வ ł„ைட ைவ»திÌ‡ǿ 

ஒÌ øறி¿பØ„ட மனŒத‰ என½ ேதÌ‡ø ேவகமாக வ…½, ஒÌ 

ந”பைன¿ேபா̇, ஆஹுக│ெசா̇லியÃ¿பØய ெச̂திைய¶ ெசா‰னா‰. அவ‰ 

ஆஹுகÜ‰ பணØயா„களŒ̇ ஒÌவ‰ ேபால» ெதÜ…தா‰. ேசாக»½ட‰, ½யரா̇ 

உைட…த øரÑட‰ அவ‰ "வ łரேர { கிÌ̋ணேர} ,½வாரைகயØ‰ தைலவ│ 

ஆஹுக‰ உம‡ø சில வா¯»ைதகைள¶ ெசா̇லி அÃ¿பØயØÌ‡கிறா¯. ேகசவேர 

{ கிÌ̋ணேர} , உம½ த…ைதயØ‰ ந”ப¯ எ‰ன ெசா̇லியÃ¿பØயØÌ‡கிறா¯ எ‰பைத‡ 

ேகÓ́, "வØÌ̋ணØ øல»தி‰ மகேன { கிÌ̋ணேன} , க„³¿ப³»த¿பட È±யாதவேன, 

நł இ̇லாத ேபா½, இ‰Ï சா̇வ‰ ½வாரைக‡ø வ…½, பலா»காரமாக வ©ேதவைர‡ 

ெகா‰றா‰.ஆைகயா̇, ேமÑ́ ேபா¯ ெச̂ய» ேதைவயØ̇ைல. ேபாைர நிÏ»½, ஓ 

ஜனா¯»தனா, இ·ேக வ…½ ½வாரைகைய‡ கா¿பா̆Ï! அ½ேவ உன½ Èத̆கடைம!"  

எ‰Ï ஆஹுக¯ ெசா‰னதாக ெச̂தியாள‰ ெசா‰னா‰. இ…த வா│»ைதகைள‡ ேக„³ 

என½ இதய́ கன»த½. நா‰ எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́, எ‰ன ெச̂ய‡œடா½ 

எ‰பைத எ‰னா̇ உÏதிெச̂ய È±யவØ̇ைல. 

 

வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , இ…த¿ ெபÌ́ ½ரதி¯̋ட»ைத‡ ேக„³,சா»யகிையẾ, 

பலேதவைரẾ {பலராமைரẾ},வலிைமவா̂…த பØர»ẾனைனẾ மனதா̇ 

நி…தி»ேத‰. øÌ øல»தி‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , ½வாரைக ம̆Ḯ வ©ேதவைர‡ 

கா¿பைத அவ¯கÓ‡ø அ±¿பைட‡ கடைமயாக ைவ»ேத, நா‰ சா̇வனŒ‰ நகர»ைத 

அழி‡க¶ ெச‰ேற‰. ½ய¯ நிைற…த இதய»½ட‰ நா‰ எ‰னŒடேம, "அ…த எதிÜகைள 

அழி‡ǿ, வலிைமவா̂…த கர·கÓ‡ø ெசா…த‡காரரான பலேதவ¯ உயØÌட‰ 

இÌ‡கிறாரா, சா»யகி, Ì‡மிணØயØ‰ மக‰ {பØர»Ếன‰}, சாÌேத̋ண‰, 

சா́ப‰ ஆகிேயா¯ உயØÌட‰தா‰ இÌ‡கி‰றனரா?"  எ‰Ï ேக„³‡ ெகா”ேட‰. 

மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { Êதி̋±ரேர} , அவ¯க̈ உயØÌட‰ இÌ…தா̇, இ±ைய» 

தா·øபவனா̇ { இ…திரனா̇}  œட ¬த┃‰ மகைன (வ©ேதவைர) எ¸வழியØÑ́ அழி‡க 

È±யா½. வ©ேதவ¯ இற…½ வØ„டா│ எ‰றா̇ பலேதவ│ {பலராம‰} உ̈ளŒ„ட 

அைனவÌ́ உயØைர இழ…திÌ¿பா│க̈ எ‰பேத என½ உÏதியான தł¯மானமாக 

இÌ…த½. 

 

வலிைமவா̂…த ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , அவ¯க̈ அைனவÌ́ அழி…½வØ„டா¯கேள 

எ‰Ï நிைன»½¿ பா¯»த நா‰ ½யர»தி̇ É̊கிேன‰! இ…த மனநிைலÊட‰ நா‰ 

சா̇வைன எதி¯ெகா”ேட‰. ஓ ெபÌ́ ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரேர} , அ¿ேபா½ நா‰ 

அ…த வØைலÊய│…த உேலாக·களா̇ ஆன ேத┃̇ இÌ…½ வ©ேதவ│ வØÕவைத‡ 

க”ேட‰. இைத‡ க”ட நா‰ மய‡கமைட…ேத‰. அைன»½» தøதிகைளẾ இழ…½ 

வானŒ̇ இÌ…½ *Çமிைய ேநா‡கி வØṌ யயாதிைய¿ ேபால என½ த…ைத என‡ø» 

ெத┃…தா│. அÕ‡கைட…த தைல¿பாைகÊட‰, தைலÈ± கைல…½, ஆைடக̈ கைல…½ 

வØṌ என½ த…ைத, தøதிகைள இழ…½ வானŒ̇ இÌ…½ வØṌ ஒÌ ேகா̈ { கிரக́}  

ேபால» ெதÜ…தா¯. பØறø என½ வØ̇லான சார·க́ என½ ைககளŒ̇ இÌ…½ வØÕ…த½. 

ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} ,என‡ø மய‡க́ வ…த½! நா‰ ேத┃‰ ப‡கவா„±̇ 

அம│…ேத‰. 

 

பாரத øல»தி‰ வழி»ேதா‰றேல, நா‰ ேதÜ̇ ©யநிைனவØ‰றி இÌ¿பைத‡ க”³, 

நா‰ இற…½ வØ„ேட‰ எ‰Ï நிைன»த என½ ÈÕ பைடẾ "ஓ" , "ஐேயா"  எ‰Ï 
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கதறின. தன½ கர·கைளẾ கீ̊ È„±கைளẾ நł„±யப± Åர”³ ெகா”³ வ…த 

என½ த…ைத, வான»தி̇ இÌ…½ வØṌ பறைவைய¿ ேபால» ெதÜ…தா¯. 

வலிைமவா̂…த கர·க̈ ெகா”ட வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , ைககளŒ̇ ஈ„±கைளẾ 

ேபா¯‡ேகாடÜகைளẾ ைவ»திÌ…த எதிÜ வ łர¯க̈ பய·கரமாக» தா‡கின¯! (இவ̆ைற‡ 

க”³) என½ இதய́ ந³·கிய½. நா‰ வØைரவØ̇ உண¯வைட…ேத‰. ஓ வ łரேர, 

அ¿ேபா½ அ…த‡ கள»தி̇ வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன ேதைரேயா, எதிÜயான 

சா̇வைனேயா, அ̇ல½ Èதி¯…த என½ த…ைதையேயா நா‰ காணவØ̇ைல! பØறø 

நா‰ க”டெத̇லா́ மாைய எ‰பைத எ‰ மனதி̇ நி¶சயØ»½‡ ெகா”ேட‰. 

உண│×க̈ மæ”ட நா‰, மÏப±Ế Á̆Ï‡கண‡கான கைணகைள 

அ±‡கஆர́பØ»ேத‰. 

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

*Çமிைய ேநா‡கி வØṌ யயாதிைய¿ ேபால என½ த…ைத என‡ø» ெத┃…தா│. 
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நா³ திÌ́பØய கிÌ̋ண‰ - வனப│வ́ பøதி 22 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

சா̇வÃட‰ கிÌ̋ண‰ Å┃…த ேபா│; சா̇வைன‡ கிÌ̋ண‰ ெகா̇Ñத̇; 

Êதி̋±ரனŒட́ வØைடெப̆Ï‡ ெகா”³ கிÌ̋ண‰ ½வாரைக திÌ́Åத̇... 

 

 
 

வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெதாட¯…தா‰, "பØறø, பாரத øல»தி̇ 

Èத‰ைமயானவேர {Êதி̋±ரேர}, என½ அழகான வØ̇ைல எ³»½, வØைலÊய¯…த 

ெபாÌ„களா̇ ஆன அ…த» ேதÜ̇ இÌ…தவ¯கÓ́ ேதவ¯கÓைடய எதிÜகÓ́ 

ஆனவ¯களŒ‰ தைலைய என½ கைணகளா̇ ெவ„±¿ ேபாட ஆர́பØ»ேத‰! என½ 

வØ̇லான சார·க»தி̇ இÌ…½, பா́Åக̈ ேபா‰ற வ±வ́ ெகா”டைவẾ, ெபÌ́ 

உயர́ ெச̇ல‡œ±ைவẾ, ெபÌ́ ச‡தி பைட»தைவÊமான அழகான கைணகைள ஏவ 

ஆர́பØ»ேத‰. øÌ øல»ைத» தைழ‡க ைவ¿பவேர { Êதி̋±ரேர} ! பØறø எ‰னா̇ 

வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன அ…த» ேதைர‡ காண È±யவØ̇ைல. 

மாயச‡தியா̇ அ½ மைற…½ ேபாயØÌ…த½! நா‰ ஆ¶சÜய»தி̇ É̊கிேன‰.  

 

பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , நா‰ அ¿ப± கா»திÌ…த ேபா½, பய·கரமான Èக·கÓ́ 

தைலÈ±Ế ெகா”ட தானவ¿பைடயØன¯ ெபÌ́ அலற̇ அலறின¯. பØறø அ…த‡ 

க³́ ேபாÜ̇ நா‰, அவ¯கைள அழி‡ǿ ேநா‡க»½ட‰, என½ வØ̇லி‰ 

நாணØ̇ ச»தமி̇லாம̇ ெச‰Ï எதிÜைய» ½ைள‡ǿ வ̇லைம ெப̆ற ஆÊத»ைத¿ 

ெபாÌ»திேன‰. இத‰ பØறø அவ¯க̈ ச»த́ அட·கிய½. ஆனா̇, ச»தமி„ட 

தானவ¯க̈ அைனவÌ́ ¬┃ய‰ ேபால¿ பØரகாசி¿ப½́, ச»த»ைத‡ ெகா”ேட 

தா‡ǿ திற‰ ெகா”ட என½ கைணகளா̇ ெகா̇ல¿ப„டன¯. ஒÌ இட»தி̇ ச»த́ 

அட·கிய½́, வலிைமவா̂…த ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ேவÏ இட»தி̇ இÌ…½ அலற́ 

ச»த́ ேக„க» ெதாட·கிய½. அ·ேகẾ என½ கைணகைள அÃ¿பØேன‰. 
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இ¸வைகயØ̇, பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , அ©ர¯க̈ ப»½ பøதிகளŒ̇ இÌ…½́ 

ேமலிÌ…½́ கீழிÌ…½́ அலற ஆர́பØ»தன¯. அவ¯க̈ அைனவÌ́ ம̆Ḯ வான»தி̇ 

இÌ…½ மைறÈகமாக நி‰Ï ேபாÜ„டவ¯கÓ́, ம…திர·களா̇ உ…த¿ ப„ட 

பலதர¿ப„ட உÌவ·களŒ̇ உ̈ள என½ ெத̂வ łக கைணகளா̇ 

ெகா̇ல¿ப„டன│. வ łரேர { Êதி̋±ரேர} , பØறø, வØÌ́பØய இட»தி̆ø ெச̇Ñ́ திற‰ 

ெகா”ட வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன அ…த» ேத¯ என½ க”கைள» த³மாற¶ 

ெச̂½, பØரா‡ேஜாதிஷ»தி̇ மæ”³́ காண¿ப„ட½! 

 

பØறø, அழி‡ǿ ச‡தி ெகா”ட ப̇ேவÏ உÌவ·களŒ̇ இÌ…த தானவ¯க̈ தி²ெரன 

ெபÌ́ க̇ மைழைய¿ ெபாழி…தன¯, க̆களŒ‰ ஊ̆Ï எ‰ மæ½ வØÕ…த எ‰ைன 

É±ய½. எ‰ைன¶ ©̆றி அைவ (உ¶சிகÓ́ Èக³கÓ́ ெகா”ட) எÌ́Å¿ Å̆Ï 

ேபால வள¯…தன. என½ øதிைரக̈, ேதேரா„±, ெகா±‡க́ப·க̈, ஆகியைவÊட‰ 

ேச¯»½ நாÃ́ ெச·ø»தான பாைறகளŒ‰ ந³ேவ ம̆றவ¯களŒ‰ பா¯ைவயØ̇ இÌ…½ 

ெமா»தமாக மைற…½ ேபாேன‰. பØறø, என½ பைடயா̂ இÌ…த வØÌ̋ணØøல»தி‰ 

Èத‰ைமயானவ¯க̈ பıதியா̇ தா‡ø”³, தி²ெரன அைன»½¿ ப‡க·களŒÑ́ சிதறி 
ஓட ஆர́பØ»தன¯. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , எ‰ைன அ…த நிைலயØ̇ க”³, ெசா¯‡கÈ́ 

வானÈ́, ÇமிẾ, "ஓ" , "ஐேயா"  எ‰ற வா¯»ைதகளா̇ நிர́பØயன. ஓ ஏகாதிபதிேய 

{ Êதி̋±ரேர} , பØறø, ½யர»தி̇ É̊கிய என½ ந”ப¯க̈, ேசாக»½ட‰ அÕ½, கன»த 

இதய»½ட‰ ஒ¿பாÜ ைவ»தன¯! எதிÜகளŒ‰ இதய·க̈ மகி̊¶சியØ̇ É̊கியன. 

ந³‡கமி̇லாதவேர, நா‰ இவ̆ைறெய̇லா́ அ…த எதி┃ைய வ ł̊ »திய பØறø 

ேக̈வØ¿ப„ேட‰! பØறø நா‰, க̆கைள» ½ைள‡கவ̇ல இ…திரனŒ‰ வØÌ¿பமான 

(ஆÊதமான) வ•ராÊத»ைத எ³»½, அ…த ெமா»த நிைற ெகா”ட ெச·ø»தா‰ 

பாைறகைள அழி»ேத‰. 

 

ஆனா̇ என½ øதிைரக̈, அ…த‡ க̆களŒ‰ நிைறயா̇ ½‰ப¿ப„³, மரண»தி‰ 

வØழி́பØ̇ நி‰Ï ெகா”³ ந³·க» ெதாட·கின. பØறø எ‰ைன‡ க”ட என½ 

ந”ப¯க̈, ேமக·கைள‡ கைல»½‡ ெகா”³ உதி‡ǿ ¬Üயைன‡ க”டவ¯க̈ ேபால 

மகி̊¶சியைட…தன¯.  பØறø, பாைறகளŒ‰ பார»ைத» தா·காம̇, கி„ட»த„ட த·க̈ 

கைடசி É¶ைச ©வாசி»½‡ ெகா”±Ì…த øதிைரகைள‡ க”ட என½ ேதேரா„±, அ…த 

¬̊நிைல‡ø» த‡க வா¯»ைதகைள¶ ெசா‰னா‰. "ஓ வØÌ̋ணØ øல»தவேர, 

வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன ேதÌ‡ø¶ ெசா…தமான சா̇வ‰ (அ¸வØட»தி̇) 

அம¯…திÌ¿பைத¿ பாÌ́. அவைன அல„சிய́ ெச̂யாதł│! ந‰ø Èய̆சி 
ெச̂Ế! சா̇வனŒட́ நł̄  ெகா”³̈ள ெம‰ைமையẾ, கÌ»½கைளẾ ைகவØ³́! 

வலிைமவா̂…த கர́ ெகா”டவேர, சா̇வைன‡ ெகா̇Ñ́. ேகசவேர, அவைன வாழ 

வØடாதł¯! வ łரேர, உம½ ந”பர̇லாதவைர (எதிÜகைள) அழி¿பவேர, அைன»½ 

Èய̆சிகைளẾ ைக‡ெகா”³ ஒÌ எதி┃ ெகா̇ல¿பட ேவ”³́. பல́ வா̂…த 

மனŒதனŒ‰ கால±யØ̇ அம¯…திÌ‡ǿ ஒÌ பலவ łனமான எதிÜைய‡ œட அ…த¿ 

பலவா‰ அல„சிய́ ெச̂ய‡ œடா½. ந́மிட́ ேபா¯ÅÜய» ½ணØ…தவ‰ øறி»½ 

ெசா̇ல×́ ேவ”³மா? 

 

ஆைகயா̇, மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { கிÌ̋ணா} , ஓ தைலவா, வØÌ̋ணØ øல»தி‰ 

Èத‰ைமயானவேர { கிÌ̋ணேர} , அைன»½ Èய̆சிகைளẾ ைக‡ெகா”³ 

அவைன‡ ெகா̇Ñ́. ேமÑ́ தாமதி‡காதł¯! ெம‰ைமயான தி„ட·களா̇ 
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அழி‡க¿பட‡œ±யவ‰ இவ‰ இ̇ைல. உ́மிட́ ேபாÜ„³‡ ெகா”³ ½வாரைகைய¿ 

பாழா‡கி இவ‰, உம‡ø ந”பனாக È±யா½ எ‰ப½ என½ கÌ»½"  எ‰றா‰ 

{ ேதேரா„±} .ெகௗ…ேதயேர {Êதி̋±ரேர}, என½ ேதேரா„±யØ‰ இ¸வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„³́, அவ‰ ெசா‰ன½ உ”ைம எ‰பைத அறி…½, சா̇வைன‡ ெகா̇Ñ́ 

ேநா‡கிÑ́, வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன அ…த» ேதைர அழி‡ǿ ேநா‡கிÑ́ 

ேபாÜ̇ (Å»½ண¯¶சிÊட‰) ஈ³ப„ேட‰. வ łரேர, தாÌகனŒட»தி̇, "ச̆Ï¿ ெபாÏ"  எ‰Ï 

ெசா̇லி, என½ வØ̇லி‰ நாணØ̇ என½ வØÌ¿ப»தி̆øÜய ஆÊதமான ெத̂வ łக́ 

ெகா”ட½́, க„³¿ப³»த¿பட È±யாத½́, கல·க±‡க¿பட È±யாத½́, ச‡தியா̇ 

ெவ±»½¶ சிதÏவ½́, அைன»ைதẾ ½ைள‡ǿ ச‡தி ெப̆ற½́, ெபÌ́ 

பØரகாசÈைடய½́ என‡ø¿ பØ±»தமான ஆÊதÈ́ ஆன  எÜ…½ ெகா”±Ì…த 

ெநÌ¿பாÊத»ைத { ஆ‡ேனயா̨திர»ைத}  ெபாÌ»திேன‰ 

. 

"வØைலÊய¯…த உேலாக·களா̇ ஆன அ…த» ேதைரẾ 

அதி̇ இÌ‡ǿ அைன»½ எதிÜகைளẾ அழி"  எ‰Ï 

ெசா̇லி அ…த‡ கைணைய அ±»ேத‰. யfl¯கைளẾ, 

ரா„சச¯கைளẾ, தானவ¯கைளẾ, அ©»தமான 

øல·களŒ̇ பØற…த ம‰ன¯கைளẾ சா́பலா‡øவ½́, 

œ¯ைமயான½́, கள·கம̆ற½́, அழி×‡கட×ளான 

யமைன¿ ேபா‰ற½́, ஒ¿ப̆ற½́, எதிÜகைள‡ ெகா̇வ½மான ெபÌ́ ச‡தி ெப̆ற 

ச‡கரமான ©த¯சன»ைத என½ கர»தி‰ பல»தாÑ́, ம…திர·கைள உ¶சÜ»½́ 

ேகாப»½ட‰ ஏவØேன‰. வØ”ணØ̇ எÕ…த அ½ Êக»தி‰ கைடசியØ̇ பØராகச»½ட‰ 

மி‰Ã́ இர”டாவ½ ¬Üயைன¿ ேபால இÌ…த½. ஒளŒயØழ…த ெசௗப நகர»ைத 

அைட…½, வாளா̇ ெந³́ மர»ைத அÏ¿ப½ ேபால நகர»½‡ø̈ Àைழ…த½.  

 

©த¯சன»தி‰ ச‡தியா̇ இர”டாக¿ பØள…½ மேக̨வரÜ‰ கைணகளா̇ அைச‡க¿ப„ட 

திÜÅரா நகர́ ேபால வØÕ…த½. ெசௗப நகர́ இ¿ப± வØÕ…த பØறø, ச‡கர́ மæ”³́ 

என½ ைககைள அைட…த½. மæ”³́ அைத { ©த¯சன»ைத}  எ³»½, ெபÌ́ ச‡திÊட‰ 

அைத¶ ©ழ̆றி, "சா̇வனŒட́ ெச̇"  எ‰Ï ெசா̇லி வ łசிேன‰. ெபÌ́ எைட ெகா”ட 

 கைதைய¶ எ‰மæ½ வ ł©வத̆‡காக  ©ழ̆றி‡ ெகா”±Ì…த சா̇வைன அ…த¶ ச‡கர́ 

இர”டாக¿ பØள…த½. அத‰ ச‡தியா̇ அ…த எதி┃ைய¿ ெபா©‡கிய½. அ…த வ łர‰ 

ெகா̇ல¿ப„ட பØறø,இதய́ வÌ…திய தானவ¿ ெப”மணØக̈, "ஓ"  எ‰Ḯ "ஐேயா"  

எ‰Ḯ அலறி‡ ெகா”³ எ̇லா¿ÅறÈ́ ஓ±ன¯. என½ ேதைர ெசௗப நகர»தி‰ 

È‰பாக எ³»½¶ ெச‰Ï, நா‰ மகி̊¶சிகரமாக என½ ச·ைக எ³»½ ஊதி என½ 

ந”ப¯களŒ‰ மனதி̆ø மகி̊¶சிைய ஊ„±ேன‰. அர”மைனகÓடÃ́, வாயØ̇ 

வழிகÓடÃ́ ேமÌ́ மைலயØ‰ சிகர́ ேபால இÌ…த அவ¯களŒ‰ நகர́ ெமா»தமாக 

அழி…½ ெபா©·கிய½. தானவ¯க̈ அைனவÌ́ அ¶ச»தா̇ ஓ±வØ„டன¯. இ¿ப± ெசௗப 

நகர»ைத அழி»½, சா̇வைன‡ ெகா‰ற நா‰ ஆன¯»த நா„±̆ø» திÌ́Ǻ என½ 

ந”ப¯கÓ‡ø மகி̊¶சிைய உ”டா‡கிேன‰. ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இத‰ 

காரணமாகேவ எ‰னா̇யாைனயØ‰ ெபய│ ெகா”ட நகர»தி̆ø 

{ஹ̨தினாÅர»தி̆ø} வர È±யவØ̇ைல. எதிÜ வ łர¯கைள அழி¿பவேர! ஓ வ łரேர, நா‰ 

வ…திÌ…தா̇, ©ேயாதன‰ {½┃ேயாதன‰} உயØÌட‰ இÌ‡க மா„டா‰. 

பகைடயா„டÈ́ நைடெப̆றிÌ‡கா½. நா‰ இ¿ேபா½ எ‰ன ெச̂ய? அைண உைட…த 

பØறø நłைர» ேத‡øவ½ எ‰ப½ சிரமமாǿ. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "அ…த‡ ெகௗரவனŒட́ { Êதி̋±ரனŒட́} , இ¿ப±¿ ேபசிய 

வலிைம நிைற…த கர·க̈ ெகா”ட ஆ”ம‡களŒ̇ Èத‰ைமயானவÃ́, அைன»½ 

அÌைளẾ ெகா”டவÃமான ம½ைவ‡ ெகா”டவ‰ { ம½¬தன‰ = கிÌ̋ண‰} , 

பா”டவ¯கைள வண·கி, வØைடெபற» தயாரானா‰. வலிைம நிைற…த கர́ ெகா”ட 

அ…த வ łர‰ ம┃யாைதÊட‰ நłதிமானான Êதி̋±ரைன வண·கினா‰. ம‰னÃ́ 

{ Êதி̋±ரÃ́}  பதிÑ‡ø வண·கினா‰. பıம‰, அவன½ { கிÌ̋ணனŒ‰}  தைலயØ̇ 

இÌ…த கிÝட»ைத Èக¯…½ பா¯»தா‰. அ¯ஜுனனா̇ க„± அைண»½‡ 

ெகா̈ள¿ப„டா‰. இர„ைடய¯க̈ அவைன { கிÌ̋ணைன}  மÜயாைதÊட‰ 

வண·கின¯. அவ‰ ெதௗமியரா̇ Èைறயாக மதி‡க¿ப„டா‰, திெரௗபதி க”ண łரா̇ 

அவைன வழிப„டா̈.*©ப»திைரையẾ, அபØம‰ÊைவẾ த·க» ேதÜ̇ ஏற¶ ெச̂½, 

பா”டவ¯களா̇ வண·க¿ப„³ கிÌ̋ணÃ́ அ…த» ேதÜ̇ ஏறினா‰. Êதி̋±ரைன¶ 

சமாதான́ ெச̂த பØறø, கிÌ̋ண‰, ைசவØய́, ©‡┄வ‰ எ‰ற 

øதிைரக̈ Ç„ட¿ப„³, ¬Üயைன¿ ேபால¿ பØரகாசி»த தன½ ேதÜ̇ ஏறி ½வாரைக‡ø¶ 

ெச‰றா‰. தச¯ஹ øல»ைத¶ ேச¯…த அவ‰ ெச‰ற½́,பØ┃ஷாதனŒ‰ {½Ìபத‰} மக‰ 

திÌ̋ட»ẾனÃ́, த‰Ãட‰ திெரௗபதியØ‰ மக‰கைள அைழ»½‡ 

ெகா”³, தன½ நகர»தி̆ø» { கா́பØ̇ய»தி̆ø»}  திÌ́பØனா‰.  

 

ேசதி நா„³ ம‰ன‰ தி┃̋டேக½ {சி©பால‰ மகனான திÌ̋டேக½}, தன½ 

த·ைகைய {**கேர¹மதி = நøலனŒ‰ மைனவØ, சி©பாலனŒ‰ Åத̇வØைய} அைழ»½‡ 

ெகா”³, பா”டவ¯களŒட́ வØைடெப̆Ï அழகான நகரமான ©‡திமதி‡øெச‰றா‰. 

பாரதேர, ø…தி மக‰களŒ‰ அÃமதிைய¿ ெப̆ற அள‡கÈ±யாத ச‡தி ெகா”ட 

ேககய¯கÓ́ பா”டவ¯க̈ அைனவைரẾ மÜயாைதÊட‰ வண·கிய பØறø கிள́பØ¶ 

ெச‰றன¯. ஆனா̇ அ…தண¯கÓ́, Êதி̋±ரனŒ‰ நா„±̇ வா̊…த ைவசிய¯கÓ́ 

ெதாட¯¶சியாக ேக„³‡ ெகா̈ள¿ப„³́, பா”டவ¯கைள வØ„³ வØலகவØ̇ைல. 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன {ஜனேமஜயா}, பரத øல»தி‰ காைளேய,கா́யக 

வன»தி̇ அ…த உய¯ ஆ‰மா ெகா”டவ¯கைள¶ ¬̊…திÌ…தவ¯க̈ இய̇Å‡ø 

மி‡கவ¯களாக» ெதÜ…தா¯க̈. பØறø Êதி̋±ர‰, உய¯…த மன́ ெகா”ட 

அ…தண¯கைள வண·கி, உÜய ேநர»தி̇ தன½ ம‡களŒட́, "ேதைர» தயா¯ 

ெச̂Ê·க̈"  எ‰Ï ெசா‰னா‰. 
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(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

கிÌ̋ண‰ வØைடெப̆Ï¶ ெச‰ற½́, த·கைள» ெதாட│…½ வ…த ø±ம‡கÓ‡ø 

ஆÏத̇ ெசா̇லி பா”டவ│க̈ திÌ¿பØ அÃ¿பØய½... 

 

 
 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "தாச│ஹ│களŒ‰ தைலவ‰ {கிÌ̋ண‰} ெச‰ற பØறø, 

சிவைன¿ ேபால இÌ‡ǿ வ łர¯களான Êதி̋±ர‰, பıம│, அ│ஜுன‰ ம̆Ḯ 

இர„ைடய│கÓ́, கிÌ̋ைணẾ {திெரௗபதிẾ} ம̆Ḯ அவ¯களŒ‰ 

{ பா”டவ¯களŒ‰}  ÅேராகிதÌ́ {ெதௗமியÌ́}, அ̆Åதமான øதிைரக̈ Ç„ட¿ப„ட 

வØைலÊய¯…த ேத¯களŒ̇ ஏறி ஒ‰றாக கானக»தி̆ø̈ ெச‰றன¯. அ¿ப± அவ¯க̈ 

கிள́Ǻ ேநர»தி̇, சிflா, அflரா ம̆Ḯ ம…திர·கைள அறி…த அ…தண¯கÓ‡ø 

நி̋க·க̈ அள× ெகா”ட த·க»ைதẾ, ஆைடகைளẾ, ப©‡கைளẾ 

வØநிேயாகி»தன¯. வØ̇ÑடÃ́, நா” கயØÏக̈, எÜய»த‡க ஆÊத·க̈, கைணக̈, 

ஈ„±க̈ ம̆Ḯ அழிவØ̆ø”டான ெபாறிகÓட‰ இÌ…த இÌப½ { 20 }  பணØயா„க̈ 

அவ¯கைள» ெதாட¯…தன¯. இளவரச¯கÓ‡ø» ேதைவயான ஆைடக̈, ஆபரண·க̈, 

ெசவØலிக̈, பணØயா„க̈ ஆகியவ̆Ïட‰ அ…த இளவரச¯கைள 

{ பா”டவ¯கைள}  இ…திரேசன‰ {பா”டவ│களŒ‰ ேதேரா„±}தன½ ேதÜ̇ ேவகமாக» 

ெதாட¯…தா‰. பØறø øÌ‡களŒ̇ சிற…தவைன { Êதி̋±ரைன}  அ¹கிய உய¯ மன́ 

ெகா”ட ø±ம‡க̈, அவைன { Êதி̋±ரைன}  வல́ வ…தன¯. 

 

øÌஜ·கால»தி‰ தைலைம அ…தண¯க̈ அவைன { Êதி̋±ரைன}  வண·கின¯. 

நłதிமானான Êதி̋±ர‰, தன½ த́பØகÓட‰ பதிÑ‡ø மகி̊¶சிÊட‰ வண·கினா‰. 

அ·ø சிறி½ ேநர́ நி‰ற அ…த¶ சிற¿Åவா̂…த ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰} , திரளான 

øÌஜ·காலவாசிகைள க”டா‰. øÌ‡களŒ̇ சிற¿Å வா̂…த அ…த‡ காைள 

{ Êதி̋±ர‰} , ஒÌ த…ைத மக‰கைள உண¯வைத¿ ேபால அவ¯கைள‡ 

{ øÌஜ·காலவாசிகைள‡}  க”³ உண¯…தா‰. அ…த ம‡கÓ́ அவைன» த·க̈ 

த…ைதைய¿ ேபால உண¯…தன¯! அ…த¿ ெபÌ́ திரளான ம‡க̈, øÌ வ łரைன 
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{ Êதி̋±ரைன}  அ¹கி, அவைன¶ ©̆றி நி‰றன¯. ஓ! ம‰னா {ஜனேமஜயா}, ½‰Å̆Ï, 

ெவ„கமைட…½, க”களŒ̇ நłÌட‰ அவ¯க̈ அைனவÌ́, "ஐேயா, ஓ தைலவா! ஓ 

த¯மா!"  எ‰றன¯. பØ‰Ã́ அவ¯க̈, "நłேய øÌ‡களŒ‰ தைலவ‰, நłேய எ·க̈ 

ம‰ன‰, நா·க̈ உன½ ø±ம‡கேள! ஓ நłதிமானான ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரா} , இ…த 

நா„±̇ வசி¿பவ¯கÓ́ உன½ ø±ம‡கÓ́ ஆகிய எ·கைள வØ„³ நł எ·ø 

ெச̇கிறா̂? ெகா³́ இதய́ ெகா”ட திÌதரா̋±ர‰ மகÃ‡ø 

{½┃ேயாதனÃ‡ø} ஐேயா! தłய மன́ பைட»த ©வலனŒ‰ மகÃ‡ø {சøனŒ‡ø}  

ஐேயா! க│ணÃ‡ø ஐேயா! ஓ ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, இ…த¿ பாவØக̈ 

எ¿ேபா½́ அற»தி̇ உÏதியாக இÌ…த உம‡ø» தł·ø ெச̂யேவ வØÌ́பØன¯. 

 

ைகலாச»தி‰ பØரகாச»தி̆ø ஒ¿பான இ…திர¿பØர̨த நகர»ைத எதிÜகைள அ̆Ï 

உ‰ைன நிÏவØ‡ ெகா”டா̂. ஓ சிற¿Åவா̂…த நłதிமானான ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

இ¿ேபா½ அைதவØ„³ { இ…திர¿பØர̨த»ைத வØ„³}  நł எ·ø ெச̇கிறா̂? ஓ இய̇Å‡ø 

மி‡க சாதைனகைள¶ ெச̂தவேன! ஓ சிற¿Å மிø…தவேன,  *மயனா̇ 

க„ட¿ப„ட½́, ேதவ│களŒ‰ அர”மைனகைள¿ ேபா‰ற பØரகாச́ ெகா”ட½́, ேதவ 

மாையẾ, ேதவ¯களா̇ கா‡க¿ப„ட½மான அ…த இைணய̆ற அர”மைனைய வØ„³, 

ஓ த¯மா! நł எ·ேக ெச̇கிறா̂? பØறø, அற́, இ‰ப́ ம̆Ḯ ெபாÌ̈ ஆகியவ̆ைற 

அறி…த வØப»© {அ│ஜுன‰} உர»த øரலி̇, "கானக»தி̇ வா̊…½, தன½ எதிÜகளŒ‰ 

ந̆ெபய¯கைள‡ கைளய ம‰ன¯ { Êதி̋±ர¯}  உ»ேதசி»½̈ளா¯. அற́, ெபாÌ̈ 

ஆகியவ̆ைற உண¯…த மÏபØற¿பாள¯கைள» { அ…தண¯கைள»}  தைலைமயாக‡ 

ெகா”³ ெச̇Ñ́ எ·கÓ‡ø ந̇ல½ நட‡க ½றவØகளŒ‰ அÌைள¿ ெபற அவ¯கைள 

{ ½றவØகைள}  அ¹ø·க̈."  எ‰றா‰. அ¯ஜுனனŒ‰ இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட 

அ…தண¯கÓ́ ம̆ற வைகயØனÌ́, ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , அவைன மகி̊¶சிÊட‰ 

வண·கி, அ…த சா¯…தவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவைன வல́ வ…தன¯! அ…த¿ 

பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} மகÃ‡ǿ {Êதி̋±ரÃ‡ǿ}, வØÜேகாதரÃ‡ǿ { பıமÃ‡ǿ} , 

தன‚ெசயÃ‡ǿ { அ¯ஜுனÃ‡ǿ} , ய‡ஞேசனŒ‡ǿ { திெரௗபதி‡ǿ} , 

இர„ைடய¯கÓ‡ǿ ந̇வØைட ெகா³»தன¯. Êதி̋±ரனா̇ { திÌ́பØ¶ ெச̇ÑமாÏ}  

க„டைளயØட¿ப„ட அவ¯க̈, கன»த இதய»½ட‰ நா„³‡ø̈ இÌ‡ǿ த·க̈ 

வசி¿பØட·கÓ‡ø» திÌ́பØன¯. 
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(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

பா”டவ│க̈ த·க̈ பனŒெர”³ வÌட வனவாச»ைத‡ கழி‡க ½ைவத வன»ைத 

அைடத̇... 

 

 
 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "அவ¯க̈ எ̇லா́ ெச‰ற பØறø, ø…தியØ‰ உÏதி 
øைலயாத அற́சா¯…த மகனான Êதி̋±ர‰,தன½ த́பØகளŒட́, "நா́ இ…த» 

தனŒைமயான வன»தி̇ பனŒெர”³ வÌட·க̈ வசி‡க ேவ”³́.ஆைகயா̇, இ…த¿ 

ெபÌ́ வன»தி̇, கா”பத̆கினŒய பறைவகÓ́, மா‰கÓ́, மல¯கÓ́, கனŒகÓ́ 

இÌ‡ǿ இட»ைத» ேத³·க̈. இ…த வÌட·க̈ ÈÕவைதẾ அற́சா¯…த மனŒத¯க̈ 

வசி‡ǿ அதி¯̋டகரமான இட»தி̇ இனŒைமயாக வசி‡கலா́!"  எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 
 

இ¿ப± Êதி̋±ர‰ ெசா‰ன½́, தன‚ெசய‰ {அ│ஜுன‰}, அ…தத│மனŒ‰ மகைன 

{Êதி̋±ரைன} øÌைவ வண·øவ½ ேபால வண·கி அ…த¶ சிற¿Å வா̂…த 

ம‰னனŒட́ { Êதி̋±ரனŒட́}  மÏெமாழி œற ஆர́பØ»தா‰. "அைன»½ பழ́ெபÌ́ 

ÜஷிகளŒடÈ́ நł̄  மÜயாைதÊட‰ கா»திÌ…திÌ‡கிறł̄ . இ…த மனŒத¯களŒ‰ உலகி̇ நł̄  

அறியாத ஒ‰Ḯ கிைடயா½. ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய, எ¿ேபா½́ நł̄  

½ைவபாயண¯ { வØயாச¯}  உ̈ளŒ„ட அ…தண¯களŒடÈ́ ம̆றவ¯களŒடÈ́ 

மÜயாைதÊட‰ கா»திÌ…திÌ‡கீற¯. 
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ெபÌ́ ஆ‰ம» தøதி பைட»½, Åல‰கைள» தன½ ÈÕ க„³¿பா„±̇ 

ைவ»½ எ̇லா உலக·களŒ‰ வாசÑ‡ǿ, க…த│வ│க̈ ம̆Ḯ அ¿சர̨களŒ‰ 

உலக·கÓ‡ǿ, ேதவ│களŒ‰ உலக»திலிÌ…½ பØர́மேலாக»தி̆ǿ, ெச̇Ñ́ 

ச‡தி பைட»த நாரத┃டÈ́மÜயாைதÊட‰ கா»திÌ…திÌ‡கி‰றł̄ . அ…தண¯களŒ‰ 

கÌ»½கைளẾ, அவ¯கள½ வ łர»ைதẾ ச…ேதகமற நł̄  அறி…½ ைவ»திÌ‡கி‰றł̄ ! ஓ 

ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , நம‡கான ந‰ைமகைள அைடவைதẾ அறிவ ł̄ !  ஓ ெபÌ́ 

ம‰னா, நł̄  எ¿ப± வØÌ́Åகிறłேரா அ¿ப±ேய நா·க̈ வா̊ேவா́! இேதா இ…த தடாக́ 

ÈÕவ½́ ÅனŒத நł̄  இÌ‡கி‰ற½. மல¯க̈ நிைற…½, கா”பத̆கினŒயதாக×́, 

ப̇ேவÏ வைகயான பறைவக̈ உ̈ளதாக×́ இ…த» ½ைவத வன́ இÌ‡கிற½. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , உம‡ø வØÌ¿ப́ இÌ…தா̇, பனŒெர”³ வÌட·கÓ́ { 12}  நா́ 

இ·ேகேய வசி‡கலா́! இ̇ைலெய‰றா̇?"  எ‰ற ேக̈வØேயா³ நிÏ»தினா‰ 

அ¯ஜுன‰. அத̆ø மÏெமாழியாக Êதி̋±ர‰, "ஓ பா│»தா {அ│ஜுனா}, நł ஒ‰ைற¿ 

பÜ…½ைர‡கிறா̂ எ‰பேத அத‰ த‰ைமைய என‡ø வØள‡øகிற½! நா́ அ…த¿ 

ÅனŒதமான, ெகா”டாட¿ப³́ ½ைவதவன́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ 

தடாக»தி̆ø¶ ெச̇ேவா́."  எ‰றா‰. 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "பØறø பா”³வØ‰ அற́சா¯…த மக‰ { Êதி̋±ர‰}  

எ”ண̆ற அ…தண¯கÓட‰, ½ைவதவன́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ அ…த ÅனŒதமான 

தடாக»தி̆ø¶ ெச‰றா‰. ெநÌ¿Å ேவ̈வØ ெச̂Êம அ…தண¯கÓ́, அ¿ப± 

இ̇லாதவ¯கÓ́, பØ¶ைச எ³»½ ேவத க̇வØ‡ø» த·கைள அ¯¿பணØ»½‡ 

ெகா”டவ¯கÓ́, வான¿பØர̨த¯கÓ́ Êதி̋±ரைன¶ ¬̊…½ இÌ…தன¯. க³́ 

ேநா‰Å ேநா̆Ï தவ ெவ̆றி க”ட Á̆Ï‡கண‡கான மகா»மா‡களா̇ அ…த 

ம‰ன‰ {Êதி̋±ர‰} ¬ழ¿ப„³ இÌ…தா‰. பா”³வØ‰ மக‰களாகிய அ…த பாரத 

øல»தி‰ காைளக̈ எ”ண̆ற அ…தண¯கÓட‰ ேச¯…½ மகி̊¶சிகரமான ÅனŒத 

வனமான ½ைவத வன»தி̆ø̈ Àைழ…தன¯. வச…த கால»தி‰ ெநÌ‡க»தி̇ அ…த¿ 

ெபÌ́ வன́ { ½ைவத வன́} , சால மர́, பைன, மா, மா½க́ { இÑ¿ைப} , நிப́ 

{ அட́Å} , கத́ப́ { கட́Å} , ச¯ச́, அ¯ஜுன́ { மÌத மர́} , கா¯னŒகர́ { ேகா·ø} , 

ஆகிய Ç‡கÓட‰ œ±ய மர·கÓட‰ இÌ…த½. அ…த வன»தி̇ மயØ̇கÓ́, 

த»Êஹ·கÓ́ { நł̄ ‡ேகாழிகÓ́} , ச‡ேகார·கÓ́ { Åராண கால»½¿ பறைவ} , 

வா¯ஹி‰கÓ́{ Åராண கால»½¿ பறைவ} , ேகாகில·கÓமான { øயØ̇கÓமான}  

பறைவகளŒ‰ œ„ட·க̈ மர·களŒ‰ உ¶சியØ̇ இÌ…½ மகி̊வØ‡ǿ øரÑட‰ œவØ‡ 

ெகா”±Ì…தன. அதிக மத́ ெகா”ட ெபÌ́ மைல ேபா‰ற 

யாைனக̈, ெப”யாைனகÓட‰ œ„டமாக இÌ¿பைத அ·ேக ம‰ன‰ க”டா‰. 

 

அழகான ேபாகவதிைய {சர̨வதி நதிைய} அ¹கிய ம‰ன‰, அ·ேக ஆ‰ம ெவ̆றி 
அைட…த பல தவசிகÓ́, தைலயØ̇ ஜடாÈ±Êட‰, மர×Ü அணØ…½ ¾ய ஆ‰மா 

ெகா”ட அற́ சா¯…த மனŒத¯கÓ́ அ…த‡ கா„±̇ வசி¿பைத‡ க”டா‰. அற́ 

சா¯…த மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயான ம‰னÃ́ { Êதி̋±ரÃ́} , அவன½ த́பØகÓ́, 

ெதாட¯…½ வ…தவ¯கÓ́, தா·க̈ வ…த ேத¯களŒ̇ இÌ…த இற·கி, அளவ̆ற ச‡தி 
ெகா”ட இ…திர‰ ெசா¯‡க»தி̆ø̈ Àைழவ½ ேபால அ…த வன»தி̆ø̈ Àைழ…தன¯. 

உ”ைம‡ø» த‰ைன அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ ஏகாதிபதிைய‡ காண வØÌ́பØ சாரண│கÓ́ 

சி»த│கÓ́ ெபÌ·œ„டமாக அவனŒட́ { Êதி̋±ரனŒட́}  வ…தன¯. ெபÌ́ 

Å»திœ¯ைம ெகா”டவÃ́, ம‰ன¯களŒ̇ சி́ம»ைத¿ ேபா‰றவÃமானவைனக¶ 
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{ Êதி̋±ரைன}  ©̆றி அ…த‡ கானகவாசிக̈ நி‰றன¯. சி»த│கைள வண·கிẾ, 

ம‰னÃ‡øÜய அ̇ல½ ேதவ¯கÓ‡øÜய மதி¿Åட‰ அவ¯களா̇ வண·க¿ப„ட அ…த 

ம‰ன‰, அ…த அற́சா¯…தவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ‰ { Êதி̋±ர‰} , 

மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ { அ…தண¯களŒ̇}  Èத‰ைமயானவ¯கÓடÃ́ œ¿பØய 

கர·கÓடÃ́ அ…த‡ கானக»தி̆ø̈ Àைழ…தா‰. த‰ைன நா± வ…த அற́ சா¯…த 

தவசிகைள வண·கிẾ அவ¯களா̇ வண·க¿ப„³́ இÌ…த அ…த ம‰ன‰, மல¯க̈ 

நிைற…த ஒÌ ெபÌ́ மர»தின±யØ̇பழ·கால»தி̇ தன½ த…ைத அம¯…த½ 

ேபால அம│…தா‰.பாரத øல»தி‰ தைலவ¯களான பıம‰, தன‚ெசய‰ {அ│ஜுன‰}, 

இர„ைடய│க̈, கிÌ̋ைண {திெரௗபதி}, ம̆Ḯ அவ¯கைள» ெதாட¯…தவ¯க̈ 

அைனவÌ́ மிø…த கைள¿பைட…½, த·க̈ வாகன·கைள வØ„³, ம‰ன¯களŒ̇ 

சிற…தவைன¶ { Êதி̋±ரைன¶}  ©̆றி அம¯…½ ெகா”டன¯. அ…த ஐ…½ சிற…த 

வØ̇லாளŒக̈ ெகா±களŒ‰ எைட தா·காம̇ வைள…½ நி‰ற அ…த¿ ெபÌ́ மர»தி̆ø 

அ±யØ̇ அம¯…திÌ…தேபா½, ஓரமாக அம¯…½ ஓ̂ெவ³»½‡ ெகா”±Ì‡ǿ (ஐ…½) 

ெபÌ́ யாைனகÓட‰ œ±ய மைல ேபால அ…த மர́ ெதÜ…த½. 
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மா│‡க”ேடய│ உபேதச́ - வனப│வ́ பøதி 25 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

பா”டவ│களŒ‰ வØÌ…தாளŒயாக வ…த ÈனŒவ│ மா│‡க”ேடய│ சில 

உபேதச·கைள¶ ெச̂வ½; 

 

 
 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "½‰ப»தி̇ வ ł̊ …திÌ…த அ…த இளவரச¯க̈ { பா”டவ¯க̈}  

கைடசியாக அ…த‡ கானக»தி̇ ஒÌ இனŒைமயான வசி¿பØட»ைத அைட…தன¯. சர̨வதி 
நதியா̇©»த¿ப³»த¿ப„ட சால மர·க̈ நிைற…த அ…த வன»தி̇, இ…திர¯கைள¿ 

ேபா‰ற அவ¯க̈ வØைளயாட» ெதாட·கின¯. அ…த¶ சிற¿Åமி‡க ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰} , 

அ…த‡ øÌ øல»தி‰ காைள, அ‡கானக»தி̇ இÌ…த யதிகைளẾ, ÈனŒவ¯கைளẾ, 

È‡கியமான அ…தண¯கைளẾ, அ̆Åதமான பழ·க̈ ம̆Ḯ கிழ·øக̈ ெகா³»½ 

திÌ¿தி ெச̂தா‰. 

 

 

ெபÌ́ ச‡தி பைட»தவÌ́, அ…த இளவரச¯கÓ‡ø» த…ைத ேபா‰றவÌ́, அவ¯கள½ 

ÅேராகிதÌமான ெதௗமிய│ அ…த¿ ெபÌ́ கானக»தி̇ வசி‡க¿ேபாǿ 

பா”டவ¯கÓ‡காக இ̋± ம̆Ḯ ைப»ேரய́ எ‰ற ேவ̈வØ¶ சட·øகைள¶ ெச̂ய 

ஆர́பØ»தா¯. த·க̈ நா„ைட» ெதாைல»½, கானக»தி̇ வாṌ பா”டவ¯களŒ‰ 

வசி¿பØட»தி̆ø வØÌ…தாளŒயாக Èதி¯…தவரான ஆ̊…த அளவ̆ற ஆ̆ற̇ 

ெப̆ற ÈனŒவ│ மா│‡க”ேடய│ வ…தா│. 

 

øÌ øல»தி‰ காைளẾ உய¯…த ஆ‰மா ெகா”டவÃ́, ஒ¿ப̆ற பலÈ́ ச‡திẾ 

ெகா”டவÃமான Êதி̋±ர‰,ேதவ¯களாÑ́, மனŒத¯களŒ̇ ÈனŒவ¯களாÑ́ 

மதி‡க¿ப„³, ©ட¯வØ„ெடÜẾ ெநÌ¿Å‡ø¶ சமமான பØரகாச»½ட‰ இÌ…த அ…த¿ 
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ெபÌ́ ÈனŒவÌ‡ø» { மா¯‡க”ேடயÌ‡ø}  தன½ வண‡க»ைத» ெதÜவØ»தா‰. 

அைன»ைதẾ அறி…த ஒ¿ப̆ற ச‡தி ெகா”ட அ…த¶ சிற¿Å வா̂…த ÈனŒவ¯, 

திெரௗபதி, Êதி̋±ர‰, பıம‰, அ¯ஜுன‰ ஆகிேயாைர தவசிகÓ‡ø ம»தியØ̇ க”³ 

Å‰னைக»½, மனதி̇ இராமைன‡ øறி»½ நிைன»½¿ பா¯»தா¯. இதனா̇ 

ெவளŒ¿பைடயாக வÌ»தÈ̆ற நłதிமானான Êதி̋±ர‰ அவÜட́, "இ…த» தவசிக̈ 

அைனவÌ́ நா‰ இ·கிÌ¿பைத‡ க”³ வÌ»தÈÏகி‰றன¯. ஆனா̇ நł̄  ம„³́ 

மகி̊¶சியாக இÌ¿ப½ ேபால இவ¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ…½ ெகா”³ தனŒயாக 

சிÜ»½‡ ெகா”±Ì‡கிறłேர! ஏ‰?"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

மா│‡க”ேடய│ மÏெமாழியாக, "ஓ øழ…தா̂! நாÃ́ வÌ…½கிேற‰. நா‰ 

மகி̊¶சியா̇ சிÜ‡கவØ̇ைல. மகி̊¶சியØனா̇ உ”டாǿ க¯வÈ́ என½ 

இதய»½‡ø‡ கிைடயா½! இ‰Ï இ…த¿ ேபÜடைர‡ க”ட நா‰, உ”ைம‡ø» த‰ைன 

அ¯¿பணØ»திÌ…த தசரத ைம…த‰ ராமைன நிைன»½¿ பா¯‡கிேற‰! அ…த ராம‰ œட 

த…ைதயØ‰ க„டைள‡கிண·கல„©மணÃட‰ கானக»தி̇ வசி»தா‰. ஓ பØÌைதயØ‰ 

{ ø…தியØ‰}  மகேன { Êதி̋±ரா} , பழ·கால»தி̇ வØ̇Ñட‰┃̋யÈக 

மைலகளŒ̇ அைல…½ திÜ…த அவைன { ராமைன}  நா‰ க”±Ì‡கிேற‰. அ…த¶ சிற¿Å 

மிø…த ராம‰, நÈ¶சிைய‡ ெகா‰றவÃ́ யமÃ‡ø» தைலவÃமான இ…திரைன¿ 

ேபா‰றவ‰. இÌ¿பØÃ́ அ…த¿ பாவம̆றவ‰ œட { ராமÃ́ œட}  த…ைதயØ‰ 

 { தசரதனŒ‰}  க„டைளைய த‰ கடைமயாக ஏ̆Ï, கானக»தி̇ வசி‡க ேவ”±யØÌ…த½. 

சிற¿Å மிø…த ராம‰ பரா‡கிரம»தி̇ ச‡ரÃ‡ø¶ { இ…திரÃ‡ø¶}  சமமானவ‰. 

ேபா¯‡கள»தி̇ ஒ¿ப̆றவ‰. இÌ¿பØÃ́ அவ‰ { ராம‰}  அைன»½ இ‰ப·கைளẾ 

½ற…½ கானக»தி̇ திÜய ேவ”±யØÌ…த½. ஆைகயா̇, நா‰ பலவா‰ எ‰Ï ெசா̇லி 
யாÌ́ அநியாய́ ெச̂ய‡ œடா½! 

 

ம‰ன¯களான நாபாகÃ́, பகீரதÃ́, ம̆றவ¯கÓ́ கட̇ ¬̊…த இ…த உலக»ைத 

உ”ைமயா̇ { ச»திய»தா̇}  ெவ̆றிெகா”³, ஓ øழ…தா̂ { Êதி̋±ரா, (கைடசியாக) 

அத‰பØறø அைன»½ உலக·கைளẾ அைட…தா¯க̈. ஆைகயா̇, நா‰ பலவா‰ 

எ‰Ï ெசா̇லி யாÌ́ அநியாய́ ெச̂ய‡ œடா½! 

 

ஓ மனŒத¯களŒ̇ ேம‰ைமயானவேன, அறÈ́ உ”ைமẾ ெகா”ட காசி ம‰னÃ́, 

கÌஷÃ́ தன½ நா„ைடẾ, ெச̇வ·கைளẾ ½ற…தேபா½ ைப»திய‡கார நா̂ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப„டா¯க̈ ki ng of Kasi and Karusha was cal l ed a mad dog for havi ng renounced hi s{                

t err i t ori es and ri ches  !} . ஆைகயா̇, நா‰ பலவா‰ எ‰Ï ெசா̇லி யாÌ́ அநியாய́ 

ெச̂ய‡ œடா½! 

 

ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { Êதி̋±ரா} , 

பைட¿பாளரா̇ { பØர́மனா̇}  ேவத·களŒ̇ வØதி‡க¿ப„டைத ஏ̆Ï‡ெகா”³, நłதி 
தவறாத ஏÕ ÈனŒவ¯க̈ வான»தி̇ ©ட¯வØ„³‡ ெகா”³ இÌ‡கிறா¯க̈. ஆைகயா̇, 

நா‰ பலவா‰ எ‰Ï ெசா̇லி யாÌ́ அநியாய́ ெச̂ய‡ œடா½! 

 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , த…த·கÓட‰ œ±ய மைலÈக³கைள¿ ேபா‰ற ெபÌ́ 

யாைனகைள¿ பா¯. ஓ மனŒத¯களŒ̇ ேம‰ைமயானவேன அவ¯ பைட¿பாளÜ‰ 
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{ பØர́மனŒ‰}  வØதிகைள மæÏவதி̇ைல. ஆைகயா̇, வலிைம எனேத எ‰Ï ெசா̇லி 
யாÌ́ அநியாய́ ெச̂ய‡ œடா½! 

 

ஓ ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேன { Êதி̋±ரேன} , அைன»½ உயØ¯கÓ́ த·க̈ 

த·க̈ வைக‡ø ஏ̆ப பைட¿பாளÜ‰ வØதி¿ப± நட¿பைத¿ பா¯. ஆைகயா̇, வலிைம 

எனேத எ‰Ï ெசா̇லி யாÌ́ அநியாய́ ெச̂ய‡ œடா½! 

 

ஓ பØÌைதயØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேன} , உ”ைமயØ̇, அற»தி̇, ந‰னட»ைதயØ̇, 

அட‡க»தி̇, நł அைன»½ உயØ¯களŒÑ́ வØ‚சி நி̆கிறா̂. உன½ ÅகṌ, ச‡திẾ, 

ெநÌ¿ைபேயா அ̇ல½ ¬Üயைனேயா ேபால பØரகாசமாக இÌ‡கி‰றன. உன½ 

ச»திய·களŒ̇ உÏதியாக இÌ‡ǿ, ஓ சிற¿பானவேன, வலி நிைற…த வனவாச»ைத‡ 

கழி»½, ஓ ம‰னா, உன½ ச‡தியா̇, நł மæ”³́, ெகௗரவ¯களŒட́ இÌ…½ வளைமைய¿ 

பறி¿பா̂!"  எ‰றா¯ { மா¯‡க”ேடய¯} . 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "ந”ப¯கÓ‡ǿ தவசிகÓ‡ǿ ம»தியØ̇ (அம¯…½) 

இÌ…த Êதி̋±ரனŒட́ இ…த வா¯»ைதகைள¶ ெசா‰ன அ…த¿ ெபÌ́ ÈனŒவ│ 

{மா│‡க”ேடய│}, ெதௗமியைரẾ, பா”டவ│கைளẾ வண·கிய பØறø வட‡ø 

திைச ேநா‡கி¶ ெச‰றா¯!"  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 


 

ÈனŒவ│ பக‰ உபேதச́ - வனப│வ́ பøதி 26 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ…தண│களŒ‰ È‡கிய»½வ»ைத Êதி̋±ரÃ‡ø ÈனŒவ│ பக‰ எ³»½ைர»த̇... 

 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "பா”³வØ‰ சிற¿Åமி‡க மக‰ { Êதி̋±ர‰} , 

ெதாட¯…½ ½ைவத வன»தி̇ வசி»த ேபா½, அ…த¿ ெபÌ́ கானகேம அ…தண¯களா̇ 

நிர́பØய½. அ‡கானக»தி̇ இÌ…த தடாகேம இர”டாவ½ பØர́மேலாக́ ேபால, அ·ø 

எ¿ேபா½́ ேவத ஒலிக̈ ேக„³‡ ெகா”±Ì…த½. யஜு¯, Ü‡, சாம»தி‰ ஒலிக̈ 

ம̆Ḯ அ…தண¯களŒ‰ உ¶சÜ»த வா¯»ைதக̈ ேக„பத̆ø கா½‡கினŒயனவாக இÌ…த½. 

அ…தண¯களŒ‰ ேவத ஒலிẾ, பØÌைத { ø…தி}  ைம…த¯களŒ‰ { பா”டவ¯களŒ‰}  

வØ̇ெலாலிÊட‰ ேச¯…½ அ…தண fl»திÜய Èைறக̈ கல…த ஒÌ அழகான 

Èைறயாக இÌ…த½. 

ஒÌ நா̈ மாைல¿ ெபாÕதி̇ தா̇பØய ø³́ப»ைத¶ ேச│…த பக‰ எ‰ற 

ÈனŒவ│, ம̆ற ÈனŒவ¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ…த ø…தியØ‰ மக‰ Êதி̋±ரனŒட́, "ஓ 

øÌ‡களŒ‰ தைலவா, ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன, தவ‡கடைமக̈ ெகா”ட 

அ…தண¯களŒ‰ ேஹாம»தி̆கான ேநர́ வ…½வØ„டைத‡ கவனŒ. இ½ (ேவ̈வØ) ெநÌ¿Å 

É„ட¿ப³́ ேநரமாǿ! க³́ ேநா‰Åக̈ ேநா̆ற இவ¯க̈, உ‰னா̇ பா½கா‡க¿ப„³, 

இ…த¿ ÅனŒதமான பøதியØ̇ அற¶சட·øகைள r i t es of rel i gi on{   }  ெச̂கிறா¯க̈. பØÌø, 

அ·கிர̨ வழி»ேதா‰ற̇கÓ́, வசி̋ட│, 

காசியப│வழி»ேதா‰ற̇கÓ́, அக»திய┃‰ மக‰கÓ́, அ̆Åதமான ேநா‰Åக̈ 

ெகா”ட அ»┃யØ‰ வாÜ©கÓ́ ேச¯…½ உ”ைமயØ̇ அ…தண¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ¯களான அைனவÌ́ உ‰னŒட́ ேச¯…திÌ‡கி‰றன¯! 

 

ஓ ø…தியØட́ பØற…த øÌ øல»தி‰ மகேன { Êதி̋±ரேன} , உன½ த́பØகÓட‰ 

ேச¯…½ நா‰ ெசா̇Ñ́ வா¯»ைதகைள‡ ேக̈! கா̆Ïட‰ ேச¯…த ெநÌ¿Å கானக»ைத 

உ„ெகா̈வைத¿ ேபால, பØர́ம ச‡தி fl»தி┃ய ச‡திÊட‰ இைண…½́, fl»தி┃ய 

வலிைம, அ…தண பல»½ட‰ இைண…½́, ேசÌ́ ச‡தி அைன»½ எதிÜகைளẾ 

உ„ெகா”³வØ³́! ஓ øழ…தா̂, இ¸×லக»ைதẾ, மÏ உலக»ைதẾ நł”ட 
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நா„கÓ‡ø அட‡கி ைவ‡க எ”¹́ ஒÌவ‰ த‰Ãட‰ அ…தண¯க̈ இ̇லாம̇ 

இÌ‡க வØÌ́ப‡œடா½. உ”ைமயØ̇, ஒÌ ம‰ன‰ அற́ ம̆Ḯ உலக நட¿Åகைள 

அறி…½, ஆைசகைளẾ அறியாைமையẾ ½ற…½ இÌ‡ǿ அ…தணைர அைட…த 

ம‰னேன தன½ எதிÜகைள வ ł̊ »த È±Ế! 

தன½ ø±ம‡கைள ந‰றாக¿ ேபணØ¿ பா½கா»½ È‡தி‡ø வழிவø‡ǿ கடைமகைள¶ 

ெச̂த ம‰ன‰ பலி {பலி¶ச‡கரவ│»தி}, அத̆ø‡ காரணமாக அ…தண¯கைள» தவØர 

ேவÏ எ…த‡ காரண»ைதẾ காணவØ̇ைல. இத‰ காரணமாகேவ, வØேராசனனŒ‰ 

மகனான அ…த அ©ர‰ {பலி¶ச‡கரவ│»தி}, எ¿ேபா½́ திÌ¿திÊடÃ́, அ̈ள அ̈ள 

øைறயாத ெச̇வ»ைதẾ அைட…தா‰. அ…தண¯களŒ‰ உதவØயா̇ ÈÕ உலக»ைதẾ 

அைட…த பØறø, அவ¯கÓ‡ø { அ…தண¯கÓ‡ø»}  தł·ø ெச̂ததாேலேய அவ‰ { பலி¶ 

ச‡கரவ¯»தி}  அழிைவ¶ ச…தி»தா‰. 

ெச̇வ·க̈ நிைற…த இ…த¿ Çமி, அ…தணÃட‰ இ̇லாத fl»திÜயைன ஒÌ ேபா½́ 

ெகா”டாடா½. அ…தணÜ‰ ஆÓைக‡ø உ„ப„³, தன½ கடைமகைள அவÜட́ இÌ…½ 

க̆றவைனேய கடலா̇ ¬ழ¿ப„ட இ…த¿ Çமி வண·øகிற½. ேபா¯‡கள»தி̇ 

உ̈ள பாக‰ இ̇லாத யாைன ேபா‰Ï அ…தண¯க̈ இ̇லாத fl»திÜய‰ பல́ 

øைற…½ பலவ łனனாவா‰. அ…தணனŒ‰ பா│ைவ ஒ¿ப̆ற½. fl»தி┃யனŒ‰ பலÈ́ 

இைணய̆றேத. இ…த இர”³́ ேசÌ́ ேபா½, இ¿ப±¿ப„ட ேச¯ைக ÈÕ 

உலக»தி̆ǿ மகி̊¶சிைய வØைளவØ‡ǿ. கா̆Ïட‰ ேச¯…த ெநÌ¿Å பல́ ெப̆Ï, 

ைவ‡ேகாைலẾ, மர·கைளẾ உ„ெகா̈வ½ ேபால, அ…தண¯கÓட‰ ேச¯…த 

ம‰ன¯க̈ எதிÜக̈ அைனவைரẾ உ„ெகா̈வா¯க̈. ஆைகயா̇, ஓ ø…தியØ‰ மகேன, 

ஓ Êதி̋±ரா! அைடயாதைத அைடய×́, இÌ¿பைத அதிகÜ»½‡ ெகா̈ள×́, சÜயான 

ெபாÌÓ‡ǿ மனŒத¯கÓ‡ǿ ெசல× ெச̂ய×́, ஞானÈ́ அÃபவÈ́ உ̈ள 

ேவதமறி…த மÜயாைத‡øÜய அ…தண¯ ஒÌவைர உ‰னŒட́ ைவ»½‡ ெகா̈. நł 
எ¿ேபா½́ அ…தண¯கைள உய¯வாகேவ மதி»திÌ‡கிறா̂. இத‰ காரணமாகேவ உன½ 

Åக̊ ெபÜதாக É‰Ï உலக·களŒÑ́ ©ட¯வØ„³ எÜகிற½."  எ‰றா¯. 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "பØறø, Êதி̋±ரைன¿ Åக̊…½ ேபசிய தா̇பØய øல»ைத¶ 

ேச¯…த { ÈனŒவ¯}  பகனŒட́ திÌ¿தி ெகா”ட, Êதி̋±ரÃட‰ இÌ…த அைன»½ 

அ…தண¯கÓ́ அவைர வழிப„டன¯. ½ைவபாயண│, நாரத│, ஜமத‡ேனய│, 

பØÌ½̨ரவ̨, இ…திர»Ếன│, பாலகி, கி┃தேசத̨, சக̨ரப», க│ண̨ரவ̨, 

È‚ச│, லவணா̨வ│, காசியப│, ஹா┃த│, ̨¾லக│ண│, அ‡னŒேவ̨ய│, 

ெசௗனக│, கிÌதவாக│, ©பாகன│, பØÌஹத̨வ│, வØபவ©, ஊ│தேரத̨, 

வØÌஷாமி»ர│, ©ேஹா»ர│, ேஹா»ரவாஹண│ ஆகிேயாÌ́, க³́ ேநா‰Åக̈ ேநா̆ற 

பல அ…தண¯கÓ́ ேச¯…½, ெசா¯‡க»தி̇ இÌ‡ǿ Åர…தரைன‡ ெகா”டா³́ 

ÈனŒவ¯க̈ேபால Êதி̋±ரைன‡ ெகா”டா±ன¯. 
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ஒ¸ெவாÌவÌ‡ǿ ேந│…த அநியாய·கைளẾ, உ”ைமயØ̇ அவ│கள½ 

மதி¿ÅகைளẾ எ³»½‡ œறி, உம‡ø ஏ‰ ேகாப́ வரவØ̇ைல எ‰Ï 

Êதி̋±ரனŒட́ ேக̈வØ ேக„கிறா̈ திெரௗபதி. 
 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "கானக»தி̆ø நா³ கட»த¿ப„ட பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  

மக‰க̈, மாைல¿ெபாÕதி̇கிÌ̋ைணÊட‰ {திெரௗபதிÊட‰} அம¯…½, ½யர»½ட‰ 

ஒÌவÌ‡ெகாÌவ¯ ேபசி‡ ெகா”டன¯. க̆றறி…தவÓ́,பா¯¿பத̆ø அழகானவÓ́, 

தன½ தைலவ¯கÓ‡ø அ‰பானவÓ́, அவ¯கÓ‡ø» த‰ைன 

அ¯¿பணØ»தவÓமானகிÌ̋ைண {திெரௗபதி} Êதி̋±ரனŒட́ "பாவØẾ, க³ைம 

நிைற…தவÃ́, தłய மன½ைடயவÃமான திÌதரா̋±ர‰ மக‰{½┃ேயாதன‰} நி¶சய́ 

நம‡காக வÌ…தமா„டா‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , அ…த» தłய இதய́ ெகா”ட 

இழி…தவ‰ உ́ைமẾ எ‰ைனẾ மா‰ ேதாÑ³»தி கானக»தி̆øஅÃ¿பØẾ œட 

வÌ»த¿படவØ̇ைல. அ…த ேநர»தி̇ அற́ சா¯…த தன½ அ”ணனŒட́ { உ́மிட́}  

க³́ ெமாழிக̈ ேபசிய தłய ெசய̇க̈ ÅÜẾ அ…த இழி…தவனŒ‰ { ½ÜேயாதனனŒ‰}  

இதய́ இÌ́பாலான½. அைன»½ இ‰ப·கைளẾ அÃபவØ‡ǿ தøதிÊ̈ள உம‡ø 

இ…த ½‡க́ தகா½. உ́ைம இ¿ப±¿ப„ட ½‰ப»½‡ø த̈ளŒய அ…த தłய மன́ 

பைட»த இழி…த பாவØ { ½Üேயாதன‰} , தன½ ந”ப¯கÓட‰ மகி̊¶சியாக இÌ‡கிறா‰. 

 

ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , மா‰ ேதாÑ³»தி நł̄  கானக»தி̆ø¶ ெச̇Ñ́ேபா½, ஓ 

ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரேர} , ½┃ேயாதன‰, க│ண‰, தłய மன́ ெகா”ட சøனŒ, 
½┃ேயாதனŒ‰ தłய த́பØயான ½¶சாசன‰ ஆகிய நா̇வ¯ { 4}  ம„³ேம க”ண ł̄  
சி…தவØ̇ைல! இவ¯கைள» தவØ¯»½, ஓ øÌ‡களŒ̇ { øÌøல»தி̇}  சிற…தவேர 

{ Êதி̋±ரேர} , ம̆ற øÌ‡க̈ { øÌøல»தின¯}  அைனவÌ́ ½யர»தி̇ É̊கி 
க”களŒ̇ நłைர வா¯»தன¯! இ¿ேபாதிÌ‡ǿ உம½ ப³‡ைகைய‡ க”³, È‰Å நł̄  
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ெகா”±Ì…த ப³‡ைகைய நிைன»½ நா‰ ½யÌÏகிேற‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , 

½‰ப́ அÃபவØ‡க» தகாத நł̄ , எ̇லா ஆட́பர·கÓடேனேய வள¯…தł¯! உம½ 

சைபயØ̇ இÌ…த த·க»தா̇ அல·கÜ‡க¿ப„³ த…த»தா̇ ஆன ஆசன»ைத மனதி̇ 

நிைன»½, இ¿ேபா½ øச¿Å̇லாலான {ெவ„±ேவராலான} உம½ ஆசன»ைத‡ 

க”டதா̇ ½யர́ எ‰ைன எÜ‡கிற½. 

 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , உம½ சைபயØ̇ ம‰ன¯களா̇ ¬ழ¿ப„ட உ́ைம‡ க”ேட‰! 

அ¿ப± இ¿ேபா½ உ́ைம‡ காண È±யாத நிைலயØ̇, எ‰ மன́ எ¿ப± அைமதிÊட‰ 

இÌ‡ǿ?ச…தன́Çசி ¬Üயைன¿ ேபா‰ற பØரகாச»½ட‰ இÌ…த உம½ ேமனŒைய‡ 

க”ேட‰! ஐேயா, அÕ‡ǿ ம”¹́ Çசிய உம½ ேமனŒைய நா‰ இ¿ேபா½ 

கா”பதா̇ ½யர»தா̇ என½ உண¯×கைள இழ‡கிேற‰! ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , 

©»தமான ெவ̈ைள நிற́ ெகா”ட ப„டாைட உ³»திய உ́ைமேய È‰Å நா‰ 

க”±Ì‡கிேற‰! ஆனா̇, இ¿ேபா½ கிழிச̇கைள உ³»தியØÌ‡ǿ உ́ைம‡ 

கா”கிேற‰. 

 

È‰Å, அைன»½ வைகயான ©»தமான உண×கைள‡ ெகா”ட த·க» த„³க̈ உம½ 

வ ł„±̇ இÌ…½ ஆயØர‡கண‡கான அ…தண¯கÓ‡ø எ³»½¶ ெச̇ல¿ப„டன. ஓ ம‰னா, 

வ ł±̇லாதவ¯கÓ́, இ̇லறவாசிகÓமான தவசிகÓ‡ø உணவØ̇ சிற…த வைகைய நł̄  

ெகா³»தł¯! È‰Å, உல¯ மாளŒைகயØ̇ வா̊…½ ெகா”³, ஆயØர‡கண‡கான த„³களŒ̇ 

உணைவ நிர¿பØ, அ…தண¯களŒ‰ அைன»½ வØÌ¿ப·கைளẾ நிைறேவ̆றி‡ ெகா³»தł¯! 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , { இ¿ேபா½}  இைதெய̇லா́ கா¹́ என½ இதய́ எ¿ப± 

அைமதி ெபḮ? ஓ ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , கா½ø”டல·கÓட‰ இளைமயாக 

இÌ‡ǿ இ…த உம½ த́பØக̈, இனŒைமயான உண×கைள¿ Åசி»½, நிÅண»½வ»½ட‰ 

உ³»தியவ│க̈ ஆயØ̆ேற! ஐேயா, ஓ ம‰னா, ½‰பமைடய» தகாத அவ¯க̈ 

கானக»தி̇ வா̊…½, கானக»தி̇ கிைட¿பைத உ”பைத நா‰ கா”கிேற‰. என½ 

இதய́, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , அைமதிைய அறியவØ̇ைல. 

 

இ…த பıமேசன│, கானக»தி̇ ½யர»½ட‰ வா̊வைத‡ க”³, கால́ 

கட…½வØ„டாÑ́ உம‡ø‡ ேகாப́ வரவØ̇ைலயா? ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , எ…த 

உதவØẾ இ̇லாம̇ அைன»ைதẾ ெச̂Ế சிற¿Åமி‡க பıமேசன¯, அைன»½ 

இ‰ப·கைளẾ அÃபவØ‡ǿ தøதி ெகா”ட அவ¯ { பıமேசன¯} , இ¿ப±» ½யர»தி̇ 

வ ł̊ …½ கிட¿பைத‡ க”³́ உம‡ø ஏ‰ ேகாப́ வரவØ̇ைல? ஓ ம‰னா, எ”ண̆ற 

வாகன·களா̇ ¬ழ¿ப„³, வØைலÊய¯…த ஆைடக̈ உ³»½́ பıமேசன¯, இ¿ப± 

கானக»தி̇ வாழ ேந¯…தைத நிைன»½ ஏ‰ உம‡ø‡ ேகாப́ வரவØ̇ைல?, இ…த 

ேம‰ைம மி‡க மனŒத¯ { பıம¯} , ேபா¯‡கள»தி̇ அைன»½ øÌ‡கைளẾ ெகா̇ல» 

தயாரா̂ இÌ‡கிறா¯. இÌ¿பØÃ́, நł̄  ெச̂த ச»திய»ைத நிைறேவ̆Ïவத̆காக 

கா»திÌ…½, இ…த அைன»½» ½‰ப·கைளẾ தா·கி‡ ெகா̈கிறா¯. 

 

இ…த அ│ஜுன│, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இÌ கர·கைள‡ ெகா”±Ì…தாÑ́, 

இலøவாக கைணய±‡ǿ திறைம‡காக,ஆயØர́ {1000} கர́ ெகா”ட அ│ஜுனÃ‡ø¶ 
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(கா│»தவ ł│யா│ஜுனÃ‡ø) சமமானவேர! இவ¯ { அ¯ஜுன¯}  (எதிÜகÓ‡ø) Êக»தி‰ 

È±வØ̇ நி̆ǿ யமைன¿ ேபா‰றவ¯! அவர½ { அ¯ஜுனர½}  ஆÊத·களŒ‰ 

பரா‡கிரம»தாேலேய ÇமியØ‰ அைன»½ ம‰ன¯கÓ́ உம½ ேவ̈வØயØ̇ 

அ…தண¯கÓ‡காக கா»½ நி‰றா¯க̈. மனŒத¯களŒ̇ Åலி ேபா‰ற அ¯ஜுன¯, 

ேதவ¯களாÑ́ தானவ¯களாÑ́ ஆ¯வ»½ட‰ வண·க¿ப³கிறா¯. அவ¯ இ…த நிைலயØ̇ 

இÌ¿பைத‡ க”³́ உம‡ø ஏ‰ ேகாப உண│¶சி வரவØ̇ைல? ஓ பாரதேர 

{ Êதி̋±ரேர} , ஆட́பர»½ட‰ வள¯…½, ½யரைடய» தகாத பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  

மக‰ { அ¯ஜுன¯}  நா³ கட»த¿ப„³ இ…நிைலயØ̇ இÌ¿பைத‡ க”³́ உம‡ø‡ 

ேகாப́ வராதைத‡ க”³ நா‰ ½யÌÏகிேற‰. ஒேர ேதÜ̇ நி‰Ï ெகா”³, 

ேதவ¯கைளẾ, மனŒத¯கைளẾ, நாக¯கைளẾ வ ł̊ »திய அ¯ஜுன¯ நா³ கட»த¿ப„³ 

இ¿ப± இÌ¿பைத‡ க”³́ உம‡ø ஏ‰ ேகாப́ வரவØ̇ைல? ஓ ம‰னா, È‰Å 

ேத¯கைளẾ, பல உÌவ́ ெகா”ட வாகன·கைளẾ, øதிைரகைளẾ, 

யாைனகைளẾ ெகாைடயாக¿ ெப̆Ḯ, ÇமியØ‰ ம‰ன¯களŒட́ இÌ…½ அவ¯கள½ 

ெச̇வ»ைத¿ பØ³·கி வ…½́ எதிÜகைள» த”±¿பவராக×́, ஒேர Èய̆சியØ̇ ஐÁÏ 

கைணகைள வ ł©́ திறைம ெப̆றவராக×́ உ̈ள அ¯ஜுன¯ நா³ கட»த¿ப„³, 

இ…நிைலயØ̇ இÌ‡ǿ ேபா½́ உம‡ø ஏ‰ ேகாப́ வரவØ̇ைல? 

 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , அழø நிறÈ́ க„³ட̇ ெகா”டவÌ́, இளைமயானவÌ́, 

வா̈வ ł©பவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவÌ́ ஆன நøல│ நா³ கட»த¿ப„³ இ…நிைலைய 

அைட…தைத‡ க”³́, உம‡ø ஏ‰ ேகாப́ வரவØ̇ைல? ஓ ம‰னா, ஓ Êதி̋±ரேர, 

அழகிய உÌவ́ ெகா”டவÌ́, வ łர́ ெகா”டவÌ́, மா»ÜயØ‰ 

மகÃமான சகாேதவ│நா³கட»த¿ப„³ இ…நிைலயØ̇ இÌ¿பைத‡ க”³́ எதி┃கைள 

நł│ ஏ‰ ம‰னŒ‡கிறł│? ஓ ம‰னா, ½யரைடய»தகாத நøலÌ́ சகாேதவÌ́ ½யர»தி̇ 

இÌ‡ǿ கா„சிைய‡ க”³́ உம‡ø ஏ‰ ேகாப́ வரவØ̇ைல? ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , ½Ìபத┃‰øல»தி̇ பØற…½, திÌ̋ட»Ếன‰ த·ைகயாக×́, 

சிற¿Åமிø…த பா”³வØ‰ மÌமகளாக×́, வ łர¯கÓ‡ø அ¯¿பணØ¿Åட‰ இÌ‡ǿ 

மைனவØயாக×́ உ̈ள நா‰ நா³கட»த¿ப„³ இ…நிைலயØ̇ இÌ‡ǿேபா½́, நł│ ஏ‰ 

எதி┃கைள ம‰னŒ‡கிறł│? 

 

ஓ பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேர { Êதி̋±ரேர} , உ”ைமயØ̇ உம‡ø ேகாப́ எ‰பேத 

இ̇ைல. இ̇லாவØ„டா̇, உம½ த́பØக̈ ம̆Ḯ என½ (½‰ப) நிைலைய‡ க”³́, 

உம½ மன́ ஏ‰ அைசயவØ̇ைல? ேகாபம̆ற ஒÌ fl»திÜய‰ œட இ…த உலக»தி̇ 

கிைடயா½ எ‰Ï ெசா̇ல¿ப³கிற½. பழெமாழிக̈ மாÏப³வைத இ¿ேபா½ நா‰ 

உ́மிட́ கா”கிேற‰. ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { Êதி̋±ரேர} , வா̂¿Å 

வÌ́ேபா½ தன½ ச‡திைய உணராத fl»தி┃ய‰, அைன»½ உயØ│களாÑ́ 

அவமதி‡க¿ப³கிறா‰! ஆைகயா̇, ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரா}, எதி┃கைள ம‰னŒ‡ǿ 

உம½ øண»ைத நł│ நł„±»½ வர‡œடா½. உ”ைமயØ̇, உம½ ச‡திைய‡ ெகா”³, 

நł│ அவ│களைனவைரẾ ச…ேதகமற ெகா‰ÏவØடலா́! ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரேர},  

அேத ேபால, ம‰னŒ‡ǿ ேநர́ வÌ́ேபா½́ சமாதானமைடயாத fl»தி┃ய‰, 

அைன»½ உயØ│களŒட»½́ ெச̇வா‡க̆Ïேபா̂, இ́ைமயØÑ́ மÏைமயØ̇ 

அழிவைடவா‰."  {எ‰Ï Êதி̋±ரனŒட́ œÏகிறா̈ திெரௗபதி 
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பணØேவ சாதி‡ǿ! - வனப│வ́ பøதி 28 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

பலி¶ச‡கரவ│»தி, தன½ பா„டனான பØரகலாதனŒட»தி̇, ேகாப́ øறி»½́, 

ேகாபமைடயாம̇ இÌ¿ப½ øறி»½́ தன½ ச…ேதக·கைள‡ ேக„ப½; பØரகலாத‰ 

தன½ ேபரÃ‡ø, அவன½ ச…ேதக·கÓ‡ø வØள‡க́ ெகா³¿ப½; இ‡கைதைய 

திெரௗபதி Êதி̋±ரÃ‡ø¶ ெசா̇வ½... 

 

திெரௗபதி ெதாட¯…தா̈, 

"இ¸வØஷய»தி̇,பØரகலாதÃ‡ǿ, வØேராசனனŒ‰ 

மகனான பலி‡ǿ {பலிச‡கரவ│»தி‡ǿ} இைடேய 

பழ·கால»தி̇ நட…த உைரயாட̇ உதாரணமாக¶ 

ெசா̇ல¿ப³கிற½. ஒÌ நா̈ பலி { பலி¶ச‡கரவ¯»தி} , 

அ©ர¯ ம̆Ḯ தானவ¯களŒ‰ தைலவÃ́, ெபÌ́ 

ஞான́ ெகா”டவÃ́, கடைம øறி»த அறிவØயலி‰ 

Åதி¯கைள ந‰ø அறி…தவÃமான தன½ பா„ட‰ 

பØரகாலதனŒட́, "ஓ தா»தா, ம‰னŒ‡ǿ த‰ைம 

ெம¶ச»தø…ததா? அ̇ல½ பலÈ́ ச‡திẾ 

ெம¶ச»தø…ததா?இ½ øறி»½ என‡ø¿ Åதிராக 

இÌ‡கிற½. ஓ தா»தா, உ́மிட́ ேக„ǿ என‡ø இ½ 

øறி»½» ெதளŒ×ப³»½́! ஓ அைன»½‡ 

கடைமகைளẾ அறி…தவேர, உ”ைமயØ̇ எ½ 

ெம¶ச»தø…த½ எ‰பைத என‡ø¶ ெசா̇Ñ́! உம½ 

க„டைள எ½வானாÑ́ நா‰ அைத‡ க„டாய́ ஏ̆Ï‡ ெகா̈ேவ‰!"  எ‰றா‰ { பலி-
பலி¶ச‡கரவ¯»தி} . 

இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட ஞான́ெகா”ட அவன½ { பலியØ‰) பா„டனான { பØரகலாத‰} , 

அ¸வØஷய»தி̇ த‰னŒட́ ச…ேதக́ ேக„ட தன½ ேபரÃ‡ø { பலி‡ø}  ÈÕைமயாக¶ 

ெசா‰னா‰. பØரகலாத‰, "ஓ øழ…தா̂, பலÈ́ எ¿ேபா½́ ெம¶ச»தø…ததி̇ைல. 

ம‰னŒ¿Ǻ எ¿ேபா½́ ெம¶ச»தø…ததி̇ைல. நி¶சயமான இ…த இர”³ 

உ”ைமகைளẾ நł அறி…½ ெகா̈! எ¿ேபா½́ ம‰னŒ¿பவ‰ பல தł·øகÓ‡ø 

ஆளாகிறா‰. பணØயா„கÓ́, அ…நிய¯கÓ́, எதிÜகÓ́ அவைன எ¿ேபா½́ 

அவமதி¿ப¯. எ…த உயØÌ́ அவÃ‡ø அ±பணØயா½. ஆைகயா̇, ஓ øழ…தா̂, 

எ¿ேபா½́ ம‰னŒ‡ǿ øண́ ெகா”டவ¯கைள க̆றவ¯க̈ ெம¶©வதி̇ைல! 

எ¿ேபா½́ ம‰னŒ‡ǿ மனŒதைன அவன½ பணØயா„க̈ அவமதி»½ எ¿ேபா½́ 

ஏதாவ½ øைற ெசா̇பவ¯களாகேவ இÌ¿பா¯க̈. அ̆ப Å»திÊ̈ள மனŒத¯க̈ அவைன 

{ ம‰னŒ¿பவைன}  ஏமா̆றி அவன½ ெச̇வ»ைத‡ கவ¯வா¯க̈. இழி…த ஆ‰மா 

ெகா”ட பணØயா„க̈ அவன½ { ம‰னŒ¿பவன½}  வாகன·க̈, ½ணØக̈, ஆபரண·க̈, 

ஆைடக̈, ப³‡ைகக̈, ஆசன·க̈, உண×க̈, பான·க̈ ம̆Ḯ பØற ெபாÌ„கைள 
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தா·க̈ வØÌ́பØயப± எ³»½¿ பய‰ப³»½வா¯க̈. த·க̈ தைலவ‰ ம̆றவ¯கÓ‡ø‡ 

ெகா³‡க‡ க„டைளயØ³́ ெபாÌ„கைள‡ ெகா³‡கமா„டா¯க̈.த·க̈ தைலவÃ‡ø 

உ┃ய ம┃யாைதẾ ெகா³‡க மா„டா│க̈. அவைன வழிபடமா„டா│க̈. 

இ¸×லக»தி̇ அவமதி¿Å எ‰ப½ மரண»ைதவØட ேமாசமான½. 

ஓ øழ…தா̂ { ேபர‰ பலிேய} , மக‰கÓ́, பணØயா„கÓ́, உபச┃‡கிறவ│கÓ́, ஏ‰ 

அ…நிய│கÓ́ œட எ¿ேபா½́ ம‰னŒ¿பவனŒட́ க³‚ெசா̆க̈ 

ேப©வா│க̈. எ¿ேபா½́ ம‰னŒ‡ǿ øண́ ெகா”டவைன அவமதி‡ǿ 

மனŒத¯க̈,அவன½ மைனவØைய‡ œட வØÌ́Åவா│க̈. அவன½ மைனவØẾ தா‰ 

வØÌ́பØயப± ெசய̇பட» தயாராவா̈.எ¿ேபா½́ இ‰ப»ைத வØÌ́Ǻ பணØயா„க̈, 

த·க̈ தைலவனŒட́ இÌ…½ சிÏ த”டைனœட கிைட‡காவØ„டா̇, எ̇லா 

தłைமகைளẾ ெச̂வா¯க̈. அதிÑ́ தłயவ¯க̈ த·க̈ தைலவÃ‡ø‡ காய́ 

ஏ̆ப³»த×́ வØைளவா¯க̈. இ½×́ ேமÑ́ சில×́ எ¿ேபா½́ ம‰னŒ‡ǿ øண́ 

ெகா”டவனŒ‰ øைறகளாǿ. 

ஓ வØேராசனனŒ‰ மகேன {பலிேய}, எ¿ேபா½́ ம‰னŒ‡காதவ│களŒ‰ øைறகைள 

இ¿ேபா½ ேக̈! ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰, இÌளா̇ ¬ழ¿ப„³, தன½ ச‡தியாேல, 

பலதர¿ப„ட த”டைனகைள மனŒத¯கÓ‡ø‡ ெகா³»½, அ…த மனŒத¯க̈ அ…த» 

த”டைன‡ø» தø…தவ¯க̈ தானா எ‰பைத¿ பாராம̇ இÌ…½, அத‰ காரணமாகேவ 

த·க̈ ந”ப¯களŒட́ இÌ…½ பØÜவா¯க̈. அ¿ப±¿ப„ட மனŒத‰, தன½ 

உறவØன│களாÑ́, அ…நிய│களாÑ́œட ெவÏ‡க¿ப³வா‰. 

அ¿ப±¿ப„ட {எ¿ேபா½́ ேகாபமைடẾ} மனŒத‰,ம̆றவ¯கைள அவமதி¿பதா̇, 

ெச̇வ»ைத இழ¿ப½́, அவமதி¿ைப அைடவ½́, ேசாக́, ெவÏ¿Å, øழ¿ப́, எதிÜக̈ 

ஆகியவ̆ைறẾ ச́பாதி»½‡ ெகா̈கிறா‰. ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰, தன½ 

க³‚சின»தி‰ காரணமாக மனŒத¯கÓ‡ø» த”டைன ெகா³»½, (பதிÑ‡ø) 

க³‚ெசா̆கைள¿ ெபÏகிறா‰. அ¿ப±¿ப„டவ‰, வØைரவØ̇ தன½ ெசழி¿ைப இழ…½, 

ந”ப¯கைளẾ உறவØன¯கைளẾ இழ‡கிறா‰. ஏ‰ உயØைர‡ œட இழ‡கிறா‰. 

தன‡ø உத×பவ¯களŒடÈ́, எதிÜகளŒடÈ́ தன½ பல»ைத¿ பய‰ப³»½́ மனŒத‰, 

உலக»½‡ேக அ¶©Ï»தலாக இÌ…½,வ ł„±̇ வசி‡ǿ பா́Å ேபால அ…த‡ 

ø³́ப»தாÌ‡ø» ெத┃கிறா‰. உலக»½‡ேக அ¶©Ï»தலாக இÌ¿பவ‰ எ‰ன 

ெசழி¿ைப அைட…½ வØட È±Ế? சமய́ வா̂‡ǿேபா½ம‡க̈ அவைன‡ 

காய¿ப³»த» தய·கமா„டா│க̈.ஆைகயா̇, எ̇லா ச…த¯¿ப·களŒÑ́ மனŒத¯க̈ 

பல»ைதேயா ம‰னŒ¿ைபேயா அதிக́ ெவளŒ‡கா„ட‡œடா½. ஒÌவ‰ தன½ 

பல»ைதẾ, ம‰னŒ‡ǿ øண»ைதẾ சÜயான சமய·களŒ̇ பய‰ப³»த ேவ”³́. 

சÜயான ேநர·களŒ̇ ம‰னŒ¿Å, க³ைம, பல́ ஆகியவ̆ைற‡ கா„³பவ‰, 

இ¸×லகிÑ́ மÏ உலகிÑ́ இ‰ப»ைத அைடகிறா‰. 

 

நா‰ இ¿ேபா½, எ¶ச…த¯¿ப·களŒ̇ ம‰னŒ‡கலா́ எ‰Ï க̆றவ¯களா̇ 

வØதி‡க¿ப„டைத வØள‡கமாக×́, எ½ எ¿ேபா½́ பØ‰ப̆ற»த‡க½ எ‰பைதẾ 

ெசா̇கிேற‰. நா‰ ெசா̇Ñ́ேபா½ கவனமாக‡ ேக„³‡ ெகா̈! உன‡ø ஒÌ 

ேசைவைய¶ ெச̂தவ‰, உன‡ø¿ ெபÌ́ தł·கிைழ»திÌ…தாÑ́, அவன½ È…ைதய 

ேசைவைய நிைன»½¿ பா¯»½, அ…த‡ ø̆றவாளŒைய ம‰னŒ‡கலா́. க̇வØையẾ 

ஞான»ைதẾ மனŒத│களா̇ எளŒைமயாக அைடய È±யா½. ஆைகயா̇, 
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அறியாைமயாÑ́, È„டா̈தன»தாÑ́ ø̆றமிைழ»தவ¯கைள ம‰னŒ‡கலா́. 

ெதÜ…ேத ø̆றமிைழ»½வØ„³, ெத┃யாம̇ ெச̂½வØ„ேட‰ எ‰Ï 

ெக‚©பவ│கைள, அவ¯கள½ ø̆ற́ அ̆பமானதாக இÌ…தாÑ́ த”±‡க 

ேவ”³́. அ»தø ேந¯ைமய̆ற மனŒத¯க̈ ம‰னŒ‡க¿பட‡œடா½. 

எ̇லா உயØÜன·களŒ‰ Èத̇ ø̆றÈ́ ம‰னŒ‡க¿பட ேவ”³́. இÌ¿பØÃ́, 

இர”டாவ½ ø̆ற́ அ̆பமானதாக இÌ…தாÑ́ œட த”±‡க ேவ”³́. ஒÌ 

மனŒத‰ வØÌ́பாம̇ ø̆றமிைழ»திÌ¿பØ‰, அவன½ ேகாÜ‡ைகைய ஆரா̂…½, சீரான 

நłதி வØசாரைண ெச̂½, அவைன ம‰னŒ‡க ேவ”³́. பணØ× பல»ைத ெவ̆றி 
ெகா̈Ó́, பணØ× பலவ łன»ைதẾ ெவ̆றி ெகா̈Ó́. பணØவா̇ சாதி‡க È±யாத½ 

எ½×́ இ̇ைல. ஆைகயா̇, பணØேவ (ந́ பா¯ைவ‡ø» ெதÜவைதவØட) உ”ைமயாக 

க³ைமயான½. ஒÌவ‰ இட́, ேநர́ ஆகியவ̆ைற‡ கÌ»தி̇ ெகா”³́, தன½ 

பல»ைதẾ பலவ łன»ைதẾ øறி»½‡ ெகா”³́ ெசய̇பட ேவ”³́. இட»ைதẾ 

ேநர»ைதẾ கண‡கி̇ ெகா̈ளாம̇ ெச̂ய¿ப³́ எ…த¶ ெசயÑ́ ெவ̆றியைடயா½. 

ஆைகயா̇, நł எ¿ேபா½́ இட»தி̆காக×́, ேநர»தி̆காக×́ கா»திÌ‡க ேவ”³́! சில 

ேநர·களŒ̇ ம‡கÓ‡ø அ‚சி ø̆றவாளŒக̈ ம‰னŒ‡க¿பட ேவ”³́. இைவேய 

ம‰னŒ‡ǿ ேநர·க̈ எ‰Ï தł¯மானŒ‡க¿ப„±Ì‡கிற½. இ…த¶ ச…த¯¿ப·கைள» தவØர 

ம̆ற ேநர·களŒ̇ மæÏபவ¯க̈ த”±‡க¿பட ேவ”³́ எ‰ேற ெசா̇ல¿ப³கிற½"  

எ‰றா‰ {  பலியØ‰ பா„ட‰ பØரகலாத‰} . 

திெரௗபதி ெதாட¯…தா̈, "ஆைகயா̇, ஓ ம‰னா, நł̄  பல»ைத¿ பØரேயாகி‡ǿ ேநர́ 

வ…½வØ„டதாகேவ நா‰ கÌ½கிேற‰! ந́ைம எ¿ேபா½́ காய¿ப³»½́ øÌ‡கைளẾ, 

திÌதரா̋±ரனŒ‰ ேபராைச‡கார மக‰கைளẾ ம‰னŒ‡ǿ ேநர́ இ½ கிைடயா½! நł̄  

இ¿ேபா½ பல»ைத உபேயாகி¿பேத தǿ. எளŒைமயாக×́, ம‰னŒ¿பவனாக×́ 

இÌ‡ǿ மனŒத‰ அவமதி‡க¿ப³கிறா‰. க³ைமயாக இÌ¿பவ¯க̈ ம̆றவ¯கைள 

½‰ÅÏ»½கிறா¯க̈. உ”ைமயØ̇, அ½ அத̆ø தø…த ேநர»தி̇ இர”±̆ǿ 

{ ேகாபமைடவ½́ ேகாபமைடயாதிÌ¿ப½́) த‚ச́ ெகா³¿பவேன ம‰னனாவா‰"  

எ‰றா̈. 
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ேகாப́ அைன»ைதẾ அழி»½வØ³́ - வனப│வ́ பøதி 29 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

ேகாப»தி̇ இÌ‡ǿ ø̆ற·கைள திெரௗபதி‡ø Êதி̋±ர‰ ெசா̇வ½.. 

 

Êதி̋±ர‰ெசா‰னா‰, "ேகாபேம 

மனŒதைன‡ ெகா̇Ñ́, அேத ேவைள 

ேகாபேம மனŒதைன வள́ெபற ைவ‡ǿ. 

ஓ ெபÌ́ ஞான́ ெகா”டவேள 

{ திெரௗபதிேய} , ேகாபேம ெசழி¿Å ம̆Ḯ 

½ரதி¯̋ட·கÓ‡ø ேவ¯‡காரணமாǿ. ஓ 

அழகானவேள, எவ‰ ேகாப»ைத 

அட‡øகிறாேனா அவ‰ ெசழி¿ைப 

அைடகிறா‰. ேகாப»½‡ø» த‰ைன ஒ¿Å‡ 

ெகா³‡ǿ மனŒத‰, தன½ க³́ 

ேகாப»தி‰ வØைளவாக ½ரதி¯̋ட»ைத 

வரவைழ»½‡ ெகா̈கிறா‰. உலக»தி̇ 

உ̈ளஅைன»½ உயØ│களŒ‰ அழி×‡ǿ 

ேகாபேம காரணமாகஇÌ‡கிற½. உலக»தி̆ேக அழிைவ‡ ெகா”³வÌ́ ேகாப»ைத 

நா‰ எ¿ப± வØÌ́பØ ஏ̆ேப‰? 

ேகாப́ ெகா̈Ó́ மனŒத‰ பாவ́ இைழ‡கிறா‰. ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ தன½ 

øÌைவ‡ œட ெகா̇வா‰. ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ தன‡ø ேமலானவ¯கைள‡ œட 

க³‚ெசா̆களா̇ அவமதி¿பா‰. ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ எ½ ெசா̇ல¿பட ேவ”³́ 

எ½ ெசா̇ல¿பட‡œடா½ எ‰பத̆ø”டான ேவÏபாைட அறியாம̇ ேபாகிறா‰. ேகாப́ 

ெகா”ட மனŒத‰ ெச̂ய È±யாத ெசய̇ எ½×́ இ̇ைல. ேகாப́ ெகா”ட 

மனŒதனா̇ ெசா̇ல È±யாத வா¯»ைதகÓ́ எ½×́ இ̇ைல. ேகாப»தி‰ காரணமாக 

ஒÌ மனŒத‰, ெகா̇ல¿பட» தகாத மனŒதைனẾ ெகா‰ÏவØ³வா‰. ேகாப́ ெகா”ட 

மனŒத‰ தன½ ஆ‰மாைவ‡œட யமனŒ‰ உலø‡ø அÃ¿Åவா‰. இ‡øைறபா³கைள‡ 

க”ேட, ஞானÈ̈ேளா¯, உய¯…த ெசழி¿ைப இ¸×லகிÑ́ மÏ உலகிÑ́ அைடய 

த·க̈ ேகாப»ைத அட‡கி‡ ெகா̈கி‰றன¯. இத‰ காரணமாகேவ அைமதியான ஆ‰மா 

ெகா”ேடா¯ ேகாப»ைத» த·களŒட́ இÌ…½ வØர„³கி‰றன¯. இ¿ப± இÌ‡ǿ ேபா½ 

எ·கைள¿ ேபா‰ேறா¯ எ¿ப± அதி̇ ஈ³ப³ேவா́? 

 

ஓ ½ÌபதனŒ‰ மகேள {திெரௗபதிேய}, இைதெய̇லா́ கÌதிேய என½ ேகாப́ 

¾”ட¿படவØ̇ைல. ேகாப́ ெகா”ட மனŒதÃ‡ø எதிராக எ…த ெசயÑ́ ெச̂யாத 

மனŒத‰ த‰ைனẾ பØறைரẾ ெபÌ́ அ¶ச»தி̇ இÌ…½ கா»½‡ ெகா̈கிறா‰. 

உ”ைமயØ̇ அ¿ப±¿ப„ட மனŒத‰ தன‡ǿ, ேகாப́ ெகா”ட மனŒதÃ‡ǿ 
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மÌ»½வ‰ ேபா‰றவ‰ ஆவா‰. ம̆றவ¯களா̇ ½‰ப»½‡ø̈ளான பலவ łனமான 

மனŒத‰, தன½ È„டா̈தன»தா̇ த‰ைனவØட பலசாலிகளŒட́ ேகாபமாக நட…½ 

ெகா”டா̇, தன½ அழி×‡ø தாேன காரணமாகிறா‰. இ¿ப± ெதÜ…ேத தன½ உயØைர 

வØ³́ மனŒத¯கÓ‡ø எ…த உலகÈ́ கிைட‡கா½. ஆைகயா̇, ஓ ½Ìபத‰ மகேள 

{ திெரௗபதிேய} , பலவ łனமனா மனŒத‰ ேகாப»ைத அட‡க ேவ”³́ எ‰Ï 

ெசா̇ல¿ப³கிற½. ½‰ப»தி̇ இÌ‡ǿ ஞானÈ̈ள மனŒத‰ ேகாப¿படாம̇ 

இÌ…தா̇, தன‡ø ½‰ப»ைத ஏ̆ப³»தியவைன வØட மÏ உலகி̇ மகி̊¶சியாக 

இÌ‡கிறா‰. இத‰ காரணமாகேவ பலமாக இÌ…தாÑ́ பலவ łனமாக இÌ…தாÑ́ 

ஞானÈ̈ள மனŒத‰, எ¿ேபா½́ த‰ைன ½‰ÅÏ»½கிறவைனẾ அவ‰ ெக„ட 

கால»தி̇ இÌ…தாÑ́ œட ம‰னŒ‡க ேவ”³́ எ‰Ï ெசா̇ல¿ப³கிற½. 

ஓ கிÌ̋ணா {திெரௗபதி}, இத‰ காரணமாக அற́சா¯…தவ¯க̈ ேகாப»ைத 

ெவ‰றவ¯கைள¿ பாரா„³கிறா¯க̈. உ”ைமயØ̇, ேந¯ைமயானவÃ́ ம‰னŒ‡ǿ 

øணÈ̈ளவÃ́ எ¿ேபா½́ ெவ̆றி ெபÏவா‰ எ‰பேத அற́சா¯…தவ¯க̈ கÌ»½. 

உ”ைமேய ெபா̂ைமையவØட ந‰ைம; ெம‰ைமயான நட»ைதேய க³ைமயான 

நட»ைதையவØட ந‰ைம. எ‰ைன¿ேபா‰ற ஒÌவ‰, ½Üேயாதனைன‡ ெகா̇Ñ́ 

காரண»தி̆காக, பல øைறகைளÊைடய½́, அற́சா¯…தவ¯க̈ த·க̈ ஆ‰மாவØ̇ 

இÌ…½ வØர„³́ ேகாப»ைத ேம̆ெகா̈வ½, எ·ஙன́? 

பØ‰வÌவைத அறிẾ க̆றவ¯களா̇ பல́ நிைற…த மனŒத‰ எ‰Ï கÌத¿ப³பவ¯க̈ 

நி¶சயமாக ெவளŒ¿Åற» ேதா̆ற»தி̇ ம„³́ ேகாப́ மிø…தவ¯களாக‡ 

காண¿ப³கிறா¯க̈. ெபா·கி வÌ́ ேகாப»ைத தன½ ஞான»தா̇ அட‡øபவேன பல́ 

ெகா”ட மனŒத‰ எ‰Ï உ”ைமைய அறி…த க̆றவ¯க̈ ெசா̇கிறா¯க̈. ஓ அழகிய 

இைட ெகா”டவேள { திெரௗபதி}  ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ நைடெபḮ காÜய·கைள 

அத‰ உ”ைம» த‰ைமÊட‰ பா¯¿பதி̇ைல. ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ தன½ 

வழிைய‡ கா”பதி̇ைல. அவ‰ மனŒத¯கைளẾ மதி‡க மா„டா‰. ேகாப́ ெகா”ட 

மனŒத¯ ெகா̇ல»தகாதவ¯கைளẾ ெகா̇வா‰. ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ 

தன½ ஆசா‰கைளẾ ெகா̇வா‰. ஆைகயா̇, ச‡தி ெகா”ட மனŒத‰ ேகாப»ைத 

¾ர»தி̇ வØல‡கி ைவ‡க ேவ”³́. 

ேகாப»தி̇ É̊கிய மனŒத‰ பரா‡கிரமசாலி‡ேக உÜய ெபÌ…த‰ைம, க”ணØய́, 

ைதÜய́, திறைம ம̆Ḯ பØற øண·கைள எளŒதாக அைடவதி̇ைல. ேகாப»ைத‡ 

ைகவØ³வதா̇ ஒÌ மனŒத‰ சÜயான ச‡திைய ெவளŒ¿ப³»த È±Ế. ஓ 

ஞானÈ̈ளவேள { திெரௗபதிேய} , அேத ேவைள ேகாப́ ெகா”ட மனŒதனா̇ சÜயான 

ேநர»தி̇ தன½ ச‡திைய ெவளŒ¿ப³»த È±யா½. அறியாைமயØ̇ இÌ¿பவ¯கேள 

ேகாப»ைத ச‡தி‡ø¶ சமமாக‡ கÌ½வா¯க̈. ேகாப́ எ‰ப½ உலக»தி‰ அழிவØ̆காக 

மனŒதÃ‡ø‡ ெகா³‡க¿ப„³̈ள½. ஆைகயா̇, சÜயாக நட‡க வØÌ́Ǻ மனŒத‰ 

எ¿ேபா½́ ேகாப»ைத‡ ைகவØட ேவ”³́. தன½ வைக‡ேக உÜய அ̆Åதமான 

அற·கைள‡ ைகவØ„ட மனŒத‰ ேகாப¿ப³பவனாக இÌ¿பா‰. அைன»½ வØத·களŒÑ́ 

மæறி நட‡ǿ ஒளŒய̆ற மன́ ெகா”ட È„டா̈க̈ இ¿ப± நட…½ ெகா̈Ó́ேபா½, ஓ 

øைறகள̆றவேள, எ‰ைன¿ேபா‰ற ஒÌவ‰ (அவ¯கைள¿ ேபால) எ¿ப± மæறி நட‡க 

È±Ế? 

Çமிைய¿ ேபா‰ற ெபாÏைமÊ̈ள மனŒத¯க̈ இ̇ைலெயனŒ̇, ெதாட¯…½ ேகாப¿ப³́ 

மனŒத¯களா̇ உலக́ அைமதிய̆ேற இÌ‡ǿ. காய¿ப„டவ¯க̈ த·க̈ காய·கÓ‡ø 

பதில± ெகா³¿ப½́, ேமலானவனா̇ த”±‡க¿ப„டவ‰ அ…த ேமலானவைன பதிÑ‡ø 
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த”±¿ப½́ அைன»½ உயØ¯களŒ‰ அழி×‡ø‡ காரணமாக இÌ‡ǿ. உலக»தி̇ பாவ́ 

அதிகÜ‡ǿ. ேவÏ மனŒதனŒட́ தłய வா¯»ைதகைள‡ ேக„ǿ மனŒத‰, பதிÑ‡ø அ…த 

வா¯»ைதகைள» திÌ¿பØ¶ ெசா̇வ½́, காய́ ெகா”ட மனŒத‰ தன½ காய·கÓ‡ø 

பதில± ெகா³¿ப½́, த”டைன ெப̆ற மனŒத‰ பதிÑ‡ø த”±¿ப½́ ஏ̆ப³வதா̇, 

த…ைதய¯ மக‰கைளẾ, மக‰க̈ த…ைதகைளẾ, கணவ│க̈ மைனவØயைரẾ, 

மைனவØய│ கணவ│கைளẾ ெகா̇Ñ́ நிைல ஏ̆ப³́. ஓ கிÌ̋ணா {திெரௗபதி}, 
இ¿ப±¿ப„ட ேகாப́ நில×́ உலக»தி̇ பØற¿Å எ¿ப± ஏ̆ப³́! ஓ அழகான Èக́ 

ெகா”டவேள { திெரௗபதிேய} , உயØ¯களŒ‰ பØற¿Å சமாதான»தா̇ ஏ̆ப³கிற½ எ‰பைத 

அறி…½ ெகா̈. 

ஓ திெரௗபதி, ம‰ன¯கÓ́ ேகாப»தி̆‡ø» த·கைள ஒ¿Å‡ ெகா³»தா̇, ø±ம‡க̈ 

வØைரவØ̇ அழிைவ¶ ச…தி¿ப¯. ஆைகயா̇, ேகாப́, ம‡களŒ‰ அழி×‡ǿ ½யர»தி̆ǿ 

காரணமாǿ. ம‰னŒ‡ǿ த‰ைமÊட‰ Çமிைய¿ ேபா‰ற ெபாÏைம ெகா”ட 

மனŒத¯க̈ உலக»தி̇ இÌ¿பதாேலேய உயØ¯க̈ ெசழி¿ைபẾ வா̊ைவẾ 

ெபÏகி‰றன. ஓ அழகானவேள, எ‰ன காய́ ஏ̆ப„டாÑ́ ஒÌவ‰ ம‰னŒ‡க 

ேவ”³́. மனŒத‰ ம‰னŒ‡ǿ த‰ைமÊட‰ இÌ¿பதாேலேய உயØ¯களŒ‰ ெதாட¯¶சி 
ஏ̆ப³கிற½. ேகாப»ைத ெவ̇பவேன, ஞானŒ. அவேன பலவா‰. ேகாப»ைத ெவ̇Ñ́ 

ச‡தி பைட»த மனŒத‰, பல எ”ண̆ற { மகி̊¶சி நிைற…த இ‰பகரமான}  உலக·கÓ‡ø 

ெசா…த‡காரனாவா‰. அேதேவைளயØ̇ ேகாப́ ெகா”ட மனŒத‰ È„டா̈ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப„³,இ¸×லகிÑ́ மÏ உலகிÑ́ அழிைவ¶ ச…தி‡கிறா‰. 

ஓ கிÌ̋ணா {திெரௗபதி}, எ¿ேபா½́ ம‰னŒ‡ǿ த‰ைம ெகா”ட 

ெபாÏைமயானவ¯கÓ‡காக சிற¿Å மிø…த ம‰னŒ‡ǿ த‰ைம ெகா”ட காசியப│ இ…த 

வ┃கைள¿ பா±யØÌ‡கிறா│."ம‰னŒ¿பேத {ெபாÏைமேய} அற́; ம‰னŒ¿பேத ேவ̈வØ, 
ம‰னŒ¿ேப ேவத́, ம‰னŒ¿ேப ©Ìதி. இைத அறி…த மனŒத‰ எைதẾ ம‰னŒ‡ǿ 

ஆ̆ற̇ ெப̆றவனாக இÌ¿பா‰. ெபாÏைமேய பØர́ம́, ெபாÏைமேய உ”ைம, 

ம‰னŒ¿ேப பா½கா‡க¿ப„ட ஆ‰ம»தøதி, எதி¯கால ஆ‰ம»தøதிைய‡ கா¿ப½ 

ெபாÏைமேய. ெபாÏைமேய தவ́, ெபாÏைமேய ÅனŒத́, ெபாÏைமயாேலேய இ…த¿ 

பØரப‚ச́ தா·க¿ப³கிற½. தøதிவா̂…த பல ேவ̈வØகைள¶ ெச̂தவ¯க̈, ேவத·கைள 

அறி…தவ¯க̈ ம̆Ḯ தவசிக̈ அைடẾ உலக»ைத ெபாÏைமசாலி அைடவா‰. ேவத 

ேவ̈வØக̈ ெச̂பவ¯கÓ́, அற»தி‰ப±யான ந‰ைமயான சட·øகைள¶ ெச̂பவ¯க̈ 

ம̆ற உலக·கைள அைடவா¯க̈. ெபாÏைமசாலி, Åகழ¿ப³́ பøதிக̈ ெகா”ட 

பØர́மனŒ‰ உலக»ைத அைடவா¯க̈. பலசாலிகளŒ‰ பலேம ெபாÏைம { ம‰னŒ‡ǿ 

த‰ைம} . ெபாÏைமேய ேவ̈வØ, ெபாÏைமேய மன அைமதி. ஓ கிÌ̋ணா 

{திெரௗபதி} இ¿ப± இÌ‡ǿேபா½ பØர́ம́, உ”ைம, ஞான́ ஆகியவ̆ைற அைடய 

வØÌ́Ǻ எ·கைள¿ ேபா‰ேறா¯ எ¿ப± ெபாÏைமைய‡ ைகவØடÈ±Ế? 

ெபாÏைமயாக இÌ¿பவ‰ பØர́ம»ைத அைடய È±Ế எ‰பதா̇ ஒÌ ஞானŒ 
ெபாÏைமைய‡ ைக‡ெகா̈ள ேவ”³́. ெபாÏைமசாலிகÓ‡ø இ…த உலக́ ெசா…த́. 

மÏ உலகÈ́ அவ¯கÓைடயேத. ெபாÏைம மதி¿ைபẾ, அÌைளẾ ெப̆Ï» 

தÌகிற½. ெபாÏைமயா̇ ேகாப»ைத ெவ̆றி ெகா̈Ó́ மனŒத¯க̈ உய¯…த 

உலக·கைள அைடவா¯க̈. ஆைகயா̇, ெபாÏைமேய உய¯…த அற́ எ‰Ï 

ெசா̇ல¿ப³கிற½."  எ‰Ï எ¿ேபா½́ ெபாÏைமÊட‰ இÌ¿பவ¯கைள‡ øறி»½ 

காசியப¯ பா±யØÌ‡கிறா¯. ஓ திெரௗபதி ெபாÏைம øறி»த இ…த வÜகைள‡ேக„ட பØறø 

உன‡ø̈ உ̈ளட·ø. ேகாப»தி̆ø ஆளாகாேத. ச…தÃவØ‰ மகனான எ·க̈ பா„டா 
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{பı̋ம│}, அைமதிையேய வழிப³கிறா¯; கிÌபÌ́ ச‚சயÌ́அைமதிையேய 

உைர‡கி‰ற¯. ேசாமத»த‰, ÊÊ»©, ½ேராண┃‰ மக‰ {அ̨வ»தாம‰}, எ·க̈ 

பா„டனான வØயாச│, ஆகிய அைனவÌ́ அைமதிைய øறி»ேத ேப©கி‰றன¯. 

இவ¯களா̇ அைமதியØ‰ ப‡க́ அைழ»½வர¿ப³́ ம‰ன¯ { திÌதரா̋±ர‰}  நம½ 

நா„ைட நம‡ø» திÌ́ப‡ ெகா³¿பா¯ எ‰Ï நிைன‡கிேற‰. இÌ¿பØÃ́, அவ¯ 

{ திÌதரா̋±ர‰}  மய‡கமைட…தா̇, அவ¯ அழிைவ¶ ச…தி¿பா¯. ஓ ெப”ேண 

{ திெரௗபதிேய} ,  பாரத¯களŒ‰ வரலா̆றி̇ அவ¯கைள ேபÜடÜ̇ ஆ̊»த ஒÌ ெநÌ‡க± 

வ…திÌ‡கிற½. இ½ சில கால·கÓ‡ø È‰ேப ஏ̆ப„±Ì‡ǿ உÏதியான 

தł¯மான́. ©ேயாதனÃ‡ø {½┃ேயாதனÃ‡ø}நா„ைட அைடẾ தøதியØ̇ைல. 

ஆைகயா̇தா‰, அவனா̇{½┃ேயாதனனா̇}ெபாÏைமயாக இÌ‡க 

È±யவØ̇ைல. நா‰ ஆ„சி உÜைம ெகா”டவ‰ ஆைகயா̇ ெபாÏைமைய ஏ̆கிேற‰. 

ம‰னŒ¿Ǻ , ெம‰ைமẾ ©யமாக ஒÌவ‰ அைடய ேவ”³́. அவ¯களŒ‰ 

நி»தியமான த‰ைமையேய பØரதிபலி‡கிற½. ஆைகயா̇ உ”ைமயØ̇ நா‰ அ…த‡ 

øண·கைள எ‰னŒட́ ேச¯»½‡ ெகா̈ேவ‰. 
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கைற ப±…தவனா கட×̈? - வனப│வ́ பøதி 30 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ரÃட‰ திெரௗபதியØ‰ வØவாத́... 

 

திெரௗபதி ெசா‰னா̈, "உம½ உண¯×கைள 

É±யØÌ‡ǿ { மைற‡ǿ}  த»திÜையẾ 

(ஆதி»திய¯களŒ̇ [¬Üய¯களŒ̇]  ஒÌவ‰ = 

ஆேரா‡கிய»தி̆கான ேதவ‰}  வØத»திÜையẾ 

{ ெப” ெத̂வ́ [½¯ைக எ‰Ḯ ெகா̈ளலா́]}  

நா‰ வண·øகிேற‰. நł̄  தா·ǿ ©ைமைய¶ 

©ம¿பதி̇, உம½ த…ைதமாÌ́ பா„ட‰மாÌ́ 

பØ‰ப̆றிய வழிகளŒ̇ இÌ…½ நł̄  மாÏப³கிறł̄ ! 

மனŒத¯கÓைடய ெசய̇களŒ‰ தா‡க́ 

{ ெசய̇களŒனா̇ உ”டாǿ பாவ»தி‰ வØைள×}  

வா̊வØ‰ ெவ¸ேவÏ ¬̊நிைலகளŒ̇ ந́ைம» 

தா‡øகிற½. ெசய̇க̈ தவØ¯‡க È±யாத  

வØைள×கைள { பØ‰ வØைள×கைள}  

ஏ̆ப³»½கி‰றன; வØ³தைல எ‰ப½ ெவḮ 

மடைமயØ‰ காரணமாகேவ வØÌ́ப¿ப³கிற½. அற́, 

ெம‰ைம, ெபாÏைம { ம‰னŒ‡ǿ த‰ைம} , È̆ேபா‡ø, க”±‡க¿ப³ேவா́ எ‰ற 

பய́ ஆகியவ̆றி‰ Éல́ மனŒத‰ ெசழி¿ைப அைடய È±யா½ எ‰ேற 

காண¿ப³கிற½. 

ஓ பாரதேர {Êதி̋±ரேர}, அ½ அ¿ப±யØ̇ைல எ‰றா̇, இ…த» தா·கி‡ ெகா̈ள 

È±யாத ேபÜட¯, அத̆ø» தøதியØ̇லாத உம‡ǿ, ெபÌ́ ச‡திக̈ ெகா”ட உம½ 

த́பØகÓ‡ǿ ஏ̆ப„±Ì‡கா½! ெசழி¿Åட‰ இÌ…த அ…நா„களŒÑ́ சÜ, ½ரதி¯̋ட́ 

வா̂…த இ…நா„களŒÑ́ சÜ, ஓ பாரதேர, அற»ைதவØட உக…த½ உம‡ø ேவÏ எ½×́ 

இÌ…ததி̇ைல.அற»ைத உம½ உயØைரவØட அதிகமாக‡ கÌதி வÌகிறł│. உம½ நா³́, 

உம½ ©யÈ́ அ…தண¯களாÑ́, உம‡ø É»தவ¯களாÑ́, ேதவ¯களாÑ́ 

அற»தி̆காக ம„³ேம கÌத¿ப³கி‰றன. 

 

நł̄ , பıமேசனைரẾ, அ│ஜுனைரẾ, மா»┃ மக‰களான இர„ைடய│கைளẾ {நøல 

சகாேதவ│கைளẾ}, அவ¯கÓட‰ ேச¯»½ எ‰ைனẾ ைகவØ„டாÑ́ வØ³வ łேர 

ஒழிய அற»ைத‡ ைகவØட மா„²│! ம‰ன‰ அற»ைத‡ கா¿பா‰ எ‰Ḯ, அ¿ப± 

அவனா̇ கா‡க¿ப„ட அற́ (பதிÑ‡ø) அவைன‡ கா‡ǿ எ‰Ḯ நா‰ 

ேக̈வØ¿ப„±Ì‡கிேற‰. இÌ¿பØÃ́ அற́ உ́ைம‡ கா‡காதைதேய நா‰ க”³ 

வÌகிேற‰! ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலி ேபா‰றவேர { Êதி̋±ரேர} , மனŒதைன» ெதாடÌ́ 

அவன½ நிழ̇ ேபால, உம½ இதய́, ஒேர ேநா‡ேகா³ அற»ைதேய நா³கிற½. நł̄  

உம‡ø¶ சமமானவ¯கைளேயா, தா̊…தவ¯கைளேயா, ேம‰ைமயானவ¯கைளேயா 
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எ‰Ḯ அவமதி»ததி̇ைல. ÈÕ உலக»ைத நł̄  அைட…½́, உம‡ø க│வ́ 

அதிக┃‡கவØ̇ைல! 

ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { Êதி̋±ரேர} , நł̄  எ¿ேபா½́ அ…தண¯கைளẾ, 

ேதவ¯கைளẾ, பØ»Ü‡கைளẾ, ©வத·கÓடÃ́ ம̆ற வைகயான வழிபா³களாÑ́ 

வழிப„³ வÌகிறł̄ ! ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { Êதி̋±ரேர} , நł̄  எ¿ேபா½́ 

அ…தண¯களŒ‰ வØÌ¿ப·கைள நிைறேவ̆றி‡ ெகா³»½, அவ¯கைள» திÌ¿தி 
ெச̂திÌ‡கிறł̄ . யதிகÓ‡ǿ, ச…நியாசிகÓ‡ǿ, இ̇லற»½றவØகÓ‡ǿ உம½ 

இ̇ல»தி̇ த·க»தாலான த„±̇ ைவ»½ உண× பÜமாறியØÌ‡கிறł̄ . 

வான¿பØர̨த¯கÓ‡ø த·கÈ́ உண×́ எ¿ேபா½́ ெகா³»திÌ‡கிறł̄ . 

அ…தண¯கÓ‡ø நł̄  ெகா³‡க மா„²¯ எ‰Ï ெசா̇Ñ́ப± எ…த¿ ெபாÌÓ́ உம½ 

வ ł„±̇ இ̇ைல. 

உம½ { மன}  அைமதி‡காக, உம½ இ̇ல»தி̇ நைடெப̆ற வØ̨வேதவ ேவ̈வØயØ̇, 

©»த́ ெச̂ய¿ப„ட ெபாÌ„கைள Èதலி̇ உம½ வØÌ…தின¯கÓ‡ǿ, ம̆ற எ̇லா 

உயØ¯கÓ‡ǿ ெகா³»½ மæ…தைதேய நł̄  உ”²¯! வØÌ¿ப»ைத ஈேட̆Ḯ, 

இ̋±கைளẾ, பா©ப…த·க̈ எÃ́ ேவ̈வØகைளẾ, இ̇லற‡ கடைமகÓ‡கான 

சட·øகைளẾ, பக ேவ̈வØகைளẾ, அைன»½ வைகயான பØற ேவ̈வØகைளẾ 

உம½ வ ł„±̇ நł̄  நட»தியØÌ‡கிறł̄ . திÌட¯களா̇ ஆ‡கிரமி‡க¿ப„ட இ…த» 

தனŒைமயானகானக»தி̆ø நா³கட»த¿ப„³́, ெசா…த நா„ைட இழ…½́உம½ அற́ 

ெகடவØ̇ைல! 

ெபÌ́ பÜ©க̈ ெகா³»½ நட»த¿பட ேவ”±ய அ̨வேமத́, ராஜ©ய́, Å”ட┄க́, 

ேகா̨வ́ ஆகிய ெபÌ́ ேவ̈வØகைளநł̄  ெச̂திÌ‡கிறł̄ ! வØபÝத உண¯×களா̇ 

உ…த¿ப„ட அ…த‡ க³ைமயான ேநர»தி̇, பகைடயØ̇ ேதா̆Ï, உம½ நா„ைடẾ, 

உம½ ெச̇வ·கைளẾ, உம½ ஆÊத·கைளẾ, உம½ த́பØகைளẾ, ஏ‰ 

எ‰ைனẾ இழ…தł¯! ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , எளŒைம, ெம‰ைம, அட‡க́, உ”ைம 

ஆகியவ̆ைற‡ ெகா”±Ì…½́, தłைம நிைற…த ¬தி̇ உம½ மன́ ஈ¯‡க¿ப„ட½ 

எ¸வாÏ?  ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , உம½ இ…த» ½யைரẾ ேபÜடைரẾ க”³ 

என½ இதய́ ½யர»தி̇ É̊øகிற½. நா‰ என½ உண¯×கைள இழ‡ǿ நிைலயØ̇ 

இÌ‡கிேற‰. 

மனŒத¯க̈ அைனவÌ́ கட×ளŒ‰ வØÌ¿ப»தி̆ø இண·கி நட‡க È±Êேம தவØர, 

த·க̈ வØÌ¿ப·க̈ ப± நட‡க È±யா½ எ‰பத̆ø ஒÌ பைழய வரலாÏ இÌ‡கிற½. 

மர»தா̇ ெச̂ய¿ப„ட மர¿ ப½ைமைய‡ { ெபா́ைமைய‡}  க„±, Á̇ ெகா”³ ஆ„± 

ைவ¿ப½ ேபால, அைன»½ ½‰ப·கைளẾ, இ‰ப·கைளẾ வØதி¿பவனான ேமலான 

கட×̈, தா‰ பைட»த ம‡கைள ஆ„± ைவ‡கிறா‰. ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , 

அைன»½¿ ெபாÌ„கைளẾ É±யØÌ‡ǿ ெவளŒைய¿ ேபால, கட×Ó́ அைன»½ 

உயØ¯கÓ‡ø̈Ó́ ஊ³ÌவØ இÌ…½ இ‰ப»ைதẾ ½‰ப»ைதẾ வØதி‡கிறா‰. 

Áலா̇ க„ட¿ப„ட பறைவ ேபால, அைன»½ உயØÜன·கÓ́ கட×ைள ந́பØேய 

இÌ‡கி‰றன. அைனவÌ́ கட×Ó‡ø‡ க„³¿ப„டவ¯கேள அ‰றி ேவÏ யாÌ‡ǿ 

அ̇ல. யாÌ́ தன‡ø» தாேன வØதி»½‡ ெகா̈பவனாக இÌ‡க È±யா½. 

Áலி̇ உ̈ள È»ைத¿ ேபால அ̇ல½, கயØ̆றா̇ க„ட¿ப„ட காைளைய¿ ேபால 

அ̇ல½ நł̄ ¶©ழலி̇ சி‡கிய மர»ைத¿ ேபால, அைன»½ உயØ¯கÓ́ பைட¿பாளனŒ‰ 

க„டைளகைள» ெதாட¯கி‰றன. அ…த¿ பØரப‚ச ஆ‰மாைவ {கட×ைள} ந́பØயØÌ‡ǿ 
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மனŒத‰, ஒÌ‡கண́ œட ©த…திரமாக எைதẾ ெச̂ய È±யா½. இÌளா̇ ¬ழ¿ப„ட 

எ…த மனŒதÃ́, தாேன தன½ ½‰ப»தி̆ǿ இனப»தி̆ǿ தைலவனாக இÌ‡க 

È±யா½. கட×ளா̇ உ…த¿ப„ேட அவ¯க̈ ெசா¯‡க»தி̆ǿ நரக»தி̆ǿ 

அÃ¿ப¿ப³வா¯க̈. ேலசான ைவ‡ேகா̇ பலமான கா̆ைற ந́பØயØÌ¿ப½ ேபால, ஓ 

பாரதேர { Êதி̋±ரேர}  அைன»½ உயØ¯கÓ́ கட×ைள ந́பØேய இÌ‡கி‰றன.இ½தா‰ 

கட×̈ எ‰Ï யாராÑ́ ெசா̇ல È±யாெதனŒÃ́,அைன»½ உயØ¯கÓ‡ø̈Ó́ 

இÌ‡ǿ கட×̈, பØரப‚ச»தி̇ நக¯…½ ந̇ல½ ெக„டைத¶ ெச̂½ வÌகிறா‰. இ…த 

நம½ உடைல ஆÊதமாக‡ ெகா”³, தைலவ¯கÓ‡ø» தைலவ‰ { கட×̈}  ந‰ைம 

ம̆Ḯ தłைமயØ‰ கனŒகைள¿ பறி‡கிறா‰. 

கட×ளா̇ பர¿ப¿ப„±Ì‡ǿ மாையயØ‰ ச‡திைய¿ பாÌ́.கட×̈ தன½ மாையயா̇ 

øழ¿Åவத‰ Éலமாக, உயØ│கைள» த·க̈ ந”ப│கைளேய ெகா̇ல 

ைவ‡கிறா‰.உ”ைம அறி…த ÈனŒவ¯க̈ அவ̆ைற வØ»தியாசமாக‡ கா”கிறா¯க̈. 

அைவ அவ¯கÓ‡ø ¬Üய ஒளŒைய¿ ேபால ேவÏ ஒளŒயØ̇ ெதÜகி‰றன (சாதாரண‡ 

க”கÓ‡ø ஒளŒ‡கீ̆Ï ேபால» ெதÜபைவ, ஆ̊…த பா¯ைவ ெகா”ேடாÌ‡ø 

உணவØÑ́ பானக·களŒÑ́ இÌ‡ǿ Ç¶சிகைள¿ பா¯¿ப½ ேபால» ெதÜகிற½). 

சாதாரண மனŒத¯க̈ இ¸×லக»ைத ேவÏமாதிÜயாக¿ பா¯‡கிறா¯க̈. இ·ø 

பைட¿பØÑ́ அழி¿பØÑ́ ேவÏ ேவÏ ெசய̇வைககைள‡ ைக‡ெகா”³, 

அைன»ைதẾ ெச̂பவ‰ இைறவேன ஆவா‰. 

ஓ Êதி̋±ரேர, ©ய́Åவான ெபÌ…தக¿ப‰ { பØர́மா} , அ…த¿ ெபÌ́ ெத̂வ́, ஒÌ 

மர»தி‰ ம…தமான உண¯வ̆ற பøதிைய, மர»ைத ைவ»ேத உைட¿ப½ ேபால×́, 

க̇ைல‡ க̇லா̇ உைட¿ப½ ேபால×́, இÌ́ைப இÌ́பா̇ உைட¿ப½ 

ேபால×́,தா‰ பைட»த உயØைர தாேன ெகா̇கிறா‰. அ…த» தைலவ¯கÓ‡ø» 

தைலவ‰ { பØர́ம‰} , த‰ சி»த»தி‰ ப± உயØÜன·கைள உ̆ப»தி ெச̂½, அவ̆ைற 

அழி»½, ஒÌøழ…ைத களŒம” ெபா́ைமÊட‰ வØைளயா³வ½ ேபால, தா‰ பைட»த 

உயØ┃ன·கÓட‰ வØைளயா³கிறா‰. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , கட×̈ தா‰ பைட»த உயØ┃ன·கÓட‰ ஒÌ த…ைதைய¿ 

ேபாலேவா அ̇ல½ ஒÌ தாைய¿ ேபாலேவா நட…½ ெகா̈கிறா‰ என என‡ø» 

ேதா‰றவØ̇ைல. ஒÌ தłய மனŒதைன¿ ேபால, அவ‰, தா‰ பைட»தைவ மæ½ ேகாப́ 

ெகா”டவனாகேவ இÌ‡கிறா‰!ேம‰ைமயான, ந‰னட»ைதÊ̈ள, எளŒைமயான 

மனŒத¯க̈ ½‰Å̆Ï, பாவØக̈ மகி̊¶சியாக இÌ¿பைத‡ க”³ நா‰ 

வÌ»தமைடகிேற‰. உம½ ½யர»ைதẾ, ©ேயாதனனŒ‰ { ½ÜேயாதனனŒ‰}  

ெசழி¿ைபẾ நா‰ கா”பதா̇,பாரப„ச»½ட‰ நட‡ǿ அ…த¿ ெபÌ́ 

ஆைணயாளைன‡ {கட×ைள‡} øறி»½ நா‰ உய│வாக¿ ேபச மா„ேட‰. 

ஐயா { Êதி̋±ரேர} , வØதிக̈ அைன»ைதẾ மæறி, நியாயம̆Ï, ேபராைசÊட‰ நட…½ 

ெகா”³, அற»ைதẾ ந̇ெலாÕ‡க»ைதẾ காய¿ப³»½́ திÌதரா̋±ரனŒ‰ 

மகÃ‡ø¿ { ½ÜேயாதனÃ‡ø}  ெபÌ́ ெசழி¿ைப வழ·கி எ‰ன ெபÌ́ கனŒைய 

{ பலைன}  அைட…½ வØட¿ேபாகிறா‰ அ…த ெபÌ́ ஆைணயாள‰ { கட×̈} ? ஒÌ 

ெசயலி‰ பல‰ { வØைன}  ெச̂தவைன ம„³ேம ெதாடÌ́; ம̆றவைர» ெதாடரா½ 

எ‰றா̇, நி¶சயமாக ெச̂ய¿ப³́ ஒ¸ெவாÌ ெசயலாÑ́ ஏ̆ப³́ பாவ»தா̇ 

கட×ேள கைறப³கிறா‰. எனŒÃ́, ெச̂ய¿ப„ட ெசயலி‰ பாவ́ ெச̂தவைன¶ 

சாரவØ̇ைல எ‰றா̇, பலேம (தனŒெயாÌவனŒ‰ பலேம) ெசய̇கÓ‡கான 

உ”ைமயான காரணமாǿ (கட×̈ இ̇ைலெய‰றாகிவØ³́). நா‰ 

பலம̆றவ¯கÓ‡காக வÌ…½கிேற‰!"  எ‰றா̈ {திெரௗபதி}. 
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கட×ைள¿ பழி‡காேத கிÌ̋ணா! - வனப│வ́ பøதி 31 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ திெரௗபதி‡ø வØள‡க́ ெசா̇வ½... 

  

 

Êதி̋±ர‰ ெசா‰னா‰, "ஓ ய‡ஞேசனŒ {திெரௗபதி}, உன½ ேப¶© 

ெம‰ைமயானதாக, அ̆Åத́ நிைற…த ெசா̆ெறாட│க̈ ெகா”டதாக 

இÌ‡கிற½. நா·க̈ அைத‡ { கவனமாக‡}  ேக„ேடா́. எனŒÃ́, நł நா»திக│களŒ‰ 

ெமாழியØ̇ ேப©கிறா̂.ஓ இளவரசி { திெரௗபதி} , என½ ெசய̇கÓ‡கான கனŒைய 

{ பலைன}  எதி¯பா¯»½ நா‰ ெசய̇ப³வதி̇ைல. ெகா³¿ப½ என½ கடைமயாைகயா̇ 

நா‰ ெகா³‡கிேற‰; ேவ̈வØ ெச̂வ½ என½ கடைமயாைகயா̇ நா‰ ேவ̈வØ 
ெச̂கிேற‰! இ̇லற வா̊× வாṌ ஒÌ மனŒத‰ எ‰னெவ̇லா́ ெச̂ய ேவ”³ேமா 

அவ̆ைறெய̇லா́, அைவ கனŒ ெகா³‡øமா ெகா³‡காதா எ‰பைத‡ கÌதாமேலேய 

என½ ச‡தியØ̇ சிற…தைத¿ பய‰ப³»தி ெச̂கிேற‰. ஓ அழகிய இைட 

ெகா”டவேள, அற»தி‰ கனŒைய அைடய வØÌ́பØ நா‰ அற́பயØல 

வØ̇ைல. ேவத»தி‰ வØதிகைள மæறி நட‡க‡œடா½ எ‰Ï கÌதிẾ, ந̇லவ¯க̈ 

ம̆Ḯ ஞானÈ̈ளவ¯களŒ‰ நட»ைதைய‡ க”³ேம நா‰ அற́பயØ̇கிேற‰! 

ஓ கிÌ̋ணா {திெரௗபதி}, என½ இதய́ இய̆ைகயாகேவ அற»தி‰பா̇ 

ஈ¯‡க¿ப³கிற½. அற́பயØ̇வதி‰ Éல́ அ…தஅற»தி‰ கனŒைய அைடய வØÌ́Ǻ 

மனŒத‰ அற»ைத வணØக́ ெச̂பவேன ஆவா‰. அற¶ெசய̇க̈ ெச̂த பØறø,அத‰ 

கனŒ øறி»½ ச…ேதக¿ப³ப³́ பாவ மன́ ெகா”டவÃ‡ø, அவன½ ஐய»தி‰ 

காரணமாகேவ அ‡கனŒ கிைட‡கா½. , அற́ øறி»த ச…ேதக́ உன‡ø இÌ‡க‡œடா½  

எ‰பத̆காகேவ இ½ ேபா‰ற வØஷய·களŒ̇ நிைறய சா„சிகைள‡ ெகா”±Ì‡ǿ 

ேவத·களŒ̇ ெசா̇ல¿ப„±Ì¿பைத நா‰ உ‰னŒட́ ேப©கிேற‰. அற»ைத 

ச…ேதகி¿பவ‰ தா̊…த பØறவØயான வØல·காக¿ பØற‡க வØதி‡க¿ப³கிறா‰. ேவத·களŒ‰ 
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ப±, பலவ łனமான ÅÜத̇ ெகா”ட மனŒத‰ ஒÌவ‰, அற́, ந̇ெலாÕ‡க́, 

அ̇ல½ÈனŒவ│களŒ‰ வா│»ைதகைள¶ ச…ேதகி»தா̇, நி»திய வா̊வØ̇ இÌ…½́, 

அÌளŒ̇ இÌ…½́ ெவளŒேய̆ற¿ப„³ ¬»திரனாகிறா‰. 

 

ஓ Å»திசாலிேய { திெரௗபதிேய} , ந̆øல»தி̇ பØற…த ஒÌ øழ…ைத ேவத·கைள¿ 

பயØ‰Ï, அற»தா̇ த‰ைன» தா·கி‡ ெகா”டா̇, அற‡øண́ ெகா”ட அரச ÈனŒக̈ 

அவன½ வயைத‡ கÌதி¿ பாரா¯. ஆனா̇, அற»ைத¶ ச…ேதகி»½, சா»திர·கைள மæறி 
நட‡ǿ பாவ́ நிைற…த இழி…தவ‰, ¬»திர¯கைள வØட×́, ஏ‰ திÌட¯கைள வØட×́ 

தா̊…தவனாக‡ கÌத¿ப³வா‰. அளவØடÈ±யா ஆ‰மா ெகா”ட ெபÌ́ தவசியான 

மா│‡க”ேடய│ ந́மிட́ வ…தைத நłேய உ‰ க” ெகா”³ பா¯»தா̂! அற»தா̇ 

ம„³ேம அவ¯ சைதÊட‰ œ±ய நி»திய»த‰ைமைய { சாகாவர»ைத}  

அைட…தா¯. வØயாச│, வசி̋ட│, ைம»திேரய│, நாரத│, ேலாமச│, ©க│ ம̆Ḯ பØற 

ÈனŒவ¯க̈ அைனவÌ́ அற»தா̇ ம„³ேம பÜ©»தமான ஆ‰மாைவ அைட…தன¯. 

ெத̂வ łக தவ¶ ச‡திẾ, சாபமிட ம̆Ḯ அÌ̈ வழ·க‡ œ±ய ச‡திẾ, ேதவ¯கைள¿ 

ேபா‰ேற அவ¯க̈ ேம‰ைமÊட‰ இÌ¿பைதẾ நłேய உ‰ க”ணாற‡ 

க”±Ì‡கிறா̂. 

 

ஓ பாவம̆றவேள { திெரௗபதிேய} , ேதவ¯கÓ‡ø¶ சமமான இவ¯க̈ அைனவÌ́, 

ேவத·களŒ̇ எÕதியØÌ¿பைத» த·க̈ க”களா̇ க”³, அறேம Èத‰ைம‡ கடைம 

எ‰Ï வØவÜ‡கி‰றன¯. ஆைகயா̇, ஓ இனŒைமயான அரசிேய{திெரௗபதிேய}, மடைம 

ெகா”ட இதய»½ட‰ {மன»½ட‰} ெத̂வ»ைதேயா ெசயைலேயா ச…ேதகி‡கேவா 

நி…தி‡கேவா ெச̂யாேத! அற»ைத¶ ச…ேதகி»½ அைத அவமதி‡ǿ È„டா̈, தன½ 

ஆ̂வறிவா̇ கிைட»த சா„சிைய‡ ெகா”ட க¯வ»½ட‰, ம̆ற சா„சிக̈ 

அைன»ைதẾ காணா½, எதி¯கால»ைதேய நிக̊கால́ ேபால அறி…½ ெசா̇Ñ́ 

ÈனŒவ¯கைள ைப»திய‡கார¯க̈ எ‰கிறா‰. தன½ Åல‰கைள» திÌ¿தி ெச̂Ế 

ேமேலா„டமான வா¯»ைதகைளேய கÌதி¿பா¯‡ǿ அ…த È„டா̈, ம̆ற அைன»திÑ́ 

øÌடாயØÌ‡கிறா‰. அற»ைத¶ ச…ேதகி¿பவ‰ தன½ ø̆ற»தி̆ø பÜகார́ இ̇லாதவ‰ 

ஆவா‰. கவைல நிைற…த அ…த ஆÏத̇ ெபற È±யாத பாவØ, அத‰ பØறø எ…த 

ந̇ÑலைகẾ அைடயமா„டா‰. 

சா„சிகைள நிராகÜ¿பவÃ́, ேவத சா»திர·களŒ‰ ெபாÌைள அவ¾றாக¿ ேப©பவÃ́, 

காம»தாÑ́ ேபராைசயாÑ́ உ…த¿ப„³ வØதி மæÏபவÃமான அ…த È„டா̈ 

நரக»தி̆ø¶ ெச̇கிறா‰. ஓ இனŒைமயானவேள { திெரௗபதிேய} , மÏÅற́, அற»ைத 

ந́பØ‡ைகÊட‰ ேபணØ‡ கா¿பவ¯க̈, மÏ உலக»தி̇ நி»தியமான அÌைள¿ 

ெபÏகிறா¯க̈. அற»ைத¿ ேபணØ‡கா‡காத È„டா̈, ÈனŒவ¯க̈ அÌளŒய சா„சிகைள 

மæறி நட…½, அ…த சா»திர மæறÑ‡காக எ…த { உலக}  வா̊‡ைகயØÑ́ ெசழி¿ைப அைடய 

மா„டா¯க̈. 

ஓ அழகானவேள { திெரௗபதிேய} , மÜயாைதÊட‰ ÈனŒவ¯களŒ‰ வா¯»ைதகைளẾ, 

அற́சா¯…தவ¯களŒ‰ நட»ைதகைளẾ சா„சியாக எ”ணØ¿ பா¯‡காதவ‰, நி¶சயமாக 

இ…த உலக»திÑ́ மÏ உலக»திÑ́ நிைல‡க மா„டா‰. ஓ கிÌ̋ணா { திெரௗபதி} , 

ந̇லவ¯க̈ பயØÑ́ பழைமயான த¯ம́ பØரப‚ச அறி× ெப̆Ï அைன»ைதẾ கா¹́ 

ச‡தி ெப̆ற ÈனŒவ¯களா̇ நிÏவ¿ப„ட½. ஓ ½ÌபதனŒ‰ மகேள { திெரௗபதி} , கடைல‡ 

கட‡க நிைன‡ǿ வணØக│கÓ‡ø க¿ப̇ எ¿ப±ேயா, அ¿ப± ெசா│‡க»தி̆ø¶ 
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ெச̇ல வØÌ́Åேவா┃‰ ஒேர படø த│மேம {சனாதன த│ம́}. ஓ கள·கம̆றவேள 

{ திெரௗபதிேய} , அற́சா¯…ேதாரா̇ பயØல¿ப³́ அற·க̈ கனŒ 
ெகா³‡கவØ̇ைலெயனŒ̇, இ…த¿ பØரப‚சேம காÜÌளŒ̇ É̊கிவØ³́. யாÌ́ È‡தி‡ø 

Èய̆சி‡கமா„டா¯க̈. யாÌ́ ஞான»ைதேயா ெச̇வ»ைதேயா ெபற Èய̆சி‡க 

மா„டா¯க̈. மனŒத¯கÓ́ வØல·øகைள¿ ேபாலேவ வாழ ஆர́பØ¿பா¯க̈. 

தவ́ { ஆ‰மிக́} , பØர́ம¶சÜய́, ேவ̈வØக̈, ேவத க̇வØ, தான́, ேந¯ைம ஆகியைவ 

கனŒ ெகாடாமலிÌ…தா̇, தைலÈைற தைலÈைறயாக மனŒத¯க̈ அற́ பயØ‰றிÌ‡க 

மா„டா¯க̈. ெசய̇க̈ கனŒய̆றதாக இÌ¿பØ‰, ஒÌ ெகா±ய øழ¿பேம 

பØ‰ெதாடÌ́. மனŒத│களŒ‰ நிைலைம‡ø {தர»தி̆ø} அ¿பா│¿ப„ட ÈனŒவ│கÓ́, 

ேதவ│கÓ́, க…த│வ│கÓ́, ரா„சச│கÓ́ அற»ைத இ…த அள× ஈ³பா„³ட‰ ஏ‰ 

பயØல ேவ”³́? கட×ேள அற»தி̆கான கனŒ ெகா³¿பவ‰ எ‰பைத அறி…தவ‰, 

இ¸×லக»தி̇ அற»ைதேய பயØ̇வா‰. ஓ கிÌ̋ணா { திெரௗபதி} , இ½ேவ நி»திய 

ெசழி¿Å { ெசழி¿பØ‰ ஊ̆Ï‡க”} . 

ஞான́ ம̆Ḯ தவ»தி‰ கனŒக̈ ெதÜẾேபா½, அறÈ́, தłைமẾ 

கனŒய̆றதாகிவØடா½. ஓ கிÌ̋ணா {திெரௗபதி} , நł ேக̈வØ¿ப„டவாேற உன½ பØற¿ைப‡ 

øறி»½ நிைன»½¿ பா¯. ெபÌ́ வ łர́ ெகா”ட திÌ̋ட»Ếன‰ எ¿ப±¿ பØற…தா‰ 

எ‰பைத நிைன»½¿ பா¯. ஓ இனŒய Å‰னைக ெகா”டவேள { திெரௗபதி} , இைவேய 

{ அற»தி‰ கனŒகÓ‡ø}  சிற…த சா„சிக̈. த·க̈ மனைத» த·க̈ க„³¿பா„³‡ø̈ 

ைவ»திÌ¿பவ¯க̈, த·க̈  ெசய̇கÓ‡கான கனŒைய¿ பறி¿பா¯க̈. சிறி½ 

அற́பயØ̇பவ¯க̈ கனŒயØ‰ சிÏ பøதிகைள அைடவா¯க̈. அற»ைத¶ சிறி½́ பயØலாத 

அறியாைமயØ̇ உ̈ள Éட¯க̈, எ¸வள×தா‰ (இ·ø) ெப̆றாÑ́, மÏ உலக»தி̇ 

ஒ‰ைறẾ அைடயமா„டா¯க̈. ஓ அழகானவேள { திெரௗபதிேய} , ேவத·களŒ̇ 

வØதி‡க¿ப„ட அற¶ெசய̇கÓ́, மæற̇கÓ́ கனŒெகாடாம̇ ேபாவ½ எ‰பத‰ ஆதிẾ 

அ…தÈ́,ேதவ│கÓ́ அறியாத Åதிராக உ̈ள½. இவ̆ைறெய̇லா́ சாதாரண 

மனŒத¯க̈ அறியாம̇ இÌ‡கி‰றன¯. இ…த¿ Åதிைர» த‡க ைவ»½‡ ெகா̈Ó́ 

ேதவ¯க̈, மாையயா̇ அைத மைற‡கிறா¯க̈ எ‰ப½ ÅÜ…½ ெகா̈ள È±கிற½. 

ேநா‰ÅகளŒÑ́ தவ»திÑ́ ந́பØ‡ைக ைவ»½, த·க̈ பாவ·கைள எÜ»½, 

அைமதியாக×́ ÅனŒதமாக×́ வசி‡ǿ ஆைசகைள அழி»த மÏபØற¿பாள¯க̈ 

{ அ…தண¯க̈}  இைவ அைன»ைதẾ ÅÜ…½ ெகா̈கிறா¯க̈. ஆைகயா̇, அற́ கனŒ 
ெகா³¿பைத நł காணவØ̇ைலெய‰றாÑ́, த¯ம»ைதẾ ேதவ¯கைளẾ நł 
ச…ேதகி‡க‡œடா½. நł வØÌ¿ப»½ட‰ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂ய ேவ”³́. ஆணவ́ 

இ̇லாம̇ ெதா”³ ெச̂ய ேவ”³́. இ…த உலகி̇ ெச̂ய¿ப³́ அைன»½ 

ெசய̇கÓ‡ǿ கனŒக̈ இÌ‡கி‰றன. அற́ நி»தியமான½. காசியபைர சா„சியாக 

ைவ»½, தன½ (ஆ‰மிக) மக‰கÓ‡ø பØர́மாேவ இைத¶ ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯. ஓ 

கிÌ̋ணா {திெரௗபதி}, உன½ ச…ேதக·க̈ É³பனŒ வØலøவ½ ேபால 

வØலக„³́. இைவ அைன»ைதẾ நிைன»½¿ பா¯»½, உன½ ச…ேதக·க̈ 

ந́பØ‡ைக‡ø வழி ெகா³‡க„³́. அைன»½ உயØ┃ன·கÓ‡ǿ தைலவனான 

கட×ைள அவ¾Ï ெச̂யாேத. அவைன { கட×ைள}  எ¿ப± அறிவ½ எ‰பைத அறி…½ 

ெகா̈. அவைன¿ பணØ…½ வண·ø. உன½ மன́ இ½ ேபா̇ ஆகா½ பா¯»½‡ ெகா̈. 

ஓ கிÌ̋ணா { திெரௗபதி} , மனŒத¯கÓ‡ø அÌÓ́ தைலவ¯கÓ‡ø» தைலவனான 

கட×ைள ப‡திÊட‰ அ¹கி, அழியா» த‰ைம { நி»திய»த‰ைம}  ெபÏ! 
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ெசய̇பா±̇லா வா̊× சா»தியம̆ற½! - வனப│வ́ பøதி 32 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

ெசய̇ ம̆Ḯ ெசயலி‰ைம øறி»½ தன½ த…ைத ½ÌபதனŒ‰ இ̇ல»தி̇ இÌ…த 

ேபா½ ஒÌ அ…தண┃‰ Éல́ அறி…½ ெகா”ட திெரௗபதி, தன½ நாயகனான 

Êதி̋±ரனŒட́ அவ̆ைற மæ”³́ ெசா̇லி¿ Åல́Åத̇..... 

 

 

 

திெரௗபதி ெசா‰னா̈, "ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { Êதி̋±ரேர} , நா‰ 

த¯ம»ைத அவமதி‡கேவா பழி‡கேவா இ̇ைல. அைன»½ உயØÜன·களŒ‰ தைலவனான 

கட×ைள நா‰ ஏ‰ அவமதி‡க ேவ”³́? ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , ½யர»தா̇ 

தா‡க¿ப„³ ெநா…½ ேபாயØÌ¿பதா̇ நா‰ மæ”³́ Åல́Åகிேற‰ எ‰பைத அறி…½ 

ெகா̈Ó́. ஓ எதிÜகைள» த”±¿பவேர, உலகி̇ உ̈ள உண¯×̈ள எ¸×யØÌ́ 

எ¿ப±¶ ெசய̇ப³́ எ‰Ï நா‰ ெசா̇வைத‡ கவனமாக‡ ேகÓ́.அைசயாத 

உயØ┃ன·கைள» தவØ│»½ ேவÏ எ…த உயØ┃னÈ́ ெசய̇படாம̇ 

இÌ‡கா½. ஒÌ க‰Ï‡ø„±, தா‰ பØற…த உடேனேய, தாயØ‰ ம±ைய அைட…½ பா̇ 

ø±‡கிற½. த·க̈சிைலகைள ைவ»½ ம…திர·க̈ ஓத¿ப³வத‰ வØைளவாக 

மனŒத¯க̈ வலிைய உண│கிறா│க̈. 

ஆைகயா̇, ஓ Êதி̋±ரேர, È‰ெஜ‰ம·களŒ̇ தா·க̈ ெச̂த ெசய̇களŒ‰ 

அ±¿பைடயØேலேய உயØÜன·க̈ த·க̈ øண·கைள அைடகி‰றன. ஓ பாரத¯களŒ̇ 

காைளேய { Êதி̋±ரேர} , அைசẾ உயØÜன·களŒ̇ மனŒத‰ ம„³́ தன½ ெசய̇க̈ 

Éல́ இ¸×லக வா̊‡ைக ம̆Ḯ மÏ உலக வா̊‡ைகைய நி¯ணயØ¿பதா̇ 
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வØேசஷமானவனாக இÌ‡கிறா‰. È…ைதய ெஜ‰ம வா̊‡ைகயØ‰ தா‡க»தா̇, 

அைன»½ உயØ¯கÓ́ த·க̈ ெசய̇களŒ‰ கனŒகைள இ¸×லகி̇ பறி¿ப½ ெதÜகிற½. 

உ”ைமயØ̇, அைன»½ உயØ┃ன·கÓ́ È…தய ெஜ‰ம வா̊வØ‰ தா‡க»ேதாேடேய 

வா̊கி‰றன. (யாÌ́ ெசா̇லி‡ெகா³‡காமேலேய) நłÜ̇ வாṌ ெகா‡ைக¿ ேபால 

பைட¿பாளÌ́ { பØர́மா×́} , பØரப‚ச ஆைணயாளÌ́ த·க̈ ேவைலைய¶ 

ெச̂கி‰றன¯. ெசய̇படாத உயØ┃ன»தி‰ வா̊× 

சா»தியம̆றதாகிவØ³கிற½. ஆைகயா̇, எ…த உயØÜனமாக இÌ…தாÑ́ ெசயல̆ற 

த‰ைமÊட‰ அ̇லாம̇ ெசய̇பாேடாேட இÌ‡க ேவ”³́. ெசயைல» ½ற¿பதா̇ 

க”±‡க¿படாதிÌ‡க நłÌ́ ெசய̇பட ேவ”³́. 

கவச́ தÜ¿ப½ ேபால, ெசயலா̇ உ́ைம‡ கா»½‡ ெகா̈Ó́. ெசய̇க̈ அ̇ல½ 

ேவைலயØ‰ பய‰பா„ைட உ”ைமயØ̇ அறி…தவ‰ ஆயØர»தி̇ ஒÌவனாக 

இÌ‡கலா́; அ̇ல½ அ½×́ இ̇லாமலிÌ‡கலா́. ஒÌவ‰ த‰ைன¿ பா½கா»½‡ 

ெகா̈ள×́, தன½ ெச̇வ»ைத¿ ெபÌ‡கி‡ ெகா̈ள×́ ெசய̇பட ேவ”³́; { ெச̇வ}  

வர×‡காக Èய̆சி‡காதவ‰, தன½ ெச̇வ»ைத» ெதாட¯…½ ெசலவழி»½‡ ெகா”ேட 

இÌ…தா̇, இமய»ைத ஒ»த அவன½ ெபÌ́ ெச̇வÈ́ வØைரவØ̇ 

ெசலவழி…½வØ³́. ெசய̇ இ̇ைல எ‰றா̇ இ…த உலக»தி̇ உ̈ள அைன»½ 

உயØÜன·கÓ́ அழி…½ ேபாǿ. ெசய̇க̈ கனŒெகா³‡க வØ̇ைலெய‰றா̇, 

உயØÜன·க̈ ெபÌகியØÌ‡கா½. சில ேநர·களŒ̇ உயØÜன·க̈ கனŒய̆ற ெசய̇கைள 

ெச̂வைத நா́ கா”கிேறா́. அைவ ெசய̇படவØ̇ைல எ‰றா̇ அவ̆றி‰ வா̊× 

சா»தியம̆றதாகிவØ³́. வØதிைய ந́Ǻ மனŒத¯கÓ́, வா̂¿ைப { அதி¯̋ட»ைத}  

ந́Ǻ மனŒத¯கÓ́, மனŒத¯களŒேலேய இழி…தவ¯களாவா¯க̈. ெசய̇திறைன 

ந́Åபவ¯க̈ ம„³ேம பாரா„ட»த‡கவ¯க̈. வசதியாக ெபா̂Êைர»½‡ ெகா”³, 

ெசய̇படாம̇, வØதிைய ம„³ேம ந́பØ இÌ¿பவ‰, ©ட¿படாத ம” பாைன நłரா̇ 

அழிவ½ ேபால அழி…½ ேபாவா‰. அேத ேபால, வா̂¿ைப ந́பØ எதி¯பா¯»½, ெசய̇பட 

È±…½́ ெசய̇படாம̇ உ„கா¯…½ இÌ¿பவÃ́, பலவ łனமான ம̆Ḯ ஆதரவ̆ற 

தன½ வா̊‡ைகயா̇ நł”ட நா̈ பØைழ»திÌ‡க மா„டா‰. 

எதி│பாராவØத»தி̇ ெச̇வ»ைத அைடẾ ஒÌவ‰,யாெராÌவÜ‰ Èய̆சிẾ 

இ̇லாம̇ அைத¿ ெப̆றதா̇,அதி│̋ட»தா̇ அைட…தா‰ எ‰Ï ெசா̇ல¿ப³கிற½. 

ஓ பØÌைதயØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} ,  அற¶சட·øக̈ Éல́ ஒÌ மனŒத‰ அைடẾ 

எ…த ந̆ேபறாக இÌ…தாÑ́, அ½ அதி¯̋டவசமாக¿ ெப̆றதாகேவ ெசா̇ல¿ப³கிற½. 

மனŒத‰ ெசய̇பா„டா̇ கனŒைய அைட…தா̇, தன½ ெசய̇பா³களŒ‰ ேநர±¿ பயனான 

அ½, அவன½ தனŒ¿ப„ட திறÃ‡கான சா„சியாக மதி‡க¿ப³கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

சிற…தவேர { Êதி̋±ரேர} , காரண́ இ̇லாம̇ தானாக ஒÌவனா̇ அைடய¿ப³́ 

ெச̇வ́, த‰னŒ¶ைசயான ைகயக¿ப³»த̇ எ‰Ï ெசா̇ல¿ப³கிற½.  அதி¯̋டவசமான 

அÌளாÑ́, தானாக×́ வÌ́ எ…த¿ ெபாÌÓ́, ஒÌவÃைடய ெசய̇களŒ‰ பயனாக¿ 

ெபற¿ப„ட½ எ‰Ï கÌத¿ப„டாÑ́, அ½ È‰ெஜ‰ம வா̊‡ைகயØ̇ அவ‰ ெச̂த 

ெசய̇களŒ‰ வØைளேவ ஆǿ. பØரப‚ச ஆைணயாளரான கட×̈, È‰ ெஜ‰ம 

வா̊‡ைகயØ̇ ெச̂த ெசய̇கைள ஆரா̂…½, இ…த உலக»தி̇ அத‰ பøதிகைள 

மனŒத¯கÓ‡ø வழ·øகிறா‰. ந̇லதாகேவா தłயதாகேவா எ¶ெசயைலẾ ெச̂Ế ஒÌ 

மனŒத‰, அ½ கட×̈ ெகா³»த பய‰ எ‰பைத அறி…½, È‰ெஜ‰ம வா̊‡ைக‡ø» 

த‡க ப± ெசய̇ப³கிறா‰. இ…த உட̇ கட×ளŒ‰ கர·களŒ̇, ெச̂ய¿ப³́ 
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ெசய̇கÓ‡ø கÌவØயாக ம„³ேம இÌ‡கிற½. ெசய̇திறன̆றதாக இÌ‡ǿ உட̇, 

கட×̈ பணØ»தைத¶ ெச̂கிற½. 

ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , தைலவ¯கÓ‡ø» தைலவனான கட×ேள, 

அைன»½ உயØ¯கைளẾ ெசய̇பட ைவ‡கிறா‰. உயØÜன·க̈ தாேன ெசய̇ப³́ 

ச‡திய̆றைவ. ஓ வ łரேர, மனŒத‰ Èதலி̇ மனதி̇ ஒÌ காÜய»ைத» தł¯மானŒ»½, 

தன½ அறிவØ‰ ½ைண ெகா”³ அைத¶ சாதி‡கிறா‰. ஆைகயா̇, நா́, (மனŒத‰ 

ெச̂Ế காÜய·கÓ‡ø) மனŒதேன காரண́ எ‰Ï ெசா̇கிேறா́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

காைளேய { Êதி̋±ரேர} , மாளŒைககÓ́, நகர·கÓ́ மனŒத¯களŒ‰ ெசய̇களŒ‰ 

பய‰கேள, ஆைகயா̇ மனŒத¯களŒ‰ ெசய̇க̈ எ»தைன எ‰Ï எ”¹வ½ 

சா»தியம̆ற½. எ̈ளŒ̇ இÌ…½ எ”ைண எ³‡கலா́ எ‰Ḯ, பாலி̇ இÌ…½ தயØ│ 

எ³‡கலா́ எ‰Ḯ, வØறø எ┃¿பதா̇ உணைவ¶ சைம‡கÈ±Ế எ‰Ḯ, Å»தி 
ெகா”ட மனŒத‰ தன½ அறிவØ‰ ½ைண ெகா”³ அறி…½ ெகா̈கிறா‰. 

இவ̆ைறெய̇லா́ சாதி‡ǿ வழிகைளẾ அவ¯க̈ அறிகிறா¯க̈. அவ̆ைற அறி…½ 

ெகா”³, பØ‰Å சÜயான ெபாÌ„கைள‡ ெகா”³ அவ̆ைற¶ சாதி‡கிறா¯க̈. த·க̈ 

ெசய̇களŒ‰ வழியாக‡ கிைட‡ǿ பல‰கைள‡ ெகா”³ உயØÜன·க̈ வா̊கி‰றன. 

ஒÌ நிÅண‰ ஒÌ ேவைலைய¶ ெச̂தா̇, அைத¶ சÜயாக¶ ெச̂கிறா‰. ேவைலயØ̇ 

இÌ‡ǿ வØ»தியாச·களா̇, நிÅண»½வ́ அ̆ற ைக ெச̂த ேவைலைய நா́ 

க”டறிகிேறா́. ஒÌ மனŒத‰ ெச̂Ế ெசய̇களŒ‰ வØஷய»தி̇ அவ‰ காரணமாக 

இÌ‡க வØ̇ைலெயனŒ̇, ேவ̈வØக̈ அவ‰ வØஷய»தி̇ கனŒ ெகா³‡கா½. யாÌ́ 

அவÃ‡ø சீடனாக×́ È±யா½. øÌவாக×́ È±யா½. ஒÌ ேவைல‡ø அ…த 

மனŒதேன காரணமாக இÌ¿பதா̇தா‰ அவ‰ ெவ̆றியைடẾேபா½ 

பாரா„ட¿ப³கிறா‰. ஆைகயா̇ அ…த¿ பணØயØ̇ அவ‰ ேதா̆ǿேபா½ 

நி…தி‡க¿ப³கிறா‰. தன½ ெசய̇கÓ‡ø» தாேன காரணமாகாத மனŒத‰ 

இவ̆ைறெய̇லா́ எ¿ப± நியாய¿ப³»த È±Ế? சில¯ அைன»½ேம அதி¯̋ட»தி‰ 

பய‰ எ‰Ï ெசா̇கி‰றன¯. ேவÏ சில¯ அ¿ப±யØ̇ைல எ‰கி‰றன¯. ஆனா̇ வØதியØ‰ 

பய‰ எ‰Ḯ, அதி│̋ட»தி‰ பய‰ எ‰Ḯ ெசா̇ல¿ப³́ அைன»½́, 

È‰ெஜ‰ம ெசய̇களŒ‰ ந̇ல அ̇ல½ தłய ெசய̇களŒ‰ பயனாக 

இÌ‡கி‰றன. அதி¯̋ட»தாÑ́, வØதியாÑ́ உைடைமக̈ கிைட¿ப½́ 

காண¿ப³கிற½. சில வØதியாÑ́, சில அதி̋ட»தாÑ́, சில Èய̆சியாÑ́ 

ெப̆ற¿ப³கி‰றன. மனŒத│களŒ‰ வØஷய»தி̇ இைவ É‰ைறẾ தவØ│»½ 

நா‰காவதாக ஒÌ காரண́ கிைடயா½. உ”ைம அறி…த, அறி×»திறைம 

ெகா”டவ│க̈ இ¿ப±ேய ெசா̇கி‰றன│. 

எனŒÃ́, ந‰ைமயான அ̇ல½ தł·கான கனŒகைள‡ ெகா³¿ப½ கட×̈ இ̇ைல 

எ‰றா̇, உயØÜன·களŒ̇ பÜதாபகரமானவ¯க̈ யாÌ́ இÌ‡க È±யா½. È…ைதய 

ெசய̇களŒ‰ வØைள×க̈ ஒÌ க„³‡கைத எ‰றா̇, மனŒத‰ ேவைல ெச̂Ế 

அைன»½‡ காÜய·கÓ́ ெவ̆றிகரமானதாக இÌ‡க ேவ”³́. ஆைகயா̇ 

இ¸×லகி̇ É‰Ï ம„³ேம { வØதி, அதி¯̋ட́, Èய̆சி}   ெவ̆றி ம̆Ḯ 

ேதா̇வØயØ‰ கத×க̈ எ‰Ï (È‰ ெஜ‰ம வா̊வØ‰ ெசய̇கைள‡ கÌதி¿பாராம̇) 

கÌ½பவ¯க̈ உடைல¿ ேபாலேவ ம…தமாக ெசயல̆Ï இÌ¿பா¯க̈. இைவெய̇லா́ 

இ¿ப± இÌ¿பØÃ́ மனŒத‰ ெசய̇பட ேவ”³́. இ½ மÃவØ‰ தł│மானமாǿ. ஓ 

Êதி̋±ரேர,ெசய̇படாத மனŒத‰ நி¶சய́ அ±ைம¿ப³வா‰ {Succumb}. இ¸×லக»தி̇ 

ெசய̇ப³́ மனŒத‰ ெபா½வாக ெவ̆றிையேய ச…தி‡கிறா‰. இÌ¿பØÃ́ 
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ெசயல̆றவ‰ ெவ̆றிைய அைடவேத இ̇ைல. ெவ̆றி சா»தியமி̇லாத ேபா½, 

ெவ̆றியØ‰ பாைதயØ̇ இÌ‡ǿ தைடகைள வØல‡க ஒÌவ‰ Èய̆சி‡க 

ேவ”³́. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , (க³ைமயாக) ேவைல ெச̂Ế { உைழ‡ǿ}  மனŒதனŒ‰ 

கட‰க̈ (கட×Ó‡ø ப„ட கட‰க̈) (அவ‰ ெவ̆றி அைட…தாÑ́ 

அைடயாவØ„டாÑ́) ர»½ ெச̂ய¿ப³கி‰றன. ெசயல̆Ï, நł”³ கிட¿பவ‰, 

½ரதி¯̋ட»தி̇ É̊øகிறா‰. ½±¿ÅடÃ́, நிÅண»½வ»½டÃ́ இÌ¿பவ‰ நி¶சய́ 

ெவ̆றிைய அÏவைட ெச̂½, ெசழி¿ைபẾ இ‰ப»ைதẾ 

அைடவா‰.த‰ன́பØ‡ைகÊட‰ ெசய̇களŒ̇ ஈ³ப³́ Å»திசாலி மனŒத¯க̈, 

வØ»தியாசமாக இÌ¿பவ¯கைள ச…ேதக́ உ̈ளவ¯களாக×́, 

ெவ̆றியைடயாதவ¯களாக×́ கÌ½கிறா¯க̈. எனŒÃ́ந́பØ‡ைக நிைற…தவ│கைள 

ெவ̆றியாள│களாகேவ அவ¯க̈ கÌ½கிறா¯க̈. இ…த‡ கண́ நா́ ½‰ப»தி̇ É̊கி 
இÌ‡கிேறா́. இÌ¿பØÃ́ நł̄  ெசய̇ப„டா̇ நம½ ½‰ப́ வØலǿ. நł̄  

ேதா̇வØÊ̆றா̇, அ½ேவ உம‡ǿ, வØÜேகாதரÌ‡ǿ { பıமÌ‡ǿ} , வØவ»©×‡ǿ 

{ அ¯ஜுனÌ‡ǿ} , இர„ைடய¯கÓ‡ǿ { நøல¯, சகாேதவÌ‡ǿ}  (நł·க̈ எதிÜயØட́ 

நா„ைட பறி‡க È±யவØ̇ைல எ‰ற) ஆதார»ைத வழ·ǿ. 

ம̆றவ¯களŒ‰ ெசய̇கÓ‡ø ெவ̆றிமøட́ ¬„ட¿ப³வைத‡ கா”கிேறா́. நம½ 

ெசய̇கÓ́ ெவ̆றியைடẾ எ‰Ï கÌதலா́. ெதாட¯¶சி எ¿ப± இÌ‡ǿ எ‰பைத 

ஒÌவ‰ எ¿ப± È‰ேப அறி…½ ெகா̈ள È±Ế? Èய̆சி ெச̂தா̇, அ…த Èய̆சி‡ø 

கனŒ கிைட‡ǿ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈ளலா́.உழவ‰ கல¿ைபைய‡ ெகா”³ 

நில»ைத உÕ½ வØைதகைள» ¾×கிறா‰. பØறø பயØைர வØைளவØ‡க ேமகேம 

{ மைழேய}  காரண́ எ‰Ï அைமதியாக அம¯கிறா‰. ேமக·க̈ அவÃ‡ø சாதகமாக 

இ̇ைலெய‰றாÑ́, அ…த உழவ‰ பழியØ̇ இÌ…½ வØ³வØ‡க¿ப³கிறா‰. அவ‰ 

தன‡ø̈ேளேய, "ம̆றவ¯க̈ ெச̂தைத»தா‰ நாÃ́ ெச̂ேத‰. இÌ…தேபாதிÑ́ 

ேதா̇வØைய¶ ச…தி»ேத‰. எ‰ைன எ…த¿ பழிẾ சாரா½."  எ‰Ï நிைன»½‡ ெகா”³ 

த‰ைன‡ க„³¿ப³»தி‡ ெகா”³, த‰ைன»தாேன நி…தி»½‡ ெகா̈ளாதிÌ¿பா‰. 

ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , ஒÌ ந́பØ‡ைகயØ‰ைமÊட‰, "நா‰ ெசய̇ப³கிேற‰. 

ஆனாÑ́ ெவ̆றி எனதாகவØ̇ைலேய!"  எ‰Ï கÌத‡œடா½. ஏென‰றா̇ Èய̆சிைய» 

தவØ¯»½ ெவ̆றி‡கான இ‰Ã́ இர”³ காரண·க̈ இÌ‡கி‰றன. ெவ̆றிேயா 

ேதா̇வØேயா ந́பØ‡ைகயØ‰ைம œடா½. ஏென‰றா̇ ெசய̇களŒ‰ ெவ̆றி ேச¯‡ைக 

ம̆Ḯ பல ¬̊நிைலகைள¿ ெபாÌ»ததாǿ. ஒÌ È‡கியமான ெபாÌ̈ ேதைவ 

எ‰றா̇ ெவ̆றி அத̆ø ஈடானதாகா½ அ̇ல½ ெவ̆றி கி„டா½. இÌ¿பØÃ́ Èய̆சி 
இ̇ைலெய‰றா̇ ெவ̆றி கி„டா½.Èய̆சி இ̇லா½ ேவÏ எ½ இÌ…தாÑ́ அ½ 

பாரா„ட»த‡கத̇ல. Å»திசாலிக̈, ெசழி¿ைப அைடய இட́, ேநர́, வழி, அதி¯̋ட 

சட·øக̈ ஆகியவ̆ைற¶ சÜயாக¶ ெச̂½ த·க̈ Å»தியØ‰ ½ைணÊட‰ த·க̈ ÈÕ 

பல»ைதẾ பய‰ப³»½வா¯க̈. கவன»½டÃ́, வØழி¿ÅடÃ́ வ łர»ைத» தைலைம 

வழிகா„±யாக‡ ெகா”³ ேவைலைய¶ ெச̂ய ேவ”³́. ஒÌ ேவைலயØ‰ 

ெவ̆றி‡ø» ேதைவயான øண·களŒ‰ ேச¯‡ைகயØ̇ வ łரேம È‡கியமானதாǿ. 

எதிÜ த‰ைனவØட பல øண·களŒ̇ ேம‰ைமயாக இÌ¿பைத‡ கா¹́ Å»திசாலி 
மனŒத‰, சமரச‡ கைலகைளẾ, சÜயான சாதன·கைளẾ பய‰ப³»தி தன½ 

காÜய·கைள நிைறேவ̆Ïவத̆ø வழி ேதட Èய̆சி‡க ேவ”³́. அவ‰ தன½ 
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எதிÜ‡ø தłைமையẾ, எதிÜைய அக̆ÏதைலẾ வØÌ́ப ேவ”³́. மரண»தி̆øÜய 

மனŒத¯கைள¿ ப̆றி இ̇லாம̇, அவன½ எதிÜ கட̇, மைலகளாக×́ இÌ…தாÑ́ œட 

அவன½ ேநா‡க·க̈ இ¸வாேற வழிநட»த¿பட ேவ”³́. ஒÌ மனŒத‰ தன½ 

எதி┃களŒட́ இÌ‡ǿ ஓ„ைடகைள» ேத³வத‰ Éல́, தன½ ம̆Ḯ தன½ 

ந”ப│களŒ‰ கடைன» தł│‡கிறா‰. எ…த மனŒதÃ́ த‰ைன» தாேன 

இழி×¿ப³»தி‡ ெகா̈ள‡œடா½. த‰ைன»தாேன இழி×ப³»தி‡ ெகா̈பவ‰ 

உய│…த ெசழி¿ைப அைடயேவ மா„ேட‰. ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , இ½ேபா‰ற 

¬̊நிைலகளŒ̇ இ…த உலக»தி̇ ெவ̆றி எ‰ப½ அைடய‡œ±யேத. உ”ைமயØ̇ 

இ¸×லக»தி̇ ெவ̆றி எ‰ப½ ேநர́ ம̆Ḯ ¬̊நிைலகÓ‡ø ஏ̆ப கிைட‡கிற½. 

È‰Å எ‰ த…ைத {½Ìபத‰} த‰Ãட‰ ஒÌ க̆ற அ…தணைர ைவ»திÌ…தா¯. ஓ பாரத 

øல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரேர} , அவேர { அ…த அ…தணேர}  இவ̆ைறெய̇லா́ எ‰ 

த…ைத‡ø { ½ÌபதÃ‡ø¶}  ெசா‰னா¯. உ”ைமயØ̇ பØரக̨பதிெவளŒ¿ப³»திய கடைம 

øறி»த இ¸வழிÈைறக̈, என½ சேகாதர¯கÓ‡ø { திÌ̋ட»Ếன‰ ேபா‰ேறா¯‡ø‡}  

க̆Ï» தர¿ப„ட½. பØறø, அவ¯களŒட́ இÌ…ேத, எ‰ த…ைதயØ‰ { ½ÌபதÜ‰}  

இ̇ல»தி̇ இÌ…தேபா½ நா‰ ேக„டறி…ேத‰. ஓ Êதி̋±ரேர, இைடேவைள 

ேநர·களŒ̇ நா‰ { உ̈ அைறகளŒ̇ இÌ…½ = அ…த¿Åர»தி̇ இÌ…½}  ெவளŒேய ெச‰Ï 

எ‰ த…ைதயØ‰ { ½ÌபதÜ‰}  ம±யØ̇ அம¯…½ ெகா̈ேவ‰. அ¿ேபா½ அ…த‡ க̆ற 

அ…தண¯ இ…த உ”ைமகைளெய̇லா́ இனŒைமயாக×́ ஆÏதலாக×́ என‡ø¶ 

ெசா‰னா¯. 
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அற́பயØ̇பவ‰ ஏ‰ ½‰ÅÏகிறா‰? - வனப│வ́ பøதி 33அ 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அற́, ெபாÌ̈, இ‰ப́ øறி»½ பıம‰ Êதி̋±ரனŒட́ ேப©வ½ 

 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ய‡‚ேசனŒயØ‰ {திெரௗபதியØ‰} இ¸வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„ட பıமேசன‰, ேகாப»தா̇ ெபÌÉ¶©வØ„டப±, ம‰னைன { Êதி̋±ரைன}  அ¹கி, 
அவனŒட́, "ஓ ஏகாதிபதி { அ”ணா Êதி̋±ரேர} , (உம‡ø È‰பாக) நா³க̈ 

ச́ப…தமான காÜய·களŒ̇ ந̇ல மனŒத¯க̈ வழ‡கமாக¶ ெச̇Ñ́ பாைதயØ̇ நட…½ 

ெச̇Ñ́. இ¿ப± அற́, இ‰ப́ ம̆Ḯ ெபாÌைள இழ…½, தவசிகளŒ‰ ஆசிரம 

வா̊‡ைக வா̊வதா̇ நம‡ø எ‰ன லாப́? அற»தாேலா ேந¯ைமயாேலா, 

பல»தாேலா ½┃ேயாதன‰ ந́மிட́ இÌ…½ நா„ைட¿ பறி‡கவØ̇ைல. அவ‰ 

நியாயம̆ற பகைடயா„ட́Éல́ பறி»தா‰. கழி×கைள உ”¹́ 

பலவ łனமான ø̈ளந┃, சி·க»திட́ இÌ…½ அத‰ இைரைய¿ பறி¿ப½ ேபால, அவ‰ 

நம½ நா„ைட ந́மிட́ இÌ…½ பறி»தா‰. 

ஓ ஏகாதிபதி {Êதி̋±ரேர}, ச»திய»½ட‰ ஒ„±‡ ெகா̈Ó́ ெவ̆Ï» தøதி‡ø‡ 

{ அற»தி̆ø‡}  கீ̊¿ப±…½, ½‰ப»திைன அÃபவØ»½, அற́ ம̆Ḯ இ‰ப»தி̆ø 

ஊ̆Ï‡க”ணான ெச̇வ»ைத ஏ‰ ைகவØட ேவ”³́. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} ,கா”²ப»ைத» தா·øபவனா̇ {அ│ஜுனனா̇}கா‡க¿ப„டதா̇ 

இ…திரனாÑ́ ைக¿ப̆ற È±யாதிÌ…த நம½ நா³, உம½ ெபாÏ¿பØலா» 

த‰ைமயாேலேய ந́ க” எதிÜேலேய ந́மிட́ இÌ…½ பறி‡க¿ப„ட½. ஓ ஏகாதிபதி 
{ Êதி̋±ரேர} , நா́ உயØÌட‰ இÌ‡ǿேபாேத, ைகயாலாகாதவனŒட́ இÌ…½ 

பறி‡க¿ப„ட கனŒ ேபால அ̇ல½ ெநா”±யØட́ இÌ…½ பறி‡க¿ப„ட ப©‡கைள¿ 

ேபால, நம½ ெச̇வ́ ந́மிட́ இÌ…½ பறி‡க¿ப„ட½. 
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நł̄  அற»ைத‡ ைக‡ெகா̈வதி̇ உ”ைமÊட‰ { வØ©வாச»½ட‰}  இÌ‡கிறł̄ . ஓ பாரதேர 

{ Êதி̋±ரேர} , உ́ைம» திÌ¿தி¿ப³»தேவ நா·க̈ இ…த‡ ெகா±ய ேபÜடÜ̇ 

É̊கிÊ̈ேளா́. ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரேர} , நா·க̈ உம½ 

க„³¿பா„³‡ø̈ இÌ¿பதாேலேய, நம½ ந”ப¯களŒ‰ இதய»ைத‡ கிழி»½, எதிÜகளŒ‰ 

இதய·கைள» திÌ¿தி¿ப³»½கிேறா́. உம‡ø‡ கீ̊¿ப±…½, திÌதரா̋±ர‰ 

மக‰கைள‡ ெகா̇லா½ வ…த È„டா̈»தனமான நம½ ெசய̇ எ‰ைன வÌ…த 

ைவ‡கிற½. 

ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரேர}, வனவØல·ைக¿ ேபா‰ற உம½ கானக வா̊‡ைக எ‰பைத 

பலவ łனமாவ‰ ம„³ேம ஏ̆பா‰. நி¶சயமாக, பலவானான எ…த மனŒதÃ́ இ¿ப±¿ப„ட 

வா̊‡ைகைய ேம̆ெகா̈ள மா„டா‰. இ…த உம½ வா̊‡ைக ÈைறையகிÌ̋ணேனா, 

வØப»©ேவா {அ│ஜுனேனா}, அபØம‰Êேவா, ̨Ì‚சயேரா, நாேனா, மா»┃யØ‰ 

மக‰கேளா ஏ̆கவØ̇ைல.ேநா‰Åகளா̇ பாதி‡க¿ப„³ நł̄ , அற́! அற́! எ‰Ï 

கதÏகிறł̄ . 

ந́பØ‡ைகயØ‰ைமயா̇ நł̄  உம½ ஆ”ைமைய இழ…½வØ„²ரா?த·க̈ ெசழி¿ைப மæ„க 

È±யாத ேகாைழக̈ ம„³ேம, கனŒய̆ற, அழிைவ ஏ̆ப³»த‡œ±ய 

ந́பØ‡ைகயØ‰ைமைய¿ ேபணØ‡ கா¿ப¯. உம‡ø திறÃ́ க”கÓ́ இÌ‡கி‰றன. 

ந́மிட́ ஆ”ைம இÌ¿பைத நł̄  கா”கிறł̄ . நł̄  அைமதியான வா̊‡ைக 

ேம̆ெகா̈வதாேலேய உம‡ø இ…த» ½யர́ ெதÜயவØ̇ைல. ம‰னŒ‡ǿ இய̇Å 

ெகா”ட ந́ைம இ…த திÌதரா̋±ர¯க̈ திறைமய̆றவ¯களாகேவ உ”ைமயØ̇ 

கÌ½கிறா¯க̈. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இ…த» ½யர́ ேபா¯‡கள»தி̇ ேநÌ́ 

மரண»ைதவØட என‡ø» ½‰பமாக இÌ‡கிற½. எதி┃கÓ‡ø¿ ÅறÈ½கிடாம̇ 

நியாயமான ÈைறயØ̇ ேபா┃„³ ம±வ½, இ…த வனவாச»ைதவØட சிற…தேத. அ¿ப±¶ 

ெச̂தா̇ மÏ உலக»தி̇ நா́ ேபரான…த́ உ̈ள பøதிகைள அைடயலா́. அ¿ப± 

இ̇ைலெய‰றா̇, ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரேர} , அவ¯க̈ 

அைனவைரẾ ெகா‰ற பØறø, நா́ ÈÕ உலக»ைதẾ ெசழி¿ைபẾ அைடேவா́. 

ெபÌ́ சாதைனகைள¶ ெச̂ய வØÌ́பØ, நம½ வைக‡ø”டான Èைறகைள 

அÃசÜ¿பவ¯க̈, நம½ தłைம‡காக பழிவா·க வØÌ́Åபவ¯க̈, இைதேய த·க̈ 

கடைமயாக ஏ̆Ï‡ ெகா̈ள ேவ”³́. நம½ நா³ ந́மிட́ இÌ…½ பறி‡க¿ப„டதா̇, 

நா́ ேபாÜ̇ ஈ³ப„டா̇, நம½ ெசயைல‡ கா¹́ உலக́ நம‡ø¿ Åகைழேய தÌ́, 

இழிைவ» தரா½. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ஒÌவÃைடய ©ய»ைதẾ, 

ந”பைரகைளẾ சி»திரவைத ெச̂Ế அற́ உ”ைமயØ̇ அறேம ஆகா½. மÏÅற́ 

ேபÜட¯கைள உ̆ப»தி ெச̂Ế அ½ தłைமயான½. சில ேநர·களŒ̇ அறேம 

மனŒதÃைடய பலவ łனமாகிற½. அ¿ப±¿ப„ட மனŒத‰ அற́பயØ‰றாÑ́, இற…த 

மனŒதைன‡ ைகவØ³́ இ‰ப»ைதẾ வலிையẾ ேபால, அறÈ́ ெபாÌÓ́ 

அவைன‡ ைகவØ³́. 

அற»தி̆காகேவ அற́பயØ̇பவ‰ எ¿ேபா½́ ½‰ப¿ப³கிறா‰. ¬Üய ஒளŒைய‡ 

காண இயலாத øÌடைன¿ ேபால அற»தி‰ காரண காÜய·கைள அறியாத அவைன 

ஞானŒ { அறி×̈ளவ‰}  எ‰Ï அைழ‡கÈ±யா½. ெச̇வ»ைத தன‡ø ம„³ேம எ‰Ï 

கÌ½பவ‰, ெச̇வ»தி‰ காரண காÜய·கைள அறிய மா„டா‰. உ”ைமயØ̇ அவ‰, 

கானக»தி̇ மா³ ேம̂‡ǿ பணØயாைள¿ ேபா‰றவ‰. அற»ைதẾ, இ‰ப·கைளẾ 

தவØ│»½, எவ‰ ெதாட│…½ ெச̇வ»ைத ம„³ேம அதிகமாக‡ ெகா̈கிறாேனா, 
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அவ‰ எ̇ேலாராÑ́ த”±‡க¿பட×́ ெகா̇ல¿பட×́ த‡கவ‰. அறÈ́ 

ெச̇வÈ́ அ̆Ï, தா‰ேதா‰றி» தனமாக இ‰ப»ைத ம„³ேம Àக¯பவ‰, கா̂…த 

øள»தி̇ சாǿ மæைன¿ ேபால, தன½ கால́ È±Ế ேபா½ சாவா‰. இ…த‡ 

காரண·கÓ‡காகேவ, ஞானÈ̈ளவ¯க̈ எ¿ேபா½́ அற́ ம̆Ḯ ெபாÌ̈ ச́ப…தமாக 

வØழி¿Åண¯×ட‰ இÌ‡கிறா¯க̈. ெநÌ¿Å‡ø எÜெபாÌைள¿ ேபால, அறÈ́ 

ெபாÌÓேம இ‰ப»தி̆கான È‡கிய» ேதைவ. 

இ‰ப́ அற»ைதேய தன½ ேவராக‡ ெகா”±Ì‡கிற½.அறÈ́ இ‰ப»½ட‰ ேச¯…ேத 

இÌ‡கிற½. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , கட̇ ேமக·கைள உ̆ப»தி ெச̂வ½́, 

ேமக·க̈ கடைல நிர¿Åவ½́ ேபால அைவ இர”³́ ஒ‰ைற ஒ‰Ï சா¯…ேத 

இÌ‡கி‰றன. ஒÌ ெபாÌைள» ெதா³வதாேலா, ெச̇வ»ைத அைடவதாேலா ஏ̆ப³́ 

மகி̊¶சியான½ இ‰ப́ என¿ப³கிற½. க”கÓ‡ø¿ Åல¿படாத உடல̆ற அ½ 

{ இ‰ப́}  மனதிேலேய இÌ‡கிற½. ெச̇வ»ைத (அைடய) வØÌ́Åபவ‰, தன½ 

ெவ̆றி‡காக ெபÌ́ அற¿ப·ø { அற»தி̇ ஈ³ப„³ அதி̇ ெபÌ́ ப·ைக¿) ெபற 

Èய̆சி‡கிறா‰. இ‰பைதத வØÌ́Åபவ‰, (தன½ வØÌ¿ப́ உணர¿பட ேவ”³́ 

எ‰பத̆காக) ெச̇வ»ைத» ேத³கிறா‰. எனŒÃ́, இ‰ப́ தன½ ப·ø‡ø எைதẾ 

தÌவதி̇ைல. ஒÌ இ‰ப́ ம̆ெறாÌ இ‰ப»தி̆ø வழிகா„³́. வØறகி̇ இÌ…½ 

சா́பைல¿ ெபறலா́. ஆனா̇ சா́பலி̇ இÌ…½ எ½×́ கிைட‡கா½. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , நா́ கா¹́ பறைவகைள ேவட‰ ெகா̇கிறா‰. அைத¿ 

ேபாலேவ பாவ·க̈ இ…த உலகி‰ உயØÜன·கைள‡ ெகா̇கி‰றன. ஆகேவ, 

இ‰ப»தாேலா ேபராைசயாேலா தவறாக வழிநட»த¿ப„டவ‰, அற»தி‰ இய̇ைப‡ 

காணாம̇, அைனவராÑ́ ெகா̇ல¿பட»த‡கவனாக இÌ…½, இ·ǿ 

{ இ¸×லக»திÑ́}  அ·ǿ { மÏ உலக»திÑ́}  இழி…த நிைலைய அைடகிறா‰. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இ‰ப»தி̆கான பல ெபாÌ„கைள { ெச̇வ»ைத}  அைடẾேபா½ 

இ‰ப»ைதẾ அைடயலா́ எ‰பைத நł̄  அறிவ ł̄ . அவ̆றி‰ { ெச̇வ»தி‰}  சாதாரண 

நிைலகைளẾ, அவ̆றி‰ ெபÌ́ மா̆ற·கைளẾ நł̄  ந‰ø அறிவ ł̄ . அைத 

{ ெச̇வ»ைத»}  ெதாைல¿பதா̇ இயலாைமẾ மரணÈ́ வÌகிற½. ½‰பÈ́ 

வÌகிற½. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , அ…த» ½யர́ இ¿ேபா½ ந́ைம É̊க±‡கிற½. 

ஐ́Åல‰க̈, அறிவா̆ற̇, இதய́ ேபா‰றவ̆றி̇ இÌ…½ எṌ மகி̊¶சி, அத̆கான 

ெபாÌைள ேநா‡கி ந́ைம வழிநட»½́. அ½ேவ இ‰ப́ என¿ப³கிற½. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , அ…த இ‰பேம, நம½ ெசய̇கÓ‡கான சிற…த கனŒக̈ என நா‰ 

நிைன‡கிேற‰. 

ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , இ¿ப±ேய ஒÌவ‰ அற́, ெபாÌ̈ ம̆Ḯ இ‰ப»ைத 

ஒ‰ற‰ பØ‰ ஒ‰றாக‡ கÌத ேவ”³́.ஒÌவ‰ த‰ைன அற»தி̆ø ம„³ேம 

அ│¿பணØ»½‡ ெகா̈ள‡œடா½. அேத ேபால வØÌ¿ப·கைள நிைறேவ̆Ḯ 

ெச̇வ»ைத {ெபாÌைள} ம„³ேம எ‰Ḯ, இ‰ப»ைத ம„³ேம 

எ‰Ḯ பயØல‡œடா½. இைவ É‰ைறẾ எ¿ேபா½́ பயØல ேவ”³́. ஒÌவ‰ 

காைலயØ̇ அற»ைதẾ, மதிய ேவைளயØ̇ ெச̇வ»ைதẾ, மாைலயØ̇ 

இ‰ப»ைதẾ ேதட ேவ”³́ எ‰Ï சா»திர·க̈ ெசா̇கி‰றன. ஒÌவ‰ வா̊வØ‰ 

È‰ பøதியØ̇ இ‰ப»ைதẾ, இர”டாவதாக ெச̇வ»ைதẾ கைடசியாக 

அற»ைதẾ பயØல ேவ”³́ எ‰Ḯ சா»திர·க̈ ெசா̇கி‰றன. ஓ ேப¶சாள¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர { Êதி̋±ரேர} , ேநர»ைத¶ சÜயாக¿ பய‰ப³»½́ 

ஞானÈ̈ளவ¯க̈, அற́, ெபாÌ̈, இ‰ப́ ஆகிய É‰ைறẾ சÜயான ேநர»தி̇ 

சÜயானப± ெச̂கிறா¯க̈. 
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இ‰ேற ஹ̨தினாÅர́ ெச̇வ ł│! - வனப│வ́ பøதி 33ஆ 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

தன½ அ”ணனான Êதி̋±ரனŒட́ பıம‰ அற́, ெபாÌ̈, இ‰ப́ ஆகியவ̆ைற 

வØவ┃»½, ஹ̨தினாÅர»தி‰ மæ½ ேபா│ ெதா³‡க ஆேலாசைன œÏத̇…. 

 

 

பıம‰ ெதாட¯…தா‰, "ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , இைவ É‰ைறẾ 

{ அற́, ெபாÌ̈, இ‰ப́ ஆகியவ̆ைற}  வØ³¿பேதா அ̇ல½ ேம̆ெகா̈வேதா, 

மகி̊¶சிைய வØÌ́ÅேவாÌ‡ø எ½ சிற…தேதா அைத நł̄  கவனமாக ஆரா̂…½ 

நி¯ணயØ‡க ேவ”³́. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , அத‰பØறø ச̆Ḯ தாமதி‡காம̇ 

அவ̆ைற அைடவைதேயா அ̇ல½ ைகவØ³வைதேயா ெச̂ய ேவ”³́. 

இ¸வØர”±Ñ́ È±× எ³‡க È±யாம̇ சலன»½ட‰ இÌ¿பவ‰ இழி…த வா̊ைவ 

ேம̆ெகா̈கிறா‰. உம½ நட»ைத எ¿ேபா½́ அற́ சா│…ேத இÌ‡கிற½ எ‰ப½ ந‰ø 

அறிய¿ப„டேத. 

இ…த உம½ ந”ப¯களŒ‰ ஆேலாசைனகைள‡ ேக„³ நł̄  ெசய̇பட ேவ”³́. ப┃©, 

ேவ̈வØ, அறி×̈ேளாைர மதி»த̇, ேவத க̇வØ, ேந│ைம ஆகியைவ, ஓ ம‰னா, 

இ¸×லகிÑ́ மÏ உலகிÑ́ பயனளŒ‡க‡œ±ய உய¯…த அற·களாǿ. ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ Åலி ேபா‰றவேர { Êதி̋±ரேர} , இÌ¿பØÃ́ ஒÌவ‰ கண‡கிலட·கா 

ம̆ற பல சாதைனகைள¶ ெச̂திÌ…தாÑ́ ெச̇வம̆Ï இÌ…தா̇ அவனா̇ 

இ¸வற·கைள அைடய È±யா½. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இ…த ÈÕ பØரப‚சேம 

அற»ைத ந́பØÊ̈ள½. அற»ைத வØட உய│…த½ எ½×́ கிைடயா½. 
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ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ெபÌ́ ெச̇வ́ ைவ»திÌ¿பவனாேலேய அற»ைத அைடய 

È±கிற½. பØ¶ைச‡கார வா̊× வா̊வதாேலா, அய¯…½ ேபான வா̊× வா̊வதாேலா 

ெச̇வ́ ச́பாதி‡க È±யா½. அற»தா̇ வழிகா„ட¿ப„ட Å»திைய‡ ெகா”ேட 

ெச̇வ́ ச́பாதி‡க È±Ế. உம½ காÜய»தி̇, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , 

அ…தண│கÓ‡ø சா»தியமான பØ¶ைசெய³»த̇ வØல‡க¿ப„±Ì‡கிற½. ஆைகயா̇, 

ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய { Êதி̋±ரேர} , உம½ பல́ ம̆Ḯ ச‡திைய‡ ெகா”³ 

ெச̇வ»ைத¿ ெபற Èய̆சி ெச̂Ế. பØ¶ைசெய³»½ வா̊தேலா, ¬»திரÜ‰ வா̊× 

Èைறேயா உம‡ø ஏ̆றத̇ல.பலÈ́ ச‡திẾ fl»தி┃ய│கைள¿ ெபாÏ»தவைர 

அற́.ஆைகயா̇, உம½ வைக‡ø ஏ̆ற அற»ைத ேம̆ெகா”³ உம½ எதிÜகைள நł̄  

ெகா̇ல ேவ”³́. ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன {Êதி̋±ரேர}, என½ 

பல»ைதẾ, அ│ஜுனனŒ‰ பல»ைதẾ ½ைணயாக‡ ெகா”³ திÌதரா̋±ர│ 

மக‰களŒ‰ பல»ைத அழி»½வØ³́. 

க̇வØ க̆ற ஞானÈ̈ளவ¯க̈ ஆ„சிÊ┃ைமேய அற́எ‰கி‰றன¯. ஆைகயா̇ 

ஆ„சிÊÜைமைய அைடẾ. தா̊ைமயான நிைலயØ̇ வா̊வ½ உம‡ø» தகா½. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , வØழி»ெதṌ, (உம½ fl»திÜய வைக‡கான) நி»தியமான 

அற·கைள¿ ÅÜ…½ ெகா̈Ó́. பØற¿பØேலேய மனŒத¯கÓ‡ø வலிைய உ”டா‡ǿ 

ெகாµரமான ெசய̇க̈ ÅÜẾ வைகைய¶ ேச¯…திÌ‡கிறł̄ . உம½ ø±ம‡கைள¿ 

ேபணØ‡கா»½, கனŒகைள அÏவைட ெச̂Ế. அ¿ப±¶ ெச̂தா̇ நி…தி‡க¿பட மா„²¯. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இ…த அற»ைத உம½ வைக‡ø வØதி»த½ கட×ேள ஆǿ. 

இதிலிÌ…½ நł̄  வØலகி‡ெகா”டா̇, உ́ைம நłேர ேகலி‡øÜயவ¯ ஆ‡கி‡ ெகா̈வ ł̄ . ©ய 

வைக‡ø { ெசா…த வ¯ண»½‡ø}  உÜய அற·களŒ̇ இÌ…½ வØலøத̇ எ¿ேபா½ேம 

ெம¶ச¿ப³வதி̇ைல. ஆைகயா̇, ஓ øÌ øல»தவேர { Êதி̋±ரேர} , உம½ வைக‡ø 

{ fl»திÜய வைக‡ø}  உக…தவாÏ உம½ இதய́ எ¿ப± இÌ‡க ேவ”³ேமா அ¿ப± 

ஆ‡கி, அய¯¶சியான வா̊ைவ» ¾‡கி எறி…½, ச‡திைய அைட…½ ஆ”ைமÊட‰ 

உம½ ©ைமைய நł│ ©ம‡க ேவ”³́. 

ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , எ…த ம‰னÃ́ அற»தி‰ வழிகைள ம„³ேம ெகா”³, 

உலகி‰ ஆ„சி உÜைமையேயா, ெசழி¿ைபேயா அ̇ல½ ெச̇வா‡ைகேயா அைடய 

È±யா½. ேவட‰, ெபÌ́ ǿபÑ‡ø { வØல·øக̈ அ̇ல½ பறைவகÓ‡ø}  

கவ¯¶சிகரமான உணைவ¿ பா¯ைவ‡ø ைவ»½ ஆைச கா„±, தன½ உணைவ அைடவ½ 

ேபால, Å»திசாலியானவ‰, தா̊…தவ│கÓ́ ேபராைச ெகா”டவ│கÓமான 

எதி┃கÓ‡øஇல‚ச́ ெகா³»½ நா„ைட¿ ெபÏவா‰. ம‰ன¯களŒ̇ காைளேய 

{ Êதி̋±ரேர} , பல அ©ர¯க̈, த·க̈ அ”ண‰க̈ பதவØẾ ெச̇வா‡øடÃ́ 

இÌ‡ǿேபாேத, Ê‡திைய‡ ெகா”ட ேதவ¯களா̇ அழி‡க¿ப„டன¯. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , இ¿ப±ேய அைன»½́ பலவா‰கÓ‡ø உைடயதாகிற½. 

ஓ பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேர { Êதி̋±ரேர} , Ê‡திகைள‡ ைக‡ெகா”³ 

எதிÜகைள‡ ெகா̇Ñ́.ேபா│‡கள»தி̇ வØ̇ தா·øபவ│களŒ̇ அ│ஜுனÃ‡ø 

ஈடானவ│ யாÌமி̇ைல. அேத ேபால கதாÊத́ தா·øவதி̇ என‡ø நிக│ 

யாÌமி̇ைல. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , பலவா‰க̈, எதிÜகளŒ‰ 

தி„ட·கைள ஒ̆ற│க̈ Éல́ உள× ெகா”³ பைடகளŒ‰ எ”ணØ‡ைகைய ைவ»½ 

ேபா¯ ÅÜவதி̇ைல. மாறாக, த·க̈ பல»ைத ந́பØேய ேபா¯ ÅÜகி‰றன¯. ஆைகயா̇, 

ஓ பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , உம½ பல»ைத ெவளŒ‡கா„³́. பலேம 

ெச̇வ»தி‰ ேவ│. ேவ¯ எ‰Ï ெசா̇ல¿ப³́ ம̆றைவெய̇லா́ உ”ைமயØ̇ அத‰ 
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ேவ¯ அ̇ல. øளŒ¯ கால»தி̇ மர»தி‰ நிழலா̇ உ”டாவ½ எ½×́ இ̇ைல. அேத 

ேபால, பலமி̇லாத அைன»½́ கனŒய̆றதாகேவ ஆகிவØ³́. 

ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , தன½ ெச̇வ»ைத¿ ெபÌ‡க எ”¹́ ஒÌவ‰, 

நில»தி̇ வØைதகைள» ¾×வைத¿ ேபால ெச̇வ»ைத ெசல× ெச̂ய 

ேவ”³́. இ½ øறி»½ உம½ மனதி̇ ச…ேதக́ இ̇லாதிÌ‡க„³́. எனŒÃ́, ெசல× 

ெச̂Ế ெச̇வ́, வரவாக வர¿ேபாǿ ெச̇வ»½‡ø சமமாகேவா அ̇ல½ 

øைறவாகேவா ஆǿ எ‰றா̇, ெச̇வ»ைத¶ ெசல× ெச̂ய‡œடா½. 

ஏெனனŒ̇, ெச̇வ Èத━³ கÕைதைய¿ ேபா‰ற½, ெசாறிẾேபா½ Èதலி̇ 

இ‰பமாக இÌ‡ǿ. ஆனா̇ அ½ேவ பØ‰Å வலியாகி¿ ேபாǿ. 

ஓ மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ஒÌ மனŒத‰ வØைதகைள» ¾×வைத¿ ேபால, 

ெபÌ́ அற»ைத¿ ெபÏவத̆காக த‰னŒட́ இÌ…½ சிÏ அற»ைத» ¾வØனா̇, 

அவ‰ அறி×̈ளவ‰ எ‰Ï கÌத¿ப³கிறா‰. நா‰ ெசா̇Ñ́ இ½ ச…ேதக»தி̆ø 

அ¿பா̆¿ப„ட½. ஞானÈ̈ளவ¯க̈ த·க̈ எதிÜயØ‰ ந”ப¯கைள அவனŒட́ இÌ…½ 

பØÜ»½, அவைன { அ…த எதிÜைய}  பலவ łனமா‡கி, தன‡ø‡ கீ̊¿ப±ய ைவ‡கிறா¯க̈. 

பலவா‰க̈ œட, த·க̈ ைதÜய»ைத ந́பØேய ேபா¯ÅÜகிறா¯க̈. { ைதÜயம̆ற}  

ெதாட¯…த Èய̆சிகளாேலா, சமரச‡கைலகளாேலா ஒÌவ‰ எ¿ேபா½́ நா„ைட அைடய 

È±யா½. 

ேதைன‡ கவர வÌபவைன, எ”ண̆ற ேதன ł‡க̈ பல ேச│…½ ெகா̇வ½ ேபால, சில 

ேநர·களŒ̇, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , பலவ łனமான மனŒத¯க̈ பல¯ œ± 

எ”ணØ‡ைகயØ̇ அதிகமாகி, பலவானான எதிÜைய‡œட 

ெகா‰ÏவØ³கிறா¯க̈.அைன»ைதẾ கா‡ǿ ¬┃ய‰, தன½ கதி│களா̇ 

ெகா̇ல×́ ெச̂கிறா‰. அ½ ேபால, நł̄  ¬ÜயனŒ‰ வழிகைள¿ பØ‰ப̆ற ேவ”³́. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , தன½ நா„ைட‡ கா»½‡ ெகா̈ளவ½́, ம‡கைள¿ 

ேபணØ‡கா¿ப½́ ேவத·களŒ̇ ெசா̇ல¿ப„ட தவ வா̊‡ைகயாǿ. உம½ 

È‰ேனா¯க̈ அ»தø தவ வா̊‡ைகைய‡ ைக‡ெகா”±Ì‡கி‰றன¯. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , ஒÌ fl»திÜய‰ தவ»தா̇ அÌ̈ உலைக அைடய மா„டா‰. மாறாக, 

நியாயமாக¿ ேபாÜ„³ ெவ‰றாேலா அ̇ல½ ேதா̇வØÊ̆றாேலா œட அ¸×லைக 

{ அÌ̈  உலைக}  அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , இ…த உம½ ½யர»ைத‡ 

க”³, ஒளŒ ¬Üயைன‡ ைகவØ³́ எ‰Ḯ, அÌ̈ grace{  = கÌைண /  ெம‰ைம}  

ச…திரைன‡ ைகவØ³́ எ‰Ḯ உலக́ தł¯மானŒ»திÌ‡கிற½. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ந̇ல மனŒத¯க̈ தனŒயாகேவா அ̇ல½ œ„³ ேச¯…½, 

ஒÌவÌட‰ ஒÌவ¯ உைரயா±, உ́ைம பாரா„ட×́ பழி‡க×́ ெச̂கிறா¯க̈. ஓ 

ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , øÌ‡கÓ́ அ…தண¯கÓ́ ஒ‰Ï œ± அறியாைமயாேலா, 

காÜயவாத»தாேலா, ேபராைசயாேலா அ̇ல½ பய»தாேலா ஒÌ ெபா̂Ế 

உைர‡கமா„²¯ எ‰Ï வØவாதி»½́, உம½ உÏதியான ச»திய¿ப̆ைற‡ øறி»½ 

மகி̊¶சியாக×́ ேப©கி‰றன¯. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , நா„ைட அைடவத̆காக 

ஒÌ ம‰னனா̇ ெச̂ய¿ப³́ பாவ·க̈ அைன»½́, அவ‰ அ…நா„ைட அைட…த 

பØறø, ெச̂ய¿ப³́ ேவ̈வØகளாÑ́ தான·களாÑ́ கைர…½ 

ேபாகிற½. அ…தண¯கÓ‡ø கிராம·கைள‡ ெகா³¿பதாÑ́, ஆயØர‡கண‡கான 

ப©‡கைள‡ ெகா³¿பதாÑ́, ேமக»திலிÌ…½ ெவளŒ¿ப³́ ச…திரைன¿ ேபால, ஒÌ 

ம‰ன‰ பாவ»திலிÌ…½ வØ³ப³கிறா‰. 
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ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன, ஓ Êதி̋±ரேர, நம½ நா„±‰ இைளஞ¯கÓ́ 

Èதியவ¯கÓ́ ஆக அைன»½‡ ø±ம‡கÓ́ உ́ைம¿ Åக̊கிறா¯க̈. ஓ பாரதேர 

{ Êதி̋±ரேர} , நா̂ உணவÌ…½́ பா»திர»தி̇ பா̇ இÌ¿ப½ ேபால, ¬»திர│களŒட́ 

ேவத́ இÌ¿ப½ ேபால, திÌட│களŒட́ உ”ைம இÌ¿ப½ ேபால, மாத│களŒட́ பல́ 

இÌ¿ப½ ேபால, ½┃ேயாதனனŒட́ அர©┃ைம இÌ‡கிற½ எ‰Ï அைன»½ ம‡கÓ́ 

த·கÓ‡ø̈ ேபசி‡ ெகா̈கிறா│க̈. பாட»ைத மன¿பாட́ ெச̂வ½ 

ேபால, மாத¯கÓ́ øழ…ைதகÓ́ திÌ́ப» திÌ́ப இைதேய ெசா̇கி‰றன¯. ஓ 

எதிÜகைள ஒ³‡øபவேர { Êதி̋±ரேர} , எ·கÓட‰ ேச¯»½ நłÌ́ இ»தø தா̊ 

நிைல‡ø வ ł̊ …½வØ„²¯. 

ஐேயா, உ́Èட‰ ேச│…½ நா·க̈ அைனவÌ́ உம½ ½யர»தி̇ ெதாைல…½ 

ேபாேனா́. ஆைகயா̇, அைன»½ கÌவØகÓ́ ெபாÌ»த¿ப„ட உம½ ேதÜ̇ ஏறி, 
ேம‰ைமயான அ…தண¯கைள ந̇வா¯»ைதக̈ ெசா̇ல¶ெசா̇லி, இ‰ேற வØைர…½ 

ஹ̨தினாÅர́ ெச‰றா̇, அ·ேக {ஹ̨தினாÅர»திைன} ெவ‰Ï அதி̇ கிைட‡ǿ 

ெபாÌ„கைள நł│ அ…தண│கÓ‡ø ெகா³‡கலா́.வØ̇தா·øவதி̇ உÏதியான உம½ 

த́பØகளாÑ́, ஆÊத·களŒ̇ நிÅண»½வ́ ெகா”டவ¯களாÑ́ ¬ழ¿ப„³, க³́ வØஷ́ 

ெகா”ட பா́Åகைள¿ ேபால, மÌத¯களா̇ ¬ழ¿ப„ட,வØ┃»திரைன‡ ெகா‰றவைன¿ 

{இ…திரைன¿}  ேபால இ·கிÌ…½ ெவளŒேயḮ. 

ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , நł̄  பலசாலி ஆைகயா̇, இ…திர‰ அ©ர¯கைள 

வா„±ய½ ேபால உம½ பல»ைத‡ ெகா”³ பலவ łனமான எதிÜகைள 

வா„±, திÌதரா̋±ர‰ மக‰க̈ அÃபவØ‡ǿ ெச̇வ·கைள அவ¯களŒடமிÌ…½¿ 

பறிẾ. கா”²ப»தி̇ இÌ…½ Åற¿ப³́, க³́ வØஷ́ ெகா”ட பா́Åகைள¿ 

ேபா‰றைவẾ, கÕø இறøகளா̇ அல·கÜ‡க¿ப„டைவÊமான கைணகைள எ…த 

மனŒதனாÑ́ தா·க È±யா½. ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , நா‰ ேகாப»½ட‰ 

ேபா│‡கள»தி̇ இÌ‡ǿேபா½, என½ கதாÊத»தி‰ ¾”³தைல» தா·கி‡ 

ெகா̈ள‡œ±ய வ łரேனா, யாைனேயா, øதிைரேயா எ½×́ கிைடயா½. 

ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , Ú‰ஜய│க̈, ைகேகய│க̈ ம̆Ḯ வØÌ̋ணØ 
øல காைளயÜ‰ ½ைண ெகா”³ ேபாÜ„³, நா́ ஏ‰ நம½ நா„ைட அைடய‡œடா½? 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , நம½ எதிÜயØ‰ ைகயØ̇ இÌ‡ǿ இ…த Çமிைய, ெபÌ́ 

பைடகளŒ‰ ½ைண ெகா”³́, நம½ Èய̆சியாÑ́ ெவ̆றி ெகா̈ள È±யாதா? 
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(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ தன½ சபத»ைத வØடÈ±யா½ எ‰Ï ெசா̇வ½; சபத»தி‰ 

È±×‡கால»ைத எதி│பா│»½ கா»திÌ‡க ேவ”³́ எ‰Ï பıமனŒட́ ெசா̇வ½... 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯ "பıமேசனனா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட, உ”ைம‡ø» 

த‰ைன உÏதியாக அ¯¿பணØ»திÌ…த, உய¯ ஆ‰ம ம‰னனான அஜாதச»Ì 

{Êதி̋±ர‰} ெபாÏைமÊட‰ இÌ…½ சில கண́ ெபாÏ»½, "ஓ பாரதா { பıமா} , 

ச…ேதகமற இைவெய̇லா́ உ”ைமேய. அ́Å ேபா‰ற உன½ 

வா│»ைதகளா̇ ½ைள»½ எ‰ைன¶ சி»திரவைத¶ ெச̂Ế உ‰ைன எ‰னா̇ நி…தி‡க 

È±யா½. என½ È„டா̈தன»தா̇ ம„³ேம இ…த¿ ேபÜட¯ உ·கÓ‡ø 

வ…திÌ‡கிற½.  திÌதரா̋±ர‰ மகனŒ‰ { ½ÜேயாதனனŒ‰}  நா„ைடẾ 

அர©ÜைமையẾ பறி‡க வØÌ́பØேய நா‰ பகைட வ łச È̆ப„ேட‰. அதனா̇தா‰, 

த…திர́ ெகா”ட ¬தா±யான©வலனŒ‰ மக‰ {சøனŒ}, ©ேயாதன‰ 

{½┃ேயாதன‰} சா¯பாக எ‰ைன எதி¯»½ வØைளயா±னா‰. 

மைலநா„³‡காரனான {கா…தார நா„³‡காரனான} சøனŒ,ஏ̂¿பதி̇ மிக×́ த…திர́ 

மி‡கவ‰. எ…த Ê‡திẾ ெதÜயாம̇ சைப ந³ேவ நா‰ பகைட வ łசிேன‰. அவ‰ 

{ சøனŒ}  த…திரமாக எ‰ைன வ ł̊ »திவØ„டா‰. அதனாேலேய, ஓ பıமேசனா, நா́ இ…த¿ 

ேபÜடÜ̇ É̊கிேனா́. சøனŒயØ‰ வØÌ¿ப»தி̆ேக̆றப± பகைடக̈ இர„ைட¿ 

பைடயாக×́, ஒ̆ைற¿பைடயாக×́ வØÕவைத¿ பா│»தாவ½ நா‰ என½ மனைத 

அட‡கியØÌ‡க ேவ”³́. இÌ¿பØÃ́, ேகாப́ ஒÌ மனŒதனŒ‰ ெபாÏைமைய 

வØர„±வØ³கிற½. ஓ øழ…தா̂ { பıமா} ,ஆணவ́, த̆ெபÌைம, க│வ́ ஆகியவ̆றி‰ 

வசமாக இÌ‡ǿேபா½ மனைத க„³‡ø̈ ைவ‡க È±யவØ̇ைல. 

ஓ பıமேசனா, நł பய‰ப³»திய வா¯»ைதகÓ‡காக நா‰ உ‰ைன நி…தி‡கவØ̇ைல. 

இ¸வØத́ நம‡ø‡ நட‡க ேவ”±ய½ È‰ேப வØதி‡க¿ப„ட½ எ‰Ïதா‰ நா‰ 

கÌ½கிேற‰. திÌதரா̋±ர‰ மகனான ம‰ன‰ ½Üேயாதன‰ நம½ நா„ைட 

வØÌ́பØ, ந́ைம ½‰ப»திÑ́ அ±ைம»தன»திÑ́ த̈ளŒயேபா½, திெரௗபதிேய 

ந́ைம‡ கா»தா̈. மæ”³́ பகைட வØைளயாட சைப‡ø அைழ‡க¿ப„ட ேபா½, 

அைன»½ பாரத¯க̈ È‰னŒைலயØÑ́, திÌதரா̋±ர‰ மக‰ { ½Üேயாதன‰} , ப…தய¿ 

ெபாÌ̈ øறி»½ எ‰ன ெசா‰னா‰ எ‰பைத நłẾ அறிவா̂ அ¯ஜுனÃ́ அறிவா‰. 

 

½┃ேயாதன‰ "ஓ இளவரேச, அஜாதச»Ì { Êதி̋±ரா} , (வ ł̊ »த¿ப„டா̇) நł உன½ 
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அைன»½ த́பØகÓட‰, அைனவÌ́ அறிẾப± பனŒெர”³ {12} வÌட·கÓ‡ø நł 
ேத¯…ெத³‡ǿகானக»தி̇ வாழ ேவ”³́. பதிÉ‰றாவ½ {13வ½} வÌட»ைத 

தைலமைறவாக‡ கழி‡க ேவ”³́. அ…த‡ கைடசி கால»தி̇, பாரத¯களŒ‰ ஒ̆ற¯க̈ 

உ·கைள¿ ப̆றி ேக̈வØ¿ப„³ நł·க̈ இÌ‡ǿ இட»தி̇ உ·கைள‡ க”³பØ±»½ 

வØ„டா̇, நł மæ”³́ கானக»தி̇ அேத அள× கால́ வாழ ேவ”³́. ேமÑ́ கைடசி 
வÌட»ைத தைலமைறவாக வாழ ேவ”³́. இ½ øறி»½ சி…தி»½ அைத சபதமாக 

ஏ̆Ï‡ ெகா̈. {½Üேயாதனனாகிய}  எ‰ைன¿ ெபாÏ»தவைர, என½ ஒ̆ற¯கைள‡ 

øழ¿பØ அவ¯களா̇ க”³பØ±‡க È±யாதவாÏ நł·க̈ இÌ…தł¯களானா̇, ஓ பாரதா, 

ஐ…½ நதிக̈ பாẾ இ…த நா³ மæ”³́ உனதாǿ நா‰ இ…த‡ øÌ‡களŒ‰ சைபயØ̇ 

ச»திய́ ெச̂கிேற‰. அேத ேபால, ஓ பாரதா, உ‰னா̇ நா‰ வ ł̊ »த¿ப„டா̇, நா·க̈ 

அைனவÌ́, எ·க̈ ெச̇வ·கைள» ½ற…½, அேத கால»தி̆ø, அேத வØதிகÓ‡ø 

உ„ப„³ நட…½ ெகா̈ேவா́."  எ‰Ï ெசா‰னா‰ {½┃ேயாதன‰}. 

அ…த இளவரசனா̇ { ½Üேயாதனனா̇}  அ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட½́, நா‰ அைன»½ 

øÌ‡கÓ‡ǿ ம»தியØ̇"அ¿ப±ேய ஆக„³ '́' எ‰ேற‰. அ…த இழி…த வØைளயா„³ 

அத‰பØறø ெதாட·கிய½. நா́ வ ł̊ »த¿ப„³ நா³ கட»த¿ப„ேடா́. அதனாேலேய நா́ 

பல வன·களŒ̇ ½யர»½டÃ́, அெசௗகÜய»½டÃ́ ©̆றி வÌகிேறா́. எனŒÃ́ 

திÌ¿தியைடயாத ©ேயாதன‰ { ½Üேயாதன‰}  ேகாப»தி̆ø» த‰ைன‡ ெகா³»½, நம½ 

இடைர‡ க”³ அைன»½ øÌ‡கைளẾ மகி̊¶சி ெதÜவØ‡க ைவ»தா‰. ந̇ேலா¯ 

È‰னŒைலயØ̇ இ¿ப±¿ப„ட ஒ¿ப…த»தி̇ Àைழ…த பØறø, ÇமியØ̇ உ̈ள நா„±̆காக 

யா¯தா‰ அ…த ஒ¿ப…த»ைத உைட‡க È±Ế? 

ஒÌ ம┃யாைத‡ø┃ய மனŒதÃ‡ø, ஒ¿ப…த»ைத மæறி அரைச அைடவைத வØட 

மரணேம ேமலான½ எ‰Ï நா‰ நிைன‡கிேற‰. அ…த வØைளயா„±‰ ேபா½, *நł என½ 

கர·கைள எ┃‡க வØÌ́பØனா̂. அ¯ஜுனனா̇ நł த³‡க¿ப„³, உன½ கர·கைளேய 

பØைச…½ நி‰றா̂. நł வØÌ́பØயைத¶ ெச̂திÌ…தாயானா̇, இ…த¿ ேப┃ட│ ந́ேம̇ 

வØÕ…திÌ‡øமா? ஓ பıமா, உன½ வ łர»ைத உண│…த நł, இ¿ப±¿ப„ட ஒ¿ப…த́ 

ஏ̆ப³வத̆ø È‰னேர ஏ‰ அைத¶ ெசா̇லவØ̇ைல? ஏ̆ற சபத»தினா̇ ½யÜ̇ 

É̊கி, ேநரÈ́ கட…½ பØறø, எ‰னŒட́ இ»தø க³́ வா¯»ைதக̈ ேபசி எ‰ன பய‰? 

ஓ பıமா, திெரௗபதி அ¿ப±» ½‰ப¿ப³»த¿ப„டைத‡ க”³́ ந́மா̇ ஒ‰Ḯ ெச̂ய 

È±யவØ̇ைலேய எ‰ப½தா‰ என½ ெபÌ́ கவைல. நா‰ ஏேதா வØஷ பான»ைத 

அÌ…தியைத¿ ேபால என½ இதய́ எ┃கிற½. இÌ¿பØÃ́ øÌ வ łர¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ 

சபதேம̆ற பØறø, எ‰னா̇ அைத மæற È±யா½. வØைதகைள» ¾வØயவ‰ 

அÏவைட‡காக‡ கா»திÌ¿ப½ ேபால, ஓ பıமா, ெபாÏ»திÌ. நம½ சிற…த நா„க̈ 

மæ”³́ வÌ́. Èதலி̇ காய¿ப„டவ‰, எதிÜக̈ கனŒகÓடÃ́ மல¯கÓட‰ 

இÌ¿பைத அறி…½, அவைன» தன½ வ łர»தா̇ பழிவா·øவ½ ெபÌ́ சாதைனயாக‡ 

கÌத¿ப³கிற½. அ¿ப±¿ப„ட வ łர‰ சாகா¿Åகழைடகிறா‰. அ¿ப±¿ப„ட மனŒத‰ ெபÌ́ 

ெசழி¿ைப அைடகிறா‰. அவன½ எதிÜக̈ அவÃ‡ø தைலவண·கி, இ…திரைன¶ ©̆றி 
பா½கா¿Å‡காக நி̆ǿ ேதவ¯கைள¿ ேபால, ந”ப¯க̈ அவைன¶ ¬̊…½ நி̆பா¯க̈. 

ஆனா̇, ஓ பıமா, என½ ச»திய́ ெபா̂யாகா½ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈. நா‰ அற»ைத 

உயØ┃Ã́, ேதவ»த‰ைமயØÃ́ ேமலாக‡ கÌ½கிேற‰. நா³, மக‰க̈, Åக̊, 

ெச̇வ́ ஆகியைவ அைன»½́ உ”ைமயØ‰ {ச»திய»தி‰} பதினாறி̇ ஒÌ 

ப·ø‡ø ஈடாகா½." எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

*நł என½ கர·கைள எ┃‡க வØÌ́பØனா̂. 
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(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

வனவாச»ைத È±‡காமேலேய ½┃ேயாதனைன ெவ̇ல ேவ”³́ எ‰Ï பıம‰ 

Êதி̋±ரனŒட́ ெசா̇வ½... 

 

 
 

பıம‰ ெசா‰னா‰, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , Àைர ேபால×́, (எ¿ேபா½́ 

வØழ»தயாராக இÌ‡ǿ) கனŒ…த கனŒ ேபால×́, நł̄  கால»ைத ந́பØ அழிẾ த‰ைம 

ெப̆Ï இÌ‡கிறł̄ . ேவகமான கைணைய¿ ேபா‰Ḯ, ேவகமாக ஓ³́ நłÍ̆ைற¿ 

ேபா‰Ḯ, மரண»ைத¿ ேபா‰Ḯ உ̈ள எ̇ைலய̆ற, அளவØடÈ±யாத 

கால»தி̆ø„ப„ட ஒÌ ஒ¿ப…த»தி̇ Àைழ…தா̇,  ந́மிட́ உ̈ள அைன»½́ அதி̇ 

அ±»½¶ ெச̇ல¿ப³கிற½. அைவ எ̇லா́ உ́மிட́ இÌ‡ǿ எ‰Ï எ¿ப± நł̄  

கÌ½கிறł̄ ? ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , ஊசியா̇ ø»தி எ³‡க¿ப³́ 

ைம¿ெபா± ேபால ஒ¸ெவாÌ கணÈ́ வா̊நா̈ øைறẾ ஒÌவ‰, எ¿ப± கால»ைத 

எதி¯பா¯‡கலா́? அளவ̆ற ஆÊ̈ ெகா”டவேனா அ̇ல½ தன½ வா̊நா̈ எ¸வள× 

எ‰ற நி¶சய́ ெகா”டவேனா, எதி¯கால»ைத» த‰ க” È‰ நட‡ǿ நிக̊× ேபால 

அறிபவÃேம (எதி¯பா¯»த) கால»தி‰ வÌைக‡காக‡ கா»திÌ‡கலா́. 

 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , நா́ நம½ வா̊நா„கைள‡ øைற»½ பதிÉ‰Ï { 13}  

வÌட·க̈ கா»திÌ…ேதாமானா̇, அ½ ந́ைம மரண»தி̆ø அÌகி̇ ெகா”³ 

ெச̇Ñ́. உடÑ̈ள எ…த உயØ┃ன»தி̆ǿ மரண́ நி¶சய́ வÌ́. ஆைகயா̇, நா́ 

இற‡ǿ È‰Å நம½ நா„ைட அைடய நா́ Èய̆சி‡க ேவ”³́. எதிÜகைள» 

த”±‡க» தவறி, Åகழைடவதி̇ ேதா̇வØÊÏபவ‰, அ©»தமான ஒÌ ெபாÌைள¿ 

ேபா‰றவனாவா‰. த³மாḮ காைளைய¿ ேபால Åகழ̆Ï அழி…½ ேபாக‡œ±யவ‰ 

இ…த¿ Çமி‡ø» ேதைவய̆ற பாரமாகேவ இÌ¿பா‰. எதி┃கைள» த”±‡காம̇ 

பலம̆Ï, வ łரம̆Ï வ łணாக ஒÌவ‰ வா̊…தா̇, அவ‰ தா̊…த பØறவØயாகேவ 

கÌத¿ப³வா‰. ேபா¯‡கள»தி̇ எதிÜகைள‡ ெகா‰Ï உம½ கர»தி‰ பல»தா̇ ெப̆ற 

ெச̇வ»ைத அÃபவØẾ. உம½ கர·களா̇ த·க»ைத¿ ெபாழிய È±Ế; உம½ Åக̊ 

உலெக·ǿ பர×́. 

 

ஓ அைன»½ எதிÜகைளẾ ஒ³‡øபவேர { Êதி̋±ரேர} , ஓ ம‰னா, தன‡ø» 

தł·கிைழ»தவைன‡ ெகா̇வதா̇ ஒÌவ‰ அ‰ேற நரக»தி̆ø¶ ெச‰றாÑ́, அ…த 
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நரக́ œட அவÃ‡ø ெசா¯‡கமாக மாḮ. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , ஒÌவ‰ 

ேகாப»ைத அட‡øவதா̇ உ”டாǿ வலி உண│¶சி ெநÌ¿ைப வØட எ┃¶ச̇ 

நிைற…ததாக இÌ‡ǿ. இ¿ேபா½ œட நா‰ அதனா̇ எÜ…½ ெகா”³தா‰ 

இÌ‡கிேற‰. எ‰னா̇ பகலிேலா இரவØேலா உற·க È±வதி̇ைல. வØப»© 

{அ│ஜுன‰} எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  இ…த மக‰, வØ̇ நாைண 

இÕ¿பதி̇ Èத‰ைமயானவனாவா‰. அவ‰ { அ¯ஜுன‰}  øைக‡ø̈ வாṌ 

சி·க»ைத¿ ேபால இ·ேக வா̊…½ ெகா”±Ì…தாÑ́, நி¶சயமாக ½‡க́ அவைன 

எÜ»½‡ ெகா”³தா‰ இÌ‡கிற½. ÇமியØ̇ உ̈ள அைன»½ வØ̇லாளŒகளŒ‰ 

½ைணẾ இ̇லாம̇ எதிÜகைள‡ ெகா̇ல நிைன‡ǿ அவ‰, பல́ வா̂…த 

யாைனைய¿ ேபால, தன½ ெந‚ச»தி̇ எṌ ேகாப»ைத அட‡கி‡ ெகா”±Ì‡கிறா‰. 

 

நøல‰, சகாேதவ‰, வ łர¯களŒ‰ தாயான Èதி¯…த ø…தி ஆகிேயா¯ உ́ைம» 

திÌ¿தி¿ப³»தேவ ஊைமயாக இÌ‡கி‰றன¯. அவ¯கÓ‡ø¶ சமமாக சி┄‰ஜய│கÓ́ 

நம½ ந”ப│க̈ அைனவÌ́, உ́ைம» திÌ¿தி ெச̂ய எ”¹கி‰றன¯. 

நாÃ́ பØரதிவØ…தியனŒ‰ தாẾ {திெரௗபதிẾ} ம„³ேம ½யர»தி̇ எÜ…½ உ́மிட́ 

இ½øறி»½¿ ேப©கிேறா́. நா‰ உ́மிட́ எ‰னெவ̇லா́ ேப©கிேறேனா, 

அைவெய̇லா́ ½‡க»தி̇ É̊கி ேபாÌ‡ø ஆவலாக‡ கா»திÌ‡ǿ இவ¯க̈ 

அைனவÌ‡ǿ ஏ̆Åைடயேத. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , அல„சிய¿ப³»த»த‡க 

பலவ łனமானவ¯களா̇ நம½ நா³ கவர¿ப„³, அவ¯களா̇ அ…த நா³ 

அÃபவØ‡க¿ப³வைத வØட ேவÏ எ‰ன ேபÜட¯ நம‡ø வர ேவ”³́? 

 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , உம½ பலவ łனமான மனதாேலேய, நł│ ெச̂½ ெகா³»த 

உÏதிெமாழிைய மæற ெவ„க¿ப³கிறł│.ஆனா̇, ஓ எதிÜகைள‡ ெகா̇பவேர, இ…த 

உம½ மனநிைலயாÑ́ உம½ அ‰பாÑ́ இ…த‡ ெகா±ய வலிைய» தா·கி‡ 

ெகா̈வைத யாÌ́ ெம¶சமா„டா¯க̈. ேவத·கைள அத‰ ெபாÌ̈ உணரா½ 

மன¿பாட́ ெச̂Ế மடைமẾ அறியாைமẾ ெகா”ட உய¯ பØறவØகைள¿ ேபால, 

உம½ அறி× உ”ைமைய‡ காணவØ̇ைல. நł̄  அ…தண¯கைள¿ ேபால அ‰பாக 

இÌ‡கிறł̄ . நł̄  எ¿ப± fl»திÜய‡ øல»தி̇ பØற…தł¯? fl»திÜய øல»தி̇ பØற…தவ¯க̈ 

ெபா½வாக øÍர Å»தி உ̈ளவ¯களாகேவ இÌ‡கிறா¯க̈. 

 

நł̄ , மÃவா̇ உைர‡க¿ப„ட øÍரமான, கபடமான, அைமதிவழிகÓ‡ǿ அற»தி̆ǿ 

எதிரான அரச கடைமகைள‡ ேக„±Ì‡கிறł̄ . பØறø ஏ‰, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , நł̄  

தłய திÌதரா̋±ர‰ மக‰கைள ம‰னŒ‡கிறł̄ ? உம‡ø அறி×́, வ łரÈ́ க̇வØẾ, 

உய¯…த பØற¿Ǻ இÌ‡கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய, ெச̂ய ேவ”±ய காÜய»தி̇ 

Èய̆சியØ̇லாம̇ ெபÌ́பா́Å ேபால அைசயாம̇ ஏ‰ இÌ‡கிறł̄ ? 

 

ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேர} , எ·கைள மைற‡க வØÌ́Åபவ‰, இமய»தி‰ 

மைலகைள, ைக¿பØ± Å̇லா̇ மைற‡க வØÌ́Åகிறா‰. ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  

மகேன { Êதி̋±ரேர} , உலக́ ÈÕவ½́ நł̄  அறிய¿ப„டவராதலா̇,மனŒத│கைள 

அறியாம̇ எ¿ப± ¬┃யனா̇ ÈÕ வான»ைத‡ கட‡க È±யாேதா அ¿ப± உ́மா̇ 

யாராÑ́ அறிய¿படாம̇ இÌ‡க È±யா½. நł̄  நிைற…த இட»தி̇ கிைள பர¿பØ, 
மல¯கÓடÃ́, இைலகÓடÃ́ இÌ‡ǿ ெபÌ́ மர́ ேபால அ̇ல½ 

இ…திரனŒ‰ யாைனைய¿ {ஐராவத»ைத¿} ேபால இÌ‡ǿ ஜி̋¹வா̇ 
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{அ│ஜுனானா̇} எ¿ப± யாராÑ́ அறிய¿படாம̇ இÌ‡க È±Ế? இள́ சி·க·கைள¿ 

ேபால இÌ‡ǿ நம½ த́பØகளான இ…த¿ பØ̈ைளக̈ நøலÃ́ சகாேதவÃ́ எ¿ப± 

கÈ‡கமாக { இரகசியமாக}  வாழ È±Ế? ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன 

{ Êதி̋±ரேர} , ½ÌபதனŒ‰ மகÓ́ , இளவரசிẾ , வ łர¯களŒ‰ தாẾ, அற¶ 

ெசய̇கÓ‡காக உலக́ ÈÕவ½́ அறிய¿ப„ட இ…த‡கிÌ̋ைண {திெரௗபதி} எ¿ப± 

யாÌ́ அறியாம̇ வாழ È±Ế? எ‰ைன¿ பØ̈ைள¿ பÌவ»தி̇ இÌ…½ அைனவÌ́ 

அறிவ¯. யாÌ́ அறியாம̇ நா‰ எ¿ப± வாழ È±Ế எ‰ப½ என‡ø» ெதÜயவØ̇ைல. 

இ…த¶ ெசய̇ ேமÌவØ‰ மைலகைள மைற‡க Èய̇வத̆ø¶ சமமான½. 

 

ந́மா̇ அவ│கள½ நா³களŒ̇ இÌ…½ வØர„ட¿ப„ட பல ம‰ன│க̈ 

இÌ‡கிறா│க̈. ந́மா̇ நா³கட»த¿ப„ட, ெச̇வ·க̈ அபக┃‡க¿ப„ட இ…த 

ம‰ன│கÓ́ இளவரச│கÓ́ நம‡ø ந”ப│க̈ இ̇ைலயாைகயா̇, அவ│க̈,  

திÌதரா̋±ரனŒ‰ தłய மக‰கைள» ெதாட│வா│க̈.திÌதரா̋±ரÃ‡ø ந‰ைம ெச̂ய 

வØÌ́Ǻ அவ¯க̈, நி¶சய́ ந́ைம‡ காய¿ப³»தேவ எ”¹வா¯க̈. நி¶சய́ 

அவ¯க̈ நம‡ø எதிராக எ”ணØலட·கா ஒ̆ற¯கைள ஏ×வா¯க̈. அவ¯க̈ ந́ைம‡ 

க”³பØ±»½ அவ¯கÓ‡ø¶ ெசா‰னா̇, ெபÌ́ ஆப»தி̇ நா́ É̊øேவா́. நா́ 

ஏ̆கனேவ பதிÉ‰Ï {13} மாத·கைள‡ கானக»தி̇ கழி»½வØ„ேடா́. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , அவ̆ைறேய பதிÉ‰Ï வÌட·களாக‡ கÌதி‡ ெகா̈Ó́. ேசாம»தி̆ø 

ஈடாக Éலிைக¿பாைன கÌத¿ப³வைத¿ ேபால, ஒÌ வÌட»தி̆ø ஒÌ மாத́ ஈடாǿ 

எ‰Ï ஞானÈ̈ளவ¯க̈ ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯க̈. அ̇ல½, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , 

ÅனŒதமான ©ைமகைள¶ ©ம‡ǿ அைமதியான காைள‡ø ந̇ல ©ைவயான உணைவ‡ 

ெகா³»½ இ…த¿ பாவ»தி̇ இÌ…½ நł̄  வØ³படலா́. ஆைகயா̇, ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , உம½ எதிÜகைள‡ ெகா̇ல» தł¯மானŒẾ.ஒ¸ெவாÌ fl»தி┃யÃ‡ǿ 

ேபாைர» தவØர உய│…த அற́ கிைடயா½!" எ‰றா‰ {பıம‰}. 
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ெபÌ́ ÈனŒவேன அ│ஜுன‰! - வனப│வ́ பøதி 36 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ரÃ́ பıமÃ́ ேபசி‡ெகா”±Ì‡ǿேபா½, அ·ேக வØயாச│ வ…½ 

Êதி̋±ரÃ‡ø ஞான»ைத உபேதசி¿ப½. வØயாச┃‰ க„டைள¿ப± Êதி̋±ர‰ 

½ைவத வன»ைதவØ„³, கா́யக வன́ ெச‰Ï தன½ வசி¿பØட»ைத அைம»½‡ 

ெகா̈வ½... 

 

ைவச́பாயன│ெசா‰னா¯, "பıமனŒ‰ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ø…தியØ‰ மகÃ́, 

மனŒத¯களŒ̇ ÅலிẾ, பைகவ¯கைள‡ 

ெகா̇பவÃமான Êதி̋±ர‰ ெபÌÉ¶© 

வØ„டப± அைமதியாக¶ சி…தி»தா‰. பØறø 

தன‡ø̈ேளேய, "ம‰ன¯களŒ‰ கடைமகைளẾ, 

பலவைக¿ப„டவ¯களŒ‰ கடைமக̈ øறி»த 

உ”ைமகைளẾ ேக„±Ì‡கிேற‰. 

கடைமகைள‡ க”¹‡ø È‰Å ைவ»½, நிக̊கால»திÑ́ எதி¯கால»திÑ́ த·க̈ 

நட»ைதகளŒ̇ அவ̆ைற அÃசÜ¿பவ¯கேள கடைமைய¶ சÜயாக¶ ெச̂பவ¯க̈ 

ஆவா¯க̈. அற»தி‰ உ”ைமயான வழிகைள அறி…த நா‰, ேமÌைவ¿ Åர„±¿ 

ேபா³வ½ ேபால அற»ைத எ¿ப± Åர„±¿ ேபா³ேவ‰?"  எ‰Ï சிறி½ ேநர́ சி…தி»½, 

ேம̆ெகா”³ எ‰ன ெச̂வ½ எ‰பைத» தł¯மானŒ»½, பıமைன ேம̆ெகா”³ எ½×́ 

ேபசவØடாம̇ அவÃ‡ø மÏெமாழி œறினா‰. 

அவ‰ {Êதி̋±ர‰}, "ஓ பல́ெபாÌ…திய கர·க̈ ெகா”டவேன, நł ெசா̇வ½ 

அைன»½́ உ”ைமேய. ஆனா̇, ஓ ேப©பவ│களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, நா‰ 

ெசா̇ல¿ேபாǿ மÏெமாழிையẾ ேக̈. ஓ பıமா, ஒÌவ‰ ெச̂ய Èய̆சி‡ǿ எ…த¿ 

பாவ காÜயÈ́, ைதÜய»ைத { திமிைர}  ந́பØ ம„³ேம ெச̂ய¿ப„³, எ¿ேபா½́ 

வலியØ‰ ஊ̆Ï‡க”ணாக» திக̊கிற½. ஆனா̇, ஓ பல́ ெபாÌ…திய கர·க̈ 

ெகா”டவேன { பıமேன} ,ஆ̊…½ ஆரா̂…½, ந‰ø வழிநட»த¿ப„ட வ łர»½டÃ́, 

அைன»½ கÌவØகÓடÃ́,  எ½ ெதாட·க¿ப„டாÑ́ அ½ 

ெவ̆றியைடẾ. ேதவ¯கேள œட அ¿ப±¿ப„ட ஏ̆பா³கÓ‡ø அÃ‡கிர́ ெச̂வா¯க̈. 

ஓ பıமா, பல»தி̇ ெகா”³̈ள க¯வ»தாÑ́, அவசர»தாÑ́ அ‡காÜய»ைத உடேன 

நட»த ேவ”³́ எ‰Ï எ”¹கிறா̂. 

வ ł̊ »½வத̆ø க±னமான Ç┃̨ரவ̨, சல‰, ெபÌ́ பல́ மி‡க ஜலச…த‰, பı̋ம│, 

½ேராண│, க│ண‰, ½ேராண┃‰ பல́ மி‡க மக‰ {அ̨வ»தாம‰}, திÌதரா̋±ர‰ 

மக‰களாகிய ½┃ேயாதனÃ́ ம̆றவÌ́ ஆÊத‡கைலயØ̇ சாதைன ெச̂தவ¯க̈. 

அவ¯க̈ அைனவÌ́ ந́Èட‰ ேபாÜட» தயாராக இÌ‡கிறா¯க̈. ந́மா̇ காய¿ப„ட 

அ…த ம‰ன¯கÓ́ ÇமியØ‰ தைலவ¯கÓ́, ெகௗரவ¯கÓட‰ உற× Ç”டவ¯கÓ́ 

ெகௗரவ¯களŒ‰ ப‡க»ைதேய ேச¯வா¯க̈. 
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பı̋ம│, ½ேராண│, ம̆Ḯ சிற¿Åவா̂…த கிÌப│ ஆகிேயாÜ‰ நட»ைத அவ¯களŒட́ 

{ ெகௗரவ¯களŒட́}  எ¸வாÏ இÌ‡கிறேதா அேத ேபால ந́மிட́ இÌ…தாÑ́, ஓ ெபÌ́ 

பல́ வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேன { பıமேன} , என½ உÏதியான È±× 

எ‰னெவ‰றா̇ அவ¯க̈ தா·க̈ அÃபவØ‡ǿ, த·கÓ‡ø மிக×́ பØ±»தமான அரச 

உதவØகÓ‡ø¿ பதிலாக, ேபா¯‡கள»தி̇ உயØைரẾ தர சி»தமாயØÌ¿பா¯க̈. 

அ¯¿பணØ¿Åட‰ அற́பயØÑ́ அவ¯க̈ அைனவÌ́ ெத̂வ łக ஆÊத·கைள¿ 

பய‰ப³»½வதி̇ நிÅண¯க̈. வாசவனா̇ {இ…திரனா̇} தைலைம தா·க¿ப³́ 

ேதவ│களா̇ œடஅவ¯கைள வ ł̊ »த È±யா½ எ‰ேற நா‰ எ”¹கிேற‰.இ‰Ã́ 

அவ│களŒட́ க│ண‰ எ‰ற மாெபÌ́ வ łர‰இÌ‡கிறா‰. É│‡கÈ́, எ¿ேபா½́ 

ேகாபÈ́ ெகா”ட அவ‰ {க│ண‰} அைன»½ ஆÊத·களŒÑ́ நிÅணனாக×́, 

ெவ̇ல¿பட È±யாதவனாக×́, ½ைள‡க È±யாத கவச́ெகா”டவனாக×́ 

இÌ‡கிறா‰. மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயான அவ¯க̈ அைனவைரẾ ேபாÜ̇ 

வ ł̊ »தாம̇, எ…த உதவØẾ அ̆ற நா́ ½Üேயாதனைன எ¿ப±‡ ெகா̇ல È±Ế? ஓ 

வØÜேகாதரா { பıமா} , வØ̇ தா·øபவ│க̈ அைனவ┃Ñ́ Èத‰ைமயான அ…த ¬த 

மகனŒ‰ {க│ணனŒ‰} ைக லாவக»ைத நிைன»½ எ‰னா̇ ¾·கேவ 

È±யவØ̇ைல,"எ‰றா‰ {Êதி̋±ர‰}. 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "Êதி̋±ரனŒ‰ இ…த வா│»ைதகைள‡ ேக„ட 

É│‡கமான பıம‰ அ¶சÈ̆Ï ஏ½́ ேபசாதிÌ…தா‰. பா”³வØ‰ மக‰க̈ இ¿ப± 

ஒÌவÌ‡ெகாÌவ¯ ேபசி‡ெகா”±Ì‡ǿ ேபா½, ச»தியவதியØ‰ மகÃ́ ெபÌ́ 

தவசிÊமான வØயாச│ அ·ேக வ…தா¯. அ¿ப± அவ¯ வ…த ேபா½ பா”³வØ‰ மக‰க̈ 

அவைர Èைற¿ப± வண·கின¯. பØறø, ேப©பவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான அவ¯ { வØயாச¯}  

Êதி̋±ரனŒட́, "ஓ Êதி̋±ரா, ஓ பல́ெபாÌ…திய கர·க̈ ெகா”டவேன, ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, உன½ இதய»தி̇ எ‰ன கட…½ ெச̇கிற½ எ‰பைத என½ 

ஞான¿பா¯ைவயØ̇ க”ேட, நா‰ உ‰னŒட́ வ…ேத‰. ஓ அைன»½ எதிÜகைளẾ 

ெகா̇பவேன, பı̋ ம¯, ½ேராண¯, கிÌப¯, க¯ண‰, ½ேராணÜ‰ மக‰ { அ̨வ»தாம‰} , 

இளவரச¯களான ½Üேயாதன‰ ம̆Ḯ ½¶சாசன‰ஆகிேயா┃ட́ நł ெகா”ட 

அ¶ச»ைத எ̇லா வØதிகÓ‡ǿ உ„ப„³ நா‰ வØல‡øேவ‰. எ‰னŒட́ இÌ…½ 

அைத‡ ேக„³ அைமதிÊட‰ அைத¶ சாதி»½ È±. ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரா}, அைத¶ 

சாதி¿பத‰ Éல́ இ…த ேநாயØ̇ இÌ…½ வØ³ப³." எ‰றா¯. 

பராசரÜ‰ மகனான { வØயாச¯} , அ…த¿ ேப©பவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯ { வØயாச¯}  

Êதி̋±ரைன ஒÌ Éைல‡ø அைழ»½¶ ெச‰Ï, ஆழமான வா¯»ைதகளŒ̇, "ஓ 

பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன { Êதி̋±ரேன} , பØÌைதயØ‰ மகனான தன‚ெசய‰ 

{ அ¯ஜுன‰} , ேபா¯‡கள»தி̇ எதிÜகைள‡ ெகா̇Ñ́ேபா½ உன½ ெசÕைம‡கான ேநர́ 

வÌ́. ெவ̆றிைய உÌவகமாக‡ ெகா”ட பØரதி̨மிÌதி எ‰ற ஞான»ைத நா‰ 

அைத¿ ெபற» தøதிÊைடய உன‡ø» தÌகிேற‰. அைத (உ‰னŒடமிÌ…½) ெபḮ 

அ│ஜுன‰ உன½ வØÌ¿ப»ைத சாதி‡க‡œ±யவனாக இÌ¿பா‰. ஓ பா”³வØ‰ 

மகேன { Êதி̋±ரா} , மேக…திர‰, Ì»திர‰, வÌண‰, øேபர‰, யம‰ ஆகிேயா┃ட́ 

அ│ஜுன‰ ெச‰Ï அவ│களŒடமிÌ…½ ஆÊத·கைள¿ ெபற„³́. அவ‰ { அ¯ஜுன‰}  

தவ»தி‰ காரணமாக×́ வ łர»தி‰ காரணமாக×́ ேதவ¯கைள‡ கா¹́ தøதிைய¿ 

ெப̆றவனாவா‰. அவ‰{அ│ஜுன‰}, அழிவறியாத, எ¿ேபா½́ ெவ̆றிெபḮ, ஒ¿ப̆ற, 

நி»திய ெத̂வமான பழ·கால»½ நாராயணÃ‡ø ந”பÃ́,ெபÌ́ ச‡தி பைட»த 

ÈனŒவÃமாவா‰. ெபÌ́ பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட அவ‰ { அ¯ஜுன‰} , 
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இ…திரனŒடÈ́, Ì»திரனŒடÈ́, ேலாகபால¯களŒடÈ́ இÌ…½ ஆÊத·கைள¿ ெப̆ற 

பØறø ெபÌ́ சாதைனகைள¶ சாதி¿பா‰. ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேன} , இ…த‡ 

கானக»ைத வØ„³, நł வசி¿பத̆ø தøதியான ேவÏ கானக»தி̆ø¶ ெச̇ல×́ சி…தைன 

ெச̂. நł”ட கால»தி̆ø ஒேர இட»தி̇ வசி¿ப½ அÌைமயாக இÌ¿ப½ அÜ½. உன½ 

காÜய»தி̇ { நł இ·ø த·øவதா̇} , இ½ தவசிகÓ‡ø ½யர»ைதẾ ெகா³‡கலா́. நł 
ேவத·களŒ‰ பல கிைளக̈ அறி…த எ”ணØலட·கா அ…தண¯கைள¿ 

பராமÜ¿பதாÑ́, ெதாட│…½ இ·ø வசி¿பதாÑ́, இ‡கானக»தி̇ மா‰களŒ‰ 

எ”ணØ‡ைக ÈÕவ½́ அழி…½ ேபாக‡œ³́. பல ெச± ெகா±கÓ́ அழி…½ 

ேபாǿ. 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "அவனŒட́ { Êதி̋±ரனŒட́}  இ¿ப±¶ ெசா̇லிவØ„³, 

ெபÌ́ ஞான́ ெகா”ட, உலக»தி‰ Åதி¯கைள அறி…த சிற¿Åவா̂…த, ேம‰ைமயான 

தவசியான வØயாச¯, த‰ைன ©»த¿ப³»தி‡ ெகா”³ வ…த நłதிமானான 

Êதி̋±ரÃ‡ø அறிவØயலி̇ Èத‰ைமயான ஞான»ைத‡ {பØரதி̨மிÌதி} 
ெகா³»தா│. பØறø அ…த‡ ø…தியØ‰ மகனŒட́ { Êதி̋±ரனŒட́}  வØைடெப̆Ï‡ 

ெகா”³, அ·கிÌ…½ வØயாச│ மைற…தா│. அற́சா¯…த Å»திசாலியான Êதி̋±ர‰, 

தா‰ ெப̆ற ஞான»ைத‡ கவனமாக மனதி̇ நிÏ»தி, சÜயான ேநர·களŒ̇ அவ̆ைற 

உைர»தா‰. வØயாசÜ‰ ஆேலாசைனைய‡ ேக„³ மகி̊…த ø…தியØ‰ மக‰ 

{ Êதி̋±ர‰} ,½ைவதவன»ைதவØ„³, சர̨வதி நதி‡கைரயØ̇ இÌ…½ கா́யக 

வன»தி̆ø¶ ெச‰றா‰. தவ»தøதிÊைடயவ¯கÓ́, சÜயான உ¶சÜ¿Å ம̆Ḯ 

ஒலியைம¿Å øறி»த அறிவØயைல அறி…த எ”ணØலட·கா அ…தண¯க̈, ேதவ¯க̈ 

தைலவைன» { இ…திரைன»}  ெதாடÌ́ ÈனŒவ¯க̈ ேபால அவைன» { Êதி̋±ரைன»}  

ெதாட¯…½ ெச‰றா¯க̈. கா́யக வன»தி̆ø வ…த ேச¯…த அ…த பாரத¯களŒ̇ சிற…த 

காைளக̈, த·க̈ ந”ப¯க̈ ம̆Ḯ பணØயா„கÓட‰ த·க̈ வசி¿பØட»ைத 

அைம»½‡ ெகா”டன¯. ஓ ம‰னா {ஜனேமஜயா} ச‡தி பைட»த அ…த வ łர¯க̈, 

அ·ேக வØ̆பயØ̆சி‡ø த·கைள அ¯¿பணØ»½, ேவத ம…திர·கைள‡ ேக„³‡ ெகா”³ 

அ·ø சிறி½ கால́ வசி»தா¯க̈. அ·ேக அ…த வன»தி̇ ©»தமான கைணகைள» 

தÜ»½‡ெகா”³ தினÈ́ மா‰ ேவ„ைடயா±னா│க̈.பØ»Ü‡கÓ‡ǿ, ேதவ¯கÓ‡ǿ, 

அ…தண¯கÓ‡ǿ சÜயான ேநர»தி̇ சÜயான சட·øகைள¶ ெச̂தா¯க̈. 
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இ…திரைன‡ க”ட அ│ஜுன‰ - வனப│வ́ பøதி 37 

(அ¯ஜுனாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

Êதி̋±ர‰ அ│ஜுனÃ‡ø பØரதி̨மிÌதிைய உபேதசி»½, அைன»½ 

ஆÊத·கைளẾ ெபÏவத̆காக வட‡ø ேநா‡கி அÃ¿Åத̇; அ│ஜுன‰ இ…திரைன 

அைடவ½; இ…திர‰ அ│ஜுனைன சிவைன ேநா‡கி» தவ́ இÌ‡øமாÏ ஆேலாசைன 

œÏவ½... 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "சிறி½ ேநர́ கழி»½, 

நłதிமானான Êதி̋±ர‰ ÈனŒவ┃‰ {வØயாச┃‰} 

க„டைளைய நிைன×œ¯…½, மனŒத¯களŒ̇ காைளẾ, 

ெபÌ́ ஞானŒÊமானஅ│ஜுனைன» தனŒைமயØ̇ 

அைழ»தா‰. மல¯…த Èக»½ட‰ அ¯ஜுனனŒ‰ 

கர·கைள¿ ப̆றி‡ெகா”ட எதிÜகைள» த”±‡ǿ 

அற́ சா¯…த Êதி̋±ர‰, சிறி½ ேநர́ சி…தி»த¿பØறø, 

தனŒைமயØ̇ தன‚ெசயனŒட́ { அ¯ஜுனனŒட́}  

ெதளŒவான ெம‰ைமயான வா¯»ைதகளா̇, "ஓ பாரதா 

{ அ¯ஜுனா} , ெமா»த ஆÊத அறிவØயÑ́ பı̋ம│, 

½ேராண│, கிÌப│, க│ண‰ ம̆Ḯ ½ேராண┃‰ 

மக‰ {அ̨வ»தாம‰} ஆகிேயா┃ட́ 

இÌ‡கிற½.அவ¯க̈ அைன»½வØதமான பØர́ம, ேதவ, 

மனŒத, வய¸ய {வாÊ வசி‡ǿ வடேம̆ø பøதிைய¶ 

ேச¯…த [அ̇ல½]  வாÊ}  ஆÊத·கைள¿ 

பய‰ப³»½வ½ øறி»½́, அைத திÌ́ப அைழ¿ப½ øறி»½́ அறி…திÌ‡கிறா¯க̈. 

அவ¯க̈ அைனவÌ́ திÌதரா̋±ர‰ மகனா̇ { ½Üேயாதனனா̇}  

சமாதான¿ப³»த¿ப„³, மதி‡க¿ப„³, திÌ¿திெச̂ய¿ப„³, ஒÌ øÌவØட́ ஒÌவ‰ 

நட…½ ெகா̈Ó́ Èைற¿ப± நட»த¿ப³கிறா¯க̈. திÌதரா̋±ர‰ மக‰ { ½Üேயாதன‰}  

தன½ பைட வ łர¯க̈ அைனவÜடÈ́ மிக×́ பாச»½ட‰ நட…½ ெகா̈கிறா‰.  

அவனா̇ { ½Üேயாதனனா̇}  அைன»½» தைலவ¯கÓ́ மதி‡க¿ப„³, திÌ¿தி ெச̂½ 

அவ¯களŒட́ மÏ ந‰ைமைய எதி¯பா¯»½ இÌ‡கிறா‰. இ¿ப± அவனா̇ 

{ ½Üேயாதனனா̇}  மதி‡க¿ப„டவ¯க̈, த·க̈ பல»ைத¿ { நம‡ø எதிராக¿}  

பய‰ப³»த» தவறமா„டா¯க̈. 

 

ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { அ¯ஜுனா} , கிராம·க̈, நகர·க̈, கானக·க̈, 

©ர·க·க̈ ம̆Ḯ கட̇கÓட‰œ±ய ெமா»த ÇமிẾ ½ÜேயாதனனŒ‰ 

ஆ„சி‡ø„ப„³ இÌ‡கிற½. நł ம„³ேம எ·கள½ ஒேர அைட‡கல́. உ‰ மæ½ ெபÌ́ 

பார́ இÌ‡கிற½. ஆைகயா̇, ஓ எதிÜகைள» த”±¿பவேன { அ¯ஜுனா} , நா‰ 
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இ¿ேபா½ நł எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́ எ‰Ï ெசா̇கிேற‰. நா‰ கிÌ̋ண 

½ைவபாயண┃ட́ {வØயாச┃ட́} இÌ…½ ஒÌ அறிவØயைல¿ெப̆றிÌ‡கிேற‰. 

அ…த அறிவØயைல நł பய‰ப³»தினா̇, ÈÕ பØரப‚ச»தி‰ அறி×́ உன‡ø 

ெவளŒ¿ப³́. ஓ øழ…தா̂, கவனமாக அ…த அறிவØயைல எ‰னŒட́ இÌ…½ ெப̆Ï, 

øறி»த ேநர»தி̇ (அ…த அறிவØயலி‰) ½ைண ெகா”³ ேதவ¯களŒ‰ கÌைணைய¿ 

ெபÏ. ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய, க³ைமயான தவ»தி̆ø உ‰ைன நł அ¯¿பணØ»½‡ 

ெகா̈. ஓ øழ…தா̂ { அ¯ஜுனா} , வØ̇, வா̈, கவச́ ஆகியவ̆ைற¿ Ç”³, ேநா‰Å 

ம̆Ḯ ந̇ல உÏதிகைள ேம̆ெகா”³, யாÌ‡ǿ வழி ெகாடாம̇ வடதிைச ேநா‡கி¶ 

ெச̇. ஓ தன‚ெசயா { அ¯ஜுனா} ,ேதவ ஆÊத·க̈ அைன»½́ இ…திரனŒட́ 

இÌ‡கி‰றன.வØ┃»திர‰ மæதிÌ…த பய»தா̇ ேதவ│க̈ அைனவÌ́ ஒÌ øறி¿பØ„ட 

ேநர»தி̇ த·க̈ பல·க̈ அைன»ைதẾ ச‡ரனŒட́ { இ…திரனŒட́}  ெகா³»தன¯. ஒேர 

இட»தி̇ œ± இÌ‡ǿ அைன»½ ஆÊத·கைளẾ நł ெபÏவா̂. நł ச‡ரனŒட́ 

{இ…திரனŒட́} ெச̇. அவ‰ { இ…திர‰} , அவன½ அைன»½ ஆÊத·கைளẾ உன‡ø» 

தÌவா‰. வØ̇ைல எ³»½‡ ெகா”³ இ‰ேற Åர…தரைன‡ {இ…திரைன‡} காண ெச̇"  

எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "இைத¶ ெசா‰ன ேம‰ைமÊ̈ள நłதிமானான 

Êதி̋±ர‰, அ…த அறிவØயைல அ│ஜுனÃ‡ø‡ ெகா³»தா‰. உÜய சட·øகÓட‰, 

ேப¶©, உட̇, மன́ ஆகியவ̆ைற ÈÕ க„³¿பா„³‡ø̈ ைவ»½, த́பØ‡ø 

{ அ¯ஜுனÃ‡ø}  அ…த அறிவØயைல‡ ெகா³»த அ”ண‰ { Êதி̋±ர‰} , த́பØைய 

{ அ¯ஜுனைன}  உடேன ெச̇ல க„டைளயØ„டா‰. Êதி̋±ரனŒ‰ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇, 

பல́வா̂…த கர́ ெகா”ட அ¯ஜுன‰, கா”²ப»ைதẾ, வ̆றாத 

ஆ́பறா»¾ணØகைளẾ எ³»½‡ ெகா”³, கவச́, ைகÊைற, உ³́Å»ேதாலா̇ 

ெச̂ய¿ப„ட வØரÑைற ஆகியவ̆ைற¿ Ç”³, ெநÌ¿பØ̇ ெந̂Ë̆றி { அ‡னŒ ேஹாம́ 

ெச̂½} , அ…தண¯கÓ‡ø பÜ©க̈ ெகா³»½ அவ¯கைள» த‰ைன ஆசீ¯வதி‡க¶ ெச̂½, 

இ…திரைன‡ கா¹́ ேநா‡ேகா³ (கா́யக வன»ைதவØ„³) ெவளŒேயறினா‰. 

வØ̇தா·கிய அ…த வ łர‰ { அ¯ஜுன‰} , ெவளŒேயḮ ேபா½ உÌ‡க»½ட‰ ெபÌÉ¶© 

வØ„டப±, திÌதரா̋±ர‰ மக‰கÓ‡ø மரண»ைத‡ ெகா³‡க ேம̇ேநா‡கி¿ பா¯»தா‰. 

ø…தியØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰}  ஆÊத…தÜ»½ ெவளŒ‡கிள́Åவைத‡ க”ட அ…தண¯கÓ́, 

சி»த¯கÓ́, அÍபமான ஆவØகÓ́ அவனŒட́ { அ¯ஜுனனŒட́} , "ஓ ø…தியØ‰ மகேன 

{ அ¯ஜுனா} , நł வØÌ́பØயைத வØைரவØ̇ அைடவா̂"  எ‰றன¯. அ…தண¯க̈ த·க̈ 

ஆசீ¯வாத·கைள¶ ெசா̇லி, "நł ெகா”±Ì‡ǿ ேநா‡க»ைத அைடவா̂. ெவ̆றி 
உ”ைமயØ̇ உனதாக„³́"  எ‰றன¯. 

சால மர́ ேபா‰ற பÌமனான ெதாைடக̈ ெகா”ட வ łரனான அ¯ஜுன‰, அைனவÜ‰ 

இதய·கைளẾ கவ¯…½ ெச̇வைத‡ க”ட கிÌ̋ைண {திெரௗபதி} அவனŒட́ 

{ அ¯ஜுனனŒட́} , "ஓ வÑ»த கர́ ெகா”டவேர { அ¯ஜுனேர} , உ́ைம¿ ெப̆ற ேபா½ 

ø…தி எ‰னெவ̇லா́ வØÌ́பØனாேளா, நł̄  எ‰னெவ̇லா́ வØÌ́Åகிறłேரா அவ̆ைற 

எ̇லா́ சாதிẾ. ஓ தன‚ெசயேர { அ¯ஜுனேர} , நா́ யாÌ́ இனŒ எ¿ேபா½́ 

fl»தி┃ய øல»தி̇ பØறவாதிÌ¿ேபாமாக. பØ¶ைசெய³»½ வாṌ அ…தண¯கைள 

நா‰ எ¿ேபா½́ வண·கி வÌகிேற‰. இளவரச¯களŒ‰ சைபயØ̇ எ‰ைன‡ க”ட 

இழி…த ½Üேயாதன‰ எ‰ைன மா³ எ‰Ï ெசா̇லி பÜகÜ»த½ என‡ø ெபÌ́ 

½யர»ைத‡ ெகா³‡கிற½. இைதẾ தவØ¯»½ அவ‰ { ½Üேயாதன‰}  பல 
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க³‚ெசா̆கைள அ…த¶ சைபயØ̇ ைவ»½ ெசா‰னா‰. நா‰ இ½வைர உண¯…த 

அவமான·கைளவØட, உ́ைம¿ பØÜẾ இ…த ேசாக́ ெபÜதாக இÌ‡கிற½. நł̄  இ̇லாத 

ேபா½, நி¶சயமாக உம½ சேகாதர¯க̈ மணØ‡கண‡காக உம½ வ łர¶ சாகச·கைளேய 

திÌ́ப» திÌ́ப¿ ேபசி‡ ெகா”±Ì¿பா¯க̈. 

ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { அ¯ஜுனேர} , நł ெவø கால»தி̆ø ெவளŒேய 

இÌ…½வØ„டா̇, எ·கÓ‡ø எ…த இ‰பÈ́ ெச̇வÈ́ கிைடயா½. அ¿ப±‡ 

கிைட»தாÑ́ அ½ எ·கÓ‡ø¶ ©ைவ தரா½. ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  

மகேன{அ│ஜுனேர}, நம½ ெசÕைம, நம½ ½‰ப́, வா̊×́ மரணÈ́, நம½ நா³, 

ெசழி¿Å ஆகியைவ அைன»½́ உ́ைம ந́பØேய இÌ‡கி‰றன. ஓ பாரதேர 

{ அ¯ஜுனேர} , ெவ̆றி உமதாக„³́ எ‰Ï நா‰ உ́ைம வா̊»½கிேற‰. ஓ 

பாவம̆றவேர, இ¿ேபா½ நł̄  ெச̂ய¿ேபாǿ காÜய»தா̇ பல́ நிைற…த 

எதிÜகைள‡œட உ́மா̇ எதி¯‡க È±Ế. ஓ ெபÌ́ பல́ உைடயவேர, ெவ̆றிைய 

அைடய வØைரவாக¶ ெச̇Ñ́. ஆப»½க̈ உைம»தா‡காதிÌ‡க„³́. நா‰ த»ÜையẾ 

{ ஆதி»ய¯களŒ̇ ஒÌவ‰ [ஆேரா‡கிய»தி̆கானவ‰]}  வØத»ÜையẾ { ½¯ைகையẾ}  

வண·øகிேற‰. நா́ உ́ைம ஆசீ¯வதி‡கிேற‰ I bl ess t hee{   } . ெசழி¿Å உமதாக„³́. ஓ 

தன‚ெசயேர { அ¯ஜுனேர} , நł̄  எ¿ேபா½́ உம½ அ”ணைன வழிப„³, அவர½ 

உ»தர×கÓ‡ø‡ கீ̊¿ப±வதா̇, ̌ ┄, Ú, கீ│»தி, தி»┃, Å̋±, உைம, ல„©மி, 
சர̨வதி ஆகிேயா│ உம½ வழியØ̇ உ́ைம‡ கா¿பா│க̈. ஓ பாரத øல»தி‰ 

காைளேய { அ¯ஜுனேர} , நா‰, வ©‡கைளẾ, Ì»திர¯கைளẾ, ஆதி»திய¯கைளẾ, 

மணØல¯கைளẾ, வØ̨வேதவ¯கைளẾ, ச»ய¯கைளẾ உம½ ந‰ைம‡காக 

வழிப³ேவ‰. ஓ பாரதேர { அ¯ஜுனேர} , வான́, நில́, ெசா¯‡க́ ஆகியவ̆றி̇ 

இÌ‡ǿ ெதா̇ைல ெகா³‡ǿ ஆவØகளŒட́ இÌ…½́ ம̆ற பல ஆவØகளŒடமிÌ…½́ 

பா½கா¿பாக இÌ́"  எ‰Ï ெசா‰னா̈ { திெரௗபதி} . 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "ய‡ஞேசனனŒ‰ { ½ÌபதனŒ‰}  மகளான கிÌ̋ைண 

{ திெரௗபதி}  ஆசீ¯வாத·கைள‡ œறி நிÏ»தி‡ ெகா”டா̈. பா”³வØ‰ பல́வா̂…த 

கர·க̈ ெகா”ட மக‰ { அ¯ஜுன‰} , தன½ சேகாதர¯கைள வல́ 

வ…½,ெதௗமியைர வல́ வ…½, தன½ அழகான வØ̇ைல எ³»½‡ ெகா”³ 

கிள́பØனா‰. இ…திரைன‡ கா¹́ ஆவலா̇ ெச‰Ï ெகா”±Ì…த ெபÌ́ ச‡திẾ 

வ łரÈ́ ெகா”ட அ¯ஜுன‰ ெச‰ற வழிைய வØ„³ அைன»½ உயØÜனÈ́ கிள́ப» 

ெதாட·கின. 

அ…த எதிÜகைள‡ ெகா̇பவ‰ தவசிக̈ வசி»த பல மைலகைள‡ கட…½, ேதவ│க̈ 

ஓ̂ெவ³‡ǿ ÅனŒதமான இமய மைலைய அைட…தா‰. தவ ேநா‰ÅகளŒ‰ 

ெதாட¯¶சியாக, கா̆ைற¿ ேபால, மேனா ேவக»ைத‡ ெகாைடயாக‡ ெகா”ட அ…த உய¯ 

ஆ‰மா { அ¯ஜுன‰} , ஒேர நாளŒ̇ அ…த ÅனŒதமான மைலைய அைட…தா‰. இமய 

மைலையẾ, க…தமதனாைவẾ கட…½, பல சமம̆ற ஆப»தான பøதிகைள, இர× 

பக̇ பாராம̇, கைள¿பைடயாம̇ கட…½ ெச‰றா‰. இ…திரகீல»ைத { மைல}  அைட…த 

தன‚ெசய‰ { அ¯ஜுன‰}  சிறி½ ேநர́ த·கினா‰. 

அ·ேக அவ‰ { அ¯ஜுன‰}  வான»தி̇ இÌ…½ "நி̇!" எ‰ற ஒÌ øரைல‡ ேக„டா‰. 

அ‡øரைல‡ ேக„ட பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰}  ©̆றிÑ́ தன½ பா¯ைவைய¶ 

ெசÑ»தினா‰. வல‡ைகயØ‰ திறைன இட‡ைகயØÑ́ ெவளŒ¿ப³»½́ ஆ̆ற̇ ெகா”ட 

அ¯ஜுன‰, தன‡ø எதிேர மர நிழலி̇ பØர́மாவØ‰ பØரகாச»½ட‰ பÕ¿Å ம‚ச̈ 
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நிற»தி̇ of t awny col our{   } , சடாÈ±Ế ெமலிதான உடÑட‰ ஒÌ தவசி நி̆பைத‡ 

க”டா‰. அ¿ப± அ¯ஜுனைன நிÏ»திய அ…த வலிைமவா̂…த தவசி அவனŒட́, "வØ̇, 

அ́ÅகÓடÃ́, கவச»½டÃ́, வா̈ உைற ம̆Ḯ ைகÊைறÊடÃ́ fl»திÜய 

வைக‡øÜய øறிகÓட‰ இÌ‡ǿ நł யா¯ øழ…தா̂? இ·ேக ஆÊத·கÓ‡கான ேதைவ 

இ̇ைல. இ…த இட́, ேகாபேமா இ‰பேமா அ̆Ï தவ ேநா‰ÅகÓ‡ø» த·கைள 

அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ அைமதியான அ…தண¯களŒ‰ வசி¿பØடமாǿ. இ·ேக எ…த வØதமான 

ச¶சர×́ இ̇லாததா̇, வØ̇லி‰ அவசிய́ இ·ø இ̇ைல. ஆைகயா̇, ஓ øழ…தா̂, 

உன½ வØ̇ைல» ¾‡கி எறி. நł இ·ø வ…த ஒேர காரண»திேலேய வா̊‡ைகயØ‰ ÅனŒத 

நிைலைய அைட…½வØ„டா̂. ஓ வ łரேன, உ‰ேபா‰ற வ łரÈ́ ச‡திẾ ெகா”ட 

மனŒத¯க̈ யாÌ́ இ̇ைல"  எ‰றா¯. இ¿ப±ேய அ…த அ…தண¯ பலÈைற Å‰னைக 

ெகா”ட Èக»½ட‰ அ¯ஜுனைன வலிÊÏ»தினா¯. ஆனா̇ தன½ காÜய»தி̇ 

உÏதியா̂ இÌ…த அ¯ஜுனைன அவரா̇ அைச‡க È±யவØ̇ைல. 

இைத‡க”ட அ…த மÏபØற¿பாள¯ { அ…தண¯} , இதய»தி̇ மகி̊…½, அ¯ஜுனனŒட́ 

மæ”³́, "ஓ எதிÜகைள‡ ெகா̇பவேன, நł அÌள¿ப„±Ì! நாேன ச‡ர‰ {இ…திர‰}, நł 
வØÌ́Ǻ வர»ைத எ‰னŒட́ ேக̈" எ‰றா¯. இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட øÌ øல»ைத 

நிைல நிÏ»½பவனான வ łரனான தன‚சய‰ { அ¯ஜுன‰} , சிர́ தா̊»தி, ைககைள‡ 

œ¿பØ, அ…த ஆயØர́ க” உைடயவனŒட́ {இ…திரனŒட́}, "ஓ சிற¿Å மி‡கவேர, நா‰ 

அைன»½ ஆÊத·கைளẾ உ́மிட́ இÌ…½ க̆Ï‡ ெகா̈ள வØÌ́Åகிேற‰. இ½ேவ 

என½ வØÌ¿ப»தி̆øÜய ெபாÌ̈; இ…த வர»ைத என‡ø அÌÓ́"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

அ…த ேதவ¯களŒ‰ தைலவ‰ { இ…திர‰} , சிÜ»½‡ ெகா”ேட, அவனŒட́ 

{ அ¯ஜுனனŒட́}  மகி̊¶சியாக, "ஓ தன‚சயா { அ¯ஜுனா} , நł இ…த இட»ைத அைட…த 

பØறø, ஆÊத·கÓ‡கான ேதைவ எ‰ன இÌ‡கிற½? நł ஏ̆கனேவ வா̊‡ைகயØ‰ ÅனŒத 

நிைலைய அைட…½ வØ„டா̂. நł வØÌ́Ǻ அÌ̈ நிைற…த உலக·கைள‡ ேக̈"  

எ‰றா‰. இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட தன‚சய‰ {அ│ஜுன‰} ஆயØர́ 

க”¹ைடயவனŒட́ {இ…திரனŒட́}, "அÌ̈ நிைற…த உலக·கைளẾ, இ‰ப́ Àக¯ 

ெபாÌ„கைளẾ, ெத̂வ łக உலக·கைளẾ நா‰ வØÌ́பவØ̇ைல. ஓ ேதவ¯க̈ 

தைலவா { இ…திரா} , அைன»½ ேதவ¯களŒ‰ ெசழி¿ைப நா‰ வØÌ́பவØ̇ைல. என½ 

சேகாதர¯கைள கானக»தி̇ வØ„³வØ„³ வ…திÌ‡கிேற‰. பைகவ¯கைள¿ பழிதł¯‡காம̇, 

அைன»½ உலக·களŒ̇ அைன»½ கால·களŒÑ́ அழியா பழிைய அைடேவ‰. 

மகி̊¶சிைய¿ ப̆றிய இ…த¿ ேப¶© எத̆ø?"  எ‰Ï ேக„டா‰. இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட 

அைன»½ உலக·களாÑ́ வழிபட¿ப³பவனான வØ┃»திரைன‡ ெகா‰றவ‰ 

{இ…திர‰},ெம‰ைமயான வா¯»ைதகளா̇ பா”³வØ‰ மகைன { அ¯ஜுனைன¶}  

சமாதான¿ ப³»த எ”ணØ, "நł எ¿ேபா½ அைன»½ உயØÜன·களŒ‰ 

தைலவனான திÜ¬ல́ தா·ǿ, È‡க” சிவைன‡ கா”கிறாேயா, ஓ øழ…தா̂, 

அ¿ேபா½, நா‰ உன‡ø அைன»½ ேதவ ஆÊத·கைளẾ 

தÌகிேற‰. ஆைகயா̇,ேதவ¯களŒ̇ உய¯…த ெத̂வ»ைத¿ பா¯‡ǿ தøதிைய¿ ெபற 

Èய̆சி ெச̂. அ¿ப± அவைர நł க”ட பØறøதா‰, ஓ ø…தியØ‰ மகேன { அ¯ஜுனா} , நł 
உன½ அைன»½ வØÌ¿ப·கைளẾ அைடய È±Ế"  எ‰றா‰. ப̇øணனŒட́ 

{ அ¯ஜுனனŒட́}  இ¿ப±¶ ெசா‰ன ச‡ர‰ { இ…திர‰}  உடேன மைற…½ ேபானா‰. 

தவ»தி̆ø» த‰ைன அ¯¿பணØ»திÌ…த அ¯ஜுன‰ அேத இட»தி̇ த·கினா‰. 
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(ைகராத ப¯வ́) 

அ│ஜுன‰ க³…தவ»ைத ேம̆ெகா̈வ½; அ…த தவ»தா̇ ஏ̆ப³́ அனைல» தா·க 

È±யாம̇ ÈனŒவ│க̈ அைனவÌ́ பரமசிவனŒட́ ெச‰Ï அ│ஜுன‰ øறி»½ 

ÈைறயØ³வ½; பரமசிவ‰ த‡க½ ெச̂வதாக வா‡களŒ¿ப½. 

 

 
 

*ஜனேமஜய‰ ெசா‰னா‰, "ஓ சிற…தவேர{ைவச́பாயணேர}, கள·கம̆ற சாதைனக̈ 

ெகா”ட அ¯ஜுன‰ ஆÊத·க̈ அைட…தவரலா̆ைற நா‰ வØபரமாக‡ ேக„க 

வØÌ́Åகிேற‰. மனŒத¯களŒ̇ Åலியான ெபÌ́ பல́ வா̂…த கர·கÓ́, ெபÌ́ 

ச‡திẾ ெகா”ட தன‚சய‰ { அ¯ஜுன‰} , அ…த‡ கானக»தி̇ தனŒைமயாக எ¿ப± 

Àைழ…தா‰. ேவதமறி…தவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, அ·ேக 

வசி‡ǿேபா½ அ¯ஜுன‰ எ‰ன ெச̂½ ெகா”±Ì…தா‰? சிற¿Å 

வா̂…த ̨தாÃ×́, ேதவ│க̈ தைலவÃ́  அவனா̇ { அ¯ஜுனனா̇}  

எ¿ப± திÌ¿திெச̂ய¿ப„டா¯க̈? ஓ மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ 

{ அ…தண¯களŒ̇}  சிற…தவேர, உம½ உதவØயா̇ நா‰ அவ̆ைற‡ ேக„க 

வØÌ́Åகிேற‰. நłேர அைன»ைதẾ அறி…தவ¯; ேதவ¯க̈ ம̆Ḯ 

மனŒத¯க̈ அைனவைரẾ நł̄  அறிவ ł̄ . ஓ அ…தணேர, பழ·கால»தி̇ 

ேதா̇வØைய‡ க”±ராத தா‡øபவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானஅ│ஜுனÃ‡ǿ, பவா×‡ǿ இைடயØ̇ நைடெப̆ற 

ெபÌமளவØ̇ இய̇Å‡ø மி‡க, இைணய̆ற ேபாைர‡ øறி»½¶ 

ெசா̇Ñ́. அைத‡ ேக„ǿ ேபா½ மயØ│‡œ¶ச́ ஏ̆ப„³ வØைர»½‡ 

ெகா̈Ó́. மனŒத¯களŒ̇ சி·க́ ேபா‰றவ¯களŒ‰ இதய·கÓ́, பØÌைதயØ‰ 

{ ø…தியØ‰}  வ łர ைம…த¯களŒ‰ { பா”டவ¯களŒ‰}  இதய·கÓ́ œட, 

இைத‡ேக„ட×ட‰, த·க̈ தா̊ைமைய உண¯…½ ஆ¶சÜய́ ம̆Ḯ மகி̊¶சியா̇ 

ந³‡கÈ̆றன. அ¯ஜுன‰ ேவÏ எ‰னெவ̇லா́ ெச̂தா‰ எ‰Ï என‡ø 

ÈÕைமயாக¶ ெசா̇Ñ́. ஜி̋¹வØ‰ {அ│ஜுனனŒ‰} வரலா̆ைற‡ ேக„ǿேபா½ 

மிக¶சிறிய அள×œட நி…தி‡க¿பட»த‡க ெசய̇க̈ என‡ø» ெதÜயவØ̇ைல. 
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ஆைகயா̇ அ…த வ łரனŒ‰ வரலா̆ைற ÈÕைமயாக என‡ø¶ ெசா̇Ñ́,"  

{ எ‰றா‰ *ஜனேமஜய‰} 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ஓ øÌ‡களŒ̇ Åலிேய { ஜனேமஜயேன} , அ̆Åதமான½́, 

நłளமான½́, நிகர̆ற½மான அ…த சிற…த வ łர‰ ச́ப…தமானைத நா‰ உன‡ø 

வØவÜ¿ேப‰. ஓ பாவ·கள̆றவேன, øறி¿பாக, ேதவ│கÓ‡ø» ேதவனான 

È‡க”ணைன {சிவைன} அ│ஜுன‰ ச…தி»த½ ெதாட│பாக×́, அ…த சிற…த 

ேதவÃட‰ அவÃ‡ø ஏ̆ப„ட ேமாதைலẾ ப̆றி ேக̈. 

 

"Êதி̋±ரனŒ‰ க„டைளயØ‰ ேப┃̇, அளவ̆ற வ łர́ ெகா”ட தன‚சய‰ 

{ அ¯ஜுன‰}  ேதவ│களŒ‰ தைலவனான ச‡ரைனẾ {இ…திரைனẾ}, ேதவ│கÓ‡ø 

ேதவனான ச·கரைரẾ {சிவைனẾ) பா¯‡க‡ (கா́யக வன»ைதவØ„³) கிள́பØனா‰. 

வலிைமவா̂…த கர·க̈ ெகா”ட பல́ வா̂…த அ¯ஜுன‰, தன½ ேநா‡க́ 

ெவ̆றியைடவத̆காக ெத̂வ łக வØ̇, த·க¿பØ± ெகா”ட வா̈ ஆகியவ̆ைற எ³»½‡ 

ெகா”³ வட‡ேக இமய́ ேநா‡கி ெச‰றா‰. ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , Éவலக»திÑ́ 

ேபா¯வ łர¯களŒ̇ Èத‰ைமயான அ…த இ…திரனŒ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , அைமதியான 

மனÈ́, காÜய·களŒ̇ உÏதிẾ ெகா”³ த‰ைன ÈÕதாக அ‡காÜய»தி̆ø 

அ¯¿பணØ»½ ேநர»ைத இழ‡காம̇ தவ ேநா‰Åக̈ ேநா̆றா‰. È„ெச±கÓ́, 

மர·கÓ́, மல¯கÓ́, பலதர¿ப„ட பழ·கÓ́ நிைற…த, பலவைகயா‰ சிறø ெகா”ட 

உயØÜன·க̈ வசி»த, ப̇ேவÏ வைக¿ப„ட வØல·øக̈ உல×́, சி»த¯கÓ́ 

சாரண¯கÓ́ ஓ̂…திÌ‡ǿ பய·கரமான கானக»½̈ அவ‰ { அ¯ஜுன‰}  

த‰ன…தனŒயாக Àைழ…தா‰. மனŒத¯கள̆ற அ…த வன»தி̇ ø…தியØ‰ மக‰ 

{ அ¯ஜுன‰}  Àைழ…த ேபா½, ெசா│‡க»தி̇ ச·கநாத·கÓ́, ேப┃ைககÓ́ 

ேக„க¿ப„டன. அட¯»தியான Çமைழ ÇமியØ‰ மæ½ வØÕ…த½. வான»தி̇ பரவØய 

ேமக·க̈ கனமான நிழைல உ”டா‡கின. ெபÌ́ மைலகளŒ‰ அ±வார»தி̇ இÌ…த 

அ…த‡ க±னமான வன¿பøதிகைள» தா”±ய அ¯ஜுன‰, வØைரவØ̇ இமய»தி‰ 

மா¯ைப அைட…தா‰. அ·ேக சிறி½ ேநர́ த·கி பØரகாசி‡க ஆர́பØ»தா‰. அ·ø 

சிறø̈ள பாடக¯க̈ { பறைவகளŒ‰}  இனŒய இைசைய‡ ேக„டா‰. ஏராளமான 

வØÜவைட…த ப©ைமயான மர·கைளẾ க”டா‰. க³ைமயான எதி¯ ©ழி¿Åகளா̇ 

ஆ·கா·ேக Èறி…த, ைவµÜய́ ேபா‰ற நł│¶©ழ̇க̈ ெகா”ட நதிகைளẾ 

க”டா‰. அ…த நதிகளŒ̇ அ‰ன·கÓ́, வா»½கÓ́, ெகா‡øகÓ́ இைசைய 

எதிெராலி»½‡ ெகா”³ ெச‰றன. அ…த நதி‡கைரகளŒ̇ ஆ” ேகாகில¿ பறைவகளŒ‰ 

{ øயØ̇களŒ‰}  ெபா·கி வÌ́ கீதÈ́, மயØ̇க̈ ம̆Ḯ ெகா‡øகளŒ‰ இனŒய இைசẾ 

நிைற…திÌ…த½. அ…த¿ ெபÌ́பல́வா̂…த ேபா¯ வ łர‰ { அ¯ஜுன‰} , ©»தமான, 

ÅனŒதமான, அÌ…½வத̆ø ©ைவயான அ…த நதிகைளẾ, அழகான அத‰ கைரகைளẾ 

க”³ மிக×́ மகி̊…தா‰. அ¿ப± மகி̊…த க³́ ச‡தி ெகா”ட உய¯…த ஆ‰மாவான 

அ¯ஜுன‰, அ…த மகி̊¶சிகரமான கானக¿ பøதியØ̇ த‰ைன க³ைமயான தவ»தி̆ø 

அ│¿பணØ»தா‰. 

 

கÜய மா‰ ேதாைலẾ, ஒÌ ø¶சிையẾ ெகா”ட Å̇லாலான க…தÑைட அணØ…½, 

தைரயØ̇ உதி¯…½ வØṌ இைலகைள உ”±Ì…தா‰. É‰Ï இர×கÓ‡ø̈ளான 

இைடெவளŒயØ̇ பழ·க̈ உ”³ தன½ Èத̇ மாத»ைத‡ கட»தினா‰. இர”டாவ½ 
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மாத»ைத ஆÏ நா̈கÓ‡ø ஒÌ Èைற உ”³́, É‰றாவ½ மாத»ைத பதிைன…½ 

நா„கÓ‡ø ஒÌ Èைற உ”³́ கட»தினா‰. நா‰காவ½ மாத́ வ…த½. அ¿ேபா½ 

பாரத¯களŒ̇ சிற…த, வலிைம மி‡க கர·க̈ ெகா”ட பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰}  

கா̆ைற ம„³ேம உ”³ வா̊…தா‰. கர·கைள உய¯»தி, எத‰ மæ½́ சாயாம̇, கா̇ 

க„ைடவØர̇ ÀனŒயØ̇ நி‰Ï க³́ தவ»ைத» ெதாட│…தா‰.ெதாட¯…½ øளŒ»½‡ 

ெகா”ேட இÌ…ததா̇, அ…த சிற¿Å வா̂…த வ łரனŒ‰ È± மி‰னைல¿ ேபா‰Ḯ, 

தாமைரைய¿ ேபா‰Ḯ நிற́ ெகா”டன. 

 

பØறø ெபÌ́ ÈனŒவ¯க̈ அைனவÌ́ ஒ‰றாக ேச¯…½ பØனைக‡ ெகா”ட ேதவனŒட́ 

{ சிவனŒட́}  ெச‰Ï, பØÌைத மகனŒ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  க³́ தவ́ øறி»½ 

ெசா̇வத̆காக¶ ெச‰றன¯. அ…த ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவைன { சிவைன}  வண·கி, 
அ¯ஜுனனŒ‰ தவ»ைத‡ øறி»½ ெசா̇வத̆காக, "ெபÌ́ ச‡தி ெகா”ட இ…த¿ 

பØÌைதயØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , தவ·களŒ̇ க³ைமயான தவ»ைத இமய»தி‰ மா¯பØ̇ 

ெச̂½ ெகா”±Ì‡கிறா‰. ஓ ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவா { சிவேன} , அவன½ தவ»தி‰ 

ெவ¿ப»தா̇, Çமிெய·ǿ Åைகைய ெவளŒேய̆Ïகிற½. அவன½ இ…த‡ 

க³…தவ»தி̆கான காரண»ைத நா·க̈ அறியவØ̇ைல. இÌ¿பØÃ́, அவ‰ எ·கÓ‡ø 

வலிைய உ”டா‡øகிறா‰. அவன½ ெசயைல நிÏ»½́"  எ‰றன¯. ஆ‰மாைவ ÈÕ 

க„³¿பா„³‡ø̈ ைவ»திÌ‡ǿ அ…த ÈனŒவ¯களŒ‰ இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட 

அைன»½ உயØ¯களŒ‰ தைலவÃ́ உைமயØ‰ கணவÃமானவ‰ { சிவ‰} , 

"ப̇øணைன‡ { அ¯ஜுனைன‡}  øறி»½ நł·க̈ யாÌ́ கவைல¿பட ேவ”டா́. நł·க̈ 

அைனவÌ́ மகி̊¶சிÊடÃ́, ©Ï©Ï¿ÅடÃ́ நł·க̈ எ·கிÌ…த வ…தł¯கேளா 

அ·ேகேய ெச̇Ñ·க̈. அ¯ஜுனனŒ‰ இதய வØÌ¿ப»ைத நா‰ அறிேவ‰. ெசா│‡கேமா, 

ெசழி¿ேபா, நł”ட ஆÊேளா அவன½ வØÌ¿ப́ இ̇ைல. அ¯ஜுன‰ வØÌ́Åவைத 

அவÃ‡ø நா‰ இ‰ேற ெகா³¿ேப‰"  எ‰றா¯ { சிவ‰ ெபÌமா‰} . 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "உ”ைம ேப©́ அ…த ÈனŒவ¯க̈, மகாேதவனŒ‰ 

{ சிவனŒ‰}  இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„³ மகி̊¶சியைட…½ த·க̈ த·க̈ 

வசி¿பØட·கÓ‡ø» திÌ́பØன¯. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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(ைகராத ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

சிவ‰ ேவடனாக வ…½ அ│ஜுனÃட‰ ேமா½வ½; அ│ஜுன‰ சிவனŒட́ ேதா̆ப½; 

அ│ஜுன‰ ெச̂த ½தியா̇ மகி̊…த சிவ‰ அவைன» ேத̆Ïவ½... 

 

ைவச́பாயன│ெசா‰னா¯, "அ…த 

சிற¿Åமி‡க தவசிக̈ அைனவÌ́ ெச‰ற 

பØறø, பØனைகைய» தா·øபவÃ́, 

பாவ·கைள அழி¿பவÃமான 

சிற¿Åமிø…த ஹர‰ {சிவ‰}, ெபÌ́ 

உÌவÈ́ இர”டாவ½ ேமÌைவ¿ 

ேபா‰ற தłரÈ́, த·க மர́ ேபா‰Ï 

ஒளŒவ ł©́ேவடனŒ‰ {கிராத = 

ேவட‰}உÌெவ³»½, ைககளŒ̇ அழகான 

வØ̇ைலẾ, க³́ வØஷ́ ெகா”ட 

பா́Åக̈ ேபாலிÌ‡ǿ பல கைணகைளẾ 

எ³»½‡ ெகா”³, தł ேபா‰ற உÌவ»½ட‰ 

இமய»தி‰ மா¯Å‡ø கீழிற·கி வ…தா‰. 

அ…த அழகான ேதவ¯கÓ‡ø ேதவ‰ 

{ சிவ‰} ,ேவ³வ¿ ெப”¹Ì 

ெகா”±Ì…த உைமÊடÃ́, பலவØதமான உÌவ·களŒÑ́, ஆைடகளŒÑ́ இÌ…த 

மகி̊¶சி ெபா·ǿ Çத·கÓடÃ́, ேவ³வ ஆைடக̈ அணØ…த ஆயØர‡கண‡கான 

ெப”கÓடÃ́ வ…தா‰. ஓ ம‰னா {ஜனேமஜயா},இ¿ப±¿ப„ட ½ைணகÓட‰ 

ேதவ¯கÓ‡ø ேதவ‰ { சிவ‰}  வ…தத‰ ெதாட¯¶சியாக, தி²ெரன அ…த¿ பøதி 
ÈÕவ½́ அழகான½. வØைரவØ̇ அ…த இட́ ÈÕவ½́ பவØ»திரமான அைமதி 
பரவØய½. நłÍ̆Ïக̈, நłேராைடக̈ ம̆Ḯ பறைவகளŒ‰ ஒலிக̈ ச„ெடன நி‰றன. 

ேதவ│கÓ‡ø ேதவ‰ {சிவ‰} பழியØ̇லா ெசய̇ ÅÜẾ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  

மகைன அ¹கியேபா½, அ·ேக ப‰றி வ±வØ̇ இÌ…த Éக‰ எ‰ற தானவ‰ 

{அ©ர‰} அ¯ஜுனைன‡ ெகா̇ல Èய̆சி‡ǿ அ̆Åதமான கா„சிைய‡ க”டா‰. 

த‰ைன‡ ெகா̇ல ÈைனẾ எதிÜைய‡ க”ட ப̇øண‰ {அ│ஜுன‰}, 

கா”²ப»ைதẾ, க³́ வØஷ́ ெகா”ட பா́Åக̈ ேபா‰ற கைணகைளẾ எ³»தா‰. 

தன½ வØ̇லி‰ நாைண¶ ©”±வØ„³, அ…த நாெணாலியா̇ அ…த¶ ¬̊நிைலைய 

நிைற»½ அ…த ப‰றியØட́, "நா‰ இ·ேக வ…½ உன‡ø எ…த‡ காய»ைதẾ 

ஏ̆ப³»தவØ̇ைல. இÌ¿பØÃ́ நł எ‰ைன‡ ெகா̇ல Èய̆சி‡கிறா̂. ஆைகயா̇, நா‰ 

நி¶சய́ உ‰ைன யமனŒ‰ வசி¿பØட»தி̆ø அÃ¿Åேவ‰" எ‰றா‰ { அ¯ஜுன‰} . 
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வØ̇ைல உÏதியாக¿ பØ±»திÌ‡ǿ ப̇øண‰ { அ¯ஜுன‰} , அ…த¿ ப‰றிைய‡ 

ெகா̇ல எ»தனŒ‡ǿேபா½, ேவட‰ உÌவØ̇ இÌ…த ச·கர‰ {சிவ‰}  தி²ெரன 

அவைன» { அ¯ஜுனைன»}  த³»½, "இ…திரகீல மைலைய¿ ேபா‰ற நிற»தி̇ இÌ‡ǿ 

இ…த¿ ப‰றிைய நாேன Èதலி̇ øறி ைவ»ேத‰"  எ‰றா‰. இÌ¿பØÃ́ 

இ¸வா¯»ைதகைள மதி‡காத ப̇øண‰ { அ¯ஜுன‰} , அ…த¿ ப‰றிைய அ±»தா‰. 

பØரகாச»½ட‰ இÌ…த ேவடÃ́ ெநÌ¿ைப¿ ேபா‰ற½́, இ±ைய¿ ேபா‰ற½மான 

தன½ கைணைய அேத ெபாÌளŒ‰ { ப‰றியØ‰}  மæ½ அ±»தா‰. இÌவராÑ́ 

அ±‡க¿ப„ட கைணக̈ ஒேர ேநர»தி̇, ÉகனŒ‰ { ப‰றி உÌவØ̇ இÌ…த அ©ரனŒ‰}  

பர…த ேமனŒயØ̇ க³ைமயாக» ைத»தன. அ…த இÌ கைணகÓ́, இ…திரனŒ‰ இ±Ế 

{வ•ராÊதÈ́}, ேமக·களŒ̇ உ̈ள இ±Ế ேச¯…½ மைலயØ‰ மா¯பØ̇ வØÕவ½ 

ேபா‰Ï ெபÌ́ ச»த»½ட‰ அ…த¿ ப‰றியØ‰ ேம̇ வØÕ…தன. பல கைணகைள ஒ»த 

அ…த எÜẾ வா̂ ெகா”ட பா́Åக̈ ேபா‰ற இÌ கைணகளŒ‰ தா‡க»தா̇ 

Éக‰ {ப‰றி உÌவØ̇ இÌ…த அ©ர‰}  தன½ உயØைர வØ„³, மæ”³́ ரா„சச உÌ 

எ³»தா‰. 

 

எதிÜகைள‡ ெகா̇Ñ́ ஜி̋¹ {அ│ஜுன‰}, ேதவைன¿ ேபா‰ற பØரகாச»½டÃ́, 

ேவ³வ உைடÊடÃ́, பல ெப”கÓடÃ́ இÌ…த அ…த மனŒதைன» { சிவைன»}  த‰ 

È‰ க”டா‰. அவைன‡ க”ட ø…தியØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , மகி̊¶சி நிைற…த 

இதய»½ட‰ Å‰னைக Ç»தவாÏ, "ெப”க̈ ¬ழ தனŒைமயØ̇ இ…த‡ கானக»தி̇ 

©̆றி»திÜẾ நł யா¯? த·க»ைத¿ ேபா‰ற பØரகாச»½ட‰ இÌ‡ǿ நł, இ…த¿ 

பய·கரமான கானக»ைத‡ க”³ அ‚சவØ̇ைலயா? எ‰ைன‡ ெகா̇Ñ́ ேநா‡ேகா³ 

வ…த இ…த ரா„சசைன நாேன Èதலி̇ øறி ைவ»ேத‰. எ‰னா̇ Èதலி̇ 

øறிபா│‡க¿ப„ட ப‰றிைய நł ஏ‰ அ±»தா̂? இத‰ காரணமாக, நł எ‰னŒட́ இÌ…½ 

உயØÌட‰ த¿ப È±யா½.எ‰னŒட́ நł நட…½ ெகா”ட வØத́ ½ர»த̇ சட·கி‰ ப± 

இ̇ைல { ேவ„ைட த¯ம»தி‰ப± இ̇ைல} . ஆைகயா̇, ஓ மைலவாசிேய, நா‰ உன½ 

உயØைர எ³¿ேப‰"  எ‰றா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

 

பா”³வØ‰ மகனா̇ { அ¯ஜுனனா̇}  இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட அ…த ேவட‰ { ேவட‰ 

உÌவØ̇ இÌ…த சிவ‰} , Å‰னைக»தப±ேய, இட½ ைகயா̇ தன½ வØ̇ைல» தா·கி, 
ெம‰ைமயான வா¯»ைதகளா̇, "ஓ வ łரேன, நł எ‰ைன‡ øறி»½ கவைல¿படாேத. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 


கானகவாசிகளான எ·கÓ‡ø இ…த‡ கானக நிலேம சÜயான வசி¿பØட́. உ‰ைன 

மதி‡ǿ அேத ேவைளயØ̇, உ‰ைன ஒÌ ேக̈வØẾ ேக„கிேற‰. இ¸வள× 

சிரம·கÓ‡ø இைடயØ̇ நł ஏ‰ இ…த இட»ைத உன½ வசி¿பØடமாக» ேத¯…ெத³»தா̂. 

ஓ தவசிேய, மிÌக·க̈ நிைற…த இ…த‡ கானகேம எ·க̈ வ ł³. 

ஆனா̇,ெம‰ைமயாக×́, வசதியாக×́ வள│‡க¿ப„³ ெநÌ¿ைப¿ ேபா‰ற 

பØரகாச»½ட‰ இÌ‡ǿ நł, ஏ‰ இ…த» தனŒைமயான பøதியØ̇ தனŒயாக வசி‡கிறா̂?"  

எ‰Ï ேக„டா‰ { ேவட‰ உÌவØ̇ இÌ‡ǿ சிவ‰} . 

அ│ஜுன‰ ெசா‰னா‰, "கா”²ப»ைதẾ, ெநÌ¿Å ேபா‰ற ஒளŒவ ł©́ கைணகைளẾ 

ந́பØேய நா‰ இ…த¿ ெபÌ́ கானக»தி̇ இர”டாவ½ பாவகி { அ‡னŒ}  ேபால 

வா̊கிேற‰. மிÌக உÌ ெகா”³ வ…த இ…த‡ ெகாµரமான ரா„சச‰ எ‰னா̇ 

எ¿ப±‡ ெகா̇ல¿ப„டா‰ எ‰பைத‡ க”டா̂"  எ‰றா‰. அத̆ø அ…த ேவட‰ 

{ சிவ‰} , "இ…த ரா„சச‰, என½ வØ̇லி̇ இÌ…½ அ±‡க¿ப„ட கைணயாேலேய 

ெகா̇ல¿ப„³ எ‰னா̇ யமÃலø அÃ¿ப¿ப„டா‰. அவ‰ எ‰னாேலேய Èதலி̇ 

øறிைவ‡க¿ப„டா‰. என½ அ±யாேலேய அவ‰ {ரா„சச‰ Éக‰} உயØÌ́ 

பØ┃…த½. உன½ பல»தி̇ க¯வ́ ெகா”³, உன½ ெசா…த தவÏகÓ‡காக 

ம̆றவ¯கைள‡ øைற ெசா̇கிறா̂. ஆைகயா̇, ஓ இழி…தவேன, உன½ øைற‡காக நł 
எ‰னŒட́ இÌ…½ உயØÌட‰ த¿ப மா„டா̂. அ¿ப±ேய நி̇. நா‰ உ‰ மæ½ 

வ•ர»ைத¿ ேபா‰ற கைணகைள அ±‡கிேற‰. நłẾ உன½ ச‡தியØ̇ சிற…தைத¿ 

பய‰ப³»தி, உன½ கைணகைள எ‰ மæ½ அ±‡க Èய̆சி ெச̂" எ‰றா‰ {ேவட‰ 

உÌவØ̇ இÌ…த சிவ‰}. 

ேவடனŒ‰ இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட அ│ஜுன‰ மிக×́ ேகாப́ ெகா”³ 

கைணகளா̇ அவைன {சிவைன»} தா‡கினா‰. இÌ¿பØÃ́ அ…த ேவட‰ { சிவ‰}  

மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰ அ…த‡ கைணக̈ அைன»ைதẾ ஏ̆Ï‡ ெகா”³ 

ெதாட¯¶சியாக, "இழி…தவேன, இழி…தவேன, என½ {È‡கிய} உ̈ÓÏ¿Åகைள» 

½ைள‡øமாÏ உன½ சிற…த கைணகைள எ‰ மæ½ அ±" எ‰றா‰ { சிவ‰} . 

இ¿ப±¶ெசா̇ல¿ப„ட அ¯ஜுன‰ தன½ கைணகைள மைழெயன¿ ெபாழி…தா‰. 

இÌவÌ́ மிø…த ேகாபமைட…½ க³́ ேபாÜ̇ ஈ³ப„³, ஒÌவ¯ மæ½ ஒÌவ¯ க³́ 

வØஷ́ ெகா”ட பா́Åக̈ ேபா‰ற கைணகைள மைழயாக¿ ெபாழி…தன¯. பØறø 

அ¯ஜுன‰ ேவட‰ மæ½ கைணமைழைய ந‰றாக¿ ெபாழி…தா‰. இÌ¿பØÃ́ச·கர‰ 

{சிவ‰}, அ…த¿ ெபÌ மைழைய மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰ தா·கி‡ 

ெகா”டா‰. பØனைகைய» தா·øபவ‰ { சிவ‰} , அ…த‡ கைணமைழைய சிறி½ ேநர́ 

தா·கி‡ ெகா”³, காயம̆Ï அைசயாத மைலெயன நி‰றா‰. 

தன½ கைணமைழ பலன̆Ï¿ ேபாவைத‡ க”ட தன‚சய‰ { அ¯ஜுன‰} , மிக×́ 

வØய…½, திÌ́ப» திÌ́ப, "அ̆Åத́, அ̆Åத́, ஐேயா À”ைமயான உÏ¿Åக̈ ெகா”ட 

இ…த மைலவாசி, ந³·காம̇ கா”²ப»தி̇ இÌ…½ ெச̇Ñ́ கைணகைள» தா·கி‡ 

ெகா̈கிறாேன. யா¯ இவ‰? இவ‰ Ì»திரனா? அ̇ல½ ேவÏ ஏதாவ½ ேதவ‰, அ̇ல½ 

யfl‰, அ̇ல½ அ©ரனாக இÌ¿பானா? சில ேநர·களŒ̇ ேதவ¯கÓ́ இமய»தி‰ 

உயர·கÓ‡ø இற·கி வÌவா¯கேள. பØனைகைய» தா·கியØÌ‡ǿ 

ேதவைன» {சிவைன»} தவØர, ேவÏ யாராÑ́, எ‰னா̇ அ±‡க¿ப„³ கா”²ப»தி̇ 

இÌ…½ ெதாட│¶சியாக Åற¿ப³́ ஆயØர‡கண‡கான கைணகைள» தா·க 

È±யாேத.அவ‰ ேதவேனா, யflேனா, Ì»திரைன { சிவைன»}  தவØர அவ‰ ேவÏ 

யாேரா, அ½ எ¿ப±யØÌ…தாÑ́, என½ கைணக̈ Éல́ அவைன யமÃலø 
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அÃ¿Åேவ‰"  எ‰Ï நிைன»½‡ ெகா”டா‰. ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , இ¿ப± 

ேயாசி»த அ¯ஜுன‰ மகி̊¶சியான இதய»½ட‰, ¬ÜயனŒ‰ கதி¯கைள¿ ேபால ஒளŒவ ł©́ 

Á̆Ï‡கண‡கான கைணகைள அ±»தா‰. இÌ¿பØÃ́, உலக·கைள¿ பைட»த அ…த 

சிற¿Åமி‡கவ‰, திÜ¬ல»ைத» தா·øபவ‰ { சிவ‰} , க̇மைழைய» தா·கி‡ ெகா̈Ó́ 

மைலைய¿ ேபால, கைணகளŒ‰ அ…த¿ ெபÌமைழைய மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰ 

தா·கி‡ ெகா”டா‰. 

வØைரவØ̇, ப̇øணனŒ‰ கைணக̈ தł¯…½ ேபாயØன. இைத‡ கவனŒ»த அ│ஜுன‰ 

மிக×́ அ¶சÈ̆றா‰. அ…த¿ பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , *கா”டவ வன́ எÜ…த 

ேபா½ வ̆றாத அ́பறா»¾ணØைய‡ ெகா³»த சிற¿Åமிø…த ேதவனான அ‡னŒைய 

நிைன‡க ஆர́பØ»தா‰. அவ‰ { அ¯ஜுன‰} , "ஐேயா, என½ கைணக̈ 

தł¯…½வØ„டனேவ. இனŒ என½ வØ̇லி̇ ைவ»½ எைத அ±¿ப½? என½ 

கைணகைளெய̇லா́ வØÕ·ǿ இ…த மனŒத‰ யா¯? ஈ„±களா̇ ெகா̇ல¿ப³́ 

யாைனகைள¿ ேபால, என½ வØ̇லி‰ ÀனŒைய ைவ»½ அ±»½ ெகா‰Ï, 

அவைன கதாÊத́ தா·ǿ யமனŒ‰ உலக»தி̆ø அÃ¿பØ ைவ¿ேப‰" எ‰Ï 

எ”ணØனா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

பØறø சிற¿Å வா̂…த அ¯ஜுன‰ தன½ 

வØ̇ைல எ³»½‡ ெகா”³, அ…த 

ேவடைன தன½ வØ̇லி‰ நாணØனா̇ 

இÕ»½, இ±ைய¿ ேபா‰Ï இற·ǿ க³́ 

அ±கைள அ±»தா‰. எதிÜ வ łர¯கைள‡ 

ெகா̇Ñ́ ø…தியØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , 

வØ̇லி‰ ÀனŒைய ைவ»½ ச”ைடயØ„ட 

ேபா½, அ…த மைலவாசி {சிவ‰} அவ‰ 

{அ│ஜுன‰} ைகயØ̇ இÌ…த அ…த 

ெத̂வ łக வØ̇ைல¿ பறி»தா‰. த‰னŒட́ 

இÌ…த வØ̇ பறி‡க¿ப„டைத‡ க”ட 

அ¯ஜுன‰, தன½ வாைள எ³»½, 

ச”ைடைய È±‡க எ”ணØ எதிÜைய ேநா‡கி ஓ±னா‰. பØறø அ…த‡ øÌ இளவரச‰ 

{ அ¯ஜுன‰} , தன½ ைககளŒ‰ ெமா»த பல»ைதẾ பய‰ப³»தி க³́ க̆களாÑ́ 

தா·கி‡ ெகா̈ள È±யாத அ…த‡ œ¯ைமயான ஆÊத»ைத‡ ெகா”³ அ…த ேவடனŒ‰ 

தைலயØ̇ அ±»தா‰. ஆனா̇ வா̈களŒ̇ Èத‰ைமயான அ…த வா̈, அ…த ேவடனŒ‰ 

{சிவனŒ‰} தைலைய» ெதா„ட×ட‰ ½”³களாக¶ சிதறி¿ ேபாயØ̆Ï. 

 

பØறø ப̇øண‰ {அ│ஜுன‰} மர·கைள‡ ெகா”³́ க̆கைள‡ ெகா”³́ ச”ைட 

ெச̂தா‰. ெபÌ́ உட̇ பைட»த ேவடனŒ‰ ேவட»தி̇ இÌ…த அ…த¶ சிற¿Å மிø…த 

ேதவ‰ { சிவ‰} , மர·க̈ ம̆Ḯ க̆களŒ‰ மைழைய ெபாÏைமயாக» தா·கி‡ 

ெகா”டா‰. பØறø, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  பல́ ெபாÌ…திய மக‰, ேகாப»தி̇ 

வாயØ̇ இÌ…½ Åைக வர,  மட‡கிய ைக È„±ைய‡ ெகா”³ ேவட‰ உÌவØ̇ 

வ…திÌ…த ெவ̇ல¿பட È±யாத கட×ைள {சிவைன} இ± ேபா‰ற அ±களா̇ 

அ±»தா‰. ேவட‰ உÌவØ̇ இÌ…த கட×̈ { சிவ ெபÌமா‰}  ப̇øணனŒ‰ 

{ அ¯ஜுனனŒ‰}  அ±கÓ‡ø பதிலாக இ…திரனŒ‰ வ•ராÊத»ைத¿ ேபா‰ற க³ைமயான 
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அ±கைள‡ ெகா³»தா‰. பா”³வØ‰ மகÃ‡ǿ { அ¯ஜுனÃ‡ǿ} , அ…த ேவடÃ‡ǿ 

{ சிவÃ‡ǿ}  இைடயØ̇ நட…த அ…த ச”ைடயØ̇ வØÕ…த அ±களா̇ அ…த இட́ 

ÈÕவ½́ பய·கர ச»த́ எÕ…த½. பழ·கால»தி̇ வØÜ»திரÃ‡ǿ வாசவÃ‡ǿ 

இைடேய நட…த ச”ைடைய¿ ேபா‰Ï இÌ…த அ±களா̇ ஆன அ…த‡ க³́ ச”ைட 

சிறி½ ேநரேம நł±»த½. 

 

பல́ெபாÌ…திய ஜி̋¹ {அ│ஜுன‰}, அ…த ேவடைன‡ க„±¿பØ±»½, தன½ மா¯பா̇ 

அவைன { சிவைன}  ந©‡க ஆர́பØ»தா‰. ஆனா̇ ெபÌ́ பல́ ெபாÌ…திய அ…த 

ேவட‰, உண¯வ̆ற பா”³வØ‰ மகைன {அ│ஜுனைன} மிக‡ க³ைமயாக 

ந©‡கினா‰. அவ¯க̈ இÌவ¯ கர·க̈ ம̆Ḯ மா¯ÅகளŒ‰ அÕ»த»தி‰ காரணமாக, 

ெநÌ¿பØ̇ எÜẾ கÜ ேபால, அவ¯க̈ உட̇ Åைகைய‡ க‡க» ெதாட·கின. பØறø 

அ…த¿ ெபÌ́ ெத̂வ́ { சிவ‰} , ஏ̆கனேவ அ±ப„ட பா”³வØ‰ மகைன 

{ அ¯ஜுனைன}  ேமÑ́ அ±»½́, ேகாப»½ட‰ தன½ ÈÕ பல»ைத¿ பய‰ப³»தி, 
அவைன உண¯வØழ‡க¶ ெச̂தா‰.பØறø, ஓ பாரதா { ஜனேமஜயா} , அ…த ேதவ¯கÓ‡ø» 

ேதவனா̇ ந©‡க¿ப„ட ப̇øண‰ {அ│ஜுன‰}, காய́ப„³ சிைத…த உÏ¿Åகளா̇ 

அைசẾ த‰ைமைய இழ…½, சைத¿ பØ”டமானா‰. அ…த¶ சிற¿Åமி‡க ெத̂வ»தா̇ 

{ சிவ ெபÌமானா̇}  அ±‡க¿ப„ட அவ‰ { அ¯ஜுன‰} , அைசẾ த‰ைமைய இழ…½, 

ெச»தவைன¿ ேபால É¶ச̆Ï ÇமியØ̇ வØÕ…தா‰. 

இÌ¿பØÃ́, வØைரவØ̇ உண¯ைவ அைட…½, கிட…த நிைலயØ̇ இÌ…½ எÕ…½, உட̇ 

ÈÕ½́ இர»த»தா̇ நைன…½, மிக×́ ½‡க»½‡ø̈ளானா‰. மானசீகமாக அ…த 

ேதவ¯கÓ‡ø ேதவைன { சிவைன¿}  பணØ…½, களŒம”ணா̇ அ…த ெத̂வ»ைத 

{ சிவைன¶}  ெச̂½ மல¯ மாைலகளா̇ வழிப„டா‰. பவனŒ‰ { சிவனŒ‰}  களŒம” 

சிைல‡ø தா‰ சா̆றிய மாைல, அ…த ேவடனŒ‰ தைலைய அல·கÜ¿பைத‡ க”ட 

பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰}  மிக×́ மகி̊…½ இய̇Å நிைலைய அைட…தா‰.பØறø 

அவ‰ { அ¯ஜுன‰}  பவனŒ‰ { சிவனŒ‰}  பாத»தி̇ ெந³‚சா” கிைடயாக வØÕ…தா‰. 

அ…த» ெத̂வÈ́  அவனŒட́ திÌ¿தி ெகா”டா‰. 

அ¯ஜுனனŒ‰ அ̆Åத»ைத‡ க”ட ஹர‰ { சிவ‰} , க³́ தவ»தா̇ அவன½ 

{ அ¯ஜுனன½}  உட̇ ெமலி…திÌ¿பைத‡ க”³, அவனŒட́ ஆ̊…த øரலி̇ 

ேமக·க·கைள¿ ேபா‰ற க¯ஜைனÊட‰, "ஓ ப̇øணா { அ¯ஜுனா} , இைணய̆ற உன½ 

ெசயைல‡ க”³ நா‰ திÌ¿தியைட…ேத‰. வ łர»திÑ́, ெபாÏைமயØÑ́ உன‡ø 

ஈடான இ‰ெனாÌ fl»தி┃ய‰ யாÌமி̇ைல. ஓ பாவம̆றவேன, உன½ பலÈ́ 

வ łரÈ́ கி„ட»த„ட என‡ø சமமாகேவ இÌ‡கிற½. ஓ பல́ வா̂…த கர́ 

ெகா”டவேன {அ│ஜுனேன}, நா‰ உ‰னŒட́ திÌ¿தி அைட…ேத‰. ஓ பாரத øல»தி‰ 

காைளேய { அ¯ஜுனேன} , ஓ அக‰ற க” உைடயவேன, நா‰ உன‡ø {ஞான‡} 

க”கைள‡ ெகா³‡கிேற‰. எ‰ைன¿ பா│ {என½ உ”ைமயான உÌவ»ைத¿ 

பா│}. È‰Å நł ÈனŒவனாக இÌ…தவ‰. நł உன½ எதிÜகைளẾ, ெசா¯‡க»தி̇ 

வசி¿பவ¯கைளẾ வ ł̊ »½வா̂. நா‰ உ‰னŒட́ திÌ¿தியைட…ததா̇, யாராÑ́ 

த³‡கÈ±யாத ஆÊத»ைத நா‰ உன‡ø ெகா³‡கிேற‰. வØைரவØ̇, நł என½ 

ஆÊத»ைத» தா·ǿ தøதிைய அைடவா̂" எ‰றா¯ { சிவ ெபÌமா‰} . 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "பØனைகைய» {வØ̇}தா·øபவÃ́, மைலகைள 

{ ைகலாச́}  வசி¿பØடமாக‡ ெகா”டவÃ́, ெநÌ¿Å ேபால ஒளŒவ ł©́ ெத̂வÈமான 
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மகாேதவைன {சிவைன} உைமÊட‰ {பா│வதிÊட‰} க”டா‰ ப̇øண‰ 

{அ│ஜுன‰}. எதிÜகளŒ‰ நகர·கைள‡ ைக¿ப̆Ḯ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰ 

{ அ¯ஜுன‰} , Èழ·காலி̇ நி‰Ï தைலவண·கி, ஹரைன {சிவைன} வழிப„³ அÌ̈ 

ெப̆றா‰.பØறø அ¯ஜுன‰, "ஓ கப│தி‰ {சைடÈ±Ê̈ளவேன}, ஓ ேதவ¯கÓ‡ø» 

தைலவேன, ஓ பகனŒ‰ க”கைள அழி»தவேன, ஓ ேதவ¯கÓ‡ø ேதவா, ஓ மகாேதவா, 

ஓ நłல» ெதா”ைட ெகா”டவேன { நłலக”டா} , ஓ சடாÈ± தÜ»தவேன, நłேய 

அைன»½ காÜய·கÓ‡ǿ காரண́ எ‰பைத நா‰ அறிேவ‰. ஓ È‡க”ணேன, ஓ 

அைனவÌ‡ǿ தைலவேன, நłேய  அைன»½ ேதவ¯கÓ‡ǿ அைட‡கல́ 

ஆவா̂. இ…த¿ பØரப‚ச́ உ‰னŒ̇ இÌ…ேத ஊ̆ெற³»த½. ேதவ¯க̈, மனŒத¯க̈, 

அ©ர¯க̈ ஆகிேயா¯ இÌ‡ǿ É‰Ï உலக»திÑ́ நł வ ł̊ »த¿பட È±யாதவ‰. நłேய 

வØ̋¹வாக இÌ‡ǿ சிவ‰. நłேய சிவனாக இÌ‡ǿ 

வØ̋¹. பழ·கால»தி̇ தflனŒ‰ ேவ̈வØைய நłேய அழி»தா̂. ஓ ஹÜேய, ஓ Ì»ரா, 

நா‰ உ‰ைன வண·øகிேற‰. உன½ ெந̆றியØ̇ ஒÌ க” ெகா”டவ‰ நł. ஓ 

ச¯வேன, ஓ ஆைச‡ø…த ெபாÌ„கைள அÌ̈பவேன, ஓ தி┃¬ல»ைத» தா·øபவேன, 

ஓ பØனைகைய» தா·øபவேன, ஓ ¬Üயா, ஓ ©»தமான உட̇ ெகா”டவேன, ஓ 

அைன»ைதẾ பைட»தவேன, நா‰ உ‰ைன வண·øகிேற‰. ஓ பைட‡க¿ப„ட 

அைன»½¿ ெபாÌ„கÓ‡ǿ தைலவேன, உன½ அÌ̈ கிைட‡க நா‰ உ‰ைன 

வண·øகிேற‰. பØரப‚ச அÌளŒ‰ ஊ̆றான கண·களŒ‰ தைலவ‰ நłேய, பØரப‚ச»தி‰ 

காரண·கÓ‡ø காரணமாயØÌ¿பவ‰ நłேய. ஆ”ம‡களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯கைள 

வØ‚சி நி̆பவேன, ஓ ஹரேன, நłேய உய¯…தவ‰, நłேய À„பமானவ‰. ஓ சிற¿Åமி‡க 

ச·கரேன, என½ தவைற ம‰னŒ¿பாயாக. உ‰ைன‡ காணேவ, உன‡ø அ‰பான½́, 

தவசிகளŒ‰ அ̆Åதமான வசி¿பØடÈமான இ…த¿ ெபÌ́ மைல‡ø நா‰ வ…ேத‰. 

அைன»½ உலக·களாÑ́ வழிபட¿ப³பவ‰ நł. ஓ தைலவா, உன½ அÌ̈ ெபறேவ 

நா‰ உ‰ைன வண·øகிேற‰. அறியாைமயா̇ உ‰Ãட‰ ேபாÜ„ட என½ 

க³‚ெசய̇கைள» தவறாக எ”ணாேத. ஓ ச·கரா, நா‰ உன½ பா½கா¿ைப‡ 

ேகாÌகிேற‰. நா‰ ெச̂த அைன»தி̆காக×́ எ‰ைன ம‰னŒ»½வØ³"  எ‰றா‰ 

{ அ¯ஜுன‰} . 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "காைளைய» தன½ øறியாக‡ { øறியıடாக‡}  ெகா”ட 

அ…த¿ பல́ ெபாÌ…திய ெத̂வ́, அ¯ஜுனனŒ‰ அழகான கர·கைள» தன½ கர·களா̇ 

ப̆றி, Å‰னைக»½, "நா‰ உ‰ைன ம‰னŒ»½வØ„ேட‰" எ‰Ï ெசா̇லி, தன½ 

கர·களா̇ அ│ஜுனைன வா┃ அைண»½,மæ”³́ அ¯ஜுனைன¶ சமாதான¿ 

ப³»தினா¯ { சிவ ெபÌமா‰} . 
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எவÌ́ அறியா பா©பத́ உனேத! - வனப│வ́ பøதி 40 

(ைகராத ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுனனŒ‰ È̆பØறவØைய எ³»½‡ œறிய சிவ‰, அவைன வர́ ேக„க பணØ»த̇; 

அ│ஜுன‰ பØர́மசிர́ ேவ”³த̇; சிவ‰ அ│ஜுனÃ‡ø பா©பத»ைத அளŒ»த̇; 

ஏ̆கனேவ பறி»த கா”²ப»ைதẾ அளŒ»½, வØ”¹லக́ ெச̇ல¿ பணØ»த̇... 

 

மகாேதவ‰ {சிவ‰}ெசா‰னா‰, "உன½ 

È̆பØறவØயØ̇ நłநாராயணனŒ‰ ந”பனான 

நரனாகஇÌ…தா̂. பத┃யØ̇ {இட́ எ‰Ï 

நிைன‡கிேற‰} ஆயØர‡கண‡கான 

வÌட·கÓ‡ø நł க³…தவ»தி̇ இÌ…தா̂. 

உ‰னŒÑ́, ஆ”ம‡களŒ̇ Èத‰ைமயான 

வØ̋¹வØÑ́ ெபÌ́ பல́ வசி‡கிற½. 

நł·க̈ இÌவÌ́ உ·க̈ பல»தா̇ இ…த 

ÈÕ பØரப‚ச»ைதẾ தா·øகிறł│க̈. ஓ 

தைலவா {அ│ஜுனா},  உன½ க³ைமயான 

வØ̇லி‰ நாெணாலி ச»த́ . நłẾ, 

கிÌ̋ணÃ́, இ…திரனŒ‰ È±¬„டலி‰ 

ேபா½ தானவ│கைள» த”±»தł│க̈.  

ஓ பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} மகேன {அ│ஜுனா}, உன½ ைககÓ‡ø¿ ெபாÌ…½́ இ…த 

வØ̇லான கா”²ப́ அ¿ேபா½́ உ‰ ைகயØ̇ இÌ…த½. ஓ ஆ”ம‡களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேன, என½ மாய ச‡திைய¿ பய‰ப³»திேய நா‰ அைத {கா”²ப»ைத} 

உ‰னŒட́ இÌ…½ பறி»ேத‰. ஓ பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰}  மகேன {அ│ஜுனா}, உன‡ø¶ 

ச┃யாக¿ ெபாÌ…½́ இ…த இர„ைட அ́பறா»¾ணØக̈ மæ”³́ வ̆றாததாக ஆǿ. ஓ 

øÌ øல»தி‰ மகேன {அ│ஜுனா}, உன½ உட̇, வலியØ̇ இÌ…½́ ேநாயØ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப³́. உன½ வ łர́ கல·க±‡க¿பட È±யாததாக இÌ‡ǿ. நா‰ உ‰னŒட́ திÌ¿தி 
ெகா”³̈ேள‰. ஓ ஆ”ம‡களŒ̇ Èத̇வேன, நł வØÌ́Ǻ வர»ைத எ‰னŒட́ ேக̈. ஓ 

அைன»½ எதி┃கைளẾ த”±¿பவேன, ஓ ச┃யான (தøதி வா̂…தவ│கÓ‡ø) 

ம┃யாைத ெகா³¿பவேன, உன‡ø ஈடான ஆ”மக‰ ேதவேலாக»தி̇ œட 

இ̇ைல. எ…த fl»தி┃யÃ́ உ‰ைனவØட ேம‰ைமயானவ‰ இ̇ைல" எ‰றா│ {சிவ 

ெபÌமா‰}. 

அ│ஜுன‰ ெசா‰னா‰, "ஓ காைளைய‡ øறியıடாக‡ ெகா”±Ì‡ǿ சிற¿Åமி‡க 

ெத̂வேம, நł நா‰ வØÌ́Åவைத அÌ̈வதாக இÌ…தா̇, ஓ தைலவா, உ‰னா̇ 

தா·க¿ப³́ ெத̂வ łகமான ஆÊதமான பØர́மசிர ஆÊத»ைத¿ ெபற வØÌ́Åகிேற‰. Êக 

È±வØ̇ ெமா»த பØரப‚ச»ைதேய அழி‡ǿ ச‡தி ெகா”ட அ…த ஆÊத»தி‰ ½ைண 

ெகா”³,ஓ ேதவ│கÓ‡ø ேதவா {சிவேன}, நா‰ ஒÌ ÅறÈ́, க│ண‰, பı̋ம│, கிÌப│ 
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ம̆Ḯ ½ேராண│ ஆகிேயா│ மÏ ÅறÈ́ நி‰Ï க³́ேபா┃³́ேபா½ உம½ 

கÌைணயா̇ நா‰ ெவ̆றிைய அைடேவ‰. தானவ│க̈, ரா„சச│க̈, தłய ஆவØக̈, 

பØசா©க̈, க…த│வ│க̈, நாக│க̈ என அைனவைரẾ உ„ெகா̈Ó́ அ…த ஆÊத»ைத 

ஏ×́ ேபா½ அதி̇ இÌ…½ ஆயØர‡கண‡கான க³́ கதாÊத·கÓ́, க³́ வØஷ́ 

ெகா”ட பா́Åக̈ ேபா‰ற கைணகைளẾ உ̆ப»தி ெச̂Ế. அ…த ஆÊத»ைத‡ 

ெகா”³ நா‰ பı̋ம│, ½ேராண│, கிÌப│, எ¿ேபா½́ இழிவாகேவ ேப©́ க│ண‰ 

ஆகிேயாÌட‰ நா‰ ேபா┃³ேவ‰. ஓ பகனŒ‰ க”கைள அழி»த சிற¿Åமி‡கவேன, 

அவ│கÓட‰ ச”ைடயØ„³ ெவ̆றி ெபÏவேத என½ Èத‰ைமயான வØÌ¿பமாǿ" 

எ‰றா‰. 

பவ‰ {சிவ‰}, "ஓ பல́ மி‡கவேன {அ│ஜுனேன},  என‡ø¿ பØ±»த என½ ஆÊதமான 

பா©பத»ைத {பா©பதாÊத»ைத} நா‰ உன‡ø» தÌகிேற‰. ஓ பா”³வØ‰ மகேன 

{அ│ஜுனா}, நł அைத» தா·க×́, வØ³‡க×́, திÌ́ப¿ெபற×́ தøதி வா̂…தவ‰. 

ேதவ│க̈ தைலவேனா {இ…திரேனா}, யமேனா, யfl│களŒ‰ ம‰னேனா, வÌணேனா 

அ̇ல½ வாÊேவா இ½ øறி»½ {இ…த ஆÊத́ øறி»½} அறியமா„டா│க̈. அ¿ப± 

இÌ‡ǿேபா½ மனŒத│க̈ இ½øறி»½ எ¸வாÏ அறிவா│க̈? ஆனா̇, ஓ பØÌைதயØ‰ 

மகேன {அ│ஜுனா}, பல́ øைற…த எதி┃யØ‰ ேம̇ இைத வØ³»தா̇ இ…த ÈÕ 

பØரப‚சÈ́ அழி…½வØ³́. ஆைகயா̇, ச┃யான காரண́ இ̇லாம̇ இ…த ஆÊத»ைத 

வØ³‡க‡œடா½. இ…த É‰Ï உலகிÑ́ உ̈ள அைசவன ம̆Ḯ அைசயாதன 

ஆகியவ̆றி̇, இ…த ஆÊத»தா̇ அழி‡க È±யாதவ│ யாÌ́ இ̇ைல. இ…த ஆÊத»ைத 

மனதாÑ́, க”ணாÑ́, வா│»ைதகளாÑ́, வØ̇லாÑ́ ெதா³‡கலா́" எ‰றா│ {சிவ 

ெபÌமா‰}. 

ைவச́பாயன│ ெதாட│…தா│, "இ…த வா│»ைதகைள‡ ேக„ட பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} 

மக‰ {அ│ஜுன‰}, த‰ைன¶ ©»திக┃»½‡ ெகா”டா‰. பØறø பØரப‚ச»தி‰ தைலவைன 

{சிவெபÌமாைன} அ¹கி, மிக×́ கவன»½ட‰, "என‡ø அைத உண│»½́" எ‰றா‰. 

பØறø மகாேதவ‰ {சிவ‰}, யமனŒ‰ சீ̆ ற»½ட‰ œ±ய அ…த ஆÊத ஞான»ைத 

பா”³வØ‰ மக‰களŒ̇ சிற…தவÃ‡ø {அ│ஜுனÃ‡ø}, அைத» ெதா³¿ப½ திÌ́ப¿ 

ெபÏவ½ ஆகிய Åதி│கÓட‰ ெகா³»தா‰. பØறø அ…த ஆÊத́, இத̆ø È‰ உைமயØ‰ 

தைலவனான ச·கரனŒட́ கா»திÌ…த½ ேபால அ│ஜுனÃ‡காக‡ கா»திÌ‡க 

ஆர́பØ»த½. அ│ஜுன‰ அைத மகி̊¶சிÊட‰ ஏ̆Ï‡ ெகா”டா‰. 

அ…த‡ கண»தி̇ மைலக̈, ேசாைலக̈, மர·க̈, கட̇க̈, கானக·க̈, கிராம·க̈, 

நகர·க̈, ©ர·க·கÓட‰ œ±ய ÈÕ உலகÈ́ ந³·கிய½. ஆயØர‡கண‡கான 

ச·øக̈, ேப┃ைகக̈, ½…½பØ ஆகியவ̆றி‰ ஒலி ேக„ட½. அ…த‡ கண»தி̇ 

¬றாவளŒẾ ©ழ̆கா̆Ḯ வ łச»ெதாட·கிய½. அளவ̆ற ச‡தி ெகா”ட அ│ஜுனனŒட́ 

த·கி அ…த ஆÊத»தி‰ சீ̆ ற»ைத‡ க”³ ேதவ│கÓ́, தானவ│கÓ́ அ‚சின│. 

அளவ̆ற ச‡தி ெகா”ட ப̇øணனŒ‰ {அ│ஜுனனŒ‰} உடலி̇ இÌ…த அைன»½» 

தłைமகைளẾ, தன½ தł”டலா̇ அ…த È‡க” ெத̂வ́ {சிவ‰} வØர„±னா‰. அ…த 

È‡க” ெத̂வ́அ│ஜுனனŒட́ "வØ”¹லக́ ெச̇"  எ‰Ï க„டைளயØ„டா‰. ஓ 

ம‰னா {ஜனேமஜயா}, பØறø, அ│ஜுன‰ அ…த ெத̂வ»ைத வழிப„³, தைலவண·கி, 
கர·க̈ œ¿பØ அவைன¿ {சிவைன¿} பா│»தா‰. பØறø, ேதவேலாகவாசிகளŒ‰ தைலவ‰ 

{சிவ‰}, மைலயØ‰ மா│பØ̇ தன½ வசி¿பØட»ைத ைவ»திÌ‡ǿ அ…த¿ பØரகாசமி‡க 

ெத̂வ́, அ…த உைமயØ‰ கணவ‰, ஆைசகைள ÈÕ க„³‡ø̈ ைவ»திÌ…½ 

அைன»½ அÌÓ‡ø ஊ̆ற‡க”ணாக இÌ‡ǿ அ…த ெத̂வமான பவ‰ {சிவ‰}, 
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தானவ│கைளẾ பØசா©கைளẾ அழி‡கவ̇ல கா”²ப́ எ‰ற வØ̇ைல மனŒத│களŒ̇ 

Èத‰ைமயான அ│ஜுனÃ‡ø‡ ெகா³»தா‰. அ…த மனŒத│களŒ̇ Èத‰ைமயானவ‰ 

{அ│ஜுன‰} பா│»½‡ ெகா”±Ì‡ǿேபாேத, பனŒ நிைற…த சமெவளŒகைளẾ,  

øைககைளẾ, சா̂வான நில·கைளẾ, த‰னக»ேத ெகா”³, வான»தி̇ உல×́ 

ெபÌ́ ÈனŒவ│கÓ‡ø ஓ̂வØடமாக இÌ‡ǿ அ…த மைலைய வØ„³, அ…த 

ேதவ│கÓ‡ø» ேதவ‰ {சிவ‰} உைமÊட‰ ேச│…½ வான»தி̇ உய│…½ ெச‰றா‰. 
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ேமÑ́ ஆÊத·க̈ அைட…தா‰ அ│ஜுன‰ - வனப│வ́ பøதி 41 

(ைகராத ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

யம‰, வÌண‰, øேபர‰ ஆகிேயா┃ட́ இÌ…½ அ│ஜுன‰ ஆÊத·கைள¿ 

ெபÏவ½…. 
 

ைவச́பாயன│ெசா‰னா│, "காைளைய‡ 

øறியıடாக‡ ெகா”ட பØனைகைய» 

தா·øபவ‰ {சிவ‰}, உலக́ பா│»½‡ 

ெகா”±Ì‡ǿேபாேத ¬┃ய‰ 

மைறவைத¿ ேபால, பா”³வØ‰ மக‰ 

{அ│ஜுன‰} பா│»½‡ 

ெகா”±Ì‡ǿேபாேத இ¿ப± மைற…½ 

ேபானா‰. எதி┃ வ łர│கைள‡ ெகா̇Ñ́ 

அ│ஜுன‰ இைத‡ க”³ வØய…½, "ஓ, நா‰ 

ெபÌ́ ேதவனான ேதவ│கÓ‡ø» ேதவைன 

{சிவைன} நா‰ க”³வØ„ேட‰. நா‰ பØனைகைய» தா·ǿ È‡க”ணனான ஹரைன 

{சிவைன} அÌ̈ வழ·ǿ ேகால»தி̇, என½ க”களா̇ க”³́, ைககளா̇ 

ெதா„³மிÌ‡கிேற‰. நா‰ நி¶சய́ ேபÏெப̆றவ‰தா‰. நா‰ நி¶சய́ 

ெவ̆றியைடேவ‰. நா‰ ஏ̆கனேவ ெபÌைமவா̂…தவ‰ ஆகிவØ„ேட‰. என½ எதி┃க̈ 

எ‰னா̇ ஏ̆கனேவ அழி‡க¿ப„³வØ„டன│. என½ கா┃ய·க̈ ஏ̆கனேவ 

நிைறேவறிவØ„ட½" எ‰Ï நிைன»½‡ ெகா”டா‰ {அ│ஜுன‰}. 

அளவØடÈ±யாத ச‡தி ெகா”ட பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} மக‰, இ¿ப±¶ சி…தி»½‡ 

ெகா”±Ì…த ேபா½, அ·ேக அ…த இட»தி̆øநł│‡கட×ளான வÌண‰, அைன»½ 

வØதமான நł│ மிÌக·கÓட‰, ைவµ┃ய»ைத¿ ேபா‰Ï பØரகாசி»½‡ ெகா”³, அ…த¶ 

¬̊நிைலையேய தன½ பØரகாச»தா̇ நிைற»½ அழøட‰ வ…தா‰. ஆ” நதிகைளẾ, 

ெப” நதிகைளẾ, நாக│கைளẾ, ைத»திய│கைளẾ, ச»ய│கைளẾ, சிÏ 

ெத̂வ·கைளẾ அைழ»½‡ ெகா”³ அ…த நł│ மிÌக·களŒ‰ தைலவÃ́ 

நி│வாகிÊமான வÌண‰ அ…த இட»தி̆ø வ…தா‰. ேமÑ́, ©»தமான த·க»ைத¿ 

ேபா‰ற உட̇ ெகா”³ தைலவ‰ øேபர‰, தன½ பØரகாசமி‡க ேத┃̇ அம│…½, 

எ”ணØலட·கா யfl│கÓட‰ அ·ேக வ…தா‰. அ…த‡ கÌÙல» தைலவ‰ 

{øேபர‰}, ெபÌ́ அழøட‰, அ…த¶ ¬̊நிைலைய» தன½ பØரகாச»தா̇ நிைற»½ அ·ேக 

அ│ஜுனைன‡ காண வ…தா‰. ேமÑ́, உலக·கைள அழி‡ǿ ச‡தி ெகா”ட ெபÌ́ 

அழø ெகா”ட யம‰, பைட¿Å» தைலவ│களான பØ»┃கைளẾ உட‰ அைழ»½‡ 

ெகா”³ வ…தா‰. ¬┃யனŒ‰ மகÃ́, அைன»½ உயØ│கைள அழி¿பவÃமான, அ…த 

Å»தி‡ெக„டாத ஆ‰மா ெகா”ட அற»ேதவ‰ {யம‰}, ைகயØ̇ கதாÊத»½ட‰, தன½ 

ேத┃̇, ø̌ய│க̈, க…த│வ│க̈, நாக│க̈ ஆகிய பøதிகைளẾ ேச│»½ É‰Ï 

உலக»தி̆ǿ ஒளŒË„±, Êக»தி‰ È±வØ̇ எṌ இர”டாவ½ ¬┃யைன¿ ேபால 

இÌ…தா‰. 
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அ·ேக வ…த அவ│க̈, ©டெராளŒ வ łசி‡ெகா”³, பலவ”ண ேவÏபா³கÓட‰ இÌ…த 

அ…த¿ ெபÌ́ மைலயØ‰ உ¶சியØ̇ க³…தவ»தி̇ இÌ…த அ│ஜுனைன‡ க”டா│க̈. 

ேமÑ́, மÏ கண»தி̇ சிற¿Åமிø…த ச‡ர‰ {இ…திர‰}, தன½ ராணØÊட‰, (ெத̂வ łக 

யாைனயான) ஐராவத»தி̇ அம│…½, அைன»½ ேதவ│கÓ́ ¬ழ அ·ேக வ…தா‰. தன½ 

தைல‡ø ேமேல ெவ”øைட பØ±‡க¿ப„டதா̇, ேமக·களŒ̇ இÌ…½ எ„±¿ பா│‡ǿ 

ச…திரைன¿ ேபால இÌ…தா‰ அவ‰ {இ…திர‰}. க…த│வ│களாÑ́, தவ»ைத 

ெச̇வமாக‡ ெகா”ட ÈனŒவ│களாÑ́ வா̊»த¿ப„ட அ…த ேதவ│களŒ‰ தைலவ‰ 

{இ…திர‰} , அ…த மைலயØ‰ உ¶சியØ̇ இர”டாவ½ ¬┃யைன¿ ேபால இற·கினா‰. 

அற»ைத ÈÕ½́ அறி…½ ெபÌ́ Å»திœ│ைம ெகா”ட யம‰, அ…த மைல உ¶சியØ‰ 

ெத̆ேக இற·கி, ேமக·கைள ஒ»த ஆ̊…த øரலி̇, "அ│ஜுனா, உலக¿ 

பா½காவல│களான நா·க̈ இ·ø வ…திÌ¿பைத¿ பா│. நł எ·கைள‡ கா¹́ 

தøதிைய¿ ெப̆றிÌ¿பதா̇, நா·க̈ உன‡ø¿ {ெத̂வ łக¿} பா│ைவைய» தÌகிேறா́. நł 
உன½ È̆பØறவØயØ̇ அளவØடÈ±யா ஆ‰மா×́, ெபÌ́ பலÈ́ ெகா”ட நர‰ எ‰ற 

ÈனŒவனாக இÌ…தா̂. ஓ øழ…தா̂, பØர́மனŒ‰ க„டைள‡கிண·க, நł மனŒத│கÓ‡ø 

ம»தியØ̇ பØற…தா̂! ஓ பாவம̆றவேன, வ©‡களŒ‰ ைம…தÃ́, øÌ‡களŒ‰ அற́சா│…த 

பா„டÃமான ெபÌ́ ச‡தி ெகா”ட பı̋ம‰ ேபா│‡கள»தி̇ உ‰னா̇ 

வ ł̊ »த¿ப³வா‰. ேபா│‡கள»தி̇ பர»வாஜரா̇ {½ேராணரா̇} க„டைளயØட¿ப„ட க³́ 

ச‡தி பைட»த அைன»½ fl»தி┃ய│கைளẾ வ ł̊ »½வா̂. மனŒத│க̈ ம»தியØ̇ 

பØற…திÌ‡ǿ க³́ வ łர́ ெகா”ட தானவ│கைளẾ {அ©ர│கைளẾ}, நிவாதகவச│க̈ 

எ‰ற ெபய│ெப̆ற தானவ│கைளẾ வ ł̊ »½வா̂. 

ஓ øÌøல»தி‰ மகேன {அ│ஜுனா}, ஓ தன‚சயா, தன½ ச‡தி‡காக உலக·களா̇ 

ெகா”டாட¿ப³பவÃ́ என½த…ைதயØ‰ {¬┃யனŒ‰} பøதிÊமான க³́ வ łர́ 

ெகா”டவÃமான க│ணைன நł ெகா̇வா̂. ஓ ø…தியØ‰ மகேன {அ│ஜுனா}, எதி┃கைள 

அ±¿பவேன, ேதவ│க̈, தானவ│க̈, ரா„சச│க̈ ஆகிேயா┃‰ பøதிகைள‡ ெகா”³ 

ÇமியØ̇ அவத┃¿பவ│கைளẾ ெகா̇வா̂. உ‰னா̇ ெகா̇ல¿ப³́ இவ│க̈, த·க̈ 

ெசய̇களா̇ எ…த உலக·கைள அைடய ேவ”³ேமா அ…த உலக·கைள அைடவா│க̈. 

ஓ ப̇øணா {அ│ஜுனா}, உன½ சாதைனகளா̇, உலக́ உ̈ளள×́ உன½ Åக̊ 

நிைல»திÌ‡ǿ. ேபா┃̇ நł மகாேதவைனேய {சிவைனேய} திÌ¿தி ெச̂½வØ„டா̂. நł 
வØ̋¹×ட‰ ேச│…½, ÇமியØ‰ பார»ைத‡ øைற¿பா̂. யாராÑ́ கல·க±‡க È±யா½ 

என½ ஆÊதமான இ…த கதாÊத»ைத¿ ெப̆Ï‡ ெகா̈. இ…த ஆÊத»தா̇ நł ெபÌ́ 

சாதைனகைள¶ ெச̂வா̂” {எ‰றா‰ எம‰}. 

ைவச́பாயன│ ெதாட│…தா│, "ஓ ஜனேமஜயா, பØறø பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} மக‰ 

{அ│ஜுன‰}, உ┃ய ம…திர·க̈ ம̆Ḯ சட·øகÓடÃ́, அ…த கதா ஆÊத»ைத 

வØ³¿பத̆ǿ திÌ́ப¿ ெபÏவத̆øமான Åதி│கÓடÃ́ யமனŒட́ இÌ…½ Èைறயாக¿ 

ெப̆Ï‡ ெகா”டா‰. பØறø ேமக·கைள¿ ேபால நłல நிற́ ெகா”ட நł│ 

வா̊வனவ̆றி‰ தைலவனான வÌண‰, அ…த மைல உ¶சியØ‰ ேம̆ø பாக»தி̇ 

அம│…½, "ஓ பØÌைதயØ‰ {ø…தியØ‰} மகேன, fl»தி┃ய́ பயØÑ́ fl»தி┃ய│களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ‰. ஓ அக‰ற தாமிர‡ க”க̈ உைடயவேன, எ‰ைன¿ பா│, நாேன 

நł│»தைலவனான வÌண‰, எ‰னா̇ வ łச¿ப³́ ©Ì‡ø‡ கயØÏ தா·கÈ±யாததாக 

இÌ‡ǿ. ஓ ø…தியØ‰ மகேன, நł எ‰னŒட́ இÌ…½ இ…த வÌண ஆÊத·கைள அைத 

வØ³¿பத̆ǿ, திÌ́ப அைழ¿பத̆øமான Åதி│கÓட‰ ெப̆Ï‡ ெகா̈. ஓ வ łரேன, இ…த 

ஆÊத·கைள‡ ெகா”³, தாரைக‡காக {பØரக̨பதி மைனவØயØ‰ காரணமாக} 
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நைடெப̆ற Ê»த»தா̇ ெபÌ́ பல́ வா̂…த ஆயØர‡கண‡கான தானவ│க̈ க„ட¿ப„³ 

பØ±ப„டன│. நł அவ̆ைற எ‰னŒட́ இÌ…½ ெப̆Ï‡ ெகா̈. யமேன உன½ 

எதி┃யானாÑ́, இைத நł உன½ ைககளŒ̇ ைவ»திÌ…தா̇, அவனா̇ உ‰னŒட́ இÌ…½ 

த¿ப È±யா½. நł இைத ைவ»½‡ ெகா”³ ேபா│‡கள»தி̇ உலா×́ ேபா½, அ…த நில́ 

fl»தி┃ய│கள̆றதாகவØ³́." எ‰றா‰ {வÌண‰}. 

ைவச́பாயன│ ெதாட│…தா│, "வÌண‰, யம‰ ஆகிய இÌவÌ́ த·க̈ ெத̂வ łக 

ஆÊத·கைள‡ ெகா³»தபØறø, ைகலாச»தி‰ உயர·களŒ̇ தன½ இ̇ல»ைத‡ 

ெகா”³̈ள கÌÙல» தைலவ‰ {øேபர‰}, "ஓ பா”³வØ‰ மகேன {அ│ஜுனா}, 

உ‰Ãடனான என½ இ…த¶ ச…தி¿Å, கிÌ̋ணைன நா‰ ச…தி»த½ ேபா‰ற மகி̊¶சிைய 

என‡ø‡ ெகா³‡கிற½. ஓ இட½ ைகயா̇ வØ̇ைல»தா·øபவேன, ஓ பல́வா̂…த 

கர·கÓைடயவேன, நł È‰Å (ம̆ற ேதவ│கைள¿ ேபால) நி»தியமான ேதவனாக 

இÌ…தவ‰. பழ·கால க̇ப·களŒ̇, நł தினÈ́ எ·கÓட‰  தவ¶சட·øகளŒ̇ 

ஈ³ப„³̈ளா̂. ஓ மனŒத│களŒ̇ சிற…தவேன, நா‰ உன‡ø ெத̂வ łக¿ பா│ைவைய» 

தÌகிேற‰. ஓ பல́வா̂…த கர·கÓைடயவேன, நł ஒ¿ப…த ைத»திய│கைளẾ 

தானவ│கைளẾ œட வ ł̊ »½வா̂. ேநர»ைதயØழ‡கமா̇, எ‰னŒடமிÌ…½́ நł ஒÌ 

ெத̂வ łக ஆÊத»ைத¿ ெப̆Ï‡ ெகா̈. இைத‡ ெகா”³ நł திÌதரா̋±ரனŒ‰ பைடகைள 

வ ł̊ »த È±Ế. என‡ø¿ பØ±»தமான இ…த அ…த│»தானாÊத»ைத¿ ெப̆Ï‡ 

ெகா̈.ச‡திẾ, பரா‡கிரÈ́, பØரகாசÈ́ ெகா”ட இ…த ஆÊத́ எதி┃கைள» 

¾‡க»தி̇ ஆ̊»½́ வ̇லைமெப̆ற½. சிற¿Åமி‡க ச·கரரா̇ {சிவனா̇} தி┃Åர́ 

அழி‡கப„ட ேபா½, ெபÌ́ பல́ வா̂…த அ©ர│க̈ இ…த ஆÊத»தாேலேய 

உ„ெகா̈ள¿ப„டா│க̈. ஓ ஒ¿ப̆ற வ łர́ ெகா”டவேன, உன‡ø ெகா³¿பத̆காக நா‰ 

அைத எ³‡கிேற‰. ேமÌைவ¿ ேபா‰ற க”ணØய́ ெபாÌ…திய நł, இைத» 

தா·øவத̆ø» தøதி வா̂…தவேன" எ‰றா‰. இ…த வா│»ைதக̈ ேபச¿ப„ட பØறø, 

ெபÌ́ பல́ ெபாÌ…திய øÌ இளவரசனான அ│ஜுன‰, øேபரனŒட́ இÌ…½ அ…த 

ெத̂வ łக ஆÊத»ைத Èைற¿ப± ெப̆Ï‡ ெகா”டா‰. 

பØறø ேதவ│களŒ‰ தைலவ‰ {இ…திர‰}, தைடய̆ற சாதைனக̈ ெச̂த  பØÌைதயØ‰ 

மகனŒட́ {அ│ஜுனனŒட́} இனŒைமயான வா│»ைதகளாÑ́, ேப┃ைககைள¿ ேபா‰ற½́, 

ேம·களŒ‰ க│ஜைன ேபா‰ற½மான ஆ̊…த øரலி̇, "ஓ ெபÌ́பல́ வா̂…த கர·க̈ 

ெகா”ட ø…தியØ‰ மகேன, நł பழ·கால ேதவனாவா̂. நł ஏ̆கனேவ உய│…த 

ெவ̆றிையẾ, ேதவனŒ‰ த‰ைமையẾ ெப̆ÏவØ„டா̂. ஆனா̇, ஓ எதி┃கைள 

ஒ³‡øபவேன, நł இ‰Ã́ ேதவ│களŒ‰ கா┃ய·கைள நிைறேவ̆ற ேவ”±Ê̈ள½. நł 
வØ”¹லக»தி̆ø வர ேவ”³́. ஆைகயா̇, ஓ ெபÌ́ ஒளŒவ ł©́ வ łரேன, தயாராக 

இÌ. மாதலிைய» ேதேரா„±யாக‡ ெகா”ட என½ ேத│ வØைரவØ̇ ÇமியØ̇ இற·க¿ 

ேபாகிற½. ஓ ெகௗரவேன {அ│ஜுனா}, உ‰ைன வØ”¹லக́ அைழ»½¶ ெச‰Ï, அ·ேக 

என½ ெத̂வ łக ஆÊத·கைள உன‡ø‡ ெகா³¿ேப‰" எ‰றா‰ {இ…திர‰}. 

இமய மைலயØ‰ உயர·களŒ̇, ஒ‰றாக‡ œ±யØÌ…½ உலக¿ பா½காவல│கைள‡ 

{ேலாகபால│கைள‡} க”ட, ெபÌ́ ச‡தி ெகா”ட ø…தியØ‰ மகனான தன‚சய‰ 

{அ│ஜுன‰}, மிக×́ வØய…½, அ·ேக œ±யØÌ…த ேலாகபால│கைள வா│»ைதகளாÑ́, 

நłராÑ́, பழ·களாÑ́ Èைற¿ப± வழிப„டா‰. அ…த ேதவ│கÓ́ பதி̇ ம┃யாைத 

ெச̂½ திÌ́பØ¶ ெச‰றன│. வØÌ́பØய இட»தி̆ø ெச̇Ñ́ ச‡தி பைட»த ேதவ│க̈ 

மேனா ேவக»தா̇ த·க̈ எ·கிÌ…½ வ…தனேரா அ…த இட·கÓ‡ø திÌ́பØ¶ 

ெச‰றன│. 

மனŒத│களŒ̇ காைளயான அ│ஜுன‰, இ¿ப± ஆÊத·கைள அைட…½, மகி̊¶சியா̇ 

நிைற…தா‰. வØÌ¿ப́ நிைறேவÏ ெவ̆றி மøட́ த┃»தவனாக அவ‰ த‰ைன‡ 

கÌதினா‰. 
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இ…திரேலாகமைட…தா‰ அ│ஜுன‰ - வனப│வ́ பøதி 42 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́) 

மாதலி ெகா”³ வ…த ேத┃̇ அ│ஜுன‰ பயணØ»½ ெசா│‡க»தி‰ பல பøதிகைள‡ 

கா¹த̇; அ│ஜுன‰ இ…திரேலாக́ அைடத̇… 

 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ஓ ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா} அ…த ேலாகபால¯க̈ ெச‰ற 

பØறø, எதிÜகைள‡ ெகா̇Ñ́ அ│ஜுன‰, இ…திரனŒ‰ ேதைர‡ øறி»½ சி…தி‡க 

ஆர́பØ»தா‰.Å»திœ¯ைமÊ̈ள அ…த øடேகச‰ {அ│ஜுன‰} அ¿ப± சி…தி»½‡ 

ெகா”±Ì…த ேபா½,  ேமக·கைள¿ பØள…½ ெகா”³, ©̆ற»ைத ஒளŒË„±, 

ேமக‡œ„ட·களŒ‰ க¯ஜைனைய ஒ»த ஒலிைய எÕ¿பØ‡ ெகா”³ வ…த மிø…த 

ஒளŒவ ł©́ அ…த» ேதைர, மாதலி வழிநட»தி‡ ெகா”³ வ…தா‰. வா̈க̈, பய·கர 

உÌவØலான ஏ×கைணக̈, அ¶சÉ„³́ கதாÊத·க̈, மி‰னைல¿ ேபா‰ற ெத̂வ łக 

ஒளŒவ ł©́ இறø ெகா”ட கைணக̈, இய‡கிக̈ ெபாÌ»த¿ப„ட ச‡கர·க̈ ஆகியைவ 

©̆Ïவ„டார»ைத வØÜவா‡கி, ெபÌ́ ேமக»திரÓ‡ø ஒ¿பான ச»ைத எÕ¿பØ‡ ெகா”³ 

அ…த ேதÜ̇ இÌ…தன. ெநÌ¿ைப‡ க‡ǿ ெபÌ́ நாக·கÓ́,  ெவ”ேம·க̈ ேபா‰ற 

க̆øவØய̇கÓ́ அ…த» ேதÜ̇ இÌ…தன. 

அ…த» ேத│ த·க நிற́ ெகா”ட ப»தாயØர́ {10000} øதிைரகளா̇ 

இÕ‡க¿ப„³, கா̆றி‰ ேவக́ ெகா”±Ì…த½. மாைய நிைற…த அ…த ேதÜ‰ 

È‰ேன̆ற»ைத க”களா̇ காண È±யவØ̇ைல. அ¯ஜுன‰ அ…த» ேதÜ̇, மரகத 

நிற́ அ̇ல½ கÌநłல தாமைரயØ‰ நிற»தி̇ இÌ…த ைவஜய…த́ எ‰ற 

ெகா±‡க́ப»ைத‡ க”டா‰. அ½ த·க ஆபரண·களாÑ́, ேநரான É·கிலாÑ́ ஆன 

ெகா±‡க́பமாக இÌ…த½. த·க ஆசன»தி̇ அம¯…திÌ…த ேதேரா„±ைய‡ க”ட 
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பல́வா̂…த கர́ ெகா”ட பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰ { அ¯ஜுன‰} , அ½ { அ…த» 

ேத¯}  ேதவ¯கÓ‡ø¶ ெசா…தமான½ எ‰Ï கÌதினா‰. 

 

அ¯ஜுன‰ அ…த» ேதைர‡ øறி»½ சி…தி»½‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, ேதேரா„±யான 

மாதலி, ேதைரவØ„³ இற·கி தைலவண·கி அவனŒட́ { அ¯ஜுனனŒட́} , "ஓ ச‡ரனŒ‰ 

{ இ…திரனŒ‰}  அதி¯̋டசாலி மகேன { அ¯ஜுனா} , ச‡ர‰ { இ…திர‰}  உ‰ைன‡ காண 

வØÌ́Åகிறா¯. ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ இ…த» ேதÜ̇ ஏÏ. இ…த» ேத¯ இ…திரனா̇ 

அÃ¿ப¿ப„ட½. ÁÏ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂த ேதவÃ́, இறவாதவ│களŒ‰ {ேதவ│களŒ‰} 

தைலவÃமான உன½ த…ைத, "ø…தியØ‰ மகைன இ·ேக ெகா”³ வா. ேதவ│க̈ 

அவைன‡ காண„³́"எ‰Ï எ‰னŒட́ உ»தரவØ„டா¯. ேதவ¯க̈, ÈனŒவ¯க̈, 

க…த¯வ¯க̈, அ¿சர̨க̈ ஆகிேயாரா̇ ¬ழ¿ப„ட ச·கரÌ́ உ‰ைன‡ காண 

கா»திÌ‡கிறா¯க̈. பகைன‡ ெகா‰றவ¯ { இ…திரனŒ‰}  உ»தரவØ‰ ேபÜ̇, இ…த» ேதÜ̇ 

ஏறி, எ‰Ãட‰ேதவ│களŒ‰ உலக»½‡ø வா. ஆÊத·கைள¿ ெப̆ற பØ‰ன¯ நł 
திÌ́பலா́."  எ‰றா‰ { மாதலி} . 

அ│ஜுன‰, "ஓ மாதலி, ÁÏ ராஜ©ய ம̆Ḯ øதிைர ேவ̈வØகளாÑ́ அைடய È±யாத 

இ…த அ̆Åதமான ேதÜ̇ ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ ஏÏ. ெபÌ́ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂½, 

நிைற…த ெச̇வ»ைத பÜசாக‡ ெகா³»திÌ‡ǿ ெபÌ́ ெசழி¿Å மி‡க ம‰ன¯கÓ́, 

ஏ‰ ேதவ¯கÓ́, தானவ¯கÓ́ œட இ…த» ேதÜ̇ ஏற தøதிபைட»தவ¯ அ̇லேர. 

தவ»தøதி இ̇லாத எவÃ́ இ…த» ேதைர‡ காணேவா அ̇ல½ ெதாடேவா 

È±ேயாதேபா½, இதி̇ தவ»தøதி இ̇லாத மனŒத¯க̈ பயணØ‡க È±யா½. ஓ 

அÌள¿ப„டவேன { மாதலி} , நł  இ…த» ேதÜ̇ ஏறி, øதிைரக̈ அைசயாம̇ நி‰ற பØறø, 

ேந¯ைமயானவ¯களŒ‰ ெந³‚சாைலயØ̇ அ±ெய³»½ ைவ‡ǿ அற́ சா¯…த மனŒத‰ 

ேபால நா‰ அதி̇ ஏÏேவ‰" , எ‰Ï பதிÑைர»தா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "ச‡ரனŒ‰ ேதேரா„±யான மாதலி,அ¯ஜுனனŒ‰ 

இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„³ வØைரவாக அ…த» ேதÜ̇ ஏறி øதிைரகைள‡ 

க„³¿ப³»தினா‰. பØறø, அ¯ஜுன‰ மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰, க·ைகயØ̇ 

øளŒ»½ த‰ைன¶ ©»த¿ப³»தி‡ ெகா”டா‰. பØறø அ…த ø…தியØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , 

தன½ வழ‡கமான வழிபா³கைள Èைறயாக» { ெசவØ‡ø¿ Åல¿படாதப±) திÌ́ப¶ 

ெச̂தா‰. பØறø Èைற¿ப± பØ»Ü‡கÓ‡ø நłரா̇ அ¯¿பண́ ெச̂தா‰.  கைடசியாக, 

மைலகளŒ‰ ம‰ன‰ ம…தர»திட́ { ம…தர மைலயØட́} , "ஓ மைலேய, நłேய 

ÅனŒதமானவ¯கÓ́ அற́சா¯…த நட»ைதÊைடவ¯கÓமான ெசா¯‡க»ைத வØÌ́Ǻ 

ÈனŒவ¯கÓ‡ø¿ Åகலிடமாக இÌ‡கிறா̂. ஓ மைலேய, உன½ கÌைணயாேலேய, 

அ…தண¯கÓ́, fl»திÜய¯கÓ́, ைவசிய¯கÓ́ ெசா¯‡க»ைத அைட…½, ½‰ப·க̈ 

கைள…½, ேதவ¯கÓட‰ வØைளயா³கிறா¯க̈. 

ஓ மைலகளŒ‰ ம‰னா, ஓ மைலேய, நłேய ÈனŒவ¯களŒ‰ ஆசிரம́, நłேய உன½ 

மா¯பØ̇ பல Å”ணØய» தல·கைள» தா·øகிறா̂. உன½ உயர·களŒ̇ நா‰ 

மகி̊¶சியாக வசி»திÌ‡கிேற‰. நா‰ இ¿ேபா½ உ‰னŒட́ ந‰றிÊட‰ பØÜயாவØைட 

ெபÏகிேற‰. உன½ ேம„³¶ சமெவளŒகைளẾ, நிழ̇ நிைற…த ெகா± ப…த̇கைளẾ, 

Å”ணØய»தல·கைளẾ நா‰ அ±‡க± க”±Ì‡கிேற‰. உ‰னŒ̇ வளÌ́ ©ைவ 

மிø…த கனŒகைள உ”±Ü‡கிேற‰. உன½ உடலி̇ இÌ…½ ©ர‡ǿ வாசைன நிைற…த 

நłைர‡ ெகா”³ என½ தாக»ைத» தணØ»திÌ‡கிேற‰. இனŒைமயான அமி¯த»ைத¿ 
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ேபா‰ற உன½ ஊ̆Ï நłைரẾ பÌகியØÌ‡கிேற‰. ஓ மைலேய, த…ைதயØ‰ ம±யØ̇ 

மகி̊¶சியாக உற·ǿ பØ̈ைளைய¿ ேபால நாÃ́ மகி̊¶சியாக, ஓ மைலகளŒ‰ 

ம‰னா, ஓ அ̆Åதமானவேன உன½ மா¯பØ̇ அ¿சர̨களŒ‰ இைசைய எதிெராலி»½ 

வØைளயா±‡ ெகா”³́, ேவத·கைள உைர»½‡ ெகா”³́ இÌ…திÌ‡கிேற‰. ஓ 

மைலேய, உன½ ேம„³¶ சமெவளŒயØ̇ ஒ¸ெவாÌ நாÓ́ ஆன…தமாக 

வா̊…திÌ‡கிேற‰"  எ‰Ï ெசா̇லி அ…த மைலயØட́ பØ┃யாவØைட ெப̆Ï எதி┃ 

வ łர│கைள‡ ெகா̇Ñ́ அ│ஜுன‰, ¬┃யைன¿ ேபால¿ பØரகாசி»½, அ…த ெத̂வ łக» 

ேத┃̇ ஏறினா‰. 

ேமÑ́ Å»தி‡œ¯ைம ெகா”ட அ…த øÌ இளவரச‰ { அ¯ஜுன‰} , மகி̊¶சி நிைற…த 

இதய»½ட‰, இய̇Å‡ø மி‡க சாதைனகளாலான½́, ¬Üயைன¿ ேபா‰ற பØரகாச́ 

ெகா”ட½மான அ…த ெத̂வ łக» ேத┃̇ ஏறி வான»தி̇ பயணØ»தா‰.  உலக 

மனŒத¯களŒ‰ க”கÓ‡ø அவ‰ மைற…த பØறø, இய̇Å‡ø மி‡க அழøைடய 

ஆயØர‡கண‡கான ேத│கைள‡ க”டா‰. அ…த¿ பøதியØ̇ ஒளŒைய‡ ெகா³‡க 

¬Üயேனா, ச…திரேனா, ெநÌ¿ேபா இ̇ைல. ஆனா̇ அ…த¿ பøதி அற»தி‰ 

தவ»தøதியா̇ உ̆ப»தியான த‰ெனாளŒ ெகா”³ பØரகாசி»த½. ÇமியØ̇ இÌ…½ 

பா│‡ǿேபா½ ந„ச»திர உÌவØ̇ ெத┃Ế அ…த¿ பØரகாசமான பøதிக̈, 

உ”ைமயØ̇ அைவ ெப┃யதாக இÌ…தாÑ́ வான»தி̇ வØள‡ø ேபால 

ெத┃…தன. அதனத‰ இட»தி̇ ÈÕ அழøடÃ́ பØரகாச»½ட‰ த‰ெனாளŒ ெகா”³ 

மி‰னŒய அவ̆ைற பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰}  க”டா‰. அ·ேக தவ»தி̇ ெவ̆றி 
மøட́ ¬±ய அரச ÈனŒகைளẾ, ேபாÜ̇ த‰ÃயØÝ…த வ łர¯கைளẾ, 

தவேநா‰Åகளா̇ ெசா¯‡க»ைத அைட…தவ¯கைளẾ Á̆Ï‡கண‡கி̇ க”டா‰. 

அ·ேக ¬┃யைன¿ ேபா‰ற க…த│வ│க̈ ஆயØர‡கண‡கிÑ́, ø̌ய│கÓ́, 

ÈனŒவ│கÓ́, எ”ணØலட·கா அ¿சர இன·கÓ́ இÌ…தன│. 

த‰ெனாளŒ ெப̆Ï பØரகாசி»த அ…த¿ பøதிகைள‡ க”ட ப̇øண‰ { அ¯ஜுன‰}  

மிக×́ வØய…½, மாதலியØட́ அைவ øறி»½ வØசாÜ»தா‰. மாதலிẾ மகி̊¶சிÊட‰, 

"ஓ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகேன { அ¯ஜுனா} , இவ¯க̈ த·கÓ‡øÜய இட·களŒ̇ 

இÌ‡ǿ அற́ சா¯…த மனŒத¯களாவ¯. ஓ ேம‰ைமயானவேன, நł இவ│கைள» தா‰, 

ÇமியØ̇ இÌ…½ ந„ச»திர·கெளன‡ க”டா̂" எ‰றா‰. பØறø (இ…திரேலாக»தி‰}  

வாயØலி̇ எ¿ேபா½́ ெவ̆றிவாைக¬³́ நா‰ø த…த·கÓைடய அழகான யாைனயான 

அைன»½ சிகர·கைளẾ ெகா”ட ைகலாச மைலைய¿ ேபா‰ற ஐராவத́ நி‰Ï 

ெகா”±Ì¿பைத‡ க”டா‰. சி»த¯களŒ‰ வழியØ̇ பயணØ»த { சி»த¯களŒ‰ வழிைய 

அைட…த}  அ…த‡ øÌ‡களŒ̇ Èத‰ைமயான பா”³வØ‰ மக‰ {அ│ஜுன‰}, 

ம‰ன│களŒ̇ சிற…தவனான மா…தாதா ேபால அழøட‰ அம│…தா‰. தாமைர 

இத̊கைள¿ ேபா‰ற க”கÓட‰, அற́ சா¯…த ம‰ன¯கÓ‡கான பøதிைய‡ கட…½ 

ெச‰றா‰. அ…த‡ ெகா”டாட¿ப³́ அ¯ஜுன‰, ெதாட¯¶சியாக ெசா¯‡க»தி‰ 

பøதிகைள‡ க”³, கைடசியாக இ…திரனŒ‰ நகரமான அமராவதிைய‡  க”டா‰. 
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(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுனைன¿ பல│ Åக̊த̇; இ…திர‰ தன½ மகைன க”ெகா„டாம̇ பா│»½ 

ரசி¿ப½; இ…திரனŒ‰ சைபயØ̇ அ¿சர̨களŒ‰ நடன́. 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "அ¯ஜுன‰ க”ட 

இ…திரனŒ‰ நகர́{அமராவதி 
நகர́}மகி̊¶சிகரமானதாக×́, சி»த¯கÓ́ 

சாரண¯கÓ́ ஓ̂ெவ³‡ǿ இடமாக×́ இÌ…த½. 

அ·ேக அைன»½ கால·கÓ‡ǿ உÜய 

மல¯கÓ́, அைன»½ வØதமான ÅனŒத மர·கÓ́ 

இÌ…தன. அ¿சர̨கÓ‡ø ஓ̂ெவ³‡க¿ 

பØ±»தமான இடமான ந…தன́ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப„ட ெத̂வ łக¶ ேசாைலையẾ 

க”டா‰. நÏமண́ ெகா”ட கா̆Ḯ, இனŒய 

மண́ ெகா”ட மல¯கÓ́, ெத̂வ łக அÌ́Åக̈ 

ெகா”ட மர·கÓ́ அத‰ தைலவÃ́ அவைன வரேவ̆க நி̆ப½ ேபால» ெதÜ…த½. 

தவ́ ெச̂யாத எவÌ́, அ‡னŒயØ̇ ெந̂ வØடாத எவÌ́ அைத‡ காணÈ±யாத ப± 

அ…த¿ பøதி இÌ…த½. ேபா¯‡கள»தி̇ ÅறÈ½கி„டவ¯கÓ‡கான½ அ̇லாம̇, 

அற́சா¯…தவ¯கÓ‡ø ம„³ேம ஆன பøதியாக அ½ இÌ…த½. 

ேவ̈வØகேளா, க³́ ேநா‰Åகேளா, ேவத அறி× இ̇லாதவ¯கேளா, Å”ணØய நł̄ களŒ̇ 

நłராடதவ¯கேளா, ேவ̈வØகளŒÑ́ தான·களŒÑ́ வØல‡க¿ப„டவ¯கேளா அ…த¿ 

பøதிைய‡ காணÈ±யா½. ேவ̈வØகைள» தைட ெச̂பவ¯கேளா, 

தா̊…தவ¯கேளா, ேபாைததÌ́ ம½ைவ‡ ø±¿பவ│கேளா,øÌவØ‰ ப³‡ைகைய‡ 

கள·க¿ப³»தியவ¯கேளா, (பÜ©»தம̆ற) Åலா̇ உ”பவ¯கேளா, தłயவ¯கேளா அைத‡ 

காண È±யா½. ெத̂வ łக இைசயா̇ நிைற…த அ…த» ெத̂வ łக ேசாைலைய‡ க”ட 

பல́வா̂…த கர́ ெகா”ட பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , இ…திரÃ‡ø¿ பØ±»தமான 

நகர»½‡ø̈ {அமராவதி‡ø̈} Àைழ…தா‰. நிைன»த இட»தி̆ø¶ ெச̇லவ̇ல 

ஆயØர‡கண‡கான ெத̂வ łக» ேத¯க̈ சÜயான இட·களŒ̇ நிÏ»த¿ப„±Ì¿பைத அவ‰ 

க”டா‰. அைன»½ தி‡øகளŒÑ́ ப»தாயØர‡கண‡கான அ¸வைக ேத¯க̈ நக¯…½ 

ெகா”±Ì¿பைதẾ க”டா‰. மல¯களŒ‰ நÏமண»½ட‰ œ±ய வாசைனயான 

ெத‰றலா̇ வÌட¿ப„ட பா”³வØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , அ¿சர̨களாÑ́ 

க…த│வ│களாÑ́ Åகழ¿ப„டா‰. 

 

க…த¯வ¯க̈, சி»த¯க̈, ெபÌ́ ÈனŒவ¯க̈ ஆகிேயாÌட‰ இÌ…த ேதவ¯க̈, 

ந̆ெசய̇க̈ ÅÜ…த பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகைன { அ¯ஜுனைன}  மகி̊¶சிÊட‰ 
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மதி»½ நட…தன¯. ெத̂வ łக இைச Èழ‡க»½ட‰, ஆசீ¯வாத·க̈ அவ‰ மæ½ 

ெபாழிய¿ப„டன. பØறø, வÑ»த கர·க̈ ெகா”ட பØÌைதயØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , 

த‰ைன¶ ©̆றி ச·øக̈ ம̆Ḯ ேபÜைககளŒ‰ இைசைய‡ ேக„டா‰. ©̆றி நி‰ற 

அைனவராÑ́ Åகழ¿ப„ட பØÌைதயØ‰ மக‰ { ø…தியØ‰ மக‰ அ¯ஜுன‰} , பØறø 

இ…திரனŒ‰ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇, ©ரவ łதி எ‰Ï அைழ‡க¿ப„ட ெப┃தான அக‰ற 

ந„ச»திர¿ பாைதயØ̇ ெச‰றா‰. பØறø அவ‰, ச»ய̨க̈, வØ©வ̨க̈, மÌத¯க̈, 

அ©வØனŒ இர„ைடய¯க̈, ஆதி»திய¯க̈, வ©‡க̈, Ì»திர¯க̈, ெபÌ́ பØரகாசÈைடய 

பØர́மÜஷிக̈, திலæபைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட எ”ணØலட·கா அரசÈனŒக̈, 

½́ÅÌ, நாரத¯, ஹாஹா ம̆Ḯ ஹூஹூ எ‰Ï அைழ‡க¿ப„ட க…த¯வ 

இர„ைடய¯க̈ ஆகிேயாைர¶ ச…தி»தா‰. 

அ…த எதிÜகைள» த”±‡ǿ øÌ இளவரச‰ கைடசியாக ÁÏ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂த 

ேதவனான, ேதவ¯க̈ தைலவைன¶ { இ…திரைன¶}  ச…தி»½ அவைன Èைற¿ப± 

வண·கினா‰. பØறø அ…த வÑ»த கர́ ெகா”ட பØÌைதயØ‰ மக‰ { அ¯ஜுன‰} , 

ேதÜ̇ இÌ…½ இற·கி பகைன» த”±»தவனான ேதவ¯க̈ தைலவைன { இ…திரைன}  

அ¹கினா‰. ேதவ¯க̈ தைலவனŒ‰ { இ…திரனŒ‰}  தைல‡ø ேம̇, த·க¿பØ± ெகா”ட 

அழகான ெவ”øைட பØ±‡க¿ப„±Ì…த½. ெத̂வ łக வாசைன»திரவØய·கைள‡ ெகா”³ 

நÏமணமா‡க¿ப„ட சாமர́ அவÃ‡ø வ łச¿ப„ட½. வØ©வவ©ைவ» தைலைமயாக‡ 

ெகா”ட க…த¯வ¯களாÑ́, பாண¯களாÑ́, பாடக¯களாÑ́, Ü‡, யஜு¯ ேவத·கைள 

உ¶சÜ‡ǿ அ…தண¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯களாÑ́, ம̆றவ¯களாÑ́ அவ‰ 

Åகழ¿ப„டா‰. 

பØறø, ø…தியØ‰ பல́ ெபாÌ…திய மக‰ { அ¯ஜுன‰}  இ…திரைன அ¹கி, தன½ 

தைலைய» தைரயØ̇ பதி»½ அவைன வண·கினா‰. அத‰பØறø, இ…திர‰ தன½ 

உÌ”³ பÌ»த கர·களா̇ அவைன { அ¯ஜுனைன}  அைண»½‡ ெகா”டா‰. பØறø 

அவன½ கர»ைத¿ ப̆றிய ச‡ர‰ { இ…திர‰} , ேதவ¯களாÑ́ ÈனŒவ¯களாÑ́ 

வழிபட¿ப³́, ÅனŒதமான தன½ ஆசன»திேலேய ஒÌ பøதிைய‡ ெகா³»½ அவைன 

உ„கார¶ ெச̂தா‰. ஆயØர́ க”¹ைடய ேதவனŒ‰ {இ…திரனŒ‰} க„டைள‡கிண·கி, 
ச‡ரனŒ‰ {இ…திரனŒ‰} ஆசன»தி̇ அம│…த, அளவØடÈ±யாத ச‡தி பைட»த 

பØÌைதயØ‰ மக‰ {அ│ஜுன‰}, இர”டாவ½ இ…திரைன¿ ேபால ஒளŒ│…தா‰. 

பாச»தா̇ உ…த¿ப„ட வØÜ»திரைன‡ ெகா‰றவ‰ { இ…திர‰} , அ¯ஜுனைன¶ சமாதான́ 

ெச̂½, தன½ நÏமணமி‡க கர·களா̇ அவன½ { அ¯ஜுனனŒ‰}  அழகான Èக»ைத» 

ெதா„³¿ பா¯»தா‰. பØறø, வØÜ»திரைன‡ ெகா‰ற ஆயØர́ க”கைளÊைடயவ‰ 

{இ…திர‰}, வ•ராÊத́ பØ±»½ வ³ப„ட தன½ கர»தா̇, வØ̇லி‰ நாணØÕ»½ 

க±னமாகி த·க»¾”கைள¿ ேபால இÌ…த அ│ஜுனனŒ‰ ெபÌ́ கர·கைள» 

த„±‡ ெகா³»½́, ேத̂»½́ பா│»தா‰.¬ÜயைனẾ ச…திரைனẾ ேபால தன½ 

மக‰ தன½ சைபைய அழœ„±யைத‡ க”ட ஆயØர́ க”¹̈ள ேதவ‰ 

{ இ…திர‰} ,©Ì”ட È± ெகா”ட {øடாேகச‰}, தன½ மகைன { அ¯ஜுனைன}  மæ”³́ 

க”³, Å‰னைக»½, மகி̊¶சியா̇ க”கைள அக வØÜ»½ திÌ¿தியைடயாம̇ 

இÌ…தா‰. அவைன { அ¯ஜுனைன}  அதிகமாக¿ பா¯‡க பா¯‡க, ேமÑ́ அவைன 

அதிகமாக¿ பா¯‡க ஆைச¿ப„டா‰. 

ேத̂பØைறயØ‰ பதினா‰காவ½ நா̈ {ச½│»தசியØ̇} ¬ÜயÃ́ ச…திரÃ́ வான»ைத 

அழœ„³வ½ ேபால, ஒேர இÌ‡ைகயØ̇ அம¯…த த…ைதẾ மகÃ́, அ…த¶ சைபயØ‰ 
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அழைக ேமÑ́ œ„±ன¯. ÅனŒதமான ம̆Ḯ ÅனŒதம̆ற இைசயØ̇ நிÅணனான 

½́ÅÌவØ‰ தைலைமயØலான க…த¯வ இைச‡øÕ, இனŒைமயான பாட̇கைள¿ பா±ன¯. 

தாமைர இத̊கைள¿ ேபா‰ற க”கைளÊைடய கி┃ட¶சி {கிÌதாசி}, ேமனைக, ர́ைப, 

Ç│வசி»தி, ©வய́பØரபா, ஊ│வசி, மி̨ரேகசி, த”டெகௗ┃, வÍதினŒ, ேகாபாலி, 
சஹஜ‰யா, ǿபேயாணØ, பØரஜாகைர, சி»திரேசனா, சி»திரேலகா, சைஹ, 

ம½ர̨வனாஆகியவ¯கÓ́, ஆயØர‡கண‡கன ம̆றவ¯கÓ́, க³…தவ́ பயØ‰ற 

மனŒத¯களŒ‰ இதய·கைள மகி̊வØ‡ǿ பணØயØ̇ ஈ³ப„³ நடனமா±‡ 

ெகா”±Ì…தன¯. ெமலி…த இைடகÓ́, ெபÌ»த அழகான இைடகÓ́ ெகா”³, பல 

பÜமாண·க̈ கா„±, த·க̈ பÌ»த மா¯Åகைள அைச»½, த·க̈ பா¯ைவகைள¶ 

©ழலவØ„³, பா│ைவயாள│களŒ‰ இதய·கைளẾ, எ”ண·கைளẾ, 

மன·கைளẾ ெகா̈ைள ெகா̈Ó́ கவ│¶சிைய ெவளŒ¿ப³»தினா│க̈. 
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(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுன‰ சேகாதர│கைள நிைன»½ கவைல ெகா̈த̇; இ…திர‰ அ│ஜுனைன 

இைசẾ நடனÈ́ க̆Ï‡ ெகா̈ள¶ ெசா̇லி சி»திரேசனைன ந”பனாக‡ 

ெகா³»த̇; அ│ஜுன‰ சி»திரேசனனŒட́ இைசẾ நடனÈ́ க̆ற̇; 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ேதவ¯கÓ́, 

க…த¯வ¯கÓ́, இ…திரனŒ‰ வØÌ¿ப·கைள 

உண¯…½, அ̆Åதமான ஆ│கியாைவ» தயா│ 

ெச̂½, பØÌைதயØ‰ மகÃ‡ø {அ│ஜுனÃ‡ø} 

அவசரமாக ம┃யாைத ெசÑ»தின│. அவனŒ‰ 

{ அ¯ஜுனனŒ‰}  கா̇கைளẾ Èக»ைதẾ கÕவ 

நł̄  ெகா³»½, அ…த இளவரசைன { அ¯ஜுனைன} , 

இ…திரனŒ‰ அர”மைன‡ø̈ அைழ»½¶ 

ெச‰றன¯. இ¿ப± வழிபட¿ப„டஜி̋¹ 

{அ│ஜுன‰}, ெதாட¯…½ தன½ த…ைதயØ‰ 

{ இ…திரனŒ‰}  வசி¿பØட»தி̇ வாழ 

ஆர́பØ»தா‰. ெத̂வ łக ஆÊத·கைள¿ 

ெபÏவத̆காக×́, அ…த ஆÊத·கைள» திÌ́ப 

அைழ‡ǿ வØ»ைதைய‡ க̆Ï‡ 

ெகா̈வத̆காக×́ பா”³வØ‰ மக‰ 

{அ│ஜுன‰} அ·ேகேய ெதாட│…½ இÌ…தா‰. பØறø, ச‡ரனŒ‰ { இ…திரனŒ‰}  ைககளா̇ 

அவÃ‡ø¿ { இ…திரÃ‡ø¿}  பØ±»தமான வ•ராÊத»ைதẾ ம̆ற பய·கரமான 

க¯ஜைன ெகா”ட, ேமக»தி‰ ேதா̆ற»ைதẾ, (நடனமா³́) மயØ̇களŒ‰ 

ேதா̆ற»ைதẾ ெகா”³ அறிய‡œ±ய வØ”¹லகி‰ மி‰னைல¿ ேபா‰ற பØற 

ஆÊத·கைளẾ ெப̆றா‰. அ¿ப± ஆÊத·கைள அைட…த பா”³வØ‰ மக‰ 

{ அ¯ஜுன‰} , தன½ சேகாதர¯கைள நிைன×œ¯…தா‰. இÌ¿பØÃ́, இ…திரனŒ‰ 

க„டைளயØ‰ ேப┃̇, வசதிÊடÃ́ ஆட́பர»½டÃ́ ÈÕைமயாக ஐ…½ 

வÌட·க̈ ெசா│‡க»தி̇ வா̊…தா‰. 

அ¯ஜுன‰ ஆÊத·கைள¿ ெப̆ற சில கால·கÓ‡ø¿ பØறø, தø…த ேநர»தி̇ இ…திர‰, 

"ஓ ø…தியØ‰ மகேன { அ¯ஜுனா} ,சி»திரேசனனŒட́ இÌ…½ இைசையẾ 

ஆட̆கைலையẾ க̆Ï‡ ெகா̈. இைச‡கÌவØகளா̇ இைச‡க¿ப³́ த̆ேபாைதய 

ேதவேலாக இைச, மனŒத¯களŒ‰ உலகி̇ இ̇ைல. ஓ ø…தியØ‰ மகேன, அ½ உன‡ø 

ந‰ைமைய» தÌ́. பØறø Åர…தர‰{இ…திர‰}, சி»திரேசனைன அ│ஜுனÃ‡ø 

ந”பனாக‡ ெகா³»தா‰. அ…த¿ பØÌைதயØ‰ மக‰ { ø…தியØ‰ மக‰ அ¯ஜுன‰}  

சி»திரேசனÃட‰ அைமதியாக×́ மகி̊¶சியாக×́ வா̊…தா‰. அவÃட‰ இÌ…த 

கால»தி̇ சி»திரேசன‰ அ│ஜுனÃ‡ø øரலிைசẾ, கÌவØ {வா»திய} இைசẾ, 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நடனÈ́ க̆Ï‡ ெகா³»தா‰. ஆனா̇ ©Ï©Ï¿பான அ¯ஜுன‰, ©வலனŒ‰ மகனான 

சøனŒயØ‰ நியாயம̆ற வØைளயா„ைட நிைன×œ¯…½, ேகாப»½ட‰ ½¶சாசனைனẾ 

அவன½ மரண»ைதẾ நிைன»½¿ பா¯»½ மன அைமதியØ‰றிேய இÌ…தா‰. 

இÌ¿பØÃ́, சி»திரேசனÃடனான அவன½ ந„Å ÈÕைமயாக‡ கனŒ…½, ஒ¿பØலா 

நடன»ைதẾ, க…த¯வ¯களா̇ இைச‡க¿ப³́ இைசையẾ அ¯ஜன‰ க̆Ï‡ 

ெகா”டா‰. பல வைக¿ப„ட நடன·கைளẾ, வØ»தியாசமான வைககளŒலான øரலிைச 

ம̆Ḯ கÌவØயØைசகைளẾ க̆Ï‡ ெகா”ட அ…த எதிÜ வ łர¯கைள‡ 

ெகா̇பவ‰ {அ│ஜுன‰}, தன½ சேகாதர│கைளẾ, தா̂ ø…திையẾ நிைன»½¿ 

பா│»½ மன அைமதி ெப̆றானŒ̇ைல. 
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ெப”©க»திÑ́ வ̇லவனாக ேவ”³́ - வனப│வ́ பøதி 45 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுன‰ ஊ│வசிைய¿ பா│»தைத‡ க”ட இ…திர‰, சி»திரேசனைன அைழ»½ 

ஊ│வசியØட́ ெச‰Ï தன½ ெச̂திைய¶ ெசா̇ÑமாÏ ெசா‰ன½; சி»திரேசன‰ 

ஊ│வசியØட́ ெச‰Ï அ│ஜுனைன¿ Åக̊…½ ெசா̇லி, அ│ஜுனனŒட́ ஊ│வசி ெச̇ல 

ேவ”³́ எ‰Ï உைர¿ப½; ஊ│வசி தா‰ ஏ̆கனேவ அ│ஜுன‰ ேம̇ ேமாக»தி̇ 

இÌ¿பதாக» ெத┃வØ¿ப½… 

 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "ஒÌநா̈, அ│ஜுனனŒ‰ *பா│ைவ ஊ│வசியØ‰ ேம̇ 

வØÕ…தைத‡ க”ட வாசவ‰ { இ…திர‰} , சி»திரேசனைன { அ¯ஜுனனŒ‰ க…த¯வ 

ந”ப‰}  தனŒைமயØ̇அைழ»½, "ஓ க…த¯வ ம‰னா, நா‰ திÌ¿தியைட…ேத‰; 

அ¿சர̨களŒ̇ Èத‰ைமயான ஊ¯வசியØட́ என½ ¾½வனாக¶ ெச‰Ï, மனŒத¯களŒ̇ 

Åலியான ப̇øணÃ‡காக {அ│ஜுனÃ‡காக} அவைள {ஊ│வசிைய‡} கா»திÌ‡க¶ 

ெச̂. அவளŒட́, { ஊ¯வசியØட́}  "என½ { இ…திர‰}  பயØ̆சியØ‰ Éல́ அ¯ஜுன‰ 

அைன»½ ஆÊத·கைளẾ, ம̆ற கைலகைளẾ க̆Ï‡ ெகா”³, எ̇ேலாராÑ́ 

ெகா”டாட¿ப„³ இÌ‡கிறா‰. அவைன {அ│ஜுனைன} ெப”களŒ‰ ½ைணைய‡ 

ெகா̈Ó́ கைலைய அறி…தவனாக×́ நł ஆ‡க ேவ”³́" எ‰ற என½ { இ…திர‰}  

வா¯»ைதகைள¶ ெசா̇"  எ‰றா‰ { இ…திர‰} . 

இ…திரனா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட க…த¯வ ம‰ன‰ { சி»திரேசன‰} , அ…த வாசவனŒ‰ 

{ இ…திரனŒ‰}  க„டைள‡ø‡ கீ̊¿ப±…½, வØைரவாக அ¿சர̨களŒ̇ Èத‰ைமயான 

ஊ¯வசியØட́ ெச‰றா‰. அவைன‡ க”ட½́, அவன½ அைடயாள»ைத‡ க”³ 
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ெகா”³, அவÃ‡ø மகி̊¶சிÊ”டாவ½ ேபால அவைன வரேவ̆க×́ வண·க×́ 

ெச̂தா̈. தா‰ வசதியாக அம¯…த½́ அவ‰ { க…த¯வ ம‰னனான சி»திரேசன‰} , 

ெம̇லி Å‰னைகÊட‰, வசதியாக அம¯…திÌ…த ஊ│வசியØட́, "ஓ அழகான இைட 

ெகா”டவேள, உ‰னŒட́ ஒÌ உதவØைய‡ ேக„ǿ ெசா│‡க»தி‰ ஒேர தைலவ‰ 

{இ…திர‰} அÃ¿பØேய நா‰ இ·ø வ…திÌ‡கிேற‰. 

 

பØற¿பØலிÌ…ேத த‰Ã̈ இÌ‡ǿ பல அற·கÓ‡காக×́, தன½ அÌÓ‡காக×́, 

நட»ைத‡காக×́, அழø‡காக×́, ேநா‰ÅகÓ‡காக×́, ©ய‡க„³ பா³கÓ‡காக×́, 

பல́ ம̆Ḯ வ łர»தி̆காக×́ ேதவ¯க̈ ம̆Ḯ மனŒத¯க̈ ம»தியØ̇ 

அறிய¿ப„டவÃ́, அற́சா¯…தவ¯களா̇ மதி‡க¿ப„³ எ¿ேபா½́ தயாரான 

ெசா̇நய»½டÃ́, அறி×ஜłவØயாக×́, அ̆Åதமான ச‡திÊடÃ́, ம‰னŒ‡ǿ 

த‰ைமÊடÃ́, எ…த வØதமான கைறẾ படாமÑ́, நா‰ø ேவத·கைளẾ, அத‰ 

கிைளகைளẾ, உபநிஷ»½கைளẾ, Åராண·கைளẾ க̆Ï, øÌ×‡ø அ¯¿பணØ¿Åட‰ 

இÌ¿பவÃ́, அறிவா̆றலி‰ எ„³ ப”Åகைள‡ ெகா”டவÃ́, 

தன½ ½ற×, திற‰, Éல́ { பØற¿பØட́} , வய½ ஆகியவ̆ைற‡ ெகா”³, 

ேதவேலாக»ைத மஹாவ» {இ…திர‰} ேபா‰Ï தனŒயாகேவ கா‡க இய‰றவÃ́, 

த̆ெபÌைம ேபசாதவÃ́, அைனவÌ‡ǿ தø…த மÜயாைத ெகா³¿பவÃ́, À„பமான 

சிÏ ெபாÌைளẾ ெபÜதாக ெமா»தமாக¿ பா¯¿பவÃ́, இனŒைமயான ேப¶© 

ெகா”டவÃ́, வØதவØத வØதமான உண× ம̆Ḯ பான·கைள ந”ப¯கÓ‡ǿ, 

த‰ைன ந́பØ இÌ¿பவ¯கÓ‡ǿ ெகா³¿பவÃ́, உ”ைமÊ̈ளவÃ́, அைனவராÑ́ 

வழிபட¿ப³பவÃ́, நா நலமி‡கவÃ́, அழகானவÃ́, க¯வம̆றவÃ́, தன‡ø 

அ¯¿பணØ¿Åட‰ இÌ¿பவ¯களŒட́ அ‰Åட‰ இÌ¿பவÃ́, பØரப‚ச»தி̆ேக திÌ¿தியாக 

இÌ…½ அைனவராÑ́ வØÌ́ப¿ப³பவÃ́, ச»திய»தி̇ உÏதிÊட‰ இÌ¿பவÃ́, 

மேக…திரÃ‡ǿ { இ…திரÃ‡ǿ} , வÌணÃ‡ǿ எ̇லாவØத»திÑ́ சமமான 

அ¯ஜுனைன நł அறிவா̂. ஓ ஊ¯வசி, அ…த வ łர‰ ெசா¯‡க»தி‰ இ‰ப·கைள¶ 

©ைவ¿பத̆காக உÌவா‡க¿ப„டவ‰ எ‰பைத அறி…½ெகா̈. இ…திரனŒ‰ க„டைளயØ‰ 

ேப┃̇ அவ‰ {அ│ஜுன‰} இ‰Ï உன½ பாத»ைத அைடய„³́. ஓ 

இனŒைமயானவேள, அ│ஜுன‰ உ‰ ப‡கமாக¶ சா̂…திÌ¿பதா̇, இைத¶ ெச̂" 

எ‰றா‰ {சி»திரேசன‰}. 

இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட½́ கள·கம̆ற øண́ ெகா”ட ஊ¯வசி Å‰னைக ெகா”ட 

Èக»½ட‰ அ…த க…த¯வனŒ‰ { சி»திரேசனனŒ‰}  வா¯»ைதகைள உய¯…த 

மÜயாைதÊட‰ ெப̆Ï, மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰, "மனŒத¯கைள அல·கÜ‡க 

ேவ”±ய அற·கைள, அைவ உ́மா̇ ெசா̇ல¿ப„ட ேபா½ { அ¯ஜுனைன வ¯ணØ»த½}  

ேக„ேட‰. யா¯ இ¿ப±¿ப„ட அற·கைள‡ ெகா”±Ì…தாÑ́, நா‰ அவ¯கÓ‡ø என½ 

ஆதரைவ அளŒ¿ேப‰. பØறø, நா‰ ஏ‰ அ│ஜுனைன என½ காதலனாக‡ 

ெகா̈ள‡œடா½? இ…திரனŒ‰ உ»தரவØனாÑ́, உ́மிட́ நா‰ ெகா”³̈ள 

ந„பØனாÑ́, ப̇øணனŒ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  எ”ணØலட·கா ந̆øண·களாÑ́ 

ஈ¯‡க¿ப„³, நா‰ ஏ̆கனேவ காம ேதவனŒ‰ 

ஆÓைக‡ø„ப„±Ì‡கிேற‰. ஆைகயா̇, நł வØÌ́பØய இட»தி̆ø ெச̇. நா‰ 

மகி̊¶சியாக அ│ஜுனனŒட́ ெச̇ேவ‰"எ‰றா̈ {ஊ│வசி}. 
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ஊ│வசி எÃ́ அழø ேதவைத! - வனப│வ́ பøதி 46அ 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுனைன‡ காண நட…½ ெச‰ற ஊ│வசியØ‰ அழø øறி»த வ│ணைன… 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "இ¿ப± தன½ 

காÜய»தி̇ ெவ̆றியைட…த க…த¯வைன 

வழியÃ¿பØயஒளŒÌ́ Å‰னைகÊைடய ஊ│வசி, 
ப̇øணைன {அ│ஜுனைன} அைடẾ 

வØÌ¿ப»தா̇, நłரா±னா̈ { øளŒ»தா̈} . த‰ைன¶ 

©»திகÜ»½‡ ெகா”ட அவ̈ { ஊ¯வசி} , அழகிய 

ஆபரண·களாÑ́, ெத̂வ łக மண́ ெகா”ட 

மாைலகளாÑ́ த‰ைன அல·கÜ»½‡ 

ெகா”டா̈.அ│ஜுனனŒ‰ அழைக‡ க”³, காம 

ேதவனா̇ உ…த¿ப„ட அவள½ இதய́ 

ம‰மதனŒ‰ அ́Åகளா̇ மæ”³́ மæ”³́ 

ைத‡க¿ப„ட½.  மன́ ÈÕவ½́ அ¯ஜுனைன 

நிைற»½, ெத̂வ łக ேபா¯ைவக̈ ேபா¯»த¿ப„ட 

அகலமான அ̆Åதமான ப³‡ைகயØ̇ அவÃட‰ 

{ அ¯ஜுனÃட‰}  மானசீகமாக வØைளயா±னா̈.  

மாைல ச…தி ஆ̊…½ ச…திர‰ உதி»த ேபா½, உய¯…த இைட ெகா”ட அ…த அ¿ரச̨ 

அ¯ஜுனனŒ‰ மாளŒைக‡ø‡ கிள́பØனா̈. அேத மனநிைலÊட‰, தன½ மிÌ½வான, 

ெம‰ைமயான, நł”ட œ…தலி̇ மல¯‡øைலகைள» தÜ»½ இய̇Å‡ø மி‡க அழகான 

ேதா̆றÈைடயவளானா̈. தன½ அழø ம̆Ḯ அÌளாÑ́, தன½ ÅÌவ·களŒ‰ 

அழகான அைசவாÑ́, தன½ ெம‰ைமயான { ேப¶©}  ஒலிகளாÑ́, ச…திரைன¿ ேபா‰ற 

தன½ Èக»தாÑ́, அவ̈ { ஊ¯வசி} நிலவØ‰ அழø‡ø சவா̇ வØ„³ நட…½ ெச̇வ½ 

ேபால» ேதா‰றிய½. 

அவ̈ { ஊ¯வசி}  அ¿ப± È‰ேனறி¶ ெச̇ைகயØ̇, த·க ஆர·களாÑ́, ெத̂வ łக» 

ைதல·களாÑ́, நÏமண¶ ச…தன»தாÑ́ அல·கÜ‡க¿ப„ட அவளŒ‰ {ஊ│வசியØ‰} 

பÌ»த œ│ைமயான மா│Åக̈ ந³·க»ெதாட·கின {அைச…தன [ஆ·கில»தி̇ began 

to tremble எ‰ேற இÌ‡கிற½]}. அவÓைடய மா¯ÅகளŒ‰ கன»தா̇, அவ̈ ஒ¸ெவாÌ 

அ± எ³»½ ைவ‡ǿேபா½́ È‰ேனா‡கி øனŒவ½ ேபால, É‰Ï ம±¿ÅகÓட‰ 

œ±ய தன½ மிக அழகான இைடைய வைள»தா̈. காமேதவனŒ‰ அழகிய 

உைறவØடமான, கள·கம̆ற வ±வ́ ெகா”ட அவள½ இ³¿Å,த·க¶ச·கிலிகளாÑ́, 

ெமலிதான ஆைடயாÑ́ அல·கÜ‡க¿ப„³ ½றவØகளŒ‰ ½ற× நிைலைய அைச»½¿ 

பா│‡ǿ ச‡திÊட‰ மைலயØ‰ கீ̊¿பøதிைய¿ ேபால அக‰Ḯ உய¯…½́ பÌ»½́ 

உÌ”ைடயாக மிக×́ அழகாக இÌ…த½. அழகிய மைற…த க¹‡கா̇கÓ́, 

த„ைடயான உ̈ள·காÑ́, தாமிர நிற»தி̇ நł”ட சிவ…த க„ைடவØரÑ́, ஆைமயØ‰ 

È½ைக¿ ேபா‰ற வைள…½ உய¯…த øதிகாÑ́ ெகா”ட அவள½ பாத́, மணØகளாÑ́ 
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ஆபரண·களாÑ́ { சல·ைககளாÑ́}  அல·கÜ‡க¿ப„³, மிக×́ அழகான ேதா̆ற́ 

ெகா”±Ì…த½. 

அவ̈ {ஊ¯வசி}  உ„ெகா”±Ì…த சிறிதள× ம½வா̇ ெகா”ட 

மய‡க»½டÃ́, ஆைசயØ‰ உ̆சாக»திÑ́, ப̇ேவÏ அ¹øÈைறகளா̇ நக¯…½, 

மகி̊¶சியான உண¯ைவ ெவளŒ¿ப³»தி ெச‰ற அவ̈ { ஊ¯வசி}  வழ‡க»ைதவØட அதிக 

அழகான ேதா̆ற́ ெகா”டவளாக» ெதÜ…தா̈. எ‰னதா‰ ெசா¯‡க́ அ̆Åதமான பல 

ெபாÌ„களா̇ நிைற…திÌ…தாÑ́, இ¿ப± ஊ¯வசி நட…½ ெச̇வைத‡ க”ட 

சி»த¯கÓ́, சாரண¯கÓ́, க…த¯வ¯கÓ́, த·க̈ க”க̈ க”ட அைன»ைத‡ 

கா„±Ñ́ அவ̈தா‰ அழø எ‰Ï கÌதின¯.அவள½ உடலி‰ ேம̇பாக»தி̇ ேமக 

நிற́ ெகா”ட ெம̇லிய ½ணØைய அணØ…திÌ…தா̈. அதனா̇, அவ̈ ஆகாய»தி̇ 

நிைற…த ேமக»திர̈, ச…திரனŒ‰ ஒளŒைய¿ பØரதிபலி¿பைத¿ ேபால அழகாக இÌ…தா̈. 

கா̆Ï ேவக மேனா ேவக»½ட‰ ெச‰ற அ…த ஒளŒÌ́ Å‰னைக‡ø¶ ெசா…த‡காÜ 

{ ஊ¯வசி} , பா”³வØ‰ மகனான ப̇øணனŒ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  மாளŒைகைய வØைரவØ̇ 

அைட…தா̈. 
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அலியாவா̂ எ‰Ï சபØ»தா̈ ஊ│வசி! - வனப│வ́ பøதி 46ஆ 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

சி»திரேசன‰ ெசா̇ேக„³ அ│ஜுனனŒட́ ெச‰Ï தன½ வØÌ¿ப»ைத ஊ│வசி 
உைர»த̇; க”கைளẾ கா½கைளẾ É±‡ ெகா”ட அ│ஜுன‰ ஊ│வசிைய» 

தாயாக‡ கÌ½வதாக பதிÑைர»த̇; அ¿சர̨களŒ‰ நிைலைய ஊ│வசி எ³»½¶ 

ெசா̇ல̇; அ│ஜுன‰ மæ”³́ மÏ»த̇; ஊ│வசி அ│ஜுனைன¶ சபØ»த̇; 

இ‡கா┃ய·கைள அறி…த இ…திர‰ அ│ஜுனÃ‡ø¶ சமாதான́ ெசா̇ல̇.... 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா│"ஓ மனŒத│களŒ̇ 

சிற…தவேன {ஜனேமஜயா}, அழகான க”கைள‡ 

ெகா”ட ஊ¯வசி, அ¯ஜுனÃைடய மாளŒைக வாயØைல 

அைட…½, வாயØ̇கா¿ேபானŒட́ சில வா¯»ைதகைள¶ 

ெசா̇லி அÃ¿பØனா̈. (உ»தர× கிைட»த½́), அவ̈ 

{ ஊ¯வசி}  வØைரவாக அ…த பØரகாசமான, அழகான 

அர”மைன‡ø̈ Àைழ…தா̈. ஆனா̇, ஓ 

ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, அவைள» தன½ மாளŒைகயØ̇ 

இர× ேநர»தி̇ பா¯»த அ¯ஜுன‰, இதய»தி̇ 

பய»தா̇ பı±‡க¿ப„³, அவைள உÜய மÜயாைதÊட‰ 

அைழ‡க ெவளŒேய வ…தா‰. வØைரவØ̇ அவைள‡ 

க”ட பØÌைதயØ‰ மக‰ {அ│ஜுன‰}, அட‡க»தா̇ 

{Modesty} தன½ க”கைள É±‡ெகா”டா‰. அவைள 

{ ஊ¯வசிைய}  வண·கிய அவ‰ { அ¯ஜுன‰} , த‰ைன 

வØட உய¯…த ஒÌவÜட́ { øÌைவ¿ ேபா‰ற 

É»தவÌ‡ø}  ெச̂Ế வழிபா„ைட அ…த அ¿சரஸு‡ø¶ { ஊ¯வசி‡ø¶}  ெச̂தா‰. 

பØறø, அ¯ஜுன‰, "ஓ அ¿சர̨களŒ̇ Èத‰ைமயானவேள, நா‰ என½ சிர́ தா̊»தி 
உ‰ைன வண·øகிேற‰. ஓ ம·ைகேய, உ‰ க„டைளகைள நł என‡ø» 

ெதÜய¿ப³»½. நா‰ உன½ பணØயா̈ {அ±ைம} ேபால உன‡ø‡ கா»திÌ¿ேப‰" 

எ‰றா‰ {அ│ஜுன‰} 

 

ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "ப̇øணனŒ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  இ…த வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„ட ஊ¯வசி, தன½ உண¯¶சிகைள இழ…தா̈. வØைரவØ̇ அவ̈ {ஊ│வசி}, 
அ│ஜுனனŒட́, க…த│வனான சி»திரேசனÃ‡ǿ தன‡ǿ நைடெப̆ற உைரயாடைல 

எ³»½ைர»தா̈. ேமÑ́ அவ̈ { ஊ¯வசி} , "ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேர { அ¯ஜுனேர} , 

சி»திரேசனÃ‡ǿ என‡ǿ இைடயØ̇ நைடெப̆ற உைரயாடைலẾ, நா‰ ஏ‰ இ·ø 

வ…ேத‰ எ‰பைதẾ ெசா̇கிேற‰. நł̄  இ·ø வ…த½́, ஓ அ¯ஜுனேர, மேக…திர‰ 

{இ…திர‰} ஒÌ ெப┃ய அழகான சைபைய‡ க„±னா│. அதி̇ ேதவேலாக வØழா‡க̈ 

அைன»½́ நைடெபḮ. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேர { அ¯ஜுனேர} , அ…த சைப‡ø, 
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Ì»திர¯கÓ́, ஆதி»திய¯கÓ́, அ©வØனŒகÓ́ வ©‡கÓ́ வ…தன¯. அ·ேக பல ெபÌ́ 

ÈனŒவ¯கÓ́, அரசÈனŒகÓ́, சி»த¯கÓ́, சாரண¯கÓ́, யfl¯கÓ́, ெபÌ́ 

நாக¯கÓ́ œட வ…தன¯. ஓ அக‰ற க”க̈ உைடயவேர { அ¯ஜுனேர} , ¬ÜயைனẾ 

ச…திரைனẾ ேபா‰ற பØரகாசமி‡க அ…த¶ சைபயØ‰ உÏ¿பØன¯‡ள அைனவÌ́ 

அவரவ¯ தøதி‡ேக̆றப±Ế, மÜயாைத‡ேக̆றப±Ế, வ łர»தி̆ø ஏ̆றா̆ப±Ế 

ஆசன·களŒ̇ அம¯…தன¯. ஓ ச‡ரனŒ‰ மகேன { அ¯ஜுனேர} , க…த¯வ¯க̈ வ łைண மæ„± 

ெத̂வ łக இைசÊட‰ œ±ய அழகான பாட̇கைள¿ பா±ன¯. ஓ øÌ øல»ைத» 

தைழ‡க¶ ெச̂பவேர {அ│ஜுனேர}, È‡கியமான ேதவைதக̈ { அ¿சர̨க̈}  

அைனவÌ́ அ·ேக நடனமா±ன¯. 

பØறøதா‰, ஓ பØÌைதயØ‰ மகேன { ø…தியØ‰ மகேன அ¯ஜுனேர} , நł│ உம½ நிைல»த 

பா│ைவைய எ‰ ேம̇ ெசÑ»தின ł│. ேதவ¯களŒ‰ சைப È±…த½́, உம½ த…ைதயா̇ 

க„டைளயØட¿ப„ட ேதவ¯க̈ அைனவÌ́ அவ¯கள½ ெசா…த இட·கÓ‡ø» திÌ́பØ¶ 

ெச‰றன¯. È‡கியமான ேதவைதகÓ́ { அ¿சர̨கÓ́}  த·க̈ வசி¿பØட·கÓ‡ø» 

திÌ́பØன¯. ம̆றவ¯கÓ́ œட, ஓ எதிÜகைள‡ ெகா̇பவேர { அ¯ஜுனேர} , உம½ 

த…ைதயØ‰ { இ…திரனŒ‰}  க„டைள‡கிண·கி அவÜட́ வØைடெப̆Ï ெச‰றன¯. 

அத‰பØறøதா‰, ச‡ரனா̇ { இ…திரனா̇}  அÃ¿ப¿ப„ட சி»திரேசன‰ என½ 

வசி¿பØட»தி̆ø வ…தா¯. ஓ தாமைர இத̊கைள¿ ேபா‰ற க”கைள உைடயவேர, அவ¯ 

{ சி»திரேசன‰} , எ‰னŒட́, "ஓ அழகான நிற́ ெகா”டவேள, நா‰ ேதவ¯க̈ 

தைலவனா̇ { இ…திரனா̇}  அÃ¿ப¿ப„ேட‰. மேக…திரÃ‡ǿ { இ…திரÃ‡ǿ} , 

என‡ǿ, உன‡ǿ ஏ̆Åைடய வைகயØ̇ ஒÌ காÜய»ைத¶ ெச̂. ஓ அழகான இைட 

ெகா”டவேள, ேபா│‡கள»தி̇ ச‡ரைன¿ {இ…திரைன¿} ேபா‰ற வ łரÃ́, எ¿ேபா½́ 

ெபÌ…த‰ைம ெகா”டவÃமான அ│ஜுனைன» திÌ¿தி ெச̂ய Èய̆சி 
ெச̂" எ‰றா¯. இைவேய அவ¯ ெசா‰ன வா¯»ைதகளாǿ. இ¿ப±ேய, ஓ 

பாவ·கள̆றவேர { அ¯ஜுனேர} , அவராÑ́ { சி»திரேசனராÑ́} , உம½ த…ைதயாÑ́ 

க„டைளயØட¿ப„³, ஓ எதிÜகைள‡ ெகா̇பவேர { அ¯ஜுனேர} , உம‡காக‡ 

கா»திÌ¿பத̆காக, நா‰ உ́மிட́ வ…திÌ‡கிேற‰. உம½ ந̆øண·க̈ என½ 

இதய»ைத‡ கவ¯…தன. அதனா̇ நா‰ ஏ̆கனேவ காம ேதவனŒ‰ ஆÓைக‡ø̈ 

வØÕ…½வØ„ேட‰. ஓ வ łரேர, நா‰ அைத எ¿ேபா½́ ேபணØ‡ கா¿ேப‰. அ½ என½ 

வØÌ¿பÈ́ œட"  எ‰றா̈ { ஊ¯வசி} . 

 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "இ¶¬ழலி̇ ெசா¯‡க»திலிÌ…தேபா½, அ¯ஜுன‰ 

அவள½ {ஊ│வசியØ‰} அÕ»தமான ேப¶சா̇ நாணÈ̆றா‰. தன½ கா½கைள» தன½ 

ைககளா̇ É±‡ ெகா”ட அவ‰ { அ¯ஜுன‰} , "ஓ அÌள¿ப„ட ம·ைகேய 

{ ஊ¯வசிேய} , நł எ‰னŒட́ இ¿ப±¿ ேப©கிறாேய! என½ ேக„ǿ உண¯×‡ø ஐேயா. ஓ 

அழகிய Èக́ ெகா”டவேள, என½ மதி¿பı„±‰ ப± நł எ‰ைனவØட உய¯…தவÜ‰  

மைனவØ‡ø¶ wi f e of a superi or{    }  சமமானவளாவா̂. நł என‡ø ந̆ேபÏெப̆ற ø…திைய 

{தாைய¿} ேபா‰றவÓ́, இ·கிÌ‡ǿ இ…திரனŒ‰ ராணØயான ச¶சிைய¿ 

ேபா‰றவÓமாவா̂.இ½ேவ என½ வØÌ¿ப́. நா‰ அைத எ¿ேபா½́ ேபணØ‡ கா¿ேப‰. 

ஓ ம·களமானவேள, இதி̇ ச…ேதகேம கிைடயா½. ஓ அÌள¿ப„டவேள, நா‰ உ‰ைன 

நிைல»த பா│ைவÊட‰ பா│»த½ உ”ைமதா‰. ஆனா̇ அத̆ø‡ காரண́ 

இÌ‡கிற½. ஓ ஒளŒÌ́ Å‰னைகÊைடயவேள, நா‰ அைத உன‡ø உ”ைமயாக¶ 

ெசா̇ேவ‰. "பளபள‡ǿ ம·ைகயான இவ̈ ெகௗரவ øல»தி‰ தாயாக இÌ¿பா̈" 
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எ‰Ï மனதினŒ̇ நிைன»ேத, மகி̊¶சிÊட‰ க”கைள அகல வØ┃»½ உ‰ைன 

நிைல»த பா│ைவ ெகா”³ பா│»ேத‰. ஓ அÌள¿ப„ட ேதவைதேய { அ¿சரேஸ} , நł 
என½ øல»தி‰ தாயாக இÌ…½, எ‰ைனவØட ேம‰ைமயானவ¯கÓ‡ǿ 

ேம‰ைமயானவளாக இÌ¿பதா̇, நł எ‰ைன‡ கÌதி ம̆ற உண¯×கைள வள¯¿ப½ 

தகா½"  எ‰றா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

அ¯ஜுனனŒ‰ இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ஊ¯வசி, "ேதவ¯க̈ தைலவனŒ‰ மகேன 

{ அ¯ஜுனேர} , அ¿சர̨களான நா·க̈ ©த…திரமானவ│க̈, ேத│× ெச̂வதி̇ 

க„³¿பா±̇லாதவ│க̈. ஆைகயா̇, நł̄  எ‰ைன உம‡ø ேம‰ைமயானவளாக 

மதி¿பØ³வ½ தகா½. ÅÌ øல»தி‰ மக‰க̈ ேபர│க̈ ஆகிய அைனவÌ́, த·க̈ 

தவ» தøதிகளŒ‰ ெதாட│¶சியாக இ·ேக வ…½ எ·கÓட‰ 

வØைளயா³வா│க̈. அதனா̇ அவ¯க̈ எ…த¿ பாவÈ́ அைடவதி̇ைல. ஆைகயா̇, ஓ 

வ łரேர, உம½ க”±¿ைப‡ øைற»½‡ ெகா̈Ó́. எ‰ைன ெவளŒேய அÃ¿Åவ½ 

உம‡ø» தகா½. நா‰ ஆைசயா̇ எ┃…½ ெகா”±Ì‡கிேற‰. நா‰ உம‡ø எ‰ைன 

அ¯¿பணØ»திÌ‡கிேற‰. ஓ தø…த மÜயாைத அளŒ¿பவேர { அ¯ஜுனேர} , எ‰ைன ஏ̆Ï‡ 

ெகா̈Ó́"  எ‰Ï பதிÑைர»தா̈ { ஊ¯வசி} . 

அ│ஜுன‰, "ஓ ©»தமான‡ கள·கம̆ற øண́ ெகா”ட அழகான ம·ைகேய 

{ ஊ¯வசிேய} , ேக̈. நா‰ உன‡ø உ”ைமைய¶ ெசா̇கிேற‰. நா‰ø திைசகÓ́, 

அத̆ø øÏ‡காக உ̈ள திைசகÓ́ { எ„³ தி‡øகÓ́} , ஏ‰ ேதவ¯கÓ́ œட 

ேக„க„³́. ஓ பாவம̆றவேள, என‡ø ø…தி, மா»┃, ச¶சி ஆகிேயா│ எ¿ப±ேயா, அேத 

ேபால நłẾ என½ øல»தி‰ தாேய. என½ மÜயாைத‡ø உÜயவேள, நா‰ உன‡ø» 

தைலவண·கி, உன½ பாத·களŒ̇ ெந³‚சா” கிைடயாக வØÕ…½ ேக„³‡ 

ெகா̈கிேற‰. ஓ அழகான நிற́ ெகா”டவேள, திÌ́பØ¶ ெச̇. நł என½ ெசா…த» 

தாைய¿ ேபால எ‰னா̇ வழிபட»தø…தவ̈. நł எ‰ைன மகைன¿ ேபால¿ 

பா½கா¿பேத உன‡ø» தǿ" எ‰Ï மÏெமாழி œறினா‰. 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "பா¯»தனா̇ { அ¯ஜுனனா̇} , இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட ஊ│வசி, ேகாப»தா̇ தன½ உண│×கைள இழ…தா̈. அவ̈ { ஊ¯வசி} , 

ேகாப»தா̇ ந³·கி, தன½ ÅÌவ·கைள¶ ©Ì‡கி, அ¯ஜுனைன¿ பா¯»½, "ஒÌ ெப”, 

உம½ த…ைதயØ‰ உ»தரவØ‰ ேப┃Ñ́, அவள½ ெசா…த வØÌ¿ப»தி‰ ேப┃Ñ́, 

உம½ மாளŒைக‡ø வ…திÌ‡கிறா̈.காமனŒ‰ கைணகளா̇ ½ைள‡க¿ப„ட அ…த¿ 

ெப”ைண நł│ அவமதி»½ வØ„²│. ஆைகயா̇, ஓ பா│»தேர {அ│ஜுனேர}, நł│ 

உம½ ஆ”ைமைய {ஆ” த‰ைமைய} இழ…½, இழி…த அலியாகி, மகளŒÌ‡ø 

ம»தியØ̇ ஆட̆கைலஞராக உம½ ெபாÕைத‡ கழி¿பı│" எ‰Ï சபØ»தா̈ { ஊ¯வசி} . 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "இ¿ப± அ¯ஜுனைன¶ சபØ»த ஊ¯வசியØ‰ உத³க̈ அத‰ 

பØ‰Ǻ ந³·கியப±ேய இÌ…தன. அவ̈ { ஊ¯வசி}  நł”ட É¶©கைள வØ„டப±ேய 

இÌ…தா̈. வØைரவØ̇ அவ̈ { ஊ¯வசி}  தன½ ெசா…த வசி¿பØட»தி̆ø» திÌ́பØனா̈. 

எதிÜகைள‡ ெகா̇பவனான அ¯ஜுன‰, ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ சி»திரேசனைன» ேத±‡ 

க”³பØ±»½, அவனŒட́, அ‰றிர× ஊ¯வசி‡ǿ தன‡ǿ இைடயØ̇ நட…த 

ச́பவ·கைள¶ ெசா‰னா‰. அவ‰ { அ¯ஜுன‰}  சி»திரேசனனŒட́ நட…த½ 

அ»தைனẾ ெசா̇லி, தன‡ø அவ̈ { ஊ¯வசி}  சாபமி„ட»ைதẾ திÌ́ப» திÌ́ப¶ 

ெசா‰னா‰. சி»திரேசன‰ இைவ அைன»ைதẾ ச‡ரனŒட́ { இ…திரனŒட́}  ெசா‰னா‰. 

அ…த ஹ┃வாஹன‰ {இ…திர‰}, தன½ மகைன { அ¯ஜுனைன»}  தனŒைமயØ̇ அைழ»½, 
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இனŒைமயான வா¯»ைதகளா̇ சமாதான́ œறி, Å‰னைகÊட‰, "ஓ உயØÜன·களŒ̇ 

சிற…தவேன { அ¯ஜுனா} , ஓ øழ…தா̂, பØÌைத { ø…தி}  உ‰ைன அைட…ததா̇, இ‰Ï 

அவ̈ { ø…தி}  உ”ைமயØேலேய அÌள¿ப„ட தாயானா̈. ஓ பல́ ெபாÌ…திய கர́ 

ெகா”டவேன { அ¯ஜுனா} , நł இ¿ேபா½, உன½ ெபாÏைமயாÑ́, 

©ய‡க„³¿பா„டாÑ́ ÈனŒவ│கைளẾ வ ł̊ »திவØ„டா̂.ஆனா̇, ஓ தø…த 

மÜயாைத ெகா³¿பவேன, ஊ│வசி உன‡கி„ட சாப́ உன‡ø ந‰ைமையேய 

பய‡ǿ. ஓ øழ…தா̂, நł ந̇ல இட»திேலேய நி̆பா̂. ஓ 

பாவ·கள̆றவேன{அ│ஜுனேன}, ÇமியØ̇ நł {வனவாச»தி̇} பதிÉ‰றாவ½ {13} 

வÌட»ைத, எவÌ́ அறியாம̇ கழி‡க ேவ”³́ அ̇லவா? அ¿ேபா½தா‰ நł 
ஊ│வசியØ‰ இ…த¶ சாப»தி̆ø ஆளாவா̂. ஆ”ைமயØ‰றி ஆட̆கைலஞராக ஒÌ 

வÌட́ கழி»த பØறø, நł உன½ ச‡திைய» திÌ́ப அைடவா̂" எ‰றா‰ {இ…திர‰}. 

ச‡ரனா̇ {இ…திரனா̇} இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட அ…த எதிÜ வ łர¯கைள‡ 

ெகா̇பவனான ப̇øண‰ {அ│ஜுன‰}, ெபÌ́ மகி̊¶சிைய அைட…½, சாப»ைத‡ 

øறி»½ நிைன¿பைத நிÏ»தினா‰. பØறø, பா”³வØ‰ மகனான தன‚சய‰{அ│ஜுன‰}, 

க…த│வனான சி»திரேசனÃட‰ ெசா│‡க»தி‰ பல பøதிகளŒ̇ ெபÌ́ 

ெகா”டா„ட»½ட‰ வØைளயா±னா‰" 

"பா”³ மகனŒ‰ {அ│ஜுனனŒ‰} இ…த வரலா̆ைற‡ ேக„ǿ எ…த மனŒதனŒ‰ 

ஆைசகÓ́ காமவØகார È±ைவ ேநா‡கி ஓட È±யா½ {ஆைசயா̇ உ”டாǿ 

காம வØகார·க̈ ÈÕவ½́ ெதாடராம̇ È±வைடẾ} [The desires of the man that 

listeneth to this history of the son of Pandu never  run after lustful ends]. ேதவ│க̈ தைலவனŒ‰ 

மகனான ப̇øணனŒ‰ {அ│ஜுனனŒ‰} இ…த ©»தமான நட»ைதைய ப┃தாப»½ட‰ 

ேக„ǿ மனŒத│களŒ̇ Èத‰ைமயானவ│க̈, க│வ́, அக…ைத, ேகாப́ ம̆Ḯ பØற 

øைறகைளெய̇லா́ கைள…½, ெசா│‡க»ைத அைட…½,ேப┃‰ப»½ட‰ அ·ேக 

வØைளயா³வா│க̈." 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 


 

இ…திர‰ Êதி̋±ரÃ‡ø ெச̂தி அÃ¿Åத̇ - வனப│வ́ பøதி 47 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

இ…திரேலாக»தி̆ø ேலாமச│ வÌைக; இ…திர‰ ேலாமசÌ‡ø அ│ஜுனைன‡ øறி»½ 

வØள‡øத̇; இ…திர‰ Êதி̋±ரனŒட́ ெச‰Ï அவைன¿ பா½கா‡øமாÏ 

ேலாமசைர¿ பணØ»த̇; அ│ஜுனÃ́ Êதி̋±ரைன¿ பா½கா‡øமாÏ ேலாமச┃ட́ 

ேவ”³த̇; ேலாமச│ Åற¿பா³; கா́யக வன»தி̇ Êதி̋±ரைன ேலாமச│ 

கா”ப½... 

 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯ "ஒÌ நா̈ 

ெபÌÈனŒவரான ேலாமச│ {Rishi Lomasa} , தன½ பயண·களŒ‰ 

ேபா½, ேதவ¯க̈ தைலவைன‡ { இ…திரைன‡}  கா¹́ 

வØÌ¿ப»ேதா³ இ…திரனŒ‰ வசி¿பØட»தி̆ø¶ ெச‰றா¯. அ…த¿ 

ெபÌÈனŒவ¯ { ேலாமச¯}  ேதவ¯க̈ தைலவைன { இ…திரைன}  

அ¹கி, மÜயாைதÊட‰ அவைன வண·கினா¯. 

அ¿ேபா½பா”³வØ‰ மக‰ {அ│ஜுன‰}வாசவனŒ‰ 

{இ…திரனŒ‰} பாதி ஆசன»தி̇ அம│…திÌ¿பைத‡ க”டா│. 

பல ெபÌÈனŒவ¯களா̇ வண·க¿ப„ட அ…த அ…தண¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ¯ { ேலாமச¯}  ச‡ரனŒ‰ { இ…திரனŒ‰}  

வØÌ¿ப¿ப± ஒÌ அ̆Åதமான ஆசன»தி̇ அம¯…தா¯. 

இ…திரனŒ‰ ஆசன»தி̇ அம¯…திÌ…த அ¯ஜுனைன‡ க”ட 

அ…த ÈனŒவ¯,fl»தி┃யனான அ│ஜுன‰ ச‡ரனŒ‰ 

{ இ…திரனŒ‰}  ஆசன»ைத எ¿ப± அைட…தா‰ எ‰Ï நிைன»தா¯. 

ேதவ¯கேள வழிப³́ அ…த ஆசன»ைத அைடய அவ‰ 

{ அ¯ஜுன‰}  தøதி வா̂…த ெசயைல¶ ெச̂திÌ‡க‡ œ³́ எ‰Ḯ, அவ‰ (தன½ 

தவ»தøதியா̇) எ‰ென‰ன உலக·கைள ெவ‰றிÌ‡க‡ œ³́ எ‰Ï தன½ மனதி̇ 

நிைன»½‡ ெகா”டா¯. 

அ…த ÈனŒவ│ {ேலாமச│} அ¿ப± தன½ நிைன×களŒ̇ 

É̊கியØÌ…தேபா½, வØ┃»திரைன‡ ெகா‰றவனான ச‡ர‰ {இ…திர‰} இ½ øறி»½ 

அறி…தா‰. இவ̆ைற அறி…த ச¶சியØ‰ தைலவ‰ {இ…திர‰}, ேலாமசÜட́ 

Å‰னைகÊட‰, "ஓ பØர́ம ÈனŒவேர { பØர́மÜஷிேய} , உம½ மனதி̇ ஓ±‡ 

ெகா”±Ì¿பைத‡ øறி»½ ேகÓ́. மனŒத¯களŒ‰ உலகி̇ பØற¿ெப³»திÌ‡ǿ இவ¯ 

மரண»தி̆øÜய { நர மனŒத‰}  அ̇ல. ஓ ெபÌ́ ÈனŒவேர, இ…த பல́வா̂…த கர·க̈ 

ெகா”ட வ łர‰{அ│ஜுன‰} ø…தியØட́ பØற…த என½ மகனாவா‰. சில காÜய·கÓ‡காக 

ஆÊத·கைள அைடயேவ இவ‰ { அ¯ஜுன‰}  இ·ø வ…திÌ‡கிறா‰. ஐேயா! உய¯…த 

தøதிக̈ ெகா”ட பழ·கால»½ ÈனŒவனான இவைன உ́மா̇ உணர 

È±யவØ̇ைலயா? ஓ அ…தணேர { ேலாமசேர} , இவ‰ யா¯ எ‰Ḯ, எத̆காக எ‰னŒட́ 

வ…திÌ‡கிறா‰ எ‰Ḯ ெசா̇கிேற‰ ேகÓ́. பழ·கால»½ அ̆Åதமான 
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ÈனŒவ│களான இÌவ│ உலக»தி̇ நர‰ எ‰Ḯ நாராயண‰எ‰Ḯ 

அைழ‡க¿ப„டன│. ஓ அ…தணேர { ேலாமசேர} , அவ¯க̈ தா‰ ┃ஷிேகசÃ́ 

{கிÌ̋ணÃ́}, தன‚சயÃ́ {அ│ஜுனÃ́} எ‰பைத அறிவ łராக. நர‰ எ‰Ḯ 

நாராயண‰ எ‰Ḯ உலக»தா̇ அறிய¿ப„³, É‰Ï உலக·களாÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ அ…த ÈனŒவ¯க̈, øறி¿பØ„ட காÜய»ைத சாதி¿பத̆காக×́, 

அற́ெபற×́ உலக»தி̇ பØற…திÌ‡கிறா¯க̈. 

 

சி»த¯களாÑ́, சாரண¯களாÑ́ வழிபட¿ப³́, பத┃ {Vadari }  எ‰ற ெபயரா̇ உலக»தா̇ 

அறிய¿ப³́ அவ¯கள½ ÅனŒதமான ஆசிரம́, க·ைகயØ‰ Éல́ ஆர́பØ‡ǿ இட»தி̇ 

அைம…திÌ‡கிற½. ஓ அ…தணேர { ேலாமசேர} , வØ̋¹ ம̆Ḯ ஜி̋¹ ஆகிேயாÜ‰ 

அ…த ஆசிரம»ைத சிற¿Å மிø…த ÈனŒவ¯களாÑ́, ஏ‰ ேதவ¯களாÑ́ œட காண 

È±யா½. ஓ பØர́ம ÈனŒவேர, பØரகாசமி‡க அ…த ÈனŒவ¯க̈ என½ வØÌ¿ப»தி‰ 

ேபÜ̇, Çமி பார»ைத‡ øைற‡க ேவ”±, ெபÌ́பல»½ட‰ ÇமியØ̇ 

பØற…திÌ‡கிறா¯க̈. இைதẾ தவØ¯»½, தா·க̈ ெப̆ற வர»தி‰ காரணமாக க¯வ́ 

ெகா”ட நிவாதகவச¯க̈ எ‰ற ஒÌ øறி¿பØ„ட அ©ர வைகயØன¯, எ·கÓ‡ø‡ காய́ 

ஏ̆ப³»½வதி̇ ஈ³ப„³‡ ெகா”±Ì‡கிறா¯க̈. த·கள½ பல»தா̇ த̆ெபÌைம 

ேபசி‡ெகா”³, ேதவ¯கைள அழி‡க அவ¯க̈ தி„ட́ தł„±‡ ெகா”±Ì‡கிறா¯க̈. 

வர»ைத¿ ெப̆ற பØறø அவ¯க̈ ேதவ¯கைள மதி¿பதி̇ைல. க³ைமẾ பலÈ́ 

ெகா”ட அ…ததானவ│க̈ பாதாள¿பøதியØ̇ வசி‡கிறா│க̈. அைன»½ ேதவ¯கÓ́ 

ஒÌ·கிைண…½́ அவ¯கÓட‰ ேபாÜட இயலாத நிைலÊ̈ள½. 

ஓ ேம‰ைமயானவேர { ேலாமசேர} , ம½ைவ‡ ெகா‰றவÌ́, உலக»தி̇ கபØல¯ எ‰Ï 

அறிய¿ப„டவÌ́, சிற¿Åமி‡க சகரனŒ‰ மக‰கைள» தன½ பா¯ைவயாேலேய 

எÜ»தவÌமான அ…த அÌள¿ப„ட வØ̋¹ைவ { கிÌ̋ணைன}  அவ¯க̈ பல»த 

ச»த·கÓட‰ ÇமியØ‰ øட̇ பøதியØ̇ ச…தி‡ǿேபா½, ஓ அ…தணேர, அ…த 

ெவ̇ல¿படÈ±யாத ஹÜ { கிÌ̋ண‰}  எ·கÓ‡ø ெபÌ́ ேசைவைய¶ ெச̂ய‡ 

œ³́. அவேரா{கிÌ̋ணேனா} அ̇ல½ பா│»தேனா {அ│ஜுனேனா} அ̇ல½ இÌவÌ́ 

ேச│…ேதா எ·கÓ‡ø ச…ேதகமற ெபÌ́ ேசைவைய¶ ெச̂ய‡œ³́. ெபÌ́ ஏÜயØ̇ 

தன½ பா¯ைவயாேலேய நாக¯கைள‡ ெகா‰ற ஹÜ { கிÌ̋ண‰} , நி¶சய́ 

நிவாதகவச¯க̈ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ அ©ர¯கைளẾ அவ¯கைள» ெதாட¯பவ¯கைளẾ 

ெகா̇Ñ́ தøதி பைட»தவேர. ஆனா̇, È‡கியம̆ற இ…த¿ பணØயØ̇ ம½ைவ‡ 

ெகா‰றவைன { ம½¬தனனான கிÌ̋ணைன}  ஈ³பட வலிÊÏ»த ேவ”±யதி̇ைல. 

ஆ̆ற̇களŒ‰ øவØயலாக பல́ ெபாÌ…தியØÌ‡ǿ அவ¯ {கிÌ̋ண‰}, தன½ 

ஆ̆ற̇கைள¿ ெபÌ‡கினா̇, இ…த ÈÕ பØரப‚சÈ́ எ┃…½வØ³́. 

இ…த அ¯ஜுனÃ́ அவ¯கைள‡ ெகா̇ல» தøதிவா̂…தவேன. இ…த வ łர‰ அவ¯கைள¿ 

{ நிவாதகவச¯கைள¿}  ேபா¯‡கள»தி̇ ெகா‰ற பØறø, மனŒத¯களŒ‰ உலக»தி̆ø» 

திÌ́பØ¶ ெச̇வா‰. நł̄  என½ பÜ…½ைரயØ‰ ேபÜ̇ Çமி‡ø ெச̇Ñ́. கா́யக 

வன»தி̇ வாṌ வ łர́மிø…த Êதி̋±ரைன‡ கா”பı│.ப̇øணைன { அ¯ஜுனைன‡}  

øறி»½ கவைல¿பட ேவ”டா́ எ‰Ḯ, ஆÊத‡கைலயØ̇ ப┃©»தமான வலிைம 

ெகா̈ளாம̇, ஆÊத·களŒ̇ நிÅண»½வ́ அைடயாம̇, அவனா̇{அ│ஜுனனா̇} 

பı̋ம┃டேமா, ½ேராண┃டேமாம̆றவ│களŒடேமா ேபா│‡கள»தி̇ ேபாராட È±யா½ 

எ‰பதா̇, ஆÊத·க̈ அைன»திÑ́ நிÅண»½வ́ அைட…த பØறø, அ…த வ łர‰ Çமி 
திÌ́Åவா‰ எ‰Ḯ ேபா¯‡கள»தி̇ கல·காத வ łர́ ெகா”ட அ…த அற́ சா¯…த 
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Êதி̋±ரனŒட́, எ‰ சா¯பாக¶ ெசா̇Ñ́. ேமÑ́ அ…த¶ சிற¿Åமி‡க Êதி̋±ரனŒட́, 

பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட øடேகச‰ {©Ì̈ È± ெகா”ட 

அ│ஜுன‰}, ஆÊத·கைள அைட…த பØறø, ெத̂வ łக நடன́, øரலிைச, 

கÌவØயØைச ஆகிய அறிவØய̇களŒÑ́ நிÅண»½வ́ அைட…திÌ‡கிறா‰எ‰பைதẾ 

ெசா̇Ñ́. ேமÑ́ அவனŒட́ { Êதி̋±ரனŒட́}  "ஓ மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

நł உன½ த́பØகைள அைழ»½‡ ெகா”³ ப̇ேவÏ Å”ணØய»தல·கைள‡ காண 

ேவ”³́. ப̇ேவÏ ÅனŒத நł̄ நிைலகளŒ̇ நłரா± உ·க̈ பாவ·கைள» ெதாைல»தா̇, 

உ·க̈ இதய ேநா̂ ெகா‚ச́ øைறẾ. பØறø உ·க̈ பாவ·க̈ அைன»½́ 

கÕவ¿ப„ட பØறø, உ·க̈ நா„ைட மகி̊¶சியாக அÃபவØ‡க È±Ế"  எ‰Ḯ 

ெசா̇Ñ́. ஓ அ…தண¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர { ேலாமசேர} , ÇமியØ̇ உலவØ‡ 

ெகா”±Ì‡ǿ Êதி̋±ரைன உம½ தவ¶ச‡தியா̇ பா½கா¿பேத உம‡ø» தǿ. 

மைலகளŒ̇ க±னமான பøதிகளŒÑ́, Èர„³»தனமான Å̇ெவளŒகளŒÑேம க³́ 

ரா„சச¯க̈ எ¿ேபா½́ வா̊கிறா¯க̈. அ…த நரமாமிச உ”ணØகளŒட́ இÌ…½ 

ம‰னைன‡ கா¿பா̆Ḯ"  எ‰Ï ெசா‰னா‰ { இ…திர‰} . 

ேலாமச┃ட́ மேக…திர‰ இ¿ப±¿ ேபசிய பØறø, வØப»© { அ¯ஜுன‰}  அ…த ÈனŒவÜட́ 

மÜயாைதÊட‰, "எ¿ேபா½́ பா”³வØ‰ மகைன‡ { Êதி̋±ரைன‡}  கா¿பா̆Ḯ. ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேர, உ́மா̇ கா‡க¿ப³́ ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰} , ப̇ேவÏ 

Å”ணØய»தல·கÓ‡ø¶ ெச‰Ï அ…தண¯கÓ‡ø» தான·க̈ ெச̂ய„³́"  எ‰றா‰. 

ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "அ…த¿ ெபÌ́ பல́வா̂…த தவசியான ேலாமச¯ அவ¯க̈ 

இÌவÌ‡ǿ "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰Ï ெசா̇லி, கா́யக வன»ைத அைடய வØÌ́பØ 
Çமி‡ø‡ கிள́பØனா¯. அ…த வன»ைத அைட…½, அ…த எதிÜகைள‡ ெகா̇பவÃ́ 

ø…தியØ‰ மகÃமான நłதிமானான Êதி̋±ரைன»தவசிகÓ́, அவன½ த́பØகÓ́ ¬ழ‡ 

க”டா¯. 
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(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுன‰ øறி»த அ¶ச·கைள திÌதரா̋±ர‰ ச‚சனŒட́ ெசா̇வ½… 

 

 

ஜனேமஜய‰ ெசா‰னா‰, "அளவØடÈ±யாத ச‡தி பைட»த பØÌைத மகனŒ‰ { ø…தி 
மக‰ அ¯ஜுனனŒ‰}  இ…த சாதைனக̈ நி¶சய́ அ̆Åதமானைவேய. ஓ அ…தணேர 

{ ைவச́பாயணேர} , ெபÌ́ வØேவக́ ெகா”ட திÌதரா̋±ரன இவ̆ைற‡ ேக̈வØ¿ப„ட 

ேபா½ எ‰ன ெசா‰னா‰?"  

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "அ́பØைகயØ‰ மகனான ம‰ன‰ திÌதரா̋±ர‰, 

இ…திரேலாக»தி̆ø அ¯ஜுனனŒ‰ வÌைகையẾ, இ…திரனŒ‰ வசி¿பØட»தி̇ அவ‰ 

வசி»தைதẾ ÈனŒவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான ½ைவபாயண│ {வØயாச│} Éல́ 

அறி…½ ச‚சயனŒட́, "ஓ ேதேரா„±ேய, Å»திœ¯ைமÊ̈ள அ¯ஜுனனŒ‰ ெசய̇கைள 

ஆதி Èத̇ அ…த́ வைர நா‰ ேக„ட½ப± நł அறிவாயா? ஓ ேதேரா„±ேய { ச‚சயா} , 

இழி…த பாவØயான என½ மக‰ {½┃ேயாதன‰} இ¿ேபா½́, மிக ேமாசமான 

ெகா̈ைககளŒேலேய ஈ³ப„³̈ளா‰. தłய ஆ‰மா பைட»த அவ‰, நி¶சய́ ÇமியØ‰ 

ம‡க̈ெதாைகைய‡ øைற»½வØ³வா‰. எ…த¶ சிற¿Å வா̂…த மனŒதனŒ‰ ேகலி¿ேப¶© 

œட உ”ைமயாக இÌ‡கிறேதா, யாÌ‡காகதன‚சய‰ {அ│ஜுன‰} ேபாÜ³வாேனா, 

அவ‰ { Êதி̋±ர‰}  நி¶சய́ É×லைகẾ ெவ̇வா‰. க̇லி̇ œரா‡க¿ப„ட 

œ¯Èைன‡ கைணகைள அ¯ஜுன‰ சிதற±‡ǿேபா½, மரண»தி̆ǿ சிைத×‡ǿ 

அ‚சாத யா¯ தா‰ அவ‰ È‰னŒைலயØ̇ நி̆க È±Ế? 

 

ெவ̇ல¿பட È±யாத பா”டவ│கÓட‰ ேபா┃ட ேவ”±ய என½ இழி…த மக‰க̈, 

நி¶சயமாக அழி…½ ேபாவா│க̈.இர×́ பகÑ́ இ½øறி»ேத சி…தி»½́, 

கா”²ப»ைத» தா·øபவ‰ { அ¯ஜுன‰}  È‰னா̇ நி̆க¿ ேபாǿ வ łரைன ந́மி̇ 

ஒÌவÜÑ́ நா‰ காணவØ̇ைல. ½ேராணÌ́, க│ணÃ́, பı̋மÌ́ அவÃ‡ø எதிராக¿ 

ேபா¯‡கள́ Åø…தா̇, இ…த¿ Çமிைய¿ ேபÜட¯ தா‡ǿ. க│ண‰ மறதிẾ அ‰Ǻ 

ெகா”±Ì¿பவனாதலா̇ அவ‰ { க¯ண‰}  வழி ெவ̆றிைய நா‰ காணவØ̇ைல. 
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øÌவான ½ேராண¯ Èதி¯…தவராக இÌ‡கிறா¯. ஆனா̇ அ…த அ¯ஜுனனŒ‰ ஆசா‰ 

{ ½ேராண¯} , ேகாப́ ெகா”டவராக×́, பல́ வா̂…தவராக×́, ெபÌைம 

ெகா”டவராக×́, உÏதியான வ łர́ ெகா”டவராக×ேம இÌ‡கிறா¯. இ…த வ łர¯க̈ 

அைனவÌ́ ஒ¿ப̆றவ¯களாக இÌ¿பதா̇, நட‡க¿ ேபாǿ ச”ைட மிக¿ 

பய·கரமானதாக இÌ‡ǿ. அவ¯க̈ அைனவÌேம ஆÊத·களŒ̇ நிÅண»½வ́ 

வா̂…தவ¯களாக×́, ெபÌ́ Åக̊வா̂…தவ¯களாக×ேம இÌ‡கிறா¯க̈. உலக»தி‰ 

ஆ„சிÊÜைம ேதா̇வØயா̇ ெபÏவதாக இÌ…தா̇ அவ¯க̈ அைத வØÌ́ப மா„டா¯க̈. 

இவ¯களŒ‰ மரண»தாேலா அ̇ல½ ப̇øணனŒ‰ {அ│ஜுனனŒ‰}மரண»தாேலா 

ம„³ேம அைமதிைய மæ„ெட³‡க È±Ế.இÌ¿பØÃ́, அ¯ஜுனைன ெவ̇ல‡œ±ய 

ஒÌ மனŒத‰ இÌ‡கிறேனா இ̇ைலேயா ெதÜயவØ̇ைல. எ‰ைன‡ காரணமாக‡ 

ெகா”³ அவ‰ ெகா”±Ì‡ǿ ேகாப»ைத எ¿ப±» தணØ‡க È±Ế? ேதவ¯க̈ 

தைலவÃ‡ø¶ சமமான அ…த வ łர‰ { அ¯ஜுன‰} , கா”டவ»தி̇ அ‡னŒைய» 

திÌ¿தி¿ப³»தியதாேலேய, அ…த¿ ெபÌ́ ராஜ¬ய ேவ̈வØயØ‰ ேபா½ ÇமியØ‰ 

அைன»½ ஏகாதிபதிைகளẾ அவனா̇ வ ł̊ »த È±…த½. ஓ ச‚சயா, மைலேம̇ வØṌ 

வ•ராÊத́ { இ±}  œட அ…த மைலயØ‰ எ…த¿ பøதிையயாவ½ உ„ெகா̈ளமா̇ மæத́ 

ைவ‡ǿ, ஆனா̇, ஓ øழ…தா̂ { ச‚சயா} , கீ│»தியØனா̇ {அ│ஜுனனா̇} அ±‡க¿ப„ட 

கைணக̈ எைதẾ மæத́ ைவ‡கா½. ¬ÜயனŒ‰ கதி¯க̈ இ…த¿ பØரப‚ச»தி‰ 

அைசவன ம̆Ḯ அைசயாதவ̆ைற ெவ¿பÉ„³வ½ ேபால, அ¯ஜுனனŒ‰ ைககளா̇ 

அ±‡க¿ப„ட கைணக̈ என½ மக‰கைள எÜ»½வØ³́. ச¸யஸாசியான 

அ¯ஜுனÃைடய அ…த» ேதÜ‰ ஒலியா̇ உ”டான பய»தா̇ பı±‡க¿ப„ட 

பாரத¯களŒ‰ சாĘ́ {ைசனŒய́} நா‰ø ப‡க·களŒÑ́ பØள‡க¿ப„ட½ ேபால» 

ேதா‰Ïகிற½. வØத»தி┃ {½│ைக}, எ̇லாவ̆ைறẾ அழி¿பவனாக அ¯ஜுனைன¿ 

பைட»திÌ‡கிறா̈. எதிÜயாக‡ கள»தி̇ நி̆ǿ அவ‰ { அ¯ஜுன‰} , ெபÌ́ 

எ”ணØ‡ைகயØலான கைணகைள இைற¿பவனாக இÌ‡கிறா‰. அவைன { அ¯ஜுனைன}  

ெவ̇ல‡œ±ய யா¯ இÌ‡கிறா¯?"  எ‰Ï ெசா‰னா‰ { திÌதரா̋±ர‰} . 
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(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

திÌதரா̋±ர‰ ெசா‰ன ½┃ேயாதனŒ‰ தłய நட»ைதகைள ச‚சய‰ ஆேமாதி¿ப½; 

சிவ‰ அ│ஜுன‰ ச…தி¿Å ப̆றி ச‚சய‰ œÏவ½; அ│ஜுனனŒ‰ சாதைனகைளẾ, 

½┃ேயாதனŒ‰ தłைமகைளẾ திÌதரா̋±ர‰ ச‚சனŒட́ ெசா̇வ½… 

 

ச‚ஜய‰ ெசா‰னா‰, "ஓ  ம‰னா {திÌதரா̋±ரேர}, 

½┃ேயாதனைன‡ øறி»½ நł̄  ெசா‰ன½ அைன»½́ 

உ”ைமேய. ஓ ÇமியØ‰ அதிபதிேய { திÌதரா̋±ரேர} , 

நł̄  ெசா‰னதி̇ எ½×́ ெபா̂ இ̇ைல. 

அளவØடÈ±யா ச‡தி ெகா”ட பா”டவ¯க̈, தா·க̈ 

மண…த ÅனŒதமான Åக̊ ெகா”ட மைனவØயான 

கிÌ̋ைண {திெரௗபதி}, சைப ந³ேவ இÕ»½ 

வர¿ப„டைத‡ க”டதா̇ மிø…த ேகாப»தி̇ உ̈ளன¯. 

ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரேர} ,  ½¶சாசன‰ ம̆Ḯ 

க│ணனŒ‰ ெகா³́ வா¯»ைதகைளẾ ேக„³ அவ¯க̈ 

{ பா”டவ¯க̈}  ஆ»திரமைட…திÌ‡கி‰றன¯. 

அதனா̇ அவ¯க̈ { பா”டவ¯க̈}   எ‰ கண‡ø¿ப± 

{ øÌ‡கைள}  ம‰னŒ‡கமா„டா¯க̈ எ‰ேற கÌ½கிேற‰. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரேர} , 

பதிேனாÌ { 11}  உÌவ·களŒ̇ இÌ‡ǿ ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவனான ̨ தாÃைவ 

{சிவைன} அ¯ஜுன‰ எ¿ப±¿ ேபா¯‡கள»தி̇ திÌ¿தி¿ப³»தினா‰ எ‰பைத நா‰ 

ேக̈வØ¿ப„±Ì‡கிேற‰. ேதவ¯களŒ‰ சிற¿Åமி‡க தைலவனானகபத│தி‰ 

{சிவ‰}, ப̇øணைன¶ { அ¯ஜுனைன¶}  ேசாதி‡க எ”ணØ, ேவட‰ { கிராத‰}  உÌ 

ெகா”³ அவÃட‰ ேபாÜ„டா‰. ேலாகபால¯கÓ́, த·க̈ ஆÊத·கைள அ…த øÌ 

øல காைள‡ø { அ¯ஜுனÃ‡ø}  ெகா³‡க ேவ”±, அ…த அழிவØ̇லா ச‡தி 
ெகா”டவÃ‡ø { அ¯ஜுனÃ‡ø}  கா„சியளŒ»தன¯. 

 

ப̇øணைன» {அ│ஜுனைன»} தவØர உலக»தி̇ ேவÏ எ…த மனŒத‰, ெசா…த 

உÌவ·களŒ̇ இÌ‡ǿ அ…த» ேதவ¯கைள‡ காண Èய̆சி ெச̂வா‰? எ„³ { 8}  

உÌவ·க̈ ெகா”டமேக̨வரனாேலேய ேபா¯‡கள»தி̇ அ¯ஜுனைன பலவ łன¿ப³»த 

È±யாதேபா½, ேவÏ எவரா̇தா‰ அவைன¿ பலவ łன¿ப³»த È±Ế? திெரௗபதிைய 

இÕ»½ வ…ததா̇ ேகாபÉ„ட¿ப„ட பா”³வØ‰ மக‰களா̇ உம½ மக‰க̈ 

பய·கரமான அ¶சÉ„³́ ேபÜடைர தா·களாகேவ வரவைழ»½‡ 

ெகா”டன¯. திெரௗபதி‡ø» தன½ ெதாைடக̈ இர”ைடẾ கா„±ய 

½┃ேயாதனைன‡ க”ட பıம‰ ந³·ǿ உத³கÓட‰, "இழி…தவேன, பதிÉ‰Ï {13} 

வÌட·க̈ கழி…½, உன½ அ…த» ெதாைடகைள, க³ைமயாக இற·ǿ என½ 

கைதகைள‡ ெகா”³ சிைத¿ேப‰" எ‰Ï ெசா‰னா‰. 
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பா”³வØ‰ மக‰க̈ அைனவÌ́ அ±¿பதி̇ Èத‰ைமயானவ¯க̈; அவ¯க̈ 

அைனவÌ́ அளவ̆ற ஆ̆ற̇பைட»தவ¯க̈; அவ¯க̈ அைனவÌ́ அைன»½ 

வØதமான ஆÊத·கைளẾ அறி…திÌ‡கிறா¯க̈. இத‰ காரணமாக அவ¯க̈ 

ேதவ¯களாÑ́ வ ł̊ »த È±யாதவ¯களாக இÌ‡கிறா¯க̈. தா·க̈ மண…த மைனவØயØ‰ 

{ திெரௗபதியØ‰}  அவமான»ைத‡ க”³ ஆ»திரÈ̆ற பØÌைதயØ‰ மக‰க̈ { ø…தியØ‰ 

மக‰களான பா”டவ¯க̈} , ேகாப»தா̇ உ…த¿ப„³,ேபா│கள»தி̇ உம½ மக‰கைள‡ 

ெகா̇வா│க̈ எ‰Ï நா‰ கÌ½கிேற‰"  எ‰றா‰ { ச‚சய‰} . 

திÌதரா̋±ர‰ ெசா‰னா‰, "ஓ ேதேரா„±ேய { ச‚ஜயேன} , பா”³வØ‰ மக‰களŒட́ 

அ»தø ெகா³́ வா¯»ைதகைள¿ பய‰ப³»திய க│ண‰ எ¿ப±¿ப„ட கல‡க»ைத 

ஏ̆ப³»½வØ„டா‰. கிÌ̋ைணைய¶ சைப‡ø இÕ»½ வ…தேத பைக‡ø¿ ேபா½மான 

காரணØயாக இ̇ைலயா? அ”ணÃ́ øÌ×மானவ‰ ேந¯ைமயான பாைதயØ̇ நட‡காத 

ேபா½ என½ தłய மக‰க̈ எ¿ப± உயØÌட‰ இÌ‡க È±Ế?பா│ைவய̆றவனாக×́, 

©Ï©Ï¿பாக இய·கÈ±யாதவனாக×́ எ‰ைன‡ க”ட என½ இழி…த மக‰ 

{½┃ேயாதன‰}, ஓ ேதேரா„±ேய { ச‚சயா} , எ‰ைன È„டா̈ எ‰Ï ந́பØ என½ 

வா¯»ைதகைள‡ ேகளாதிÌ‡கிறா‰.இழி…தவ│களான க│ண‰, ©வல‰ {சøனŒ} ம̆Ḯ 

அவன½ {½┃ேயாதனனŒ‰} பØற ஆேலாசக│க̈, எைதẾ ச┃யாக¿ Å┃…½ ெகா̈ள» 

திறன̆ற என½ மகனŒ‰ தłைமகÓ‡ǿ கீ̊»தரமான இ¶ைசகÓ‡ǿ இட́ 

ெகா³‡கிறா│க̈ {அவைன ஊ‡க¿ப³»½கிறா¯க̈} . 

அளவ̆ற ஆ̆ற̇ ெகா”ட அ¯ஜுன‰ ேகாப»½ட‰ அ±‡ǿ கைணகைள வØ„³ 

வØ„டா̇ œட, அவ‰ ெம½வாக அ±‡ǿ கைணகேள என½ மக‰கைள உ„ெகா”³ 

வØ³́.ம…திர·களா̇ ெத̂வ łக‡ கைணயாக மா̆ற¿ப³́ பல́வா̂…த அ│ஜுனனŒ‰ 

கைணக̈ அவன½ ெபÜய வØ̇லி̇ இÌ…½ கிள́Ǻ ேபா½, ேதவ¯கைள‡ œட அ½ 

த”±»½வØ³ேம. É×லக·கÓ‡ø» தைலவÃ́ ஹ┃Ế ஆனவைன 

{கிÌ̋ணைன} தன½ ஆேலாசகனாக×́, பா½கா¿பாளனாக×́, ந”பனாக×́ 

ெகா”±Ì¿பவனான, பாவØகைள அ±¿பவ‰ { அ¯ஜுன‰} , த‰னா̇ ெவ̆றிெகா̈ள 

È±யாத எைதẾ ச…தி‡க மா„டா‰. ஓ ச‚சயா,மகாேதவனŒ‰ கர·களா̇ அவ‰ 

அைண»½‡ ெகா̈ள¿ப„டா‰ எ‰Ï அ│ஜுன‰ øறி»½ நா́ ேக̈வØ¿ப³வ½ 

மிக×́ அ̆Åதமானதாǿ. 

தாேமாதரனா̇ உதவØ ெச̂ய¿ப„ட அ¯ஜுன‰, கா”டவ வன»ைத எÜ¿பதி̇ அ‡னŒ‡ø 

½ைண ெச̂த½ இ…த உலக»தா̇ சா„சியாக‡ காண¿ப„ட½. ஆைகயா̇, பıம‰, 

பா│»த‰ {அ│ஜுன‰}, ச»½வத øல»ைத¶ சா│…த வா©ேதவ‰ {கிÌ̋ண‰} ஆகிேயா│ 

ேகாப́ ெகா”டா̇, நி¶சய́ என½ மக‰கÓ́, அவ│கள½ {என½ மக‰களŒ‰} 

ந”ப│கÓ́, ©வல│கÓ́ ேபா┃̇ அவ│கÓ‡ø {பıம‰, அ│ஜுன‰, 

கிÌ̋ணÃ‡ø} இைணயாக மா„டா│க̈" எ‰றா‰ { திÌதரா̋±ர‰} . 
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மா‰ கறிÊ”ட பØராமண│க̈ - வனப│வ́ பøதி 50 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப¯வ́ ெதாட¯¶சி) 

அ│ஜுன‰ இ̇லாத ஐ…½ வÌட·கÓ‡ø அ…தண│கÓ‡ø¿ பா”டவ│க̈ எ¿ப± 

உண× ெகா³»தா│க̈ எ‰ப½ ப̆றி வØவ┃¿Å... 

 

ஜனேமஜய‰ ெசா‰னா‰, "ஓ 

ÈனŒவேர {ைவச́பாயணேர}, பா”³வØ‰ வ łர 

ைம…த¯கைள‡ { பா”டவ¯கைள‡}  கா„³‡ø அÃ¿பØ 
ைவ»த பØறø,திÌதரா̋±ரனŒ‰ இ…த¿ Åல́ப̇க̈ 

வ ł”தாேன. தன½ È„டா̈ மகனான ½Üேயாதன‰, 

அ…த பல́ வா̂…த வ łர¯கைள ேகாபÉ„³́ப± அ…த 

ம‰ன‰ { திÌதரா̋±ர‰}  ஏ‰ அÃமதி»தா‰? ஓ 

அ…தணேர, பா”³வØ‰ மக‰க̈ கானக·களŒ̇ வா̊…த 

ேபா½, அவ¯கள½ உண× எ‰ன எ‰பைத எ·கÓ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́. அைவ வன¿பøதிகளŒ̇ இÌ…½ 

கிைட»தனவா? அ̇ல½ சாøப±யØ̇ இÌ…½ 

உ̆ப»தியாகினவா?" எ‰Ï ேக„டா‰. 

ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "மனŒத¯களŒ̇ காைளயான 

அவ¯க̈, த·க̈ ©»தமான கைணகளா̇ மா‰கைள‡ 

ெகா‰Ï, த·க̈ உணைவ கானக»தி‰ உ̆ப»தியØ̇ 

ெப̆Ï, அதி̇ ஒÌ பøதிைய Èதலி̇ அ…தண│கÓ‡ø¿ பைட»½, அதனŒÃ́ 

மæ…தைதேய அவ│க̈ உ”டா│க̈. ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , ெபÌ́ வØ̆கைள» 

தா·ǿ அ…த வ łர¯க̈ வன»தி̇ வசி»த ேபா½, ெநÌ¿Åட‰ வழிப³பவ¯கÓ́, 

ெநÌ¿பØ̇லாம̇ வழிப³பவ¯கÓமான இÌ வைக அ…தண│களாÑ́ெதாடர¿ப„டா¯க̈. 

அ…த‡ கானக»தி̇, Êதி̋±ரனா̇ தா·க¿ப„டவ¯களாக, È‡தி வழிகளŒ̇ 

ஈ³ப³́ ̨நாதக அ…தண│கேள ப»தாயØர́ {10000} ேப¯ இÌ…தா¯க̈. ÌÌ‡கைளẾ, 

கÌ¿Å மா‰கைளẾ, ம̆ற வØல·øவைகயØ̇ உ̈ள ©»தமான கா„³ 

வØல·øகைளẾ, அவ¯க̈ அ…த அ…தண¯கÓ‡ø‡ ெகா³»தா¯க̈. Êதி̋±ரÃட‰ 

த·கிய யாÌ́ ெவளŒறி¿ ேபாேயா, ேநா̂வா̂¿ப„ேடா, ெமலிதாகேவா, பலவ łனமாகேவா, 

½‡க»½டேனா, அ¶சÈ̆ேறா இÌ‡க வØ̇ைல. 
 

øÌ‡களŒ‰ தைலவÃ́ அற́ சா¯…த ம‰னÃமானÊதி̋±ர‰, தன½ த́பØகைள» 

தன½ பØ̈ைளகைள¿ ேபால பராமÜ»தா‰. தன½ உறவØன¯கைள» தன½ உட‰ பØற…த 

சேகாதர¯கைள¿ ேபால பராமÜ»தா‰. ©»தமான Åக̊ ெகா”டதிெரௗபதி, தன½ 

கணவ¯கÓ‡ǿ, அ…தண¯கÓ‡ǿ, ஏேதா அவ̈தா‰ அவ│கள½ தா̂ எ‰ப½ ேபால, 

உண× ெகா³»½, அைனவ┃Ñ́ கைடசியாகேவ தன½ உணைவ எ³»½‡ 

ெகா”டா̈. த·க̈ வØ̆கைள‡ ைகயØ̇ ெகா”³, ம‰ன‰{Êதி̋±ர‰} கிழ‡கிÑ́, 

பıம‰ ெத̆கிÑ́, இர„ைடய│க̈ ேம̆கிÑ́, வட‡கிÑ́ என தின…ேதாḮ அ…த‡ 

கானக»தி‰ மா‰கைள இைற¶சி‡காக ெகா‰றன│. அ¯ஜுன‰ இ̇லாத ேபா½, 

ெதாட¯…½ ஐ…½ வÌட·களாக  அ…த‡ கா́யக வன»தி̇இÌ…த பா”டவ¯க̈, 

க̇வØையẾ, வழிபா³கைளẾ, ேவ̈வØகைளẾ ெச̂½ வ…தன¯"  எ‰றா¯ 

{ ைவச́பாயன¯}  
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பய·கரமான ேபா│ நட‡ǿ! - வனப│வ́ பøதி 51 

(இ…திரேலாகாபØகமன ப│வ» ெதாட│¶சி) 

அ│ஜுன‰ இ̇லாத ஐ…½ வÌட·கÓ‡ø அ…தண│கÓ‡ø¿ 

பா”டவ│க̈ எ¿ப± உண× ெகா³»தா│க̈ எ‰ப½ ப̆றி வØவ┃¿Å... 

 

 ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, 

"மனŒத¯களŒ̇ காைளயான 

அ́பØைகயØ‰ மக‰ திÌதரா̋±ர‰, 

பா”³ மக‰களŒ‰ { பா”டவ¯களŒ‰}  

அ̆Åதமான வா̊‡ைகÈைறைய‡ 

ேக̈வØ¿ப„³ ½‰ப»தி̇ ஆ̊…தா‰. 

½யர»தி̇ É̊கிய அ…த ஏகாதிபதி 
{ திÌதரா̋±ர‰} , ¬டாக 

ெபÌÉ¶©வØ„டப±, தன½ 

ேதேரா„±யான ச‚சயனŒட́, "ஓ 

ேதேரா„±ேய { ச‚சயா} , பைழய 

¬தா„ட»தி‰ ெதாட¯¶சியாக என½ 

மக‰களŒ‰ தłய நட»ைதகைளẾ, பா”³ மக‰களŒ‰ ெபாÏைம, 

ெபÌ́ Å»திœ¯ைம, தா·கி‡ெகா̈ளÈ±யாத பரா‡கிரம́, ஒÌவ¯ 

ேம̇ ஒÌவ¯ ெகா̈Ó́ இய̇Å‡ø மி‡க அ‰Å, வ łர́ 

ஆகியவ̆ைறẾ இர×́ பகÑ́ நிைன»½ ஒÌ‡ கணÈ́ 

நி́மதியØ̇லாமேல இÌ‡கிேற‰. 

 

 பா”டவ¯களŒ̇, ெத̂வ łக¿ பØறவØகளான சிற¿Åமி‡க 

நøலÃ́ சகாேதவÃ́ பØரகாச»தி̇ ேதவ¯க̈ தைலவÃ‡ø 

நிகராக×́, ேபா¯‡கள»தி̇ ஒ¿ப̆றவ¯களாக×́ இÌ‡கிறா¯க̈. 

ஆÊத·கைள‡ ைகயா̈வதி̇ உÏதியாக×́, நł”ட ¾ர»தி̆ǿ 

கைணய±‡ǿ திறÃடÃ́, ேபா¯‡கள»தி̇ திடமாக×́, 

øறி¿பØட»த‡க வைகயØ̇ ைக லாவகÈ́, எளŒதாக அட‡க È±யா 

ேகாப́ ெகா”டவ¯களாக×́, ெபÌ́ உÏதிÊடÃ́, 

©Ï©Ï¿ÅடÃ́ அவ¯க̈ இÌ‡கிறா¯க̈. சி·க»தி‰ வ łர́ ெகா”ட 

யாராÑ́ தா·கி‡ ெகா̈ள È±யாத அ…த அ©வØனŒக̈ {நøல 

சகாேதவ இர„ைடய│க̈}, ேபா¯‡கள»தி̇ பıமைனẾ 
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அ│ஜுனைனẾ È‰ேன வØ„³ வÌ́ேபா½, ஓ ச‚சயா, என½ 

வ łர│க̈ யாÌ́ மæத́ இ̇லாம̇ ெகா̇ல¿ப³வா│க̈. 

ேபா¯‡கள»தி̇ யாÌ‡ǿ நிகர̆றவ¯கÓ́ ெத̂வ łக¿ 

பØறவØகÓமான அ…த வ ł│க̈, திெரௗபதி‡ø ேந│…த அவமான»ைத 

எ”ணØ ேகாப»½ட‰ வÌ́ேபா½ யாÌ‡ǿ ம‰னŒ¿ைப‡ 

கா„ட மா„டா│க̈. 

 

 ெபÌ́ பல́ வா̂…த வØÌ̋ணØ øல வ łர¯கÓ́, ெபÌ́ ச‡தி 
வா̂…த பா‚சால¯கÓ́, பØÌைதயØ‰ மக‰கÓ́ 

{ பா”டவ¯கÓ́} . øழ¿ப È±யா வ łர́ ெகா”ட வா©ேதவனŒ‰ 

தைலைமயØ̇ வÌ́ேபா½, என½ பைடயணØயØனைர ெவ±»½¶ 

சிதற±¿ப│. ஓ ேதேரா„±ேய { ச‚சயா} , ராமனாÑ́ 

{பலராமனாÑ́}, கிÌ̋ணனாÑ́வழிநட»த¿ப„ட É¯‡கமான 

வØÌ̋ணØகைள ம„³ேம œட என½ ப‡க́ œ±யØÌ‡ǿ 

அைன»½ வ łர¯களாÑ́ தா·கி‡ ெகா̈ள È±யா½. அவ¯களŒ̇ 

ெபÌ́ வ łரனான பய·கரமான ச‡தி ெகா”ட பıம‰, அைன»½ 

வ łர│கைளẾ ெகா̇Ñ́ தøதி பைட»த தன½ இÌ́Å 

கதாÊத»ைத உய│»தி¿ பØ±»தப± வÌவா‰. க³́ இைர¶சÑ‡ø 

ேமேல வான»தி̇ உ̈ள இ±ைய¿ ேபா‰ற ச»த»½ட‰ 

கா”²ப»தி‰ நாெணாலி ேக„ǿ. É¯‡கமான பıமனŒ‰ 

கதாÊத»ைதẾ, கா”²ப»தி‰ ச»தமான நாெணாலிையẾ என½ 

ப‡க»தி̇ இÌ‡ǿ ம‰ன¯களா̇ எதி¯»½ நி̆க È±யா½. 

இத‰காரணமாகேவ, ஓ ச‚சயா, இ½வைர ½┃ேயாதனŒ‰ 

øரÑ‡ø‡ கீ̊¿ப±…த நா‰, இத̆ø È‰ நா‰ மÏ»த, ஆனா̇ 

அ…த ேநர»தி̇ கைட¿பØ±»திÌ‡க ேவ”±ய என½ ந”ப¯களŒ‰ 

ஆேலாசைனகைள» திÌ́ப நிைன×œ¯கிேற‰"  எ‰றா‰. 

 

 ச‚சய‰, "ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரேர} , உ́மா̇ ெச̂ய 

È±…½́, உம½ பØ̈ைளயØ‰ ேம̇ ெகா”±Ì…த பாச»தினா̇ 

அைத¶ ெச̂யாம̇ வØ„ட½ உம½ ெபÌ…தவÏ. ம·கா Åக̊ 

ெகா”ட வ łரனான ம½ைவ‡ ெகா‰றவ‰ {ம½¬தன‰ = 

கிÌ̋ண‰}, பா”டவ¯க̈ பகைடயØ̇ ேதா̆க±‡க¿ப„டன¯ 

எ‰பைத‡ ேக̈வØ¿ப„³, வØைரவாக கா́யக வன»தி̆ø¶ ெச‰Ï 

அவ¯கÓ‡ø ஆÏத̇ œறினா‰. திÌ̋ட»Ếன‰ தைலைமயØ̇ 

வ…த திெரௗபதியØ‰ மக‰கÓ́, வØராடÃ́, திÌ̋டேக½×́, 

ெபÌ́ வ łர¯களான ேககய¯கÓ́ அ·ேக ெச‰றன¯. பா”³ 
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மக‰களŒ‰ பா¯ைவயØ̇ அ…த வ łர¯க̈ ெசா‰னைதெய̇லா́ நம½ 

ஒ̆ற¯க̈ Éலமாக நா‰ அறி…ேத‰. ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரேர} , 

அவ̆ைற ÈÕைமயாக உ́மிட́ ெசா̇லியØÌ‡கிேற‰. 

ம½¬தன‰ பா”டவ¯கைள¶ ச…தி»தேபா½, அவ¯க̈ அவைன 

{கிÌ̋ணைன} ேபா│‡கள»தி̇ ப̇øணÃ‡ø {அ│ஜுனÃ‡ø»} 

ேதேரா„±யாக இÌ‡ǿப± ேக„டன│. ஹÜẾ { கிÌ̋ணÃ́} , 

"அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰றா‰. 

 

 பØÌைதயØ‰ மக‰க̈ மா‰ ேதாைல உ³»தியØÌ¿பைத‡ 

க”ட கிÌ̋ண‰ மிக×́ ேகாப́ ெகா”³ Êதி̋±ரனŒட́, 

"பØÌைதயØ‰ மக‰க̈ இ…திர¿பØர̨த»தி̇ ெகா”±Ì…த 

யாராÑ́ ெபற È±யாத ெச̇வ·கைள ராஜ©ய»தி‰ ேபா½ நா‰ 

க”±Ì‡கிேற‰. அ·ேக வ·க│கைளẾ, அ·க│கைளẾ, 

ெபௗ…தர│கைளẾ, ஓ»ர│கைளẾ, ேசாழ│கைளẾ, 

திராவØட│கைளẾ, அ…தக│கைளẾ, பல தł×களŒ‰ 

தைலவ│கைளẾ, சி·கள ஆ„சியாள│கைளẾ ேச¯»½ கடலி̇ 

உ̈ள பல நா³க̈ ம̆Ḯ அத‰ எ̇ைல மாநில·களŒ‰ 

தைலவ¯க̈, கா„³மிரா”± மிேல¶ச¯க̈, இல·ைகைய¿ 

Ç│வ łகமாக‡ ெகா”டவ│க̈, ேம̆கி̇ உ̈ள Á̆Ï‡கண‡கான 

ம‰ன¯க̈, கட̆கைர» தைலவ¯க̈ அைனவÌ́, பா̌̇வ 

ம‰ன‰, தரத│க̈, ப̇ேவÏ இன·களான கிராத│க̈ {ேவட│க̈}, 

யவன│க̈, ச‡ர│க̈, ஹரஹுன│க̈, சனீ│க̈, ½கார│க̈, 

சி…தவ│க̈, ஜாøட│க̈, ராமட│க̈, È”ட│க̈, ெப”ணர© 

நைடெபḮ நா„±̇ வசி¿பவ│க̈, த·கண¯க̈, ேககய¯க̈, 

மாளவ¯க̈, கா̋மæர»½வாசிக̈ ஆகிேயா¯ உம½ ஆÊத·களŒ‰ 

பரா‡கிரம»தி̆ø அ‚சி, உம½ அைழ¿Å‡ø‡ கீ̊¿ப±…½, ஓ ம‰னா 

{ திÌதரா̋±ரேர} , உம½ அÑவ̇கைள ஏ̆Ï¶ ெச̂தன¯. 

உÏதிய̆ற அ…த¶ ெச̇வ·க̈ இ¿ேபா½ எதிÜயØட́ 

கா»திÌ‡கி‰றன. எதி┃யØ‰ உயØைர மா̂»½ நா‰ உம‡ø அைத 

மæ„³‡ ெகா³¿ேப‰. 

 

 ஓ øÌ‡களŒ‰ தைலவேர {Êதி̋±ரேர}, ராம‰ {பலராம‰}, 

பıம‰, அ│ஜுன‰, இர„ைடய│க̈, அ‡Íர│, கத‰, சா́ப‰, 

பØரதிẾன‰, அஹூக│, வ łரனான திÌ̋ட»Ếன‰, சி©பாலனŒ‰ 

மக‰ ஆகிேயார½ உதவØைய‡ ெகா”³, ½Üேயாதன‰, க¯ண‰, 

½¶சாசன‰, ©வலனŒ‰ மக‰ { சøனŒ}  ஆகிேயாைரẾ, ந́ைம 
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எதி│»½¿ ேபா┃³́ அைனவைரẾ ஒேர நாளŒ̇ நா‰ 

ெகா̇ேவ‰. ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , நł¯ உம½ த́பØகÓட‰ 

ஹ̨தனாÅர»தி̇ வா̊…½, திÌதரா̋±ர‰ க„சியØ̇ இÌ…த 

பறி»த ெச̇வ·கைள அÃபவØ»½, இ…த¿ Çமிைய ஆ̈வ ł̄ "  

எ‰றா‰ { கிÌ̋ண‰} . ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரேர} , இைவேய 

Êதி̋±ரனŒட́ கிÌ̋ண‰ ேபசிய வா│»ைதக̈. கிÌ̋ணனŒ‰ 

ேப¶சி‰ இÏதியØ̇ ேபசிய Êதி̋±ர‰, "ஓ ஜனா¯»தனா 

{ கிÌ̋ணா} , நł ெசா‰ன வா¯»ைதகைள உ”ைமயாக ஏ̆கிேற‰. 

ஓ பல́ெபாÌ…திய கர·க̈ ெகா”டவேன { கிÌ̋ணா} , பதிÉ‰Ï 

{13} வÌட·க̈ கழி»½ நł என½ எதி┃கைள‡ ெகா‰றா̇ 

ேபா½́. ஓ ேகசவா { கிÌ̋ணா} , இைத என‡ø ச»தியமாக¶ 

ெசா̇. நா‰ இ¿ேபா½ கானக»தி̇ வா̊வைத¿ ேபால வா̊ேவ‰ 

எ‰Ï ம‰னÃ‡ø { திÌதரா̋±ரÃ‡ø}  È‰னŒைலயØ̇ ச»திய́ 

ெச̂திÌ‡கிேற‰"  எ‰றா‰. 

 

 நłதிமானான ம‰ன‰ Êதி̋±ரனŒ‰ வா¯»ைதகÓ‡ø¶ 

ச́மத́ ெதÜவØ»½, திÌ̋ட»ẾனனŒ‰ தைலைமயØ̇ இÌ…த 

ஆேலாசக¯க̈ அைனவÌ́ ேகாப́ ெகா”ட ேகசவைன 

{கிÌ̋ணைன}  இனŒைமயான வா¯»ைதகைளẾ, அ…த¶ 

¬̊நிைல‡ேக̆ற உண¯×கைளẾ ெகா”³ சமாதான́ ெச̂தன¯. 

அவ¯க̈ அைனவÌ́ வா©ேதவனŒ‰ கா½பட ¾ய ெசய̇க̈ 

ெகா”டதிெரௗபதியØட́, "ஓ ம·ைகேய, உன½ ேகாப»தி‰ 

ெதாட│¶சியாக ½┃ேயாதன‰ தன½ உயØைர வØ³வா‰. ஓ 

அழகான நிற́ ெகா”டவேள, அைத நா·க̈ உன‡ø ச»திய́ 

ெச̂½ தÌகிேறா́. எனேவ, ேமÑ́ ½யர·ெகா̈ளாேத. ஓ 

கிÌ̋ணா {திெரௗபதி}, பகைடயØ̇ ெவ̇ல¿ப„ட உ‰ைன‡ க”³ 

ேகலி ேபசியவ¯க̈ அைனவÌ́ த·க̈ ெசய̇கÓ‡கான கனŒைய 

அÏவைட ெச̂வா¯க̈. இைர ேத³́ வØல·øகÓ́, பறைவகÓ́ 

அவ¯களŒ‰ சைதகைள உ”³ அவ¯கைள ேகலி ெச̂Ế. 

ஓநா̂கÓ́ கÕøகÓ́ அவ¯களŒ‰ ர»த»ைத‡ ø±‡ǿ. ஓ 

கிÌ̋ணா { திெரௗபதி} , உன½ œ…தைல¿ பØ±»½ இÕ»½ வ…த 

அ…த இழி…தவ¯களŒ‰ உட̇கைள பØண…தி”ணØ வØல·øக̈ 

இÕ»½¶ ெச‰Ï உ”¹́. உன‡ø வலிைய‡ ெகா³»தவ¯கÓ́, 

உ‰ைன அவமதி»தவ¯கÓ́, தைலய̆றவ¯களாக ÇமியØ̇ 

சா̂வா¯க̈. ÇமிẾ அவ¯கள½ ர»த»ைத‡ ø±¿பா̈"  எ‰றன¯. 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 ஓ ம‰னா { திÌதரா̋±ரேர} , அ…த பாரத øல»தி‰ 

காைளகளா̇, இைவẾ, பலதர¿ப„ட ேப¶©கÓ́ அ·ø 

ேபச¿ப„டன. அவ¯க̈ அைனவÌ́ ச‡தி வா̂…த வ łர¯களாக×́, 

ேபா¯‡காய·கÓட‰ œ±யவ¯களாக×́ இÌ…தா¯க̈. பதிÉ‰Ï 

{13} வÌட·க̈ ெச‰ற½́, Êதி̋±ரனா̇ ேத│…ெத³‡க¿ப„ட 

அ…த பல́ெபாÌ…திய வ łர│க̈ அைனவÌ́ வா©ேதவனŒ‰ 

{கிÌ̋ணனŒ‰} தைலைமயØ̇ (ேபா│‡கள»தி̆ø) வÌவா│க̈. 

ராம‰ { பலராம‰} , கிÌ̋ண‰, தன‚சய‰ { அ¯ஜுன‰} , 

பØர»Ếன‰, சா́ப‰, ÊËதன‰, பıம‰, மா»ÜயØ‰ மக‰க̈, ேககய 

இளவரச¯க̈, பா‚சால இளவரச¯க̈, ம»̨ய ம‰ன‰ 

ஆகிேயாÌடÃ́, இ‰Ã́ சிற¿Åமி‡க, ெகா”டாட¿ப³́ ஒ¿ப̆ற 

வ łர¯கÓடÃ́, அவ¯களŒ‰ வழி நட¿பவ¯கÓடÃ́, அவ¯கள½ 

பைடயØனேரா³́ வÌவா¯க̈. பØடÜமயØ¯ நிமி¯…½ ேகாப»½ட‰ 

இÌ‡ǿ சி·க»ைத¿ ேபா‰றவ¯கÓட‰, உயØ¯ வாழ வØÌ́Ǻ 

யா¯தா‰ ேபா¯‡கள»தி̇ எதி¯»½ நி̆பா¯க̈?"  எ‰Ï ேக„டா‰ 

{ ச‚சய‰} . 

 

 திÌதரா̋±ர‰, "பகைடயா„ட́ நைடெபḮ ேபா½ வØ½ர‰ 

எ‰னŒட́, "ஓ ம‰னா, பா”டவ│கைள (பகைடயØ̇) வ ł̊ »த 

நிைன»தłெர‰றா̇, அ½ நி¶சய́ ெபÌ́ ர»த சி…தÑ‡ǿ, 

øÌ‡களŒ‰ அழி×‡ǿ வழி வø‡ǿ" எ‰Ï ெசா‰னா‰. நா‰ 

அைத உணராதிÌ…த½ øறி»½ சி…தி‡கிேற‰. È‰Å வØ½ர‰ 

எ‰னŒட́ ெசா‰ன½ ேபால, பா”டவ│களŒ‰ சபத́ È±Ế 

கால»தி̇ ச…ேதகமற பய·கமான ேபா│ நட‡க¿ேபாகிற½" 

எ‰றா‰ {திÌதரா̋±ர‰}. 
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வ‚சகைர வ‚சக»தா̇ ெகா̇லலா́ -  

வனப│வ́ பøதி 52அ 

(நேளாபா‡யான ப│வ́)

Êதி̋±ரÃ́ பıமÃ́ ேபசி‡ெகா”±Ì‡ǿேபா½ வ…த பØÌகத̨வ│ 

எ‰ற ÈனŒவ│ Êதி̋±ரÃ‡ø நள‰ கைதைய ெசா̇ல ஆர́பØ»த½... 

 

 
 

 ஜனேமஜய‰ ெசா‰னா‰, "உய¯ ஆ‰மா ெகா”ட பா│»த‰ 

{அ│ஜுன‰} ஆÊத·கைள¿ ெபÏவத̆காக இ…திரேலாக́ ெச‰ற 

பØறø, Êதி̋±ரÃ́, பா”³வØ‰ ம̆ற மக‰கÓ́ எ‰ன 

ெச̂தன¯?"  

 

 ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "உய¯ ஆ‰மா ெகா”ட பா¯»த‰ 

{ அ¯ஜுன‰}  ஆÊத·கைள¿ ெபÏவத̆காக இ…திரேலாக́ ெச‰ற 

பØறø, அ…த பாரத‡ காைளக̈ கிÌ̋ைணÊட‰ {திெரௗபதிÊட‰} 

ெதாட¯…½ கா́யக வன»திேலேய வசி»தன¯. ஒÌநா̈, ½யர»தி̇ 

ஆ̊…½, அ…த பாரத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯க̈ கிÌ̋ைணÊட‰ 

{ திெரௗபதிÊட‰}  ©»தமான தனŒ»த ப©ைமயான Å̇ெவளŒயØ̇ 

அம¯…திÌ…தன¯. தன‚சயÃ‡காக {அ│ஜுனÃ‡காக} வÌ…தி, 
½யர»தி̇ É̊கி, அÕைகயா̇ அவ¯களŒ‰ { பா”டவ¯களŒ‰}  øர̇ 

தைட¿ப„³ ெவளŒவ…த½. தன‚சயனŒ‰ பØÜ× அவ¯கைள 

{ பா”டவ¯கைள¶}  சி»திரவைத ெச̂த அேத அள× ½‰பÈ́ 

அவ¯கைள வா„±ய½. அ¯ஜுன‰ பØÜவாÑ́, நா„ைட 

இழ…ததாÑ́ ½‰Å̆றிÌ…த ெபÌ́ பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட 

பıம‰ Êதி̋±ரனŒட́, "ஓ ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , பா”³ 
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மக‰களŒ‰ உயØ¯க̈ யாைர ந́பØயØÌ‡கிறேதா, யா¯ இற…தா̇ 

ந́ைம¿ ேபா‰Ḯ நம½ பØ̈ைளகைள¿ ேபா‰Ḯ 

பா‚சால¯கÓ́, சா»யகிẾ, வா©ேதவÌ́ { கிÌ̋ணÌ́}  நி¶சய́ 

இற…½ ேபாவா¯கேளா அ…த பாரத‡øல‡ காைளயான அ¯ஜுன‰, 

உம½ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇ ெச‰ÏவØ„டா‰. உம½ க„டைளயØ‰ 

ேபÜ̇, அவன½ பல ½யர·கைள நிைன»½‡ ெகா”³ அ…த அற́ 

சா¯…த வØப»© {அ│ஜுன‰} ெச‰ÏவØ„டா‰ எ‰பைதவØட ேசாக́ 

நிைற…த½ எ½ இÌ‡கிற½? அ…த சிற¿Å மி‡க வ łரÃைடய 

{ அ¯ஜுனÃைடய}  கர·களŒ‰ பல»ைத ந́பØேய, நா́ நம½ 

எதிÜகைள¿ ேபா¯‡கள»தி̇ ஏ̆கனேவ ேதா̆க±»தவØ„ேடா́ 

எ‰Ḯ, ÈÕ உலக»ைதẾ அைட…½வØ„ேடா́ எ‰Ḯ கÌதி 
வÌகிேறா́. 

 

 அ…த வ łர‰ {அ│ஜுன‰} ெசா‰னத‰ நிமி»தமாகேவ 

சைபயØ‰ ந³ேவ œ±யØÌ…த ©வல│கைளẾ 

திÌதரா̋±ர│கைளẾ ெகா̇வதி̇ இÌ…½ பØ‰வா·கிேன‰. 

பல́வா̂…த கர·கைள‡ ெகாைடயாக‡ ெகா”³́, வா©ேதவனா̇ 

{ கிÌ̋ணனா̇}  தா·க¿ப„³́, நłேர எ·கள½ ேகாப»தி̆கான 

ேவ¯‡காரண́ எ‰பதா̇ எ·க̈ ேகாப·கைள‡ க„³¿ப³»த 

ேவ”±Ê̈ள½.  

 

 உ”ைமயØ̇ கிÌ̋ணனŒ‰ உதவØÊட‰, க│ணனŒ‰ 

தைலைமயØ̇ இÌ‡ǿ ந́ எதி┃கைள‡ ெகா‰Ï, இ…த ÈÕ 

உலக»ைதẾ ந́ கர·களŒ‰ பல»தா̇ அைடயலா́. 

ஆ”ைமÊட‰ œ±யவ¯களாக இÌ…½́, ¬தா„ட»தா̇ ேபÜடÜ̇ 

É̊கி இÌ‡கிேறா́. அேத ேநர́ ெவ̆Ï È„டா̈களான 

திÌதரா̋±ர│க̈ (அவ¯கைள ந́பØயØÌ‡ǿ ம‰ன¯க̈ 

ெகா³‡ǿ) காணØ‡ைககளா̇ வள¯…½ வÌகி‰றன¯. 

 

ஓ பல́வா̂…த ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , fl»திÜய‡ கடைமகைள 

மனதி̇ நிÏ»½வேத உம‡ø» தǿ. ஓ ெபÌ́ ம‰னா, 

கானக»தி̇ வா̊வ½ fl»தி┃ய‡ கடைமய̇ல { fl»திÜய 

த¯ம́ அ̇ல} . ஓ ம‰னா, fl»திÜய அறெநறிகைள அறி…தவ¯ நł¯. 

ஆ̈வேத fl»திÜய¯களŒ‰ Èத̇ கடைம எ‰Ï ஞானÈ̈ள 

வØேவகிக̈ கÌ½கி‰றன¯. ஆைகயா̇, கடைமயØ‰ பாைதயØ̇ 

இÌ…½ பØறழாதł¯. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , உடேன நா́ 
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இ‡கானக»தி̇ இÌ…½ கிள́பØ, பா│»தைனẾ {அ│ஜுனைனẾ}, 

ஜனா│»தனைனẾ {கிÌ̋ணைனẾ} வரவைழ»½, பனŒெர”³ 

வÌட·க̈ கழிÊÈ‰ேப திÌதரா̋±ர│ மக‰கைள‡ 

ெகா‰ÏவØடலா́. 

 

 ஓ சிற¿Å வா̂…த ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரேர} , ஓ ம‰ன¯ ம‰னா, 

அ…த திÌதரா̋±ர¯க̈ வÜைசயாக நி̆ǿ பல ேபா¯வ łர¯களா̇ 

¬ழ¿ப„±Ì…தாÑ́, நா‰ தனŒயாளாக, என½ வலிைம Éல́ 

ம„³́ அவ│கைள ேவÏ உலக»தி̆ø அÃ¿பØ ைவ¿ேப‰. நா‰ 

திÌதரா̋±ர‰ மக‰க̈ அ»தைன ேபைரẾ ©வல│கÓட‰ 

ேச│»½, ½┃ேயாதன‰, க│ண‰ ம̆Ḯ யாெர̇லா́ எ‰ேனா³ 

ச”ைடயØ³வா│கேளா அ»தைன ேபைரẾ நி¶சய́ 

ெகா̇ேவ‰. நா‰ அைன»½ எதிÜகைளẾ ெகா‰ற பØறø, நł¯ 

கானக»தி̆ø திÌ́பØ வரலா́. இ¿ப±¶ ெசய̇ப³வதா̇, ஓ 

ம‰னா, (அ…த¿ ேபாரா̇ ஏ̆ப³́ பாவ·களா̇) எ…த கள·கÈ́ 

உ́ ேம̇ க̆பØ‡க¿படா½. ஓ எதிÜகைள ஒ³‡øபவேர 

{ Êதி̋±ரேர} , ஓ பல́வா̂…த ஏகாதிபதிேய, ஓ த…ைதேய, 

பலவைகயான ேவ̈வØகளா̇ அவ̆ைற‡ { பாவ·கைள‡}  கÕவØ 
நா́ ேம‰ைமயான ெசா¯‡க»ைத அைடயலா́. அ»தைகய 

ÈÕைம எ·க̈ ம‰ன¯ { Êதி̋±ர‰} , வØேகம̆றவராக 

இÌ…தாேலா அ̇ல½ கால…தா̊»½பவராக இÌ…தாேலா ந́ைம‡ 

கட…½ வர‡œ³́. ஆனா̇ நłேரா அற́சா¯…தவராக இÌ‡கிறł̄ . 

வ‚சக│கைள நி¶சய́ வ‚சக»தாேலேய ெகா̇ல ேவ”³́. 

வ‚சக│கைள வ‚சக»தா̇ ெகா̇வ½ பாவமாக‡ 

கÌத¿ப³வதி̇ைல. 

 

 ஓ பாரதேர { Êதி̋±ரேர} , அறெநறிகைள ந‰ø 

உண│…தவ│களா̇, ஓ ெபÌ́ இளவரேச {Êதி̋±ரேர}, ஒÌ 

பகÑ́ ஒÌ இர×́ ேச│…½ ஒÌ வÌட»தி̆ø சம́ எ‰Ï 

ெசா̇ல¿ப³கிற½. ேம‰ைமயானவேர, க³ைமயான வØரத·க̈ 

இÌ…½ கழி‡க¿ப³́ ஒÌ நா̈ ஒÌ வÌட»தி̆ø சமான́ எ‰Ï 

ேவத வா¯»ைதகளŒÑ́ ேக„க¿ப³கிற½. ஓ ம·கா¿ Åக̊ 

ெகா”டவேர { Êதி̋±ரேர} , ேவத·களŒ‰ அதிகார»ைத நł¯ ஏ̆கிறł̄  

எ‰றா̇, ஒÌ நாைளẾ, அைதவØட அதிகமாக×́ ஒÌ கால»ைத» 

ேத¯…ெத³»½ அைத பதிÉ‰Ï { 13}  வÌட·கÓ‡ø சமமாக 

கÌதி‡ெகா̈Ó́. ஓ எதிÜகைள ஒ³‡øபவேர, ½ÜேயாதனைனẾ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அவைன» ெதாட¯பவ¯கைளẾ ெகா̇வத̆ø இ½ேவ சமயமாǿ. 

அ̇ல½, ஓ ம‰னா, øறி»த கால»தி̆ø È‰னேர, அவ‰ 

அைன»½ உலக»ைதÊ» தன½ ஆÓைக‡ø̈ ெகா”³ 

வ…½வØ³வா‰. ஓ ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, 

இைவயைன»½́ நł│ ¬½‡க±ைமயாக இÌ…ததா̇ வØைள…த 

கா┃ய·கேள. 

 

 ஒÌ வÌட́ யாÌ́ அறியாம̇ தைலமைறவாக வா̊வதாக 

நł¯ உÏதி அளŒ»திÌ¿பத‰ ெதாட¯¶சியாக, நா́ ஏ̆கனேவ அழிவØ‰ 

ஆர́ப»தி̇ இÌ‡கிேறா́. தłய மன́ ெகா”ட ½Üேயாதன‰, 

தன½ ஒ̆ற¯கைள‡ ெகா”³ க”³பØ±‡க È±யாத எ…த 

நா„ைடÊம நா‰ காணவØ̇ைல. அ…த இழி…தவ‰ ந́ைம‡ 

க”³பØ±»½, மæ”³́ வ‚சகமாக நா³ கட»½வா‰. அ…த¿ 

பாவØயா̇ øறி»த கால»தி̆ø̈ ந́ைம‡ க”³பØ±‡க 

இயவØ̇ைல எ‰றாÑ́, ஓ ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , உ́ைம 

மæ”³́ பகைட‡ø அைழ¿பா‰. மæ”³́ வØைளயா„³ நட‡ǿ. 

மæ”³́ நł̄  அைழ‡க¿ப„டா̇, மæ”³́ பகைடயா± நłேர உ́ைம 

½ைட»தழி»½‡ெகா̈வ ł│. 

 

 நł│ பகைடயØ̇ திற́பைட»தவ│ அ̇ல. அைத வØைளயாட 

ஆர́பØ»தா̇, நł│ உம½ உண│×கைள இழ…½வØ³வ ł│. 

ஆைகயா̇, ஓ ெபÌ́ பல́ வா̂…த ம‰னா, நł¯ மæ”³́ கானக 

வா̊‡ைகையேய ஏ̆க ேவ”± வÌ́. ஓ ெபÌ́பல́ வா̂…த 

ம‰னா, ேவத·களŒ‰ வØதிகைள ÈÕைமயாக கைடபØ±Ế. இழி…த 

வா̊ைவ ஏ̆ப½ உம‡ø» தகா½. வ‚சக¯க̈ ெகா̇ல¿பட 

ேவ”³́. உம½ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇ நா‰ (ஹ̨தினாÅர́) 

ெச‰றா̇, Å̆øவØயலி‰ ேம̇ ெநÌ¿Å வØÕவ½ ேபால, என½ 

பல́ அைன»ைதẾ ெசÑ»தி ½┃ேயாதனைன‡ ெகா̇ேவ‰. 

ஆைகயா̇, என‡ø அÃமதி ெகா³¿பேத உம‡ø» தǿ" 

எ‰றா‰ { பıம‰} . 
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உ‰ைனவØட ப┃தாப»½‡ø┃யவ‰ நள‰! -  

வனப│வ́ பøதி 52ஆ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி)

 ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, 

"இ¿ப± பıமனா̇ ெசா̇ல¿ப„ட 

நłதிமானான ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰, 

அ…த பா”³ மகனŒ‰ { பıமனŒ‰}  

தைலைய Èக¯…½ பா¯»½, 

அைமதி¿ப³»தி, "ஓ பல́வா̂…த 

கர·க̈ ெகா”டவேன {பıமேன}, 

ச…ேதகமற நł கா”²ப»ைத» 

தா·øபவ‰ {அ│ஜுன‰} 

½ைணÊட‰, பதிÉ‰றாவ½ { 13}  வÌட È±வØ̇©ேயாதனைன‡ 

{½┃ேயாதனைன‡} ெகா̇வா̂. ஆனா̇ ஓ பØÌைதயØ‰ மகேன 

{ ø…தியØ‰ மகேன பıமா} , ஓ தைலவா, கால́ வ…½வØ„ட½ எ‰ற 

உன½ தł¯மான»ைத¿ ெபாÏ»தவைர, ெபா̂ைம எ‰னŒட»தி̇ 

இ̇லாத காரண»தா̇, நா‰ ெபா̂ைமைய¿ ேபச அ‚©கிேற‰. ஓ 

ø…தியØ‰ மகேன { பıமா} , ேமாச±களŒ‰ ½ைண இ̇லாமேலேய, 

ஒ³‡கÈ±யாத தłய ½ÜேயாதனைனẾ அவன½ 

œ„டாளŒகைளẾ நł ெகா̇வா̂"  எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 

 நłதிமானான Êதி̋±ர‰ பıமனŒட́ ேபசி‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, 

அ·ேக சிற¿Å மிø…த ÈனŒவரான பØÌகத̨வ│ {Rishi 

Vrihadaswa} வ…தா¯. அ…த அற́சா¯…த ½றவØைய» த‰ È‰ க”ட 

நłதிமானான ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰}  வØதி¿ப± ம½ப│‡க́ { ேத‰, 

தயØ¯, ெந̂ ம̆Ḯ ெவ”ைணயØ‰ கலைவ}  ெகா³»½ அவைர 

{ ÈனŒவ¯ பØÌகத̨வைர}  வழிப„டா‰. அ…த» ½றவØ அம¯…½, 

Å»½ண¯¶சி அைட…த½́, பல́வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட 

Êதி̋±ர‰ அவ¯ அÌேக உ„கா¯…½, அவைர நிமி¯…½ பா¯»½, 

மிக×́ பÜதாபகரமான ெதானŒயØ̇, 

 

 "ஓ ÅனŒதமானவேர { ÈனŒவ¯ பØÌகத̨வேர} , பகைடயØ̇ 

திறÃ̈ள த…திரமான ¬தா±களா̇ அைழ‡க¿ப„³, என½ 
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ெச̇வ́, நா³ ஆகியவ̆ைற ¬தி̇ இழ…ேத‰. நா‰ பகைடயØ̇ 

திறைமயானவÃ́ கிைடயா½. என‡ø ஏமா̆ற×́ ெத┃யா½. 

பாவØக̈ நியாம̆ற Èைறகைள‡ ைக‡ெகா”³ எ‰ைன 

வØைளயா„±̇ வ ł̊ »தின¯. என½ உயØÌ‡ǿ ேமலான அ‰பான 

மைனவØ { திெரௗபதி}  ெபா½¶சைபயØ‰ ம»தியØ̇ 

இÕ»½வர¿ப„டா̈. இர”டாவ½ ÈைறẾ எ‰ைன வ ł̊ »தி, 
மா‰ேதாÑ³»த ைவ»½, ½யரமான வனவா̊‡ைகைய இ…த‡ 

கானக»தி̇ வாṌப± எ‰ைன அÃ¿பØன¯. த̆சமய́ நா‰ 

கானக»தி̇ ½ய¯நிைற…த வா̊‡ைகைய ½ய¯நிைற…த இதய»½ட‰ 

வா̊…½ வÌகிேற‰. ¬தா³́ேபா½ அவ¯க̈ க³ைமயான ெகா³́ 

ெமாழிகளா̇ ேபசிய½́, அ…த பகைடயா„ட́ ச́ப…தமாக என½ 

ந”ப¯கÓ́ ø±ம‡கÓ́ எ‰ைன¿ப̆றி ேபசிய½́ எ‰ 

மனதிேலேய இÌ‡கி‰றன. 

 

 அ…த வா│»ைதகைள நிைன»½ நிைன»½ இர× ÈÕவ½́ 

(¾·காம̇) ½ய│ ெகா̈கிேற‰. யாைர ந́பØ எ·க̈ அைனவÜ‰ 

வா̊×கÓ́ இÌ‡கி‰றனேவா அ…த சிற¿Åமி‡க கா”²ப»ைத» 

தா·øபவைனẾ { அ¯ஜுனைனẾ}  இழ…½, கி„ட»த„ட 

உயØர̆றனாகேவ நா‰ இÌ‡கிேற‰. அ‰பாக×́ ©Ï©Ï¿பாக×́ 

இÌ‡ǿ அ…த இனŒய ேப¶© ெகா”ட, பர…த இதய́ ெகா”ட 

வØப»© {அ│ஜுன‰}, அைன»½ ஆÊத·கைளẾ ெப̆Ï, எ·களŒட́ 

திÌ́பØ வÌவைத நா‰ எ‰Ï கா”ேப‰? எ‰ைனவØட 

½ரதி│̋ட́ ெகா”ட ம‰ன‰, ேவÏ எவனாவ½ இ…த ÇமியØ̇ 

இÌ‡கிறானா? இ½ ேபா‰ற நிக̊¶சிகைள இத̆ø È‰Å நł│ 

க”டேதா ேக„டேதா உ”டா?எ‰ைன¿ ெபாÏ»தவைர, 

எ‰ைனவØட இழி…த மனŒத‰ ேவÏ எவÃ́ இÌ‡க மா„டா‰"  

எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "ஓ ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ஓ 

பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , 'எ‰ைனவØட ப┃தாபகரமான 

மனŒத‰ ேவÏ எவÃ́ இ̇ைல' எ‰Ï ெசா̇கிறா̂. ஓ 

பாவம̆ற ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரா} , நł ேக„பதாயØÌ…தா̇, 

வரலா̆றி̇ உ‰ைனவØட இழி…த நிைலைய அைட…த 

ம‰னனŒ‰ வரலா̆ைற¶ ெசா̇ல„³மா?" எ‰Ï ேக„டா¯. 
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 ைவச́பாயன│ ெதாட¯…தா¯, "அத‰ பØறø ம‰ன‰ 

{ Êதி̋±ர‰}  அ…த» ½றவØயØட́ { பØÌகத̨வÜட́} , "ஓ சிற¿Å 

மிø…தவேர, இ½ேபா‰ற நிைல‡ø வ ł̊ …த அ…த ம‰னனŒ‰ 

வரலா̆ைற நா‰ ேக„க வØÌ́Åகிேற‰. ெசா̇Ñ́"  எ‰றா‰ 

{ Êதி̋±ர‰} . 

 

 பØÌகத̨வ│, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , கீேழ வ łழாதவேன, 

உன½ த́பØகÓட‰ ேச¯…½ கவனமாக‡ ேக̈. நா‰ உ‰ைனவØட 

பÜதாபகரமான நிைலைய அைட…த ஒÌ இளவரசனŒ‰ வரலா̆ைற¶ 

ெசா̇கிேற‰. நிஷாத│களŒ‰ ெகா”டாட¿ப„ட ம‰னனான 

வ łரேசன‰ எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட ஒÌவ‰ இÌ…தா‰. அவÃ‡ø 

அற́, ெபாÌ̈ அறி…த மகனாக நள‰ எ‰ற ெபயÜ̇ ஒÌவ‰ 

இÌ…தா‰. அ…த ம‰ன‰ {நள‰} Å̋கர‰ எ‰பவனா̇ 

வ‚சகமாக வ ł̊ »த¿ப„³, ேபÜடைர அைட…½, தன½ 

மைனவØÊட‰ கானக»தி̇ வா̊…தா‰ என நா́ 

ேக̈வØ¿ப³கிேறா́. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அ¿ப± அவ‰ {நள‰} 

கானக»தி̇ வா̊…த ேபா½, அவÃட‰ அ±ைமகேளா, ேத│கேளா, 

த́பØகேளா அ̇ல½ ந”ப│கேளாœட கிைடயா½. ஆனா̇ நłேயா 

ேதவ│கைள¿ ேபா‰ற உன½ வ łர சேகாதர│களாÑ́, 

பØர́மாைவ¿ ேபா‰ற மÏபØற¿பாள│களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ│களாÑ́ ¬ழ¿ப„±Ì‡கிறா̂. ஆைகயா̇, 

½யÌÏவ½ உன‡ø» தகா½" எ‰றா¯ { பØÌகத̨வ¯} . 

 

 Êதி̋±ர‰, "ஓ நாவ”ைம பைட»தவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர { ÈனŒவ¯ பØÌகத̨வேர} , சிற¿Åமி‡க நளனŒ‰ 

வரலா̆ைற வØ┃வாக‡ ேக„க நா‰ வØÌ́Åகிேற‰. ஆைகயா̇, 

அைத என‡ø நł│ உைர‡க ேவ”³́" எ‰Ï ேக„டா‰ 

{ Êதி̋±ர‰} . 
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(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰, பıம‰, தமய…தி øறி»½ பØÌகத̨வ│ வ│ணØ¿ப½; அ‰ன́ 

நளனŒட́ ேப©வ½; அ‰ன́ தமய…தியØட́ ேப©வ½... 

 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, 

"வ łரேசன‰ மகனான நள‰ 

எ‰ெறாÌ ம‰ன‰ இÌ…தா‰. 

அவ‰ { நள‰}  பல́ 

வா̂…தவனாக×́, அழகனாக×́, 

øதிைரகைள (øதிைரக̈ ப̆றிய 

அறிைவ) அறி…தவனாக×́, வØÌ́பØய 

அைன»½ சாதைனகைள¶ 

ெச̂தவனாக×́ இÌ…தா‰. அவ‰ 

{ நள‰}  ேதவ¯கÓ‡ø» தைலவைன¿ 

ேபால ம‰ன¯கÓ‡ø» 

தைலைமயானவனாக இÌ…தா‰. 

எ̇ேலாÌ‡ǿ ேம́ப„டவனான 

அவ‰, Åகழி̇ ¬Üயைன¿ ேபால 

இÌ…தா‰. அவ‰ நிஷாத│கÓ‡ø 

ம‰னனாக இÌ…½, ேவதமறி…த அ…தண¯களŒ‰ ந‰ைமயØ̇ 

எ”ண́ உ̈ளவனாக×́, ெபÌ́ வ łர»ைத‡ ெகா”டவனாக×́ 

இÌ…தா‰. அவ‰ { நள‰}  உ”ைம ேப©பவனாக×́, பகைடயØ̇ 

வØÌ¿ப́ உ̈ளவனாக×́, ெபÌ́ பல́ வா̂…த பைட‡ø» 

தைலவனாக×́ இÌ…தா‰. ஆ”கÓ‡ǿ ெப”கÓ‡ǿ 

அ‰பா̇ வØÌ¿பÈ̈ளவனாக×́, ெபÌ́ ஆ‰மாவா̇ ஆைசகைள 

அட‡கிẾ வா̊…தா‰. அைனவைரẾ கா»½, வØ̇லாளŒகளŒ̇ 

Èத‰ைமயானவனாக இÌ…½, மÃைவ¿ ேபா‰றவனாக 

இÌ…தா‰. 

 

 அவைன { நளைன¿}  ேபாலேவ வØத¯ப¯க̈ {வØத│ப நா„³ 

ம‡க̈} ம»தியØ̇, பıம‰ எ‰ெறாÌவ‰ (பıம‰ எ‰ற ெபய¯ 

ெகா”ட ஒÌ ம‰ன‰) இÌ…தா‰. அவÃ́ { பıமÃ́}  பய·கரமான 
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பரா‡கிரÈ́, வ łரÈ́ ெகா”டவனாக×́, ø±ம‡கÓ‡ø ந‰ைம 

ெச̂பவனாக×́, அைன»½ அற·க̈ ெகா”டவனாக×́ 

இÌ…தா‰. ஆனா̇, (இைவெய̇லா́ இÌ…½́), 

பØ̈ைளயØ̇லாதிÌ…தா‰. அவ‰ நிைல»த மனேதா³, ஒÌ 

பØ̈ைளைய¿ ெபÏவத̆காக த‰னா̇ ஆன அள× Èய‰றா‰. 

 

 ஓ பாரதா {Êதி̋±ரா}, (ஒÌ நா̈), அவனŒட́ தமன│ எ‰ற 

பØர́ம ÈனŒவ│ {பØர́ம┃ஷி}, வ…தா¯. ஓ ம‰ன¯ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , அறெநறிகைள அறி…த பıம‰, பØ̈ைள ெபற வØÌ́பØ, 
தன½ மைனவØÊட‰ ேச¯…½ அ…த சிற¿Åமி‡க ÈனŒவைர 

மÜயாைதÊட‰ வரேவ̆Ï திÌ¿தி ெச̂தா‰. இதனா̇ மிக×́ 

மகி̊…த தமன¯, அ…த ம‰னÃ‡ǿ { பıமÃ‡ǿ}  அவன½ 

மைனவØ‡ǿ ர»தின́ ேபா‰ற மகைளẾ, உய│…த ஆ‰மா×́, 

ெபÌ́ ÅகைழẾ ெகா”ட É‰Ï மக‰கைளẾ வரமாக‡ 

ெகா³»தா¯. அவ¯க̈ { அ…த‡ øழ…ைதக̈) Èைறேய தமய…தி, 
தம‰, தா…த‰, தமன‰ ஆவ¯. அ…த É‰Ï மக‰கÓ́ 

அைன»½ சாதைனகைளẾ ெச̂பவ¯களாக×́, ெகாµரமான 

Èக»ேதா̆ற́ ெகா”டவ│களாக×́, க³́ பரா‡கிர́ 

ெகா”டவ│களாக×́ இÌ…தன│. ெகா±யØைட ெகா”ட தமய…தி, 
அழகாÑ́, பØரகாச»தாÑ́, அÌளாÑ́, அதி¯̋ட»தாÑ́, 

உலக»தா̇ ெகா”டாட¿ப³பவ̈ ஆனா̈. அவ̈ பÌவ வயைத 

அைட…த ேபா½, ஆபரண·களா̇ அல·கÜ‡க¿ப„ட Á̆Ï‡ 

கண‡கான ெப” பணØயா„கÓ́, ெப” அ±ைமகÓ́,ச¶சி‡காக 

{இ…திரனŒ‰ மைனவØ‡காக} கா»திÌ¿பைத¿ ேபால அவÓ‡காக 

கா»திÌ…தன¯. 

 

 பıமனŒ‰ மகளான அ…த‡ கள·கம̆றவ̈ { தமய…தி} , 

அைன»½ ஆபரண·கÓ́ Ç”³, ேமக·களŒ̇ இÌ‡ǿ 

பØரகாசமான மி‰ன̇ ேபால, தன½ பணØ¿ெப”கÓ‡ø ம»தியØ̇ 

பØரகாசி»தா̈. அக‰ற வØழி ெகா”ட அ…த ம·ைக { தமய…தி} , 

Úைய¿ {ல„©மிைய¿}  ேபாலேவ ெபÌ́ அழø பைட»திÌ…தா̈. 

ேதவ¯கÓ‡ø ம»தியØேலா, யfl¯கÓ‡ø ம»தியØேலா, 

மனŒத¯கÓ‡ø ம»தியØேலா அைத¿ேபா‰ற அழø ெகா”ட 

ெப”ைண அத̆ø È‰ன¯ யாÌ́ ேக̈வØ¿ப„டேதா, பா¯»தேதா 

கிைடயா½. அ…த அழகான ம·ைக, மகி̊¶சியா̇ ேதவ¯களŒ‰ 

இதய»ைத‡ œட நிைற»தா̈. 
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 மனŒத¯களŒ̇ Åலியான நள‰, É‰Ï உலக»திÑ́ தன‡ø 

இைண இ̇லாதவனாக இÌ…தா‰. அவ‰ அழகி̇ மனŒத உÌ 

ெகா”ட க…த│ப‰ {ம‰மத‰} ேபால இÌ…தா‰. இவ̆றா̇ 

வØய¿பைட…த க„±ய‡கார¯க̈ திÌ́ப» திÌ́ப நளனŒ‰ 

ெபÌைமகைள‡ ெகா”டா± தமய…தியØட»திÑ́, தமய…தியØ‰ 

ெபÌைமகைள நிஷாத ஆ„சியாள‰{நள‰} இட»திÑ́ 

Åக̊…தா│க̈. திÌ́ப» திÌ́ப ஒÌவ¯ ந̆øண·கைள 

ம̆றவ¯க̈ ேக̈வØ¿ப„³ ஒÌவ¯ ேம̇ ஒÌவ¯ பா¯»½‡ 

ெகா̈ளாமேலேய ஈ¯‡க¿ப„டன¯. அ…த ஈ¯¿Å, ஓ ø…தியØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா}  வளர ஆர́பØ»த½. 

 

 பØறø, நள‰ தன½ இதய»தி̇ இÌ…த காதைல‡ க„³¿ப³»த 

È±யாதவனானா‰. அவ‰ நł”ட ேநர»ைத» ந…தவன»½ட‰ 

ேச¯…த தன½ உ̈ அைறயØ̇ { அர”மைனயØ̇}  கழி‡க 

ஆர́பØ»தா‰. அ·ேக {ந…தவன»தி̇}, அ…த வன»தி̇ த·க 

இறøக̈ ெகா”ட அ‰ன·க̈ பல உல×வைத‡ க”டா‰. 

அவ̆றி̇ ஒ‰ைற» த‰ கர·களா̇ ப̆றினா‰. அத‰ காரணமாக 

அ…த வØ”ணதிகாÜ {அ‰ன́}, நளனŒட́, "உ‰னா̇ நா‰ 

ெகா̇ல¿படலாகா½. ஓ ம‰னா, நா‰ உன‡ø ஏ̆Åைடய ஒÌ 

கா┃ய»ைத¶ ெச̂ேவ‰. ஓ நிஷாத│களŒ‰ ம‰னா {நளேன}, 

உ‰ைன» தவØர ேவÏ யாைரẾ (தன½ தைலவனாக அைடய) 

தமய…தி வØÌ́பாதவாÏ, அவளŒட́ நா‰ உ‰ைன‡ øறி»½¿ 

ேப©ேவ‰" எ‰ற½. 

 

 இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ம‰ன‰ { நள‰} , அ…த அ‰ன»ைத 

வØ³வØ»தா‰. அ…த அ‰ன¿பறைவக̈ த·க̈ சிறøகைள வØÜ»½ 

வØத│ப நா„³‡ø¶ ெச‰றன. வØத¯ப நா„³‡ø வ…த அ…த¿ 

பறைவக̈, அவ̆ைற‡ க”ட தமய…தியØ‰ È‰ பற…தன. 

பணØ¿ெப”கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ…த தமய…தி, இய̇Å‡ø மி‡க 

ேதா̆ற́ ெகா”ட அ…த¿ பறைவகைள‡ க”³ மகி̊¶சியைட…½, 

ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ அ…த வØ”ணதிகாÜகைள¿ { அ‰ன·கைள¿}  

பØ±‡க Èய‰றா̈. இத‰ காரணமாக, அ…த அ‰ன·க̈, அ…த 

அழகான ம·ைகய¯ œ„ட»தி̆ø È‰Å, எ̇லா திைசகளŒÑ́ 

பற…தன. அ…த ம·ைகயÌ́ ஒ¸ெவாÌவÌ́ ஒÌ அ‰ன»தி‰ 

பØ‰னாக அ…த¿ பறைவகைள» ெதாட¯…½ ெச‰றன¯. தமய…தி‡ø 
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È‰ ஓ±ய அ‰ன́, அவைள { தமய…திைய»}  தனŒைமயான 

இட»தி̆ø¿ பØÜ»½ அைழ»½¶ ெச‰Ï, மனŒத‡ øரலி̇ அவளŒட́, 

"ஓ தமய…தி, நிஷாத│களŒ̇ நள‰ எ‰ற ெபய│ ெகா”ட ஒÌ 

ம‰ன‰ இÌ‡கிறா‰. அவ‰ அ©வØனŒகளŒ‰ அழø‡ø நிகராக, 

மனŒத¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ தன‡ø இைண இ̇லாதவனாக 

இÌ‡கிறா‰. உ”ைமயØ̇ அவ‰ மனŒத உÌ ெகா”ட க…த¯ப‰ 

{ ம‰மத‰}  ேபால இÌ‡கிறா‰. ஓ அழகான நிற́ ெகா”டவேள, ஓ 

ெகா±யØைடயாேள, நł அவÃ‡ø மைனவØயானா̇, நł வா̊வத̆ǿ, 

உன½ அழø‡ǿ ஒÌ காரண́ இÌ‡ǿ. நா·க̈ 

ேதவ│கைளẾ, க…த│வ│கைளẾ, நாக│கைளẾ, 

ரா„சச│கைளẾ, மனŒத│கைளẾ க”±Ì‡கிேறா́. ஆனா̇ 

நளைன¿ ேபா‰ற ஒÌவைன நா·க̈ இ½வைர க”டதி̇ைல. 

ஆ”களŒ̇ நள‰ தைலைமயானவ‰ ஆன½ ேபால, நłẾ உன½ 

பாலின»தி̇ { ெப”ணØன»தி̇}  ர»தின́ தா‰. சிற…தவ│கÓட‰ 

சிற…தவ│க̈ ேசÌ́ ேபாேத மகி̊¶சி ஏ̆ப³கிற½" எ‰றா‰ 

{ அ‰ன¿பறைவ} . 

 

 ஓ ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரா} , அ‰ன»தா̇ இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட தமய…தி, அவனŒட́ { அ‰ன»திட́} , "நł இேத ேபால 

நளனŒடÈ́ { அவÜடÈ́}  ெசா̇"  எ‰றா̈. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰Ï வØத¯பனŒ‰ மகனŒட»தி̇ 

ெசா‰ன அ…த È„ைடயØ³́ இன»ைத¶ ேச│…தவ‰ 

{அ‰ன¿பறைவ}, நிஷாத¯களŒ‰ நா„±̆ø» திÌ́பØ, அைன»ைதẾ 

நளனŒட́ œறினா‰. 
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தமய…திைய வØÌ́பØய ேதவ│க̈ - வனப│வ́ பøதி 54 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ øறி»த நிைன×களா̇ தமய…தி ெமலி…½ ேபாவ½; அவள½ 

நிைலைய அவள½ த…ைதயான பıம‰ உண│…½ ©ய́வர»தி̆ø ஏ̆பா³ 

ெச̂வ½; ேதவேலாக»தி̇ நாரத│ இ…திரனŒட́ அ¶©ய́வர»ைத‡ øறி»½ 

ெசா̇Ñ́ேபா½ ேலாகபால│கÓ́ அைத‡ ேக„³வØ„³ தமய…திைய 

வØÌ́Åவ½; ©ய́வர»தி̆ø¶ ெச̇Ñ́ வழியØ̇ ேதவ│க̈ நளைன¶ 

ச…தி¿ப½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ‰ன́ 

ேபசிய வா¯»ைதகைள‡ ேக„டதிலிÌ…½ தமய…தி நளைன‡ 

øறி»½ தன½ மன அைமதிைய இழ…தா̈. அ±‡க± 

ெபÌÉ¶©வØ„டப±, பத„டமைட…½ ½‡க»தி̇ É̊கியதா̇, Èக́ 

ெவளŒறி, உட̇ ெமலிவைட…தா̈. அவ̈ இதய»ைத காத̇ ேதவ‰ 

அைட…ததா̇, அவ̈ வØைரவØ̇ நிற́ இழ…½, வØழி படபட»½ 

©Ì·கி வØÜ…½, மன́ பØற̊…தவ̈ ேபா‰ற ேதா̆ற»ைத¿ 

ெப̆றா̈. ப³‡ைக, இÌ‡ைகக̈, இ‰பÀக¯ ெபாÌ„க̈ எ‰Ï 

எதிÑ́ ஆைசய̆றவளாக இÌ…தா̈. பகÑ́ இர×́ கீேழ ப³»½ 

ஓ! எ‰Ḯ ஐேயா! எÃ́ ஆ¶சÜய ஒலிகÓட‰ அÕ½ 

ெகா”±Ì…தா̈. 

 

 ச‚சலமைட…½ வ ł̊ …த நிைலயØ̇ இÌ…த அவளŒ‰ 

{ தமய…தியØ‰}  நிைலைய‡ க”ட ெப” பணØயா„க̈, ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , அவள½ ேநாைய‡ øறி»½ வØத│ப ஆ„சியாளனŒட́ 

{பıமனŒட́} மைறÈக ெபாÌÓட‰ ெசா‰னா¯க̈. ெப” 

பணØயா„களŒ‰ Éல́ தமய…தி‰ நிைலைய ேக̈வØ¿ப„ட ம‰ன‰ 
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பıம‰, தன½ மகளŒ‰ { தமய…தியØ‰}  வØவகார́ தłவØரமான½ என‡ 

கÌதினா‰. அவ‰ { பıம‰}  தன‡ø̈ேளேய, "ஏ‰ என½ மக̈ 

இ¿ேபா½ ேநா̂¿ப„டவ̈ ேபால» ெத┃கிறா̈?" எ‰Ï ேக„³‡ 

ெகா”டா‰. தன½ மக̈ பÌவ வய½ அைட…தைத நிைன× œ¯…த 

ம‰ன‰ { பıம‰} , தமய…தியØ‰ ©ய́வர́ நட‡க ேவ”³́ எ‰ற 

தł¯மான»தி̆ø வ…தா‰. 

 

 ஓ ேம‰ைமயானவேன 

{ Êதி̋±ரா} , பØறø அ…த 

ஏகாதிபதி {பıம‰}, ÇமியØ‰ 

ஆ„சியாள│க̈ 

அைனவ┃டÈ́ {அவ│கைள 

அைழ»½}, "வ łர│கேள, 

தமய…தியØ‰ ©ய́வர́ 

நட‡க இÌ‡கிற½ எ‰பைத 

அறி…½ ெகா̈Ó·க̈" 

எ‰றா‰. தமய…தியØ‰ 

©ய́வர»ைத‡ ேக̈வØ¿ப„ட அைன»½ ம‰ன¯கÓ́ பıமனŒட́ 

வ…½, அவன½ ¾ைத ஏ̆ǿ வைகயØ̇, Çமிைய த·க̈ 

ேத¯¶ச‡கர·களŒ‰ ஒலியாÑ́, த·க̈ யாைனகளŒ‰ பØளŒறலாÑ́, 

த·க̈ øதிைரகளŒ‰ கைன¿ெபாலிகளாÑ́ நிைற»½, 

ஆபரண·களா̇ அல·கÜ‡க¿ப„³ கா”பத̆ø 

அÌைமயானைவயாக இÌ‡ǿ த·க̈ பைடகÓடÃ́, அÌ̈ 

நிைற…த மாைலகÓடÃ́ வ…தன¯. பல́ வா̂…த கர·க̈ 

ெகா”ட பıமÃ́ அ…த¶ சிற¿Åமி‡க ஏகாதிபதிகÓ‡ø உÜய 

மÜயாைதைய வழ·கினா‰. அவனா̇ {பıமனா̇} Èைற¿ப± 

ம┃யாைதெச̂ய¿ப„ட அவ│க̈ {அ…த ஏகாதிபதிக̈}, அ·ேகேய 

வசி»தா│க̈. 

 

 இ…த¶ ¬̊நிைலயØ̇ ேதவ ÈனŒவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான 

பØரகாச́ மி‡கவ¯கÓ́, ெபÌ́ வØேவகிகÓ́, ெபÌ́ ேநா‰Åக̈ 

ேநா̆பவ¯கÓமான நாரதÌ́ ப│வதÌ́, இ…திரேலாக»தி̇ 

பயண́ ேம̆ெகா”±Ì…த ேபா½ இறவாதவ¯க̈ தைலவனŒ‰ 

{இ…திரனŒ‰} மாளŒைக‡ø̈ Àைழ…½ உÜய வழிபா„ைட¿ ெப̆றன¯.  

அவ¯கைள மÜயாைதÊட‰ வழிப„ட மகவ» {இ…திர‰}, அவ¯களŒ‰ 

சிைத×றாத அைமதிைய‡ øறி»½́, அைன»½ வØதமான 
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ந‰ைமக̈ øறி»½́ ேக„டா‰. அத̆ø நாரத│, "ஓ தைலவா, ஓ 

ெத̂வ łகமானவேன, எ̇லாவØத»திÑ́ அைமதி எ·கÓட‰ 

இÌ‡கிற½. ஓ மகவ» { இ…திரா} , ஓ ேம‰ைமயானவேன, ÈÕ 

உலக»தி̇ இÌ‡ǿ ம‰ன¯களŒட»திÑ́ அைமதி நில×கிற½"  

எ‰றா¯. 

 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "பலைனẾ, வØÜ»திரைனẾ Val a{  

and Vri t ra }  ெகா‰றவ‰ { இ…திர‰), நாரதÜ‰ வா¯»ைதகைள‡ ேக„³, 

"அற́ அறி…த ÇமியØ‰ ஆ„சியாள│க̈, வா̊வØ‰ அைன»½ 

வØÌ¿ப·கைளẾ ½ற…½ ச”ைடயØ„³, கள»ைதவØ„³ 

ÅறÈ½கி„³ ஓடாம̇ ஆÊத·களா̇ மரண»ைத அைட…½, இ…த 

உலக»ைத அைடவா│க̈. இ…த உலக́ {இ…திரேலாக́} என‡ø 

எ¿ப± இÌ‡கிறேதா அவ│கÓ‡ǿ அ¿ப±ேய அவ│க̈ 

வØÌ¿ப·கைளெய̇லா́ ெகா³»½ நிர…தரமானதாக இÌ‡ǿ. 

அ¿ப±¿ப„ட அ…த fl»தி┃ய வ łர│க̈ எ·ேக? அ…த ம‰ன│க̈ 

(இ¿ேபா½) எ‰ைன அ¹øவதி̇ைலேய. என‡ø¿ பØ±»தமான 

அ…த வØÌ…தின│க̈ எ·ேக?" எ‰Ï ேக„டா‰ {இ…திர‰}. 

 

 இ¿ப± ச‡ரனா̇ {இ…திரனா̇} ேக„க¿ப„ட நாரத│, "ஓ 

மகவ»ேத {இ…திரேன}, ஏ‰ (இ·ேக, இ¿ேபா½) நł ம‰ன¯கைள¿ 

பா¯¿பதி̇ைல எ‰பைத‡ ேக̈. வØத│ப நா„ைட ஆÓ́ 

ஆ„யாளÃ‡ø தமய…தி எ‰Ï ெகா”டாட¿ப³́ ஒÌ மக̈ 

இÌ‡கிறா̈. ÇமியØ̇ உ̈ள ெப”களŒ‰ அழைகெய̇லா́ அவ̈ 

மæறி இÌ‡கிறா̈. ஓ ச‡ரா {இ…திரா}, அவள½ ©ய́வர́ வØைரவØ̇ 

நட‡க இÌ‡கிற½. அ·ேக எ̇லா திைசகளŒ̇ இÌ…½́ அைன»½ 

ம‰ன¯கÓ́ இளவரச¯கÓ́ ெச̇கிறா¯க̈. ஓ பலைனẾ, 

வØÜ»திரைனẾ ெகா‰றவேன, அ…த ÇமியØ‰ È»தான அவைள 

{தமய…திைய} அைடய ÇமியØ‰ அைன»½ தைலவ│கÓ́ 

ஆ│வ»½ட‰ வØÌ́Åகிறா│க̈" எ‰Ï மÏெமாழி œறினா¯ 

{ நாரத¯} . 

 

 அவ¯க̈ அ¿ப±¿ ேபசி‡ெகா”±Ì‡ǿேபா½, 

இறவாதவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯கÓ́, அ‡னŒைய» த·க̈ 

ம»தியØ̇ ெகா”டவ¯கÓமான ேலாகபால│க̈, ேதவ│க̈ 

தைலவனŒ‰ {இ…திரனŒ‰} È‰னா̇ ேதா‰றின│. நாரத¯ ெசா‰ன 

கனமான ெச̂திக̈ அைன»ைதẾ அவ¯க̈ அைனவÌ́ 
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ேக„டன¯. அைத‡ ேக„ட உடேனேய "நா·கÓ́ அ·ø 

ெச̇ல¿ேபாகிேறா́"  எ‰Ï அவ¯க̈ அைனவÌ́ ேபரான…த»½ட‰ 

உர»½¶ ெசா‰னா¯க̈. ஓ பலமி‡க ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , அவ¯க̈ 

அைனவÌ́ த·க̈ பணØயா„கÓட‰ த·க̈ த·க̈ 

வாகன·களŒ̇, ம‰ன¯க̈ அைனவÌ́ எ·கிÌ‡கி‰றேனா { எ·ø 

ெச‰றா¯கேளா}  அ…த வØத│ப நா„±̆ø‡ கிள́பØன│. 

 

 ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , உய¯ ஆ‰மா ெகா”ட 

ம‰ன‰ நளÃ́ ம‰ன│க̈ œ„ட»ைத‡ ேக̈வØ¿ப„³, 

தமய…தியØ‰ மæதான காதலாÑ́ மகி̊¶சியாÑ́ நிைற…த 

இதய»½ட‰ கிள́பØனா‰. ÇமியØ‰ மæ½ பயணØ»½‡ 

ெகா”±Ì…த நளைன» ேதவ¯க̈ { கா¹́ப± ேந¯…த½}  க”டன¯. 

உÌவ அழகி̇ காம ேதவைன¿ {ம‰மத‰} ேபாலேவ இÌ…தா‰. 

¬Üயைன¿ ேபா‰Ï பØரகாசி»த அவைன‡ க”ட ேலாகபால¯க̈ 

அவன½ அழெகÃ́ ெச̇வ»ைத‡ க”³ வØய¿பா̇ நிைற…½, 

தா·க̈ வØÌ́பØய ேநா‡க»ைத‡ ைகவØ„டன¯. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , த·க̈ ேத¯கைள வான»திேலேய வØ„ட 

ெசா¯‡கவாசிக̈, ஆகாய»தி̇ இÌ…½ இற·கி, நிஷாத│களŒ‰ 

ஆ„சியாளனŒட́ {நளனŒட́}, "ஓ நிஷாத│கைள ஆÓ́ 

ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, ஓ நளேன, நł உ”ைம‡ø 

அ│¿பணØ¿Åட‰ இÌ‡கிறா̂. நł எ·கÓ‡ø உதவØ ெச̂. ஓ 

மனŒத│களŒ̇ சிற…தவேன, நł எ·கÓ‡ø» ¾½வனாக¶ 

ெசய̇ப³" எ‰றன│ {ேதவ│க̈}. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நளைன‡ க”³ எÕ…த ெப”க̈ -  

வனப│வ́ பøதி 55 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ேதவ│க̈ நளைன தமய…தியØட́ ¾½ அÃ¿Åத̇; நளைன‡ க”³ 

ஆ¶ச┃யமைட…த ெப”க̈ எṌÅத̇; தமய…தி நள‰ உைரயாட̇... 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெதாட¯…தா¯, "ஓ பாரதா 

{ Êதி̋±ரா} , நள‰ 

ேதவ¯களŒட́, "நா‰ அைத¶ 

ெச̂ேவ‰"  எ‰Ï வா‡øÏதி 
ெகா³»தா‰. அத‰ பØறø 

அவ¯க̈ È‰ ைக க„±யப± 

அ¹கி, "நł·க̈ யா¯? எ‰ைன» 

¾½வனாக‡ ெகா̈ள வØÌ́Ǻ 

நப¯ யா¯? ேமÑ́, இனŒ நா‰ 

உ·கÓ‡ø¶ ெச̂ய 

ேவ”±ய½ எ‰ன? 

உ”ைமயாக என‡ø¶ 

ெசா̇Ñ·க̈"  எ‰Ï ேக„டா‰. நிஷாத ம‰ன‰ { நள‰}  இ¿ப±¿ 

ேபசிய½́ மகவ» {இ…திர‰} அவனŒட́ { நளனŒட́} , "நா·க̈ 

தமய…தி‡காக இ·ø வ…திÌ‡ǿ இறவாதவ│க̈ {Immortals 

ேதவ│க̈} எ‰Ï அறி…½ ெகா̈. நா‰ இ…திர‰, இவ‰ அ‡னŒ, 
இவ‰ நł│»ேதவ‰ {வÌண‰}, ஓ ம‰னா { நளேன} , இவேன 

மனŒத¯களŒ‰ உடைல அழி‡ǿ யம‰. எ·க̈ வÌைகைய 

தமய…தியØட́ "உலக¿ பா½காவல¯களான, ெபÌ́ இ…திரÃ́ 

ம̆றவ¯கÓ́ { உன½}  ©ய́வர»ைத‡காண வØÌ́பØ சைப‡ø வர 

இÌ‡கி‰றன¯. ச‡ர‰ { இ…திர‰} , அ‡னŒ, வÌண‰, யம‰ ஆகிய 

ேதவ¯க̈ உ‰ைன அைடய வØÌ́Åகி‰றன¯. ஆைகயா̇, 

அவ¯களŒ̇ ஒÌவைர நł தைலவனாக‡ ெகா̈"  எ‰ற 

வா¯»ைதகளŒ̇ ெசா̇"  எ‰றா‰ { இ…திர‰} . 
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 ச‡ரனா̇ {இ…திரனா̇} இ¿ப±¶ெசா̇ல¿ப„ட நள‰ œ¿பØய 

கர·கÓட‰, "நாÃ́ அேத காÜய»ைத நா±ேய வ…திÌ‡கிேற‰. 

எ‰ைன நł·க̈ (¾½) அÃ¿Åவ½ தகா½. ஒÌவ‰ தாேன காதலி‰ 

ஆÓைகயØ̇ இÌ‡ǿ ேபா½, அவ‰ ஒÌ {அ…த} ம·ைகயØட́ 

ம̆றவ│கÓ‡காக எ¿ப± ப┃…½ ேபச È±Ế? ஆைகயா̇ 

ேதவ│கேள எ‰ைன வØ„³வØ³·க̈" எ‰றா‰. இÌ¿பØÃ́ 

ேதவ¯க̈, "ஓ நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாளேன { நளேன} , "நா‰ 

ெச̂ேவ‰"  எ‰Ï Èதலி̇ வா‡øÏதி ெகா³»½வØ„³, அத‰ ப± 

நட‡க ஏ‰ இ¿ேபா½ மÏ‡கிறா̂? ஓ நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாளேன 

{ நளேன}  கால…தா̊»தாம̇ இைத‡ øறி»½ எ·கÓ‡ø¶ ெசா̇"  

எ‰றன¯. 

 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "ேதவ¯களா̇ இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாள‰ { நள‰} , "அ…த 

மாளŒைகக̈ ந‰றாக பா½கா‡க¿ப„±Ì‡கி‰றன. அவ̆Ï‡ø̈ 

Àைழய È±Ế எ‰Ï எ¸வாÏ நா‰ ந́Åவ½?"  எ‰Ï மæ”³́ 

ேபசினா‰. அத̆ø இ…திர‰, "உ‰னா̇ Àைழய È±Ế"  எ‰Ï 

மÏெமாழி œறினா‰. "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰Ï ெசா‰ன நள‰ 

அத‰ பØறø தமய…தியØ‰ அர”மைன‡ø¶ ெச‰றா‰. அ·ேக 

வ…½, அழகா̇ பØரகாசி¿பவÓ́, அ·க·க̈ யா×́ உÜய 

உÌவ»தி̇ அ̆Åதமாக‡ ெகா”டவÓ́, மிக ெம‰ைமயான 

உÏ¿Åக̈ ெகா”டவÓ́, ெகா±யØைடẾ, அழகான க”கÓ́ 

ெகா”டவளான வØத│ப ம‰னனŒ‰ மக̈ {தமய…தி}, 
பணØ¿ெப”களா̇ ¬ழ¿ப„±Ì¿பைத‡ க”டா‰. தன½ ©ய 

பØரகாச»தா̇, ச…திரனŒ‰ ஒளŒைய¿ பழி¿ப½ ேபால அவ̈ 

ெதÜ…தா̈. இனŒய Å‰னைக ெகா”ட அ…த ம·ைகைய அ¿ப±ேய 

அவ‰ பா¯»½‡ ெகா”±Ì…ததா̇ நளனŒ‰ காத̇ அதிகÜ»த½. 

ஆனா̇ உ”ைமைய‡ கா‡க வØÌ́பØய அவ‰, தன½ ஆைசைய 

அட‡கி‡ ெகா”டா‰. 

 

 பØரகாசமி‡க அ…த நிஷாதைன¿ {நளைன¿} பா│ைவயØ̇ 

க”ட½́, ெப”களŒ‰ Èத‰ைமயான அவ¯க̈, ஆ¶சÜயமைட…½, 

த·க̈ இÌ‡ைககளŒ̇ இÌ…½ ஊ̆ெறன எṌபØன¯. (அவைன‡ 

{ நளைன‡}  க”ட பா¯ைவயØ̇) ஆ¶சÜய»தா̇ நிைற…½, இதய 

மகி̊¶சிேயா³ நளைன¿ Åக̊…தன¯. எைதẾ ேபசாம̇ அவ¯க̈ 

"ஓ, எ‰ன அல·கார́? ஓ, இ…த உய¯ ஆ‰மா ெகா”டவÃ‡ø 
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எ‰ன கனŒ×? யா┃வ‰? ேதவனா? யflனா? அ̇ல½ க…த│வனா?" 

எ‰Ï மானசீகமாக நிைன»½ அவÃ‡ø மÜயாைத ெசÑ»தின¯. 

அ…த¿ ெப”களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯க̈ நளனŒ‰ பØரகாச»தாÑ́, 

அவ¯கÓ‡ø ஏ̆ப„ட நாண»தாÑ́ ஆ¶சÜய»½ட‰ œ±ய 

øழ¿பமைட…½, அவைன அ¹கி¿ ேபசாதிÌ…தன¯. 

 

 தமய…திẾ வØய¿பா̇ தா‡க¿ப„±Ì…தாÑ́, 

ேபா¯‡øணÈ̈ள நள‰ Å‰னைக»தவாேற தாÃ́ Å‰னைக»½‡ 

ெகா”³, "ஓ கள·கம̆ற øண·க̈ ெகா”டவேர, காதைல 

என‡ø» ¾”± வØட வ…திÌ‡ǿ நł│ யா│? ஓ பாவம̆றவேர, ஓ 

ேதவ உÌ ெகா”ட வ łரேர, இ·ø வ…திÌ‡ǿ நł̄  யா¯ எ‰Ï 

அறிய ஆவலா̂ இÌ‡கிேற‰. ேமÑ́, நł¯ ஏ‰ இ·ø 

வ…திÌ‡கிறł̄ ? என½ மாளŒைக ந‰ø பா½கா‡க¿ப„ட½ எ‰Ḯ 

ம‰னÜ‰ ஆைணக̈ க³ைமயானைவ எ‰Ï கÌதி வÌ́ 

ேவைளயØ̇, நł¯ எ¿ப± யாÌ́ அறியாம̇ இÌ‡கிறł̄ ?"  எ‰Ï 

ேக„டா̈. 

 

 வØத¯ப ம‰னனŒ‰ மகளா̇ { தமய…தியா̇}  இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட நள‰, "ஓ அழகான ம·ைகேய, என½ ெபய¯ நள‰ 

எ‰பைத அறி…½ ெகா̈. நா‰ இ·ø ேதவ¯களŒ‰ ¾½வனாக 

வ…திÌ‡கிேற‰. ச‡ர‰ {இ…திர‰}, அ‡னŒ, வÌண‰, யம‰ ஆகிய 

ேதவ│க̈ உ‰ைன அைடய வØÌ́Åகிறா│க̈. ஓ அழகான 

ம·ைகேய, அவ¯களŒ̇ ஒÌவைர நł உன½ தைலவனாக» 

ேத¯…ெத³. அவ¯களŒ‰ ச‡தியாேலேய நா‰ யாÌ́ பா¯‡காதவாÏ 

நா‰ இ·ø Àைழ…ேத‰. இத‰ காரணமாகேவ என½ வழியØ̇ 

எ‰ைன யாÌ́ காணவØ̇ைல அ̇ல½ என½ Àைழைவ» 

த³‡கவØ̇ைல. ஓ கனŒவானவேள { தமய…தி} , இ…த 

காÜய»½‡காகேவ நா‰ ேதவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯களா̇ 

அÃ¿ப¿ப„ேட‰. ஓ ேபÏ ெப̆றவேள, இைத‡ ேக„³, உன‡ø 

மகி̊¶சி தÌவைத¶ ெச̂"  எ‰றா‰ { நள‰} . 
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உம‡காகேவ நா‰ உயØ│ வØ³ேவ‰ -  

வனப│வ́ பøதி 56 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நளனŒட́ தமய…தி, தா‰ அவைன வØÌ́Åவதாக¶ ெசா̇வ½; நள‰ 

ேதவ│களŒ̇ ஒÌவைர» ேத│…ெத³‡øமாÏ தமய…தியØட́ ெசா̇வ½;  

தமய…தி பழிய̆ற ஒÌ வழிைய¶ ெசா̇வ½; தமய…திைய¶ ச…தி»த 

ெச̂திைய ேதவ│களŒட́ நள‰ œÏவ½... 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெசா‰னா¯, "ேதவ¯கைள 

வண·கிய தமய…தி, இ¿ப±¶ 

ெசா‰ன நளனŒட́ 

Å‰னைகÊட‰, "ஓ ம‰னா 

{ நளேர} , உÜய ÈைறயØ̇ 

எ‰னŒட́ அ‰Å ெகா”³ 

{காத̇ ெகா”³}, நா‰ 

உம‡ø எ‰ன ெச̂ய 

ேவ”³́ எ‰Ï என‡ø 

க„டைளயØ³வ łராக. நாÃ́, 

என‡ø உÜயதாக இÌ‡ǿ 

எ̇லா ெச̇வ·கÓ́ உமேத. 

ஓ ேம‰ைமயானவேர, ÈÕ ந́பØ‡ைகÊட‰ œ±ய உம½ அ‰ைப 

{காதைல} என‡ø அÌÓ́. ஓ ம‰னா, அ‰ன·க̈ ேபசிய ெமாழி 
எ‰ைன எÜ»½‡ ெகா”±Ì‡கி‰றன. ஓ வ łரேர, உம‡காகேவ நா‰ 

இ…த ம‰ன¯களŒ‰ œ³ைகைய‡ œ„±யØÌ‡கிேற‰. ஓ உÜய 

மÜயாைத தÌபவேர, உ́ைம வண·ǿ எ‰ைன நł│ 

ைகவØ„²ெர‰றா̇, உம‡காகேவ நா‰ வØஷ»ைதேயா, 

ெநÌ¿ைபேயா, நłைரேயா, {¾‡ø} கயØைறேயா நா³ேவ‰" 

எ‰றா̈ { தமய…தி} . 

 

 வØத│ப ம‰னனŒ‰ {பıமனŒ‰} மகளா̇ {தமய…தியா̇} இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட நள‰, அவளŒட́, "ேலாகபால¯க̈ இÌ‡ǿேபா½, நł 
மனŒதைனயா ேத¯…ெத³¿பா̂? உன½ இதய»ைத அ…த உய¯ 
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ஆ‰ம தைலவ¯களŒட́, உலக»ைத உ”டா‡கிவ¯களŒட́ திÌ¿Å. 

அவ¯களŒ‰ பாத ¾©‡ø‡œட நா‰ சமானமாக மா„ேட‰. 

இற¿ைப‡ ெகா”ட மனŒத‰ mortal{ } , ேதவ¯கÓ‡ø அதிÌ¿தி 
ஏ̆ப³»தினா̇ மரண»ைத¶ ச…தி¿பா‰. ஓ கள·கம̆ற 

உÌ¿Åகைள‡ ெகா”டவேள { தமய…தி} , எ‰ைன‡ கா¿பா̆Ï! 

எ̇லாவ̆ைறẾ வØ‚©́ ேதவ¯கைள» ேத¯…ெத³. ேதவ¯கைள 

ஏ̆பதா̇, நł கைறயØ̇லா ஆைடகைளẾ, பலவ”ண ெத̂வ łக 

மாைலகைளẾ, அ̆Åதமான ஆபரண·கைளẾ அÃபவØ¿பா̂. 

Çமி ÈÕவைதẾ ©Ì‡கி, திÌ́ப×́ வØÕ·øகி‰ற 

ேதவ│களŒ̇ தைலவனான ஹுதாசனைன {அ‡னŒைய} எ…த¿ 

ெப”தா‰ தன½ தைலனாக» ேத¯…ெத³‡க மா„டா̈? தன½ 

கதாÊ»தி‰ அைசவா̇, அைன»½ உயØÜன·கைளẾ அற»தி‰ 

பாைதயØ̇ நட»½பவைன {யமைன}, எ…த¿ ெப”தா‰ தன½ 

தைலவனாக» ேத¯…ெத³‡க மா„டா̈? ேதவ¯கÓ‡ø» 

தைலவÃ́, ைத»திய¯க̈ ம̆Ḯ தானவ¯கைள» த”±¿பவÃ́, 

அற́சா¯…த உய¯ ஆ‰ம மேக…திரைன {இ…திரைன}, எ…த¿ 

ெப”தா‰ தன½ தைலவனாக» ேத¯…ெத³‡க மா„டா̈? அ̇ல½, 

உன½ இதய»தி̇ ேலாகபால¯களŒ̇ ஒÌவனான வÌணைன» 

ேத¯…ெத³»தா̇, தய‡கமி‰றி அைத¶ ெச̂. இைத ந„பØ‰ 

அறி×ைரயாக ஏ̆Ï‡ ெகா̈" எ‰றா‰ { நள‰} . 

 

 இ¿ப± அ…த நிஷாதனா̇ {நளனா̇} ெசா̇ல¿ப„ட தமய…தி, 
க”ணłரா̇ க”க̈ நłராட, ½யர»½ட‰ நளனŒட́, "ஓ ÇமியØ‰ 

தைலவா, அைன»½ ேதவ│கைளẾ வண·கி, நா‰ உ́ைம எ‰ 

தைலவனாக» ேத│…ெத³‡கிேற‰. இைத நா‰ உம‡ø 

உ”ைமயாகேவ ெசா̇கிேற‰"  எ‰றா̈. ேதவ¯களŒ‰ ¾½வனாக 

வ…த அ…த ம‰ன‰, கர·க̈ œ¿பØ ந³·கி‡ ெகா”±Ì…த 

தமய…தியØட́, "ஓ இனŒயவேள, நł வØÌ́பØயவாேற ெச̂. ஓ 

அÌள¿ப„டவேள, நா‰ ேதவ│கÓ‡ø வா‡ø‡ ெகா³»½வØ„³, 

ம̆றவ│ கா┃யமாக வ…½, என½ ெசா…த நலைன நா‰ எ¿ப± 

நாட È±Ế? அற́ சா¯…½ என½ நலைன நாட È±Ế எ‰றா̇ 

நா‰ நா³ேவ‰. ஓ அழகானவேள, நłẾ அத‰ப±ேய ெச̂"  

எ‰றா‰ { நள‰} . 

 

 பØறø, பØரகாசமி‡க Å‰னைக ெகா”ட தமய…தி, ம‰ன‰ 

நளனŒட́ க”ணłரா̇ தைடப̆ற øரÑட‰ ெம½வாக, "ஓ 
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மனŒத¯களŒ‰ தைலவா, நா‰ பழிய̆ற வழிெயா‰ைற‡ கா”கிேற‰. 

அ¿ப±¶ ெச̂தா̇ எ…த¿ பாவÈ́ உ́ைம அ¹கா½. ஓ ம‰னா 

{ நளேன} , ஓ மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, இ…திரனŒ‰ 

தைலைமயØ̇ வ…½̈ள அைன»½ ேதவ¯கÓட‰ நłÌ́ 

©ய́வர»தி̆ø வாÌ́. ஓ ஏகாதிபதி { நளேர} , அ·ேக, அ…த 

ேலாகபால│களŒ‰ È‰னŒைலயØ̇, ஓ மனŒத│களŒ̇ Åலிேய, நா‰ 

உ́ைம» ேத│…ெத³¿ேப‰. அ¿ேபா½ உ́மæ½ எ…த¿ பழிẾ 

ஏ̆படா½"  எ‰றா̈. 

 

 ஓ ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரா} , வØத¯ப ம‰னனŒ‰ மகளா̇ 

{ தமய…தியா̇}  இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ம‰ன‰ நள‰, ேதவ¯க̈ 

ஒ‰றாக» த·கியØÌ…த இட»தி̆ø» திÌ́பØனா‰. அ…த¿ ெபÌ́ 

ேதவ¯கைள அவ‰ அ¹øவைத‡ க”ட ேலாகபால¯க̈, 

ஆ¯வ»½ட‰ எ‰ன நட…த½ எ‰பைத வØசாÜ‡க, அவனŒட́, "ஓ 

ம‰னா {நளா}, இனŒய Å‰னைக ெகா”ட தமய…திைய‡ 

க”டாயா?அவ̈ எ·கைள‡ øறி»½ எ‰ன ெசா‰னா̈? ஓ 

பாவம̆ற ஏகாதிபதிேய { நளா} , எ·கÓ‡ø அைன»ைதẾ ெசா̇"  

எ‰Ï ேக„டன¯. 

 

 நள‰, "உ·களா̇ க„டைளயØட¿ப„ட நா‰, ேகாைல‡ 

{ த±ைய‡}  ைககளŒ̇ தா·கி, É»த { அÃபவ́ வா̂…த}  

காவல¯களா̇ கா‡க¿ப„ட, உய¯…த ÀைழவாயØ̇கைள‡ ெகா”ட 

தமய…தியØ‰ அர”மைன‡ø̈ Àைழ…ேத‰. உ·கள½ ச‡தியØ‰ 

த‰ைமயா̇, நா‰ அ·ø Àைழ…த ேபா½, அ…த இளவரசிைய» 

{ தமய…திைய»}  தவØர யாÌ́ எ‰ைன‡ காண வØ̇ைல. நா‰ 

அவள½ பணØ¿ெப”கைள‡ க”ேட‰. அவ¯கÓ́ எ‰ைன‡ 

க”டா¯க̈. ஓ ேம‰ைமயான ேதவ¯கேள, ேமÑ́, 

எ‰ைன‡க”ட½́ அவ¯க̈ அைனவÌ́ ஆ¶சÜய»தா̇ 

நிைற…தன¯. நா‰ அவளŒட́ ேபசிய ேபா½, அ…த அழகான Èக́ 

ெகா”ட அ…த ம·ைக { தமய…தி} , ஓ ேதவ¯களŒ̇ சிற…தவ¯கேள, 

அவள½ வØÌ¿ப»ைத எ‰ ேம̇ நிைல‡க ைவ»½ எ‰ைன 

{அவÓ‡கான ½ைணயாக»} ேத│…ெத³»தா̈. அ…த ம·ைக 

{ தமய…தி} , "ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய, ேதவ¯க̈ உ́Èட‰ 

©ய́வர»தி̆ø வர„³́. அவ│கள½ È‰னŒைலயØ̇ நா́ 

உ́ைம» ேத│…ெத³‡கிேற‰. இதனா̇, ஓ பல́வா̂…த கர·க̈ 

ெகா”டவேர { நளேர} , உ́ைம எ…த¿ பழிẾ ேசரா½"  எ‰றா̈. 
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ேதவ¯கேள, இ½ேவ நா‰ ெசா‰னவாÏ அ·ø நட…த½. 

ேதவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯கேள { ேலாகபால¯கேள} , கைடசியாக 

{ இனŒ}  அைன»½́ உ·கைள¶ சா¯…ேத இÌ‡கிற½"  எ‰றா‰ 

{ நள‰} . 
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நளைன» ேத│…ெத³»த தமய…தி! - வனப│வ́ பøதி 57 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தியØ‰ ©ய́வர́ நட¿ப½; நளைன¿ ேபா‰ற உÌவ»½ட‰ 

ேலாகபால│க̈ நா̇வÌ́ நளÃட‰ ேச│…½ நி̆ப½; யா│ நள‰ எ‰Ï 

தமய…தி øழ́Åவ½; நளைன ெவளŒ‡கா„³́ப± ேதவ│களŒட́ தமய…தி 
மானசகீமாக ேவ”³வ½; சில øறி¿Åகைள‡ ெகா”³ உ”ைமயான 

நளைன தமய…தி ேத│…ெத³¿ப½... 

 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெதாட¯…தா¯, "ÅனŒதமான ச…திர 

நாளŒ̇, Å”ணØயமான 

கால»தி̇, ந‰ைம தÌ́ ேநர́ 

வ…த ேபா½, ம‰ன‰ பıம‰, 

ம‰ன¯கைள ©ய́வர»தி̆ø 

அைழ»தா‰. இைத‡ 

ேக̈வØ¿ப„ட அைன»½ 

ÇமியØ‰ தைலவ│கÓ́ 

காதலா̇ தா‡ø”³, தமய…திைய (அைடய) வØÌ́பØ அ·ேக 

வØைரவாக வ…தன│. அ…த ஏகாதிபதிக̈ அைனவÌ́, த·க» 

¾”களாÑ́, உய¯…த Àைழ× வாயØ̇ ெகா”ட அ…த 

அைரவ„டமான சைப‡ø̈ க³́ மைலகளŒ̇ ÀைழẾ ெபÌ́ 

பல́ வா̂…த சி·க·க̈ ேபால Àைழ…தா¯க̈. வாசைனயான 

மாைலகளாÑ́, பளபள¿பா‡க¿ப„ட கா½ வைளய·களாÑ́, 

நைககளாÑ́ ந‰ø த·கைள அல·கÜ»½‡ ெகா”ட அ…த 

ÇமியØ‰ தைலவ¯க̈ அ·கிÌ…த பல இÌ‡ைககளŒ̇ த·க̈  

த·கÓ‡øÜய இÌ‡ைகயØ̇ அம¯…½ ெகா”டா¯க̈. 

 

 ÅனŒதமான அ…த ம‰ன¯களŒ‰ சைப, மனŒத¯களŒ̇ Åலிகளா̇ 

நிர́பØ, நாக│களா̇ ெமா̂‡க¿ப„ட ேபாகவதி {நகர»ைத¿} ேபால 

அ̇ல½ Åலிகளா̇ நிர́பØய ெபÌ́ மைல‡øைக ேபால இÌ…த½. 

அவ¯கள½ கர·க̈ பலமானைவயாக இÌ́Å கதாÊத́ ேபால 

ந̇ல உÌவ»தி̇, அÌÓட‰ ஐ…½ தைல நாக·கைள¿ ேபால 

கா„சி அளŒ»த½. அழகான ேகச́, அழகான நாசி, வØழி, ÅÌவ́ 
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ஆகிய அÌÓட‰ இÌ…த அ…த ம‰ன¯க̈ வான»தி̇ இÌ‡ǿ 

ந„ச»திர·கைள¿ ேபால மி‰னŒன¯. 

 

 பØறø, (ேநர́ வ…த½́), அழகான Èக»ைத‡ ெகா”ட 

தமய…தி, தன½ பØரகாச»தா̇ அ·கிÌ…த இளவரச│களŒ‰ 

இதய·கைளẾ க”கைளẾ ெகா̈ைள ெகா”³ சைப‡ø̈ 

Àைழ…தா̈. அவைள¿ பா¯»த அ…த சிற¿Åவா̂…த ஏகாதிபதிகளŒ‰ 

பா¯ைவ, அவள½ எ…த அ·க»தி̇ Èதலி̇ வØÕ…தேதா, அ…த 

அ·க»திேலேய {பா│ைவ} நிைல»½, ச̆Ḯ அைசயாம̇ 

இÌ…தன¯. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ…த ஏகாதிபதிகளŒ‰ ெபய¯க̈ 

ெசா̇ல¿ப„டேபா½, பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி}  ஒேர ேதா̆ற́ 

ெகா”ட ஐ…½ ேபைர‡ க”டா̈. உÌவ»தி̇ எ…த வØ»தியாசÈ́ 

இ‰றி அ·ø அம¯…திÌ…த அவ¯கைள‡ க”³, மனதி̇ ச…ேதக́ 

ெகா”டா̈. அவளா̇{தமய…தியா̇} அவ│களŒ̇ யா│ ம‰ன‰ 

நள‰ எ‰பைத உÏதி ெச̂ய È±யவØ̇ைல. (அவ¯களŒ̇) அவ̈ 

யாைர‡ க”டாÑ́, அவைன நிஷாத ம‰ன‰ { நள‰}  எ‰ேற 

கÌதினா̈. இதனா̇ ½யர́ ெகா”ட அ…த அழகானவ̈ தன‡ø̈, 

"ஓ, எ¿ப± நா‰ ேதவ│கைள ேவÏப³»தி¿ பா│¿ேப‰? எ¿ப± 

அரச‰ நளைன‡ க”³ெகா̈ேவ‰?" எ‰Ï நிைன»தா̈. 

 

 இ¿ப±¶ சி…தி»த வØத│பனŒ‰ {ம‰ன‰ பıமனŒ‰} மக̈ 

{தமய…தி}, ½யர»தா̇ நிைற…தா̈. ஓ பாரதா {Êதி̋±ரா}, 

ேதவ¯களŒ‰ அைடயாள·கைள» தா‰ ேக̈வØ¿ப„டவாÏ 

நிைன»½¿ பா¯»½, தன‡ø̈, "Èதியவ¯களŒட́ இÌ…½ நா́ 

ேக̈வØ¿ப„ட ேதவ¯களŒ‰ øண·க̈ இ¿ேபா½ இ…த¿ ÇமியØ̇ 

இ·ேக இÌ‡ǿ எ…த ெத̂வ»½‡ǿ ெபாÌ…தவØ̇ைலேய"  எ‰Ï 

நிைன»தா̈. இ…த‡ காÜய»ைத‡ øறி»½ தன½ மனதி̇ øழ¿பØ‡ 

ெகா”³, திÌ́ப» திÌ́ப நிைன»½¿ பா¯»½, அ…த» ேதவ¯களŒ‰ 

பா½கா¿ைபேய நா³வ½ எ‰Ï தł¯மானŒ»தா̈. மனதாÑ́ 

ெசா̇லாÑ́ அவ¯கைள வண·கி, கர·க̈ œ¿பØ, ந³‡க»½ட‰ 

அவ¯களŒட́, "அ‰ன·களŒ‰ ேப¶ைச‡ ேக„டதி̇ இÌ…½, நா‰ 

நிஷாத¯களŒ‰ ம‰னைன { நளைன}  என½ தைலவனாக» 

ேத¯…ெத³»ேத‰. ஓ, உ”ைமயØ‰ ெபாÌ„³, ேதவ│க̈ அவைர 

{நளைர} என‡ø ெவளŒ¿ப³»த„³́. மனதாேலா ெசா̇லாேலா 

நா‰ அவைர வØ„³ நா‰ வழி தவறியதி̇ைல. ஓ, உ”ைமயØ‰ 

ெபாÌ„³, ேதவ¯க̈ அவைர { நளைர}  என‡ø ெவளŒ¿ப³»த„³́. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ேதவ¯கேள நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாளைர { நளைர}  என‡ø 

தைலவராக வØதி»திÌ¿பதா̇, ஓ, உ”ைமயØ‰ ெபாÌ„³, அவ¯க̈ 

{ ேதவ¯க̈{  அவைர { நளைர}  என‡ø ெவளŒ¿ப³»த„³́. நளÌ‡ø 

மÜயாைத ெசÑ»½́ ெபாÌ„³́,  உ”ைமயØ‰ ெபாÌ„³́, நா‰ 

இ…த ேநா‰ைப ேம̆ெகா̈வதா̇, ஓ, ேதவ│க̈ அவைர {நளைர} 

என‡ø ெவளŒ¿ப³»த„³́. ஓ, உலக·களŒ‰ அ…த 

ேம‰ைமயான பா½காவல│க̈, அ…த நłதிமானான ம‰னைன 

நா‰ அறி…½ ெகா̈Ó́ ெபாÌ„³, த·க̈ உ”ைம உÌைவ 

அைடய„³́" எ‰றா̈ {தமய…தி}. 
 

 தமய…தியØ‰ பÜதாபகரமான வா¯»ைதகைள‡ ேக„³́, 

நிஷாத¯களŒ‰ ம‰ன‰ { நளனŒ‰}  ேம̇ தłவØர காத̇ ெகா”ட 

அவள½ நிைல»த தł¯மான»ைத உÏதி ெச̂½ ெகா”³́,  அவள½ 

இதய©»த»ைதẾ, நள‰ மæ½ ெகா”ட பாச»ைதẾ கÌதி¿ 

பா¯»½, த·க̈ த·க̈ ப”Åகைள» த·களா̇ இய‰ற வைர ஏ̆ற 

அ…த ேதவ¯க̈ தா·க̈ நிைன»தைத¶ ெச̂தன¯. அத‰ பØறø, 

அவ̈ { தமய…தி} , ேதவ│க̈ வØய│ைவய̆றவ│களாக, க” 

சிமி„டாதவ│களாக, வாடா மாைலக̈ த┃»தவ│களாக, ¾© 

கைற ப±யாதவ│களாக, தைரைய» ெதாடாம̇ நி̆பைத‡ 

க”டா̈. நிஷாத‰ {நள‰}, தன½ நிழ̇ ெத┃Ếப±, வா±ய 

மாைலÊட‰, ¾சா̇ கைறப„³, ேவ│ைவÊட‰, ÇமியØ̇ கா̇ 

பதி»½, க”கைள¶ சிமி„±‡ ெகா”³ நி‰றா‰. 

 

 ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , ேதவ¯கைளẾ, அற́ சா¯…த 

நளைனẾ கட…½ வ…த பıமனŒ‰ மக̈ {தமய…தி}, தன‡ø 

உ”ைமயான நிஷாதைன» {நளைன»} ேத│…ெத³»தா̈. அ…த 

அக‰ற வØழி ெகா”ட‡ காÜைக. நாண»½ட‰, அவன½ ஆைடயØ‰ 

ÀனŒைய¿ ப̆றி, மிதமி‚சிய அÌ̈ ெகா”ட அ…த மல¯ 

மாைலைய அவன½ { நளனŒ‰}  கÕ»தி̇ அணØவØ»தா̈. அ…த 

அழகன நிற́ ெகா”ட ம·ைக {தமய…தி} நளைன» தன½ 

கணவனாக» ேத│…ெத³»தேபா½, தł²ெரன வØய¿Åட‰, "ஓ" 

எ‰Ḯ "ஐேயா!" எ‰Ḯ ம‰ன│க̈ ெவ±»தன│. ஓ பாரதா 

{ Êதி̋±ரா} , ேதவ│கÓ́ ெபÌ́ ÈனŒவ│கÓ́ வØய¿பைட…½, 

"அ̆Åத́! அ̆Åத́!" எ‰Ï ம‰னைன¿ {நளைன¿} பாரா„±ன│. 
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 ஓ ெகௗரவேன { Êதி̋±ரா} , வ łரேசனŒ‰ அரசமக‰, 

மகி̊¶சியா̇ இதய́ நிைற…½,  அழகான தமய…தியØட́, "ஓ 

அÌள¿ப„டவேள, ேதவ¯களŒ‰ È‰னŒைலயØ̇ மனŒதனான 

{ இற…½ ேபாக‡œ±ய mort al }  எ‰ைன» ேத¯…ெத³»ததா̇, நா‰ 

உன½ உ»தர×‡ø‡ கீ̊¿ப±Ế கணவனாக இÌ¿ேப‰ எ‰பைத 

அறி…½ ெகா̈. ஓ இனŒய Å‰னைக ெகா”டவேள, எ‰Ãடலி̇ 

என½ உயØ│ உ̈ள வைர, நா‰ உனதாகேவ, உன‡ø ம„³ேம 

ஆனவனாக இÌ¿ேப‰ எ‰Ï உ”ைமயாக¶ ெசா̇கிேற‰."  எ‰Ï 

ெசா̇லி ஆÏதலளŒ»தா‰. தமய…திẾ, øவØ…த கர·கÓட‰, அேத 

ேபா‰ற வா¯»ைதகளŒ̇ மÜயாைத ெசÑ»தினா̈. 

 

 அ‡னŒையẾ, ம̆ற ேதவ¯கைளẾ க”ட அ…த மகி̊¶சி 
நிைற…த ேஜா±, மானசீகமாக அவ¯களŒ‰ பா½கா¿ைப ேவ”±ன¯. 

பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , நிஷாதைன» { நளைன»}  தன½ 

கணவனாக» ேத¯…ெத³»த பØ‰ன¯, ெபÌ́ பØரகாச́ ெகா”ட 

ேலாகபால│க̈ திÌ¿தியான இதய»½ட‰, நளÃ‡ø எ„³ {8} 

வர·கைள அளŒ»தன│. ச¶சியØ‰ தைலவனான ச‡ர‰ { இ…திர‰} , 

நளÃ‡ø ேவ̈வØகளŒ̇ தன½ { இ…திரனŒ‰}  ேதவ த‰ைமைய‡ 

காண×́, அÌ̈ உலக·கைள அைடய×́ வர·கைள‡ 

ெகா³»தா‰. ஹுதாசன‰ { அ‡னŒ} , அ…த நிஷாத‰ { நள‰}  

வØÌ́பØயேபாெத̇லா́ தா‰ { அ‡னŒ}  அவÃ‡ø‡ 

கா„சியளŒ‡க×́, த‰ைன¿ ேபா‰ற பØரகாச»ைத உைடய 

உலக·கைள அைடய×́ வர·கைள‡ ெகா³»தா‰. யம‰, 

அவÃ‡ø உணவØ̇ À„பமான ©ைவையẾ {நள‰ ந̇ல 

சைமய̆கைலஞ‰}, ேமலான அறநிைலையẾ வர·களாக 

அளŒ»தா‰. நł¯»தைலவ‰ { வÌண‰} , நளÃ‡ø, வØÌ́பØய ேபா½ 

த‰ைன‡ காண×́, ெத̂வ łக நÏமண́ ெகா”ட 

மல¯மாைலகைளẾ வர·களாக‡ ெகா³»தா‰. இ¿ப±ேய 

அவ¯களŒ̇ {ேலாகபால│களŒ̇} ஒ¸ெவாÌவÌ́ இÌ வர·கைள 

அளŒ»தன│. இ…த வர·கைள அளŒ»த ேதவ¯க̈ ெசா¯‡க»தி̆ø» 

திÌ́பØன¯. தமய…தி நளைன» ேத¯…ெத³¿பைத¶ சா„சியாக‡ 

க”ட ம‰ன¯கÓ́, மகி̊¶சிÊட‰ தா·க̈ எ·கிÌ…½ வ…தனேரா 

அ·ேகேய திÌ́பØ¶ ெச‰றன¯. 

 

 அ…த¿ பல́ வா̂…த ஏகாதிபதிக̈ ெச‰ற½́, உய¯ ஆ‰ம 

பıம‰, மிக×́ திÌ¿தியைட…½, நள‰ ம̆Ḯ தமய…தியØ‰ 
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திÌமண»ைத‡ ெகா”டா±னா‰. தா‰ வØÌ́பØய கால́ வைர 

அ·ø த·கிய மனŒத¯களŒ̇ சிற…த அ…த நிஷாத‰ { நள‰} , பıமனŒ‰ 

அÃமதிைய¿ ெப̆Ï தன½ ெசா…த நகர»தி̆ø» திÌ́பØனா‰. 

ெப”களŒ̇ È»ைத { தமய…திைய}  அைட…த அ…த அற́சா¯…த 

ம‰ன‰, ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , பலைனẾ வØÜ»திரைனẾ 

ெகா‰றவ‰ { இ…திர‰}  ச¶சிÊட‰ இÌ¿ப½ ேபால, தன½ நா„கைள 

மகி̊¶சிகரமாக‡ கட»தினா‰. ¬Üயைன¿ ேபா‰ற ÅகÕட‰ இÌ…த 

அ…த ம‰ன‰ { நள‰} , மகி̊¶சியா̇ நிைற…½, தன½ ø±ம‡கைள 

நłதிÊட‰ ஆ”³, அவ¯கÓ‡ø ெபÌ́ திÌ¿திைய அளŒ»தா‰. 

*நøஷனŒ‰ மகனான யயாதிைய¿ ேபா‰ற அ…த Å»திசாலி 
ஏகாதிபதி { நள‰} , அ…தண¯கÓ‡ø ஏராளமான பÜ©கÓட‰ øதிைர 

ேவ̈வØையẾ, ம̆ற பல ேவ̈வØகைளẾ ெகா”டா±னா‰. 

 

 தமய…திÊட‰ காதÑட‰ கானக·களŒÑ́, ேதா¿ÅகளŒÑ́ 

ேதவ¯கைள¿ ேபால வØைளயா±னா‰. அ…த உய¯…த மன́ 

ெகா”ட ம‰ன‰ {நள‰}, தமய…தியØட́ இ…திரேசன‰ எ‰ற 

மகைனẾ, இ…திரேசைன எ‰ற மகைளẾ ெப̆றா‰. 

ேவ̈வØக̈ ெகா”டா±, (தமய…திÊட‰) வØைளயா±, இÌ…த அ…த 

ம‰ன‰, ெச̇வ·கÓட‰ œ±ய Çமிைய ஆ”டா‰. 

 

************************************************************************* 

 

*நøஷனŒ‰ மகனான யயாதிைய¿.............. 

................ைவச́பாயன│ ெதாட│…தா│, "இ¿ப±ேய தன½ 

சாதைனகÓ‡காக சிற¿Åவா̂…த அ…த ம‰ன‰ யயாதி, தன½ 

இைண வழி»ேதா‰ற̇களா̇ மæ„க¿ப„³, Çமிைய வØ„³, தா‰ 

ெச̂த ெசய̇களŒ‰ Åகழா̇ É‰Ï உலக·கைளẾ மைற»½ 

ெசா│‡க»தி̆ø உய│…தா‰. 
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(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ேலாகபால│க̈ கலிையẾ ½வாபரைனẾ ெச̇Ñ́ வழியØ̇ க”ட½; 

தமய…தி நளைன» ேத│…ெத³»தைத அறி…த கலி ½வாபரனŒ‰ 

½ைணÊட‰ நளைன அவமதி¿பதாக உÏதி œÏவ½... 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெசா‰னா¯, "பıம‰ மக̈ 

{தமய…தியØ‰} அ…த 

நிஷாதைன {நளைன}» 

ேத¯…ெத³»தபØறø, 

உலக·களŒ‰ அ…த¿ 

பØரகாசமி‡க பா½காவல¯க̈ 

{ ேலாகபால¯க̈}  

திÌ́பØ‡ெகா”±Ì…தன¯. 

அ¿ேபா½, அவ¯களŒ‰ 

{ ேதவ¯களŒ‰}  வழியØ̇ 

த·கைள ேநா‡கி வ…த 

½வாபரைனẾ {½வாபர 

Êக́}, கலிையẾ {கலிÊக́} ச…தி»தன¯. 

 

 அத‰பØறø கலி ச‡ரனŒட́ {இ…திரனŒட́}, "தமய…தியØ‰ 

©ய́வர»தி̆ø ெச‰Ï, அ…த ம·ைகைய {மைனவØயாக} 

அைடய¿ேபாகிேற‰. என½ இதய́ அ…த ம·ைக மæேத 

நிைல»திÌ‡கிற½" எ‰றா‰. இைத‡ ேக„ட இ…திர‰ 

Å‰னைகÊட‰, "©ய́வர́ È±…½வØ„ட½. எ·க̈ க” 

È‰பாகேவ அவ̈ {தமய…தி} நளைன‡ கணவனாக வ┃»தா̈" 

எ‰றா‰ { இ…திர‰} . 

 

 ச‡ரனா̇ { இ…திரனா̇}  இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ேதவ¯களŒ̇ 

தłயவனான கலி, ேகாப»தா̇ நிைற…½, அ…த ேதவ¯களŒட́, 

"ேதவ│களŒ‰ È‰னŒைலயØ̇ ஒÌ மனŒதைன {இற…½ ேபாǿ 

உயØைர - Mortal-ஐ} அவ̈ தன½ தைலவனாக» ேத│…ெத³»ததா̇, 
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அவ̈ க³́ ேவதைனைய¶ ச…தி¿ப½ உÏதி" எ‰றா‰. கலியØ‰ 

இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ேதவ¯க̈, "எ·கÓைடய 

அÃமதியØ‰ ேபÜேலேய தமய…தி நளைன வÜ»தா̈. அைன»½ 

அற·கÓ́ ெகா”ட ம‰ன‰ நளைன எ…த ம·ைகதா‰ 

ேத¯…ெத³‡கமா„டா̈? கடைமக̈ அைன»ைதẾ அறி…½, 

ேந¯ைமÊட‰ இÌ‡ǿ நள‰, அவ‰ Åராண·கைள ஐ…தாவ½ 

ேவதமாக‡ கÌதி நா‰ø ேவத·கைளẾ ப±»திÌ‡கிறா‰. 

 

 அைன»½ உயØÜன·கÓ‡ǿ தł·க̆றவனாக×́, உÏதியான 

ேநா‰ÅகÓட‰ உ”ைம ேப©பவனாக×́, தன½ வ ł„±̇ வØதி¿ப± 

ெச̂ய ேவ”±ய ேவ̈வØகைள¶ ெச̂½ எ¿ேபா½́ ேதவ¯கைள‡ 

ெகா”டா³பவனாக×́ வா̊கிறா‰ { நள‰} . ேலாகபால¯கைள¿ 

பØரதிபலி‡ǿ அ…த மனŒத¯களŒ̇ Åலி, உ”ைம, ெபாÏைம, அறி×, 

©»த́, ©ய‡க„³¿பா³ ஆகியவ̆ைற‡ ெகா”³ ÈÕைமயான 

அைமதியைட…த ஆ‰மாைவ‡ ெகா”டவனாக இÌ‡கிறா‰. ஓ 

கலிேய, இ»தø øண·கைள‡ ெகா”ட நளைன¶ சபØ‡க நிைன‡ǿ 

È„டா̈, தன½ அ¶ெசயலா̇ த‰ைனேய சபØ»½‡ ெகா”³ 

அழி»½‡ ெகா̈கிறா‰. ேமÑ́, ஓ கலிேய, இ»தø அற·கைள 

È±¬±‡ெகா”±Ì‡ǿ நளைன¶ சபØ‡க Èய̇பவ‰, 

ேவதைனக̈ நிைற…த அ±ய̆ற பர…த நரக‡øழியØ̇ 

É̊øவா‰" எ‰றன¯. இ¿ப± கலியØடÈ́ ½வாபரனŒடÈ́ 

ெசா̇லிவØ„³, ேதவ¯க̈ ெசா¯‡க»தி̆ø¶ ெச‰றன¯. 

 

 ேதவ¯க̈ ெச‰ற×ட‰, கலி ½வாபரனŒட́, "ஓ ½வாபரா, 

நா‰ என½ ேகாப»ைத அட‡க È±யாதவனாக இÌ‡கிேற‰. 

நா‰ நளைன¿ பı±»½, அவன½ நா„ைட¿ பØ³·க¿ ேபாகிேற‰. 

அவ‰ இனŒேமÑ́ பıமனŒ‰ மகÓட‰ {தமய…திÊட‰} 

வØைளயாட È±யா½. பகைட‡ø̈ Àைழ…½, நł என‡ø 

உத×வாயாக" எ‰றா‰ { கலி- கலி Êக‰} . 
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¬தா±ய நளÃ́ Å̋கரÃ́ - வனப│வ́ பøதி 59 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

கலியா̇ உபேதசி‡க¿ப„ட Å̋கர‰, தமய…தியØ‰ È‰னŒைலயØ̇ 

நளைன¶ ¬தாட அைழ»த̇; நளÃ́ Å̋கரÃ́ பல மாத·கÓ‡ø¶ 

¬தா±ய½... 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெசா‰னா¯, "இ¿ப± 

½வாபரÃட‰ 

{½வாபர 

Êக»½ட‰} 

உட‰பா³ ெச̂½ 

ெகா”ட கலி 
{கலிÊக́} நிஷாத 

ம‰ன‰ {நள‰} 

இÌ…த 

அர”மைன‡ø 

வ…தா‰. அவனŒட́ 

ஏதாவ½ 

ஓ„ைடைய‡ 

{ øைறைய‡}  

க”³பØ±¿பத̆காக, அ…த நிஷாத│களŒ‰ நா„±̇ பல கால́ 

ெதாட¯…½ வசி»தா‰. இ¿ப± கா»திÌ…த கலி, பனŒெர”டாவ½ { 12}  

வÌட»தி̇தா‰ ஒÌ ஓ„ைடைய‡ க”³பØ±»தா‰. ஒÌநா̈, 

இய̆ைகயØ‰ அைழ¿Å‡ø பதி̇ ெசா̇லிவØ„³ {ஜலேமாஜன́ = 

சிÏநł│ கழி»½வØ„³}, காைல‡கÕவாம̇, நłைர ம„³́ 

ெதா„³வØ„³, தன½ ச…தி கால வழிபா„ைட¶ ெச̂தா‰. 

 

 இதனா̇ { இ…த¿ Åற‡கணØ¿பா̇} , கலி அவன½ உடÑ‡ø̈ 

Åø…தா‰. நளைன» தன½ க„³¿பா„³‡ø̈ ெகா”³ வ…த பØறø, 

Å̋கர‰ È‰Å ேதா‰றி, அவனŒட́, "வா வ…½ நளÃட‰ பைட 

வØைளயா³. என½ உதவØயØ‰ ேப┃̇ நł நி¶சய́ ெவ̇வா̂. 
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ம‰ன‰ நளைன வ ł̊ »தி, அவன½ நா„ைட அைட…½, 

நிஷாத│கைள நł ஆ„சி ெச̂வா̂" எ‰றா‰ { கலி} . 

 

 கலியா̇ இ¿ப± உபேதசி‡க¿ப„ட Å̋கர‰ நளனŒட́ 

ெச‰றா‰. È‡கியமான பகைட‡காயாகி, வØÌஷ‰ {காைள} எ‰ற 

ெபயேரா³ Å̋கரைன அ¹கினா‰ ½வாபர‰. எதிÜவ łர¯கைள‡ 

ெகா̇Ñ́ ேபா¯‡øணÈ̈ள நள‰ È‰பாக Å̋கர‰ ேதா‰றி, 
திÌ́ப» திÌ́ப அவனŒட́ {நளனŒட́}, "நா́ இÌவÌ́ ேச│…½ 

பகைட வØைளயா³ேவா́" எ‰Ï ேக„டா‰. தமய…தியØ‰ 

È‰னா̇ இ¿ப± சவா̇வØட¿ப„ட அ…த உய│…த எ”ண́ 

ெகா”ட ம‰னனா̇ {நளனா̇} அைத நிராக┃‡க È±யவØ̇ைல. 

அத‰ ெதாட¯¶சியாக அவ‰ ஆ„ட»½‡கான ேநர»ைத‡ øறி»தா‰. 

 

 தன½ ப…தய¿ ெபாÌ„களான த·க́, ெவ̈ளŒ, ேத│க̈, 

ஆைடக̈ ஆகிவ̆ைற கலியØனா̇ பı±‡க¿ப„ட நள‰ இழ‡க 

ஆர́பØ»தா‰. பகைடயØ̇ ெவறிபØ±»த அ…த எதிÜகைள 

ஒ³‡øபவைன { நளைன} , அவன½ ந”ப│களா̇ œட அ…த 

வØைளயா„±̇ இÌ…½ வØல‡க È±யவØ̇ைல. ஓ பாரதா 

{ Êதி̋±ரா} , ½யர»தி̇ இÌ…த அ…த ஏகாதிபதிைய¿ { நளைன¿}  

பா¯¿பத̆ǿ, அவைன வØைளயா„±̇ இÌ…½ த³¿பத̆காக×́, 

ø±ம‡க̈ அைனவÌ́ Èதலைம¶ச│கÓட‰ ேச│…½ அ·ேக 

வ…தன│. ஒÌ ேதேரா„± தமய…தியØட́, "ஓ ம·ைகேய, 

ø±ம‡கÓ́, நா„±‰ அதிகாÜகÓ́ வாயØலி̇ கா»திÌ‡கி‰றன¯. 

அற»ைதẾ ெச̇வ»ைதẾ ெகா”ட த·க̈ ம‰ன‰ ேபÜடÜ̇ 

வ ł̊ …தைத» தா·கி‡ ெகா̈ள இயலாத ø±ம‡க̈ இ·ேக 

வ…திÌ‡கி‰றன¯ எ‰Ï நிஷாத¯களŒ‰ ம‰னனŒட́ { நளனŒட́}  

ெதÜவØ¿பாயாக"  எ‰றா‰ { ேதேரா„±} . 

 

 அதனா̇ பıமனŒ‰ மக̈ {தமய…தி}, ½யர»தி̇ É̊கி, 
கி„ட»த„ட தன½ நிைனைவ இழ‡ǿ நிைலயØ̇, தைடப„ட 

ெசா̆கÓட‰ நளனŒட́, "ஓ ம‰னா, ø±ம‡கÓ́ நா„±‰ 

Èதலைம¶ச¯கÓ́ உ́மæ½ ெகா”ட வØ©வாச»தா̇, உ́ைம‡ 

காணவØÌ́பØ வாயØலி̇ நி̆கி‰றன¯. அவ¯கÓ‡ø உ́ைம‡ 

கா¹́ வா̂¿ைப அÌÓ́"  எ‰றா̈. ஆனா̇ கலியா̇ 

பı±‡க¿ப„ட ம‰ன‰ {நள‰}, இ¿ப±¿ Åல́பØ‡ ெகா”±Ì…த 

அÌ̈நிைற…த பா│ைவ ெகா”ட தன½ ராணØ‡ø {தமய…தி‡ø} 
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ஒÌ வா│»ைதẾ மÏெமாழி œறாதிÌ…தா‰. இதனா̇, நா„±‰ 

அைம¶ச│கÓ́, ø±ம‡கÓ́ ½யரÈ́ அவமானÈ́ அைட…½ 

"இவ‰ வாழ மா„டா‰" எ‰Ï ெசா̇லி த·க̈ 

இ̇ல·கÓ‡ø» திÌ́பØன│. ஓ Êதி̋±ரா, இ¿ப±ேய 

அற́சா¯…தவனான நள‰ ÈÕவ½́ ேமாச́ேபாǿவைர 

அவÃ́ {நளÃ́} Å̋கரÃ́ பல மாத·கÓ‡ø ஒ‰றாக¶ 

¬தா±ன¯. 
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வØத│¿ப́ ெச‰ற பØ̈ைளக̈ - வனப│வ́ பøதி 60 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ ¬தி̇ அைன»ைதẾ இழ…½வØ³வா‰ எ‰Ï எதி│பா│»த தமய…தி, 
ேதேரா„±ைய அைழ»½ தன½ பØ̈ைளகைள வØத│¿ப நா„±̇ இÌ‡ǿ 

தன½ த…ைத பıமனŒட́ அைழ»½¶ ெச̇ல ேவ”³வ½. ேதேரா„±Ế 

அ¸வாேற ெச̂வ½... 

 

 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, 

"ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரா} 

பıமனŒ‰ மகளான கல‡கம̆ற 

தமய…தி, ேந¯ைமயான 

ம‰ன‰ {நள‰} பகைடயா̇ 

உண│வØழ…திÌ¿பைத‡ 

க”³, அ¶ச»திÑ́ 

½யர»திÑ́ É̊கினா̈. 

ம‰ன‰ ெச̂Ế இ‡காÜய́ 

மிக»தłவØரமான½ எ‰Ï அவ̈ { தமய…தி}  நிைன»தா̈. நளைன 

அ¶©Ï»தி‡ ெகா”±Ì…த ேபÜடÜ‰ ெதாட¯¶சிைய‡ க”³, தன½ 

தைலவ‰ { நள‰}  அைன»ைதẾ ெதாைல»½வØ„டா‰ எ‰பைத¿ 

ÅÜ…½, அவÃ‡ø { நளÃ‡ø}  ந‰ைம ெச̂ய ேவ”±, ெபÌ́ 

Åக̊வா̂…த, த‰ ேம̇ ந̇ல ேநா‡க́ ெகா”ட, அைன»½‡ 

கடைமகைளẾ ø¾கலமாக¶ ெச̂Ế, ந́பØ‡ைகẾ 

இனŒைமயான ேப¶©́ ெகா”ட பØÌக»ேசைன எ‰ற 

பணØ¿ெப”ைண அைழ»½, "ஓ பØÌஹ»ேசனா, இ·கிÌ…½ ெச‰Ï 

நளÜ‰ ெபயரா̇ அைம¶ச¯கைள அைழ»½, ெச̇வ»தி̇ 

எ½ெவ̇லா́ ேதா̆க¿ப„ட½, எைவ ந́மிட́ மæத́ 

எ‚சியØÌ‡கிற½ எ‰பைத¶ ெசா̇"  எ‰Ï ெசா̇லி அÃ¿பØனா̈. 

 

 நளனŒ‰ அைழ¿ைப‡ ேக„ட அைம¶ச¯க̈, "இ½ நம‡ø 

ந̆ேபேற"  எ‰Ï ெசா̇லி ம‰னைன அ¹கின¯. இர”டாவ½ 

ÈைறẾ வ…த ø±ம‡கைள‡ க”ட பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , 

நளனŒட́ அைத» ெதÜவØ»தா̈. ஆனா̇ ம‰ன‰ {நள‰} அவைள 

மதி‡கவØ̇ைல. தன½ வா¯»ைதகைள தன½ கணவ‰ 
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கÌதவØ̇ைல எ‰பைத‡ க”³, மிக×́ நாணØ, தன½ உ̈ 

அைற‡ø { அ…த¿Åர»தி̆ø»}  திÌ́பØனா̈. ெதாட│¶சியாக பகைட 

அற́சா│…த நளÃ‡ø¶ சாதகமாக இ̇ைல, அவ‰ 

அைன»ைதẾ இழ…½வØ„டா‰ எ‰பைத‡ ேக̈வØ¿ப„³, 

மæ”³́ தன½ பணØ¿ெப”ணØட́, "ஓ பØÌஹ»ேசனா, திÌ́ப×́ 

நளÜ‰ வா¯»ைதகைள, ஓ அÌள¿ப„டவேள,ேதேரா„±யான 

வா│̋ேணயனŒட́ ©ம…½ ெச̇. இ¿ேபா½ ைகயØ̇ இÌ‡ǿ 

காÜய́ மிக×́ தłவØரமான½"  எ‰றா̈. தமய…தியØ‰ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட பØÌஹ»ேசைன, வா¯̋ேணயைன 

ந́பØ‡ைக‡øÜய பணØயா„கைள அÃ¿பØ அைழ»தா̈. 

 

 கால»தி̆ǿ இட»தி̆ǿ ஏ̆ற நட»ைதÊ̈ள கள·கம̆ற 

பıமனŒ‰ மக̈ {தமய…தி}, அ…த¶¬̊நிைல‡ø» த‡கவாÏ 

ெம‰ைமயான வா¯»ைதகளா̇, "உ‰னŒட́ ம‰ன¯ எ¿ப± நட…½ 

ெகா̈வா¯ எ‰ப½ உன‡ø» ெதÜẾ. அவ¯ இ¿ேபா½ சிரம»தி̇ 

இÌ‡கிறா¯. ஆகேவ அவÌ‡ø உத×வேத உன‡ø» தǿ. *  

Å̋கரனŒட́ ம‰ன¯ { நள¯}  எ…த அள× ேதா̆கிறாேரா அ¸வள× 

அ…த வØைளயா„±‰ மæதான தłவØர́ அதிகÜ‡கிற½. Å̋கரÃ‡ø‡ 

கீ̊¿ப±…ேத பகைட வØÕகிற½. அைவ { பகைட}  வØைளயா„±̇ 

நளÌ‡ø¶ சாதகமாக இ̇ைல எ‰Ï காண¿ப³கிற½. அ…த {பகைட} 

வØைளயா„டா̇ ஈ│‡க¿ப„³, ந”ப│க̈ ம̆Ḯ உறவØன│க̈ 

வா│»ைதைய அவ│ ேக„பதி̇ைல. ஏ‰ என½ 

வா│»ைதகைளேய œட அவ│ {நள│} ேக„பதி̇ைல. இÌ¿பØÃ́, 

வØைளயா„டா̇ ஈ¯‡க¿ப„³, என½ வா¯»ைதகைள அவ¯ 

கÌதி¿பா¯‡க வØ̇ைலெயனŒÃ́, அ…த உய¯ ஆ‰ம நிஷாத¯ 

{ நள¯}  பழி¶ெசா̇Ñ‡ø உÜயவ¯ இ̇ைல. ஓ ேதேரா„±ேய 

{ வா¯̋ேணயேர} , நா‰ உன½ பா½கா¿ைப நா³கிேற‰. எ‰ 

க„டைள¿ப± நட. எ‰ மன́ என‡ø ஐயÉ„³கிற½. ம‰ன¯ 

½யர»ைத அைடயலா́. ஆகேவ, நளÌ‡ø¿ பØ±»தமான 

மேனாேவக́ ெகா”ட øதிைரகைளẾ, இ…த 

இர„ைடய│கைளẾ {என½ மக‰ ம̆Ḯ மகைளẾ) ேத┃̇ 

அைழ»½‡ ெகா”³ ø”±னÅர́ ெச̇. என½ உறவØன¯களŒட́ 

{ பØற¿பா̇ உ”டான உற×களŒட́{  என½ பØ̈ைளகைளẾ 

ேதைரẾ øதிைரகைளẾ ெகா³»½வØ„³, நł அ·ேகேய 
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த·கினாÑ́ சÜதா‰, அ̇ல½ ேவÏ ஏதாவ½ இட»தி̆ø உன½ 

வØÌ¿பப± ெச̇வதாக இÌ…தாÑ́ சÜதா‰"  எ‰றா̈ { தமய…தி} . 

 

 நளனŒ‰ ேதேரா„±யான வா│̋ேணய‰, தமய…தியØ‰ 

இ¸வா¯»ைதகைள வØபரமாக ம‰னனŒ‰ தைலைம அதிகாÜகளŒட́ 

ெதÜவØ»தா‰. அவ¯களŒட́ ஆேலாசி»½ அவ¯கள½ ஏ̆ைபẾ 

ெப̆Ï‡ ெகா”³, ஓ ெபÌ́ பல́ வா̂…த ம‰னா {Êதி̋±ரா}, 

{நளனŒ‰} øழ…ைதகைள» ேத┃̇ அைழ»½‡ ெகா”³ 

வØத│¿ப»தி̆ø‡ கிள́பØனா‰.  இ…திரேசன‰ எ‰ற 

ஆ”பØ̈ைளையẾ, இ…திரேசைன எ‰ற ெப”பØ̈ைளையẾ, 

ேத¯களŒ̇ சிற…த ேதைரẾ, øதிைரகைளẾ, ெகா³»½வØ„³, 

நளைன‡ øறி»½ இதய»தி̇ வÌ…திய அ…த» ேதேரா„±, பıமனŒட́ 

{தமய…தியØ‰ த…ைதயØட́} பØÜயாவØைட ெப̆Ï ெச‰றா‰. 

சிலகால́ பயண»தி̇ உலவØ‡ெகா”±Ì…தவØ„³, அேயா»தியா 

நகர́ ெச‰றா‰. அ·ø ½‡க́ நிைற…த இதய»½ட‰ ம‰ன‰ 

Ì½ப│ணனŒ‰ È‰னŒைலயØ̇ நி‰Ï, அ…த ஏகாதிபதி‡ø» 

ேதேரா„±யாக¿ பணØயØ̇ ேச¯…தா‰. 

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

* Å̋கர‰ - நளÃைடய த́பØ 
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நி│வாணமானா‰ நள‰ - வனப│வ́ பøதி 61 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ ¬தி̇ ேதா̆Ï, வன»தி̆ø¶ ெச̇வ½; பசியா̇ வா³வ½; 

ஆைடகைள இழ¿ப½; தன½ மைனவØயான தமய…திைய ெத̆ø ேநா‡கி¶ 

ெச̇ÑமாÏ ெசா̇வ½; தமய…தி மÏ¿ப½... 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெசா‰னா¯, "  

வா│̋ேணய‰ 

{ேதேரா„±} ெச‰ற 

பØறø, நłதிமானான 

நளனŒடமிÌ…½ 

நா„ைடẾ 

எ‚சியØÌ…த 

ெச̇வ·கைளẾ 

ெவ‰றா‰ 

Å̋கர‰. ஓ 

ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா}  தன½ 

நா„ைட இழ…த 

நளனŒட́, Å̋கர‰ 

சி┃»½‡ 

ெகா”ேட, 

"வØைளயா„³ ெதாடர„³́. ஆனா̇ இ¿ேபா½ உ‰னŒட́ 

ப…தய¿ெபாÌ̈ எ‰ன இÌ‡கிற½. தமய…தி ம„³ேம இÌ‡கிறா̈; 

ம̆ற யாைவẾ நா‰ ெவ‰ÏவØ„ேட‰. ந̇ல½ எ‰Ï நł 
வØÌ́பØனா̇, தமய…திைய இ¿ேபா½ ப…தய¿ ெபாÌளாக ைவ" 

எ‰றா‰. 

 

 Å̋கரனŒ‰ இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட அ…த அற́சா¯…த 

ம‰ன‰ { நள‰} , ேகாப»தா̇ தன½ இதய́ ெவ±»½வØ³வ½ 

ேபால உண¯…½, ஒÌ வா¯»ைதẾ ேபசாதிÌ…தா‰. மன́ ெநா…½ 

Å̋கரைன¿ பா¯»த ெபÌ́ Åக̊வா̂…த ம‰ன‰ { நள‰} , தன½ 
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உடலி̇ இÌ…த அைன»½ ஆபரண·கைளẾ கழ̆றினா‰. 

ஒ̆ைறயாைடயØ̇ உடைல É±, அைன»½ ெச̇வ·கைளẾ 

½ற…½, ந”ப¯களŒ‰ ½யர»ைத¿ ெபÌ‡ǿவைகயØ̇, 

ெவளŒேயறினா‰ ம‰ன‰ {நள‰}. அவ‰ அ¿ப± 

ெவளŒேயḮேபா½́, தமய…திẾ, ஒ̆ைறயாைட உ³»தி, அவ‰ 

பØ‰னா̇ ெதாட│…½ ெச‰றா̈. 

 

 ÅறநகÌ‡ø வ…த நள‰ அ·ேக தன½ மைனவØÊட‰ É‰Ï 

இர×க̈ த·கினா‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , நள‰ மæ½ கவன́ 

ெசÑ»½́ எவÃ́ ெகா̇ல¿ப³வா‰ எ‰Ï நகர́ ÈÕவ½́ 

பØகடன́ ெச̂தா‰ Å̋கர‰. Å̋கரனŒ‰ இ¸வா¯»ைதகளாÑ́, 

நள‰ மæ½ அவ‰ { Å̋கர‰}  ெகா”±Ì…த வØேராத 

மன¿பா‰ைமைய அறி…ததாÑ́, ஓ Êதி̋±ரா, அ‡ø±ம‡க̈ 

அவÃ‡ø எ…த வØÌ…ேதா́பைலẾ ெச̂யவØ̇ைல. அவ‰ 

வØÌ…ேதா́பÑ‡ø» தø…தவ‰ எ‰றாÑ́ அவைன யாÌ́ கÌதி¿ 

பா¯‡காததா̇, நள‰ நகர»தி̆ø ெவளŒேய ÅறநகÜ̇ நłைர ம„³́ 

உ”³ É‰Ï இர×கைள‡ கழி»தா‰. பசியா̇ ½‰Å̆ற 

அ́ம‰ன‰ { நள‰} , பழ·கைளẾ, கிழ·øகைளẾ ேத±¶ 

ெச‰றா‰. தமய…திẾ அவைன¿ பØ‰ெதாட¯…தா̈. 

 

 ப„±னŒயா̇ ½யர́ ெகா”ட நள‰, பல நா„கÓ‡ø¿ 

பØறø த·க நிற»தாலான சிறøக̈ ெகா”ட சில பறைவகைள‡ 

க”டா‰. பØறø அ…த நிஷாத¯களŒ‰ பல́ வா̂…த தைலவ‰ 

{ நள‰}  தன‡ø̈ேளேய, "இைவேய {பறைவகேள} என½ இ‰ைறய 

உண×́ ெச̇வÈ́ ஆǿ" எ‰Ï நிைன»½, தா‰ அணØ…திÌ…த 

ஆைடைய‡ ெகா”³ அவ̆ைற É±னா‰. அ¿ேபா½ அ…த¿ 

பறைவக̈ வான»தி̇ எÕ…தன. ½யர»½ட‰ நி¯வாணமகாக 

தைரைய¿ பா¯»½‡ ெகா”³ நி‰ற நளைன‡ க”³ அ…த 

வØ”ணதிகாÜக̈ {பறைவக̈}, "ஓ சிÏÅ»தி ெகா”டவேன 

{நளேன}, நா·கேள அ…த¿ பகைட‡கா̂க̈. ஆைடகÓட‰ œட நł 
ெச̇ல‡œடா½ எ‰Ï வØÌ́பØயநா·க̈, உன½ உைடைய 

எ³»½¶ ெச̇லேவ வ…ேதா́" எ‰றன. 

 

 தா‰ ஆைடய̆றிÌ¿பைதẾ, பகைடக̈ (தன½ ஆைடÊட‰) 

ெச‰ÏவØ„டைதẾ அறி…த அற́சா¯…த நள‰, ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , தமய…தியØட́, "ஓ கள·கம̆றவேள, நா‰ யாÌைடய 
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ேகாப»தா̇ என½ நா„ைட இழ…ேதேனா, யாÌைடய ஆதி‡க»தா̇ 

½யர»தி̆ǿ பசி‡ǿ ஆளாேனேனா, யாரா̇ நிஷாத¯களŒட́ 

இÌ…½ வØÌ…ேதா́பைலẾ வா̊வாதார»ைதẾ நா‰ 

ெபறÈ±யவØ̇ைலேயா, ஓ மÌ„சிÊைடயவேள { தமய…தி} , அைவ 

பறைவகளŒ‰ உÌ ெகா”³ என½ ஆைடகைள எ³»½¶ 

ெச‰ÏவØ„டன. இ…த‡ க³́ வØப»தி̇ வ ł̊ …½, ½யர»தா̇ 

பı±‡க¿ப„³, உண¯×கள̆Ï இÌ‡ǿ நா‰ உன‡ø» தைலவனாக 

இÌ‡கிேற‰. ஆைகயா̇, உன½ ந‰ைம‡காக நா‰ ேப©́ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக̈. 

 

 இ…த¿ பல சாைலக̈, அவ…தி  ெத‰னக நா³கÓ‡ø 

வழிகா„³கி‰றன. அவ…தி நகர»ைதẾ ┃flவா‰ எ‰ற 

மைலையẾ தா”±¿ ேபாகி‰றன. இ½ேவ வØ…திய́ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³́ ெபÌ́ மைல, { இ½}  கடைலேநா‡கி ஓ³́ இ…த 

பேயா̋ணØ ஆÏ, இ·ேக ½றவØகளŒ‰ ஆசிரம·கÓ́, பலதர¿ப„ட 

கனŒகÓ́, கிழ·øகÓ́ இÌ‡கி‰றன. இ…த¶ சாைல வØத│ப 

நா„³‡ø ெச̇கிற½. அ…த¶ சாைல ேகாசல நா„±̆ø ெச̇கிற½. 

ெத̆ேக ெசா̇Ñ́ இ…த சாைலகÓ‡ø அ¿பா̇ ெத‰னக́ 

{ெத‰நா³} இÌ‡கிற½"  எ‰றா‰. இ¿ப± பıமனŒ‰ மகளŒட́ 

{ தமய…தியØட́}  ேபசிய ½ய¯ நிைற…த நள‰, ஓ பாரதா 

{ Êதி̋±ரா} , தமய…தியØட́ திÌ́ப» திÌ́ப இ…த வா¯»ைதகைள¿ 

ேபசினா‰. 

 

 அத‰பØறø ½யர»தா̇ நிைற…½, க”ணłரா̇ தைடப„ட 

øரÑட‰ தயம…தி அ…த நிஷாதனŒட́ { நளனŒட́}  பÜதாபகரமாக, 

"ஓ ம‰னா, உம½ ேநா‡க»ைத நிைன»½ என½ இதய́ 

ந³·øகிற½, என½ உÏ¿Åக̈ அைன»½́ தள¯கி‰றன. நł̄  உம½ 

நா„ைட இழ…½, ெச̇வ·கைள இழ…½, ஆைடய̆Ï, பசியா̇ 

ேத̂…½, சிரம¿ப³́ ேபா½, உ́ைம இ…த» தனŒைமயான 

கானக»தி̇ எ¿ப± வØ„³¶ ெச̇ேவ‰? ஆ̊…த கானக»தி̇, 

கைள¿ÅடÃ́, பசியா̇ பı±‡க¿ப„³́, உம½ பைழய அÌைள 

நிைன×œÌ́ ேபா½, ஓ ெபÌ́ ஏகாதிபதிேய { நளேர} , நா‰ உம½ 

கைள¿ைப நł‡கி ஆÏதலளŒ¿ேப‰. ஒ¸ெவாÌ ½யÌ‡ǿ 

மைனவØ‡ø இைணயான மÌ…½ ேவறி̇ைல எ‰Ï 

மÌ»½வ│க̈ ெசா̇கி‰றன│. ஓ நளேர, அ…த உ”ைமைய» 
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தா‰ நா‰ உ́மிட́ ேபசி‡ ெகா”±Ì‡கிேற‰"  எ‰றா̈ 

{ தமய…தி} . 

 

 தன½ ராணØயØ‰ { தமய…தியØ‰}  இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட 

நள‰, "ஓ ெகா±யØைடÊைடய தமய…தி, எ̇லா́ நł ெசா̇வ½ 

ேபால»தா‰ இÌ‡கிற½. ½யர»தி̇ இÌ‡ǿ மனŒதÃ‡ø 

மைனவØ‡ø இைணயான ந„ேபா மÌ…ேதா கிைடயா½தா‰. நா‰ 

நா‰ உ‰ைன‡ ைகவØட ÈயலவØ̇ைல. ஆைகயா̇, ஓ 

மÌ„சிÊைடயவேள, உன‡ø ஏ‰ இ…த அ¶ச́? ஓ 

கள·கம̆றவேள, நா‰ எ‰ைன‡ ைகவØ„டாÑ́ வØ³ேவேன, 

உ‰ைன‡ ைகவØேட‰"  எ‰றா‰.  

 

 பØறø தமய…தி, "ஓ ெபÌ́ பல́வா̂…த ம‰னா { நளேர} , நł¯ 

எ‰ைன‡ ைகவØட நிைன‡கவØ̇ைல எ‰றா̇, வØத¯ப நா„±̆ø¶ 

ெச̇Ñ́ வழிைய நł¯ என‡ø ஏ‰ ©„±‡கா„³கிறł̄ ? ஓ ம‰னா 

{ நளேர} , நł¯ எ‰ைன‡ ைகவØடமா„²¯ எ‰பைத நா‰ அறிேவ‰. 

ஆனா̇, ஓ ÇமியØ‰ தைலவா, உம½ மன́ த³மாÏவைத‡ 

கÌ»தி̇ ெகா”ேட நł¯ எ‰ைன‡ ைகவØ³வ ł̄  என எ”¹கிேற‰.  

ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேர, நł¯ அ¸வழிைய என‡ø» திÌ́ப» 

திÌ́ப¶ ©„±‡ கா„³வதா̇, ஓ ேதவ¯கைள¿ ேபா‰றவேர 

{ நளேர} , என½ ½யர»ைத அதிகÜ‡கிறł̄ . என½ உறவØன¯களŒட́ 

நா‰ ெச̇ல ேவ”³́ எ‰ப½ உம½ ேநா‡கமாக இÌ…தா̇, அ½ 

உம‡ø திÌ¿திைய அளŒ‡ǿ எ‰றா̇, நா́ இÌவÌ́ ேச¯…ேத 

வØத¯¿ப நா„±̆ø ெச̇ேவா́. ஓ மÜயாைதக̈ ெகா³¿பவேர, 

அ·ேக வØத│¿ப நா„³ ம‰ன│ ந́ைம ம┃யாைதÊட‰ 

வரேவ̆பா│. அவரா̇ மதி‡க¿ப„³, ஓ ம‰னா, நł│ நம½ 

இ̇ல»தி̇ மகி̊¶சியாக வாழலா́" எ‰றா̈ {தமய…தி}. 
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தமய…திைய‡ ைகவØ„ட நள‰ - வனப│வ́ பøதி 62 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ தமய…தி‡ø ஆÏத̇ œறி உற·க ைவ»»½; அவளŒட́ இÌ…½ பாதி 
அைடைய ெவ„± எ³»½‡ ெகா”³, அவைள‡ ைகவØ„³¶ ெச‰ற½... 

 

 நள‰ ெசா‰னா‰, 

"நி¶சயமாக உன½ த…ைதயØ‰ 

நா³ எ‰Ãைடய½ ேபா‰றேத. 

ஆனா̇, இ¿ேபா½ 

கைடநிைலயØ̇ இÌ‡ǿ நா‰ 

எ…த‡ காரண́ ெகா”³́ 

அ·ø ெச̇ல மா„ேட‰. 

È‰ெபாÌ கால»தி̇ உன½ 

இ‰ப»ைத அதிகÜ‡க நா‰ 

அ·ø மகி̊¶சிÊட‰ 

ேதா‰றிேன‰. ½‰ப»½ட‰ 

இÌ‡ǿ நா‰, இ¿ேபா½ உ‰ 

வÌ»த»ைத அதிகÜ‡ǿப± 

அ·ø எ¿ப±¶ ெச̇ேவ‰?"  

எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெதாட¯…தா¯, " {தன½ மைனவØயØ‰} பாதி உைடயா̇ த‰ைன 

மைற»½‡ ெகா”±Ì…த ம‰ன‰ நள‰, தமய…தியØட́ இைதேய 

திÌ́ப» திÌ́ப¶ ெசா̇லி அவÓ‡ø ஆÏத̇ œறினா‰. ஒேர 

ஆைடைய உ³»தியØÌ…த இÌவÌ́, அ·øமி·ǿ அைல…½ 

திÜ…½, பசி ம̆Ḯ தாக»தா̇ கைள¿பைட…½, கைடசியாக 

பயணØகÓ‡கான ஒÌ ம”டப»ைத { ச»திர»ைத}  அைட…தன¯.  

 

 அ…த இட»தி̆ø வ…த நிஷாத¯களŒ‰ ம‰ன‰ { நள‰} , 

வØத¯¿ப நா„³ இளவரசிÊட‰ { தமய…திÊட‰}  கீேழ 

ெவÏ…தைரயØ̇ அம¯…தா‰. ¾சி ப±…½ அÕ‡கைட…த ெமலி…த 

ஒேர ½ணØைய அவ│க̈ இÌவÌ́ அணØ…திÌ…தன│. ெபÌ́ 
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கைள¿பா̇ அ…த» தைரயØேலேய தமய…திÊட‰ அவ‰ 

¾·கிவØ„டா‰. ெபÌ́ ½‡க»ேதா³ இÌ…த, அைன»½ 

ந̆øறிகைளẾ ெகா”³, அ¿பாவØயாக×́, 

ெம‰ைமயானவளாக×́ இÌ…த தமய…தி, தி²ெரன ஆ̊…த 

உற‡க»தி̇ É̊கினா̈. ஓ ஏகாதிபதி {Êதி̋±ரா}, அ¿ப± அவ̈ 

நளÃட‰ உற·கி‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, இதயÈ́ மனÈ́ 

கல‡கமைட…திÌ…ததா̇, நளனா̇ È‰Å ேபால அைமதியாக» 

¾·க È±யவØ̇ைல. 

 

 நா±ழ…½, ந”ப¯கைள இழ…½, கானக»தி̇ ½ய¯வா̊× 

வா̊வைத» தன‡ø̈ எ”ணØ, "என½ இ…த¶ ெசயலா̇ எ‰ன 

பய‰ ஏ̆ப³́? அ¿ப±¶ ெசய̇படவØ̇ைலெய‰றா̇ எ‰ன பய‰ 

ஏ̆ப³́? இ¿ேபா½ மரண́தா‰ என‡ø¶ சிற…ததா? அ̇ல½ நா‰ 

என½ மைனவØைய‡ ைகவØட ேவ”³மா? எ‰னŒட́ உ”ைமயான 

அ¯¿பணØ¿Åட‰ இÌ‡ǿ அவ̈, இ…த¿ ெபÌ́ ½‰ப»ைத 

என‡காகேவ அÃபவØ‡கிறா̈. எ‰னŒட́ இÌ…½ பØ┃…தா̇, 

அவ̈ தன½ உறவØன│களŒட́ ெச̇ல வா̂¿பØÌ‡கிற½. எ‰மæ½ 

ெகா”ட அ│¿பணØ¿பா̇, எ‰Ãடேனேய அவ̈ த·கினா̇, 

ச…ேதகமற அவைள» ½ய│ க¸×́. ஆனா̇, நா‰ அவைள‡ 

ைகவØ„டா̇, அவைள» ½ய│ க¸×வ½ ச…ேதக»தி̆øறியேத. 

மÏÅற́. அவ̈ சிலகால́ மகி̊¶சியாக இÌ‡ǿ வா̂¿Ǻ 

சா»தியமி̇லாத½ இ̇ைல"  எ‰Ï நிைன»தா‰. இேதேய திÌ́ப» 

திÌ́ப எ”ணØ, திÌ́ப» திÌ́ப ஆேலாசைன ெச̂½ È±வாக, ஓ 

ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , தமய…திைய‡ ைகவØ³வேத சிற…த  வழி 
எ‰Ï தł¯மானŒ»தா‰. 

 

 அவ‰ { நள‰}  ேமÑ́, "உய¯…த ÅகṌ, ந̆ேபḮ, தன½ 

கணவனான எ‰னŒட́ அ¯¿பணØ¿Ǻ ெகா”ட அவÓ‡ø 

{ தமய…தி‡ø} , அவள½ ச‡தியØ‰ காரணமாக, அவள½ வழியØ̇ 

யாÌ́ தł·ைக ஏ̆ப³»திவØடÈ±யா½."  எ‰Ḯ நிைன»தா‰. 

இ¿ப±ேய, தமய…திÊட‰ த·கியØÌ…தேபா½, தłய கலியா̇ 

தா‡øதÑ‡ø̈ளான அவன½ மன́, அவைள‡ ைகவØட» 

தł│மானŒ»த½. தன‡ø ஆைடயØ̇லாதிÌ¿பைதẾ, அவÓ‡ǿ 

ஒேர ஆைடேய இÌ¿பைதẾ சி…தி»½, தன‡காக அதி̇ ஒÌ 

பøதிைய அைடய, தமய…தியØ‰ ஆைடைய¿ பாதியாக ெவ„ட 

எ”ண́ ெகா”டா‰. 
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 அத‰ பØறø அவ‰,  "என½ அ‰Å‡øÜயவ̈ { தமய…தி}  

காணாம̇ { அறியாம̇} , இ…த ஆைடைய எ¿ப±¿ பØÜ¿ப½?"  எ‰Ï 

எ”ணØனா‰. இ¿ப± எ”ணØய அ…த அரச‰ நள‰ அ…த 

ம”டப»தி̇ ேமÑ́ கீÕமாக நட…தா‰. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , 

அ·øமி·øமாக நட…த ேபா½, உைறய̆ற ஒÌ அழகான வா̈ அ…த 

ம”டப»தி̇ கீேழ கிட¿பைத‡ க”டா‰. அ…த எதிÜகைள 

ஒ³‡øபவ‰, அ…த வாைள‡ ெகா”³, அ…த» ½ணØயØ‰ ஒÌ 

பாதிைய ெவ„± எ³»½, அ…த‡ கÌவØைய { வாைள}  வ łசி எறி…½, 

உண│வ̆Ï உண·கி‡ெகா”±Ì…த வØத│¿பனŒ‰ மகைள 

{தமய…திைய} வØ„³ {ைகவØ„³} ெவளŒேயறினா‰. 

 

 ஆனா̇ அவன½ இதய»திட́ ேதா̆ற நிஷாத¯களŒ‰ ம‰ன‰ 

{ நள‰}  மæ”³́ ம”டப»தி̆ø» திÌ́பØவ…½, தமய…திைய‡ 

{ மæ”³́}  க”³, க”ணł̄ வØ„³ அÕதா‰. அவ‰, "ஐேயா! 

வாÊ»ேதவேனா, ¬Üயேனா இத̆ø È‰னா̇ க”±ராத என½ 

அ‰பானவ̈, இ‰Ï ேகவலமாக ெவÏ…தைரயØ̇ ப³»½ 

உற·øகிறாேள. ெவ„ட¿ப„ட ஆைடÊட‰, கவன́ சிதறி‡ 

கிட¿பவ̈ ேபால இÌ‡ǿ இ…த பØரகாசமான Å‰னைக ெகா”ட 

அழகானவ̈, வØழி»ெதṌேபா½ எ¸வாÏ நட…½ ெகா̈வா̈? தன½ 

தைலவÃ‡ø { என‡ø}  த‰ைன அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ பıமனŒ‰ இ…த 

அழகான மக̈ { தமய…தி} , எ‰ைன¿ பØÜ…½, வØல·øகÓ́, 

பா́ÅகÓ́ வசி‡ǿ இ…த ஆ̊…த கானக»தி̇ எ¿ப± பயண́ 

ெச̂வா̈? ஓ அÌள¿ப„டவேள, ஆதி»திய¯கÓ́, வ©‡கÓ́, 

மÌத¯கÓட‰ œ±ய அ©வØனŒ இர„ைடய¯கÓ́ உ‰ைன‡ 

கா‡க„³́. உன½ அறேம உன‡ø¶ சிற…த பா½காவலாக 

இÌ‡ǿ"  எ‰Ï ெசா‰னா‰. 

 

 ÇமியØ̇ ஒ¿ப̆ற அழøைடய தன½ அ‰பான மைனவØைய¿ 

பா¯»½ இ¿ப±¶ ெசா‰ன நள‰, கலியா̇ அறிவØழ…½ அ·கிÌ…½ 

ெச̇ல È̆ப„டா‰. கலியா̇ ஒÌ ப‡கÈ́, காதலா̇ ஒÌ 

ப‡கÈ́ இÕ‡க¿ப„ட ம‰ன‰ நள‰, மæ”³́ மæ”³́ 

Åற¿ப„³, மæ”³́ மæ”³́ ம”டப»தி̆ø» திÌ́பØனா‰. அ…த 

இழிவைட…த ம‰னனŒ‰ இதய́ இர”டாக¿ பØள…திÌ…த½ ேபால» 

ேதா‰றிய½. ஊ‚ச̇ ேபால அவ‰ ம”டப»ைத வØ„³ 

ெவளŒேயẾ உ̈ேளẾ திÌ́பØ» திÌ́பØ நட…தா‰. நł”ட ேநர́ 
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பÜதாபகரமாக அÕ½, கலியா̇ உண¯வØழ…½ வாயைட…½ ேபான 

நள‰, ¾·கி‡ ெகா”±Ì‡ǿ தன½ மைனவØைய‡ ைகவØ„³ 

அ·கிÌ…½ ெச‰ÏவØ„டா‰. கலியØ‰ ெதா³தலா̇ அறிவØழ…½, 

தனŒ»த கா„±̇ தன½ மைனவØைய» தனŒயாக வØ„³, தன½ 

நட»ைதைய‡ øறி»½ எ”ணØ ½யர»½ட‰ ெச‰ÏவØ„டா‰. 
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தமய…தியØட́ காÈ̆ற ேவட‰ - வனப│வ́ பøதி 63 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

½யØ̇ கைள…த தமய…தி நளனŒ̇லாத½ க”³ அதி│¶சி அைட…½ 

அÕவ½; நளைன» ேத± கா„±̇ அைலẾேபா½ தமய…திைய 

மைல¿பா́Å வைள»½‡ ெகா̈வ½; எ·கிÌ…ேதா வ…த ஒÌ ேவட‰ 

தமய…திைய‡ கா¿ப½; தமய…தியØ‰ அழைக‡ க”³ மய·கி ேவட‰ 

அவைள அைடய வØÌ́Åவ½; தமய…தி தன½ சாப»தா̇ ேவடைன‡ 

ெகா‰ற½... 

 

 பØÌகத̨வ│     

ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா 

{Êதி̋±ரா}, இ¿ப± நள‰ ெச‰ற 

பØறø, Å»½ண¯¶சி ெப̆ற 

அழகான தமய…தி, அ…த» 

தனŒைமயான கானக»தி̇ 

மÌ„சிÊட‰ எÕ…தா̈. ஓ 

பல́வா̂…த ஏகாதிபதி 
{ Êதி̋±ரா} , தன½ தைலவனான 

நிஷாதைன‡ {நளைன‡} 

காணாததா̇ ½யÌ́ வலிẾ 

ெகா”³, பய»தா̇, "ஓ 

தைலவா! ஓ பல́வா̂…த 

ஏகாதிபதி! ஓ கணவா, எ‰ைன‡ 

ைகவØ„²ரா? இ…த» 

தனŒைமயான இட́ என‡ø¿ 

பயமாக இÌ‡கிற½. ஓ நா‰ 

ெக„ேட‰, நா‰ ெதாைல…½ ேபாேன‰. ஓ சிற¿Åமி‡க இளவரேச, 

நł¯ அற́ அறி…½ உ”ைம ேப©வபவ¯ ஆயØ̆ேற. 

அ¿ப±யØÌ‡ǿேபா½, என‡ø வா‡ø ெகா³»½வØ„³, உற·கி‡ 

ெகா”±Ì…த எ‰ைன இ‡கானக»தி̇ ைகவØடலாமா?உம‡காக» 

த‰ைன அ│¿பணØ»த உம½ மைனவØைய நł│ ஏ‰ ைகவØ„²│? 

நா‰ உம‡ø எ‰ன தł·கிைழ»ேத‰? ம̆றவ¯க̈ அ̇லவா 

உ·கÓ‡ø தł·கிைழ»தன¯? 
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 ஓ மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா { நளேர} , ேலாகபால¯களŒ‰ 

È‰னŒைலயØ̇ நł̄  எ‰னŒட́ ேபசிய வா¯»ைதகÓ‡ø 

உ”ைமயாக நł¯ நட…½ ெகா̈வேத தǿ. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

காைளேய { நளேர} , மனŒத¯க̈ அவ¯கÓ‡ø‡ øறி»த ேநர»தி̇தா‰ 

மரணØ¿பா¯க̈ எ‰பதா̇தா‰ நł̄  ைகவØ„டபØறǿ உம½ மைனவØ 
வா̊கிறா̈. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, இ…த ேகலி ேபா½́! ஓ 

க„³¿ப³»த¿பட È±யாதவேர { நளேர} , நா‰ பய·கரமான 

அ¶ச»தி̇ இÌ‡கிேற‰. ஓ தைலவா, உ́ைம ெவளŒ‡கா„³́. நா‰ 

உ́ைம‡ கா”கிேற‰! ஓ ம‰னா { நளேர} , நா‰ உ́ைம‡ 

கா”கிேற‰! ஓ நிஷாதேர { நளேர} , நł¯ அ…த¿ Åத¯கÓ‡ø¿ 

பØ‰னா̇ ஒளŒ…திÌ¿ப½ ெதÜகிற½. ஏ‰ என‡ø மÏெமாழி 
œறமலிÌ‡கிறł̄ ? ஓ ெபÌ́ ம‰னா { நளேர} , 

Åல́பØ‡ெகா”±Ì‡ǿ எ‰ைன இ…த அவலநிைலயØ̇ க”³́, ஓ 

ம‰னா நł̄  எ‰ைன அ¹கி ஆÏத̇ œறாம̇ இÌ…½ ெகாµரமான 

ெசயைல¶ ெச̂கி‰றł̄ . நா‰ என‡காக‡ கவைல¿படவØ̇ைல, 

எத̆காக×́ கவைல¿படவØ̇ைல. ஓ ம‰னா {நளேர}, நł│ எ¿ப± 

தனŒைமயØ̇ நா„கைள‡ கட»½வ ł│ எ‰ேற நா‰ 

கவைலெகா̈கிேற‰. மாைல¿ெபாÕதி̇ பசியாÑ́, தாக»தாÑ́, 

கைள¿பாÑ́ ஒ³‡க¿ப„³, மர»தி̆க±யØ̇ இÌ‡ǿேபா½, 

எ‰ைன‡ காணாம̇ எ¿ப± நł¯ இÌ…½ ெகா̈வ ł̄ ?"  எ‰Ï உர‡க‡ 

கதறினா̈. 

 

 ெபÌ»த ேவதைனÊடÃ́, எÜẾ ½யÌடÃ́ இÌ…த 

தமய…தி, ½‰ப»½ட‰ அÕ½ெகா”ேட அ·ǿ இ·ǿ ஓ±னா̈. 

இ¿ேபா½ அ…த ஆதரவ̆ற இளவரசி எÕ…தா̈, இ¿ேபா½ மய·கி 
கீேழ É̊கினா̈. இ¿ேபா½ பய»தா̇ ©Ì·கினா̈. இ¿ேபா½ அÕ½ 

ச»தமாக ஒ¿பாÜ ைவ»தா̈. கணவÃ‡ø» த‰ைன 

அ¯¿பணØ»திÌ…த பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , க³…½யர»தா̇ எÜ…½, 

நł”ட ெபÌÉ¶©கைள வØ„டப±, மய·கிய நிைலயØ̇ அÕ½, 

"எத‰ bei ng{  = Çத́}  சாப»தா̇ பı±‡க¿ப„ட நிஷாத¯ இ…த» 

½‰ப»ைத அÃபவØ‡கிறாேரா, அ½ {அ…த¿ Çத́} எ·கைள வØட 

அதிக ½‰ப»ைத» தா·க„³́. பாவம̆ற இதய́ ெகா”ட 

நளÌ‡ø இ…த நிைலைய‡ ெகா³»த அ…த» தłய½ { தłய Çத́} , 

இைதவØட அதிகமான தł·øகைள‡ ெகா”ட ேமாசமான வா̊ைவ 
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வாழ„³́."  எ‰Ï ெசா‰னா̈. அ…த ஒ¿ப̆ற ம‰னŒ‰ { நளனŒ‰}  

ப„ட»½ ராணØ இ¿ப±ேய Åல́பØயப±, இைரேத³́ வØல·øக̈ 

வசி‡ǿ அ…த‡ கா³களŒ̇ தன½ தைலவைன» ேதட» 

ெதாட·கினா̈. அ…த பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி}  அÕ½ெகா”ேட 

அ·øமி·ǿ அைல…½,ைப»திய‡கா┃ ேபால, "ஐேயா! ஐேயா! ஓ 

ம‰னா!" எ‰Ï கதறினா̈. ெப” கட̆Åறா {øர┃ பறைவ} ேபால 

ச»தமாக அÕ½, ½யரைட…½, ெதாட¯¶சியாக இைடவØடாத 

பÜதாபகரமான ஒ¿பாÜயØ„டப± ஒÌ ெபÌ́ உÌவ́ ெகா”ட 

பா́பØ‰ அÌகி̇ வ…தா̈. 

 

 பசி»திÌ…த அ…த¿ ெபÌ́பா́Å, தன½ அÌகி̇ வ…½, தன½ 

எ̇ைல‡ø̈ இÌ…த பıமனŒ‰ மகைள» { தமய…திைய»}  தி²ெரன¿ 

ப̆றிய½. ½யர́ நிைற…½ பா́பØ‰ ©ÌÓ‡ø̈ ம±…½ இÌ…த 

ேபா½́ அவ̈ தன‡காக அழாம̇ அ…த ைநஷதÃ‡காகேவ 

{நளÃ‡காகேவ} அÕதா̈. அவ̈, "ஓ தைலவா, இ…த‡ 

ைகவØட¿ப„ட வன»தி̇ யாÌைடய பா½கா¿Åம̆ற நா‰ இ…த¿ 

பா́பØனா̇ ைக¿ப̆ற¿ப„ட பØ‰Ǻ, நł¯ ஏ‰ எ‰ைன ேநா‡கி 
வØைர…½ வராம̇ இÌ‡கிறł̄ ? ஓ ைநஷதேர { நளேர} , நł¯ எ‰ைன 

நிைன‡ǿேபா½ இ½ எ¿ப± சÜயா இÌ‡ǿ? ஓ தைலவா, இ‰Ï 

இ…த‡ கானக»தி̇ எ‰ைன ஏ‰ ைகவØ„³¶ ெச‰றł̄ ? இ…த 

நிைலயØ̇ இÌ…½ வØ³ப„³, நł│ உம½ மன́, உண│×க̈, 

ெச̇வ·க̈ ஆகியவ̆ைற» திÌ́ப¿ ெபḮேபா½, எ‰ைன‡ 

øறி»½ சி…தி»தா̇ உம‡ø எ¿ப± இÌ‡ǿ? ஓ ைநஷாதேர 

{ நளேர} , ஓ பாவம̆றவேர, நł¯ ேசா¯×̆Ï, பசி»½, மய·கி 
வÌ́ேபா½, ஓ ம‰ன¯களŒ̇ Åலிேய, உம‡ø யா¯ ஆÏத̇ 

œÏவா¯?"  எ‰Ï ெசா‰னா̈. 

 

 அவ̈ இ¿ப± அÕ½ ெகா”±Ì‡ǿேபா½, ஆ̊…த 

கானக»தி̇ உலவØ‡ ெகா”±Ì…த ஒÌ øறி¿பØ„ட ேவட‰, 

அவள½ Åல́ப̇கைள‡ ேக„³, அ…த இட»தி̆ø வØைர…½ 

வ…தா‰. பா́பØ‰ ©ÌÓ‡ø̈ இÌ…த அ…த அக‰ற க” 

ெகா”டவைள‡ க”³, அதனŒட́ { பா́பØட́}  வØைர…½, அத‰ 

தைலைய» தன½ œÜய ஆÊத»தா̇ ெவ„± எறி…தா‰. அ…த 

ஊ│வன வØல·ைக {பா́ைப¶} சாக±»½ தமய…திைய 

வØ³வØ»தா‰ அ…த ேவட‰. அவ̈ உட̇ மæ½ நł¯»ெதளŒ»½, 

அவÓ‡ø உண× ெகா³»½ ஆÏத̇ ெசா‰னா‰. ஓ பாரதா 
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{ Êதி̋±ரா}  அவ‰ அவளŒட́, "ஓ அழகிய இள́ மானŒ‰ 

க”கைள‡ ெகா”டவேள, யா¯ நł? நł ஏ‰ இ…த கானக»தி̆ø 

வ…தா̂? ஓ அழகானவேள, நł எ¿ப± இ…த¿ ெபÌ…½யர»தி̇ 

சி‡கினா̂?"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

 ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா}  இ¿ப± அ…த மனŒதனா̇ அ¹கி 
அைழ‡க¿ப„ட தமய…தி, ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அவனŒட́ நட…த½ 

அ»தைனẾ ெசா‰னா̈. அழகிய கள·கம̆ற அ·க·கÓடÃ́, 

ேத‰ ேபா‰ற இனŒய ேப¶©டÃ́, வைள…த இைம È±கÓடÃ́, 

ÈÕ நிலைவ¿ பØரதிபலி‡ǿ Èக»½டÃ́, உÌ”ட 

இைடÊடÃ́, பÌ»த மா¯ÅகÓடÃ́, அைர ஆைடயØÑ́ இÌ…த 

அ…த அழகிய ெப”ைண‡ { தமய…திைய‡}  க”ட ேவட‰ 

ஆைசயா̇ பı±‡க¿ப„டா‰. காமேதவனா̇ தா‡ø”ட அ…த 

ேவட‰ ெவ̆றி‡øரÑடÃ́, ெம‰ைமயான வா│»ைதகÓடÃ́ 

அவளŒட́ {தமய…தியØட́} ஆÏதலாக¿ ேபசினா‰. 

 

 க̆Åைடய அழகான தமய…தி, அவைன‡ க”³ அவன½ 

ேநா‡க»ைத உண│…த½́, அவ̈ சீ̆ ற»½ட‰ œ±ய ேகாப»தா̇ 

நிைற…½, அ…த‡ ேகாப»தா̇ எ┃…½ ெகா”±Ì…தா̈. ஆனா̇, 

அ…த தłய மன́ பைட»த இழி…தவ‰ { ேவட‰} , எ┃Ế ஆைசயா̇ 

ேகாபமைட…½, பல»ைத¿ பய‰ப³»தினா‰. அவ̈ 

©ட│வØ„ெட┃Ế தழெலன ெவ̆றிெகா̈ள È±யாதவளாக 

இÌ…தா̈. நா„ைட இழ…½, கணவைனẾ இழ…½ இÌ…ததா̇ 

ஏ̆கனேவ ½யர»தி̇ இÌ…த தமய…தி, ெசா̇ல È±யாத அ…த» 

½யர»தி‰ ேபா½, "நா‰ ைநஷதைர» {நளைர»} தவØர ேவÏ 

எவைரẾ நிைன»தவளŒ̇ைல. ஆைகயா̇ øÏகிய மன́ 

ெகா”³ ½ர»½́ இ…த‡ இழி…தவ‰, உயØர̆றவனாக வØழ„³́" 

எ‰Ï சபØ»தா̈. அவ̈ அ¿ப±¶ ெசா‰ன×ட‰, அ…த ேவட‰, 

ெநÌ¿பா̇ உ„ெகா̈ள¿ப„ட மரெமன உயØர̆Ï தைரயØ̇ 

வØÕ…தா‰. 
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ÅலியØட́ ேபசிய தமய…தி - வனப│வ́ பøதி 64அ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ேவடைன அழி»த தமய…தி, நளைன» ேத± கா³ ÈÕவ½́ அைலவ½; 

நளைன நிைன»½¿ Åல́Åவ½; ÅலியØட́ ேப©வ½... 

 

 பØÌகத̨வ│ 

ெதாட¯…தா¯, "தாமைர 

இத̊கைள¿ ேபா‰ற 

க”கைள‡ ெகா”ட தமய…தி 
அ…த ேவடைன அழி»த பØறø, 

ெவ„³‡கிளŒகளŒ‰ 

கீ¶ெசாலிகளா̇ நிைற…த 

அ…த» தனŒைமயான பய·கர‡ 

கா„±̇ ெதாட¯…½ 

È‰ேனறினா̈. அ…த‡ கா³, 

சி·க·களாÑ́, 

சிÏ»ைதகளாÑ́, 

ÌÌ‡களாÑ́ { மா‰களாÑ́} , 

ÅலிகளாÑ́, 

எÌைமகளாÑ́,கர±களாÑ́ 

நிைற…திÌ…த½. அ½ 

பலவைகயான 

பறைவகளாÑ́, 

பாதி¿பைட…த 

திÌட│களாÑ́, மிேல¶ச 

ø±களாÑ́ ெமா̂‡க¿ப„±Ì…த½. அ½ சால́ { ஆலமரமாக 

இÌ‡க ேவ”³́} , É·கி̇, தவ́, அ̨வத́ { அர©} , தி…½க́, 

இ·øைத, கி‰©க́ { பலா©} , அ¯ஜுன́ { மÌ½} , நி́வ́ 

{ அÜ̋ட́} , தினŒைச { ̨ய…தன́} , ச̇மைல { È̈ளŒல×} , ஜ́Å 

{ நாவ̇} , மா, ேலா»ர́, கேத¶© { கÌ·காலி} , ேத‡ø, பØர́Å, 

ப»மக́, அமலாஹ́ [Amal aha]  {ெந̇லி} , ¿லfĺ, கட́Å, உ½́பர́ 

[Udumbara] {அ»தி} , பதÜ [Vadari ] {இல…ைத} , வØ̇வ́, ஆலமர́, 
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பØÜயாள́, பைன, ேபÝ¶ச́, ஹÜதக́ { க³‡கா̂} , வØபØதக́ 

{ தா‰றி}  ஆகிய மர·கைள‡ ெகா”±Ì…த½. 

 

 பல பறைவகளா̇ இ‰னŒைசெயÕ¿ப¿ப„³, அ̆Åதமான 

கா„சிகÓ́, பல நதிகÓ́, ஏÜகÓ́, øள·கÓ́, ப̇வைக பறைவ 

ம̆Ḯ வØல·øகைளẾ, பலவைக¿ப„ட தா½‡கைளẾ ெகா”ட 

பல மைலகைள வØத│¿ப இளவரசி {தமய…தி} க”டா̈. அவ̈ 

எ”ண̆ற பா́ÅகைளẾ, ø„±¶சா»தா‰கைளẾ, க³́ 

Èக»ேதா̆ற́ ெகா”ட ரா„சச¯கைளẾ, தடாக·கைளẾ, 

øள·கைளẾ, சிÏ ø‰ÏகைளẾ, சி̆ேறாைடகைளẾ, அழகான 

ேதா̆ற́ ெகா”ட நłÍ̆ÏகைளẾ க”டா̈. அ…த வØத¯¿ப 

இளவரசி { தமய…தி} , எÌைம‡œட·கைள அ·ேக க”டா̈. கா„³¿ 

ப‰றிகைளẾ, கர±கைளẾ, பல பா́ÅகைளẾ அ…த‡ 

கானக»தி̇ க”டா̈. அற́, Åக̊, ந̆ேபÏ, 

ெபாÏைமஆகியவ̆றா̇ பா½கா¿பாக இÌ…த தமய…தி அ…த‡ 

கானக»தி̇ தனŒயாக நளைன» ேத±‡ ெகா”±Ì…தா̈. பıமனŒ‰ 

அரச மக̈ {தமய…தி}, தன½ தைலவனŒ‰ பØ┃வா̇ ம„³ேம 

½யÌ̆Ï, அ…த¿ பய·கரமான கா„±̇ எைத‡øறி»½́ 

அ‚சாம̇ இÌ…தா̈. 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ½ய¯நிைற…த அவ̈ { தமய…தி}  ஒÌ 

க̇லி̇ அம¯…½, கணவனா̇ ஏ̆ப„ட ½யÜ‰ காரணமாக தன½ 

உÏ¿Åக̈ அைன»½́ ந³·க¿ Åல́பØனா̈, "ஓ நிஷாத¯களŒ‰ 

ம‰னா { நளேர} , ஓ அக‰ற மா¯Ǻ பல́ ெபாÌ…திய கர·கÓ́ 

ெகா”டவேர, ஓ ம‰னா, இ…த» தனŒைமயான கானக»தி̇ எ‰ைன 

வØ„³ நł̄  எ·ø ெச‰றł̄ ? ஓ வ łரேர, øதிைரேவ̈வØகைளẾ 

{ அ©வேமத ேவ̈வØையẾ}  இ‰னபØற ேவ̈வØகைளẾ ெச̂தł¯, 

(அ…தண¯கÓ‡ø}  தாராளமாக¿ பÜ©கைள‡ ெகா³»தł¯, எ‰னŒட́ 

ம„³́ ஏ‰ ெபா̂யாக நட‡கிறł̄ ? ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேர, ஓ 

ெபÌ́ பØரகாச́ ெகா”டவேர, ஓ ம·களமானவேர, என‡ø 

È‰பாக நł¯ ஏ̆ற உÏதிெமாழிைய நிைன»½¿ பாÌ́. 

 

 ஓ ஏகாதிபதி { நளேர} , வான»தி̇ பற‡ǿ அ‰ன·க̈ 

உம‡ø எதி┃Ñ́ என‡ø எதி┃Ñ́ எ‰ன ேபசின எ‰பைத 

நிைன»½¿ பாÌ́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய, நł¯ க̆ற அ·க·க̈, 

உப அ·க·கÓட‰ œ±ய நா‰ø ேவத·க̈ ÈÕைமையẾ ஒÌ 
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ÅறÈ́, உ”ைம மÏ ÅறÈ́ இÌ‡ǿேபா½ சமமாகேவ 

இÌ‡ǿ. ஆைகயா̇, ஓ எதிÜகைள‡ ெகா̇பவேர, ஓ மனŒத¯களŒ‰ 

தைலவா, அவ̆ைற நிைன»½, È‰Å எ‰னŒட́ ெசா̇லிய 

வா¯»ைதகைள உ”ைமயா‡øவேத உம‡ø» தǿ. ஐேயா, ஓ 

வ łரேர, ஓ நளேர, ஓ பாவம̆றவேர, நா‰ இ…த பய·கராமன 

கானக»திேலேய அழிய¿ ேபாகிேற‰. ஓ நł ஏ‰ என‡ø பதி̇ 

அளŒ‡கவØ̇ைல?  க³́ பசியØ̇ இÌ‡ǿ, க³́ Èக»ேதா̆ற́ 

ெகா”ட இ…த¿ பய·கரமான கானக»½‡ø அரச‰ { சி·க́} , தன½ 

தாைடகைள வØÜ»½ எ‰ைன பய»தா̇ நிைற‡கிற½. நł│ ஏ‰ 

எ‰ைன‡ கா‡க வரவØ̇ைல? 'உ‰ைனவØட என‡ø அ‰பானவ̈ 

யாÌ́ இ̇ைல' எ‰Ï ெசா‰ன łேர. 

 

 ஓ அÌள¿ப„டவேர, ஓ ம‰னா, நł¯ È‰Å ேபசிய 

வா¯»ைதகÓ‡ø ந‰ைம ெச̂Ế. ஓ ம‰னா { நளேர} , உ́மா̇ 

காதலி‡க¿ப„³́, எ‰னா̇ நł¯ காதலி‡க¿ப„³́, உண¯வØழ…½ 

அÕ½ ெகா”±Ì‡ǿ உம½ அ‰பான மைனவØ‡ø ஏ‰ பதிலளŒ‡க 

மÏ‡கி‰றł̄ ? ஓ ÇமியØ‰ ம‰னா, ஓ மÜயாைத‡øÜயவேர, ஓ 

எதிÜகைள ஒ³‡øபவேர, ஓ அக‰ற க”க̈ உைடயவேர, உட̇ 

ெமலி…½, இடரா̇ பாதி‡க¿ப„³ ெவளŒ¯ நிற́ ெகா”³, 

நிறமா̆ற́ அைட…½, பாதி ஆைடÊட‰, ம…ைதயØ̇ இÌ…½ பØÜ…த 

ெவ̈ளா³ ேபால அÕ½ெகா”³, Åல́பØ‡ ெகா”±Ì‡ǿ எ‰ைன 

ஏ‰ கÌதி¿பாராம̇ இÌ‡கிறł̄ ? 

 

 ஓ ஒ¿ப̆ற இைறயா”ைம ெகா”டவேர, உம‡ø எ‰ைன 

அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ தமய…தியான நா‰ இ…த¿ ெபÌ́ கானக»தி̇ 

தனŒைமயØ̇ உ́மிட́ ேப©கிேற‰. அ¿ப±யØÌ…½́ ஏ‰ என‡ø 

மÏெமாழி œறாம̇ இÌ‡கிறł̄ ? ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா, ஓ 

உ‰னத பØற¿Ǻ நட»ைதẾ ெகா”³ அÌ̈ நிைற…த அ·க·க̈ 

ெகா”டவேர, நா‰ இ‰Ï உ́ைம இ…த மைலயØ̇ 

காணவØ̇ைலேய! ஓ நிஷாத¯களŒ‰ ம‰னா, ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர, ஓ என½ ½யைர அதிகÜ¿பவேர { நளேர} , 

சி·க·களாÑ́, ÅலிகளாÑ́ È̆ÏைகயØட¿ப³́ இ…த¿ 

பய·கரமான கா„±̇ நł ப³»½‡ ெகா”±Ì‡கிறłரா? 

அம¯…திÌ‡கிறłரா? நி‰Ï ெகா”±Ì‡கிறłரா? அ̇ல½ இ·கிÌ…½ 

ெச‰ÏவØ„²ரா? இைத அறி…½ ெகா̈ள, "ம‰ன‰ நளைர இ…த‡ 

கானக»தி̇ க”²ரா?"  என உ́மæ½ ெகா”±Ì‡ǿ ½யர»தா̇ 
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நா‰ யாÜட́ ேக„ேப‰? "எ‰ைன¿ பØÜ…தவÌ́, உய¯ ஆ‰மா 

ெகா”ட, எதிÜகளŒ‰ பைடைய அழி‡ǿ அழகானவÌமான நளைர‡ 

க”²ரா?"  எ‰Ï இ…த‡ கானக»தி̇ நா‰ யாÜட́ வØசாÜ¿ேப‰. 

"நł ேத³́ தாமைர இத̊ ேபா‰ற க”கைளÊைடய ம‰ன¯ நள¯ 

இ·ேக தா‰ இÌ‡கிறா¯"  எ‰ற இனŒைமயான வா¯»ைதகைள 

இ‰Ï நா‰ யாÜட́ ேக„ேப‰?"  

 

 
 

 இேதா கானக ம‰னனான அழகான Èக́ ெகா”ட Åலி, 
நா‰ø ப̆கÓடÃ́, ெப┃ய க‰ன·கÓடÃ́ வÌகிற½. 

அதனŒட́ நா‰ பயமி̇லாம̇ இ¿ப±¿ ேப©ேவ‰. நா‰ 

அதனŒட́ "நłேய வØல·øகளŒ‰ ம‰ன‰, நłேய இ…த‡ 

கானக»தி̆ǿ ம‰ன‰. எ‰ைன வØத¯¿ப ம‰னனŒ‰ மகளாக×́, 

எதிÜகைள அழி‡ǿ  நிஷாத ம‰னனŒ‰ { நளÜ‰}  மைனவØயாக×́ 

இÌ‡ǿ தமய…தி எ‰Ï அறி…½ ெகா̈. இட¯பா³க̈ ம̆Ḯ 

½யரா̇ பı±‡க¿ப„³, நா‰ தனŒைமயØ̇ இ…த‡ கானக»தி̇ என½ 

கணவைர» ேத±‡ ெகா”±Ì‡கிேற‰. ஓ வØல·øகளŒ‰ ம‰னா, நł 
அவைர‡ க”±Ì…தா̇ என‡ø (நள¯ øறி»த ெச̂திைய‡ œறி}  

ஆÏத̇ œÏ. ஓ கானக ம‰னா, நளைர‡ øறி»½ உ‰னா̇ ேபச 

È±யவØ̇ைல எ‰றா̇, ஓ வØல·øகளŒ̇ சிற…தவேன, நł 
எ‰ைன வØழ·கி இ…த¿ ெபÌ́ ½‰ப»தி̇ இÌ…½ எ‰ைன 

வØ³தைல ெச̂." எ‰ேப‰ {எ‰றா̈ தமய…தி}. 
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மைலயØட́ ேபசிய தமய…தி - வனப│வ́ பøதி 64ஆ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தி நள‰ øறி»½ மைலயØட́ Åல́Åவ½; பØறø É‰Ï நா„க̈ 

நட…½ ஒÌ ஆசிரம»ைத அைட…½ ½றவØகைள‡ கா”ப½… 

 

 
 

 அÕ½ ெகா”±Ì…த தமய…தி, மைலைய ேநா‡கி, "இ…த‡ 

கானக»தி̇ என½ Åல́பைல‡ேக„³‡ெகா”±Ì‡ǿ மைலகளŒ‰ 

அரசனŒட́ ேக„கிேற‰, கடைல ேநா‡கி ஓ³́ ©»தமான நł¯ 

ெகா”ட பல நதிகைள கிÝடமாக அணØ…½, உய¯…த ÅனŒதமான 

மைலகைளẾ, ெசா¯‡க»ைத È»தமி³́ பல வ”ண அழகிய 

சிகர·கைளẾ, பல தர¿ப„ட தா½கÓ́, பல தர¿ப„ட 

ம‰ன¯களŒ‰ ர»தின·களாÑ́ நிைற…½ இ…த அக‰ற கானக»தி‰ 

பதாைக Banner{ }  ேபால இÌ‡ǿ இ…த மைலயØட́ ேக„கிேற‰.  

 

 சி·க·களாÑ́, ÅலிகளாÑ́, யாைனகளாÑ́, 

கா„³¿ப‰றிகளாÑ́, மா‰களாÑ́, எ̇லா¿ÅறÈ́ 

(இ‰னŒைசைய) எதிெராலி‡ǿ பல வைக பறைவகளாÑ́, 

கி‰øச́ { பலா©} , அேசாக́, வாøல́ { மகிழ́} , Å‰னக́ 

{ Å‰ைன} , Ç»திÌ‡ǿ க¯ணØகர́ { ேகா·ø மர́} , தவ́, 

பØலாfĺ, ேபா‰ற மர·களாÑ́ நிைற…½, நł¯‡ேகாழிகளா̇ 
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ெமா̂‡க¿ப³́ நłேராைடகைளẾ, Èக³கைளẾ, உ¶சிகைளẾ 

ெகா”±Ì‡ǿ ÅனŒதமானவேன { மைலேய} , ஓ மைலகளŒ̇ 

சிற…தவேன, ஓ அ̆Åத‡ கா„சி தÌபவேன, ஓ 

ெகா”டாட¿ப³பவேன உ‰னŒட́ ேக„கிேற‰. 

 

 ஓ ம·களகரமானவேன { மைலேய} , ஓ ÇமியØ‰ ¾ேண, நா‰ 

உ‰ைன வண·øகிேற‰. உ‰ைன அ¹ǿ நா‰, உ‰ைன 

வண·øகிேற‰. ஒÌ ம‰னனŒ‰ {பıமனŒ‰} மகெள‰Ḯ, ஒÌ 

ம‰னனŒ‰ {வ łரேசனனŒ‰} மÌமக̈ எ‰Ḯ, ஒÌ ம‰னனŒ‰ 

{நளனŒ‰} மைனவØெய‰Ḯ, தமய…தி எ‰ற ெபய│ ெகா”டவ̈ 

எ‰Ï எ‰ைன அறி…½ ெகா̈. நா̇வைக மனŒத¯கைளẾ கா»½, 

வØத¯¿ப¯கைள ஆÓ́ ÇமியØ‰ அதிபதியான பıம‰ எ‰ற ெபய¯ 

ெகா”டவேர என½ த…ைத. ராஜ©ய́, அ©வேமத́ ஆகிய 

ேவ̈வØகைள¶ ெச̂½ அ…தண¯கÓ‡ø நிைற…த பÜ©கைள‡ 

ெகா³»தவேர அ…த ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவ¯ { பıம¯} , அழகான 

அக‰ற க”கைள உைடயவÌ́, ேவத·கÓ‡ø» த‰ைன 

அ¯¿பணØ»தவÌமான அவ¯ { பıம¯} , உ”ைம ேப¶© ெகா”³, 

அ¿பÕ‡க̆ற øண́ ெகா”³, ¬̊¶சிய̆Ï, ெம‰ைமயானவராக, 

வலிைம நிைற…½, ெபÌ́ ெச̇வ»ைத‡ ெகா”³, அறெநறிக̈ 

அறி…½, ¾̂ைமயாக இÌ…½, அைன»½ எதிÜகைளẾ வ ł̊ »தி, 
வØத│¿ப நா„³ ø±ம‡கைள கா»½ வÌகிறா│ {பıம│}. ஓ 

ÅனŒதமானவேன {மைலேய}, உ‰னŒட́ இ¿ப±வ…½ நி̆ǿ நா‰ 

அவ┃‰ {பıம┃‰} மக̈ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈. 

 

 மனŒத¯களŒ̇ சிற…த, நிஷாத¯களŒ‰ ெகா”டாட¿ப³́ 

ஆ„சியாள¯, உய¯ Åக̊ ெகா”ட வ łரேசன‰ எ‰ற ெபய│ 

ெகா”டவேர என½ மாமனா│. அ…த ம‰னÜ‰ மகÃ́, வ łரÌ́, 

அழகÌ́, øழ¿ப È±யாத ஆ̆ற̇ ெகா”டவÌ́, தன½ 

த…ைதயØ‰ வழி வ…த நா„ைட ஆ„சி ெச̂பவரான நள‰ எ‰ற 

ெபய¯ ெகா”டவ¯. ஓ மைலேய, அ…த எதிÜகைள‡ ெகா̇பவÌ́, 

Å”ணØய̨ேலாகா எ‰ற ெபயராÑ́ அைழ‡க¿ப³பவÌ́, த·க 

நிற́ ெகா”டவÌ́, அ…தண¯கÓ‡ø» த‰ைன அ¯¿பணØ»தவÌ́, 

ேவத·கைள அறி…தவÌ́, நாநல́ மி‡க நłதிமாÃ́, ேசாம»ைத¿ 

ெபÌமட‡காக‡ ø±¿பவÌ́, ெநÌ¿ைப வழிப³பவÌமாகிய அ…த 

ம‰ன¯ { நள¯} , ேவ̈வØகைள‡ ெகா”³பவராவா¯. அவ¯ 

தாராளவாதியாக×́, ேபா¯‡øணÈ̈ளவராக×́, (ø̆றவாளŒகைள¿) 
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ேபா½மான அள× த”±¿பவராக×́ இÌ‡கிறா¯. நா‰ அவ┃‰ 

{நள┃‰} அ¿பாவØ மைனவØ, அவர½ ராணØகளŒ̇ 

தைலைமயானவ̈ (the chief of his queens),  உன½ È‰னŒைலயØ̇ 

நி̆கிேற‰. ஓ மைலகளŒ̇ சிற…தவேன, ெச̇வ»ைத இழ…½, 

கணவைரẾ இழ…½, பா½கா¿ப̆Ï, ½யர»தா̇ பı±‡க¿ப„³, என½ 

கணவைர» ேத± நா‰ இ·ø வ…திÌ‡கிேற‰. 

 

 ஓ மைலகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, (வான»ைத ேநா‡கி) 
உய¯…த ேகாÅர·க̈ ேபா‰ற ÁÏ சிகர·க̈ ெகா”ட நł, இ…த¿ 

பய·கர‡ கானக»தி̇ ம‰ன‰ நளைர‡ க”டாயா? ெபÌ́பல́ 

வா̂…த யாைனயØ‰ நைட ெகா”ட, ெபÌ́ Å»திœ¯ைம ெகா”ட, 

நł”ட கர·க̈ ெகா”ட, க³́ ச‡தி ெகா”ட, பரா‡கிரÈ́, 

ெபாÏைமẾ, வ łரÈ́, உய¯…த ÅகṌ ெகா”ட நிஷாத¯களŒ‰ 

ஆ„சியாளÌ́ என½ கணவÌமான சிற¿Åவா̂…த நளைர‡ 

க”டாயா? ஓ மைலகளŒ̇ சிற…தவேன, இ¿ப±» தனŒயாக 

½‡க¿ப„³, ½யர»தி̇ É̊கிய எ‰ைன, ½யர»தி̇ இÌ‡ǿ 

உன½ மகளாக‡ கÌதி, இ‰Ï என‡ø ஆÏத̇ வா¯»ைத 

ெசா̇லமா„டாயா?"  எ‰Ï Åல́பØனா̈. 

 

 மæ”³́ அவ̈ { தமய…தி} , "ஓ வ łரேர { நளேர} , ஓ பரா‡கிரம́ 

நிைற…த ேபா¯வ łரேர, ஓ அைன»½‡ கடைமகைளẾ அறி…தவேர, 

ஓ உ”ைம‡ø த‰ைன அ¯¿பணØ»½‡ ெகா”டவேர, ஓ ÇமியØ‰ 

தைலவா, நł¯ இ…த‡ கானக»தி̇ இÌ…தா̇, ஓ ம‰னா { நளேர} , 

உ́ைம எ‰னŒட́ ெவளŒ¿ப³»தி‡ ெகா̈Ó́"  எ‰Ḯ "ஓ 

ெம‰ைமயான, ேமக·கைள¿ ேபா‰ற ஆ̊…த, அமி¯த́ ேபா‰ற 

இனŒய øரÑட‰ "வØத¯¿பÜ‰ மகேள"  எ‰Ï தனŒ»½வமான 

உ¶சÜ¿Åட‰, ேவத·களŒ‰ இனŒய நாத»ைத¿ ேபா‰Ï 

வளைமயான பÜ©»தமான வா¯»ைதகைள இனŒ நா‰ எ‰Ï 

ேக„ேபேனா? ஓ ம‰னா {நளேர}, நா‰ பய…திÌ‡கிேற‰. ஓ 

அற́சா│…தவேர, என‡ø ஆÏத̇ அளŒẾ" எ‰றா̈ {தமய…தி}. 
 

 இ¿ப± மைலகளŒ‰ Èத‰ைமயான மைலயØட́ ேபசிய 

தமய…தி, பØறø வட‡ø ேநா‡கி ெச‰றா̈. இ¿ப±ேய É‰Ï 

பகÑ́, É‰Ï இர×́ நட…த அ…த¿ ெப”களŒ̇ சிற…தவ̈, 

ேதவேலாக¶ ேசாைல ேபா‰Ï இÌ…த ½றவØகளŒ‰ ஒ¿ப̆ற ஒÌ 

தவ¶ேசாைலைய அைட…தா̈. வசி̋ட│, பØÌø, அ»┃ ேபா‰ற 
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க³́ உண×‡க„³பா³ ெகா”டவ│கÓ́, மன·கைள 

ÈÕ‡க„³¿பா„³‡ø̈ ைவ»திÌ¿பவ│கÓ́, 

ÅனŒமானவ│கÓமான ½றவØக̈ வசி»த ஒÌ அழகிய 

ஆசிரம»ைத‡ க”டா̈. அ»½றவØகளŒ̇ சில¯ நłைர ம„³ேம 

உ”³ வா̊…தன¯. சில¯ கா̆ைற ம„³ேம உ”³ வா̊…தன¯. 

சில¯ (உதி¯…த) இைலகைள ம„³ேம உ”³ வா̊…தன¯. 

அ»½றவØக̈ அைனவÌ́ ஆைசைய‡ கட…½, ேம́ப„ட அÌைள 

அைட…½, மர¿ப„ைடகைளẾ, மா‰ ேதா̇கைளẾ ஆைடயாக 

அணØ…½, உண¯×கைள‡ க„³¿ப³»தியவ¯களாக×́ இÌ…தன¯. 

½றவØக̈ வசி»த அ…த» ½றவØ̇ல»ைத‡ { ஆசிரம»ைத‡}  க”³́, 

அ·ேக நிைற…திÌ…த மா‰ œ„ட́ ம̆Ḯ øர·கÓகைள‡ 

க”³́ தமய…தி மகி̊…தா̈. அழகான ÅÌவ·கÓ́, நł”ட 

œ…தÑ́, அழகான இைடẾ, பÌ»த மா│Ǻ, Èக»ைத 

அல·க┃»த அழகான ப̆கÓ́, கÌ»த ெப┃ய அழகான 

க”கÓ́ ெகா”ட அ¿பாவØẾ அÌ̈நிைற…தவÓமான 

அ…த¿ ெப”களŒ̇ சிற…த தமய…தி, பØரகாச»½டÃ́ 

ெபÌைமÊடÃ́ அ…த ½றவØ̇ல»தி̆ø̈ Àைழ…தா̈. 

க³…தவ·க̈ பயØ‰Ï Èதி¯…த அ…த ½றவØகைள வண·கி, 
பணØ×ட‰ நி‰றா̈. 
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மாய»½றவØகளŒ‰ தł│‡கத┃சன́ -  

வனப│வ́ பøதி 64இ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ஆசிரம»ைத அைட…த தமய…தி, அ·ø வசி»த ÈனŒவ│களŒட́ நல‰ 

வØசா┃»த̇; அவ̈ வ…த காரண»ைத ÈனŒவ│க̈ ேக„ட̇; தமய…தி 
தன½ கணவைன‡ øறி»½ ெசா̇Ñத̇; ÈனŒவ│க̈ தł│‡கத┃சனமாக 

சில ச·கதிகைள¶ ெசா̇வ½… 

 

 
 

 அ…த‡ கானக»தி̇ வா̊…½ ெகா”±Ì…த ½றவØக̈, 

தமய…தியØட́, "ந̇வர×!" எ‰Ï ெசா‰னா│க̈. பØறø அ…த» 

½றவØக̈ அவÓ‡ø உÜய மÜயாைத ெசÑ»தி, "அம¯…½ ெகா̈. 

நா·க̈ உன‡ø எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́ எ‰Ï ெசா̇"  எ‰Ï 

ேக„டன¯. அத̆ø அ…த ெப”களŒ̇ சிற…தவ̈ { தமய…தி} , 

"பாவம̆றவ¯கேள, சிற…த அÌ̈ ெப̆ற ½றவØகேள, உ·க̈ 

தவ·கÓ́, ேவ̈வØ ெநÌ¿Ǻ, அற¶சட·øகÓ́, உ·க̈ 

வைக‡ø”டான கடைமகÓ́ ந‰றாக நைடெபÏகிறதா?" எ‰Ï 

ேக„டா̈ {தமய…தி}. 
 

 அத̆ø அவ¯க̈, "ஓ அழகான சிற¿Åமி‡க ெப”மணØேய, 

{ ேம̆க”ட}  எ̇லாவØத»திÑ́ ெசழி¿Åடேன இÌ‡கிேறா́. 

ஆனா̇, ஓ ø̆றம̆ற அ·க·க̈ ெகா”டவேள, நł யா¯ 

எ‰பைதẾ, எைத» ேத±‡ ெகா”±Ì‡கிறா̂ எ‰பைதẾ  
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எ·கÓ‡ø¶ ெசா̇. உன½ அழகான உÌவ»ைதẾ, பØரகாசமான 

கா…திையẾ க”³ நா·க̈ மைல‡கிேறா́. உ̆சாக́ ெகா̈. 

½யர¿படாேத. ஓ பழிய̆றவேள, அÌள¿ப„டவேள, நł இ…த‡ 

கானக»தி‰ ேதவைதயா? அ̇ல½ இ…த மைலயØ‰ ேதவைதயா? 

அ̇ல½ இ…த நதியØ‰ ேதவைதயா? எ‰பைத எ·கÓ‡ø¶ ெசா̇"  

எ‰றன¯. 

 

 தமய…தி அ…த» ½றவØகளŒட́, "ஓ அ…தண¯கேள, நா‰ இ…த 

கானக»½‡ேகா, மைல‡ேகா, ஓைட‡ேகா ேதவைதய̇ல. ஓ 

½ற×¶ெச̇வ́ ெப̆ற ÈனŒவ¯கேள, நா‰ மாÃட¿பØறவØ எ‰பைத 

அறி…½ ெகா̈Ó·க̈. நா‰ என½ வரலா̆ைற வØபரமாக¶ 

ெசா̇கிேற‰. நł·க̈ ேகÓ·க̈. பıம‰ எ‰ற ெபய│ ெகா”³ 

வØத│¿ப»ைத ஆÓ́ ெபÌ́ பல́வா̂…த ஆ„சியாளராக ஒÌ 

ம‰ன¯ இÌ‡கிறா¯. ஓ மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ { அ…தண¯களŒ̇}  

Èத‰ைமயானவ¯கேள, நா‰ அவர½ மக̈ எ‰பைத அறி…½ 

ெகா̈Ó·க̈. ெபÌ́ Åக̊வா̂…தவÌ́, வ łரÌ́, ேபா¯‡கள»தி̇ 

எ¿ேபா½́ ெவ̆றி ெபÏபவÌ́, க̆றவÌ́, நிஷாத│களŒ‰ 

ஞானÈ̈ள ஆ„சியாளÌமான நள‰ எ‰ற ெபய│ ெகா”டவேர 

என½ கணவ│. ேதவ¯கைள வழிப³வதி̇ ஈ³ப„³, இÌ 

பØற¿பாள¯கÓ‡ø { அ…தண¯கÓ‡ø»}  த‰ைன அ¯¿பணØ»½, 

நிஷாத¯களŒ‰ øல வழிைய‡ கா»½, ெபÌ́ ச‡திÊடÃ́, ெபÌ́ 

பல»½டÃ́, உ”ைமÊட‰, அைன»½‡ கடைமகைளẾ 

அறி…½́, ச»திய»தி̇ த³மா̆றமி̇லாமÑ́, எதிÜகைள 

வ ł̊ »திẾ, ேதவ¯கÓ‡ø ேசைவ ெச̂½́, எதிÜயØ‰ நகர·கைள 

ெவ‰Ḯ, அÌ̈ நிைற…½́ இÌ‡ǿ நள‰ எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட 

அ…த ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ¯ ேதவ¯களŒ‰ தைலவன½ 

பØரகாச»½‡ø ஈடானவராவா¯. அ…த எதிÜகைள அழி‡ǿ, அக‰ற 

க”கÓைடய, ÈÕ நிலவØ‰ நிற»தி̇ இÌ¿பவேர { நளேர}  என½ 

கணவ¯. 

 

 அவ¯ { நள¯}  ெபÌ́ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂தா¯. அவ¯ 

ேவத·கைளẾ அத‰ கிைளகைளẾ க̆றவ¯, ேபா¯‡கள»தி̇ 

எதிÜகைள அழி¿பவ¯, பØரகாச»தி̇ ¬ÜயைனẾ ச…திரைனẾ 

ேபா‰றவ¯. உ”ைம‡ǿ அற»தி̆ǿ த‰ைன அ¯¿பணØ»திÌ…த 

அ…த ம‰ன│ {நள│}, ¬தா„ட»தி̇ நிÅண»½வ́ ெப̆ற øÏகிய 

மன́ பைட»த ஏமா̆Ï‡கார மனŒத│களா̇ பகைட வØைளயாட 
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அைழ‡க¿ப„³, ெச̇வ»ைதẾ நா„ைடẾ இழ…தா│. 

ம‰ன¯களŒ̇ காைளயான அவர½ மைனவØேய நா‰ எ‰Ḯ என½ 

ெபய¯ தமய…தி எ‰Ḯ, (ெதாைல…½ ேபான) என½ தைலவைன‡ 

{ நளைர}  கவைலÊட‰ ேத±வÌகிேற‰ எ‰Ḯ அறி…½ 

ெகா̈Ó·க̈.  இதய»தி‰ ேசாக»தா̇, ேபாÜ̇ நிÅண»½வ́ 

வா̂…த, உய¯ ஆ‰மா ெகா”ட, ஆÊத·கைள ந‰ø பய‰ப³»த» 

ெதÜ…த என½ கணவ¯ நளைர» ேத³வத̆காக கானக·கைளẾ, 

மைலகைளẾ, ஏÜகைளẾ, நதிகைளẾ, øள·கைளẾ, 

கா³கைளẾ ©̆றி வÌகிேற‰. அ…த நிஷாத¯களŒ‰ தைலவரான 

ம‰ன‰ நள¯, உ·கÓ‡ø¶ ெசா…தமான இ…த கா”பத̆கினŒய 

½றவØயØ̇ல»தி̆ø வ…தாரா? ஓ அ…தண¯கேள, ÅலிகளாÑ́ ம̆ற 

வØல·øகளாÑ́ È̆ÏைகயØட¿ப³́ பய·கர́ நிைற…த இ…த‡ 

கா„±‰ வழிேய அவÌ‡காகேவ வ…ேத‰. இ‰Ḯ சில பக̇ 

ம̆Ḯ இர×கÓ‡ø̈ நா‰ ம‰ன‰ நளைர‡ 

காணவØ̇ைலெய‰றி̇, நா‰ என½ உடைல‡ ைகவØ„³ என‡ø 

ந‰ைமைய» ேத±‡ ெகா̈ேவ‰. அ…த மனŒத¯களŒ̇ காைள 

இ̇லாத இ…த என½ வா̊× எத̆ø¿ பய‰ப³́? என½ கணவÜ‰ 

காÜயமாக ½‰ப»½ட‰ நா‰ வா̊வ½ எ¸வாÏ?"  எ‰றா̈. 

 

 கதிய̆Ï அ…த‡ கானக»தி̇ அÕ½ ெகா”±Ì…த பıமனŒ‰ 

மகளான தமய…தியØட́, அ…த உ”ைம ேப©́ ½றவØக̈, "ஓ 

அÌள¿ப„டவேள, ஓ அழகானவேள, வÌ·கால́ உன‡ø 

மகி̊¶சிைய‡ ெகா”³வÌ́ எ‰பைத எ·க̈ தவ¶ச‡தியா̇ 

நா·க̈ பா¯‡கிேறா́. நł வØைரவØ̇ அ…த ைநஷாதைன‡ 

கா”பா̂. ஓ பıமனŒ‰ மகேள, நł நிஷாத│களŒ‰ தைலவÃ́, 

எதி┃கைள‡ ெகா̇பவÃ́, அற́சா│…தவ│களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவÃமான நள‰ ½‰ப·களŒ̇ இÌ…½ 

வØ³தைலயைடவைத நł கா”பா̂. ஓ அÌள¿ப„ட ம·ைகேய, 

உன½ தைலவனான ம‰ன‰ { நள‰} , அைன»½ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப„³ அைன»½ வைகயான ர»தின·கைளẾ 

அணØ…½, எதிÜகைள» த”±»½, எதிÜகளŒ‰ இதய»தி̇ 

பய·கர»ைத உணர¶ ெச̂½, ந”ப¯களŒ‰ இதய·கÓ‡ø 

மகி̊¶சிைய உ”டா‡கி, அைன»½ அÌளாÑ́ È±¶¬ட¿ப„³ 

அேத நகர»ைத ஆ̈வைத நł கா”பா̂"  எ‰றன¯. 
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 நளனŒ‰ அ‰Å‡øÜய ராணØயான அ…த { வØத¯¿ப நா„³}  

இளவரசியØட́ இ¿ப±¿ ேபசிய அ…த ½றவØக̈, அவ│கள½ 

ÅனŒதமான ெநÌ¿ÅகÓடÃ́, ஆசிரம»½டÃ́ அவ̈ {தமய…தி} 
பா│»½‡ ெகா”±Ì‡ǿேபாேத மைற…½ ேபானா│க̈. அ…த¿ 

ெபÌ́ அ̆Åத»ைத‡ க”ட ம‰ன‰ வ łரேசனŒ‰ மÌமகளான 

øைறய̆ற அ·க·க̈ ெகா”ட தமய…தி ஆ¶சÜய»தி̇ 

É̊கினா̈. அவ̈ தன‡ø» தாேன, "நா‰ க”ட½ கனவா? எ‰ன 

நிக̊× இ¿ேபா½ நட…த½? அ…த» ½றவØக̈ அைனவÌ́ எ·ேக? 

அ…த ஆசிரம́ எ·ேக? ேமÑ́, ÅனŒதமான நłÌட‰ கா”பத̆ø 

இனŒய பல வைகயான ேகாழிகளŒ‰ { அ̇ல½ வள¯¿Å¿ 

பறைவகளŒ‰ எ‰Ḯ ெகா̈ளலா́}  ஓ̂வØடமாக இÌ…த அ…த 

ஆÏ எ·ேக? Ç‡கÓடÃ́, கனŒகÓடÃ́ இÌ…த அ…த அழகிய 

மர·க̈ எ·ேக"  எ‰Ï நிைன»தா̈ { தமய…தி} . 
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ேசதி‡ø¶ ெச‰ற வணØக│ œ„ட́ -  

வனப│வ́ பøதி 64ஈ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தி பய·கரமான கா„ைட‡ கட…½ ஒÌ அகலமான பாைதைய 

அைட…½ அ·ேக ஒÌ ெப┃ய வணØக│ œ„ட»ைத‡ க”ட½. 

 

 
 

 ½றவØக̈ மைற…தைத¶ சிறி½ ேநர́ நிைன»½¿ பா¯»½‡ 

ெகா”±Ì…த இனŒய Å‰னைக ெகா”ட பıமனŒ‰ மகளான 

தமய…தி, தன½ கணவைன {நளைன} நிைன»½ ½யர»தா̇ 

பı±‡க¿ப„³, தன½ Èக»தி‰ நிற»ைத இழ…தா̈. அ‡கானக»தி‰ 

ேவெறாÌ பøதி‡ø¶ ெச‰Ï ஒÌ அேசாக மர»ைத‡ க”டா̈. 

அ…த‡ கானக»தி̇ அட¯»தியான இைலகÓட‰ அழகாக¿ Ç»½‡ 

øÑ·கிய அ…த மர·களŒ̇ Èத‰ைமயான மர»தி̇ பறைவக̈ 

இ‰னŒைச பா±‡ ெகா”±Ì‡ǿேபா½, க”களŒ̇ க”ணłÌடÃ́, 

½யர»தா̇ தைடப„ட øரÑடÃ́ அ…த மர»திட́, தமய…தி, 
"கானக»தி‰ இதய¿பøதியØ̇ இÌ‡ǿ அÌ̈ நிைற…த மரேம, 

Ç‡களா̇ அல·கி‡க¿ப„³ இ…த மைலகளŒ‰ ம‰ன‰ ேம̇ 

அழகாக இÌ‡கிறா̂. ஓ அழகான அேசாகேம, நł எ‰ைன இ…த» 

½யÜ̇ இÌ…½ வØைரவாக வØ³வØ‡க மா„டாயா? எதிÜகைள‡ 

ெகா̇பவÌ́, தமய…தியØ‰ அ‰Å‡øÜய கணவÌமான ம‰ன‰ 
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நள│, அ¶ச»திலிÌ…½́ ½யர»திலிÌ…½́, தைடகளŒலிÌ…½́ 

வØ³ப„டவராக இÌ¿பைத நł க”டாயா? 

 

 பாதி ஆைடÊ³»தி, க”¹‡கினŒய நிற»½ட‰ இÌ‡ǿ 

½யர»தா̇ தா‡க¿ப„³ கானக»½‡ø வ…த அ…த வ łரÌ́, 

நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாளÌ́ என½ அ‰Å‡ø┃யவÌமான என½ 

கணவைர‡ க”டாயா? ஓ அேசாக மரேம, எ‰ைன இ…த» 

½யர»தி̇ இÌ…½ வØ³வØ! ஓ அேசாகேம, அேசாக́ எ‰றா̇ 

½யைர அழி¿பவ‰ எ‰Ï ெபாÌ̈ ஆைகயா̇ உன½ ெபயைர 

நிைலநிÏ»½"  எ‰Ï ேக„டா̈. பØறø அ…த மர»ைத É‰Ï Èைற 

வல́ வ…½, ½யர́ நிைற…த இதய»½ட‰ இÌ…த அ…த 

ெப”களŒ̇ சிற…தவளான பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , அ…த‡ 

கானக»தி‰ பய·கரமான பøதி‡ø̈ Àைழ…தா̈. தன½ 

தைலவைன» ேத±யவாÏ ©̆றி வ…த அ…த பıமனŒ‰ மக̈ 

{ தமய…தி}  பல மர·கைளẾ, ஓைடகைளẾ, பா¯¿பத̆ø இனŒய 

மைலகைளẾ, பல வØல·øகைளẾ, பறைவகைளẾ, 

øைககைளẾ, ெச·ø»தான பாைறகைளẾ, அ̆Åதமான ேதா̆ற́ 

ெகா”ட பல ஆÏகைளẾ க”டா̈. அ¿ப±ேய È‰ேனறி¶ 

ெச‰ற ேபா½, ஒÌ அகலமான பாைதைய அைட…½ ஒÌ 

வணØக│‡øÕ அ·ேக øதிைரகÓடÃ́, யாைனகÓடÃ́ 

øளŒ│…த ெதளŒ…த நłைர‡ ெகா”ட நதியØ‰ கைரயØ̇ 

இற·øவைத‡ க”டா̈. அ…த நதி பா¯¿பத̆ø அழகானதாக×́, 

அகலமானதா×́, பØர́Å¿ Åத¯களா̇ É±யப±Ế, ெகா‡øக̈, 

ச‡கிரவாக¿ பறைவக̈, மæÃ”¹́ பறைவக̈ ஆகிவ̆றி‰ 

ஒலியா̇ நிைற…½́, ஆைமக̈, Èதைலக̈, மæ‰க̈ 

ஆகியவ̆Ïட‰ ஏராளமான தł×கைளẾ த‰னக»ேத 

ெகா”±Ì…த½. 

 

 அ…த‡ கவØைககைள‡ { நாேடா±களŒ‰ வ”±}  க”ட×ட‰ 

அ…த அழகானவÓ́, நளனŒ‰ ெகா”டாட¿ப„ட மைனவØẾ, 

ைப»திய́ பØ±»த கா„³வாசி ேபால இÌ…தவÓமான தமய…தி, 
½யர»தா̇ ஒ³‡க¿ப„³, பாதி ஆைடÊட‰, ெமலி…½, நிற́ ம·கி, 
அÕ‡கைட…½, ¾© ேபா¯»திய œ…தÑட‰, அத‰ { வ”±யØ‰}  

அÌகி̇ ெச‰Ï அத̆ø ம»தியØ̇ Àைழ…தா̈. அவைள‡ க”ட 

சில¯ பய»தா̇ ஓ±ன¯, சில¯ ஆ¯வ»½ட‰ பா¯»தன¯, சில¯ ச»த́ 

ேபா„டன¯, சில¯ அவைள¿ பா¯»½¶ சிÜ»தன¯, சில¯ அவைள 
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ெவÏ»தன¯. ஓ பாரதா {Êதி̋±ரா}, அவ̈ ேம̇ பÜதாப¿ப„³, 

அவளŒட́ { தமய…தியØட́} , "ஓ அÌள¿ப„டவேள, யா│ நł? 

யாÌ‡ø¶ ெசா…தமானவ̈? இ…த‡ கானக»தி̇ எைத» 

ேத³கிறா̂? உ‰ைன‡ க”³ நா·க̈ அ‚©கிேறா́. நł 
மாÃட¿பØறவØதானா? ஓ அÌள¿ப„டவேள, உ”ைமைய¶ ெசா̇. நł 
இ…த வன»தி̆ேகா, அ̇ல½ அ…த மைல‡ேகா அ̇ல½ 

ெசா¯‡க»தி‰ தி‡øகÓ‡கான ேதவைதயா? நா·க̈ உன½ 

பா½கா¿ைப‡ ேகாÌகிேறா́. நł யfl¿ ெப”ணா? அ̇ல½ ரா„சச¿ 

ெப”ணா? அ̇ல½ ேதவேலாக ம·ைகயா? ஓ ø̆றம̆ற øண·க̈ 

ெகா”டவேள,  எ·கÓ‡ø அÌ̈ வழ·கி எ·ைக‡ கா¿பா̆Ï. ஓ 

அÌள¿ப„டவேள, இ…த‡ கவØைகக̈ வØைரவாக¶ ெச‰Ï ெசழி¿ைப 

அைடய×́, நா·க̈ ந‰றாக பா½கா¿Åட‰ இÌ‡க×́ த‡க 

ெசயைல¶ ெச̂"  எ‰றன¯. 

 

 இ¿ப± அ…த‡ கவØைக‡கார¯களா̇ ெசா̇ல¿ப„ட½́, 

கணவÃ‡ø» த‰ைன அ¯¿பணØ»த, ½யர»தா̇ ஒ³‡க¿ப„ட 

இளவரசி தமய…தி, "ஓ கவØைகயØ‰ தைலவா, வணØக¯கேள, 

இைளஞ¯கேள, Èதியவ¯கேள, øழ…ைதகேள, இ…த‡ 

கவØைககÓ‡ø¶ ெசா…த‡கார¯களான நł·க̈ எ‰ைன 

மாÃட¿பØறவØ எ‰Ï அறி…½ ெகா̈Ó·க̈. நா‰ ஒÌ ம‰னனŒ‰ 

{ம‰ன‰ பıமனŒ‰} மக̈, ஒÌ ம‰னனŒ‰ {ம‰ன‰ வ łரேசனனŒ‰} 

மÌமக̈, ஒÌ ம‰னனŒ‰ {ம‰ன‰ நளனŒ‰} மைனவØÊமாேவ‰. 

நா‰ என½ தைலவனŒ‰ கா„சிைய‡ காண ஆவÑட‰ 

இÌ‡கிேற‰. வØத│¿ப»தி‰ ஆ„சியாள│ என½ த…ைதேய, என½ 

கணவ│ நிஷாத│களŒ‰ தைலவனான நள‰ எ‰ற ெபய│ 

ெகா”டவ│. வ łழாத அÌ̈ உைடய அவைர நா‰ இ¿ேபா½ ேத±‡ 

ெகா”±Ì‡கிேற‰. என½ அ‰Å‡øÜயவரான ம‰ன‰ நளைர, 

அ…த மனŒத¯களŒ̇ Åலிைய, எதிÜ¿ பைடைய அழி¿பவைர நł·க̈ 

காண ேந¯…திÌ…தா̇ என‡ø வØைரவாக¶ ெசா̇Ñ·க̈"  எ‰றா̈ 

{ தமய…தி} . 

 

 அத‰பØறø அ…த¿ ெபÌ́ கவØைககளŒ‰ தைலவனான ©சி 
எ‰ற ெபய│ ெகா”டவ‰, ø̆றம̆ற அ·க·க̈ ெகா”ட 

தமய…தியØட́, "ஓ அÌள¿ப„டவேள, என½ வா¯»ைதகைள‡ ேக̈. 

ஓ இனŒய Å‰னைக ெகா”டவேள, நா‰ ஒÌ வணØக‰. நாேன 

இ…த‡ கவØைககÓ‡ø» தைலவனாக இÌ‡கிேற‰. ஓ ஒ¿ப̆ற 
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ம·ைகேய, நள‰ எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட எ…த மனŒதைனẾ நா‰ 

காணவØ̇ைல. மனŒத¯க̈ வசி‡காத இ…த¿ பர…த கானக»தி̇, 

யாைனகÓ́, சிÏ»ைதகÓ́, எÏைமகÓ́, ÅலிகÓ́, கர±கÓ́, 

ம̆ற வØல·øகÓ́ ம„³ேம இÌ‡கி‰றன. உ‰ைன»தவØர, நா‰ 

ேவÏ எ…த மனŒதைனேயா ெப”ைணேயா இ·ø காணவØ̇ைல.  

 

 ஆகேவ, யfl¯களŒ‰ ம‰னனான *  மணØப»ர‰  எ·கÓ‡ø 

உதவØ ெச̂வதாக"  எ‰றா‰. இ¿ப± அவ¯களா̇ ெசா̇ல¿ப„ட 

அவ̈ { தமய…தி}  அ…த வணØக¯களŒடÈ́, அ…த‡ œ„ட»தி‰ 

தைலவனŒடÈ́, "இ…த‡ கவØைகக̈ எ·ø ெச̇கி‰றன எ‰Ï 

என‡ø¶ ெசா̇வ łராக"  எ‰Ï ேக„டா̈. அத̆ø அ…த‡ øÕவØ‰ 

தைலவ‰, "ஓ ெபÌ́ ம‰னனŒ‰ மகேள, ேசதிைய ஆÓ́ 

உ”ைம ேப©́ ©பாஹுவØ‰ நகர»தி̆ø லாப́ கÌதி இ…த‡ 

கவØைகக̈ ெச̇கி‰றன"  எ‰றா‰ { வணØக¯ தைலவ‰ ©சி} . 

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

 

*மணØப»ர‰ -  øேபரÃ‡ø அ³»த யfl¯ தைலவ‰. அவ‰ கா³ 

ம̆Ḯ மைலகைள‡ கட‡ǿ வணØக¯கைள‡ கா‡ǿ 

ேதவனாவா‰}  
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வணØக│கைள» தா‡கிய யாைன‡ œ„ட́ -  

வனப│வ́ பøதி 65அ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தி ேசதி நா„³‡ø¶ ெச̇Ñ́ வணØக│க̈ œ„ட»ேதா³ நளைன‡ 

கா¹́ ஆவலி̇ ெச̇வ½; ஒÌ தடாக»ைத‡ க”³ அ…த வணØக│ 

œ„ட́ அ·ேக த·øவ½; இரவØ̇ உற·கி‡ ெகா”±Ì…த ேபா½ ஒÌ 

ெபÌ́ யாைன‡ œ„ட́ வணØக│கைள» தா‡கிய½... 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "கவØைகக̈ தைலவனŒ‰ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ø̆றம̆ற அ·க·க̈ ெகா”ட தமய…தி, 
தன½ தைலவைன { நளைன‡}  கா¹́ ஆவலி̇ அ…த‡ 

கவØைககÓட‰ ேச¯…½ È‰ேனறினா̈. இ¿ப±ேய பல நா„க̈ 

ெச‰ற ேபா½ அ…த வணØக¯க̈, அ…த¿ பய·கரமான அட¯»தியான 

கானக»தி‰ ந³ேவ தாமைர மண́ கமṌ ெபÜய தடாக»ைத‡ 

க”டன¯. அ½ Å̆க̈ நிைற…½́, வØறø, கனŒக̈ ம̆Ḯ மல¯க̈ 

நிைற…½́, மிக அழகாக×́, கா”பத̆ø மிக இனŒைமயாக×́ 

இÌ…த½.  

 

 

 அதி̇ பல வைக¿ப„ட நł¯‡ேகாழிகÓ́, பறைவகÓ́ 

வசி»தன. அதி̇ வØÕ…½ ெகா”±Ì…த நł¯ ©»தமானதாக×́ 
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இனŒைமயானதாக×́ இÌ…த½. ெமா»த»தி̇ அ…த இட́ 

ÈÕவ½́ இதய»ைத‡ கவ¯வதாக இÌ…த½. கவØைககளŒ̇ வ…த 

அ…த‡ œ„ட́ மிக×́ கைள»திÌ…ததா̇, அ·ேகேய 

த·øவெதன È±ெவ³»த½. 

 

 அவ¯கள½ தைலவனŒ‰ அÃமதிைய¿ ெப̆Ï, அ…த அழகிய 

கானக»தி̇ ஓ̂ெவ³»½‡ ெகா”டன¯. அ…த¿ ெபÌ́ œ„ட́ 

மாைல¿ ெபாÕதிÑ́ அ·ேகேய த·கின¯. ந³ இரவØ̇ எ̇லா́ 

அட·கி அைமதி அைட…த ேபா½, கைள¿பாக இÌ…த அ…த‡ 

œ„ட»தின¯ அைனவÌ́ ¾·கின¯. அ¿ேபா½ மத¿ெபÌ‡கா̇ 

கல·கிய ஒÌ யாைன‡œ„ட́ அ…த» தடாக»தி̇ நł̄  அÌ…த 

வ…½, அ·கிÌ…த œ„ட»ைதẾ அவ¯கÓ‡ø¶ ெசா…தமான 

எ”ணØலட·கா யாைனகைளẾ க”ட½. மனŒத│களா̇ 

பழ‡க¿ப„ட அ…த யாைனகைள‡ க”ட கா„³ யாைனக̈ 

ேகாப́ ெகா”³ மத́ ெபÌகி ேகாப»ேதா³́ அவ̆ைற‡ 

ெகா̇Ñ́ ேநா‡க»ேதா³́ நா„³ யாைனகைள ேநா‡கி 
வØைர…தன. மைல Èக³களŒ̇ இÌ…½ ெபய¯…த சிகர·க̈ 

சமெவளŒைய ேநா‡கி வØைரவ½ ேபால வØைர…த அ…த யாைனகளŒ‰ 

ச‡தி தா·க È±யாததாக இÌ…த½. அ…த» தாமைர‡øள»ைத¶ 

©̆றி இÌ…த பாைதகைளெய̇லா́ அைட»½‡ெகா”³ 

கவØைககளŒ̇ வ…த‡ œ„ட»தின¯ உற·கி‡ ெகா”±Ì…தன¯. 

வØைர…½ வ…த யாைனக̈ கா„³¿ பாைதக̈ 

அைட‡க¿ப„±Ì¿பைத‡ க”டன. தி²ெரன அ…த யாைனக̈ 

அைன»½́ தைரயØ̇ உண¯வ̆Ï‡ கிட…த மனŒத¯கைள ந©‡க 

ஆர́பØ»தன. 

 

 "ஓ"  "ஐேயா"  எ‰Ï கதறிய உற‡க»தா̇ øÌடான அ…த 

வணØக¯க̈, ஆப»திலிÌ…½ த¿பØ¿பத̆காக பØண·கைளẾ, 

Åத¯கைளẾ Åகலிடமாக‡ ெகா”டன¯. சில¯ த…த·களாÑ́, சில¯ 

½தி‡ைககளாÑ́, சில│ அ…த யாைனகளŒ‰ கா̇களாÑ́ 

ெகா̇ல¿ப„டன│. எ”ணØலட·கா ஒ„டக·கÓ́, øதிைரகÓ́ 

ெகா̇ல¿ப„டன, நட…½ வ…த மனŒத‡ œ„ட́ பய»தா̇ ஓ± 

ஒÌவைர ஒÌவ¯ { மிதி»½}  ெகா‰றன¯. உர‡க கதறிய அவ¯களŒ̇ 

சில¯ தைரயØ̇ வØÕ…தன¯. சில¯ பய»தா̇ மர·களŒ̇ ஏறின¯, 

சில¯ சமம̆ற தைரயØ̇ வØÕ…தன¯. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இ¿ப± 

யாைன‡ œ„ட»தா̇ தா‡க¿ப„ட அ…த வØப»தா̇ அ…த¿ ெபÌ́ 
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œ„ட́ ெப┃ய இழ¿ைப¶ ச…தி»த½. அ·ேக எÕ…த பய·கரமான 

கதற̇ É‰Ï உலக·கைளẾ பயÈÏ»திய½. 

 

 "அேதா பா¯, ெபÌ́ ெநÌ¿Å" , "கா¿பா̆Ï·க̈!"  "வØைரவாக 

ஓ³·க̈" , "ஏ‰ ஓ³கிறł│க̈?". "øவØயலி̇ இÌ…½ ர»தின·க̈ 

வØÕகி‰றன, எ³·க̈", "இ…த ெச̇வ́ அைன»½́ அ̆பமா̂ 

ேபாகிறேத" , "நா‰ ெபா̂ ெசா̇ல மா„ேட‰" , "ஓ கவன́ 

கைல…தவேன, நா‰ மÏப±Ế ெசா̇கிேற‰, என½ வா¯»ைதகைள 

நிைன»½¿ பா¯"  இ¿ப±¿ப„ட œ‡øர̇கÓட‰ அவ¯க̈ பய»தி̇ 

ஓ±‡ ெகா”±Ì…தன¯. தமய…தி பய»½டÃ́ ½யர»½டÃ́ 

வØழி»½ அ·ø நைடெப̆Ï‡ ெகா”±Ì…த உயØÜழ¿Åகைள‡ 

க”டா̈. எதி¯பாராம̇ நைடெப̆ற½́, É×லக·களŒ‰ பய»ைத» 

¾”³வ½மான அ…த¿ ப³ெகாைலகைள‡ க”³, தாமைர இத̊ 

க”கைள‡ ெகா”ட அ…த ம·ைக { தமய…தி} , பய»தா̇ 

க³ைமயைட…½, கி„ட»த„ட É¶ைச நிÏ»தியப± வØழி»தா̈. 

 

 அ…த‡ œ„ட»தி̇ அ±படாம̇ த¿பØயவ¯க̈ ஒÌவைர 

ஒÌவ¯ ச…தி»½, த·கÓ‡ø̈, "இ…த நிைல நம‡ø ஏ̆பட, நா́ 

எ‰ன ெச̂ேதா́? நி¶சயமாக, நா́ சிற¿Åமி‡க மணØப»திர│கைள 

வண·க» தவறிவØ„ேடா́. அேத ேபால ேம‰ைமயான அÌ̈ 

நிைற…த யflம‰ன‰ ைவ̨ராவணைனẾ {øேபரைனẾ} 

வண·கவØ̇ைல. அ…த» ெத̂வ·கைள வண·காததா̇ தா‰ 

நம‡ø இ…த¿ ேபÜட¯ ச́பவØ»த½. நா́ அவ¯கÓ‡ø» த‡க 

மÜயாைத வழ·கவØ̇ைல. ஒÌேவைள, நா́ சில பறைவகைள‡ 

க”ேடாேம அதனா̇ இ½ நிக̊…ததா? நம‡ø ந„ச»திர பல‰ 

ந‰ைமயா̂ இ̇ைல. ேவÏ எ…த‡ காரண»தா̇ நம‡ø இ…த¿ 

ேபÜட¯ ச́பவØ»த½?"  எ‰Ï ேக„³‡ ெகா”டன¯. 

 

 ெச̇வ·கைளẾ உறவØன¯கைளẾ இழ…த ேவÏ சில¯, 

"நம½ ெபÌ́ கவØைககÓட‰ வ…தாேள ஒÌ ைப»திய‡கா┃ 

{தமய…தி}, அவ̈ மாÃட¿பØறவØ ேபாலேவ இ̇ைல. அவ̈ 

வØ»தியாசமாக இÌ‡கிறா̈. அவளŒ‰ காரணமாகேவ இ…த¿ பய·கர 

மாைய நட…ேதறிÊ̈ள½. இ½ ஏ̆கனேவ தி„டமிட¿ 

ப„டதாக»தா‰ இÌ‡ǿ. அவ̈ {தமய…தி} நி¶சயமாக 

ரா„சசிேயா அ̇ல½ யfl¿ ெப”ேணா அ̇ல½ 

பØசாசாகேவாதா‰ இÌ¿பா̈. இ…த தłைமக̈ அைன»½́ அவ̈ 
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ேவைலதா‰. இதி̇ ச…ேதகெம‰ன? வணØக¯கைள அழி»தவÓ́, 

எ”ணØலட·கா ½யர·கைள‡ ெகா³»தவÓமான அ…த» 

தłயவைள மÏப±Ế க”டா̇, நம‡ø» தł·ைக¶ ெச̂த 

அவைள, க̆களாÑ́, ÅÕதியாÑ́, Å̆களாÑ́, மர»தாÑ́, 

ைகÈ̋±களாÑ́ அ±»½‡ ெகா̇ல ேவ”³́" எ‰றன¯. 

 

 அ…த வணØக¯களŒ‰ பய·கர வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட தமய…தி, 
பய»தாÑ́, ெவ„க»தாÑ́, ½யராÑ́, இத‰காரணமாக நம‡ø» 

தłைம வÌேமா எ‰Ï எ”ணØẾ கா„³‡ø̈ ஓ±னா̈. த‰ைன» 

தாேன நி…தி»½‡ ெகா”ட அவ̈, "ஐேயா, கட×̈ எ‰னŒட́ 

ெகா”³̈ள ேகாப́ அதிகமாக×́ க³ைமயாக×́ இÌ‡கிறேத. 

என½ வழியØ̇ அைமதி ஏ̆படவØ̇ைலேய. எ…த» தł¶ெசயலா̇ 

இ…த நிக̊¶சி நட…த½? நிைனவாேலா, ெசா̇லாேலா, ெசயலாேலா 

நா‰ யாÌ‡ǿ சிÏ தłைம ெச̂ததாக×́ என‡ø 

நிைனவØ̇ைலேய. என½ எ…த ெசயலா̇ இ…த¶ ச́பவ́ நட…த½? 

நி¶சயமாக, È̆பØறவØயØ̇ நா‰ ெச̂த ெபÌ́பாவ·கÓ‡காகேவ 

நா‰ இ…த¿ ேபÜடÜ̇ É̊கிÊ̈ேள‰. என½ கணவÜ‰ { நளனŒ‰}  

நா³ பறிேபான½. தன½ உறவØனÜடேம அவ¯ { என½ கணவ¯}  

ேதா̇வØÊ̆றா¯. தைலவ‰, மக‰, மக̈ ஆகிேயாைர¿ பØ┃…½, 

பா½கா¿ப̆ற நிைலயØ̇ இைரேத³́ வØல·øக̈ நிைற…த 

இ…த‡ கானக»தி̇ இÌ‡கிேற‰." எ‰Ï ெசா̇லி‡ ெகா”டா̈ 

{தமய…தி}. 
 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அ³»த நா̈, அ…த‡ œ„ட»தி̇ 

எ‚சிய வணØக¯க̈, இற…½ ேபான த·க̈ சேகாதர¯க̈, த…ைதக̈, 

மக‰க̈, ந”ப¯க̈ ஆகிேயாÌ‡காக வÌ…தி அÕ½, பØறø அ…த 

இட»ைத வØ„³¶ ெச‰றன¯. 
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தமய…தியØட́ அரச»தாயØ‰ கÌைண! -  

வனப│வ́ பøதி 65ஆ 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

வணØக│களŒட́ இÌ…½ பØ┃…த தமய…தி ேசதி நா„ைட அைட…½, 

ம‰னÃைடய தாயØ‰ க”ணØ̇ ப³வ½; அ…த ம‰னனŒ‰ தா̂ 

தமய…திைய அைழ»½, தன½ மகÓ‡ø» ேதாழியாக¶ ெச̂வ½… 

 

 
 

 பØறø, வØத│¿ப»தி‰ இளவரசி {தமய…தி} Åல́ப» 

ெதாட·கினா̈, "ஐேயா, எ‰ன தł¶ெசயைல நா‰ நிக̊»திவØ„ேட‰! 

இ…த» தனŒைமயான கானக»தி̇ நா‰ ெப̆ற மனŒத¯க̈ œ„ட́, 

யாைன‡œ„ட»தா̇ அழி×̆றேத, இ½ என½ ½ரதி¯̋ட»தி‰ 

ெதாட¯¶சியாகேவ நைடெப̆Ï̈ள½. ச…ேதகமற நł”ட கால»தி̆ø 

நா‰ இ…த¿ ேபÜடைர» தா·கி‡ ெகா̈ள ேவ”³́ 

ேபாலிÌ‡கிறேத. கால́ வராம̇ எ…த மனŒதÃ́ இற‡க மா„டா‰ 

எ‰ற ெபÜேயாÜ‰ ெசா̆கைள நா‰ ேக„±Ì‡கிேற‰. 

 

 அதனா̇தா‰ ½‡க»தி̇ இÌ‡ǿ நா‰ இ¿ேபா½ 

யாைன‡œ„ட»திட́ மிதிப„³ ெகா̇ல¿படாமலிÌ‡கிேற‰. 

மனŒத¯கÓ‡ø ேநÌ́ எ½×́ வØதியா̇ கிைட¿பத‰றி ேவÏ 

எ½×மி̇ைல. என½ øழ…ைத¿ பÌவ»தி̇ இÌ…ேத நா‰ 

நிைனவாேலா, வா¯»ைதயாேலா, ெசயலாேலா எ…த¿ பாவÈ́ 

ெச̂யாதிÌ‡ைகயØ̇ இ…த¿ ேபÜட¯ என‡ø எ¸வாÏ ேந¯…த½? 

என½ கணவரா̇ என‡ø ேந│…த இ…த» ½‰ப́, அ…த» 
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ேதவ│களான ேலாகபால│களா̇ நிக̊கிற½ எ‰ேற 

நிைன‡கிேற‰. ©ய́வர»தி̆காக வ…த அவ│கைள நளÌ‡காக 

நா‰ அவமதி»ேத‰" எ‰Ï Åல́பØனா̈ { தமய…தி} . 

 

 ஓ ம‰ன│களŒ̇ Åலிேய {Êதி̋±ரா}, இ¿ப± 

அÕ½ெகா”±Ì…த அ̆Åத ம·ைகẾ, கணவÃ‡ø» த‰ைன 

அ¯¿பணØ»தவÓமான தமய…தி, அ…த¿ ப³ெகாைலயØÑ́ பØைழ»த 

ேவதமறி…த அ…தண¯கÓட‰, ½யர»தா̇ ஒ³‡க¿ப„³, இைலÊதி¯ 

கால»½¶ ச…திர‰ ேபால ஆனா̈ { நிற́ ம·கினா̈} . பØறø 

அ·கிÌ…½ வØைரவாக ெவளŒேயறி, மாைல ேநர»தி̇ அ…த ம·ைக 

{ தமய…தி}  ேசதிகளŒ‰ ம‰னனான உ”ைம ேப©́ ©வாஹுவØ‰ 

ெபÌ́ பல́ ெபாÌ…திய நகர»தி̆ø வ…½ ேச¯…தா̈. அவ̈ 

{தமய…தி} அ…த அ̆Åதமான நகர»தி̆ø̈ அைர ஆைடÊடேனேய 

Àைழ…தா̈. அ¿ப± அவ̈ பய»தி̇ É̊கி, ெமலி…½, ½யரÈ̆Ï, 

œ…த̇ கைல…½, உடெல̇லா́ ம”ÅÕதிÊட‰ ஒÌ 

ைப»திய‡காÜைய¿ ேபால¶ ெச̇வைத அ·கிÌ…த ø±ம‡க̈ 

க”டன¯. அ¿ப± அவ̈ ேசதி ம‰னனŒ‰ நகர»தி̆ø̈ 

Àைழ…தேபா½, அ…த நகர»தி‰ சிÏவ¯க̈ ஆ¯வ மிøதியா̇ 

அவைள¿ பØ‰ெதாட¯…தன¯. 

 

 அவ¯களா̇ { சிÏவ¯களா̇}  ¬ழ¿ப„ட அவ̈ { தமய…தி} , 

ம‰னனŒ‰ {ேசதிநா„³ ம‰ன‰ ©வாஹுவØ‰} அர”மைன 

È‰Å வ…தா̈.  அ…த மாளŒைகயØ‰ ேம̇தள»தி̇ இÌ…த 

ம‰னனŒ‰ தா̂, œ„ட»தா̇ ¬ழ¿ப„ட அவைள‡ 

{தமய…திைய‡) க”டா̈. அவ̈ தன½ ெசவØலியØட́, "ேபா̂ 

அ…த¿ ெப”ைண எ‰ È‰னா̇ ெகா”³ வா. கதிய̆ற அவ̈ 

இ…த‡ œ„ட»தா̇ எÜ¶சலைட…திÌ‡கிறா̈. ½யர»தி̇ இÌ‡ǿ 

அவ̈ உதவØ நா± நி̆கிறா̈. அவள½ அழø என½ இ̇ல»ைத¿ 

பØரகாசி‡க ைவ¿பைத நா‰ கா”கிேற‰. ைப»திய‡கா┃ைய¿ 

ேபால இÌ…தாÑ́, அ…த அழகானவ̈ {தமய…தி}, அக‰ற 

க”கÓட‰ Úைய¿ {ல„©மிைய¿} ேபால இÌ‡கிறா̈" 

எ‰றா̈. இ¿ப± க„டைளயØட¿ப„ட அ…த ெசவØலி ெவளŒேய 

ெச‰Ï, அ‡œ„ட»ைத வØர„± தமய…திைய அÌ̈ நிைற…த அ…த 

உ¿பÜைக‡ø‡ ெகா”³ வ…தா̈. 
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 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அ¿ப± அவைள‡ œ„± வ…த 

ெசவØலி ஆ¶சÜய»½ட‰ அவளŒட́ { தமய…தியØட́} , இ¿ப±¿ப„ட 

½யர நிைலயØ̇ இÌ…தாÑ́, நł அழகான உÌைவ‡ 

ெகா”±Ì‡கிறா̂. நł ேமக»தி̆ø ம»தியØ̇ இÌ‡ǿ மி‰னைல¿ 

ேபால மிளŒ¯கிறா̂. நł யா¯ எ‰பைதẾ, யாÌைடயவ̈ 

எ‰பைதẾ எ‰னŒட́ ெசா̇. ஓ ெத̂வ łக அழைக¿ ெப̆றவேள, 

ஆபரண·கள̆Ï இÌ…தாÑ́, உன½ அழø மாÃட¿பØறவØைய¶ 

சா¯…ததாக இ̇ைல. ஆதரவ̆Ï இÌ…தாÑ́, இ…த மனŒத¯களŒ‰ 

சீ̆ற»தி̆ø È‰னா̇ அைச…½ ெகா³¿பவளாக» ெதÜயவØ̇ைல"  

எ‰Ï ேக„டா̈. ெசவØலியØ‰ இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட 

பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , நா‰ என½ கணவÌ‡ø எ‰ைன 

அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ, மனŒத øல»ைத¶ சா¯…த ஒÌ ெப” எ‰பைத 

அறி…½ ெகா̈. நா‰ ந̇ல பர́பைரயØ̇ பØற…த பணØ¿ெப”. நா‰ 

வØÌ́பØய இட»தி̇, கனŒகைளẾ கிழ·øகைளẾ உ”³, 

தனŒயாக வா̊…½, மாைல¿ெபாÕ½ ஏ̆ப³́ இட»தி̇ த·øகிேற‰. 

என½ கணவ¯ எ”ண̆ற அற·கைள‡ ெகா”³ எ¿ேபா½́ 

த‰ைன என‡ø அ¯¿பணØ»தவ¯ ஆவா¯. 

 

 நாÃ́, என½ ப·ø‡ø அவÌட‰ ஆ̊…த பØ±¿Åட‰, அவைர 

நிழெலன¿ பØ‰ெதாட¯…ேத‰. அவ│ தłவØரமாக பகைடயØ̇ ஈ³ப³́ 

¬̊நிைல அைம…த½. பகைடயØ̇ ேதா̇வØÊ̆Ï, அவ│ 

கானக»தி̆ø வ…தா│. நாÃ́ என½ கணவÌட‰ ேச│…½ 

½யர»½ட‰ ஒ̆ைறயாைடÊட‰ ைப»திய‡கா┃ைய¿ ேபால 

கானக»தி̆ø வ…ேத‰. ஒÌ ச…த¯¿ப»தி̇ ஏேதா காரண»தி̆காக, 

அ…த வ łர¯, பசியாÑ́, தாக»தாÑ́ ½‰ப¿ப„³, தன½ ஒேர 

ஆைடையẾ இழ‡க அ…த‡ கானக»தி̇ உ…த¿ப„டா│. 

ஆைடயØழ…½, உண¯ைவẾ இழ…½ ைப»திய‡கார¯ ேபால இÌ…த 

அவைர, நாÃ́ என½ ஒ̆ைறயாைடÊட‰ பØ‰ெதாட¯…ேத‰. 

அவைர» ெதாட¯…த நா‰, அவÌட‰ ேச¯…½ பல இர×க̈ 

¾·காம̇ இÌ…ேத‰. இ¿ப±ேய பல நா„க̈ கட…தன. ஒÌ நா̈ 

நா‰ ¾·கி‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, என½ ஒ̆ைறயாைடயØ̇ 

பாதிைய ெவ„± எ³»½‡ ெகா”³, எ…த» தவḮ ெச̂யாத 

எ‰ைன அவ│ ைகவØ„³¶ ெச‰ÏவØ„டா│. தாமைரயØ‰ நிற́ 

ெகா”ட என½ கணவைர நா‰ ேத±‡ ெகா”±Ì‡கிேற‰. என½ 

இதய»½‡ø¶ ெசா…த‡காரரான ேதவ¯கைள¿ ேபா‰ற என½ அ‰Å‡ 
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கணவைர என½ க”க̈ இ‰Ã́ காணவØ̇ைல. அதனா̇ நா‰ 

இர×́ பகÑ́ ½‡க»தி̇ கழி‡கிேற‰"  எ‰றா̈. 

 

 க”ணł̄  நிைற…த க”கÓடÃ́, ½யர»தா̇ தைடப„ட‡ 

øரÑடÃ́ இ¿ப±¿ Åல́பØ‡ ெகா”±Ì…த பıமனŒ‰ மகளŒட́ 

{ தமய…தியØட́} , ம‰னனŒ‰ தா̂, "ஓ அÌள¿ப„ட ம·ைகேய, நł 
எ‰Ãடேனேய வசி»½ வா. நா‰ உ‰னŒட́ மிக×́ திÌ¿தி 
ெகா”±Ì‡கிேற‰. ஓ அழகான ம·ைகேய, என½ ஆ„க̈ உன½ 

கணவைன» ேத³வா¯க̈. அ̇ல½ அவேன œட தன½ 

அைல¶சலிÄேட தானாக இ·ø வர வா̂¿Å இÌ‡கிற½. ஓ 

அழகான ம·ேகேய, நł இ·ேகேய த·கினா̇ (ெதாைல…த) உன½ 

தைலவைன மæ„கலா́"  எ‰றா̈. ம‰னனŒ‰ தாயா̇ 

ெசா̇ல¿ப„ட இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட தமய…தி, "ஓ 

வ łர¯களŒ‰ அ‰ைனேய, சில நிப…தைனகளŒ‰ ேபÜ̇ நா‰ 

உ́Èட‰ த·øேவ‰. நா‰ எ‚சிய உணைவ உ”ண மா„ேட‰. 

யாÌைடய காைலẾ நா‰ கÕவ மா„ேட‰. எ…த ஆடவÌடÃ́ 

நா‰ ேபச மா„ேட‰. யாேரÃ́ எ‰ைன (மைனவØயா‡கி‡ 

ெகா̈ளேவா ைவ¿பா„±யா‡கி‡ ெகா̈ளேவா) நா±னா̇, அவ‰ 

உம½ கர·களா̇ த”டைன ெபற ேவ”³́. அத‰ பØறǿ 

அவ‰ மæ”³́ மæ”³́ ேவ”±னா̇, அ…த» தłயவÃ‡ø மரண 

த”டைன அளŒ‡க ேவ”³́. இ½ேவ நா‰ ெச̂திÌ‡ǿ 

சபதமாǿ. நா‰ என½ கணவைர ெவளŒேய ேத³வத̆காக, 

அ…தண¯களŒ‰ ஆேலாசைனைய‡ ேக„க உ»ேதசி»½̈ேள‰. 

இைவயைன»ைதẾ உ́மா̇ ெச̂ய È±Ế எ‰றா̇, நா‰ 

நி¶சய́ உ́Èட‰ வா̊ேவ‰. இ̇லாவØ„டா̇, நா‰ உ́Èட‰ 

வசி¿பத̆கான வழிைய என½ இதய»தி̇ நா‰ காணவØ̇ைல."  

எ‰றா̈. அத̆ø அ…த ம‰னனŒ‰ அ‰ைன, மகி̊¶சி நிைற…த 

இதய»½ட‰, "இைவயைன»ைதẾ நா‰ ெச̂ேவ‰. இ¸வØத 

சபத»ைத ேம̆ெகா”±Ì¿ப½ உன‡ø ந‰ைமேய"  எ‰றா̈. 

 

 பØÌகத̨வ│ {Vri hadaswa}  ெதாட│…தா│, "ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரா}, 

பıமனŒ‰ மகளŒட́ { தமய…தியØட́} , இ¿ப±¿ ேபசிய அ…த ம‰னனŒ‰ 

அ‰ைன, ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , ©ந…ைத {Sunanda}  எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப„ட தன½ மகளŒட́, "ஓ ©ந…தா {Sunanda} , ேதவைத 

ேபால இÌ‡ǿ இ…த ம·ைகைய ைசர…தி┃ {Sai r i ndhri }  என 

ஏ̆Ï‡ ெகா̈! இவÓ́ உன½ வயைத உைடயவளாக இÌ¿பதா̇, 
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இவ̈ உன½ ேதாழியாக இÌ‡க„³́. இவÓட‰ ேச¯…½ 

கவைலய̆Ï மகி̊¶சியாக வØைளயா±‡ ெகா”±Ì"  எ‰றா̈. 

©ந…ைதẾ மகி̊¶சியாக தமய…திைய ஏ̆Ï, தன½ ேதாழியÌட‰ 

ேச¯…½ அவைள { தமய…திைய}  தன½ அைற‡ø இ„³¶ ெச‰றா̈. 

அ·ேக மÜயாைதÊட‰ நட»த¿ப„ட தமய…தி, மிக×́ 

திÌ¿தியைட…½, ½யைரவØ„³ ெதாட¯¶சியாக அ·ø வசி‡க 

ஆர́பØ»தா̈. அ·ேக அவளŒ‰ {தமய…தியØ‰} வØÌ¿ப·க̈ 

அைன»½́ Èைறயாக ெச̂½ ெகா³‡க¿ப„டன. 
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நளைன» தł”±ய கா│‡ேகாடக‰! - வனப│வ́ பøதி 66 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…திைய‡ ைகவØ„³ வ…த நள‰ ஒÌ ெபÌ́ கா„³» தłைய‡ 

கா”ப½; அ…த‡ கா„³» தłயØ̇ அக¿ப„ட கா│‡ேகாடக‰ எ‰ற பா́ைப 

மæ„ப½; அ…த¿ பா́Å க±»ததா̇  நள‰ தன½ ©ய உÌவ»ைத இழ…த½; 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ {Vri hadaswa}  ெசா‰னா¯, "ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , 

{ தமய…திைய‡}  ைகவØ„³ ெச‰ற நள‰, அ…த அட¯…த கா„±̇ 

ெபா·கி எṌ கா„³»தłைய‡ க”டா‰. அ…த‡ கா„³»தł‡ø 

ம»தியØ̇ இÌ…½ ஏேதா ஒÌ உயØÜன́, "ஓ நłதிமானான நளேன, 

இ·ேக வா" எ‰Ï திÌ́ப» திÌ́ப‡ கதḮ ஒலிைய‡ ேக„டா‰. 

அத̆ø மÏெமாழியாக "அ‚ச ேவ”டா́" எ‰Ï ெசா̇லி, அ…த 

ெநÌ¿Å‡ø ம»தியØ̇ Àைழ…½ ஒÌ ெபÌ́ நாக́ ©Ì”³ 

ப³»திÌ¿பைத‡ க”டா‰. அ…த நாகÈ́ தன½ கர·கைள‡ œ¿பØ, 
ந³·கி‡ ெகா”ேட நளனŒட́, "ஓ ம‰னா, நா‰ கா│‡ேகாடக‰ 

எ‰ற ெபய│ ெகா”ட பா́Å. நா‰ உய│…த ½ற×»தøதிைய¿ 

ெப̆ற நாரத¿ ெபÌÈனŒவைர ஏமா̆றிேன‰. அதனா̇ அவ¯ 

எ‰ைன ேகாப»தா̇ சபØ»½வØ„டா│. ஓ மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா 

{ நளேன} , அவ¯ எ‰ைன, "நள‰ வ…½ உ‰ைன எ³‡ǿ வைர 

இ·ேகேய அைசயாதிÌ¿பா̂. அவ‰ உ‰ைன ேவÏ இட»தி̆ø 
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எ³»½¶ ெச̇வா‰. அத‰ பØறø நł இ…த சாப»தி̇ இÌ…½ 

வØ³ப³வா̂" எ‰றா¯.  

 

 அத‰காரணமாகேவ நா‰ ஒÌ அ±Ế எ³»½ ைவ‡க 

È±யாதவனாக இÌ‡கிேற‰. உ‰ காÜயமாக உன‡ø 

ந‰ைமயானைத¶ ெசா̇ேவ‰. எ‰ைன‡ கா¿பா̆Ïவேத உன‡ø» 

தǿ. நா‰ உன½ ந”பனாக இÌ¿ேப‰. என‡ø¶ சமமான எ…த¿ 

பா́Ǻ கிைடயா½. நா‰ உன½ ைககளŒ̇ பாரமி̇லாதவாÏ 

இÌ¿ேப‰. எ‰ைன எ³»½‡ ெகா”³, இ·கிÌ…½ ேவகமாக¶ 

ெச̇"  எ‰றா‰ { கா¯‡ேகாடக‰} . 

 

 இைத¶ ெசா‰ன அ…த¿ பா́ÅகளŒ‰ இளவரச‰ 

{கா│ேகாட‰}, க„ைடவØர̇ அள× சிறியதானா‰. அவைன» தன½ 

ைககளŒ̇ எ³»½‡ ெகா”ட நள‰, ெநÌ¿பØ̇லாத இட»தி̆ø 

ெச‰றா‰. ெநÌ¿பØ̇லாத திற…த ெவளŒ‡ø வ…த½́ நி‰Ï அ…த¿ 

பா́ைப‡ கீேழ வØட எ”ணØனா‰ நள‰. அ¿ேபா½ கா¯‡ேகாடக‰, 

"ஓ நிஷாத¯களŒ‰ ம‰னா, உன½ பாத எ„³கைள எ”ணØ‡ 

ெகா”ேட இ‰Ã́ È‰ேனÏ. அேத ேவைளயØ̇ நா‰ உன‡ø 

ஒÌ ந̇லைத¶ ெச̂கிேற‰"  எ‰றா‰. நள‰ தன½ எ„³கைள 

எ”ணØனா‰, ப»தாவ½ எ„³ எ³»½ ைவ‡ǿேபா½ அ…த¿ 

பா́Å அவைன‡ { நளைன‡}  க±»தா‰. அ¿ப± க±ப„ட½́ 

அவன½ {நளனŒ‰} உÌவ́ வØைரவாக மா̆ற́ க”ட½.  தன½ 

உÌவ́ மாÏவைத‡ க”ட நள‰ ஆ¶சÜய́ அைட…தா‰. அ…த¿ 

பா́Å ெசா…த உÌவ»ைத அைடவைதẾ அ…த ம‰ன‰ { நள‰}  

க”டா‰. 

 

 அ…த‡ கா¯‡ேகாடக‰ எ‰ற பா́Å, நளÃ‡ø ஆÏத̇ 

ெசா̇Ñ́ வைகயØ̇, "ம‡க̈ உ‰ைன அைடயாள́ காணாதவாÏ, 

நா‰ உன½ அழைக இழ‡க¶ ெச̂திÌ‡கிேற‰. ஓ நளேன, யாரா̇ 

வ‚சி‡க¿ப„³ இ…த» ½யர»ைத நł அைட…தாேயா, அவ‰ {கலி} 
என½ வØஷ»தா̇ சி»திரவைத ெச̂ய¿ப„³ உ‰Ã̈ 

வசி»திÌ¿பா‰. ஓ ஏகாதிபதி { நளேன} , அவ‰ உ‰ைன வØ„³¿ 

ேபாகாத வைர, உன½ உடலி̇ இÌ…½, உன½ அ·க·க̈ 

அைன»திÑ́ இÌ‡ǿ என½ வØஷ»தா̇ வலிைய உண¯வா‰. ஓ 

மனŒத¯களŒ‰ ஆ„சியாளேன {நளேன}, நł அ¿பாவØயாக இÌ…½́, 

தłைம‡ø» தøதியØ̇லாதவனாக இÌ…½́, உ‰ ேமÑ̈ள 
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ேகாப»தாÑ́, ெவÏ¿பாÑ́ உ‰ைன வ‚சி»தவனŒட́ 

{கலியØட́} இÌ…½ நா‰ உ‰ைன‡ கா»திÌ‡கிேற‰. ஓ மனŒத¿ 

Åலிேய, ஒ ம‰னா { நளேன} , என½ அÌளா̇, இனŒ நł எ…த 

மிÌக·கÓ‡ǿ, எதிÜகளŒ‰ ேகாைர¿ ப̆கÓ‡ǿ, ேவத·கைள 

அறி…த அ…தண¯கÓ‡ǿ அ‚ச»ேதைவயØ̇ைல. ஓ ஏகாதிபதிேய 

{ நளேன} , என½ வØஷ»தாÑ́ நł வலிைய உணர மா„டா̂. 

 

 ேமÑ́, ஓ ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன { நளேன} , நł 
எ¿ேபா½́ ேபா¯‡கள»தி̇ ெவ̆றிவாைக ¬³பவனாக இÌ¿பா̂. ஓ 

இளவரசேன { நளேன} , ஓ நிஷாத│களŒ‰ தைலவேன {நளேன}, 

இ…த நாேள நł கா”பத̆கினŒய நகரமான அேயா»தியா×‡ø¶ 

ெச‰Ï, ¬தி̇ நிÅணனான ┃½ப│ண‰ È‰Å நி‰Ï, "நா‰ ஒÌ 

ேதேரா„±. என½ ெபய│ பாøக‰" எ‰Ï ெசா̇.øதிைரகைள‡ 

øறி»த உன½ ஞான»தி̆காக அ…த ம‰ன‰ {┃½ப│ண‰} உன‡ø 

பகைடயØ̇ நிÅண»½வ́ ெகா³¿பா‰. இflவாø øல»தி̇ 

பØற…½ ெசழி¿Åட‰ இÌ‡ǿ அவ‰ உன‡ø ந”பனாவா‰. நł 
பகைடயØ̇ நிÅணனான பØறø, நł ெசழி¿ைப அைடவா̂. நł உன½ 

மைனவØையẾ øழ…ைதகைளẾ, உன½ நா„ைடẾ அைடவா̂. 

இைதெய̇லா́ உன‡ø உ”ைமயாகேவ ெசா̇கிேற‰. 

ஆைகயா̇, உன½ மன́ கவைல ெகா̈ளாதிÌ‡க„³́. ஓ 

மனŒத¯களŒ‰ தைலவா {நளேன}, நł உன½ ச┃யான உÌவ»ைத‡ 

காண வØÌ́Ǻேபா½, எ‰ைன நிைன×œ│…½ இ…த ஆைடைய 

அணØ…½ ெகா̈. இைத நł அணØவதா̇ ©ய உÌைவ» திÌ́ப¿ 

ெபÏவா̂" எ‰Ï ெசா‰னா‰ { கா¯‡ேகாடக‰} . இைத¶ ெசா̇லிய 

அ…த நாக‰ { கா¯ேகாட‰}  நளனŒட́ இர”³ ெத̂வ łக 

ஆைடகைள‡ ெகா³»தா‰. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , 

இ¿ப± நளனŒட́ ெசா̇லி அவÃ‡ø ஆைடைய‡ ெகா³»த 

பா́ÅகளŒ‰ ம‰ன‰ { கா¯‡ேகாட‰} , ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , 

அ¿ேபாேத அ…த இட»திேலேய த‰ைன»தாேன அÍபமா‡கி‡ 

{ க”¹‡ø¿ Åல¿படாதவனா‡கி‡}  ெகா”டா‰. 
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øதிைர‡ெகா„±̇ அதிகா┃யான நள‰ -  

வனப│வ́ பøதி 67 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

பா́Å கா│‡ேகாடக‰ மைற…த பØறø நள‰ அேயா»தி ெச̇வ½; 

┃½ப│ணனŒ‰ ெகா„±̇ (லாய́) க”காணØ¿பாள‰ ஆன½; 

வா│̋ேணய‰ ம̆Ḯ ஜłவல‰ எ‰ற ந”ப│கைள அைட…த½; தன½ 

மைனவØ தமய…திைய நிைன»½¿ Åல́பØய½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "பØறø அ…த¿ பா́Å { கா¯‡ேகாட‰}  

மைற…த½́, நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாளனான நள‰, அ‰றிலிÌ…½ 

ப»தா́ நாளŒ̇ ┃½ப│ணனŒ‰ நகர»தி̆ø̈ {அேயா»தி‡ø̈} 

Àைழ…தா‰. பØறø அவ‰ { நள‰}  ம‰னைன { Ü½ப¯ணைன}  

அ¹கி, "என½ ெபய¯ பாøக‰. இ…த உலக»தி̇ øதிைரகைள 

நி│வகி¿பதி̇ என‡ø இைண யாÌ́ இ̇ைல. அைன»½ 

காÜய·களŒÑ́ நிÅண»½வ́ ெப̆ற எ‰னŒட́ க±னமான 

வØஷய·க̈ øறி»த ஆேலாசைன‡ǿ நாடலா́. 

சைமய̆கைலயØÑ́ நா‰ அைனவைரẾ வØ‚சி இÌ‡கிேற‰. 

க±னமான அைன»½ சாதைனகளŒÑ́, இ…த உலக»தி̇ உ̈ள 

அைன»½ கைலகளŒÑ́ ெவ̆றியைடய நா‰ Èய̇கிேற‰. ஓ 

Ü½ப¯ணேர, எ‰ைன நł¯ ஆதÜ‡கலாேம!"  எ‰Ï ேக„டா‰ { நள‰} . 
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அத̆ø ┃½ப│ண‰, "ஓ பாøகா எ‰Ãட‰ வசி¿பாயாக. உன‡ø 

ந‰ைம ஏ̆பட„³́. நł ெசா‰ன அைன»ைதẾ நł ெச̂வா̂. 

øறி¿பாக, என‡ø எ¿ேபா½ேம வØைரவாக { பயண́}  ெச̇வதி̇ 

வØÌ¿ப́ உ”³. என½ øதிைரக̈ வØைரவாக¶ ெச̇ல த‡க 

நடவ±‡ைகக̈ எ³. நா‰ உ‰ைன ெகா„±̇களŒ‰ { லாய·களŒ‰}  

க”காணØ¿பாளனாக நியமி‡கிேற‰. நா‰ உன‡øப»தாயØர́ {10000} 

(ெபா‰ அ̇ல½ நாணய́) ஊதியமாக‡ ெகா³¿ேப‰. 

வா│̋ேணய‰, ஜłவல‰ ஆகிய இÌவÌ́ எ¿ேபா½́ உன½ 

க„டைள¿ப±ேய நட¿பா│க̈. அவ¯கÓட‰ ேச¯…½ நł 
மகி̊¶சியாக வா̊வா̂. ஆைகயா̇, ஓ பாøகா, நł எ‰னŒட́ 

வசி»½‡ ெகா̈"  எ‰Ï மÏெமாழி œறினா‰ { அேயா»தி ம‰ன‰ 

Ü½ப¯ண‰} . 

 

 பØÌகத̨வ¯ ெதாட¯…தா¯, "இ¿ப± ம‰னனா̇ ெசா̇ல¿ப„ட 

நள‰, வா¯̋ேணயைனẾ, ஜłவலைனẾ ½ைணயாக‡ ெகா”³, 

மÜயாைதÊட‰ நட»த¿ப„³, Ü½ப¯ணனŒ‰ நகர»திேலேய 

{ அேயா»தியØேலேய}  வசி‡க ஆர́பØ»தா‰. அ…த ம‰ன‰ { நள‰}  

அ·ேகேய வசி»½‡ ெகா”³, வØத│¿ப»தி‰ இளவரசிைய 

{தமய…திைய} நிைன×œ│…½, எ̇லா மாைல ேநர·களŒÑ́ 

பØ‰வÌ́ ̨ேலாக»ைத உைர»தா‰. அதாவ½, "கதிய̆Ï, பசி 
ம̆Ḯ தாக»தா̇ பı±‡க¿ப„³, கைள»½¿ ேபா̂ அ…த 

இழி…தவைன { எ‰ைன}  நிைன»½ எ·ø ப³»திÌ‡கிறாேளா? 

இ¿ேபா½ யாÌ‡காக { ேவைல ெச̂ய‡}  கா»திÌ‡கிறாேளா?"  எ‰Ï 

ெசா‰னா‰ { எ‰ற ெபாÌ̈ ெகா”ட ©ேலாக»ைத¶ ெசா‰னா‰} . 

ஒÌÈைற இரவØ̇, அவ‰ அ…த¶ ©ேலாக»ைத இ¿ப±¶ ெசா̇லி‡ 

ெகா”±Ì…த ேபா½, ஜłவல‰, "ஓ பாøகா, நł தினÈ́ யாÌ‡காக¿ 

Åல́Åகிறா̂? நா‰ அைத‡ ேக„க ஆவலாக இÌ‡கிேற‰. ஓ 

நł”ட ஆÊ̈ அÌள¿ப„டவேன, நł யாÌ‡காக¿ Åல́Åகிறாேயா, 

அவ̈ யாÌைடய மைனவØ?"  எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

 இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட அ…த ம‰ன‰ நள‰, "Å»திய̆ற 

øறி¿பØ„ட ஒÌவÃ‡ø, அைனவராÑ́ ந‰ø அறிய¿ப„ட ஒÌ 

மைனவØ இÌ…தா̈. அ…த இழி…தவ‰ தன½ ச»திய·கைள¿ 

ெபா̂யா‡கினா‰. ஏேதா காரண»தி̆காக அ…த» தłய மனŒத‰ 

அவளŒட́ இÌ…½ பØÜ…தா‰. அவளŒட́ இÌ…½ பØÜ…த பØறø, அ…த 

இழி…தவ‰ ஊெர̇லா́ ©̆றி ½யர»½டÃ́, ½‰ப»தி̇ எÜ…½́ 
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இர×́ பகÑ́ ஓயாதிÌ…தா‰. இரவØ̇ அவைள‡ øறி»½ அவ‰ 

நிைன»½, இ…த ©ேலாக»ைத¿ பா³கிறா‰. இ…த» ½யர·கÓ‡ø» 

தøதியØ̇லாத அவ‰, உலக́ ÈÕவ½́ ©̆றி, கைடசியாக ஒÌ 

Åகலிட»ைத அைட…½, தன½ நா„கைள‡ கட»தி, தன½ 

மைனவØைய நிைன»½‡ ெகா”±Ì‡கிறா‰. 

 

 இ…த மனŒதÃ‡ø¿ ேபÜட¯ ச́பவØ»தேபா½, அவன½ 

மைனவØ அவÃட‰ கா„³‡ø» ெதாட¯…½ வ…தா̈. அ̆ப அற́ 

ெகா”ட அவனா̇ ைகவØட¿ப„ட அவள½ உயØ¯ œட ஆப»தி̇ 

இÌ‡கிற½. தனŒயாக, வழிகைள¿ ப̆றிய ஞான́ இ̇லாம̇, தா·க 

È±யாத ½‰ப»ேதா³, பசியாÑ́ தாக»தாÑ́ கைள¿பைட…த ஒÌ 

ெப”ணா̇, தன½ உயØைர‡ கா»½‡ெகா̈ள È±யா½. ஓ ந”பா, 

அதி│̋டம̆ற, Å»திய̆ற அவனா̇, இைரேத³́ வØல·øக̈ 

நிைற…த, அக‰ற, பய·கரமான கானக»தி̇ அவ̈ 

ைகவØட¿ப„டா̈" எ‰றா‰ {நள‰ }. 

 

 இ¿ப± தமய…திைய நிைன×œ¯…த நிஷாத¯களŒ‰ ம‰ன‰ 

{ நள‰} , யாÌ́ அறியாதவாÏ, அ…த ஏகாதிபதியØ‰ { Ü½ப¯ணனŒ‰}  

வசி¿பØட»தி̇ ெதாட¯…½ வசி‡கலானா‰. 
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தமய…திைய‡ க”ட ©ேதவ‰ - வனப│வ́ பøதி 68 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ம‰ன‰ பıம‰ நளைனẾ தமய…திையẾ ேதட¶ ெசா̇லி அ…தண│கைள 

அÃ¿பØய½; ©ேதவ‰ எ‰ற அ…தண‰ ேசதி நா„³ அர”மைனயØ̇ 

தமய…திைய‡ கா”ப½; தமய…தி அவனŒட́ க”ணł│வØ„³ அÕவ½; 

இைத‡ க”ட ©ன…ைத இ½ ப̆றி அரச»தாயØட́ {ராஜமாதாவØட́} 

ெசா̇வ½… 

 

 
 

 ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "நளÃைடய நா³ திÌட¿ப„³, 

அவ‰ தன½ மைனவØÊட‰ காணாம̇ ேபான பØறø, பıம‰ 

நளைன‡ காண வØÌ́பØ, அவைன» ேதட அ…தண│கைள 

அÃ¿பØ ைவ»தா‰. அவ¯கÓ‡ø¿ ெபÌ́ ெச̇வ»ைத‡ ெகா³»த 

பıம‰ அவ¯களŒட́, "நளைனẾ என½ மக̈ தமய…திையẾ 

ேத³·க̈. நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாள‰ { நள‰}  எ·கிÌ‡கிறா‰ 

எ‰பைத உÏதி ெச̂½, அவÃட‰ ேச¯»½ என½ மகைளẾ 

{ தமய…திையẾ}  இ·ேக ெகா”³ வாÌ·க̈. இ¿பணØைய யா¯ 

நிைறேவ̆Ïவா¯கேளா, அவ¯க̈ ஆயØர́ ப©‡கைளẾ, 

வய̇ெவளŒகைளẾ, நகர»ைத¿ ேபா‰ற ஒÌ கிராம»ைதẾ 

எ‰னŒட́ இÌ…½ ெபÏவா¯க̈. நளைனẾ தமய…திையẾ 

இ·ேக ெகா”³ வÌவதி̇ ேதா̇வØÊ̆றாÑ́, அவ│கைள¿ 

ப̆றிய ெச̂திைய‡ ெகா”³ வÌபவ│க̈ எ‰னŒட́ இÌ…½ 
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ெச̇வ»ைத¿ பØரதிபலி‡ǿ ஆயØர́ ப©‡கைள¿ ெபÏவா│க̈" 

எ‰Ï அறிவØ»தா‰ {பıம‰}. 

 

 இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட அ…த அ…தண¯க̈, மகி̊¶சிÊட‰, 

நளைனẾ அவன½ மைனவØையẾ ேத±, எ̇லா Åற·களŒÑ́ 

இÌ…த நகர·க̈ ம̆Ḯ மாகாண·களŒ̇ ேதட¶ ெச‰றன¯. 

ஆனா̇ நளைனேயா அவன½ மைனவØையேயா அவ¯க̈ எ·ǿ 

காணவØ̇ைல. கைடசியாக ©ேதவ‰ எ‰ற அ…தண‰, ேசதி 
நா„±‰ அழகான நகர»தி̆ø வ…த ேபா½, {ேசதிநா„³} ம‰ன‰ 

{ெத̂வ·கைள} *வழிப³́ ேநர»தி̇, ©ன…ைதÊட‰ 

அம│…திÌ…த வØத│¿ப»தி‰ இளவரசிைய {தமய…திைய} 

ம‰னனŒ‰ அர”மைனயØ̇ க”டா‰. Åைக¶ ©Ì̈களா̇ 

Éட¿ப„ட ெநÌ¿Å ேபா‰Ï பØரகாசி»த அவள½ ஒ¿ப̆ற அழø, 

ேலசாக‡ க”டைடய‡œ±யதாக இÌ…த½. அÕ‡கைட…½, 

ெமலி…திÌ…த அக‰ற க”கைளÊைடய அ…த ம·ைகைய‡ 

க”ட½́, பல காரண·களா̇ அ½ தமய…திதா‰ எ‰ற È±×‡ø 

வ…தா‰ { அ…த அ…தண‰ ©ேதவ‰} . 

 

 பØறø ©ேதவ‰, "நா‰ È‰Å க”டைத¿ ேபாலேவ இ…த 

ம·ைக இ¿ேபா½́ இÌ‡கிறா̈. ஓ, É‰Ï உலக·களŒ‰ 

க”கÓ‡ǿ இனŒய Úைய¿ { ல„©மிைய¿}  ேபா‰ற இ…த 

அழகானவ̈ மæ½, என½ க”க̈ ப„டதா̇ நா‰ அÌள¿ப„டவேன! 

ÈÕ நிலைவ¿ ேபா‰Ḯ, மாறாத இளைமÊடÃ́, அழகிய 

வ„டமான மா¯ÅகÓடÃ́, எ̇லாÅற·கைளẾ தன½ கா…தியா̇ 

பØரகாசி‡க ைவ»½‡ ெகா”³́, அழகான தாமைரகைள¿ ேபா‰ற 

அக‰ற க”கÓடÃ́, காமனŒ‰ ரதிைய¿ ேபா‰Ḯ, அைன»½ 

உலக·களŒ‰ க”கÓ‡ǿ இனŒயவளாக ÈÕ நிலவØ‰ 

கதி¯கைள¿ ேபால×́, பாதகமான அதி¯̋ட»தா̇ இட́ 

மா̆ற¿ப„ட வØத¯¿ப»தி‰ தடாக»தி̇ இÌ‡ǿ தாமைர» 

த”ைட¿ ேபால×́ இÌ‡கிறா̈. இவ̈ ெசய̇களா̇ ஏ̆ப„ட 

ஏமா̆ற»தி̇ இÌ‡கிறா̈. 

 

 தன½ கணவைன‡ øறி»த வÌ»த»தா̇ பı±‡க¿ப„³, 

½யர»½ட‰ இÌ‡ǿ அவ̈, ப×¯ணமி இரவØ‰ ேபா½ 

வØÕ·க¿ப„ட ÈÕ நிலவØ‰ ெவளŒ¶ச́ ேபாலேவா அ̇ல½ ஊ̆Ï 
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வ̆றி‡ கா̂…த நłேராைட ேபாலேவா இÌ‡கிறா̈. யாைனயØ‰ 

½தி‡ைகயா̇ ந©‡க¿ப„ட தாமைர இத̊கைளẾ, யாைனயØ‰ 

வÌைகயா̇ பய…த பறைவகைளẾ, நł¯‡ேகாழிகைளẾ ெகா”ட 

நாசமைட…த தடாக»ைத¿ ேபால அவள½ நிைல இÌ‡கிற½. 

உ”ைமயØ̇ இ…த¿ ெப”, அழகான வ±×டÃ́, அழகான 

அ·க·கÓடÃ́, ர»தின·க̈ நிைற…த மாளŒைகயØ̇ வசி‡ǿ 

தøதிÊடÃ́ இÌ‡கிறா̈. ஆனா̇ இ¿ேபாேதா, ¬Üயனா̇ 

©ட¿ப„ட தாமைர» த”ைட¿ ேபால ேவரÏ…½ இÌ‡கிறா̈. அழø, 

தைய ஆகியவ̆Ïட‰, Ç¹́ தøதி இÌ…½́ ஆபரண·க̈ 

ஏ½ம̆Ï, Åதிய Åகலிட»ைத அைட…த ச…திர‰ கÌ¿Å ேமக·களா̇ 

மைற‡க¿ப„ட½ ேபால இÌ‡கிறா̈. 

 

 வசதிகைளẾ ஆட́பர·கைளẾ இழ…½, அ‰Å‡øÜயவ¯க̈ 

ம̆Ḯ ந”ப¯கைள¿ பØÜ…½, தன½ தைலவைன‡ கா¹́ 

ந́பØ‡ைகயØ̇ ½யர»½ட‰ வா̊கிறா̈. உ”ைமயØ̇, ஆபரண·க̈ 

அ̆Ï இÌ…தாÑ́, கணவேன ஒÌ ெப”¹‡ø¶ சிற…த ஆபரண́. 

கணவ‰ இ̇லாம̇ இÌ¿பதா̇, இ…த¿ ெப” அழகாக 

இÌ…தாÑ́, ஒளŒ இழ…½ இÌ‡கிறா̈. இ¿ப±¿ப„ட மைனவØைய 

இழ…½, அவ‰ {நள‰} ½‡க»தி̆ø பலியாகாம̇ இÌ…தா̇, 

அ…த‡ கா┃ய́ நளனா̇ ெச̂ய¿ப„ட க³́ சாதைனேய. 

 

 கÜய œ…தÑ́, தாமைர இத̊கைள¿ ேபா‰ற க”கÓ́ 

ெகா”³, அÌÓ‡ø தøதியØÌ¿பØÃ́ ½யÜ̇ இÌ‡ǿ இ…த 

ம·ைகைய‡ க”³, என½ இதய́ œட வலி‡கிறேத. ஐேயா, 

கணவÃ‡ø» த‰ைன அ¯¿பணØ»½, அைன»½ ந̆øறிகளாÑ́ 

அÌள¿ப„ட இ…த¿ெப”, இ…த» ½‰ப‡கடைல‡ கட…½, ச…திரைன 

மæ”³́ அைட…த ேராகிணØ {ந„ச»திர́} ேபால, எ¿ேபா½ தன½ 

தைலவனŒ‰ ½ைணைய அைடய¿ேபாகிறாேளா? இழ…த நா„ைட 

மæ”³́ ெபḮ ம‰ன‰ மகி̊வைதவØட, நி¶சய́, இவைள 

{தமய…திைய} மæ”³́ அைடẾ நிஷாத│களŒ‰ ம‰ன‰ {நள‰} 

அதிகமாக மகி̊வா‰. இவள½ இய̇Å‡ǿ, வய½‡ǿ, 

ஒÕ‡க»½‡ǿ சமமான நள‰, கÜய க”கைள‡ ெகா”டவÓ́, 

வØத¯¿பனŒ‰ மகÓமான இ…த ம·ைகைய அைடய» 

தøதிÊைடயவேன. தன½ கணவைன¶ ச…தி‡க எ¸வள× 

ஆ¯வ»½ட‰ இÌ‡கிறா̈ இவ̈. அளவØடÈ±யா வ łரÈ́, ச‡திẾ, 

பலÈ́ ெகா”ட அ…த வ łரைன‡ øறி»½ ½யÌ̆றிÌ‡ǿ இ…த 
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ராணØ‡ø { தமய…தி‡ø} , நா‰ ஆÏத̇ ெசா̇வேத தǿ. தன½ 

தைலவைன நிைன»½́, இ½வைர காணாத ½‰ப»ைதẾ க”³́ 

இÌ‡ǿ, ச…திரைன¿ ேபா‰ற Èக́ ெகா”³, ½யர»தா̇ 

பı±‡க¿ப„±Ì‡ǿ இ…த¿ ெப”¹‡ø நா‰ ஆÏத̇ ெசா̇ேவ‰"  

எ‰Ï நிைன»½‡ ெகா”டா‰ { அ…தண‰ ©ேதவ‰} . 

 

 பØÌகத̨வ¯ ெதாட¯…தா¯, "இ¿ப± ப̇ேவÏ 

¬̊நிைலகைளẾ øறி¿ÅகைளẾ நிைன»½¿ பா¯»த ©ேதவ‰ 

எ‰ற அ…த¿ அ…தண‰ {©ேதவ‰} தமய…திைய அ¹கி, "ஓ 

வØத│¿ப இளவரசிேய {தமய…திேய}, நா‰ ©ேதவ‰, உன½ 

தமயனŒ‰ அ‰Å ந”ப‰. நா‰ ம‰ன‰ பıம┃‰ வØÌ¿ப»தி‰ 

ேப┃̇ உ‰ைன»ேத±ேய இ·ø வ…திÌ‡கிேற‰. உன½ த…ைத, 

தா̂ ம̆Ḯ உன½ சேகாதர¯க̈ அைனவÌ́ நலமாக 

இÌ‡கிறா¯க̈. நł”ட ஆÊ̈ அÌள¿ப„ட உன½ மகÃ́ மகÓ́ 

அைமதியாக வா̊கிறா│க̈. உன½ உறவØன¯க̈, உயØேரா³ 

இÌ…தாÑ́, உ‰ைன நிைன»½ இற…தவ¯க̈ ேபாலேவ 

இÌ‡கிறா¯க̈. உலக́ ÈÕவ½́ Á̆Ï‡கண‡கான 

அ…தண│க̈, உ‰ைன» ேத± அைல…½ ெகா”±Ì‡கிறா│க̈" 

எ‰றா‰ {©ேதவ‰}. 

 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட│…தா│, "ஓ Êதி̋±ரா, ©ேதவைன 

அைடயாள́ க”³ ெகா”ட தமய…தி, தன½ உறவØன¯க̈ ம̆Ḯ 

அவள½ இர»த ச́ப…தÈைடய அைனவÜ‰ நிைலையẾ ஒÌவ¯ 

பØ‰ ஒÌவராக அவனŒட́ வØசாÜ»தா̈. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , 

பØறø, ½யர»தா̇ பı±‡கப„ட வØத¯¿ப இளவரசி, தன½ தைமயனŒ‰ 

ந”பÃ́, அ…தண¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவÃமான ©ேதவைன 

எதி¯பாராம̇ க”டதா̇, மிக×́ அÕதா̈. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , 

தமய…தி அÕவைதẾ, ©ேதவனŒட́ தனŒைமயØ̇ ேப©வைதẾ 

க”ட ©ன…ைத, ½‰ப́ ெகா”³ அரச»தாயØட́ ெச‰Ï "ஒÌ 

அ…தணனŒ‰ È‰னŒைலயØ̇ ைசர…தி┃ க³ைமயாக அÕகிறா̈. 

நł வØÌ́பØனா̇, உ‰ைன» திÌ¿தி¿ப³»தி‡ ெகா̈ 

{ேவ”³மானா̇ வ…½ பா│}" எ‰றா̈{©ன…ைத}. 

 

 இத‰ேபÜ̇, ேசதி நா„³ ம‰னனŒ‰ தா̂, அர”மைனயØ‰ 

அ…த¿Åர»தி̇ இÌ…½ெவளŒேய வ…½, அ…த¿ ெப”¹́ 

(தமய…திẾ), அ…த அ…தணÃ́ இÌ…த இட»தி̆ø வ…தா̈. பØறø, 
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ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ©ேதவைன அைழ»½, அவனŒட́, "இ…த 

அழகானவ̈ யாÌைடய மைனவØ? இவ̈ யாÌைடய மக̈? இ…த 

அழகான க” ெகா”ட ம·ைக, தன½ உறவØன¯கைளẾ, 

கணவைனẾ எ¿ப± இழ…தா̈? இ…த» ½‰ப»தி̇ வ ł̊ …திÌ‡ǿ 

இ…த ம·ைகைய‡ காண நł எ¿ப± வ…தா̂? இைவ அைன»ைதẾ 

நா‰ உ‰னŒட́ வØபரமாக‡ ேக„க வØÌ́Åகிேற‰. ெத̂வ łக அழø 

ெகா”ட இ…த ம·ைகைய¿ ப̆றி உ‰னŒட́ நா‰ ேக„ப½ 

அைன»தி̆ǿ உ”ைமைய¶ ெசா̇" எ‰றா̈. பØறø, ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , இ¿ப± அரச»தாயா̇ ெசா̇ல¿ப„ட அ…தண¯களŒ̇ 

சிற…தவனான ©ேதவ‰, வசதியாக { சிரம́ இ̇லாம̇}  அம¯…½ 

ெகா”³, தமய…தியØ‰ உ”ைமயான வரலா̆ைற¶ ெசா̇ல 

ஆர́பØ»தா‰ {வØத│¿ப நா„³ ம‰ன‰ பıமனா̇ அÃ¿ப¿ப„ட 

அ…தண‰ ©ேதவ‰}".  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

*  அரச»தாயா̇ பணØ‡க¿ப„ட ைசர…திÜ { தமய…தி} , 

அ…தண¯கÓ‡ø அÈ½ பைட‡ǿேபா½ ©ேதவ‰ க”டதாக×́ 

ேவÏ கைதகளŒ̇ ெசா̇ல¿ப³கிற½. 
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நளைன» ேத³́ பணØ ஆர́ப́! - வனப│வ́ பøதி 69 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

அரச» தா̂ ©ேதவனŒடமிÌ…½ தமய…திைய¿ ப̆றிய உ”ைமகைள 

அறித̇; தமய…தியØ‰ ம¶ச»ைத‡ ெகா”³, அவ̈ தன½ சேகாத┃யØ‰ 

மக̈ எ‰பைத அரச»தா̂ அறித̇; தமய…திைய அவள½ ெசா…த 

நா„³‡ø அÃ¿Åத̇; தமய…தியØ‰ வ̆ÅÏ»தலா́ பıம‰ நளைன» ேத± 

அ…தண│கைள மæ”³́ அÃ¿Åத̇… 

 

 
 

 ©ேதவ‰ ெசா‰னா‰, "பıம‰ எ‰ற ெபயÜ̇, அற́ சா¯…½, 

வØத¯¿ப»தி‰ சிற¿Åமி‡க ஆ„சியாளராக ஒÌவ¯ இÌ‡கிறா¯. இ…த 

அÌள¿ப„ட ம·ைக, அவர½ மகளாவா̈. இவ̈ தமய…தி எ‰ற 

ெபயரா̇ பர…½ அறிய¿ப„±Ì‡கிறா̈. வ łரேசன‰ மகÃ́, 

நிஷாத│கைள ஆÓ́ ம‰னÃமான ஒÌவ‰, நள‰ எ‰ற 

ெபயÜ̇ இÌ‡கிறா‰. இ…த அÌள¿ப„ட ம·ைக { தமய…தி} , 

ஞானÈ́, நłதிẾ ெகா”ட அ…த ஏகாதிபதியØ‰ { நளனŒ‰}  

மைனவØயாவா̈. தன½ த́பØயா̇ {Å̋கரனா̇} பகைடயØ̇ 

வ ł̊ »த¿ப„³, நா„ைட இழ…த அ…த ம‰ன‰ {நள‰}, தமய…திÊட‰ 

ேச¯…½ யாÌ́ அறியாம̇ ெச‰ÏவØ„டா‰. நா·க̈ தமய…திைய 

இ…த உலக́ ÈÕவ½́ ேத±‡ ெகா”±Ì‡கிேறா́. கைடசியாக 

இ…த¿ ெப”, உம½ மகனŒ‰ இ̇ல»தி̇ க”³பØ±‡க¿ப„டா̈. 

 

 இவளŒ‰ { தமய…தியØ‰}  அழைக வØ‚ச இ…த உலகி̇ ேவÏ 

எ…த¿ ெப”¹́ கிைடயா½. எ¿ேபா½́ இளைமÊட‰ இÌ‡ǿ 

இ…த ம·ைகயØ‰ {தமய…தியØ‰} ÅÌவ»தி̆ø ம»தியØ̇, 
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தாமைரைய¿ பØரதிபலி‡ǿ ஒÌ அ̆Åதமான ம¶ச́, பØற¿பØ̇ 

இÌ…ேத இÌ‡கிற½. (È‰) நா·க̈ பா¯»தேபா½, ேமக·கÓ‡ø¿ 

பØ‰னா̇ மைற…திÌ‡ǿ ச…திைன¿ ேபால, (È‰ென̆றி) 
¾சியா̇ (Çச¿ப„³) அ½ மைற…திÌ…த½. ெசழி¿ைபẾ, 

ெச̇வ»ைதẾ øறி¿பத̆ø பைட¿பாளனா̇ { பØர́மனா̇}  அ·ேக 

ைவ‡க¿ப„ட øறியıடான அ½, வள¯பØைறயØ‰ Èத̇ நா̈ 

{ பØரதைமய‰Ï}  ேதா‰Ḯ ச…திர‰ ேமக»தா̇ மைற‡க¿ப„ட½ 

ேபால, ேலசாக» தா‰ ெதÜ…த½. உட̇ ¾சியா̇ É±யØÌ…தாÑ́, 

இவள½ அழø மைறயவØ̇ைல. இவ̈ த‰ைன‡ கவனŒ»½‡ 

ெகா̈ளவØ̇ைலெயனŒÃ́, அ½ { ம¶ச́}  இ‰Ã́ ெவளŒ¿பைடயாக 

இÌ…½ த·க́ ேபால மி‰Ãகிற½.  ேதவைதைய¿ ேபா‰ற இ…த¿ 

ெப”ைண { தமய…திைய} , ெவ¿ப»ைத ைவ»ேத ெநÌ¿ைப‡ 

க”³பØ±¿ப½ ேபா̇, இவள½ உÌவ»ைதẾ, அ…த ம¶ச»ைதẾ 

ைவ»ேத நா‰ க”³பØ±»ேத‰" எ‰றா‰ { பØராமண‰ ©ேதவ‰} . 
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 ஓ ம‰னா {Êதி̋±ரா}, ©ேதவனŒ‰ இ…த வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„ட ©ன…ைத, தமய…தியØ‰ ÅÌவ·கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ…த 

ம¶ச»தி̇ ப±…திÌ…த ¾சிைய» ½ைட»தா̈. அத‰பØறø அ½ 

{ அ…த ம¶ச́} , ேமக»தி̇ இÌ…½ ெவளŒ¿ப„³ வான»தி̇ ெதÜẾ 

ச…திரைன¿ ேபால» ெதÜ…த½. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ…த 

ம¶ச»ைத‡ க”ட½́, ©ன…ைதẾ, அரச»தாẾ 

அழ»ெதாட·கி,தமய…திைய வா┃ அைண»தப± சிறி½ ேநர́ 

அைமதியாக நி‰றன¯. க”ணł̄  சி…தி‡ ெகா”±Ì…த அரச»தா̂, 

ெம‰ைமயான வா¯»ைதகளா̇, "இ…த ம¶சைதத ைவ»½, நł என½ 

சேகாதÜயØ‰ மக̈ எ‰பைத அறி…ேத‰. ஓ அழகான ெப”ேண 

{தமய…திேய}, உன½ அ‰ைனẾ நாÃ́, தசா│ண நா„³ 

ஆ„சியாளரான ©தாமனŒ‰ மக̈களாேவா́. அவ̈ ம‰ன│ 

பıமÃ‡ø{வØத│¿ப நா„³ ம‰னÃ‡ø} அளŒ‡க¿ப„டா̈. நா‰ 

வ łரபாø×‡ø‡ {ேசதி நா„³ ம‰னÃ‡ø‡} ெகா³‡க¿ப„ேட‰. 

தசா¯ண நா„±̇ இÌ‡ǿ எ·கள½ த…ைதயØ‰ அர”மைனயØ̇ 

நா‰ உன½ பØற¿ைப‡ க”ேட‰ {அ¿ப±ெய‰றா̇ ேசதி நா„³ 

அரச»தா̂ சி»தியாக இÌ‡ǿ எ‰Ï நிைனகிகேற‰}. ஓ 

அழகானவேள { தமய…தி}  உன‡ø, என½ வ ł³́ உ‰ த…ைதயØ‰ வ ł³ 

ேபா‰றேத. ஓ தமய…தி, இ…த ெச̇வ·க̈ என‡ø எ¿ப±ேயா 

அதேபால»தா‰ உன‡ǿ"  எ‰றா̈. 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இைத‡ ேக„ட½́, தன½ 

அ‰ைனயØ‰ சேகாதÜைய வண·கி, "அறிய¿படாம̇ இÌ…½́, 

நா‰ இ·ேக உ́Èட‰ மகி̊¶சியாகேவ வா̊…ேத‰. என½ 

வØÌ¿ப·க̈ அைன»½́ திÌ¿பØயாக¶ ெச̂ய¿ப„டன. எ‰ைன 

நł·க̈ ந‰றாக¿ பா¯»½‡ ெகா”²¯க̈. நா‰ த·கியØÌ…தவைர 

எ¿ப± மகி̊…ேதேனா அ¿ப±ேய இனŒேமÑ́ ச…ேதகமற இ‰Ã́ 

மகி̊¶சியாக இÌ¿ேப‰. ஆனா̇ தாேய, ெந³நாளாக நா³ கட…½ 

இÌ‡கிேற‰. ஆைகயா̇, (நா‰ ெச̇வத̆ø) என‡ø  நł·க̈ 

உ»தர× வழ·க ேவ”³́ என½ மகÃ́ மகÓ́ என½ 

த…ைதயØ‰ அர”மைனயØ̇ வா̊…½ வÌகிறா¯க̈. த…ைதையẾ 

தாையẾ பØÜ…½, ½யÌட‰ அவ¯க̈ எ¸வாÏ த·க̈ நா„கைள‡ 

கட»½கிறா¯கேளா? என‡ø ஏ̆Åைடயைத நł·க̈ ெச̂ய 

ேவ”³ெம‰றா̇, ேநர·கட»தாம̇, ஒÌ வாகன»ைத ஏ̆பா³ 
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ெச̂Ê·க̈. நா‰ வØத│¿ப»தி̆ø¶ ெச̇ல வØÌ́Åகிேற‰" 

எ‰றா̈. 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இதனா̇ (தமய…தியØ‰) அ‰ைனயØ‰ 

சேகாதÜ { அரச»தா̂} , இதய»தி̇ மகி̊…½, "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  

எ‰றா̈. ஓ பாரத¯களŒ‰ தைலவேன { Êதி̋±ரா} , அ…த அரச»தா̂ 

தன½ மகனŒட́ அÃமதி ெப̆Ï, அதிகமான 

ெம̂‡காவல│கÓடÃ́, Èத̇தரமான ஆைடக̈, பான·க̈ 

ம̆Ḯ உண×́ ெகா³»½, மனŒத│க̈ ©ம‡ǿ ப̇ல‡கி̇ 

அÃ¿பØ ைவ»தா̈. வØைரவாக அவ̈ { தமய…தி}  வØத¯¿ப நா„ைட 

அைட…தா̈. அவள½ உறவØன¯கைள அைனவÌ́ (அவள½ 

வரவா̇) மகி̊…½, அவைள மÜயாைதÊட‰ வரேவ̆றன¯. தன½ 

உறவØன¯கÓ́, பØ̈ைளகÓ́, தன½ ெப̆ேறா¯ இÌவÌ́, 

பணØ¿ெப”க̈ அைனவÌ́ நலமாக இÌ¿பைத‡ க”ட சிற¿Åமி‡க 

தமய…தி, ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ேதவ¯கைளẾ, 

அ…தண¯கைளẾ ேம‰ைமயான ÈைறயØ̇ வழிப„டா̈. தன½ 

மகைள {தமய…திைய‡} க”ட ம‰ன‰ {பıம‰}, மிக×́ மகி̊…½, 

©ேதவÃ‡ø ஆயØர́ ப©‡கைளẾ, பல ெச̇வ·கைளẾ, ஒÌ 

கிராம»ைதẾ ெகா³»தா‰. 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அ…த இரைவ» தன½ த…ைதயØ‰ 

மாளŒைகயØ̇ கழி»½ கைள¿பØ̇ இÌ…½ மæ”ட தமய…தி தன½ 

அ‰ைனயØட́, "ஓ தாேய, உன‡ø உ”ைமைய¶ ெசா̇கிேற‰. 

நா‰ வாழ ேவ”³́ எ‰Ï நł வØÌ́பØனா̇, மனŒத¯களŒ̇ வ łரரான 

நளைர‡ ெகா”³ வர (அ‡கைறÊடÃ́, சிரம́ பாராமÑ́) 

Èய̆சி‡க ேவ”³́"  எ‰றா̈. இ¿ப± தமய…தியா̇ 

ெசா̇ல¿ப„ட வண‡க»தி̆øÜய ராணØ ேசாக»தி̇ ஆ̊…தா̈. 

க”ணłரா̇ øளŒ»த அவளா̇ { ராணØயா̇}  பதி̇ ெசா̇ல 

இயலவØ̇ைல. அவள½ {தமய…தியØ‰} ½ய│நிைலைய‡ க”³, 

அ…த உ̈ அைறகளŒ̇ {அ…த¿Åர»தி̇}  இÌ…தவ│க̈ 

அைனவÌ́ "ஓ" எ‰Ḯ, "ஐேயா" எ‰Ḯ உர‡க அÕதன│. பØறø 

ராணØ பல́ெபாÌ…திய ஏகாதிபதியான பıமனŒட́, "உம½ மக̈ 

தமய…தி, தன½ கணவைன நிைன»½ { அÕ½}  Åல́Åகிறா̈. ஓ 

ம‰னா { பıமேர} , தன½ நாண́ அைன»ைதẾ வØ„³, தன½ 

மனதி̇ இÌ¿பைத அவேள எ‰னŒட́ தł¯மானமாக¶ ெசா‰னா̈. 
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அ…த நłதிமாைன (நளைன), உம½ ம‡க̈ { பணØயா„க̈}  ேதட„³́"  

எ‰றா̈. 

 

 அவளா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ம‰ன‰ { பıம‰}  

அ…தண│களŒட́ "நளைன‡ க”³பØ±‡க தłவØரமாக ÈயÑ·க̈" 

எ‰Ï ெசா̇லி எ̇லா¿Åற·கÓ‡ø அÃ¿பØனா‰. வØத¯¿ப 

ஆ„சியாளனா̇ { நளைன» ேதட}  உ»தரவØட¿ப„ட அ…த 

அ…தண¯க̈, தமய…தியØ‰ È‰ ேதா‰றி, தா·க̈ 

ேம̆ெகா̈ள¿ேபாǿ பயண»ைத‡ øறி»½ அவளŒட́ ெசா̇லின¯. 

அவ¯களŒட́ அ…த பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , "நł·க̈ ெச‰Ï, 

அைன»½ நா³களŒÑ́, அைன»½ சைபகளŒÑ́ "ஓ அ‰Å‡øÜய 

¬தா±ேய, அ¯¿பணØ¿Ǻ அ‰Ǻ ெகா”ட உம½ மைனவØயான 

நா‰ கானக»தி̇ ¾·கி‡ ெகா”±Ì‡ǿேபா½  என½ பாதி 
ஆைடைய ெவ„± எ³»½‡ ெகா”³ எ‰ைன‡ ைகவØ„³ எ·ேக 

ெச‰றł̄ ? அ…த¿ ெப”, உ́மா̇ உ»தரவØட¿ப„டப±ேய உ́ைம 

எதி¯பா¯»½, பாதி ஆைடÊடÃ́, எ┃Ế ½யர»½டÃ́ 

உம‡காக‡ கா»திÌ‡கிறா̈! ஓ ம‰னா {நளேர}, ஓ வ łரேர, 

எ¿ேபா½́ ½யர»½ட‰ அÕ½ ெகா”ேட இÌ‡ǿ அவளŒட́ 

கÌைண ெகா”³ பதிலளŒẾ." எ‰Ï ெசா̇Ñ·க̈. கா̆றி‰ 

½ைணயா̇ ெநÌ¿Å கானக»ைத உ„ெகா”³வØ³́. ஆைகயா̇, 

அவ¯ எ‰ மæ½ பÜதாப́ ெகா̈Ó́ வைகயØ̇ இைதẾ இத̆ø 

ேமÑ́ ெசா̇Ñ·க̈. 

 

 (ேமÑ́) "மைனவØயாக¿ப„டவ̈ எ¿ேபா½́ கணவனா̇ 

பா½கா‡க¿ப„³́, பராமÜ‡க¿ப„³́ இÌ‡க ேவ”³́. கடைமக̈ 

அைன»ைதẾ அறி…½, ந̇லவராக இÌ‡ǿ தா·க̈, ஏ‰ அ…த 

இÌ கடைமகைளẾ { பா½கா»த̇ ம̆Ḯ பராமÜ»த̇ [உண× 

அளŒ»த̇] }  Åற‡கணØ»தł¯? ÅகṌ, ஞானÈ́, ந̇ல பØற¿Ǻ, 

அ‰Ǻ உைடய நł̄  ஏ‰ இ¿ப± அ‰பØ̇லாம̇ நட…½ ெகா”²¯? 

இைவெய̇லா́ என½ ந̆ேபÏக̈ ெதாைல…ததனா̇ நட‡கி‰றன 

எ‰Ï அ‚©கிேற‰"  எ‰Ï ெசா̇Ñ·க̈. இ¿ப± நł·க̈ ேபசி‡ 

ெகா”±Ì‡ǿேபா½, யாராவ½ உ·கÓ‡ø பதிலளŒ»தா̇, அ…த 

மனŒதைர‡ øறி»½ அைன»ைதẾ அறி…½ ெகா̈Ó·க̈. அவ¯ 

யா¯? அவ¯ எ·ø வசி‡கிறா¯? எ‰பைத அறி…½ ெகா̈Ó·க̈. 

மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ { பØராமண¯களŒ̇}  Èத‰ைமயானவ¯கேள, 

இ…த¿ ேப¶ைச‡ேக„³ யா¯ உ·களŒட́ பதி̇ ேபச வØைழகிறாேரா, 
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அவÜ‰ அ…த வா¯»ைதகைள எ‰னŒட́ { என½ கவன»தி̆ø}  

ெகா”³ வாÌ·க̈. நł·க̈ உ¶சÜ‡ǿ வா¯»ைதகைள‡ ேக„ǿ 

யாÌ́, இ½ எ‰னா̇ உ»தரவØட¿ப„ட வா¯»ைதக̈ எ‰ேறா 

அ̇ல½ நł·க̈ எ‰னŒட́ திÌ́ப வÌவ ł̄ க̈ எ‰ேறா அறி…½ 

ெகா̈ளாதவாÏ ேப©·க̈. பதி̇ ெசா̇Ñ́ அவ¯, ெச̇வ…தரா, 

அ̇ல½ ஏைழயா, அ̇ல½ ச‡திய̆றவரா, எ‰Ḯ அறி…½ 

ெகா̈Ó·க̈. உ”ைமயØ̇ அவ¯ øறி»த அ»தைனẾ அறி…½ 

ெகா̈Ó·க̈"  எ‰Ï { அ…த அ…தண¯களŒட́}  ெசா‰னா̈ 

{ தமய…தி} . 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இ¿ப± தமய…தியா̇ உ»தரவØட¿ப„ட 

அ…தண│க̈ அைனவÌ́, ேபரழிவØ̇ சி‡கியØÌ‡ǿ நளைன» 

ேத±, எ̇லா» தி‡øகÓ‡ǿ ெச‰றன│. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

நகர·களŒÑ́, நா³களŒÑ́, கிராம·களŒÑ́, ½றவØக̈ இÌ‡ǿ 

இட·களŒÑ́, இைடய¯க̈ இÌ‡ǿ இட·களŒÑ́ 

{ இைட¶ேசÜகளŒÑ́}  அ…த அ…தண¯க̈ அவைன { நளைன»}  

ேத±ன¯. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , அவ¯க̈ எ·ெக̇லா́ 

ெச‰றா¯கேளா அ·ெக̇லா́ தமய…தி ெசா̇லியப± ெச̂தன¯. 
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"க”ேட‰ நளைன!", எ‰றா‰ ப│ணாத‰. -  

வனப│வ́ பøதி 70 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ப│ணாத‰ எ‰ற அ…தண‰, அேயா»தி ெச‰Ï பாøகைன¶ ச…தி»½¿ 

ேபசியதாக×́, அவ‰ நளனாக இÌ‡க‡œ³́ எ‰Ḯ, தமய…தியØட́ 

வ…½ ெசா̇வ½; ச…ேதக»தி‰ அ±¿பைடயØ̇ தமய…தி ©ேதவைன 

┃½ப│ணனŒ‰ நா„³‡ø அÃ¿பவ½; ©ேதவனŒட́ நள‰ தமய…தி‡கான 

சமாதான»ைத¶ ெசா̇வ½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "பØறø நł”ட கால́ கட…த½́, 

ப│ணாத‰ எ‰ற அ…தண‰ ஒÌவ‰ { வØத¯¿ப}  நகர»தி̆ø» 

திÌ́பØ பıமனŒ‰ மகளŒட́ { தமய…தியØட́} , "ஓ தமய…தி, 
நிஷாத¯களŒ‰ ம‰னனான நளைன» ேத±, அேயா»தி நகÌ‡ø¶ 

ெச‰Ï, ப·கா¬ரனŒ‰ மக‰ {┃½ப│ண‰) È‰ நி‰ேற‰. ஓ 

ெப”களŒ̇ சிற…தவேள, நா‰ உன½ வா¯»ைதகைள அ…த 

அÌள¿ப„ட Ü½ப¯ண‰ È‰னŒைலயØ̇ திÌ́ப¶ ெசா‰ேன‰. 

ஆனா̇, நா‰ திÌ́ப» திÌ́ப அவ̆ைற¶ ெசா‰னாÑ́, அைத‡ 

ேக„ட அ…த மனŒத¯களŒ‰ ஆ„சியாளேனா { Ü½ப¯ணேனா} , அ̇ல½ 

அ·கிÌ…த அரசைவயØனேரா எத̆ǿ பதி̇ ெசா̇லவØ̇ைல. 

பØறø, நா‰ அ…த ஏகாதிபதியா̇ { Ü½ப¯ணனா̇}  அÃ¿ப¿ப„ட 

பØறø, ┃½ப│ணனŒ‰ ேசைவயØ̇ ஈ³ப„±Ì‡ǿ பாøக‰ எ‰ற 

ெபய│ ெகா”ட மனŒத‰ எ‰ைன அ¹கி அைழ»தா‰. 
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 ø„ைட‡ ைககÓட‰, காண¶சகியா» ேதா̆ற́ ெகா”ட 

அ…த பாøக‰, ம‰னனŒ‰ {┃½ப│ணனŒ‰} ேதேரா„±யாக 

இÌ‡கிறா‰. அவ‰ ேவகமாக வ”± ஓ„³வதி̇ 

நிÅணனாக×́, சைமய̆கைலைய ந‰ø அறி…தவனாக×́ 

இÌ‡கிறா‰. அ¿ப±¿ப„டவ‰, அ±‡க± ெபÌÉ¶©வØ„டப±, 

திÌ́ப» திÌ́ப அÕ½, என½ நல»ைத வØசாÜ»½, பØறø 

எ‰னŒட́, "எ‰னதா‰ ½யர»தி̇ வØÕ…தாÑ́, க̆Åைடய 

ம·ைகய¯ த·கைள¿ பா½கா»½‡ ெகா”³ நி¶சய́ ெசா¯‡க»ைத 

அைடவா¯க̈. க̆Åைடய ெப”க̈, அற́சா¯…த நட»ைத எ‰ற 

கவச»½ட‰ த·கள½ வா̊ைவ நட»½வதா̇, அவ¯க̈ த·க̈ 

தைலவ¯களா̇ ைகவØடப„டாÑ́, அத‰ காரணமாக அவ¯க̈ 

{ அவ‰ மæ½}  ேகாப·ெகா̈ள மா„டா¯க̈.  அைன»½ அÌைளẾ 

இழ…½, ½யர»தி̇ É̊கிய பØறேக அவ‰ { நள‰}  அவைள 

{ தமய…திைய‡}  ைகவØ„டதா̇, அவ̈ ேகாப́ ெகா̈ள‡œடா½. 

வா̊வாதர»ைத¿ ெபற Èய‰றேபா½, பறைவகளா̇ ஆைட 

களவாட¿ப„³ ½யர»தி̇ É̊கியவ‰ மæ½ அழø நிைற…த 

அற́சா¯…த ெப” ேகாபமைடய‡œடா½. தா‰ ந‰றாக 

நட»த¿ப„டாÑ́, இ̇ைலெய‰றாÑ́, நா±ழ…½, ெசழி¿ெப̇லா́ 

இழ…½, பசியா̇ ஒ³‡க¿ப„³, ேபÜடÜ̇ É̊கிய தன½ கணவைன 

அ…த இழி…த நிைலயØ̇ க”³́, அ¿ப±¿ப„ட { அற́சா¯…த}  ஒÌ 

மைனவØ, ஒÌேபா½́ த‰ைன‡ { அவÃ‡ெகதிரான}  ேகாப»தி̇ 

ஈ³ப³»தி‡ ெகா̈ள‡œடா½"  எ‰Ï ெசா‰னா‰. அவன½ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட½́, நா‰ வØைர…½ இ·ø வ…½வØ„ேட‰. 

இ¿ேபா½ நł அைன»ைதẾ ேக„³வØ„டா̂. ம‰னÃ‡ø 

{ பıமÌ‡ø}  இ½ øறி»½¶ ெசா̇லிவØ„³, உன‡ø எ½ சÜ எ‰Ï 

ப³கிறேதா அைத¶ ெச̂"  எ‰றா‰ { ப¯ணாத‰} . 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ப¯ணாதனŒ‰ இ¸வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„ட தமய…தி, க”க̈ நிைற…த க”ணłÌட‰ தன½ தாயØட́ 

வ…½, "ஓ தாேய, ம‰ன¯ பıமÜட́, என½ இ…த‡ காÜய́ øறி»½ 

எ½×́ ெதÜய¿ப³»த‡œடா½. உன½ È‰னŒைலயØ̇, நா‰ 

அ…தண¯களŒ̇ சிற…த ©ேதவைன { இ‡காÜய»தி̇}  நியமி‡க¿ 

ேபாகிேற‰. நł என½ ந‰ைமயØ̇ வØÌ¿பÈ̈ளவளாக இÌ…தா̇, 

ம‰ன¯ பıம¯ என½ காÜய»ைத அறியாதவாÏ நட…½ ெகா̈. 

எ‰ைன எ¿ப± என½ ந”ப¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ ெகா”³ வ…½ 
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ேச¯»தாேனா அ¿ப±ேய நளைர‡ ெகா”³ வÌ́ காÜய»தி̆காக, 

உÜய அற́ சா¯…த சட·øகைள¶ ெச̂த பØறø, கால…தா̊»தாம̇ 

©ேதவ‰ அேயா»தியா நகர»தி̆ø¶ ெச̇ல„³́" எ‰றா̈. 

ப¯ணாத‰ கைள¿பØ̇ இÌ…½ மæ”ட½́, வØத¯¿ப»தி‰ இளவரசி 
{ தமய…தி} , அவைன வண·கி, நிைற…த ெச̇வ»ைத‡ ெகா³»½, "ஓ 

அ…தணேர, நள¯ இ·ø வ…த½́, நா‰ உன‡ø இ‰Ã́ அதிகமான 

ெச̇வ»ைத அளŒ¿ேப‰. ஓ மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ { பØராமண¯களŒ̇}  

சிற…தவேன, நா‰ வØைர…½ என½ (ெதாைல…த) தைலவைன மæ„க 

ஏ½வாக, நி¶சய́ யாராÑ́ ெச̂ய È±யாத ெசய̆கÜய 

ேசைவைய என‡காக நł ெச̂திÌ‡கிறா̂"  எ‰றா̈. 

 

 இ¿ப± தமய…தியா̇ ெசா̇ல¿ப„ட உய¯…த மன́ ெகா”ட 

அ…தண‰ { ப¯ணாத‰} , அவÓ‡ø ஆÏத̇ œறி, ஆசீ¯வாத·க̈ 

ெச̂½, தன½ காÜய́ ெவ̆றியைட…தெதன‡ கÌதி தன½ 

இ̇ல»தி̆ø¶ ெச‰றா‰. அவ‰ ெச‰ற பØறø, ½‰ப»தா̇ 

ஒ³‡கப„ட தமய…தி, ஓ Êதி̋±ரா, தன½ தாயØ‰ È‰னŒைலயØ̇ 

©ேதவைன அைழ»½, "ஓ ©ேதவா, பறைவெயன 

ேநராகஅேயா»தியா நகர»தி̆ø¶ ெச‰Ï, ம‰ன‰ ┃½ப│ணனŒட́, 

"பıமனŒ‰ மகளான தமய…தி‡ø ம̆ெறாÌ ©ய́வர́ நட‡க¿ 

ேபாகிற½. அைன»½ ம‰ன¯கÓ́, இளவரச¯கÓ́ அ·ேக 

ெச̇கி‰றன¯. ேநர»ைத‡ கண‡கி„³¿ பா¯»ததி̇, அ…த வØழா 

நாைள நைடெபற¿ ேபாகிற½ எ‰Ï கா”கிேற‰. ஓ எதிÜகைள 

அட‡øபவேர { Ü½ப¯ணா} , உ́மா̇ È±Ế எ‰றா̇, 

கால…தா̊»தாம̇ ெச̇Ñ́. வ łரனான நள‰ உயØÌட‰ 

இÌ‡கிறானா? இ̇ைலயா? எ‰ப½ ெத┃யாததா̇, நாைள ¬┃ய‰ 

உதி»த½́ அவ̈ {தமய…தி}, தன½ இர”டாவ½ கணவைன» 

ேத│…ெத³¿பா̈" எ‰Ï ெசா̇"  எ‰றா̈. ஓ ஏகாதிபதி 
{ Êதி̋±ரா} , அவளா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ©ேதவ‰ 

கிள́பØனா‰. அவ‰ எ‰ன ெசா̇ல { தமய…தியா̇}  

வழிநட»த¿ப„டாேனா, அைத Ü½ப¯ணனŒட́ ெசா‰னா‰. 
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வா│̋ேணயனŒ‰ ச…ேதக́ - வனப│வ́ பøதி 71 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தியØ‰ ©ய́வர»தி̆ø ஒேர நாளŒ̇ ெச̇ல ┃½ப│ண‰ பாøகைன¿ 

பணØ»த½; பாøக‰, வா│̋ேணய‰ ம̆Ḯ ┃½ப│ண‰ ஆகிய ÉவÌ́ 

வØத│¿ப́ ேநா‡கி ேத┃̇ ெச‰ற½; பாøக‰ ேதேரா„³́ திறைன¿ 

பா│»½ இவ‰ நளனாக இÌ¿பாேனா எ‰Ï வா│̋ேணய‰ ச…ேதகி»த½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "©ேதவனŒ‰ வா│»ைதகைள‡ 

ேக„ட ம‰ன‰ ┃½ப│ண‰, பாøகனŒட́ ெம‰ைமயான 

வா¯»ைதகளŒ̇, "ஓ பாøகா { நளேன} , øதிைரகைள¿ பழ‡øவதிÑ́, 

அவ̆ைற வழிநட»½வதிÑ́ நł அதி நிÅணனாக இÌ‡கிறா̂. இ½ 

உன‡ø வØÌ¿பமானா̇, நா‰ தமய…தியØ‰ ©ய́வர»தி̆ø ஒேர 

நாளŒ̇ ெச̇ல வØÌ́Åகிேற‰" எ‰றா‰. ஓ ø…தியØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா} , இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட நள‰, தன½ இதய́ 

ெவ±»½வØ³வ½ ேபா‰ற ½யர»தி̇ ஆ̊…தா‰. அ…த உய¯…த 

ஆ‰மா ெகா”ட ம‰ன‰ ½‰ப»தா̇ எÜ…தா‰. அவ‰ 

தன‡ø̈ேளேய, "½‰ப»தா̇ øÌடாகிேய தமய…தி இ¿ப±¶ 

ெச̂கிறாேளா! அ̇ல½ இ…த அ̆Åதமான» தி„ட»ைத அவ̈ 

{தமய…தி} எ‰ ெபாÌ„³ உÌவா‡கியØÌ‡கிறாேளா! 
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 ஐேயா, Å»திய̆ற என½ பாவ»தா̇ ஏமா̆ற¿ப„ட 

வØத¯¿ப»தி‰ அ¿பாவØ இளவரசி { தமய…தி}  ெச̂Ế இ…த¶ ெசய̇ 

ெகாµரமாக இÌ‡கிறேத. இ…த உலக»தி̇ ெப”களŒ‰ இய̇Å 

நிைலய̆றதாகேவ காண¿ப³கிற½. என½ ø̆றÈ́ ெப┃ய½தா‰; 

அ̇ல½ என½ பØÜவா̇ ½யரைட…ததா̇ எ‰ைன ெவÏ»½ 

இ¿ப±¶ ெச̂கிறாேளா. உ”ைமயØ̇, அ…த‡ ெகா±யØைட ெகா”ட 

ெப” { தமய…தி} , எ‰னா̇ ½‰ப»½‡ǿ ந́பØ‡ைகயØ‰ைம‡ǿ 

ஆளாகியØÌ…தாÑ́, நி¶சயமாக இ¸வைக ெசயைல¶ ெச̂ய‡ 

œ±யவ̈ அ̇ல. அ½×́ øறி¿பாக (எ‰Éலமாக) øழ…ைதக̈ 

இÌ‡ǿேபா½ அ¿ப±¶ ெச̂ய மா„டா̈. இÌ¿பØÃ́, இ½ 

உ”ைமயா? ெபா̂யா? எ‰Ï நா‰ அ·ேக ெச‰Ï உÏதி ெச̂த 

பØறø அறி…½ ெகா̈ேவ‰. ஆைகயா̇, நா‰ 

┃½ப│ண‰கா┃ய»ைதẾ ம̆Ḯ என½ கா┃ய»ைதẾ { ஒேர 

நாளŒ̇ வØத¯¿ப́ ெச̇வ½ எ‰ற Ü½ப¯ண‰ காÜய»ைதẾ என½ 

மைனவØைய‡ கா”ப½ எ‰ற என½ காÜய»ைதẾ}  சாதி¿ேப‰" 

எ‰Ï நிைன»½‡ ெகா”டா‰. 

 

 இ¿ப± மன½‡ø̈ தł¯மானŒ»½‡ ெகா”ட பாøக‰ { நள‰} , 

இதய»தி̇ ½யர»½ட‰ ம‰ன‰ Ü½ப¯ணனŒட́ கர·க̈ œ¿பØ, "ஓ 

ஏகாதிபதி, நா‰ உம‡ø அ±பணØகிேற‰. ஓ மனŒத│களŒ̇ Åலிேய, 

ஓ ம‰னா {┃½ப│ணேர} நா‰ வØத│¿ப நகர»தி̆ø ஒேர நாளŒ̇ 

ெச̇ேவ‰" எ‰றா‰. பØறø ஓ ஏகாதிபதி {Êதி̋±ரா}, ம‰ன‰ 

ப·கா¬ரனŒ‰ மகனŒ‰ {┃½ப│ணனŒ‰}க„டைளயØ‰ ேப┃̇ 

பாøக‰ {நள‰} ெகா„±Ñ‡ø¶ { øதிைர லாய»தி̆ø¶}  ெச‰Ï 

øதிைரகைள¿ பÜேசாதி»தா‰. வØைர…½ ெச̂ÊமாÏ Ü½ப¯ணனா̇ 

திÌ́ப» திÌ́ப¶ ெசா̇ல¿ப„ட பாøக‰ { நள‰} , தłவØர 

ஆரா̂¶சி‡ǿ, கவனமான ேயாசைன‡ǿ பØ‰ன¯, சைத¿ப̆ற̆Ï 

ெமலி…திÌ…½́, வலிைமÊைடய½́, நł”ட பயண»½‡ø 

தøதியான½́, உய¯…த இன́ ம̆Ḯ ப”Åகளா̇ 

பல́வா̂…த½́, அம·களமான øறிகள̆ற½́, அகலமான 

நாசிகÓ́, வ ł·கிய க‰ன·கÓ́, È± சா¯…த ப»½ ©ழிகளா̇ 

øைறகள̆ற½́, சி…½ நா„±̇ பØற…த½́, கா̆ைற¿ ேபா‰ற 

ேவக́ ெகா”ட½மான சில øதிைரகைள» ேத│…ெத³»தா‰. 

 

 அ…த‡ øதிைரகைள‡ க”ட ம‰ன‰ { Ü½ப¯ணனŒ‰}  சிறி½ 

ேகாப́ ெகா”³, "நł ெச̂ய வØÌ́பØய இ…த‡ காÜய́ எ‰ன? நł 
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எ·கைள‡ ேகலி ெச̂ய‡œடா½. பல»திÑ́ É¶சிÑ́ 

பலவ łனமான இ…த என½ øதிைரக̈ எ¿ப± ந́ைம¶ ©ம…½ 

ெச̇Ñ́? இவ̆றி‰ உதவØைய‡ ெகா”³ இ…த ெந³́பாைதயØ̇ 

எ¿ப±¶ ெச̇ல È±Ế?"  எ‰Ï ேக„டா‰. அத̆ø பாøக‰ 

{ நள‰} , "இ…த‡ øதிைரக̈ ஒ¸ெவா‰Ḯ தன½ ெந̆றியØ̇ ஒÌ 

©ழிẾ, ெந̆றி¿ெபா„±̇ இர”³́, இÌ ப‡க உடலிÑ́ நா‰ǿ, 

மா¯பØ̇ ஒ‰Ḯ, È½கி̇ ஒ‰Ḯ என ©ழிகைள‡ 

ெகா”±Ì‡கி‰றன. ச…ேதகமற, இ…த¿ ÅரவØகளா̇ வØத¯¿ப 

நா„±̆ø¶ ெச̇ல È±Ế. ஓ ம‰னா { Ü½ப¯ணேர} , நł¯ 

ம̆றைவகைள» ேத¯…ெத³‡க வØÌ́பØனா̇, அவ̆ைற‡ øறி»½‡ 

கா„³́, அ…த¿ ÅரவØகைள நா‰ உம‡காக வØர„± ஓ„³கிேற‰"  

எ‰றா‰. பØறø வØைடெகா³»த Ü½ப¯ண‰, "ஓ பாøகா, நł 
øதிைரகைள¿ ப̆றிய அறிவØயைல அறி…தவ‰. நł அவ̆றி̇ 

(அவ̆ைற வழிநட»½வதிÑ́) நிÅணனாக இÌ‡கிறா̂. எைவ 

தøதிÊைடயைவ எ‰Ï நł நிைன‡கிறாேயா அவ̆ைற 

வØைரவாக வØர„³" எ‰றா‰. 

 

 அத‰ பØறø திற‰ வா̂…த நள‰ ேதÜ̇, அதிேவகமாக¶ 

ெச̇Ñ́ நா‰ø அ̆Åதமான உய¯சாதி‡ øதிைரகைள¿ Ç„±னா‰. 

øதிைரக̈ Ç„ட¿ப„ட½́, ம‰ன‰ {┃½ப│ண‰} ேநர»ைத‡ 

கட»தாம̇ அ…த» ேத┃̇ ஏறினா‰. அ¿ேபா½ அ…த¶ சிற…த 

øதிைரக̈ Èழ·கா̇ மட‡கி ÇமியØ̇ வØÕ…தன. பØறø, ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அ…த மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயான ம‰ன‰ 

நள‰, ச‡திẾ பலÈ́ ெகா”ட அ…த‡ øதிைரகைள» 

ேத̆றினா‰. பØறø க±வாள»ைத இÕ»½ அவ̆ைற எÕ¿பØ, 
ேதேரா„±யான வா¯̋ேணயைனẾ ேதÜ̇ அம¯»தி, மிø…த 

ேவக»தி̇ ெச̇ல ஆய»தமானா‰. அ…த øதிைரகளŒ̇ சிற…தைவ, 

பாøகனா̇ {நள‰} ¾”ட¿ப„³, வாகன»தி̇ இÌ¿பவ│‡ள 

ஆ¶ச┃ய́ அைடẾ வைகயØ̇ வான»தி̇ எÕ…தன. 

 

 கா̆றி‰ ேவக»ைத‡ ெகாைடயாக‡ ெகா”³ அ…த ேதைர 

இÕ»½¶ ெச‰ற அ‡øதிைரகைள‡ க”³, அÌ̈நிைற…த 

அேயா»தியா ம‰ன‰ {┃½ப│ண‰} மிø…த ஆ¶ச┃ய́ 

ெகா”டா‰. ேத¯¶ச‡கர·களŒ‰ ஒலிையẾ, øதிைரகளŒ‰ 

நி¯வாக»ைதẾ க”ட வா¯̋ேணய‰, øதிைரகைள 

வழிநட»½வதி̇ பாøகனŒ‰ { நளனŒ‰}  திறைமைய‡ øறி»½¶ 
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சி…தி»தா‰. அவ‰ { வா¯̋ேணய‰}  தன‡ø̈, "இவ‰, ேதவ¯க̈ 

தைலவனŒ‰ { இ…திரனŒ‰}  ேதேரா„±யான மாதலியா? அேத 

அ̆Åதமான øறிகைள நா‰ இ…த வ łர‰ பாøகனŒட́ கா”கிேற‰. 

அ̇ல½ அழகான மனŒத உடைல அைட…தவÃ́, ÅரவØகளŒ‰ 

அறிவØயைல அறி…தவÃமான சாலிேஹா»ரேனா {øதிைர 

சா̨திர́ எ‰கிற அ̨வசா̨திர́ இய̆றிய ÈனŒவேர 

சாலிேஹா»ர│ எ‰Ï அறிகிேறா́}. அ̇ல½ எதிÜகளŒ‰ நகர»ைத 

அழி‡ǿ ம‰ன‰ நள¯தா‰ இ·ø வ…½வØ„டாரா? அ̇ல½ அ…த 

நள¯ அறி…த அறிவØயைல இ…த பாøகÃ́ அறி…திÌ‡கிறானா? 

நளÌ‡ø இைணயான அறிைவ இ…த பாøக‰ ெப̆றிÌ¿பைத நா‰ 

கா”கிேறேன. 

 

 ேமÑ́ பாøகÃ‡ǿ நளÌ‡ǿ ஒேர வய½ தா‰ இÌ‡ǿ. 

ேமÑ́, இவ‰ ெபÌ́ பரா‡கிர́ ெகா”ட நளனாக 

இ̇லாவØ„டாÑ́, அவÌ‡ø இைணயான அறி× ெகா”டவேன. 

இÌ¿பØÃ́, ½ரதி¯̋ட கால»தி̇ சிற¿Åமி‡க மனŒத¯க̈œட 

சா»திர·களŒ‰ வØதிகÓ‡ø மா̆ÏÌவØ̇ உல×வா¯க̈. இ…த 

மனŒதனŒ‰ பா¯‡க¶ சகியாத ேதா̆ற»தி̇ என½ எ”ண́ மாற» 

ேதைவயØ̇ைல; நள‰ œட தன½ தனŒ¿ப„ட øண·கைள அழி»½‡ 

ெகா”டா¯. வயைத¿ ெபாÌ»தவைர இவ‰ நளÌ‡ø¶ சமமாகேவ 

இÌ‡கிறா‰. இÌ¿பØÃ́ ேதா̆ற»தி̇ வØ»தியாச́ இÌ‡கிற½. 

பாøகÃ́ {நளÃ́} அைன»½ சாதைனகÓ‡ǿ 

ெசா…த‡காரனாக இÌ‡கிறா‰. அைகயா̇, இவைன நள│ எ‰ேற 

நிைன‡கிேற‰" எ‰Ï நிைன»½‡ ெகா”டா‰. 

 

 ஓ பல́ வா̂…த ஏகாதிபதிேய { Êதி̋±ரா} , இ¿ப± நł”ட 

ேநர́ தன½ மனதி̇ சி…தி»த, நłதிமானான நளனŒ‰ (È‰னா̈) 

ேதேரா„±யான வா│̋ேணய‰, இ¿ப±ேய சி…தைனயØ̇ 

ஆ̊…தா‰. ேமÑ́, ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயான Ü½ப¯ண‰, 

øதிைர¶சவாÜ அறிவØயலி̇ பாøகனŒ‰ திறைமைய‡ க”³, தன½ 

ேதேரா„±யான வா¯̋ேணயÃட‰ ேச¯…½ ெபÌ́ மகி̊¶சிைய 

அÃபவØ»தா‰. ேமÑ́ பாøகனŒ‰ திறைனẾ, தłவØர»ைதẾ, 

க±வாள»ைத¿ பØ±‡ǿ ÈைறையẾ நிைன»த ம‰ன‰ 

{ Ü½ப¯ண‰}  ெபÌ́ மகி̊¶சியைட…தா‰. 
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நளைன வØ„³ ெவளŒேயறிய கலி! - வனப│வ́ பøதி 72 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ேவகமாக நள‰ ேதைர ஓ„±¶ ெச‰ற ேபா½, ┃½ப│ணனŒ‰ ேமலாைட 

வØÕவ½; நள‰ ┃½ப│ணைன அ́ேமலாைடைய எ³‡க அÃமதியாத½; 

┃½ப│ண‰ தன½ திறைமைய¶ ெசா̇வ½; நள‰ ந́பாத½; ┃½ப│ண‰ 

தா‰றி மர»தி‰ இைலகைளẾ கனŒகைளẾ எ”ணØ¶ ெசா̇வ½; நள‰ 

அைத ந́பா½ எ”ணØ உ”ைம க”டறி…½ அதிசயØ¿ப½; நள‰ 

┃½ப│ணனŒட́ இÌ…½ பகைடயØ‰ ரகசிய»ைத அறிவ½; கலி நளைன 

வØ„³ அகÑவ½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "வான»தி̇ பற…½ ெச̇Ñ́ 

பறைவைய¿ ேபால நள‰ வØைரவாக ஆÏகைளẾ, 

மைலகைளẾ, கானக·கைளẾ, தடாக·கைளẾ கட…½ 

ெச‰றா‰. அ¿ப± அவ‰ { நள‰}  ெச‰Ï ெகா”±Ì‡ǿேபா½, 

எதிÜகளŒ‰ நகர·கைள‡ ைக¿ப̆Ḯ ப·கா¬ரனŒ‰ மகன½ 

{┃½ப│ணனŒ‰} ேமலாைட தைரயØ̇ வØÕ…த½. அ¿ப± அவனŒ‰ 

{ Ü½ப¯ணனŒ‰}  ேமலாைட வØÕ…த½́, அ…த உய¯…த மன́ 

ெகா”ட ஏகாதிபதி ேநர»ைத‡ கட»தாம̇ உடேனேய நளனŒட́, 

"நா‰ அைத { வØÕ…த ேமலாைடைய}  எ³»½‡ ெகா̈ள 

வØÌ́Åகிேற‰. ஓ ஆ̊…த Å»திœ¯ைம ெகா”டவேன { பாøகேன-

நளேன} , மிø…த ேவக»தி̇ ெச‰Ï ெகா”±Ì‡ǿ இ…த‡ 

øதிைரகைள நிÏ»½. நா‰ வா¯̋ேணயைன‡ ெகா”³ அ…த 

ஆைடைய எ³»½ வர¶ ெச̂கிேற‰"  எ‰றா‰. 
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 அத̆ø நள‰ அவனŒட́ { Ü½ப¯ணனŒட́} , அ…த ஆைட 

ெவø¾ர»தி̇ வØÕ…½ கிட‡கிற½. நா́ ஒÌ ேயாஜைன ¾ர́ 

{எ„³ ைம̇க̈ அ̇ல½ 13 கிேலாமæ„ட│க̈} கட…½ 

வ…½வØ„ேடா́. ஆைகயா̇ அைத ந́மா̇ மæ„ெட³‡க È±யா½"  

எ‰றா‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா}  நள‰ இ¿ப±¶ ெசா‰ன½́, அ…த 

ப·கா¬ரனŒ‰ மக‰ { Ü½ப¯ண‰} , அ‡கானக»தி̇ கனŒக̈ நிைற…த 

தா‰றி Vi bhi t aka t ree{   = தா‰றி மர́}  மர»ைத‡ க”டா‰. அ…த 

மர»ைத‡ க”ட½́ அ́ம‰ன‰ பாøகனŒட́ வØைரவாக, "ஓ 

ேதேரா„±ேய, கண‡கீ„±̇ { எ”ணØ‡ைக அறிவØ̇) என½ உய¯…த 

திறைமைய¿ பா¯. எ̇லா மனŒத¯கÓ́ அைன»ைதẾ 

அறி…½வØ³வதி̇ைல. அைன»½ அறிவØயலிÑ́ நிÅண»½வ́ 

வா̂…த எவÌ́ கிைடயா½. ஓ பாøகா, ஞான́ ÈÕவ½́ 

{ உலக»தி‰ ெமா»த ஞான»ைதẾ}  ஒேர மனŒதனŒட́ 

காண¿ப³வதி̇ைல.  இ…த மர»தி̇ இÌ‡ǿ இைலகÓ́ 

கனŒகைளẾ வØட, தைரயØ̇ உதி¯…½ கிட‡ǿ அ…த மர»தி‰ 

இைலகÓ́ கனŒகÓ́ Á̆றி ஒÌ எ”ணØ‡ைக அதிகமாக 

இÌ‡கிற½ { இைலகளŒ̇ ÁḮ, கனŒகளŒ̇ ஒ‰Ḯ அதிக́ 

எ‰Ḯ கைதகளŒ̇ ேக„±Ì‡கிேற‰} . அ…த மர»தி‰ இÌ 

கிைளகளŒ̇ ஐ́ப½ ல„ச́ (5 million} இைலகÓ́, இர”டாயØர»½ 

ெதா”¼̆Ï ஐ…½ கனŒகÓ́ இÌ‡கி‰றன. ேவ”³மானா̇ 

இ…த இÌ கிைளகைளẾ ம̆ற கிைளகைளẾ ஆரா̂…½ பா│" 

எ‰றா‰. 

 

 அத̆ø நள‰ ேதைர நிÏ»தி அ́ம‰னனŒட́, "ஓ எதிÜகைள 

ந©‡øபவேர { Ü½ப¯ணேர} , என½ அறி×‡ø எ„டாத ஒÌ 

காÜய»ைத¶ ெசா̇லி, நłேர உ́ைம¿ Åக̊…½ ெகா̈கிறł̄ . ஆனா̇, 

ஓ ஏகாதிபதி, அ…த» தா‰றி மர»ைத ெவ„± நா‰ என½ 

Åல‰களா̇ கிைட‡ǿ சா„சிகைள‡ ெகா”³ { எ”ணØ¿ பா¯»½}  

அைத உÏதி ெச̂ேவ‰. ஓ ம‰னா,  அ¿ப± உ”ைமயØேலேய நா‰ 

எ”ணØ¿ பா¯»தா̇ அ½ ஊக·களŒ‰ப± இÌ‡கா½ { உ”ைமயாக‡ 

œட இÌ‡கலா́} . ஆைகயா̇, உம½ È‰னŒைலயØேலேய, ஓ 

ஏகாதிபதி { Ü½ப¯ணேர} , நா‰ இ…த தா‰றிைய ெவ„³ேவ‰. அ½ 

{ நł¯ ெசா‰ன½ ேபால¶}  சÜயாக இÌ‡øமா இÌ‡காதா எ‰Ï 

என‡ø» ெதÜயா½. ஓ மனŒத¯களŒ‰ ஆ„சியாளேர { Ü½ப¯ணேர} , 

உம½ È‰னŒைலயØேலேய நா‰ அத‰ கனŒகைளẾ 
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இைலகைளẾ எ”¹ேவ‰. அ½வைர வா¯̋ேணய‰ இ…த‡ 

øதிைரகளŒ‰ க±வாள»ைத¶ சிறி½ ேநர́ பØ±‡க„³́"  எ‰றா‰ 

{ பாøகனாக இÌ‡ǿ நள‰} . 

 

 அ…த» ேதேரா„±யØட́ { பாøக‰ எ‰ற நளனŒட́}  

அ́ம‰ன‰ { Ü½ப¯ண‰} , "வØைரயமா‡øவத̆ø ேநர́ இ̇ைல"  

எ‰றா‰. ஆனா̇ பாøக‰ பணØ×ட‰, "சிறி½ ேநர́ 

கா»திÌ‡க×́. நł¯ அவசர»தி̇ இÌ‡கிறł̄  எனŒ̇, வா¯̋ேணயைன 

ேதேரா„±யாக‡ ெகா”³ ெச̇Ñ́. சாைல ேநராக×́ சமமாக×ேம 

இÌ‡கிற½"  எ‰றா‰. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன {Êதி̋±ரா}, 

இத̆ø பாøகைன¶ சமாதான¿ப³»த Ü½ப¯ண‰, "ஓ பாøகா, நłேய 

ஒேர ேதேரா„±, உன‡ø இைணயானவ‰ இ…த உலக»தி̇ 

இ̇ைல. ேமÑ́, நł øதிைரகளŒ‰ மரÅகைள அறி…திÌ‡கிறா̂. 

நா‰ வØத¯¿ப»தி̆ø¶ ெச̇வ½ உன½ உதவØயØ‰ Éல́தா‰ 

ஆǿ எ‰Ï நிைன‡கிேற‰. நா‰ எ‰ைன உன½ கர·களŒ̇ 

ஒ¿Å‡ ெகா³‡கிேற‰. நł என‡ø எ…த» தைடையẾ ஏ̆ப³»½வ½ 

உன‡ø» தகா½. ேமÑ́, ஓ பாøகா, நł இ‰ேற எ‰ைன 

வØத│¿ப»தி̆ø அைழ»½¶ ெச‰Ï, அ·ø ¬┃ய உதய»ைத‡ 

காண¶ ெச̂தாயானா̇, நł வØÌ́Ǻ எைதẾ நா‰ உன‡ø‡ 

ெகா³¿ேப‰" எ‰றா‰ {அேயா»தி ம‰ன‰ ┃½ப│ண‰}. 

 

 அத̆ø பாøக‰, "நா‰ உம½ வா¯»ைதகைள ஏ̆கிேற‰. 

இ…த» தா‰றிைய (அ…த மர»தி‰ இைலகைளẾ கனŒகைளẾ}  

எ”ணØ È±»த½́, வØத¯¿ப»தி̆ø È‰ேனÏேவ‰"  எ‰Ï பதி̇ 

ெசா‰னா‰. பØறø அ…த ம‰ன‰ { Ü½ப¯ண‰} , அவனŒட́ 

{ நளனŒட́}  தய‡க»½ட‰, "எ”ணØ¿பா¯. இ…த‡ கிைளயØ‰ 

பøதியØ̇ இÌ‡ǿ இைலகைளẾ கனŒகைளẾ எ”ணØய½́, நł 
என½ உÏதிைய { எ”ணØ‡ைகைய}  ஏ̆Ï திÌ¿தியைடவா̂"  

எ‰றா‰. அத‰பØறø பாøக‰ {நள‰} வØைரவாக» ேத┃̇ இÌ…½ 

இற·கி அ…த மர»ைத¶ சா̂»தா‰. அ¿ப± எ”ணØ È±»த½́ 

கனŒகளŒ‰ எ”ணØ‡ைக, அ́ம‰ன‰ ெசா‰ன½ ேபால¶ ச┃யாக 

இÌ¿பைத அறி…½ ஆ¶ச┃யமைட…½, "ஓ ஏகாதிபதி, இ…த உம½ 

ச‡தி அ̆Åதமான½. ஓ இளவரசேர, நł│ எைத‡ ெகா”³ இைத 

உÏதி ெச̂தłேரா அ…த‡ கைலைய அறிய வØÌ́Åகிேற‰" எ‰Ï 

ேக„டா‰  {பாøக‰ எ‰ற நள‰}. 
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 வØைரவாக¶ ெச̇ல நிைன»த ம‰ன‰ { Ü½ப¯ண‰}  

பாøகனŒட́ { நளனŒட́} , "எ”ணØ‡ைகயØ̇ உ̈ள நிÅண»½வ»ைத¿ 

ேபால நா‰ பகைடயØÑ́ நிÅண‰ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈" 

எ‰றா‰. அத̆ø பாøக‰ { நள‰} , "ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, 

இ…த அறிைவ என‡ø‡ ெகா³́. பதிÑ‡ø øதிைரகளŒ‰ 

அறிைவ நா‰ உம‡ø‡ ெகா³‡கிேற‰" எ‰றா‰. பாøகனŒ‰ 

ந̇ெல”ண»தி̇ இÌ‡ǿ È‡கிய»½வ»ைத‡ கÌதிய ம‰ன‰ 

Ü½ப¯ண‰, { அ…த» ேதேரா„± ெகா”±Ì…த) øதிைரகளŒ‰ மரÅ 

ஞான»தி̇ இÌ…த மய‡க»தா̇, "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰றா‰. 

"உ‰னா̇ பÜ…½ைர‡க¿ப„ட ப±, நł பகைட அறிவØயைல எ‰னŒட́ 

இÌ…½ ெப̆Ï‡ ெகா̈. ஓ பாøகா, நா‰ ெபற ேவ”±ய øதிைர 

அறிவØயைல‡ øறி»½ நł ெசா‰னதி̇ உÏதிேயா³ இÌ"  எ‰Ï 

ெசா‰னா‰. இ¿ப±¶ ெசா‰ன ┃½ப│ண‰, நளÃ‡ø அ…த 

அறிைவ¿ {நள‰ வØÌ́பØய பகைட அறிவØயைல} ேபாதி»தா‰. 

நள‰ பகைட அறிவØயைல‡ க̆Ï‡ ெகா”ட½́, அவன½ 

உடலி̇ இÌ…½ {பா́Å} கா│‡ேகாடகனŒ‰ க³́ வØஷ»ைத‡ 

க‡கி‡ ெகா”³, கலி {கலி Êக́} ெவளŒேயறினா‰. 

 

 பØறø, (தமய…தியØ‰ சாப»தா̇) பாதி‡க¿ப„ட கலி (நளனŒ‰ 

உடலி̇ இÌ…½) ெவளŒேயறியேபா½, அ…த¶ சாப»தி‰ ெநÌ¿Ǻ 

கலிைய வØ„ட½. உ”ைமயØ̇, ெந³·கால́ கலியா̇ 

பாதி‡க¿ப„ட ம‰ன‰ { நள‰}   கீழான உடைல¿ ெப̆றிÌ…தா‰. 

இதனா̇ நிஷாத│களŒ‰ ஆ„சியாளனான அ…த‡ கலா [Kala = கலா 

(அ) கால‰] {நள‰}, ேகாப»தி̇ கலிைய¶ சபØ‡க 

எ”ணØனா‰,ஆனா̇ அத̆ø̈ பய…½ ேபான கலி, 
ந³‡க»½டÃ́, œ¿பØ கர·கÓடÃ́, "ஓ ம‰னா { நளா} ,  உன½ 

ேகாப»ைத‡ க„³¿ப³»½. உன‡ø நா‰ சிற¿ைப» { Åகைழ»}  

தÌேவ‰. இ…திரேசனŒ‰ தா̂ {தமய…தி}, நł அவைள‡ 

ைகவØ„டேபாேத, எ‰ைன‡ ேகாப»தி̇ சபØ»½வØ„டா̈. 

அ¿ேபாதிÌ…½ உன‡ø̈ இÌ…½ நா‰ ½‰ப»ைத அÃபவØ»½ 

வÌகிேற‰. ஓ ெபÌ́ பல́ வா̂…த ஏகாதிபதிேய, ஓ வ ł̊ »த¿பட 

È±யாதவேன, நா‰ தினÈ́ இர×́ பகÑ́ அ…த பா́ÅகளŒ‰ 

இளவரச‰ { கா¯‡ேகாடக‰}  வØஷ»தா̇ எÜ…½ வÌகிேற‰. நா‰ 

உன½ பா½கா¿ைப‡ ேகாÌகிேற‰. பய…½ ேபா̂, உன½ 

பா½கா¿ைப‡ ேகாÌ́ எ‰ைன நł சபØ‡காம̇ இÌ…தா̇, உன½ 
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கைதைய‡ {நளனŒ‰ கைதைய‡} கவன»½ட‰ உைர‡ǿ 

மனŒத│க̈, எ‰ைன‡ øறி»த{கலியØ‰-கலிகால»தி‰} பய»தி̇ 

இÌ…½ நி¶சய́ வØ³ப³வா│க̈ {மனŒத│கÓ‡ø} எ‰ைன‡ 

{கலிகால»ைத‡} øறி»த பய́ உ”டாகா½}" எ‰றா‰ {கலி எ‰ற 

கலிகால́}. 

 

 இ¿ப± கலியா̇ ெசா̇ல¿ப„ட ம‰ன‰ நள‰, தன½ 

ேகாப»ைத அட‡கி‡ ெகா”டா‰. இ¿ப± பய…½ேபாயØÌ…த கலி 
வØைரவாக அ…த» தா‰றி மர»½‡ø̈ Àைழ…தா‰. கலி அ…த 

ைநஷாதÃட‰ ேபசி‡ ெகா”±Ì…த ேபா½, ம̆றவ¯களŒ‰ 

பா¯ைவ‡ø ெதÜயாதவாÏ { த‰ைன மைற»½ அÍபமாக}  

இÌ…தா‰. தன½ பாதி¿ÅகளŒ̇ இÌ…½ வØ³ப„³, மர»தி‰ 

கனŒகைள எ”ணØ È±»திÌ…த அ́ம‰ன‰ { நள‰} , ெபÌ́ 

மகி̊¶சியØ̇ É̊கி, உய¯…த ச‡திைய அைட…½, அ…த» ேதÜ̇ ஏறி, 
øதிைரகைள வØைரவாக¶ ெசÑ»தி, ெபÌ́ ச‡திÊட‰ 

È‰ேனறினா‰. கலியØ‰ ெதா³தலா̇, அ…த» தா‰றி மர́, 

அ…ேநர»திலிÌ…ேத {மனதி│களா̇} வØல‡க¿ப„ட மரமான½. 

 

 மகி̊¶சி நிைற…த இதய»½ட‰ நள‰ அ…த øதிைரகளŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ̆ைற வØைர×¿ப³»தினா‰. அைவ சிறøக̈ 

ெகா”ட உயØÜன·கைள¿ ேபால மæ”³́ கா̆றி̇ ஏறிய½. நள‰ 

ெச‰ற பØறø, கலிẾ தன½ வசி¿பØட»தி̆ø» திÌ́பØனா‰. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரா} , கலியா̇ ைகவØட¿ப„ட அ…த ÇமியØ‰ 

தைலவனா‰ ம‰ன‰ நள‰, தன½ ெசா…த உÌவ»ைத 

ஏ̆கவØ̇ைலெய‰றாÑ́ அ…த¿ ேப┃ட┃̇ இÌ…½ 

வØ³ப„டா‰. 
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(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

மாைல¿ெபாÕதிேலேய நள‰ ேதைர வØத│¿ப நா„±̆ø‡ ெகா”³ 

வÌவ½; அ…த» ேதெராலியா̇ அ·கிÌ…த வØல·øக̈ œட நள‰ 

வ…½வØ„டானா எ‰Ï øழ́Åவ½; தமய…திẾ நள‰ வ…½வØ„டா‰ 

எ‰Ï ந́Åவ½; பØ‰Å நள‰ இ̇லாதைத‡ க”³ வÌ…தி ஒÌ ெப” 

¾½வைர நளைன» ேத± அÃ¿Åவ½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "கல·க±‡க È±யாத வ łர́ 

ெகா”ட ┃½ப│ண‰ மாைல¿ெபாÕதி̇ வØத│¿ப நகர»தி̆ø 

வ…½ ேச│…த½́, அ…நகர»½ ம‡க̈ ம‰ன‰ பıமனŒட́ 

{ Ü½ப¯ண‰ வ…த இ¶ெச̂திைய}  அறிவØ»தா¯க̈. பıமனŒ‰ 

அைழ¿பØ‰ ேபÜ̇ அ…த { அேயா»தி நகர}  ம‰ன‰, தன½ 

ேதெராலியா̇ அ±வான»ைதẾ, { பØரப‚ச»தி‰}  ப»½ Å̈ளŒக̈ 

அைன»ைதẾ நிைற»½, ø”±ன́ {வØத│¿ப»தி‰ தைலநகர́} 

எ‰ற அ…த நகர»தி̆ø̈ Àைழ…தா‰. அ…த நகர»தி̇ 

{ ø”±ன»தி̇}  இÌ…த நளனŒ‰ øதிைரக̈, அ…த¶ ச»த»ைத‡ 

ேக„³, நள‰ இ·கிÌ…த ேபா½ எ¿ப± மகி̊…தனேவா அ¿ப± 

மகி̊…தன. 

 

 க¯ஜைனÊட‰ வÌ́ மைழ‡கால ேமக́ ேபால, நள‰ வØர„± 

வ…த அ…த» ேத┃‰ ஒலிைய தமய…திẾ ேக„டா̈. பıமÃ́, 
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(நளனŒ‰) øதிைரகÓ́, È‰ெபாÌ கால»தி̇ நள‰ இ·கிÌ…த 

ேபா½ ேக„ட½ ேபாலேவ அ…த» ேதெராலிைய‡ ேக„டன│. 

மா±யØ̇ இÌ…த மயØ̇கÓ́, ெகா„±̇களŒ̇ இÌ…த 

யாைனகÓ́, øதிைரகÓ́, Ü½ப¯ணனŒ‰ ேதெராலிைய‡ ேக„டன. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா}  ேமக·களŒ‰ க¯ஜைனைய¿ ேபால‡ ேக„ட 

அ…த ஒலியா̇ யாைனகÓ́, மயØ̇கÓ́, { ேத¯ வ…த}  அ…த 

தி‡ைக ேநா‡கி, உ”ைமயான ேமக க¯ஜைனைய» தா·க̈ 

ேக„ட½ ேபால மகி̊¶சிÊட‰ கதறின. 

 

 தமய…தி, "ÈÕ உலக»ைதẾ நிைற»½ வÌ́ இ…த» 

ேதெராலியா̇ என½ இதய́ மகி̊வதா̇, வÌவ½ ம‰ன‰ 

நளராக» தா‰ இÌ‡ǿ. எ”ணØலட·கா அற·கைள‡ ெகா”ட 

வ łரÌ́ ச…திரைன¿ ேபா‰ற பØரகாச»½ட‰ இÌ‡ǿ Èக»ைத‡ 

ெகா”டவÌமான நளைர நா‰ காணவØ̇ைல எ‰றா̇, நா‰ 

நி¶சய́ இற¿ேப‰. நா‰ இ‰Ï அ…த வ łர┃‰ ஆ│வமான» 

தÕவÑ‡ø ஆ„படவØ̇ைல எ‰றா̇, நா‰ நி¶சய́ இÌ‡க 

மா„ேட‰. ேமக·கைள¿ ேபா‰ற ஆ̊…த øரைல‡ ெகா”ட அ…த 

ைநஷாத│ {நள│} இ‰Ï எ‰னŒட́ வரவØ̇ைலெய‰றா̇, நா‰ 

நி¶சய́ த·கமாக¿ பØரகாசி‡ǿ ெநÌ¿Å‡ø̈ Åøேவ‰. 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவÌ́, சி́ம́ ேபா‰ற பல́ 

நிைற…தவÌ́, மத́ ெகா”ட யாைனயØ‰ பல́ ெகா”டவÌமான 

அவ¯ த‰ைன எ‰ È‰ ெவளŒ¿ப³»த வØ̇ைலெய‰றா̇, நா‰ 

நி¶சய́ வாழ மா„ேட‰. அவÜட́ ஒÌ ெபா̂ைமையẾ நா‰ 

க”டதி̇ைல. அவ¯ யாÌ‡ǿ ஒÌ தł·ø ெச̂வைதẾ நா‰ 

க”டதி̇ைல. அவ¯ ேகலி‡காக‡ œட ெபா̂ைம ேபசியதி̇ைல. 

ஓ, என½ நள¯ ேம‰ைமயானவ¯, ம‰னŒ‡ǿ த‰ைம ெகா”டவ¯, 

வ łர¯, அைன»½ ம‰ன¯களŒÑ́ ேம‰ைமயானவ¯. அவ│ {நள│} 

ஏ̆Ï‡ெகா”±Ì‡ǿ {ஏகப»தினŒ} வØரத»தா̇, ம̆ற 

ெப”களŒ‰ ம»தியØ̇ ேப±யாக அறிய¿ப³கிறா│. இர×́ பகÑ́ 

அவைரேய சி…தி‡ǿ என½ இதய́, அ…த அ‰பானவ¯ 

இ̇லாததா̇, ½யர»தி̇ ெவ±‡க¿ ேபாகிற½"  எ‰Ï ெசா‰னா̈. 

 

 ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , இ¿ப± உண¯ைவ இழ…½ ½‡க¿ப„ட 

தமய…தி, நłதிமானான நளைன‡ காண (தன½ மாளŒைகயØ‰) 

மா±‡ø ஏறினா̈. மாளŒைகயØ‰ ம»தியØ̇ இÌ…த È̆ற»தி̇, 

அவ̈ {தமய…தி} அ…த» ேத┃̇ ம‰ன‰ ┃½ப│ணைனẾ, 
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வா│̋ேணயைனẾ, பாøகைனẾ க”டா̈. வா¯̋ேணயÃ́, 

பாøகÃ́ { நளÃ́} , அ…த அ̆Åதமான வாகன»தி̇ இÌ…½ 

இற·கி, øதிைரகைள Àக»த±யØ̇ இÌ…½ கழ̆றி, அ…த 

வாகன»ைத { ேதைர}  சÜயான இட»தி̇ நிÏ»தின¯. ம‰ன‰ 

Ü½ப¯ணÃ́ ேதÜ̇ இÌ…½ இற·கி, க³́ பரா‡கிரம́ ெகா”ட 

ம‰ன‰ பıம‰ È‰னŒைலயØ̇ நி‰றா‰. ெபÌைம நிைற…தவ¯க̈ 

அகால»தி̇ (வØÌ…திராக) வÌவ½ கிைடயா½ எ‰பதா̇, பıம‰ 

அவைன ெபÌ́ மதி¿Åட‰ வரேவ̆ேற‰. பıமனா̇ இ¿ப± 

மதி‡க¿ப„ட Ü½ப¯ண‰ திÌ́ப» திÌ́ப¿ பா¯»தா‰. ஆனா̇ 

©ய́வர»தி̆கான எ…த» தடய»ைதẾ அவ‰ காணவØ̇ைல. 

 

 ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , வØத¯¿ப»தி‰ ஆ„சியாள‰ { பıம‰} , 

Ü½ப¯ணைன அ¹கி, "ந̇வர×! உம½ இ…த வÌைக‡கான 

நிக̊¶சி {வØேசஷ́} எ‰ன?" எ‰Ï ேக„டா‰. தன½ மகளŒ‰ 

கர»ைத¿ ெபÏவத̆காகேவ ம‰ன‰ Ü½ப¯ண‰ வ…திÌ‡கிறா‰ 

எ‰Ï அறியாத ம‰ன‰ பıம‰ இ¿ப±‡ ேக„டா‰. கல·க±‡க 

È±யாத பரா‡கிரமÈ́, Å»திசாலி»தன»ைத‡ ெகாைடயாக×́ 

ெகா”ட ம‰ன‰ Ü½ப¯ண‰, அ·ேக பØற ம‰ன¯கேளா, 

இளவரச¯கேளா இ̇லாதைத‡ க”டா‰. ©ய́வர»ைத‡ øறி»½ 

யாÌ́ ேபசி‡ ெகா̈வைத‡ œட அவ‰ ேக„கவØ̇ைல. அ…தண¯‡ 

œ„ட»ைதẾ அவ‰ காணவØ̇ைல. இதனா̇ ேகாசல»தி‰ அ…த 

ம‰ன‰ {┃½ப│ண‰} நł”ட ேநர́ சி…தி»½, "நா́ உம‡ø 

ம┃யாைத ெசÑ»தேவ வ…ேத‰" எ‰றா‰. 

 

 இதனா̇ ஆ¶சÜயமைட…த ம‰ன‰ பıம‰, ÁÏ 

ேயாஜைன‡ø ேம̇ கட…½ வ…திÌ‡ǿ ┃½ப│ணனŒ‰ 

வÌைகைய‡ øறி»½ சிறி½ ேநர́ சி…தி»தா‰. அவ‰ தன‡ø̈, 

"ம̆ற அரசா·க·கைளẾ, எ”ணØலட·கா நா³கைளẾ கட…½, 

என‡ø மÜயாைத ெசÑ»த வ…ததாக¶ ெசா̇வ½ சÜய̇ல. இவ¯ 

வ…திÌ¿பத̆கான காரண́ Åதிராகேவ இÌ‡கிற½. இÌ¿பØÃ́, 

உ”ைமயான காரண»ைத¿ பØ‰Å நா‰ அறிேவ‰"  எ‰Ï 

நிைன»தா‰. ம‰ன‰ பıம‰ இ¿ப± நிைன»தாÑ́, அவ‰ 

Ü½ப¯ணைன ஒ„³ெமா»தமாக வØ„³வØடவØ̇ைல. அவ‰ 

Ü½ப¯ணனŒட́, "நł¯ கைள»திÌ‡கிறł̄ . ஓ̂ெவ³́"  எ‰Ï» திÌ́ப» 

திÌ́ப¶ ெசா‰னா‰. இ¿ப± திÌ¿தி ெகா”ட பıமனா̇ மÜயாைத 

ெசÑ»த¿ப„ட ம‰ன‰ Ü½ப¯ணÃ́ திÌ¿தியைட…½, மகி̊¶சி 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நிைற…த இதய»½ட‰ அவÃ‡ெகன ஒ½‡கிய மாளŒைகயØ̇ 

பıமனŒ‰ பணØயா„கÓடÃ́,  ம‰னனŒ‰ உறவØன¯கÓடÃ́ 

ெச‰றா‰. 

 

 பØÌகத̨வ¯ ெதாட¯…தா¯, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இ¿ப± 

Ü½ப¯ண‰ ெச‰ற½́, வா¯̋ேணயÃ́, பாøகÃ́ { நளÃ́}  

ேதைர‡ ெகா„±Ñ‡ø‡ ெகா”³ ெச‰றன¯. அ·ேக øதிைரகைள 

வØ³வØ»½, Èைற¿ப± அவ̆ைற‡ கவனŒ»½, அவ̆Ï‡ø ஆÏத̇ 

அளŒ»½, ேதÌ‡ø¿ ப‡க»தி̇ அம¯…தன¯. அேத ேநர»தி̇ ெபÌ́ 

½யர»தி̇ இÌ…த வØத│¿ப இளவரசி தமய…தி, ப·கா¬ரனŒ‰ 

மகைனẾ {┃½ப│ணைனẾ}, ¬த øல»ைத¶ சா│…த 

வா│̋ேணயைனẾ, மா̆ÏÌவ»தி̇ இÌ…த பாøகைனẾ 

க”³, "இ…த» ேதெராலி யாÌைடய½? நளÌைடய ேதைர¿ 

ேபா‰ேற ச»த́ பலமாக இÌ…தேத. ஆனா̇ அ…த நிஷாத¯களŒ‰ 

ஆ„சியாளைர { நளைர}  நா‰ காணவØ̇ைலேய. நி¶சயமாக 

வா¯̋ேணய‰ நளÜட́ இÌ…த அ…த‡ கைலைய‡ க̆Ï‡ 

ெகா”±Ì‡க ேவ”³́. அதனா̇தா‰ அ…த» ேதÜ‰ ஒலி நளÜ‰ 

ேதெராலி ேபால‡ ேக„±Ì‡கிற½. அ̇ல½ Ü½ப¯ண‰ நளைர¿ 

ேபா‰ற நிÅணராகி, நளைர¿ ேபா‰ற ேதெராலிைய எÕ¿பØனானா?"  

எ‰Ï தன‡ø̈ நிைன»½‡ ெகா”ட அ…த அÌள¿ப„ட அழகான 

ம·ைக, ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , அ…த நிஷாதைன» {நளைன»} 

ேத± ஒÌ ெப” ¾தைர அÃ¿பØனா̈ 
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நளைன¶ ச…தி»த ேகசினŒ! - வனப│வ́ பøதி 74 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தி ேகசியØைன பாøகனŒட́ ¾தாக அÃ¿Åத̇; ேகசினŒ பாøகனŒட́ 

வ…½ வØசா┃»த̇; நளனŒ‰ ½யர́… 

 

 
 

 தமய…தி ெசா‰னா̈, "ஓ ேகசினŒ, பா│ைவ‡ø¶ சகி‡காதப±, 

நłள́ øைற…த ைககÓட‰ ேத┃‰ அÌேக அம│…திÌ‡ǿ 

அ…த» ேதேரா„±யØட́ ெச‰Ï அவ¯ யா¯ எ‰பைத அறி…½ வா. 

ஓ அÌள¿ப„டவேள, ஓ øைறகள̆றவேள, அவைர அ¹கி, தø…த 

வா¯»ைதகÓடÃ́, எ¶சÜ‡ைகÊட‰, வழ‡கமாக வØசாÜ¿ப½ 

ேபால வØசாÜ»½, அவ¯ øறி»த அைன»½ உ”ைமயான 

வØபர·கைளẾ ேக̈. என½ மன́ ெகா̈Ó́ திÌ¿தியான 

உண¯ைவẾ, என½ இதய́ உணÌ́ மகி̊¶சிையẾ கÌதி, 
இவேர ம‰ன‰ நள│ எ‰Ï நிைன»½ நா‰ அ‚©கிேற‰. 

ேமÑ́, ஓ øைறய̆றவேள, அவர½ நல»ைத வØசாÜ»த பØறø, 

ப¯ணாத‰ ெசா‰ன வா¯»தகைள அவÜட́ ெசா̇. ஓ 

அழகானவேள, அவ¯ ெசா̇Ñ́ மÏெமாழிைய¿ ÅÜ…½ ெகா”³, 

எ‰னŒட́ வ…½ ெசா̇"  எ‰றா̈ { தமய…தி} . 

 

 இ¿ப± உ»தரவØட¿ப„ட அ…த¿ ெப” ¾½வ¯, 

எ¶சÜ‡ைகÊடேனேய ெச‰றா̈. அ¿ப±¶ ெச‰ற ேகசினŒ 
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பாøகனŒட́ {நளனŒட́} ேப©வைத, தமய…தி மா±யØ̇ இÌ…½ 

பா│»½‡ ெகா”±Ì…தா̈. ேகசினŒ, "ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேர, உம½ வர× ந̇வரவாøக. நா‰ உம½ 

மகி̊¶சிைய வØÌ́Åகிேற‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, தமய…தி‰ 

வா¯»ைதகைள இ¿ேபா½ ேகÓ́. நł எ¿ேபா½ கிள́பØன ł̄ க̈? எ‰ன 

காÜய»½‡காக இ·ேக வ…தł¯க̈? எ·கÓ‡ø உ”ைமைய¶ 

ெசா̇Ñ́. வØத│¿ப»தி‰ இளவரசி {தமய…தி} இவ̆ைற‡ ேக„க 

வØÌ́Åகிறா│" எ‰றா̈. அத̆ø பாøக‰, "ேகாசல»தி‰ சிற¿Å 

மிø…த ம‰ன‰ { Ü½ப¯ண‰} , தமய…தியØ‰ இர”டாவ½ ©ய́வர́ 

நைடெபற¿ ேபாவதாக ஒÌ அ…தண‰ Éல́ அறி…தா¯. அைத‡ 

ேக̈வØ¿ப„ேட, கா̆றி‰ ேவக́ ெகா”³, ÁÏ ேயாஜைன ¾ர́ 

ெச̇ல‡œ±ய அ̆Åதமான ÅரவØகளŒ‰ உதவØÊட‰ அவ¯ இ·ø 

வ…திÌ‡கிறா¯. நா‰ அவர½ ேதேரா„±"  எ‰Ï பதி̇ ெசா‰னா‰. 

 

 பØறø ேகசினŒ, "உ·களŒ̇ É‰றாமவ¯ எ·கிÌ…½ வÌகிறா¯? 

அவ¯ யாÌைடயவ¯ (யாÌைடய மக‰} ? நł¯ யாÌைடய மக‰? 

இ…த ேவைலைய¶ ெச̂ய எ¿ப± நł¯ வ…தł¯?"  எ‰Ï ேக„டா̈. 

இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„³ பாøக‰, "(நł வØசா┃‡ǿ) அவ‰ 

{வா│̋ேணய‰}, அற́சா│…த நளனŒ‰ ேதேரா„±யாக இÌ…½, 

வா│̋ேணய‰ எ‰ற ெபயரா̇ அைனவராÑ́ அறிய¿ப„டவ‰ 

ஆவா‰. ஓ அழகானவேள, நள‰ நா„ைடவØ„³ ெச‰ற½́, அவ‰ 

ப·கா¬ரனŒ‰ மகனŒட́ { Ü½ப¯ணÜட́}  வ…தா‰. நா‰ 

øதிைரகைள¿ ப̆றி ந‰ø அறி…த நிÅண‰ ஆைகயா̇, 

ேதேரா„±யாக அம¯»த¿ப„ேட‰. உ”ைமயØ̇, ம‰ன‰ 

┃½ப│ணேர எ‰ைன அவர½ ேதேரா„±யாக×́, 

சைமய̆காரனாக×́ ேத│…ெத³»தா│" எ‰Ï மÏெமாழி 
œறினா‰ { பாøகனாக இÌ‡ǿ நள‰} . 

 

 ேகசினŒ மæ”³́, "வா¯̋ேணய‰, தன½ ம‰ன‰ நள‰ எ·ø 

ெச‰றிÌ‡கிறா¯ எ‰பைத அறிவாேனா. ஓ பாøகேர, அவ‰ (தன½ 

தைலவைர‡) இ½ øறி»½ உ́மிட́ ேபசியØÌ‡கலாேம"  எ‰றா̈. 

அத̆ø பாøக‰, "அ̆Åதமான ெசய̇க̈ ெச̂½ நளÃைடய 

பØ̈ைளகைள இ·ேக ெகா”³ வ…½ வØ„³வØ„³, வா¯̋ேணய‰ 

த̆ேபா½ இÌ‡ǿ இட»தி̆ø ெச‰ÏவØ„டா‰.அவÃ‡ø 

{வா│̋ேணயÃ‡ø} அ…த ைநஷாத‰ {நள‰} எ·கிÌ‡கிறா‰ 

எ‰ப½ ெத┃யா½. ஓ சிற¿பானவேள, நள‰ தன½ அழைக 
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(உ”ைமயான உÌைவ) இழ…½, மா̆ÏÌவ»தி̇ உலக́ 

ÈÕவ½́ தி┃…½ வÌவதா̇ அவ‰ எ·கிÌ‡கிறா‰ எ‰ப½ 

யாÌ‡ǿ ெத┃யா½. நளைன நள‰ ம„³ேம அறிவா‰. நளÃ‡ø 

உÜய அைடயாள·க̈ எ·ǿ அவைன‡ கா„டா½ { அவன½ 

அைடயாள·கைள ைவ»½, அவைன எ·ǿ யாராÑ́ க”³பØ±‡க 

È±யா½} ."  எ‰றா‰ { நள‰} . 

 

 இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட ேகசினŒ மÏப±Ế, "அவ‰ È‰Å 

இ·கிÌ…½ அேயா»தியா×‡ø¶ ெச‰ற ஒÌ அ…தண‰, ெப”ணØ‰ 

உத³கÓ‡øÜய வா¯»ைதகைள "ஓ அ‰Å‡øÜய ¬தா±ேய "ஓ 

அ‰Å‡øÜய ¬தா±ேய, அ¯¿பணØ¿Ǻ அ‰Ǻ ெகா”ட உம½ 

மைனவØயான நா‰ கானக»தி̇ ¾·கி‡ ெகா”±Ì‡ǿேபா½  

என½ பாதி ஆைடைய ெவ„± எ³»½‡ ெகா”³ எ‰ைன‡ 

ைகவØ„³ எ·ேக ெச‰றł̄ ? அ…த¿ ெப”, உ́மா̇ 

உ»தரவØட¿ப„டப±ேய உ́ைம எதி¯பா¯»½, பாதி ஆைடÊடÃ́, 

இர×́ பகÑ́ எÜẾ ½யர»½டÃ́ உம‡காக‡ கா»திÌ‡கிறா̈! 

ஓ ம‰னா { நளேர} , ஓ வ łரேர, எ¿ேபா½́ ½யர»½ட‰ அÕ½ 

ெகா”ேட இÌ‡ǿ அவளŒட́ கÌைண ெகா”³ பதிலளŒẾ. ஓ 

சிற¿பானவேர, அ…த¿ பழியØ̇லாதவ̈ ேக„பத̆காக øழ́பØ 
அைலẾ ஏ̆Åைடய வா¯»ைதகைள அவÓ‡ø¶ ெசா̇Ñ́"  எ‰ற 

அவள½ வா¯»ைதகைள¶ ெசா̇லியØÌ…தா‰. அ…த அ…தணனŒ‰ 

இ¸வா¯»ைதகைள È‰ேப ேக„ட நł̄  அத̆ø மÏெமாழி œறின ł̄ ! 
வØத│¿ப»தி‰ இளவரசி {தமய…தி}, நł│ அ¿ேபா½ ெசா‰ன 

அ¸வா│»ைதகைள மÏப±Ế ேக„க வØÌ́Åகிறா│" எ‰Ï 

ேக„டா̈. 

 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "ஓ øÌøல»தி‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா} , ேகசினŒயØ‰ இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட நளனŒ‰ 

இதய́ வலி»த½. அவன½ க”க̈ க”ணłரா̇ நிர́பØன. தன½ 

½யர»ைத அட‡கி‡ ெகா”ட அ́ம‰ன‰ { நள‰} , எÜẾ 

½யர»½ட‰ மÏப±Ế அ¸வா¯»ைதகைள, க”ணłரா̇ தைடப„ட 

øரÑட‰, "எ‰னதா‰ ½யர»தி̇ வØÕ…தாÑ́, க̆Åைடய 

ம·ைகய│ த·கைள¿ பா½கா»½‡ ெகா”³ நி¶சய́ 

ெசா│‡க»ைத அைடவா│க̈. க̆Åைடய ெப”க̈, அற́சா│…த 

நட»ைத எ‰ற கவச»½ட‰ த·கள½ வா̊ைவ நட»½வதா̇, 

அவ│க̈ த·க̈ தைலவ│களா̇ ைகவØடப„டாÑ́, அத‰ 
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காரணமாக அவ│க̈ {அவ‰ மæ½} ேகாப·ெகா̈ள மா„டா│க̈.  

அைன»½ அÌைளẾ இழ…½, ½யர»தி̇ É̊கிய பØறேக அவ‰ 

{ நள‰}  அவைள { தமய…திைய‡}  ைகவØ„டதா̇, அவ̈ ேகாப́ 

ெகா̈ள‡œடா½. வா̊வாதர»ைத¿ ெபற Èய‰றேபா½, 

பறைவகளா̇ ஆைட களவாட¿ப„³ ½யர»தி̇ É̊கியவ‰ மæ½ 

அழø நிைற…த அற́சா¯…த ெப” ேகாபமைடய‡œடா½. தா‰ 

{ கணவனா̇}  ந‰றாக நட»த¿ப„டாÑ́, இ̇ைலெய‰றாÑ́, 

நா±ழ…½, ெசழி¿ெப̇லா́ இழ…½, பசியா̇ ஒ³‡க¿ப„³, ேபÜடÜ̇ 

É̊கிய தன½ கணவைன அ…த இழி…த நிைலயØ̇ க”³́, 

அ¿ப±¿ப„ட { அற́சா¯…த}  ஒÌ மைனவØ, ஒÌேபா½́ த‰ைன‡ 

{ அவÃ‡ெகதிரான}  ேகாப»தி̇ ஈ³ப³»தி‡ ெகா̈ள‡œடா½"  

எ‰றா‰. 

 

 ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , ½யர»தா̇ ஒ³‡க¿ப„ட, நள‰ 

இ¿ப±¿ ேபசி‡ ெகா”±Ì‡ǿேபா½, அவ‰ தன½ க”ணłைர 

அட‡க È±யாம̇ அழ»ெதாட·கினா‰. அத‰பØறø ேகசினŒ, இ…த 

உைரயாட̇ Éல́ அைன»ைதẾ அறி…½, அவனŒ‰ {பாøகனŒ‰ 

- நளனŒ‰} வÌ»த»ைதẾ ஆேவச»ைதẾ அறி…½ 

தமய…தியØட́ திÌ́பØனா̈. 
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தன½ பØ̈ைளகைள‡ க”ட நள‰! -  

வனப│வ́ பøதி 75 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தமய…தி மæ”³́ ேகசியØைன அÃ¿பØ பாøகனŒ‰ நட»ைதைய‡ 

க”காணØ‡க¶ ெச̂த̇; பாøகனŒ‰ இய̇Å‡ø மி‡க ெசய̇கைள‡ 

க”³ ஆ¶ச┃யமைட…த ேகசினŒ வØைரவாக வ…½ அ¶ெச̂திைய 

தமய…தியØட́ ெசா̇ல̇; தமய…தி மæ”³ ேகசினŒைய அÃ¿பØ ¬டான 

இைற¶சிைய‡ ெகா”³ வர¶ ெச̂த̇; பாøகேன நள‰ எ‰Ï உÏதி 
ெச̂½ெகா”³, தன½ பØ̈ைளகைள‡ ேகசினŒÊட‰ அÃ¿பØ ைவ»த̇; 

பØ̈ைளகைள‡ க”ட பாøக‰ ெபÌ…ெதானŒÊட‰ அÕத̇… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "அைன»ைதẾ ேக„ட தமய…தி 
½யர»தி̇ ஆ̊…½, அ…த மனŒதேர நள‰ எ‰Ï ச…ேதகி»½, 

ேகசினŒயØட́, "ஓ ேகசினŒ, நł மÏப±Ế ெச‰Ï பாøகÜ‰ 

நட»ைதைய அைமதியாக‡ øறி»½‡ ெகா̈. ஓ அழகானவேள, அவ¯ 

ஏதாவ½ நிÅண»½வ»½ட‰ ெச̂தா̇, அவ¯ அைத¶ ெச̂Ếேபா½ 

ந‰றாக‡ œ¯…½ கவனŒ»½‡ ெகா̈. ேமÑ́, ஓ ேகசினŒ, அவ¯ 

உ‰னŒட́ நłேரா ெநÌ¿ேபா ேக„கலா́. அ¿ேபா½ நł அவர½ 

காÜய»ைத» தைட ெச̂வத̆காக, அைத‡ ெகா³¿பத̆ø எ…த 

அவசர»ைதẾ கா„டாேத. அவர½ நட»ைதகைள ந‰றாக‡ 

øறி»½‡ ெகா”³ இ·ேக வ…½ எ‰னŒட́ ெசா̇. பாøகÜட́ 

மனŒத¶ ெசயைலேயா, மனŒத¯கÓ‡ø மæறிய { ெத̂வ}  ெசயைலேயா 
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க”டா̇ ம̆ற அைன»½ட‰ ேச¯»½ என‡ø வ…½ ெதÜவØ"  

எ‰றா̈. 

 

 இ¿ப± தமய…தியா̇ ெசா̇ல¿ப„ட ேகசினŒ, øதிைரகளŒ‰ 

மரÅகைள அறி…த அ…த மனŒதனŒ‰ நட»ைதகைள‡ øறி»½‡ 

ெகா”³ திÌ́பØ வ…தா̈. பØறø, உ”ைமயØ̇ அ·ø பாøகனŒட́ 

தா‰ க”ட மனŒத ெசயைலẾ, மனŒத¯கÓ‡ø அ¿பா̆ப„ட 

{ ேதவ}  ெசய̇க̈  அ»தைனẾ ெசா‰னா̈. ேகசினŒ, "ஓ தமய…தி, 
அைன»½‡œÏகளŒÑ́ இ»தø க„³¿பா³́ ஆ̆றÑ́ ெகா”ட 

மனŒதைர நா‰ இ½வைர க”டேதா ேக„டேதா கிைடயா½. 

தா̊வான பாைதகளŒ̇ அவ│ வÌ́ேபா½ ஒÌ ேபா½́ 

øனŒவதி̇ைல. ஆனா̇ அவ│ வÌவைத‡ க”³ அ…த¿ 

பாைதேய வள│…½, அவர½ உÌவ́ எளŒதாக¶ ெச̇Ñ́ 

அளவØ̆ø இட́ ெகா³‡கிற½. அவ│ அ¹ǿேபா½ 

ÀைழயÈ±யாத øÏகிய ½ைளகÓ́ இவÌ‡காக வழிவØ„³ 

அக‰ÏவØ³கி‰றன. 

 

 ம‰ன¯ பıம¯ Ü½ப¯ணனŒ‰ உண×‡காக பல வைகயான 

வØல·øகளŒ‰ இைற¶சிைய அÃ¿பØ ைவ»தா¯. அ·ேக 

இைற¶சிைய¶ ©»த¿ப³»½வத̆காக பல பா»திர·க̈ இÌ…தன. 

அவ│ {பாøக‰ -நள│} அவ̆ைற¿ பா│»த உடேனேய அைவ 

(நłரா̇) நிர́பØன. பØறø இைற¶சிைய‡ கÕவØய பØறø, உணைவ¶ 

சைம‡க ஆர́பØ»தா¯. அவ¯ ைக நிைறய Å̇ைல எ³»½‡ 

ெகா”³¬┃யÃ‡ø ேநராக‡ கா„±னா│. அ½ தானாகேவ 

தி±ெர‰Ï ப̆றி‡ ெகா”ட½. அ…த அ̆Åத»ைத‡ க”³ 

ஆ¶சÜய¿ப„³ நா‰ இ·ø வ…½வØ„ேட‰. ேமÑ́, அவÜட́ நா‰ 

ேமÑ́ ஒÌ அ̆Åத»ைத‡ க”ேட‰. ஓ அழகானவேள, அவ│ 

ெநÌ¿ைப» ெதா³கிறா│. ஆனா̇, அ½ அவைர¶ ©டவØ̇ைல. 

அவ¯ சில மல¯கைள எ³»½ ெம½வாக அவ̆ைற அÕ»தினா¯. 

அவர½ ைகயா̇ அÕ»த¿ப„ட அ́மல¯க̈ த·க̈ ©ய உÌைவ 

இழ‡கவØ̇ைல. மாறாக அைவ சா́ப நிற́ {அதிக நிற́} œ±, 

ேமÑ́ நÏமணமாயØ̆Ï. இ…த அ̆Åதமான நிக̊¶சிகைள‡ 

க”³ நா‰ இ·ேக வØைரவாக வ…½வØ„ேட‰"  எ‰றா̈. 

 

 பØÌகத̨வ│ ெதாட¯…தா¯, "அற́சா¯…த நளனŒ‰ 

இ¶ெசய̇கைள‡ ேக„³, அவன½ நட»ைதகைள‡ ெகா”³ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அவைன‡ க”³பØ±»த தமய…தி அவைன மæ„³ வØ„டதாகேவ 

கÌதினா̈. இ…த அைன»½‡ øறி¿ÅகளாÑ́ பாøக‰தா‰ தன½ 

கணவ‰ எ‰Ï ச…ேதகி»த தமய…தி, மæ”³́ அÕ½ெகா”ேட 

ேகசினŒயØட́ ெம‰ைமயான வா¯»ைதகளா̇, "ஓ ஆழகானவேள, 

மæ”³́ ஒÌ Èைற ெச‰Ï, அ³‡கைளயØ̇ { சைமய̇ ெச̂Ế 

இட́}  (அவரா̇) சைம»½ ©»த́ ெச̂½ ைவ‡க¿ப„±Ì‡ǿ 

இைற¶சிைய பாøக‰ அறியாம̇ எ³»½‡ ெகா”³ வா" 

எ‰றா̈ { தமய…தி} . 

 

 தமய…தி‡ø ஏ̆Åைடயைத எ¿ேபா½́ ெச̂ய வØைழẾ 

ேகசினŒ, இ¿ப±‡ க„டைளயØட¿ப„ட½́ பாøகனŒட́ ெச‰Ï, 

¬டான இைற¶சிைய எ³»½‡ ெகா”³ ேநர́ கட»தாம̇ 

வØைரவாக வ…தா̈. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன {Êதி̋±ரா}, அ…த 

இைற¶சிைய ேகசினŒ தமய…தியØட́ ெகா³»தா̈. நளனா̇ 

©»த́ ெச̂ய¿ப„ட இைற¶சிைய ஏ̆கனேவ உ”±Ì‡ǿ 

தமய…தி,தன½ பணØ¿ெப”ணா̇ ெகா”³வர¿ப„ட 

இைற¶சிைய ©ைவ»½¿ பா│»தா̈. அத‰ பØறø பாøக‰தா‰ 

நள‰ எ‰ற தł│மான»தி̆ø வ…½, இதய»தி‰ ½யர»தா̇ உர‡க 

அÕதா̈. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா}  ½‡க»தி̇ É̊கி, தன½ 

Èக»ைத‡ கÕவØ‡ ெகா”³, தன½ இÌ பØ̈ைளகைளẾ 

ேகசினŒÊட‰ அÃ¿பØ ைவ»தா̈. பாøக‰ எ‰ற மா̆Ï 

உÌவ»தி̇ இÌ…த ம‰ன‰ {நள‰}, இ…திரேசைனையẾ 

அவள½ சேகாதரைனẾ {இ…திரேசனைனẾ} அைடயாள́ 

க”³, வØைரவாக È‰ேனறி, அவ│கைள வா┃ அைண»½, தன½ 

ம±யØ̇ அம│»தி‡ ெகா”டா‰. 

 

 ேதவ¯க̈ ேபா‰Ï இÌ…த தன½ பØ̈ைளகைள எ³»½‡ 

ெகா”³, ெபÌ́ ½‡க»தா̇ இதய́ ஒ³‡க¿ப„³, 

ெபÌ…ெதானŒயØ̇ உர»த வா¯»ைதக̈ ெசா̇லி அழ ஆர́பØ»தா‰. 

தன½ உ̈ள¿ேபாரா„ட»ைத» ெதாட¯¶சியாக ெவளŒ¿ப³»திய பØ‰, 

தி²ெரன பØ̈ைளகைள வØ„³ வØ„³, ேகசினŒயØட́, "ஓ அழகான 

ம·ைகேய, இ…த இர„ைடய│க̈ என½ ெசா…த¿ பØ̈ைளகைள¿ 

ேபா‰ேற இÌ‡கி‰றன│. எதி¯பாராம̇ இவ¯கைள¶ ச…தி»ததா̇ 

நா‰ க”ணł̄  வØட ேந¯…த½. நா·க̈ ேவÏ நில»தி̇ { நா„±̇}  

இÌ…½ வ…திÌ‡ǿ வØÌ…தாளŒக̈, நł அ±‡க± எ‰னŒட́ வ…தா̇, 

ம‡க̈ தவறாக நிைன¿பா¯க̈. ஆைகயா̇, ஓ அÌள¿ப„டவேள, 

©கமாக ெச̇"  எ‰றா‰ { நள‰} . 
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நளÃ́ தமய…திẾ ேச│…தன│! - வனப│வ́ பøதி 76 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

©Ì‡க́ : ேகசினŒ பாøகனŒ‰ உ̈ள¿ ேபாரா„ட»ைத தமய…தியØட́ 

ெசா‰ன½; வ…திÌ¿ப½ நளேன எ‰Ï ஒÌவாÏ அறி…½ ெகா”ட 

தமய…தி, தன½ தாயØட́ நளைன¶ ச…தி‡க அÃமதி ேகாÌவ½; தமய…தி 
பாøகனŒட́ ேக̈வØ‡ ேக„ப½; நள‰ தன½ நிைலைய¶ ெசா̇லி, 
அற́சா│…த ெப” இர”டாவ½ திÌமண́ ெச̂யலாமா எ‰Ï ேக„ப½; 

த‰ைன¶ ச…ேதகி¿ப½ தகா½ எ‰Ï நளÃ‡ø தமய…தி உண│»½வ½; 

வாÊ»ேதவ‰ சா„சி ெசா̇வ½; த́பதிக̈ இைணவ½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "அற́சா¯…த ஞான́ ெகா”ட 

நளனŒ‰ உ̈ள¿ேபாரா„ட»ைத அறி…த ேகசினŒ, தமய…தியØட́ 

ெச‰Ï அைன»ைதẾ œறினா̈. இதனா̇ இதய» ½யர́ 

ெகா”ட தமய…தி நளைன‡ கா¹́ ஆவ̇ ெகா”³, ேகசினŒைய» 

தன½ தாயØட́ த‰ சா│பாக, "பாøகேர - நள│ எ‰Ï நா‰ 

ச…ேதகி‡கிேற‰. நா‰ பல வழிகளŒ̇ அவைர¶ ேசாதி»½¿ 

பா¯»½வØ„ேட‰. அவர½ ேதா̆ற́ øறி»½ ம„³ேம என‡ø¶ 

ச…ேதக́ இÌ‡கிற½. நாேன அவைர¶ ேசாதி»½¿ பா¯‡க 

நிைன‡கிேற‰. ஓ தாேய, ஒ‰Ï அவ¯ அர”மைன‡ø̈ நைழய 

அÃமதி ெகா³, அ̇ல½ நா‰ அவÜட́ ெச̇ல என‡ø அÃமதி 
ெகா³. இவ̆ைற என½ த…ைதயØ‰ {ம‰ன‰ பıமனŒ‰} 

கவன»தி̆ø ெகா”³ ெச‰ேறா அ̇ல½ ெகா”³ 
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ெச̇லாமேலா ெச̂" எ‰Ï ேப©" எ‰Ï {ேகசினŒயØட́} 

ெசா‰னா̈ {தமய…தி}. 
 

 இ¿ப± தமய…தியா̇ ெசா̇ல¿ப„ட அ…த ம·ைக 

{ தமய…தியØ‰ தா̂} , தன½ மகளŒ‰ ேநா‡க»ைத பıமனŒட́ 

ெதÜவØ»தா̈. அ́ம‰னÃ́ அவ̆ைற அறி…½ தன½ ச́மத»ைத» 

ெதÜவØ»தா¯. ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரா} , த…ைத 

ம̆Ḯ தா̂ ஆகிய இÌவÜ‰ ச́மத»ைதẾ ெப̆ற தமய…தி, 
நளைன தன½ அைற‡ø ெகா”³வர¶ ெச̂தா̈. எதி│பாராத 

வைகயØ̇தமய…திைய¶ ச…தி»த ம‰ன‰ நள‰ ½‰ப»திÑ́ 

½யர»திÑ́ É̊கி க”ணł┃̇ øளŒ»தா‰. ெப”களŒ̇ சிற…த 

அ…த தமய…திẾ ம‰ன‰ நளைன அ…த நிைலயØ̇ க”³, 

½‰ப»தா̇ ெபÜ½́ பாதி‡க¿ப„டா̈. 

 

 ஓ ஏகாதிபதி, சிவ¿Å நிற ஒ̆ைறயாைட அணØ…½, சைட 

வØÕ…த œ…தÑடÃ́, அÕ‡கைட…த ேமனŒÊடÃ́ இÌ…த 

தமய…தி பாøகனŒட́, "ஓ பாøகேர, கடைமைய ந‰ø அறி…த ஒÌ 

மனŒத¯, கானக»தி̇ உற·கி‡ ெகா”±Ì‡ǿ தன½ மைனவØைய 

ைகவØ„³¶ ெச̇வைத நł¯ எ·காவ½ க”±Ì‡கிறłரா? கைள¿பா̇ 

பாதி‡க¿ப„ட, எ‡ø̆றÈ́ இைழ‡காத தன½ அ‰Å‡øÜய 

மைனவØைய‡ ைகவØ³́ ெசயைல அற́ சா¯…த நளைர» தவØர 

ேவÏ யாரா̇ ெச̂ய È±Ế? அ…த ஏகாதிபதியØ‰ { நளÜ‰}  

க”களŒ̇ ø̆றவாளŒயாக» ெதÜய, எ‰ இள́ வயதி̇ இÌ…½ 

நா‰ எ‰ன ø̆ற́ ெச̂ேத‰? எத̆காக» கானக»தி̇ ¾·கி‡ 

ெகா”±Ì…த எ‰ைன‡ ைகவØ„³ அவ¯ ெச‰றா¯? È‰Å 

ேதவ│கைளẾ Åற‡கணØ»½ அவைர {நளைர»} ேத│…ெத³»½, 

அவர½ பØ̈ைளகÓ‡ǿ தாயாகி அவÌ‡ேக எ‰ைன அ¯¿பணØ»½, 

அவÌ‡ø அ‰பான மைனவØயாக இÌ…த எ‰ைன ஏ‰ அவ¯ 

ைகவØ„டா¯? ெநÌ¿Å‡ø எதிராக×́, ேதவ¯கÓ‡ø 

È‰னŒைலயØÑ́ என½ ைககைள¿ ப̆றி, "நி¶சயமாக நா‰ 

உனேத"  எ‰Ï உÏதி ஏ̆றா¯. ஓ, எ‰ைன‡ ைகவØ„ட ேபா½ 

அவர½ அ…த¶ சபத́ எ‰ன ஆயØ̆Ï"  எ‰Ï ேக„டா̈. 

 

 தமய…தி இவ̆ைறெய̇லா́ ெசா‰னேபா½, ½யர»தா̇ 

அவள½ க”களŒ̇ க”ணł│ ெபÌ‡ெக³»½ ஓ±ய½. ½யரா̇ 

பாதி‡க¿ப„³, அவள½ சிவ…த க”களŒ‰ கÌவØழிகளŒ̇ இÌ…½ 
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ெபÌகி வÌ́ நłைர‡ க”³, நளÃ́ க”ணł̄  சி…தி, "ஓ மÌ„சி 
ெகா”டவேள, நா„ைட இழ…தேதா, உ‰ைன‡ ைகவØ„டேதா என½ 

ெசய̇ இ̇ைல. அைவ இர”³́ கலியா̇ ஏ̆ப„டைவ. ஓ 

அற́சா¯…த ெப”களŒ̇ Èத‰ைமயானவேள, கானக»தி̇ பகÑ́ 

இர×́ என‡காக அÕ½, ேசாக»தி̇ É̊கி, கலிைய¶ சபØ»தா̂. 

அத‰ காரணமாக அவ‰ என½ உடலிேலேய த·கி, உன½ 

சாப»தி‰ ெதாட│¶சியாக எ┃…½ ெகா”±Ì…தா‰. உ”ைமயØ̇ 

உன½ சாப»தி̇ எÜ…த அவ‰, ெநÌ¿Å‡ø̈ இÌ‡ǿ ெநÌ¿ெபன 

எ‰Ã̈ வா̊…தா‰. 

 

 ஓ அÌள¿ப„ட ெப”ேண, நா‰ ெச̂த சட·øகளாÑ́, 

தவ·களாÑ́ அ…த இழி…தவைன ெவ‰ேற‰. ஆைகயா̇, நம½ 

½யர·க̈ Èறி…½ ேபாǿ. அ…த இழி…த பாவØ {கலி} 
எ‰ைனவØ„³ ெச‰ÏவØ„டா‰. அதனாேலேய நா‰ இ·ø 

வ…திÌ‡கிேற‰. ஓ அழகான ம·ைகேய, நா‰ உன‡காகேவ இ·ø 

வ…திÌ‡கிேற‰. என‡ø ேவÏ எ½×́ ேநா‡க́ கிைடயா½. 

ஆனா̇ ஓ மÌ„சிÊைடயவேள, அ̆பணØ¿Åட‰ அ‰பாக இÌ‡ǿ 

கணவைன‡ ைகவØ„³ எ…த¿ ெப”ணாவ½ உ‰ைன¿ ேபால 

இர”டாவ½ தைலவைன» ேத¯…ெத³¿பாளா? ம‰னÜ‰ { பıமÜ‰}  

உ»தரவØ‰ ேபÜ̇, ¾½வ¯க̈, "பıம┃‰ மக̈ {தமய…தி}, தன½ 

வØÌ¿ப»½ட‰, ©யமாக, தøதியான இர”டாவ½ கணவைர» 

ேத│…ெத³‡க¿ ேபாகிறா̈" எ‰Ï ெசா̇லி இ…த ÈÕ 

உலக»ைதẾ ©̆றி‡ ெகா”±Ì‡கிறா¯க̈. இைத‡ 

ேக̈வØ¿ப„ட×ட‰, ப·கா¬ரனŒ‰ மக‰ { Ü½ப¯ண‰}  இ·ø 

வ…திÌ‡கிறா¯"  எ‰றா‰. 

 

 நளனŒ‰ இ…த¿ Åல́பைல‡ ேக„ட தமய…தி, பய…½ ந³·கி, 
கர·கைள‡ œ¿பØ, "ஓ அÌள¿ப„டவேர, எ‰னŒட́ எ…த‡ øைறẾ 

க”³ எ‰ைன¶ ச…ேதகி¿ப½ உம‡ø» தகா½. ஓ நிஷாத¯களŒ‰ 

ஆ„சியாளேர { நளேர} , ேதவ¯கைளẾ Åற‡கணØ»½, நா‰ உ́ைம» 

தைலவராக‡ ெகா”ேட‰. உ́ைம இ·ø ெகா”³ வரேவ, 

எ̇லா¿Åற·களŒÑ́ அைல…½, கீ̊வான»தி‰ எ̇லா 

இட·கÓ‡ǿ ெச‰Ï, என½ வா│»ைதகைள பாட̇களா‡கி 
பா±‡ெகா”±Ì‡கிறா│க̈ க̆ற அ…தண│க̈. ஓ ம‰னா, 

ப│ணாத‰ எ‰ற க̆ற அ…தண‰ உ́ைம ேகாசல»தி̇ 

┃½ப│ணனŒ‰ அர”மைனயØ̇ க”³பØ±»தா‰. நł¯ அ…த 
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வா¯»ைதகÓ‡ø» தø…த வØைடைய மÏெமாழியா̂¿ பக¯…த 

ேபாேத, ஓ ைநஷாதேர {நளேர}, நா‰ உ́ைம மæ„க இ…த» 

தி„ட»ைத உÌவா‡கிேன‰. 

 

 ஓ ÇமியØ‰ தைலவேர, உ́ைம» தவØர இ…த உலக»தி̇ 

øதிைரகைள‡ ெகா”³ ÁÏ { 100 }  ேயாஜைன ¾ர»ைத‡ கட…½ 

வர யாÌ́ கிைடயா½. ஓ ஏகாதிபதி { நளேர} , உம½ பாத»ைத» 

ெதா„³¶ ச»தியமாக¶ ெசா̇கிேற‰, நா‰ நிைனவா̇ œட எ…த¿ 

பாவÈ́ ெச̂யாதவ̈. நா‰ எ…த¿ பாவமாவ½ ெச̂திÌ…தா̇, 

அைன»ைதẾ சா„சியாக‡ க”³, இ…த உலக»தி̇ ©̆றி‡ 

ெகா”±Ì‡ǿ கா̆Ï என½ உயØைர எ³‡க„³́. நா‰ எ…த¿ 

பாவமாவ½ ெச̂திÌ…தா̇, வான»தி̇ ©̆றி‡ ெகா”±Ì‡ǿ 

¬Üய‰ என½ உயØைர எ³‡க„³́. நா‰ எ…த¿ பாவமாவ½ 

ெச̂திÌ…தா̇, எ̇லா உயØÜÑ́ வசி»½ சா„சியாக இÌ‡ǿ 

ச…திர‰ என½ உயØைர எ³‡க„³́. É‰Ï உலக·கைளẾ 

ÈÕைமயாக நிைல»திÌ‡க¶ ெச̂Ế அ…த É‰Ï ேதவ│கÓ́ 

{வாÊ, ¬┃ய‰, ச…திர‰} இ‰Ï உ”ைமைய அறிவØ‡க„³́. 

அ̇ல½ அவ│க̈ இ‰Ï எ‰ைன‡ ைகவØட„³́" எ‰றா̈ 

{தமய…தி}. 
 

 அவளா̇ { தமய…தியா̇}  இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட½́, கா̆றி‰ 

ேதவ‰ {வாÊ»ேதவ‰} வான»தி̇ இÌ…½, "ஓ நளா, அவ̈ 

{தமய…தி} எ…த» தவḮ ெச̂யவØ̇ைல எ‰ற உ”ைமைய நா‰ 

உன‡ø¶ ெசா̇கிேற‰. ஓ ம‰னா { நளா} , தமய…தி தன½ 

ø³́ப»தி‰ மÜயாைத‡ கா¿பா̆றிẾ, அ…த மÜயாைதைய 

உய¯»திẾ இÌ‡கிறா̈. இத̆கான சா„சி நா·கேள. இ…த É‰Ï 

{3} வÌட·களŒÑ́ நா·கேள இவÓ‡ø¿ பா½காவல│களாக 

இÌ…ேதா́. இ…த நிகர̆ற தி„ட»ைத அவ̈ உன‡காகேவ 

உÌவா‡கினா̈. உ‰ைன»தவØர, ÁÏ ேயாஜைனக̈ ¾ர»ைத ஒேர 

நாளŒ̇ கட‡ǿ திற‰, இ…த உலக»தி̇ ேவÏ யாÌ‡ǿ 

கிைடயா½. ஓ ஏகாதிபதி, நł பıமனŒ‰ மகைள அைட…½வØ„டா̂. 

அவÓ́ உ‰ைன அைட…½ வØ„டா̈. நł எ…த¶ ச…ேதக»ைதẾ 

ஊ‡øவØ‡ǿ அவசிய́ இ̇ைல. உன½ ½ைணவØÊட‰ 

ேச¯…திÌ‡க‡ கடவா̂"  எ‰றா‰. 
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 கா̆றி‰ ேதவ‰ இ¿ப±¶ ெசா‰ன½́ அ·ேக மல│ மா┃ 

ெபாழி…த½. ேதவ½…½பØக̈ Èழ·கின. ம·களகரமாக கா̆Ḯ 

வ łச»ெதாட·கிய½. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , இ…த அ̆Åத·கைள‡ 

க”ட எதிÜகைள ஒ³‡øபவனான ம‰ன‰ நள‰, தமய…தி øறி»த 

தன½ ச…ேதக·கைளெய̇லா́ ¾‡கி எறி…தா‰. பØறø அ…த 

ÇமியØ‰ தைலவ‰ {நள‰}, பா́ÅகளŒ‰ ம‰னைன 

{கா│‡ேகாடகைன} நிைன×œ│…½, அ…த ©»தமான ஆைடைய 

அணØ…½ தன½ ெசா…த உÌவ»ைத அைட…தா‰. தன½ 

நłதிமானான தைலவ‰ ©ய உÌ அைட…தைத‡ க”ட, ø̆றம̆ற 

அ·க·க̈ ெகா”ட பıமனŒ‰ மக̈ { தமய…தி} , அவைன வாÜ 

அைண»தப±,  உர»த ச»த»½ட‰ அழ ஆர́பØ»தா̈. ம‰ன‰ 

நளÃ́, தன‡காக அ¯¿பணØ»திÌ…த பıமனŒ‰ மகைளẾ 

{ தமய…திையẾ} , தன½ பØ̈ைளகைளẾ È‰ைப¿ ேபால 

அைண»½‡ ெகா”³ ெபÌ́ மகி̊¶சிைய அைட…தா‰. 

 

 அக‰ற க”க̈ ெகா”ட தமய…தி, அவன½ மா¯பØ̇ தன½ 

Èக»ைத¿ Åைத»½, ெபÌÉ¶©வØ„டப± தன½ ½யர·கைள 

நிைன× œ¯…தா̈. ½‰ப»தி̇ É̊கிய அ…த மனŒத¯களŒ̇ Åலி 
{நள‰}, அÕ‡கைட…திÌ…த, இனŒய Å‰னைக ெகா”ட 

தமய…திைய அைண»தப± சிறி½ ேநர́ அ¿ப±ேய நி‰றா‰. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரா} , பØறø அரச»தா̂ Queen mot her{   -  பıமனŒ‰ தா̂} , 

இதய»தி̇ மகி̊…½, பıமனŒட́, நள‰ ம̆Ḯ தமய…தி‡கிைடேய 

நட…த நிக̊¶சிைய¶ ெசா‰னா̈. அத̆ø அ…த பல́ ெபாÌ…திய 

ஏகாதிபதி, "இ‰ைறய¿ ெபாÕைத நள‰ அைமதிÊட‰ 

கழி‡க„³́, நாைள அவன½ øளŒயÑ́, இறவண‡கÈ́ È±…த 

பØ‰ன│, தமய…திÊட‰ இÌ‡ǿ அவைன நா‰ கா”ேப‰" 

எ‰றா‰. 

 

 ஓ ம‰னா, அவ¯க̈, த·க̈ கானக வா̊ைவẾ, கட…தகால 

நிக̊¶சிகைளẾ ஒÌவÌ‡ெகாÌவ¯ உைர»½, அ…த இரைவ 

மகி̊¶சியாக‡ கழி»தன│. வØத¯¿ப»தி‰ இளவரசிẾ 

{ தமய…திẾ} , நளÃ́, மகி̊¶சியா̇ நிைற…த இதய·கÓட‰, 

ஒÌவைர ஒÌவ¯ மகிழ¶ ெச̂½, ம‰ன‰ பıமனŒ‰ அர”மைனயØ̇ 

த·க̈ நா„கைள‡ கழி‡க»ெதாட·கின¯. (நா„ைட இழ…½) 

நா‰காவ½ வÌட»திேலேய நள‰, தன½ வØÌ¿ப·க̈ நிைறேவறி, 
தன½ மைனவØÊட‰ ேச¯…½, உய¯…த அÌைள மÏப±Ế 
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அÃபவØ»தா‰. வயலி̇ இÌ‡ǿ இள‚ெச±க̈ மைழைய¿ 

ெப̆Ï மகி̊வ½ ேபால, தன½ தைலவைன {நளைன} மæ„டதி̇ 

மகி̊¶சி அைட…தா̈ தமய…தி. தன½ தைலவைன மæ„ட பıமனŒ‰ 

மக̈ { தமய…தி} , தன½ வØÌ¿ப»ைத அைட…½, கைள¿Å நł·கி, 
½யர·க̈ வØலகி, அழகி̇ பØரகாசி»½, ச…திரனா̇ பØரகாசி»த இர× 

ேபால மக̊¶சியØ̇ திைள»தா̈. 
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நளைன அறி…த ┃½ப│ண‰! - வனப│வ́ பøதி 77 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ தமய…திÊட‰ ேச│…½வØ„டா‰ எ‰பைத ம‰ன‰ ┃½ப│ண‰ 

அறிவ½; பØறø நளனŒட́ இÌ…½ øதிைர மரபØ‰ அறிவØயைல அறி…½ 

ெகா”³ தன½ ெசா…த நகர»தி̆ø» திÌ́Åவ½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "அ…த இரைவ‡ கழி»த பØறø, 

ம‰ன‰ நள‰ ஆபரண·க̈ Ç”³, தமய…திைய» த‰ அÌகி̇ 

ெகா”³, த‰ைன ம‰னனŒ‰ È‰Å நிÏ»தி‡ ெகா”டா‰. நள‰ 

தன½ மாமனாைர¿ பணØ×ட‰ வண·கினா‰. அவÃ‡ø¿ பØறø 

தமய…திẾ தன½ மÜயாைதைய தன½ த…ைத‡ø¶ ெசÑ»தினா̈. 

ேம‰ைமயான பıமÃ́ ெபÌமகி̊¶சிÊட‰, அவைன { நளைன»}  

தன½ மகனாக வரேவ̆Ï, அவைனẾ { நளைனẾ} , அவÃ‡ø 

த‰ைன அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ அவÃைடய மைனவØையẾ 

{ தமய…திையẾ}  சÜயான வா¯»ைதகளா̇ ஆÏத̇ œறி 
மதி¿பளŒ»தா‰. அவÃ‡ø அளŒ‡க¿ப„ட மÜயாைதைய Èைறயாக 

ஏ̆Ï‡ ெகா”ட ம‰ன‰ நள‰, மாமனாÌ‡ø {ம‰ன│ 

பıமÌ‡ø»} தன½ ேசைவகைள உ┃»தா‡கினா‰. 

 

 நள‰ வ…தைத‡ க”ட ø±ம‡க̈ ெபÌ́ மகி̊¶சி 
அைட…தன¯. அ·ேக அ…த நகர»தி̇ மகி̊¶சியா̇ ெபÌ»த ஒலி 
எÕ…த½. ø±ம‡க̈ அ…த நகர»ைத‡ ெகா±களாÑ́, 

மாைலகளாÑ́, பதாைககளாÑ́ அல·கÜ»தன¯. ெதÌ‡க̈ நł¯ 
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ெதளŒ‡க¿ப„³, தைர மல¯களாÑ́ ம̆ற ெபாÌ„களாÑ́ 

அல·கார́ ெச̂ய¿ப„³ இÌ…த½. ø±ம‡க̈, த·க̈ வ ł„³ 

வாயØ̇களŒ̇ மல¯கைள மைலேபா̇ øவØ»½ ைவ»தன¯, 

ேகாயØ̇கைளẾ ÅனŒத இட·கைளẾ மல¯களா̇ 

அல·கÜ»தன¯. பாøக‰ {நள‰} தமய…திÊட‰ ஏ̆கனேவ 

இைண…½வØ„டா‰ எ‰Ï ┃½ப│ண‰ ேக̈வØ¿ப„டா‰. அ…த 

ம‰னÃ́ {┃½ப│ணÃ́} இவ̆ைற‡ ேக̈வØ¿ப„³ மகி̊…தா‰. 

பØறø ம‰ன‰ {┃½ப│ண‰} நளனŒ‰ È‰Å வ…½, அவனŒ‰ 

{நளனŒ‰} ம‰னŒ¿ைப‡ ேகா┃னா‰. Å»திசாலியான நளÃ́ 

┃½ப│ணனŒட́ பல காரண·கைள‡ கா„± ம‰னŒ¿ைப‡ 

ேகா┃னா‰. 

 

 ேப©பவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவÃ́, உ”ைமைய 

அறி…தவÃமான ம‰ன‰ Ü½ப¯ண‰, நளனா̇ இ¿ப± மÜயாைத 

ெச̂ய¿ப„ட பØறø, Èக»தி̇ ஆ¶சÜய»½ட‰, நிஷாத¯களŒ‰ 

ஆ„சியாளனŒட́ { நளனŒட́} , "உம½ ந̆ேபறாேலேய நł¯ உம½ 

மைனவØைய» திÌ́ப அைட…½, மகி̊¶சிைய அைட…தł¯. ஓ 

ைநஷாதேர { நளேர} , நł¯ என½ இ̇ல»தி̇ மா̆ÏÌவØ̇ இÌ…த 

ேபா½, ஓ ÇமியØ‰ தைலவா, நா‰ உம‡ø எ…த» தł·ைகẾ 

ெச̂யவØ̇ைல என ந́Åகிேற‰. ெத┃…ேதா ெத┃யாமேலா நா‰ 

ஏதாவ½ தவÏ ெச̂திÌ…தா̇ நł·க̈ ம‰னŒ‡க ேவ”³́" 

எ‰றா‰. இைத‡ ேக„ட நள‰, "ஓ ஏகாதிபதிேய { Ü½ப¯ணேர} , நł¯ 

என‡ø சிÏ காய»ைதẾ ஏ̆ப³»தியதி̇ைல. அ¿ப±ேய நł¯ 

ெச̂திÌ…தாÑ́, அ½ என½ சின»ைத» ¾”±யதி̇ைலயாதலா̇ 

அ½ எ‰னா̇ ம‰னŒ‡க¿பட ேவ”³́. நł¯ È‰ேப என½ ந”ப¯, 

ஓ மனŒத¯களŒ‰ ஆ„சியாளேர { Ü½ப¯ணேர} , நł¯ என‡ø 

உறவØனÌ́ œட. ஆைகயா̇, நா‰ உ́மிட́ ெபÌ́ மகி̊× 

ெகா̈கிேற‰. ஓ ம‰னா, என½ வØÌ¿ப·க̈ அைன»½́ 

நிைறேவறி உம½ வசி¿பØட»தி̇ நா‰ வா̊…ேத‰. இ‰Ã́ 

ெசா̇ல¿ேபானா̇, என½ ெசா…த வ ł„±லிÌ…தைத வØட நா‰ 

அ·ø மகி̊¶சியாக இÌ…ேத‰. உம½ { உம‡ø» தரேவ”±ய}  

øதிைர மரÅகளŒ‰ ஞான́ எ‰னŒட́ இÌ‡கிற½. ஓ ம‰னா 

{ Ü½ப¯ணேர} , நł¯ வØÌ¿ப¿ப„டா̇ நா‰ அைத உம‡ø‡ 

ெகா³‡கிேற‰"  எ‰றா‰. 
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 இைத¶ ெசா‰ன அ…த ைநஷாத‰ Ü½ப¯ணÃ‡ø அ…த 

அறிவØயைல‡ ெகா³»தா‰. Ü½ப¯ண‰ அைத உÜய சட·øகÓட‰ 

ெப̆Ï‡ ெகா”டா‰. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ர‰} , நிஷாத 

ஆ„சியாளÃ‡ø {நளÃ‡ø} ஏ̆கனேவ பகைடயØ‰ Åதி│கைள 

வØள‡கியØÌ…த ப·கா¬ரனŒ‰ மக‰ {┃½ப│ண‰}, øதிைர 

மரÅகளŒ‰ அறிவØயைல அத‰ Åதி│கÓட‰ நளனŒட́ இÌ…½ 

ெப̆Ï‡ ெகா”டா‰. பØறø ேவÏ ஒÌவைன» தன½ 

ேதேரா„±யாக நியமி»½‡ ெகா”ட Ü½ப¯ண‰ தன½ நகர»தி̆ø¶ 

ெச‰றா‰. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , Ü½ப¯ண‰ ெச‰ற½́, ம‰ன‰ 

நள‰ ெவø நாைள‡ø அ…த‡ ø”±ன நகர»தி̇ த·கவØ̇ைல. 
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Å̋கரைன ெவ‰ற நள‰! - வனப│வ́ பøதி 78 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ சிÏ பைடÊட‰ தன½ நா„³‡ø» திÌ́பØ Å̋கரைன ¬½‡ø 

அைழ¿ப½; Å̋கரனŒ‰ ஏளன́ ம̆Ḯ ேபராைச; நள‰ Å̋கரைன 

ெவ̇வ½; Å̋கரÃ‡ø பாதி நா„ைட‡ ெகா³¿ப½… 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , 

நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாள‰ { நள‰}  அ·ேக { ø”±ன»தி̇}  ஒÌ 

மாத́ த·கிய பØறø, பıமனŒ‰ அÃமதிÊட‰, சிலைர ம„³́ 

அைழ»½‡ ெகா”³ நிஷாத¯களŒ‰ நா„³‡ø¶ ெச‰றா‰. 

ெவ̈ைள நிற»திலான தனŒ»ேதÌட‰, பதினாÏ { 16}  யாைனகÓ́, 

ஐ́ப½ { 50 }  øதிைரகÓ́, அÏÁÏ { 600 }  காலா„பைடÊடÃ́ அ…த 

ஒ¿ப̆ற ம‰ன‰ { நள‰}  Çமிைய ந³·க¶ ெச̂½, ேநர»ைத‡ 

கட»தாம̇ ேகாப»½ட‰ அ·ø { நிஷாத¯களŒ‰ நா„³‡ø̈}  

Àைழ…தா‰. வ łரேசனனŒ‰ பல́ெபாÌ…திய மக‰ {நள‰} 

Å̋கரைன அ¹கி, அவனŒட́ {Å̋கரனŒட́}, "நா‰ ெபÌ́ 

ெச̇வ́ ஈ„±யØÌ‡கிேற‰. நா́ மæ”³́  {பகைட} 

வØைளயாடலா́. 

 

 அைன»ைதẾ ேச¯»½ தமய…திையẾ ப…தய¿ ெபாÌளாக 

ைவ‡கிேற‰. ஓ Å̋கரா நł உன½ நா„ைட¿ ப…தய¿ ெபாÌளாக 

ைவ. வØைளயா„³ ஆர́பமாக„³́. இ½ேவ என½ நி¶சயமான 

உÏதி¿பா³. நł அÌள¿ப„±Ì, ந́மிட́ உ̈ள அைன»ைதẾ 
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ேச¯»½ நம½ உயØைரẾ ப…தய»தி̇ ைவ¿ேபா́. ெவ‰ற பØறø, 

ஒÌவ¯ ம̆றவÜ‰ ெச̇வ»ைதேயா நா„ைடேயா அைடயலா́, 

உைடைமயாள‰ ேக„ǿேபா½ அைத¿ ப…தய́ ைவ¿ப½ உய¯…த 

கடைம எ‰Ï வØதிெநறிக̈ ெசா̇கி‰றன. அ̇ல½ பகைட 

வØைளயா³வதி̇ உன‡ø மகி̊¶சி இ̇ைலெய‰றா̇, 

ஆÊத·களா̇ ஆன வØைளயா„³ ெதாட·க„³́. ஓ ம‰னா 

{Å̋கரா}, ஒ̆ைற ஆளாக¿ ேபா┃„³ நłேயா நாேனா அைமதிைய 

அைடேவா́. இ…த நா³ பர́பைர பர́பைரயாக வÌவதாǿ. 

அைத எ…த¶ ¬̊நிைலயØÑ́, எ…த உபாய»ைத‡ ைக‡ெகா”டாவ½ 

மæ„பேத சிற…த½ எ‰Ï ெபÌ́ ÈனŒவ¯க̈ ெசா̇கிறா¯க̈. ஓ 

Å̋கரா இர”±̇ ஒ‰ைற» ேத│…ெத³. பகைடÊட‰ ¬தா? 

அ̇ல½ வØ̇ வைள»½¿ ேபாரா?" எ‰Ï ேக„டா‰. 

 

 நிஷாதனா̇ { நளனா̇}  இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட Å̋கர‰, 

தன½ ெவ̆றி øறி»த நி¶சய»ேதா³ சிÜ»½‡ ெகா”ேட அ…த 

ஏகாதிபதியØட́ { நளனŒட́} , "ஓ ைநஷாதா { நளா} , ந̆ேபறினாேலேய 

நł மæ”³́ ப…தய́ ெச̂வத̆கான ெச̇வ»ைத¶ ச́பாதி»தா̂. 

தமய…தியØ‰ ½ரதி¯̋ட́ È±×‡ø வர¿ேபாவ½́ இ…த 

ந̆ேபறாேலேய. ஓ ம‰னா { நளா} , ந̆ேபறாேலேய நł உன½ 

மைனவØÊட‰ இ‰Ã́ உயØÌட‰ இÌ‡கிறா̂. ஓ ெபÌ́ பல́ 

ெபாÌ…திய கர·க̈ ெகா”டவேன {நளேன}, உன½ 

ெச̇வ»ைதẾ தமய…திையẾ ெவ̇ேவ‰ எ‰Ḯ, அவ̈ 

{தமய…தி} ெசா│‡க»தி̇ இ…திரÃ‡காக‡ கா»திÌ‡ǿ அ¿சர̨ 

ேபால என‡காக‡ கா»திÌ¿பா̈ எ‰Ḯ ெதளŒவாக» ெத┃கிற½. 

ஓ ைநஷாதா { நளா} , நா‰ தினÈ́ உ‰ைன நிைன× œ¯…ேத‰. 

நா‰ உன‡காகேவ கா»திÌ…ேத‰. ர»த ச́ப…தமி̇லாதவ¯கÓட‰ 

¬தா³வதி̇ என‡ø மகி̊¶சி கிைட‡கவØ̇ைல. ø̆றம̆ற 

øண·க̈ ெகா”ட அழகான தமய…திைய இ‰Ï ெவ‰Ï, 

எ‰ைன அதி¯̋டசாலியாக நிைன»½‡ ெகா̈ேவ‰. உ”ைமயØ̇, 

அவேள {தமய…திேய} என½ இதய»தி̇ எ¿ேபா½́ 

ø±யØÌ…தவ̈" எ‰Ï பதி̇ ெசா‰னா‰ { நளனŒ‰ சேகாதரனான 

த́பØ Å̋கர‰} . 

 

 ெதளŒவ̆Ï த̆ெபÌைம ேப©பவனŒ‰ { Å̋கரனŒ‰}  

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட நள‰ ேகாப́ ெகா”³ தன½ வாளா̇ 

அவன½ தைலைய ெவ„ட வØÌ́பØனா‰. இÌ¿பØÃ́, க”க̈ 
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ேகாப»தா̇ சிவ…திÌ…தாÑ́ நள‰ Å‰னைகÊட‰, "நா́ 

வØைளயாடலா́. ஏ‰ இ¿ேபா½ ேப©கிறா̂? எ‰ைன வ ł̊ »தி, நł 
வØÌ́Ǻ எைதẾ ெசா̇" எ‰றா‰. பØறø Å̋கரÃ‡ǿ 

நளÃ‡ø இைடயØ̇ வØைளயா„³» ெதாட·கிய½. ஓேர வ ł¶சி̇ 

தன½ ெச̇வ·கைளẾ, ெபா‡கிஷ»ைதẾ, தன½ த́பØயØ‰ 

{Å̋கரனŒ‰} உயØைரẾ ப…தய»தி̇ ெவ‰ற நள‰ 

அÌள¿ப„டவேன. ெவ̆றியைட…த ம‰ன‰ Å̋கரனŒட́ சிÜ»½‡ 

ெகா”ேட, "ஒÌ È̈Ó́ இ̇லாத இ…த ÈÕ நா³́ எ…த» 

தைடẾ இ̇லாம̇ எனதாயØ̆Ï. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ இழி…தவேன, 

உ‰னா̇ வØத¯¿ப»தி‰ இளவரசி மæ½ பா¯ைவைய‡ œட¶ ெசÑ»த 

È±யா½. ஓ Éடேன, இ¿ேபா½ நłẾ உன½ ø³́பÈ́ அவள½ 

அ±ைமகளாக¶ ©Ì‡க¿ப„±Ì‡கிறł̄ க̈. ஆனா̇ உன½ ைககளா̇ 

என‡ø ஏ̆ப„ட È…ைதய ேதா̇வØ உன½ ெசயலா̇ 

ஏ̆படவØ̇ைல. ஓ Éடேன, அைத நł அறியமா„டா̂. கலிேய இைவ 

அைன»ைதẾ ெச̂தா‰. ஆைகயா̇, ம̆றவ¯க̈ øைறைய நா‰ 

உ‰ மæ½ ©ம»தமா„ேட‰. நł ேத¯…ெத³¿ப½ ேபால உன½ வா̊ைவ 

மகி̊¶சியாக வா̊…½ ெகா̈. நா‰ உன‡ø உன½ உயØைர» 

தÌகிேற‰. உன‡ø (பர́பைர¶ ெசா»தி̇) உன½ ப·ைகẾ, 

அைன»½» ேதைவகைளẾ அளŒ‡கிேற‰. ஓ வ łரேன, ச…ேதகமற 

உ‰ ேம̇ நா‰ ெகா”ட பாச́ È‰Å ேபாலேவ இÌ‡ǿ. 

உட‰பØற…த பாசÈ́ எ‰னŒட́ அழியா½. ஓ Å̋கரா,நł என½ 

த́பØ, நł Áறா”³ கால́ வாழ ேவ”³́" எ‰றா‰ {நள‰}. 

 

 கல·க±‡கÈ±யாத பரா‡கிரம́ ெகா”ட நள‰ இ¿ப± தன½ 

த́பØ‡ø ஆÏத̇ œறி, மæ”³́ மæ”³́ அவைன அைண»½‡ 

ெகா”³, ெசா…த நகர»தி̆ø¶ ெச̇ல அவÃ‡ø அÃமதி 
ெகா³»தா‰. நிஷாத ஆ„சியாளனா̇ { நளனா̇}  ஓ ஏகாதிபதி 
{ Êதி̋±ரா} , இ¿ப± ஆÏத̇ அளŒ‡க¿ப„ட Å̋கர‰, அ…த 

நłதிமானான ம‰னைன வண·கி, கர·க̈ œ¿பØயப± 

அவனŒட́{நளனŒட́}, "உம½ Åக̊ அழிவ̆றதாக இÌ‡க„³́. ஓ 

ம‰னா, என‡ø உயØைரẾ, Åகலிட»ைதẾ ெகா³»த நł 
ப»தாயØர́ {10000} வÌட·க̈ மகி̊¶சியாக வாழ ேவ”³́" 

எ‰றா‰. 

 

 பØறø ம‰னனா̇ { நளனா̇}  மகி̊¶சி¿ ப³»த¿ப„ட Å̋கர‰ 

அ·ேக ஒÌ மாத́ வசி»½, ெபÌ́ பைடÊடÃ́, கீ̊¿ப±Ế 
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பணØயா„கÓடÃ́, தன½ உறவØன¯கÓடÃ́ இதய́ நிைற…த 

மகி̊¶சிÊட‰ தன½ ெசா…த நகர»தி̆ø¶ ெச‰றா‰. பØறø அ…த 

மனŒத¯களŒ̇ காைள இர”டாவ½ ¬Üயைன¿ ேபால¿ பØரகாசி»½ 

அழகாக இÌ…தா‰. அ…த அÌள¿ப„ட நிஷாத│களŒ‰ ம‰ன‰ 

{நள‰}, Å̋கரÃ‡ø ஆ„சிைய‡ ெகா³»½ அவைன¶ 

ெசழி¿பா‡கி, பØர¶சைனகளŒ̇ இÌ…½ அவைன வØ³வØ»½, 

ஆட́பரமாக அல·க┃‡க¿ப„ட தன½ அர”மைன‡ø̈ 

Àைழ…தா‰. நிஷாத¯களŒ‰ ஆ„சியாள‰ { நள‰}  அ¿ப± தன½ 

அர”மைன‡ø̈ Àைழ…½ தன½ ø±ம‡கÓ‡ø ஆÏத̇ 

அளŒ»தா‰. அ…த நா„±‰ அைன»½‡ ø±ம‡கÓ́, 

ெதா”ட¯கÓ́ ெபÌ́ மகி̊¶சியா̇ மயØ¯¶சிலி¯»½ நி‰றன¯. 

நா„±‰ அதிகாÜகைள» தைலைமயாக‡ ெகா”ட ம‡க̈ த·க̈ 

கர·கைள‡ œ¿பØ, "ஓ ம‰னா { நளேர} , இ…த நா³ ம̆Ḯ நகர́ 

ÈÕவ½́ இÌ‡ǿ நா·க̈ உ”ைமயØேலேய இ‰Ïதா‰ 

மகி̊¶சியைடகிேறா́. நா·க̈ இ‰Ï, ÁÏ ேவ̈வØகைள¶ 

ெச̂தவைன { இ…திரைன}  தைலவனாக அைட…த ேதவ¯க̈ ேபால, 

எ·கள½ ஆ„சியாளைன அைட…½வØ„ேடா́"  எ‰றன¯. 
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பகைட அறிைவ அைட…தா‰ Êதி̋±ர‰! -  

வனப│வ́ பøதி 79 

(நேளாபா‡யான ப│வ» ெதாட│¶சி) 

நள‰ தமய…திைய» தன½ நா„±̆ø அைழ»½ வ…½ மகி̊¶சியாக 

இÌ…தைத¶ ெசா‰ன பØÌகத̨வ│, Êதி̋±ரÃ́ அ¿ப±ேய இÌ¿பா‰ 

எ‰Ï ெசா‰ன½; Êதி̋±ரÃ‡ø பØÌகத̨வ│ பகைட அறிைவ‡ 

ெகா³¿ப½; Êதி̋±ர‰ அ│ஜுனனŒ‰ க³́ தவ»ைத‡ ேக̈வØ¿ப„³ 

½‰ÅÏவ½; அ…தண│கÓட‰ உைரயா±ய½... 

 

 
 

 பØÌகத̨வ│ ெசா‰னா¯, "நகர́ ½யரம̆Ï மகி̊¶சிÊட‰ 

அ·ேக வØழா ெதாட·கிய ேபா½, ெபÜய பைடÊட‰ ெச‰Ï 

ம‰ன‰ {நள‰} தமய…திைய (அவள½ த…ைத பıமனŒ‰ 

வ ł„±லிÌ…½) அைழ»½வ…தா‰. பைகவ¯கைள‡ ெகா̇Ñ́ 

பய·கர பரா‡கிரÈ́, அளவØடÈ±யா ஆ‰மா×́ ெகா”ட அவள½ 

த…ைதயா‰ பıமÃ́ தன½ மகÓ‡ø உÜய மÜயாைதகைள¶ 

ெசÑ»தி அÃ¿பØ ைவ»தா‰. மகÃடÃ́ மகÓடÃ́ வ…த 

வØத¯¿ப»தி‰ இளவரசியØ‰ வÌைகைய அ³»½, ம‰ன‰ நள‰ 

தன½ நா„கைள, ந…தன́ எÃ́ ேசாைலயØ̇ இÌ‡ǿ ேதவ¯க̈ 

தைலவைன¿ ேபால மகி̊¶சியாக‡ கழி»தா‰. 

 

 அழியா¿ Åக̊ ெகா”ட அ…த ம‰ன‰ { நள‰} , தன½ நா„ைட 

மæ„ெட³»½, ஜ́Å தłபக̆ப»தி‰ ஏகாதிபதிகளŒ̇ சிற…தவனாக, 
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அைத மæ”³́ ஆள» ெதாட·கினா‰. அவ‰ { நள‰}  

எ”ணØலட·கா ேவ̈வØகைள¶ ெச̂½ பÜ©கைள அ…தண¯கÓ‡ø¿ 

ெபÌமளவØ̇ ெகா³»தா‰. ஓ ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , நłẾ 

உன½ இர»த உற×கÓடÃ́ ெசா…த·கÓடÃ́ அேத ேபால 

வØைரவØ̇ பØரகாசி¿பா̂. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 

{ Êதி̋±ரா} , இ¿ப±ேய எதி┃களŒ‰ நகர·கைள அட‡ǿ ம‰ன‰ 

நள‰, ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய {Êதி̋±ரா}, 

பகைடயா„ட»தி‰ ெதாட│¶சியாக தன½ மைனவØÊட‰ 

½‰ப»தி̇ É̊கினா‰. ேமÑ́, ஓ ÇமியØ‰ தைலவா 

{Êதி̋±ரா}, இ…த ½‰ப·க̈ அைன»ைதẾ நள‰ தனŒயாகேவ 

அÃபவØ»½, தன½ ெசழி¿ைப மæ„ெட³»தா‰. ஆனா̇ நłேயா!, ஓ 

பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , இதய»ைத அற»தி̇ நிைல‡க 

ைவ»½, உன½ த́பØகÓடÃ́, கிÌ̋ைணÊடÃ́ 

{ திெரௗபதிÊடÃ́}  இ…த‡ கானக»தி̇ மகி̊¶சியாக வØைளயா±‡ 

ெகா”±Ì‡கிறா̂. ஓ ஏகாதிபதி, நł தினÈ́ ேவத·கைளẾ 

அத‰ கிைளகைளẾ அறி…த அÌள¿ப„ட அ…தண│கÓட‰ 

கல…½ ெகா̈வதா̇, ½‰ப»தி̆கான காரண́ உன‡ø சிறியேத. 

 

 நாக‰ கா¯‡ேகாடக‰, தமய…தி, நள‰, அரச ÈனŒ Ü½ப¯ண‰ 

ஆகியவ¯கைள» தவØ¯»½ இ…த வரலாÏ தłைமகைள 

அழி‡கவ̇ல½. ஓ ம·கா¿ Åக̊ ெகா”டவேன, கலியØ‰ 

ஆதி‡க»ைதẾ அழி‡ǿ இ¸வரலாÏ, ஓ ம‰னா, இைத‡ ேக„ǿ 

உ‰ைன¿ ேபா‰ற மனŒத¯கÓ‡ø ஆÏத̇ அளŒ‡ǿ. (ெவ̆றியØ̇) 

உÏதிய̆ற மனŒத Èய̆சிைய நிைன×œ¯…½, நł ெசழி¿பØேலா, 

½ரதி¯̋ட»திேலா மகி̊¶சிையேயா ½‡க»ைதேயா அைடவ½ 

உன‡ø» தகா½. இ…த வரலா̆ைற‡ ேக„ட பØறø, ஓ ம‰னா, 

½‰ப»ைத வள¯‡காம̇ ஆÏதலைட. ஓ ெபÌ́ ம‰னா, 

½‰பமைட…½ ஏ·கி‡ ெகா”±Ì¿ப½ உன‡ø» தகா½. 

உ”ைமயØ̇, வØதியØ‰ தா‰ேதா‰றி»தன»ைதẾ, Èய̆சியØ‰ 

கனŒய̆ற த‰ைமையẾ நிைன×œÌ́ த‰ைன அட‡கிய மனŒத‰ 

மன அÕ»த́ ெகா”³ ½‰Åறமா„டா‰. 

 

 நளனŒ‰ இ…த உய│…த வரலா̆ைற» திÌ́ப» திÌ́ப¶ 

ெசா̇பவைனேயா, அ̇ல½ ெசா̇Ñ́ேபா½ ேக„பவைனேயா, 

½ரதி│̋ட́ எ¿ேபா½́ அ¹கா½. இ…த¿ பைழய அ̆Åதமான 

வரலா̆ைற‡ ேக„ǿ ஒÌவ‰, பØ̈ைளக̈, ேபர¿பØ̈ைளக̈, 
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வØல·øக̈, மனŒத¯களŒ̇ உய¯…த இட́, ஆேரா‡கிய́, மகி̊¶சி 
ஆகியவ̆ைற¿ ெபÏவேதா³, ச…ேதகமற, தன½ எ̇லா 

காÜய·களŒÑ́ ெவ̆றியைட…½, Åகழைடவா‰. ேமÑ́, ஓ ம‰னா 

{Êதி̋±ரா}, நł வள│‡ǿ பய»ைத (யாÌ́ த‰ைன பகைட‡ø 

அைழ»½வØ³வா│கேளா எ‰ற பய»ைத) ஒேர ÈைறயØ̇ நா‰ 

அக̆றிவØ³ேவ‰. ஓ ஒ¿ப̆ற பரா‡கிரம́ ெகா”டவேன 

{Êதி̋±ரா}, நா‰ பகைடயØ‰ அறிவØயைல ÈÕைமயாக 

அறிேவ‰. நா‰ உ‰னŒட́ திÌ¿தியைட…½̈ேள‰. ஓ ø…தியØ‰ 

மகேன, அ…த அறிைவ¿ ெப̆Ï‡ெகா̈. நா‰ உன‡ø¶ 

ெசா̇கிேற‰" எ‰றா│ {பØÌகத̨வ│}. 

 

 ைவச́பாயன¯ ெதாட¯…தா¯, "பØறø ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰, 

இதய»தி̇ மகி̊…½, பØÌகத̨வÜட́, "ஓ சிற¿Åமி‡கவேர, 

பகைடயØ‰ அறிவØயைல நா‰ உ́மிட́ இÌ…½ அறிய 

வØÌ́Åகிேற‰"  எ‰றா‰. பØறø அ…த ÈனŒவ│ {பØÌகத̨வ│} 

பா”³வØ‰ உய│ ஆ‰ம மகÃ‡ø {Êதி̋±ரÃ‡ø} பகைடயØ‰ 

அறிைவ‡ ெகா³»தா│. அ¿ப±‡ ெகா³»½வØ„³, அ…த¿ ெபÌ́ 

½றவØஹயச│ீஷ́ எ‰ற ÅனŒதமான நł¯நிைல‡ø øளŒ¿பத̆காக¶ 

ெச‰றா¯. 

 

 உÏதியான ேநா‰Åக̈ ேநா̆ǿ Êதி̋±ர‰, பØÌகத̨வ¯ 

ெச‰ற பØறø வ…த அ…தண¯களŒ‰ ÉலÈ́, ெவ¸ேவÏ 

தி‡øகளŒலிÌ…½́, இட·களŒ̇ இÌ…½́, மைலக̈ ம̆Ḯ 

கானக·களŒ̇ இÌ…½́ வ…த ½றவØக̈ ÉலÈ́, இட½ 

ைகயாÑ́ வØ̇லி‰ நாைண இÕ‡ǿ 

ெபÌ́ Å»திœ¯ைம ெகா”ட அ¯ஜுன‰, 

கா̆ைற ம„³ேம உ”³ க³…தவ»தி̇ 

இÌ¿பைத அறி…தா‰. அவ‰ { Êதி̋±ர‰} , 

ெபÌ́ பல́ வா̂…த கர·க̈ ெகா”ட 

பா│»த‰ {அ│ஜுன‰}, இ½வைர யாÌ́ 

ெச̂யாத க³́ தவ»ைத¶ ெச̂வதாக‡ 

ேக̈வØ¿ப„டா‰. 

 

 

பØÌ ைதயØ‰ மகனான 

 
மாம̇லÅர»தி̇ காண¿ப³́ 

"அ¯ஜுன‰ தவம"  சி̆ ப́  
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தன‚சய‰ { அ¯ஜுன‰}  சÜயான ேநா‰ÅகÓடÃ́, உÏதியான 

மன»½டÃ́, ெமௗனமாக நłதிேதவனŒ‰ மனŒத உடலாக இÌ…½ 

பØரகாசி»½‡ ெகா”±Ì¿பதாக‡ ேக̈வØ¿ப„டா‰. ஓ ம‰னா 

{ ஜனேமஜயா} , அ…த¿ பா”³வØ‰ மக‰ { Êதி̋±ர‰} , தன½ 

அ‰Å» த́பØயான ø…தியØ‰ மக‰ ெஜய‰ {அ│ஜுன‰}, அ…த¿ 

ெபÌ́ வன»தி̇ க³́ தவ́ இÌ¿பைத அறி…½ மிக×́ 

½‰பமைட…தா‰. ½யர»தா̇ எÜẾ இதய»½ட‰ இÌ…த 

பா”³வØ‰ É»த மக‰ { Êதி̋±ர‰} , அ…த¿ ெபÌ́ வன»தி̇ 

ஆÏத̇ ேவ”±, அவÃட‰ வா̊…½வ…த, பலவைக ஞான́ 

ெகா”ட அ…தண¯களŒட́ கல…½ைரயா±னா‰. 
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கா́யக»ைத வØ„³¿ ெபயரலா́ எ‰றா‰ சகாேதவ‰!  

- வனப│வ́ பøதி 80 

(தł│»தயா»ரா ப│வ́) 

அ│ஜுன‰ இ̇லாத கானக»ைத‡ க”³ Êதி̋±ரனŒட́ Åல́Ǻ 

திெரௗபதிẾ, பா”டவ│கÓ́… 

 

 
 

 ஜனேமஜய‰ ெசா‰னா‰, "ஓ ÅனŒதமானவேர 

{ ைவச́பாயனேர} , என½ È¿பா„டனான பா│»த‰ {அ│ஜுன‰}, 

கா́யக வன»ைதவØ„³¶ ெச‰ற பØறø, இட½ ைகயாÑ́ 

வØ̇ைல இÕ‡ǿ அ…த வ łர‰ { அ¯ஜுன‰}  த·கÓட‰ இ̇லாத 

ேபா½ { ம̆ற}  பா”³வØ‰ மக‰க̈ எ‰ன ெச̂தா¯க̈? எதிÜகைள 

வ ł̊ »½́ அ…த¿ ெபÌ́ பல́வா̂…த வØ̇லாளŒேய, ேதவ¯கÓ‡ø 

வØ̋¹ைவ¿ ேபால, அவ¯கÓ‡ø { பா”டவ¯கÓ‡ø}  ஒேர 

Åகலிட́ எ‰Ï என‡ø» ெதÜகிற½. இ…திரைன¿ ேபா‰ற வ łர́ 

ெகா”³ ேபாÜ̇ ÅறÈ½கிடாத அ…த வ łரனŒ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  

½ைணயØ̇லாதிÌ…த என½ பா„ட‰க̈, த·க̈ நா„கைள எ¿ப±‡ 

கட»தின¯?"  

 

 ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "கல·க±‡க È±யாத வ łர́ 

ெகா”ட அ¯ஜுன‰ கா́யக வன»ைத வØ„³¶ ெச‰ற½́, ஓ 

மகேன { ஜனேமஜயா} , பா”³வØ‰ மக‰க̈ ½‡க»திÑ́ 

½யர»திÑ́ É̊கின¯. உ̆சாகம̆ற இதய́ ெகா”ட அ…த¿ 
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பா”டவ¯க̈, சர»தி̇ இÌ…½ உதி¯…த È»½‡க̈ ேபால×́, 

சிறகிழ…த பறைவக̈ ேபால×́ இÌ…தன¯. øேபர‰ இ̇லாத 

ைச»திரரத வன́ ேபால, ெவ”øதிைரகைள‡ ெகா”ட அ…த வ łர‰ 

இ̇லாத கானக́ இÌ…த½. ஓ ஜனேமஜயா, அ…த மனŒத¯களŒ̇ 

Åலிகளான பா”³வØ‰ மக‰க̈ அ¯ஜுனனŒ‰ ½ைணைய இழ…½ 

உ̆சாகம̆ற மனநிைலÊடேனேய அ…த‡ கா́யக வன»தி̇ 

ெதாட¯…½ வா̊…தன¯. ஓ பாரதøல»தி‰ தைலவா { ஜனேமஜயேன} , 

அ…த¿ பல́ ெபாÌ…திய ேபா¯ வ łர¯க̈, ©»தமான கைணகைள‡ 

ெகா”³, ெபÌ́ பரா‡கிரம»½ட‰ அ…தண│களŒ‰ 

ேவ̈வØ‡கான வØல·øகைள அ±»தன│. அ…த மனŒத¯களŒ̇ 

Åலிகளான எதிÜகைள ஒ³‡øபவ¯க̈, தினÈ́ கா„³ 

வØல·øகைள‡ ெகா‰Ï, Èைற¿ப± அைத¶ ©»த¿ப³»தி, 
அ…தண│களŒட́ ெகா³»தன│. 

 

 ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , இ¿ப±ேய அ…த மனŒத‡ காைளக̈, 

அ¯ஜுனனŒ‰ பØÜவா̇ ½யர»½டÃ́ உ̆சாகம̆ற 

இதய·கÓடÃ́ வா̊…தன¯. øறி¿பாக பா‚சால இளவரசி 
{திெரௗபதி}, தன½ É‰றாவ½ தைலவைன நிைன»½ வÌ…தி, 
Êதி̋±ரனŒட́, "தன½ இÌகர·களா̇, ஆயØர́ கர́ ெகா”ட 

(பழ·கால) அ¯ஜுனைனேய { கா¯»தவ łÜயா¯ஜுன‰}  

எதி¯‡கவ̇லவ¯ அ¯ஜுன¯. பா”³ மக‰களŒ̇ Èத‰ைமயான 

அவ¯ இ̇லாத இ…த‡ கானக́ அழக̆றதாக என½ க”கÓ‡ø» 

ெதÜகிற½. அவÜ̇லாத இட»தி̇ என½ பா¯ைவ ப³́ேபா½, Çமி 
கைளயØழ…½ காண¿ப³கிற½. Ç»½‡ øÑ·ǿ மர·களாÑ́, 

அ̆Åத·க̈ நிைறய ைவ»திÌ…தாÑ́ அ¯ஜுன¯ இ̇லாத இ…த‡ 

கானக́ மகி̊¶சிய̆றதாகேவ இÌ‡கிற½. நłல ேமக‡ øவØய̇ 

ேபால×́, மத́ ெகா”ட யாைனயØ‰ பரா‡கிரம»½டÃ́, தாமைர 

இத̊க̈ ேபா‰ற க”கÓ́ உைடய அ…த வ łர¯ இ̇லாத இ…த‡ 

கா́யக வன́ என‡ø அழகாக» ெதÜயவØ̇ைல. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரேர} , இ±ைய¿ ேபா‰ற க¯ஜைனைய‡ ெகா³‡ǿ 

வØ̇ெலாலிைய எÕ¿ÅபவÌ́, இட½ ைகயாÑ́ வØ̇ைல 

இÕ‡கவ̇லவÌ́, அ…த வ łரைர {அ│ஜுனைர} நிைன»½, எ‰னா̇ 

மகி̊¶சி ெகா̈ள È±யவØ̇ைல" எ‰றா̈ { திெரௗபதி} . 

 

 ஓ ஏகாதிபதி { ஜனேமஜயா} , மன அÕ»த»தா̇ உ”டான 

அவள½ Åல́பைல‡ ேக„ட எதிÜ வ łர¯கைள‡ ெகா̇பவனான 
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பıம‰, திெரௗபதியØட́, "ஓ ெகா±யØைட ெகா”ட அÌள¿ப„ட 

ம·ைகேய, அÈத»ைத¿ ெபÌமட‡காக‡ ø±¿ப½ ேபால உ̈ள 

உன½ ஏ̆Åைடய வா¯»ைதகைள‡ ேக„³ என½ இதய́ மகி̊கிற½. 

சம¶சீராக நł”³, இர”³ இÌ́Å கதாÊத·க̈ ேபால பÌ»½, 

உÌ”³, வØ̇லி‰ நாணா̇ உ”டான காய·கÓடÃ́, வØ̇ 

வா̈, ம̆ற ஆÊத·கÓட‰ இர”³ ஐ…½ தைல நாக·கைள¿ 

ேபால இÌ‡ǿ கர·கைள‡ ெகா”ட அ…த மனŒத¿ Åலி 
இ̇லாம̇, ¬Üய‰ இ̇லா வான́ ேபால இÌ‡கிேறா́. அ…த 

ெபÌ́ பல́வா̂…த கர·கைள‡ ெகா”டவைன ந́பØேய 

பா‚சால¯கÓ́ ெகௗரவ¯கÓ́, க³́ Èய̆சிÊைடய 

ேதவ¯கÓ‡ø‡ œட¿ பய¿ப³வதி̇ைல. அ…த வ łரைன ந́பØேய 

நா́ நம½ எதிÜக̈ ஏ̆கனேவ வ ł̊ »த¿ப„டதாக×́, Çமி ஏ̆கனேவ 

அைடய¿ப„டதாக×́ கÌதி வÌகிேறா́. அ¿ப±¿ப„ட அ…த 

ப̇øண‰ {அ│ஜுன‰} இ̇லாம̇ நா‰ இ…த கா́யக வன»தி̇ 

அைமதிைய அைடய È±யவØ̇ைல. ேவÏ ப‡க·களŒ̇ நா‰ 

என½ பா¯ைவைய» திÌ¿பØனாÑ́, அைன»½́ என‡ø 

ெவÏைமயாகேவ ெதÜகிற½. 

 

 பıம‰ È±»த½́, பா”³வØ‰ மகனான நøல‰ க”ணłரா̇ 

தைடப„ட øரÑட‰, "ேபா¯‡கள»தி̇ இய̇Å‡øமி‡க சாதைனக̈ 

ெச̂½ ேதவ¯கைளẾ ேபச ைவ‡ǿ அ…த வ łர¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ¯ { அ¯ஜுன¯}  இ̇லாத இ…த வன»தி̇ நா́ எ‰ன 

இ‰ப·கைள அைடய È±Ế? வடதிைச ெச‰Ï Á̆Ï‡கண‡கன 

க…த¯வ» தைலவ¯கைள வ ł̊ »தி, கா̆Ï ேபா‰ற ெபÌ́ ேவக́ 

ெகா”ட எ”ணØலட·கா தி»திÜ, க̇மாஷ வைகயØலான அழகான 

øதிைரகைள‡ ெகாண¯…தா¯. அ¿ப±‡ ெகாண¯…½, ெபÌ́ ராஜ¬ய 

ேவ̈வØயØ‰ ேபா½, தன½ அ”ணனான ம‰னÃ‡ø 

{ Êதி̋±ரÌ‡ø}  பாச»தா̇ பÜசளŒ»த அ…த¶ சிற¿Åமி‡கவÌ́, 

பıமÌ‡ø¿ பØ‰ பØற…த அ…த¿ பய·கர¿ ேபா¯வ łரÌ́, ேதவ¯கÓ‡ø 

இைணயானவÌமான அ…த வ łர│ {அ│ஜுன│} இ̇லாத இ…த‡ 

கா́யக வன»தி̇ ேமÑ́ வாழ என‡ø வØÌ¿பமி̇ைல" 

எ‰றா‰ {நøல‰}. 

 

 நøலனŒ‰ Åல́ப̇கÓ‡ø¿ பØறø, சகாேதவ‰, 

"ேபா¯‡கள»தி̇ பல பல́ெபாÌ…திய வ łர¯கைள வ ł̊ »தி, ெபÌ́ 

ெச̇வ»ைதẾ, க‰னŒைககைளẾ ெகா”³ வ…½, ம‰னÃ‡ø 
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{ Êதி̋±ரÌ‡ø}  ெபÌ́ ராஜ¬ய ேவ̈வØயØ‰ ேபா½ ெகா³»தவ¯, 

அ…த அளவØ̇லா பØரகாச́ ெகா”ட வ łர¯, ேபா¯‡கள»தி̇ 

அணØவø»½ நி‰ற *யாதவ│கைள தனŒெயாÌவராக 

வ ł̊ »தி,வா©ேதவனŒ‰ {கிÌ̋ணனŒ‰} ச́மத»½ட‰ 

©ப»திைரைய‡ கட»தி வ…தவ│. சிற¿Åமி‡க ½ÌபதனŒ‰ 

பøதியØ‰ ேம̇ பைடெய³»½, ஓ பாரதேர { Êதி̋±¯ேர}  

½ேராணÌ‡ø» தன½ øÌ த„சைணைய‡ ெகா³»தவ¯ அ…த வ łர¯. 

ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரேர} , நம½ ஆசிரம»தி̇ இÌ‡ǿ அ…த 

ஜி̋¹வØ‰ { அ¯ஜுனÜ‰}  Å̇ ப³‡ைகைய‡ க”³ என½ இதய́ 

ஆÏத̇ இ̇லாம̇ தவØ‡கிற½. ஓ எதிÜகைள ஒ³‡øபவேர 

{ Êதி̋±ரேர} , அ…த வ łர¯ இ̇லாத இ…த‡ கானக́ நம‡ø 

மகி̊¶சிைய» தரா½. ஆகேவ இ…த‡ கானக»ைத வØ„³ 

ெச‰ÏவØ³வேத நல́ என நா‰ கÌ½கிேற‰" எ‰றா‰ 

{சகாேதவ‰}. 

 

*********************************************************************** 

*யாதவ│கைள தனŒெயாÌவராக வ ł̊ »தி, வா©ேதவனŒ‰ 

{கிÌ̋ணனŒ‰} ச́மத»½ட‰ ©ப»திைரைய‡ கட»தி வ…தவ│. 

:  

©ப»திைரைய‡ கட»தினா‰ அ│ஜுன‰ - ஆதிப│வ́ பøதி 222 
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பı̋ம│ Åல̨திய│ ச…தி¿Å - வனப│வ́ பøதி 81 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

½யர»தி̇ இÌ…த பா”டவ│கைள நாரத│ ச…தி¿ப½; நாரத┃ட́ 

Êதி̋±ர‰ தł│»தயா»திைரயØ‰ பய‰கைள வØபரமாக‡ ேக„ப½; பı̋ம│ 

Åல̨திய│ ச…தி¿ைப நாரத│ ெசா̇ல ஆர́பØ»த½... 

 

 
 

 ைவச́பாயன│ ெசா‰னா¯, "தன‚சய‰ { அ¯ஜுன‰}  øறி»½ 

வÌ»த»½ட‰ இÌ…த தன½ த́பØக̈ ம̆Ḯ கிÌ̋ைணயØ‰ 

{ திெரௗபதியØ‰}  வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰ 

ெபÌ́ ½ய¯ ெகா”டா‰. அ…த ேநர»தி̇ (தன½ எதிÜ̇) 

ேதவேலாக ÈனŒவரான நாரத│ பØர́ம அழøட‰, ேவ̈வØ 
ெந̂யா̇ ©ட¯வØ„³ எÜẾ ெநÌ¿Å¿ ேபால பØரகாசி»½‡ ெகா”³ 

நி̆பைத‡ க”டா‰. அவ¯ { நாரத¯}  வ…தைத‡ க”ட ம‰ன‰ 

Êதி̋±ர‰, தன½ த́பØகÓட‰ எÕ…½ நி‰Ï அ…த¶ சிற¿Å 

மி‡கவைர வழிப„டா‰. ச‡தியா̇ பØரகாசி»த øÌ‡களŒ‰ அழகான 

தைலவ‰ { Êதி̋±ர‰} , ÁÏ ேவ̈வØக̈ ெச̂த ேதவைன 

{ இ…திரைன} , ேதவ¯க̈ ¬̊…½ ெகா”டைத¿ ேபால, தன½ 

த́பØகளா̇ ¬ழ¿ப„³ நி‰றா‰. 

 

 பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மக‰களான தன½ தைலவ¯கÓ‡ø‡ 

க„³¿ப„³, அறெநறிகளŒ‰ வØதிகÓ‡ø‡ கீ̊¿ப±…½ இÌ…த 

ய‡ஞேசனŒ {திெரௗபதி}, ேவத·கÓ‡ø சாவØ»Üைய¿ ேபால, 

ேமÌவØ‰ சிகர»தி̆ø ¬Üய‡ கதிைர¿ ேபால இÌ…தா̈. 

சிற¿Åமி‡க நாரதÈனŒவ¯, அ…த வழிபா„ைட ஏ̆Ï‡ ெகா”³ 
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த¯மனŒ‰ மகÃ‡ø { Êதி̋±ரÃ‡ø}  சÜயான ÈைறயØ̇ 

ஆÏதலளŒ»தா¯. ஓ பாவ·கள̆றவேன {ஜனேமஜயா}, உய¯…த 

ஆ‰மா ெகா”ட நłதிமானான ம‰ன‰ Êதி̋±ரனŒட́ ேபசிய அ…த 

ÈனŒவ¯, "ஓ அற́சா¯…த மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 

{ Êதி̋±ரா} , நł எைத» ேத±‡ ெகா”±Ì‡கிறா̂, எ‰னா̇ உன‡ø 

ஆகேவ”±ய½ எ‰ன எ‰பைத என‡ø¶ ெசா̇"  எ‰Ï ேக„டா¯. 

இத̆ø த¯மனŒ‰ மக‰ { Êதி̋±ர‰} , தன½ த́பØகÓட‰ ேச¯…½, 

ேதவ¯களாÑ́ மதி‡க¿ப³́ நாரதைர வண·கி, கர·கைள‡ 

œ¿பØயப±, "ஓ ெபÌ́ேபÏ ெப̆றவேர, நł அைன»½ 

உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³பவ¯, உம‡ø எ‰னŒட́ 

திÌ¿திÊ”டானா̇, என½ வØÌ¿ப·க̈ அைன»½́ உம½ 

அÌளா̇ ஏ̆கனேவ நிைறேவறிவØ„டதாக‡ கÌ½கிேற‰. ஓ 

அ̆Åதமான ேநா‰Åக̈ ெகா”டவேர, ஓ பாவ·கள̆றவேர, நா‰ 

என½ த́பØகÓட‰ ேச¯»½ உம½ கÌைண‡ø» 

தøதிபைட»தவ¯களாக இÌ…தா̇, ஓ ÈனŒவ¯களŒ̇ சிற…தவேர, 

என½ மனதி̇ இÌ‡ǿ ச…ேதக»ைத¿ ேபா‡øவேத உம‡ø» தǿ. 

ÅனŒதமான நł│நிைலகைளẾ, அ·ø அைம…திÌ‡ǿ 

ேகாவØ̇கைளẾ காணவØÌ́பØ உலக»ைத¶ ©̆Ïபவ│கÓ‡ø 

{தł│»த யா»திைர ெச̂பவ│கÓ‡ø} எ‰ன சிற¿Å ஏ̆ப³́ 

எ‰பைத என‡ø வØபரமாக¶ ெசா̇வேத உம‡ø» தǿ" எ‰Ï 

ேக„டா‰ {Êதி̋±ர‰}. 

 

 நாரத¯, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , È‰Å Åல̨திய┃ட́ 

இÌ…½ Å»திசாலியான பı̋ம│ அறி…½ ெகா”டைத‡ 

கவன»½ட‰ ேக̈. ஓ அÌள¿ப„டவேன { Êதி̋±ரா}  È‰ெபாÌ 

கால»தி̇, அற́சா¯…தவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான பı̋ ம¯, ஓ ம‰னா, 

ேதவ ÈனŒவ¯கÓ́, க…த¯வ¯கÓ́, ேதவ¯கÓ́ œட 

ஓ̂ெவ³‡ǿ பøதியான க·ைகயØ‰ ேதா̆Ïவா̂‡ø அÌகி̇, 

அ…த அழகான, ÅனŒதமான இட»தி̇, ÈனŒவ¯களŒ‰ ½ைணÊட‰ 

பØ»Üய ேநா‰ைப { È‰ேனா¯கைள [பØ»Ì ேதவைதகைள] வழிப³́ 

ேநா‰Å}  ேநா̆Ï‡ ெகா”³ வா̊…½ வ…தா¯. அ¿ப± அவ¯ அ·ேக 

வா̊…த ேபா½, அ…த¿ பØரகாசி¿பவ¯ { பı̋ ம¯} , அவர½ தான»தி‰ 

Éல́ பØ»Ü‡கைளẾ, ேதவ¯கைளẾ, ÈனŒவ¯கைளẾ 

சா»திர·களŒ̇ ெசா̇ல¿ப„³̈ள வØதிகளŒ‰ ப± 

திÌ¿தி¿ப³»தினா¯. அ¿ப±¶ ெச̂½ ெகா”±Ì‡ǿேபா½, ஒÌ 
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கால»தி̇ அ…த சிற¿Åமி‡கவ¯ { பı̋ ம¯} , தன½ அைமதியான 

பாராயண»தி‰ { ஒ¿ÅவØ»தலி‰}  ேபா½ ேதா̆ற»தி̇ அழகான 

ÈனŒவ│களŒ̇ சிற…த Åல̨தியைர‡ க”டா│ {பı̋ம│}. 

 

 அழகா̇ பØரகாசி‡ǿ அ…த» தவ» ½ைறவØைய‡ க”³ 

ெபÌ́ மகி̊¶சியைட…½, மிø…த ஆ¶சÜயமைட…தா¯. ஓ பாரதா 

{ Êதி̋±ரா} , அ…த அற́சா¯…த மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயான 

பı̋ ம¯, அ…த அÌள¿ப„ட ÈனŒவைர சட·øவØதிகளŒ‰ ப± 

வழிப„டா¯. த‰ைன¶ ©»திகÜ»½‡ ெகா”³, ஆ̊…த கவன»½ட‰, 

தன½ தைலயØ̇ அ¯‡கியா×ட‰ { Çைஜ‡ø» ேதைவயான 

திரவØய»½ட‰}  அ…த பØர́ம ÈனŒவைர { பØர́மÜஷிைய}  

அ¹கினா¯. பØறø தன½ ெபயைர { பı̋ ம¯}  உர‡க¶ ெசா̇லியப±, 

அவÜட́ { Åல̨தியÜட́} , "ஓ அ̆Åத ேநா‰Å̈ளவேர 

{ Åல̨தியேர} , நł¯ அÌள¿ப„±Ì́. நா‰ உம½ அ±ைமயான 

பı̋ ம‰. உம½ கா„சி என‡ø‡ கிைட»ததா̇, நா‰ என½ 

பாவ·க̈ அைன»திÑ́ இÌ…½ வØ³ப„ேட‰"  எ‰றா¯. ஓ 

Êதி̋±ரா, இைத¶ ெசா‰ன அ…த அற́சா¯…த மனŒத¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயான பı̋ ம¯, தன½ ேப¶ைச நிÏ»தி அைமதியாக‡ கர́ 

œ¿பØ நி‰றா¯. ேநா‰ÅகளாÑ́, ேவத க̇வØயாÑ́, உட̇ வ̆றி 
ெமலி…½ ேபாயØÌ…த øÌ‡களŒ̇ Èத‰ைமயான பı̋மைர‡ 

க”ட அ…த ÈனŒவ│ {Åல̨திய│} ெபÌ́ மகி̊¶சியØ̇ 

É̊கினா│. 
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Å̋கைரயØ‰ பலைன¶ ெசா‰ன Åல̨திய│ -  

வனப│வ́ பøதி 82அ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

Å̋கைரயØ‰ பலைன¶ ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 
Å̋க¯, அ•மæ¯ மாவ„ட́, ராஜ̨தா‰, இ…தியா 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, "ஓ அ̆Åத ேநா‰Åக̈ 

ெகா”டவேன, அறெநறிகைள அறிய அÌள¿ப„டவேன, உன½ 

பணØ×, த‰னட‡க́, உ”ைம ஆகியவ̆றி̇ நா‰ திÌ¿தி 
ெகா”ேட‰. ஓ பாவம̆றவேன, உன½ Éதாைதய¯க̈ தயவா̇ நł 
ெப̆ற இ…த øண·களா̇ நா‰ உ‰னŒட́ மிø…த திÌ¿தி 
ெகா”³̈ேள‰. ஓ மகேன, அதனாேலேய உன‡ø எ‰ கா„சி 
கிைட»த½. ஓ பı̋ மா, என½ க”க̈ அைன»ைதẾ ஊ³Ì×́. 

நா‰ உன‡ø எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́ எ‰Ï ெசா̇. ஓ 

பாவ·கள̆றவேன, ஓ øÌ øல»தி̇ Èத‰ைமயானவேன, நł 
எைத‡ ேக„டாÑ́, நா‰ உன‡ø அைத அÌÓேவ‰"  எ‰றா¯. 

 

 பı̋ம│ {Åல̨திய┃ட́}, "ஓ அதிகமாக அÌள¿ப„டவேர,  

É×லக·களாÑ́ வழிபட¿ப³́ நł¯ எ‰னŒட́ திÌ¿தி 
அைட…திÌ¿பதாÑ́, ேம‰ைமயான உம½ கா„சிைய நா‰ 

க”டதாÑ́, நா‰ ஏ̆கனேவ ெவ̆றியைட…½ வØ„டதாக‡ 
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கÌ½கிேற‰. ஆனா̇, ஓ அற́சா¯…த 

மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேர, உம½ 

உதவØைய¿ ெபற என‡ø» 

தøதிÊ”டானா̇, நா‰ என½ 

ச…ேதக·கைள உ́மிட́ ேக„கிேற‰, 

அைவகைள நł̄  கைளய ேவ”³́. ஓ 

ÅனŒதமானவேர, என‡ø தł│»த·க̈ 

ச́ப…தமாக சில அற¶ ச…ேதக·க̈ 

இÌ‡கி‰றன. அவ̆ைற‡ øறி»½ 

எ‰னŒட́ வØÜவாக¿ ேப©வ łராக. நா‰ 

அவ̆ைற‡ ேக„க வØÌ́Åகிேற‰. ஓ 

ேதவ¯கைள¿ ேபா‰றவேர, ஓ 

மÏபØற¿பாளரான { பØராமணரான}  

ÈனŒவேர, (ேகாவØ̇கைள» த┃சி»½) உலக́ ©̆Ïபவ│கÓ‡ø‡ 

கிைட‡ǿ பல‰ யா½? இைத என‡ø நி¶சயமாக¶ ெசா̇Ñ́"  

எ‰Ï ேக„டா¯. 

 

 அத̆ø Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́}, "ஓ மகேன, கவனமாக‡ 

ேக̈. ÈனŒவ¯களŒ‰ Åகலிடமாக இÌ‡ǿ தł¯»த·களா̇ ஏ̆ப³́ 

பலைன நா‰ உன‡ø¶ ெசா̇கிேற‰. யாÌைடய கர·க̈, பாத́, 

மன½, அறி×, தவ́ ம̆Ḯ ெசய̇க̈ அவன½ ÈÕ 

க„³¿பா„±̇ இÌ‡கி‰றனேவா, அவ‰ தł¯»த·களŒ‰ கனŒகைள 

அÃபவØ‡கிறா‰. எவ‰ பÜ©க̈ ெபÏவதி̇ைலேயா, எவ‰ 

த‰னட‡க́ ெகா”டவேனா, எவ‰ க¯வம̆றவேனா அவ‰ 

தł¯»த·களŒ‰ கனŒகைள அÃபவØ‡கிறா‰. எவ‰ பாவமி̇லாம̇ 

இÌ‡கிறாேனா, எவ‰ எ…த எதி│பா│¿Ǻ இ̇லாம̇ 

ெசய̇ப³கிறாேனா, எவ‰ அதிகமாக உ”ணாதிÌ‡கிறாேனா, 

எவ‰ தன½ Åல‰கைள ÈÕ‡ க„³¿பா„±̇ ைவ»திÌ‡கிறாேனா, 

எவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப„±Ì‡கிறாேனா, 

அவ‰ தł¯»த·களŒ‰ கனŒகைள அÃபவØ‡கிறா‰. 

 

 ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , எவ‰ ேகாப»தி̇ இÌ…½ 

வØ³ப„±Ì‡கிறாேனா, எவ‰ உ”ைம¶ சா¯…½ இÌ‡கிறாேனா, 

எவ‰ தன½ ேநா‰ÅகளŒ̇ உÏதியாக இÌ‡கிறாேனா, எவ‰ 

அைன»½ உயØ│கைளẾ த‰ைன¿ ேபாலேவ கÌ½கிறாேனா, 

அவ‰ தł¯»த·களŒ‰ கனŒகைள அÃபவØ‡கிறா‰. ேவத·களŒ̇ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ÈனŒவ¯க̈, ேவ̈வØக̈ ம̆Ḯ அத‰ கனŒகைள இ¿ேபாைத‡ǿ, 

எதி¯கால»தி̆ǿ தł¯மானŒ»½ ைவ»திÌ‡கி‰றன¯. ஓ ÇமியØ‰ 

தைலவா { பı̋ மா} , ேவ̈வØகÓ‡ø¿ பல ெபாÌ„க̈ 

ேதைவ¿ப³வதாÑ́, பல காÜய·க̈ ெச̂ய¿பட ேவ”³́ 

எ‰பதாÑ́, அ…த ேவ̈வØகைள ஒÌ ஏைழயா̇ ெச̂ய È±யா½. 

ஆைகயா̇, இைவ ம‰ன¯களாÑ́ அ̇ல½ ெசழி¿Ǻ ெச̇வÈ́ 

ெகா”ட மனŒத¯களாÑ́ ம„³ேம ெச̂ய È±Ế. ஓ மனŒத¯களŒ‰ 

தைலவா { பı̋ மா} , இÌ¿பØÃ́, ெச̇வம̆ற மனŒத¯க̈, œ„டணØ 
இ̇லாதவ¯க̈, தனŒ¿ப„டவ¯க̈, மைனவØ ம‡க̈ இ̇லாதவ¯க̈, 

எ…த‡ காÜயÈ́ அ̆றவ¯க̈ ஆகிேயாரா̇ அ…த ேவ̈வØக̈ 

ெச̂வத̆ø ஒ¿பான ÅனŒதமான கனŒகைள¿ ெபற È±Ế. 

அவ̆ைற ேபா¯வ łர¯களŒ̇ சிற…த உன‡ø நா‰ இ¿ேபா½ 

ெசா̇ேவ‰. 

 

 ஓ பாரத øல»தி̇ சிற…தவேன { பı̋ மேன} , தł¯»த·க̈ 

பரேதசிகளா̂¶ ெச̇பவ¯கÓ‡ø உய¯…த பலைன» தÌவதாÑ́, 

ÈனŒவ¯களŒ‰ உய¯…த Åதி¯கைள உ̈ளட‡கியØÌ¿பதாÑ́, அைவ 

ேவ̈வØகைள வØட ேம‰ைம ெகா”டைவ. தł¯»த»தி̆ø ெச‰Ḯ, 

ஒÌவ‰ É‰Ï இர×க̈ உ”ணா ேநா‰Å இÌ‡கவØ̇ைல 

{ வØரதமிÌ‡கவØ̇ைல}  எ‰றாÑ́, எ¿ேபாேதÃ́ த·க»ைதேயா, 

ப©‡கைளேயா  தானேம ெகா³»ததி̇ைல எ‰றாÑ́, அவேன 

ஏைழ. ஒÌவ‰ அ‡னŒ̋ேதாமா ெச̂வதாÑ́, இ‰Ã́ பØற 

ேவ̈வØகைள¶ ெச̂½ ெபÌ́ பÜ©க̈ ெகா³¿பதாÑ́ ஏ̆ப³́ 

பலைன வØட, ஒÌவ‰ தł¯»த»தி̆ø பரேதசியா̂¶ ெச̇வதா̇ 

ஏ̆ப³́ பல‰ அதிக́. மனŒத¯களŒ‰ உலகி̇, É‰Ï 

உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவனŒ‰ 

{ சிவனŒ‰}  தł¯»தெமா‰Ï *Å̋கைர எ‰ற ெபயÜ̇ உ̈ள½. அ·ø 

பரேதசியா̂ ெச̇Ñ́ ஒÌவ‰ அ…த ெத̂வ»½‡ø { சிவÃ‡ø}  

இைணயானவனாகிறா‰. ஓ øÌ øல»தி̇ உய¯…த ஆ‰மா 

ெகா”ட மகேன { பı̋ மா} , ஒÌ நாளŒ‰ இÌ ச…தி ேவைளகளŒÑ́ 

{ அதிகாைல ம̆Ḯ மாைல¿ெபாÕ½, அதாவ½ பகÑ́ இர×́ 

ச…தி‡ǿ ேவைளகளŒÑ́} , ந³¿பகலிÑ́, ÁறாயØர́ ேகா± 

தł¯»த·க̈ Å̋கைரயØ̇ ச·கமி»திÌ‡ǿ. ஓ 

ேம‰ைமயானவேன { பı̋ மா} , Å̋கைரயØ̇ ஆதி»திய¯க̈, 

வ©‡க̈, Ì»திர¯க̈, ச»ய̨க̈, மÌத¯க̈, க…த¯வ¯க̈, 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அ¿சர̨க̈ ஆகிேயா¯ அதி̇ எ¿ேபா½́ த·கியØÌ‡கி‰றன¯. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா} , அ·ேகேய ேதவ¯கÓ́, ைத»திய¯கÓ́, 

பØர́மÈனŒவ¯கÓ́ த·க̈ தவ அ¯¿பணØ¿Åகைள¶ ெச̂½ ெபÌ́ 

பலைனẾ, கைடசியாக ெத̂வ» த‰ைமையẾ அைட…தன¯. 

 

 த‰னட‡க́ ெகா”ட மனŒத¯க̈, மனதா̇ Å̋கைரைய 

நிைன»தாேல, த·க̈ பாவ·க̈ கÕவ¿ப„³, ெசா│‡க»தி̇ 

மதி‡க¿ப³கிறா│க̈. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , தாமைரைய» தன½ 

ஆசனமாக‡ ெகா”±Ì‡ǿ சிற¿Å மி‡க ெபÌ…தக¿ப‰ { பØர́ம‰} , 

இ…த» தł¯»த»தி̇ ெபÌ́ மகி̊¶சிÊட‰ வசி»தா¯. ஓ 

அÌள¿ப„டவேன, இ…த¿ Å̋கைரயØேலேய ÈனŒவ¯கÓட‰ œ±ய 

ேதவ¯க̈ È̆கால»தி̇ ெபÌ́ தøதிகைள அைட…தன¯. 

கைடசியாக உய¯…த ெவ̆றிையẾ அைட…தன¯. ேதவ¯க̈ ம̆Ḯ 

பØ»Ü‡களŒ‰ வழிபா„³‡ø» த‰ைன அ¯¿பணØ»திÌ‡ǿ ஒÌ 

மனŒத‰, இ…த» தł¯»ததி̇ øளŒ»தா̇, øதிைர ேவ̈வØயØ̇ 

கிைட‡ǿ பல‰கைள வØட ப»½ மட·ø அதிகமான பலைன 

அைடவா‰ எ‰Ï ஞானÈ̈ளவ¯களா̇ ெசா̇ல¿ப„³̈ள½. ஒ 

பı̋ மா,  Å̋கர வன»தி̆ø¶ ெச‰Ï, ஒÌ அ…தணÌ‡ேகÃ́ 

உணவளŒ¿பவ‰, அ…த¶ ெசயலா̇ அ‰Ï { உணவளŒ»த அ‰Ï}  

Èத̇ எ‰Ḯ மகி̊¶சியாக இÌ¿பா‰. 

 

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

* Å̋கைர இராஜ̨தா‰ மாநில́ ஆ•மæ¯ மாவ„ட»தி̇ 

இÌ‡கிற½. 
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ேச½வØ̇ நłரா³! - வனப│வ́ பøதி 82ஆ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள¶ ெசா̇Ñ́ 

Åல̨திய│ 

 

Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெதாட¯…தா¯, 

"கா̂கறிகளாÑ́, 

கிழ·øகளாÑ́, 

கனŒகளாÑ́ த‰ைன» 

தா·கி‡ ெகா̈பவ‰, ஒÌ 

அ…தணÃ‡ø அேத 

ெபாÌ„கைள அவமÜயாைத 

ெச̂யாம̇, ப‡திÊட‰, 

க„டணமாக‡ ெகா³‡கலா́. 

ஓ ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவேன, அ¿ப±‡ ெகா³‡க¿ப³́ பÜசினா̇ 

œட ஒÌ ஞானவா‰ øதிைரேவ̈வØயØ̇ கிைட‡ǿ பல‰கைள 

அைட…½வØட È±Ế. அ…தண│க̈, fl»தி┃ய│க̈, ைவசிய│க̈, 

¬»திர│க̈ ஆகியவ│களŒ̇ சிற…த மனŒத│க̈ Å̋கைரயØ̇ 

øளŒ»தா̇ மÏபØறவØ எ‰ற கடைமயØ̇ இÌ…½ வØ³ப³வா│க̈. 

øறி¿பாக கா¯»திைக மாத»தி‰ ெபௗ¯ணமி நாளŒ̇ Å̋கைர‡ø¶ 

ெச̇பவ‰, நி»தியமான பØர́மனŒ‰ வசி¿பØட»ைத அைடவா‰. ஓ 

பாரதா { பı̋ மா}  கர·கைள‡ œ¿பØய ப± காைலẾ மாைலẾ 

Å̋கைரைய மனதா̇ நிைன¿பவ‰, அைன»½ தł¯»த·களŒÑ́ 

øளŒ»ததாக‡ கÌத¿ப³கிறா‰. 

 

 ஆணாக இÌ…தாÑ́, ெப”ணாக இÌ…தாÑ́, பØற¿பØலிÌ…½ 

அவ│களா̇ ெச̂ய¿ப„ட பாவ·க̈ அைன»½́ Å̋கைரயØ̇ 

நłரா³வத‰ Éலமாக அழிகிற½. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ம½ைவ‡ 

ெகா‰றவேன { ம½¬தனேன}  ேதவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ‰ 

எ‰ப½ ேபால Å̋கைரẾ அைன»½» தł¯»த·களŒÑ́ 

Èத‰ைமயான½. ÁÏ வÌட·க̈ அ‡னŒ ேஹா»திர́ 

ெச̂தவனŒ‰ தøதிைய, கா¯»திைக மாத́ ÈÕ½́ Å̋கைரயØ̇ 
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த·கியவ‰ ெபÏகிறா‰. ெவ”ைமயான É‰Ï ø‰ÏகÓ́, 

É‰Ï நłÍ̆ÏகÓ́ நł”ட கால»தி̆ø È‰ன│ இÌ…½ 

Å̋கைர எ‰ற ெபயரா̇ அறிய¿ப³கிற½. அத‰ காரண́ 

எ‰னெவ‰Ï ெதÜயவØ̇ைல. Å̋கைர‡ø¶ ெச̇வ½ க±ன́; 

Å̋கைரயØ̇ தவ¶சட·øக̈ ெச̂வ½ க±ன́; Å̋கைரயØ̇ 

தான́ ெகா³¿ப½ க±ன́; Å̋கைரயØ̇ வா̊வ½́ க±ன́. 

 

 சÜயான உண×¿ பழ‡க́ ம̆Ḯ ேநா‰ÅகÓட‰ 

Å̋கைரயØ̇ பனŒெர”³ {12} இர×க̈ த·கியபØறø, ஒÌவ‰, 

ஜ́Å மா¯‡க́ ெச̇ல ேவ”³́. ேதவ¯கÓ́, ÈனŒவ¯கÓ́, 

பØ»Ü‡கÓ́ ஓ̂…திÌ‡ǿ ஜ́Å மா¯‡க»ைத ஒÌவ‰ 

அைட…தா̇, அவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த தøதிைய அைட…½, 

தன½ வØÌ¿ப·க̈ அைன»½́ கனŒய‡ கா”பா‰. அ·ேக ஐ…½ {5} 

இர×க̈ த·ǿ மனŒதனŒ‰ ஆ‰மா அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ கÕவ¿ப³கிற½. அவ‰ நரக»தி̆ø̈ É̊øவேத 

இ̇ைல, ஆனா̇ உய¯…த ெவ̆றிைய அைடகிறா‰. ஜ́Å 

மா¯‡க»ைத வØ„³ அக‰றவ‰ அ³»½ 

{ ̨} த”³லிகா̨ரம»தி̆ø ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக ெச̇பவ‰ 

யாÌ́ நரக»தி̇ É̊øவதி̇ைல, ஆனா̇ பØர́மேலாக»ைத 

அைடகிறா‰.  ஓ ம‰னா, அத‰ பØ‰Å, அக»திய தடாக»தி̆ø 

{ஏ┃‡ø} ெச‰Ï த·øபவ‰, பØ»Ü‡க̈, ேதவ¯க̈ ஆகிேயாைர 

வழிப„³ É‰Ï { 3}  இர×க̈ உ”ணா ேநா‰பØÌ…½ 

அ‡னŒ̋ேடாமா ெச̂வத‰ பலைன அைடகிறா‰. கா̂கறிகைளẾ, 

கனŒகைளẾ உ”³ வா̊பவ‰ அ·ø ெச‰Ï ெகௗமார́ எ‰ற 

நிைலைய {ÈÌகனŒ‰ நிைலைய} அைடகிறா‰. 

 

 அ³»½, ÈÕ உலக»தாÑ́ வழிபட¿ப³́ க”வ┃‰ 

அழகான ஆசிரம»தி̆ø È‰ேனற ேவ”³́. ஓ பாரதøல»தி‰ 

காைளேய, ெத̂வ łக»தா̇ நிர́பØய அ…த¿ ÅனŒதமான வன́, நł”ட 

கால»தி̆ø È‰பØÌ…ேத இÌ‡கிற½. ஒÌவ‰ அத̆ø̈ 

Àைழ…த½ேம, தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப³கிறா‰. Èைறயான உண× பழ‡க»½ட‰ ேநா‰பØÌ…½, 

பØ»ÜகைளẾ ேதவ¯கைளẾ வழிப³பவ‰, ஒÌவÜ‰ 

வØÌ¿ப·கைள‡ கனŒய ைவ‡ǿ ச‡தி பைட»தவனாக ஆவா‰. 

இ…த ஆசிரம»ைத ஒÌÈைற வல́ வ…த பØறø, ஒÌவ‰ யயாதி 
(ெசா│‡க»திலிÌ…½) வØÕ…த இட»தி̆ø வர ேவ”³́. அ·ேக 
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ெச̇பவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂தத‰ பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

Èைறயான உண× பழ‡க»½ட‰, Åல‰கைள‡ க„³‡ø̈ 

ைவ»திÌ‡ǿ ஒÌவ‰ மஹாகால́ எ‰ற இட»தி̆ø¶ ெச̇ல 

ேவ”³́. பØறø ேகா± எ‰ற ெபயÜ̇ அைழ‡க¿ப³́ தł¯»த»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂தத‰ பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஒÌ அற́ சா¯…த மனŒத‰ அ³»½, É‰Ï உலகிÑ́ 

ப»ரவட́ எ‰Ï அறிய¿ப³́, உைமயØ‰ கணவனான 

̨தா¹வØ‰ தł¯»த»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. ப»ரவட»தி̆ø¶ 

ெச̇Ñ́ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவ¯க̈ ஈசானைன‡ க”³, ஆயØர́ 

ப©‡கைள‡ ெகாைடயாக‡ ெகா³¿பதா̇ கிைட‡ǿ பலைன 

அைடவா¯க̈. பØறø É‰Ï உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ 

ந│மைத ஆ̆Ï‡ø வ…½, பØ»Ü‡கÓ‡ǿ, ேதவ¯கÓ‡ǿ 

நł¯‡கட‰க̈ ெகா³¿பதா̇ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂தத‰ 

பலைன அைடகிறா‰. பØறø பØர́ம¶சÜய வா̊×Èைறைய 

ேம̆ெகா”³, Åல‰கைள அட‡கி ெத‰ கடÑ‡ø¶ { இ½ வடெமாழி 
Éல»தி̇ தflிண சி…½ [ேச½ சÈ»திரமாக இÌ‡கலா́]  எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³கிற½. ஆ·கில»தி̇ ெத‰ கட̇ sout hern ocean{  }  எ‰Ï 

ெமாழிெபய¯‡க¿ப„³̈ள½}  ெச̇பவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ 
ெச̂தத‰ பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯வா‰. பØறø 

ச│ம”வதி நதிைய அைட…½, Èைறயான உண×¿ 

பழ‡க»½டÃ́, Åல‰கைள‡ க„³¿ப³»திẾ இÌ¿பவ‰, 

ர…திேதவனŒ‰ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ 
ெச̂த பல‰கைள அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ேபா¯வ łர¯களŒ‰ அற́ சா¯…த தைலவேன { பı̋ மா} , அத‰ 

பØறø ஒÌவ‰ இமய»தி‰ மகனான அ│¿Åட́ ெச̇ல ேவ”³́. 

அ·ø பழ·கால»தி̇ Çமிைய» ½ைள»த¿ப± ெச‰ற ஒÌ ½ைள 

இÌ…த½. அ·ேக, É‰Ï உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ 

வசி̋ட┃‰ ஆசிரம́ இÌ‡கிற½. ஒÌ இர× அ·ø த·øவதா̇ 

ஒÌவÃ‡ø ஆயØர́ ப©‡கைள‡ ெகாைடயாக‡ ெகா³¿பதா̇ 

கிைட‡ǿ பல‰ கிைட‡கிற½. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா}  

பØர́ம¶சÜய வா̊× Èைறைய ேம̆ெகா”³, பØ·க́ எÃ́ 

தł¯»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ÁÏ கபØைல¿ ப©‡கைள» தான́ 

ெகா³¿பத‰ பலைன அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ஒÌவ‰ 

பØறø, பØரபாச́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ அ̆Åதமான தł¯»த»தி̆ø¶ 
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ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக எ¿ேபா½́ஹுதாசன‰ {அ‡னŒ} 
ேநர±யாகேவ இÌ‡கிறா‰. ஓ வ łரா { பı̋ மா} , பவனனŒ‰ 

{இ…திரனŒ‰} ந”பனான அவ‰ {அ‡னŒ}, ேதவ¯கÓ‡ø வாயாக 

இÌ¿பவனாவா‰. த‰ைன அட‡கி, ©»திகÜ‡க¿ப„ட ஆ‰மா 

ெகா”ட மனŒத‰ அ…த» தł¯»ததி̇ நłரா³வதா̇, அ‡னŒ̋ேடாமா 

அ̇ல½ அதிரா»ர ேவ̈வØயா̇ கிைட‡ǿ பல‰கைள வØட அதிக 

பல‰கைள அைடகிறா‰. 
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வØ̋¹வØ‰ கÌைண‡காக தவமிÌ…த ேதவ│க̈! -  

வனப│வ́ பøதி 82இ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள¶ ெசா̇Ñ́ 

Åல̨திய│ 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெதாட¯…தா¯, "ஓ பாரத 

øல»தி‰ காைளேய { பı̋ மா} , 

பØறø சர̨வதி நதி 
கடேலா³ கல‡ǿ 

பøதி‡ø¶ ெச̇Ñ́ ஒÌவ‰ 

ÁÏ ப©‡கைள தான́ 

ெகா³¿பதா̇ கிைட‡ǿ 

பலைன அைட…½ 

ெசா¯‡க»ைதẾ அைட…½, 

எ¿ேபா½́ அ‡னŒைய¿ ேபால 

பØரகாசி»½‡ ெகா”±Ì¿பா‰. 

க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×ட‰, அ·கிÌ‡ǿ நł̄ நிைலகளŒ‰ ம‰னனான தł¯»த»தி̇ 

நłரா± பØ»Ü‡கÓ‡ǿ ேதவ¯கÓ‡ǿ நł¯‡கட‰ ெச̂½ É‰Ï 

இர×க̈ அ·ேக வா̊…தா̇ அவ‰ ச…திரைன¿ ேபா‰Ï 

பØரகாசி»½, øதிைர ேவ̈வØ ெச̂தத‰ பலைன அைடவா‰. ஓ 

பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , அத‰ பØறø ஒÌவ‰, ½│வாச 

ÈனŒவரா̇ வØ̋¹×‡ø வரமளŒ‡க¿ப„ட வரதான́ எ‰ற 

தł│»த»தி̆ø ெச̇ல ேவ”³́. வரதான»தி̇ நłரா³பவ‰ ஆயØர́ 

ப©‡கைள தான́ ெகா³»தத‰ பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

ஒÌவ‰, Åல‰கைள அட‡கி, Èைறயான உண×ÈைறÊட‰ 

½வாராவதி‡ø¶ {½வாரைக‡ø¶} ெச̇ல ேவ”³́. அ·ø 

பØ”டாரக»தி̇ { தł¯»த»தி̇}  நłரா±, அபÜமிதமான த·க»ைத‡ 

ெகாைடயாக‡ ெகா³»த பலைன அைடயலா́. ஓ அÌள¿ப„டவேன 

{ பı̋ மா} , அ·ø தாமைர சி‰ன́ ெபாறி‡க¿ப„ட நாணய·கÓ́, 

திÜ¬ல‡ øறி ெகா”ட தாமைரகைளẾ காணலா́ எ‰ப½ 
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வØவÜ‡க அ̆Åதமான½. ஓ வ łர¯கைள அட‡øபவேன, மனŒத¯களŒ̇ 

காைளேய, அ·ேக மகாேதவ‰ { சிவ‰}  ேநர±யாக இÌ‡கிறா‰. 

 

 ஓ பாரதா {பı̋மா}, பØறø சி…½ நதி கடÑட‰ ச…தி‡ǿ 

பøதிைய அைட…½, க„³¿ப³»த¿ப„ட ஆ‰மா×ட‰ ஒÌவ‰ 

வÌண தł¯»த»தி̇ நłராட ேவ”³́. அ·ேக நłரா±, பØ»Ü‡கÓ‡ǿ, 

ÈனŒவ¯கÓ‡ǿ, ேதவ¯கÓ‡ǿ நł¯‡கட‰ ெசÑ»½பவ‰, ஓ 

பாரதøல»தி‰ காைளேய, வÌண உலக»ைத அைட…½ அ·ேக 

த‰ெனாளŒ ெப̆Ï பØரகாசி‡கிறா‰. ஞானவா‰க̈ அ·கிÌ‡ǿ 

ெத̂வ»ைத ச·øக│ேண̨வர‰ எ‰ற ெபயரா̇ வழிப³பவ‰, 

øதிைரைய ேவ̈வØ ெச̂வதா̇ ஏ̆ப³வைத¿ ேபா‰Ï ப»½ 

மட·ø பலைன அைடகிறா‰. ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய அ…த» 

தł¯»த»ைத வல́ வ…த ஒÌவ‰, ஓ øÌ‡களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மா} , É‰Ï உலக»தாÑ́ தி┃மி {சமி} 
எ‰ற ெபயரா̇ அறிய¿ப„³ ெகா”டாட¿ப³́ தł¯»த»தி̆ø¶ 

ெச̇ல ேவ”³́. அ…த» தł¯»த́ அைன»½¿ பாவ·கைளẾ 

கÕ×கிற½. அ·ேகதா‰ ேதவ¯க̈ பØர́மைனẾ, 

மேக̨வரைனẾ { சிவைனẾ}  வண·øகிறா¯க̈. அ·ேக நłரா±ய 

பØறø, ேதவ¯களா̇ ¬ழ¿ப„ட Ì»திரைர வண·øப‰ பØறவØயØ̇ 

இÌ…½ ெச̂த பாவ·களŒ̇ இÌ…½ வØ³ப³கிறா‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

சிற…தவேன, அ·ேகதா‰ திÜமி { சமி}  அைன»½ ேதவ¯களாÑ́ 

வழிபட¿ப„டா‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂தத‰ பலைன அைடகிறா‰. ஓ 

ெபÌ́ Å»திœ¯ைம ெகா”டவேன, பØரப‚ச»ைத¿ பைட»தவனான 

வØ̋¹, ைத»திய¯கைளẾ, தானவ¯கைளẾ ெகா‰ற பØறø 

த‰ைன¶ ©»திகÜ»½‡ ெகா̈ள அ…த» தł¯»த»தி̆ேக ெச‰றா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மேன} , அத‰ பØறø ஒÌவ‰ 

அைனவராÑ́ ெகா”டாட¿ப³ம வேசா│»தாைர‡ø¶ ெச̇ல 

ேவ”³́. அ…த» தł¯»த»ைத அைட…த½ேம ஒÌவ‰ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂தத‰ பலைன அைடகிறா‰. ஓ øÌ‡களŒ̇ 

சிற…தவேன, ஆ‰மாைவ அட‡கி, கவன́ சிதறாம̇, 

ேதவரகÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ நł¯‡கட‰ ெசÑ»½́ ஒÌவ‰ 

வØ̋¹வØ‰ உலக»ைத அைட…½ வண·க¿ப³கிறா‰. ஓ 

பாரதøல»தி‰ காைளேய அ…த¿ ÅனŒதமான தடாக»தி̇ வ©‡க̈ 

இÌ‡கி‰றன¯. அ·ேக நłரா± அத‰ நłைர அÌ…½பவ‰, 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வ©வாகிறா‰ எ‰Ï கÌத¿ப³கிற½. அைன»½¿ பாவ·கைளẾ 

அழி‡ǿ சி…¾»தம́ எ‰ற ஒÌ ெகா”டாட¿ப³́ 

தł│»த́இÌ‡கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ அபÜமிதமான த·க»ைத» தான́ ெகா³»த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø ©»திகÜ‡க¿ப„ட ஆ‰மா×டÃ́, ©»தமான 

நட»ைதÊடÃ́ ப»ர½·க»ைத  அைடẾ ஒÌவ‰ உய¯…த 

நிைலயா̇ அÌள¿ப„±Ì‡ǿ பØர́மேலாக»ைத அைடவா‰. 

பØறø, சி»த¯களா̇ அைடய¿ப„ட இ…தரனŒ‰ øமா┃களŒ‰ 

தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன 

{ பı̋ மா} , அ·ø நłரா³பவ‰ இ…திரேலாக»ைத அைடகிறா‰. அ…த‡ 

øமாÜக̈ தł¯»த»திேலேய ேர¹கா எ‰ற தł│»த́ இÌ‡கிற½. 

அ½×́ சி»த¯களா̇ அைடய¿ப„டேத. அ·ø நłரா³́ ஒÌ 

அ…தண‰ ச…திரைன¿ ேபால¿ பØரகாசி‡கிறா‰. பØறø ப‚சநத́ 

எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł│»த»ைத அைட…½, Åல‰கைள அட‡கி, 
Èைறயான உண× ÈைறÊட‰ இÌ¿பவ‰ சா»திர·களŒ̇ 

ஒ‰ற‰ பØ‰ ஒ‰றாக¶ ெசா̇ல¿ப„±Ì‡ǿ ஐ…½ ேவ̈வØகளŒ‰ 

பல‰கைள அைடகிறா‰. பØறø, ஓ ம‰னா, ஒÌவ‰ அ̆Åதமான 

பøதியான பıைமைய அைடய ேவ”³́. ஓ பாரத¯களŒ̇ 

சிற…தவேன அ·ேக ேயானŒ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ அ…த» 

தł│»ததி̇ நłரா³́ மனŒத‰ (தன½ அ³»த பØறவØயØ̇), 

È»½‡களா̇ அல·கÜ‡க¿ப„ட கா½ ø”டல·கÓட‰ 

ேதவைதயØ‰ மகனாக¿ பØற…½, ÁறாயØர́ { ஒÌ ல„ச́}  

ப©‡கைள» தான́ ெகா³»தத‰ பலைன அைடகிறா‰. 

 

 அ³»½ Úø”ட́ {கி┃ø‚ச́} எ‰Ï É‰Ï 

உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ இட»ைத அைட…½, 

ெபÌ…தக¿பைன { பØர́மாைவ}  வண·ǿ ஒÌவ‰, ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெகா³»தத‰ பலைன அைடகிறா‰. ஓ அற́ 

சா¯…தவேன, ஒÌவ‰ பØறø வØம̇ எ‰ற அ̆Åதமான 

தł│»த»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக த·க ம̆Ḯ ெவ̈ளŒ 
நிற மæ‰கைள‡ காணலா́. அ·ø நłரா³́ ஒÌவ‰ வாசவனŒ‰ 

{ இ…திரனŒ‰}  உலக»ைத அைட…½, தன½ ஆ‰மாைவ¶ 

©»த¿ப³»தி‡ ெகா”³ அைன»½¿ பாவ·கைளẾ கÕவØ உ‰னத 

நிைலைய அைடயலா́. பØறø வØத̨ைத எ‰ற தł│»த»ைத 

அ¹கி, பØ»Ü‡கÓ‡ǿ ேதவ¯கÓ‡ǿ நł¯‡கட‰ ெசÑ»½́ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஒÌவ‰, வாஜேபய ேவ̈வØயØ̇ கிைட‡ǿ பலைன அைடயலா́. 

வØத̨ைத எ‰ற ெபயரா̇ பாவ·கைள அழி‡ǿ தł│»த́, 

நாக‰ {பா́Å} தflகனŒ‰ வசி¿பØடமான கா̋மæர நா„±̇ 

இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா³́ மனŒத‰ வாஜேபய ேவ̈வØயØ‰ 

பலைன அைட…½, அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ தன½ 

ஆ‰மாைவ‡ கÕவØ, உய¯…த உ‰னத நிைலைய அைடகிறா‰. 

 

 ஒÌவ‰ பØறø,  வடவ́ {மலைத} எ‰Ï É‰Ï 

உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ இட»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. 

அ·ø மாைல¿ெபாÕதி̇ உÜய சட·øகÓட‰ நłரா³́ ஒÌவ‰, 

தன½ ச‡தியØ̇ சிற…தைத ெவளŒ¿ப³»தி ெந̂ ம̆Ḯ பாலி̇ 

ேவக ைவ»த அரசிைய ஏÕ ©ட¯ ெகா”ட ெத̂வ»½‡ø 

{ அ‡னŒ‡ø}  பைட‡க ேவ”³́. பØ»Ü‡கÓ‡ø { È‰ேனா¯கÓ‡ø}  

மÜயாைத ெசÑ»½́ வØதமாக அ·ø ெச̂ய¿ப³́ தான́, 

அளவ̆றதாக ஞானவா‰க̈ œÏகி‰றன¯. ÈனŒவ¯க̈, பØ»Ü‡க̈, 

ேதவ¯க̈, க…த¯வ¯க̈, அ¿சர̨களŒ‰ பல இன·க̈, ø̌ய¯க̈, 

கி”ணர¯க̈, யfl¯க̈, சி»த¯க̈, வØ»யாதர¯க̈, ரா„சச¯க̈, 

ைத»திய¯க̈, Ì»திர¯க̈, ஏ‰ பØர́மÃ́ œட, ஓ ம‰னா, த·க̈ 

Åல‰கைள அட‡கி, ஆயØர́ வÌட́ வØ̋¹வØ‰ கÌைண‡காக» 

தவ́ இÌ…½, பா̇ ம̆Ḯ ெந̂யØ̇ சைம‡க¿ப„ட அரசிைய 

ேகசவÃ‡ø¿ பைட»½, ஏÕ Ü‡øகÓட‰ த·க̈ கட‰கைள¶ 

ெசÑ»தின¯. ஓ ம‰னா, இதனா̇ திÌ¿தியைட…த ேகசவ‰ 

{ வØ̋¹} , ஐ©வÜய́ எÃ́ எ„³மட·கான த‰ைமையẾ, 

ேமÑ́ அவ¯க̈ வØÌ́பØய பலவ̆ைறẾ ெகா³»தா‰. இவ̆ைற 

அÌளŒய அ…த» ெத̂வ́, அவ¯க̈ பா¯»½‡ ெகா”±Ì…த ேபாேத 

ேமக»½‡ø̈ மைறẾ மி‰ன̇ ேபால மைற…½ ேபானா‰. ஓ 

பாரதா {பı̋மா}, இத‰காரணமாகேவ அ…த» தł│»த́ ச¿தசÌ 

எ‰ற ெபயரா̇ அறிய¿ப³கிற½. அ…த இட»தி̇ ஏÕ ©ட¯ 

ெகா”ட ெத̂வ»தி̆ø { அ‡னŒ‡ø} , சÌைவ¿ பைட¿பவ‰, 

ÁறாயØர́ { ஒÌ ல„ச́}  ப©‡கைள» தான́ ெகா³»தத‰ 

பலைனẾ, ÁÏ ராஜ¬ய́ ம̆Ḯ ÁÏ øதிைர ேவ̈வØக̈ 

ெச̂த பலைனẾ அைடகிறா‰. 
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நாேன அவைன Èதலி̇ க”ேட‰! -  

வனப│வ́ பøதி 82ஈ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள¶ ெசா̇Ñ́ 

Åல̨திய│ 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெதாட¯…தா¯, "ஒÌவ‰ வடவ»ைத 

வØ„³, ெரௗ»திரபத́ எ‰ற 

இட»தி̆ø È‰ேனறி, மகாேதவைன‡ 

{ சிவைன‡}  க”³ øதிைர ேவ̈வØயØ‰ 

பலைன அைடவா‰. பØறø தன½ 

ஆ‰மாைவ‡ க„³‡ø̈ ைவ»½ 

பØர́ம¶சÜய வா̊× Èைற வா̊…த 

மணØம» {மணØமா‰} எ‰ற இட»ைத 

அைட…½, அ·ø ஒÌ இர× த·øபவ‰, 

ஓ ம‰னா, அ‡னŒ̋ேடாமா 

ேவ̈வØைய¶ ெச̂த பலைன 

அைடவா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø 

ஒÌவ‰ ÈÕ உலக»தாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ ேதவØைக எ‰ற 

இட»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய 

{ பıஷமா} , அ·ேகதா‰ அ…தண│க̈ உ”டானா│க̈ எ‰Ï நா́ 

ேக̈வØ¿ப³கிேறா́. ேமÑ́ திÜ¬ல́ தா·øபவனŒ‰ { சிவனŒ‰}  

பøதியான உலக»தா̇ ெகா”டாட¿ப³́ பøதிẾ அ·கிÌ‡கிற½. 

ஒÌவ‰ ேதவØைகயØ̇ நłரா±, மேக̨வரைன { சிவைன}  வழிப„³, 

தன½ ச‡தி‡ø» த‡கவாÏ பா̇ ம̆Ḯ ெந̂யØ̇ அரசிைய¶ 

சைம»½ பைடய̇ ைவ¿பவ‰, ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய 

{ பı̋ மா} , அைன»½ வØÌ¿ப·கைளẾ நிைறேவ̆Ḯ 

ேவ̈வØைய¶ ெச̂தவனŒ‰ தøதிைய அைடவா‰. Ì»ரனŒ‰ 

ம̆Ḯ ஒÌ தł│»தமான காமகியÈ́ அ·ேக இÌ‡கிற½. அதி̇ 

ேதவ¯க̈ த·கியØÌ‡கி‰றன¯. அ·ேக நłரா±ய மனŒத‰ வØைரவாக 

ெவ̆றிைய அைடவா‰. ேமÑ́ அ·கிÌ‡ǿ யஜன́, 
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பØர́மவாÑக́, Å̋பா́ப́ ஆகியவ̆றி‰ நłைரẾ ெதா³́ 

ஒÌவ‰ தன½ மÏபØறவØயØ‰ ேசாக»திலிÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

 

 ேதவ¯கÓ́, ÈனŒவ¯கÓ́ ஓ̂…திÌ‡ǿ அ…த¿ ÅனŒதமான 

தł¯»தமான ேதவØைக ஐ…½ ேயாஜைன நłளÈ́ {1ேயாஜைன = 8 

ைம̇}, அைர ேயாஜைன அகலÈ́ ெகா”ட½. ஓ ம‰னா அத‰ 

பØறø ஒÌவ‰ தł│‡கச»திர́ எÃ́ இட»ைத ேநா‡கி È‰ேனற 

ேவ”³́. அ·ேக பØர́மைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட 

ேதவ¯கÓ́, சி»த¯கÓ́, ெபÌ́ ÈனŒவ¯கÓ́, Èைறயான 

ேநா‰Å ேநா̆Ï, Èத̆ப±யான சபத·கைள ஏ̆Ḯ அவ̆ைற 

உைர»½́ நł”ட கால́ ெதாடÌ́ ேவ̈வØைய¶ ெச̂½ 

ெகா”±Ì‡கி‰றன¯. ஓ ம‰னா, தł¯‡கச»தர»தி̆ø ம„³́ 

ெச̇Ñ́ ஒÌவ‰, ராஜ¬ய́ ம̆Ḯ øதிைர ேவ̈வØகளŒ‰ 

பல‰கÓ‡ø ேம‰ைமயான பலைன அைடகிறா‰. அத‰பØறø 

ஒÌவ‰ தன½ Åல‰கைள‡ க„³¿ப³»தி, Èைறயான 

உண×ÈைறÊட‰ சர̨வதி {ஆÏ} ேமÌவØ‰ மா¯பØ̇ மைற…½ 

சமச́, சிேவா»ேபத́ ம̆Ḯ நாக»ேபத́ ஆகிய இட·களŒ̇ 

மæ”³́ ெவளŒயாǿ வØநசன»தி̆ø¶ ெச‰Ï அ‡னŒ̋ேதாம 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடயலா́. சிேவா»ேபத»தி̇ 

நłரா³வதா̇ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன 

அைடகிறா‰. நாேகா»ேபத»தி̇ நłரா³வதா̇ ஒÌவ‰ நாக¯களŒ‰  

உலக»ைத அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰, அைடவத̆ø அÜதான ஷசயான தł│»த»ைத 

அைடய ேவ”³́. ஓ பாராத { பı̋ மா} , அ·ேக, நாைரக̈ சச எ‰ற 

உÌவ»தி̇ மைற…½ ஒ¸ெவாÌ வÌடÈ́ கா¯»திைக மாத»தி̇ 

மæ”³́ ேதா‰Ïகி‰றன. ஓ பாரத øல»தி‰ தைலவேன, அ…த 

சர̨வதியØ̇ ஒÌவ‰ நłராட ேவ”³́. அ¿ப± அ·ேக நłரா±னா̇, 

ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா} , ஒÌவ‰ ச…திரைன¿ ேபா‰ற 

பØரகாச»ைத¿ ெப̆Ï, ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன 

அைடயலா́. ஓ øÌ øல»தவேன, பØறø ஒÌவ‰ øமாரேகா± 

எÃ́ தł│»த»ைத அைட…½ Åல‰கைள அட‡கி, அ·ேக நłரா±, 

ேதவ¯கைளẾ பØ»Ü‡கைளẾ வழிபட ேவ”³́. இ¿ப±¶ 

ெச̂வதா̇, ஒÌவ‰ ப»தாயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த 

பலைன அைட…½, தன½ Éதாைதய¯கைள உய¯…த உலக·கÓ‡ø 

அÃ¿Åகிறா‰. 
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 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰, தன½ 

ஆ‰மாைவ‡ க„³¿ப³»தி, È‰ெபாÌ கால»தி̇ ஒÌ ேகா± 

ÈனŒவ¯க̈ œ±ய இடமான Ì»ரேகா± எ‰ற இட»தி̆ø¶ ெச̇ல 

ேவ”³́. ஓ ம‰னா, மகாேதவைன‡ கா¹́ எதி¯பா¯¿பØ̇ ெபÌ́ 

மகி̊¶சியØ̇ É̊கி, அ·ேக அ…த ÈனŒவ¯க̈ œ±ன¯. அவ¯க̈ 

ஒ¸ெவாÌவÌ́, "நாேன Èதலி̇ ெத̂வ»ைத‡ கா”ேப‰!", " 

நாேன Èதலி̇ ெத̂வ»ைத‡ கா”ேப‰!" ெசா̇லி‡ ெகா”டன¯. 

ஓ ம‰னா { பı̋ மா}  ஆ‰மாைவ‡ க„³‡ø̈ ைவ»திÌ‡ǿ அ…த 

ÈனŒவ¯களŒைடேய ச¶சரைவ» தவØ¯‡க ேயாக»தி‰ தைலவ‰ 

{ சிவ‰} , தன½ ேயாக ச‡தியா̇ த‰ைன ஒÌ ேகா± 

உÌவ·களாக¿ ெபÌ‡கி‡ ெகா”³, அவ¯க̈ ஒ¸ெவாÌ È‰Ǻ 

நி‰றா‰. அைன»½ ÈனŒவ¯கÓ́, "நாேன அவைன Èதலி̇ 

க”ேட‰" எ‰Ï ெசா‰னா¯க̈. ஆ‰மா‡கைள‡ க„³‡ø̈ 

ைவ»திÌ‡ǿ ஆ̊…த அ¯¿பணØ¿Å ெகா”ட அ…த ÈனŒவ¯களŒட́ 

திÌ¿தி ெகா”ட மகாேதவ‰, அவ¯கÓ‡ø வரமாக, "இ…த நா̈ 

Èத̇ உ·க̈ த¯ம́ ெபÌக„³́"  எ‰Ï ெசா‰னா¯. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மேன} , ©»தமான மன½ட‰ 

Ì»திரேகா±யØ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂Ế 

பலைன அைட…½, தன½ È‰ேனா¯கைள வØ³வØ‡கிறா‰. பØறø 

ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ெபÜ½́ ÅனŒதமான 

ெகா”டாட¿ப³́ பøதியான சர̨வதி கடலி̇ ச·கமி‡ǿ 

இட»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. ஓ ம‰னா, அ·ேக, பØர́மனŒ‰ 

தைலைமயØ̇ ேதவ¯கÓ́, தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட 

ÈனŒவ¯கÓ́, சி»திைர மாத»தி‰ வள¯பØைற பதினா‰கா́ நாளŒ̇ 

{ ச½¯»தசியØ̇}  ேகசவைன வழிப³கிறா¯க̈. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

Åலிேய, அ·ேக நłரா³வதா̇ ஒÌவ‰ அபÜமிதமான த·க»ைத» 

தானமாக‡ ெகா³»த பலைன அைட…½ தன½ அைன»½¿ 

பாவ·கைளẾ கÕவØ‡ெகா”³, பØர́மனŒ‰ உலக»தி̆ø 

உய¯கிறா‰. ஓ ம‰னா, அ…த இட»தி̇ ÈனŒவ¯க̈ பல¯ பல 

ேவ̈வØகைள¶ ெச̂திÌ‡கிறா¯க̈.  அ…த¿ பøதி‡ø¶ ெச̇வதா̇ 

ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள‡ ெகாைடயாக‡ ெகா³»த பலைன 

அைடகிறா‰. 
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தł│»த·களான சம…தப‚சக́! - வனப│வ́ பøதி 83அ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ம┃ட́ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

அ³»½ ஒÌவ‰, எைத¿ பா¯¿பதாேலேய அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ அைன»½ உயØÜன·கÓ́ வØ³ப³ேமா அ…த 

வண·க¿ப³́ øÌேfl»திர»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. "நா‰ 

øÌேfl»திர»தி̇ வா̊ேவ‰"  எ‰Ï ெதாட¯¶சியாக¶ ெசா̇Ñ́ 

ஒÌவ‰ தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

கா̆றா̇ அ±»½‡ ெகா”³வர¿ப„ட øÌேfl»திர»தி‰ ¾சி œட 

ஒÌ மனŒதைன (அ³»த பØறவØயØ̇) அÌ̈ வா̊‡ைக வாழ 

ைவ‡ǿ. 

 

 சர̨வதி‡ø» {நதி} ெத̆கிÑ́, திÌஷ»வதி‡ø {நதி} 
வட‡கிÑÈ̈ள øÌேfl»திர»தி̇ வசி‡ǿ யாவÌ́ 

ெசா¯‡க»திேலேய வசி‡கிறா¯க̈ எ‰ேற ெசா̇ல¿ப³கிற½. ஓ 

வ łரேன { பı̋ மேன} , ஓ வ łர¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, ஒÌவ‰ 

அ·ø ஒÌ மாத»தி̆ø வசி‡க ேவ”³́. ஓ ÇமியØ‰ தைலவா 

{ பı̋ மா} , அ·ேக இÌ‡ǿ ெபÌ́ ÅனŒத́ நிைற…த 

பØர́மேfl»திர»தி̆ø பØர́மைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட 
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ேதவ¯கÓ́, ÈனŒவ¯கÓ́, சி»த¯கÓ́, சாரண¯கÓ́, 

க…த¯வ¯கÓ́, அ¿சர̨கÓ́, யfl¯கÓ́, நாக¯கÓ́, ஓ பாரதா 

{ பı̋ மா}  அ±‡க± வÌவா¯க̈. 

 

ஓ வ łர¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 

{ பı̋ மேன} , øÌேfl»திர»தி̆ø¶ 

ெச̇ல ேவ”³́ எ‰Ï ஒÌவ‰ 

மனதா̇ நிைன»தாÑ́ அவன½ 

பாவ·க̈ அைன»½́ அழி…½, 

கைடசியாக அவ‰ பØர́மனŒ‰ 

உலக»ைத அைடகிறா‰. ஓ øÌ 

øல»தி‰ மகேன, ப‡திÊைடய 

மன½ட‰ øÌேfl»திர»தி̆ø¶ 

ெச̇பவ‰, ராஜ¬ய ேவ̈வØ ம̆Ḯ 

øதிைர ேவ̈வØகைள¶ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ெபÌ́ பலசாலிẾ 

(øேபரனŒ‰) வாயØ̇ கா¿ேபாÃமான யfl‰ ம·கநகைன 

{ ம…½கைன Yaksha cal l ed Mankanaka_   }  வண·øவதா̇, ஒÌவ‰ ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ அற́சா¯…த 

ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ ஹÜ எ¿ேபா½ேம இÌ‡ǿ 

வØ̋¹வØ‰ பøதி‡ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக நłரா± பØறø 

É×லக·களŒ‰ பைட¿பாளனான ஹÜைய வண·ǿ ஒÌவ‰ 

øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ வØ̋¹வØ‰ 

உலக»தி̆ø¶ ெச̇கிறா‰. 

 

 ஓ பாரதா {பı̋மா}, பØறø ஒÌவ‰ É‰Ï உலக·களாÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ தł¯»தமான ப┃¿லவ́ {Pari pl ava}  எ‰ற 

தł│»த»தி̆ø¶ ெச‰Ï (அ·ø நłரா±), அ‡னŒ̋ேடாமா ம̆Ḯ 

அதிர»ரா ேவ̈வØகைள¶ ெச̂வைதவØட அதிகமான பலைன 

அைடயலா́. பØறø, பØÌ»வØ தł│»தைத {Pri t hi vi  அைட…½ அ·ø 

ஆயØர́ ப©‡கைள» தானமாக‡ ெகா³»த பலைன அைடயலா́. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌ பயணØ சாÒகினŒ {Shal uki ni }ெச‰Ï, 

அ·ø தசா̨வேமத»தி̇ நłரா± {Dasaswamedha}  ப»½ øதிைர 

ேவ̈வØகைள¶ ெச̂த பல‰கைள அைடயலா́. பØறø நாக¯களŒ‰ 
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அ̆Åதமான தł¯»தமான ச│¿பேதவØ {Sarpadevi }  எ‰ற தł│»த»தி̆ø¶ 

ெச̇Ñ́ ஒÌவ‰, அ‡னŒ̋ேடாம ேவ̈வØ ெச̂த பலைன¿ ெப̆Ï 

நாக உலக»ைத அைடவா‰. ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , பØறø 

ஒÌவ‰ வாயØ̇ கா¿ேபானான ½வாரரflகைன 

{அÌ…½கைன_Tarant uka} அைடய ேவ”³́. பØறø அ·ேக ஒÌ நா̈ 

த·øவதா̇, ஆயØர́ ப©‡கைள» தானமாக‡ ெகா³»த பலைன 

அைடயலா́. பØறø Åல‰கைள அட‡கி, Èைறயான உண× 

ÈைறÊட‰ ப‚சநத»ைத {Panchananda}  அைட…½ அ·ேக ேகா± {koti} 

எ‰ற தł│»த»தி̇ நłரா± ஒÌ øதிைர ேவ̈வØயØ‰ பலைன 

அைடயலா́. பØறø அ©வØனŒ {Aswi ns}  இர„ைடய│களŒ‰ தł│»த»ைத 

அைடவதா̇ ஒÌவ‰ ேமனŒ அழைக¿ ெபறலா́. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , எ·ǿ நிைற…த வØ̋¹ 

வராக வ±வ»½ட‰ இÌ…த வராக தł│»த»ைத { Varaha}  அைடய 

ேவ”³́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, அ·ேக 

நłரா³வதா̇ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. 

ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰, ெஜய…தியØ̇ உ̈ள ேசாம 

தł│»த»ைத { t i r t ha cal l ed Sama i n Jayant i }  அைட…½ அ·ேக நłரா³வதா̇ 

ராஜ¬ய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø, { Ekahansa}  

ஏகஹ́ச»தி̇  நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ 

ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

கிÌதெசௗ¶ச»ைத {Kri t asaucha}அைடẾ ஒÌ பயணØ ©»தமான 

ஆ‰மா×ட‰ தாமைர‡ க” ெத̂வ»ைத (வØ̋¹ைவ) 

அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰, È‚சவட́ {Munj avat a}  எ‰ற சிற¿Å 

மிø…த ̨தா¹வØ‰ இட»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக ஒÌ 

இர× உணவÌ…தாம̇ த·øப‰, கணப»திய́ {கண·களŒ‰ 

தைலவ‰} எ‰ற நிைலைய அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

அ·ேக யflிணØ {t i r t ha cal l ed Yakshi ni }  எ‰ற ெகா”டாட¿ப³́ 

தł¯»தெமா‰Ï இÌ‡கிற½. அ…த» தł¯»த»தி̆ø¶ ெச‰Ï, அ·ேக 

நłரா³பவ‰, தன½ வØÌ¿ப·க̈ அைன»½́ கனŒẾ வர»ைத¿ 

ெபÏகிறா‰. ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய {பı̋மா}, அ…த» 

தł│»தேம øÌேfl»திர»தி‰ வாயØலாக‡ கÌத¿ப³கிற½. பØறø 

ஆ‰மாைவ ஒÌÈகமா‡கி‡ ெகா”ட பயணØ அைத வல́ வர 

ேவ”³́. Å̋கர·கÓ‡ø இைணயான அ½,ஜமத‡னŒயØ‰ 

மகனான உய│ ஆ‰ம ராமனா̇ {பர©ராமனா̇} 
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உÌவா‡க¿ப„ட½. அ·ேக நłரா±, பØ»Ü‡கைளẾ, ேதவ¯கைளẾ 

வண·ǿ ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைட…½ அைன»திÑ́ ெவ̆றிவாைக ¬³பவனாகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌ பயணØ ஒÌÈகமான ஆ‰மா×ட‰ ராம̌ரத́ 

{Rama- hrada} எ‰ற இட»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

அ·ேக ெபÌ́ ச‡தி பைட»த ராம‰ { பர©ராம‰}  தன½ பல»தா̇ 

fl»திÜய¯கைள அழி»½, ஐ…½ தடாக·கைள {சம…தப‚சக́ 

எ‰Ï È‰ேப பா│»திÌ‡கிேறா́} ஏ̆ப³»தி, ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

Åலிேய { பı̋ மா} , த‰னா̇ பலியானவ¯களŒ‰ இர»த»தா̇ 

அவ̆ைற நிர¿பØனா‰ எ‰Ï நா́ ேக̈வØ¿ ப³கிேறா́. அ…த» 

தடாக·கைள fl»திÜய¯களŒ‰ øÌதியா̇ நிர¿பØய ராம‰, தன½ 

த…ைத‡ǿ, பா„ட‰கÓ‡ǿ நł¯‡கடைன¶ ெசÑ»தினா‰. 

இதனா̇ (நł¯‡கடனா̇) திÌ¿தியைட…த அ…த ÈனŒவ¯க̈ 

ராமனŒட́ { பர©ராமனŒட́} , "ஓ ராமா, ஓ ராமா, ஓ ெபÌ́ ந̆ேபÏ 

ெப̆றவேன, நா·க̈ உ‰னŒட́ திÌ¿தியைட…ேதா́. ஓ பØÌø 

øல»தவேன, பØ»Ü‡க̈ மæதான உன½ மÜயாைத‡ǿ, உன½ 

வ łர»தி̆ǿ, ஓ ேம‰ைமயானவேன, நł அÌள¿ப„±Ì. நł வØÌ́Ǻ 

வர»ைத‡ ேக̈. ஓ ெபÌ́ பØரகாச́ ெகா”டவேன, நł எ‰ன 

வØÌ́Åகிறா̂?"  எ‰Ï ேக„டன¯. 

 

 இ¿ப± (அவ¯களா̇) ேக„க¿ப„ட அ±¿பவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயான ராம‰, கர·கைள‡ œ¿பØயப± அ…தர»தி̇ 

நி‰Ïெகா”±Ì…த அ¿பØ»Ü‡களŒட́,  "நł·க̈ எ‰னŒட́ 

திÌ¿தியைட…திÌ…தா̇, நா‰ உ·க̈ அÌÓ‡ø» 

தøதிபைட»தவென‰றா̇, ஓ பØ»Ü‡கேள, என‡ø மæ”³́ 

தவ¶சட·øகளŒ̇ மகி̊¶சி உ”டாக ேவ”³́ எ‰Ï 

ேகாÌகிேற‰. ேமÑ́, ேகாப»தா̇ fl»திÜய øல»ைத அழி»த 

பாவ́ அைன»திÑ́ இÌ…½ உ·க̈ ச‡தியா̇ நா‰ வØ³பட 

ேவ”³́. என½ இ…த» தடாக·கÓ́ உலக»ேதாரா̇ 

தł¯»த·கெளன‡ ெகா”டாட¿பட„³́"  எ‰Ï ேக„டா‰. ராமனŒ‰ 

இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட பØ»Ü‡க̈ ெபÌ́ திÌ¿திẾ, 

மகி̊¶சிẾ ெகா”³ அவனŒட́, "பØ»Ü‡கÓ‡கான உன½ 

மÜயாைதயா̇ உன½ தவ́ ெபÌக„³́. நł உன½ ேகாப»தா̇ 

fl»தி┃ய øல»ைத அழி»½வØ„டா̂. அவ¯க̈ த·க̈ 

தł¶ெசய̇களா̇ அழி…ததா̇, நł ஏ̆கனேவ அ…த¿ பாவ»தி̇ 
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இÌ…½ வØ³ப„³வØ„டா̂. இ…த உன½ தடாக·க̈ ச…ேதகமற 

தł¯»த·களாகேவ ஆǿ. இ…த» தł¯»த·களŒ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, 

பØ»Ü‡கÓ‡ø நł¯‡கட‰ ெசÑ»தினா̇, பØ»Ü‡க̈ திÌ¿தியைட…½, 

இ¸×லக»தி̇ சாதி‡க‡ க±னமான அவன½ வØÌ¿ப·க̈ 

நிைறேவḮ வர»ைத அவÃ‡ø அளŒ¿பா¯க̈"  எ‰றன¯. 

 

 ஓ ம‰னா {பı̋மா}, இ…த வர·கைள அÌளŒய பØ»Ü‡க̈ 

பØÌø øல ராமைன {பர©ராமைன} மகி̊¶சிÊட‰ வண·கி 
அ·ேகேய மைற…½ ேபானா¯க̈. இ¿ப±ேய பØÌø øல»தி‰ 

சிற¿Åவா̂…த ராமனா̇ உ”டா‡க¿ப„ட அ»தடாக·க̈ 

ÅனŒதமாகின. ஒÌவ‰ பØர́ம¶சÜய வா̊×Èைற ேம̆ெகா”³, 

ÅனŒதமான ேநா‰Åக̈ ேநா̆Ï ராமனŒ‰ தடாக·களŒ̇ நłராட 

ேவ”³́. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , அ·ேக நłரா± ராமைன 

{ பர©ராமைன}  வழிப³வதா̇, ஒÌவ‰ அபÜமிதமான த·க»ைத» 

தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. 
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நாரதரா̇ கி„³́ நிகர̆ற உலக·க̈! -  

வனப│வ́ பøதி 83ஆ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள¿ 

பı̋மÌ‡ø¶ ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெசா‰னா¯, "ஓ øÌøல»தி‰ மகேன 

{ பı̋ மா} , அத‰பØறø ஒÌ பயணØ 
வ́சÉலக»ைத {Vansamul aka}  அைட…½ 

அ·ேக நłரா³வதா̇ தன½ øல»ைத 

வள¯‡ǿ பலைன¿ ெபÏகிறா‰.. ஓ 

பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , 

பØறø காயேசாதன́ எ‰ற 

தł│»த»ைத {Kayasodhana}  அைடẾ 

ஒÌவ‰ அ·ேக நłரா±, த‰ைன¶ 

©»திகÜ»½‡ ெகா”ட பØறø, 

©»திகÜ»½‡ ெகா”ட அ…த உடÑட‰ 

நிகர̆ற சிற…த ேபÏ ெகா”ட 

உலக»ைத ச…ேதகமற அைடவா‰. ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , 

பØறø ஒÌவ‰, எ…த இட»தி̇ ெபÌ́ ச‡தி ெகா”ட வØ̋¹வா̇ 

உலக·க̈ பைட‡க¿ப„டனேவா, ேலாேகா»தார́ {Lokoddara}  எ‰ற 

ெபயரா̇ É×லக·களŒÑ́ Åக̊ெப̆ற அ…த» தł¯»த»ைத அைடய 

ேவ”³́. É×லக·களாÑ́ வழிபட¿ப³́ அ…த» தł¯»த»ைத 

அைடẾ ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , அ·ேக நłரா± 

எ”ணØலட·கா உலக·கைள» தாேன ஈ„±‡ ெகா̈கிறா‰. பØறø 

Ú எÃ́ தł│»த»ைத {t i r t ha cal l ed Sree}  அைடẾ ஒÌவ‰ அ·ேக 

நłரா±, பØ»Ü‡கைளẾ, ேதவ¯கைளẾ வழிப„³ உய¯…த ெசழி¿ைப 

அைடகிறா‰. 

 

பØ ர́ம¶சÜய வா̊× Èைறைய ேம̆ெகா”³, ஒÌÈக́ 

ெகா”ட ஆ‰மா×ட‰ ஒÌவ‰ அ³»ததாக கபØல́ எ‰ற 
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தł│»த»ைத { t i r t ha cal l ed Kapi l a}  அைடய ேவ”³́. அ·ேக நłரா±, 

தன½ ெசா…த பØ»Ü‡கைளẾ, ேதவ¯கைளẾ வழிப³́ மனŒத‰ 

ஆயØர́ கபØல வைக ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø ¬┃ய‰ எ‰ற தł│»த»ைத { t i r t ha cal l ed Surya}   

அைட…½ அ·ேக நłரா± க„³¿ப³»த¿ப„ட ஆ‰மா×ட‰ 

பØ»Ü‡கைளẾ ேதவ¯கைளẾ வண·கி, ÈÕவ½́ 

உ”ணாதிÌ¿பவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØயØ‰ பலைன அைட…½ 

(கைடசியாக) ¬ÜயனŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. பØறø ஒÌ பயணØ 
ேகாபவன́ எ‰ற தł│»த»ைத { Gobhavana}  அைட…½ அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. 

ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌ பயணØ ச·கின ł 
எ‰ற தł│»த»ைத {t i r t ha cal l ed Shankhi ni }  அைட…½, அ·ேக இÌ‡ǿ 

ேதவØ தł│»த»தி̇{Devi - t i r t ha}நłரா± ெபÌ́ பரா‡கிரம»ைத 

அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா, பØறø ஒÌவ‰ சர̨வதியØ̇ 

அைம…திÌ‡ǿ தர…தக́ எ‰ற தł│»த»ைத {Tarandaka }அைடய 

ேவ”³́. அ…த» தł¯»த́ யfl¯களŒ‰ சிற¿Åமிø…த தைலவÃ́ 

øேபரனŒ‰ வாயØ̇ கா¿ேபாÃமான { ½வாரரflகனŒ‰) யflனŒ‰ 

தł¯»தமாǿ. ஓ ம‰னா, அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…த ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ 

பØர́மவ│»த́ {t i r t ha cal l ed Brahmavart a) எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł¯»த»ைத 

அைடய ேவ”³́. பØர́மவ¯»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ பØர́மனŒ‰ 

உலக»தி̆ø உய¯கிறா‰. ஓ ம‰னா, பØறø ஒÌவ‰ ©தł│»த»த́ 

{t i r t ha cal l ed Sut i r t ha}  எ‰றைழ‡க¿ப³́ அ̆Åதமான தł¯»த»ைத 

அைடய ேவ”³́. அ·ேக ேதவ¯கÓட‰ ேச¯…½ பØ»Ü‡கÓ́ 

ேநர±யாகேவ வசி‡கி‰றன¯. ஒÌவ‰ அ·ேக நłரா± 

பØ»Ü‡கைளẾ ேதவ¯கைளẾ வண·க ேவ”³́. இ¿ப±¶ 

ெச̂வதா̇ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ 

(கைடசியாக) பØ»Ü‡களŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. இத‰ 

காரணமாகேவ ஓ அற́ சா¯…தவேன { பı̋ மா} , அ́ÅமதியØ̇ 

{Amvumat i }  அைம…திÌ‡ǿ ©தł¯»த́ அ̆Åதமானதாக‡ 

கÌத¿ப³கிற½. ஓ பாரத øல»தி̇ சிற…தவேன, பØறø 

காசீ̨ வரனŒ‰ {ேகாேச̨வரனŒ‰} தł│»த»தி̇ {Kasi swara}  நłரா± 

ஒÌவ‰ அைன»½ ேநாயØÑ́ இÌ…½ வØ³ப„³, வழிபட¿ப³́ 
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பØர́மனŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. பØறø, அ·ேக மா»┃ {மா»Ì} 

{Mat r i }  எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł¯»த»தி̇ நłராட  ேவ”³́. மா»Ü 

தł¯»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா, ெபÌ́ Å»திர¿ேபைறẾ, 

ெபÌ́ ெசழி¿ைபẾ அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰, க„³¿ப³»த¿ப„ட ÅலÃடÃ́, Èைறயான 

உண×¿பழ‡க»½டÃ́ சதீவன́ { t i r t ha cal l ed Shi t avanat i r t ha}  

எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ெபÌ́ 

ம‰னா { பı̋ மா} , ேவÏ எ…த» தł¯»த»தி̆ǿ இ̇லாத பல‰ 

இ…த» தł¯»த»தி̆ø¶ ெசா̇ல¿ப³கிற½. ஒÌவ‰ இ·ேக 

ெச̇வதாேலேய ÅனŒத»ைத அைடகிறா‰. தன½ È±ைய அ…த» 

தł¯»த»ததி̇ ைகவØ³வதா̇ { மழி¿பதா̇}  { தைல மயØÜ̇ நł̄  

ெதளŒ¿பதா̇ எ‰Ï வடெமாழி Éல»தி̇ இÌ‡கிற½ எ‰Ḯ 

ெசா̇கிறா¯க̈. ஆனா̇ க·øலியØ‰ ஆ·கில ெமாழிெபய¯¿பØ̇ 

cast i ng of f hi s hai r    எ‰ேற இÌ‡கிற½} , ஓ பாரதா, ஒÌவ‰ ெபÌ́ 

அÌÓைடைமைய அைடகிறா‰. அ·ேகேய இÌ‡ǿ ம̆ெறாÌ 

தł¯»த́ ̨வாபØேலாமபக {̨வானேலாமாபநயன} தł│»த́ 

{Shwavi l l omapaha}  எ‰ற ெபயØ̇ இÌ‡கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய 

{ பı̋ மா} , அ…த நłÜ̇ É̊கி க̆ற அ…தண¯க̈ ெபÌ́ திÌ¿திைய 

அைடகிறா¯க̈. ஓ ம‰னா, ந̇ல அ…தண¯க̈, த·க̈ È±ைய 

அ…த» தł¯»த»தி̇ ைகவØ„³ பØராணாயம»தா̇ ÅனŒத நிைலைய 

அைட…½, கைடசியாக உய¯…த நிைலைய அைடகி‰றன¯. ஓ 

ம‰னா, அ·ேக அ…த» தł¯»த»தி̇ தசா̨வேமதிகா எ‰ற 

ெபயÌைடய தł│»தÈ́ { Dasaswamedhi ka}  இÌ‡கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

Åலிேய, அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ உய¯…த நிைலைய அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ மÃஷ தł│»த́ எ‰ற 

தł│»த»ைத {t i r t ha cal l ed Manusha }அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா 

ேவட¯களŒ‰ கைணகளா̇ ½‰Å̆ற கÌ¿Å நிற மா‰க̈ அத‰ 

நłÜ̇ É̊கி மனŒத உÌைவ அைட…தன. பØர́ம¶சÜய வா̊×Èைற 

ெகா”³, ஒÌÈகமான ஆ‰மா×ட‰ ஒÌவ‰ அ…த» தł¯»த»தி̇ 

நłரா³வதா̇ தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப„³ 

ெசா¯‡க»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. மÃஷ தł¯»த»தி̆ø கிழ‡கி̇ 

ஒÌ øேராச ¾ர»தி̇ சி»த¯க̈ ஓ̂…திÌ‡ǿ ஆபாக́ எ‰ற 

ஆÏ இÌ‡கிற½. அ…த இட»தி̇ எவ‰ பØ»Ü‡கைளẾ, 

ேதவ¯கைளẾ வழிப„³ சாைம அÜசிைய» தானமளŒ‡கிறாேனா, 
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அவ‰ ெபÜதான அற¿பல‰கைள அைடகிறா‰. அ·ேக ஒÌ 

அ…தணÃ‡ø உணவளŒ‡க¿ப„டாÑ́, அ½ ஒÌ ேகா± 

அ…தண¯கÓ‡ø உணவளŒ»தத̆ø இைணயாǿ. அ…த» 

தł¯»த»தி̇ நłரா±, ேதவ¯கைளẾ பØ»Ü‡கைளẾ வழிப„³, ஒÌ 

இர× த·ǿ மனŒத‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ம‰னா, பØறø ஒÌவ‰, பØர́மனŒ‰ இடமான 

பØர́ேமா½́பர́ {Brahmodumvara}  எ‰ற ெபயரா̇ ÇமியØ̇ அறிய¿ப³́ 

இட»ைத அைடய ேவ”³́. ஏÕ ÈனŒவ¯க̈ இÌ‡ǿ அ…த‡ 

øள»திÑ́, உய¯ ஆ‰ம கபØலÜ‰ ேகதார́ எ‰ற தł¯»த»திÑ́ 

©»தமான மன½டÃ́, க„³¿ப³»த¿ப„ட ஆ‰மா×டÃ́ நłரா³́ 

ஒÌவ‰ அ·ேக இÌ‡ǿ பØர́மைன‡ க”³, அைன»½¿ 

பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப„³, பØர́மனŒ‰ உலக»ைத 

அைடகிறா‰. கபØலÜ‰ அ¹கÈ±யாத தł│»தமான ேகதார»ைத 

{t i r t ha cal l ed Kedara}  அைட…½, தன½ தவ ேநா‰Åகளா̇ தன½ 

பாவ·களைன»ைதẾ எÜ‡ǿ ஒÌவ‰, வØÌ́Ǻ ேபா½ 

{அÍபமாக} மைறẾ ச‡திைய {அ…த│»தான ச‡திைய} 

அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா}  பØறø ஒÌவ‰, சரக́ {ச·கர} 

எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł│»த»தி̆ø¶ {t i r t ha cal l ed Saraka}  ெச‰Ï 

அ·ேக ேத̂பØைறயØ‰ பதினா‰கா́ நாளŒ̇ { ச½¯»தசியØ̇}  

மகாேதவைன‡ { சிவைன‡}  கா¹́ ஒÌவ‰ தன½ வØÌ¿ப·க̈ 

ஈேடறி ெசா¯‡க́ அைடகிறா‰. 

 

 ஓ øÌøல»தி‰ மகேன { பı̋ மா} , சரக́, Ì»ரேகா± ம̆Ḯ 

அ·கிÌ‡ǿ கிணÏக̈ ம̆Ḯ தடாக·களŒ̇ É‰Ï ேகா± {30 

million} தł│»த·க̈ இÌ‡கி‰றன. ஓ பாரத¯களŒ‰ தைலவேன 

{ பı̋ மா} , அ·ேக அ…த» தł¯»த»ததி̇ இல̨பத́ {©»தா̨பத́} 

{I l aspada.}  எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட தł¯»தÈ́ இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா±, 

ேதவ¯கைளẾ பØ»Ü‡கைளẾ வழிப³́ ஒÌவ‰, எ‰Ḯ 

நரக»தி̇ É̊கா½ வாஜேபய ேவ̈வØயØ‰ கனŒைய அைடகிறா‰. 

பØறø கி…தான́, கி‚ச¿பØய́ {Ki ndana and Ki nj apya}  எÃ́ தł¯»த·கைள 

அைடẾ ஒÌவ‰, ஓ பாரதா { பı̋ மா}  எ”ணØலட·கா 

தான·கÓ́, கண‡கிலட·கா வழிபா³கÓ́ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø, கலச ீ எ‰ற ெபய│ ெகா”ட தł│»த»தி̇ {t i r t ha 

cal l ed Kal asi  }  அ¯¿பணØ¿ÅடÃ́, Åல‰கைள‡ க„³¿ப³»திẾ 
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நłரா³́ மனŒத‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. ஓ øÌ‡களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , சரக»தி‰ 

{ ச·கர»தி‰}  கிழ‡ேக, உய¯ ஆ‰ம நாரத┃‰ அனாஜ‰மா 

{அஜான…ைத-Anaj anma}  எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட தł¯»தெமா‰Ï 

இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰, ஓ பாரதா { பı̋ மா} , தன½ 

இற¿Å‡ø¿ பØறø, நாரதÜ‰ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇ பலவைகயான 

நிகர̆ற உலக·கÓ‡ø¶ ெச̇கிறா‰. 
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சிவÃ́ ம·கணகÌ́! - வனப│வ́ பøதி 83இ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, 

"பØறø ஒÌவ‰ வள¯பØைறயØ‰ 

ப»தாவ½ நாளŒ̇ { தசமி திதியØ̇}  

Å”ட┄க́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ 

தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக 

நłரா±ய ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

ெபௗ”டÝக ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰, É‰Ï 

உலக»திÑ́ தி┃வØ̋டப́ எ‰Ï 

அறிய¿ப³́ தł¯»த»ைத அைடய 

ேவ”³́. அ·ேக அ…த» தł¯»த»தி̇ 

பாவ·கைள அழி‡ǿ ÅனŒதமான 

ைவதரணØ எ‰றைழ‡க¿ப³́ ஆÏ 

இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா±, காைளைய‡ øறியıடாக‡ ெகா”³, தன½ 

ைகயØ̇ திÜ¬ல»ைத‡ ெகா”±Ì‡ǿ ெத̂வ»ைத { சிவைன}  

வழிப„³, அைன»½ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ ஆ‰ம©»தமைட…½ 

ஒÌவ‰ ேம‰ைமயான கதிைய அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

பØறø ஒÌவ‰ பலகீவன́ எÃ́ அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடய 

ேவ”³́. ஓ ஏகாதிபதி { பı̋ மா} , அ·ேக அ…த» தł¯»த»தி̇ பல 

ஆயØர́ ஆ”³களாக ேதவ¯க̈ த·க̈ தவ·கைள இய̆றி‡ 

ெகா”±Ì‡கி‰றன¯. பØறø ஒÌவ‰, தி┃ஷ»வதி எ‰ற 

தł│»த»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக நłரா± ேதவ¯கைள 

வழிப³́ ஒÌவ‰, ஓ பாரதா { பı̋ மா} , அ‡னŒ̋ேடாமா ம̆Ḯ 

அதிரதா ேவ̈வØகளா̇ கிைட‡ǿ பலைனவØட ேம‰ைமயான 

பலைன அைடவா‰.  
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 ஓ பாரத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , ச│வேதவ தł│»த»ைத 

அைட…½ அ·ø நłரா³́ மனŒத‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தானமாக‡ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

பாணØகாத́ எ‰ற தł│»த»தி̇ நłரா³́ மனŒத‰ அைன»½ 

ேதவ¯கைளẾ வழிப„³, அ‡னŒ̋ேடாமா ம̆Ḯ அதிரதா 

ேவ̈வØகளா̇ கிைட‡ǿ பலைனவØட ேம‰ைமயான பலைன 

அைடவா‰. ேமÑ́ ராஜ¬ய ேவ̈வØயØ‰ பலைனẾ அைட…½ 

கைடசியாக ÈனŒவ¯களŒ‰ உலைக அைடவா‰. ஓ 

அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ மி̨ரக́ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³́ அ̆Åதமான தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ 

ம‰ன¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா} , அ·ேக அ…தண│கÓ‡காக உய│ 

ஆ‰ம வØயாச│ அைன»½ தł│»த·கைளẾ கல…தா│ எ‰Ï நா́ 

ேக̈வØ¿ப³கிேறா́. ஆைகயா̇, மி̨ரக»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ 

அைன»½» தł¯»த·களŒÑ́ நłரா±யவனாவா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰, தன½ Åல‰கைள அட‡கி, Èைறயான 

உண×¿பழ‡க»½ட‰, வØயாசவன́ எ‰ற தł│»த»ைத 

அைடயேவ”³́. பØறø அ·ேக இÌ‡ǿ மேனாஜவ́ எ‰ற 

தł│»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த 

பலைன அைடகிறா‰. பØறø, ம½வதியØ̇ இÌ‡ǿ ேதவØ {Devi  }  

தł│»த»ைத அைட…½, அ·ேக நłரா± ேதவ¯கைளẾ 

பØ»Ü‡கைளẾ வழிப³́ ஒÌவ‰, ேதவØயØ‰ { அ…த¿ ெப” 

ெத̂வ»தி‰}  உ»தரவØ‰ ேபÜ̇ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ 

ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. பØறø Èைறயான 

உண×¿பழ‡க»½ட‰ ெகௗசிகிẾ திÌ̋ட»வதிẾ ச·கமி‡ǿ 

இட»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப³கிறா‰. பØறø ஒÌவ‰, ெபÌ́ Å»திœ¯ைம ெகா”ட 

வØயாச¯, தன½ மகைன நிைன»½ எÜẾ ½‡க»½ட‰ தன½ 

உடைல‡ ைகவØட எ”ணØ பØறø ேதவ¯களா̇ 

உ̆சாக¿ப³»த¿ப„ட இடமான வØயாச̨தலிைய அைடய 

ேவ”³́. வØயாசÜ‰ அ…த இட»தி̆ø வÌ́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ 

ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. ஓ øÌøல»தி‰ 

மகேன { பı̋ மா} , பØறø கி…த»த́ எ‰றைழ‡க¿ப³́ கிண̆ைற 

அைட…½ øறி¿பØ„ட அள× எ̈ைள அத̆ø̈ வ łசினா̇ { ஒÌ 

பØர̨த́ [12 பØ± ஒÌ øடவ́, 4  øடவ́ ஒÌ பØர̨த́]  அதாவ½ 
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நா̆ப»ெத„³ பØ± எ̈ைள தான́ ெச̂த̇ எ‰Ḯ 

ெசா̇ல¿ப³கிற½}  அவ‰ அைன»½‡ கட‰களŒ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப„³ ெவ̆றிைய அைடகிறா‰. பØறø ேவதł எ‰ற தł│»த»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன 

அைடகிறா‰. 

 

 அஹ̨, ¬தின́ எ‰Ï ெகா”டாட¿ப³́ தł│»த·கÓ́ 

இÌ‡கி‰றன. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰, ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய 

{ பı̋ மா} , ¬ÜயனŒ‰ உலக»தி̆ø¶ ெச̇கிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ 

மிÌக¾ம́ எ‰Ï É‰Ï உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ 

தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா, அ·ேக இÌ‡ǿ 

க·ைகயØ̇ நłராட ேவ”³́. அ·ேக நłரா± மகாேதவைன { சிவைன}  

வழிப³பவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

ேதவØ தł│»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ 

ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ É‰Ï 

உலக·களாÑ́ வாமனக தł│»த́ எ‰Ï ெகா”டாட¿ப³́ 

தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக வØ̋¹பத»தி̇ நłரா± 

வாமனைன வழிப³́ ஒÌவனŒ‰ ஆ‰மா அைன»½¿ 

பாவ·களŒலிÌ…½́ ©»த¿ப³»த¿ப„³ ஒÌவ‰ வØ̋¹வØ‰ 

வசி¿பØட»ைத அைடகிறா‰. பØறø øல́Åன»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, 

தன½ ெசா…த øல»ைத ÅனŒதமா‡øகிறா‰. பØறø பவன̌ரத»ைத 

அைடẾ ஒÌவ‰ அ…த அ̆Åதமான மÌத│களŒ‰ தł│»ததி̇ 

நłரா±, ஓ ம‰னா, மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா} , ஒÌவ‰ வாÊ» 

ேதவனŒ‰ உலக»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. பØறø அமர̌ரத»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰, அ¯¿பணØ¿Åட‰ ேதவ¯க̈ தைலவைன 

{ இ…திரைன}  வழிப„³, ெசா¯‡க»தி̇ வழிபட»த‡கவனாகி 
அ̆Åதமான ேதÜ̇ அம¯…½ இறவாதவ¯க̈ { ேதவ¯க̈}  

½ைணÊட‰ உல×́ ேபைற¿ ெபÏகிறா‰. 

 

 ஓ ெபÌ́ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰, 

சாலிேஹா»ரனŒ‰ சாலி¬┃ய́ {சாலி¬│¿ப́} எ‰ற தł│»த»தி̇ 

உÜய சட·øகÓட‰ நłரா±, ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த 

பலைன அைடகிறா‰. ஓ பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , பØறø, 

சர̨வதி {நதியØ̇} இÌ‡ǿ Úø‚ச́ எ‰ற தł│»த»ைத 

அைடய ேவ”³́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ 
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øÌ øல»தி‰ மகேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ 

ைநமிஷø‚ச»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா, È̆கால»தி̇ 

ைநமிஷ வன தவசிகளான ÈனŒவ¯க̈ ÅனŒதநłரா„³¿பயண»ைத 

{ தł¯»தயா»திைரைய}  È‰னŒ„³ øÌேfl»திர»ைத அைட…தா¯க̈. 

ஓ பாரத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , அ·ேக சர̨வதி நதி‡கைரயØ̇ 

அவ¯க̈ { ÈனŒவ¯க̈}  ஓ̂…திÌ‡க ஒÌ ேதா„ட́ 

உ”டா‡க¿ப„ட½. அ½ அவ¯கÓ‡ø¿ ெபÌ́ திÌ¿திைய‡ 

ெகா³»த½. அ·ேக அ…த சர̨வதியØ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ 

அ‡னŒ̋ேடாம ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடவா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன, பØறø ஒÌவ‰ அ̆Åதமான தł¯»தமான 

க‰யா தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ 

ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன அைடவா‰. பØறø 

ஒÌவ‰ பØர́மனŒ‰ அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. 

அ·ேக நłரா³́ (É‰Ï) தா̊…த வைகயØலான ஒÌவ‰ 

{அ…தணன̇லாத É‰Ï வைகயØன│} அ…தண நிைலைய 

அைடகிறா‰. அ¿ப± நłரா³́ ஒÌவ‰ அ…தணனாக இÌ¿பØ‰ 

அவன½ அைன»½¿ பாவ·கÓ́ அழி…½ அவ‰ உய¯…த நிைலைய 

அைடவா‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ 

ேசாம́ எ‰ற அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ 

ம‰னா, அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ ேசாமனŒ‰ { ச…திரனŒ‰}  

உலக»ைத அைடவா‰. ஓ ம‰னா, பØறø ஒÌவ‰, ெபÌ́ ஆ‰ம 

ெவ̆றிக”ட ம·கணக│ எ‰ற ெபய┃̇ ெகா”டாட¿ப³́ 

ÈனŒவ│ இÌ‡ǿ இடமான ச¿தசார̨வத́ எ‰ற தł│»த»ைத 

அைடய ேவ”³́. 

 

 ஓ ம‰னா, È̆கால»தி̇, œ¯ைமயான øச¿Å̇லா̇ தன½ 

ைகைய அÏ»½‡ ெகா”ட ம·கணகÜ‰ ைக‡காய»தி̇ இÌ…½ 

(இர»த»தி̆ø¿ பதிலாக) கா̂கறி¶சாÏ { அ̇ல½ கீைர¶சாÏ}  

©ர…த½ எ‰Ï ேக̈வØ¿ப³கிேறா́. அ¿ப± தன½ கர»தி‰ 

காய»தி̇ இÌ…½ கா̂கறி¶சாÏ வழிவைத‡ க”ட அ…த ÈனŒவ¯ 

க”கைள அகல வØÜ»½ ஆ¶சÜயமைட…½ œ»தா±னா¯. அ¿ப± 

அ…த ÈனŒவ¯ ஆ±ய ேபா½ அவேரா³ ேச¯…½ அைசயாத ம̆Ḯ 

அைசẾ உயØரன·கÓ́ அவர½ பரா‡கிரம»தா̇ 

ஆட»ெதாட·கின. ஓ ம‰னா, பØறø பØர́மைன» தைலைமயாக‡ 

ெகா”ட ேதவ¯கÓ́, தவ»ைதேய ெச̇வமாக‡ ெகா”ட 
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ÈனŒவ¯கÓ́ ம·கணகÜ‰ ெசயலா̇ அைச…½ அ‡காÜய»ைத 

மகாேதவனŒட́ ெசா̇லின¯. அவ¯க̈, "ஓ ெத̂வேம, அ…த 

ÈனŒவ¯ { ம·கணக¯}  ஆடாதவாÏ நł¯ ெசய̇ப³வேத உம‡ø» 

தǿ"  எ‰றன¯. 

 

 அ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட மகாேதவ‰ {சிவ‰}, இதய́ நிைற…த 

மகி̊¶சிÊட‰, ஆ±‡ெகா”±Ì…த ÈனŒவைர அ¹கி, 
ேதவ│கÓ‡ø ந‰ைம ெச̂ய வØÌ́பØ, "ஓ ெபÌ́ ÈனŒவேர, ஓ 

அற́ சா¯…தவேர, நł¯ ஏ‰ ஆ±‡ ெகா”±Ì‡கிறł̄ ? ஓ 

ÈனŒவ¯களŒ̇ காைளேய, உம½ இ…த மகி̊¶சி‡ø எ‰ன காரண́?"  

எ‰Ï ேக„டா‰. அத̆ø அ…த ÈனŒவ¯, "ஓ அ…தண│களŒ̇ 

சிற…தவேர {சிவேன}, நா‰ அற»தி‰ வழி நட‡ǿ ஒÌ ½றவØ. ஓ 

அ…தணேர, என½ ைக‡காய»தி̇ இÌ…½ வழி…ேதா³́ கா̂கறி¶ 

சாைற நł̄  காணவØ̇ைலயா? இ‡கா„சிைய‡ க”ட 

மகி̊¶சியாேலேய நா‰ ஆ±‡ ெகா”±Ì‡கிேற‰"  எ‰றா¯. 

உண¯×களŒ̇ øÌடாகி¿ ேபான அ…த ÈனŒவÜ‰ வா¯»ைதகைள‡ 

ேக„ட அ…த» ெத̂வ́ { சிவ‰} , சிÜ»½‡ ெகா”ேட, "ஓ அ…தணேர, 

இதனா̇ நா‰ ஆ¶சÜய́ அைடயவØ̇ைல. எ‰ைன¿ பாÌ́"  

எ‰றா‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, ஓ பாவம̆ற ம‰னா 

{ பı̋ மா} , இைத¶ெசா‰ன மகாேதவ‰ { சிவ‰} . தன½ 

க„ைடவØரைல, தன½ வØரலி‰ ÀனŒயாேலேய அÕ»தினா‰. 

அதனா̇ உ”டான காய»தி̇ இÌ…½ பனŒைய¿ ேபா‰ற சா́ப̇ 

ெவளŒவ…த½. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , இைத‡ க”ட ÈனŒவ│ ெவ„கி 
அ…த» ெத̂வ»தி‰ {சிவனŒ‰} பாத»தி̇ வØÕ…தா│. Ì»திர 

ெத̂வ»ைதவØட ெபÜதான சிற…த எ½×́ இ̇ைல எ‰Ï நிைன»த 

அவ¯ இ…த வா¯»ைதகளா̇ வழிபட»ெதாட·கினா¯. 

 

 அவ¯, "ஓ திÜ¬ல»ைத» தா·øபவேன, ேதவ¯கÓ‡ǿ 

அ©ர¯கÓ‡ǿ Åகலிடமாக இÌ¿பவேன, நłேய பØரப‚ச»½‡ǿ 

Åகலிடமாக இÌ‡கிறா̂. அைசவன அைசயாதன ஆகியவ̆ைற‡ 

ெகா”ட É‰Ï உலக·கைளẾ நłேய பைட»தா̂. Êக»தி‰ 

È±வØ̇ நłேய அைன»ைதẾ வØÕ·øகிறா̂. ேதவ¯களாேலேய 

உ‰ைன அறிய È±யாத ேபா½, எ‰னா̇ எ¿ப± உ‰ைன அறிய 

È±Ế? ஓ பாவம̆றவேன, பØர́மைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட 

ேதவ¯க̈ அைனவÌ́ உ‰னŒேலேய அட‡க́. உலக·கைள 

ஆ‡øபவÃ́ ஆ‡ǿப± ெச̂பவÃ́ நłேய. உன½ கÌைணயாேல 
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அைன»½ ேதவ¯கÓ́ கவைலய̆Ï, பயம̆Ï இÌ‡கி‰றன¯."  

எ‰Ï மகாேதவைன வழிப„ட அ…த ÈனŒவ¯ ேமÑ́, "ஓ 

ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவா, உன½ கÌைணைய என‡ø அÌ̈ ெச̂. 

என½ தவ́ ©Ì·காம̇ இÌ‡க„³́"  எ‰Ḯ ேக„டா¯. பØறø 

உ̆சாக ஆ‰மா ெகா”ட அ…த» ெத̂வ́ அ…த மÏபØற¿பாளரான 

{ பØராமணரான}  ÈனŒவ┃ட́ {ம·கணக┃ட́}, "ஓ அ…தணா, உன½ 

தவ́ என½ அÌளா̇ ஆயØர́ மட·ø உயர„³́. ஓ ெபÌ́ 

ÈனŒவா, நா‰ உ‰Ãட‰ இ…த ஆசிரம»தி̇ வசி»திÌ¿ேப‰. 

ச¿தசார̨வத»தி̇ நłரா± எ‰ைன வழிப³́ எவÌ́, அ½Èத̇ 

அைன»ைதẾ அைடẾ ச‡தி ெபÏவ¯. ேமÑ́ அவ¯க̈ 

கைடசியாக சார̨வத உலக»ைத¶ ச…ேதகமற அைடவ¯."  எ‰Ï 

ெசா‰ன அ…த மகாேதவ‰ { சிவ‰} , அ·ேகேய அ¿ப±ேய மைற…½ 

ேபானா‰. 
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அ…தணராக ஒÌ தł│»த́! - வனப│வ́ பøதி 83ஈ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│... 

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெதாட¯…தா¯, "சார̨வத»ைத 

அைட…த பØ‰ன¯ ஒÌவ‰ É‰Ï உலக·களாÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ ஔசன தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ 

பாரதா { பı̋ மா} , அ·ேக பØர́மனŒ‰ தைலைமயØ̇ ேதவ¯கÓ́, 

½றைவேய ெச̇வமாக‡ ெகா”±Ì‡ǿ ÈனŒவ¯கÓ́, சிற¿Å 

மிø…த கா│»திேகயÃ́ தின…ேதாḮ பகÑ́ இர×́ ச…தி‡ǿ 

இÌ ச…திேவைளகளŒÑ́ மதிய ேவைளயØÑ́ பா│‡கவÌ‡ø 

{©‡ரÃ‡ø} ந‰ைம ெச̂ய வØÌ́பØ ேநர±யாகேவ இÌ¿பா¯க̈. 

அ·ேக கபாலேமா„ச́ எ‰ற பாவ·கைள‡ கÕ×́ ம̆ÏெமாÌ 

தł¯»தÈ́ இÌ‡கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா} , அ·ேக 

நłரா³́ ஒÌவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

பØறø ஒÌவ‰ அ‡னŒ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł¯»த»ைத அைடய 

ேவ”³́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ 

அ‡னŒயØ‰ உலக»ைத அைட…½ தன½ øல»ைத தா̊…த 

உலக·களŒ̇ இÌ…½ மæ„ெட³‡கிறா‰. அ…த» தł¯»த»திேலேய 

வØ̨வாமி»ரÌைடய ம̆ÏெமாÌ தł¯»தÈ́ இÌ‡கிற½. ஓ 
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பாரத¯களŒ̇ தைலவா, அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰, ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

சிற…தவேன, பØர́மனŒ‰ நிைலைய அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ ©»தமான உடÑடÃ́, க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×டÃ́ பØர́மேயானŒைய அைடẾ ஒÌவ‰, ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா} , அ·ேக நłரா± பØர́மேலாக»ைத 

அைட…½ ஏÕ தைலÈைற வைர தன½ øல»ைத¶ ச…ேதகமற 

©»த́ ெச̂கிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰, É‰Ï 

உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ கா│»திேகயனŒ‰ 

{ÈÌகனŒ‰}பØÌ¾தக́ எ‰ற தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. 

அ·ேக நłரா±, பØ»Ü‡கைளẾ ேதவ¯கைளẾ வழிப³́ 

ேவைலயØ̇ ஒÌவ‰ த‰ைன ஈ³ப³»தி‡ ெகா̈ள ேவ”³́. 

மனŒத ேநா‡க·களா̇ உ…த¿ப„ட ஆணாேலா, ெப”ணாேலா 

அறி…ேதா அறியாமேலா ெச̂ய¿ப„ட தłைமக̈ யா×́ அ·ø 

நłரா³வதா̇ அழி…½ ேபாǿ. அ·ேக நłரா³வதா̇ ஒÌவ‰ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂Ế பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»ைத அைடகிறா‰. 

øÌேfl»திர»ைத¿ ÅனŒத́ எ‰Ḯ; சர̨வதி 
øÌேfl»திர»ைதவØட ÅனŒதமான½ எ‰Ḯ; சர̨வதிையவØட 

ஒ‰றாக‡ œ±ய அைன»½» தł¯»த·கÓ́ ÅனŒதமான½ எ‰Ḯ; 

அைன»½» தł│»த·கைள‡ கா„±Ñ́ பØÌ¾தக́ ÅனŒதமான½ 

எ‰Ḯ க̆றவ│க̈ ெசா̇லியØÌ‡கிறா│க̈. 

 

 அ·ேக ெத̂வ வழிபா³களŒ̇ ஈ³ப³́ மனŒத‰, அைன»½» 

தł¯»த·களŒÑ́ சிற…ததான பØÌ¾தக»திேலேய தன½ உடைல‡ 

ைகவØ„³ இறவா நிைலைய அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

ஒÌவ‰ க„³¿ப³»த¿ப„ட ஆ‰மா×ட‰ பØÌ¾தாக́ ெச̇ல 

ேவ”³́ எ‰Ï ேவத·களŒÑ́ உ̈ள½. சன»øமாரராÑ́, உய│ 

ஆ‰ம வØயாசராÑ́ œட இ½ பாட¿ப„³̈ள½. ஓ øÌ øல»தி‰ 

மகேன { பı̋ மா} , பØÌ¾தக»தி̆ǿ ேம‰ைமயான ஒÌ தł¯»த́ 

ேவÏ எ½×́ இ̇ைல. ச…ேதகமற அ»தł¯»த́ ©»திகÜ‡ǿ 

த‰ைம ெகா”ட½́, ÅனŒதமான½́, பாவ·கைள 

அழி‡கவ̇ல½மாǿ. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா}  ஒÌ 

மனŒத‰ எ¸வள×தா‰ பாவØயாக இÌ…தாÑ́, பØÌ¾தக»தி̇ 

நłரா±னா̇ ெசா¯‡க́ ெச̇வா‰ எ‰Ï க̆றவ¯க̈ 

ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯க̈. ஓ பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , 

அ·ேக ம̆ÏெமாÌ தł¯»தமாக ம½̨ரவ́ எ‰ற தł│»தÈ́ 
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இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ ெகா”டாட¿ப³́ ÅனŒத 

தł¯»தÈ́, சர̨வதிẾ அÌைண நதிகÓ́ ச…தி‡ǿ 

ச·கமÈமான அ…த» தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக நłரா± 

É‰Ï இர×க̈ உ”ணா ேநா‰பØÌ¿பவ‰ அ…தணைன‡ ெகா‰ற 

பாவ»தி̇ இÌ…½ வØ³ப„³ அ‡னŒ̋ேடாமா ம̆Ḯ அதிரதா 

ேவ̈வØக̈ ெச̂த பலைன வØட ேம‰ைமயான பலைன¿ ெப̆Ï 

ேமÑ́ கீÕமாக» தன½ ஏÕ தைலÈைறகைள மæ„ெட³‡கிறா‰. 

ஓ øÌ øல»ைத» தைழ‡க ைவ¿பவேன { பı̋ மா} , அ·ேகேய 

ம̆ÏெமாÌ தł¯»தமான அ│»தகீல́ {அவதł│ண́} எ‰ற தł│»தÈ́ 

இÌ‡கிற½. அ…த» தł¯»த́ È‰ெபாÌ கால»தி̇ அ…தண¯க̈ மæ½ 

ெகா”ட கÌைணயா̇ தா│பıயØனா̇ {சா│·கீயØனா̇} 

உ”டா‡க¿பப„ட½. ேநா‰ÅகளாÑ́, ÅனŒதமைடவதாÑ́, உ”ணா 

ேநா‰ÅகளாÑ́, சட·øகளாÑ́, ம…திர·களாÑ́ ச…ேதகமற 

ஒÌவ‰ அ…தணனாகிறா‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய { பı̋ மேன} , 

இÌ¿பØÃ́, È̆கால»தி̇ இÌ…த க̆றவ¯க̈, சட·øகÓ́, 

ம…திர·கÓ́ அ̆ற ஒÌவ‰ இ…த» தł¯»த»தி̇ நłரா³வத‰ 

Éலேம க̆றவனாக×́, ேநா‰Åக̈ ேநா̆ற பலைனẾ 

அைடகிறா‰ எ‰பைத‡ க”டன¯. தா¯¿பØ இ·ேக நா‰ø 

கட̇கைளẾ ெகா”³ வ…தா‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவேன, 

இ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰, அத‰பØறø ½யைர அைடயாம̇, 

நாலாயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ஆற́சா¯…தவேன, பØறø ஒÌவ‰ சதஸஹ̨ரக́ எ‰ற 

தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அத‰ அÌகிேலேய ம̆Ḯ ஒÌ 

தł¯»தமான சாக̨ரக́ எ‰ற தł│»தÈ́ இÌ‡கிற½. அ…த இர”³ 

தł¯»த·கÓ́ ெகா”டாட¿ப³பைவேய. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ 

ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அ·ேக 

அளŒ‡க¿ப³́ தான·கÓ́ ேநா‰ÅகÓ́ ஆயØர́ மட·øகளாக¿ 

ெபÌøகி‰றன. ஓ ம‰னா, பØறø ஒÌவ‰ ேர¹கா எ‰ற 

அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக நłரா± 

பØ»Ü‡கைளẾ ேதவ¯கைளẾ வழிபட ேவ”³́. இத‰காரணமாக 

ஒÌவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒÑ́ இÌ…½ வØ³ப„³ 

அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 
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வØேமா எ‰ற தł│»த»தி̇ ஆைசகைளẾ Åல‰கைளẾ 

க„³‡ø̈ ைவ»½ நłரா³́ ஒÌவ‰, பÜ©கைள ஏ̆பதா̇ 

உ”டாǿ பாவ»தி̇ இÌ…½ வØ³ப³கிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ 

Åல‰கைள‡ க„³‡ø̈ ைவ»½, பØர́ம¶சÜய வா̊×Èைற 

வா̊…½ ப‚சவ± வன»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக சிறி½ 

கால́ த·கி இÌ¿பதா̇ ஒÌவ‰ மிø…த அற»ைத அைட…½, 

அற́ சா¯…தவ¯களŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ வÌணனŒ‰ தł¯»தமான த‰ெனாளŒயா̇ 

©ட¯வØ„³‡ ெகா”±Ì‡ǿ ைதஜச»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. 

அ·ேக அ…த» தł¯»த»தி̇ ேயாக»தி‰ தைலவனான, காைளைய» 

தன½ வாகனமாக‡ ெகா”ட ̨தா¹ { சிவ‰}  இÌ‡கிறா‰. அ·ேக 

சிலகால́ த·ǿ ஒÌவ‰ ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவைன { சிவைன}  

வழிப³வதா̇ ெவ̆றிைய அைடகிறா‰. அ·ேகதா‰, பØர́மைன» 

தைலைமயாக‡ ெகா”ட ேதவ¯கÓ́, ½றைவ¶ ெச̇வமாக‡ 

ெகா”ட ÈனŒவ¯கÓ́ øகைன {ÈÌகைன} ேதவ¯களŒ‰ 

பைட»தளபதியாக நியமி»தன¯. ஓ øÌ øல»ைத» தைழ‡க 

ைவ¿பவேன, அ…த» தł¯»த»தி̆ø‡ கிழ‡ேகதா‰ øÌ தł│»த́ 

எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł¯»த́ இÌ‡கிற½. Åல‰கைள அட‡கி, 
பØர́ம¶சÜய வா̊× Èைற வாṌ ஒÌவ‰ அ‡øÌ தł¯»த»தி̇ 

நłரா³வதா̇ அைன»½ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப„³ 

பØர́மனŒ‰ உலைக அைடகிறா‰. 

 

 பØறø அட‡க¿ப„ட Åல‰கÓடÃ́, Èைறயான உண×¿ 

பழ‡க»½டÃ́ இÌ‡ǿ ஒÌவ‰ ©வ│‡க»வார́ எ‰ற 

தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக சிறி½ கால́ த·ǿ 

ஒÌவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ 

பØர́மனŒ‰ வசி¿பØட»ைத அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø 

ஒÌ பயணØ, அநரக́ எ‰ற தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ 

ம‰னா அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ அத‰பØறø எ…த» ½யைரẾ 

அைடவதி̇ைல. ஓ ம‰னா, ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய அ·ேக 

நாராயணைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட ேதவ¯க̈ எ¿ேபா½́ 

இÌ‡கி‰றன¯. ஓ øÌøல»தி‰ அரசமகேன { பı̋ மா} , Ì»திரனŒ‰ 

மைனவØẾ அ·ேக இÌ‡கிறா̈. அ…த» ேதவØைய‡ கா¹́ 

ஒÌவ‰ அத‰பØறø ½யைரேய ச…தி¿பதி̇ைல. அ·ேக அ…த» 

தł¯»த»தி̇ உைமயØ‰ தைலவனான வØ̨ேவ̨வரÃ́ 
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இÌ‡கிறா‰. ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவைன { சிவைன}  அ·ேக கா¹́ 

ஒÌவ‰ தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

அ·ேக நாராயணைனẾ, அவன½ நாபØயØ̇ உதி‡ǿ 

கமல»ைதẾ { தாமைரையẾ}  கா¹́ ஒÌவ‰ ©ட¯வØ„³¿ 

பØரகாசி»½ வØ̋¹வØ‰ வசி¿பØட»ைத அைடகிறா‰. ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ காைளேய அைன»½ ேதவ¯களŒ‰ தł¯»த·களŒÑ́ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ அைன»½ ½‡க»தி̇ இÌ…½́ வØ³¿ப„³, 

ச…திரைன¿ ேபால ஒளŒ¯கிறா‰. 
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øÌேfl»திர»தி‰ ¾சி! - வனப│வ́ பøதி 83உ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெதாட¯…தா¯, "ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

ÅனŒத¿பயண́ ேம̆ெகா̈Ó́ ஒÌ பயணØ { யா»Ýக¯}  பØறø, 

©வ̨திÅர́ ெச̇ல ேவ”³́. அ…த இட»ைத வல́ வÌபவ‰ 

ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

பாவன́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł│»த»ைத அைட…½ 

பØ»Ü‡கÓ‡ǿ ேதவ¯கÓ‡ǿ திÌ¿பைடய̇ { த¯¿பண́}  ெச̂ய 

ேவ”³́. ஓ பாரதா { பı̋ மா}  இதனா̇ அவ‰, அ‡னŒ̋ேடாமா 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அத̆ø அÌகிேலேய 

க·கா̌ரதÈ́ ம̆ÏெமாÌ தł│»தமான œபÈ́ இÌ‡கி‰றன. 

ஓ ம‰னா, அ…த‡ œப»தி̇ É‰Ï ேகா± தł¯»த·க̈ 

இÌ‡கி‰றன. ஓ ம‰னா, அ·ø நłரா³́ ஒÌவ‰ ெசா¯‡க»ைத 

அைடகிறா‰. க·கா̌ரத»தி̇ நłரா± மேக̨வரைன { சிவைன}  

வண·ǿ ஒÌவ‰ கணப»திய நிைலைய அைட…½ தன½ 

øல»ைத‡ கா‡கிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ É‰Ï உலக»தாÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ ̨தா¹வட»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா, 

அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ ெசா¯‡க»ைத அைடகிறா‰. 
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 பØறø ஒÌவ‰ வசி̋டÜ‰ ஆசிரம́ இÌ‡ǿ 

பதÝபா¶சன»ைத { பதÝகானன́}  அைடயேவ”³́. அ·ேக É‰Ï 

இர×க̈ த·கி இல…ைத¿பழ»ைத¶ {Jujubes}  ©ைவ»½ உ”ண 

ேவ”³́. அ·ேக இல…ைத¿பழ»ைத { ம„³ேம}  உ”³ 

ப‰னŒெர”³ ஆ”³க̈ வா̊பவÃ́, அ·ேக É‰Ï இர×க̈ 

உ”ண ேநா‰பØÌ¿பவÃ́ நிைலயான நிைலைய அைடவா‰. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா}  பØறø இ…திரமா¯‡க»ைத அைட…½, அ·ேக ஒÌ 

பகÑ́ ஒÌ இர×́ உ”ணாதிÌ‡ǿ ÅனŒத¿பயணØ இ…திரனŒ‰ 

உலக»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. பØறø ஏகரா»ர»ைத அைடẾ 

மனŒத‰ Èைறயான ேநா‰ÅகÓட‰, ெபா̂ைமயØ̇ இÌ…½ வØலகி 
ஒÌ இர× அ·ேக த·கினா̇ பØர́மனŒ‰ உலக»தி̇ 

வழிபட¿ப³கிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா}  பØறø ஒÌவ‰, 

ஒளŒ‡øவØயலான சிற¿Å மி‡க ேதவ‰ ஆதி»தியனŒ‰ ஆசிரம»ைத 

அைடய ேவ”³́. É‰Ï உலக»திÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ 

அ»தł¯»த»தி̇ நłரா±, அ…த ஒளŒ»ேதவைன வழிப³́ ஒÌவ‰ 

ஆதி»திய உலக»ைத அைட…½ தன½ øல»ைத‡ கா‡கிறா‰. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா}  பØறø ஒÌ ÅனŒத¿பயணØ ேசாம» தł│»த»தி̇ 

நłரா³வதா̇ ச…ேதகமற ேசாமனŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மேன} , பØறø ஒÌவ‰, 

அைன»ைதẾ ¾யதா‡ǿ வ̇லைம¿ பைட»தெதன ÈÕ 

உலக»தாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ ததł¶ச┃‰ மிக¿ ÅனŒதமான» 

தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேகதா‰ சர̨வத øல»ைத¶ 

ேச¯…த தவ¶சட·øகளŒ‰ கட̇ அ·கிர̨ பØற…தா¯. அ…த» 

தł¯»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½, ச…ேதகமற சர̨வதியØ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

Åலனட‡க»½ட‰, பØர́ம¶சÜய́ கைட¿பØ±‡ǿ ஒÌவ‰ 

அ³»ததாக க‰னŒயா̨ரம»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா 

அ·ேக Åலனட‡க»½டÃ́, Èைறயான உண×¿பழ‡க»½டÃ́ 

É‰Ï இர×க̈ த·øபவ‰ ÁÏ ெத̂வ łக ம·ைகயைர 

அைடகிறா‰. பØறø அவ‰ பØர́மனŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ ஸ‰னŒஹதி 
எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. பØர́மைன» 

தைலைமயாக‡ ெகா”ட ேதவ¯கÓ́, தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ 
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ெகா”ட ÈனŒவ¯கÓ́ அ·ேக சிறி½ கால́ த·கி ேமÑ́ 

அற¿பய‰ அைட…தன¯. அ·ேக சர̨வதி நதியØ̇ ¬Üய 

கிரஹண»தி‰ ேபா½ நłரா³́ ஒÌவ‰ ÁÏ øதிைர ேவ̈வØக̈ 

ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அ·ø ெச̂ய¿ப³́ எ…த ேவ̈வØẾ 

நிைலயான பலைன» தÌகிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மா} , 

ஓ மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா, ÇமியØேலா, ஆகாய»திேலா, ஆÏகளŒேலா, 

ஏÜகளŒேலா, சிÏ தடாக·களŒேலா, ஊ̆ÏகளŒேலா, øள·களŒேலா, 

ெபÜயதாகேவா, சிறியதாகேவா øறி¿பØ„ட சில ேதவ¯கÓ‡ø¿ 

ÅனŒதமாக இÌ‡ǿ அைன»½ தł¯»த·கÓ́ ச…ேதகமற, 

மாத»தி̆ø மாத́ ச…நிஹதியØ̇ கல‡கிற½. அைன»½» 

தł¯»த·கÓ́ இ·ேக ஒ‰Ï ேசÌ́ காரண»தா̇தா‰ அ»தł¯»த́ 

தன½ ெபயைர { ச…நிஹதி எ‰Ï}  அைட…த½. அ·ேக நłரா± அத‰ 

நłைர¿ பÌǿ ஒÌவ‰ ெசா¯‡க»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. 

 

 ஒ ம‰னா { பı̋ மா} , ¬Üய கிரகண́ ஏ̆ப³́ அமாவாைசயØ̇ 

சிரா»த́ ெச̂Ế மனŒதÃ‡ø உ”டாǿ பலைன‡ ேக̈. அ·ேக 

{ ச…நிஹதியØ̇} , அ…த நாளŒ̇ சிரா»த́ ெச̂½ { சைம‡க¿படாத 

உண×¿ெபாÌ„கைள அ…தண¯கÓ‡ø தானமளŒ»த̇ 

அ‰னசிரா»த́ என¿ப³கிற½}  அ»தł¯»த»தி̇ நłரா³́ மனŒத‰, 

ஆயØர́ øதிைர ேவ̈வØகைள¶ சÜயாக¶ ெச̂வதா̇ வÌ́ 

பலைன அைடகிறா‰. ஆ”களாÑ́ ெப”களாÑ́ ெச̂ய¿ப³́ 

எ‰ன வைக பாவமானாÑ́, அ·ேக நłரா±ய×ட‰ ச…ேதகமற 

அழி…½ ேபாகிற½. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ தாமைர நிற́ ெகா”ட 

ேதÜ̇ பØர́மனŒ‰ வசி¿பØட»ைத அைடகிறா‰. பØறø, வாயØ̇ 

கா¿ேபானான யfl‰ மச‡Íகைன வழிப„டபØ‰ ேகா± தł¯»த»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ அபÜமிதமான த·க»ைத» தான́ ெகா³»த 

பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஓ பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , அ…த» தł¯»த»தி̆ø 

அÌகிேலேய க·கா̌ரத́ எ‰ற ஒÌ தł│»த́ இÌ‡கிற½. ஓ 

அற́ சா¯…தவேன { பı̋ மேன} , அ·ேக ஒÌவ‰ க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×ட‰, பØர́ம¶சÜய́ கைட¿பØ±»½ நłராட ேவ”³́. 

இதனா̇ ஒÌவ‰ ராஜ©ய́ ம̆Ḯ øதிைர ேவ̈வØக̈ ெச̂தைத 

வØட உய¯…த பலைன அைடகிறா‰. அத̆ø அÌகிேலேய ÇமியØ̇ 

ந‰ைமைய வØைளவØ‡ǿ ைநமிஷ́ எ‰ற தł│»த́ இÌ‡கிற½. 

வØ”¹லக»½‡ø Å̋கைர ந‰ைமைய வØைளவØ‡ǿ எ‰றாÑ́ 
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É‰Ï உலக»தி̆ǿ øÌேfl»திரேம ந‰ைமைய வØைளவØ‡ǿ. 

கா̆றா̇ ©ம‡க¿ப³́ øÌேfl»திர»தி‰ ¾சி œட ஒÌ 

பாவØைய உய¯…த நிைல‡ø உய¯»½́. 

 

 திÌ̋»வதி‡ø {நதி} வட‡கிÑ́, சர̨வதி‡ø» ெத̆கிÑ́ 

இÌ‡ǿ øÌேfl»திர»தி̇ வசி¿பவ¯க̈ உ”ைமயØ̇ 

ெசா¯‡க»திேலேய வசி‡கிறா¯க̈. "நா‰ øÌேfl»திர»தி̆ø¶ 

ெச̇ேவ‰" எ‰Ḯ, "நா‰ øÌேfl»திர»தி̇ வசி¿ேப‰" எ‰ற 

வா¯»ைதகைள ஒÌ ÈைறேயÃ́ உ¶சÜ»தாÑ́ ஒÌவ‰ தன½ 

அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³வா‰. பØர́ம 

ÈனŒவ¯களாÑ́ வழிபட¿ப³́ øÌேfl»திர́ ேதவ¯களŒ‰ 

ேவ̈வØ ேமைடயாக‡ { பலி¿பıடமாக‡}  கÌத¿ப³கிற½. அ·ேக 

வசி‡ǿ மனŒத¯கÓ‡ø எ…த‡ கால»திÑ́ வÌ»த¿ப³வத̆ø 

ஏ½மி̇ைல. தர…½க́, அÌ…½க́ ஆகியவ̆Ï‡ǿ ராம 

{ராம̌ரத́}, மச‡Ìக́ ஆகிய தடாக·கÓ‡ǿ ம»தியØ̇ 

இÌ¿பேத øÌேfl»திர́. அ½ சம…தப‚சக́ எ‰Ḯ 

அைழ‡க¿ப³கிற½. அ½ ெபÌ…தக¿பனŒ‰ { பØர́மாவØ‰}  வடÅற 

ேவ̈வØ ேமைடெயன¶ ெசா̇ல¿ப³கிற½. 
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க·ைக யÈைன ச·கம́! - வனப│வ́ பøதி 84அ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, "ஓ ெபÌ́ ம‰னா 

{ பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ அ̆Åதமான தł¯»தமான த│ம 

தł│»த»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. சிற¿Åமி‡க த│மேதவ‰ 

உ‰னதமான ½ற× பயØ‰ற இட́ அ…த» தł¯»தமாǿ. ½ற× 

பயØ̇வத̆காகேவ அவ‰ { த¯ம ேதவ‰}  அ…த» தł¯»த»ைத 

உ”டா‡கி அத̆ø» த‰ ெபயைரẾ இ„டா‰. ஓ ம‰னா, அ·ேக 

நłரா³́ ஓ¯ அற́ சா¯…த மனŒத‰, தன½ ஏÕ தைலÈைற 

ø³́ப»ைத¶ ©»த¿ப³»½கிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø 

ஒÌவ‰ அ̆Åதமான ஞானபாவன»ைத அைடயேவ”³́. அ·ேக 

சிறி½ கால́ த·ǿ ஒÌவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைட…½, ÈனŒவ¯களŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

 

 பØறø, ஓ ஏகாதிபதி { பı̋ மா} , ஒÌவ‰ ெசௗக…திவன»ைத 

அைடய ேவ”³́. அ·ேக பØர́மைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட 

ேதவ¯கÓ́, ½றைவ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட ÈனŒவ¯கÓ́, 

சி»த¯கÓ́, சாரண¯கÓ́, க…த¯வ¯கÓ́, கி‰னர¯கÓ́, 

நாக¯கÓ́ வசி‡கி‰றன¯. ஓ ம‰னா { பı̋ மா}  பØறø ஒÌவ‰, 

ஓைடகளŒ̇ சிற…த½́, நதிகளŒ̇ Èத‰ைமயான½மான 
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ÅனŒதமானெப”ெத̂வ́ சர̨வதி, பØலைfl எ‰ற ெபயÜ̇ 

இÌ‡ǿ இட»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக எḮÅ¿ 

Å̆றிலிÌ…½ ெவளŒேயḮ நłÜ̇ ஒÌவ‰ நłராட ேவ”³́. (அ·ேக 

நłரா±) பØ»Ü‡கைளẾ, ேதவ¯கைளẾ வண·ǿ ஒÌவ‰ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. எḮÅ¿ Å̆றி‰ அÌகி̇ 

இÌ…½ ஒÌ கனமான த±ைய» ¾‡கி எறி…தா̇, அ…த» த± 

ெச̇Ñ́ ¾ர»ைதவØட ஆÏ மட·ø ¾ர»தி̇ ஈசானதிÊஷித́ 

{கேவரா»Êஷித́} எ‰ற அ┃தான தł│»த́ ஒ‰Ï இÌ‡கிற½. ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய Åராண·களŒ̇ உைர»திÌ‡ǿப± அ·ø 

நłரா³́ மனŒத‰ கபØல வைக¿ ப©‡கைள ஆயØர́ எ”ணØ‡ைகயØ̇ 

தான́ அளŒ‡ǿ பலைனẾ, øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைனẾ 

அைடகிறா‰. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மா} , பØறø 

©க…த́, சதǿப́, ப‚சயfĺ ஆகியவ̆Ï‡ø¿ பயண¿ப³பவ‰ 

ெசா¯‡க»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. பØறø தி┃¬ல கத́ எ‰ற ெபய¯ 

ெகா”ட தł¯»த»ைத அைட…½, அ·ø நłரா±, பØ»Ü‡கைளẾ, 

ேதவ¯கைளẾ ஒÌவ‰ வண·க ேவ”³́. அ¿ப±¶ ெச̂வதா̇, 

ஒÌவ‰, ச…ேதகமற தன½ மரண»தி̆ø¿ பØ‰ன¯ கணப»திய 

நிைலைய அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰, 

É‰Ï உலக»தாÑ́ சாக́ப┃ எ‰Ï ெகா”டாட¿ப³́ 

ெப”ெத̂வ»தி‰ அ̆Åதமான இட»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. ஓ 

மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா { பı̋ மா} , அ·ேக அ̆Åதமான ேநா‰Åக̈ 

ேநா̆ற அவ̈ { சாக́பÜ} , ேதவ வÌட·களŒ̇ ஆயØர́ வÌடகால́, 

மாத́ ஒÌ Èைற Éலிைககைள { சாக»ைத}  ம„³ேம உணவாக‡ 

ெகா”டா̈. அவ̈ மæ½ ஏ̆ப„ட ப‡தியா̇ தவசிகளான 

ÈனŒவ¯க̈ அ¸வØட»தி̆ø வ…தா¯க̈. ஓ பாரதா { பı̋ மா} , 

அவ¯க̈ அவளŒட́ இÌ…த Éலிைககளா̇ மகி̊…தா¯க̈. அத‰ 

காரணமாகேவ அவÓ‡ø¶ சாக́பÜ எ‰ற ெபய¯ உ”டான½. 

 

 ஓ பாரதா { பı̋ மா} , சாக́ப┃‡ø வÌ́ மனŒத‰, 

ஒÌÈக¿ப³»த¿ப„ட கவன»½டÃ́, பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ 

É‰Ï இர×கைள Éலிைககைள ம„³ேம உ”³ ©»தமாக‡ 

கழி»தா̇, அ…த» ேதவØயØ‰ வØÌ¿ப»தி‰ ேபÜ̇ பனŒெர”³ 

வÌட·க̈ Éலிைககைள ம„³ேம உ”டவ‰ அைடẾ பலைன 

அைடவா‰. பØறø ஒÌவ‰ É‰Ï உலக·களŒÑ́ Åகழ¿ப³́ 
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©வ│ண́ எ‰ற தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக 

பழ·கால»தி̇ வØ̋¹, Ì»திரனŒ‰ கÌைண‡காக×́, 

ேதவ│கÓ‡ǿ கிைட‡காத கிைட»த̆க┃ய வர·கÓ‡காக×́, 

தன½ வழிபா³கைள Ì»திரÃ‡ø¶ ெசÑ»தினா‰. ஓ பாரதா 

திÜÅர»ைத அழி»தவ‰ { சிவ‰}  இதனா̇ திÌ¿தி ெகா”³, "ஓ 

கிÌ̋ணா, ச…ேதகமற நł உலக»தா̇ ேநசி‡க¿ப³வா̂. 

இ¿பØரப‚ச»தி̇ இÌ‡ǿ அைன»திÑ́ 

Èத‰ைமயானவனாவா̂"  எ‰றா‰. 

 

 ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , அ·ேக ெச̇Ñ́ ஒÌவ‰ காைளைய‡ 

øறியıடாக‡ ெகா”டவைன { சிவைன}  வண·கி øதிைர ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைனẾ கணப»திய நிைலையẾ அைடகிறா‰. பØறø 

ஒÌவ‰, ¾மவதி எ‰ற தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக 

É‰Ï இர×க̈ உ”ணாம̇ ேநா‰பØÌ‡ǿ ஒÌவ‰ ச…ேதகமற 

தன½ வØÌ¿ப·க̈ அைன»ைதẾ ஈேட̆றி‡ ெகா̈கிறா‰. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ேதவØ‡ø» ெத‰பாதியØ̇ ரதவ│»த́ எ‰ற 

தł│»த́ இÌ‡கிற½. ஓ அற́சா¯…தவேன, ஒÌவ‰ ப‡திÊடÃ́ 

Åலனட‡க»½டÃ́ அ…த இட»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. இதனா̇ 

மகாேதவனŒ‰ { சிவனŒ‰}  கÌைணைய அைட…½ ேம‰ைமயான 

நிைலைய அைடகிறா‰. பØறø அ…த இட»ைத வல́ வÌ́ 

ஒÌவ‰, ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய { பı̋ மேன}  தாைர எ‰ற 

தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ»தł¯»த́ அவன½ அைன»½¿ 

பாவ·கைளẾ கÕ×கிற½. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { பı̋ மேன} , 

அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ தன½ அைன»½‡ கவைலகளŒ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப³கிறா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மேன} , பØறø ஒÌவ‰ ெபÌ́ 

மைலைய (இமய»ைத) வண·கி, ச…ேதகமற ெசா¯‡க»தி‰ 

வாயØைல¿ ேபால இÌ‡ǿ க·ைகயØ‰ ேதா̆Ïவா̂‡ø¶ 

{க·கா»½வார»½‡ø¶} ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக øவØ…த 

ஆ‰மா×ட‰ ேகா± எ‰ற தł¯»த»தி̇ நłராட ேவ”³́. இதனா̇ 

ஒÌவ‰ ெபௗ”டÝக ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ தன½ 

øல»ைத‡ கா‡கிறா‰. அ·ேக ஒÌ நா̈ த·øவதா̇ ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைனẾ அைடகிறா‰. பØறø 

ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ ச¿தக·கா, தி┃க·கா, ச‡ரவ│தா 

ஆகிய அ·ேக இÌ‡ǿ அைன»½» தł¯»த·களŒÑ́ நł¯‡கட‰ 
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ெசÑ»½́ ஒÌவ‰ அற́சா¯…தவ¯களŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

பØறø ஒÌ மனŒத‰ கனகல»தி̇ நłரா± É‰Ï நா̈ 

உ”ணாேநா‰பØÌ…½ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ 

ெசா¯‡க́ ெச̇கிறா‰. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , பØறø ஓ¯ ÅனŒத¿பயணØ, 
கபØலாவட»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக ஒÌ இர× உ”ணா 

ேநா‰பØÌ…½ ஆயØர́ ப©‡க̈ ெகா³»த பலைன அைடயலா́. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா} , ஓ øÌ‡களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , அ·ேக 

நாக│களŒ‰ ம‰னனான சிற¿Åமி‡க‡ கபØலனŒ‰ தł│»தÈ́ 

இÌ‡கிற½. அ…த நாகதł¯»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா, 

ஆயØர́ கபØல வைக¿ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ ச…தÃவØ‰ அ̆Åதமான தł│»தமான 

லலிதிக»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா, அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ அ½Èத̇ எ¿ேபா½́ ½யர»தி̇ É̊øவதி̇ைல. 

க·ைகẾ யÈைனẾ ேசÌமிட»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ப»½ 

øதிைர ேவ̈வØக̈ ெச̂த பலைன அைட…½ தன½ øல»ைத‡ 

கா‡கிறா‰. 
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ராமÃ́ ேகா¿ரதாரÈ́! - வனப│வ́ பøதி 84ஆ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெசா‰னா¯, "பØறø ஒÌவ‰ 

உலக»தா̇ ெகா”டாட¿ப³́ 

©க…த»ைத அைடய ேவ”³́. 

இதனா̇ தன½ பாவ́ வØலகி 
ஒÌவ‰ பØர́மனŒ‰ வசி¿பØட»தி̇ 

வழிபட¿ப³கிறா‰. பØறø ஓ 

மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , ஒÌ 

ÅனŒத¿பயணØ Ì»ரவ│த»தி̆ø¶ 

ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ ெசா¯‡க»ததி̆ø உய¯கிறா‰. 

க·ைகẾ சர̨வதிẾ 

ச·கமி‡ǿ இட»தி̇ நłரா³́ 

ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»ைத 

அைடகிறா‰. பØறø ப»ரக│ேண̋வர́ ெச‰Ï Èைற¿ப± 

ேதவ¯கைள வண·øபவ‰, அத‰பØறø ½‰ப»தி̇ É̊காதிÌ…½ 

ெசா¯‡க»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. பØறø ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா 

{ பı̋ மா} , ஒÌ ÅனŒத¿பயணØ ø¿ஜா́ரக́ {ø¿ஜாவதி} எ‰ற 

தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ¿ப±¶ ெச̂வதா̇ ஒÌவ‰ 

ஆயØர́ ப©‡கைள» தானமாக‡ ெகா³»த பலைன அைட…½ 

ெசா¯‡க»ைதẾ அைடகிறா‰. பØறø, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ஒÌ 

ÅனŒத¿பயணØ அÌ…ததிவட́ ெச̇ல ேவ”³́. 

ஒÌÈக¿ப³»த¿ப„ட ஆ‰மா×ட‰ பØர́ம¶சÜய»½ட‰ இÌ…½, 

அ·ø̈ள சÈ»ரக»தி̇ { கடலி̇}  நłரா±, É‰Ï இர×க̈ 

உ”ணாதிÌ¿பவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைனẾ, ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தானமாக‡ ெகா³»த பலைனẾ அைட…½ தன½ 

øல»ைத‡ கா‡கிறா‰. 
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 பØறø ஒÌவ‰ அ³»ததாக ஒÌÈக¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×டÃ́, பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ பØர́மவ│த»ைத அைடய 

ேவ”³́. இதனா̇ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½ ேசாமனŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

யÈனபØரபாவ»½‡ø¶ (யÈைனயØ‰ ேதா̆Ïவா̂‡ø{நதி 
Éல»தி̆ø}¶) ெச‰Ï அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰  øதிைர ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»தி̇ வழிபட¿ப³கிறா‰. பØறø, 

சி»த¯களாÑ́ க…தரவ¯களாÑ́ வழிபட¿ப³́ சி…½ பØரபாவ»ைத 

(சி…½ நதியØ‰ ேதா̆Ïவா̂) அைட…½, ஐ…½ நா„க̈ அ·ேக 

த·கினா̇, அவ‰ அபÜமிதமான த·க»ைத» தான́ ெகா³»த 

பலைன அைடகிறா‰. 

 

 அ³»ததாக யாÌ́ அ¹øவத̆ø அÜதான தł│»தமான 

ேவதி‡ø¶ ெச̇வதா̇ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½ ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯கிறா‰. ஓ பாரதா { பı̋ மா} , பØறø 

ஒÌவ‰ ┃ஷிø̇ையẾ, வசி̋ைடையẾ அைடய ேவ”³́. 

வசி̋ைட‡ø¶ ெச̇Ñ́ எ…த வைகயØனÌ́ அ…தண நிைலைய 

அைடகி‰றன│.Üஷிø̇ய»தி̆ø¶ ெச‰Ï அ·ேக நłரா± ஒÌ 

மாத»தி̆ø Éலிைககைள உ”³ வா̊…½, ேதவ¯கைளய́ 

பØ»Ü‡கைளẾ வழிப³́ ஒÌவ‰ ÈனŒவ¯களŒ‰ உலக»ைத 

அைடவா‰. பØறø அ³»ததாக பØÌø½·க»ைத அைடẾ மனŒத‰ 

øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø, 

வØ¿ரேமா„ச»ைத அைடẾ ஒÌவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. ஓ பாரதா { பı̋ மா} , பØறø கிÌ»திைக 

ம̆Ḯ மாக தł│»த·கைள அைடẾ ஒÌவ‰, அ‡னŒ̋ேடாமா 

ம̆Ḯ அதிரதா ேவ̈வØகளŒ‰ பல‰கைளவØட ேம‰ைமயான 

பல‰கைள அைடகிறா‰. 

 

 வØ»ைய எÃ́ அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடẾ மனŒத‰, 

அ·ேக மாைலயØ̇ நłரா±னா̇ அைன»½ ஞான·கைளẾ 

திறைமகைளẾ ெபÏகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ பாவ·கைள 

அழி‡கவ̇ல மஹா̨ரம́ எ‰ற தł│»த»ைத அைட…½ ஒÌ 

நாைள‡ø ஒÌ ெபாÕ½ ம„³ேம உ”ண ேவ”³́. இதனா̇ 

ஒÌவ‰ பல ம·களகரமான பøதிகைள அைட…½ தன‡ø È‰பான 

ப»½ தைலÈைறகைளẾ, தன‡ø¿ பØ‰பான ப»½ 

தைலÈைறகைளẾ வØ³வØ‡கிறா‰. மஹாலய»தி̇ ஒÌ மாத 
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கால́ த·கி, அ·ேக É‰Ï இர×க̈ உ”ணாதிÌ¿பவ‰ தன½ 

அைன»½¿ பாவ·கÓ́ கÕவ¿ப„³, அபÜமிதமான த·க»ைத 

தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. பØறø ெபÌ…தக¿பனா̇ 

{ பØர́மனா̇}  வண·க¿ப³́ வØதசிக»ைத அைடபவ‰ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைனẾ உசானசி‰ நிைலையẾ அைடயலா́. 

பØறø ஒÌவ‰ சி»த¯களா̇ வழிபட¿ப³́ ©…த┃கா எ‰ற 

தł│»த»ைத அைட…தா̇ È‰ேனா¯க̈ க”ட அ̆Åத ேமனŒ 
அழைக¿ ெபÏவா¯க̈. 

 

 பØறø Åலனட‡க»½டÃ́ பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ பØராமணØ 
தł│»த»ைத அைட…½ தாமைர நிற» ேதÜ̇ பØர́ம ேலாக»ைத 

அைடவா‰. பØறø ஒÌவ‰ சி»த¯களா̇ வழிபட¿ப³́ ÅனŒதமான 

ைநமிஷ»ைத அைடயேவ”³́. அ·ேக ேதவ¯கÓட‰ ேச¯…½ 

பØர́மÃ́ வசி‡கிறா¯. ைநமிஷ»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́ எ‰Ï 

நிைன»தாேல ஒÌவனŒ‰ பாதி பாவ·க̈ அழிகி‰றன. அத̆ø̈ 

ÀைழẾேபா½ அவ‰ தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ 

வØ³ப³கிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ Åலனட‡க»½ட‰ ைநமிஷ»தி̇ 

ஒÌ மாத கால́ த·க ேவ”³́. ஓ பாரதா { பı̋ மா} , உலக»தி̇ 

உ̈ள தł¯»த·க̈ அைன»½́ ைநமிஷ»தி̇ உ̈ளன. Åல‰களŒ̇ 

இÌ…½ வØ³ப„³, ஒÕ·ø ெச̂ய¿ப„ட உண×ÈைறÊட‰ அ·ø 

நłரா³பவ‰ ப© ேவ̈வØ { ேகாேமத ேவ̈வØ}  ெச̂த பலைன 

அைட…½, ஓ பாரத¯களŒ̇ சிற…தவேன, தன‡ø È‰Ǻ பØ‰Ǻ 

உ̈ள ஏÕ தைலÈைறயØனைரẾ ÅனŒத¿ப³»½கிறா‰. 

உ”ணாதிÌ…½ ைநமிஷ»தி̇ உயØைர வØ³பவ‰, 

ெசா¯‡கேலாக·களŒ̇ மகி̊¶சிைய அÃபவØ‡கிறா‰. இ½ 

வØேவகிகளŒ‰ கÌ»தாǿ. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 

{ பı̋ மா} , ைநமிஷ́ எ‰Ḯ எ¿ேபா½́ Å”ணØயமானேத! 

ÅனŒதமானேத! 

 

 அ³»ததாக ஒÌவ‰ க·ேகா»ேபத»ைத அைட…½ É‰Ï 

இர×க̈ உ”ணாதிÌ¿பதா̇ வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½ பØர́மைன¿ ேபால ஆகிறா‰. சர̨வதியØ̇ {நதியØ̇} 

பயணØ»½ ஒÌவ‰ ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ பைடயலிட 

ேவ”³́. இதனா̇ ஒÌவ‰ சர̨வதா உலக·களŒ̇ 

மகி̊¶சியைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰, க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×டÃ́ பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ பாøத́ ெச̇ல ேவ”³́. 
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ஓ ெகௗரவா { பı̋ மா} , அ·ேக ஓÜர× த·øபவ‰ ெசா¯‡க»ைத 

அைட…½ அ·ேக வழிபட¿ப„³ ேதவா̨திர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. பØறø ÅனŒதமான மனŒத¯களா̇ அ±‡க± 

பா¯‡க¿ப³́ flłரவதி‡ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. அ·ேக 

ேதவ¯கைளẾ பØ»Ü‡கைளẾ வழிப³பவ‰ வாஜேபய ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×டÃ́ பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ வØமலேசாக́ அைட…½, 

அ·ேக ஓ¯ இர× வசி¿பவ‰ ெசா¯‡க»தி̇ ெகா”டாட¿ப³கிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} ,  சரÊவØ̇ இÌ‡ǿ 

ேகா¿ரதார́ எ‰ற தł│»ததி‰ மகிைமயா̇ {தசரத} ராம‰, தன½ 

பணØயா„கÓடÃ́ ம̆ற வØல·øகÓடÃ́ தன½ உடைல» 

½ற…த, அ…த அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ 

பாரதா { பı̋ மா} , ராமனŒ‰ அÌளாÑ́, ஒÌவன½ த‰னற·களாÑ́ 

{ தன½ ெசய̇களŒ‰ அற·களாÑ́} , அ»தł¯»த»தி̇ நłரா³பவனŒ‰ 

ஆ‰மா அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிற½. அவ‰ 

ெசா¯‡க»ைத அைடகிறா‰. ஓ பாரதா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰, ஓ 

øÌøல»தி‰ மகேன { பı̋ மேன} , ேகாமதியØ̇ இÌ‡ǿ ராம 

தł│»த»ைத அைட…½ அ·ø நłரா³பவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைட…½, தன½ øல»ைத¿ ÅனŒத¿ப³»½கிறா‰. ஓ 

பாரதøல»தி‰ காைளேய { பı̋ மா} , அ·ேக ம̆ÏெமாÌ தł¯»தமான 

சதசாக̨ரக́ எ‰ற தł│»தÈ́ இÌ‡கிற½. Åல‰களŒ̇ இÌ…½ 

வØ³ப„³, Èைறயான உண×¿பழ‡க»½ட‰ இÌ‡ǿ மனŒத‰, ஓ 

பாரத øல»தி‰ காைளேய { பı̋ மா} , ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ 

ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

ஒ¿ப̆ற தł│»தமான ப│»½Į̀தான»ைத அைடய ேவ”³́. 

இதனா̇ ஒÌ மனŒத‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø ேகா± எ‰ற தł│»த»தி̇ நłரா± 

கா│»திேகயைன வழிப³́ மனŒத‰, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைட…½, ெபÌ́ ச‡திைய 

அைடகிறா‰. 
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சா́பைல ேமனŒயØ̇ Ç©த̇! - வனப│வ́ பøதி 84இ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│  

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, "அ³»ததாக 

வாரணாசி‡ø¶ ெச‰Ï காைளைய» தன½ øறியıடாக‡ ெகா”ட 

ெத̂வ»ைத { சிவைன}  வழிப„³, கபØல̌ரத»தி̇ நłரா³பவ‰ 

ராஜ¬ய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடவா‰. பØறø, ஓ 

øÌøல»ைத» தைழ‡க ைவ¿பவேன, அவØÈ‡த́ எ‰ற 

தł│»த»தி̆ø¶ ெச‰Ï அ·ø ேதவ¯கÓ‡ø ேதவைன‡ கா¹́ 

ÅனŒத¿பயணØ, அ…த‡ கா„சியØ‰ நிமி»தமாகேவ அ…தணைர‡ 

ெகா‰ற பாவ»தி̇ இÌ…½́ œட வØ³ப³கிறா‰. அ·ேக தன½ 

உயØைர‡ ைகவØ³பவ‰, வØ³தைலைய¿ ெபÏகிறா‰. ஓ ம‰னா 

{ பı̋ மா} , பØறø அÜதான தł¯»தÈ́ உலக»தா̇ 

ெகா”டா¿ப³வ½́, க·ைக ச·கமி‡ǿ இட»தி̇ இÌ¿ப½மான 

மா│‡க”ேடய  தł│»த»ைத அைடẾ ஒÌவ‰, அ‡னŒ̋ேடாமா 

ேவ̈வØைய¶ ெச̂த பலைன அைட…½, தன½ øல»ைத 

வØ³வØ‡கிறா‰. பØறø கைய‡ø¶ ெச‰Ï Åல‰கைள அட‡கி, 
பØர́ம¶சÜய́ இÌ…½ சிறி½கால́ அ·ø த·கியØÌ¿பவ‰ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ தன½ øல»ைத மæ„கிறா‰. 

É‰Ï உலக»தாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ அflயவட́ அ…த» 
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தł│»த»தி̇ தா‰ இÌ‡கிற½. அ·ேக பØ»Ü‡கÓ‡ø 

தானமளŒ‡க¿ப³́ எ½வாக இÌ…தாÑ́ அ½ ப‰மட·காகிற½. 

அ·ேக மகாநதியØ̇ நłரா± ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ 

நł¯‡கட‰ ெசÑ»½́ மனŒத‰ நி»தியமான உலக·கைள அைட…½ 

தன½ øல»ைத மæ„கிறா‰. 

 

 பØறø த¯மவன»தா̇ அல·கÜ‡க¿ப„±Ì‡ǿ 

பØர́மசர»ைத அைட…½ அ·ேக ஒÌ இரைவ கழி‡ǿ மனŒத‰ 

பØர́ம ேலாக»ைத அைடகிறா‰. அ…த» தடாக»தி̇ பØர́மா ஒÌ 

ேவ̈வØ»¾ைண எÕ¿பØயØÌ‡கிறா‰. அ»¾ைண வல́ வÌ́ 

ஒÌவ‰ வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ 

பல́ெபாÌ…திய ஏகாதிபதி { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ உலக́ 

ÈÕவ½́ ெகா”டாட¿ப³́ ேதÃகா எ‰ற தł│»த»ைத 

அைடயேவ”³́. அ·ேக ஓÜர× த·கி எ̈ைளẾ, ப©ைவẾ 

தானமாக‡ ெகா³¿பவனŒ‰ ஆ‰மா அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ ©»த¿ப³»த¿ப„³, ஒÌவ‰ ச…ேதகமற ேசாமனŒ‰ 

உலக»ைத அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , அ·ேக அ…த 

மைலகளŒ̇ கபØைல எ‰ற ப© தன½ க‰Ïட‰ உலா×வ½ 

வழ‡க́. ஓ பாரதா { பı̋ மா} , அ…த¿ ப© ம̆Ḯ க‰றி‰ கா̇ 

தடய·க̈ இ‰Ã́ இÌ¿பதாக ந́ப¿ப³கிற½. ஓ பாரதா, ஓ 

ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மா} , அ‡கா̇» 

தடய·களŒ̇ உ”டான தł¯»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ எ¿பாவ́ 

ெச̂திÌ…தாÑ́ அ¿பாவ·க̈ கÕவ¿ப³கி‰றன. பØறø ஒÌவ‰, 

திÜ¬ல́ தா·ǿ ெத̂வ»தா̇ { சிவனா̇}  

ÅனŒத¿ப³»த¿ப„±Ì‡ǿ கிÌ»திரவட»ைத அைடய ேவ”³́. 

அ·ேக காைளைய» தன½ øறியıடாக‡ ெகா”±Ì‡ǿ 

ெத̂வ»ைத { சிவைன}  அ¹ǿ ஒÌவ‰ சா́பைல» த‰ 

ேமனŒயØ̇ Çசி‡ ெகா̈ள ேவ”³́. ஒÌவ‰ அ…தணனாக 

இÌ…தா̇, பனŒெர”³ வÌட ேநா‰Å ேம̆ெகா”ட பலைன 

அைடகிறா‰. அவ‰ ேவÏ வைககைள¶ சா¯…தவானாக இÌ…தா̇, 

அவ‰, தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ இனŒய ெம̇லிைசயா̇ நிைற…த உதய…த 

மைலகைள அைடய ேவ”³́. ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய 

{ பı̋ மா} , அ·ேக சாவØ»தி┃யØ‰ கா̇ தட́ இ‰Ã́ ெதÜகிற½. 

க³́ ேநா‰பØÌ…½ காைல, ந³¿பக̇ ம̆Ḯ மாைல 
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வழிபா³கைள இ·ேக ெச̂Ế அ…தண‰, பனŒெர”³ வÌட́ 

இ¶ேசைவைய¶ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ பாரதøல»தி‰ 

காைளேய, அ·ேக, Åக̊மி‡க ேயானŒ½வார́ இÌ‡கிற½. அ·ேக 

ெச̇Ñ́ ஒÌ மனŒத‰ மÏபØறவØ ெபḮ வலியØ̇ இÌ…½ 

வØ³ப³கிறா‰. ேத̂பØைற ம̆Ḯ வள¯பØைற நா„க̈ 

அைன»ைதẾ கையயØ̇ கழி¿பவ‰ நி¶சயமாக 

©»திகÜ‡க¿ப„டவனாகி, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , தன‡ø È‰Ǻ 

பØ‰Ǻ உ̈ள ஏÕ தைலÈைறகைள‡ கா‡கிறா‰. தன½ 

பØ̈ைளகளŒ̇ ஒÌவ‰ கைய‡ø¶ ெச̇லேவா அ̇ல½ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂யேவா அ̇ல½ நłல‡காைளைய தான́ ெச̂யேவா 

ேவ”³மானா̇ ஒÌவ‰ நிைறய மக‰கைள¿ ெப̆Ï‡ ெகா̈ள 

வØÌ́ப ேவ”³́.. 

 

 ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌ ÅனŒத¿பயணØ ப̇øைவ 

அைடய ேவ”³́. இதனா̇ அவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைட…½ ெபÌ́ ெவ̆றிையẾ அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா, 

பØறø ஒÌவ‰, க„³¿ப„ட ஆ‰மா×ட‰ த│ம¿பØர̨த»ைத 

அைடய ேவ”³́. ஓ ேபா¯வ łர¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 

{ பı̋ மா} , அ·ேக, அற́ எ‰ப½ நிைல»½ இÌ‡கிற½. அ·ேக 

இÌ‡ǿ கிண̆றிÑ̈ள நłைர அÌ…தி, øளŒ»½» த‰ைன¶ 

©»திகÜ»½‡ ெகா”ட ஒÌவ‰ ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ 

நł¯‡கட‰கைள¶ ெசÑ»தி தன½ பாவ·க̈ அைன»ைதẾ 

கÕவØ‡ெகா”³ ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯கிறா‰. அ»தł¯»ததி̇ தா‰ 

மத·க¿ ெபÌÈனŒவ┃‰ ஆசிரம́ இÌ‡கிற½. கைள¿ைபẾ 

½‰ப»ைதẾ ேபா‡ǿ அ…த அழகிய ஆசிரம»தி̆ø̈ ÀைழẾ 

ஒÌவ‰  கவாயன { கவாமயநய•ஞ}  ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½, அ·ேக இÌ‡ǿ அற»ேதவைன» { த¯மேதவனŒ‰ 

உÌவ»ைத»}  ெதா³வதா̇, ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ம‰னா, பØறø ஒÌவ‰, பØர́ம̨தான́ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³́ அ̆Åதமான தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. 

அ·ேக பØர́மைன அ¹ǿ ஆடவ¯களŒ̇ காைளேய, ஓ பல́ 

ெபாÌ…திய ஏகாதிபதிேய { பı̋ மா} , ராஜ¬ய́ ம̆Ḯ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ மனŒத¯களŒ‰ ம‰னா 

{ பı̋ மா} , பØறø ஒÌ ÅனŒத¿பயணØ ராஜ¬ய»ைத அைடய 
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ேவ”³́. அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ (ெசா¯‡க»தி̇) மகி̊¶சியாக 

வாṌ  காflłயைர (ÈனŒவைர¿) ேபால வா̊கிறா‰. த‰ைன¶ 

©»த¿ப³»தி‡ ெகா”ட ஒÌவ‰ யflிணØ‡ø பைடயலி„டைத 

உ”ண ேவ”³́. இதனா̇ யflிணØயØ‰ அÌைள அைட…½, 

அ…தணைர‡ ெகா‰ற பாவ»திலிÌ…½́ œட ஒÌவ‰ 

வØ³ப³கிறா‰. பØறø மணØநாக»ைத அைடẾ ஒÌவ‰ ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ பாரதா { பı̋ மா}  

மணØநாக»தł│»த»தி̆ø¶ ச́ப…த¿ப„ட எைதẾ உ”¹́ 

ஒÌவ‰, க³́ வØஷ́ ெகா”ட பா́பா̇ க±‡க¿ப„டாÑ́, அத‰ 

வØஷ»½‡ø வ ł̊ வதி̇ைல. அ·ேக ஒÌ இர× த·ǿ ஒÌவ‰ 

தன½ பாவ·கைள‡ கÕவØ‡ ெகா̈கிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ பØர́ம ÈனŒவ│ {பØர́ம┃ஷி} ெகௗதமÌ‡ø¿ 

பØ±»தமான வன»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக அகலிைகயØ‰ 

ம³வØ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ேம‰ைமயான நிைலைய அைடகிறா‰. 

பØறø ÚயØ‰ உÌவ»ைத‡ கா¹́ ஒÌவ‰ ெபÌ́ ெசழி¿ைப 

அைடகிறா‰. அ…த» தł¯»ததி̇ É‰Ï உலக»தாÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ ஒÌ கிணÏ இÌ‡கிற½. அதி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ 

øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அ·ேக 

அரசÈனŒயான ஜனகனŒ‰ ம̆ÏெமாÌ கிணḮ இÌ‡கிற½. அ½ 

ேதவ¯களாÑ́ வண·க¿ப³கிற½. அ‡கிண̆றி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ 

வØ̋¹வØ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ அைன»½ 

பாவ·கைளẾ அழி‡ǿ  வØநச»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக 

சிறி½ கால́ த·ǿ ஒÌவ‰ வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½ ேசாமனŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ அைன»½» தł¯»த·களŒ‰ நłராÑ́ 

உ”டா‡க¿ப„ட க…தகிைய அைடவதா̇, அவ‰ வாஜேபய 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ ¬Üய உலக»தி̆ø உய¯கிறா‰. 

பØறø ஒÌவ‰ வØச̇ைய எ‰ற É‰Ï உலக»திÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ இட»ைத அைடவதா̇ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯கிறா‰. ஓ அற́ 

சா¯…தவேன { பı̋ மா} , ½றவØகளŒ‰ வனமான ஆதிவ·க»ைத 

அைடẾ ஒÌவ‰, ச…ேதகமற øஹய¯க̈ ம»தியØ̇ ெபÌ́ 

மகி̊¶சிைய அைடவா‰. அ³»ததாக, சி»த¯களா̇ அ±‡க± 

அைடய¿ப³́ க́பைன எ‰ற நதிைய அைடபவ‰, ெபௗ”டÝக 
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ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯கிறா‰. ஓ 

ÇமியØ‰ தைலவா { பı̋ மா}  மேக̨வ┃ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ 

ஓைட‡øவÌ́ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ 

தன½ øல»ைத மæ„கிறா‰. 
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Ç│வ ெஜ‰ம ஞாபக·க̈! - வனப│வ́ பøதி 84ஈ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│  

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெசா‰னா¯, "பØறø ஒÌவ‰ 

ேதவ¯களŒ‰ øள»தி̆ø¶ 

ெச‰Ï ½ரதி¯̋ட»திலிÌ…½ 

பா½கா¿ைப அைட…½, øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰, 

க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மா×டÃ́ 

பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ ேசாமபத»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக 

இÌ‡ǿ மேக̨வரபத»தி̇ நłரா³́ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய { பı̋ மா} , 

அ»தł¯»த»தி̇ ேகா± தł│»த·க̈ இÌ‡கி‰றன எ‰ப½ 

ந‰கறிய¿ப„டேத. ஓ ஏகாதிபதிகளŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 

{ பı̋ மேன} , ஆைம வ±வØ̇ இÌ…த ஒÌ தłய அ©ர‰ ஒÌவ‰ 

அ…த» தł¯»த»ைத அபகÜ»½¶ ெச‰றா‰. அ¿ேபா½ பலமி‡க 

வØ̋¹ அவனŒட́ இÌ…½ அைத மæ„டா‰. அ»தł¯»த»தி̇ 

ஒÌவ‰ தன½ நł¯‡கட‰கைள¶ ெசÑ»½வதா̇ ெபௗ”டÝக 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ வØ̋¹வØ‰ உலக»ைத 

அைடகிறா‰. 

 

 ஓ ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ 

நாராயண‰ எ‰Ḯ இÌ‡ǿ இட»தி̆ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. 

அ·ேக பØர́மைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட ேதவ¯கÓ́, 

½றைவ¶ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட ÈனŒவ¯கÓ́, ஆதி»திய¯கÓ́, 

வ©‡கÓ́, Ì»திர¯கÓ́ அ»தł¯»த»தி̇ œ± அ…த 

ஜனா¯»தனைன { வØ̋¹ைவ}  வழிப³கி‰றன¯. அ̆Åதமான 

ெசய̇க̈ ெச̂Ế அ…த வØ̋¹ அ·ேக சால‡கிராம‰ எ‰Ï 
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அறிய¿ப³கிறா‰. É‰Ï உலக·களŒ‰ தைலவனான, வர·க̈ 

அÌÓ́ அ…த நிைல»த வØ̋¹ைவ அ¹øபவ‰ øதிைர ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைன அைட…½ வØ̋¹வØ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. ஓ 

அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா}  அ¸வØட»தி̇ அைன»½¿ 

பாவ·கைளẾ அழி‡ǿ ஒÌ கிணÏ இÌ‡கிற½. நா‰ø 

கட̇கÓ́ அ…த‡ கிண̆Ï‡ø̈ எ¿ேபா½́ இÌ‡கி‰றன. ஓ 

ம‰னா, அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ ½ரதி¯̋ட»தி̇ இÌ…½ 

பா½கா¿ைப அைடகிறா‰. அ·கிÌ‡ǿ வரமÌÓ́ நி»தியமான 

க³ைம நிைற…த மகாேதவைன‡ கா”பதா̇, ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

ஒÌவ‰ ேமக»திலிÌ…½ ெவளŒவÌ́ நிலெவன¿ பØரகாசி‡கிறா‰. 

பØறø ¾ய மன½டÃ́, Åலனட‡க»½டÃ́ ஜாதி̨மர»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ ச…ேதகமற தன½ Ç│வ ெஜ‰ம ஞாபக·கைள 

அைடவா‰. 

 

 பØறø மேக̨வரÅர»ைத அைடẾ ஒÌவ‰, காைளைய‡ 

øறியıடாக‡ ெகா”ட ெத̂வ»ைத { சிவைன}  வண·கி, சிறி½ கால́ 

உ”ணா ேநா‰பØÌ¿பதா̇ அவன½ வØÌ¿ப·க̈ யாைவẾ 

ச…ேதகமற அைடகிறா‰. பØறø பாவ·க̈ அைன»ைதẾ அழி‡ǿ 

வாமன»தி̆ø¶ ெச‰Ï ஹÜ ெத̂வ»ைத வண·கி அைன»½ 

½ரதி¯̋ட·களŒ̇ இÌ…½́ ஒÌவ‰ வØ³ப³கிறா‰. பØறø 

ஒÌவ‰, அைன»½¿ பாவ·கைளẾ அக̆Ḯ øசிக┃‰ 

ஆசிரம»ைத அைடய ேவ”³́. பØறø ெகௗசிகி நதிைய அைட…½ 

ெபÌ́பாவ·களாக இÌ¿பØÃ́ அ·ேக நłரா³வதா̇ 

ெதாைல…½வØ³́. ஆைகயா̇, ஒÌவ‰ அ·ேக நłராட ேவ”³́. 

இதனா̇ அவ‰ ராஜ¬ய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மா} ,  பØறø ஒÌவ‰ 

அ̆Åதமான ச́பக வன»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக ஒÌ 

இரைவ‡ கழி¿பதா̇ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெகா³»த பலைன 

ஒÌவ‰ அைடகிறா‰. அ·ேக ெபÌ́ பØரகாசமி‡க 

வØ̨ேவ̨வரைன அவன½ ½ைணÊட‰ கா¹́ மனŒத‰, ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ காைளேய { பı̋ மா} , மி»ர வÌணனŒ‰ உலக»ைத 

அைடகிறா‰. அ·ேக É‰Ï இர×க̈ உ”ணா ேநா‰பØÌ¿பவ‰, 

அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

ஒÌவ‰ க‰னŒயாச́ேவ»ய தł│»த»ைத Åலனட‡க»½டÃ́ 

Èைற¿ப³»த¿ப„ட உண× வழ‡க»½டÃ́ அைடய ேவ”³́. 
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அதனா̇, ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய, ஒÌவ‰ பைட¿Å» 

தைலவனான மÃவØ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. அ»தł¯»த»தி̇ 

அÜசிைய» தான́ ெகா³»தாேலா அ̇ல½ அ·ேக 

தானமளŒ‡க¿ப³́ எ…த¿ பÜசாக இÌ…தாÑ́ அ½ ெபÌǿ எ‰Ï 

க³́ ேநா‰Åக̈ ெகா”ட ÈனŒவ¯க̈ ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯க̈. 

 

 அ³»½ É‰Ï உலக»தாÑ́ நி̋சரீ́ எ‰Ï 

ெகா”டாட¿ப³́ தł│»த»ைத அைடபவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைட…½ வØ̋¹வØ‰ உலக»தி̆ø¶ ெச̇கிறா‰. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா} , நி̋சீர»தி̇ தானமளŒ‡ǿ ஒÌவ‰ பØர́மனŒ‰ 

உலக»தி̆ø உய¯கிறா‰. அ…த» தł¯»த»தி̇ É‰Ï உலக»தாÑ́ 

அறிய¿ப³́ வசி̋டÜ‰ ஆசிரம́ இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

ெத̂வ łக ÈனŒவ¯களா̇ அ±‡க± பயணØ‡க¿ப³́ ேதவœட»ைத 

அைடẾ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ 

தன½ øல»ைத‡ கா‡கிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø, øசிக 

ÈனŒவ┃‰ மகனான வØ̨வாமி»திரைய ெவ̆றியைட…த 

இடமான ெகௗசிக ÈனŒவ┃‰ தடாக»ைத அைடய ேவ”³́. 

அ·ேக நłரா³́ ஒÌவ‰ வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. ஓ வ łரேன { பı̋ மா}  அ·ேக ெகௗசிக»தி̇ ஒÌமாத́ 

த·øபவ‰, ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய, அதனா̇ ஒÌ øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. தł│»த·களŒ̇ சிற…ததான 

மஹா̌ரத»ைத அைட…½ வசி‡ǿ ஒÌவ‰ 

½ரதி¯̋ட»திலிÌ…½ பா½கா¿பைட…½, அபÜமிதமான த·க»ைத» 

தானமாக‡ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ வ łரா̨ரம»தி̇ வசி‡ǿ கா│»திேகயைன‡ 

{ÈÌகைன‡} க”³ ஒÌ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடயலா́. பØறø, É‰Ï உலக»தாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ 

அ‡னŒதார»ைத அைட…½, அ·ேக நłரா±, ேதவ¯கÓ‡ø» ேதவனான 

நி»தியமான வரமளŒ‡ǿ வØ̋¹ைவ‡ கா”பதா̇ 

அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø 

பனŒயா̇ È± Éட¿ப„±Ì‡ǿ மைலகளŒ‰ அÌேக இÌ‡ǿ 

ெபÌ…தக¿பனŒ‰ { பØர́மனŒ‰}  øள»ைத அைட…½ அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌ மனŒத‰ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. ெபÌ…தக¿பனŒ‰ øள»தி̇ இÌ…½ கீழிற·ǿ 
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ஒÌவ‰ É‰Ï உலக»தாÑ́ øமாரதார́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ 

ÅனŒதமான தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ தன½ காÜய·க̈ அைன»½́ ஈேடறிவØ„டதாக‡ 

கÌதலா́. அ»தł¯»த»தி̇ É‰Ï நா̈ உ”ணாதிÌ…½, 

அ…தணைர‡ ெகா‰ற பாவ»தி̇ இÌ…½́ வØ³படலா́. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌ ÅனŒத¿பயணØ, 
É‰Ï உல»திÑ́ Åக̊ெப̆ற ெகௗ┃ எ‰ற ெபÌ́ெப” 

ெத̂வ»தி‰ சிகர»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

சிற…தவேன { பı̋ மா} , அத‰ மæேதறி ̨தனø”ட»ைத அைடய 

ேவ”³́. ̨தனø”ட»தி‰ நłைர» ெதா³வதா̇ ஒÌ மனŒத‰ 

வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அ»தł¯»த»தி̇ 

நłரா±, ேதவ¯கைளẾ பØ»Ü‡கைளẾ வழிப³́ ஒÌவ‰  øதிைர 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ இ…திரனŒ‰ உலைக 

அைடகிறா‰. ேதவ¯களா̇ அ±‡க± காண¿ப³́ தாமரா│ண 

கிண̆ைற அைடẾ ஒÌவ‰, ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , 

மனŒத ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. கிÌ»திைக, ெகௗசிகி 
ம̆Ḯ அÌைண ச·கமி‡ǿ ச·கம»தி̇ É‰Ï இர×க̈ 

உ”ணா ேநா‰பØÌ‡ǿ ப±»த மனŒத‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. பØறø ஊ│வசி ம̆Ḯ ேசாம̨ராம 

தł│»த·கைள அைடẾ ஒÌ வØேவகி, ǿபக│ணா̨ர»தி̇ நłரா± 

உலக»தா̇ வழிபட¿ப³வா‰. த³மாறாத ேநா‰ÅகÓட‰ 

பØர́ம¶சÜய́ இÌ…½ ேகாகÈக»தி‰ நłைர» ெதா³வதா̇ 

ஒÌவ‰ È…ைதய ெஜ‰ம ஞாப·க·கைள மæ„ெட³‡கிறா‰. 

 

 பØறø ந…தா எ‰Ï அைழ‡க¿ப„³́ ேவகமாக¶ ெச̇Ñ́ 

நதிைய அைடẾ ஒÌவ‰ தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப„³, க„³¿ப„ட ஆ‰மா×ட‰ இ…திரனŒ‰ 

உலக»½‡ø உய¯கிறா‰. பØறø ெகா‡øக̈ அழிẾ ┃ஷப» 

தł×‡ø¶ ெச‰Ï அ·ேக சர̨வதியØ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ 

ெசா¯‡க»தி̇ ©டெரன¿ பØரகாசி‡கிறா‰. பØறø ஔ»தாலக́ 

எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł│»ததி̆ø¶ ெச̇Ñ́ ஒÌவ‰ தன½ 

அைன»½¿ பாவ·களŒலிÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. அ³»½, 

அ…தண¯களா̇ அதிக́ பா¯‡க¿ப³́ த¯ம́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ 

ÅனŒதமான தł¯»த»ைத அைடய ேவ”³́. அதனா̇ ஒÌவ‰ 

வாஜேபயØ ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ ெசா¯‡க»தி̇ 
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மதி‡க¿ப³வா‰. பØறø ச́ைப‡ø¶ ெச‰Ï பகீரதியØ̇ 

{க·ைகயØ̇} நłரா±, த”டப│ண»தி̇சிறி½ கால́ த·கி ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த பலைன அைடகிறா‰. பØறø ஒÌவ‰ 

ÅனŒதமான தடாகமான லலிதகாைவ அைடயேவ”³́. 

அற́சா¯…தவ¯க̈ அ·ேக இÌ‡கிறா¯க̈. இதனா̇ ஒÌவ‰ 

ராஜ¬ய ேவ̈வØ ெச̂ததாக‡ கÌத¿ப„³ ெசா¯‡க»தி̇ உய¯வாக 

மதி‡க¿ப³கி‰றா‰. 
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øம┃‡ø அ¿பா̇ ந³‡கடலி̇ ஒÌ தł│»த́! -  

வனப│வ́ பøதி 85அ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள பı̋ மÌ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, "பØறø அ̆Åதமான 

தł¯»தமான ச́ேவ»திய தł│»த»ைத மாைல¿ெபாÕதி̇ அைட…½, 

அத‰ நłைர» ெதா³வதா̇ ஒÌவ‰ நி¶சயமாக அறிைவ¿ 

ெபÏகிறா‰. È̆கால»தி̇ {தசரத} ராமனŒ‰ அÌளா̇ உ”டான 

ெலௗஹி»ய தł│»த»ைத அைட…தா̇ ஒÌவ‰ அபÜமிதமான 

த·க»ைத» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø கரேதாைய 

நதிைய அைடẾ ஒÌவ‰, É‰Ï இர×க̈ உ”ணாதிÌ¿பதா̇ 

øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. இ…த வØதி 
பைட¿பாளŒயாேலேய { பØர́மனாேலேய}  உ”டா‡க¿ப„ட½. ஓ 

ம‰னா { பı̋ மா} , கடலி̇ க·ைக கல‡ǿ இட»ைத அைடẾ 

ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன¿ ேபா‰Ï ப»½ மட·ø 

பலைன அைடவா‰ எ‰Ï ஞானŒக̈ œÏகி‰றன¯. ஓ ம‰னா 

{ பı̋ மா}  க·ைகயØ‰ மÏ கைர‡ø‡ கட…½ ெச‰Ï, அதி̇ நłரா± 

அ·ேக É‰Ï இர×க̈ வசி¿பவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 
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 பØறø ஒÌவ‰ அைன»½¿ பாவ·கைளẾ அழி‡ǿ 

ைவதரணØைய அைடய ேவ”³́. அ³»ததாக வØராஜ́ 

எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł│»த»ைத அைடẾ ஒÌவ‰ ச…திரைன¿ 

ேபால¿ பØரகாசி¿பவனாகி, தன½ øல»ைத¿ ÅனŒதமா‡கி, அைத‡ 

கா»½, தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

வØராஜ»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த 

பலைன அைட…½ தன½ øல»ைத ÅனŒத¿ப³»½கிறா‰. 

©»த»½ட‰ ேசாண́ ம̆Ḯ ேஜாதிர»திையயØ‰ ச·கம»தி̇ 

வசி‡ǿ ஒÌவ‰, ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ நł¯‡கட‰ 

ெசÑ»½வதா̇ அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. அ³»ததாக, ேசாண́ ம̆Ḯ ந│மைதயØ‰ 

பØற¿பØட·கைள உ̈ளட‡கிய வ́சø̇ம»தி‰ நłைர» ெதா³́ 

ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா} , அ³»ததாக ேகாசல»தி̇ 

┃ஷப́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł│»த»தி̇ சிறி½ கால́ 

த·øபவ‰ அ·ேக É‰Ï இர×க̈ உ”ணாதிÌ…தா̇ வாஜேபய 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைனẾ ஆயØர́ ப©‡கைள தான́ ெச̂த 

பலைனẾ அைட…½, தன½ øல»ைதẾ கா‡கிறா‰. ேகாசல»ைத 

அைடẾ மனŒத‰ அ·ேக இÌ‡ǿ கால தł¯»த»தி̇ நłராட 

ேவ”³́. இதனா̇ ஒÌவ‰ நி¶சயமாக பதிேனாÌ காைளகைள 

தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா}  

Å̋பவதியØ̇ நłரா±, É‰Ï இர×க̈ உ”ணாதிÌ¿பவ‰ தன½ 

øல»ைத¿ ÅனŒத¿ப³»தி, ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. பØறø, ஓ பாரத øல»தி̇ 

Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மா} , பத┃கா எ‰றைழ‡க¿ப³́ 

தł│»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ நł”ட வா̊நாைள அைட…½, 

ெசா¯‡க»ைத அைடகிறா‰. அ³»ததாக ச́ைபைய அைட…½, 

பாகிரதியØ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, த”ட»ைத‡ கா”பதா̇ ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ Å”ணØயவா‰க̈ இÌ‡ǿ ÅனŒதமான 

லேப±ைகைய அைடய ேவ”³́. அ¿ப±¶ ெச̂வதா̇ ஒÌவ‰ 

வாஜேபய ேவ̈வØைய¶ ெச̂த பலைன அைட…½ ேதவ¯வகளா̇ 

மதி‡க¿ப³கிறா‰. அ³»ததாக ஜமத‡ேனய‰ {பர©ராம‰} வசி‡ǿ 
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மேக…திர́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ மைலைய அைட…½, ராமனŒ‰ 

{பர©ராமனŒ‰} தł│»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, øதிைர ேவ̈வØ 
ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ øÌøல»தி‰ மகேன { பı̋ மா} , 

இ·ேக மத·க┃‰ ேகதார́ எ‰ற தł│»த́ இÌ‡கிற½. ஒ øÌ 

øல»தி̇ Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மேன} , அ·ேக நłரா³வதா̇ 

ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. 

Ú {Úப│வத́} எ‰ற மைலைய அைட…½, அ·கிÌ‡ǿ ஓைடயØ‰ 

நłைர» ெதா„³ காைளைய» தன½ øறியıடாக‡ ெகா”±Ì‡ǿ 

ெத̂வ»ைத { சிவைன}  வண·கினா̇ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. Ú எ‰ற அ…த மைலயØ̇ பØரகாசமி‡க 

மகாேதவ‰ { சிவ‰} , ேதவØÊட‰ மகி̊¶சியாக வசி‡கிறா‰. 

பØர́மÃ́ ம̆ற ேதவ¯கÓ́ œட அ·ேக வசி‡கி‰றன¯. 

அ·கிÌ‡ǿ ேதவ»தடாக»தி̇ ©»தமான ெதளŒ…த மன½ட‰ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ உய¯…த 

ெவ̆றிைய அைடகிறா‰. அ³»ததாக பா”±ய நா„±̇ 
ேதவ│களா̇ வழிபட¿ப³́ ┃ஷப மைலைய அைடபவ‰, 

வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½ ெசா│‡க»தி̇ 

மகி̊கிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ அ¿சர̨க̈ அ±‡க± ெச̇Ñ́ காேவ┃ 

ஆÏ‡ø¶ ெச̇ல ேவ”³́. ஓ ஏகாதிபதி { பı̋ மா} , அ·ø 

நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø கட̆கைரயØ̇ இÌ‡ǿ க‰யா 

{க‰யாøமா┃} தł│»த»ைத அைட…½ அத‰ நłைர» 

ெதா³́ ஒÌவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

ஓ ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா}  பØறø ஒÌவ‰, கடÑ‡ø 

ம»தியØ̇ பØர́மாவØ‰ தைலைமயØலான ேதவ¯கÓ́, தவ»ைத¶ 

ெச̇வமாக‡ ெகா”ட ÈனŒவ¯கÓ́, Çத·கÓ́, யfl¯கÓ́, 

பØசாச¯கÓ́, கி‰னர¯கÓ́, ெபÌ́ நாக¯கÓ́ { மேகாரக¯கÓ́} , 

சி»த¯கÓ́, சாரண¯கÓ́, க…த¯வ¯கÓ́, மனŒத¯கÓ́, 

ப‰னக¯கÓ́, ஆÏகÓ́, கட̇கÓ́, மைலகÓ́ எ·ø 

உைமயØ‰ தைலவைன { சிவைன}  வழிப³கிறா¯கேளா, அ·ேக 

É‰Ï இர×க̈ உ”ணாதிÌ…½ அ…த ஈசானைன { சிவைன}  
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வண·க ேவ”³́. இதனா̇ ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைட…½ கணப»திய { கண·களŒ‰ தைலவ‰}  நிைலைய 

அைடகிறா‰. அ·ேக பனŒெர”³ இர×க̈ த·øவதா̇ ஒÌவன½ 

ஆ‰மா அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிற½. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ É‰Ï உலக·களாÑ́ காய»┃ எ‰Ï 

ெகா”டாட¿ப³́ தł│»த»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக É‰Ï 

இர×க̈ வசி‡ǿ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { பı̋ மா}  அ·ேக 

அ…தண¯க̈ காÜய»தி̇ ஒÌ வØேனாதமான நிக̊× நட‡கிற½. ஒÌ 

பØராமண»தி Éலேமா அ̇ல½ ேவÏ ெப”ணØ‰ Éலேமா பØற…த 

ஒÌ அ…தண‰ அ·ேக காய»Üைய உ¶சÜ»தா̇ அ½ ̨வரÈ́ 

நியமÈ́ உ̈ளதாக இÌ‡கிற½. அ½ேவ அ…தணனŒ̇லாத மனŒத‰ 

அ¿ப± உைர‡க È±வதி̇ைல. அ…தண ÈனŒவரான ச́வ│»த┃‰ 

அைடவத̆ø அ┃தான øள»ைத {வாவØைய} ஒÌவ‰ அைட…தா̇ 

அவ‰ ேமனŒ அழைகẾ ெசழி¿ைபẾ அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ேவைணைய அைட…½, ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ 

நł¯‡கட‰ ெச̂Ế ஒÌவ‰ மயØ̇களாÑ́ நாைரகளாÑ́ 

இÕ‡க¿ப³́ ேதைர { வØமானமாக இÌ‡ǿ எ‰Ï நிைன‡கிேற‰}  

அைடகிறா‰. அ³»ததாக, சி»த¯களா̇ அ±‡க± அ¹க¿ப³́ 

ேகாதாவ┃ைய அைடபவ‰ ப© ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½, 

வா©கியØ‰ அ̆Åதமான உலக»ைத அைடகிறா‰. 

பØறøேவைணயØ‰ ச·கம»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ வாஜேபய 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø வரதாவØ‰ 

ச·கம»தி̇ É̊கி எṌ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ 

ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø பØர́ம̨தான»ைத அைட…½, 

É‰Ï இர×க̈ த·ǿ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ 

ெச̂த பலைன அைட…½, ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯கிறா‰.  

 

 பØறø க„³¿ப³»த¿ப„ட ஆ‰மா×டÃ́, 

பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ øச¿லவன»ைத அைடẾ ஒÌவ‰, அ·ேக 

É‰Ï இர×க̈ த·கி நłரா³வதா̇ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. பØறø கிÌ̋ண ேவைணயØ‰ நł┃னா̇ உ”டான 

ேதவ̌ரத́ ஜாதி̨மர̌ரத́ எ‰கிற øள»திÑ́ நłரா±னா̇ 

È̆பØற¿ÅகளŒ‰ நிைன×கைள அைடகிறா‰. அ·ேகதா‰ ேதவ¯க̈ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



தைலவ‰ ÁÏ ேவ̈வØகைள¶ ெச̂½ ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯…தா‰. 

அ·ேக ஒÌவ‰ பயண́ ெச̂வதாேலேய அவ‰ அ‡னŒ̋ேடாமா 

ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø ச│வேதவ̌ரத»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ மிக¿ெபÌ́ ÅனŒத́ வா̂…த பேயா̋ணØ 
எ‰ற நł┃̇ சிற…த நłைர‡ ெகா”ட øள»ைத அைடẾ ஒÌவ‰, 

ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ நł̄ ‡கட‰ ெச̂தா̇ ஆயØர́ 

ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. பØறø ÅனŒதமான 

காடான த”டக»ைத அைடẾ ஒÌவ‰, அ·ேக (அ‡கானக»தி̇ 

இÌ‡ǿ நłÜ̇) நłராட ேவ”³́. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , ஓ பாரதா, 

இதனா̇ ஒÌவ‰ உடேன, ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெகா³»த 

பலைன அைடகிறா‰. அ³»ததாக சரப·க┃‰ ஆசிரம»ைதẾ, 

சிற¿Å மி‡க ©க┃‰ ஆசிரம»ைதẾ அைடẾ ஒÌவ‰, 

½ரதி¯̋ட»தி̇ இÌ…½ பா½கா¿ைப அைட…½ தன½ øல»ைத¿ 

ÅனŒத¿ப³»½கிறா‰.  

 

 பØறø ஒÌவ‰ ஜமத‡னŒயØ‰ மக‰ {பர©ராம‰} È‰Å 

வசி»த ¬│¿பாரக»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக ராமனŒ‰ 

{பர©ராமனŒ‰} தł│»த»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ அபÜமிதமான 

த·க»ைத» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அ³»ததாக 

Åலனட‡க»½டÃ́ Èைறயான உண×¿ பழ‡க»½டÃ́ 

ச¿தகா½வார»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ெபÌ́ பல‰கைள அைட…½ 

ேதவ¯களŒ‰ உலக»ைத அைடகிறா‰. அ³»ததாக 

Åலனட‡க»½டÃ́ Èைறயான உண×¿ பழ‡க»½டÃ́ 

ேதவ̌ரத»ைத அைடẾ ஒÌவ‰, ேதவா̨திர ேவ̈வØ ெச̂த 

பலைன அைடகிறா‰. 
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ஓ́ எ‰ற எÕ»தி‰ ச‡தி! - வனப│வ́ பøதி 85ஆ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள¿ 

பı̋மÌ‡ø¶ ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│  

 

 
 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} ெசா‰னா¯, "பØறø ஒÌவ‰ 

Åலனட‡க»½டÃ́ பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ ½·கக»ைத அைடய 

ேவ”³́. பழ·கால»தி̇ அ·ேகதா‰ சார̨வத ÈனŒவ│ 

½றவØகÓ‡ø ேவத·கைள‡ க̆பØ»தா¯. ேவத·க̈ (ÈனŒவ¯களா̇ 

மற‡க¿ப„³» ெதாைல…த ேபா½, அ…த அ·கிரச øமார‰ 

{சார̨வத│}, ÈனŒவ¯களŒ‰ ேமலாைடக̈ { ½”³ எ‰Ï 

நிைன‡கிேற‰}  ேம̇ வசதியாக அம¯…½ ெகா”³, "ஓ́" எ‰ற 

È‡கிய எÕ»ைத ÈÕவ½́ Èைற¿ப± உ¶சÜ»தா¯. 

இத‰காரணமாக, ½றவØக̈ அைனவÌ́ தா·க̈ ஏ̆கனேவ 

க̆றைத நிைன× œ¯…தன¯. அ…த இட»தி̇தா‰ ÈனŒவ¯கÓ́, 

ேதவ¯கÓ́ வÌண‰, அ‡னŒ, பØரஜாபதி, ஹÜ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³́ நாராயண‰, மகாேதவ‰, ம̆Ḯ ெபÌ́ பØரகாச́ 

ெகா”ட சிற¿Åமி‡க¿ ெபÌ…தக¿ப‰ { பØர́மா}  ஆகிேயாÌ́ 

ேவ̈வØைய நட»த பØரகாசி»½‡ ெகா”±Ì…த பØÌøைவ 

நியமி»தன¯. ெதளŒ…த ெந̂ைய Èைற¿ப± பானபலியாக‡ l i bat i on{ }  

ெகா³»½ அ‡னŒைய» திÌ¿தி ெச̂த சிற¿Åமி‡க¿ பØÌø, 
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ஒÌÈைற அ‡ேனயதான ேவ̈வØைய ÈனŒவ¯கÓ‡காக 

நட»தினா¯. அ…த ேவ̈வØ‡ø¿ பØறø ÈனŒவ¯கÓ́ ேதவ¯கÓ́ 

த·க̈ த·க̈ வசி¿பØட·கÓ‡ø ஒÌவ¯ பØ‰ ஒÌவராக» 

திÌ́பØன¯. ½·கக வன»தி̇ ÀைழẾ  ஆேணா ெப”ேணா, ஓ 

ம‰ன¯களŒ̇ சிற…தவேன { பı̋ மா} , தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப³கி‰றன¯. ஓ வ łரேன, ஒÌவ‰ அ…த» தł¯»த»தி̇ 

Åலனட‡க»½டÃ́, Èைறயான உண×‡க„³¿பா„³டÃ́ ஒÌ 

மாத́ த·க ேவ”³́. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , இதனா̇ ஒÌவ‰ 

பØர́மனŒ‰ உலக»ைத அைட…½, தன½ øல»ைத‡ கா‡கிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ ேமதாவØக»ைத அைட…½, ேதவ¯கÓ‡ǿ 

பØ»Ü‡கÓ‡ǿ நł¯‡கட‰ ெசÑ»த ேவ”³́. இதனா̇ ஒÌவ‰ 

அ‡னŒ̋ேடாமா ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைட…½, ஞாபக 

ச‡திையẾ Å»திœ¯ைமையẾ ெபÏகிறா‰. அ…த» தł│»ததி̇ 

{ேமதாவØக»தி̇}, ÈÕ உலக»தாÑ́ அறிய¿ப„ட கால‚சர́ 

எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ மைல இÌ‡கிற½. அ·ேக இÌ‡ǿ 

ெத̂வ łக» தடாக»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ 

ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. ஓ ம‰னா, ஒÌவ‰ அ·ேக நłரா±ய 

பØறø அ…த‡ கால‚சர மைலயØ̇ (ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ) 

நł¯‡கட‰ ெசÑ»தினா̇, ச…ேதகமற ெசா¯‡க»தி̇ 

மதி‡க¿ப³கி‰றா‰. பØறø ஒÌவ‰, ஓ ஏகாதிபதி { பı̋ மா}  

அைன»½¿ பாவ·கைளẾ அழி‡கவ̇ல ம…தாகினŒ 
நதிையஅைட…½, மைலகளŒ̇ சிற…த சி»திரœட»ைதẾ 

அைட…½, அ·ேக நłரா± ேதவ¯கÓ‡ǿ பØ»Ü‡கÓ‡ǿ 

வழிபா³கைள¶ ெச̂பவ‰, øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைட…½ ேம‰ைமயான நிைலைய அைடகிறா‰. 

 

 ஓ அற́சா¯…தவேன { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ அ̆Åதமான 

தł│»தமான ப│»தி┃̨தான»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰னா, 

அ·ேக ேதவ│களŒ‰ தளபதியான கா│»திேகய‰ {ÈÌக‰} 

இÌ‡கிறா‰. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, அ…த¿ 

பøதி‡ø¿ பயண́ ெச̂வதாேலேய ஒÌவ‰ ெவ̆றிைய 

அைடகிறா‰. பØறø ேகா± எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł│»ததி̇ நłரா³́ 

ஒÌவ‰ ஆயØர́ ப©‡கைள» தான́ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. 

பØறø அ…த‡ ேகா±ைய வல́ வÌ́ ஒÌவ‰ 

ேஜ̋ட̨தான»ைத அைடய ேவ”³́. அ·ேக ச…திரைன¿ ேபால 
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ஒளŒ¯…½ ெகா”³ இÌ‡ǿ மகாேதவைன‡ { சிவைன‡}  காண 

ேவ”³́. ஓ பல́ெபாÌ…திய ஏகாதிபதி { பı̋ மா} , அ·ேக ஒÌ 

ெகா”டாட¿ப³́ கிணÏ இÌ‡கிற½. ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய 

{ பı̋ மா} , அ…த‡ கிண̆றி̇ நா‰ø கட̇கÓ́ இÌ‡கி‰றன. ஓ 

ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, அ·ேக க„³¿ப³»த¿ப„ட 

ஆ‰மாேவா³ ேதவ¯கைளẾ பØ»Ü‡கைளẾ வழிப„³ நłரா³́ 

ஒÌவ‰, தன½ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப„³ 

ேம‰ைமயான நிைலைய அைடகிறா‰. ஓ ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

ம‰னா { பı̋ மா} , பØறø ஒÌவ‰ ெபÌைமவா̂…த 

சிÌ·கேபரÅர»ைத அைடய ேவ”³́. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவேன, È‰ெபாÌ கால»தி̇ தசரதனŒ‰ மகனான 

ராம‰ இ·ேகதா‰ (க·ைகைய‡) கட…½ ெச‰றா‰. ஓ பல́ 

வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேன { பı̋ மா} , அ…த» தł¯»த»தி̇ 

நłரா³́ ஒÌவ‰ தன½ பாவ·க̈ அைன»திÑ́ இÌ…½ 

வØ³ப³கிறா‰. Åலனட‡க»½டÃ́, பØர́ம¶சÜய»½டÃ́ அ·ேக 

இÌ‡ǿ க·ைகயØ̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ வØ³ப„³, *வாஜேபய ேவ̈வØ ெச̂த பலைன 

அைடகிறா‰. 

 

 பØறø ஒÌவ‰ உய¯…த À”ணறி× ெகா”ட மகாேதவைன¿ 

பØரதி̋ைட ெச̂திÌ‡ǿ மËரவட»ைத அைடய ேவ”³́. 

அ·ேக அ…த» ெத̂வ»ைத‡ க”³, அவைன வண·கி வல́ 

வÌபவ‰, ஓ பாரதா { பı̋ மா}  கணப»திய நிைலைய அைடகிறா‰. 

அ…த» தł│»த»தி̇ இÌ‡ǿ க·ைகயØ̇ நłரா³́ ஒÌவன½ 

அைன»½¿ பாவ·கÓ́ கÕவ¿ப³கி‰றன. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , 

பØறø ஒÌவ‰, ÈனŒவ¯களா̇ அத‰ ெபÌைமக̈ பாட¿ப³́ 

பØரயாைகைய அைடய ேவ”³́. பØர́மனŒ‰ தைலைமயØலான 

ேதவ¯கÓ́, தி‡øகளŒ‰ ெத̂வ·கÓ́, ேலாகபால¯கÓ́, 

சி»த¯கÓ́, உலக·களா̇ வழிபட¿ப³́ பØ»Ü‡கÓ́, ெபÌ́ 

ÈனŒவ¯களான சன»øமார¯கÓ́ ம̆றவ¯கÓ́, கள·கம̆ற 

பØர́ம ÈனŒவ¯களான அ·கிர©́ ம̆றவ¯கÓ́, நாக¯கÓ́, 

©ப¯ண¯கÓ́, சி»த¯கÓ́, பா́ÅகÓ́ { நாக¯கÓ́} , ஆÏகÓ́, 

கட̇கÓ́, க…த¯வ¯கÓ́, அ¿சர̨கÓ́, பØரஜாபதிÊட‰ œ±ய 

தைலவ‰ ஹÜẾ அ·ேக  { பØரயாைகயØ̇}  வசி‡கி‰றன¯. 

அ»தł¯»ததி̇ இÌ‡ǿ É‰Ï அ‡னŒ‡ø”ட·கÓ‡ø ம»தியØ̇, 
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தł¯»த·களŒ̇ Èத‰ைமயான க·ைக ேவகமாக வÌகிறா̈. அ·ேக 

அ…த¿ பøதியØ̇தா‰ உலக»ைத¶ ©»த¿ப³»½́ ¬ÜயனŒ‰ 

மகளான, É‰Ï உலக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ யÈைன, 

க·ைகÊட‰ இைணகிறா̈. 

 

 க·ைக‡ǿ யÈைன‡ǿ இைட¿ப„ட நா³ ெப”ணØ‰ 

இைடைய¿ ேபா‰Ï இÌ‡கிற½ எ‰Ï கÌத¿ப³கிற½. 

பØரயாைகேய அத‰ Èத‰ைமயான இட́ எ‰Ḯ கÌத¿ப³கிற½. 

பØரயாக́, பØரதி̋டா́, க́பள́, அ̨வதர́, ேபாகவதி ஆகிய 

தł│»த·க̈ பைட¿பாளனŒ‰ {பØர́மாவØ‰} ேவ̈வØ 
ேமைடகளாǿ. ஓ ேபா¯வ łர¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன { பı̋ மா}  

அ…த இட·களŒ̇ ேவத·கÓ́ ேவ̈வØகÓ́ வ±வ́ 

ெகா”டைவயாக இÌ‡கி‰றன. ½றைவ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட 

ÈனŒவ¯க̈ பØர́மைன வழிப³கி‰றன¯. ேதவ¯கÓ́, எ̇ைலகைள 

ஆÓபவ¯கÓ́ { ம‰ன¯கÓ́}  அ·ேக த·க̈ ேவ̈வØகைள 

நட»½கி‰றன¯. ஓ ேம‰ைமயானவேன, இÌ¿பØÃ́ இ…த» 

தł¯»த·க̈ அைன»திÑ́ பØரயாைகேய மிக×́ ÅனŒதமான½ 

எ‰Ï க̆ேறா¯ ெசா̇கி‰றன¯. உ”ைமயØ̇ அ½ É‰Ï 

உலகிÑ́ Èத‰ைமயான தł¯»தமாǿ. அ…த» தł¯»ததி̆ø¶ 

{ பØரயாைக‡ø¶}  ெச‰Ï, அத‰ { பØரயாைகயØ‰}  Åகைழ¿ பா±, 

அ·கிÌ…½ சிறி½ ம”ைண எ³»½‡ ெகா̈பவ‰, தன½ 

அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. அ·ேக இÌ‡ǿ 

ச·கம»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰, ராஜ¬ய ேவ̈வØ ெச̂த பலைனẾ, 

øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைனẾ அைடகிறா‰. இ…த 

ேவ̈வØ‡கான இட́ ேதவ¯களா̇ œட வழிபட¿ப³கிற½. ஓ பாரதா 

{ பı̋ மா}  ஒÌ மனŒத‰ அ·ேக சிறிதளேவ தான́ ெச̂தாÑ́ அ½ 

ஆயØர́ மட·காக¿ ெபÌǿ. 

 

 ஓ øழ…தா̂ { பı̋ மா} , ேவத·களŒ‰ உைரேயா, மனŒத¯களŒ‰ 

கÌ»½கேளா, பØரயாைகயØ̇ உயØைர வØட வØÌ́Ǻ உன½ மனைத 

மா̆றா½ இÌ‡க„³́. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன { பı̋ மா} , 

ப»தாயØர́ {ten thousand} தł│»த·கÓட‰, அÏப½ ேகா± {600 million) 

தł│»த·கÓ́ பØரயாைகயØ̇ இÌ‡கி‰றன. க·ைக ம̆Ḯ 

யÈைனயØ‰ ச·கம»தி̇ நłரா³́ ஒÌவ‰ நா̇வைக அறி× 

ச́ப…தமான பல‰கைளẾ, உ”ைமயØ‰ பல‰கைளẾ 

அைடகிறா‰. அ…த¿ பØரயாைகயØ̇ வா©கியØ‰ தł│»தமான 
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ேபாகவதி எ‰றைழ‡க¿ப³́ தł│»த́ இÌ‡கிற½. அ·ேக நłரா³́ 

ஒÌவ‰ øதிைர ேவ̈வØ ெச̂த பலைன அைடகிறா‰. அ…த‡ 

க·ைகயØ̇, ப»½ øதிைர ேவ̈வØகளŒ‰ பலைன» தÌ́ É‰Ï 

உலக»திÑ́ Åகேழா³ இÌ‡ǿ ராம¿பØர¿பதன தł│»த́ 

இÌ‡கிற½. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன { பı̋ மா} , க·ைகயØ̇ 

எ·ேகÃ́ நłரா³́ மனŒத‰ øÌேfl»திர¿ பயண»தி̆ø ஒ¿பான 

பலைன அைடகிறா‰. இÌ¿பØÃ́, கனகல»தி̇ அைதவØட அதிக¿ 

பலைன அைடகிறா‰. பØரயாைகயØ̇ கனகல»ைதவØட அதிக 

பலைன அைடகிறா‰. ÁÏ பாவ·கைள¶ ெச̂த ஒÌவ‰ 

க·ைகயØ̇ நłரா±னா̇, அத‰ நłரா̇ அவன½ பாவ·க̈ 

அைன»½́ எÜெபாÌைள வØÕ·ǿ ெநÌ¿ைப¿ ேபால‡ 

கÕவ¿ப³́. ச»திய Êக»தி̇ அைன»½ தł│»த·கÓ́ 

ÅனŒதமானைவ எ‰Ḯ, திேரதா Êக»தி̇ Å̋கைர ம„³ேம 

அ¿ப± எ‰Ḯ, ½வாபைரயØ̇ øÌேfl»திர́ எ‰Ḯ, 

கலிÊக»தி̇ க·ைக ம„³ேம ÅனŒத́ எ‰Ḯ 

ெசா̇ல¿ப³கிற½. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

*  வாஜேபய ேவ̈வØ எ‰றா̇ எ‰ன? எ‰Ï ந”ப¯ ஒÌவ¯ 

மி‰ன‚சலி̇ ேக„±Ì…தா¯. ஆÏ ேசாம ேவ̈வØகளŒ̇ 

È‡கியமான ஒ‰Ïதா‰ வாஜேபய ேவ̈வØ. அதி̇ அ…த 

ேவ̈வØயØ‰ தைலவ‰ { எஜமான‰}  சட·ø நłரா±  வர ேவ”³́. 

ேவ̈வØயØ‰ È±வØ̇ ம‰னேன அ»தைலவÃ‡ø { எஜமானÃ‡ø}  

ெவ”øைட பØ±‡க ேவ”³́. "வாஜ"  எ‰றா̇ அÜசி { உண×}  

எ‰Ï ெபாÌ̈. "ேபய"  எ‰றா̇ பானக́ எ‰Ï ெபாÌ̈. 

வாஜேபய́ எ‰ற ெபய¯ ©„±‡ கா„³வ½ ேபாலேவ, அ¸ேவ̈வØ 
அபÜமிதமான பயØ¯ உ̆ப»திையẾ, அபÜமிதமான நłைரẾ 

ெகா³‡ǿ. அ¸ேவ̈வØயØ̇ ேசாமரச ேஹாம́, ப©ேஹாம́ (23 

வØல·øக̈), அ‰ன́ அ̇ல½ வாஜ ேஹாம́ { அதாவ½ உண×}  

ஆகியைவ அட‡க́. ேவ̈வØ»தைலவ‰ மæதியØÌ‡ǿ அரசியØ̇ 

øளŒ¿பதா̇, அதாவ½, நłைர¿ேபால அÜசி அவ‰ மæ½ 

ஊ̆ற¿ப³வதா̇ "வாஜேபய́"  எ‰Ï அைழ‡க¿ப³கிற½. ஆதார́ :  

ht t p wwwkamakot i org hi ndudharma part chap ht m:/ / . . / / 19/ 6.  
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Åல̨தியÌ́ நாரதÌ́ வØைடெப̆றன│! -  

வனப│வ́ பøதி 85இ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»த·களŒ̇ நłரா³வ½ ம̆Ḯ ேநா‰பØÌ¿பத‰ பல‰கைள¿ 

பı̋மÌ‡ø¶ ெசா̇Ñ́ Åல̨திய│ 

 

 Åல̨திய│ {பı̋ம┃ட́} 

ெசா‰னா¯, "Å̋கைரயØ̇ ஒÌவ‰ 

தவ́ பயØல ேவ”³́; 

மஹாலய»தி̇ ஒÌவ‰ தான́ 

ெச̂ய ேவ”³́; மைலய 

மைலகளŒ̇ ஒÌவ‰ ஈம¶ சிைதயØ̇ 

ஏற ேவ”³́; பØÌø½·க»தி̇ 

ஒÌவ‰ உணைவ¿ Åற…த̈ளŒ 
உடைல‡ ைகவØட ேவ”³́. 

Å̋கைர, øÌேfl»திர́, க·ைக, 

{க·ைக யÈைன} 

ச·கம́ஆகியவ̆றி̇ நłரா³́ 

ஒÌவ‰ தன‡ø È‰Ǻ பØ‰Åமான 

ஏÕ தைலÈைறகைள¿ ÅனŒத¿ப³»½கிறா‰. க·ைகயØ‰ ெபயைர 

உைர‡ǿ ஒÌவ‰ ©»திகÜ‡க¿ப³கிறா‰; அைத‡ { க·ைகைய‡}  

கா”பவ‰ ெசழி¿ைப அைடகிறா‰; அதி̇ நłரா±, அத‰ நłைர¿ 

பÌøபவ‰ தன‡ø È‰Ǻ பØ‰Åமான ஏÕ தைலÈைறகைள¿ 

ÅனŒத¿ப³»½கிறா‰. ஓ ம‰னா { பı̋ மா} , க·ைகயØ‰ நł¯ ஒÌ 

மனŒதனŒ‰ எÑ́ைப எ¸வள× கால́ ெதா„³‡ ெகா”±Ì‡øேமா 

அ¸வள× கால́ அவ‰ ெசா¯‡க»தி̇ மதி‡க¿ப³கிறா‰. 

ப‡திÊட‰ ÅனŒத தł¯»த·கÓ‡ǿ, ÅனŒதமான இட·கÓ‡ǿ 

ÅனŒத¿பயண́ ெச̂Ế பலைனẾ அவ‰ அைடகிறா‰. 

க·ைகைய¿ ேபா‰Ï ேவÏ எ…த» தł│»தÈ́ கிைடயா½, 

ேகசவைன¿ {கிÌ̋ண‰ (அ) வØ̋¹} ேபா‰Ï ேவÏ எ…த» 

ெத̂வÈ́ கிைடயா½, அ…தணÃ‡ø ேம‰ைமயானவ‰ யாÌ́ 

கிைடயா½ எ‰Ï ெபÌ…தக¿பேன { பØர́மேன}  

ெசா̇லியØÌ‡கிறா‰. ஓ ெபÌ́ ம‰னா { பı̋ மா} , க·ைக பாẾ 
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பøதிக̈ ÅனŒதமான ஆசிரம·களாக‡ கÌத¿பட ேவ”³́. 

க·ைக‡கைரயØ̇ இÌ‡ǿ நில¿பøதிக̈ ½றவØ‰ ெவ̆றி‡ø 

உக…ததாக‡ கÌத¿பட ேவ”³́. 

 

 (தł¯»த·க̈ øறி»த) இ…த உ”ைமயான வØள‡க»ைத 

ஒÌவ‰ மÏபØற¿பாள¯கÓ‡ǿ { பØராமண¯கÓ‡ǿ} , 

ப‡திமா‰கÓ‡ǿ, தன½ மகÃ‡ǿ, ந”ப¯கÓ‡ǿ, 

சீட¯கÓ‡ǿ த‰ைன ந́பØ இÌ¿பவ¯கÓ‡ǿ உைர‡கலா́. 

அÌள¿ப„ட ஒ¿ப̆ற ÅனŒதமான இ…த உைர ஒÌவைன¶ 

ெசா¯‡க»தி̆ø இ„³¶ ெச̇Ñ́. ÅனŒதமான, ெபாÕ½ேபா‡கான 

ஆ‰மாைவ¶ ©»த¿ப³»½́ இ…த உைர உய¯…த மதி¿ைபẾ, 

உய…த பல‰கைளẾ தÌகிற½. அைன»½¿ பாவகைளẾ 

அழி‡ǿ இ…த¿ Åதி¯ ெபÌ́ ÈனŒவ¯களா̇ கவன»½ட‰ ேபணØ¿ 

பா½கா‡க¿ப³கிற½. 

 

 அ…தண¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ இைத உைர¿பதா̇ ஒÌவ‰ 

ெசா¯‡க»தி̆ø உய¯கிறா‰. தł│»த·களŒ‰ இ…த வØவ┃¿Å 

ம·களகரமான, ெசா│‡க»ைத‡ ெகா³‡க வ̇ல½ ÅனŒதமான½; 

எ¿ேபா½́ அÌள¿ப„±Ì‡ǿ அ½ ஒÌவனŒ‰ எதிÜகைள 

அழி‡கிற½; அ½ எ̇லா‡ காÜய·களŒÑ́ Èத‰ைமயானதாக 

இÌ…½ Å»திœ¯ைமைய அதிகÜ‡கிற½.பØ̈ைளய̆றவ‰ இ…த 

உைரைய¿ ப±¿பதா̇ மகைன¿ ெபÏகிறா‰, ஏ½ம̆றவ‰ 

ெச̇வ»ைத¿ ெபÏகிறா‰, அரச வழியØ̇ வ…தவ‰ ÈÕ 

உலக»ைதẾ அைடகிறா‰, ைவசிய‰ ெச̇வ»ைத¿ ெபÏகிறா‰, 

¬»திர‰ அவன½ வØÌ¿ப·கைள அைடகிறா‰, அ…தண‰ (இ…த 

உலக»தி‰) கடைல‡ கட‡கிறா‰. ஒÌவ‰ த‰ைன¶ ©»த¿ப³»தி‡ 

ெகா”³ பலவைக¿ப„ட தł¯»த·களŒ‰ பல‰கைள» தினÈ́ 

ேக„பதா̇, தன½ È…ைதய பல பØறவØகளŒ‰ ச́பவ·கைள 

நிைன×œ¯…½ ெசா¯‡க»தி̇ மகி̊கிறா‰. 

 

 இ·ேக உைர‡க¿ப„±Ì‡ǿ தł¯»த·களŒ̇ சிலவ̆ைற 

எளŒதாக அைடயலா́, சில அைடய‡ க±னமானதாǿ. ஆனா̇ 

அைன»½» தł¯»த·கைளẾ கா¹́ வØÌ¿ப́ ெகா”டவ‰, 

க̆பைனயா̇ œட அவ̆Ï‡ø¿ பயண́ ெச̂யலா́. வ©‡க̈, 

ச»ய̨க̈, ஆதி»திய¯க̈, மÌத¯க̈, அ©வØனŒக̈, ேதவ¯கÓ‡ø 

இைணயான ÈனŒவ¯க̈ ஆகிேயா¯ பல‰கைள அைடய வØÌ́பØ 
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இ…த» தł¯»த·களŒ̇ நłரா±யØÌ‡கி‰றன¯. ஓ அ̆Åதமான 

ேநா‰Åக̈ ேநா̆ǿ øÌ øல»தவேன { பı̋ மா} , நா‰ ெசா̇லிய 

ÈைறகளŒ‰ ப±Ế, Åலனட‡க»½டÃ́ இ»தł¯»த·கÓ‡ø¿ 

பயண́ ெச̂தா̇, உன½ தøதிைய நł வள¯»½‡ ெகா̈வா̂. க̆ற 

ப‡திமா‰க̈, த·க̈ ©»திகÜ‡க¿ப„ட Åல‰களாÑ́, கட×̈ 

ந́பØ‡ைகயாÑ́, ேவத அறிவாÑ́ இ»தł¯»த·கைள அைடய 

இயÑ́. 

 

 ஓ ெகௗரவேன {பı̋மா} ேநா‰Åேநா̆காதவ‰, ஆ‰மாைவ‡ 

க„³‡ø̈ ைவ‡காதவ‰; ©»தமி̇லாதவ‰, திÌட‰, வ‡கிர 

Å»திÊ̈ளவ‰ ஆகிேயா¯ தł¯»த·களŒ̇ நłரா³வதி̇ைல. நł 
எ¿ேபா½́ அற́பயØ̇பவனாக×́, ©»தமான 

நட»ைதÊ̈ளவனாக×́ இÌ‡கிறா̂. ஓ அற́சா¯…தவேன, அற́ 

அறி…தவேன { பı̋ மா} , உன½ அற»தா̇ உன½ த…ைதையẾ, 

பா„டைனẾ, ெபÌ́ பா„ட‰கைளẾ, பØர́மாைவ» 

தைலைமயாக‡ ெகா”ட ேதவ¯கைளẾ, ÈனŒவ¯கைளẾ 

எ¿ேபா½́ திÌ¿தி ெச̂திÌ‡கிறா̂. ஓ பı̋ மா, வாசவைன¿ 

{ இ…திரைன¿}  ேபால இÌ‡ǿ நł வ©‡களŒ‰ உலைக அைட…½, 

ÇமியØ̇ நிைல»த ÅகÕட‰ இÌ¿பா̂"  எ‰றா¯. 

 

 நாரத│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட│…தா│, "இ¿ப± மகி̊¶சிÊட‰ 

ேபசிய சிற¿Åமி‡க¿ Åல̨திய ÈனŒவ│, மிக×́ திÌ¿தி 
ெகா”டவரா̂ பı̋ம┃ட́ வØைடெப̆Ï‡ ெகா”³ அ·ேகேய 

மைற…½ ேபானா│. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய { Êதி̋±ரா} , 

சா»திர·களŒ‰ உ”ைமகைள ந‰றாக¿ ÅÜ…த பı̋ம‰, 

Åல̨திய┃‰ உ»தரவØ‰ ேப┃̇ உலக́ ÈÕவ½́ ©̆றினா‰. 

ஓ அÌள¿ப„டவேன { Êதி̋±ரா} , இ¿ப±ேய பı̋ம‰ அைன»½¿ 

பாவ·கைளẾ அழி‡ǿ தன½ உய│…த பல‰வா̂…த 

பயண»ைத¿ பØரயாைகயØ̇ È±»தா‰. இ‡øறி¿ÅகளŒ‰ ப± 

உலக»ைத¶ ©̆Ḯ மனŒத¯ ÁÏ øதிைர ேவ̈வØகளŒ‰ உய¯…த 

கனŒைய அைட…½, அத‰ பØறø È‡திைய அைடவா‰. 

 

 ஓ பØÌைதயØ‰ மகேன {Êதி̋±ரா}, È‰Å øÌ‡களŒ̇ 

Èத‰ைமயான பı̋ ம‰ அைட…த½ ேபால நłẾ எ„³‡ 

øண·கÓட‰ œ±ய பல‰கைள அைடவா̂. நł ½றவØகைள 

அ»தł¯»த·கÓ‡ø» தைலைம தா·கி அைழ»½¶ ெச‰Ï { எ„³ 
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மட·ø}  மிக¿ ெபÜதான பல‰கைள அைடவா̂. ஓ øÌ øல»தி‰ 

மகேன { Êதி̋±ரா}  ரா„சச¯களŒ‰ ெதா…தர×க̈ ெகா”ட 

தł¯»த·கைள உ‰ைனய‰றி யாÌ́ அைடய È±யா½. 

அதிகாைலயØ̇ எÕ…½, தł¯»த·கைள‡ øறி»½ ெத̂வ łக 

ÈனŒவ¯க̈ அÌளŒயØÌ‡ǿ உைரகைள உைர¿பவ‰ அைன»½¿ 

பாவ·களŒ̇ இÌ…½́ வØ³ப³கிறா‰. 

 

 ÈனŒவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான வா̇மæகி, கசியப¯, அ»ேரய¯, 

ø”டஜடர¯, வØ̨வாமி»திர¯, ெகௗதம¯, அசித¯, ேதவல¯, 

மா¯‡க”ேடய¯, காலவ¯, பர»வாஜ¯, வசி̋ட¯, உ»தாலக ÈனŒவ¯, 

தன½ மகÃட‰ œ±ய ெசௗனக¯, ½றவØகளŒ̇ சிற…த வØயாச¯, 

ÈனŒவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான ½¯வாச¯, ெபÌ́ தவமிய̆றிய 

ஜாபாலி ஆகிய ½றைவ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட சிற¿Åமி‡க 

ÈனŒவ¯க̈ உ‰னŒட́ ந́பØ‡ைகÊட‰ இÌ‡கிறா¯க̈. ஓ 

பல́ெபாÌ…திய ம‰னா { Êதி̋±ரா}  நł அ»தł¯»த·கைள‡ காண¶ 

ெச̇. 

 

 ஓ சிற¿Åமி‡க ஏகாதபதி { Êதி̋±ரா} , அளவ̆ற ச‡தி ெகா”ட 

ேலாமச│ எ‰ற ெபய│ ெகா”ட ெபÌ́ ÈனŒவ│ ஒÌவ¯ 

உ‰னŒட́ வÌவா¯. ஓ அற́ சா¯…தவேன { Êதி̋±ரா} , அவ¯ 

ெசா̇வைதẾ, நா‰ ெசா̇லியØÌ¿பைதẾ ஏ̆Ï 

அ»தł¯»த·கÓ‡ø¿ பயண́ ெச̇. இதனா̇ நł ம‰ன‰ 

மகாபØஷைன¿ ேபால¿ ெபÌ́Åகைழ அைடவா̂. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ 

Åலிேய { Êதி̋±ரா} , அற́சா¯…த யயாதி ேபால, ÅÍரவ̨ ேபால 

நł உன½ த‰னற»தா̇ பØரகாசி¿பா̂. பகீரத‰ ேபால×́, 

சிற¿Åமி‡க {தசரத} ராம‰ ேபால×́ ம‰ன¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ நł 
¬Üயனாக ஒளŒ¯வா̂. ஓ ெபÌ́ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ÈனŒ 
அ̇ல½ இflவாø ேபாலேவா அ̇ல½ ெபÌ́ Åக̊ ெகா”ட ÅÌ 

அ̇ல½ ைவனŒய‰ ேபாலேவா நł உலக»தா̇ 

ெகா”டாட¿ப³வா̂. பழ·கால»தி̇ வØÌ»திரைன‡ ெகா‰றவ‰ 

{ இ…திர‰} , தன½ அைன»½ எதிÜகைளẾ எÜ»½ É‰Ï 

உலக»ைதẾ ஆ”³, மன»½யர»தி̇ இÌ…½ வØ³ப„டா‰. தன½ 

எதிÜகைள எ̇லா́ ெகா‰ற அவ‰ தன½ ø±ம‡கைள¶ 

{ ேதவ¯கைள¶}  சிற¿Åற ஆ”டா‰. தாமைர இத̊கைள¿ ேபா‰ற 

க”கைள‡ ெகா”டவேன { Êதி̋±ரா} , உன½ வைக‡கான 

{ fl»திÜய}  ÈைறகÓட‰ ÈÕ உலக»ைதẾ அைட…½, உன½ 
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அற»தி̆காக நł இ¿ÇமியØ̇ கா│»தவ ł┃யா│ஜுனைன¿ ேபால¿ 

Åகழ¿ப³வா̂. 

 

 ைவச́பாயன¯ { ஜனேமஜயனŒட́}  ெதாட¯…தா¯, "ஓ ெபÌ́ 

ம‰னா { ஜனேமஜயா} , அ…த ஏகாதிபதி‡ø { Êதி̋±ரÃ‡ø}  இ¿ப± 

ஆÏதலளŒ»த சிற¿Å மி‡க நாரத ÈனŒவ│, ம‰னனŒட́ 

{Êதி̋±ரனŒட́} வØைடெப̆Ï‡ ெகா”³ அ·ேகேய மைற…½ 

ேபானா│. அற́சா¯…த Êதி̋±ர‰ அ‡காÜய»ைத ஆேலாசி»½, 

தł¯»த·க̈ øறி»த பல‰கைள» ½றவØகÓ‡ø உைர‡க 

ஆர́பØ»தா‰. 
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ெதௗமிய┃ட́ ேபசிய Êதி̋±ர‰! - வனப│வ́ பøதி 86 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

அ│ஜுன‰ இ̇லாத ½யர»தி̇ இÌ…த Êதி̋±ர‰, ெதௗமிய┃ட́ 

கா́யக»தி̇ வசி‡க தன‡ø வØÌ¿பமி̇ைல என×́, ேவÏ இட́ 

ஏதாவ½ ெசா̇Ñ·க̈ என×́ ேகாÌத̇....  

 

 
 

 ைவச́பாயன│ {ஜனேமஜயனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "Å»திœ¯ைம 

ெகா”ட நாரதÜ‰ கÌ»ைதẾ, தன½ த́பØகளŒ‰ கÌ»½கைளẾ, 

உÏதிப³»தி‡ ெகா”ட ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰, ெபÌ…தக¿பைன¿ 

{ பØர́மாைவ¿}  ேபால இÌ…த ெதௗமிய┃ட́, "வ ł̊ »த¿பட È±யாத 

வ łரÈ́, நł”ட கர·கÓ́, அளவØடÈ±யாத Å»திœ¯ைமẾ 

ெகா”ட மனŒத¯களŒ̇ Åலியான ஜி̋¹ைவ {அ│ஜுனைன} 

ஆÊத·க̈ அைடவத̆காக நா‰ அÃ¿பØவØ„ேட‰. ஓ ½றைவ 

ெச̇வமாக‡ ெகா”டவேர { ெதௗமியேர} , திறÃடÃ́, 

ஆÊத·களŒ̇ நிÅண»½வ»½டÃ́, ேம‰ைமயான வா©ேதவÃ‡ø 

{கிÌ̋ணÃ‡ø} இைணயான த‰ைமÊடÃ́, என‡ø 

அ¯¿பணØ¿Å̈ளவÃமாக அ…த வ łர‰ { அ¯ஜுன‰}  இÌ…தா‰. 

 

 ஓ அ…தணேர { ெதௗமியேர} , எதிÜகைள அழி¿பவ¯கÓ́, 

பரா‡கிரம́ நிைற…தவ¯கÓமான கிÌ̋ணைனẾ, 

அ¯ஜுனைனẾ, ச‡தி வா̂…த வØயாச│ எ¸வள× அறி…½ 
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ைவ»திÌ‡கிறாேரா அ…த அள× நாÃ́ அவ¯க̈ இÌவைரẾ 

øறி»½ அறி…½ ைவ»திÌ‡கிேற‰. வா©ேதவÃ́, தன‚சயÃ́ 

{அ│ஜுனÃ́} ஆÏ ப”Åக̈ ெகா”ட வØ̋¹ைவ» தவØர ேவÏ 

யாÌ́ இ̇ைல எ‰பைதẾ அறி…திÌ‡கிேற‰. இ½ நாரதÌ́ 

அறி…தேத. அவ¯ { நாரத¯}  எ‰னŒட́ இ½ øறி»½ எ¿ேபா½́ 

ேபசியØÌ‡கிறா¯. அவ¯க̈ இÌவÌ́ நர‰, நாராயண‰ எ‰ற 

ÈனŒவ│க̈ எ‰பைதẾ நா‰ அறிேவ‰. திறÃ̈ளவ‰ 

{ அ¯ஜுன‰}  எ‰பைத அறி…½́ நா‰ அவைன { அ¯ஜுனைன}  

(இ¿பணØ‡காக { ஆÊத́ அைடẾ பணØ‡காக} ) அÃ¿பØேன‰. 

இ…திரÃ‡ø¶ ச̆Ḯ øைறயாத (பணØ È±‡க) ÈÕ» திறைம 

ெகா”ட அ…த» ெத̂வ மகைன son of god{   } , ேதவ¯க̈ தைலவைன‡ 

{ இ…திரைன‡}  காண×́, அவனŒட́ {இ…திரனŒட́} இÌ…½ 

ஆÊத·கைள¿ ெபற×́ அÃ¿பØ ைவ»ேத‰. 

 

 பı̋ மÌ́ ½ேராணÌ́ அதிரத¯க̈. கிÌபÌ́, ½ேராணÜ‰ 

மகÃ́ { அ̨வ»தாமÃ́}  ெவ̇ல¿படÈ±யாதவ¯க̈; 

ெபÌ́பல́ வா̂…த இ…த வ łர¯கைள» திÌதரா̋±ரனŒ‰ மக‰ 

{ ½Üேயாதன‰}  தன½ பைட»தைலவ¯களாக நியமி»திÌ‡கிறா‰. 

இவ¯க̈ அைனவÌ́ ேவதமறி…தவ¯க̈; வ łர¯க̈; அைன»½ 

ஆÊத·களŒ‰ அறிைவẾ ெப̆றவ¯க̈. ெபÌ́ பல́ ெகா”ட 

இவ¯க̈ அைனவÌ́ அ¯ஜுனனŒட́ ேபாÜட எ¿ேபா½́ 

வØÌ¿பÈ±யவ¯க̈. 

 

 ெத̂வ łக ஆÊத·கைள அறி…த ¬த சாதிைய¶ ேச│…த 

க│ணÃ́, ெபÌ́ பல́ வா̂…த ேபா¯வ łரனாவா‰. ஊ‡க́ 

ெகா”ட அவன½ ஆÊத·களŒ‰ நிமி»தமாக அவ‰ 

வாÊ»ேதவனŒ‰ பல»ைத‡ ெகா”±Ì‡கிறா‰. அவேன { க¯ணேன}  

ெநÌ¿Å¶ ©டராக இÌ‡ǿேபா½ அவன½ அ́Åக̈ அ…ெநÌ¿பØ‰ 

நா‡øகளாக இÌ‡கி‰றன. ேதாÑைரயØ„ட அவன½ இட½ ைகயØ‰ 

அைறக̈ sl aps{  -  அ±க̈}  ©டÜ‰ பட¿ படெவÃ́ ச»த»ைத‡ 

ெகா³‡கி‰றன. { க¯ண‰ எ‰ற ெநÌ¿Å‡ø}  ேபா¯‡கள»தி‰ ¾சிேய 

Åைகயாக இÌ‡கிற½. கா̆றா̇ உ…த¿ப„ட ெநÌ¿Å ேபால, 

திÌதரா̋±ரனŒ‰ மக‰களா̇ உ…த¿ப„ட க¯ண‰, Êக È±வØ̇ 

அைன»ைதẾ எÜ‡ǿ மரண»தா̇ அÃ¿ப¿ப„ட ெநÌ¿ைப¿ 

ேபால, ைவ‡ேகா̇ øவØயைல¿ ேபா‰ற என½ ½Ì¿Åக̈ 

அ»தைனையẾ ச…ேதகமற உ„ெகா”³வØ³வா‰. 
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 தா·க È±யாத கா”²ப́ எ‰ற வானவØ̇Ñ‡ø  அ±யØ̇ 

வÜைசயாக» ெதÜẾ ெவ” øதிைரக̈ எ‰ற 

ெவ”நாைரகÓடÃ́, ெத̂வ łக ஆÊத·க̈ எ‰ற க³́ 

மி‰னÑடÃ́, அ│ஜுன‰ எ‰ற பல́ெபாÌ…திய ேமக‡øவØய̇, 

கிÌ̋ண‰ எ‰ற பல́வா̂…த கா̆றி‰ ½ைண ெகா”³,  

க│ண‰ எÃ́ பØரகாசி‡ǿ ©டைர» தன½ {அ│ஜுனனŒ‰} 

கைணக̈ எ‰ற மைழயா̇ த³மா̆றமி̇லாத உÏதிÊட‰ 

அைண‡க È±Ế.  

 

ேம̆க”ட வா‡கிய́ ப±‡க¶ சிரமமாக இÌ¿பதாக என‡ø¿ 

ப³கிற½. ஆைகயா̇ ஒÌ சிÏ வØள‡க́. { கா”²ப́ = வானவØ̇, 

ெவ”øதிைரக̈ = ெவ” நாைரக̈, அ¯ஜுன‰ = ேமக‡øவØய̇, 

கிÌ̋ண‰ = கா̆Ï, க¯ண‰ = ெநÌ¿Å, அ¯ஜுனனŒ‰ கைணக̈ = 

மைழ. இைத,}  { "தா‰ ஏ…தியØÌ‡ǿ வானவØ̇Ñ‡க±யØ̇ 

ெத┃Ế ெவ” நாைரகளா̇ இÕ‡க¿ப³́ ேமக‡øவØய̇, 

கா̆றி‰ உ…½தலா̇ ெநÌ¿பØட́ ெச‰Ï க³́ மி‰னÑட‰ 

மைழைய¿ ெபாழி…½ அ…ெநÌ¿ைப அைண¿ப½ ேபால,  

கா”²ப»½‡ø அ±யØ̇ ெத┃Ế ெவ”øதிைரகளா̇ 

இÕ‡க¿ப³́ அ│ஜுன‰, கிÌ̋ணனா̇ உ…த¿ப„³, ெத̂வ łக 

ஆÊத·கÓட‰ க│ணனŒட́ ெச‰Ï கைணகைள¿ ெபாழி…½ 

அவைன‡ ெகா̇ல È±Ế" எ‰Ḯ ப±‡கலா́.}   

 

 { "ேமக‡øவØயலான அ│ஜுன‰, வானவØ̇லான 

கா”²ப»ைத¿ பØ±‡ǿேபா½, அ…த வானவØ̇லான 

கா”²ப»½‡ø அ±யØ̇ ெத̂வ łக ஆÊத·க̈ மி‰னைல¿ 

ேபால×́, ேமக‡øவØயலான அவைன இÕ»½¶ ெச̇Ñ́ 

øதிைரக̈ நாைரக̈ [ெகா‡øக̈] ேபால×́ ெத┃Ế. அ¿ேபா½, 

கிÌ̋ண‰ எ‰ற கா̆றி‰ உ…½தலா̇, க│ண‰ எ‰ற 

ெநÌ¿பØனŒட́, அ│ஜுன‰ எ‰ற ேமக‡øவØய̇ ெச‰Ï, தன½ 

கைணக̈ எ‰ற மைழைய¿ ெபாழிẾேபா½ க│ண‰ எ‰ற 

ெநÌ¿Å அைண…½வØ³́" எ‰Ḯ ப±‡கலா́.}  

 

 எதிÜ நகர·கைள‡ ைக¿ப̆Ḯ வØப»© {அ│ஜுன‰}, 

இ…திரனŒட́ இÌ…½ அைன»½ ெத̂வ łக ஆÊத·கைளẾ 

ÈÕைமÊடÃ́ உயØேரா„ட»½டÃ́ அைடவா‰ எ‰பதி̇ 
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ச…ேதகமி̇ைல. தனŒ ஆளாகேவ அவ‰ அவ¯க̈ { ேம̆ெசா‰ன 

வ łர¯க̈}  அைனவÌ‡ǿ சம́ எ‰ேற நா‰ நிைன‡கிேற‰. 

இ̇ைலெய‰றா̇ ேபாÜ̇ அ…த எதிÜகைள வ ł̊ »½வ½ 

(எ·கÓ‡ø) இயலா½. அைன»½ ேநா‡க·களŒÑ́ சிற…த 

ெவ̆றிைய அைட…தவ¯க̈ அவ¯க̈. தா‰ ஏ̆Ï‡ ெகா”ட 

பணØயØ̇, அத‰ பார́ தா·கா½ வØÕபவன̇ல வØப»© { அ¯ஜுன‰} . 

ஆைகயா̇, எதிÜகைள அட‡ǿ அ…த அ¯ஜுன‰, ெத̂வ łக 

ஆÊத·களŒ‰ ÈÕைமயான வசதிகÓட‰ திÌ́பØ வÌவைத நா́ 

கா”ேபா́. 

 

 இÌ¿பØÃ́, மனŒத¯களŒ̇ சிற…த அ…த வ łர‰ இ̇லாம̇, 

கிÌ̋ைணÊட‰ {திெரௗபதிÊட‰} œ±ய எ·களா̇ 

{ பா”டவ¯களா̇} , இ…த‡ கா́யக»தி̇ {கா́யக வன»தி̇} 

ஓ̂…திÌ‡க இயலவØ̇ைல. ஆைகயா̇, உண×́ கனŒகÓ́ 

நிைற…த கா”பத̆கினŒய ேவÏ ÅனŒதமான வன»ைத எ·கÓ‡ø‡ 

øறி¿பØ„³¶ ெசா̇Ñ́. ேமக·க̈ œ³வைத‡ காண ஆவÑட‰ 

கா»திÌ‡ǿ *சாதக¿ பறைவ ேபால‡ கைல‡க È±யாத 

பரா‡கிரமÈ́, ேபா¯‡øணÈ́ ெகா”ட அ¯ஜுனைன எதி¯பா¯»½ 

நா·க̈ கா»திÌ‡க¿ ேபாகிேறா́. அ¿ப± நா·க̈ கா»திÌ‡க 

ப‡திமா‰க̈ வசி‡ǿ கானகமாக அஃ½ இÌ‡க ேவ”³́. ேமÑ́, 

மÏ பØற¿பாள¯கÓ‡காக { பØராமண¯கÓ‡காக»}  திற…திÌ‡ǿ சில 

ஆசிரம·கைளẾ, தடாக·க̈, ஓைடக̈, அழகான மைலக̈ 

ஆகியவ̆ைறẾ எ·கÓ‡ø¶ ெசா̇Ñ́. ஓ அ…தணேர 

{ ெதௗமியேர} , அ¯ஜுன‰ இ̇லாததா̇, இ…த‡ கா́யக வன»தி̇ 

வசி‡க என‡ø வØÌ¿பமி̇ைல. நா·க̈ ேவÏ எ·காவ½ ெச̇ல 

வØÌ́Åகிேறா́"  எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

*  சாதக¿ பறைவ = ெகா”ைட‡ øயØ̇ = ©»தமான மைழ நłைர 

ம„³́ அÌ…½́ பறைவ 
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கிழ‡ø திைசயØ‰ Å”ணØய இட·க̈! -  

வனப│வ́ பøதி 87 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

கிழ‡ø திைசயØ̇ உ̈ள ÅனŒதமான இட·கைள‡ øறி»½ Êதி̋±ரÃ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ ெதௗமிய│. 

 

 
 

 ைவச́பாயன│ {ஜனேமஜயனŒட́} ெசா‰னா¯, "½யÌ̆Ï, 

ஊ‡க·øைற…தவ¯களாக¿ பா”டவ¯க̈ இÌ¿பைத‡ க”ட 

பØரக̨பதி ேபா‰ற ெதௗமிய│, அவ¯கÓ‡ø ஆÏத̇ அளŒ‡ǿ 

வØதமாக, "ஓ பாரத‡ øல»தி‰ காைளேய, ஓ பாவ·கள̆றவேன 

{Êதி̋±ரேன}, நா‰ அ…தண¯களா̇ அ·கீகÜ‡க¿ப„ட ÅனŒதமான 

ஆசிரம·கைளẾ, பøதிகைளẾ, தł¯»த·கைளẾ, மைலகைளẾ 

ெசா̇Ñ́ேபா½ ேக„³‡ ெகா̈. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , நா‰ 

அவ̆ைற உைர‡ǿேபா½, ½Ìபத‰ மகÓடÃ́ 

{திெரௗபதிÊடÃ́}, உன½ த́பØமாÌட‰ ேச¯…½ ேக„ǿ நł, ஓ 

மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா}  உன½ ½யர»தி̇ இÌ…½ 

வØ³ப³வா̂. ஓ பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , இைத‡ 

ேக„பதாேலேய நł பல‰கைள அைடவா̂. ஓ மனŒத¯களŒ̇ 

சிற…தவேன, நா‰ ெசா̇Ñ́ அ…த இட·கÓ‡ø¿ பயணØ¿பதா̇ 

அைத வØட ÁÏ மட·ø பல‰கைள அைடவா̂. 
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 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , Èதலி̇ என½ நிைனவØ̇ 

உ̈ளவைர, ஓ Êதி̋±ரா, ÈனŒவ¯களா̇ ெபÜ½́ மதி‡க¿ப³́ 

அழகான கிழ‡ø» திைச நா³கைள‡ øறி»½¶ ெசா̇கிேற‰. ஓ 

பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ…த» திைசயØ̇, ேதவ¯களாÑ́ மதி‡க¿ப³́ 

ைநமிஷ́ எ‰ற இட́ இÌ‡கிற½. அ…த¿ பøதியØ̇ 

ேதவ¯கÓ‡ø¶ ெசா…தமான பல ÅனŒதமான தł¯»த·க̈ 

இÌ‡கி‰றன. அ·ேக ேதவ¯களா̇ வழிபட¿ப³́ அழகான ம̆Ḯ 

ÅனŒதமான ேகாமதி {நதி} இÌ‡கிற½. ேதவ¯களŒ‰ ேவ̈வØ¿ 

பøதிẾ, ¬ÜயனŒ‰ ேவ̈வØ‡ க́பÈ́ அ·øதா‰ இÌ‡கி‰றன. 

அ…த¿ பøதியØ̇ அரச» ½றவØகளா̇ ெபÜதாக மதி‡க¿ப„³‡ 

கைய எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ மைலகளŒ̇ சிற…த ÅனŒதமான மைல 

இÌ‡கிற½. அ…த மைலயØ̇ ேதவ¯களா̇ வழிபட¿ப„³¿ 

பØர́மசர́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ ம·களகரமான தடாக́ ஒ‰Ï 

இÌ‡கிற½. ஒÌ மனŒதனŒ‰ மக‰களŒ̇ ஒÌவனாவ½ கைய‡ø¿ 

பயண¿பட ேவ”³́ அ̇ல½ øதிைர ேவ̈வØைய¶ ெச̂ய 

ேவ”³́ அ̇ல½ நłல‡ காைளைய» தான́ ெச̂ய ேவ”³́. 

அ¿ப±¶ ெச̂வதா̇ ஒÌவÃ‡ø È‰Ǻ பØ‰Åமான ப»½» 

தைலÈைறக̈ வØ³தைல ெபḮ எ‰பதா̇ தா‰, 

பழ·கால»தவ¯க̈, ஒÌ மனŒத‰ பல மக‰கைள¿ ெப̆Ï‡ 

ெகா̈ள ேவ”³́ எ‰Ï ெசா̇லியØÌ‡கி‰றன¯. 

 

 ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , கயசிர́ எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட 

அ…த¿ பøதியØ̇ ஒÌ ெபÌ́ நதி ஓ³கிற½. கயசிர»தி̇ ஓ¯ ஆல 

மர́ இÌ‡கிற½. அ·ø¿ பØ»Ü‡ø‡ø¿ பைட‡க¿ப³́ உண× 

நி»திய த‰ைம ெபÏவதா̇ அ…த ஆல மர»ைத நி»திய ஆல́ 

எ‰Ï அ…தண¯க̈ அைழ‡கிறா¯க̈. அ…த இட»தி‰ வழியாக 

ஓ³́ ெபÌ́ நதி ப̇ø எ‰Ï ெபயரா̇ அறிய¿ப³கிற½. அத‰ 

நł¯ ÅனŒத»த‰ைம வா̂…த½. ஓ பாரத¯களŒ̇ காைளேய, அ…த 

இட»தி̇ அதிகமான கிழ·øகÓ́, பல வைகயான கனŒகைளẾ 

தன½ கைரயØ̇ ெகா”ட ெகௗசிகி எ‰ற நதிẾ ஓ³கிற½. 

அ·ேகதா‰ தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட வØ̨வாமி»திர│ 

தன½ அ…தண» த‰ைமைய அைட…தா│. அ…த» திைசயØ̇ 

{ கிழ‡கி̇}  தா‰ ÅனŒதமான க·ைகẾ இÌ‡கிற½. அத‰ கைரயØ̇ 

தா‰ { அ…தண¯கÓ‡ø}  ஏராளமான பÜ©கÓட‰ பல 

ேவ̈வØகைள¶ ெச̂தா‰ பகீரத‰. 
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 பா‚சால நா„±̇ உ»பலாவன́ எ‰ற கானக»தி̇, øசிக 

øல»ைத¶ ேச¯…த வØ̨வாமி»திர¯ தன½ மகÃட‰ ேச¯…½ 

ேவ̈வØகைள¶ ெச̂தா¯. அ·ø மனŒத ச‡தி‡ø மæறிய 

வØ̨வாமி»திரÜ‰ நிைன×¶சி‰ன»ைத‡ க”ட ஜமத‡னŒயØ‰ 

மக‰ ராம‰ {பர©ராம‰}, தன½ வ́சாவளŒயØ‰ Åகைழ உைர»தா¯ 

எ‰Ï ெசா̇கிறா¯க̈. கா́யக»தி̇, øசிகÜ‰ மக‰ 

{ வØ©வாமி»திர¯}  இ…திரÃட‰ ேச¯…½ ேசாம¶சா̆ைற¿ 

ெபÌமட‡காக‡ ø±»தா¯. பØறø தன½ fl»திÜய வைகைய‡ 

ைகவØ„ட அவ¯ {வØ©வாமி»திர│}, "நா‰ ஓ│ அ…தண‰" எ‰Ï 

ெசா̇ல ஆர́பØ»தா¯. 

 

              
 

 
பØரயாைக_அலகாபா» 

உ»திரபØரேதச́ 

 

 ஓ வ łரேன { Êதி̋±ரா} , அ…த இட»தி̇ தா‰ உலக»தா̇ 

ெகா”டாட¿ப³́ க·ைக ம̆Ḯ யÈைனயØ‰ ச·கம́ 

இÌ‡கிற½. ÅனŒதமான½́, பாவ·கைள அழி¿ப½மான அ»தł¯»த́ 

ÈனŒவ¯களா̇ மதி‡க¿ப³கிற½. பØரயாைக எ‰Ï 

அைழ‡க¿படலாயØ̆Ï. ஓ ம‰ன¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன, 

இ…த» திைசயØ̇ தா‰ { கிழ‡ø}  அக̨தியÜ‰ அ̆Åதமான 
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ஆசிரமÈ́, பல ÈனŒவ¯க̈ வசி‡ǿ தாபச́ எ‰ற கானகÈ́ 

இÌ‡கி‰றன. அ·ேக கால‚சர மைலகளŒ̇ ஹிர”யவØ…த́ எ‰ற 

ெபÌ́ தł¯»த́ இÌ‡கிற½. அ·ேக இÌ‡ǿ மைலகளŒ̇ சிற…த 

அக̨திய மைல அழகான½́, ÅனŒதமான½́, ம·களகரமான½மாக 

இÌ‡கிற½. 

 

அைன»½¿ ெபாÌ„கÓ‡ǿ ஆ‰மாவாக 

இÌ‡ǿ ெபÌ…தக¿பேன { பØர́மேன}  

பழ·கால»தி̇ இ·ேக ேவ̈வØ 
ெச̂திÌ‡கிறா‰. ஓ பாரத‡ øல»தி‰ 

தைலவா { Êதி̋±ரா}  இத‰ 

காரணமாகேவ அ…த இட́ 

 

 ஓ øÌøல»தவேன, அ·ேக தா‰, பØÌø øல»தி̇ சிற¿Åமி‡க 

ராமÃ‡ø¿ {பர©ராமÃ‡ø¿} ÅனŒதமான மேக…திர́ 

எ‰றைழ‡க¿ப³́ மைலẾ இÌ‡கிற½. ஓ ø…தியØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா} , அ·ேக பழ·கால»தி̇ ெபÌ…தக¿ப‰ { பØர́மா}  

ேவ̈வØகைள நட»தியØÌ‡கிறா‰. ஓ Êதி̋±ரா, அ·ேகதா‰ 

ÅனŒதமான பாகீரதி ஒÌ தடாக»½‡ø̈ Àைழ…½, ÅனŒதமான ஆறாக, 

பல‰க̈ அளŒ‡ǿ பØர́மசரமாக ஆகிற½. பாவ·க̈ கÕவ¿ப„ட 

மனŒத¯களா̇ வசி‡க¿ப³́ அத‰ கைரைய¿ பா¯¿பதாேலேய 

ஒÌவ‰ பல‰கைள அைட…½ வØ³கிறா‰. அ…த» திைசயØ̇ 

{ கிழ‡கி̇} , ேகதார́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ உய│ ஆ‰ம 

மத·க┃‰ அ̆Åதமான ஆசிரம́ இÌ‡கிற½. அ½ { ேகதார́}  

ÅனŒதமான½ எ‰Ḯ, ம·களகரமான½ எ‰Ḯ உலக»தா̇ 

ெகா”டாட¿ப³கிற½. 

 

 நிஷாத│களŒ‰ ம‰ன‰ {நள‰} தன½ தாக»ைத» தணØ»½‡ 

ெகா”³ சிறி½ ேநர́ ஓ̂…திÌ…த½́, கனŒகÓ́, கிழ·øகÓ́, நł¯ 

நிைலகÓ́ நிைற…½ இÌ…த½́ கா”பத̆கினŒயதாக×́ இÌ‡ǿ 

ø”ேடாத́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ மைல அ·ேகதா‰ 

இÌ‡கிற½. அ·ேகதா‰ ½றவØகளா̇ அÌள¿ப„±Ì‡ǿ 

கா”பத̆கினŒய ேதவ வன́ இÌ‡கிற½. அ·ேக இÌ‡ǿ 

மைலயØ‰ உ¶சியØ̇தா‰ பாøகா ம̆Ḯ ந…தா நதிக̈ 

இÌ‡கி‰றன. ஓ ெபÌ́ பல́ வா̂…த ம‰னா { Êதி̋±ரா} , நா‰ 

கிழ‡ø» திைசயØ̇ இÌ‡ǿ அைன»½» தł¯»த·க̈ ம̆Ḯ 
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ÅனŒதமான இட·கைள¶ ெசா̇லிவØ„ேட‰. ம̆ற É‰Ï 

திைசகளŒÑ́ இÌ‡ǿ ÅனŒதமான தł¯»த·க̈, நதிக̈, மைலக̈, 

ம̆Ḯ ÅனŒதமான இட·கைள‡ øறி»½‡ ேக̈"  எ‰றா¯ 

ெதௗமிய¯. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ேதவ│கÓ‡ø È‡தி த…த தாமிரபரணØ! -  

வனப│வ́ பøதி 88 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ெத‰ திைசயØ̇ உ̈ள ÅனŒதமான இட·கைள‡ øறி»½ Êதி̋±ரÃ‡ø¶ ெசா̇Ñ́ 

ெதௗமிய│. 

 

 
 

 ெதௗமிய│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "ஓ பாரதா 

{ Êதி̋±ரா} , என½ அறி×‡ø எ„±ய வைர ெத̆கி̇ இÌ‡ǿ 

ÅனŒதமான தł¯»த·கைள‡ øறி»½ வØÜவாக உைர‡கிேற‰ ேக̈. 

அ»திைசயØ̇ ÅனŒதமான½́ ம·களகரமான½மான நł̄  நிைற…த 

ேகாதாவ┃ ஆÏ ஓ³கிற½. அத‰ இÌ மÌ·ǿ ½றவØக̈ 

வசி‡ǿ ேதா¿Åக̈ Grove{  = ேதா¿Å, வன·க̈ எ‰Ḯ 

ெகா̈ளலா́}  இÌ‡கி‰றன. அ…த» திைசயØ̇ பறைவகÓ́ 

மா‰கÓ́ நிைற…½, ½றவØகளŒ‰ ஆசிரம·கÓ́ நிைற…½ 

பாவ·கைளẾ பய»ைதẾ அக̆Ḯ ேவைண நதிẾ, பıமரதி 
நதிẾ ஓ³கி‰றன. 

 

 ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரா} , அ…த இட»தி̇ 

நிÌக‰ எ‰ற அரசÈனŒயØ‰ நதியான பேயா̋ணØ ஆÏ 

இÌ‡கிற½. அ…தண¯க̈ அ±‡க± வÌ́ அ…த ஆÏ நł¯ நிைற…½ 
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கா”பத̆ø இனŒயதாக இÌ‡கிற½. உய¯…த தவ¿பல‰கÓைடய 

சிற¿Åமி‡க மா│‡க”ேடய│, ம‰ன‰ நிÌகனŒ‰ øல»தி‰ 

Åகைழ‡ øறி»½¿ பா±யØÌ‡கிறா¯. பேயா̋ணØயØ̇ இÌ‡ǿ 

வராக́ எ‰ற அ̆Åதமான தł│»த»தி̇ ம‰ன‰ நிÌக‰ ெச̂த 

ேவ̈வØைய‡ øறி»½ மÜயாைதÊட‰ அவ¯ { மா¯‡க”ேடய¯}  

பா±யதாக நா́ ேக̈வØ¿ப„±Ì‡கிேறா́. அ…த ேவ̈வØயØ̇ 

இ…திர‰ தா‰ ெபÌமட‡காக‡ ø±»த ேசாம»தாÑ́, அ…தண¯க̈ 

தா·க̈ ெப̆ற பÜ©களாÑ́ ேபாைதÊ”±Ì…தா¯க̈. 

 

 (பா»திர»தி̇) எ³»½‡ெகா”ட, அ̇ல½ தைரயØ̇ 

ஓ±‡ெகா”±Ì‡ǿ அ̇ல½ கா̆றா̇ அ±»½¶ ெச̇ல¿ப³́ 

பேயா̋ணØயØ‰ நł¯, ஒÌ மனŒத‰ தா‰ சாǿ வைர ெச̂Ế 

பாவ·களŒ̇ இÌ…½ வØ³வØ‡கவ̇ல½. ெசா¯‡க»ைதவØட 

உய¯வான அ…த¿ ÅனŒதமான இட»தி̇, திÜ¬ல́ தா·øபவனா̇ 

{ சிவனா̇}  பைட»½ அளŒ‡க¿ப„ட அ…த இட»தி̇ மகாேதவனŒ‰ 

உÌவ»ைத‡ கா¹́ மனŒத‰ சிவேலாக»ைத அைடகிறா‰. 

½லா‡ேகாலி̇ {Scale = தரா©} ஒÌ Åற́ க·ைகையẾ அைன»½ 

நதிகளŒ‰ நłைரẾ ைவ»½, மÏÅற́ பேயா̋ணØயØ‰ நłைர 

ைவ»தா̇, என½ கÌ»½¿ப± பேயா̋ணØ அைன»½» 

தł│»த·கைள வØட×́ பல‰களா̇ ேம‰ைமயானேத. 

 

 ஓ பாரதøல»தி̇ Èத‰ைமயானவேன { Êதி̋±ரா} , 

வÌண©ேராதச́ எ‰ற மைலயØ̇ கனŒகÓ́ கிழ·øகÓ́ 

நிைற…த½́, ேவ̈வØ ேமைடைய‡ ெகா”ட½மான ÅனŒதமான 

ம·களகரமான மாடர வன́ இÌ‡கிற½. பØறø, ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா}  பØரேவணØயØ‰ வட‡ேக க”வÜ‰ ஆசிரமÈ́, 

½றவØக̈ பயணØ‡ǿ பல வன·கÓ́ இÌ‡கி‰றன. ஓ øழ…தா̂ 

{ Êதி̋±ரா} ,¬│¿பாரக́ எ‰ற தł│»ததி̇ சிற¿Å மி‡க 

ஜமத‡னŒயØ‰ இர”³ ேவ̈வØ ேமைடகளான பாஷாண́, 

Åன̨ச…திைர எ‰ற தł│»த·க̈ இÌ‡கி‰றன. ஓ பாரதா, ஓ 

ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , அ…த¿ பøதியØ̇ ½றவØக̈ அ±‡க± 

ெச̇Ñ́ அேசாக́ எ‰ற தł│»த́ இÌ‡கிற½. ேமÑ́, ஓ 

Êதி̋±ரா, பா”±ய│களŒ‰ நா„±̇ அக̨திய́, வÌண́ எ‰ற 

தł│»த·க̈ இÌ‡கி‰றன. ஓ மனŒத¯களŒ̇ காைளேய { Êதி̋±ரா} , 

அ·ேக பா”டவ¯கÓ‡ø { பா”±ய¯கÓ‡ø எ‰Ï நிைன‡கிேற‰. 

ஆனா̇ ஆ·கில»தி̇ Pandavas எ‰ேற இÌ‡கிற½) ம»தியØ̇ 
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øம┃க̈ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தł│»த́ இÌ‡கிற½. ஓ 

ø…தியØ‰ மகேன {Êதி̋±ரா}, நா‰ இ¿ேபா½ தாமிரபரணØைய‡ 

øறி»½ வØள‡øகிேற‰ ேக̈. 

 

 È‡தியØ‰ மæதிÌ…த வØÌ¿ப»தா̇ உ…த¿ப„³, ேதவ¯க̈ 

அ…த ஆசிரம»தி̇ ேநா‰Åக̈ ேநா̆றன¯. É‰Ï உலக·களா̇ 

ெகா”டாட¿ப³́, ÅனŒதமான 

ம·களகரமான, ச‡திÊைடய 

அபÜமிதமான øளŒ¯…த நłÌைடய 

ேகாக│ண́ எ‰ற தடாக́ 

அ¿பøதியØ̇ இÌ‡கிற½. அ©»த 

ஆ‰மா ெகா”ட மனŒத¯க̈ அ…த» 

தடாக»ைத அைடவ½ மிø…த 

சிரமமான½. அ…த» தł¯»த»½‡ø 

அÌகி̇ அக̨தியÌைடய சடீ┃‰ 

ÅனŒதமான ஆசிரமÈ́, ேதவசப́ 

எ‰ற மைலẾ, நிைறய மர·கÓ́, 

Å̆கÓ́, கனŒகÓ́, கிழ·øகÓ́ 

இÌ‡கி‰றன. அ·ேக ெபÌ́ பலைன 

அளŒ‡க‡œ±ய ர»தின·க̈ நிைற…த 

ைவµ┃ய́ எ‰ற மைலẾ இÌ‡கிற½. கனŒகÓ́, கிழ·øகÓ́, 

நłÌ́ நிைற…திÌ‡ǿ அ…த மைலயØ̇*அக̨திய┃‰ ஆசிரம́ 

இÌ‡கிற½. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா, நா‰ இ¿ேபா½ ¬ரா̋±ர 

{ெசௗரா̋±ர} நா„±̇ இÌ‡ǿ ÅனŒதமான இட·க̈, ஆசிரம·க̈, 

ஆÏக̈ ம̆Ḯ தடாக·கைள¶ ெசா̇ல¿ ேபாகிேற‰. ஓ 

Êதி̋±ரா, அ·ேக இÌ‡ǿ கட̆கைரயØ̇ சமேசா»ேபதÈ́, 

ேதவ¯களா̇ மதி‡க¿ப³́ தł│»தமான பØராபசÈ́ இÌ‡கி‰றன 

எ‰Ï அ…தண¯க̈ ெசா̇கிறா¯க̈. அ¸வØட»தி̇ தவசிக̈ 

அ±‡க± ெச̇Ñ́ பØ”டாரக́ எ‰ற தł│»த́ இÌ‡கிற½. அ½ 

ெபÌ́ பலைன‡ ெகா³‡கவ̇ல½. 

 

 அ¿பøதியØ̇ வØைரவான ெவ̆றி‡ø வழிவø‡ǿ 

பல́வா̂…த மைலயான உ•ஜய…த́ இÌ‡கிற½. 

Å»திœ¯ைமÊ̈ள ேதவ ÈனŒவரான நாரத¯ அைத மதி»½¿ 

 
ெபாதிைக மைலயØ̇ 

அக»திய¯ 
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பழைமயான ©ேலாக»ைத உைர»திÌ‡கிறா¯. ஓ Êதி̋±ரா! அைத 

நł ேக„க ேவ”³́. ¬ரா̋±ர»தி̇, பறைவகÓ́ வØல·øகÓ́ 

அதிகமாக இÌ‡ǿ ÅனŒதமான உ•ஜய…த மைலயØ̇ 

தவ¶சட·øகைள¶ ெச̂வதா̇, ஒÌ மனŒத‰ ெசா¯‡க»தி̇ 

மதி‡க¿ப³கிறா‰. உÌவ́ ெகா”³ வ…திÌ‡ǿ 

பழைமயானவனான { ஆதியானவனான}  ம½ைவ‡ ெகா‰றவ‰ 

{ ம½¬தனனான கிÌ̋ண‰}  வசி‡ǿ ெபÌ́ பலைனẾ, நிைல»த 

அற»ைதẾ ெகா³‡கவ̇ல ½வாராவதி {½வாரைக} அ·ேகதா‰ 

இÌ‡கிற½. 

 

 ேவத·கைள அறி…த அ…தண¯கÓ́, ஆ‰மாவØ‰ த»½வ»ைத 

அறி…த மனŒத¯கÓ́, சிற¿Åமி‡க‡ கிÌ̋ணேன நிைல»த அற́ 

எ‰Ï ெசா̇கி‰றன¯. ©»தமானவ̆றி̇ அதிக¶ ©»தமான, 

ேந¯ைமயானவ̆றி̇ அதிக ேந¯ைமயான, ம·களகரமானவ̆றி̇ 

அதிக ம·களமானவ‰ ேகாவØ…தேன {கிÌ̋ணேன}. தாமைர 

இத̊கைள¿ ேபா‰ற க”கைள உைடய அ…த» ேதவ¯கÓ‡ø» 

ேதவேன { கிÌ̋ணேன}  நி»தியமானவ‰. ©»தமான 

ஆ‰மாவாக×́, ெசய̇ப³́ வா̊‡ைக த»½வமாக×́, 

தைலைமயான பØர́மனாக×́ இÌ‡ǿ அவேன அைனவÌ‡ǿ 

தைலவனாவா‰. Å»தி‡ெக„டாத ஆ‰மா ெகா”ட ஹÜயான அ…த 

ம½ைவ‡ ெகா‰றவ‰ { கிÌ̋ண‰}  அ·ø வசி‡கிறா‰. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * *  

*அக̨திய┃‰ ஆசிரம́ இÌ‡கிற½. ந‰றி -தினமணØ நாளŒத̊ 

அக»திய¯ மைல: ெபாதிைக ©̆Ïலா ெச̇ேவா́ வா·க..! 

 
 அக»திய¯ வா̊…½ வÌ́, ெத‰ற̇ தவ̊…ேதா³́ ெபாதிைக மைலைய, 

அக»திய¯ மைல எ‰Ḯ அைழ‡கி‰றன¯. 
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 தமி̊ இல‡கண́, சி»த மÌ»½வ́, ேசாதிட́ ஆகியவ̆ைற¿ பைட»½, 

சி»த¯கÓ‡ெக̇லா́, தைலயாய சி»தராக வØள·ǿ தமி̊ ÈனŒவ¯ அக»தியைர, 

இைறவனாகேவ சி»த¯ வழிபா„±̇ ஈ³ப³பவ¯க̈ வண·கி வÌகி‰றன¯ எ‰றா̇ 

அ½ மிைகயாகா½. வழிபா³ எ‰ப½ ந́பØ‡ைகẾ, உளவØய̇Ç¯வமான 

உண¯×மாǿ. 

 

 அ½ ேபாலேவ சி»த¯ வழிபா³́. ஆ́, சி»த¯கைள யாராவ½ க”³̈ளா¯களா 

எ‰றா̇ அைத வØவÜ‡க È±யா½. அ½ உள¿Ç¯வமான உண¯ேவ. 

 

 அக»திய¯ வாṌ இ¿ ெபாதிைக மைலயØ̇ கட̇ம„ட»திலிÌ…½ ©மா¯ 6,132 

அ± உயர»திÑ̈ள அக»தியைர தÜசி‡க¶ ெச̇வைத ÅனŒத பயண́ எ‰Ḯ சாகச 

பயண́ எ‰Ḯ œறலா́. 

 

 ஆÇ¯வ Éலிைகக̈, மனைத‡ கவÌ́ அÌவØக̈, சி̆ேறாைடக̈, ஆÏக̈, 

எ·ø காணØÃ́ இய̆ைக‡ ெகாைடயான ப©ைமயான அட¯…த மர·க̈ நிைற…த 

கா³க̈, ப©ைமயான Å̇ெவளŒக̈ ஆகியவ̆ைற» த‰னக»ேத ெகா”³̈ள இ¿ 

ெபாதிைக மைல இய̆ைக நம‡ø அளŒ»த ெகாைட எ‰Ïதா‰ ெசா̇ல ேவ”³́. 

 

 
 

 இ…த அட¯…த கா„±̇ சிÏ அ„ைட Èத̇ மா‰, மிளா, கா„ெடÌைம, கர±, 

சிÏ»ைத, Åலி, யாைன, ெச…நா̂, பா́Å, உ³́Å ம̆Ḯ கா³களŒ̇ உ̈ள ஊ¯வன, 

பற¿பன உ̈ளŒ„ட அைன»½ வனவா̊ உயØÜன·கÓ́ உ̈ளன (அ¶ச́ ெகா̈ள 

ேவ”டா́, அக»திய¯ ½ைண இÌ‡கிறா¯). 

 

 தமி̊ ÈனŒவைர» தÜசி‡க ேகரள» தைலநகரான திÌவன…தÅர́ பØ.±.பØ. 
நகÜÑ̈ள வனவØல·ø‡ கா¿பாள¯ அÑவலக»தி̇  அÃமதி ெப̆Ï, அவ¯கள½ 

தகவலி‰ ேபÜ̇ ேபாண‡கா„±Ñ̈ள வன» ½ைற ேசாதைன ைமய»தி̇ பண́ 

ெசÑ»தி, அÃமதி¶ சீ„³ ெப̆Ï, அ·கிÌ…½ வாகன́ Èல́ ©மா¯ 10  கி.மæ. 
ெதாைல× ெச‰Ï, ேபாண‡கா³ பØ‡ெக„ ̨ேடச‰ எ‰ற இட»திலிÌ…½, வன» 

½ைறயØன¯ நம‡ø ஏ̆பா³ ெச̂½̈ள வழிகா„±Êட‰ É‰Ï நா̈ ெபாதிைக மைல 

பயண́ ெதாட·øகிற½. 
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 ேபாண‡கா³ பØ‡ெக„ ̨ேடசனŒலிÌ…½ நட‡க» ெதாட·கிய அைர மணØ ேநர 

பயண»தி̇  Èதலி̇ அைடவ½, ÈÕ Èத̇ கட×ளான வØநாயக¯ ேகாவØைல. அ·ø 

அவைர வண·கி, அவர½ ½ைணÊட‰ (வழியØ̇ யாைனகளா̇ நம‡ø இைடËÏ 

ஏ̆படாம̇ இÌ‡ø ேவ”³ெம‰றாÑ́ சÜ, நா́ எ…த¶ ெசயைல» ெதாட·கினாÑ́ 

வØநாயகைர வழிப„³»தா‰ ெதாட·øேவா́ எ‰ற நிைலயØ̇ எ³»½ ெகா̈ளலா́) 

நைட¿பயண́ மæ”³́ ெதாட·øகிற½. அ·கிÌ…½ ©மா¯ ஒÌ மணØ ேநர பயண»தி̇  

கரமைனயாÏ எ‰ற பøதிைய அைடகிேறா́. இ·கிÌ…½தா‰ அட¯…த வன¿பøதி 
ெதாட·øகிற½. ஒÌவ¯பØ‰ ஒÌவராக நட…½ ெச̇ல ேவ”³́. சில இட·களŒ̇ 

ெகா‚ச́ அகலமான பாைதẾ உ”³. 

 

 இ¸வாÏ மைல ஏ̆ற́, இற‡க́, சி̆றாÏ, அÌவØக̈, Å̇ெவளŒ, அட¯…த 

வன́ ஆகிய வழிகளŒ̇ நட…½, ©மா¯ 6 மணØ ேநர பயண»தி̇  (ந‰றாக 

நைட¿பழ‡க́ உ̈ளவ¯கÓ‡ø ஒÌ மணØ ேநர́ ஆகலா́) அதிÌமைல எ̨ேட„ 

எ‰ற இட»ைத அைடகிேறா́. அ·ø ேகரள வன» ½ைறயØன¯ ப‡த¯க̈ 

த·øவத̆காக‡ க„±Ê̈ள அதிÌமைல ேக́¿ ெஷ„±̇ Èத̇ நா̈ இர× 

த·øகிேறா́. 

 

 øÏÈனŒவÜ‰ வழிபா„³‡ø‡ ெகா”³ ெச̇Ñ́ Çைஜ¿ ெபாÌ̈கைள 

எ³»½‡ ெகா”³, அதிÌமைலயØ̇ காவ̇ ெத̂வமாக உ̈ள ெத̂வ»ைத 

(கÌ¿பசாமி எ‰Ïó́ , வனேதவைத எ‰Ḯ œÏகி‰றன¯) வண·கிவØ„³ 

நைட¿பயண́ ெதாட·øகிற½. 

 

 ©மா¯ 1 மணØ ேநர நைட¿பயண»தி̇ மிக×́ அட¯»தியான வன¿ பøதிைய‡ 

கட…½ (இ¿ பøதி ÈÕவ½́ யாைனக̈ வா̊வØடமாǿ) ெபாதிைக மைலயØ‰ 

அ±வார»ைத அைடகிேறா́. அ·ø சிறி½ ேநர́ ஓ̂×, அ·ø̈ள ெத‰ ெபாதிைக 

மானசேராவÜ̇ சிÏ øளŒயைல È±»½வØ„³ (இ½ È̆றிÑ́ Éலிைக நłைர‡ 

ெகா”ட½) மæ”³́ நைட¿பயண́ ெதாட·øகிற½. 15 நிமிட நைட¿பயண»தி̇  

தமிழக வன¿ பøதி எ̇ைலயான ச·ø È»திைர எ‰ற இட»ைத அைடகிேறா́. 

 

 இ½ கட̇ம„ட»திலிÌ…½ ©மா¯ 4,000 அ± உயர́ ெகா”ட½.(இ¿ பøதி ச·ø 

ேபா‰ற அைம¿ைப உைடயதா̇ இ¿ெபய¯ வ…½̈ள½ எ‰கி‰றன¯) ேகரள»தின¯ இ¿ 

பøதிைய ெபா·காைல¿பாைற எ‰Ï œÏகி‰றன¯. (இ¿ பøதியØ̇ உ̈ள பாைறகளŒ̇ 

நம½ வ ł³களŒ̇ உ̈ள மா× அைர‡ǿ ஆ„³‡க̇ øழி ேபா‰Ï உ̈ள½. இதி̇ 

சி»த¯க̈ Éலிைகக̈ அைர‡க பய‰ப³»½கி‰றன¯ எ‰ற ெசவØவழி¶ ெச̂திẾ 
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உ̈ள½) ேகரள»தவ¯க̈ இ·ø வ…½ ெபா·கலி„³, அக»தியைர வழிப³வதா̇ இ…த 

இட́ ெபா·காைல¿பாைற எ‰றைழ‡க¿ப³கிற½. 

 

 இ¶ ச·ø È»திைர பøதியØ‰ ம̆ெறாÌ ப̈ள»தா‡கி̇ நம½ வ̆றாத 

ஜłவநதியா́, ெபாÌைந எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ தாமிரவÌணØ உ̆ப»தி இடமான 

Ç·øள́ ©ைன உ̈ள½. 

 

 இ…த ச·ø È»திைர பøதியØலிÌ…½தா‰ ெபாதிைக மைலைய ேநா‡கிய 

மிக×́ ெச·ø»தான பாைத ெதாட·øகிற½. இ¿ பாைதயØ̇ ெபÌ́ பøதி 
பாைறகளாகேவ காண¿ப³கிற½. இ¶ சிகர»தி‰ பாதி உயர́ வைர, இட½ Åற»தி‰ 

மர·க̈ நிைற…த மைழநł̄  வழிẾ சா̂வான பøதி வழிேய ஏறி ெச‰Ï, பØ‰ 

வழி»தட·க̈ அ̆ற பாைறக̈ வழிேய ½‰ப»ைத¿ ெபாÌ̈ப³»தா½, காÑ́, ைகẾ 

ஊ‰றி ேம̇ É¶©, கீ̊ É¶© வா·கி, நா‡ø வற”³, பØ‰ ெச·ø»தான பøதியØ̇ 

கயØÏ ம̆Ḯ இÌ́Å‡ கயØÏ (ேரா¿) பØ±»½ கவன»½ட‰ ஏறி¶ ெச‰றா̇ 

கட̇ம„ட»திலிÌ…½ ©மா¯ 6,132 அ± உயரÈைடய ெபாதிைக மைல சிகர»ைத 

அைடயலா́. 

 

 (©மா¯ 2,000 அ± உயர́ ெகா”ட இ¶ ெச·ø»தான பøதிைய நா́ கட…½ 

ெச̇Ñ́ேபா½ நம½ உடலி̇ உ̈ள அைன»½ அவய·கÓ́ ேவைல ெச̂Ế, 

இ¿ப± ஒÌ பயண́ நம‡ø» ேதைவதானா எ‰Ïœட சிலÌ‡ø எ”ண́ ஏ̆படலா́.) 

அ·ø ø„ைடயான மர·கைள‡ ெகா”ட சிÏ ேசாைலயØ̇ øÏ ÈனŒவ¯ 

அக»தியÜ‰ ஏகா…த சிைலைய» தÜசி‡ǿேபா½, அ…த எ”ண·க̈ எ̇லா́ மற…½, 

இ…த» தÜசன»½‡ø»தா‰ நா́ இ¿பØறவØ எ³»ேதாேமா எ‰ற நிைல நம‡ø ஏ̆ப³́. 

அ…த உண¯வØ̇ ந́மி̇ எ»தைன ஆன…த́, எ»தைன உ̈ள¿ ÇÜ¿Å, வ¯ணØ‡க 

வா¯»ைதகேள இ̇ைல. க”களŒ̇ ஆன…த நł̄  ம̇கி ந́ைம நா́ மற‡ǿ பரவச 

நிைலைய எ‰னெவ‰Ï ெசா̇வ½! 

 

 இ…த உ¶சி¿ பøதியØ̇ தி²¯, தி²ெரன சீேதா̋ண நிைல மாḮ, சில 

ேநர·களŒ̇ தி²ெரன ெவயØ̇ ஏ̆ப³́, சில ேநர́ உடைல ந³·க¶ ெச̂Ế பல»த 

øளŒ¯ கா̆Ḯ, சில ேநர́ மைழẾ, சாரÑ́ ஏ̆ப³́. 

ேமÑ́ É³பனŒÊட‰ பல»த கா̆Ï வ ł©́ ேநர·களŒ̇ கவனமாக இÌ‡க ேவ”±ய½ 

மிகமிக அவசிய́. அ¿ேபா½ அÌகி̇  இÌ¿பவ¯ யா¯ எ‰Ï பக̇ ெபாÕதி̇ œட சில 

ேநர·களŒ̇ ெதÜயா½. 

 

 இ¿ப± ஆன…த அÃபவ»½ட‰, ெகா”³ ெச‰ற Çைஜ¿ ெபாÌ̈களா̇, øÏ 

ÈனŒவÌ‡ø அபØேஷக, ஆராதைன ெச̂½, œ„³ வழிபா³ நைடெபḮ. வழிபா„±‰ 

நிைறவØ̇ அைனவர½ ேவ”³தÑ́, மæ”³́ எ·கÓ‡ø இ…த» தÜசன வா̂¿ைப» 

தாÌ·க̈ எ‰பதாக»தா‰ இÌ‡ǿ. 

 

 ெதாட¯…½ மிக×́ கவனமாக கீேழ இற·க» ெதாட·கி, É‰Ï மணØ ேநர¿ 

பயண»தி̇  மæ”³́ அதிÌமைல ேக́¿ ெஷ„ைட அைட…½ அ·ø உணவÌ…தி 
வØ„³, சிறி½ ேநர́ ஓ̂×‡ø¿ பØ‰ இர× 7 மணØ‡ø œ„³¿ பØரா¯»தைன 

நைடெபḮ. அத‰ பØ‰ இர× ெபாÕைத அ·ø கழி»½வØ„³, É‰றா́ நா̈ 

காைலயØ̇ அதிÌமைல காவ̇ ெத̂வ»ைதẾ, ெபாதிைக சிகர»ைதẾ 
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வண·கிவØ„³ பயண́ ெதாட·கி, ©மா¯ 5 மணØ ேநர நைட¿பயண»½‡ø பØ‰ 

ேபாண‡கா³ பØ‡ெக„ ̨ேடஷனŒ̇ பயண́ நிைற× ெபÏகிற½. 

 

 இ…த É‰Ï நா̈ பயண»தி‰ேபா½ ©»தமான கா̆Ï, Éலிைக கல…த நł¯, 

ெச̇ேபா‰ ெதா…தர× இ̇லாத ெவளŒ உலக» ெதாட¯பØ‰ைம, பா¯‡ǿ இட·க̈ 

எ̇லா́ மனைத‡ கவÌ́ ப©ைம ெவளŒ ஆகியவ̆றா̇ நம½ உடÑ́, உ̈ளÈ́ 

Å»½ண¯× ெப̆ற½ எ‰றா̇ அ½ மிைகயாக½. 

 

 இ…த¿ பயண»தி‰ேபா½ கா„³ மிÌக·களŒ‰ ெதா…தர× ஏ̆படாம̇ 

இÌ‡க×́, பயண‡ கைள¿Å ெதÜயாம̇ இÌ‡க×́ அைனவÌ́ "ǿப ÈனŒ‡ø 

அேராகரா, øÏÈனŒ‡ø அேராகரா'  எ‰Ï உ¶சÜ»தவாேற ெச‰Ï வÌவ¯. 

ெபாதிைக மைல¿ பயண அÃபவ»ைத வா¯»ைதகளா̇ வØவÜ‡க È±யா½. ெச‰Ï 

வ…தா̇ ம„³ேம உண¯×¿Ç¯வமாக அறிய È±Ế. 

 

 இ…த¿ பயண»தி̇ வØரதமிÌ…½ ெச‰Ï வ…தா̇ அக»திய¯ அÌைள¿ 

ெபறலா́. ஜாதி,மத·கÓ‡ø அ¿பா̆ப„³ வØரதமிÌ…½ ெச‰Ï வÌ́ இ¿ெபாதிைக 

மைல யா»திைரயØ̇, அக»திய ெபÌமா‰ ப‡த¯கÓ‡ø, ஓளŒ வ±வØ̇ அ¸வ¿ேபா½ 

கா„சி அÌ̈வைதẾ அறியÈ±கிற½. 

 

 தமி̊ ÈனŒவைர» தÜசி‡க ஆ”³ேதாḮ ஜனவÜ 15 Èத̇ சிவரா»தÜ வைர 

ேகரள»தவ¯க̈ தினÈ́ øÕவாக (நா̈ ஒ‰Ï ©மா¯ 200  ேப¯) ெச‰Ï வÌகி‰றன¯. 

தமிழக»ைத¶ ேச¯…தவ¯க̈ ஏ¿ர̇ மாத́ Èத̇ ெச‰Ï வÌகி‰றன¯. வன»தி̇  

அதிக மைழ உ̈ள ேநர·களŒ̇ பா½கா¿Å கÌதி ப‡த¯கைள வன»½‡ø̈ ெச̇ல 

அÃமதி¿பதி̇ ைல. 

 

 தமி̊ ÈனŒவைர» தÜசி‡க ேகரள வன» ½ைற ெச̂½̈ள ஏ̆பா³ ம̆Ḯ 

நடவ±‡ைகைய ேகரள அரைசẾ, ேகரள வன» ½ைறையẾ தமிழ¯க̈ அைனவÌ́ 

க”±¿பாக¿ பாரா„ட ேவ”³́. øறி¿பாக ப‡த¯கைள வன»½‡ø̈ அைழ»½¶ 

ெச̇ல வழிகா„±ைய ஏ̆ப³»திÊ̈ளைத‡ øறி¿பØடலா́. 

 

 வன»தி̇  ஆ·கா·ேக ø¿ைபக̈ ேபாட, œைடக̈ ைவ»½ அவ̆ைற 

அ¸வ¿ேபா½ எÜ¿ப½, È̆றிÑ́ வØல·øக̈ நடமா„டÈ̈ள பøதியØ̇ ப‡த¯க̈ 

பா½கா¿Åட‰ த·க×́, அ·ø øளŒயலைற ம̆Ḯ கழி¿பைறக̈ ஏ̆ப³»தி அவ̆ைற 

©»தமாக¿ பராமÜ¿ப½ உ̈ளŒ„ட ெசய̇கைள பாரா„டாம̇ இÌ‡க È±யா½. இைத» 

தமிழக வன» ½ைறயØன¯ பØ‰ப̆Ïவா¯களா? 

 

 தமி̊ ÈனŒவைர தÜசி‡க, தமிழக́ அÃமதி‡க ேவ”³́: ெபாதிைக மைல 

உ¶சியØ̇ திÌெந̇ேவலி மாவ„ட́ பாபநாச́ ெபாதிைக அ±ைய¶ ேச¯…த 

எ́.எ̨.©…தர́பØ̈ைள எ‰பவ¯தா‰ Èத‰ Èதலி̇  1970- ̇ அக»திய¯ சிைலைய 

நிÏவØÊ̈ளா¯ (த̆ேபா½ உ̈ள½ É‰றாவ½ அக»திய¯ சிைல எ‰Ḯ. இ½ ேகரள 

அரசா̇ நிÏவ¿ப„ட½ எ‰Ḯ œÏகி‰றன¯). அ½Èத̇ அவர½ ø³́ப»தினÌ́, 

பாபாநாச́, வØ‡கிரமசி·கÅர́, அ́பாசÈ»திர́, திÌ¶ெச…¾¯ ம̆Ḯ தமிழக»தி‰ 

பல பøதிகைள¶ ேச¯…தவ¯க̈ தமிழக வன» ½ைற ம̆Ḯ ேகரள வன» ½ைற 

அÃமதி ெப̆Ï காைரயாÏ அைணயØலிÌ…½ படகி̇ அ‡கைர‡ø¶ ெச‰Ï ½ல‡க¯ 
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ெமா„ைட, உ̈ளாÏ, சி̆றாÏ, க‰னŒக„± வன»½ைற ஓ̂× வØ³தி, ேபயாÏ, 

கா„டாÏ, ச·øÈ»திைர வழியாக ெபாதிைக மைல‡ø¶ ெச‰Ï வ…தன¯. 

 

 1998- ́ ஆ”³ தமிழக வன» ½ைற ெபாதிைக மைல ெச̇ல அÃமதி மÏ»½ 

வØ„ட½. பØ‰ ெபாதிைக மைல ÅனŒத யா»திைர‡ øÕவØன¯ ம̆Ḯ ப‡த¯களŒ‰ 

Èய̆சியா̇, வன» ½ைற சில க„³¿பா³கÓட‰ மæ”³́ 1999- ̇ ெபாதிைக மைல 

ெச̇ல அÃமதி வழ·கிய½. 

 

 இ…நிைலயØ̇, 2009- ̇ தமிழக வன» ½ைற தமிழக́ வழியாக ெபாதிைக 

மைல‡ø¶ ெச̇ல அÃமதி மÏ»த½ட‰, ேகரள́ வழியாக ெச̇ல அறி×Ï»திய½. 

த̆ேபா½ தமிழக ப‡த¯க̈ ேகரள́ வழியாக¶ ெச‰Ï வÌகி‰றன¯. இதனா̇ 

ப‡த¯கÓ‡ø œ³த̇ வழி¿ பயண́ ம̆Ḯ பயண¶ ெசல× ஏ̆ப³கிற½. 
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ேம̆ø திைசயØ‰ Å”ணØய இட·க̈!! -  

வனப│வ́ பøதி 89 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ேம̆ø திைசயØ̇ உ̈ள ÅனŒதமான இட·கைள‡ øறி»½ Êதி̋±ரÃ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ ெதௗமிய│. 

 

 
 

 ெதௗமிய│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "இ¿ேபா½ ேம̆ø 

திைசயØ̇ இÌ‡ǿ ஆன¯»த¯களŒ‰ நா„±̇ {அவ…தி நா„±̇} 

இÌ‡ǿ பல‰கைள» தர‡œ±ய இட·கைள வØவÜ‡க¿ 

ேபாகிேற‰. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ·ø, பØரய·ø மர·கÓ́ 

{ கா„³‡øமி̊ மர·கÓ́} , மாமர·கÓ́ நிைற…½ பÌமனான 

வ‚சி மர·களா̇ { Cane = பØர́Å}  வÜைசயாக மாைல ேபா‰Ï 

அல·கÜ‡க¿ப„³ ேம̆ø Èகமாக ஓ³́ ÅனŒதமான நதியான 

ந│மைத ஓ³கிற½. ஓ øÌ øல»தவÜ̇ சிற…தவேன { Êதி̋±ரா} , 

அைன»½ தł¯»த·கÓ́, ÅனŒதமான இட·கÓ́, ஆÏகÓ́, 

கானக·கÓ́, É‰Ï உலக»திÑÈ̈ள மைலகளŒ̇ 

Èத‰ைமயான மைலகÓ́, ெபÌ…தக¿பÃட‰ { பØர́மÃட‰}  
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œ±ய ேதவ¯கÓ́, சி»த¯க̈, ÈனŒவ¯க̈, சாரண¯கÓ́ 

ந¯மைதயØ‰ ÅனŒதமான நłÜ̇ நłராட அ·ø அ±‡க± வÌகி‰றன¯. 

 

 வØ̨ரவ̨ ÈனŒவ┃‰ ÅனŒதமான ஆசிரமÈ́, மனŒத¯கைள 

வாகனமாக‡ ெகா”ட கÌÙல» தைலவனான øேபர‰ பØற…த 

இடÈ́ அ·ேக இÌ‡கிற½ எ‰Ï நா́ ேக̈வØ¿ப³கிேறா́. 

ப©ைமயான மர·கÓ́, கனŒகÓ́, மல¯கÓ́ எ¿ேபா½́ 

நிைற…திÌ‡ǿ மைலகளŒ̇ Èத‰ைமயான½́, ÅனŒதமான½́, 

ம·களகரமான½மான ைவµ┃ய¶ சிகர́ அ·ேக தா‰ இÌ‡கிற½. 

ஓ ÇமியØ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா}  அ…த மைலயØ‰ உ¶சியØ̇, 

ேதவ¯கÓ́, க…த¯வ¯கÓ́ ஓ̂…திÌ‡ǿ, È̆Ḯ மல¯…த 

தாமைரகளா̇ நிைற…திÌ‡ǿ ÅனŒதமான øள́ ஒ‰Ï 

இÌ‡கிற½. ஓ பல́ெபாÌ…திய ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , ெத̂வ łக 

ÈனŒவ¯க̈ அ±‡க± வ…½ ெச̇Ñ́ ெசா¯‡க»ைத¿ ேபால 

இÌ‡ǿ அ…த¿ ÅனŒதமான மைலயØ̇ பல அ̆Åத·கைள‡ 

காணலா́. 

 

 ஓ எதிÜ நகர·கைள அட‡øபவேன { Êதி̋±ரா} , அ·ேக 

வØ̨வாமி»திர́ எ‰ற ஒÌ நதி ஓ³கிற½. பல ÅனŒதமான 

தł¯»த·கைள‡ ெகா”ட அ…நதி அேத ெபய¯ ெகா”ட அரச 

ÈனŒ‡ø¶ {வØ̨வாமி»திரÌ‡ø¶} ெசா…தமான½. அ…த ஆ̆றி‰ 

கைரயØ̇ தா‰ நøஷனŒ‰ மகனான யயாதி { ெசா¯‡க»தி̇ இÌ…½ 

வØÕ…தா‰}  அற́சா¯…தவ¯கÓ‡ø ம»தியØ̇ வØÕ…½ மæ”³́ 

ேந¯ைமயானவ¯கÓ‡ø¶ ெசா…தமான நி»தியமான உலக·கைள 

மæ”³́ அைட…தா‰. அ·ேக ந‰ø அறிய¿ப„ட Å”ணØய́ எ‰ற 

தடாகÈ́, ைமநாக́ எ‰ற மைலẾ, அளவ̆ற கனŒகÓ́ 

கிழ·øகÓ́ நிைற…த அசித́ எ‰ற மைலẾ இÌ‡கிற½. 

கflேசன┃‰ ÅனŒதமான ஆசிரம́ அ·øதா‰ இÌ‡கிற½. ஓ 

Êதி̋±ரா, அைன»½ நா„±Ñ́ Åக̊வா̂…த சியவன┃‰ 

ஆசிரமÈ́ அ·øதா‰ இÌ‡கிற½. ஓ பா”³வØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா}  அ…த இட»தி̇, ஓ ேம‰ைமயானவேன, மனŒத‰ க³́ 

தவ¶சட·ø·களŒ‰றி‡ œட (ஆ‰ம) ெவ̆றிைய அைடகிறா‰. 

 

 ஓ பல́ ெபாÌ…திய ம‰னா { Êதி̋±ரா} , பறைவகÓ́ 

மா‰கÓ́ வசி‡ǿ ஜ́Åமா│‡க́ எ‰ற பøதி அ·ø இÌ‡கிற½. 

ஓ Åல‰கைள‡ க„³¿ப³»தியவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவேன 
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{ Êதி̋±ரா} , ஆ‰மாைவ‡ க„³‡ø̈ ைவ»திÌ‡ǿ ½றவØக̈ 

வ…½ ெச̇Ñ́ இடமாக×́ அஃ½ இÌ‡கிற½. அத̆ø அ³»ததாக» 

½றவØக̈ எ¿ேபா½́ நிைற…திÌ‡ǿ ÅனŒதமான ேக½மாைல, 

ேமதிைய, க·கா½வார́, மÏபØற¿பாள¯க̈ { அ…தண¯க̈}  வசி‡ǿ 

ந‰ø அறிய¿ப„ட ைச…தவ வன́ ஆகியன இÌ‡கி‰றன. 

ைவகானச¯க̈, சி»த¯க̈ ம̆Ḯ ÈனŒவ¯கÓ‡ø¿ பØ±»தமான 

வசி¿பØடÈ́, ெபÌ…தக¿பÃ‡ø {பØர́மÃ‡ø} உ┃ய 

ெகா”டாட¿ப³́ øளÈமான Å̋கைர அ·øதா‰ இÌ‡கிற½. 

ஓ øÌ‡களŒ‰ தைலவா, அற́சா¯…த மனŒத¯களŒ̇ Èத̇வா 

{ Êதி̋±ரா} , பா½கா¿ைப அைடẾ வØÌ¿ப»தா̇ உ…த¿ப„ட 

பைட¿பாளŒ { பØர́ம‰} , "©»தமான ஆ‰மாைவ‡ ெகா”ட ஒÌ 

மனŒத‰ Å̋கைர‡ø‡ க̆பைனயØேலÃ́ ÅனŒத¿ பயண́ 

ேம̆ெகா”டாேனயானா̇, அவ‰ அைன»½¿ பாவ·களŒ̇ 

இÌ…½́ மæ”³, ெசா│‡க»தி̇ மகி̊¶சியாக இÌ¿பா‰" எ‰ற 

இ…த வÜகைள¿ Å̋கைரயØ̇ பா±னா‰. 
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வட‡ø திைசயØ‰ Å”ணØய இட·க̈!! -  

வனப│வ́ பøதி 90 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

வட‡ø திைசயØ̇ உ̈ள ÅனŒதமான இட·கைள‡ øறி»½ Êதி̋±ரÃ‡ø¶ 

ெசா̇Ñ́ ெதௗமிய│. 

 

 
 

 ெதௗமிய│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "ஓ ம‰ன¯களŒ̇ 

Åலிேய { Êதி̋±ரா} , இனŒ நா‰ வட‡ேக இÌ‡ǿ 

தł¯»த·கைளẾ, ÅனŒதமான இட·கைளẾ வØவÜ‡கிேற‰. ஓ 

ேம‰ைமயானவேன, நா‰ ெசா̇வைத‡ கவனமாக‡ ேக̈. ஓ 

வ łரேன, இ…த உைரைய‡ ேக„பவ‰ பயப‡திÊைடய மனைத 

அைடகிறா‰. அ½ ஒÌவÃ‡ø ந‰ைம‡கான வழிேகாÑகிற½. 

அ…த¿ பøதியØ̇தா‰ எளŒயவ¯கÓ́ அைடய‡œ±ய கைரக̈ 

ெகா”ட½́, தł¯»த·க̈ நிைற…த½மான, ெபÌ́ÅனŒத́ வா̂…த 

சர̨வதி நதி இÌ‡கிற½. ஓ பா”³வØ‰ மகேன, அ·øதா‰ 

ெபÌ́ பல‰கைளẾ, ெசழி¿ைபẾ ெகா³¿பைவயான, கடைல 

ேநா‡கி க„³‡க³·காம̇ பாẾ யÈைனẾ, பØலாflவதரண́ 

எ‰ற தł│»தÈ́ இÌ‡கி‰றன. 
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 சார̨வத ேவ̈வØைய¶ ெச̂Ế மÏபØற¿பாள¯க̈ 

{ அ…தண¯க̈}  ேவ̈வØயØ‰ È±வØ̇ அ·øதா‰ நłரா³வா¯க̈. ஓ 

பாவ·கள̆றவேன, அ·ேக ந‰ø அறிய¿ப„³, ெபÌ́ பல‰கைள‡ 

ெகா³‡ǿ ெத̂வ łக தł│»தமான அ‡னŒசிர̨ இÌ‡கிற½. ம‰ன‰ 

சகாேதவ‰ {Ú‚சயனŒ‰ மக‰}, அ·ேக ஒÌ சா́ய»ைத { அள× 

ேகா̇}  வ łசி எறி…½, அ…த¶ சா́ய́ எ¸வள× ¾ர́ ெச‰றேதா, 

அ¸வள× ¾ரÈ̈ள இட»தி̇ { சா́யாேflப́ எÃ́}  

ேவ̈வØைய¶ ெச̂தா‰. ஓ Êதி̋±ரா, இதனா̇தா‰ இ…திர‰ 

சகாேதவைன¿ ÅகṌ வÜகைள¿ பா±னா‰. "யÈைனயØ̇ 

சகாேதவ‰, அ…தண¯கÓ‡ø ÁறாயØர́ பÜ©கÓட‰ ேவ̈வØ 
ெநÌ¿ைப வண·கினா‰"  எ‰ற அ…த வÜகைள இ‰Ã́ இ…த 

உலகி̇ மÏபØற¿பாள¯களா̇ { அ…தண¯களா̇}  உைர‡க¿ப³கிற½. 

 

 அ·ேகதா‰, சிற¿பØமி‡க ம‰னனான ஏகாதிப»திய́ ெகா”ட 

பரத‰, È¿ப»ைத…½ { Á̆Ï நா̆ப»ெத„³ எ‰Ḯ 

ெசா̇ல¿ப³கிற½}  øதிைர ேவ̈வØகைள¶ ெச̂தா‰. ஓ øழ…தா̂, 

பழ·கால»தி‰ சரப·க│ மÏபØற¿பாள¯களŒ‰ { அ…தண¯களŒ‰}  

ÈÕ வØÌ¿ப·கைளẾ அ·ேகதா‰ ஈேட̆Ïவா¯. அ·ேகதா‰ 

ெபÌ́ பலைன» தர‡œ±ய ெகா”டாட¿ப³́ அவர½ ஆசிரம́ 

இÌ‡கிற½. ஓ பØÌைதயØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , ஓ ெபÌ́ ம‰னா, 

பழ·கால»தி̇ வாலகி̇ய│க̈ ேவ̈வØ நட»திய அ…த¿ பøதியØ̇ 

தா‰ ேதவ¯களா̇ வழிபட¿ப³́ சர̨வதி நதி ஓ³கிற½. ஓ 

Êதி̋±ரா, அ…த¿ பøதியØ̇ தா‰ ெபÌ́ பலைன‡ ெகா³‡கவ̇ல 

திÌ̋ட»வதி நதி ஓ³கிற½. 

 

 ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா} , நிய‡கிேராத│, 

பா‚சா̇ய│, தா̇பØயேகாஷ│, தா̇பØய│ ஆகிேயாÜ‰ ÅனŒதமான 

ஆசிரம·க̈ அ·ேக இÌ‡கி‰றன. அ̆Åதமான ேநா‰Åக̈ ேநா̆Ï, 

ெபÌ́ ச‡திÊட‰ É×லக·களாÑ́ ெகா”டாட¿ப³́ சிற¿Å 

மி‡க ஆன…தயசசி‰ ஆசிரமÈ́ அ·ேக இÌ‡கிற½. ஓ 

மனŒத¯களŒ‰ தைலவா, ேவத அறிவØ̇ ெசா̇ல¿ப„³̈ளவ¯கÓ́, 

ேவத·கைளẾ, ேவத¶சட·øகைளẾ அறி…த சிற¿Åமி‡க 

ஏதாவ¯ண́ { நிறÈ̈ள} , அவவ¯ண́ { நிறம̆ற}  எ‰ேபா¯ 

பல‰ெகா³‡ǿ ேவ̈வØகைள அ·ேக ெச̂½̈ளன¯. ஓ பாரத‡ 

øல»தி‰ தைலவா, பழ·கால»தி̇ வÌண‰, இ…திர‰ 

ஆகிேயாÌட‰ œ±ய ேதவ¯க̈ தவ¶சட·øகைள¿ பயØ‰ற 
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வØசாகËப́ அ·ேகதா‰ இÌ‡கிற½. ஆைகயா̇ அ…த இட́ 

ேம́ப„ட வைகயØ̇ ÅனŒதமானதாǿ. 

 

 ெபÜ½́ அÌள¿ப„ட ஜமத‡னŒ ெபÌÈனŒவ│ ேவ̈வØகைள¶ 

ெச̂த பலாசக́ அ·ேகதா‰ இÌ‡கிற½. È‡கியமான ஆÏக̈ 

அைன»½́, த·க̈ த·க̈ ©ய உÌைவ எ³»½ ÈனŒவ¯க̈ ¬ழ 

அ·ேக இÌ‡கி‰றன¯. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , அ…த உய¯…த 

ஆ‰மா ெகா”டவÜ‰ { ஜமத‡னŒயØ‰}  ½வ‡க»ைத‡ க”ட 

வØபவ© { அ‡னŒ ேதவ‰} , "சிற¿Åமி‡க ஜமத‡னŒ ேதவ¯கÓ‡காக 

ேவ̈வØ ெச̂½ ெகா”±Ì‡ǿேபா½ அவÜட́ வ…த ஆÏ, 

அ…தண¯கÓ‡ø» ேதைன» தானமாக‡ ெகா³»½ திÌ¿தி ெச̂த½"  

எ‰ற ©ேலாக»ைத¿ பா±னா‰. ஓ Êதி̋±ரா, க…த¯வ¯க̈, 

யfl¯க̈, ரா„சச¯க̈, அ¿சர̨க̈ ஆகிேயா¯ அ±‡க± வ…½ 

ேபாǿ இடÈ́, ேவட¯க̈ ம̆Ḯ கி‰னர¯களŒ‰ வசி¿பØடÈமான 

மைலகளŒ̇ Èத‰ைமயான அ…த மைலைய¿ பØள…½ வØைர…½ 

ெச̇Ñ́ க·ைக அ́மைலைய ெவ„³́ இடேம க·கா»½வார́ 

எ‰றைழ‡க¿ப³கிற½. 

 

 ஓ ம‰னா, பØர́ம ÈனŒவ¯க̈ அ±‡க± வ…½ ெச̇Ñ́ அ…த 

இட»ைத, கனகல»ைத¿ ேபா‰ற ÅனŒதமான தł¯»தெம‰Ï 

சன»øமார│ ெசா̇கிறா¯. அ·ேக ெபÌ́ ÈனŒவ¯க̈ வ…½ 

ெச̇Ñ́ இடÈ́ ÅÍரவ│க̈ பØற…த இடÈ́, பØÌø தவ́ 

பயØ‰ற இடÈ́மான ÅÌ எ‰ற மைல இÌ‡கிற½. ஒ ம‰னா, 

அத‰ காரணமாகேவ அ…த¿ ெபÌ́ சிகர́ பØÌø½·க́ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³கிற½. அ…த¶ சிகர»தி̆ø அÌகிேலேய ÅனŒதமான½́ 

அக‰ற½́, É‰Ï உலக·களŒÑ́ Åகழ¿ப„ட½மான பத┃ எ‰ற 

ஆசிரம́ இÌ‡கிற½. ஓ பரத‡ øல»தி‰ காைளேய, நிக̊கால́, 

கட…த கால́, எதி¯கால́ ஆகிய அைன»½மான நாராயண‰ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³́, நி»தியமானவÃ́, ஆ”ம‡களŒ̇ சிற…தவÃ́, 

அைன»½¶ சிற¿ÅகÓ́ ெகா”டவÃமான தைலவ‰ வØ̋¹வØ‰ 

ஆசிரமேம பத┃. அ…த¿ பதÜ‡ø அÌேக பாẾ க·ைகயØ‰ 

øளŒ¯…த ஊ̆Ï È‰ெபாÌ கால»தி̇ ெவ¿பமாக இÌ…த½. அத‰ 

கைரக̈ அைன»½́ த·க ம”ணா̇ வØÜ‡க¿ப„±Ì…த½. அ·ேக 

மிø…த பØரகாசமி‡க» ேதவ¯கÓ́, ெபÌ́ ந̆ேபÏ ெப̆ற 

ÈனŒவ¯கÓ́ ெத̂வ łகமான தைலவ‰ நாராயணைன அ¹கி 
எ¿ேபா½́ வழிப„³ வÌகிறா¯க̈. 
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 தł¯»த·க̈, ÅனŒதமான இட·க̈ ஆகிய அைன»ைதẾ 

ெகா”ட ÈÕ¿ பØரப‚சÈ́, தைலைம ஆ‰மாவான ெத̂வ łகமான 

நி»தியமான நாராயணனŒடேம வசி‡கி‰றன. அவேன தைலைமயான 

பØர́மா, அவேன தł¯»த́, அவேன தவ¿பய‰, அவேன 

Èத‰ைமயானவ‰, அவேன ேதவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயானவ‰. 

ேமÑ́ அவேன அைன»½ உயØ¯களŒ‰ ெபÌ́ தைலவÃ́ 

ஆவா‰. அவ‰ நி»தியமானவ‰, ெபÌ́ பைட¿பாளŒ அவேன, 

அவேன அÌளŒ‰ உய¯…த நிைல. சா»திர·க̈ அறி…த க̆றவ¯க̈ 

அவைன அறிவதாேலேய ெபÌ́ மகி̊¶சிைய அைடகி‰றன¯. 

அ…த¿ பøதியØ̇ ெத̂வ łக ÈனŒவ¯கÓ́, சி»த¯கÓ́, அைன»½ 

ÈனŒவ¯கÓ́, ெபÌ́ ேயாகி ம̆Ḯ ஆதி ெத̂வÈமான 

ம½ைவ‡ ெகா‰றவÃட‰ {ம½¬தனனான கிÌ̋ணÃட‰} 

அ·ேகேய வசி‡கி‰றன¯. அ…த¿ பøதிேய அைன»½ ÅனŒதமான 

இட·களŒÑ́ Èத‰ைமயான½ எ‰பதி̇ உன½ இதய́ ச…ேதக́ 

ெகா̈ளா½ இÌ‡க„³́. 

 

 ஓ ÇமியØ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா} , இைவேய நா‰ உைர»தப± 

ÇமியØÑ̈ள ÅனŒதமான இட·கÓ́ தł¯»த·கÓ́ ஆǿ. ஓ 

மனŒத¯களŒ̇ சிற…தவா, வ©‡க̈, ச»ய̨க̈, ஆதி»திய¯க̈, 

மÌத¯க̈, அ©வØனŒக̈ ம̆Ḯ ேதவ¯கைள¿ ேபா‰ற சிற¿Å மி‡க 

ÈனŒவ¯க̈ ஆகிேயா¯ இைவ அைன»½‡ǿ { È‰Å ெசா‰ன 

அைன»½ தł¯»த·கÓ‡ǿ ÅனŒதமான இட·கÓ‡ǿ}  அ±‡க± 

பயணØ‡கி‰றன¯. ஓ ø…தியØ‰ மகேன {Êதி̋±ரா}, அ…தண│க̈ 

ம̆Ḯ தவசிகÓட‰ ம̆Ḯ உன½ அÌ̈ நிைற…த 

த́பØகÓடÃ́ அ·ெக̇லா́ பயணØ‡க¿ேபாǿ நł 
½யர»திலிÌ…½ வØ³ப³வா̂!" எ‰றா¯ {ெதௗமிய│}. 
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(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

Êதி̋±ரனŒட́ ேலாமச│ வÌைக; இ…திரேலாக»தி̇ அ│ஜுன‰ ெப̆ற 

ஆÊத·கைள‡ øறி»½ Êதி̋±ரÃ‡ø ேலாமச│ ெசா̇Ñத̇; 

Êதி̋±ரÃ‡ø இ…திர‰ ெசா̇லியÃ¿பØய ெச̂திையẾ ெசா̇ல̇… 

 

 
 

 ைவச́பயான│ {ஜனேமஜயனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "ஓ 

øÌøல»தி‰ மகேன { ஜனேமஜயா} , ெதௗமிய│ இ¿ப±¿ ேபசி‡ 

ெகா”±Ì‡ǿேபா½, அ·ேக அ…த இட»½‡ø ெபÌ́ ச‡தி 
பைட»த ேலாமச│ வ…தா¯. பா”³ மக‰களŒ‰ É»தவனான அ…த 

ம‰ன‰ {Êதி̋±ர‰}, ேதவேலாக»தி̇ ச‡ரைன¶ { இ…திரைன¶}  

¬̊…த ேதவ¯கைள¿ ேபால த‰ைன» ெதாட¯பவ¯களாÑ́, உயÜய 

ேந¯ைம ெகா”ட அ…தண¯களாÑ́ ¬ழ¿ப„³ இÌ…தா‰. அவைர 

{ ேலாமசைர}  Èைற¿ப± வரேவ̆ற நłதிமானான Êதி̋±ர‰, அவர½ 

வÌைக‡கான காரண»ைதẾ, அவர½ பயண»தி‰ ேநா‡க»ைதẾ 

øறி»½ வØசாÜ»தா‰. 

 

 இ¿ப± பா”³வØ‰ மகனா̇ { Êதி̋±ரனா̇}  ேக„க¿ப„ட 

அ…த சிற¿Åமி‡க தவசி { ேலாமச¯} , மிக×́ திÌ¿தியைட…½, 

பா”டவ¯கÓ‡ø மகி̊Ù„³́ப± இனŒைமயான ெமாழியØ̇, "ஓ 

ெகௗ…ேதயா { ø…தியØ‰ மகேன} , நா‰ என½ வØÌ¿ப»தி‰ப± 
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அைன»½¿ பøதிகÓ‡ǿ பயணØ»½‡ ெகா”±Ì…தேபா½,  

ச‡ரனŒ‰ {இ…திரனŒ‰} வசி¿பØட»தி̆ø { இ…திரேலாக»தி̆ø¶}  

ெச‰Ï, அ·ேக அ…த» ேதவ¯க̈ தைலவைன‡ க”ேட‰. இட½ 

ைகயாÑ́ வØ̇ைல¿ பய‰ப³»½́ உன½ வ łரமிø…த த́பØ 
{அ│ஜுன‰}, ச‡ரனŒ‰ பாதி ஆசன»தி̇ அவÃட‰ 

அம¯…திÌ¿பைத அ·ேக க”ேட‰. ஓ மனŒத¯களŒ̇ Åலிேய 

{ Êதி̋±ரேன} , இ…த ஆசன»தி̇ பா¯»தைன { அ¯ஜுனைன‡}  க”ட 

நா‰ வØய…ேத‰. ேதவ¯களŒ‰ தைலவ‰ {இ…திர‰} எ‰னŒட́, 

"பா”³வØ‰மக‰களŒட́ ெச̇Ñ́" எ‰Ï ெசா‰னா‰. 

 

 இ…திரனŒ‰ ேவ”³தலாÑ́, பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  உய¯ 

ஆ‰ம மகனŒ‰ { அ¯ஜுனனŒ‰}  ேவ”³தலாÑ́, உ‰ைனẾ, 

உன½ த́பØகைளẾ காண, நா‰ இ·ேக வØைரவாக வ…ேத‰. ஓ 

øழ…தா̂, உ‰ைன» திÌ¿தியைடய¶ ெச̂Ế காÜய»ைத 

உைர‡க¿ேபாகிேற‰. ஓ பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரேன} , ஓ 

ம‰னா, அைத கிÌ̋ைணÊடÃ́ { திெரௗபதிÊடÃ́} ,  உ‰Ãட‰ 

இÌ‡ǿ ÈனŒவ¯கÓடÃ́ ேக̈. ஓ பாரத øல»தி‰ காைளேய, 

ஒ¿பØலா ஆÊத»ைத அைடய உ‰னா̇ ெசா│‡க»தி̆ø 

அÃ¿ப¿ப„ட பா│»த‰ {அ│ஜுன‰}, Ì»திரனŒட́ {சிவனŒட́} 

அைத அைட…தா‰. அÈத»½‡ø¿ பØ‰Å எÕ…த பØர́மசிர́ எ‰Ï 

அைழ‡க¿ப³́ அ…த‡ க³́ ஆÊத»ைத Ì»திர‰ க³́ 

தவ¿பய‰களா̇ அைட…தா‰. அ…த ஆÊத»ைத, அைத வØ³‡ǿ 

ம̆Ḯ திÌ́ப¿ெபḮ ம…திர·கÓட‰ அ¯ஜுன‰ ெப̆Ï‡ 

ெகா”டா‰. 

 

 ஓ Êதி̋±ரா, அளவØடÈ±யாத ச‡தி ெகா”ட அ¯ஜுன‰, 

வ•ர·கைளẾ, த”ட·கைளẾ, ம̆ற ெத̂வ łக ஆÊத·கைளẾ, 

யம‰, øேபர‰, வÌண‰ ம̆Ḯ இ…திரனŒட́ இÌ…½́ 

அைட…தா‰. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன! அவ‰ øர̇ ம̆Ḯ 

கÌவØ இைசையẾ, நடன»ைதẾ, சாம»ைத {சாம ேவத»ைத} 

Èைற¿ப± உைர»தைலẾ வØ̨வவ©வØ‰ மகனŒட́ 

ÈÕவ½மாக‡ க̆றிÌ‡கிறா‰. இ¿ப± ஆÊத·கைளẾ 

அைட…½, க…த¯வ ேவத»தி̇ நிÅண»½வ́ அைட…த உன½ 

É‰றாவ½ த́பØயான வØப»© (ெசா¯‡க»தி̇) மகி̊¶சிÊட‰ 

வா̊கிறா‰. ஓ Êதி̋±ரா, நா‰ இ¿ேபா½ ேதவ¯களŒ̇ 
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Èத‰ைமயானவ‰ { இ…திர‰}  அÃ¿பØய ெச̂திைய உன‡ø¶ 

ெசா̇கிேற‰ ேக̈. 

 

 ``அவ‰ { இ…திர‰}  எ‰னŒட́, "நł¯ நி¶சய́ மனŒத¯களŒ‰ 

உலø‡ø¶ ெச̇வ ł̄  எ‰பதி̇ ச…ேதகமி̇ைல. ஓ அ…தண¯களŒ̇ 

சிற…தவேர { ேலாமசேர} , என½ இ…த வா¯»ைதகைள Êதி̋±ரனŒட́ 

ெசா̇ல‡கடவ ł̄ . உன½ த́பØயான அ│ஜுன‰ ஆÊத·கைள 

அைட…½, ேதவ¯கÓகளா̇ ெச̂ய È±யாத ெபÌ́ சாதைனகைள 

அவ¯கÓ‡காக¶ ெச̂½ வØைரவØ̇ உ‰னŒட́ திÌ́Åவா‰. அேத 

ேவைளயØ̇, நł உன½ சேகாதர¯கÓட‰ ேச¯…½ உ‰ைன» 

தவ¶சாதைனகÓ‡ø அ¯¿பணØ»½‡ ெகா̈ள ேவ”³́. தவ»ைத 

வØட ேம‰ைமயான½ எ½×́ கிைடயா½. தவ¿பய‰களாேலேய 

ஒÌ மனŒத‰ ெபÌ́ பய‰கைள அைடகிறா‰. 

 

 ஓ பாரதøல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரேன} , ஆ̆ற̇, வலிைம 

ம̆Ḯ பரா‡கிரம»தி̇ ெபÌ́ தłவØர́ ெகா”ட க│ண‰ 

கல·க±‡க¿பட È±யாதவ‰ எ‰ப½ என‡ø ந‰றாக» ெதÜẾ. 

அவ‰ க³́ ேபாÜ̇ நிÅண»½வ́ வா̂…தவ‰ எ‰Ḯ, அவ‰ 

ேபா¯‡கள»தி̇ எதிÜகள̆றவ‰ எ‰Ḯ, அவ‰ ெபÌ́ வØ̇லாளŒ 
எ‰Ḯ, அவ‰ க³ைமயான ஆÊத·கைள¿ பய‰ப³»½́ 

ெசய̇திற́ மி‡க ஒÌ வ łர‰ எ‰Ḯ சிற…த கவச»தா̇ 

பா½கா‡க¿ப„டவ‰ எ‰Ḯ என‡ø ந‰றாக» ெதÜẾ. 

ஆதி»தியனŒ‰ அ…த ேம‰ைமமி‡க மக‰ {க│ண‰} 

மேக̨வரனŒ‰ மகÃ‡ø {ÈÌகÃ‡ø} நிகரானவ‰ எ‰Ḯ 

என‡ø ந‰றாக» ெதÜẾ. அக‰ற ேதா̈க̈ ெகா”ட 

அ¯ஜுனனŒ‰ உய¯…த இய̆ைகயான பரா‡கிரம»ைத‡ øறி»½́ 

என‡ø ந‰றாக» ெதÜẾ. 

 

 ேபாÜ̇, க¯ண‰ பØÌைதயØ‰ { ø…தியØ‰}  மகÃ‡ø 

{ அ¯ஜுனÃ‡ø}  பதினாறி̇ ஒÌ பாக́ œட நிகரானவ‰ 

கிைடயா½. ஓ எதிÜகைள அட‡øபவேன { Êதி̋±ரா} , ச¸யசாசி‰ 

{ அ¯ஜுன‰}  ெசா¯‡க»தி̇ இÌ…½ கிள́பØய½́, நா‰ உன½ 

இதய»தி̇ இÌ‡ǿ க¯ண‰ øறி»த பய»ைத¿ ேபா‡øகிேற‰. ஓ 

வ łரேன, உன½ காÜய»ைத¿ ெபாÏ»தவைர தł│»த·கÓ‡கான 

ÅனŒத¿பயண»ைத உடேன ½வ·øவ½ øறி»½ ேலாமச¿ 

ெபÌÈனŒவ│ ச…ேதகமற உ‰னŒட́ ேப©வா│. அ…த 
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மÏபØற¿பாளரான ÈனŒவ│, தவ»தி‰ பய‰கைள‡ øறி»½́, 

தł│»த·கைள‡ øறி»½́ உைர‡ǿேபா½, அைத நł மதி¿Åட‰ 

ெப̆Ï‡ ெகா̈" எ‰Ï க„டைளயØ„டா‰ { இ…திர‰} "  எ‰றா¯ 

{ ேலாமச¯} . 
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½‰ப́ ெபாÏ‡காத அ…தண│க̈ திÌ́ப„³́ -  

வனப│வ́ பøதி 92 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

அ│ஜுனனŒ‰ வா│»ைதகைள Êதி̋±ரனŒட́ ெசா‰ன ேலாமச│; 

ப┃வார»தி‰ அளைவ‡ øைற‡க¶ ெசா‰ன ேலாமச│; ½‰ப́ ெபாÏ‡காத 

அ…தண│க̈ திÌதரா̋±ரனŒட́ ெச‰ற½... 

 

 
 

 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "ஓ Êதி̋±ரா, 

தன‚சய‰ {அ│ஜுன‰} எ‰ன ெசா‰னா‰ எ‰பைத இ¿ேபா½ 

ேக̈. அவ‰, "என½ அ”ண‰ Êதி̋±ரைன ெசழி¿Å‡ø 

வழிகா„³́ அற¿பயØ̆சியØ̇ ப·ெக³‡க¶ ெச̂Ế. தவ»ைத¶ 

ெச̇வமாக‡ ெகா”ட { ேலாமசேர}  நł¯  உய¯…த அற ெநறிகைளẾ, 

அைன»½வØதமான தவ¶சட·øகைளẾ, ெசழி¿பா̇ அÌள¿ப„ட 

ம‰ன¯களŒ‰ நி»தியமான கடைமகைளẾ, தł¯»த·களா̇ 

மனŒத¯க̈ அைடẾ ÅனŒத¿பய‰கைளẾ அறி…தவ¯. தł¯»த·க̈ 

ச́ப…தமான பல‰கைள அைடய பா”³வØ‰ மக‰கைள¶ 

ச́மதி‡க ைவ‡க‡ கடவ ł̄ . உம½ ÈÕ ஆ‰மா×ட‰ ம‰ன‰ 

{ Êதி̋±ர‰}  தł│»த·கÓ‡ø¿ பயணØ»½¿ ப©‡கைள» தான́ 

ெச̂ய¶ ச́மதி‡க ைவ‡க‡ கடவ ł̄ ."  எ‰றா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

 

 இ½ேவ அ¯ஜுன‰ எ‰னŒட́ ெசா‰ன½. ேமÑ́ அவ‰ 

{ அ¯ஜுன‰} , "உ́மா̇ பா½கா‡க¿ப„ட அவ¯ { ம‰னனான 

அ”ண‰ Êதி̋±ர‰}  தł¯»த·கÓ‡ø¿ பயணØ‡க„³́. நł¯ அவ¯ 
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கட‡கÈ±யா பøதிகைளẾ Èர„³ மைலகைளẾ 

கட‡ǿேபா½́ க”காணØ»½, ரா„சச¯களŒட́ இÌ…½ அவைர¿ 

பா½கா¿பıராக. ததłச, இ…திரைன‡ கா»த½ ேபால×́, அ·கிர̨, 

¬┃யைன‡கா»த½ ேபால×́, ஓ மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ 

{ பØராமண¯களŒ̇}  சிற…தவேர, ø…தியØ‰ மக‰கைள நł¯ 

ரா„சச¯களŒட́ இÌ…½ கா‡க ேவ”³́. வழியØ̇ மைல 

Èக³கைள¿ ேபா‰ற ெபÌ́ ரா„சச¯க̈ இÌ‡கி‰றன¯. ஆனா̇ 

உ́மா̇ பா½கா‡க¿ப„ட ø…தியØ‰ மக‰கைள அவ¯களா̇ அ¹க 

È±யா½"  எ‰றா‰ { அ¯ஜுன‰} . 

 

 இ…திரனŒ‰ வா¯»ைதகÓ‡ø‡ கீ̊¿ப±…½́, உ‰ைன 

ஆப»½களŒ̇ இÌ…½ கா‡ǿப±யான அ│ஜுனனŒ‰ பÜ…½ைரயØ‰ 

ேபÜÑ́, நாÃ́ உ‰Ãட‰ பயணØ¿ேப‰. ஓ øÌ øல»தி‰ 

மகேன { Êதி̋±ரேன} , நா‰ இத̆ø È‰ இÌ Èைற 

தł¯»த¿பயண́ { தł¯»தயா»திைர}  ேம̆ெகா”±Ì‡கிேற‰. 

உ‰Ãட‰ ேச¯…½ É‰றாவ½ Èைறயாக நா‰ பயண¿பட¿ 

ேபாகிேற‰. ஓ Êதி̋±ரா, மÃ×́, ெம¶ச»தø…த ெசய̇க̈ ெச̂த 

ம̆ற அரச ÈனŒகÓ́ தł¯»த·கÓ‡ø¿ ÅனŒத¿ பயண́ 

ேம̆ெகா”±Ì‡கி‰றன¯. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அவ̆Ï‡ø¿ 

பயண́ ேம̆ெகா̈வதா̇ ஒÌவன½ பய·க̈ வØலøகி‰றன. ஓ 

ெகௗர¸யா {ø…தியØ‰ மகேன Êதி̋±ரா} ேந¯ைமய̆ற 

மன½ைடயவ¯கÓ́, த·க̈ ஆ‰மாைவ‡ க„³‡ø̈ 

ைவ‡காதவ¯கÓ́, ெசா̆ேகளாத க̇லாதவ¯கÓ́ தł¯»த·களŒ̇ 

நłரா³வதி̇ைல. ஆனா̇ நł எ¿ேபா½́ அற́சா¯…த மனநிைலயØ̇ 

இÌ‡கிறா̂. அறெநறிகைள அறி…திÌ‡கிறா̂. ச»திய·களŒ̇ 

உÏதிÊட‰ இÌ‡கிறா̂. உ‰னா̇ இ…த உலக»தி̇ இÌ…½ 

நி¶சய́ வØ³பட È±Ế. ஓ பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , 

ம‰ன‰ பகீரத‰, கய‰, யயாதி அ̇ல½ அவ¯கைள¿ 

ேபா‰ேறாைர¿ ேபா‰றவ‰ நł"  எ‰றா¯ { ேலாமச¯} . 

 

 Êதி̋±ர‰, "ஓ அ…தணேர, உம‡ø¿ பதிÑைர¿பத̆கான 

வா¯»ைதக̈ கிைட‡காத அள×‡ø, என‡ø மகி̊¶சி 
அதிகÜ‡கி‰ற½. ேதவ¯க̈ தைலவ‰ { இ…திர‰}  எ‰ைன 

நிைனவØ̇ ைவ»திÌ¿பதா̇, எ‰ைன¿ ேபா‰ற ந̆ேபÏ 

ெப̆றவ¯க̈ யா¯ இÌ‡க È±Ế? உம½ ேச¯‡ைக 

கிைட»தவÃ́, தன‚சயைன { அ¯ஜுனைன»}  த́பØயாக‡ 
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ெகா”டவÃ́, வாசவனா̇ {இ…திரனா̇}நிைன‡க¿ப³பவÃமான 

எ‰ைன‡ கா„±Ñ́ ந̆ேபÏ ெப̆றவ¯க̈ யா¯ இÌ‡க È±Ế? 

ஓ சிற¿Åமி‡கவேர, தł¯»த·கÓ‡கான ÅனŒத¿பயண»ைத‡ øறி»½ 

நł¯ ெசா‰ன½ேபாலேவ, ெதௗமியர½ வா¯»ைதகளா̇ என½ மன½ 

ஏ̆கனேவ தயா¯ ெச̂ய¿ப„³̈ள½. ஓ அ…தணேர, 

பÜ…½ைர‡க¿ப„³̈ள தł¯»த·கÓ‡கான ÅனŒத¿ பயண»ைத எ…த 

ேநர»திÑ́ ேம̆ெகா̈ள நா‰ தயாராக இÌ‡கிேற‰. இஃ½ என½ 

உÏதியான தł¯மானமாǿ"  எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 

 ைவச́பாயண│ {ஜனேமஜயனŒட́} ெதாட¯…தா¯, 

"பÜ…½ைர‡க¿ப„ட பயண»½‡காக மனைத» தயா¯ ெச̂திÌ…த 

Êதி̋±ரனŒட́ ேலாமச¯, "ஓ பல́வா̂…த ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

உன½ பÜவார»ைத¿ ெபாÏ»தவைர, அத‰ அளைவ‡ øைற»½‡ 

ெகா̈. இதனா̇ நł ெச̇வ½ எளŒதாக இÌ‡ǿ"  எ‰றா¯. 

 

 பØறø Êதி̋±ர‰, "பசி தாக»ைத¿ ெபாÏ»½‡ ெகா̈ள 

இயலாத, பயண»தா̇ கைள¿பைடகிற, ½‰ப́ ெபாÏ‡காத, 

øளŒ¯கால»தி‰ க³ைமைய¿ ெபாÏ‡காத, இர…½”³ 

வா̊பவ¯கÓ́ { பØ¶ைச‡கார¯கÓ́} , அ…தண¯கÓ́, ேயாகிகÓ́ 

வØலகி‡ ெகா̈ள„³́. இனŒய இைற¶சிகளŒÑ́, உறி‚©த̇ ம̆Ḯ 

ø±»தÑ‡øÜய உண×க̈ ம̆Ḯ சைம»த உண×களŒÑ́ 

வØÌ¿பÈைடய அ…தண¯கÓ́ வØலகி‡ ெகா̈ள„³́. 

வØ©வாச»தி‰ காரணமாக எ‰ைன» ெதாட¯…½ வ…த ø±ம‡கÓ́, 

இ½வைர Èைறயான ஊதிய́ ெகா³»½ நா‰ 

ைவ»திÌ…தவ¯கÓ́ ம‰ன‰ திÌதரா̋±ரÜட́ திÌ́பØ¶ 

ெச̇ல„³́. அவ│ {திÌதரா̋±ர│} øறி»த ேநர»தி̇ அவ¯கÓ‡ø¿ 

ப±கைள‡ ெகா³¿பா¯. அ…த ம‰ன‰ சÜயான ப±கைள‡ { ஊதிய́}  

ெகா³‡க மÏ»தா̇, எ·க̈ மனநிைற×‡காக×́, ந‰ைம‡காக×́ 

பா‚சால│களŒ‰ ம‰ன‰ {திெரௗபதியØ‰ 

த…ைதẾ,Êதி̋±ரனŒ‰ மாமனாÌமான ½Ìபத‰} அவ̆ைற 

அவ¯கÓ‡ø‡ ெகா³¿பா¯"  எ‰றா‰ { Êதி̋±ர‰} . 

 

 ைவச́பாயண¯ { ஜனேமஜயனŒட́}  ெதாட¯…தா¯, "இதனா̇ 

½‰Å̆ற ø±ம‡கÓ́, È‡கியமான அ…தண¯கÓ́, யதிகÓ́ 

ஹ̨தினாÅர́ ெச‰றன¯. நłதிமானான Êதி̋±ர‰ மæதிÌ…த 

பாச»தா̇, அ́பØைகயØ‰ அரச மக‰ {திÌதரா̋±ர‰} அவ¯கைள 
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Èைறயாக வரேவ̆Ï, உÜய ப±கைள‡ ெகா³»½ அவ¯கைள» 

திÌ¿தி ெச̂தா‰. பØறø ø…தியØ‰ மக‰ {Êதி̋±ர‰}, சிÏ 

எ”ணØ‡ைகயØலான அ…தண│கÓட‰, ேலாமசரா̇ 

உ̆சாக¿ப³»த¿ப„³, கா́யக»தி̇ É‰Ï இர×க̈ வசி»தா‰." 
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(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

Êதி̋±ர‰ தł│»த·கÓ‡கான ÅனŒத¿பயண»ைத» ெதாட·க̇; 

அ…தண│க̈ த·கைளẾ அைழ»½¶ ெச̇ÑமாÏ ேக„ட̇; Êதி̋±ர‰ 

அவ│கைள ஏ̆ற̇; வØயாச│, ப│வத│, நாரத│ ஆகிேயா│ வÌைகẾ 

அவ│கள½ வா̊»½கÓ́... 

 

 
 

 ைவச́பாயன│ {ஜனேமஜயனŒட́} ெசா‰னா¯, "அ…த‡ 

கானக»தி̇ (Êதி̋±ரÃட‰) வசி»½ வ…த அ…தண¯க̈, ø…தியØ‰ 

மக‰ { Êதி̋±ர‰}  (ப‡திமயமான ÅனŒத¿பயண»தி̆ø) 

Åற¿ப³வைத‡ க”³, ஓ ம‰னா {ஜனேமஜயா}, அவைன 

{Êதி̋±ரைன} அ¹கி, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ÅனŒதமான 

தł¯»த·கைள ேநா‡கிய உன½ பயண»தி̆ø, உன½ த́பØகÓடÃ́, 

சிற¿Åமி‡கÈனŒவ│ ேலாமசÌடÃ́ Åற¿ப„³வØ„டா̂. ஓ! ம‰னா, 

ஓ பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , எ·கைளẾ உ‰Ãட‰ 

அைழ»½¶ ெச̇. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன, நł இ̇லாம̇ எ·களா̇ 

அ»தł¯»த·கÓ‡ø¿ பயண́ ெச̂ய È±யா½. ஆப»½க̈ 

¬̊…த½́, அைடவத̆ø அÜதான½மான அவ̆றி̇ { தł¯»த·க̈}  

இைர ேத³́ வØல·øகளŒ‰ ெதா…தர×கÓ́ அதிக́ இÌ‡ǿ. 

 

 ஓ! மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா} , அ…த» தł¯»த·க̈ 

சிÏ øÕ‡களŒ̇ உ̈ள மனŒத¯களா̇ { அ…தண¯கைள¶ சிÏ øÕ 

எ‰கிறா¯கேளா எ‰னேவா}  அைடய È±யாதனவாக இÌ‡கி‰றன. 
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வØ̇ைல» தா·øபவ¯களŒ̇ Èத‰ைமயான உன½ த́பØக̈ 

எ¿ேபா½́ வ łர́ மிø…தவ¯களாக இÌ‡கி‰றன¯. உ·கைள¿ 

ேபா‰ற வ łர¯களா̇ பா½கா‡க¿ப„³, நா·கÓ́ அவ̆Ï‡ø 

{ தł¯»த·கÓ‡ø}  È‰ேனÏேவா́. ஓ ÇமியØ‰ தைலவா 

{ Êதி̋±ரா} , உன½ கÌைணயா̇, தł¯»த·களா̇ கிைட‡ǿ 

அÌ̈நிைற…த கனŒைய அைடய அÃமதி ெகா³. ஓ ம‰னா 

{ Êதி̋±ரா} , உன½ ச‡தியா̇ பா½கா‡க¿ப„ட நா·க̈, அ…த» 

தł¯»த·கைள அைட…½, நłரா± எ·க̈ பாவ·கைள‡ கÕவØ ெகா̈ள 

வØ³. ஓ பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ…த» தł¯»த·களŒ̇ 

நłரா³வதா̇,கா│»தவ ł┃யÃ́, அ̋டகÃ́, அரசÈனŒயான 

ேலா́பதÌ́, ஏகாதிப»திய வ łரÃமான பரதÃ́ ம„³ேம 

அைட…திÌ‡ǿ அைடவத̆ø‡ க±னமான பøதிகைள¶ 

{ உலக·கைள¶}  ச…ேதகமற நłẾ அைடவா̂. 

 

 ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , பØரபாச»ைதẾ ம̆ற» 

தł¯»த·கைளẾ, மேக…திர»ைதẾ ம̆ற மைலகைளẾ, 

க·ைகையẾ ம̆ற நதிகைளẾ, பØலfl»ைதẾ ம̆ற 

மர·கைளẾ { தலவØÌ„ச·கைளẾ-  gi gant i c t rees }  உ‰Ãட‰ 

காண வØÌ́Åகிேறா́. ஓ மனŒத¯களŒ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா} , 

உன‡ø அ…தண¯களŒட»தி̇ ஏ½́ மதி¿Å இÌ‡øமானா̇, த‡க 

நடவ±‡ைகைய எ³. இதனா̇ நł நி¶சய́ ெசழி¿ைப அைடவா̂. ஓ 

ெபÌ́ பல́ வா̂…த கர·க̈ ெகா”டவேன { Êதி̋±ரா} , 

அ»தł¯»த·க̈, தவ ேநா‰ÅகÓ‡ø எ¿ேபா½́ தைடைய 

ஏ̆ப³»½́ ரா„சச¯களŒ‰ ெதா̇ைலகளா̇ நிர́பØயØÌ‡கி‰றன. 

எ·கைள அவ¯களŒட́ இÌ…½ கா»தேல உம‡ø» தǿ. 

ேலாமசரா̇ பா½காக¿ப„³, எ·கைளẾ உட‰ அைழ»½‡ 

ெகா”³, ெதௗமியÌ́,Å»திœ¯ைம ெகா”ட நாரதÌ́ ேபசிய 

தł¯»த·கÓ‡ǿ, ெபÌ́ தவ¶ ெச̇வ́ ெகா”ட ெத̂வ łக 

ÈனŒவரான ேலாமச│ ெசா‰னவ̆றி̆ǿ ெச̇. அ¿ப±¶ 

ெச̇வதா̇ உன½ பாவ·க̈ அைன»½́ வØலǿ"  எ‰றன¯. 

 

 அவ¯களா̇ இ¿ப± மÜயாைதÊட‰ ெசா̇ல¿ப„ட 

பா”³வØ‰ மக‰களŒ̇ காைளயான ம‰ன‰ { Êதி̋±ர‰} , 

பıமனா̇ தைலைமதா·க¿ப„ட தன½ த́பØகளா̇ ¬ழ¿ப„³, 

ஆன…த‡ க”ணłÌட‰ அ…த» தவசிகளŒட́, "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  

எ‰றா‰. பØறø ேலாமச¯ ம̆Ḯ Åேராகிதரான ெதௗமியÜ‰ 
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அÃமதிÊட‰, பா”³ மக‰களŒ̇ Èத‰ைமயானவ‰ 

{ Êதி̋±ர‰} , ÈÕ ஆ‰ம‡ க„³¿பா„³டÃ́ தł¯மான»½டÃ́, 

தன½ த́பØகÓடÃ́, ½ÌபதனŒ‰ கள·கம̆ற மகÓடÃ́ 

{ திெரௗபதிÊடÃ́}  Åற¿ப„³¶ ெச‰றா‰. சÜயாக அ…த ேநர»தி̇, 

அÌ̈நிைற…த வØயாசÌ́, Å»திœ¯ைம நிைற…த ப│வத│ ம̆Ḯ 

நாரதÌ́ பா”³வØ‰ மகைன {Êதி̋±ரைன‡} காண அ·ேக 

கா́யக»தி̆ø வ…தன¯. அவ¯கைள‡ க”ட ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰, 

அவ¯கைள உÜய¶ சட·øகÓட‰ வழிப„டா‰. 

 

 அ…த ஏகாதிபதியா̇ { Êதி̋±ரனா̇}  இ¿ப± வழிபட¿ப„ட 

அ…த அÌள¿ப„டவ¯க̈ Êதி̋±ரனŒட́, "ஓ Êதி̋±ரா, ஓ பıமா, 

இர„ைடய¯கேள { நøல சகாேதவ¯கேள} , உ·க̈ மனதி̇ இÌ…½ 

தłய எ”ண·கைள அக̆Ï·க̈. உ·க̈ இதய·கைள¶ 

©»திகÜ»½‡ ெகா”³, தł¯»த·கÓ‡ø¶ ெச̇Ñ·க̈. உட̇ 

┄தியாக வØதிகைள‡ கைட¿பØ±¿ப½ Çேலாக 

வØரத́எ‰றைழ‡க¿ப³கிற½; அேத ேவைளயØ̇, தłய 

எ”ண·களŒ̇ இÌ…½ வØ³ெபற இதய»ைத¶ ©»திக┃‡ǿ 

Èய̆சி ெத̂வ łக வØரத́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³கிற½ எ‰Ï 

அ…தண¯க̈ ெசா̇லியØÌ‡கிறா¯க̈. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , தłய 

எ”ண·களŒ̇ இÌ…½ வØ³ப„ட மன½ உய¯…த ¾̂ைமைய‡ 

ெகா”ட½. ஆைகயா̇, உ·கைள¶ ©»திகÜ»½‡ ெகா”³, 

ந„Åண¯×கைள ம„³ேம வள¯»½» தł¯»த·கைள‡ கா¹·க̈. 

உட̇ சா¯…½ Çேலாக வØரத·கைள‡ கைட¿பØ±»½‡ ெகா”ேட, 

ெத̂வ łக வØரத·களா̇ மனைத¶ ©»திகÜ¿பவ¯களாக இÌ…½, 

ஏ̆கனேவ உைரகளŒ̇ ேக„டவாÏ ÅனŒத¿பயண·களŒ‰ கனŒகைள 

அைட…½ ெகா̈Ó·க̈"  எ‰றன¯. 

 

 "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  எ‰Ï ெசா‰ன கிÌ̋ைணÊட‰ 

{ திெரௗபதிÊட‰}  œ±ய பா”டவ¯க̈, ெத̂வ łக ம̆Ḯ மனŒத 

ÈனŒவ¯கைள வழ‡கமான சட·øகைள¶ { ம·கல வா̊»½கைள¶}  

ெச̂ய ைவ»தன¯. ஓ ம‰னா { ஜனேமஜயா} , பØறø அ…த வ łர¯க̈ 

{ பா”டவ¯க̈} , ேலாமச¯, ½ைவபாயண¯ { வØயாச¯} , நாரத¯ ம̆Ḯ 

ெத̂வ łக ÈனŒவரான ப¯வத¯ ஆகிேயாÜ‰ பாத·கைள 

வழிப„³ெதௗமியÌடÃ́, த·கÓட‰ கானக»தி̇ இÌ…த 

தவசிகÓடÃ́ மா│கழியØ‰ {Agrahayana} ÈÕ நிலவØ̆ø 

{ெபௗ│ணமி‡ø} அ³»த நாளŒ̇ {the day following the full moon of Agrahayana} 
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Çச́ ந„ச»திர»தி̇ {Pushya} Åற¿ப„டன│. மர×┃Ế, 

மா‰ேதாÑ́, சடா È±Ế த┃»½, ½ைள‡கÈ±யாத 

கவச»½ட‰ வா̈க̈ ஏ…தியவாÏ அவ│க̈ அைனவÌ́ 

இÌ…தன│. ஓ ஜனேமஜயா, அ́பறா»¾ணØகÓடÃ́, 

கைணகÓடÃ́, øÏவா̈கÓடÃ́, ம̆ற ஆÊத·கÓடÃ́ 

இÌ…த பா”³வØ‰ வ łர மக‰க̈, இ…திரேசனÃடÃ́, ம̆ற¿ 

பணØயா„கÓடÃ́, பல சைமய̆கார¯கÓடÃ́, பØற வைககைள¶ 

ேச¯…த ஊழிய¯கÓடÃ́ பதிைன…½ ேத¯களŒ̇ f ourt een and one cars{    } , 

கிழ‡ø ேநா‡கிய Èக·கÓட‰ Åற¿ப„³¶ ெச‰றன¯. 
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ேதவ│கÓ́ ைத»திய தானவ│கÓ́-  

வனப│வ́ பøதி 94 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

தł│»தமாடலா̇ ேதவ│கÓ‡ǿ, ைத»திய தானவ│கÓ‡ǿ கிைட»த 

பல‰கைள Êதி̋±ரÃ‡ø ேலாமச│ ெசா‰ன½... 

 

 
 

 Êதி̋±ர‰ {ேலாமச┃ட́} ெசா‰னா‰, "ஓ ெத̂வ łக 

ÈனŒவ¯களŒ̇ சிற…தவேர { ேலாமசேர} , நா‰ பல‰கள̆றவனாக 

எ‰ைன‡ கÌதவØ̇ைல. இÌ¿பØÃ́, ½‡க»தா̇ பாதி‡க¿ப„ட 

எ‰ைன¿ ேபா‰ற ேவெறாÌ ம‰ன‰ இ̇ைல எ‰ப½ ேபால நா‰ 

½யர»½ட‰ இÌ‡கிேற‰. என½ எதிÜக̈ ந̆øண·க̈ ம̆Ḯ 

அறெநறிக̈ அ̆றவ¯களாக இÌ¿பதாகேவ நா‰ நிைன‡கிேற‰. 

இÌ¿பØÃ́, ஓ ேலாமசேர, இ…த உலக»தி̇ அவ│க̈ {அ…த 

எதி┃க̈/பாவØக̈} ஏ‰ ெசழி¿Åட‰ இÌ‡கி‰றன│?" எ‰Ï 

ேக„டா‰ {Êதி̋±ர‰}. 

 

 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா, ஓ 

பØÌைதயØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , எ¿ேபா½́ நł கவைல 

ெகா̈ளாேத. பாவØக̈ அவ│க̈ ெச̂Ế பாவ·களாேலேய 

ெசழி¿Åட‰ இÌ‡கிறா│க̈. ஒÌ மனŒத‰ தன½ பாவ·களŒ‰ 

Éலமாக¶ ெசழி¿பைடவைதẾ, ந̆ேபÏ ெபÏவைதẾ, தன½ 
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எதி┃கைள அழி¿பைதẾ நா́ காணலா́. இÌ¿பØÃ́, அழி× 

அவன½ ேவ¯கைள¿ ப̆றியØÌ‡கிற½. ஓ ம‰னா, ைத»திய¯கÓ́, 

தானவ¯கÓ́ பாவ·களŒனா̇ ெசழி¿பைடவைத நா‰ 

க”±Ì‡கிேற‰. அேத ேவைள அவ¯கைள { பாவØகைள}  அழி× 

ஆ‡கிரமி»த»ைதẾ நா‰ க”±Ì‡கிேற‰. ஓ ேம‰ைமயானவேன 

{ Êதி̋±ரா} , இைவயைன»ைதẾ பழ·கால»தி‰ ேந¯ைமயான 

கால»தி̇ நா‰ க”±Ì‡கிேற‰. 

 

 ேதவ│க̈ அற́பயØ‰றன│; அ©ர│க̈ அைத‡ ைகவØ„டன│. 

ேதவ¯க̈ தł¯»த·கÓ‡ø¶ ெச‰றன¯; அ©ர¯க̈ அ·ø¶ 

ெச̇லவØ̇ைல. Èதலி̇ அ©ர¯க̈ க¯வமைட…தன¯. க¯வ́ 

மாையைய உÌவா‡கிய½; மாைய ேகாப»ைத உÌவா‡கிய½. 

ேகாப́ அைன»½ வØதமான தłய மன¿பா‰ைமகைளẾ, 

ெவ„க·ெக„ட ெசய̇கைளẾ உÌவா‡கிய½. அ…த 

ெவ„க·ெக„ட நிைலயØ‰ காரணமாக அவ¯களŒட́ இÌ…த 

ந‰னட»ைத மைற…த½. அவ¯க̈ ெவ„க·ெக„³, அற́ சா¯…த 

மன¿பா‰ைமக̈ அ̆Ï, அற ேநா‰Åக̈ அ̆Ï¿ ேபானதா̇, 

ம‰னŒ‡ǿ த‰ைம, ெசழி¿Å ம̆Ḯ அறெநறிக̈ அவ¯கைள 

வØைரவØ̇ ைகவØ„டன. ஓ ம‰னா, பØறø ெசழி¿Å» ேதவ│கைள 

அைட…த½; ½ரதி│̋ட́ அ©ர│கைள அைட…த½. 

 

 க¯வ»தா̇ த·க̈ உண¯ைவ இழ…த ைத»திய¯கÓ́ 

தானவ¯கÓ́ ½ரதி¯̋ட»ைத அைட…தன¯. கலிẾ அவ¯கைள 

அைட…த½. ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , க¯வ»தி̇ É̊கி, 
சட·øக̈ ம̆Ḯ ேவ̈வØக̈ அ̆Ï, உண¯ைவẾ மதிையẾ 

இழ…½, இதய́ நிைற…த மாையைய‡ ெகா”டதா̇ அவ¯கÓ‡ø 

வØைரவØ̇ அழி× ஏ̆ப„ட½. Åகழ̆ற¿ ேபான ைத»திய¯க̈ 

வØைரவØ̇ அழி»ெதாழி‡க¿ப„டன¯. கட̇க̈, ஆÏக̈, தடாக·க̈ 

ம̆Ḯ ÅனŒதமான இட·கÓ‡ø¶ ெச‰Ï த·கைள¶ ©»திகÜ»½‡ 

ெகா”³, அற́சா¯…த பயØ̆சிக̈ ேம̆ெகா”ட ேதவ¯க̈ த·க̈ 

பாவ·கைள‡ கÕவØ‡ ெகா”டன¯. ஓ பா”³வØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா} , தவேநா‰பாÑ́, ேவ̈வØகளாÑ́, தான·களாÑ́, 

அÌளாÑ́ அவ¯க̈ { ேதவ¯க̈}  ெசழி¿ைப அைட…தன¯. 

 

 ேவ̈வØகைளẾ, ÅனŒதமான ெசய̇கைளẾ ெச̂த 

ேதவ¯க̈, தłைமயான ெசய̇கைள‡ ைகவØ„³́, தł¯»த·கÓ‡ǿ 
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ெச‰றதா̇ அவ¯க̈ ெபÌ́ ந̆ேபைற அைட…தன¯. ஓ ம‰னா, 

இதனா̇ வழிகா„ட¿ப„³, நł உன½ த́பØகÓட‰ தł¯»த·களŒ̇ 

நłரா± மæ”³́ ெசழி¿ைப அைடவாயாக. இ½ேவ நி»தியமான 

பாைத. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , ம‰ன‰ நிÌக‰, சிபØ, ஔசிநரா 

{உசிநர‰}, பகீரத‰, வ©மன̨, கய‰, ÅÌ, ÅÍரவ̨ ஆகிேயா¯ 

தவ́ ெச̂½, தł¯»த·கைள அைட…½, ÅனŒதமான நł¯நிைலகைள» 

ெதா„³, சிற¿Åமி‡க» தவசிகைள‡ க”³ ÅகைழẾ, 

ÅனŒத»ைதẾ, பல‰கைளẾ, ெச̇வ·கைளẾ அைட…½, 

இÏதியாக¿ ெபÌ́ ெசழி¿ைபẾ அைட…தன¯. 

 

 பØ̈ைளக̈, ந”ப¯க̈ ம̆Ḯ ெதாட¯பவ¯க̈ ஆகிேயாÌட‰ 

œ±ய இflவாø, È©ø…த‰, மா…தா»┃ {மா…தாதா}, ம‰ன‰ 

மÌ»த‰ ஆகிேயா¯ ேதவ¯கைள¿ ேபாலேவ தவ»தி‰ ச‡தியாÑ́, 

ெத̂வ łக ÈனŒவ¯களŒ‰ ச‡தியாÑ́ ÅகைழẾ ெபÌ́ 

ெபÌைமகைளẾ அைட…தன¯. மÏÅற́, பாவ·களŒ̇ அ±¿ப„³‡ 

கிட‡ǿ திÌதரா̋±ர‰ மக‰க̈ அறியாைமயா̇ 

ைத»திய│கைள¿ ேபால வØைரவØ̇ அழி…ெதாழி…½ ேபாவா│க̈ 

எ‰ப½ ச…ேதக»தி̆கிடமி̇லாத½ ஆǿ"  எ‰றா¯ { ேலாமச¯} . 
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கயனŒ‰ ேவ̈வØக̈! - வனப│வ́ பøதி 95 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

Êதி̋±ரÃ́ அவைன» ெதாட│பவ│கÓ́ பØர́மசிரைச அைடவ½;  

Êதி̋±ரÃ‡ø ஷாம…த│, கயனŒ‰ ேவ̈வØகைள‡ øறி»½¶ ெசா̇வ½... 

 

 ைவச́பாயன│ 

{ஜனேமஜயனŒட́} ெசா‰னா¯, 

"பா”³வØ‰ வ łர மக‰க̈, 

த·கைள» ெதாட¯பவ¯கÓட‰ 

ஒÌ இட́ வØ„³ மÏ இட́ 

È‰ேனறி கைடசியாக 

ைநமிச»ைத அைட…தன¯. ஓ! 

ம‰னா {ஜனேமஜயா}, 

ேகாமதிைய {ேகாமதி நதிைய} 

அைட…த பா”டவ¯க̈, அ…த 

ஓைடயØலிÌ‡ǿ ÅனŒத 

தł¯»த»தி̇ நłரா±, நł¯‡கட‰ 

ெசÑ»தி ஓ! பாரதா 

ப©‡கைளẾ, 

ெச̇வ·கைளẾ தான́ 

அளŒ»தன¯. ஓ பாரதா { ஜனேமஜயா} , க‰யா, அ̨வ, ேகா 

தł│»த·களŒ̇ ெதாட¯¶சியாக» ேதவ¯கÓ‡ǿ, பØ»Ü‡கÓ‡ǿ, 

அ…தண¯கÓ‡ǿ நł̄ ‡கட‰க̈ ெசÑ»தி, காலேகா±யØÑ́ ம̆Ḯ 

வØஷ¿பØர̨த மைலகளŒÑ́ த·கிய ெகௗரவ│க̈ 

{பா”டவ│க̈}, ஓ! ம‰னா, பாøதா {நதிைய}அைட…½ அ…த 

ஓைடயØ̇ த·க̈ நł¯‡கட‰கைள¶ ெசÑ»தின¯. 

 

 ஓ! ÇமியØ‰ தைலவா { ஜனேமஜயா} , அ³»ததாக, ேதவ¯களŒ‰ 

ேவ̈வØ¿பøதியான பØரயாைக‡ø¶ ெச‰Ï, க·ைக யÈைனயØ‰ 

ச·கம»தி̇ நłரா± ெபÌ́ பல‰கைள‡ ெகா³‡ǿ தவ 

ேநா‰Åகைள¿ பயØ‰றா¯க̈. உ”ைம நிைற…த ச»திய·கÓைடய 

பா”டவ¯க̈ அ»தł¯»த»தி̇ நłரா± த·கÓைடய அைன»½¿ 

பாவ·கைளẾ கழி»½‡ ெகா”டன¯. ஓ! பாரத‡ øல»தி‰ ம‰னா 
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{ ஜனேமஜயா} , பØறø பா”³வØ‰ மக‰க̈ அ…தண¯கÓட‰ 

ேச¯…½, பைட¿பாளÃ‡ேக {பØர́மா×‡ேக} ÅனŒதமான½́, 

தவசிகளா̇ வழிபட¿ப³வ½மான ேவதி எ‰ற தł│»த»தி̆ø¶ 

ெச‰றன¯. அ·ேக சிறி½ கால́ த·கி அ…தண¯கÓ‡ø¿ 

பழ·கÓ́, கிழ·øகÓ́, ெதளŒ…த ெந̂Ế ெகா³»½ திÌ¿தி 
ெச̂த அ…த வ łர¯க̈ { பா”டவ¯க̈} , ெபÌ́ பல‰க̈ தர‡œ±ய 

தவ ேநா‰Åகைள அ·ேக பயØ‰றன¯. 

 

 பØறø அவ¯க̈, ஒ¿ப̆ற பØரகாச́ ெகா”ட அற́சா¯…த அரச 

ÈனŒ கயனா̇ ÅனŒத¿ப³»த¿ப„ட { பØரதி̋ைட ெச̂ய¿ப„ட}  

மஹிதர»தி̆ø¶ ெச‰றன¯. அ…த¿ பøதியØ̇ கயசிர̨ எ‰ற 

மைலẾ, பØர́Å Åத¯க̈ நிைற…த அழகிய கைரகÓைடய 

கா”பத̆கினŒய நதியான மஹாநதிẾ இÌ‡கி‰றன. அ…த» 

ெத̂வ łக மைலயØ‰ ÅனŒதமான சிகர·களŒ̇ தவசிகளா̇ ெபÜ½́ 

வழிபட¿ப³́ பØர́மசிர̨ எ‰ற ÅனŒதமான தł│»த́ இÌ‡கிற½. 

அ·கிÌ‡ǿ தடாக»தி‰ கைரகளŒ̇, பழ·கால»தி̇, த¯ம»தி‰ 

நி»திய ேதவ‰ {த│ம ேதவ‰ = யம‰} வசி»தா‰. அ·ேகதா‰ 

சிற¿Åமி‡க ÈனŒவரான அக̨திய│ அ…த» ெத̂வ»ைத‡ 

{ யமைன‡}  காண வ…தா¯. அ…த» தடாக»தி̇தா‰ அைன»½ 

ஆÏகÓ́ உ̆ப»தியாகி‰றன. அ…த» தł¯»த»தி̇தா‰ பØனைக 

தா·கியான மகாேதவ‰ {சிவ‰} வசி»திÌ‡கிறா‰. 

 

 அ…த¿ பøதி‡ø வ…த பா”³வØ‰ வ łர ைம…த¯க̈, 

Üஷிய‡ஞ¿ ெபÌ ேவ̈வØ‡கான Èைற¿ப±Ế சட·øகளŒ‰ 

ப±Ế சா½¯மா̨ய ேநா‰ைப¿ பயØ‰றன¯. அ·ேகதா‰ நி»திய 

ஆல́ எ‰Ï அைழ‡க¿ப³́ ஒÌ ெபÌ́ மர́ நி̆கிற½. அ·ேக 

ெச̂ய¿ப³́ எ…த ேவ̈வØẾ நி»தியமான பல‰கைள அளŒ‡கிற½. 

நி»திய பல‰கைள அÌÓ́ ேதவ¯களŒ‰ அ…த ேவ̈வØ 
ேமைடயØ̇, ஒÌமி»த ஆ‰மா×ட‰ பா”டவ¯க̈ உ”ணா 

ேநா‰பØÌ‡க ஆர́பØ»தன¯. ேமÑ́ அ·ேக தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ 

ெகா”ட அ…தண¯க̈ Á̆Ï‡கண‡கி̇ வ…½ ேச¯…தன¯. 

ÈனŒவ¯களா̇ அÌள¿ப„ட வØதி¿ப± சா½¯மா̨ய ேவ̈வØைய 

அ·ø வ…த அ…தண¯கÓ́ ேம̆ெகா”டன¯. ேவதமறி…தவ¯கÓ́, 

ஞான»திÑ́ தவ¿பய‰களŒÑ́ Èதி¯…தவ¯கÓமான அ…தண¯க̈, 

பா”டவ¯க̈ È‰னŒைலயØ̇ ÅனŒதமான காÜய·க̈ øறி»த 

வØபர·கைள அ»தł¯»த»தி̇ ைவ»½ வØவாதி»தன¯. ஓ! ம‰னா 
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{ ஜனேமஜயா} , அ…த இட»தி̇தா‰, ேநா‰Å ேநா̆பவÌ́ 

க̆றவÌ́, பØர́ம¶சாÜÊமான ÅனŒதமான ஷாம…த│ 

அவ¯களŒட́ஆÉ│»தராயனŒ‰ மக‰ கயைன‡ øறி»½¿ ேபசினா¯. 

 

 ஷாம…த│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெசா‰னா¯, "ஆÉ│»தராயனŒ‰ 

மகனான கய‰ அரச ÈனŒகளŒ̇ Èத‰ைமயானவனாக 

இÌ…தா‰. ஓ! பாரதா { Êதி̋±ரா} , நா‰ ெசா̇ல¿ேபாǿ அவன½ 

ந̆ெசய̇கைள‡ øறி»½‡ ேக̈. ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

இ·ேகதா‰ கய‰ (வØநிேயாகி¿பத̆ø) அபÜமிதமான உண×டÃ́ 

(அ…தண¯கÓ‡ø) ெபÌ́ ப┃©கÓடÃ́ பல ேவ̈வØகைள¶ 

ெச̂தா‰. அ…த ேவ̈வØகளŒ̇, ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , சைம»த 

அ┃சி {ேசாÏ} Á̆Ï‡கண‡கான ஆயØர‡கண‡கான மைலகளாக×́, 

ெதளŒ…த ெந̂ தடாகமாக×́, தயØ¯ Á̆Ï‡கண‡கான 

ஆÏகளாக×́, ஆட́பரமான øழ́Åக̈ ஓைடகளாக×́ இÌ…தன. 

நாÓ‡ø நா̈ இைவ அைன»½ ÉைலகÓ‡ǿ, அ…தண¯கÓ‡ǿ 

ம̆றவ¯கÓ‡ǿ ெகா³‡க¿ப„டன. ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

அைனவÌ́ ©»தமான உணைவ¿ ெப̆றன¯. (அைன»½ 

ேவ̈வØகளŒ‰) È±வØ̇ அ…தண¯கÓ‡ø¿ பÜ©க̈ ெகா³‡க¿ப„ட 

ேபா½, ேவத ஒலி ெசா¯‡க»ைத அைட…த½. ஓ! பாரதா { Êதி̋±ரா} , 

அ¸வள× ச»தமாக ேவத ம…திர·கைள» தவØர ேவÏ எ½×́ 

ேக„கவØ̇ைல. ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இ¿ப±ேய அ…த¿ 

ÅனŒதமான ஒலி அைன»½¿ Å̈ளŒகைளẾ, ÇமிையẾ, 

வØ”ைணẾ, ஏ‰ ெசா¯‡க»ைதẾ œட நிைற»தன. 

 

 சிற¿Åமி‡க‡ கயனா̇ அளŒ‡க¿ப„ட அ̆Åதமான 

உண×¿ெபாÌ„களாÑ́, பான·களாÑ́ திÌ¿தியைட…த 

மனŒத¯க̈, ஓ! பாரதøல»தி‰ காைளேய { Êதி̋±ரா} , இ…த 

வÜகைள¿ பா±‡ ெகா”ேட ெச‰றன¯. "கயனŒ‰ ெபÌ́ 

ேவ̈வØயØ̇ இ‰Ï இÌ‡ǿ எ…த உயØÜன́ தா‰ இ‰Ã́ 

உ”ண வØÌ́Åகி‰றன? அைனவÌ́ உ”ட பØறǿ, இ‰Ã́ 

இÌப»ைத…½ மைலக̈ உண× இÌ‡கி‰றன! மக»தான 

பØரகாசமி‡க அரச ÈனŒ கயனா̇ அைடய¿ப„ட ேவ̈வØ¿ பயைன 

இ½வைர எ…த மனŒதÃ́ அைட…ததி̇ைல. இனŒ 
அைடய¿ேபாவ½மி̇ைல. கய‰ அளŒ»த ெதளŒ…த ெந̂யா̇ 

ெதவØ„±¿ ேபா̂ இÌ‡ǿ ேதவ¯க̈, இனŒẾ யா¯ ெகா³‡ǿ 

பைடயைலẾ ஏ̆ǿ நிைலயØ̇ இ̇ைல. ÇமியØ̇ 
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மண̆½க̈கைள¿ ேபால, ஆகாய»தி̇ ந„ச»திர·கைள¿ ேபால, 

மைழயா̇ நிைற…திÌ‡ǿ ேமக·க̈ ெபாழிẾ ½ளŒகைள¿ 

ேபால, ேவ̈வØயØ̇ கய‰ அளŒ‡ǿ ப┃©கைள ஒÌவனா̇ 

எ”ண È±யாேத" எ‰Ï பா±ன¯. 

 

 "ஓ! øÌ øல»தி‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , இ…த 

வ¯ணைனகÓ‡ø ஏ̆ற பல ேவ̈வØகைள ம‰ன‰ கய‰, இ…த¿ 

பØர́மசிரசி‰ அÌகி̇ ெச̂திÌ‡கிறா‰"  எ‰றா¯ {ஷாம…த│}. 
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ேலாபாÈ»திைரைய உÌவா‡கிய அக̨திய│! -  

வனப│வ́ பøதி 96 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

இ̇வல‰, வாதாபØ அறிÈக́; அக̨திய│ தன½ Éதாைதய│க̈ 

øழி‡ø̈ ெதா·øவைத‡ கா”ப½; அக̨திய│ ேலாபாÈ»திைரைய 

உÌவா‡கி வØத│¿ப ம‰னÃ‡ø‡ ெகா³¿ப½; ேலாபாÈ»திைர வØத│¿ப 

அரச பர́பைரயØ̇ பØற¿ப½... 

 

 
 

 ைவச́பாயன│ {ஜனேமஜயனŒட́} ெசா‰னா¯, "இத‰ பØறø, 

அ…தண¯கÓ‡ø¿ ெபÌ́ பÜ©கைள‡ ெகா³»½ எ¿ேபா½́ 

தனŒ»½» ெதÜẾ ø…தியØ‰ அரச மக‰ {Êதி̋±ர‰}, 

அக̨திய┃‰ ஆசிரம»ைத அைட…½, ½│ஜய»தி̇ {வாதாபØயØ‰ 

மணØமதி நகர́} வசி»தா‰. இ·ேகதா‰, ேப©பவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயான ம‰ன‰ Êதி̋±ர‰, ேலாமச┃ட́, அக̨திய│ 

வாதாபØையஏ‰ ெகா‰றா│ எ‰Ï ேக„டா‰. ேமÑ́ அ́ம‰ன‰ 

{ Êதி̋±ர‰} , மனŒத¯கைள அழி‡ǿ ைத»திய { வாதாபØ}  

பரா‡கிரம»ைதẾ, அ…த அ©ர‰ {வாதாபØ} மæ½ அக̨தியÌ‡ø 

ஏ̆ப„ட ேகாப»தி‰ காரண»ைதẾ ேக„டா‰. 

 

 இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட ேலாமச¯, "ஓ! øÌ øல»தி‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா} , பழ·கால»தி̇ மணØமதி எ‰Ï ஒÌ நகர́ இÌ…த½. 
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அ…நகர»தி̇ இ̇வல‰ எ‰ற ஒÌ ைத»திய‰ {அ©ர‰} 

இÌ…தா‰. அவÃ‡ø வாதாபØ எ‰ற ஒÌ த́பØ இÌ…தா‰. ஒÌ 

நா̈ அ…த» திதியØ‰ மக‰ {இ̇வல‰}, தவ¿பல‰ மி‡க ஓ¯ 

அ…தணனŒட́ "ஓ ÅனŒதமானவேர, என‡ø இ…திரÃ‡ø நிகரான 

மகைன அÌÓ́"  எ‰Ï ேக„டா‰. இÌ¿பØÃ́, அ…த அ…தண‰ 

அ¸வ©ரÃ‡ø இ…திரைன¿ ேபா‰ற மகைன அÌளவØ̇ைல. 

இதனா̇ அ¸வ©ர‰ அ…தண‰ மæ½ ெபÌ́ ேகாப́ ெகா”டா‰. ஓ 

ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அ…நாளŒ̇ இÌ…½, அ©ர‰ இ̇வல‰ 

அ…தண│கைள அழி¿பவனானா‰. மாய¶ச‡தி ெகா”ட ேகாப́ 

நிைற…த அ¸வ©ர‰ { இ̇வல‰} , தன½ த́பØைய ெச́மறி 
ஆ„³‡கடாவாக மா̆றினா‰. நிைன»த உÌ அைடய‡œ±ய 

வாதாபØẾ உடன±யாக ஆ„³‡கடாவØ‰ உÌவ»ைத அைட…தா‰. 

ச┃யாக¶ ©»த́ ெச̂ய¿ப„ட அ…த ஆ„±‰ இைற¶சி 
அ…தண│கÓ‡ø உணவாக‡ ெகா³‡க¿ப„ட½. அைத உ”ட 

பØறø அவ¯க̈ ெகா̇ல¿ப„டன¯. இ̇வல‰, தன½ øரலா̇ 

யாெராÌவைன‡ க„டைளயØ„³ அைழ»தாÑ́, அவ‰ யமனŒ‰ 

வசி¿பØட»தி̇ இÌ…தாÑ́, மæ”³́ உயØÌட‰ œ±ய தன½ 

உடைல அைட…½ இ̇வலனŒட́ வ…½ வØ³வா‰. 

 

 இ¿ப±¶ ெச́மறி ஆ„³‡கடாவாக அ©ர‰ வாதாபØைய 

மா̆றி, அவன½ இைற¶சிைய Èைற¿ப± சைம»½, 

அ…தண│கÓ‡ø ஊ„±ய பØறø, அவ‰ வாதாபØைய 

க„டைளயØ„³ அைழ¿பா‰ {இ̇வல‰}. ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , 

ஓ ÇமியØ‰ தைலவா, அ…தண¯களŒ‰ எதிÜயான ெபÜய உÌவÈ́, 

ெபÌ́ பலÈ́, மாய¶ச‡திẾ ெகா”ட அ©ர‰ வாதாபØ, 
இ̇வனŒ‰ உர»த‡ øரைல‡ ேக„³, { தன½ இைற¶சிைய உ”ட}  

அ…த அ…தணனŒ‰ வØலாைவ‡ கிழி»½» திற…½ சி┃»½‡ 

ெகா”ேட ெவளŒேய வÌவா‰. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , 

இ¿ப±யா அ…த» தłய இதய́ ெகா”ட ைத»திய‰ இ̇வல‰, 

அ…தண│கÓ‡ø உண× பைட»½, ெதாட│¶சியாக அவ│கள½ 

உயØைர எ³»½ வ…தா‰. 

 

 
 

 அேதேவைளயØ̇, சிற¿Åமி‡க 

அக̨திய│, இற…½ ேபான தன½ 
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Éதாைதய¯க̈, தைலகீழாக ஒÌ øழி‡ø̈ ெதா·கி‡ 

ெகா”±Ì¿பைத‡ க”டா¯. அ¿ப±‡ øழி‡ø̈ ெதா·கி‡ 

ெகா”±Ì…தவ¯களŒட́ அவ¯, "உ·கள½ காÜய́ எ‰ன?"  எ‰Ï 

ேக„டா¯. இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட பØர́மைன உ¶சÜ¿பவ¯க̈ 

{ Éதாைதய¯க̈} , "வாÜ©‡காக"  எ‰றன¯. ேமÑ́ அவ¯க̈, 

"நா·க̈ உன½ Éதாைதய│க̈. வா┃©‡காகேவ நா·க̈ 

இ¿ப±‡ øழி‡ø̈ ெதா·கி‡ ெகா”±Ì‡கிேறா́. ஓ! 

அக̨தியா, நł எ·கÓ‡காக ஒÌ ந̇ல மகைன¿ ெப̆றா̇, 

நா·க̈ இ…த நரக»தி̇ இÌ…½ கா‡க¿ப³ேவா́. நłẾ அ…த 

வா┃சினா̇ உன½ உ‰னத நிைலைய அைடயலா́" எ‰ற│. 

 

 ெபÌ́ ச‡திẾ, உ”ைமẾ, அறெநறிẾ ெகா”ட 

அக̨திய¯, "பØ»Ü‡கேள, நா‰ உ·க̈ வØÌ¿பைத 

நிைறேவ̆Ïேவ‰. இ…த» ½யர́ உ·கைள வØ„³ அகல„³́"  

எ‰றா¯. பØறø அ…த¶ சிற¿Åமி‡க ÈனŒவ¯ { அக̨திய¯}  தன½ 

øல»ைத» தைழ‡க ைவ¿ப½ øறி»½¶ சி…தி»தா¯. ஆனா̇ தாேன 

தன½ மகனாக¿ பØற‡க, தன‡ø» தøதியான மைனவØைய அவ¯ 

காணவØ̇ைல. ஆைகயா̇ அ…த ÈனŒவ│ {அக̨திய│}, ஒ¸ெவாÌ 

உயØ┃ன»திÑ́ இÌ‡ǿ மிக அழகான அ·க·கைள எ³»½ 

ஓ│ அ̆Åதமான ெப”ைண¿ பைட»தா│. பØறø அ…த ÈனŒவ¯, 

வாÜ©‡காக» தவேநா‰ÅகளŒ̇ இÌ…த வØத│¿ப நா„³ ம‰னனŒட́ 

தன‡காக¿ பைட»த அ…த¿ ெப”ைண‡ ெகா³»தா¯. 

 

 (இ¿ப±‡ ெகா³‡க¿ப„ட) இனŒைமயான Èக́ ெகா”ட அ…த 

அÌள¿ப„ட ம·ைக (வØத¯¿ப அரச பர́பைரயØ̇) தன½ பØற¿ைப 

அைட…தா̈. மி‰னைல¿ ேபா‰ற பØரகாச»½ட‰ அவள½ 

அ·க·க̈ நாÓ‡ø நா̈ வள¯…தன. ஓ ÇமியØ‰ தைலவா, 

வØத¯¿ப»தி‰ ஆ„சியாளனான அ…த¿ ÇமியØ‰ தைலவனŒ‰ 

வா̊வØ̇ அவ̈ Àைழ…த×ட‰, அவ‰ { வØத¯¿ப அரச‰}  இ…த¶ 

ெச̂திைய மகி̊¶சிÊட‰ அ…தண¯கÓ‡ø¶ ெசா̇லி அÃ¿பØனா‰. 

ஓ ÇமியØ‰ தைலவா { Êதி̋±ரா} , அ…தண¯கÓ́ அ…த 

அÌள¿ப„ட ெப”¹‡ø ேலாபாÈ»திைர (ேலாப»ைத 

அளŒ¿பவ̈ = அைன»½ உயØ┃ன·களŒ‰ அழைக‡ கவ│பவ̈} 

எ‰ற ெபயைர அளŒ»தன│. ஓ ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , நłÌ‡ø 

ம»தியØ̇ இÌ‡ǿ தாமைர ேபால அ̇ல½ ெநÌ¿பØ̇ இÌ‡ǿ 

©டைர¿ ேபால அவ̈ ெபÌ́ அழøட‰ வØைரவாக வள¯…தா̈. 
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 அ…த¿ ெப” { ேலாபÈ»திைர}  வள¯…½, பÌவமைட…த×ட‰, 

ஆபரண·களா̇ அல·கÜ‡க¿ப„ட ÁÏ க‰னŒகÓ́, ÁÏ 

பணØ¿ெப”கÓ́ அவÓ‡ø‡ கீ̊¿ப±…½ ேவைல ெச̂ய‡ 

கா»திÌ…தன¯. அ…த ÁÏ பணØ¿ெப”க̈ ம̆Ḯ க‰னŒய¯களா̇ 

¬ழ¿ப„ட அவ̈, பல ந„ச»திர·கÓ‡ø ம»தியØ̇ இÌ‡ǿ 

ேராகிணØைய¿ ேபால¿ பØரகாசி»தா̈. அவ̈{ேலாபÈ»திைர} 

பÌவ́ அைட…த பØ‰னÌ́, அவள½ ந‰னட»ைதகைளẾ, 

அ̆Åதமான øண·கைளẾ க”ட எவÌ́, அவள½ 

த…ைதயான வØத│¿ப ம‰னனŒ‰ மæதிÌ…த பய»தா̇, அவள½ 

கர»ைத‡ ேக„க» ½ணØயவØ̇ைல. உ”ைம‡ø» த‰ைன 

அ¯¿பணØ»திÌ…த ேலாபாÈ»திைர, அழகி̇ அ¿சர©கைளẾ 

வØ‚சி, தன½ நட»ைதயா̇, த‰ த…ைதையẾ, தன½ 

உறவØன¯கைளẾ மனநிைற× ெகா̈ள¶ ெச̂தா̈. வØத¯¿ப 

இளவரசியான தன½ மக̈ பÌவமைட…தைத‡ க”ட த…ைத 

{ வØத¯¿ப ம‰ன‰} , தன½ மனதி̆ø̈, "இ…த என½ மகைள நா‰ 

யாÌ‡ø‡ ெகா³‡க ேவ”³́?"  எ‰Ï நிைன»தா‰. 
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அக̨திய│ ேலாபாÈ»திைர திÌமண́! -  

வனப│வ́ பøதி 97 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

வØத│¿ப நா„டரச‰ ேலாபாÈ»திைரைய அக̨தியÌ‡ø அளŒ»த½; 

அக̨திய│ ேலாபாÈ»திைரைய வØைலÊய│…த ஆைடகைளẾ 

ஆபரண·கைளẾ ைகவØட¶ ெசா‰ன½; பÌவ கால»தி̇ மைனவØைய 

அ¹கிய அக̨திய┃ட́ வØைலÊய│…த ப³‡ைக ேகா┃ய 

ேலாபாÈ»திைர... 

 

 ேலாமச│ 

{Êதி̋±ரனŒட́} 

ெதாட¯…தா¯, "இ…த¿ 

ெப” 

{ ேலாபாÈ»திைர}  

ø³́ப‡ 

கடைமகைள ஆ̆ற» 

தø…த பÌவ»ைத 

அைட…½வØ„டா̈ 

எ‰Ï அக̨திய│ 

கÌதியேபா½, அவ¯ 

ÇமியØ‰ 

தைலவனான 

வØத¯¿ப 

ஆ„சியாளனŒட́ 

ெச‰Ï அவனŒட́, "ஓ! ம‰னா, உன½ மகளான 

ேலாபாÈ»திைரைய என‡ø அளŒ‡øமாÏ ேகாÌகிேற‰"  எ‰றா¯. 

இ¿ப± அ…த ÈனŒவரா̇ ெசா̇ல¿ப„ட வØத¯¿ப நா„³ ம‰ன‰ 

நிைனவØழ…தா‰. அவன½ மகைள அ…த ÈனŒவÌ‡ø 

{ அக̨தியÌ‡ø) ெகா³‡க வØÌ¿பமி̇ைலெய‰றாÑ́, 

மÏ¿பத̆ø அவ‰ ½ணØயவØ̇ைல. பØறø அ…த¿ ÇமியØ‰ 

தைலவ‰ தன½ ராணØயØட́ ெச‰Ï, "இ…த ÈனŒவ¯ { அக̨திய¯}  

ெபÌ́ ச‡திÊ̈ளவராக இÌ‡கிறா¯. அவ¯ ேகாப¿ப„டா̇, அவர½ 

சாபெமÃ́ ெநÌ¿பா̇ எ‰ைன உ„ெகா”³வØ³வா¯. ஓ! இனŒய 
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Èக́ ெகா”டவேள, உன½ வØÌ¿ப́ எ‰னெவ‰Ï எ‰னŒட́ 

ெசா̇"  எ‰றா‰. 

 

 ம‰னனŒ‰ இ…த வா¯»ைதகைள‡ ேக„³́ அவ̈ 

எ¸வா¯»ைதையẾ ெசா̇லவØ̇ைல. ½‰ப»½ட‰ ராணØÊட‰ 

இÌ‡ǿ ம‰னைன‡ க”ட ேலாபாÈ»திைர அவ¯கைள‡ øறி»த 

ேநர»தி̇ அ¹கி, "ஓ! ஏகாதிபதி, எ‰ைன‡ øறி»½ நł̄  

வÌ»த¿படலாகா½. ஓ! த…ைதேய, எ‰ைன அக̨தியÌ‡ø 

அளŒẾ. அ¿ப± எ‰ைன அளŒ¿பதா̇ உ́ைம‡ கா»½‡ 

ெகா̈Ó́"  எ‰றா̈. தன½ மகளŒ‰ இ¸வா¯»ைதகளŒனா̇, ஓ! 

ஏகாதிபதி {ஜனேமஜயா}, ம‰ன‰ {வØத│¿ப ம‰ன‰}, 

ேலாபாÈ»திைரைய¶ சிற¿Åமி‡க அக̨தியÌ‡ø உÜய 

சட·øகÓட‰ ெகா³»தா‰. 

 

 அவைள மைனவØயாக அைட…த அக̨திய│ 

ேலாபாÈ»திைரயØட́, "இ…த வØைலÊய│…த ஆைடகைளẾ 

ஆபரண·கைளẾ ைகவØ³" எ‰றா¯. தன½ தைலவனŒ‰ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ெபÜய க”கைளẾ, வாைழ»த”³ 

ேபால¶ சிÏ»½¶ ெச̇Ñ́ ெதாைடகைளẾ ெகா”ட அ…த 

ம·ைக தன½ அழகான வØைலÊய¯…த À”ணØய அைம¿Å‡ 

ெகா”ட ஆைடகைள‡ ைகவØ„டா̈. அவ̆ைற‡ ைகவØ„³, 

க…தÑ́ மர×ÜẾ, மா‰ ேதாÑ́ உ³»தி ேநா‰பØÑ́ ெசயலிÑ́ 

தன½ கணவÃ‡ø இைணயானவளாக ஆனா̈. பØறø 

க·கா»½வார»ைத {க·ேகா»┃ைய} அைட…த ÈனŒவ¯களŒ̇ 

சிற…த ஒ¿ப̆றவ¯ { அக̨திய¯} , உதவØகரமாக இÌ…த தன½ 

மைனவØயØ‰ ½ைணÊட‰ க³́ தவ́ இÌ…தா¯. மிக×́ 

திÌ¿தியைட…த ேலாபாÈ»திைரẾ, தன½ கணவ‰ { அக̨திய¯}  

மæதிÌ…½ ெபÌ́ மÜயாைதயா̇ அவÌ‡ø¶ ேசைவ ெச̂ய» 

ெதாட·கினா̈. ேம‰ைமமி‡க அக̨தியÌ́ தன½ மைனவØ மæ½ 

அளவ̆ற அ‰ைப ெவளŒ¿ப³»த ஆர́பØ»தா¯. 

 

 ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , கணØசமாக‡ கால́ கட…த½́, ஒÌ 

நா̈ அ…த¶ சிற¿Åமி‡க ÈனŒவ¯ { அக̨திய¯} , பÌவகால»தி̇ 

நłரா± தவ¿ பØரகாச»½ட‰ ஒளŒ¯…த ேலாபாÈ»திைரைய‡ க”டா¯. 

அ…த¿ ெப”ணØ‰ ேசைவகைளẾ, ©»த»ைதẾ, 

©ய‡க„³¿பா„ைடẾ, அÌைளẾ, அழைகẾ க”³ மிக×́ 
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திÌ¿தி ெகா”ட அவ¯ அவைள மண உற× ெகா̈ள அைழ»தா¯. 

இÌ¿பØÃ́ அ…த¿ ெப” {ேலாபாÈ»திைர}, தன½ கர·கைள‡ 

œ¿பØ, நாண»½டÃ́ அ‰ÅடÃ́, "ஒÌ கணவ‰, ச…ேதகமற 

வா┃©‡காகேவ ஒÌ மைனவØைய மண‡கிறா‰. ஆனா̇ ஓ! 

ÈனŒவேர, நா‰ உ́மæ½ ைவ»திÌ‡ǿ அ‰ைப¿ ேபால, நł│ எ‰ 

மæ½ ைவ»திÌ‡ǿ அ‰ைப ெவளŒ¿ப³»½வேத உம‡ø» தǿ. 

ஓ மÏபØற¿பாளேர {அ…தணேர}, என½ த…ைதயØ‰ 

அர”மைனயØ̇ நா‰ ைவ»திÌ…தைத¿ ேபா‰ற ப³‡ைகயØ̇ 

நł│ எ‰ைன அ¹øவேத உம‡ø» தǿ. நł│ மல│மாைல ம̆Ḯ 

பØற ஆபரண·களŒ‰ அல·கார»½டÃ́ இÌ‡க ேவ”³́ 

எ‰Ḯ, ெத̂வ łக ஆபரண·க̈ Ç”³ ெகா”³ நா‰ உ́ைம 

அ¹க ேவ”³́ எ‰Ḯ வØÌ́Åகிேற‰. இ̇ைலெயனŒ̇, 

சிவ¿Å‡கைறœ±ய இ…த‡ க…தÑைடÊட‰ நா‰ உ́ைம 

அ¹க È±யா½. ஓ மÏபØற¿பாள ÈனŒவேர, (அ»தø சமய»தி̇) 

ஆபரண·க̈ Ç¹வ½ பாவÈமாகா½" எ‰றா̈. 

 

 தன½ மைனவØயØ‰ { ேலாபÈ»திைரயØ‰}  

இ¸வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட அக̨திய│ "ஓ! அÌள¿ப„டவேள, ஓ! 

ெகா±யØைடயாேள, ஓ! ேலாபாÈ»திைரேய, உன½ த…ைதயØட́ 

இÌ¿ப½ ேபால எ‰னŒட́ ெச̇வ́ இ̇ைல" எ‰றா¯. அத̆ø 

அவ̈, "தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ ெகா”ட நł¯, உம½ தவ¶ 

ச‡தியா̇, மனŒத¯களŒ‰ உலகி̇ கிைட‡ǿ அ»தைனையẾ 

நி¶சய́ ஒÌ‡கண»தி̇ ெகா”டவர‡œ±யவ¯"  எ‰றா̈. 

அக̨திய¯, "நł ெசா̇வ½ ேபால»தா‰ இÌ‡கிற½. இÌ¿பØÃ́ 

அஃ½ என½ தவ¿பலைன வ łண±»½வØ³́. என½ தவ¿பல‰க̈ 

தளராத வைகயØÑ̈ள காÜய»ைத என‡ø¶ ெசா̇"  எ‰றா¯. பØறø 

ேலாபாÈ»திைர, "ஓ தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ ெகா”டவேர, என½ 

பÌவ கால́ நł”ட கால»தி̆ø நிைல‡கா½. இÌ¿பØÃ́, ம̆றப± 

{ நா‰ ேகாÜய½ இ̇லாம̇}  நா‰ உ́ைம அ¹க வØÌ́பவØ̇ைல. 

உம½ (தவ¿) பல‰கைளẾ எ¸வைகயØÑ́ அழி‡க நா‰ 

வØÌ́பவØ̇ைல. இÌ¿பØÃ́, உம½ அற»தி̆ø¿ பÕேத̆படாம̇ 

நா‰ வØÌ́பØயைத¶ ெச̂வேத உம‡ø» தǿ"  எ‰றா̈. 

 

 பØறø அக̨திய│, "ஓ! அÌள¿ப„டவேள { ேலாபÈ»திைரேய} , 

இ½ேவ
 

நł
 

உ‰
 

இதய»தி̇
 

தł¯மானŒ»திÌ‡ǿ
 

உÏதிெய‰றா̇
, 

நா‰ ெச̇வ»ைத» ேத± ெவளŒேய ெச̇ேவ‰. அ½வைர, நł 
இ¸வØட»தி̇ உன½ வØÌ¿ப¿ப± இÌ…½ெகா̈"  எ‰றா¯. 
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ெச̇வ́ ேத±ய அக̨திய│! - வனப│வ́ பøதி 98 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ெச̇வ»ைத» ேத±¶ ெச‰ற அக̨திய│, ம‰ன│க̈ ©Ìத│வா‰, 

பØர»ன̨வ‰ ம̆Ḯ திரஸத̨Ê ஆகிேயா┃ட́ ெச‰Ï ெச̇வ́ 

ேவ”³த̇; அவ│கள½ வர× ெசல×க̈ சமமாக இÌ¿பைத‡ க”³ 

அவ│களŒட́ இÌ…½ எைதẾ ெபறாம̇, அவ│கள½ ஆேலாசைனயØ‰ 

ேப┃̇ இ̇வலனŒட́ ெச̇ல உ»ேதசி¿ப½... 

 

 ேலாமச│ ெதாட¯…தா¯, "ஓ 

øÌøல»தி‰ மகேன 

{Êதி̋±ரா}, அக̨திய│ பØறø, 

ம̆ற ம‰ன¯கைள வØட¶ 

ெச̇வ…தனாக‡ கÌத¿ப„ட 

ம‰ன‰ ©Ìத│வானŒட́ 

ெச̇வ»ைத இர…½ ேக„க¶ 

ெச‰றா¯. அ…த ஏகாதிபதி, 
øட»தி̇ பØற…த ÈனŒவ│ 

{அக̨திய│} தன½ நா„±‰ 

எ̇ைல‡ø வ…திÌ¿பைத 

அறி…½, தன½ 

அைம¶ச¯கÓட‰ ெச‰Ï 

அ…த¿ ÅனŒதமான மனŒதைர 

மÜயாைதÊட‰ வரேவ̆றா‰. 

ம‰ன‰, Èதலி̇ அ¯‡கிய»ைத‡ (நÏமணÉ„ட¿ப„ட ø±நł¯) 

ெகா³»½, பணØ×ட‰ கர·க̈ œ¿பØ வண·கி, அ́ÈனŒவÜ‰ 

வÌைக‡கான காரண»ைத‡ ேக„டா‰. அத̆ø அக̨திய¯, "ஓ 

ÇமியØ‰ தைலவா, ெச̇வ́ வØÌ́பØேய நா‰ இ·ø 

வ…திÌ‡கிேற‰ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈. ம̆றவ¯க̈ யாÌ́ 

பாதி‡காதவாÏ உ‰னா̇ இய‰ற ப·ைக என‡ø‡ ெகா³"  எ‰Ï 

ேக„டா¯. 

 

 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "வர×́ ெசல×́ 

சமமாக இÌ¿பைத அ́ÈனŒவ┃ட́ ெத┃வØ»த ம‰ன‰ 

{©Ìத│வா‰}, "ஓ க̆றவேர, என½ உைடைமகளŒ̇ இÌ…½ நł¯ 
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வØÌ́பØய ெச̇வ»ைத எ³»½‡ ெகா̈Ó́"  எ‰Ï ெசா‰னா‰. 

இÌ¿பØÃ́ எ¿ேபா½́ இÌÅறÈ́ சம பா¯ைவ பா¯‡ǿ அ…த 

ÈனŒவ¯, ஏகாதிபதியØ‰ வர× ெசல×களŒ‰ சம»த‰ைமைய‡ 

க”³, தா‰ எ…த¶ ¬̊நிைலயØÑ́ ம‰னனŒட́ இÌ…½ எைத 

எ³»தாÑ́ ஏதாவ½ ஓ¯ உயØÜன́ பாதி‡க¿ப³́ எ‰பைத 

நிைன»½¿ பா¯»தா¯. ஆைகயா̇, அ́ÈனŒவ¯ ©Ìத¯வாைனẾ 

த‰Ãட‰ அைழ»½‡ ெகா”³ பØர»ன̨வனŒட́ ெச‰றா¯. 

பØ‰னவÃ́, தன½ நா„±‰ எ̇ைலயØ̇ அவர½ வÌைகைய 

அறி…½ உÜய ÈைறயØ̇ வரேவ̆றா‰. பØர»ன̨வÃ́ அ¯‡கிய́ 

ம̆Ḯ பாத·கைள‡ கÕவØ‡ெகா̈ள நłÌ́ ெகா³»தா‰. பØறø 

அ…த ஏகாதிபதி, அவ¯களŒ‰ வÌைக‡கான காரண»ைத‡ ேக„டா‰. 

அக̨திய¯, "ஓ ÇமியØ‰ தைலவா, ெச̇வ́ வØÌ́பØேய நா·க̈ 

இ·ø வ…திÌ‡கிேறா́ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈. ம̆றவ¯க̈ 

யாÌ́ பாதி‡காதவாÏ உ‰னா̇ இய‰றைத எ·கÓ‡ø‡ ெகா³"  

எ‰Ï ேக„டா¯. 

 

 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "தன½ வர×́ 

ெசல×́ சமமாக இÌ¿பைத‡ கா„±ய அ…த ஏகாதிபதி, "இைத 

அறி…த பØறø, நł¯ வØÌ́பØயைத எ³»½‡ ெகா̈Ó́"  எ‰றா‰. 

இÌ¿பØÃ́ எ¿ேபா½́ இÌÅறÈ́ சம பா¯ைவ பா¯‡ǿ அ…த 

ÈனŒவ¯, ஏகாதிபதியØ‰ வர× ெசல×களŒ‰ சம»த‰ைமைய‡ 

க”³, தா‰ எ…த¶ ¬̊நிைலயØÑ́ ம‰னனŒட́ இÌ…½ எைத 

எ³»தாÑ́ அைன»½ உயØÜன·கÓ́ பாதி‡க¿ப³́ எ‰பைத 

நிைன»½¿ பா¯»தா¯. பØறø அக̨திய│, ©Ìத│வா‰ ம̆Ḯ 

ம‰ன‰ பØர»ன̨வ‰ ஆகிேயா│ ÅÌø»ச‰ மகனான ெபÌ́ 

ெச̇வ́ பைட»த திரஸத̨ÊவØட́ ெச‰றன│. அ…த உய¯ 

ஆ‰ம திரஸத̨Ê தன½ நா„±‰ எ̇ைலயØ̇ அவ¯கள½ 

வÌைகைய அறி…½, அ·ø¶ ெச‰Ï அவ¯கைள உÜய ÈைறயØ̇ 

வரேவ̆றா‰. இflவாø øல»தி̇ வ…த ஏகாதிபதிகளŒ̇ 

சிற…தவனான அவ‰, அவ¯க̈ அைனவைரẾ உÜய ÈைறயØ̇ 

வண·கி, அவ¯க̈ வÌைகயØ‰ காரண»ைத‡ ேக„டா‰. 

அக̨திய¯, "ஓ ÇமியØ‰ தைலவா, ெச̇வ́ வØÌ́பØேய நா·க̈ 

இ·ø வ…திÌ‡கிேறா́ எ‰பைத அறி…½ ெகா̈. ம̆றவ¯க̈ 

யாÌ́ பாதி‡காதவாÏ உ‰னா̇ இய‰றைத எ·கÓ‡ø‡ ெகா³"  

எ‰Ï ேக„டா¯. 
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 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "தன½ வர×́ 

ெசல×́ சமமாக இÌ¿பைத‡ கா„±ய அ…த ஏகாதிபதி, "இைத 

அறி…த பØறø, நł¯ வØÌ́பØயைத எ³»½‡ ெகா̈Ó́"  எ‰றா‰. 

இÌ¿பØÃ́ எ¿ேபா½́ இÌÅறÈ́ சம பா¯ைவ பா¯‡ǿ அ…த 

ÈனŒவ¯, ஏகாதிபதியØ‰ வர× ெசல×களŒ‰ சம»த‰ைமைய‡ 

க”³, தா‰ எ…த¶ ¬̊நிைலயØÑ́ ம‰னனŒட́ இÌ…½ எைத 

எ³»தாÑ́ அைன»½ உயØÜன·கÓ́ பாதி‡க¿ப³́ எ‰பைத 

நிைன»½¿ பா¯»தா¯. பØறø ஓ! ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , அ…த 

ம‰ன¯க̈ அைனவÌ́ ஒÌவைர ஒÌவ│ பா│»½‡ ெகா”³, 

அ́ÈனŒவ┃ட́ ஒ‰றாக, "ஓ அ…தணேர { அக̨தியேர} , இ…த¿ 

ÇமியØ̇ உ̈ளவ¯களŒேலேய அதிக¶ ெச̇வÈைடய இ̇வல‰ 

எ‰ற தானவ‰ ஒÌவ‰ இÌ‡கிறா‰. நா́ அைனவÌ́ ேச¯…½ 

இ‰Ï அவைன அ¹கி, ெச̇வ»ைத இர…½ ேக„ேபா́"  எ‰றன¯. 

 

 ேலாமச¯ ெதாட¯…தா¯, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , இ…த¿ 

பÜ…½ைர அவ¯க̈ அைனவÌ‡ǿ சÜயானதாக» ேதா‰றிய½. ஓ 

ஏகாதிபதி { Êதி̋±ரா} , அத‰ பØறø அவ│க̈ அைனவÌ́ 

ஒ‰றாக இ̇வலனŒட́ ெச‰றா│க̈." 
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வாதாபØைய¶ ெச┃»த அக̨திய│! -  

வனப│வ́ பøதி 99அ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

ெச̇வ»ைத» ேத±¶ ெச‰ற அக̨தியÌ‡ø வாதாபØயØ‰ இைற¶சிைய 

இ̇வல‰ பைட¿ப½; வாதாபØைய உ”ட அக̨திய│ அவைன¶ ெச┃»த½; 

அக̨தியÌ‡ǿ, É‰Ï ம‰ன│கÓ‡ǿ இ̇வல‰ ெச̇வ·கைள‡ 

ெகா³»½ அÃ¿பØய½... 

 

 
 

 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெசா‰னா¯, "அ…த ம‰ன¯கÓ́, 

ெபÌ́ ÈனŒவÌ́ {அக̨தியÌ́} அவன½ ஆ„சி¿ பøதி‡ø̈ 

வ…தைத அறி…½ இ̇வல‰ தன½ அைம¶ச¯கÓட‰ ெச‰Ï 

அவ¯கைள Èைற¿ப± வழிப„டா‰. ஓ øÌ øல»தி‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா}  அ…த அ©ர¯களŒ‰ இளவரச‰ { இ̇வல‰}  அவ¯கைள 

வØÌ…ேதா́பÑட‰ வரேவ̆Ï உ̆சாக¿ப³»தி, (ஆடாக மாறிய) 

தன½ த́பØயØ‰ {வாதாபØயØ‰} ©»திக┃‡க¿ப„ட இைற¶சிைய‡ 

ெகா³»தா‰. ெபÌ́ பல́ வா̂…த அ©ரனான வாதாபØ 
ஆ„±ைற¶சியாகி சைம‡க¿ப„±Ì¿பைத‡ க”ட அரச ÈனŒக̈ 

½யரமைட…½ உ̆சாகமிழ…½, த·கைள இழ…தன¯. ஆனா̇ 

ÈனŒவ¯களŒ̇ சிற…த அக̨திய│ அ…த அரச ÈனŒகளŒட́, 

"வÌ»த»ைத வள│‡காதł│க̈. நா‰ அ…த¿ ெபÌ́ அ©ரைன 

உ”ேப‰" எ‰றா│. 

 

 பØறø அ…த¿ ெபÌ́ பல́ வா̂…த ÈனŒவ¯ { அக̨திய¯}  

அ̆Åதமான ஆசன»தி̇ அம¯…தா¯. அ©ர¯களŒ‰ இளவரசனான 
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இ̇வல‰ உணைவ¿ Å‰னைகÊட‰ பÜமாறினா‰. அக̨திய│ 

(ஆடாக மாறிய) வாதாபØயØ‰ அ…த ÈÕ இைற¶சிையẾ 

உ”டா│. இர× உண× È±…த½́ இ̇வல‰ தன½ த́பØைய 

அைழ»தா‰. ஆனா̇, ஓ! øழ…தா̂ { Êதி̋±ரா} , அ…த ÈனŒவ┃‰ 

வயØ̆றி̇ இÌ…½ ஓரள× கா̆Ï ம„³ேம ேமக»தி‰ 

க│ஜைனைய¿ ேபா‰ற உர»த ச»த»½ட‰ ெவளŒ வ…த½. 

இ̇வல‰ திÌ́ப» திÌ́ப "ஓ! வாதாபØேய, ெவளŒேய வா" எ‰Ï 

ெசா‰னா‰. பØறø ÈனŒவ¯களŒ̇ சிற…தவரான அக̨திய¯ 

ெவ±»½¶ சிÜ»½, "அவனா̇ எ¿ப± ெவளŒவர È±Ế? நா‰ 

ஏ̆கனேவ அ…த¿ ெபÌ́ அ©ரைன¶ ெச┃»½ வØ„ேட‰" எ‰றா│. 

 

 தன½ த́பØ ெசÜ‡க¿ப„டைத‡ க”ட இ̇வல‰ 

½யரமைட…½, உ̆சாகமிழ…½, தன½ அைம¶ச¯கÓட‰ கர·க̈ 

œ¿பØ அ…த ÈனŒவÜட́, "நł¯ எத̆காக இ·ø வ…திÌ‡கிறł̄ ? நா‰ 

உம‡ø எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́?" எ‰Ï ேக„டா‰. Å‰னைகÊட‰ 

அக̨திய¯ இ̇வலனŒட́, "ஓ! அ©ரா, நł ெபÌ́ பலசாலி எ‰Ḯ, 

அபÜமிதமான ெச̇வ́ பைட»தவ‰ எ‰Ḯ நா·க̈ அறிேவா́. 

இ…த ம‰ன¯க̈ அ¸வள× ெசழி¿பாக இ̇ைல. என‡ǿ 

ெச̇வ»தி‰ ேதைவ அதிகமாக இÌ‡கிற½. ம̆றவ¯கÓ‡ø¿ 

பாதி¿Å ஏ̆படாத வைகயØ̇ எ·கÓ‡ø உ‰னா̇ எ‰ன ெகா³‡க 

È±Êேமா அைத‡ ெகா³"  எ‰றா¯. இ¿ப±‡ ேக„க¿ப„ட 

இ̇வல‰ ÈனŒவைர வண·கி, "நா‰ ெகா³‡க எ”ணØயØÌ¿பைத 

நł¯ ெசா‰னா̇, பØறø நா‰ உம‡ø¶ ெச̇வ»ைத‡ ெகா³¿ேப‰"  

எ‰றா‰. 

 

 இைத‡ ேக„ட அக̨திய│, "ஓ! ெபÌ́ அ©ரா, நł 
இ́ம‰ன│க̈ ஒ¸ெவாÌவÌ‡ǿ ப»தாயØர́ ப©‡கைளẾ, 

பல ெபா̆கா©கைளẾ தர உ»ேதசி»திÌ‡கிறா̂. என‡ø 

அைதவØட இÌ மட·ைகẾ, ஒÌ த·க» ேதைரẾ, நிைனைவ¿ 

ேபால ேவகமாக¶ ெச̇Ñ́ இÌ øதிைரகைளẾ தர 

உ»ேதசி»திÌ‡கிறா̂. நł இ¿ேபா½ வØசாÜ»தாயானா̇, உன½ ேத¯ 

த·க»தாலான½ எ‰பைத அறிவா̂"  எ‰றா¯. ஓ! ø…தியØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரா} , அத‰ பØறø இ̇வல‰ சில வØசாரைணகைள¶ ெச̂½, 

தா‰ ெகா³‡க எ”ணØய ேத¯ த·க»தாலானேத எ‰பைத உÏதி 
ெச̂தா‰. பØறø அ…த» ைத»திய‰ இதய»தி̇ ேசாக»½ட‰, 

நிைற…த ெச̇வ»ைதẾ, அ…த» ேதைரẾ, அதி̇ Ç„ட¿ப„±Ì…த 
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வØரவா, ©ரவா எ‰ற இÌ ÅரவØகைளẾ {øதிைரகைளẾ} 

ெகா³»தா‰. ஓ !பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ…த¿ ÅரவØக̈ 

க”ணØைம‡ǿ ேநர»தி̇ அ…த ம‰ன│கைளẾ 

அக̨தியைரẾ அைன»½¶ ெச̇வ·கÓட‰ அக̨திய┃‰ 

ஆசிரம»தி̆ø அைழ»½¶ ெச‰றன. பØறø அ…த அரச ÈனŒக̈ 

அக»தியÜட́ அÃமதி ெப̆Ï, த·க̈ ெசா…த நகர·கÓ‡ø» 

திÌ́பØன¯. 

 

 அக̨திய¯ (அ…த¶ ெச̇வ»ைத ைவ»½) தன½ மைனவØ 
ேலாபாÈ»திைர வØÌ́பØய அைன»ைதẾ ெச̂தா¯. பØறø 

ேலாபாÈ»திைர, "ஓ! சிற¿Åமி‡கவேர, நł¯ என½ அைன»½ 

வØÌ¿ப·கைளẾ நிைறேவ̆றிவØ„²¯. நł̄  எ‰னŒட́ ெபÌ́ 

ச‡திபைட»த பØ̈ைளைய¿ ெப̆Ï‡ ெகா̈Ó́"  எ‰றா̈. அத̆ø 

அக̨திய│, "ஓ! அÌள¿ப„ட அழகானவேள, உன½ நட»ைதயா̇ 

நா‰ மிக×́ திÌ¿தி ெகா”ேட‰. உன½ வாÜைச‡ øறி»½ நா‰ 

ெசா̇ல¿ேபாவைத‡ ேக̈. நł ஆயØர́ மக‰கைள வØÌ́Åகிறாயா? 

அ̇ல½ ப»½ மக‰Ó‡ø¶ சமமான ÁÏ மக‰கைள 

வØÌ́Åகிறாயா? அ̇ல½ ÁÏ மக‰கÓ‡ø¶ சமமான ப»½ 

மக‰கைள வØÌ́Åகிறாயா? அ̇ல½ ஆயØர́ ேபைர வ ł̊ »½́ 

ஒÌ மகைன வØÌ́Åகிறாயா?" எ‰Ï ேக„டா¯. அத̆ø 

ேலாபாÈ»திைர, "ஓ தவ»ைத¶ ெச̇வமாக‡ ெகா”டவேர ஆயØர́ 

ேபÌ‡ø¶ சமமான ஒÌ பØ̈ைள ெபற எ‰ைன அÃமதிẾ. பல 

தłயவ¯கைளவØட ஒÌ ந̇ல க̆ற மகேன வØÌ́ப»தø…தவ‰"  

எ‰றா̈. 

 

 ேலாமச│ {Êதி̋±ரனŒட́} ெதாட¯…தா¯, "அ¿ப±ேய ஆக„³́"  

எ‰Ï ெசா‰ன அ…த¿ ப‡திமானான ÈனŒவ¯ தன‡ø¶ சமமான 

நட»ைதẾ, தன‡ø அ¯¿பணØ¿Å̈ளவÓமான தன½ மைனவØைய 

அறி…தா¯. அவ̈ கÌ×̆ற½́, அவ¯ கானக»தி̆ø¶ ெச‰றா¯. அ…த 

ÈனŒவ¯ ெச‰ற½́, அ…த‡கÌ ஏÕ வÌட·களாக வளர 

ஆர́பØ»த½. ஏழா́ ஆ”³ È±…த½́, ெபÌ́ க̇வØ க̆றவரான 

தி┃த̨Ê த‰ெனாளŒ¿ பØரகாச»½ட‰ கÌவைறயØ̇ இÌ…½ 

ெவளŒேய வ…தா│. அ…த¿ ெபÌ́ அ…தண¯, ெபÌ́ ச‡தி ெகா”ட 

சிற¿Åமி‡க» ½றவØ ஒÌ ÈனŒவÜ‰ மகனாக» தன½ பØற¿ைப 

அைட…½, கÌவைறயØ̇ இÌ…½ ெவளŒேய வ…த½́ 

ேவத·கைளẾ, உபநிஷ»½கைளẾ, அ·க·கைளẾ உைர‡க 
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ஆர́பØ»தா¯. øழ…ைதயாக இÌ‡ǿேபாேத ெபÌ́ ச‡தி ெப̆ற 

அவ¯ ேவ̈வØ‡கான எÜெபாÌைள» தன½ த…ைதயØ‰ 

ஆசிரம»தி̆ø¶ ©ம…½ ெச̇வைத வழ‡கமாக ைவ»திÌ…தா¯. 

அதனா̇ இ»மவாஹ‰ (ேவ̈வØ வØறைக¶ ©́பபவ│) எ‰ற 

ெபய┃̇ அைழ‡க¿ப„டா│. தன½ மகைன இ»தø அற·கÓட‰ 

க”ட ÈனŒவ¯ { அக̨திய¯}  ெபÜ½́ மகி̊…தா¯. 

 

 ஓ! பாரதா { Êதி̋±ரா} , இ¿ப±ேய அக̨திய¯ தன½ 

Éதாைதய¯க̈ நிமி»தமாக அ̆Åதமான மகைன¿ ெப̆ெற³»½ 

அவ¯க̈ { Éதாைதய¯க̈}  வØÌ́பØய அ̆Åதமான உலக·கைள 

அைடய ைவ»தா¯. அ…த‡ கால»தி̇ இÌ…ேத இ…த இட́ 

அக̨தியÜ‰ ஆசிரமமாக அறிய¿ப³கிற½. ஓ! ம‰னா, 

உ”ைமயØ̇ இ½ பØர̌ரத‡ øல»ைத¶ சா│…த வாதாபØைய‡ 

ெகா‰றஅக̨திய┃‰ பல அழøகைள‡ ெகா”ட அÌள¿ப„ட 

ஆசிரமேம. 

 

 ேதவ¯களாÑ́ க…த¯வ¯களாÑ́ வழிபட¿ப³́ இ…த¿ 

ÅனŒதமான பாகீரதி நதி, ஆகாய»தி̇ கா̆றா̇ ஆ„ட́ேபா³́ 

நł”ட È‡ேகாண வ±வ‡ ெகா±ைய¿ ேபால வØைரவாக ஓ³கிற½. 

அ·ேக பாைறக̈ நிைற…த மைல உ¶சிகளŒ̇ ஓ±, கீ̊ேநா‡கி 
இற·கி, பய…த ெப”பா́Å ேபால மைலகளŒ‰ இற‡க»தி̇ ஓ±, 

மகாேதவனŒ‰ சடாÈ±யØ̇ இÌ…½ ெவளŒேயḮ அவ̈, 

ெத‰னா„±̆ø̈ பØரவாகமாக ஓ±, தாைய¿ ேபால ந‰ைம ெச̂½, 

வØÌ¿பமான மைனவØைய¿ ேபால‡ கடÑ‡ø வØைர…ேதா± 

அதÃட‰ கல‡கிறா̈. பா”³வØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , நł 
வØÌ́பØவாÏ அ…த¿ ÅனŒத நதியØ̇ நłரா³. ஓ! Êதி̋±ரா, அ·ேக 

ÈனŒவ¯களா̇ வழிபட¿ப„³, É‰Ï உலக·களாÑ́ 

ெகா”டாட¿ப³́ பØÌø தł│»த»ைத¿ பா¯. அ·ேக நłரா±ய (பØÌø 

øல) ராம‰ {பர©ராம‰} (தசரதனŒ‰ மகனான) ராமனா̇ இழ…த 

ச‡திைய மæ”³́ ெப̆றா‰. ஓ பா”³வØ‰ மகேன 

{ Êதி̋±ரேன} , இ·ேக உன½ த́பØகÓடÃ́ கிÌ̋ைணÊட‰ 

{ திெரௗபதிÊடÃ́}  நłரா±னா̇, தசரதனŒ‰ மகÃட‰ பைக ெகா”ட 

நட…த ேபாÜ̇ ராமனŒ‰ { பர©ராமனŒ‰}  ச‡தி இழ…½ ேபா̂ 

மæ”³́ இ·ேக அைட…தைத¿ ேபால» ½Üேயாதனனா̇ 

எ³‡க¿ப„ட உன½ ச‡திைய நł மæ”³́ அைடவா̂."  எ‰றா¯ 

{ ேலாமச¯} . 
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ராம‰, பர©ராம‰ ேமாத̇! - வனப│வ́ பøதி 99ஆ 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

பர©ராம‰ தசரத ராமைன¶ ச…தி»½ தன½ வØ̇ைல‡ ெகா³»½¿ 

ப┃ேசாதி¿ப½; பர©ராமனŒ‰ க│வ»ைத¿ ப·க¿ப³»திய ராம‰; ச‡திைய 

இழ…த பர©ராம‰ பØறø வ¾சர́ எ‰ற நதி‡ø¶ ெச‰Ï தன½ இழ…த 

ச‡திைய மæ”³́ ெபÏவ½... 

 

 ைவச́பாயன│ 

ெதாட¯…தா¯, "ஓ! பாரதா 

{ ஜனேமஜயா} , ேலாமசÜ‰ 

வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட 

Êதிஷ±ர‰ தன½ 

த́பØகÓடÃ́, 

கிÌ̋ைணÊடÃ́ 

{ திெரௗபதிÊடÃ́}  ேச¯…½ 

அ·ேக { க·கா»½வார»தி̇}  

நłரா±, ேதவ¯கÓ‡ǿ 

பØ»Ü‡கÓ‡ǿ 

நł¯‡கட‰கைள¶ ெசÑ»தினா‰. ஓ! மனŒத¯களŒ̇ காைளேய 

{ஜனேமஜயா}, Êதி̋±ர‰ அ…த» தł¯»த»தி̇ நłரா±ய பØறø, 

அவன½ உட̇ அதிக¿ பØரகாச»½ட‰ ஒளŒ│…½, எதி┃களŒ‰ 

க”கÓ‡ø அÍபமானா‰. ஓ! ம‰னா { ஜனேமஜயா} , அ…த¿ 

பா”³வØ‰ மக‰ {Êதி̋±ர‰} ேலாமச┃ட́, "ஓ! சிற…தவேர, ஏ‰ 

ராமனŒ‰ {பர©ராமனŒ‰} ச‡திẾ பலÈ́ எ³‡க¿ப„ட½? அத‰ 

பØறø அவ│ எ¿ப± அைத மæ„ெட³»தா│? ஓ! ேம‰ைமயானவேர, 

நா‰ உ́மிட́ ேக„கிேற‰. அைன»ைதẾ ெசா̇வ łராக" 

எ‰றா‰. 

 

 ேலாமச│ ெசா‰னா¯, "ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , (தசரத‰ 

மகனான) ராம‰ ம̆Ḯ பØÌø øல»தி‰ Å»திœ¯ைமெகா”ட 

ராம‰ {பர©ராம‰} ஆகிேயா┃‰ வரலாÏகைள‡ œÏகிேற‰ 

ேக̈. ஓ! ம‰னா { Êதி̋±ரா} , ராவணனŒ‰ அழிவØ̆காக வØ̋¹ 

தன½ ெசா…த உடÑட‰, சிற¿Åமி‡க» தசரதனŒட»தி̇ பØற…தா‰. 
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தசரதனŒ‰ மக‰ {ராம‰} பØற…த½́, அேயா»திையயØ̇ நா́ 

அவைன‡ க”ேடா́. பØறøதா‰ ┃சக┃‰ மகனான பØÌø 

øல»தி‰ ேர¹கா Éல́ பØற…த ராம‰ {பர©ராம‰}, கள·கம̆ற 

ெசய̇க̈ ÅÜ…த தசரதனŒ‰ மகனான ராமைன‡ øறி»½‡ 

ேக̈வØ¿ப„³ அேயா»தி‡ø¶ ெச‰றா¯. ஆ¯வ மிøதியா̇ அவ¯ 

fl»திÜய¯கÓ‡ø மரண»ைத‡ ெகா³»த ெத̂வ łக வØ̇ைலẾ 

தசரத ைம…தனŒ‰ பரா‡கிரம»ைத உÏதி ெச̂ய எ³»½¶ ெச‰றா¯. 

 

 பØÌø øல»தி‰ ராம‰ {பர©ராம‰} தன½ நா„³‡ø̈ 

வ…தைத அறி…த தசரத‰, அ…த வ łரைர உÜய மÜயாைதÊட‰ 

அைழ»½வர தன½ ெசா…த மகனான ராமைன அÃ¿பØ ைவ»தா‰. 

ஓ! ø…தியØ‰ மகேன {Êதி̋±ரா}, தசரதனŒ‰ மக‰ த‰ைன 

அ¹øவைதẾ, ஆÊத·கÓட‰ தயாராக இÌ¿பைதẾ க”ட 

பØÌø øல ராம‰ { பர©ராம‰}  Å‰னைகÊட‰ அவனŒட́ { தசரத 

ராமனŒட́} , ஓ! ம‰னா, ஓ! ேம‰ைமயானவேன, fl»தி┃ய 

øல»ைத அழி‡க நா‰ பய‰ப³»திய கÌவØயான என½ 

ைககளŒ̇ இÌ‡ǿ இ…த வØ̇லி̇, உ‰னா̇ இய‰றா̇, உன½ 

பல»ைதெய̇லா́ பØரேயாகி»½ நாேண̆Ï" எ‰Ï ெசா‰னா¯. 

இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட தசரத‰ மக‰ { ராம‰} , "ஓ சிற¿Åமி‡கவேர, 

எ‰ைன இ¿ப± அவமதி¿ப½ உம‡ø» தகா½. நா‰ fl»திÜய 

வைகயØ‰ அற·கÓ‡ø» தா̊…த மÏபØற¿பாள¯ { அ…தண}  

வைகைய¶ சா¯…தவன̇ல. øறி¿பாக இflவாøவØ‰ 

வழி»ேதா‰ற̇க̈ யாÌ́ த·க̈ கர·களŒ‰ பரா‡கிரம́ øறி»½» 

த́ப„ட́ அ±»½‡ ெகா̈வதி̇ைல"  எ‰றா‰. 

 

 பØறø தசரத‰ மகனŒட́ {ராமனŒட́}, பØÌø øல ராம‰ 

{பர©ராம‰}, "அைன»½» த…திர¿ ேப¶©கைளẾ நிÏ»½. ஓ 

ம‰னா! இ…த வØ̇ைல எ³"  எ‰றா¯. இத̆ø» தசரதனŒ‰ மகனான 

ராம‰, பØÌø øல ராமனŒ‰ { பர©ராமனŒ‰}  ைககளŒ̇ இÌ…த 

fl»திÜய¯கÓ‡ø அழிைவ‡ ெகா³»த வØ̇ைல‡ ேகாப»½ட‰ 

வா·கினா‰. ஓ! பாரதா { Êதி̋±ரா} , அ…த¿ ெபÌ́ பல́ வா̂…த 

வ łர‰ { தசரத ராம‰}  Å‰னைகÊட‰ சிÏ Èய̆சிẾ இ̇லாம̇, 

அ…த வØ̇லி̇ நா”Ç„± அைன»½ உயØÜன·கைளẾ 

பய·ெகா̈ள¶ ெச̂Ế நாெணாலிைய எÕ¿பØனா‰. தசரதனŒ‰ 

மகனான ராம‰, பØÌøவØ‰ ராமனŒட́ { பர©ராமனŒட́} , "இேதா. 

இ…த வØ̇Ñ‡ø நா” Ç„±வØ„ேட‰. ஓ! அ…தணேர, நா‰ ேவÏ 
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எ‰ன ெச̂ய ேவ”³́?"  எ‰Ï ேக„டா‰. அத̆ø ஜமத‡னŒயØ‰ 

மகனான ராம‰ {பர©ராம‰}, தசரதனŒ‰ சிற¿Åமி‡க மகனŒட́ 

{ராமனŒட́} ஒÌ ெத̂வ łக‡ கைணைய‡ ெகா³»½, "ஓ! வ łரேன 

{ தசரத ராமா} , இ…த‡ கைணைய வØ̇லி‰ நாணØ̇ ெபாÌ»தி, 
நாைண உன½ கா½ வைர இÕ" எ‰றா¯. 

 

 ேலாமச¯ { Êதி̋±ரனŒட́}  ெதாட¯…தா¯, "இைத‡ ேக„ட 

தசரதனŒ‰ மக‰ {ராம‰} ேகாப»தி̇ எ┃…½, "நł¯ ெசா‰னைத நா‰ 

ேக„ேட‰. ம‰னŒ»½́ வØ„ேட‰. ஓ! பØÌø øல»தி‰ மகேன 

{பர©ராமேன}, நł¯ க¯வ́ நிைற…½ இÌ‡கிறł̄ . ெபÌ…தக¿பனŒ‰ 

{ பØர́மாவØ‰}  கÌைணயா̇ ெப̆ற ச‡திைய‡ ெகா”ேட நł̄  

fl»திÜய¯கÓ‡ø ேம‰ைமயானவராக இÌ‡கிறł̄ . அதனா̇ தா‰ 

நł¯ எ‰ைன அவமதி‡கிறł̄ . என½ ©ய உÌைவ¿ பாÌ́. நா‰ 

உம‡ø¿ பா¯ைவைய» தÌகிேற‰"  எ‰றா‰. 

 

 ஓ! பாரதா, ஓ! Êதி̋±ரா, பØறø பØÌø øல»தி‰ ராம‰ 

தசரத‰ மகனŒ‰ உடலி̇ வ©‡கÓட‰ œ±ய ஆதி»திய¯கைளẾ, 

Ì»ர¯கைளẾ, மÌத¯கÓட‰ œ±ய ச»ய̨கைளẾ, 

பØ»Ü‡கைளẾ, ஹூதாசனைனẾ, ந„ச»திர‡ øவØய̇கைளẾ, 

ேகா̈கைளẾ, க…த¯வ¯கைளẾ, ரா„சச¯கைளẾ, 

யஹ¯கைளẾ, ஆÏகைளẾ, தł¯»த·கைளẾ, பØர́மனா̇ 

அைடயாள·கா„ட¿ப„ட ÈனŒவ¯களŒ̇ நி»தியமான 

வாலகி̇ய¯கைளẾ, ெத̂வ łக ÈனŒவ¯கைளẾ, கட̇கைளẾ, 

மைலகைளẾ, உபநிஷ»½க̈, வச»½கÓ̈, ேவ̈வØகÓட‰ 

œ±ய ேவத·கைளẾ, சம‰களŒ‰ உயØ│»ேதா̆ற»ைதẾ, ஆÊத 

அறிவØயைலẾ, மைழÊட‰ œ±ய ேமக·கைளẾ, 

மி‰னைலẾ க”டா¯. 

 

 பØறø சிற¿Åமி‡க வØ̋¹ அ…த‡ கைணைய அ±»தா‰. ஓ! 

பாரதா { Êதி̋±ரா} , இ± ம̆Ḯ எ┃க̆களŒ‰ ஓைச உலக»ைத 

நிைற»½ வான»தி̇ மி‰ன̇ ேதா‰ற ஆர́பØ»த½. ÇமியØ‰ பர¿Å 

மæ½ ¾சி ம̆Ḯ மைழ ெபாழிய ஆர́பØ»த½. ©ழ̆கா̆Ḯ, 

பய·கர¶ ச»தÈ́ அைன»ைதẾ அதிர¶ ெச̂தன. Çமி ந³·க 

ஆர́பØ»தா̈. ராமனŒ‰ கர·களா̇ அ±‡க¿ப„ட அ…த‡ கைண 

ம̆ற ராமனŒ‰ { பர©ராமனŒ‰}  ச‡திைய‡ øழ¿பØ, { தசரத}  ராமனŒ‰ 

கர·கÓ‡ேக திÌ́ப வ…½ ேச¯…த½. இ¿ப± உண¯ைவ இழ…த 
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பா│‡கவ│ {பர©ராம‰}, மæ”³́ ©யநிைனைவ அைட…½ வØ̋¹ 

ச‡தியØ‰ வ±வமான { தசரத}  ராமைன¿ பணØ…தா¯. 

 

 அ…த வØ̋¹வØ‰ க„டைளயØ‰ ேபÜ̇ அவ¯ மேக…திர 

மைலகÓ‡ø¶ ெச‰றா¯. அ½Èத̇ அ…த¿ ெபÌ́ தவசி 
அ¶ச»½டÃ́ அவமான»½டÃ́ அ·ேக வசி‡க ஆர́பØ»தா¯. 

பØறø ஒÌ வÌட́ கழி…த½́ ச‡தி இழ…½ க│வப·க¿ப„³, 

½யர»தி̇ இÌ…த ராமைன‡ { பர©ராமைன‡}  க”ட பØ»Ü‡க̈ 

அவÜட́, "ஓ! மகேன, வØ̋¹ைவ அ¹கிய நł நட…½ ெகா”ட 

Èைற சÜயானத̇ல. É‰Ï உலக·களŒÑ́ அவ‰ உன½ 

வழிபா„³‡øக…தவ‰. ஓ! மகேன, ேபா. வ¾சர́ எ‰ற ெபய│ 

ெகா”ட Å”ணØய நதி‡ø¶ ெச̇. அ…த நதியØ̇ இÌ‡ǿ 

அைன»½» தł¯»த·களŒÑ́ நłரா± உன½ இழ…த ச‡திைய மæ„ெட³. 

ஓ! ராமா { பர©ராமா} , அ…த நதியØ̇, ெத̂வ łக‡ கால»தி̇, உன½ 

ெபÌ́பா„டனான பØÌø தவ́பயØ‰Ï ெபÌ́ 

பலனைட…ததł¿ேதா»த́ எ‰ற தł│»த·க̈ இÌ‡கி‰றன"  

எ‰றன¯. ஓ ø…தியØ‰ மகேன { Êதி̋±ரா} , இ¿ப± அவ¯களா̇ 

ெசா̇ல¿ப„ட ராம‰ { பர©ராம‰} , தன½ பØ»ÜகÓ‡ø¿ 

பØÜயாவØைட ெகா³»½ அ…த» தł¯»த·கÓ‡ø¶ ெச‰Ï தன½ 

ச‡திைய மæ”³́ அைட…தா¯. இ½ பழ·கால»தி̇ கள·கம̆ற 

ராமÃ‡ø {பர©ராமÃ‡ø}, (தசரத‰ மகனŒ‰ {ராமனŒ‰} 

உÌவ»தி̇ இÌ…த) வØ̋¹ைவ ச…தி»த பØறø ஏ̆ப„ட 

நிைலயாǿ" எ‰றா¯ { ேலாமச¯} . 
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தன½ எÑ́Åகைள‡ ெகா³»த ததłச│! -  

வனப│வ́ பøதி100 

(தł│»தயா»ரா ப│வ» ெதாட│¶சி) 

வØÌ»திரைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட காலேகய│க̈ ேதவ│கைள 

வØர„³வ½; ேதவ│கÓ‡ø¿ பØர́ம‰ வØÌ»திரைன‡ ெகா̇Ñ́ 

உபாய»ைத¶ ெசா̇ல̇; ேதவ│க̈ ததłச ÈனŒவைர அைட…½ அவர½ 

எÑ́Åகைள இர…½ ேக„ட̇; ததłச│ தன½ உடைல» ½ற»த̇; ததłச┃‰ 

எÑ́Åகைள‡ ெகா”³ ½வ̋±┃ வ•ராÊத»ைத உÌவா‡øத̇... 

 

 
 

 Êதி̋±ர‰ ெசா‰னா‰, "ஓ மÏபØற¿பாள¯களŒ̇ சிற…தவேர, 

சிற¿Åமி‡க¿ ெபÌ́ Å»திœ¯ைமÊ̈ள ÈனŒவரான அக̨தியÜ‰ 

சாதைனகைள வØÜவாக நா‰ ேக„க வØÌ́Åகிேற‰"  எ‰றா‰. 

 

 ேலாமச¯ ெசா‰னா¯, "ஓ ம‰னா { Êதி̋±ரா} , அக̨தியÜ‰ 

அ̆Åதமான இய̇Å‡ø மி‡க வரலா̆ைற‡ ேக̈. ஓ ஏகாதிபதி, 
க„³‡கட·கா ச‡திẾ பரா‡கிரÈ́ பைட»த அ́ÈனŒவைர¿ 

ப̆றி‡ ேக̈. கிÌத Êக»தி̇ க³ைமயான தானவ¯களŒ̇ øறி¿பØ„ட 

இன·க̈ ேபாÜ̇ வ ł̊ »த¿பட È±யாதவ¯களாக இÌ…தன¯. 

காலேகய¯க̈ எ‰ற ெபய¯ ெகா”ட அவ¯க̈ க³́ 

பரா‡கிரம»½ட‰ இÌ…தா¯க̈. அவ¯க̈ த·கைள வØÌ»திரÃ‡ø‡ 

கீ̊ அம¯»தி‡ ெகா”³, வØ»தியாசமான ஆÊத·கÓட‰ 

இ…திரைன» தைலைமயாக‡ ெகா”ட ேதவ¯கைள எ̇லா» 

தி‡øகளŒÑ́ ½ர»தின¯. 
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 பØறø ேதவ¯க̈ அைனவÌ́ வØÌ»திரÃைடய அழிைவ» 

தł¯மானŒ‡க இ…திரனŒ‰ தைலைமயØ̇ பØர́மனŒட́ ெச‰றா¯க̈. 

கர·க̈ œ¿பØ நி‰ற அவ¯கைள‡ க”ட பரேம̋± { பØர́மா}  

அவ¯களŒட́, "ேதவ¯கேள, நł·க̈ எ‰ன ேத³கிறł̄ க̈ எ‰ப½ 

உ„பட அைன»½́ எ‰னா̇ அறிய¿ப„±Ì‡கிற½. இ¿ேபா½ 

வØÌ»திரைன‡ ெகா̇Ñ́ வழிைய உ·கÓ‡ø‡ øறி¿பØ³கிேற‰. 

ததłச¯ எ‰ற ெபயÜ̇ உய¯ ஆ‰மா ெகா”ட ஒÌ ெபÌ́ ÈனŒவ¯ 

இÌ‡கிறா¯. நł·க̈ அைனவÌ́ ஒ‰றாக அவÜட́ ெச‰Ï ஒÌ 

வர»ைத‡ ேகÓ·க̈. ெபÌ́ திÌ¿தி ெகா”ட இதய»½ட‰, அற 

ஆ‰மா ெகா”ட அ…த ÈனŒவ¯ அ…த வர»ைத உ·கÓ‡ø‡ 

ெகா³¿பா¯. ெவ̆றியØ̇ வØÌ¿ப́ உ̈ள நł·க̈ அைனவÌ́ 

அவÜட́ ெச‰Ï, "É‰Ï உலக·களŒ‰ ந‰ைம‡காக×́ 

எ·கÓ‡ø உம½ எÑ́Åகைள» தர ேவ”³́"  எ‰Ï 

ெசா̇Ñ·க̈. 

 

 அவ¯ தன½ உடைல» ½ற…½, அவர½ எÑ́Åகைள 

உ·கÓ‡ø» தÌவா¯. அ…த எÑ́Åகைள‡ ெகா”³, ஆÏ 

ப‡க·க̈ { ஆÏ ப±க̈}  ெகா”ட, பய·கரமான ச»த»½ட‰ மிக¿ 

பல́ வா̂…த எதிÜையẾ அழி‡கவ̇ல வ•ர́ எ‰ற க³́ 

ஆÊத»ைத¶ ெச̂Ê·க̈. அ…த ஆÊத»ைத‡ ெகா”³ ÁÏ 

ேவ̈வØக̈ ெச̂தவ‰ { இ…திர‰}  வØÌ»திரைன‡ ெகா̇வா‰. 

அைன»ைதẾ நா‰ உ·கÓ‡ø¶ ெசா̇லிவØ„ேட‰ இவ̆ைற 

வØைரவாக¶ ெச̂Ê·க̈"  எ‰றா‰ { பØர́ம‰} . இ¿ப±¶ 

ெசா̇ல¿ப„ட ேதவ¯க̈ ெபÌ…தக¿பனŒட́ இÌ…½ வ…½, 

நாராயணைன» தைலைமயாக‡ ெகா”³ ததłசÜ‰ ஆசிரம»தி̆ø¶ 

ெச‰றன¯. 

 

 அ…த ஆசிரம́ சர̨வதி நதியØ‰ அ‡கைரயØ̇ 

வØ»தியாசமான மர·க̈ ம̆Ḯ ெகா±க̈ ¬ழ இÌ…த½. அ·ேக 

இÌ…த வ”³களŒ‰ ஒலி சாம ேவத́ ஒலி‡ø நிகராக இÌ…த½. 

அ·ேக ஆ” ேகாகில́ { øயØ̇}  ம̆Ḯ சேகார¿ பறைவகளŒ‰ 

இைச நிைற…திÌ…த½. எÏைமகÓ́, ப‰றிகÓ́, மா‰கÓ́, 

சமர·கÓ́ Åலி øறி»த பயமி‰றி இ‰பமாக» திÜ…தன. மத́ 

ெபÌகிய யாைனக̈ ஓைடயØ̇ É̊கி, ெப” யாைனகÓட‰ 

வØைளயா±‡ ெகா”³ அ…த இட»ைத» த·க̈ பØளŒற̇களா̇ 
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நிர¿பØன. அ…த இட́ சி·க·க̈ ம̆Ḯ ÅலிகளŒ‰ க¯ஜைனயாÑ́ 

நிைற…திÌ…த½. அ…த‡ கா„±‰ அ¶©Ï»½́ ஏகாதிபதிகளான 

அைவ øைககளŒÑ́ øÏகிய ப̈ள»தா‡øகளŒÑ́ அ¸வ¿ேபா½ 

அழகாக‡ காண¿ப„டன. இ¿ப±» ேதவ¯க̈ Àைழ…த அ…த» 

ததłசÜ‰ ஆசிரம́ ெசா¯‡க»ைத¿ ேபால இÌ…த½. 

 

 அ·ேக ததłச¯ ¬Üயைன¿ ேபால ஒளŒ¯…½ 

ெகா”±Ì¿பைதẾ, ெபÌ…தக¿பைன¿ேபால இÌ¿பைதẾ 

அவ¯க̈ { ேதவ¯க̈}  க”டன¯. ேதவ¯க̈ அைனவÌ́ அ…த 

ÈனŒவÜ‰ பாத·கைள¿ பணØ…½ வண·கி, ெபÌ…தக¿ப‰ 

{ பØர́ம‰}  ேக„க¶ ெசா‰ன அ…த வர»ைத அவÜட́ { ததłசÜட́}  

இர…½ ேக„டன¯. பØறø மிக×́ திÌ¿தியைட…த ததłச¯, ேதவ¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ¯களŒட́ { இ…திரனŒட́} , "ேதவ¯கேள, உ·கÓ‡ø 

எ½ ந‰ைமேயா அைத நா‰ ெச̂ேவ‰. என½ உடைல நாேன 

½ற‡கிேற‰"  எ‰Ï ெசா‰னா¯. ஆ‰மாைவ ÈÕ‡ 

க„³¿பா„³‡ø̈ ைவ»திÌ…த அ…த மனŒத¯களŒ̇ 

Èத‰ைமயானவ¯ { ததłச¯} , இ¿ப±¶ ெசா‰ன×ட‰ தன½ உயØைர» 

½ற…தா¯. மÜ»த அ…த ÈனŒவÜட́ இÌ…½, ஏ̆கனேவ 

{ பØர́மனா̇}  வழிகா„ட¿ப„ட½ ேபால எÑ́Åகைள எ³»தன¯. 

பØறø இதய́ மகி̊…த ேதவ¯க̈, { ேதவேலாக த¶ச¯களŒ̇ 

ஒÌவனான}  ½வ̋±ÜயØட́ ெச‰Ï, அவனŒட́ ெவ̆றியØ‰ 

வழிக̈ øறி»½¿ ேபசின¯. 

 

 அவ¯களŒ‰ வா¯»ைதகைள‡ ேக„ட ½வ̋±Ü மகி̊¶சியØ̇ 

É̊கி, (அ…த எÑ́Åகைள‡ ெகா”³) மிக‡ கவன»½ட‰ 

க³ைமயான ஆÊதமான வ•ர»ைத உÌவா‡கினா‰. அைத» 

தயாÜ»த பØறø மிக மகி̊¶சிÊட‰ இ…திரனŒட́, "ஓ 

ேம‰ைமயானவேன, ஆÊத·களŒ̇ Èத‰ைமயான இைத‡ 

ெகா”³ ேதவ¯களŒ‰ எதிÜகைள¶ சா́பலா‡ø. ஓ ேதவ¯க̈ 

தைலவேன { இ…திரா} , எதிÜகைள‡ ெகா‰ற பØறø மகி̊¶சியாக» 

ேதவேலாக»ைதẾ, உ‰ைன» ெதாட¯பவ¯கைளẾ ஆ„சி ெச̂"  

எ‰றா‰ { ½வ̋±Ü} . ½வ̋±Üயா̇ இ¿ப±¶ ெசா̇ல¿ப„ட 

Åர…தர‰ { இ…திர‰} , மகி̊¶சிÊடÃ́ உÜய மÜயாைதகÓடÃ́ 

வ•ர»ைத» தன½ ைககளŒ̇ எ³»½‡ ெகா”டா‰. 
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விு்திர் வத்! - வனப│வ் புதி 101 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

வி்ு, ேதவ│க் ம்ு் ுனிவ│க் ஆகிேயா│ இ்திரு்ு் த்க் 

பல்கைள் ெகாு்பு; இ்திர் வ்ர்ைத வசீி விு்திரைன் 

ெகா்வு; தைலவனி்லாத தானவ│க் பீதியி் கடு்ு அியி் 

ெச்ு ஒளி்ு ெகா்வு; அ்கிு்ு ூ்ு உலக்ைது் அழி்க 

அவ│க் சதி தீ் ுவு... 

 

 ேலாமச│ 
{ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், 
"வ்ர்ைத் தா்கி, 
ெபு் பல் 

ெபாு்திய 

ேதவ்க் 

ுைணுட் இு்த 

இ்திர், 

வான்ைது் 

ூமிையு் 

ஆ்கிரமி்ு இு்த 

{அுர்} 

விு்திரைன 

அுகினா். 

அைன்ு் 
ுற்களிு் 

காலேகய்களா் 

கா்க்ப்ட அவ் விு்திர்}, உய்்த கர்கைளுைடய { சி
ெபு் மைலகைள் ேபால இு்த ஆுத்கைள உய்்தி் 
ெகா்ிு்தா். ஓ பாரத்களி் தைலவா {ுதி்ிர◌ா} 
ேதவ்கு்ு் தானவ்கு்ுமான அ்த ேமாத் சிறிு ேநரேம 

நீி்தாு் எ்ைலயி்லா பய்கரமாக இு்து. அ்த் கு் 

ேமாதலி் ேபாு, வரீ்களி் ைககளி் உய்்ு் தா்்ு் 

ேமாதிய வா்க் ம்ு் க்திகளி் ஒலி பய் ரமாக இு்து. க  

பைனமர்தி் ுைலகளி் இு்ு நுவி தைரயி் விு் 
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பன்பழ்க் ேபால ( டலி் இு்ு வ்ட்ப்ட) தைலக் உ ெ
வான்தி் இு்ு ூமிைய ேநா்கி விு்தன. 

 

 இு்பாலான ைக்திகைள ஏ்தி, ெபா்கவச் ூ்ிய 

காலேகய்க் ேதவ்கைள எதி்்ு, எதிிு் ெநு்பி் நக்்ு 

ெச்ு் மைலகைள் ேபால ஓினா்க். ூ│்க்ுடு், 

க│வ்ுடு் ு்ேனறி வு் எதிrகைள் க்ட ேதவ│க் 

அதி│்சியைட்ு பய்தா் ஓின│. ேதவ│க் பய்தி் 

ஓுவைது், விு்திர் ைதrய்தா் வள│்ு வுவைது் 

க்ட ஆயிர் க் ுர்தர் {இ்திர்}, மிக வா்டமைட்தா். 

ேதவ்களி் ுத்ைமயான அ்த் ுர்தர், காலேகய்க் ேம் 

இு்த பய்தா் ஒு கணு் தாமதி்கமா் ேம்ைமயான 

நாராயணனி் அபய்ைத ேவ்ினா். 

 

 மிு்த ுயர்தி் இு்த இ்திரைன் க்ட நி்தியமான 

வி்ு, தனு ெசா்த ச்திைய அவு்ு் ெகாு்தா். 

வி்ுவா் இ்பி் பாுகா்க்ப்ட ச்ரைன {இ்திரைன்} 
க்ட ேதவ்க் ஒ்ெவாுவு் அவ்க் ச்திையு் அவு்ு 

அளி்தன். கள்கம்ற பிர்ம ுனிவ்கு் த்க் ச்திகைள் 
ேதவ்க் தைலவு்ு் ெகாு்தா்க். வி்ுவாு், 

அைன்ு ேதவ்களாு், உய் ஆ்ம ுனிவ்களாு் இ்பி 

உதவ்ப்ட ச்ர் ு்ைப விட மிு்த பல் ெப்றா். 

 

 ேதவ்க் தைலவ் {இ்திர்} ம்றவ்க் பல்தா் 

நிைற்திு்கிறா் எ்பைத அறி்த விு்திர் பய்கரமாக் 
க்ஜி்தா். அவனு க்ஜைனயா் ூமிு், திைசகு், வானு், 

ேதவேலாகு், மைலகு் நு்க ஆர்பி்தன. அ்த் 
பய்கரமான க்ஜைனைய் ேக்ட ேதவ்க் தைலவ் ெபு் 

ுழ்பமைட்ு அ்ச்தா் நிைற்ு, விைரவாக அ்த அுரைன 

{விு்திரைன்} ெகா்ல விு்பி ெபு் பல் வா்்த 

வ்ராுத்ைத வசீினா். இ்திரனி் வ்ராுத்தா் தா்ு்ட, 

மாைலு் த்கு் அணி்த அ்த் ெபு் அுர், 

பழ்கால்தி் வி்ுவி் ைககளி் இு்ு விு்த ம்தர் 
ெபுமைலெயன விு்தா். அ்த் ைத்திய│களி்இளவரச் 

{விு்திர்} ெகா்ல்ப்டாு், பீதியி் இு்த ச்ர் 
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{இ்திர்}, வ்ர்ைத தா் விு்கவி்ைல எ்ு், விு்திர் 

இ்ு் உயிுட் தா் இு்கிறா் எ்ு் எ்ணி, 
தடாக்ு்ு் மைற்திு்க விு்பி கள்ைதவி்ு ஓினா். 

 

 இு்பிு் ேதவ்கு் ெபு் ுனிவ்கு் மகி்்சியி் 

நிைற்ு இ்திரனி் ுகைழ் பாட ஆர்பி்தன். பிறு 

ஒ்ுூிய ேதவ்க், த்க் தைலவ் {விு்திர்} இற்த 
ு்க்தி் இு்த தானவ்கைள் ெகா்ல ஆர்பி்தன். ூி 

நி்ற ேதவ்க் ூ்ட்ைத் க்ு பதீியைட்த தானவ்க் 

கடலி் ஆழ்கு்ு் ெச்றன். மீ்கு் ுதைலகு் 

நிைற்த அிய்ற ஆழ்தி் இற்கிய தானவ்க் ஒ்ுூி 

க்வ்ுட் ூ்ு உலக்கைளு் அழி்க் சதி ெச்ய் 
ெதாட்கின். அவ்களி் அுமான்களி் விேவக்ுட் இு்த 
சிலி் ஒ்ெவாுவு் த்க் தீ்மான்தி்பி ெசய்களி் 

வழிகைள் பி்ுைர்க ஆர்பி்தன். 
 

 அ்பி் சதி ெச்ு ெகா்ிு்த திதியி் மக்க் ுதலி் 

தவ அறு் ஞானு் ெகா்ட மனித்கைள அழி்க ேவ்ு் 

எ்ற பய்கரமான தீ்மான்தி்ு வ்தன். இ்த உலக்க் 

அைன்ு் தவ்ச்தியா்தா் நிைல்கிறு. ஆைகயா் 

அவ்க் "தவ்ச்திைய அழி்பதி் ேநர்ைத விைரய் ெச்ய் 
ூடாு. ூமியி் தவ அற்கைளு், அறெநறிகைளு், 

கடைமகைளு், பிர்ம ஞான்ைது் உைடயவ்கைள் 
ெகா்வதி் கால்தா்்த் ூடாு. இவ│க் {தவசிக்} 

அழி்தா் ெமா்த பிரப்சு் அழி்ுவிு்" எ்றன│. 
பிரப்ச்ைத அழி்பு எ்ற தீ்மான்தி்ு வ்த அைன்ு 

தானவ்கு் மிகு் மகி்்சி அைட்தன். அுுத், த்க் 

ு்ுைக் ெதாடர, மைலகைள் ேபா்ற உயர்கைள உைடய 

அைலக் ெகா்ட வுணனி் வசி்பிடமான கடைல் த்க் 

ேகா்ைடயாக அைம்ு் ெகா்டன்" எ்றா் {ேலாமச்}. 
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நாராயணைன் த்சமைட்த ேதவ│க்!  

1- வனப│வ் புதி 102 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

 கடு்ு் ஒளி்திு்த காலேகய│க் இரா்ெபாுுகளி் 

ுனிவ│கைள் ெகா்ு பக் ெபாுதி் முபி கடு்ு் ஒளித்; 

இைத மனித│க் அறிய இயலாது; ேதவ│க் நாராயணனிட் ெச்ு 

ுைறயிட்... 

 

 ேலாமச│ 
{ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், 
"வுணனி் இு்பிடமான 

நீி் ெகா்கல்தி் 

{கடலி்}, பிரப்ச 
அழிு்கான த்க் 

நடவி்ைககைள் 
ெதாட்கின். ேகாப் 

ெகா்ட ைத்திய│க் 

இரவி் இுளி், 

கானக்களிு் ுனித 
இட்களிு் க்ட ுனிவ்கைள விு்க் ெதாட்கின். அ்த் 
தீய பாவிக் வசி்டr் ஆசிரம்தி் இு்த ூ்ு எ்ு {108} 

அ்தண்கைளு், ேமு் ஒ்பு {9} தவசிகைளு் விு்கின். 
பிறு பல பிர்ம்சாிக் இு்த சியவனr் ஆசிரம்தி்ு் 

ெச்ு கனிகைளு் கிழ்ுகைளு் ம்ுேம உ்ு வா்்த 
ூு {100} அ்தண்கைள விு்கின். 
 

 இைவயைன்ைது் இரவி் இுளிேலேய ெச்தன், 
பகலி் கடலி் ஆழ்கு்ு் ுைழ்தன். பர்வாஜ│ 
ஆசிரம்தி் ஆ்மா்கைள அட்கி பிர்ம்சிய வா்ு வா்்ு, 

நீு் கா்ு் ம்ுேம உ்ு வா்்த அைன்ு 

அ்தண்கைளு் ெகா்றன். இ்பிேய காலேகய│க் எ்ற 

அ்த் தானவ│க் {அுர│க்} த்க் கர்களி் பல்தா் 

ேபாைது்ு, த்க் ஆு் தீ்வைத உணராம், ுனிவ்களி் 
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ஆசிரம்களி் இரவி் இுளி் ுைழ்ு, எ்ணிலட்கா 
அ்தண்கைள் ெகா்றன். ஓ மனித்களி் சிற்தவேன 

{ுதி்ிர◌ா} கானக்தி் இு்த தவசிகளிட் இ்வாெற்லா் 

தானவ்க் நட்ு ெகா்டாு், அவ்கைள் ுறி்த எைது் 

அறி்ு ெகா்வதி் மனித்க் ேதா்விு்றன். 
 

 தினு் காைலயி் மா்ட ுனிவ்களி் மி்ச ெசா்ச 
உட்க் தைரயி் கிட்பைத ம்க் க்டன். அவ்றி் பல 

உட்க் சைதேயா இர்தேமா அ்றிு்தன. எு்ுகள்ு, 

உு்ுகள்ு கிட்தன. சி்பிகளி் ுவிய் ேபால் தைரெய்ு் 

எு்ு் ுவிய் அ்ு் இ்ு் கிட்தன. ூமி ுுவு் 

ேவ்வி்காக ுனிவ்க் ைவ்திு்த ஜாிகு், ெந்ூ்ு் 

கர்ிகு் உைட்ு ஆ்கா்ேக கிட்தன. காலேகய்க் ுறி்த 
பய்தி் இு்த பிரப்ச்தி் ேவத க்விு் வஷ்ுகு், 

ேவ்வி்சட்ுகு், த்ம் சட்ுகு் நி்ு ேபா் 

உ்சாகம்றதாக் ூ்நிைல இு்து. 

 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிர◌ா}, மனித்க் இ்பி அழி்ு 

ெகா்ிு்ைகயி், மீத் இு்தவ்க் பய்தா் எ்லா் 
தி்ுகு்ு் ஓின், சில் ெபிய ுைககு்ு், சில் மைல 

நீூ்ுகு்ு் ஓைடகு்ு் ெச்றன். சில் 
ெச்ுவிுேவாேமா எ்ற பய்திேலேய ஏுு் நட்காமேலேய 

இற்தன். வரீு் பலு் ெகா்ட சில வி்லாளிக் 

உ்சாகமாக அ்த் ெபு் இ்க்ி் தானவ்கள் ேதி் 
ெகா்ிு்தன். இு்பிு் அவ்களா் கடு்கியி் 

த்சமைட்திு்த அுர│கைள் க்ுபிி்க ுியவி்ைல. 

பிறு, ேதுதலி் திு்தியைட்த பிறு அ்த வரீ்க் த்க் 

இ்ல்கு்ு் திு்பின். 
 

 ஓ! மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிர◌ா}, பிரப்ச் இ்பி 

அழி்ு ெகா்ிு்தேபாு, ேவ்வி விழா்கு், த்ம் 
சட்ுகு் நி்ு ேபான ேபாு, ேதவ்க் ெபு் ுயர்தி்ு 

ஆளாகின். இ்திரைன ம்தியி் ெகா்ு ூிய அவ்க் 

பய்தா் ஒுவ் ஆேலாசைனைய ம்றவ் ேக்டன். பிறு 

ைவு்ட்தி் வ ீ் ்த்பட ுியாத, ேம்ைமயான, 
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பைட்க்படாத {ுய்ுவான} ெத்வமான நாராயணனி் 

பாுகா்ைப் ேதவ│க் நாின│. 
 

 அ்த முைவ் ெகா்றவைன {முூதனைன} வண்கிய 

ேதவ்க் அவனிட், "ஓ தைலவா, நீேய எ்கைளு் 

பிரப்ச்ைது் பைட்பவ், கா்பவ், அழி்பவனாக 
இு்கிறா். இ்த் பிரப்ச்தி் இு்ு் அைசவன ம்ு் 

அைசயாதன ஆகிய அைன்ைது் பைட்தவ் நீேய. ஓ தாமைர 
இத்கைள் ேபா்ற க்கைள உைடயவேன, பழ்கால்தி் 

உயி்களி் ந்ைம்காக நீேய கடலி் ூ்கிய ூமிைய ப்றி 
{Boar = ப்றி, வராக்} ூபெமு்ு மீ்ு் ெகா்ு வ்தா். ஓ! 

ஆடவி் சிற்தவேன, பிறு பாதி மனிதனாகு், பாதி் 

சி்கமாகு் உு ெகா்ு பழ்கால்தி் ெபு் பலு் 

பரா்கிரு் நிைற்த ஹிர்யகசிு எ்ற ைத்தியைன 

{அுரைன்} ெகா்றா். ேமு் பலி எ்ற ெபய│ ெகா்ட 

யாராு் அழி்க ுியாத ெபு் அுரைன, ு்ளனி் (Dwarf = 

ு்ளமனித், வாமன்} உுவ் ெகா்ு ூ்ு உலக்களி் 

இு்ு் கட்தினா். ஓ! தைலவா, ெபு் வி்லாளிு் 

எ்ேபாு் ேவ்விகு்ு் தைட ஏ்பு்ுபவுமான ஜ்ப் 

எ்ற தயீ அுர் உ்னாேலேய ெகா்ல்ப்டா். உ்னா் 

ெச்ய்ப்ட இுேபா்ற சாதைனகைள எ்ணி்ைகயி் அட்க 
ுியாு. ஓ முைவ் ெகா்றவேன {முூதனா}, நா்க் 

பய்தா் பிீ்க்ப்ிு்கிேறா். நீேய எ்கு்ு் ுகலிட், ஓ 

ேதவ்கு்ு் ேதவா இத் காரணமாகேவ நா்க் த்ேபாைதய 

இட்கைள உன்ு் ெதிவி்ேதா். உலக்கைளு், 

ேதவ்கைளு், ச்ரைனு் ெபு்பய்திலிு்ு கா்பாயாக" 
எ்றன் {ேதவ்க்}" 
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ுனிவ│க் எ்பி இற்கி்றன│ எ்பைத் ேதவ│கு்ு வி்ு 

ெசா்ல்; கடைல வ்ற ெச்ய அக்தியைர அுு்பி வி்ு 

ேதவ│கு்ு அறிுு்த்; அக்தியrட் ெச்ற ேதவ│க் அவைர் 

ுதிபாட்…. 

 

 ேதவ│க் 

{வி்ுவிட்}, "உனு 

குைணயாேலேய 

நா்வைக் பிறவிகு் 

வள்கி்றன. அ்பி் 
பைட்க்ப்டவ்க், 

ேதவ்கு்ு், இற்ு 

ேபான த்களு 

ு்பா்ட்கு்ு் 

காணி்ைகக் 

{பைடய்க்} 

ெகாு்பத் ூல் 

ெசா்்க்தி் 

வசி்பவ்கைள் சா்த்பு்ுகி்றன். உ்னா் கா்க்ப்ட 

ம்க், ஒுவைர ஒுவ் ந்பி வா்்ு, பிர்சைனகளி் இு்ு 

விுப்ு வள்கிறா்க். இ்ேபாு இ்பி்ப்ட பய் ம்கைள் 
பாதி்பைடய ைவ்கிறு. இரு ேநர்களி் அ்தண│க் யாரா் 

எத்காக் ெகா்ல்புகிறா│க் எ்பு எ்கு்ு் 

ெதrயவி்ைல. 

 

 அ்தண்க் அழி்க்ப்டா், இ்த் ூமி அழிைவ் 
ச்தி்ு். இ்ூமி்ு ஒு ுிு ஏ்ப்டா், ெசா│்கு் 

அழிு். ஓ பல் வா்்த கர்க் ெகா்டவேன, ஓ பிரப்ச்தி் 

தைலவா, உ்னா் கா்க்பு் உலக்கு்ு ஒு ுிு 

வர்ூடாு எ்ு உ்ைன ேவ்ி் ேக்ு் ெகா்கிேறா்" 

எ்றன் {ேதவ்க்}. 
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 அத்ு வி்ு, "ேதவ்கேள! பிற்த பிறவிக் அழிைவ் 
ச்தி்ு் காரண்ைத நா்றிேவ். அு ுறி்ு உ்கு்ு நா் 

ெசா்கிேற். சலனம்ற மனுட் நா் ெசா்வைத் ேகு்க். 

காலேகய்க் எ்ற ெபயி் குைம நிைற்த ஒு பைட 

இு்கிறு. அவ்கேள விு்திரனி் தைலைமயி் ுு் 

பிரப்ச்ைது் பாழா்கி் ெகா்ிு்தன│. அறிுு்பு், 

ஆயிர் க்கு் ெகா்ட இ்திரனா் விு்திர் 

ெகா்ல்ப்டைத் ெகா்ட அவ்க் த்க் உயி்கைள் 
பாுகா்ு் ெகா்ள வுணனி் உைறவிடமான கடு்ு் 

ுு்தன். 
 

 ுறா்கு், ுதைலகு் நிர்பிய கடு்ு் இற்கிய 

அவ்க், இரு ேவைளயி் ெவளிேய வ்ு, தவசிகைள் காு் 

இட்திேலேய ெகா்ு ேபாுகி்றன். அவ│க் கடு்ு் 

த்ச் அைட்திு்பதா், அவ│கைள் ெகா்ல இயலாு. 

ஆைகயா், கடைல வ்ற ெச்ய ஏதாவு ஒு உபாய்ைத நீ்க் 

ைக்ெகா்ள ேவ்ு். அக்தியைர விட ேவு யாரா் கடைல 

வ்ற ெச்ய ுிு். கடைல வ்ற ெச்யாம், ேவு வழிகளி் 

அவ்கைள் (அ்த் ேப்கைள்) தா்க ுியாு" எ்றா் 

{வி்ு}. 

 

 வி்ுவி் இ்த வா்்ைதகைள் ேக்ட ேதவ்க் 

பிர்மனி் அுமதிைய் ெப்ு, புதிகளிேலேய சிற்த புதியி் 

இு்ு் அக்தியி் ஆசிரம்தி்ு் ெச்றன். அவ்க் 

வுணனி் மகனான உயரா்ம அக்திய│ அ்ேக பிரகாசி்ு் 
ெகா்ிு்பைது், அவு்காக் பிர்மு்காக் கா்திு்ு் 

ேதவ்க் ேபால் தவசிக் கா்ு நி்பைது் க்டன். அவ்க் 

மி்ரா வுண ைம்தனான அவைர {அக்தியைர}அ்த 
ஆசிரம்தி் அுகி அவரு ெபுைம நிைற்த, ேநரான 

சாதைனகைள் ெசா்லி ுதி்தன். 
 

 அ்த் ேதவ்க் {அக்தியிட்}, "பழ்கால்தி் 

நுஷனா் ஒு்க்ப்ட ேபாு ேதவ்கு்ு நீேர ுகலிடமாக 
இு்தீ். உலக்தி் ு்ளாக இு்த அவ் ேதவேலாக 
அியைணயி் இு்ு ூ்கிெயறிய்ப்ு் ேதவேலாக்தி் 
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இு்ு கீேழ விு்தா். ூியனிட் ேகாப் நிைற்த ேபா்ியி் 

இு்த மைலகளி் ுத்ைமயான வி்திய் {வி்திய 

மைல}(ூியைனவிட உயர் ெபற ேவ்ு் எ்ு) திீெரன் 
தனு உயர்தி் வள்்ு ெகா்ிு்தா். ஆனா் உமு 

உ்தரைவ மீற ுியாததா் அவ் தனு வள்்சிைய 

நிு்தினா். உலக்ைத இு் ூ்்த ேபாு, பிற்த பிறவிக் 

மரண்தா் ு்ு்றன. ஆனா் உ்ைம் கா்பாளராக் ெப்ற 

அவ்க் ேபாுமான பாுகா்ைப அைட்தா்க். நா்க் 

எ்ேபாெத்லா் ுயர்தி்ு ஆ்புகிேறாேமா அ்ேபாெத்லா் 

நீேர எ்கு்ு மதி்ு்ுிய ுகலிடமாக இு்திு்கிறீ் . அத் 

காரணமாகேவ ந்க் உ்மிட் ஒு வர்ைத் ெபற 

வ்திு்கிேறா். நீ் எ்ேபாு் நா்க் ேக்ு் வர்கைள 

அுளியிு்கிறீ் " எ்றன│ {ேதவ│க்}" எ்றா│ {ேலாமச│}. 
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ூrயேனாு ேபா்ியி்ு உய│்த வி்திய்; வி்திய்தி் வள│்சிைய் 

து்த அக்திய│; கடைல் ுி்க ேவ்ு் எ்ு ேதவ│க் 

அக்தியைர ேவ்ுவு; அைனவு் ேச│்ு ெபு்கடலிட் 

ெச்ல்... 

 

 ுதி்ிர் 

{ேலாமசrட்} 

ெசா்னா், "ஓ 

ெபு் தவசிேய, 

ேகாப்தா் 

மதியிழ்த வி்திய் 

{வி்திய மைல}, ஏ் 

திீெரன் தனு 

உுவ்ைத வள்்ு் 
ெகா்டா் எ்பைத 
விபரமாக் ேக்க 
விு்ுகிேற்" 

 

 அத்ு ேலாமச│, "ூிய், தனு உதய்தி்ு் 

அ்தமன்தி்ு் இைட்ப்ட ேநர்தி் த்கமாக மி்ு் 

மைலகளி் ஏகாதிபதியான ெபு் ேமுைவ வல் வ்தா். 

இைத் க்ட மைலயான வி்திய் ூியனிட், "நீ தினு் 

ேமுைவ் ு்றி வல் வ்ு அவைன மதி்கிறா். ஓ ஒளிைய 

உ்டா்ுபவேன, எ்ைனு் அேத ேபா் நீ வல் வர 
ேவ்ு்" எ்றா். இ்பி் ெசா்ல்ப்ட ூrய் அ்த் ெபு் 

மைலயிட் {வி்தியனிட்}, "நா் எனு ுய விு்ப்தி் ேபி் 

இ்த மைலைய வல் வ்ு மதி்கவி்ைல. இ்த் 

பிரப்ச்ைத் க்ியவ│களா் எனு பாைத 

நி│ணயி்க்ப்ிு்கிறு" எ்றா் {ூிய்}. 
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 இதனா் அ்த மைலயானவ், ூிய் ம்ு் ச்திரனி் 

பாைதகு்ு் தட்க் ெச்ய விு்பி, ெபு் ேகாப்ுட் 

தனு உுவ்ைத வள்்தா். அைன்ு ேதவ்கு் ூி 

மைலகளி் பல் வா்்த ம்னனான வி்தியனிட் வ்ு 

அவனு ேநா்க்தி் இு்ு பி்வா்க் ெச்ய ுய்சி 
ெச்தன│. ஆனா் அவ் அவ்க் ெசா்ன எைது் கவனி்கேவ 

இ்ைல. பிறு அ்த் ேதவ்க் அைனவு், ஆசிரம்தி் 

வா்்ு, தவ்தி் ஈுப்ு, அற்தி்ு் த்ைன 

அ்்பணி்திு்ு் மனித்களி் சிற்தவு் அ்ுத ச்திகளா் 

அைனவைரு் வி்சி நி்பவுமான அக்தியிட் ெச்றன். 
 

 ேதவ்க் {அக்தியிட்}, "மைலகளி் ம்னனான இ்த 

வி்திய் ேகாப் ெகா்ு ூிய ச்திர பாைதகைளு், 

ந்ச்திர்களி் வழிகைளு் அைட்ு் ெகா்ிு்கிறா். ஓ 

அ்தண்களி் ுத்ைமயானவேர {அக்தியேர}, ஓ 

ெகாைடகளி் சிற்தவேர, உ்ைம்தவிர ேவு யாராு் அவைன 

{வி்தியைன்} து்க ுியாு. ஆைகயா், அவைன 

அ்காிய்தி் இு்ு பி்வா்க் ெச்ு்" எ்ு ேக்ு் 
ெகா்டன். ேதவ்களி் வா்்ைதகைள் ேக்ட அ்த அ்தண் 

{அக்திய│}, அ்த {வி்திய} மைலயிட் ெச்றா│. அவ│ தனு 

மைனவிுட் {ேலாபு்ராுட்} அ்த இட்தி்ு வ்ு 

வி்திய் அுேக ெச்ு, அவனிட், :ஓ! மைலகளி் 

சிற்தவேன {வி்தியேன}, "ஒு காrய்தி்காக நா் ெத்னக் 

ெச்ல விு்ுகிேற், ஆைகயா் நீ என்ு ஒு பாைத 

ெகாு்க ேவ்ு் எ்ு விு்ுகிேற். ேமு், நா் திு்பி 
வு்வைர என்காக நீ கா்திு்க ேவ்ு். நா் திு்பி 
வ்த பிறு, ஓ மைலகளி் ம்னா, நீ உனு உுவ்ைத 

உன்ு விு்ப்ப்ட அளு்ு் ெபு்கி் ெகா்" எ்றா│. ஓ 

எதிிகைள் ெகா்பவேன {ுதி்ிரா}, க்சிதமான இ்த 

ஒ்ப்த்ைத வி்தியனிட் ஏ்பு்தி் ெகா்ட வுணனி் 

மக் {அக்திய│) இுநா் வைர ெத்னக்தி் இு்ு 

திு்பவி்ைல. அக்தியி் ச்தியா் வி்திய் ேமு் வளர 
ுியவி்ைல எ்ற இ்கைதைய நீ ேக்ு் ெகா்டபி 

ெசா்லிவி்ேட். ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, இ்ேபாு 
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அக்தியிட் ேவ்ி் ெகா்ட ேதவ்க் எ்பி் 
காலேகய்கைள் ெகா்றா்க் எ்பைத் ேக். 

 

 ேதவ்களி் வா்்ைதகைள் ேக்ட மி்ரா வுண ைம்த் 

அக்திய│, "எ்கிு்ு நீ்க் வுகிறீ் க்? நீ்க் எ்னிட் 

எ்ன வர் எதி்பா்்கிறீ் க்?" எ்ு ேக்டா். இ்பி் 
ெசா்ல்ப்ட ேதவ்க், அ்த் ுனிதிட் {அக்தியrட்}, "ஓ 

ெபுைமவா்்தவேர, ெபு்கடைல் ுி்ு் ெபு் 

சாதைனைய நீ்க் ெச்ய ேவ்ு் எ்ு ேக்கிேறா், பிறு 

ேதவ்கு்ு எதிrகளான காலேகய│கைளு் அவ│கைள் 

ெதாட│பவ│கைளு் எ்களா் ெகா்ல ுிு்" ேதவ்களி் 

இ்த வா்்ைதகைள் ேக்ட தவசி "அ்பிேய ஆக்ு், 

மனித்கு்ு் ெபு் மகி்்சிைய் ெகாு்ு் காிய்ைத 
நீ்க் விு்பியவாேற ெச்கிேற்" எ்றா். 
 

 ஓ அ்ுதமான வா்ு வா்பவேன {ுதி்ிரேன}, இ்பி் 
ெசா்ன அவ் {அக்திய்}, தவ் பயி்சியி் பு்த 
ுனிவ்குடு் ேதவ்குடு் ேச்்ு ஆுகளி் 

தைலவனான கடைல ேநா்கி ெச்றா். மனித்க், பா்ுக், 

ெத்வகீ கைலஞ்க், யஷ்க், கி்னர்க், ெபு் தவசிக் 

ஆகிேயா் அ்த அ்ுதமான நிக்ைவ் காண விு்பி அவைர் 
ெதாட்்ு ெச்றன். பிறு அவ்க் அைனவு் ேச்்ு 

பிதாபமாக் க்ஜி்ு் ெகா்ு் அைலகைள அைச்ு ஆி் 
ெகா்ு், ெத்ற் நிைற்ு், ுைர த்ளி் சிி்ு், 

ுைககளி் அுேக நீரா் அி்ு், வி்தியாசமான வைககளான 

ுறா்களாு், அி்கி வ்ு ேபாு் ப்ேவு பறைவகளாு் 

நிைற்திு்த அ்த் ெபு் கடலி் அுகி் வ்தன். அக்திய், 
ெத்வகீ் கைலஞ்க், ெபு் பா்ுக், ெபு் ெகாைடக் 

ெகா்ட தவசிக் ஆகிேயாுட் ேதவ்க் அ்த மக்தான 

நீ்்கழிைவ {கடைல} அைட்தன். 
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கடைல் ுி்த அக்திய│ - வனப│வ் புதி 105 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

அக்திய│ கடைல் ுி்து; ேதவ│க் காலேகய│கைள மி்சமி்லாம் 

ெகா்று; முபி கடைல நிைர்க அக்தியைர ேதவ│க் ேவ்ி் 

ெகா்டு; அு த்னா் இயலாு எ்ு அக்திய│ மு்து் 

அத்கான வழிகைள் ுறி்ு் ேதவ│க் ஆேலாசி்து... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அ்த அுள்ப்ட 

ுனிதரான வுணனி் மக் {அக்திய│} கடைல அைட்துட் 

அ்ேக ூியிு்த ேதவ்களிடு் தவசிகளிடு், "நா் நி்சய் 

நீ│்கடுளி் வசி்பிடமான இ்த் கடைல் ுி்க் 

ேபாகிேற். நீ்க் உ்க் மீு உைற்ு்ள தயாி்ுகைள 

விைரவாக் ெச்ு்க்" எ்றா். 
 

 இ்பி் ெசா்ன அ்த மி்ராவுண ைம்த் {அக்திய்} 
ுு் ேகாப்ுட், அைன்ு உலக்கு் பா்்ு் 
ெகா்ிு்த ேபாேத அ்த் கடைல் ுி்க ஆர்பி்தா். பிறு 

இ்திருட் ூிய ேதவ்க் கட் ுி்க்புவைத் க்ு 

விய்ு ுக்்ு ேபு் வா│்ைதகளா் அவrட், "நீேர எ்க் 

கா்பாளு், மனித்கைள் பராமி்பவு், உலக்கைள 

உ்டா்ுபவராகு் இு்கிறீ் . உமு உதவியா், ேதவ்குட் 
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ூிய இ்த் பிரப்ச் ுுநாச்தி் இு்ு த்பியு" எ்ு 

ுதி்தன். 
 

 இ்பி் ெத்வகீ கைலஞ்க் த்க் இைச்குவிகைள 

இைச்ு் ூ்்திு்க ேதவ்களா் ுதி்க்ப்ட அ்த் 
ெபு்த்ைம ெகா்டவ் {அக்திய்}, த் மீு ெத்வகீ மல் 
மாி ெபாழி்த ேபாு அ்த அக்ற கடைல நீர்றதாக ஆ்கினா│. 
அ்த அக்ற கட் நீர்றதானைத் க்ட ேதவ்்பைட மிகு் 

மகி்்சிுட் தா்க் விு்பிய ெத்வகீ ஆுத்கைள எு்ு் 
ெகா்ு வரீமிு்த இதய்குட் அ்த் ேப்க் 

{காலேகய்க்} ேம் பா்்தன். ஓ! பரதனி் வழி்ேதா்றேல 

{ுதி்ிர◌ா}, ெபு் க்ஜைன ெச்ு ெகா்ு பலு் ேவகு் 

ெகா்ட ேதவ்களா் தா்க்ப்ட அவ்க் {காலேகய அுர்க்}, 

ேதவ ேலாக வசி்பாள்களி் தா்ுதைல் தா்க ுியாம் 

ஓட் தைல்ப்டன். 
 

 ேதவ்களா் தா்க்ப்ு எுுக் ேபால் ச்தமாக 
ு்காரமி்ட {்்்்் எ்ற ஒலியாக இு்கலா்} அ்த் 
ேப்க் {காலேகய்க்}, அ்த் பய்கர் தா்ுதைல ஒு கண் 

{ுூ்்த்} தா் தா்கின். மனைத அட்கி த்கைள 

ுதி்்சியைடய் ெச்ு ெகா்ட ுனிவ்களி் தவ் ச்தியா் 

ுதலிேலேய எி்க்ப்ட அ்த ுய்சிுைடய ேப்க் 

ேதவ்களா் அழி்க்ப்டன். த்க் பத்க்கு், 

காுு்டல்கு், ேதா்வைளகைளு் அணி்திு்த 

அ்த் ேப்க் ெகா்ல்ப்டேபாு ூட் ூ்ு் ுு்ு் 

பலாச மர்ைத் ேபால அழகாக இு்தன│. 
 

 ஓ! மனித்களி் சிற்தவேன {ுதி்ிர◌ா}, பிறு, காலேகய 

ுல்தி் ூமி ேதவைதயி் பிளுகளி் பு்கி, பாதாள்ைத் 
ுகலிடமாக் ெகா்ிு்த மீ்திு்தவ்கு் ெகா்ல்ப்டன். 
அ்த் ேப்க் {காலேகய்க்} ெகா்ல்ப்டைத் க்ட 

ேதவ்க் வி்தியாசமான ேப்ுகளா் அ்த் பல்வா்்த 
ுனிதைர {அக்தியைர} இ்த வா்்ைதகளா் ுதி்தன், "ஓ 

பல்வா்்த கர்க் ெகா்டவேர {அக்தியேர}, 
உயிின்கைள் பைட்பவேர, உமு உதவியா் மனித்க் 
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பல்வா்்த அுைள் ெப்றிு்கி்றன். இர்கம்ற பல் 

ெகா்ட காலேகய்க் உமு பல்தாேலேய ெகா்ல்ப்டன். ஓ 

பல் வா்்த கர்க் ெகா்டவேர (இ்ேபாு) கடைல நிர்ு். 

நீ│ அு்திய நீைர வி்டவிு்" எ்றன│. 
 

 இ்பி் ெசா்ல்ப்ட அுு் பலு் நிைற்த தவசி 
{அக்திய்}, "உ்ைமயி் அ்த நீ│ எ்னா் ெசr்க்ப்டு. 

ஆைகயா், கடைல நிர்ப நீ்க் விு்பினா் 

ூ்நிைல்ேக்ற ேவு வழிக் உ்களா் எ்ண்பட 

ேவ்ு்" எ்ு ெசா்னா். ஓ ம்னா {ுதி்ிர◌ா}, ுதி்்த 
ஆ்மா ெகா்ட அ்த் ுனிதி் ேப்ைச் ேக்ட ேதவ்க் 

விய்பாு், ேசாக்தாு் தா்க்ப்டன். பிறு ஒுவு்ு 

ஒுவ் விைடெப்ு் ெகா்ு, பிற்த பிறவிகளி் ெபு் 

ுனிதைர வண்கி, தா்க் வ்த வழிேய திு்பின். பிறு 

வி்ுுட் ூிய ேதவ்க் பிர்மனிட் வ்தன். பிறு 

ூ்பிய கர்குைடய அவ்க் கடைல நிர்ு் ேநா்க்ுட் 

திு்ப் திு்ப ஆேலாசி்ு் ேபசி் ெகா்ிு்தன│.  
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சகரனி் தவு்! சிவனி் வரு்!  

7- வனப│வ் புதி 106 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

பி்ைள்காக் தவ் இு்த சகர்; சகரு்ு் சிவ் வரமளி்த்; 

சகரனி் ஒு மைனவி அழகான ுழ்ைதைய் ெப்ெறு்க, இ்ெனாு 

மைனவி ுைர்காைய் ெப்ெறு்த்; சகரு்ு அச┄rயி் அறிுைர... 
 

 ேலாமச│ 
{ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், 
"அைனவு் அ்பி 

ஒ்ுூிய ேபாு, 

மனித்களி் 

பா்டனாகிய 

பிர்ம் 

அவ்களிட், 

"ேதவ்கேள, எ்ேக 
உ்கு்ு இ்ப் 

கிைட்ுேமா 
அ்லு இ்ப் உ்கைள எ்ு வழிநட்ுேமா அ்ு் 
ெச்ு்க். கட் மீ்ு் தனு ெகா்ளளைவ எ்ட நீ்ட 

கால் ஆு். ெபு் ம்னனான பகீரதனி் ுல்தவ் ூல் 

அ்ச்த்்ப் ஏ்பு்" எ்ு ெசா்னா். (பிரப்ச்தி்) 

ெபு்பா்டனி் வா்்ைதகைள் ேக்ட ேதவ்களி் 

ுத்ைமயானவ்க் (எ்ேபாு கட் நிர்ு் எ்ு எ்ணியபி) 

தா்க் வ்த வழிேய திு்பி் ெச்றன். 
 

 ுதி்ிர், "ஓ! தவசிேய {ேலாமசேர}, எ்ன ச்த│்ப் 

அு? பகீரதனி் ுல்தவ│க் அைத எ்பி நிைறேவ்றின│? 
பகீரதரனி் தைலயீ்ி் ேபr் கட் எ்பி நிர்ப்ப்டு? ஓ 

தவசிேய {ேலாமசேர}, த்க் அற்பயி்சிகைளேய த்க் 

ெச்வமாக நிைன்பவ்க் யா்? ஓ ுேராகித்க் வைகைய் 
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சா்்தவேர, நீ் ெசா்னஅ்த ம்னனி் சாதைனக் ுறி்ு 

நா் விபரமாக் ேக்க விு்ுகிேற்" எ்ு ேக்டா். 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா│, "இ்பி அ்த் 

ெபு்த்ைமமி்க அற்சா│்த ம்னனா் {ுதி்ிரனா்} 

ேக்க்ப்ட ுேராகித│ வைக மனித│களி் தைலவ│ {ேலாமச│}, 
உய│ ஆ்ம {ம்ன்} சகரனி் சாதைனகைள உைர்க 

ஆர்பி்தா│. 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அழு், பலு் 

நிைற்ு, ூமிைய ஆ்ட சகர் இஷவாு இன ுு்ப்தி் 

பிற்திு்தா். ஓ பாரத் ுல்தி் வழி்ேதா்றேல 

{ுதி்ிர◌ா}, அ்சூ்ு் ெபய் ெகா்ிு்த அவ் {சகர்} 

மகன்ு இு்தா். அவ் ைஹஹய│கைளு் 

தாலஜ்க│கைளு் {t he Hai hayas and t he Tal aj anghas}அழி்ு ெமா்த 
பைடயணியினைரு் அட்கி தனு நா்ைட ஆ்ு வ்தா். 

 

 ஓ பாரத் ுல்ேதா்ற்களி் ெபிு் ுகழ்புபவேன 

{ுதி்ிர◌ா}, ஓ பாரத் ுல்தி் தைலவா, அழகி் க்வ் 

ெகா்ு இளைமுட் இு்த வித│்ப ுல இளவரசிு், சிபியி் 

அரச பர்பைரயி் வ்த ம்ுெமாு்திு் அவனு இு 

மைனவியராக இு்தன். ஓ ம்ன்களி் தைலவா {ுதி்ிர◌ா}, 
ேமு் அேத மனித ஆ்சியாள் {சகர்}, தனு மைனவியைரு் 

அைழ்ு் ெகா்ு, கு் தவ்தி் ூலமாக் பி்ைள ெபற 

ைகலாச மைல்ு் ெச்றா். அ்ேக கு் தவு் ேயாகு் 

இு்ு, ு்க்ணு், திிுர் எ்ற ேபைய அழி்தவு், 

அைன்ு உயிு்ு் அு் வழ்ுபவு், நி்தியமாக 
நிைல்திு்பவு், பிநாக்ையு் திிூல்ைது் 

தா்கியவு், நி்திய அைமதி ெகா்டவு், 

குைமயானவ்கைள ஆ்பவு், பல உுவ்கைள எு்க 
வ்லவு், உமா ேதவியி் தைலவுமான ெபுைமமி்க 

ெத்வ்தி் {சிவனி்} கா்சிைய் ெப்றா். 

 

 அ்த் ெபு் பல் வா்்த கர்க் ெகா்டவ் {சகர்} 

வரமுு் அ்த் ெத்வ்ைத் {சிவைன்} க்டு், தனு 

ராணிகுட் அவனு பாத்தி் விு்ு, ஒு மகைன விு்பி 
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ேவ்ி நி்றா். அ்த் சிவ ெத்வு் அவனிட் {சகரனிட்} 

திு்தி ெகா்ு, இு மைனவியரா் ேசவி்க்ப்ட அ்த 
மனித்களி் ேந்ைமயான ஆ்சியாளனிட் {சகரனிட்}, "ஓ 

மனித்களி் தைலவா, எ்னிட் நீ ேவ்ி்ெகா்ட கண்ைத் 
(வானிய் கணித்ைத்) கு்தி் ெகா்டா், உனு ஒு 

மைனவி்ு, ெபு் க│வு், வரீு் மி்க அுபதாயிர் 

{60,000} மக்க் பிற்பா்க். ஆனா், ஓ ூமிைய ஆ்பவேன, 

அவ்கைள அைனவு் ஒ்றாகு் ு்றாகு் அழி்ு 

ேபாவா்க். (இு்பிு்) உனு இ்ெனாு மைனவியிட் ஒு 

வரீமி்க மக் பிற்பா். அவேன உனு ுல்ைத் தைழ்க 
ைவ்பா்" எ்றா் {சிவ்}. 

 

 இைத் ெசா்ன அ்த ு்ர ெத்வ் {சிவ்}, பா்்ு் 
ெகா்ிு்ு்ேபாேத அ்த இட்திேலேய மைற்ு ேபானா். 

பிறு அ்த ம்ன் சகர் தனு இு மைனவியுட் தனு 

வசி்பிட்தி்ு் ெபு் மகி்்சிுட் திு்பினா். ஓ முவி் 

மக்களி் {மனித்களி்} ெபிு் ுகழ்புபவேன {ுதி்ிர◌ா}, 
தாமைர இத் க்க் ெகா்ட அவனி் {சகரனி்} 

மைனவியரான வித│்ப இளவரசிு் {வத│்பி}, சிபியி் 

இளவரசிு் {ைச்பிைய} விைரவி் பி்ைளைய் ெபற இு்தன். 
பிறு ஒு ுறி்பி்ட நாளி் வித│்ப இளவரசி ுைர்கா் 

உுவ்தி் (ஏேதா ஒ்ைற) ெப்ெறு்தா். சிபியி் இளவரசி 
ெத்வகீ அழுட் ூிய மகைன் ெப்ெறு்தா். 

 

 பிறு அ்த் ூமியி் அதிபதி அ்த் ுைர்காைய 

எறி்ுவிட மனதி் தீ்மானி்தா். அ்ேபாு வான்தி் இு்ு 

குைமு் உுதிு் ெகா்ட ஒு ுர், "ஓ ம்னா {சகரா}, 
உனு அவசர் ெசயலினா் ு்றவாளி ஆகாேத; நீ உனு 

மக்கைள் ைகவிடலாகாு. அ்த் ுைர்காயி் இு்ு 

விைதகைள எு்ு, ு்திகr்க்ப்ட ெந் நிர்பிய ஆவிுட் 

ூிய பா்திர்களி் பாுகா்ு ைவ. ஓ பாரத் ுல்ெகாு்ேத, 
பிறு நீ அுபதாயிர் {60,000} மக்கைள அைடவா். ஓ 

மனித்களி் ஆ்சியாளேன {சகரா}, ெபு்ெத்வ் {சிவ்} 

ஏ்கனேவ ெசா்னவாு உனு மக்க் பிற்பா்க். ஆைகயா் 

உனு மன் ேவு விதமாக ஆக ேவ்டா்" எ்று {அசீி}.  
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ுதிைரைய மீ்ட அ்ுமா்! - வனப│வ் புதி 107 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

பா்திர்களி் பாுகா்க்ப்ட ுைர்கா் விைதக் அுபதாயிர் 

மக்களாக் சகரு்ு் வித│்ப இளவரசி்ு் பிற்த்; சகரு்ு் 

சிபி இளவரசி்ு் அசம்ச் பிற்த்; கபிலr் ேகாப்ு்ு இல்காகி 
அுபதாயிர் மக்க் இற்த்; அசம்சைன் சகர் நாு கட்த்; 

அ்ுமா் ேவ்வி் ுதிைரைய மீ்ட்; அ்ுமாு்ு் திlப் 

பிற்த்; திlப் ஆ்சி்க்ிலி் அம│த்; திlப் கானக வா்ு 

ேம்ெகா்ு பகீரதைன ம்னனாக நியமி்து... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "ஓ! ம்ன்களி் 

ேந்ைமயானவேன {ுதி்ிரா}, 
வான்தி் இு்ு இற்கிய 

இ்ெசா்கைள் ேக்ட அவ் 

{சகர்}, ஓ! பாரத் ுல 

மனித்களி் தைலவா 
{ுதி்ிரா}, ந்பி்ைகுட் 

அ்த் ுர் 

வழிகா்ியபிெய்லா் 

ெச்தா். பிறு அ்த 
மனித்களி் ஆ்சியாள் 

{சகர்}, விைதகைள் தனியாக் 
பிி்ு எு்ு, (ுைர்காயி் 

அ்த் புதிகைள) 

ு்திகி்க்ப்ட ெந் நிர்பிய 

பா்திர்களி் ைவ்தா். பிறு அவ்ைற் பாுகா்தலி் 

ெபாு்ு ஒ்ெவாு பா்திர்தி்ு் {ுட்தி்ு்) ஒு 

ெசவிலிைய நியமி்தா். 

 

 ஓ! ூமியி் ஆ்சியாளேன {ுதி்ிரா}, பிறு நீ்ட 

கால்தி்ு் பிறு, ு்திரனி் {சிவனி்} குைணயா் 

அளவிடுியாத ச்திு் மிு்த பலு் வா்்த அுபதாயிர் 

{60000} மக்க் பிற்தன். அவ்க் பய்கரமானவ்களாகு், 
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அவ்களு ெசய்க் இர்கம்ு் இு்தன. அவ்க் 

அைனவு் வான்தி் உய│்ு ெச்ு் ச்தி 
பைட்திு்தன│. அவ்க் கண்கிலட்காதவ்களாக இு்ததா், 

ேதவ்க் உ்பட அைனவைரு் மதி்காம் இு்தன். அவ்க் 

பரா்கிரம் மி்கவ்களாகு், ேபா் ெவறிய்களாகு் 

இு்ததா், ேதவ்கைளு், க்த்வ்கைளு், ரா்சச்கைளு் 

விர்ு் ஆ்ற் ெப்றிு்தன். 
 

 சகரனி் ம்த ு்தி ெகா்ட மக்களா் 

ெதா்ைல்ு்ளான ம்க் அைனவு் ேதவ்குட் ேச்்ு 

பிர்மைன் ுகலிடமாக் ெகா்ள அவனிட் {பிர்மனிட்} 

ெச்றன். பிறு அவ்க் அைன்ு உயிின்களி் அுள்ப்ட 

பா்ட் {பிர்ம்}, "இ்த மனித்குட் நீ்கு் உ்க் 

வழியி் ெச்ு்க். ஓ! ேதவ்கேள, ுுகிய கால்தி், ெபிு் 

பய்கரமான சகர் மக்களி் மிக் ேகாரமான அழிு, அவ்களு 

தீ்ெசய்களி் விைளவாகேவ ஏ்பு்" எ்ு ெசா்னா். ஓ! 

முவி் மக்களி் {மனித│களி்} தைலவா {ுதி்ிர◌ா}, 
இ்பி் ெசா்ல்ப்ட ேதவ்கு் மனித்கு் பா்டனிட் 

{பிர்மனிட்} விைடெப்ு் ெகா்ு, எ்கிு்ு வ்தா்கேளா 
அ்ேகேய திு்பி் ெச்றன். 

 

 ஓ! பாரத் ுல்தி் 

தைலவா {ுதி்ிர◌ா}, 
பிறு பல நா்க் கழி்ு, 

ெபு் பல் மி்க ம்ன் 

சகர், ுதிைர ேவ்வியி் 

சட்ுகைள ஆர்பி்க 
{பிரதி்ைட ெச்ய} ஏ்ு் 
ெகா்டா். அவனு 

ுதிைர, அவனு மக்களி் 

பாுகா்ுட் உலக் 

ுுவு் ு  ஆர்ப ு. கா்பத்ு் பய்கர  நீர்ற்ற ி்த மான  

கடைல அைட்து், ந்றாக் பாு்கா்க்ப்ிு்ு் அ்த் 
ுதிைர (அு நி்ற இட்திேலேய) திீெரன மைற்ு ேபானு. ஓ! 

மதி்பி ிய ஐயா தி்ிர்ு  {ு ா},  ச◌  பிறு கரனி் மக்க் அ்த 
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அ்ுதமான ுதிைர களவாட்ப்டதாக உண்்ு, தனு 

த்ைதயிட் ெச்ு, தா் பா்்ு் ெகா்ிு்தேபாேத 
அ்ுதிைர எ்பி் களவாட்ப்டு எ்பைத உைர்தன். 
 

 அத் ேபி் அவ் {ம்ன் சகர்} அவ்களிட், 

"ெச்ு்க். அைன்ு ு்கியமான இட்களிு் ுதிைரைய் 
ேது்க்" எ்றா். ஓ! ெபு் ம்னா {ுதி்ிர◌ா}, த்க் 

த்ைதயி் க்டைளயி் ேபி் அவ்க் அைன்ு ு்கியமான 

இட்களிு், ூமியி் ுு் பர்பிு் ுதிைரைய் ேதின். 
ஒ்ுைமுட் ேதிய சகரனி் மக்களா், அ்த் 
ுதிைரையேயா, அ்லு அைத் திுிய நபைரேயா க்ுபிி்க 
ுியவி்ைல. பிறு அவ்க் திு்பி வ்ு, கர்க் ூ்பி் 
த்க் த்ைதயி் {ம்ன் சகரனி்} ு்ு நி்ு, "ஓ! 

மனித்களி் பாுகாவலேர {சகரேர}, ஓ! ூமியி் ஆ்சியாளேர, ஓ! 

ம்னா, உமு க்டைளயி் ேபி் நா்க் மைலக், காுக், 

கட்க், ேதா்ுக், தீுக், ஆுக், சி்றாுக், ுைகக் 

ஆகியன ெகா்ட ுு உலக்்ைது் ஒ்ு ேச்்ு 

ேதிவி்ேடா். ஆனா் எ்களா் அ்ுதிைரையேயா, அ்லு 

அைத் களவாிய க்வைனேயா க்ுபிி்க ுியவி்ைல" 

எ்றன். இ்த வா்்ைதகைள் ேக்ட அ்ம்ன் {சகர்} 

கு்ேகாப்தா் உண்விழ்ு, விதியா் ஆ்ெகா்ள்ப்ு, 

"அைனவு் ெச்ு்க். இனிேம் திு்பாதீ்க்! ுதிைரைய 

மீ்ு் ேது்க். எ் மக்கேள, அ்த ேவ்வி்ுதிைர 
இ்லாம் நீ்க் மீ்ு் திு்ப்ூடாு" எ்றா். 

 

 அ்த் சகரனி் மக்க், த்க் த்ைதயி் க்டைளைய 

ஏ்ு மீ்ு் ுு உலக்ைது் ேதட ஆர்பி்தன். இ்ேபாு 

அ்த வரீ்க் ூமியி் பர்பி் ஒு பிளைவ் க்டன். அ்த் 
ப்ள்ைத அைட்த சகரனி் மக்க் அைத் ேதா்ட 

ஆர்பி்தன். ம்ெவ்ிகுடு், ுளுகுடு் 

{ேகாடிகுடு்} மிு்த ுய்சிுடு் கடைல் ேதா்ி் 
ெகா்ேட ெச்றன். வுணனி் வசி்பிட் {கட்} இ்பி் 
சகரனி் ஒ்ுப்ட மக்களா் ெபு் ுயர்ுட் எ்லா் 
ுற்களிு் ேதா்ட்ப்டு. ேப்கு், பா்ுகு், 

ரா்சச்கு், ம்ற் பிற அைசு் உயிரன்கு் சகரனி் 
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மக்களா் ெகா்ல்ப்டேபாு ுயர்தா் அலறின். 
ூ்ு்கண்கான, ஆயிர்கண்கான அைசு் உயிின்க் 

த்க் உடலி் இு்ு தைலக் ெவ்ட்ப்ு், 

ேதாுி்க்பு், எு்ுகு் இைண்ுகு் உைட்க்ப்ு் 

அழி்க்ப்டன. 

 

 அ்த வுணனி் வசி்பிட்ைத {கடைல} ேதா்ி் 
ெகா்ேட ெச்ற அவ்க், அ்த ேவைலயி் ெபு் கால்ைத் 
ெசலவழி்ு் ுதிைரைய் க்ுபிி்க ுியவி்ைல. ஓ! 

ூமியி் தைலவா {ுதி்ிர◌ா}, பிறு வடகிழ்ு கட்புதி்ு 

ெச்ற சகரனி் ூ்்கமான மக்க் பாதாள உலக் வைர 
ேதா்ி் ெகா்ேட ெச்ு கைடசியாக் தைர்பர்பி் உலவி 
ெகா்ிு்த ுதிைரைய் க்டன். 
 

 அ்ேக அவ்க், 

பிரகாச் ுவியலாக 
இு்த ெபுைமமி்க் 

கபிலைர் க்டன். 
ுட்குட் ூிய 

ெநு்ைப் ேபால் 
பிரகாசமாக ஒளி்்த 
அவைர் {கபிலைர்} 
க்ட அவ்க், 

ுதிைரையு் க்ு 

மகி்்தன். அவ்க் 

த்க் விதியா் 

உ்த்ப்ு, 

ூ்்கமைட்ு ெபுைமமி்க் கபிலைர மதி்காம் ுதிைரைய் 
ைக்ப்ற ுைன்தன். பிறு ஓ! ெபு் ம்னா {ுதி்ிர◌ா}, 
கபில வாுேதவ் எ்ு ெபு் ுனிவ்களா் அைழ்க்பு் 

தவசிகளி் ேந்ைமமி்க் கபில், கு் பா்ைவ பா்்தா். பிறு 

அ்த் ெபு் தவசி அவ்கைள ேநா்கி ெநு்ு் ுட்கைள 

அு்பி, அ்த ம்த ு்தி ெகா்ட சகரனி் மக்கைள எr்ு் 

ேபா்டா│. 
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 ெபு் தவ்க் பயி்ற நாரத│, அவ்க் 

சா்பலா்க்ப்டைத் க்ு, சகரனிட் வ்ு அ்தகவைல் 
ெதிவி்தா். ுனிதி் {நாரதி்} வாயா் இ்த் பய்கரமான 

ெச்திைய் ேக்ட ம்ன் {சகர்}, ஒு மணி ேநர் மிு்த 
ேசாக்ுட் இு்தா். பிறு அவ் {சகர்}, சிவ் ஏ்கனேவ 

ெசா்னைத நிைன்ு் பா்்தா். ஓ! பாரத் ுல்தி் தைலவா 
{ுதி்ிர◌ா}, பிறு அசம்ச் மகு், தனு ேபருமான 

அ்ுமாைன அைழ்ு இ்த வா்்ைதகளி் ேபசினா் {சகர்}. 

"அளவிடுியாத பல் ெகா்ட எனு அுபதாயிர் மக்க் 

கபிலr் ேகாப்ைத் ெப்ு, எ் காrயமாக் த்க் 

இற்ைப் ச்தி்தன│. ஓ கள்கம்ற ுண் ெகா்ட எனு 

மகேன {ேபரேன, அ்ுமாேன}, எனு கடைமைய நா் ெச்ு் 

ெபாு்ு், எனு ுிகு்ு ந்லு ெச்ய விு்பிு் உனு 

த்ைதையு் {அசம்சைனு்} நா் ைகவிடலாயி்ு" 

எ்றா். 

 

 ுதி்ிர் {ேலாமசrட்} ெசா்னா், "ஓ! 

அற்பயி்சிகைளேய தனு ுு் ெச்வமாக் ெகா்ட தவசிேய 

{ேலாமசேர}, ம்ன்களி் ுத்ைமயான சகர் ஏ் பரா்கிரம் 

ெகா்ட தனு ெசா்த மகைன் ைகவி்டா்? (பிற மனித்க் 

அைனவு்ு்) அு சிரமமான ெசய் ஆயி்ேற" எ்ு 

ேக்டா். 

 

 ேலாமச│ ெசா்னா், "சகரு்ு் சிபி இளவரசி அசம்ச் 

எ்ற ெபய│ ெகா்ட மகைன் ெப்ெறு்தா். அவ், நகர 
ம்களி் பலம்ற ுழ்ைதகைள் கு்ைத் பிி்ு் கதற் கதற 

நதி்ு் ூ்கி ூ்கி வுீவைத வழ்கமாக் ெகா்ிு்தா். 

அத்ேபி் நகரம்க் ெபு் பதீி அைட்ு ுயர்ுட் 

ஒுவைர ஒுவ் ச்தி்ு, ூ்பிய கர்குட் சகரனிட் வ்ு, 

"ஓ! ெபு் ம்னா! எதிி பைடகளி் ூ்்கமான தா்ுதி் 

இு்ு எ்கைள் கா்பவ் நீேய. ஆைகயா் அசம்ச் ூல் 

எ்கு்ு வு் பய்கரமான ஆப்ுகளி் இு்ு கா்பேத 
உன்ு் து்" எ்றன். அ்த மனித ஆ்சியாள்களி் மிக 
ேந்ைமயானவ் {சகர்}, தனு ுிகளிட் இு்ு இ்த் 
பய்கர் ெச்திைய் ேக்வி்ப்ு ஒு மணி ேநர்தி்ு எுு் 
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ேபசாம் ேசாக்ுட் இு்தா். பிறு தனு அைம்ச்களிட், 

"இ்த நாேள எனு மகனான அசம்சைன இ்த நா்ைட வி்ு் 
ுர்த ேவ்ு். என்ு ஏ்ுைடயைத நீ்க் ெசய விு்பினா் 

இைத உடனியாக் ெச்ு்க்" எ்றா். ஓ! மனித்களி் 

பாுகாவலேன {ுதி்ிர◌ா}, அ்த அைம்ச்கு் ம்ன் 

ெசா்னு ேபாலேவ அவ் உ்தரைவ விைரவாக நிைறேவ்றின். 
ெபுைமமி்க் சகர் தனு நகரவாசிகளி் ந்ைமைய ேநா்கி் 

ெகா்ு, தனு மகைன எ்பி நாு கட்தினா் எ்பைத நா் 

உைர்ுவி்ேட். இனி ெபிய பல் வா்்த வி்ைல் ெகா்ட 

{ேபர்}அ்ுமாு்ு் சகர் எ்ன ெசா்னா் எ்பைத் 
ெசா்கிேற் ேக்.. 

 

 சகர், "ஓ! எனு மகேன {ேபர் அ்ுமாேன}, உனு 

த்ைதைய {அசம்சைன} ைகவி்டைத நிைன்ு், எனு 

மக்களி் மரண்ைத் ுறி்ு், ுதிைரைய மீ்பதி் 

ெவ்றியைடயாதைத் ுறி்ு் ுய் நிைற்த இதய்ுட் 

இு்கிேற். ஆைகயா், ஓ! ேபரேன, ுயர்தி் 

ு்ுு்த்ப்ு், எனு அற்சட்ுகளி் ஏ்ப்ட தைடயா் 

ுழ்பிு் இு்கிேற் நா். ஆைகயா் நீ அ்த் ுதிைரைய் 

திு்ப் ெகா்ு வ்ு எ்ைன நரக்தி் இு்ு கா்க 

ேவ்ு்" எ்ு ேக்டா். ெபுைமமி்க் சகரனா் இ்பி் 
ெசா்ல்ப்ட அ்ுமா் ுயர்ுட் ூமி ேதா்ட்ப்ட 

இட்தி்ு் ெச்றா். பிறு அேத பாைத வழியாக அவ் 

கடு்ு் ுைழ்ு சிற்ுமி்க் கபிலைரு், ுதிைரையு் 

க்டா். ஒளி்ுவிய் ேபால் தனு 

வைக்ு ேந்ைமயாக இு்த அ்த் 
பழ்ெபு் தவசிைய் க்ு, தனு 

தைலைய் தைரயி் பதி்ு வண்கி, 
தனு வுைக்கான காரண்ைத் 
ெசா்னா். 

 

 ஓ! ெபு் ம்னா {ுதி்ிரா}, 
அ்ுமானிட் திு்தி ெகா்ட அற 

ஆ்மா ெகா்ட தவசியான கபில், 
த்னிட் ஏதாவெதாு உதவிைய் 
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ேகாு் பி ேக்டா். ுதலி் அவ் ேவ்வி்ு் ேதைவயான 

ுதிைரைய் ேக்டா். இர்டாவதாக் தனு த்ைதமாr் 

ஆ்ம ு்திைய் ேக்டா். பிறு அ்த் ெபு் பல் வா்்த 
தவசிகளி் தைலவரான கபில் அவனிட், "நீ விு்ு் எைது் 

எ்னா் அுளுிு் ஓ! கள்கம்றவேன (இளவரசேன). 

ந்ேபு உனதாக்ு்! உ்னி் ெபாுைமு், உ்ைமு், 

ேந்ைமு் நிைல்திு்கி்றன. உ்ைன் ெகா்ு சகர் தனு 

விு்ப்கைளெய்லா் நிைறேவ்றி் ெகா்வா். நீேய உனு 

த்ைத்ு (உ்ைமயான) மக். உனு திறனா் சகரனி் 

மக்க் ெசா்்க்தி்ு் ெச்வா்க். (ெத்வநி்தைனயி் 

விைளுகளா் ஏ்ப்ட மரண்தி் இு்ு அவ்க் 

மீ்க்புவா்க்.) 

 

 சகரனி் மக்கைள் ு்திகr்ு் ேநா்ுட் வு் 

உனு மகனி் மக் {பகீரத்} (ெபு் தவ்பயி்சிகளி் 

ெபாு்ு) ெபு் ெத்வமான சிவனி் உதவிைய் ெப்ு, 

(அத் காரணமாக) ூ்ு (தனி) ஓைடகளாக் பாு் நதியான 

க்ைகைய (இ்த உலக்தி்ு்) ெகா்ு வுவா். ஓ! 

மனித்களி் தைலவா {அ்ுமாேன}, ந்ேபு உனதாக்ு்!~ 

இ்த ேவ்வி் ுதிைரைய நீ அைழ்ு் ெச், ெபுைமமி்க் 
சகரனி் ேவ்வி் சட்ுகைள ுி மகேன" எ்றா் {கபில்}. 
 

 இ்பி் சிற்ுமி்க் கபிலரா் ெசா்ல்ப்ட அ்ுமா் 

த்ுட் ுதிைரைய அைழ்ு் ெகா்ு, பல் வா்்த மன் 

ெகா்ட சகரனி் ேவ்வி் சாைல்ு் திு்பி வ்தா். பிறு 

உய் ஆ்ம சகரனி் பாத்களி் ெநு்சா் கிைடயாக 
விு்தா். சகர் அவனு உ்சிைய ுக்்ு பா்்தா். பிறு 

அவ் {ேபர் அ்ுமா்} தா் க்ட ம்ு் ேக்ட ச்பவ்க் 

அைன்ைது் சகரனி் மக்க் அழிைவு் ெசா்னா். ுதிைர 
ேவ்வி்சாைல்ு் திு்ப் ெகா்ு வர்ப்டைது் 

ெதிவி்தா். இைத் ேக்ட ம்ன் சகர், தனு மக்க் 

ுறி்ு ேமு் வு்தமைடயாம் இு்தா். பிறு அவ் 

அ்ுமாைன ுக்்ு, ெகௗரவி்ு, தனு ேவ்வி் சட்ுகைள 

ுி்தா். 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 அவனு ேவ்வி ுி்து் சகர் அைன்ு ேதவ்களா் 

மியாைதுட் வா்்த்ப்டா். பிறு அவ் {சகர்} 

வுணனி் வசி்பிடமான கடைல் தனு மகனாக ஆ்கி் 
ெகா்டா். அ்த் தாமைர் க்ண் (ம்ன் சகர்) நீ்ட 

கால்தி்ு் தனு நா்ைட ஆ்ு, பிறு அைன்ு 

ெபாு்ுகைளு் அrயைணையு் தனுேபரனிட் 

{அ்ுமானிட்} ெகாு்ுவி்ு் ெசா│்க்தி்ு உய│்தா்.  ஓ! 

ெபு் ம்னா {ுதி்ிர◌ா}, அேத ேபால ஆ்மாவா் 

அற்சா்்தவனான அ்ுமாு், கடலி் ுனி வைர இு்த ுு 

உலக்ைது், தனு த்ைதயி் த்ைதுைடய பாத்ுவுகைள் 
பி்ப்றி ஆ்டா். திlப் எ்ு அைழ்க்ப்ட அவனி் 

{அ்ுமனி்} மக் அற் ெகா்டவனாக இு்தா். 

அருrைம்கான கடைமகைள அவ் {திlப்} ேம் 

ும்திவி்ு அ்ுமா் தனு உயிைர வி்டா். 

 

 தனு ூதாைதய்கு்ு ஏ்ப்ட ு்பகரமான விதி்பயைன 

அறி்த திலீப் மிகு் ு்கு்ு, அவ்கைள மீ்ு் வழிகைள 

நிைன்ு் பா்்தா். அ்த மனித│களி் ஆ்சியாள் {திlப்} 

க்ைகைய் கீேழ (மனித உலு்ு) இற்க மிகு் ுய்சி 
ெச்தா். த்னா் இய்றவைர அவ் ுய்றாு், 

அவனா் தா் விு்பியவாு அைத் {க்ைகைய்} 

ெகா்ுவர ுியவி்ைல. அவு்ு {திlபு்ு) 

பகீரத் எ்ற ெபயி் அழகான மக் பிற்தா். அவ் 

அறவா்ுடு், உ்ைமுடு், தீய எ்ண்க் அ்றவுமாக 
இு்தா். திலீப் அவைன ம்னனாக நியமி்ு, கானக வா்ைவ 

ேம்ெகா்ள் ெச்றா். ஓ! பாரத் ுல்தி் ெகாு்ுகளி் 

சிற்தவேன, பிறு அ்த ம்ன் (திlப்), த்ைன 

ெவ்றிகரமான தவ வழிகளி் ஈுபு்தி, இுதி் (ுறி்த) 

கால்தி் கானக்தி் இு்ு ெசா│்க்தி்ு உய│்தா்.  
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க்ைகயி் அு் ெப்ற பகீரத்!  

10- வனப│வ் புதி 108 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

தனு ூதாைதய│களி் நிைலைய அறி்த பகீரத், ஆ்சிைய 

அைம்சrட் ஒ்பைட்ு வி்ு இமய்தி் தவ் ெச்வு; க்ைகைய் 

க்ு அவளு அுைள் ெபுவு; க்ைக ெசா்ன நிப்தைன; பகீரத் 

சிவைன ேநா்கி தவ் இு்து; பகீரத் சிவனி் அுைள் ெப்று... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "ெபு் பல்வா்்த 
வி்ைலு், பல்வா்்த 
ேதைரு் ெகா்ட அ்ம்ன் 

{பகீரத்}, அ்ூ்நிைலயி் 

தைலைமேய்ு (அியைண ஏறி) 
இ்த உலக்தி் ஆ்மாவாகு், 

அத் க்கு்ு் கா்பத்ு 

இனியவனாகு் இு்தா். அ்த் 
பல் நிைற்த கர்க் 

ெகா்டவ் பல்வா்்த ஆ்மா் 
ெகா்ட கபிலரா் தனு 

ூதாைதய்கு்ு ஏ்ப்ட 

ுயரமான நிைலையு், அவ்க் ேதவேலாக் அைடய ுியாத 
நிைலையு் அறி்தா். ஓ! மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிரா} 
அவ் ம்னு்ுிய தனு அரச கடைமகைள அைம்சிட் 

ஒ்பைட்ுவி்ு தவமிய்ற பனி நிைற்த மைலைய 

{இமய்ைத} அைட்தா். 

 

ஓ! மனித்களி் ுக்மி்கவேன {ுதி்ிரா}, தவ வா்வி் ூல் 

தனு பாவ்கைள அழி்ு, அத் காரணமாக் க்ைகயி் 

உதவிைய அைடய அவ் {பகீரத்} மைலகளி் ுத்ைமயான 

இமய்ைத அைட்தா். அ்ேக அவ் {பகீரத்} அத் 

சிகர்களி் வி்தியாசமான தாு்கைள் க்டா். அ்ேக ேமக் 
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ுளிக் சிதறி கா்ேறாு பயணி்தன. நதிக், ேதா்ுக், 

(நகர்தி் இு்ு் பல} அர்மைனக் ேபா்ற பாைற 

ுு்ுகுட் அ்மைல இு்து. ுைககளிு், ப்ள்களிு் 

சி்க்கு் ுலிகு் பு்கியிு்தன. வி்தியாசமாக 
ஒலிெயு்ு் பலவ்ண பறைவகளா் அ்விட் 

ஆ்கிரமி்க்ப்ிு்து. அ்ேக வ்ுகு், அ்ன்கு், 

நீ்்கா்ைககு், நீ்்ேகாழிகு், மயி்கு், ூு இறுக் 

ெகா்ட பறைவகு், ஜவீ்சீவ்களாு், ுயி்களாு், கு்த 
நிற் ெகா்ட ச்ேகார்களாு், ு்ுகளிட் அ்ெபாுு் 

பறைவகளாு் அ்விட் நிைற்திு்து. 

 

 அ்த மைலயி் நீ்நிைற்த அழகிய இட்களி் தாமைரக் 

அட்்திு்பைத் க்டா் {பகீரத்}. அ்ேக நாைரகளி் இனிய 

ஒலிகுட், கி்னர்கு் அ்சர்கு் க்பாைறகளி் 

அம்்திு்தன். ு்கியமான இட்கைள ஆ்கிரமி்த யாைனக் 

அ்கிு்த மர்கைள் த்க் ுதி்ைககளா் திுின. 

வி்தியாத│க் அ்ேக அி்கி வ்ு ெச்றன். பலதர்ப்ட 

ர்தின்க் நிைற்ு, கு் விஷ் ெகா்ட பிரகாசி்ு் 

நா்ுைடய பா்ுக் நிைற்ு் இு்து அ்மைல. அ்த 
மைலயி் சில புதிக் த்க் ேபாலு், ம்றைவ ெவ்ளி 
ேபாு் பிரகாசி்தன. சில இட்களி் அு (பு்ு நிற) அ்சன 

{மு்ு்} ுவிய் ேபாலு் கா்சி அளி்து. அ்த் பனி 
நிைற்த மைலயி் ம்ன் {பகீரத்} த்ைன அம்்தி் 
ெகா்டா். மனித்களி் மிகு் ுகழ்த்க அவ் அ்த 

இட்தி் அம│்ு கு் தவ் இய்றினா். ஆயிர் {1000} 

வுட்கு்ு அவ் நீ், கனி ம்ு் கிழ்ுக் தவிர ேவு 

எைது் உ்ெகா்ளவி்ைல. இு்பிு் ேதவ்களி் 

கண்ு்பி ஆயிர் வுட்க் கழி்து், ெபு் நதியான 

க்ைக, ெபௗதீக உுெவு்ு, அவு்ு (ெத்வகீ்) 
கா்சியளி்தா். 

 

 க்ைக {பகீரதனிட்}, "ஓ! ெபு் ம்னா, நீ எ்னிட் எ்ன 

விு்ுகிறா்? நா் உன்ு எைத அுள ேவ்ு்? ஓ! 

மனித்களி் மிகு் ுகழ்த்கவேன அைத எ்னிட் ெசா்! நீ 
ெசா்வைத நா் ெச்கிேற்" எ்றா். இ்பி் ெசா்ல்ப்ட 
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அ்ம்ன் {பகீரத்}, அ்த் பனிநிைற்த மைலயி் மகளான 

க்ைகயிட், "ஓ! வரமுுபவேள! ஓ ெபு் நதிேய, எனு 

த்ைதயி் த்ைதக், ுதிைரைய் ேதிய ேபாு, கபிலரா் 

மரண் ேதவ் வசி்பிட்தி்ு அு்ப்ப்டா்க். சகரனி் அ்த 
அுபதாயிர் மக்களி் பல் வா்்த ஆ்மா, க்பரீமான 

கபிலரா் ஒு்கண்தி் அழி்க்ப்டு. இ்பி அழி்க்ப்டதா் 

அவ│கு்ு் ெசா│்க்தி் இட் கிைட்கவி்ைல. ஓ! ெபு் 

நதிேய, நீ அவ│களி் உடலி் உனு நீைர் ெதளி்காத வைர 
அவ│கு்ு ு்தி கிைடயாு. ஓ! அுள்ப்ட ேதவைதேய, 

சகரனி் மக்களான எனு ூதாைதயா்க் ெசா்்க்தி்ு 

அைழ்ு் ெச். ஓ! ெபு் நதிேய, அவ்க் நிமி்தமாகேவ நா் 

உ்ைன ேவ்ி் ேக்ு் ெகா்ிு்கிேற்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "உலக்தா் 

வண்க்பு் ேதவைதயான க்ைக, ம்னனி் {பகீரதனி்} 

இ்வா்்ைதகைள் ேக்ு மிகு் திு்தி ெகா்ு பகீரதனிட், 

"ஓ! ெபு் ம்னா! நீ எ்னிட் ேக்பைத நா் ெச்ய் தயாராக 
இு்கிேற்; அதி் எ்த் ச்ேதகு் இ்ைல. ஆனா், நா் 

வான்தி் இு்ு ூமி்ு இற்ு் ேபாு, நா் விு் ேவக் 

தா்க ுியாததாக இு்ு். ஓ! மனித்களி் பாுகாவலா 
{பகீரதா}! ெத்வ்களி் மிகு் ேபா்ற்த்க குநீல மிடு 

{ெதா்ைட} ெகா்ட அ்த் ெபு்தைலவனான சிவைன் தவிர, 
அ்த ேவக்ைத் தா்ு் ச்தி ெகா்டவ் ூுலகிு் ேவு 

யாுமில். ஓ பல் வா்்த கர்க் ெகா்டவேன (இளவரசேன)! 

தவ் பயி்வத் ூல் அ்த வர்க் அு்பவரானசிவனி் 

உதவிைய அைடய ுய்சி ெச். அ்த் ெத்வ் எனு 

வ ீ் ்சிைய் தனு தைலயி் தா்கி் ெகா்வா│. ஓ! ம்னா 
{பகீரதா}, உனு த்ைதகு்கான ேசைவயி் நிமி்தமான உனு 

விு்ப்ைத அவ் நிைறேவ்ுவா்" எ்றா் {க்ைக}. 
 

 இைத் ேக்ட ெபு் ம்னனான பகீரத் ைகலாச 

மைல்ு் ெச்ு கு் ேநா்ுக் ேநா்ு, ஒு ுறி்பி்ட 

கால்தி்ு் பிறு அுைள் ெகாு்பவனி் (சிவனி்) 

உதவிைய் ெப்றா். ஓ! மனித்களி் பாுகாவலா {ுதி்ிர◌ா}, 
அ்த மனித்களி் சிற்தவ் {பகீரத்}, தனு 

ூதாைதய்கு்ு் ெசா்்க்தி் இட் ெபுவதி் ெபாு்ு, 

விு் க்ைகைய் சிவ்தா்ு் தனு விு்ப்ைத 

நிைறேவ்றி் ெகா்டா். 
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பகீரத் மகளாகிய க்ைக! - வனப│வ் புதி 109 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

 பகீரதனிட் சிவ் க்ைகைய் தா்கி் ெகா்வதாக ஏ்பு; 

வி்ணிலிு்த க்ைக ம்ணி் பா்வு; பகீரத் க்ைக்ு வழி 
கா்ி கடைல அைடய் ெச்து... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "பகீரத் 

ெசா்னைத் ேக்ட அ்த 
அுள்ப்ட ெத்வ் {சிவ்}, 

ேதவேலாகவாசிகு்ு 

ஏ்ுைடயைத் ெச்ய எ்ணி 
அ்ம்னனிட் {பகீரதனிட்}, 

"அ்பிேய ஆக்ு். ஓ! 

மனித்கைள் கா்பவ்களி் 

மிகு் ேந்ைமயானவேன, ஓ! 

ெபு் பல்வா்்த வு்த 
கர் ெகா்டவேன 

(இளவரசேன), ு்தமானவு், 

அுள்ப்டவு், 

ெத்வகீமானவுமான 

ேதவ்களி் நதி {க்ைக} 

வான்தி் இு்ு வுீ்ேபாு, 

உன்காக நா் அவைள் 

தா்கி் ெகா்கிேற்" எ்றா். 

இ்பி் ெசா்லிய அவ் 

{சிவ்}, வி்தியாசமான 

ஆுத்கைள உய்்தி் 
பிி்தவாு, பிதாபகரமான 

ுக்குட் இு்த தனு ேசவக்குட் பனி மைல்ு  

வ்தா். அ்ேகேய நி்றவாு மனித்களி் மிகு் ேபா்ற்த்க 
பகீரதனிட், "ஓ! பல் நிைற்த கர்க் ெகா்டவேன 
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(இளவரசேன), மைலகளி் ம்னுைடய {ைசலராஜ் = 

மைலகளி் ம்ன்} மகளான அ்த நதிைய {க்ைகைய} 

ேவ்ி் ெகா். நதிகளி் மிகு் ேபா்ற்த்க அவ் {க்ைக} 
உலக்தி் ூ்றாவு புதியி் {ெசா்்க்தி்} இு்ு வுீ் 

ேபாு, நா் அவைள் தா்கி் ெகா்ேவ்" எ்றா் {சிவ்}. 

 

 சிவனா் உ்சி்க்ப்ட இ்த வா்்ைதகைள் ேக்டு் 

ம்ன் {பகீரத்} (இதய்தி்) ப்திுட் தனு வண்க்கைள் 
ெச்ு, தனு சி்தைனைய் க்ைகைய ேநா்கி் திு்பினா். 

பிறு அ்த் கா்பத்கினிய (நதி) ு்தமான நீைர் 

ெகா்டவ் ம்னனா் {பகீரதனா்} நிைன்க்ப்டு், அ்த் 

ெபு் ெத்வ் (சிவ்), (வுீ் த்ைன் ெபற) நி்பைத் 

க்ு, திீெரன வான்தி் இு்ு கீேழ வ்தா். வான்தி் 

இு்ு அவ் ுதி்தைத் க்ட ேதவ்க் ெபு் 

தவசிகுடு், க்த்வ்குட், பா்ுகுடு், யஷரகுடு் 

பா்ைவயாள்களாக அ்ேக ூி நி்ு பா்்தன். பிறு பனி 
மைலயி் மகளான க்ைக வான்தி் இு்ு கீேழ வ்தா். 

மீ்கு் ுறா்க் நிைற்த நீ்்ுழிகுட் ெபா்கி் ெபுக 
வ்தா். 

 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, கடைல ேநா்கி் ெச்ற அவ் 

{க்ைக} த்ைன ூ்ு ஓைடகளாக் பிி்ு் ெகா்டா். 

அவளு நீ் ுைர்ுவியலா் ூழ்ப்ிு்து. பல ெவ் 

நாைரகளி் அணிவு்ைப் ேபால இு்து அு {ுைர்ுவிய்} 

இு்து. ுைர எு் ஆைடைய உு்தி் ெச்ு் அவ் 

{க்ைக} ஓிட்தி் விி்ு், ேவறிட்தி் வைள்ு், சில 

இட்களி் துமாறிு் ெச்ு் ுிகார ம்ைகைய் ேபால 

இு்தா். இ்ு் பிற இட்களி் அவ் தனு நீரி்பி் 

த்ைமயா் ெபு் க்ஜைன ெச்தா். வான்தி் இு்ு 

விு்ேபாேத இுேபா்ற பல விதமான ெசய்க் ுி்ு ூமிைய 

அைட்த அவ் {க்ைக} பகீரதனிட், "ஓ! ெபு் ம்னா 

{பகீரதா},நா் ெச்ல ேவ்ிய பாைதைய என்ு் கா்பி. ஓ 

ூமியி் தைலவா, நா் உன்காகேவ இ்த் ூமியி் 

இற்கிேன்" எ்றா் {க்ைக}. 
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 அதனா், ஓ! மனித்களி் 

மிகு் ேபா்ற்த்கவேன 

{ுதி்ிர◌ா}, இ்த 
வா்்ைதகைள் ேக்ட ம்ன் 

பகீரத், ெபு் பல்வா்்த 
சகர ைம்த்களி் உட்கைள 

அ்த் ுனிதமான நீ்,  
நிைற்ு் ெபாு்ு அ்த 
உட்க் {உட்களி் எ்ச்} 

கிட்த இட்தி் வழியாக ெச்ுமாு தனு பாைதைய 

அைம்ு் ெகா்டா்.மனித│களா் வழிபட்ப்ட சிவ், 

க்ைகைய் தா்கி் ெகா்ட பணிைய் சாதி்து், மைலகளி் 

ேபா்ற்த்க ைகலாச்ு்ு் ேதவ│குட் ெச்றா். பிறு 

அ்த மனித│களி் பாுகாவல் {பகீரத்} க்ைகைய 

அைழ்ு் ெகா்ு கடைல அைட்தா். வுணனி் 

வசி்பிடமான அ்த் கடு் விைரவி் நிர்பியு. 

 

பிறு அ்ம்ன் {பகீரத்} க்ைகைய் தனு மகளாக் 
ுவகீி்ு் ெகா்ு, தனு ூதாைதய்க் ெபயி் நீ்்கட் 

ெசு்தி, இதய விு்ப் நிைறவைட்தவ் ஆனா். ஓ! தைலவா 
{ுதி்ிர◌ா}, நீ ேக்ு் ெகா்டத்கிண்க, க்ைக ூ்ு 

ஓைடகளாக் பிி்ு ஓி, ூமிைய அைட்ு, எ்பி கடைல 

நிர்பினா்; ுறி்த காrய்தி்காக அக்திய│ எ்பி் கடைல் 

ுி்தா│; அ்தண்கைள் ெகா்ற வாதாபிைய அக்திய│ எ்பி 

அழி்தா│ எ்ற வரலா்ுகைள் ெசா்லிவி்ேட்" எ்றா் 

ேலாமச். 
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ேபுபவ│க் மீு க்ெலறி்த மைல!  

13- வனப│வ் புதி 110அ 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ுதி்ிர் ேஹமூட மைலயி் சில அதிசய்கைள் கா்பு; பிறு 

ந்ைத அபரந்ைத ஆகிய நதிகளி் நீராி ெகௗசி நதி இு்ு் 

இட்தி்ு ெச்வு; ேலாமச│ ுதி்ிரு்ு r்யசிு்கr் கைதைய் 

ெசா்ல ஆர்பி்பு... 

 

 ைவச்பாயன│ 

{ஜனேமஜயா} ெசா்னா், 
"ஓ! பாரதுல்தி் 

தைலவா {ஜனேமஜயா}! 
பிறு ு்தியி் அ்த 

மக் {ுதி்ிர்}, 

பாவ்க் ுறி்த பய்ைத 
அழி்ு் த்ைம ெகா்ட 

ந்ைத, அபரந்ைத ஆகிய 

இு நதிகைள ெமுவாக 
அைட்தா். பிறு அ்த 
மனித்களி் பாுகாவல் {ுதி்ிர்}, ஆேரா்கிய்தி்ு 

இு்பிடமான *ேஹமூட்1 எ்ற மைலைய அைட்ு, அ்ேக 
விய்பி்ுிய, ஆ்சிய்பட்த்க கா்சிக் பலவ்ைற் 
க்டா். அ்ேக ஏு் வா│்ைதகைள உ்சr்தாேல, உடேன 

ேமக்க் ூின, ஆயிர்கண்கான க்கு் விு்தன. 

இ்கா்சிைய் க்ட ம்க் ுயு்ு, அ்த மைலைய ஏற 

இயலாதவ்களானா்க். அ்ேக எ்ேபாு் கா்ு 

வசீி்ெகா்ிு்து, வான் எ்ேபாு் மைழைய் ெகா்ி் 
ெகா்ேட இு்து. ேமு் ுனித ி்ுகளி் ஒலி {ேவத ஒலி} 
ேக்ு் ெகா்ிு்தாு், அ்ேக {ேவத் உைர்பவ்க்} 

யாு் ெத்படவி்ைல. 
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மாைலயிு், காைலயிு் ேதவ்கு்ு் காணி்ைககைள் 
ும்ு ெச்ு் அு் நிைற்த ெநு்ு அ்ேக ெத்ப்டு. 

தவ்பயி்சிக் தைடபு் வ்ண் அ்ேக ூ்சிக் கி்தன. 

அ்ேக ஆ்மாைவ் ேசாக் பிீ்ு, மனித்க் 

ேநா்வா்்ப்டன். இைத் ேபா்ற பல விசி்திரமான 

ுண்கைள் க்ட பா்ுவி் மக் {ுதி்ிர்}, மீ்ு் 

இ்த அ்ுத காrய்க் ுறி்ு ேலாமசrட் ேக்டா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! எதிிகைள் 
ெகா்வபேன, ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, நா்க் ஏ்கனேவ 

ேக்டவ்ைற இ்ேபாு நா் ெசா்ல் ேபாகிேற். அைத் 
கவனமான மனுட் ேக். rஷப் எ்ற இ்த் சிகர்தி், 

ு்ெபாு சமய் அேத ெபய│ {rஷப│} ெகா்ட தவசி ஒுவ் 
இு்தா். அவ் பல ூு வுட்க் தனு உயிைர் த்க 
ைவ்ு் ெகா்ு வா்்ு வ்தா். ேநா்ுகு்ு் த்ைன 

அ்்பணி்திு்த அவ் மிு்த ேகாப்காரராகு் இு்தா். அவ│ 
{rஷப│} பலேப் த்ைன் ுறி்ு் ேபுவைத் க்ு 

ேகாப்ுட் அ்த மைலயிட், "இ்ேக வா│்ைதகைள 

உ்சr்ு் எவ│ மீு், நீ க்கைள எறியேவ்ு். ேமு் 

அவ் ஒலி எு்ுவைத் து்ு் வ்ண் நீ கா்ைறு் 

அைழ்க ேவ்ு்" எ்றா│. இுதா் அ்த் தவசி {rஷப│} 
ெசா்னு. 

 

 ஆக இ்த இட்தி் எ்த மனிது் வா்்ைதகைள 

உ்சி்தா், அவ் க்ஜி்ு் ேமக்களா் 

தைடெச்ய்புகிறா். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, இ்பி இ்த் 
காிய்க் அைன்ு் அ்த் ெபு்தவசியா் ஏ்ப்டு. 

ேகாப்தா் அவ் ம்ற் ெசய்கு்ு் {இ்ேக} 
தைடேய்பு்தினா். ஓ ம்னா! பழ்கால்தி் 

ேதவ்க்ந்ைத்ு வ்த ேபாு, திீெரன அ்த் ேதவ்கைள் 
பா்்க நிைறய மனித்க் (அ்ேக) ூின். இு்பிு் 

ேதவ்கு், அவ்களி் தைலவனான இ்திரு் தா்க் 

அவ்களா் காண்புவைத விு்பாததா், அ்த இட்தி் 

மைலகளி் உுவி் தைடகைள ஏ்பு்தி அைத 
அைடவத்கிதாக மா்றின். ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}!, 
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அ்த நா் ுத், மைலேபா் ெதிு் அத் ேம் மனித்க் 

த்க் பா்ைவைய எ்ேபாு் ெசு்த ுியவி்ைல. 

பா்்தாு், அவ்களா் அைத ஏற ுியவி்ைல. 

 

 தவவா்்ைக வாழாத எவு் அ்த் ெபிய மைலைய் 
காண ுியாு, காண ுி்தாு் அைத ஏற ுியாு. 

ஆைகயா், ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}! உனு நாைவ் 
க்ு்ு் ைவ. அ்த் கால்தி் அ்த் ேதவ்க் அைனவு் 

அ்ேகதா் சிற்த ேவ்வி் சட்ுகைள் ெச்தன். ஓ! பரதனி் 

மகேன {ுதி்ிர◌ா}, இ்த நாளி் ூட நா் அ்ுறி்ுகைள 

அ்ேக காணலா். இ்ேக இு்ு் ு்ூட் ுனிதமான ுச்ு் 

{ெவ்ிேவ்} ேபா்ற உுைவ் ெகா்ிு்கிறு. இ்ேக 
இு்ு் தைர, ுனிதமான ு்களா் ூட்ப்ிு்கிறு. ஓ! 

மனித்களி் தைலவா! இ்ேக இு்ு் பல மர்க், பலி 
வில்ுக் க்ட்பு் இட்க் ேபாலேவ இு்கி்றன. 

 

 ஓ! பரதனி் மகேன {ுதி்ிரா}, ேதவ்கு், தவசிகு் 

இ்ேக இ்ு் த்க் வசி்பிட்கைள ைவ்திு்கி்றன். 
அவ்களு ுனித ெநு்ு {ேவ்வி ெநு்ு} காைலயிு் 

மாைலயிு் காண்புகிறு. ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, 
இ்ேக நீராு் ஒுவனி் பாவ் உடேன அழி்க்புகிறு. ஓ 

ுுுல்தி் மிகு் ேபா்ற்த்கவேன {ுதி்ிரா}, 
ந்ைதயி்நீ நீராிய பிறு, வி்வாமி்திர│ கு்தவ் இு்த 

அ்ுதமான இடமான ெகௗசிகி நதி்ு் ெச்ல ேவ்ு்" 

எ்றா் {ேலாமச்}. பிறு ம்னு் {ுதி்ிர்} தனு 

ேசவக்குட் தனு உடைல அ்ேக குவி ெகா்ு, 

கா்பத்கினிய, ுளி்்த, ு்தமான நீைருைடய ெகௗசிகி 
நதி்ு் ெச்றா். 

 

 ேலாமச் {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! பாரத் ுல்தி் 

தைலவா {ுதி்ிரா}, இ்த் ு்தமான ெத்வகீ நதியி் ெபய│ 
ெகௗசிகி. கவன்ைத் கவ்கி்ற இ்த மகி்்சிகரமான ஆசிரம் 

வி்வாமி்திருைடயு. ேமு் ுனிதமான ெபயைர் ெகா்ட 

இேதா இ்த ஆசிரம் பல்வா்்த ஆ்மா ெகா்ட 

காசியபுைடயு. அவு்ு ேநா்ுகு்ு் த்ைன 
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அ்்பணி்ு, ஆைசகைள ுு் க்ு்பா்ு்ு் ைவ்திு்த 

r்யசிு்க│ எ்ற மக் ஒுவ் இு்தா். அவ் 
{ி்யசிு்க்}, தனு ேநா்ுகளி் ச்தியா் இ்திரைன மைழ 
ெபாழிய ைவ்தா்; ேப்களான பலைனு் விு்திரைனு் 

ெகா்ற அ்த் ேதவ் {இ்திர்} அவ் {ி்யசிு்க்} மீதிு்த 
பய்தா் ப்ச கால்திு் மைழைய் ெபாழி்தா்.காசியபr் 

பல்வா்்த ச்தி மி்க மக் {r்யசிு்க│} ெப்மாு்ு் 

பிற்தவராவா│. அவ் {ி்யசிு்க்} ேலாமபாதனி் நா்ி் 

ெபிய அ்ுத்ைத் ெச்தா். அவ் பயி்கைள மீ்ெடு்த ேபாு, 

ம்ன் ேலாமபாத், ூrய் தனு மக் சாவி்திrைய் 

ெகாு்து ேபால, தனு மக் சா்ைதைய அவு்ு் 
{ி்யசிு்கு்ு} திுமண் ெச்ு ெகாு்தா்" எ்றா் 
{ேலாமச்}. 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Rishyasringa.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Rishyasringa.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Indra.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Rishyasringa.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Rishyasringa.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Rishyasringa.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Lomapada.html
http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Santa.html
http://mahabharatham.arasan.info/Lomasa


ெப்கைளேய் காணாத r்யசிு்க│!  
15- வனப│வ் புதி 110ஆ 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

விபா்டகு்ு் ெப்மாு்ு் r்யசிு்க│ பிற்பு; 

அ்கேதச்தி் மைழயி்ைம; ேலாமபாத் ஆேலாசைன; 

r்யசிு்கைர் த் நா்ு்ு வரவைழ்க ேலாமபாத் தி்ட்; 

விைலமாத│களிட் ேபுத்; தி்ட்ைத ஏ்ு் ெகா்ட ுதிய ம்ைக... 

 

 
 

 ுதி்ிர் {ேலாமசrட்} ெசா்னா், "காசியபr் 

மகனான {ேபரனான} r்யசிு்க│ எ்பி் ெப்மாு்ு் 

பிற்தா│? ெவு்க்த்க பாலிய் உறவி் பிற்த அவ│ 
ுனித்த்ைமைய எ்பி அைட்தா│? {அுர்க்} பலைனு் 

விு்திரைனு் ெகா்ற இ்திர் எ்காரண்தா் அ்விள் 

பி்ைள்ு் பய்ு, ப்ச கால்தி் மைழைய் ெபாழி்தா்? 

மானாக இு்தவி் மனைத ஆைச்பு்பி ெச்த ுனித வா்ு 

வா்்த இளவரசி சா்ைத எ்வளு அழகாக இு்தா்? 

அரசுனியான ேலாமபாத் அற்சா்்தவனாக் 
ெசா்ல்புகிறாேன, அ்வாறிு்க, பகைன் த்ி்தவனான 

இ்திர் அவனு நா்ி் ஏ் மைழைய் ெபாழியவி்ைல? ஓ! 

ுனிதமான தவசிேய! {ேலாமசேர} இைவ அைன்ைது் விபரமாக, 
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நட்த பிேய என்ு உைர்க ேவ்ு். ி்யசிு்கி் 

வா்வி் நட்த சாதைனகைள நா் ேக்க விு்ுகிேற்" 

எ்றா். 

 

 ேலாமச் {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அ்தண சாதிைய் 
சா்்த தவசிு், ஆ்மசாதைனகளா் தனு ஆ்மாைவ 

ப்ுவ்பு்தியிு்தவு், பிற்ைப் ெகாு்க்தவறாத 
வி்ுைடயவு், க்றவு், உயிரன்களி் தைலவ் ேபால் 
பிரகாசி்பவுமான விபா்டகு்ு, அ்சூ்ு் ெபய│ ெகா்ட 

r்யசிு்க│ எ்பி் பிற்தா│ எ்பைத் ேக். த்ைத 
{விபா்டக்} உய்்த மதி்ு்ுியவ். அேத ேபால மகு் 

{ி்யசிு்க்} ெபு் பல்வா்்த ஆவி ெகா்டவ். 
ஆைகயா் அவ் சிறியவனாக இு்த ேபாதிு் ுதி்்தவ்களா் 

மதி்க்ப்டா். 
 

 காசியபr் மகனான விபா்டக│ ஒு ெபு் தடாக்தி்ு் 
ெச்ு ேநா்ு பயில த்ைன அ்்பணி்ு் ெகா்டா். 
ேதவ்கு்ு ஒ்பான அ்த் தவசி இ்பிேய நீ்ட கால் 

ேநா்பிு்தா். ஒு ுைற நீி் {தடாக்தி்} தனு வாைய் 
குவி ெகா்ிு்த ேபாு, ேதவேலாக ம்ைகயான 

ஊ│வசிைய் க்டா். அத்காரணமாக அவரு {விபா்டகி்} 

உயி்நீ் ெவளிேயறியு. ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்ேக 
{அ்தடாக்தி்} நீ் ுி்ு் ெகா்ிு்த ஒு ெப்மா், 

தாகமிுதியா், த்ணுீட் ேச்்ு அைது் அு்தியு. 

அத்காரணமாக அ்த் ெப்மா் ஒு பி்ைளைய் ெப்று. 

அ்த் ெப்மா் உ்ைமயி் ேதவ்களி் மகளாவா். 

உலக்கைள் பைட்த ுனிதமான பிர்ம் பழ்கால்தி் 

அவளிட், "நீ ஒு ெப் மானாவா். அ்த உுவ்தி் 

இு்ு்ேபாு, நீ ஒு தவசிைய் ெப்ெறு்பா். அ்ேற நீ 
விுதைல அைடவா்" எ்றா். 

 

 உலக் பைட்பாளனி் வா்்ைத் ெபா்யாகாு; ஆைகயா் 

விதிு் அ்வாேற ஆயி்ு. அ்த் ெப்மானிட் ெபு் 

தவசியான அவரு {விபா்டகி்} மக் {ி்யசிு்க்} 
பிற்தா். தவ்தி்ு் த்ைன அ்்பணி்த ி்யசிு்க், தனு 
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நா்கைள் கானக்திேலேய கழி்தா். ஓ ம்னா {ுதி்ிர◌ா}! 
அ்த் ெபுைமமி்க் தவசியி் {r்யசிு்கr்} தைலயி் 

ஒு ெகா்ு இு்து. அத் காரணமாகேவ, அ்த் கால்தி் 

அவ் r்யசிு்க│ {தைலயி் ெகா்ுைடயவ│} எ்ு 

அைழ்க்ப்டா். தனு த்ைதைய் தவிர ேவு யாைரு் அவ் 
{ி்யசிு்க்} க்டதி்ைல ஆைகயா், அவரு மன் 

எ்ேபாு் கடைமயிேலேய ுுு் லயி்திு்து. 

 

 இேத கால்தி் அ்க் எ்ற நா்ி் {அ்கேதச்தி்} 

ஆ்சியாளனாக, தசரதனி் {ருராமனி் த்ைதயி்} ந்பனான 

ேலாமபாத் எ்ற ெபய் ெகா்ட ம்ன் இு்தா். இ்ப்தி் 

மீதிு்த நா்ட்தா் அவ் ெபா்ுைர்த ு்ற்ைத 
அ்தண்கு்ு இைழ்தா் எ்ு நா் ேக்வி்புகிேறா். 

அ்த் கால்தி் உலக்தி் ஆ்சியாளனான அவைன 

{ேலாமபாதைன} ுேராகித வு்பி் {அ்தண│க்} அைனவு் 

ுற்கணி்தன│. அவ் {அற்சட்ுகளி் ுைண ுி்ு} 

ஆேலாசைன ூு் ுேராகித் இ்லாம் இு்தா். ஆயிர் 

க்க் ெகா்ட ேதவு் {இ்திரு்} அவனு நா்ி் 

{ேலாமபாத் நாடான அ்கேதச்தி்} மைழ ெபாழிவைத் 

திீெரன நிு்தினா். ஓ! ூமியி் தைலவா {ுதி்ிரா}, 
அவனு ம்க் {ுிம்க்} பாதி்பைடய் ெதாட்கின். 
தவ்தி்ு் த்கைள அ்்பணி்திு்த மதி்ு் திறு் மி்க, 
ப்ப்ட மனுைடய பல அ்தண்களிட் ெச்ு, ேதவ்க் 

மைழைய் ெபாழிு்பியான உதவி்காக, "வான் நம்ு எ்பி 

மைழைய அுு்? (இ்காிய்ு்ு} உக்த ஒ்ைற் 
சி்திு்க்" எ்ு ேக்டா் {ேலாமபாத்}. 

 

 இ்பி் ேக்க்ப்ட அ்த் ப்ப்ட மனித்க் தா்க் 

குதியைத் ெசா்னா்க். அ்த் தவசிகளி் ஒுவ் 
அ்ம்னனிட் {ேலாமபாதனிட்}, "ஓ! ம்ன்களி் தைலவா 
(ேலாமபாதா}, அ்தண்க் உ்னிட் ேகாபமாக இு்கி்றன். 
(ஆைகயா்) அவ்கைள் சா்த்பு்த ஏதாவு ெச். ஓ! ூமியி் 

ஆ்சியாளேன, ெப்கைள் ப்றிேய அறியாு, எளிைமயி் 

இனிைம க்ு, கானக்தி் வசி்ு் தவசியி் ைம்தனான 

ி்யசிு்கு்ு ஆ் அு்ு. ஓ! ம்னா {ேலாமபாதா}, 
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தவ்பயி்சிகளி் ெபுைமவா்்த அவ│ {r்யசிு்க│}, உனு 

நா்ு்ு {அ்கேதச்தி்ு} வ்தா், வான் உடேன மைழைய 

அுு். இதி் என்ு் ச்ேதகேம இ்ைல" எ்றா். 
 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, இ்த வா்்ைதகைள் ேக்ட 

ேலாமபாத், தனு பாவ்கு்ு் பிராய்சி்த் ெச்தா். 

அ்தண்கைள் சமாதான்பு்திய பிறு அவ் நாு 

திு்பினா். ம்ன் திு்பி வ்தைத் க்ட ம்க் இதய்தி் 

மகி்்தன். பிறு அ்த அ்க ம்ன் {ேலாமபாத்}, ஆ்்த 
ஆேலாசைனக் வழ்ு் தனு அைம்ச்களி் ூ்ட்ைத் 
ூ்ினா். ி்யசிு்கைர் ச்தி்பத்கான தி்ட்ைத வு்க 
அவ் ெபு் வலிகைள் ச்தி்தா். 

 

 ஓ! வழித்பாதவேன (இளவரசேன) {ுதி்ிரேன}! அைன்ு 

கிைளகளிு் ஞான் ெகா்ு, உலக் காிய்களி் ெபு் 

நிுண்ுவ் வா்்த அவனு அைம்ச்குட் விவாதி்ு, 

சா்திய்கைள ஆரா்்ு, கைடசியாக (தனு ேநா்க் 

ெவ்றியைடய) ஒு தி்ட்ைத வு்தா். பிறு அவ் 

{ேலாமபாத்} நகர்தி் இு்த அைன்திு் 

ு்திசாலி்தன்ுட் இு்த விைலமக்க் பலு்ு் 

ெசா்லி அு்பினா். அவ்க் வ்து், அ்த் ூமியி் 

ஆ்சியாள் அவ்களிட், "அழகான ெப்கேள! தவசியி் 

மகனான ி்யசிு்கி் ந்பி்ைகைய் ெபற நீ்க் ஏதாவு 

மய்ு் வழிகைள் க்ுபிி்க ேவ்ு். அவைர நீ்க் எனு 

நா்ி்ு அைழ்ுவர ேவ்ு்" எ்றா். ம்னனி் ேகாப் 

ஒு ுற், தவசியி் சாப் ஒு ுற் என் க்ட அ்ெப்க் 

மிகு் ு்க்ுட் ுழ்பி, இு த்க் ச்தி்ு அ்பா்ப்டு 

எ்ு தீ்மானி்தன். 
 

 இு்பிு், அவ்களி் ஒு்தியான ஒு கிழ்ு் ெப் 

{நைர்த தைல ெகா்டவ் எ்ு் ெகா்ளலா்}, 

அ்ம்னனிட் {ேலாமபாதனிட்}, தவ்ைதேய ெச்வமாக் 
ெகா்டவைர, இ்ு் ெகா்ு வர நா் ுய்சி்கிேற். 

எனிு், அ்த் தி்ட்தி்காக என்ு நீ் சில ுறி்பி்ட {நா் 

விு்ு்} ெபாு்கைள் ெகாு்க ேவ்ு். 
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அ்பிெய்றா்தா், தவசியி் மகனான ி்யசிு்கைர 
எ்னா் அைழ்ுவர ுிு்" எ்றா். அத்காரணமாக 
ம்ன் அவ் ேக்ட அைன்ைது் ெகாு்தா். ேமு் அவ் 

{ேலாமபாத்} ஏராளமான ெச்வ்கைளு், விதவிதமான 

ர்தின்கைளு் ெகாு்தா். ஓ ூமியி் தைலவா {ுதி்ிரா}, 
பிறு அவ் ேமு் தாமதி்கமா், த்ுட் அழு் இளைமு் 

நிைற்த பல ெப்கைள் கா்ு்ு அைழ்ு் ெச்றா்" எ்றா் 
{ேலாமச்} 
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r்யசிு்கrட் வ்த விைலமக்  

17- வனப│வ் புதி 111 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ம்ன் ேலாமபாதனிட் உுதி ூறி வ்த விைலமக் ஒு மித்ு் 

ஆசிரம்ைத அைம்ு, r்யசிு்க│ இு்ு் இட்ைத அைடத்; 

r்யசிு்க│ விைலமகைள உபசr்த்; சிறிு ேநர் விைளயாிவி்ு 

ெச்ல்; விைலமகைள் பிr்து் r்யசிு்க│ ேசாக்ுட் 

அம│்திு்த்.; r்யசிு்கr் த்ைதயான விபா்டக│ ேக்ட 

ேக்வி…. 
 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! பரதனி் 

வழி்ேதா்றேல {ுதி்ிரா}, ம்னனி் {ேலாமபாதனி்} 

ேநா்க்ைத நிைறேவ்ற, அவனு உ்தரவி் ேபிு், தனு 

தி்ட் நிைறேவு் ெபாு்ு், அவ் {விைலமக்} ஒு 

மித்ு் ஆசிரம்ைத் {ஓட்தி் ஆசிரம்} தயா் ெச்தா். அ்த 
மித்ு் ஆசிரம்தி் பலதர்ப்ட கனிக் ம்ு் மல்குட் 

ூிய ெசய்ைக மர்கு், இனிைமயான பழ்க் 

ெகாு்க்ூிய அழகிய ுத்கு், ெகாிகு்,  ம்திர்தா் 

வரவைழ்க்ப்ுு ேபா்ு பா்்பத்ு இனிைமயாக மனைத் 
கவு் வ்ண் அைம்க்ப்ிு்தன. அவ் அ்த ஓட்ைத் 

காசியப│ மகனி் {விபா்டகr்} ஆசிரம்தி்ு அுேக க்ி, 

அ்த் தவசி {விபா்டக்} வாி்ைகயாக ெவளிேய ெச்ு் 

ேநர்ைத அறி்ு வர ஆ்கைள அு்பினா். அவ் 
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{விைலமக்} ஒு ச்த்்ப்ைத் க்ு, ஒு தி்ட் தீ்ி, 

ெதாழிலா் விைலமகளான, சாம│்தியசாலியான தனு மகைள 

{விைலமகைள} அு்பினா். அ்த் ு்திசாலி் ெப்ு், அ்த 
ஆ்மிக மனிதனி் {ி்யசிு்கி்} அுேக அ்த 
ஆசிரம்தி்ு் ெச்ு அ்த் தவசியி் மகைன் க்டா். 

 

 அ்த விைலமக் {r்யசிு்கrட்}, "ஓ! தவசிேய! 

ஆ்மிக அ்்பணி்பாள்க் {ுனிவ்க்} அைனவு் நலமாக 
இு்கிறா்க் எ்ு நிைன்கிேற். உமு ஆசிரம்தி் கனிகு் 

கிழ்ுகு் அபிமிதமாக் ேசமி்க்ப்ு்ளு என 

நிைன்கிேற். உ்ைம் காணேவ நா் இ்ு வ்ு்ேள். 

தவ்பயிு் தவசிகளி் பயி்சி ெபுுகிறு எ்ு 

நிைன்கிேற். உமு த்ைதயி் ஆவி தளராம் இு்கிறு 

எ்ு், அவ் உ்மிட் திு்திுட் இு்கிறா் எ்ு் 

நிைன்கிேற். ஓ! ுேராகித சாதிைய் ேச்்த ி்யசிு்கேர! 
உமு ஆ்ுகைள் சியாக ு்ெனு்கிறீ்  எ்ு் 

நிைன்கிேற்" எ்றா். 

 

 r்யசிு்க│ {அ்த விைலமகளிட்}, "நீ் ஒளி்ுவிய் 

ேபால ஒளிு் கா்திமி்கவராக இு்கிறீ் . நீ் 
வண்க்தி்ுியவ் எ்ு குுகிேற். நா் உமு பாத்கைள் 
குவ நீ் துகிேற். எ்னிட் இு்ு் கனிகைளு் 

கிழ்ுகைளு் நா் உம்ு் துகிேற். ுனிதமான ு்லா் 

ெச்ய்ப்ு, கு்ு மா் ேதாலா் ூட்ப்ட இ்த ஆசன்தி் 

திு்தியாக, வசதியாக அமு். உமு ஆசிரம் எ்ேக இு்கிறு? 

ஓ! அ்தணேர, நீ் ேதவ்கைள் ேபா்ற ுக்ேதா்ற் 

ெகா்ிு்கிறீ் . நீ் இ்ேபாு கைட்பிி்ு் ெகா்ிு்ு் 

ஆ்மிக ேநா்ு யாு?" எ்ு ேக்டா். 
 

 அத்ு அ்த விைலமக் {r்யசிு்கrட்}, "ஓ 

காசியபr் மகேன {ேபரேன}, இ்த மைலகு்ு அ்பா் ூ்ு 

ேயாஜைன ூர்தி் ஒு அழகான இட்தி் எனு ஆசிரம் 

இு்கிறு. நா் உ்ைம்ேபா்ற மனித்களா் வண்க்த்கவ் 
அ்ல. ேமு் நா் கா் குவு் நீ் வா்ுவதி்ைல. நா் 

தா் உம்ு வண்க்க் ெதிவி்க ேவ்ு். ஓ அ்தணேர! 
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எனு கர்களா் உ்ைம் க்ி அைண்ு் ெகா்வேத நா் 

பயிு் எனு ஆ்மிக ேநா்பாு்" எ்றா். 

 

 r்யசிு்க│ {அ்த விைலமகளிட்}, "நா் உம்ு் 
கு்கா்க், ெந்லிக், கூஷ்க், மண்பா்கான இட்களி் 

விைளு் மணி்ப்ுக், த்வன்க் (ஆகியவ்றி் 

கனிகைளு்) பிியாள ேபா்ற கனி்த பழ்கைள் ெகாு்ேப். 

அைவ உம்ு் திு்திைய் த்தா் நீ் அைத மகி்்சியாக 
எு்ு் ெகா்ளலா்" எ்றா். 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அவ் {ி்யசிு்க்} 
ெகாு்த ஏ்ுைடய அைன்ைது் அவ் {விைலமக்} 

ுற்த்ளினா். பிறு ெபாு்தாத உணுவைககைள அவு்ு் 
ெகாு்தா். அைவ ி்யசிு்கு்ு ஏ்ுைடயதாகு், 

அழகானைவயாகு் இு்தன. நுமணமி்க ஒு 

மல்மாைலையு், அணி்ு ெகா்ள ஒளிு் ஆைடகைளு், 

ுத்தரமான பான்கைளு் அவு்ு {ி்யசிு்கு்ு} 

ெகாு்ு சிி்ு மகி்்தா். பிறு அவேராு விைளயாி, சிி்ு 

மிகு் மகி்்தா். அவரு பா்ைவயி் பு்பி அவ் ப்ு 

விைளயாிய ேபாு உய்்ு ெச்ு் ெகாி இர்டாக 
உைட்தைத் ேபால இு்தா். அவரு உடைல் தனு உடலா் 

அி்கி் ெதா்ு, மீ்ு் மீ்ு் r்யசிு்கைர 

அைண்ு் ெகா்டா். 

 

 பிறு அவ் {விைலமக்} சால, அேசாக, திலக மர்களி் 

இு்ு ு்சிகைள வைள்ு ஒி்தா். மய்க்தி் ூ்கிய 

அவ் {விைலமக்}, நாண் ெகா்ு அ்த் ெபு் தவசியி் 

மகைன மய்கினா். ி்யசிு்கி் இதய் த்னா் 

தீ்ட்ப்டைத அறி்த அவ் திு்ப் திு்ப் அவரு உடைல் 
த் உடலா் ெதா்ு், பா்ைவைய அவ் மீு ெசு்திு் 

ெமுவாக அ்கிு்ு ெச்ுவி்டா். அ்பி் ெச்ு்ேபாு 

அவ் ெநு்ு்ு் காணி்ைக ெசு்த ேவ்ு் எ்ு அவிட் 

ெசா்லி் ெச்றா். 
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 அவ் {விைலமக்} ெச்ற பிறு r்யசிு்க│ காதலி் 

ூ்கி தனு உண│ைவ இழ்தா│. அவரு மன் ுுவு் 

அவளிட் இு்ததா் அு ெவுைமயா இு்து. அேத ேநர்தி், 

தனு சாதி்ு் சியான க்விைய் ெப்ு, ஆ்மிக் தவ்ைத் 
கட்த அவரு {ி்யசிு்கி்} இதய் ு்தமானதாக இு்து. 

சி்க்ைத் ேபா்ற பு்ு நிற் க்குடு்,நக்தி் 

ுனிவைரு்ள உட் ுுவு் ுிகுடு் இு்த 

காசியபr் மக் {விபா்டக│} அ்ேக வ்தா│. அவ் வ்ு, 

ேசாக்ுடு் தனியாக் ெபுூ்ுவி்டபிு், ேம்ேநா்கிய 

க்குடு் அம்்திு்ு் தனு மகைன {ி்யசிரு்கைர்} 
க்டா். 

 ுயு்றிு்த தனு மகனிட் {r்யசிு்கrட்} 

விபா்டக│, "எ் மகேன, ேவ்வி்கான விறைக இ்ு் ஏ் நீ 
எு்ு வரவி்ைல. தினு் ெச்ய ேவ்ிய ேசைவகைள் 
சியாக் ெச்திு்கிறா், எ்ு நிைன்கிேற். ேவ்வி்ு் 
ேதைவயான கர்ிகைள் ு்த் ெச்வி்டாயா? ெகா்ு 

வ்திு்ு் ெபாு்கைள ைவ்ு ெநு்ு்ு ேவ்வி 
ெச்திு்பா் எ்ு நிைன்கிேற். எுு் ேதைவ்பு் 

நிைலயி் நீ இ்ைல எ்ு நிைன்கிேற். ஓ! மகேன 

{ி்யசிு்கேன}, நீ ேசாக்ுட் உண்விழ்ு இு்பு ேபால் 
ெதிகிறாேய. நீ ஏ் இ்ு ேசாகமாக இு்கிறா்? இ்த 
இட்தி்ு யா் வ்தா் எ்ு எ்ைன் ேக்கவிு?" எ்றா் 

{விபா்டக│}.  
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ெப்ைண வ│ணி்த r்யசிு்க│  
19- வனப│வ் புதி 112 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

த் த்ைதயான விபா்டகrட், தா் ச்தி்த அய் மனிதைர் ுறி்ு 

r்யசிு்க│ ெசா்வு… 

 

 r்யசிு்க│ {த்ைத 

விபா்டகrட்} ெசா்னா், 
"இ்ு இ்ேக தைலயி் ுி 

நிைற்த ூ்துைடய ஒு 

ஆ்மிக மாணவ் வ்தா். 
அவ் உயரமாகு் இ்ைல 

க்ைடயாகு் இ்ைல. அவ் 
ந்ல மனுைடயவராகு், 

ெபா்னிறமாகு், தாமைர 
இத்கைள் ேபா்ற ெபrய 

க்கைளுைடயவராகு், 

ேதவைர் ேபால் 

பிரகாசி்ு் அழுட் 

இு்தா│. ூியைன் ேபா்ு 

அவ் அழகி் பிரகாசி்தா். 
அவரு பா்ைவ அு் 

நிைற்ு குைமுட் இு்து. சைடபி்னிய அவரு ூ்த் 

நீலு் கு்ு் கல்ு நீளமாகு், நுமண் ூச்ப்ு், த்க 
இைழக் பி்ன்ப்ு் இு்து. 

 

 அவரு கு்தி் வான்தி் மி்ு் மி்னைல் ேபா்ற 

அழகிய ஆபரண் ஒ்ு இு்து. அவுைடய கு்ு்ு் கீேழ 

ஒு ுி ூட இ்லாத இர்ு சைத் ப்ுக் மிக அழகிய 

உுவ்ுட் இு்தன. அவுைடய இைட ெகாிேபா்ு 

ெமலிதாகு், நாபி அழகாகு், விலா்ுற் ெம்ைமயாகு் 

இு்தன. எனு இைடயி் இு்ு் ேமகைலைய் ேபால 

{அைரஞா் கயிு} ேபால அவரு ஆைட்ு் கீேழ ஒு த்க 
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இைழ இு்து. அவரு பாத்களி் அழகிய உு ெகா்ட ஏேதா 
ஒ்ு {ெகாுு} கிு கிு ச்த்ைத உ்டா்கியு. இ்த 
ெஜபமாைலைய் ேபால அவரு மணி்க்ிு் இு்த 
ஆபரண்கு் அேத ேபா்ற ஒலிைய எு்பின. 

 

 ஆபரண்குட் அவ் நட்ு்ேபாு, நீி் மகி்்சியாக் 
திைள்ு் அ்ன்க் எு்ு் ஒலிைய் ேபால ஒு ஒலி 
எுகிறு. அவ் தனு ேமனியி் அ்ுதமான விவைம்ுட் 

ூிய ஆைட அணி்திு்தா். எனு ஆைடக் அவுைடயைத் 
ேபால அழகாக இ்ைல. அவரு ுக் கா்பத்ு அழகாக 

இு்து. அட்க்ப்ட அவரு ுர் இதய்ு்ு மகி்்சிைய் 

த்து. அவரு ேப்ு ஆ்ுயிலி் பா்ு்ு இைணயாக 

இு்து. அைத் ேக்டேபாு, அ்த இைச உ்ளிு்ு் 

ஆ்மாைவ் ெதா்டு. இளேவனி்கால்ு் காு, ெத்றலா் 

துவ்பு்ேபாு எ்பி அு் நிைற்ு இு்கிறேதா அ்பி, ஓ 

த்ைதேய {விபா்டகேர}, கா்ு அவ் மீு் பு்ேபாு 

அ்ுதமான நுமண்ைத் ெகாு்கிறு. 

 

 தைலயி் ந்றாக ுிய்ப்ட 

ேகசு், ு் ெந்றியி் இர்டாக் 

பிr்க்ப்ட வகிு் அவு்ு 

இு்கி்றன. அவுைடய இர்ு 

க்கு் ச்கரவாக் பைறைவகைள் 
ேபா்ற மிு்த அழகாக இு்கி்றன. 

அவுைடய வலு ைகயி் ஒு 

விச்திரமான பழ் {ப்ு} ைவ்திு்தா│. 
அு தைரைய அைட்ு, மீ்ு் மீ்ு் 

ஆ்சrயமான வைகயி் வான்தி்ு 

எுகிறு. அவ் அைத அி்ு, த்ைன் 
தாேன ு்றி, ெத்றலா் நக்்த்பு் 

மர் ேபால் ுழ்றா். ஓ! த்ைதேய, நா் 

அவைர் க்ட ேபாு, ேதவ்களி் ுமார் என நிைன்ேத். 

எனு இ்பு் மகி்்சிு் அளவ்றதாக இு்து. 
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 அவ் எனு உடைல அைண்ு் ெகா்ு, எனு சடா 
ுிைய் பிி்ு, எனு வாைய ேநா்கி் ுனி்ு, அவரு 

வாுட் எனு வாையு் ெபாு்தி, மிகு் இனிைமயான ஒு 

ச்தைத உ்டா்கினா். அவ் தனு கா்கைள் குவ நீு்காக் 
கவைல ெகா்ளவி்ைல. எ்னா் ெகாு்க்ப்ட கனிகைளு் 

அவ் மதி்கவி்ைல. தா் கைட்பிி்ு் ஆ்மிக ேநா்ு 
இுதா் எ்ு அவ் எ்னிட் ெசா்னா். உய்்த மனிதரான 

அவ் நா் புக மிு்த மன் உ்ள பான் ஒ்ைற் ெகாு்தா். 
நா் அதனா் ெபு் இ்ப்ைத அுபவி்ேத். எனு 

கா்கு்ு அியி் தைர நக│வைத் ேபால உண│்ேத். 

 

 த்க இைழயா் க்ட்ப்ட இ்த அழகிய மாைல அவு்ேக 
ெசா்தமானு. அவ் ஆ்வ்ுடு் ப்திுடு் மாைலகைள் 
பிி்ு் ேபா்ு அவரு ஆசிரம்தி்ு் திு்பினா். அவுைடய 

பிிு எனு இதய்ு்ு் ேசாக்ைத் ெகாு்கிறு. எனு 

உண்ுக் எிசைல் ெகாு்கி்றன. அவிட் எ்வளு 

விைரவாக் ெச்ல ுிுேமா அ்வளு விைரவாக் ெச்ல 

ேவ்ு் எ்பு எனு விு்ப். எ்ுட் இ்ேக நட்ு திிய 

என்ு அவ் ேவ்ு். ஓ த்ைதேய, இ்த் கணேம எ்ைன 

அவிட் ெச்ல விு்க். அவ│ பயிு் ஆ்மிக் பயி்சி 
எ்ன வைகயானு? உய│்த ப்திுைடய அவுட் அேத 

ேபா்ற வா்ு வாழ விு்ுகிேற். 

 

 அவ│ எ்வைக் தவ் ுrகிறாேரா அ்வ்ணேம தவ் 

ுrய என்ு விு்பமிு்கிறு. அவைர் காணாம் 

இு்பதனா் எனு மன் ு்பமைடகிறு" எ்றா│ 
{r்யசிு்க│}  

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://mahabharatham.arasan.info/2012/03/Rishyasringa.html


சா்ைதைய மண்த r்யசிு்க│  
21- வனப│வ் புதி 113 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

தீ் ிய தி்ட்தி்பி விைலமக்க் r்யசிு்கைர ேலாமபாதனிட் 

அைழ்ு் ெச்வு; ேலாமபாத் தனு மகைள r்யசிு்கு்ு 

மணுி்ு் ெகாு்து; ேகாப்ுட் வ்த விபா்டக│ சா்தமைட்து. 

 

 
 

 விபா்டக│ {r்யசிு்கrட்} ெசா்னா், "ஓ மகேன 

{r்யசிு்கா}, அவ்க் ரா்சச்க். அவ்க் அழகான உுவ் 

எு்ு அ்ுதமாக நட்ு ெச்வா்க். நிகி்லாத பலு், 

ெபு் அழு் ெகா்டவ்க் அவ்க். தவ்பயி்சிகு்ு் 
தட்க்க் ஏ்பு்ுவேத அவ்களு தவ். ஓ! எனு மகேன, 

அவ்க் அ்ு உுவ் ெகா்ு பல வழிகளி் ஏமா்ுவா்க். 

அ்த் குைமயானவ்க், காுகளி் வசி்ு் தவசிகைள அு் 

நிைற்த உலகி் இு்ு (அவ்க் ந்ெசய்க் ூல் அவ்ைற 

ெவ்றிு்தாு்) வில்ுகி்றன். 
 

 தனு ஆ்மாைவ ுு க்ு்ு் ைவ்ு, 

ேந்ைமயானவ்களி் உலைக அைடய விு்ுபவ்கு்ு 

இவ்களிட் எ்த் காியு் இ்ைல. அவ்களு ெசய்க் 
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தீ்கானைவ. தவ்தி்ு தைட ஏ்பு்தி மகி்பவ்க் அவ்க். 

ப்தி நிைற்த மனித்க் அவ்கைள் காண் ூடாு. ஓ மகேன! 

அ்த் பானக்கு் அு்த்த்கைவ அ்ல. அைவ 

ேந│ைமய்றவ│களா் புக்பு் சாராயமாு். பிரகாசமாகு், 

மணமி்கதாு், பல வ்ண்களி் இு்ு் இ்த 
மல்மாைலு் தவசி்கு்கானு இ்ைல. 

 

 அவ்க் தீய ேப்க் எ்ு ெசா்லி் தனு மகு்ு் 
தைடைய ஏ்பு்திய பிறு, விபா்டக│ அவைள் ேதி 

அைல்தா். ூ்ு நா்க் ேதிு் அவ் எ்கிு்கிறா் எ்ற 

ுவுகைள அறியாத அவ் மீ்ு் தனு ஆசிரம்தி்ேக 
திு்பினா். அேத ேவைளயி், காசியபr் மக் {விபா்டக│} 
கனிக் ேசகி்க் ெச்றிு்தா். அ்ேபாு் அ்த விைலமக் 

மீ்ு் r்யசிு்கைர் பைழய ுைறயிேலேய மய்க 
வ்திு்தா். r்யசிு்க│ அவைள் க்டு் ெவுவாக 
மகி்்ு அவளிட் விைரவாக் ெச்ு, "எனு த்ைத 
திு்ுவத்ு ு்ன், நா் உமு ஆசிரம்தி்ு் ெச்லலா்" 

எ்றா். 
 

 ஓ ம்னா {ுதி்ிர◌ா}, பிறு அ்த விைல மக்களி் 

தி்ட்தி்பி காசியபr் {விபா்டகr்} ஒேர மகைன் த்க் 

மித்ு் ஆசிரம்தி்ு் ுைழய் ெச்ு, அ்த ஓட்ைத ஓட் 
ெச்தன். பிறு பலவிதமான ெசய்க் ூல் அவைர 
மகி்்சிூ்ி் ெகா்ேட, கைடசியாக அ்க ம்ன் அுேக 
வ்தன். மிு்த ெவ்ணிற் ெகா்ட அ்த மித்ு் ஓட்ைத 
நீிேலேய வி்ு, ஆசிரம்திலிு்ு க்ு்ெக்ு் ூர்தி் 

நிு்தி மித்ு் ஆசிரம் எ்ற ெபயிேலேய மிக அழகான 

கானக்ைத உுவா்கினா் {ேலாமபாத்}. இு்பிு் 

அ்ம்ன், விபா்டகr் ஒேர மகைன {r்யசிு்கைன} 

அர்மைனயி் ஒு புதியி் ைவ்திு்தாு், ெப்கைள 

அுகி் விடவி்ைல. பிறு அவ் {அ்க ம்ன் 

ேலாமபாத்}மைழ வான்தி் இு்ு ெகா்ுவைத் க்டா். 

உலக் நீரா் நிர்பியு. 
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 இதய விு்ப் நிைறேவறிய ேலாமபாத் தனு மகளாகிய 

சா்ைதைய ி்யசிு்கு்ு மண் ுி்ு் ெகாு்தா். 

அவரு த்ைதயி் {விபா்டகி்} ேகாப்ைத் தணி்ு் 

ெபாு்ு, அவ் தனு மகைன் காண வு் வழியி் மாுக் 

இு்கு், நில்க் உழ்ப்ு இு்கு் பா்்ு் ெகா்டா். 

அ்ம்ன் {ேலாமபாத்}, அ்பி நிைறய கா்நைடகைள 

நிு்திவி்ு, அவ்களிட்  {பணியாள்களிட்} பி்வுமாு 

ெசா்னா். 

 

 "அ்த் ெபு் ுனிவரான விபா்டக│ தனு மகைன் 
ுறி்ு உ்களிட் விசாி்ு்ேபாு, நீ்க் ுவி்த கர்குட் 

அவிட் இ்த கா்நைடகு், உழ்ப்ட நில்கு் உமு 

மகுைடயேத. நா்க் அவ் ெசா்வத்ு் கீ்்பிு் 

அிைமக்" எ்ு் ெசா்லேவ்ு் எ்றா் {ேலாமபாத்}. 

கு் ேகாப் ெகா்ட அ்த் தவசி பழ்கைளு், 

கிழ்ுகைளு் ேசகி்ு தனு ஆசிரம்தி்ு் திு்பி தனு 

மகைன {ி்யசிு்கைர்} ேதினா். அவைர் காணததா் 

மிு்த ேகாப்தி்ு்ளானா். ேகாப்தா் ு்ுு்த்ப்ட அவ், 
இு ம்னுைடய ெசய்தா் எ்ு ச்ேதக்ப்டா். ஆைகயா், 

அவ் ச்பை◌ நகர்ு்ு் ெச்ு ம்னைனு், அவனு 

நகர்ைது், ெமா்த நா்ைடு் எி்ுவிட எ்ணினா். 
 

 வழியி் மிகு் கைள்ு் ேபா் பசிுட் இு்த அவ் 
{விபா்டக்}, அ்த கா்நைடக் நிர்பிய இட்தி்ு வ்தா். 
அ்ேக அவ் சியான ுைறயி் மாுேம்்பவ்களா் 

உபசி்க்ப்ு, அ்த இரைவ ஒு ம்னைன் ேபால கழி்தா். 
இ்பி்ப்ட ெபு் விு்ேதா்பைல் ெப்ற அவ், அவ்களிட், 

"ஓ இைடய்கேள, யாுைடயவ்க் நீ்க்" எ்ு ேக்டா். 
அத்ு அவ்க், "இ்த் ெச்வ் அைன்ைது் எ்கு்ு 

உமு மக் {ி்யசிு்க்} ெகாு்தா்" எ்றன். பிறு பல 

இட்களி் மனித்களி் சிற்த பலரா் அவ் {விபா்டக்}  

ெபிு் மதி்க்ப்டா். தனு மக் அ்ேக ெசா்்க்தி் 

இு்ு் இ்திரைன் ேபால இு்பைத் க்டா். (ேமக்திலிு்ு) 

ெவளிேயு் மி்னைல் ேபால இு்த தனு 

முமகளானசா்ைதையு் க்டா். மா்ு ம்ைதகு், 
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ு்கிராம்கு் தனு மகு்ு் கிைட்திு்பைத் க்ு், 

சா்ைதைய் க்ு் அவரு ெபு் எதி்்ு நிைல 

சா்த்பு்த்ப்டு. 

 

 ஓ மனித்களி் ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்த் ூமியி் 

தைலவனிட் விபா்டக் தனு ெபு் திு்திைய 

ெவளி்பு்தினா். ூியைனு், ெநு்ைபு் பழி்ு் ச்தி 
ெகா்ட அ்த ெபு் தவசி {விபா்டக│} தனு மகனிட் 

{r்யசிு்கrட்} "உன்ு ஒு மக் பிற்து், ம்னு்ு 

ஏ்ுைடயு அைன்ைது் நீ ெச்த பிறு, தவறாம் 

கா்ு்ு வ்ுவிு"எ்றா். ி்யசிு்கு் தனு த்ைத 
ெசா்னபிேய ெச்ு, தனு த்ைதயி் இட்தி்ேக திு்பினா். 
 

 ஓ மனித்களி் ம்னா {ுதி்ிரா}, வான்தி் இு்ு் 

ேராகிணி ந்ச்திர் ச்திரு்ு் கா்திு்பைத் ேபால, 

ெபு்ேபு ெப்ற அு்ததி வசி்டு்ு் கா்திு்பு ேபால, 

ேலாபு்திைர அக்தியு்ு் கா்திு்பு ேபால, நளு்ு் 
கீ்்பி்த மைனவியான தமய்திைய் ேபால, இிைய் 
தா்ுபவு்ு {இ்திரு்ு} ச்சி இு்பு ேபால, 

ு்கலு்ுநாராயணனி் மகளான இ்திரேசைன {நளாயனி} 
இு்பு ேபால, கானக்தி் வா்்த ி்யசிு்கு்காக சா்ைத 

பாச்ுட் கா்திு்தா். இுதா் அவு்ு் ெசா்தமான 

ஆசிரம். இ்த் ெபு் தடாக்தி்ு அழு ேச்்ு் இு 

ுனிதமான ுகைழ் ெப்றிு்கிறு. இ்ேக உனு கட்கைள் 
ெச்ு விு்ப் நிைறேவறியவனாு. உ்ைன் ு்தகி்ு் 
ெகா்ட பிறு, உனு பாைதைய ேவு ுனிதமான இட்களி் 

பா் திு்ு" எ்றா் {ேலாமச│}. 
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நீr் ூ்கிய ூமி - வனப│வ் புதி 114 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ெகௗசிகி நதி, கலி்க் ஆகிய இட்கு்ு ுதி்ிரைன அைழ்ு் 

ெச்ற ேலாமச│, அத் ெபுைமகைளு், ெச்ய ேவ்ிய 

ெசய்கைளு் அவு்ு எு்ு் ெசா்ல்... 

 

 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "ஓ!  

ஜனேமஜயா, பிறு பா்ுவி் மக் {ுதி்ிர்} ெகௗசிகி 
நதியி் இு்ு கிள்பி அு்து்ு் ெதாட்்சியாக அைன்ு 

ுனித தல்கு்ு் ெச்றா். ஓ! மனித்கைள் பாுகா்பவேன, 

அவ் {ுதி்ிர்} க்ைக நதி கல்ுமிடமான கடைல அைட்ு, 

ஐ்ூு நதிகு்ு ம்தியி் ூ்கி நீராி ுனித சட்ுகைள் 
ெச்தா். ஓ! ூமியி் ஆ்சியாளேன, பிறு தனு த்பிகுட் 

ெச்ற அ்த் ுணிுமி்க இளவரச் {ுதி்ிர்} கட்கைர 
வழியாகேவ ெச்ு பழ்ுிகளான கலி்க│க் வசி்ு் 

இட்தி்ு் ெச்றா். 

 

 ேலாமச் {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! ு்தியி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, கலி்க் பழ்ுிக் வாு் ஒு இட் இு்கிறு. 

அ்த் புதியி் வழிேய அற்ேதவு் {த│மேதவு்} 

ேதவ்குட் ேச்்ு வழிபு் நதியான ைவதரண ீநதி ஓுகிறு. 

இ்த நதியி் வடகைரயி் ுனிவ்க் வசி்கிறா்க். ஒு 

மைலயா் அழகா்க்ப்ட அ்த இட் அற்சட்ுக் ெச்ய் 
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துதியான இடமாக இு்ததா், முபிற்பாள் {அ்தண} 

வைகைய் சா்்தவ்க் அ்த இட்தி்ு அி்கி வ்ு 

ெச்றன். ெசா்்க்தி்ு் ெச்ல் துதிவா்்த அற்சார்த 
மனித்க் ெச்ல்ூிய ேதவ்க் வசி்ு் இட்ைத் பழி்ு் 

வ்ண் இ்விட் {கலி்க்} இு்து. பழ்கால்தி் இ்த 
இட்தி்தா் இறவாதவ்கைள ேவ்விக் ூல் வழிப்டன். ஓ! 

ம்ன்கு்ு ம்னா {ுதி்ிரா}, இ்த இட்தா், ு்திர் 

ேவ்வி் புைவ் ைக்ப்றி "இு எனு ப்ு" எ்ற ெசா்ன 

இட். 

 

ஓ! பாரத் ுல்தி் தைலவா {ுதி்ிரா}, சிவனா் ேவ்வி்பு 
கவர்ப்ட ேபாு ேதவ்க் அவனிட் {ு்திரனிட்}, "அைன்ு 

ேந்ைமயான விதிகைளு் ுற்த்ளி, அு்தவ் ெபாுைள் 
ேபராைசுட் பா்்காதீ்" எ்றன். அத்பிறு, ு்திரைன் 
திு்தி்பு்த அவைன் ுக்்தன். அவு்ு ேவ்வி் ப்ைக் 
ெகாு்ு, து்த மியாைதகைள் ெகாு்தன். அத்பிறு அவ் 

{சிவ்} அ்த வில்ைக அவ்களிட் {ேதவ்களிட்} ெகாு்ு, 

ேதவ்க் ெச்ற பாைதயிேலேய ெச்றா். ஓ! ுதி்ிர◌ா, 
அத்பிறு ு்திரு்ு எ்ன ேந்்து எ்பைத எ்னிட் 

ேக்ு் ெதி்ு ெகா். ேதவ்க் ு்திர் மீு ெகா்ட பய்தா் 

ுதிதானு், அைன்ு் பாக்கைளவிட் சிற்துமான பாக்ைத 

ு்திரு்ு ஏ்பு்தி் ெகாு்தா்க். இ்த இட்தி் தனு 

நீ்்கட்கைள் ெசு்ு் யாு், இ்த் பழ்கைதைய் 
ெசா்ு்ேபாு, தனு ஊன்க்ணாேலேய ேதவேலாக்தி்ு் 
ெச்ு் வழிைய் கா்பா்க்" எ்றா் {ேலாமச்}. 
 

 ைவச்பாயன│  {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "பிறு, 

விதியி் உதவியா் ுுபத் மகு் {திெரௗபதிு்}, பா்ுவி் 

மக்க் அைனவு், ைவதரண ீ நதி்ு் இற்கி, த்க் 

த்ைதயி் ெபய்களி் நீ்்கட்கைள் ெசு்தின். 
 

 ுதி்ிர் {ுனிவ│ ேலாமசrட்}, "ஓ ேலாமசேர, ப்தி் 
ெசயலி் ச்தி எ்வளு ெபிதாக இு்க ேவ்ு்! இ்த 
இட்தி் {ைவதரண}ீ உிய ுைறயி் நீராிய நா் பிற்திற்ு் 

மனிதனி் உலக்கைள ம்ு் இ்ேபாு காணவி்ைல! ஓ 
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தவசிேய, அறவா்வா், நா் அைன்ு உலக்கைளு் 

கா்கிேற். ம்திர்கைள உர்க் ெசா்ு் ெபு்த்ைமமி்க் 
கானகவாசிக் ஒலி இு" எ்றா். 

 

 ேலாமச│, "ஓ ுதி்ிர◌ா, உனு காுகைள எ்ு் அ்த ஒலி 
ு்ூு ஆயிர் {300,000} ேயாஜைனகு்ு அ்பா் இு்ு 

ேக்கிறு எ்பு நி்சய். ஓ மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிரா}, 
அைமதியாக இு. எ்த வா்்ைது் உ்சி்காேத. ஓ ம்னா 
{ுதி்ிரா}, நமு பா்ைவ்ு வ்திு்ு் இு தாேன 

இு்பவனி் {பிர்மனி்} ெத்வகீ வனமாு். ஓ ம்னா, 
அ்ேக பய்கரமான ெபய் ெகா்ட வி்வக│மா தனு 

அற்சட்ுகைள் ெச்தா். அ்ேவ்வியி் பல் மி்க 
ேநர்தி், பிர்ம், மைலகு், கானக்கு் ூிய ுு 

உலக்ைது் காசியபு்ு, அவ் ெச்த ுேராகித்தி்ு் 
பிசாக் ெகாு்தா். ஓ ுுவி் மகேன {ுதி்ிர◌ா}, இ்பி் 
ூமி ெகாு்க்ப்ட பிறு, அவ் {ூமி} கவைல நிைற்த 
இதய்ுடு் மிு்த ேகாப்ுடு் உலக்தி் ஆ்சியாளு் 

ெபு் தைலவுமானவனிட் {பிர்மனிட்} "ஓ பல்வா்்த 
ேதவா, பிற்ு இற்ு உ்ள ஒு மனிது்ு எ்ைன் ெகாு்பு 

உம்ு் தகாு. இேதா நா் பாதாள்தி்ு இற்க் ேபாகிேற். 

ஆைகயா், பிசாக் ெகாு்ு் இ்த உமு ெசயலா் ஒ்ுேம 

நட்காு" எ்ு ெசா்னா். 

 

 ஓ! மனித்களி் பாுகாவலேன {ுதி்ிரா}, அுள்ப்ட 

தவசியான காசியப│, ூமி்ேதவி மன்ேசா்ுடு் ேசாக்ுடு் 

இு்பைத் க்ு, அவளு ேகாப்ைத் தணி்க, ஒு சின் 

தணி்ு் காிய்ைத் ெச்தா். ஓ! பா்ுவி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, பிறு, அவரு ப்தியா் மகி்்தா் ூமி்ேதவி. 
மீ்ு் அவ் ூமியி் இு்ு எு்ு பலி்படீ்தி் தனு 

உுவ்ைத ெவளி்பு்தினா். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, 
பலி்படீ்தி் உுவி் இு்ு் இ்த் புதிேய அ்த இட். ஓ! 

ெபு் ஏகாதிபதி, இத் ேம் ஏு. உன்ு் ுணிு் பலு் 

பிற்ு். இ்த் படீ் கட் வைர ெச்ு அத் {ூமியி்} 

இதய்தி் நிைல்திு்கிறு. ந்ேபு உனதாக்ு் இதி் ஏறி 
கடைல் கட. நீ இ்ு இத் ேம் ஏு்ேபாு, நா் உ்னி் 
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இு்ு் தீைமக் அகல ேவ்ி சட்ு ெச்ேவ். 

பிற்ுைடயவனி் {மனிதனி்} ெதாுதைல் ெபு் இ்த் படீ் 

உடேன கடு்ு் ுுகிறு. இ்த் பிரப்ச்ைத் கா்பவைன 

வண்ுேவா்! இ்த் பிரப்ச்ு்ு அ்பா் இு்பவைன 

வண்ுேவா்! ஓ! ேதவ்களி் தைலவா, இ்த் கடலி் இற்ு.  

 

 ஓ! பா்ுவி் மகேன, நீ இ்த உ்ைமயான வா்்ைதகைள 

உைர்க ேவ்ு். அ்பி உைர்ு் ெகா்ிு்ு்ேபாேத 
இ்த் படீ்தி் ஏற ேவ்ு். "அ்னி் ேதவு், ூியு், 

தைலுைற்கான உு்ு், நீு், ேதவிு், வி்ுவி் வி்ு் 

ேச்்ு அுத்தி் இு்பிடமாகு் இு்கிறா். அ்னி்ேதவேன 

கடைல் பைட்த உு்பாு். ூமிேய உனு உட்.வி்ுவி் 

வி்ேத உ்ைன உுவா்கியு. நீேய அுத்தி் இு்பிட்" 

எ்ு ெசா்லி் ெகா்ேட படீ்தி் ஏற ேவ்ு். ஓ! 

பா்ுவி் மகேன, இ்த உ்ைமயான வா்்ைதக் 

ேக்க்ூிய அளவி் உைர்க்பட ேவ்ு். அ்பி 

உைர்ு்ேபாேத இ்த ஆுகளி் தைலவு்ு் {கடு்ு்} 

ூ்ு. ஓ ு்தியி் மக்களி் ுகழ்த்கவேன, 

இ்ைலெய்றா் {உைர்கவி்ைலெய்றா்} நீி் 

கள்சியமான இ்த் ெத்வகீ்பிற்ுைடய நீ்்ேதவைன் 
ுனிதமான ு்லி் ுனி ெகா்ு் ெதாட்ூடாு" எ்றா் 
{ேலாமச்}. 
 

 ைவச்பாயன│  {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "தீைமைய 

வில்ு் சட்ு ுி்து், ெபுைமமி்க ுதி்ிர், 

கடு்ு் ெச்ு அ்த் தவசி ெசா்ன அைன்ைது் ெச்ு, 

மேக்திர மைலயி் பர்ு்ு் ெச்ு அ்த இரைவ அ்ேக 
கழி்தா். 
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ஜமத்னி பிற்ு - வனப│வ் புதி 115 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ுதி்ிர் மேக்திர மைலயி் த்கி, பருராமr் சடீரான 

அ்ுத்ரணrட் பருராமைர் ுறி்ு வினுத்; அ்ுத்ரண│ 
பருராமr் கைதைய் ெசா்ல ஆர்பி்பு; கா│்தவrீயா│ஜுன் 

அறிுக்; ேதவ│கு் தவசிகு் கா│்தவrீயா│ஜுனனி் 

அ்ுமீற்கைள வி்ுவிட் எு்ு் ூற்; க்யாு்ஜநா்ி் 

ம்னனான காதி்ு மகளாக ச்தியவதி பிற்பு; ச்தியவதிைய பிுு 

ைம்த் rசகீ│ மண்பு; rசகீு்ு ஜமத்னி பிற்பு. 

 

 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "ூமிைய் 
கா்பவ் {ுதி்ிர்} ஓிரைவ் தனு த்பிகுட் அ்ேக த்கி 
ப்திமா்கு்ு உய்்த மியாைதைய அளி்தா். பிுு்க், 

அ்கிரஸ்க், வசி்ட்க், காசியப்க் ுறி்த ெபய்கைள 

ேலாமச│ அவு்ு் {ுதி்ிரு்ு்} ெதிவி்தா். அ்த 
அரசுனிு் அவ்க் அைனவைரு் ச்தி்ு ூ்பிய 

கர்குட் வண்கினா். பிறு அவ் {ுதி்ிர்}, 

பருராமr் சடீனான ுணிுமி்க அ்ுத்ரணrட் 
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{Akri t avrana}, "மியாைத்ுிய பருராம│ இ்த ப்திமா்களிட் 

எ்ேபாு த்ைன ெவளி்பு்ுவா்? பிுு ுல் ேதா்றலி் 

கா்சி இ்ச்த்்ப்தி் கிைட்பு விு்ப்புகிறு" எ்றா். 

 

 அ்ுத்ரண│ {ுதி்ிரனிட்} "தைடயற அைன்ைது் 

அறிு் ஆ்மா ெகா்ட ராமு்ு {பருராமு்ு}, இ்த 
இட்தி்கான உனு பயண் ுறி்ு் ெதிு். அவ் 
அைன்ுவித்தி் உ்னிட் திு்திுட் இு்கிறா். அவ் 
உன்காக விு்ப்ுட் த்ைன ெவளி்பு்ுவா். இ்ேக 
தவ்பயிு் தவசிக் பதினாலாவு {சு│்தசி} ம்ு் 

எ்டாவு {அ்டமி} ச்திர நா்களி் அவைர் பா்்க 
அுமதி்க்புகி்றன். இ்த இரவி் இுதியி் பதினாலாவு 

நா் {சு்்தசி} உதி்கிறு. அ்ச்த்்ப்தி் கு்ு மா்ேதா் 

உு்தி ஜடா ுி தி்தவரான அவரு {பருராமரு} கா்சி 
உன்ு் கிைட்ு்" எ்றா். 
 

 ுதி்ிர் {அ்ுத்ரணrட்}, "ஜமத்னி ுனிவி் 

மகு் ெபு்பல் வா்்தவுமான ராமைர் {பருராமைர்} 
ெதாட்்ு ெச்றவ் நீ். ஆைகயா் அவ் பழ்கால்தி் ெச்த 
சாதைனகைள ேநராக சா்சியாக் க்ிு்கிறீ் . ஆைகயா், 

ேபா்்சாதியி் உு்பின்கைள {ஷ்திிய்கைள்} 
ேபா்்கள்தி் ராம் {பருராம்} எ்பி வ ீ் ்தினா். எ்பைது் 

அ்த ேமாத்கு்கான காரண்ைது் உைர்ுமாு உ்ைம் 
ேக்ு் ெகா்கிேற்." எ்றா். 

 

 அ்ுத்ரண│ {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ பரதனி் மகேன 

{ுதி்ிரேன}, ஓ ம்ன்களி் தைலவா, நா் பிுு ுல்தி் 

வழி வ்த ஜமத்னியி் மகனான ராமி் {பருராமி்} ெத்வகீ் 
ெசய்கைள உைடய அ்த அ்ுத் கைதைய மகி்்சிுட் 

ெசா்ேவ். ேஹஹய ுல்தி் ெபு் ஆ்சியாளனி் 

{கா│்தவ│ீயனி் மகனான அ│ஜுனனி்} சாதைனகைளு் 

ெசா்ேவ். அ்ஜுன் {கா்்தவ ீ் யா்ஜுன்} எ்ற 

ெபய்ெகா்ட அ்த ேஹஹய ுல்தி் பல்வா்்த தைலவ் 

ராமரா் {பருராமரா்} ெகா்ல்ப்டா். 
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 ஓ பா்ுவி் மகேன, அவ் {கா்்தவ ீ் யனி் மக் 

அ்ஜுன்} ஆயிர் {1000} கர்கைள் ெகா்ிு்தா். 

த்தா்ேரயனி் குைணயா் அவு்ு த்க்தா் ஆன 

ெத்வகீ் ேத் ஒ்ு இு்து. ஓ ூமியி் பாுகாவலேன 

{ுதி்ிரா}, அவனு ஆ்சி அைசு் த்ைம ெகா்ட உலக் 

ுுவு் பரவியிு்து. அ்த் பல் ெபாு்திய ஏகாதிபதி 
எ்ு் த்ு தைடயி்றி் ெச்ு வ்தா். ெப்ற வர்தி் 

அற்தா் தா்குியாதவாு வள்்ு, ேதி் ஏறி எ்லா் 

ுற்களிு் உ்ள ேதவ│கைளு், யஷ│கைளு், 

தவசிகைளு் நு்கினா். பிற்த அைன்ு உயி்கு் 

அவனா் ெதா்தரு்ு உ்ளாகின. 

 

 பிறு அைன்ு ேதவ்கு் கு் அறவா்ு வா்்த 
தவசிகு் ச்தி்ு ேதவ்கு்ு் ேதவு், ேப்கைள 

{அுர்கைள}் ெகா்பவு் வழீா பரா்கிரம் ெகா்டவுமான 

வி்ுவிட் ெச்ு, "ஓ மதி்பி்ுிய அு்நிைற்த தைலவா, 
பிற்த பிறவிக் அைன்ைது் பாுகா்ு் காரண்தி்காக, 
உ்மா் அ│ஜுன் {கா│்தவ│ீயனி் மக் அ│ஜுன்} 

ெகா்ல்பட ேவ்ு். ேஹஹய ுல்தி் பல் ெபாு்திய 

ஆ்சியாள் த்ைன் தனு ெத்வகீ் ேதி் அம்்தி் 
ெகா்ு, இ்திர், தனு ராணியான ச்சிுட் இ்ு்றிு்த 

ேபாு அவைன அவமதி்தா்" எ்றன். ஓ பரதனி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, பிறு அ்த மதி்ுமி்க அு்நிைற்த ெத்வ் 

(வி்ு), கா்்தவிீயனி் மகைன் ெகா்ு் ேநா்ேகாு 

இ்திருட் கல்தாேலாசி்தா். உலக்தி் பிற்த பிறவிகு்ு 

ந்ைம விைளு் அ்ச்த்்ப்தி், ேதவ்கு்ு் தைலவ் 

{வி்ு} ெதாட்ு ெகா்ள்ப்டா். உலகமைன்தாு் 

வழிபட்பு் அ்த அு்நிைற்த ேதவு் {வி்ுு்}, 

ேதைவயான அைன்ைது் ெச்ு்ெபாு்ு, கா்பத்கினிய 

வனமான பதr்ு் ெச்ு தவ் பயி்றா். அ்த ேநர்தி் 

ூமியி் க்யாு்ஜ்[1] எ்ற நா்ி் பைடபலமி்க காதி எ்ற 

ெபயரா் ுக்ெப்ற பல்ெபாு்திய ஏகாதிபதி ஒுவ் 

இு்தா். இு்பிு் அவ் கானக வா்்ைகைய 

ேம்ெகா்டா். அ்பி அவ் வன்தி்ு ம்தியி் வா்்ு 
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ெகா்ிு்தேபாு அவு்ு வி்ுலகி் ேதவைதைய் 
ேபா்ற அழுைடய ஒு மக் {ச்தியவதி} பிற்தா். 

 

 

 பிுுவி் மகனான 

rசகீ│, அவைள் தன்ு 

மணுி்ு் து்பி 

ேக்டா். கு் தவவா்ு 

வா்்த அ்த அ்தணிட் 

காதி, "எ்க் ுல்தி் 

ுறி்பி்ட வழ்க் இு்கிறு. 

இு எனு ூதாைதய்களா் 

உ்டா்க்ப்டு. ஓ ுேராகித 
சாதியி் மிகு் சிற்தவேர, 
இ்த மணமகைள மண்க, 
பு்ு நிற உடு், கு்ு 
நிற்தி் ஒு காு், மிு்த 

ேவகு் ெகா்ட ஆயிர் ுதிைரக் வரத்சைணயாக் ெகாு்க 
ேவ்ு் எ்பைத அறிவரீாக. ஆனா், ஓ பிுுவி் மகேன, 

உ்ைம் ேபா்ற மதி்பி்ுிய தவசியா் அைத் ெகாு்க 
ுியாு. நா் எனு மகைள {ச்தியவதிைய} ஒு ெபுைமமி்க 
தவசி்ு் ெகாு்க ுியாு எ்ு் ெசா்ல ுியாு" எ்றா் 

{காதி}. அத்ு rசகீ│, "நா் உம்ு, பு்ு நிறு், கு்ு நிற் 

ெகா்ட காு், மிு்த ேவகு் ெகா்ட ஆயிர் 

ுதிைரகைள் துகிேற். நீ│ உமு மகைள என்ு 

மணுி்ு் தாு்" எ்றா│. {rசகீ│}. 
 

 அ்ுத்ரண│ {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, 
இ்பி தனு வா்்ைதகைள் ெகாு்த அவ் {ிசீக்}, 
வுணனிட் ெச்ு, "பு்ு நிற உடு், கு்ு நிற்தி் ஒு 

காு், மிு்த ேவகு் ெகா்ட ஆயிர் ுதிைரகைள என்ு் 
ெகாு. அைவ எனு திுமண்தி்கான வரத்சைணயாக 
ேவ்ு்" எ்ு ேக்டா். வுணு் அவு்ு {ிசீகு்ு} 

ஆயிர் ுதிைரகைள் ெகாு்தா். அ்த் ுதிைரக் க்ைக 
நதியி் இு்ு எு்ு வ்தன. அத் காரணமாகேவ அ்த 
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இட்தி்ு ுதிைரக் இற்ு் இட் {அ்வ் த│ீ்த்} எ்ற 

ெபய│ ஏ்ப்டு. க்யாு்ஜ நகர்தி் காதியி் மகளான 

ச்தியவதி திுமண்தி் அளி்க்ப்டா். மணமக் சா்பாக 
ேதவ்கு் வ்திு்தன். ுேராகித் சாதியி் மிக் சிற்தவரான 

ிசீக், ஆயிர் ுதிைரகைள அைட்ு, ேதவேலாகவாசிகளி் 

கா்சிு் கிைட்ு, சியான உுவ் ெகா்ட ஒு 

மைனவிையு் ெவ்றா். அவ் {ிசீக்} அ்த் ெகாியிைட 

ம்ைகுட் {ச்தியவதிுட்} இ்ு்றிு்ு இு வைர அவ் 
விு்பிய அைன்ு விு்ப்கு் நிைறேவற்ெப்றா். 
 

 அ்திுமண் ெகா்டாட்ப்டபிறு, ஓ ம்னா 
{ுதி்ிரா}, அவரு {ிசீகரு} த்ைதயான பிுு அவைரு், 

அவரு மைனவிையு் காண வுைக த்தா். அவ் தனு 

ெபுைமமி்க மகைன் க்ு மிகு் மகி்்தா். கணவு் 

மைனவிுமாக் ேச்்ு ூ்பிய கர்குட் அவ் {ுனிவ் 
பிுு} அுகி் நி்ு, அவ் ெசா்ு் ெசயைல் ெச்ய் 
கா்திு்தன். பிறு அ்த மியாைத்ுிய தவசியான பிுு, 

இதய்தி் மகி்்ு தனு முமகளிட் {ச்தியவதியிட்}, 

"அழகிய மகேள, ஒு வர்ைத் ேக். நீ விு்பிய எைது் தர 
நா் தயாராக இு்கிேற்" எ்றா். அத் ேபி் அவ் அவிட் 

ஒு உதவிைய் ேக்டா். தன்ு் தனு தா்்ு் ஒு மக் 

பிற்க ேவ்ு் எ்ு ேக்டா். அவு் அவிட் 

ேக்க்ப்டைத அுளினா். 
 

 பிுு {தனு மக் rசகீr் மைனவி ச்தியவதியிட்}, 

"மாதவிடாயி் கைடசி கால்தி் நீு் உனு தாு் ஆ் 

மகைவ் ெபற சட்ுகுட் நீராட ேவ்ு். நீ்க் இுவு் 

தனி்தனியாக இு ேவு மர்கைள அைண்ு் ெகா்ள 

ேவ்ு். அவ் அரச மர்ைது் Peepal{  t ree}, நீ 
அ்திமர்ைது் Fi g{  t ree} அைண்க ேவ்ு். ஓ 

கடைமுண்ு்ள ெப்ேண, எ்னா் மிு்த கவன்ேதாு தயா் 
ெச்ய்ப்ட அிசி ம்ு் பா் ுட்க் இர்ு {பா்ேசாு 

ெகா்ட ுட்களாக இு்கலா்} இ்ேக இு்கி்றன. நா் 

அ்த மு்ுகைள் க்ுபிி்க, ுு பிரப்ச்ைது் 

ூைறயாி ransack{ }, அத் {அ்மு்தி்} சார்ைத இ்த் 
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பாலிு் அிசியிு் கல்திு்கிேற். இு மிு்த கவன்ுட் 

உணவாக் ெகா்ள்பட ேவ்ு்" எ்றா். இைத் 
ெசா்லிவி்ு, பா்ைவயி் இு்ு அவ் {பிுு} மைற்ு 

ேபானா். 
 

 இு்பிு், அ்த ம்ைகய│ இுவு், 

அrசி்ுட்கைளு், மர்கைளு் மா்றி் ெகா்டன│. பிறு 

பல நா்க் கட்து், அ்த மியாைத்ுிய தவசி {பிுு} 

முபிு் வ்தா். அவ் தனு ெத்வகீ ஞான்தா் (நட்தைத) 
அறி்ு அ்ு வ்தா். பிறு ெபு்பல்ைத் ெகா்ட பிுு, 

தனு முமகளான ச்தியவதியிட், "ஓ கடைமுண்ு்ள 

ெப்ேண! அழகிய ுுவ் ெகா்ட எனு மகேள, தவறான 

அிசி்ுட்திலிு்ு உனு உணைவ் ெகா்டா். ேமு் 

உ்னா் தவறான மர் அைண்க்ப்டு. உ்ைன வ்சி்து 

உனு தாேய. உன்ு ஒு மக் பிற்பா். அவ் ுேராகித 
சாதியி் உதி்தாு், அவ் ேபா் ெச்ு் வைக்கான 

ுண்ைத் ெப்றிு்பா். அேத ேநர் உனு தா்்ு பல் 

ெபாு்திய மக் பிற்பா். அவ் பிற்பா் ஷ்திியனாக 
இு்தாு், ுேராகித வைக வா்ைவ ேம்ெகா்வா். அவனு 

ச்தி ெபியதாக இு்ு். அவ் ேந்ைமயான மனித்களி் 

பாத்ுவுகைள் பி்ப்றி நட்பா்" எ்றா். 
 

 பிறு அவ் {ச்தியவதி} தனு மாமனாைர {பிுுைவ} 

மீ்ு் மீ்ு், "எனு மக் இ்த் ுண்ைத 
அைடயேவ்டா். எனு ேபர் அைத அைடய்ு்" எ்ு 

ேவ்ி் ேக்டா். ஓ பா்ுவி் மகேன {ுதி்ிரா}, அவ் 
அத்ு, "அ்பிேய ஆக்ு்" எ்ு ெசா்னா். இ்பிேய அவ் 
அவளிட் திு்தி ெகா்ு அவளு ேகாி்ைகைய 

நிைறேவ்றினா். பிறு அவ்{ச்தியவதி}, எதி│பா│்த நாளி் 

ஜமத்னி எ்ற ெபய│ ெகா்ட மகைன் ெப்ெறு்தா். அ்த் 
பிுுவி் ைம்த் {ஜமத்னி} பிரகாசு் அுு் 

ெகா்ிு்தா். அவ் வயதிு், பல்திு் வள்்ு, 

ேவதஞான்தி் ம்ற தவசிகைள வி்சி இு்தா். ஓ 

பரதுல்தி் தைலவா {ுதி்ிரா}, ஒளியி் ஆசிியைன 

{ூியைன} பழி்ு் வ்ண் கா்திமி்கவராக இு்ு, 

த்னிய்ுடு், த்னி்ைசயாகு், எ்த அறிுு்து் 

இ்லாம், ுு இராுவ்கைலையு், நா்ுவைகயான 

ஏுகைண ஆுத அறிவியைலு் அறி்தா│" எ்றா│ 

{அ்ுத்ரண│}. 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேவத் க்ற ஜமத்னி; பிரேசனஜி்தி் மக் ேருைகைய மண்பு; 

ேருைக சி்திரரதைன் க்ு மய்ுவு; இைத அறி்த ஜமத்னி 
பருராமைர, அவளு தைலைய் ெகா்ய் ெச்வு; பருராம│ வரமாக் 

தாயி் உயிைர் ேகாுவு; கா│்தவrீயா│ஜுன் ஜமத்னியிட் இு்ு 

புைவ் கவ│வு; இைத அறி்த பருராம│ கா│்தவrீயா│ஜுன் 

கர்கைள அு்ு வ ீ் ்ுவு; கா│்தவ│ீயா│ஜுன் மக்க் 

ஜமத்னிைய் ெகா்வு; பருராம│ ுல்பி அுவு… 

 

 அ்ுத்ரண│ 
{ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், 
"ஜமத்னி த்ைன ேவத 
க்வி்ு், ுனிதமான 

தவ் பயிலு் 

அ்்பணி்ு் ெகா்டா். 
அவ் தனு ெபு் 

தவ்க் நிமி்தமாக் 
ுகழைட்தா். பிறு அவ் 
{ஜமத்னி} ஒு 

ுைறசா்்த ேபா்ைக் 
ெதாட்்ு ுு 

ேவத்திு் ேத்்சி 
ெப்றா். ஓ ம்னா 
{ுதி்ிரா}, பிறு அவ் 
{ஜமத்னி}பிரேசனஜி்திட் 

ெச்ு, ேருைகயி் 

கர்ைத திுமண்தி்காக் 
ேக்டா். அவரு 

ேவ்ுத் அ்ம்னனா் {பிரேசனஜி்தா்} அளி்க்ப்டு. 

பிுு ுல்தி் {ஜமத்னி} இ்பிேய ேருைகைய்  இனியவ│ 
தனு மைனவியாக அைட்ு, அவைள {ேருைகைய்} தனு 

ஆசிரம்தி் வசி்க ைவ்ு, அவளா் உதவ்ப்ு் 
தவ்பயி்றா். அவ் ூலமாக நா்ு மக்க் பிற்தன│. 
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ஐ்தாவதாக ராம│ {பருராம│} பிற்தா். ராம் {பருராம்} 
அைனவிு் இைளயவராக இு்தாு், துதியி் 

அைனவைரு் வி்சியிு்தா். 
 

 ஒு கால்தி், அவளு {ேருைகயி்} மக்க் கனிக் 

ேசகி்க ெவளிேய ெச்றிு்தேபாு, ூய கினமான வா்்ைக 
வா்்ு வ்த ேருைக நீராுவத்காக ெ ளிேய ெச றா். ஓ , வ ்
ம்னா {ுதி்ிர , அ்பி வ் ்ல் திு்பி் ா} அ இ
ெகா்ிு்தேபாு, சி்திரரத் எ்ற ெபய│ ெகா்ட 

மா│்திகாவத நா்ு அரசைன அவ் காண ேநர்து. தாமைர 
மல்மாைல அணி்திு த அ்த ம்ன் {சி்திரரத்} தனு ்
மைனவியுட் நீி் விைளயாி் ெகா்ிு்தா். அவனி் 

{சி்திரரதனி்} அ்ுதமான விவ்ைத் க்ட ேருைக்ு 

அவ் மீு ஆைச உ்டானு. விதி்ு்ுற்பான அ்த ஆைசைய 

அவளா் க்ு்பு்துியாம், நீிேல மாசைட்ு, இதய்தா் 

பய்ு மீ்ு் ஆசிரம் திு்பினா். 

 

 அவளு கணவ் {ஜமத்னி}, அவைள் க்ட உடேனேய, 

அவளு நிைலைய உண்்தா். மய்க்ுட் இு்த அவளிட் 

க்பி் கா்த் இ்லாதைத் க்ு வலிைமமி்க, ச்திவா்்த,  

மனதி் மிு்த ேகாப் ெகா்ட அவ் {ஜமத்னி}, அவைள 

{ேருைகைய} நி்தி்ு "சீ்சி" எ்றா். சியாக அேத நர்தி்  ே
ஜமத்னியி் மக்களி் ூ்தவரான ும்வா் வ்தா│; 
பிறு ுேஷணு், வுு், அேதேபால விுவாவுு் வ்தன│. 
அ்த் ெபு்பல் வா்்த தவசி அவ│க் அைனவrடு் 

ஒுவ│ பி் ஒுவராக, அவ│களு தாயி் உயிு்ு ஒு 

ுிுக்ட் ெசா்னா│. 
 

 இு்பிு் அவ்க், மதிமய்கி, இதய் 

ெதாைல்தவ்களா  இு்தன். அவ்க் ஒுவா்்ைதையேயு் க
ெசா்லவி்ைல. பிறு அவ் {ஜமத்னி} ின் ெகா்ு  ச
அவ│கைள் ி்தா│. ்பி் சபி்க ப்ட அ க் த்க் சப அ ் வ்
உண்ுகைள இழ்ு, வில்ுக் ம்ு் பறைவகளி் 

நட்ைத்ு ்பாக ைசயாம் ு்தன். ப று, அைனவிு் ஒ அ இ ி
கைடசியாக எதிி வரீ்கைள் ெகா்ு் ராம் {பருராம்} 
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ஆசிரம்தி்ு வ்தா். அவிட், பல்வா்்த கர்க் ெகா்ட 

ெபு் தவசியான ஜமத்னி, "ஓ! மகேன {பருராமா}, மனுு்த் 

இ்றி உனு தயீ அ்ைனைய {ேருைகைய்} ெகா்" எ்றா│. 
 

 அத்ேபி், ராம│ {பருராம│} உடனியாக் தனு 

ேகாடrைய எு்ு தனு தாயி் தைலைய் ெகா்தா│. ஓ 

ெபு் ம்னா {ுதி்ிரா}, பல் வா்்த ஆ்மா ெகா்ட 

ஜமத்னியி் ேகாப் தணி்து. பிறு அவ் மன்திு்திுட், 

"எனு மகேன, அற் அறி்த நீ, எனு ஆைணயி் ேபி் கு் 

சாதைனைய் ெச தா். ஆைகயா்  உனு இத ்தி் ு்ு் ் , ய இ
விு்ப்கைள் ெசா், நா் அவ்ைற் தர் தயாராக 
இு்கிேற். எ்னிட் ேக்" எ்றா். 
 

 அத்ேபி், ராம│ {பருராம│}, தனு தா் {ேருைக} உயி│ 
ெபற ேவ்ு் எ்ு், இ்த் ெகாூர் ெசயைல நிைன்ு தா் 

பதீியைடயாதிு்க ேவ்ு் எ்ு், தா் எ்த் பாவ்தாு் 

பிீ்க்படாதவராக இு்க ேவ்ு் எ்ு், தனு சேகாதர்க் 

பைழய நிைலைய அைடய ேவ்ு் எ்ு், ேபா்்கள்தி் தா் 

ஒ்பிலாதவராக இு்க ேவ்ு் எ்ு், ன்ு நீ்ட ஆு் த
ேவ்ு் எ்ு் ேக்டா . ஓ ப தனி் மகேன {ு ி்ிரா}, ் ர த
குைம நிைற்த தவ் பயி்ற ஜமத்னி, தனு மகனி் 

அைன்ு விு்ப்கைளு் அுளினா│. 
 

 ஓ! தைலவா {ுதி்ிரா}, ஒு ுைற, ு்ு ேபாலேவ 

அைன்ு மக்கு் ெவளிேய ெச்றிு்  ேபாு கட்கைரயி்   த , 

அுேக இு்ு் நா்ி் {அூப நாு} தைலவனான   

கா│்தவrீயனி் வரீமி்க மக் {அ│ஜுன்}, ஆசிரம்தி்ு 

வ்தா். பி அவ் அ்  ஆசிரம்தி்ு வ்தேபா , அ்த் அ் த ு
தவசியி் {ஜமத்னியி்} மைனவி {ே ுைக} அவைன ர
{கா│்தவrீயனி் மக் அ│ஜுனைன} விு்ேதா்புட் 

வரேவ்றா். எனிு், அவ் ேபா்வரீு்ுிய ெபுைமயா் 

ேபாைத ெகா்ு, தன்ு அளி்க்ப்ட வரேவ்பி் மகி்்சி 
ெகா்ளவி்ைல. பிறு வு்க்டாயமாக, அைன்ு எதி்்ைபு் 

மீறி, தனு பாலா் ுனித ெந் வழ்கிய தைலைம் புைவ 

{புவி் க்ைற ்ு ேவு ப ி்பி் பி்ததாக ஞாபக்}, அத்  எ த
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{தா்்புவி்} அலைறு் ெபாு்பு்தாம் ஆசிரம்தி் 

இு்ு ைக்ப்றி் ெச்றா். ேவ்ுெம்ேற அ்த வன்தி் 

இு்த பல ெபிய மர்கைள ஒி்ு் ெச்றா். 

 

 ராம│ {பருராம│} வுீ திு்பியு், அவரு த்ைத 
{ஜமத்னி} நட்து யாவ்ைறு் ெசா்னா். க்றி் பிிவா் 

அலு் புைவ் க்ட ராமு்ு {பருரா ்ு} இதய்தி் மு
அதிு்தி எு் ு. அவ் {பருராம்} கைடசி் கால் த
ெநு்கியிு்த கா்்தவிீயனி் மகனிட் {அ்ஜுனனிட்} 

விைர்தா். பிறு அ்த் பிுுவி் வழி வ்தவ│ {பருராம│}, 
அ்த எதிி வரீ்கைள அழி்பவ், ே ா்்கள் ி் தனு அழகிய ப த
வி்லி் இு்ு அி்க்ப்ட, த்ைட ுைன ெகா்ட 

ூ்ைமயான கைணகளா் தனு வரீ்ைத் கா்பி்ு, தைவ்  க
து்ு் மர ஆணிக் ேப ல இு்த அ்ஜுனனி் ஆயிர் ா  

கர்கைள அு்ெதி்தா். ஏ்கனேவ மரண்தி் கர்களி் 

இு்த அவு் {அ்ஜுனு்}, தனு எதிியான ராமரா் 

{பருராமரா்} ெவ்றிெகா்ள்ப்டா். 

 

 பிறு அ்த அ│ஜுனனி் உறுக் ராமு்ு {பருராமு்ு} 

எதிராக் த க் ேகாப்ை ் திு்பி, ராம  {பருராம│} இ்லாத ் த │
ேநர்தி் ஜமத்னியி் ஆசிரம்தி்ு விைர்தன். அ்ேக 
அவைர் {ஜமத னிைய்} க்ு ெகா்றன . அவ் ெபு் பல் ் │
ெகா்டவராக இு பிு், அ்ேநர்தி் தவ்தி் ஈுப்ு் ்   

ெகா்ிு்ததா் ச்ைடயிடவி்ைல. இ்பி எதிிகளா் 

தா்க்ப்டேபாு, அவ் உதவியி்றி் பிதபாகரமாக் ெதாட்்ு 

ராமனி் {பருராமனி்} ெபயைர உர்க அைழ்தா். 
 

 ஓ! ுத ிரா, ேமு், கா்்தவிீ னி் க்க் ி் ய ம
ஜமத்னியி் ேம் த்க் கைணகைள அி்ு் த்க் 

எதிிைய் {பருராமைர்} த்ி்ு வ்த வழிேய ெச்றன். 
அ்பி அவ்க் ெச்ற பிறு, ஜமத்னி தனு கைடசி ூ்ைச 
ுவாசி்த ேபாு, பிுு ுல்தி் இனியவரான, ராம் {பருராம்}, 
ைககள  விறுகுட் ஆசிரம்தி்ு் திு பினா். அ  வரீ் ி் ் ்த
தனு த்ை  ெகா்ல்ப்ிு்பைத் க்டா். மிு்த த

ு்கமைட்த அவ் தனு த்ைத்ு ஏ்ப்ட தகாத விதிைய 

நிைன்ு ுல்பி அுதா். 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ுதி்ிரு்ு் கா்சியளி்த பருராம│  
26- வனப│வ் புதி 117 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

த்ைத ஜமத்னியி் இற்ு்ு் பழிவா்கிய பருராம│; ஷ்திrய│களி் 

இர்த் ெகா்ு ஐ்ு தடாக்கைள உுவா்கி தனு 

ூதாைதய│கு்ு நீ│்கட் ெசு்ுவு; ூமிைய அ்தண│கு்ு் 

ெகாு்பு; த்னிட் இு்த ெச்வ்ைத அ்தண│கு்ு் பிr்ு் 

ெகாு்பு; ுதி்ிரு்ு் அவனு த்பிகு்ு் கா்சி ெகாு்ு 

ஆேலாசைன ூுவு; ுதி்ிர் ெத்புதிகு்ு் பயண் 

ேம்ெகா்வு… 

 

 
 

 ராம│ {பருராம│} ெசா்னா், "ஓ த்ைதேய {த்ைத 
ஜமத்னிேய}, ு்ற் எ்ுைடயேத. அ்த அ்ப ு்டா் 

பாவிகளான கா│்தவrீயனி் மக்க் கைணகளா் கானக்தி் 

இு்ு் மாைன் ேபால ெகா்ல்ப்ீ்.  ஓ த்ைதேய {த்ைத 
ஜமத்னிேய}, அற்சா்்ு, ேந்ைமயான பாைதயி் துமா்ற் 

இ்லாு, அைசு் உயிின்கு்ு எ்த் தீ்ு் 

ெச்யாதிு்தீேர. நீ் இ்வழியி் இற்ு ேபாக விதி எ்பி 

அுமதி்ு? வேயாதிகு், தவ்தி் ஈுப்ு் 
ெகா்ிு்தவு், ேபாிட விு்பமி்லாதவுமான உ்ைம ூு 

ூ்ைமயான கைணகளா் ெகா்றவ்க் எ்பி்ப்ட மிக 
ேமாசமான பாவ்ைத இைழ்திு்கிறா்க்? ெவ்கம்ற அ்த 
மனித்க் த்க் ெசயைல ந்ப்க் ம்ு் ேசவக்க் 

ு்னிைலயி் உதவிய்ற எதி்்பி்லாத அற்சா்்த 
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மனிதைன் ெகா்ேறா் எ்ு எ்த ுக்ைத ைவ்ு் ெகா்ு 

ெசா்வா்க்?" 

 

 ஓ! மனித்கைள் பாுகா்பவேன {ுதி்ிரேன}, இ்பிேய 

தவ்தி் ெபுைமமி்க அவ் {பருராம்} பிதாபகரமாக அுு 

ுல்பி, இற்ு ேபான தனு த்ைதயி் ஈம்சட்ுகைள் 
ெச்தா். எதிிகளி் நகர்கைள் ெவ்றிெகா்ு் ராம் 
{பருராம்} சிைதயி் தனு த்ைதயி் உடைல் தகன் ெச்ு 

சபத் ெச்தா். ஓ பாரத ுல்தி் ெகாு்ேத {ுதி்ிரா}, 
ேபா்்கள்தி் மிு்த வலிைமு், ுணிு மிு்த வரீ 
ஆ்மாு் ெகா்ு, மரண ேதவு்ு ஒ்பாக இு்த அவ் 
{பருராம்}, ெமா்த பைடவரீ│களி் சாதிையு் 

{ஷ்திrய│கைளு்} புெகாைல ெச்வதாக சபத் ெச்ு, 

மிு்த ேகாப்ுட் தனு ஆுத்ைத எு்ு, தனிெயாுவராக 

கா│்தவrீயனி் மக்கைள் ெகா்றா│. 
 

 ஓ! பைடவரீ்க் சாதியி் {ஷ்திிய்களி்} தைலவா 
{ுதி்ிரா}, எதிிகைள அி்ு் வ்லைமெப்ற தைலவரான 

ராம் {பருராம்} கா்்தவிீய் மக்கைள் ெதாட்்த வ்த 
ஷ்திிய்கைள ூ்ு ுைற அழி்ெதாழி்தா். அ்த வலிமி்க 
தைலவ் ஏு ுைற {3 x 7 = 21 இுப்ெதாு ுைறெய்ு 

நிைன்கிேற்} உலக்ைத ஷ்திிய்கள்றதாக் ெச்தா். 
 

 சம்தப்சக் எ்றைழ்க்பு் நில்பர்பி் அவ்களி் 

{ஷ்திிய்களி்} இர்த் ெகா்ு ஐ்ு தடாக்க் அவரா் 

{பருராமரா்} உ்டா்க்ப்டு. அ்ேக அ்த ெபு்பல்வா்்த 
பிுு ுல் ெகாு்ு {பருராம்} தனு ூதாைதய்கு்ு 

நீ்்கட் ெசு்தினா். பிுுு், rசகீு் அவ│ ு்ு உுவ் 

ெகா்ு வ்ு ஆேலாசைன வழ்கின│. 
 

 பிறு அ்சூ்ு் ெபய் ெகா்ட ஜமத்னியி் மக் 

{பருராம்}, ஒு ெபு் ேவ்விைய் ெச்ு, ேதவ்களி் 

தைலவைன் {இ்திரைன்} திு்தி ெச்ு, ஆேலாசைன ூு் 

ுேராகித்கு்ு {ி்வி்ுகு்ு} ூமிைய வழ்கினா். ஓ 

மனித்கைள் கா்பவேன {ுதி்ிரா}, அவ் {பருராம│} 
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த்க்தாலான ஒு பலிபீட்ைத எு்பினா│. அு ப்ு வியாமா 
அகலு் {40 ுழ் [ஒு வியாமா எ்பு 4 ுழ்]}, ஒ்பு 

வியாமா {36 ுழ்} உயரு் இு்து. அைத ெபுைம மி்க 

காசியபு்ு் பrசாக் ெகாு்தா│ {பருராம│}. பிறு காசியபி் 

உ்தரவி் ேபி் அ்தண்க் அ்த பலி்படீ்ைத பல 

ப்ுகளாக் பிி்ு் ெகா்டன். இ்பிேய அவ்க் {அ்த 
அ்தண்க்} கா்டவாயம│க் (ப்ு பிr்ு் ெகா்டவ│க்) 

எ்ற ெபய் ெப்றன். 
 

 மக்தான பல் ெகா்ட பைடவரீ் ுல்ைத 
{ஷ்திிய்கைள} அழி்தவ் {பருராம்}, ூமிைய உய் ஆ்ம 

காசியபு்ு அளி்தா். பி்ு குைம மிு்த தவ்தி் ஈுப்டா். 
இ்ேபாு அவ் மைலகளி் ஏகாதிபதியான மேக்திர்தி் 

வசி்கிறா். இ்பிேய அவு்ு் ூமியி் வசி்த அைன்ு 

பைடவரீ்க் சாதி்ு் பைகைம ஏ்ப்டு. மக்தான பல் 

ெகா்ட ராம் {பருராம்} இ்வழியிேலேய ெமா்த உலைகு் 

அட்கினா்" எ்றா் {அ்ுத்ரண்}. 
 

 ைவச்பாயன் {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "பிறு 

பதினா்காவு ச்திர நாளி் {சு்்தசியி்}, பல் வா்்த 
ஆ்மா ெகா்ட ராம் {பருராம│}, சrயான ேநர்தி், 

அ்கிு்த ுேராகித சாதி உு்பின│கு்ு 

{அ்தண│கு்ு்}, அற் சா│்த ம்னு்ு் 

(ுதி்ிரு்ு்), அவனு த்பிகு்ு் கா்சி ெகாு்தா│. ஓ! 

ம்ன்களி் ம்னா {ஜனேமஜயா}, அ்த் தைலவு் 

{ுதி்ிரு்} தனு த்பிகுட் ேச்்ு ராமைர {பருராமைர} 
வழிப்டா். ஓ! மனித்கைள ஆ்பவ்களி் மிகு் 

ேந்ைமயானவேன {ஜனேமஜயா}, அ்ேக ூறியிு்த 
இுபிற்பாள் வைகயி் உு்பின்கு்ு {அ்தண்கு்ு} 

அவ் உய்்த மியாைதகைள் ெசு்தினா். ஜமத்னியி் 

மகைன {பருராமைர} வண்கிய பிறு, அவிட் இு்ு 

பாரா்ுகைள் ெப்ு, அவரு {பருராமி்} வழிகா்ுத் பி 

அ்த இரைவ மேக்திர மைலயி் கழி்ு, ெத்ு் புதிகு்கான 

தனு பயண்ைத் ெதாட்கினா் {ுதி்ிர்}. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



பா்டவ│கைள் ச்தி்த கிு்ண்  

28- வனப│வ் புதி 118 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

கிு்ண், பலராம் ம்ு் பல விு்ணி ுல்ேதா│ 
பா்டவ│கைள் ச்தி்பு; அவ│களிட் பா்டவ│க் த்க் நிைலைய 

விள்ுவு; பா்டவ│க் நிைல க்ு அவ│க் வு்ுவு… 

 

 ைவச்பாயன│ 
{ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், 
"அ்த் ெபுைமமி்க ஏகாதிபதி 
{ுதி்ிர்} தனு 

பயண்ைத் ெதாட்்ு, 

கட்கைரேயாரமாக் பல 

வி்தியாசமான இட்கு்ு் 
ெச்ு, ுேராகித சாதிைய் 
ேச்்த மனித்க் அி்கி 

ெச்ு் ுனிதமான 

கா்பத்கினிய பல 

இட்களி் நீராினா். ஓ ப┄ஷி்தி் மகேன {ஜனேமஜயா}, 
அவ் {ுதி்ிர்} உிய ுைறயி் தனு த்பிகுட் நீராி 

அைன்திு் ுனிதமான ஒு அ்ுதமான நதி்ு் {பிரச்ைத} 

ெச்றா். அ்ேகு் அ்த் ெபுைம மி்க ம்ன் ூ்கி, தனு 

ூதாைதய்கு்ு், ேதவ்கு்ு் நீ்்கட் ெகாு்ு, 

இுபிற்பாள் வ்்க்தி் {அ்தண்களி்} தைலவ்கு்ு் 
ெச்வ்ைத் பிி்ு் ெகாு்தா். 

 

 பிறு அவ் {ுதி்ிர்} கடலி் ேநரியாக விு் 

ேகாதாவr நதி்ு் ெச்றா். அ்ேக அவ் அவனு 

பாவ்களி் இு்ு விுப்டா். பிறு அவ் திராவிட 

நில்தி் உ்ள கடைல அைட்ு, 

அக்தியr் ெபயரா் அைழ்க்பு் 
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ஒு ுனிதமான இட்தி்ு் ெச்ு, அைது் கட்ு 

ு்ணியமி்க் பிு்தமான இட்கு்ு் ெச்றா். பிறு அ்த 
வரீ் மிு்த ம்ன் {ுதி்ிர்} ெப்த்ைமுைடய ுனித 
இட்கு்ு் {நாீ தீ்்த்கு்ு்} ெச்றா். அ்ேக அவ், 

வி்தா்ுபவ்களி் தைலவனான அ│ஜுனனி் ந்ு அறிய்ப்ட, 

மனித ச்தி்ு அ்பா்ப்ட சாதைன் கைதகைள் ேக்டா். 

அ்ேக ுேராகித வ்்க்தி் உய்்த உு்பின்களி் 

{அ்தண்களி்} பாரா்ுகைள் ெப்ற பா்ுவி் மக் 

{ுதி்ிர்}, ெபு் மகி்்சிைய உண்்தா். 

 

 ஓ! ூமியி் பாுகாவலா! அ்த உலக்தி் ஆ்சியாள் 

{ுதி்ிர்}, கிு்ைணுட் {திெரௗபதிுட்} ேச்்ு அ்த் 
ுனிதமான இட்களி் நீராினா். அ்ஜுனனி் வரீ்ைத் ுக்்ு 

அ்த இட்தி் மகி்்சியாக் தனு ேநர்ைத் கட்தினா். பிறு 

அவ், அ்த் கட்கைரைய ஒ்ிய ுனிதமான இட்களி் 

ஆயிர் {1000} பு்கைள் ெகாு்தா். பிறு, தனு த்பிகளிட் 

அ்ஜுன் எ்பி் பு்கைள் தான் ெகாு்தா் எ்ு மகி்்ு 

ெசா்னா். ஓ ம்னா {ஜனேமஜயா}, ஒ்ற்பி் ஒ்றாக் 
கட்கைரேயாரு்ள ூ│்பாரக் எ்ற ெபயr் அைழ்க்பு் 

அைன்திு் ுனிதமான இட்ைத அைடு் வைர, பல 

ுனிதமான இட்கைளு், ம்ற் பல ுனிதமான இட்கைளு் 

இதய விு்ப் நிைறேவறி திசி்தா். 

 

 பிறு கட்கைரயி் ஒு ுறி்பி்ட நில்புதிைய் கட்ு 

உலக்தி் ெகா்டாட்பு் ஒு கானக்ைத அைட்தா். 

பழ்கால்தி் அ்ேக ேதவ்க் தவ்பயி்றன். 
அற்சா்்தவ்களான மனித்களி் ஆ்சியாள்க் பல் பல 

ேவ்வி் சட்ுகைள அ்ேக ெச்திு்தன். நீ்ு பு்ு 

அழகான கர்கைள் ெகா்ட அவ் {ுதி்ிர்}, அ்ேக 
வி்ேல்ுபவ்களி் ுத்ைமயான rசகீr் மகனு 

ெகா்டாட்பு் பலி்பீட்ைத் க்டா். அ்படீ் 

தவசிகளாு், வழிபட்த்க அற்சா்்தவ்களாு் 

ூழ்ப்ிு்து. பிறு அ்ம்ன் {ுதி்ிர்}, அைன்ு் 
ேதவ்க், வு்க், வாு, ம்ு் இர்ு ெத்வகீ மு்ுவ்க், 

ூிய் மகனான யம், ெச்வ்தி் தைலவ், இ்திர், 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வி்ு, பைட்ு் தைலவ் {பிர்ம்}, சிவ், ச்திர், நாளி் 

ஆசிிய் {ூிய்}, நீ்்தைலவ், ச்ய்க் ூ்ட், 

ூதாைதய்க், ெதாட்பவ்குட் ூிய ு்திர், க்வி் 
ேதவைத {சர்வதி}, சி்த்க் ூ்ட் ம்ு் பல இறவாத 
ேதவ்களி் ுனிதமான கா்பத்கினிய ச்னதிகைள 

{ேகாவி்கைள} க்டா். 

 

 அ்ேகாவி்களி் அ்த ம்ன் {ுதி்ிர்} பல 

உ்ணாேநா்ுக் ேநா்ு, ெபுமளவி் ர்தின்கைள் 
ெகாைடயாக் ெகாு்தா். தனு உடுட் அைன்ு ு்ணிய 

இட்களிு் ூ்கி, மீ்ு் ூ│்பாரக்தி்ு வ்தா். அவனு 

தனு த்பிகுட் அேத கட்கைர்ு வ்ு, உலக் ுுவு் 

அ்தண்களா் ுக் பர்ப்ப்ட ுனிதமான இடமான 

பிரபாச்ு்ுவ்தா். இு ெபிய சிவ்த க்கைள் 
ெகா்டவ், அ்ேக தனு த்பிகுட் நீராி, 

ூதாைதய்கு்ு், ேதவ்கு்ு் நீ்்கட் ெசு்தினா். 

ம்ற அ்தண்கு், கிு்ைணு் {திெரௗபதிு்}, 

ேலாமசுட் ேச்்த அைதேய ெச்தன். 
 

 பனிெர்ு நா்கு்ு் கா்ு ம்ு் நீ் ம்ுேம உ்ு 

வா்்தா். பிறு எ்லா்ுறு் ெநு்ு ூழ இரு் பகு் 

{ஆ்ம} ு்திகி்ு சட்ுகைள் ெச்தா். இ்பிேய அற் 

சா்்த மனித்களி் ெபியவ் {ுதி்ிர்} த்ைன் தவ்தி் 

ஈுபு்தி் ெகா்டா். இ்பி அவ் ெசய்ப்ு் 
ெகா்ிு்தேபாு, ம்ன் {ுதி்ிர்} கு் தவமிு்கிறா் 

எ்ற ெச்தி பலராமைனு், கிு்ணைனு் எ்ியு. 

விு்ணி ுல்தி் இு தைலவ்கு் த்க் பைடகுட் 

அஜமீட ுல்ைத் ேச│்த ுதி்ிரனிட் வ்தன். உடெல்லா் 

அு்ுட் தைரயி் பு்ு் கிட்த பா்ுவி் மக்கைளு், 

ு்ப நிைலயி் இு்த ுுபத் மகைளு் {திெரௗபதிையு்} 

க்ட அவ்களு ுயர் ெபிதாக இு்து. கதறி அுவைத 

அவ│களா் நிு்த ுியவி்ைல. 

 

 பிறு, ுரதி்்ட்தா் வ ீ் ்த ுியாத வரீ் ெகா்ட 

ம்ன் {ுதி்ிர்}, ராமைனு் {பலராமைனு்}, 
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கிு்ணைனு், சா்பைனு், கிு்ணனி் மகைனு் 

{பிர்திு்னைனு்}, சினியி் ேபரைனு் {சா்யகிையு்}, 

ம்ற விு்ணிகைளு் ச்தி்ு உிய வைகயி் மியாைத 
ெசு்தினா். பிறு அவ்க் அைனவு் பதிு்ு் பிுைதயி் 

{ு்தியி்}மக்கு்ு {பா்டவ்கு்ு} அேத ேபால மியாைத 
ெசு்தின். பிறு அவ்க் அைனவு், ஓ ம்னா {ஜனேமஜயா}, 
இ்திரைன் ு்றி அமு் ேதவ்கைள் ேபால ுதி்ிரைன் 
ு்றி அம்்தன். மிகு் திு்தியைட்த அவ் {ுதி்ிர்}, 

தனு எதிிகளி் அைன்ு ூ்்சிகைளு், தா்க் கா்ி் 

எ்பி வசி்தன் எ்பைது், அ│ஜுன் ஆுத அறிவியைல் 

க்க எ்பி இ்திரனி் வசி்பட் ெச்றா் எ்பைது் 

விவி்ு, இதய்தா் மகி்்தா். அவ்கு் அவனிட் இு்ு 

அைன்ு ெச்திகைள அறி்ு மகி்்தன். ஆனா் பா்டவ│க் 

மிகு் ெமலி்திு்பைத் க்ட ெபு்த்ைமுைடய 

க்பரீமான விு்ணிகளா் க்ணீ்  சி்ுவைத நிு்த 
ுியவி்ைல. அவ்க் உண்்த ேவதைனயா், அவ்களு 

க்களி் இு்ு க்ணீ்  தைடயற வழி்ு ெகா்ிு்து" 

எ்றா் {ைவச்பாயன│ ஜனேமஜயனிட்}.  
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பலராம் ேவதைன - வனப│வ் புதி 119 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

பா்டவ│கு்ு ஏ்ப்ட நிைலையு், ுrேயாதன் ூமி 
ஆ்வைது் நிைன்ு பலராம் வு்ுவு... 

 

 

 ஜனேமஜய் {ைவச்பாயனrட்} 

ேக்டா், "ஓ! தவ்ைத் ெச்வமாக் 
ெகா்டவேர, பா்ுவி் மக்கு், 

விு்ணிகு் ுனிதமான இடமான 

பிரபாச்ைத அைட்து் எ்ன 

ெச்தன்? அவ்க் அைனவு் 

பல்ெபாு்திய ஆ்மாக் 
ெகா்டவ்க். அறிவியலி் அைன்ு் 
பிிுகைளு் அறி்த விு்ணிகு் 

பா்ுவி் மக்கு் ந்ு ீதியான 

மதி்பீ் ி்பிேய ஒுவைர ஒுவ் 
அுுவ். ஆைகயா், அவ்கு்ு் 

எ்ன உைரயாட் நட்து?" 

 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "கட்கைரயி் 

இு்ு் ுனிதமான இடமான பிரபாச்ைத விு்ணிக் 

அைட்தேபாு, அவ்க் பா்ுவி் மக்கைள் ூ்்ு 

அவ்கு்காக் கா்திு்தன். பிறு பு்பா், ுு்க்தி்ூ 

Kunda{  Fl ower}, ச்திர், ெவ்ளி ம்ு் தாமைரயி் ேவைர் 
ேபா்ற நிற் ெகா்ு, கா்ு மல்மாைல அணி்ு, கல்ைபைய 

ஆுதமாக் ெகா்ட தாமைர இத்ேபா்ற க்கைள் ெகா்ட 

பலராம், "ஓ! கிு்ணா, "ெபு்த்ைம ெகா்ட ுதி்ிர், 

ஜடா ுிுட் வனவாச் ெச்ு மருி தி்ு இ்து இழி 
நிைலயி் இு்பதா் அற்பயி்சி ந்ைம்ேகா அ்லு 

ேந்ைமய்ற ெசய்க் தீைம்ேகா இ்ு் ெச்வைத நா் 

காணவி்ைல. இ்ேபாு ுrேயாதன் ூமிைய ஆ்கிறா். 

இு்பிு் இ்த் ூமி அவைன இ்ு் விு்கவி்ைல. 
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 இதனா், ுைற்த அறிுைடய மனித்ூட, அற் 

சா│்திு்பைதவிட, தயீ வழி வா்ேவ சrயானு எ்ேற 

ந்ுவா். ுிேயாதன் வளமி்க நிைலயிு், ுதி்ிர் 

அியைண திுட்ப்ு் இ்பி் ு்ு்றா், இ்காிய்தி் 

ம்க் எ்ன ெச்வா்க்? இ்த் ச்ேதகேம அைன்ு 

ம்கைளு் ுழ்பி் ெகா்ிு்கிறு. ேந்ைமயான வழியி் 

ெச்ு, உ்ைமயி் க்ி்ுட், இதய்தி் தயாள்ுட், 

அற்ேதவ் {த│மேதவ்_எமத│ம்} ூல் உதி்த ம்க் 

தைலவ் {ுதி்ிர்} இ்ேக இு்கிறா். இ்த் பிுைதயி் 

மக் {ுதி்ிர்}, நா்ைடு் இ்ப்ைது் 

ெகாு்பாேனெயாழிய, வா்வத்காக ஒுேபாு் ேந│ைமயான 

பாைதயி் இு்ு விலக மா்டா். 

 

 பீ்ம│, கிுப│, அ்தணரான ுேராண│, சைபயி் ூ்த 
உு்பினரான வேயாதிக ம்ன் {திுதரா்ிர்} ஆகிேயா் 
பிுைதயி் மக்கைள ெவளிேய்றிய பிறு எ்பி மகி்்சிுட் 

வா்கி்றன்? தீயமன் ெகா்ட பாரத் ுல்தி் 

தைலவ்கு்ு ஐேயா. ூமி்ு் தைலவனான அ்த இழி்த பாவி 
{திுதரா்ிர்}, தனு ுல்தி் ூதாைதயா்கைள ேவு 

உலக்தி் ச்தி்ு்ேபாு, அவ்களிட் எ்ன ெசா்வா்? 

த்ைன மீறி நட்காத மக்கைள அியைணயி் இு்ு விர்ிய 

பிறு, பழியி்லா வைகயி் அவ்கைள நட்தியதாக அவனா் 

ெசா்ல ுிுமா? த் மன்க்ணா் பா்்க ுியாத அளு்ு 

அவ் {திுதரா்ிர்} ுுடனாகிவி்டா். அவ் ெச்த எ்த் 
ெசயலா் இ்பி் ூமியி் உ்ள அைன்ு ம்ன்கைள் 
கா்ிு் ுுடாகி் ேபானா்? தனு நா்ிலிு்ு ு்தியி் 

மக்கைள ெவளிேய்றியதா் அ்லவா அ்பி ஆனா்? 

 

 தனு மக்குட் ேச்்ு மனித்த்ைமய்ற இ்ு்ற் 
ெசயைல் ெச்திு்ு் விசி்திரவrீயனி் மக் 

{திுதரா்ிர்}, இற்தவ்க் உடைல எி்ு் இட்தி் மல்க் 

நிைற்த த்க மர்கைள் கா்கிறா் எ்பதி் ச்ேதகமி்ைல. 

நி்சயமாக அவ்க் த்க் ேதா்கைள உய்்தி., த்க் சிவ்த 
ெபிய க்கைள உு்ி ுைற்ு் பா்்த ேபாு, அவ்களு தீய 
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ஆேலாசைனைய இவ் ேக்ிு்க ேவ்ு். அதனா்தா் 

அ்சம்ற ுைறயி் அவ் ேபாு்ு் ேதைவயான 

ஆுத்குடு், த்பிகளி் ுைணுடு் இு்த 
ுதி்ிரைன் கானக்தி்ு அு்பியிு்கிறா். 
 

 ஓநாைய் ேபால் ெபு்பசிுடு் உ்ு் 

விு்ப்ுடு் இ்ேக இு்ு் பீம், ேபாு்ு் ேதைவயான 

ஆுத்க் ஏு் இ்லாம் ெவு் ைககளி் பல்தாேலேய ஒு 

பைடயணிையேய அழி்க் ூிய ஆ்ற் பைட்தவ். 

ேபா்்கள்தி் இு்ு் ெபு் பைடகு் இவனு ெவு் 

ேபா்் க்ஜைனைய ம்ுேம ேக்ு ு்றிு் காலியாு். 

இ்ேபாு அ்த் பல் வா்்தவ் பசியாு், தாக்தாு் 

ு்ு்ு, கைள்ு து் பயண்களா் ெமலி்திு்கிறா். 

ஆனா் அவ் த் ைககளி் கைணகைளு், பிற ேபா் 
ஆுத்கைளு் ஏ்தி எதிிகைள் ேபா்்கள்தி் ச்தி்தா், 

அவ் தனு கானக வா்வி் ுயர்கைள நிைனு ூ்்ு, தனு 

எதிிகைள் ெகா்வா். இு நி்சயமாக நட்ு் என நா் 

குுகிேற். 

 

 இ்த ுு உலக்திு் இவனு {பமீனு} பல்ு்ு் 

வரீ்ு்ு் இைணயாக ேவு எ்த ஒு ஆ்மாு் ெபுைம ேபச 
ுியாேத. ஐேயா, இவனு உட் ுளிராு், ெவ்ப்தாு் 

கா்றாு் ெமலி்ு ேபாயிு்கிறேத. ஆனா், அவ் ேபாிட 

எு்ு நி்றா், எதிிகளி் ஒு மனிதைனு் விடமா்டா். 

இ்த் ெபு் ேபா்வரீனான இ்த் பல் நிைற்த பமீ், ேதி் 

ஏறி, ஓநாயி் பசி ெகா்ு தனி ஒுவனாக் கிழ்ு் திைசயி் 

இு்த மனித்களி் ஆ்சியாள்கைள ெமா்தமாக் ேபாி் 

ெவ்ு காயமி்லாம் ப்திரமாக் திு்பினா். அேத பமீ், 

மருி தி்ு, கானக்தி் இழி வா்ு வா்்ு ுயர்தி் 

இு்கிறா். 

 

 இ்த் பலமி்க் சகாேதவ் ெத்கி் உ்ள ம்ன்க் 

அைனவைரு் வ ீ் ்தியவ். கட்கைரயி் ூியிு்ு் அ்த 
மனித்களி் தைலவ்க் ுறவியி் ேகால்தி் இவைன் 
கா்கிறா்க். ேபா்்கள்தி் வரீமி்க நுல் தனி ஒுவனாக 
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ேம்ு் திைச ஆ்ட ம்ன்கைள வ ீ் ்தியவ். அவ் இ்ேபாு 

கனிகைளு் கிழ்ுகைளு் உ்ு ஜடாுி தி்ு, 

உடெல்லா் அு்கைட்ு கானக்தி் திிகிறா். ேதி் 

ஏறினா் ஒுெபு் ேபா்வரீா்கைனு் ஒு ம்னனி் 

{ுுபதனி்} மகுமான இவ் {திெரௗபதி}, ேவ்வி் சட்கி் 

ேபாு ேவ்வி் பீட்தி் இு்ு உதி்தவளாவா். எ்ேபாு் 

மகி்்சி்ு ம்ுேம பழ்க்ப்ிு்த இவ், கானக்தி் 

ுய்நிைற்த வா்ைவ எ்பி வா்கிறா்? வா்வி் 

இ்ப்கு்ு அறேம தைலைமயானு. இனப்தி்ு ம்ுேம 

பழ்க்ப்ட அற்ேதவ் மக் {ுதி்ிர்}, வாு்ேதவ் மக் 

{பீம்}, ேதவ│களி் தைலவ் {இ்திர்} மக் {அ│ஜுன்}, 

ேதவ மு்ுவ│க் {அுவினி ேதவ│க்} மக்க் {நுல் 

ம்ு் சகாேதவ்} ஆகிேயா் ேதவ்களி் மக்களாக இு்ு் 

எ்பி அைன்ு வசதிகைளு் இழ்ு கானக்தி் ுய்வா்ு 

வாுகி்றன்? அற்தி் மக் வ ீ் ்த ேபாு, அவனு 

மைனவிு், த்பிமாு், ெதாட்பவ்கு், அவு் விர்ட்ப்ட 

ேபாு ுrேயாதன் எ்பி வள்ெபற் ுவ்கினா்? ஏ் 

இ்த் ூமி தனு அைன்ு மைலகுட் அட்கி் 

ேபாகவி்ைல?" எ்ு ேக்டா் {பலராம்}. 
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சா்யகியி் ஆேலாசைன - வனப│வ் புதி 120 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

பா்டவ│கு்காக நா் ேபாராடலா் எ்ு யாதவ│களிட் சா்யகி 
ஆேலாசைன ூுவு; ுதி்ிர் அைத ஏ்கமா்டா் எ்ு 

கிு்ண் ெசா்வு; யாதவ│கு் பா்டவ│கு் பிrவு; 

பா்டவ│க் த்க் ுனித பயண்ைத் ெதாட│வு... 

 

 சா்யகி ெசா்னா், "ஓ! 

ராமா {பலராமா}, இு 

ுல்ுவத்கான ேநரம்ு; 

ுதி்ிர் ஒு வா்்ைது் 

ேபசவி்ைலெய்றாு் இ்த 
ேநர்தி்ு் ூ்நிைல்ு் த்க 
காிய்ைத் ெச்ேவாமாக. த் 

ந்ைமகைள் கவனி்ு் ெகா்ள 

ஆ்களிு்பவ்க், தா்கேள 

எைது் ெச்ு ெகா்வதி்ைல; 

ைசவியு் {சிபிு்} 

ம்றவ்கு்யயாதி்ு் 

ெச்தைத் ேபால, த்க் 

ேவைலைய் ெச்ு ெகா்ள அவ்கு்ு் பிற் இு்கிறா்க். 

அேத ேபால, ஓ ராமா! {பலராமா}, த்க் சா்பாக, த்க் 

ேவைலைய் ெச்ய் பிறைர மனித்கு்ு் தைலவ்களாக 
நியமி்ு, கா்பாள் உ்ளவராக இு்பவ்க் ஆதரவ்றவ்க் 

ேபால் சிரம்ைத அைடவதி்ைல. ூ்ு உலக்கைளு் 

ேச்்ு் கா்க்ூியவ்களான ராமைனு் {பலராமைனு்}, 

கிு்ணைனு் ம்ு் பிர்ு்ன், சா்ப் ஆகிேயாைரு் 

எ்ைனு் கா்பாளராக் ெகா்டவ்க் தாேன பா்ுவி் 

மக்க். அ்பியிு்ு்ேபாு இ்த் பிுைதயி் {ு்தியி்} 

மக் த் த்பிகுட் கானக்தி் எ்பி வா்கிறா்? 
 

 பலதர்ப்ட ஆுத்குடு், கவச்குடு் 

தசாஹ│களி் பைட கிள்ப இ்த நாேள து்து. 
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விு்ணிகளி் பைடகளா் திுதரா்ிர் மக்க் 

நு்க்பட்ு். அவ்க் த்குைடய ந்ப்குட் ேச்்ு 

மரண் ேதவ் வசி்பிட்தி்ு் ெச்ல்ு். ேகாப்தா் 

ூ்ட்ப்டா், ெகா்பாலான வி்ைல் தா்ுபவ் 

{கிு்ண் - சார்க் எ்ற வி்ைல் தா்ுபவ்} 

தனிெயாுவனாகேவ இ்த ுு் ூமிையு் ூழ ுிு். 

ேதவ்களி் தைலவனான ெபு் இ்திர் விr்திரைன் 

ெகா்றைத் ேபால் திுதரா்ிர் மகைன அவுைடய 

ஆதரவாள்குட் ேச்்ு நீ் ெகா்ல ேவ்ு் எ்ு நா் 

ேக்ு் ெகா்கிேற். 

 

 பிுைதயி் {ு்தியி்} மகனான அ│ஜுன், என்ு் 
சேகாதரு், ந்பு், ுுு் ஆவா். ேமு் அவ் 

இர்டாவு கிு்ணைன் ேபா்றவ். துதிுைடய மகைன 

விு்ு் மனித், ுர்படாத சீடைன் ேது் ுு ஆகிேயா் 
இத்காரணமாகேவ {தீைம அழிய} அவ்ைற் ேதுகி்றன். 
இத் காரணமாகேவ, ெசய்களி் சிற்த ெசயு், ெச்ு 

ுி்க் கினமானுமான அ்த அ்ுதமான ேவைலைய் ெச்ய 

ேநரு் வ்திு்கிறு. ுrேயாதனனி்1 கைணகைள எனு 

அ்ுதமான ஆுத்களா் நா் சிதறி்ேப். பா்ுக், ந்ு, 
ெநு்ு ஆகியவ்ு்ு் ச்ு ுைற்த எனு அ்ுதமான 

கைணகைள் ெகா்ு, ேகாப்ுட் நா் அவனு தைலைய் 
ெகா்ேவ். ூிய ுைன ெகா்ட எனு வாளா், 

ேபா்்கள்தி் அவனு தைலைய உடலி் இு்ு அு்ேப். 

பிறு அவனு ஆதரவாள்கைளு், ுிேயாதனைனு்2 ம்ற 

அைன்ு ுு ுல்தவைரு் ெகா்ேவ். 

 

 ஓ! ேராகிணியி் மகேன {பலராமா}, பிரளயகால்தி் ெபு் 

ு்ுவியைல எி்ு் ெநு்ு ேபால் ேபா்்கள்தி் நா் எனு 

ஆுத்கைள் ெகா்ு ேபா்வரீ்களி் சிற்தவ்கைள் 
ெகா்ு்ேபாு பீமனி் ஆதரவாள்க் இதய்தி் மகிழ்ு். 

பிர்ு்ன் அி்ு் ூrய கைணகைள் கிுப│, ுேராண│, 
விக│ண், க│ண்ஆகிேயாரா் தா்க ுியாு. அ│ஜுன் மக் 

{அபிம்ு} வரீ்ைத நா் அறிேவ். அவ் ேபா்்கள்தி் 

கிு்ணனி் மகைன் {பிர்ு்னைன்} ேபா்றவ். சா்ப் 
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தனு ஆுத்களி் பல்தா் ு்சாசனைன் த்ி்க்ு். 

அவ் {சா்ப்}, ு்சாசனைனு், அவனு ேதேரா்ிு், 

அவனு ேதைரு் தனு பல்தா் அழி்க்ு். 

 

 கள்தி் நட்ு் ேபாி் ஜா்பவதியி் மக் 

{பிர்ு்ன்} தா்க ுியாதவனாக இு்பா். எுு் அவனு 

பல்ைத் தா்க ுியாு. அவ் சிுவனாக இு்த ேபாு 

ச்பர் எ்ற அுரனி் பைட அவனா் விைரவாக 
விர்ட்ப்டு. உு்ட ெதாைட ெகா்டவு், மிக நீ்ட 

பு்த கர்க் ெகா்டவுமான அ்வச்ர்இவனாேலேய 

{பிர்ு்னனாேலேய} ெகா்ல்ப்டா். ேதி் இு்ு்ேபாு 

ேபாி் வ்லவனாக இு்ு் சா்புைடய ேதைர யா்தா் 

ு்த்தி் ேந் ெகா்ு எதி்்ு வர ுிு்? மரண்தி் 

பிி்ு் வு் மனிதனா் எ்வாு த்பி்க ுியாேதா, 
அ்பிேய. ேபா்கள்தி் அவனு பிி்ு் வு் எவு் எ்பி் 
த்ப ுிு்? வாுேதவனி் {கிு்ணனி்} மக் தனு 

கைணகளி் ெநு்பா், ேதி் இு்ு்ேபாு வலியவ்களான 

பீ்ம│ ுேராண│ ம்ு் தனு மக்களா் ூழ்ப்ட 

ேசாமத்த் ஆகிேயா் ெகா்ட எதிிகளி் பைடைய எி்ு் 
ேபாுவா். 

 

 ேபாராுத்கைள எு்ு, ைககளி் அ்ுதமான 

கைணகைளு், ச்ராுத்ைது் ெகா்ிு்ு் கிு்ணு்ு 

நிகராக, ேதவ்கைளு் ேச்்ு இ்த உலக்தி் யா்தா் 

இு்கிறா்க்? அநிு்த் தனு ேகடய்ைது் வாைளு் 

எு்ு் ெகா்ள்ு். அவ் திுதரா்ிர் மக்களி் 

தைலகைள உடலி் ெவ்ிெயு்ு இ்த் ூமியி் பர்ைப 
நிர்ப்ு். உண்வ்ற அவ்களு உடைல எு்ு ு் ூிய 

அ்த் ூமியி் ேம் எு்ப்பு் ேவ்வி் படீ்தி் எறிய்ு். 

கத், உூக் {உ்ுக்}, பாுக், பாு, நீத், ு்த்தி் 

வரீனான இள் நிசட், கு்ேபா் ெச்கிறவ்களான சாரண், 

சாுேத்ண் ஆகிய அைனவு் த்க் ுல்ு்ுக்த 
சாதைனகைள் ுிய்ு். 
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 சா்வத│க் ம்ு் ூர│களி் ஒ்ுப்ட பைட, 

விு்ணிக், ேபாஜ│க் ம்ு் அ்தக│களி் சிற்த 
பைடவரீ்குட் ேச்்ு ேபா்்கள்தி் திுதரா்ிர் 

மக்கைள் ெகா்ு த்க் ுகைழ உலக் ுுவு் பர்ப்ு். 

அற் பயி்பவ்களி் மிக ேம்ைமயான ுதி்ிர் ூதா்ட்தி் 

ேபாு ுு ுல்தி் மிக ேந்ைமயானவ் {பீ் ம்} ு்ு 
எு்ு்ெகா்ட உுதி நிைறேவு் வைர அபிம்ு இ்த் 

ூமிைய ஆள்ு். அத்பிறு, நமு கைணகளா் அவரு 

எதிிக் வ ீ் ்த பிறு அ்த அற் சா்்த ம்ன் {ுதி்ிர்} 

ூமிைய் பாுகா்க்ு். அ்ேபாு இ்த் ூமிய் திுதரா்ிர் 

மக்கெள்ு யாு் இு்க மா்டா்க். ேதேரா்ியி் மகு் 

{க்ணு்} இு்க மா்டா். இுேவ நா் ெச்ய ேவ்ிய 

ு்கிய ேவைலயாு். இு நி்சய் நம்ு் ுகைழ் து்" 

எ்றா் {சா்யகி}. 
 

 அத்ு் கிு்ண், "ஓ மு ுல்தி் ெகாு்ேத 
{சா்யகிேய}!, நீ ெசா்வு உ்ைம எ்பதி் ச்ேதகமி்ைல; ஓ 

பலு் வரீு் ெகா்டவேன, உனு வா்்ைதகைள நா்க் 

ஏ்கிேறா்! ஆனா், இ்த் ுு ுல்தி் காைள (ுதி்ிர்), 

தனு கர்தி் பல்தா் ெவ்ல்படாத வைர, இ்த் ூமியி் 

ஆ்சி அதிகார்ைத ஏ்கமா்டா். இ்ப்தி்காகேவா, 
பல்தி்காகேவா, ேபராைச்காகேவா ுதி்ிர் தனு சாதியி் 

{ச்திிய சாதியி்} விதிகைள் ைகவிடமா்டா். பீமு் 

அ│ஜுனு் இைத ஏ்க மா்டா்க். இர்ைட் சேகாதர்கு் 

{நுலு் சகாதேவு்}, ுுபத் மகளான கிு்ைணு் 

{திெரௗபதிு்} இைத ஏ்க மா்டா்க். ஓநாயி் பசி 
ெகா்டவு் (பமீு்), ெச்வ்கைள ெவ்பவு் 

(அ்ஜுனு்), இ்த ுு உலகிு் ேபாி் நிகர்றவ்க் 

ஆவா்க். மா்rயி் இு மக்கு் {நுல-சகாேதவ்} இவரு 

காிய்ைத நிைறேவ்ற இு்ு்ேபாு், ஏ் இ்த ம்ன் இ்த 
ுு உலக்ைது் ஆள் ூடாு? பா்சால்தி் உய் ஆ்ம 

ஆ்சியாளு், ேககய ம்னு் ேச்்ு த்க் பல்தா் 

ஒ்ுப்டா், ுதி்ிரி் எதிிக் அழிவா்க்" எ்றா் 

{கிு்ண்}. 
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 ுதி்ிர் ெசா்னா், "ஓ! மு ுல்தி் ெகாு்ேத 
{சா்யகி}! நீ இ்பி் ேபுவு என்ு விய்ைப் தரவி்ைல. 

ஆனா் என்ு, ஆ்சி அதிகார்ைத விட உ்ைமேய ுத் 

குுேகாளாக் புகிறு. ஆனா் கிு்ண் ம்ுேம எ்ைன் 
சியாக அறிவா்; அேத ேபால, நாேன (உ்ைமயி்) 

கிு்ணைன் சியாக அறிேவ். ஓ வரீ் ெகா்டவேன! ஓ மு 

ுல்தி் ெகாு்ேத! வரீ்ெசய்கு்கான ேநர் வ்ுவி்டு 

எ்பைத அவ் {கிு்ண்) க்டுட், ஓ சினி ுல்தவr் 

மிக்ுணிு்ளவேன {சா்யகி}, அ்த அழகிய ுி ெகா்டவ் 

(கிு்ண்) ுேயாதனைன {ுrேயாதனைன} வ ீ் ்ுவா். 

தசா│ஹ ுல்ைத் ேச்்த வரீ்க் இ்ு திு்பி் ெச்ல்ு். 

அவ்கேள எனு கா்பாள்கு் மனித்களி் 

ுத்ைமயானவ்கு் ஆவ். அவ்களா் நா் இ்ு 

பா்்க்ப்ேட். ஓ! அளவிடுியா பல் ெகா்டவேன! அற்தி் 

வழியி் இு்ு எ்ேபாுேம விழ்ூடாு. நீ்க் மகி்்சியாக் 
ூியிு்ு்ேபாு, நா் மீ்ு் உ்ைன் பா்்ேப்" எ்றா். 

 

 பிறு அவ்க் ஒுவு்ு ஒுவ் வா்்ு ூறி, 
ூ்தவ்கு்ு மியாைத ெசு்தி, இைளயவ்கைள அைண்ு் 
ெகா்ட பிறு, அ்த யு ுல்ு வரீ மனித்கு், பா்ுவி் 

மக்கு் பிி்ு ெச்றன். யு்க் த்க் இ்ல்கு்ு 

மீ்ு் ெச்றன்; பா்டவ்க் ுனித இட்கு்ு் ெச்ு் 

த்க் பயண்ைத் ெதாட்்தன். கிு்ணைன் பிி்த பிறு, 

அ்த அற் சா்்த ம்ன் {ுதி்ிர்}, தனு த்பிகுடு், 

பணியா்குடு், ேலாமசுடு், விக்ட்ப்ட ேசாம் சாு 

கல்த நீுைடய ுனிதமான நதியான பேயா்ணி்ு் ெச்றா். 

அ்ேக அ்த உய் ஆ்ம ுதி்ிர், பல இு பிற்பாள் வ்்க் 
தைலவ்களா் {அ்தண்களா்} ுக்்ு வரேவ்க்ப்டா். 

அவ்க் {அ்தண்க்} அவைன அ்ேக க்ு மகி்்தன். 
 

 

1. இ்ேக க்ண் எ்ு வர ேவ்ு் என நிைன்கிேற்ճ  

2. இ்ேக முபிு் ுிேயாதன் எ்ு வர அவசியமி்ைல. ஆைகயா் ுதலி் க்ண் எ்ேற 

வர ேவ்ு் எ்ு நிைன்கிேற்}ճ 
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கய் ெச்த ேவ்விக் - வனப│வ் புதி 121 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

கய் ெச்த ேவ்விக்; பேயா்ணி ஆறி் ெபுைம; ந│மைத ஆு; 

நீலர்தின மைல; சியவன│ ேகாப்... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, நிுக் {ம்ன் கய்} இ்ேக ேவ்வி ெச்த 
ேபாு, அவ் ேசாம் சாைற் ெகாு்ு எதிிகளி் நகர்கைள 

அழி்ு் இ்திரைன் திு்தி ெச்தா். இதனா் இ்திர் 

ு்ுண்்சி ெப்ு மிகு் திு்தி ெகா்டா். இ்ேக 
ேதவ்கேளாு ேச்்த இ்திரு், அைன்ு உயிின்களி் 

பாுகாவல்கு், ுேராகித்கு்ு் ெபு் அளவி் பிுக் 

ெகாு்ு அ்த ேவ்விைய் ெகா்டாின். இ்ேக உலக்தி் 

தைலவனான ம்ன் அமி│தராயச் {கய்} ஏு ுதிைர 
ேவ்விகைள் ெச்தேபாு, ேசாம் சாறா் இிைய் {வஜர்ைத} 
தா்ு் இ்திரைன் திு்தி ெச்தா். ம்ற ேவ்விகளி் 

மர்தாு் ம்ணாு் ெச்ய்ப்ட இ்றியைமயாத ெபாு்க் 

அைன்ு், அவனா் ெச்ய்ப்ட ஏு ேவ்விகளிு் 

த்க்தா் ெச்ய்ப்ிு்தன. ஏு ு்சி க்ுக், ேவ்வி 
வைளய்க், இட்க், அக்ைபக், பா்திர்க், கர்ிக் 
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ஆகியன அவனா் தயாி்க்ப்டன. ஒ்ெவாு ேவ்வி ு்சியி் 

ேமு், ஏு வைளய்க் ெபாு்த்ப்ிு்தன. 

 

 ஓ! ுதி்ிரா, இ்திருட் ூிய ேதவ்க் ேச்்ு அவனு 

ுனித சட்ு்ு் ேதைவயான ேவ்வி் ு்சிகைள் பளபள்ு் 

த்க்தி் ெச்தா்க். ூமியி் பாுகாவலனான கய் நட்திய 

அ்த் சிற்ு வா்்த ேவ்விகளிெல்லா், ேசாம்சா்ைற் 
ுி்ு இ்திர் திு்தியைட்தா். அ்த ேவ்விகைள நட்திய 

ுேராகித்கு் அவ்கு்ு் கிைட்த பணி்ெகாைடயி் திு்தி 
ெகா்டா்க். ெசா்ெலாணா ெச்வ்ைத் ெப்ற அ்த் 
ுேராகித்க் அவ்ைற எ்ணி் பா்்தன். ூமியி் ம் 

ுக்க் ேபால, வான்தி் இு்ு் ந்ச்திர்கைள் ேபால, 

மைழயி் விு் ுளிக் ேபால, அைவ எவராு் எ்ண 

ுியாதைவயாக இு்தன. கய் ெகாு்த ெச்வ்க் 

எ்ணி்ைகயி் அட்க ுியாதைவயாக இு்தன. ஓ! ெபு் 

ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்த ஏு ேவ்விகளி் அவ்ைற நட்திய 

ுேராகித்கு்ு் ெகாு்க்ப்டவ்றி் ேம்ெசா்னைவைய் 
ூட எ்ணிவிடலா். ஆனா், அவனா் அளி்ப்ட 

பணி்ெகாைடகளி் நிைறைவ யாராு் எ்ணி்ைகயி் அட்க 
ுியாு. 

 

 ேதவத்சனா் {வி்வக│மாவா்} க்வி் ேதவைதயி் 

{சர்வதியி்} உுவ் த்க்தி் ெபாறி்க்ப்ு, அைன்ு் 
தி்ுகளி் இு்ு் வ்திு்த ுேராகித சாதி உு்பின்கு்ு் 
{அ்தண்கு்ு} பிசாக் ெகாு்க்ப்டன. ஓ! மனித்களி் 

பாுகாவலேன {ுதி்ிரா}, அ்த உயரா்ம கய் தனு ேவ்வி் 
சட்ுகைள் ெச்த ேபாு, பல இட்களி் ேவ்வி்ூ்க் 

நா்ட்ப்டதா், ூமியி் பர்பி் சிறிு இடேம எ்சியிு்து. ஓ 

பாரத் ுல்தி் ெகாு்ேத {ுதி்ிரா}, அ்த் ுனித் ெசயலா் 

அவ் {கய்} இ்திரேலாக்ைத அைட்தா். இ்த் பேயா்ணி 
ஆறி் நீராு் எவு் கய் அைட்த உலக்கைள 

அைடகிறா│க். ஆைகயா், ஓ! ம்ன்களி் தைலவா 
{ுதி்ிரா}, ஓ! துமா்ற் இ்லாத இளவரேச! நீு் உனு 

த்பிகு் இ்த நதியி் நீராட ேவ்ு். ஓ! ூமியி் 
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பாுகாவலா {ுதி்ிரா}, அ்ேபாுதா் நீ இ்த அைன்ு் 

பாவ்களி் இு்ு் விுபுவா்" எ்றா│ {ேலாமச│}. 
 

 

 ைவச்பாயண│ {ஜனேமஜயனிட்} 

ெசா்னா், "ஓ! மனித்களி் மிகு் 

ுகழ்த்கவேன {ஜனேமஜயேன}, ுதி்ிர், 

தனு த்பிகுட், அ்த் பேயா்ணி ஆறி் 

நீராினா். பிறு ஓ! பாவம்ற இளவரேச 
{ஜனேமஜயா}, அ்த வலிைமமி்க ஏகாதிபதி 
{ுதி்ிர்} தனு த்பிகுட் ேச்்ு 

நீலர்தின மைல்ு், ெபு் ஆறான 

ந│மைத்ு்பயண்ப்டா். அுள்ப்ட 

தவசியான ேலாமச் அவனிட் மகி்்சிகரமான 

பல ு்ணிய இட்கைளு், ேதவ்களி் 

ுனித் ேகாவி்கைளு் ெசா்னா். பிறு அவ் தனு 

த்பிகுட் அ்த இட்கு்ு் தனு விு்ப்பிு், 

வசதி்ு்த்கவாு் ப ்ப்டா் ப  இட்களி் ்தண்க் யண ல அ
அவனிட் {ுதி்ிரனிட்} இு்ு ஆயிர்கண்கான பிுகைள் 
ெப்றன். 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! ு்தியி் மகேன 

{ுதி்ிரா}! நீலர்தின ைலைய அைட்ு, ந்மைதயா்றி் ம
ூ்ுபவ் வ் ் ம்ன்கு் வசி்  உலக்கைள ேத கு ு்
அைடவா். ஓ! மனித்களி் மிகு் ுகழ்த்கவேன! 

{ுதி்ிர}ேன இ்த் கால் திேரதா ுக்ு்ு், கலிுக்ு்ு 

இைட்ப்ட காலமாு். ஓ! ு்தியி் மேகன {ுதி்ிரா}, இுேவ 

ஒு மனித் தனு பாவ்கைள் ெதாைல்ு் காலமாு். ஓ 

மியாைத்ுிய ஐயா {ுதி்ிரா}, இ்த இட்தி்தா், ச│யாதி 
ேவ்வி்சட்ுகைள் ெச்த ேபாு, இு ேதவ மு்ுவ│குட்  

{அுவி் ேதவ│குட்} காு் உுவ்தி் இ்திர் வ்ு, 

ேசாம்சா்ைற் புகினா். கு் தவமிு்த பிுுவி் மக் 

{சியவன│},இ்திர் மீு ேகாப் ெகா்ு, அவைன அைசவற 

நி்க் ெச்ு, இ்த இட்தி் தா் ுக்யா எ்ற இளவரசிைய 

மைனவியாக அைட்தா│." 
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 ுதி்ிர் {ேலாமசrட்}, "பகாுரைன் த்ி்தவனான 

ஆு ுண்கைள் ெகா்டவ் {இ்திர்}, சியவனரா் எ்பி 

அைசவ்ு நி்க ைவ்க்ப்டா்? எ்காரண்தி்காக அ்த் 
ெபு் பல் வா்்த தவசியானவ் {சியவன்}, இ்திர் மீு 

ேகாப் ெகா்டா்  அ்தணேர {ேல ேர}, அவ் ் ேதவ ? ஓ ாமச  தா
மு்ுவ்கைள் ேசாம்சா்ைற் ுி்ு் துதி்ு 

உய்்தியவரா? இைவ அைன்ைது்  சியாக அு நட்த பிேய ,

மதி்பி்ுிய நீ் முபி என்ு் ெசா்ல ேவ்ு்" எ்ு 

ேக்டா் {ுதி்ிர் ேலாமசிட்}. 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

சியவன│ கு்தவ் இு்பு; சியவனைர்ு்றி எு்ு்ு்ு வள│வு; 

ச│யாதி தனு பணியா்குடு்  நாலாயிர் ெப்குடு், தனு 

ஒேர மகுடு் அ்ேக வுவு; ுக்யாைவ் க்ு சியவன│ 
மய்ுவு; எு்ு்ு்றி் ெதr்த சியவனr் க்கைள் ுக்யா 
ு்ளா் ுைள்பு; சியவன│ ேகாப் ெகா்வு; ச│யாதி சியவனைர் 

சா்த்பு்ுவு; ுக்யா சியவன│ திுமண்... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ெபு் ுனிவரான 

பிுுு்ு் சியவன் எ்ற ெபயி் ஒு மக் பிற்திு்தா். 
மிக்பிரகாசமானவராக அவ் {சியவன்} அ்த் தடாக்தி் அுேக 
தவமிு்க் ெதாட்கினா். ஓ! பா்ுவி் மகேன {ுதி்ிரா}! ஓ 

மனித்களி் பாுகாவலா! ெபு் ச்தி ெகா்ட அவ் {சியவன்} 
வரீ நிைல எ்ற ஆசன்தி் {வரீாசன்} நீ்ட கால்தி்ு 

அைசவ்ு அேத இட்தி் அம்்திு்தா். ெகாிக் ூ்்த 
அவைர {சியவனைர்} ு்றி எு்ு்ு்ு {கைரயா்ு்ு} 

உ்டாயி்ு. அத் பிறு நீ்ட கால் கழி்ு, திரளான எு்ு் 
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ூ்ட் அவைர ெமா்்து. ுுு் எு்ுகளா் ூட்ப்ட 

அ்த மதிு்புைடய தவசி {சியவன்} கி்ட்த்ற ம்ுவிய் 

ேபாலேவ காண்ப்டா். அ்பி எு்ு்ு்றா் ூட்ப்ட அவ் 
ெதாட்்ு தவ்பயி்ு வ்தா். 
 

 அத் பிறு, நீ்ட கால் கட்ு, ச│யாதி எ்ற ெபய│ 
பைட்த ூமியி் ஆ்சியாள், அ்த இனிைமயான அ்ுதமான 

தடாக்ு்ு ேகளி்ைக்காக வ்தா். ஓ பாரத் ுல்தி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, அவேனாு ேச்்ு அவனா் {ம்ன் ச│யாதியா்} 

மண்ுrய்ப்ட நாலாயிர் ெப்கு் அ்ேக வ்தன│. 
ேமு், அழகான ுுவ் ெகா்ட அவனு {ம்ன் ச│யாதியி்} 

மகளான ுக்யா எ்ற ெபய│ ெகா்டவு் அவேனாு 

வ்திு்தா். ேதவ்க் அணிு் ஆபரண்க் ூ்ிு்த அவ் 

{ுக்யா}, தனு பணி்ெப்க் ூழ நட்ு, பிுுவி் மக் 

{சியவன்} அம்்திு்த அ்த எு்ு் ு்ைற அுகினா். 

பணி்ெப்க் ூழ இு்த அவ் {ுக்யா}, அழகான இய்ைக் 
கா்சிகைளு், உய்்த மர்க் நிர்பிய வன்ைது் க்ு 

உ்லாசமாக இு்க ஆர்பி்தா். இளைமயி் ுவ்க்தி் 

இு்த அவ் {ுக்யா} அழகாகு், எளிதி் காத் 

ெகா்ள்த்க வைகயிு், விைளயா்ி் மீு நா்ட் 

ெகா்டவளாகு் இு்தா். ூ்ு்ுு்ு் கா்ு மர்களி் 

கிைள்ு்சிகைள அவ் உைட்ு் ெகா்ிு்தா். 

 

 ு்தி்ூ்ைம ெகா்ட பிுுவி் மக் {சியவன்}, 
பணி்ெப்கள்ு, ஒ்ைறயாைடுடு், ஆபரண்க் 

ூண்ப்ு் இு்த அவைள {ுக்யாைவ} நடமாு் 

மி்னெலன் க்டா். அவைள {ுக்யாைவ} அ்கானக்தி் 

தனிைமயி் க்ட மிக் பிரகாசு்ள அ்த் தவசி {சியவன│}, 
ஆைசயா் ஈ│்க்ப்டா│. தவ் ச்தி ெகா்ட அ்த முபிற்பாள 

ுனிவ│ {சியவன│}, ெம்லிய ுரலி் அ்த 

ம்களகரமானவைள {ுக்யாைவ} அைழ்தா│. ஆனா் 

அவு்ு அவரு ுர் ேக்கவி்ைல. பிறு, அ்த எு்ு் 
ு்றி் ெதிு் அ்த் பிுு மகனி் {சியவனி்} க்கைள் 
க்ட ுக்யா ஆ்வமிுதியா் தனு உண்ைவ இழ்ு, "இு 

எ்ன?" எ்ு ேக்டவாு, ஒு ு்ைள எு்ு அ்த் {ுனிவ│ 
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சியவனr்} க்கைள் ுைள்தா். அவளா் க்க் 

ுைள்க்ப்ட அவ் மிு்த வலிைய உண்்ு ேகாபமைட்தா். 
(ேகாப்தா்) அவ் ச்யாதியி் பைடயி் இு்தவ்களி் 

இய்ைக அைழ்ுகைள் {மல் ம்ு் சிுநீ் கழிதைல்} தைட 

ெச்தா். 
 

 இ்பி இய்ைகயி் அைழ்ுக் தைடெச்ய்ப்ட அ்த 
மனித்க் மிு்த ு்ப்ைத அைட்தன். இ்நிைலகைள் க்ட 

ம்ன் {ச்யாதி} "ுதியவு், எ்ேபாு் தவ்திலிு்பவு், 

ேகாப் ெகா்டவுமான பிுுவி் சிற்ுமிு்த மகு்ு 

{சியவனு்ு} யா│ தீ் கிைழ்து.? அறி்தவ்க் விைரவாக 
என்ு் ெசா்ு்க்" எ்ு ேக்டா். அத்ு் பைடவரீ்க், 

"அ்ுனிவு்ு யாு் தீ்கிைழ்தா்களா எ்பு எ்கு்ு் 
ெதியாு. நீ் ெசா்வு ேபால இு்தா், இ்விஷய்ைத நீ்தா் 

விசாி்ு அறியேவ்ு்" எ்றன். அத் ேபி் அ்த் ூமியி் 

ஆ்சியாள், (ச்த்்ப்தி்ேக்ப) அ்ுு்த், சமரச் எ்ற 

இர்ைடு் பய்பு்தி் தனு ந்ப்களிட் (அ்ூ்நிைல 

ப்றி) விசாி்தா். ஆனா் அவ்கு் எைது் அறியவி்ைல. 

 

 இய்ைக அைழ்ுக் தைடெச்ய்ப்டதா் ுயர்ப்ட 

பைடயினைர் க்ு், தனு த்ைதயி் ுயர்ைத் க்ு், 

ுக்யா தனு த்ைதயிட், "நா் கானக்தி் உலவி் 

ெகா்ிு்தேபாு, ஒு எு்ு்ு்றி் ஒளிு் ெபாு் 

ஒ்ைற் க்ேட். அைத மி்மினி் ூ்சி எ்ெற்ணி அைத 

ெநு்கி் (ு்ளா்) ுைள்ேத்" எ்றா்.  இைத் ேக்ட 

ச்யாதி உடேன அ்த எு்ு்ு்ு்ு வ்ு வயதிு், தவ்திு் 

ுதி்்த பிுுவி் மகைன் {சியவனைர்} க்டா். பிறு 

அ்த் ூமியி் அதிபதி ூ்பிய கர்கேளாு (அ்தவசிைய்) 
க்ு, "சிுபி்ைள்தனமாக அறியாைமயி் எனு மக் 

{ுக்யா} ெச்த இ்த் ெசயைல ம்னி்பேத உம்ு் து்" 

எ்றா். பிுுவி் மகனான சியவன், "எ்ைன அவமதி்த 
இவ், க்வ் நிைற்ு எனு க்கைள் ுைள்தா். ஓ ம்னா 
{ச்யாதி}, அழுட் ூிய இவ் {ுக்யா}, அறியாைமயிு், 

சபல்தாு் தனு உண்ுகைள இழ்தா். உனு மக் எனு 

மணமகளாக ேவ்ு். அ்த ஒு நிப்தைனயா் ம்ுேம 
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உ்ைன ம்னி்ேப் எ்ு நா் உன்ு உ்ைமயாக் 

ெசா்கிேற்" எ்றா│ {சியவன│}. 
 

 ேலாமச் {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அ்த் தவசியி் 

{சியவனி்} வா்்ைதகைள் ேக்ட ச│யாதி, ச்ு் ேநரு் 

ெபாு்காம், தனு மகைள அ்த உய│ ஆ்ம சியவனு்ு 

அளி்தா். அ்த ம்ைகயி் கர்ைத் ெப்ற அ்த் 
ுனிதமானவ் {ுனிவ் சியவன்} ம்னனிட் {ச்யாதியிட்} 

திு்தி ெகா்டா். அ்த ுனிவி் அுைள ெவ்ற அ்த 
ம்ன் {ச்யாதி} தனு பைடகுட் நகர்ு்ு் திு்பினா். 

கள்கம்ற ுக்யாு் அ்த் தவசிைய {சியவனைர} கணவராக 

அைட்ு, அவரு தவ்பயி்சியி்ேபாு், விதிகைள் 
கைட்பிி்ு்ேபாு் அவைர ந்றாக் பராமி்தா். அ்த 
அழகிய ுக் ெகா்டவ் {ுக்யா}, கபடம்றவளாக இு்ு 

விு்தின்கு்ு், ுனித ெநு்ு்ு் பணிவிைட ெச்ு 

சியவனைர வழிப்ு வ்தா்." 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ுளி்ுவி்ு வ்த ுக்ையைய் க்ட அுவினி ேதவ│க், அவ் 

அழைக் க்ு பாரா்ுவு; ஒேர உுவ்தி் இு்ு் அவளு கணவ│ 
ம்ு் த்க் இுவ│ ஆகிய ூவr் ஒுவைர அவ் கணவனாக் 

ேத│்ெது்பதாக இு்தா், அவளு கணவு்ு {சியவனு்ு} 

இளைமைய் திு்ப அளி்பதாக அுவினிக் ூுவு; ுக்ைய 

இ்ெச்திைய சியவனு்ு் ெசா்வு; சியவன│ அத்ு இண்ுவு; 

அுவினிக் சியவனைர இளைமயைடய் ெச்வு; ூவr் தனு 

கணவைரேய ுக்ைய் ேத│்ெது்பு; ேசாம்சா்ைற் புு் 

நிைலைய அுவினிகு்ு் ெகாு்பதாக் சியவன│ உுதியளி்பு... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, ஒு ுைற ேதவ்களான அுவினி இர்ைடய│க் 

ுக்ையைய, அவ் ுளி்ு ுி்ு ெவ்ுடேலாு 

இு்ு்ேபாு காண ேந│்து. ேதவ்க் தைலவனி் 

{இ்திரனி்} மகைள் ேபால அ்ுதமான உு்ுக் 

ெகா்டவைள் {ுக்ையைய்} க்ட நாச்ய│களான {ூ்கி் 

பிற்தவ│களான} அுவினிக் அவைள {ுக்ையைய} ெநு்கி 
அவளிட், "ஓ! அழகிய விவ் ெகா்ட ெதாைடகைள் 
ெகா்டவேள, நீ யாுைடய மக்? நீ இ்த் கானக்தி் எ்ன 

ெச்கிறா்? ஓ! ம்களகரமானவேள, அ்ுதமான அு் 
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ெகா்டவேள, இவ்ைற அறி்ு ெகா்ள நா்க் விு்ுகிேறா். 

ஆைகயா் நீ எ்கு்ு அைத் ெசா்", எ்றன். 
 

 இத் ேபி் அவ் {ுக்யா} அ்த் ேதவ்களி் 

ுத்ைமயானவ்களிட் {அுவினிகளிட்} நாண்ுட், "நா் 

ச│யாதியி் மகெள்ு், சியவனr் மைனவிெய்ு் அறி்ு 

ெகா்ு்க்" எ்றா். இைத்ேக்ட அுவினிக் ு்னைகுட், 

"ஓ! ந்ேபு ெப்றவேள {ுக்யா}, மரண்ைத எதி│பா│்ு் 

கா்திு்பவு்ு {சியவனு்ு} உனு த்ைத {ச│யாதி}உ்ைன 

ஏ் அளி்தா்? ஓ! மு்சிுைடய ம்ைகேய, நி்சயமாக நீ 
மி்னைல் ேபால இ்த் கானக்தி் பிரகாசி்கிறா். ஓ! 

ெப்ேண, ேதவ்களி் ூட இ்பி எ்க் க்கைள் ூச் 
ெச்தவைள நா்க் க்டதி்ைல. ஓ! ம்ைகேய, 

ஆபரண்கள்ு, மகி்்சிகரமான ஆைடகள்ு இு்ு்ேபாேத நீ 
இ்த் கானக்தி் மிு்த அழு்ளவளாக இு்கிறா். ஓ! 

ு்றம்ற உு்ுக் ெகா்டவேள, இ்பி அு்ு் ேசு் 

ூச்ப்டவளாக இு்தா் பிரகாசி்க மா்டா். ஆனா், அைன்ு 

ஆபரண்களாு் அல்கி்க்பப்ு, க்கவ் ஆைடகைள 

உு்தினா் மிகு் பிரகாசி்பா். ஓ! அ்ுதமான ம்ைகேய, 

ஒளிவுீ் ு்னைக ெகா்டவேள, ூ்பினா் தள்்தவு், 

இ்ப் உணர ுியாத நிைலைய அைட்தவு், உ்ைன் 
பராமி்க ுியாதவுமான கணவைர {சியவனைர}, இ்த் 
ுயர்திு் நீ ஏ் ேசவி்கிறா்? ஓ! ெத்வகீ அழு ெகா்ட 

ம்ைகேய, நீ சியவனைர் ைகவி்ு, எ்களி் ஒுவைர 
கணவராக ஏ்பாயாக. உனு இளைமைய் கனிய்றதா்ுவு 

உன்ு் தகாு" எ்றன│ {அுவினிக்}. 

 

 இ்பி் ெசா்ல்ப்ட ுக்யா, அ்த் ேதவ்களிட், "நா் 

எ்ைன எனு கணவரான சியவனு்ு அ்்பணி்திு்கிேற். 

அதி் ([ஒு மனிதிட் விுவாச்ுட் இு்ு்] எனு 

ேந்ைமயி்) உ்க் ச்ேதக்கைள ஊ்ுவி்காதீ்க்" எ்றா். 

அத்ு அவ்க் {அுவினிக்} மீ்ு் அவளிட் 

{ுக்யாவிட்}, "நா்க் இுவு் ேதவ மு்ுவ│க். 

நா்க் உனு தைலவைன இளைமு் அுு் ெகா்டவராக 

மா்ுகிேறா். அத்பிறு, நீ்க் எ்களி் ஒுவைர, அதாவு 
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நா்க் இுவ் ம்ு் உனு கணவ் ஆகிய ூவி் ஒுவைர 
உனு ுைணயாக் ேத்்ெது. ஓ! ம்களகரமானவேள, இத்ு 

உுதியளி்ு நீ உனு கணவைர இ்ேக அைழ்ு வா" எ்றன். 
 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, அவ்க் {அுவினிக்} 

வா்்ைதகைள ஏ்ு் ெகா்ட அவ், பிுுவி் மகனிட் 

{சியவனrட்} ெச்ு அ்த இர்ு ேதவ்கு் {அுவினிகு்} 

ெசா்னைத் ெசா்னா். அவளு ெச்திைய் ேக்ட சியவன், 
தனு மைனவியிட் {ுக்யாவிட்}, "அ்பிேய ெச்" எ்றா். 
தனு தைலவனி் அுமதிைய் ெப்ற அவ் {ுக்யா}, 
(அுவினி ேதவ்களிட் ெச்ு) அவ்களிட், "அ்பிேய 

ெச்ு்க்" எ்றா். "அ்பிேய ெச்ு்க்" எ்ற அவளு 

வா்்ைதகைள் ேக்ட அவ்க் {அுவினிக்} ம்னனி் 

{ச்யாதியி்} மகளிட் {ுக்யாவிட்}, "உனு கணவ் நீு்ு் 

இற்க்ு்" எ்றன். 
 

 அழைக அைடய விு்பிய சியவனு் விைரவாக நீு்ு் 

இற்கினா். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்த அுவினி 
இர்ைடய்கு், அ்த நீி் பர்ு்ு் ூ்கினா். அு்த 
ெநாியி் அவ்க் அைனவு் அழகான உுவ்ுடு், 

இளைமுடு், காதி் ெமுூ்ட்ப்ட ு்டல்குடு் 

ேதா்றின். பா்ைவ்ு ஒேர உுவ்ைதக ெகா்ட அவ்க் 

அவளிட் {ுக்யாவிட்}, "ஓ! ந்ேபு ெகா்டவேள, எ்களி் 

ஒுவைர உனு ுைணயாக் ேத│்ெது. ஓ! அழகானவேள, 

உனு எ்ண்ு்ு் திு்தி உ்டா்ு் ஒுவைர நீ உனு 

தைலவனாக் ேத│்ெது" எ்றன│. அவ்்ள அைனவு் ஒேர 
ேதா்ற் ெகா்ிு்பிு், அவ் ஆ்்ு ஆரா்்ு, 

கைடசியாக் தனு கணவி் அைடயாள்ைத உுதி ெச்ு, 

சியாக அவைரேய {சியவனைரேய} ேத்ு ெச்தா். 

 

 ேபராைச் ப்ட அழைகு், தனு மைனவிையு் அைட்த 
மிு்த ச்தி ெகா்ட சியவன், மிகு் திு்தி ெகா்ு அ்த 

நாச்ய {நாசியி் பிற்த அுவினி} ேதவ│களிட், "உ்க் 

ைககளா் ஒு ுதி்்தவனான நா், இளைமு் அழு் ெப்ு 

எனு இ்த மைனவிையு் அைட்ததா், மிகு் திு்தி 
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ெகா்ட நா், நி்சயமாக உ்கைள் ேதவ்க் தைலவ் 

{இ்திர்} ு்னிைலயி் ேசாம் சா்ைற் புுபவ்களாக 
ஆ்ுேவ். இைத நா் உ்கு்ு உ்ைமயாகேவ 

ெசா்கிேற்" எ்றா் {சியவன்}. இைத் ேக்ட அ்த 
இர்ைடய்க் {அுவினிக்} மிு்த மகி்்சிுட் ெசா்்க்தி்ு 

உய்்தன். பிறு சியவனு் ுக்யாு் ேதவ்கைள் ேபால் 
த்க் நா்கைள மகி்்சியாக் கட்தின். 
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சியவனரா் அைசவிழ்த இ்திர்  

35- வனப│வ் புதி 124 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

சியவன│, தனு மாமனான ச│யாதியிட் ெசா்லி ஒு ேவ்வி்ு 

ஏ்பாு ெச்ு, ேசாம்சா்றி் ப்ைக அுவினிகு்ு் பைட்க 

ுய்சி்பு; இ்திர் அத்ு் தைட ெசா்வு; அைத மீறி ெகாு்க 

ுய்ற சியவன│ ேம் வ்ர்ைத இ்திர் ஓ்க, சியவன│ இ்திரைன 

அைசவ்றவனா்கியு; சியவனரா் உ்டா்க்ப்ட பிசாு இ்திரனிட் 

ெச்வு... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "சியவன் 
இளைமைய் ெப்றா் எ்ற 

ெச்தி ச்யாதிைய அைட்து. 

மிகு் திு்தி ெகா்ட அவ் 

{ச│யாதி}, தனு பைடகுட், 

பிுு ைம்தனி் {சியவனr்} 

ஆசிரம்தி்ு வ்தா். அ்ேக 
சியவனு், ுக்யாு் 

ேதவ்களிட் எு்த இு 

பி்ைளக் ேபால இு்பைத் 
க்டா். அவு் {ச்யாதிு்} 

அவனு மைனவிு் அைட்த 
மகி்்சி ெபியதாக இு்து. 

அவ் ெமா்த ூமிையு் ெவ்ுவி்டதாக் குதினா். அ்த் 
தவசியா் {சியவனரா்} அ்த் ூமியி் ஆ்சியாளு் 

{ச்யாதிு்} அவனு மைனவிு் மியாைதயாக 
வரேவ்க்ப்டன். பிறு அ்த ம்ன் {ச்யாதி}, அ்த் 
தவசியி் {சியவனி்} அுகி் அம்்ு, மகி்்சிகரமாக 
விவாதி்தா். 

 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, பிறு, அ்த் பிுுவி் ைம்த│ 
{சியவன│} அ்த ம்னனிட் {ச│யாதியிட்} இ்ெசா்ேபசி, "ஓ! 
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ம்னா, நா் உன்ு ஒு ேவ்விைய் ெச்ேவ். ஆைகயா் 

ேதைவயான ெபாு்கு்ு ஏ்பாு ெச்வாயாக" எ்றா். ஓ! 

ெபு் ம்னா {ுதி்ிரா}, அத்ேபி், ூமியி் 

பாுகாவலனான ச்யாதி, மகி்்சியி் எ்ைல்ு் ெச்ு, 

சியவனி் ேகாி்ைகைய் பாரா்ினா். பிறு ேவ்வி 
ெச்ய்ூிய ஒு ந்னாளி் சிற்பாக் ெசா்ு் அளு்ு 

ஒு ேவ்வி் ேகாவிைல ஏ்பு்தி அதி் விு்ப்த்க 
அைன்ு ெபாு்கைளு் ைவ்தா். அ்ேக பிுுவி் மகனான 

சியவன், ம்னனி் {ச்யாதியி்} ுேராகிதராக் பணிைய ஏ்றா். 
அ்த இட்தி் நட்த அ்ுதமான நிக்்சிகைள இனி ெசா்கிேற் 

ேக். 

 

 சியவன், ேதவ மு்ுவ│களான அுவினிகு்ு் 

பைட்பத்காக் ேசாம்சா்றி் ஒு புதிைய எு்ு ைவ்தா். 
அ்த் தவசி அைத் ெத்வகீ அுவினிகு்ு் பைட்பத்ு 

எ்தனி்த ேபாு, இ்திர், "அுவினிகளான இவ│க் 

இுவு்ு் ேசாம்சா்றி் புதிைய அைடவத்ு 

உrைமயி்ைல எ்பு எனு கு்ு. இவ│க் ெசா│்க்தி் 

ேதவ│கு்ு மு்ுவ│களாக இு்கிறா│க். இ்த இவ│களு 

ெதாழிேல, இவ│கு்ு (ேசாம்சா்ைற் ெபுவதி்) 

உrைமயி்ைல எ்பைத் பைறசா்ுகிறு" எ்ு தனு 

தைடைய் ெசா்னா். 

 

 அத்ு் சியவன│ {இ்திரனிட்}, "வலிைமமி்க ஆ்மா் 
ெகா்ட இவ்க் இுவு் ெபு் ெதாழிைல் ெச்பவ்கேள! 

இவ்க் அசாதாரண அழு் அுு் ெகா்டவ்க். ஓ! இ்திரா, 
இவ்க் எ்ைன நி்திய இளைம ெகா்டவனாக, ேதவ்கு்ு 

இைணயானவனாக மா்றியிு்கிறா்க். வி்த ேசாம்சா்ைற் 

ெபு் துதிைய நீு் பிற ேதவ│கு் ஏ் ெபற ேவ்ு்? 

இவ│க் {அுவினிக்} ஏ் ெபற்ூடாு? ஓ! ேதவ்களி் 

தைலவா, ஓ எதிிகளி் நகர்கைள அழி்பவேன {இ்திரா}, 
அுவினிகு் ேதவ்க் எ்ற மதி்ுைடயவ்க் எ்பைத நீ 
அறிவாயாக" எ்றா். இத்ு இ்திர் {சியவனrட்}, "இவ│க் 

இுவு் ுண்பு்ு் {சிகி்ைச} கைல பயி்கிறா│க். 

ஆைகயா் அவ│க் ேசவக│கைள் தவிர ேவற்ல. நிைன்த 
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வ்ண் த்க் உுவ்கைள அைட்ு, இவ்க் மனித்களி் 

உலகி் உலவிவுகிறா்க். இவ்க் எ்பி உிைமுட் 

ேசாம்சா்ைற் ேகாரலா்?" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "இ்பி்ப்ட 

வா்்ைதக் ேதவ்க் தைலவனா் முபிு் முபிு் 

ேபச்ப்ட ேபாு, பிுுவி் மக் {சியவன்} இ்திரைன் குதி் 
பாராம் {ல்சிய் ெச்யாம்}, காணி்ைக {ேசாம்சா்ைற} 

பைட்ு் ேநா்ுட் எு்தா். அ்த் ேசாம்சா்றி் அ்ுதமான 

புதிைய அ்த இு அுவினிகு்ு் அவ் பைட்க்ேபாு் 

ேநர்தி், அுர் பலைன அழி்தவ் {இ்திர்}, இ்ெசயைல் 
க்ு அவிட் {சியவனிட்}, "அ்த் ேதவ்கு்ு் பைட்ு் 

ேநா்ேகாு நீ் ேசாம்ைத எு்தீெர்றா், நிைல்திு்ு் 

அைன்ு ஆுத்களிு் ேம்ைமயான, ெகாூர விவிலான 

எனு வ்ராுத்ைத நா் உ்மீு ஏுேவ்" எ்றா் 

{இ்திர்}. 

 

 இ்திரனா் இ்பி் ெசா்ல்ப்ட அ்த் பிுுவி் மக் 

{சியவன்} ு்னைகுட் அவைன் பா்்தபி, ேசாம்சா்றி் 

புதிைய அுவினிகு்ு் பைட்பத்காக எு்தா். அ்ேபாு 

ச்சியி் தைலவ் {இ்திர்} ெகாூர விவ் ெகா்ட வ்ர்ைத 
அவ் மீு வசீ எ்தனி்தா். அவ் அைத ஏவ ு்ப்ட ேபாு, 

அவனு கர்க் பிுுவி் ைம்தனா் {சியவனரா்} 

அைசவ்றனவாக மா்ற்ப்டன. சியவன் ுனித பாட்கைள 

{ம்திர்கைள} உைர்ு ெநு்பி் பைடயலி்டா். அவரு 

ேநா்க் நிைறேவறிய பிறு, அவ│ அ்த் ேதவைன {இ்திரைன} 

அழி்க ு்ப்டா│, பிறு அ்த் தவசியி் தவ்ச்தியி் 

விைளவாக ஒு தயீ ஆவி ெகா்ட ெபrய பிசாசானவ் 

உ்டானா். ெபு் பலு், ெபு்த உுவு் 

ெகா்டஅவனு ெபய│ மதா ஆு்.  

 

 அவனு {பிசாு மதாவி்} உட் ேதவ்களாு் 

அுர்களாு் அளவிடுியாதபி இு்து. அவனு வா்் 
பய்கரமாக் ெபு்த அளவிு் ூிய ப்குடு் இு்து. 

அவனு ஒு தாைட ூமியி் இு்தேபாு, மு தாைட ெசா்்க் 
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வைர நீ்டு. அவு்ு நா்ு ேகாைர் ப்க் {ெத்ு் 
ப்க்} இு்தன. அைவ ஒ்ெவா்ு் ூு ேயாஜைன ூரு், 

ம்ற் ப்க் ப்ு ேயாஜைன ூரு் இு்தன. அைவ 

ஒ்ெவா்ு் ுைன ூிய ஈ்ி ேபாலு் ஒு மாளிைகயி் 

ேகாுர் ேபாலு் இு்தன. அவனு இு கர்கு் இு 

மைலக் ேபால் ப்தாயிர் ேயாஜைன ூர் இு்தன. அவனு 

இு க்கு் ூியைனு் ச்திரைனு் ஒ்திு்தன. அவனு 

ுக் பிரளய்தி் ெபு்தீ ேபால இு்து. அவனு தனு 

வாைய, மி்னைல் ேபால இு்த ஓ்வறியா நாவா் ந்கி் 
ெகா்ிு்தா். அவனு வா்் திற்திு்து. அவனு பா்ைவ 

பய்கரமாக இு்து. அவ் இ்த ெமா்த உலக்ைதுேம 

விு்கிவிுவா் ேபால இு்து. அ்பி்ப்ட அ்த் 

பிசாசானவ் {மதா} ூு ேவ்விக் ெச்த ேதவனிட் 

{இ்திரனிட்} விைர்தா். அவனு ேநா்க் அ்த் ேதவைன 

{இ்திரைன} விு்ுவதாக இு்து. அ்த அுர் க்ஜி்த 
பய்கர ஒலி உலக்ைதேய நிர்பியு. 
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ேசாம்ைத் ெப்ற அுவினிக் - வனப│வ் புதி 125 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

சியவன│, இ்திரைன விுவி்து; ேலாமச│ த│ீ்த்களி் ெபுைமகைள 

விவr்பு... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ூு ேவ்விக் 

ெச்தவ் (இ்திர்), த்ைன விு்க எ்ணி த்ைனேநா்கி 
வு் மரண் ேதவ் ேபால வாைய் திற்ு ெகா்ு வ்த 
பய்கர ுக் ெகா்ட பிசாசான மதா {Mada}-ைவ் க்டா். 

தனு கர்க் அைசவ்ு இு்ததா், பய்தா் அவ் திு்ப் 
திு்ப் தனு உத்ேடார்கைள நாவா் நைன்தா். 

 

 பிறு, பய்தா் ு்ுு்த்ப்ட ேதவ்க் தைலவ் 

{இ்திர்}, சியவனrட், "ஓ! பிுுவி் மகேன! ஓ! அ்தணேர, 
நா் உ்ைமைய் ெசா்கிேற். இ்ு ுத் அ்த அுவினிக் 

இுவு் ேசாம்சா்ைற் புு் துதி ெபற்ு். எ்னிட் 

குைண ெகா்ு்! எனு பணி பயன்ு் ேபாக்ூடாு. இு 

விதியாக்ு். ஓ! ுேராகித வைகைய் ேச்்த தவசிேய! உமு 

பணிு் ஒ்ுமி்லாம் ேபாக்ூடாு. இ்த இு 
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அுவினிகு், உ்மா் துதிெப்றதா், ேசாம்சா்ைற் புு் 

உிைமைய் ெபுவா்க். ேமு், ஓ பிுுவி் மகேன, உமு 

ச்தியி் ுக் பரவேவ நா் இைத் ெச்ேத். உமு ச்திகைள் 
கா்ட ஒு ச்த்்ப்ைத உுவா்ுவேத எனு ேநா்க். 

ுக்யாவி் த்ைதயி் {ம்ன் ்│யாதியி்} ுகு் எ்ு் 

பரவ ேவ்ு் எ்பு எனு ம்ெறாு ேநா்க். ஆைகயா், 

எ்னிட் குைண ெகா்ு். நீ் விு்பியவாேற அைன்ு் 

நட்க்ு்" எ்றா் {இ்திர்}. 

 

 இ்திரனா் இ்பி் ெசா்ல்ப்டு், ச்திவா்்த ஆ்மா் 
ெகா்ட சியவன் விைரவாக அைமதிு்றா். பிறு அவ் எதிி 

நகர்கைள அழி்பவைன {இ்திரைன} விுவி்தா். ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, அ்த் ச்திவா்்த தவசி {சியவன│} பிசாசான மதா-
ைவ (உ்ைமயி் ேபாைதைய) {மதா எ்ற மத்ைத} 

முு்ு், ெப்கு்ு், ூு்ு், விைளயா்ு் 

கள்ு்ு் என் பலவாறாக் பிr்ு விநிேயாகி்தா│. இ்பி் 
பிசாசான மதாைவ் ைகவி்ு ேசாம்சா்றி் ப்ைக் ெகாு்ு 

இ்திரைன் திு்தி்பு்தி, ம்ன் ச்யாதி ம்ற் 
ேதவ்கைளு் அுவினி இர்ைடய்கைளு் வண்கு் 

அ்ம்னனி் ுக் அைன்ு உலக்கைள அைடயு் உதவி 
ெச்தா். பிறு ேப்சறி்தவ்களி் சிற்த அவ் {சியவன்}, தனு 

அ்பான மைனவியான ுக்யாுட் அ்கானக்தி் மகி்்சியாக 
வா்்தா். 
 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, பறைவெயாலிகுட் பளபள்ு் 

இுேவ அ்தடாக். இ்ேக நீ உனு த்பிகுட் ேச்்ு உனு 

ூதாைதய்கு்ு் ேதவ்கு்ு் நீ்்கட் ெசு்த ேவ்ு். 

ஓ! ூமியி் ஆ்சியாளா {ுதி்ிரா}, ஓ! பாரதுல்தி் 

ெகாு்ேத, அைத அைட்த பிறு, சிகதாஷ்ைத் க்ு, 

ைஸ்தவ வன்ைத அைட்ு, எ்ண்ற சிு 

ெசய்ைகயாுகைள் காண ேவ்ு். ஓ! ெபு் ம்னா, ஓ! 

பாரதுல்தி் ெகாு்ேத, அைன்ு ுனிதமான தடாக்களி் 

நீைரு் ெதா்ு ெத்வமான ்தாுவி் (சிவ்) பாட்கைள் 
{ம்திர்கைள்} பாி அைன்ு் காிய்களிு் ெவ்றிைய் 
ச்தி்க ேவ்ு். ஓ! மனித்களி் மிகு் ுகழ்த்கவேன 
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{ுதி்ிரா}, ஏென்றா், இு ுவாபர ம்ு் திேரதா ுக்தி் 

ச்தி்கால் ஆு். ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, இு ஒு 

மனிதனி் அைன்ு் பாவ்கைளு் அழி்ு் வ்லைம ெப்ற 

காலமாு். 

 

 இ்த இட் ஒு மனிதனி் அைன்ு் பாவ்கைளு் 

அழி்ு் வ்லைம ெப்றிு்பதா், இ்ேக நீ நீராட ேவ்ு். 

ப்பு்த்ப்ட மன்க் ெகா்ட மனித்க் வாு் ஆ│்சிக 

மைலு் இ்ேக தா் இு்கிறு. அைன்ு் கால்களி் 

கனிகு் இ்ேக எ்லா் கால்களிு் வள்கிறு. ஓைடக் 

இ்ேக எ்ேபாு் ஓி்ெகா்ிு்கி்றன. ேதவ்கு்ு் து்த 
அ்ுதமான இட் இு. ேதவ்களா் நிுவ்ப்ட பல 

உுவ்களிலான ுனித க்ுைவகு் இு்கி்றன. ஓ! 

ுதி்ிரா, இுேவ ச்திரு்ு் ெசா்தமான நீராு் இட். 

இைத் ு்றி, இ்த் கானகவாசிகளான தவசிகு், 

வாலகி்ய்கு், கா்ைற ம்ுேம உ்ு் பாவக்கு் 

எ்ேபாு் இு்கி்றன். இைவேய ூ்ு சிகர்கு், ூ்ு 

நீேராைடகு் ஆு். நீ அவ்ைற ஒ்ெவா்றாக வல் வரலா். 

பிறு உனு வசதி்ேக்ப நீராட ேவ்ு். 

 

 ஓ! ம்னா, மனித்கைள ஆ்சி ெச்த ச்துு், ுனகு், 

நரநாராயண│கு் நி்தியமான புதிகைள இ்கிு்ுதா் 

அைட்தன். இ்ேக இ்த வலிைமமி்க் தவசிகுட் 

ேதவ்கு் ூதாைதய்கு் இு்கி்றன். இ்த ஆ│்சிக 

மைலயி் அவ்க் அைனவு் தவமிு்கி்றன். ஓ! ுதி்ிரா, 
அவ்கு்ு நீ பைடய் ெச்ய ேவ்ு். ஓ! மனித்கைள் 
பாுகா்பவேன, இ்ேக தா் அவ்கு், தவசிகு், பாலி் 

சைம்க்ப்ட ேசாைற {அிசிைய} உ்கிறா்க். வ்றாத ஊ்ு் 
ெகா்ட யுைன இ்ேகதா் இு்கிறு. ஓ! பா்ுவி் மகேன, 

கிு்ண│ {வியாச│} இ்ேகதா் தனு தவவா்ைவ 

ேம்ெகா்டா். ஓ! எதிிகளி் சடல்கைள இு்ு் ெச்பவேன, 

இர்ைட் த்பிகு் {நுலு் சகாேதவு்}, பமீேசனு், 

கிு்ைணு் {திெரௗபதிு்}, ேமு் நா்க் அைனவு் 

உ்ுட் இ்த இட்தி்ு் ெச்ேவா். 
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 ஓ! மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிரா}, இு இ்திரு்ு் 
ெசா்தமான ுனித ஊ்றாு். ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, பைட்திு் 

ேதவு் {தாதாு்}, தவி│்திு் ேதவு் {விதாதாு்}, 

வுணு் ேம்ேநா்கி எு்ு, ெபாுைமைய் கைட்பிி்ு, 

உய்்த ந்பி்ைகைய் ெகா்ு இ்ேக வசி்கலாயின். இ்த் 
சிற்த ம்ு் அுூலமான மைல, அ்ு், ேந்ைமயான 

மனநிைலு் ெகா்ட மனித்கு்ு் து்ததாக இு்கிறு. ஓ 

ம்னா {ுதி்ிரா}, ச்திமி்க் தவசிகு் த்க் 

அற்சட்ுகைள் ெச்ய அி்கி வ்ு ெச்ு் இுேவ கு் 

பாவ்கைள அழி்கவ்ல ுனிதமான யுைனயாு். ஓ! 

ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, ெபு் வி் பைட்த 

மா்தாதாு், அ்ுதமான பிுகைள் ெகாு்கவ்லவு் 

சகாேதவனி் மகுமான ேசாமகு் இ்ேகதா் ேதவ்கு்காக 
ேவ்வி் சட்ுகைள் ெச்தன்.  
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ுவனா்வனி் மக் மா்தாதா  
38- வனப│வ் புதி 126 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ுவனா்வ் நா்ைட் ுற்ு கானக்தி் தவமிு்பு; தாக 

மிுதியா் அ│்சைன ெச்ய்ப்ட நீைர் புுவு; அ்நீr் 

த்ைமயா் ுவனா்வ் தனு உடலிேலேய மா்தாதாைவ் ெபுவு; 

மா்தாதாவி் ெபய│்காரண்; மா்தாதா ெச்த சாதைனக்... 

 

 ுதி்ிர் {ேலாமசrட்} 

ெசா்னா், "ஓ ெபு் 

அ்தணேர, ுவனா்வனி் 

மகு், ஏகாதிபதிகளி் 

சிற்தவு், ூுலக்களாு் 

ெகா்டாட்புபவுமான 

ம்ன்களி் ுலி ேபா்ற 

மா்தாதா எ்பி் பிற்தா்? 

அளவ்ற கா்தி ெகா்ட அவ் 

{மா்தாதா}, ெபு் ஆ்மா 
ெகா்ட {மஹா்மாவான} 

வி்ுு்ு ூுலக்கு் 

கீ்்பி்திு்பு ேபால, தனு ச்தி்ு் கீ்்பி்திு்ு்பி 

எ்பி வச்பு்தினா். அ்த அறிுு்புைடய ஏகாதிபதியி் 

வா்ைவு், அவ் {மா்தாதா} ெச்த சாதைனகைளு் நா் 

அறிய விு்ுகிேற். ச்பவ்கைள விபி்ு் கைலயி் நீ் 
சிற்திு்பதா், இ்திரனி் கா்திைய் பழி்ு் வைகயி் 

இு்த அவு்ு மா்தாதா எ்ற ெபய் எ்பி் ேதா்றியு 

எ்பைது், ஒ்ப்ற ச்திுட் அவ் {மா்தாதா} எ்பி் 
பிற்தா் எ்பைது் உ்மிட் ேக்க விு்ுகிேற்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, ெபு் ஆ்மா ெகா்ட {மகா்மாவான} அ்த 
ஏகாதிபதி மா்தாதா எ்ற ெபயரா் உலக் ுுவு் ஏ் 

ெகா்டாட்ப்டா் எ்பைத் கவன்ுட் ேக். ூமியி் 
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ஆ்சியாளனான ுவனா்வ் இஷவாு ுல்தி் உதி்தா். 

அ்த் ூமியி் பாுகாவல் மிக்சிற்த பிுகு்காக 
அறிய்ப்ட எ்ண்ற ேவ்விகைள் ெச்தா். அற் சா்்த 
மனித்களி் மிகு் அ்ுதமான அவ் ஆயிர் ுதிைர 
ேவ்விகைள் ெச்தா். ேமு் அவ் உய்்த வைகயிலான பல 

ேவ்விகைள அபிமிதமான பிுகுட் ெச்தா். ஆனா் அ்த் 
தவசியான ம்னு்ு {ுவனா்வு்ு} ஒு மக் இ்ைல. 

ெபு் ஆ்மாு், கு் ேநா்ுகு் ெகா்ட அவ், 

அைம்ச்களிட் நா்ைட ஒ்பைட்ுவி்ு, ெதாட்்ு 

கானக்தி் வசி்க ஆர்பி்தா். ப்ப்ட ஆ்மாக் ெகா்ட 

அவ் {ம்ன் ுவனா்}, ுனிதமான ி்ுகளி் ெசா்ல்ப்ட 

உபேதச்தி்பி அ்்பணி்ுட் நட்ு வ்தா். 

 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, ஒு கால்தி் அ்த மனித்களி் 

பாுகாவல் {ுவனா்வ்} உ்ணா ேநா்ு இு்தா். அவ் 

பசியா் மிகு் ு்ப்ப்டா். அவனு அ்தர்க ஆ்மா ூட் 
தாக்தா் வற்டதாக் ேதா்றியு. (அ்த நிைலயி்) அவ் 

{ுவனா்} பிுுவி் ஆசிரம்ு்ு் ுைழ்தா். ஓ! 

ம்ன்கு்ு ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்த இரவி்தா், பிுு 

ுல்தி் மகி்்சியான அ்த் ெபு் தவசி, ெசௗதிு்னி்ு 

{ெசௗதிு்னியி் மக் ுவனா்வு்ு} ஒு மக் பிற்ு் 

ேநா்கி் ஒு அற்சட்ைக நட்தியிு்தா│. ஓ ம்ன்களி் 

ம்னா {ுதி்ிரா}, {அ்சட்கி்} ுனித் பாட்கைள 

{ம்திர்கைள} ஒ்ுவி்ு {பாராயண் ெச்ு} 

ுனித்பு்த்ப்ட நீைர் ெகா்ு நிர்ப்ப்ட ஒு ெபிய 

ுுைவ அ்த இட்தி் இு்து. ெசௗதிு்னியி் 

{ுவனா்வனி்} மைனவி அ்நீைர் புகினா், ேதவைன் 

ேபா்ற ஒு மக் பிற்க்ூிய த்ைம ெகா்டதாக அு 

இு்து. அ்த வலிைமமி்க் தவசிக் அ்ுுைவைய ஒு 

படீ்தி் ேம் ைவ்ுவி்ு, இரு விழி்திு்த கைள்பா் 

உற்க் ெச்ுவி்டன். 
 

 ெபு் தாக்தா் அவதிு்ு ேம்வாு் வற்ிு்த 
ெசௗதிு்னி {ுவனா்வ்} அவ்கைள் கட்ு ெச்றா். 

அ்ம்னு்ு் ுி்பத்ு நீ் மிக் ேதைவயாக இு்து. 
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அவ் அ்த ஆசிரம்தி்ு் ுைழ்ு நீைர யாசி்தா். அவ் 

மிகு் கைள்திு்ததா், வற்ட ெதா்ைடயி் இு்ு 

தள்்த ுருட் ேக்டா். அ்ுர் பலவனீமான பறைவயி் 

வுவ்ற ஒலி ேபால இு்து. அவனு ுர் யாுைடய 

காுகைளு் ெச்றைடயவி்ைல. பிறு அ்ம்ன் நீ் நிைற்த 
ுுைவைய் க்டா். அவ் விைரவாக அதனிட் ஓி, நீைர் 
புகி ுுைவைய் கீேழ ைவ்தா். அ்ம்ன் {ுவனா்வ்} 

ெபு்த தாக்தி் இு்ததா், ுளி்்த அ்நீ் உடனியாக அ்த 
அறிுு்புிைய ஏகாதிபதியி் {ுவனா்வனி்} தாக்ைத் 
தணி்து. 

 

 பிறு அ்த் தவசிகு், ுறைவ ெச்வமாக் 
ெகா்டவு் உறக்திலிு்ு எு்தன். அைனவு் 

ுுைவயி் இு்த நீ் இ்ைல எ்பைத் க்டன். அத்ேபி் 

அவ்க் அைனவு் ூி ஒுவு்ெகாுவ், யா் இைத் 
ெச்திு்க்ூு் எ்ு வினவின். பிறு ுவனா்வ் தனு 

ெசயைல உ்ைமயாக ஒ்ு்ெகா்டா். பிறு பிுுவி் 

மrயாைத்ுrய மக் {சியவனரா? rசகீரா ெதrயவி்ைல}, "இு 

சியி்ைல. ுதிரான மைறுண் Occul t{  Vi rt ue} உ்ெசு்த்ப்ட 

நீ் அு. கு் தவ்ைத ேம்ெகா்ு, எனு அற்ெசய்களி் 

த்ைமகைளெய்லா், உன்ு ஒு மக் பிற்க ேவ்ி 

அ்நீி் உ்ெசு்தியிு்ேத். ஓ! உட்வலிைமு் பரா்கிரு் 

ெகா்ட தவசியான ம்னா {ுவனா்வா}, இதனா் உன்ு் 
பல்திு் பரா்கிரம்திு் மிு்தவு், இ்திரைனேய 

மரணேதவ் வசி்பிட்தி்ு அு்ு் வரீ் ெகா்டவுமான 

ஒு மக் தவ்ச்தியி் வ்லைமயா் பிற்திு்பா். 

 

 ஓ! ம்னா {ுவனா்வா}, இ்வைகயிேலேய இ்நீ் 
எ்னா் தயாி்க்ப்டு. ஓ! ம்னா, இ்நீைர் புகியதா், நீ 
ு்ு் தகாத ஒ்ைற் ெச்திு்கிறா். ஆனா் நட்த 
விப்திலிு்ு மீ்வு இ்ேபாு இயலாு. நீ ெச்த ெசய் 

நி்சயமாக விதியி் ெசயலாக் தா் இு்க ேவ்ு். ஓ! ெபு் 

ம்னா {ுவனா்வா}, எனு தவ உைழ்பி் அற்தாு், 

ஒ்ுவி்க்ப்ட {பாராயண் ெச்ய்ப்ட} ுனிதமான 

பாட்களாு் {ம்திர்களாு்} நிைற்த அ்நீைர் 
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தாக்தா் நீ புகியதா், ேம்க்ட ுண்க் பைட்த ஒு 

மகைன உனு ெசா்த உடலி் இு்ேத ெபற ேவ்ு். 

உ்ைன் ேபா்ற வரீ் ெகா்டவு், இ்திரு்ு் 
சமமானவுமான ஒு மகைன நீ ெபுவா். இ்பி ஒு 

ுிேவ்ப்டதா், அ்ுதமான விைளு ெகா்ட ஒு 

ேவ்விைய நா்க் உன்காக் ெச்கிேறா். அத்காரணமாக் 
பிரசவ வலிேயா அ்லு எ்த் பிர்சைனேயா ஏ்படாு" எ்றா். 
 

 பிறு ூு வுட் கட்து், ூrயைன் ேபா்ற 

ஒளிெகா்ட ஒு மக் {மா்தாதா}, ெபு் ஆ்மா் ெகா்ட 

அ்ம்னனி் {ுவனா்வனி்} இடுுற்ைத் ுைள்ு் 

ெகா்ு ெவளிேய வ்தா். அ்த மக் ெபு் பல்ைத் 
ெகா்ிு்தா். ுவனா்வ் இற்காது ஆ்சியமாக 
இு்து. பிறு ெபு் பல்வா்்த இ்திர் அவைன 

{ுவனா்வனி் அ்த மகைன்} காண வ்தா். அ்ேபாு 

ேதவ்க் அ்த் ெபு் இ்திரனிட், "இ்த் பி்ைள எைத் 
ுி்பா்?" எ்ு விசாி்தன். அ்ேபாு இ்திர் தனு 

ு்டவிரைல அவ் {அ்ுழ்ைதயி்} வா்்ு் ெகாு்தா். 

பிறு அ்த இிைய் தா்ுபவ் {இ்திர்}, "அவ் எ்ைன் 
புுவா்" எ்றா். ஆகேவ ேதவேலாகவாசிக் அைனவு் ூி 

அ்த் பி்ைள்ு "எ்ைன் புுவா்" எ்ற ெபாு் 

ெகா்ட "மா்தாதா" எ்ற ெபயைர் ூ்ின│. 
 

 பிறு, ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா} இ்திர் நீ்ிய 

ு்ுவிரைல் ுைவ்த அ்பி்ைள, ெபு் பல்ைத அைட்ு, 

பதிூ்ு ுழ் உயர்தி்ு வள்்தா். ஓ! ெபு் ம்னா 
{ுதி்ிரா}, ுனிதமான ஆுத அறிவியுட் ூிய அைன்ு 

ுனிதமான க்விையு் ஆதி்க் நிைற்த அ்பி்ைள 

அைட்தா். இைவ அைன்ைது் {அைன்ு ஞான்ைது்} 

அவ் {மா்தாதா} தனு எ்ண்ச்தியி் ுைண இ்லாமேலேய 

அைட்தா். ஓ! பாரத் ுல்தி் ெகாு்ேத {ுதி்ிரா}, 
ஆஜகவ் எ்ற வி்ு், மு்ுகளாலான {வில்கி் ெகா்ு} 

எ்ணிலட்கா கைணகு், பிள்க ுியாத கவசு் 

உடேன, அ்த நாேள அவைன வ்தைட்தன. இ்திரனா் அவ் 

அியைணயி் அம்்த்ப்ு, ூ்ு உலக்ைது் ேந்ைமயான 
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வழியி் ூ்ு காலிகளா் அைட்த வி்ுைவ் ேபால 

ெவ்றி் ெகா்டா். அ்த் ெபு் பல் வா்்த ம்னனி் 

{மா்தாதாவி்} ேத்்ச்கர் எ்த வழியி் ெச்றாு் அு 

(உலக் ுுவு்) து்குியாததாக இு்து. ர்தின்க் 

அைன்ு் தானாகேவ அ்த் தவ்த்ைம வா்்த ம்னனிட் 

வ்தன. 

 

 ஓ! ூமியி் தைலவா {ுதி்ிரா}, ூமி ேம் இு்ு் 

பாைத அ்த ம்னு்ு் ெசா்தமானேத. இு ெச்வ் 

நிைற்ததாக இு்கிறு. அவ் பல வைக்ப்ட எ்ணிலட்கா 
ேவ்விகைள் ெச்ு, அபிமிதமான ெகாைடகைள் 
ுேராகித்கு்ு் ெகாு்தா். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, ெபு் 

ச்திு், அளவ்ற கா்திு் ெகா்ட அவ், ுனித் 
ுவிய்கைள Sacred{  pi l es} அைம்ு, ப்தி நிைற்த அ்ுதமான 

சாதைனகைள் ெச்ு, இ்திரனி் அுகி் அமு் நிைலைய 

அைட்தா். ஓ! ெபு் ம்னா {ுதி்ிரா}, அைச்க ுியாத 
ப்தியா் க்டைளகைளயி்ு, அத் அற்தி் த்ைமயா் 

ம்ுேம கட், ர்தின்களி் ேதா்ுவா் ம்ு் அைன்ு 

நகர்குட் ூிய ூமிைய ெவ்றா். அவனா் 

உ்டா்க்ப்ட ேவ்வி்கள்க் ூமிெய்ு் எ்லா்ுற்திு் 

இு்கி்றன. {அவனு ேவ்வி ேமைடகளா்} மைற்க்படாத 
இட் எுு் இ்ைல. 

 

 ஓ! ெபு் ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்த் ெபு் பல் வா்்த 
ஏகாதிபதி {மா்தாதா}, அ்தண│கு்ு் ப்தாயிர் ப்ம்க் 

{ப்ுல்ச் ேகாி [1000000,00,00,000} எ்ணி்ைகயிலான} 

பு்கைள் ெகாு்தா் எ்ு ெசா்ல்புகிறு. ெதாட்்ு 

பனிெர்ு வுட்கு்ு {மைழயி்லாம்} 

ப்சேம்ப்டேபாு, அ்த் ெபு்பல்வா்்த ம்ன் 

{மா்தாதா} இிைய் {வ்ர்ைத்} தா்ுபவனான இ்திரைன் 
கவனி்காம் {ல்சிய் ெச்யாம்}, அவ் {இ்திர்} பா்்ு் 
ெகா்ிு்ு்ேபாேத பயி் ெசழி்க மைழ ெபாழிய ஏ்பாு 

ெச்தா். ெபு் க்ஜைன ெச்ு ெகா்ிு்த, ச்திர வ்ச்தி் 

ேதா்றிய மகிைமு்ள கா்தார ம்ன், அவனு 

{மா்தாதாவி்} அ்ுகளா் அி்ு் ெகா்ல்ப்டா். ஓ! 
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ம்னா {ுதி்ிரா}, ப்பு்த்ப்ட ஆ்மா ெகா்ட அவனா் 

நா்வைக ம்கு் கா்க்ப்டன். ெபு் ச்தி ெகா்ட அவனு 

தவ் ம்ு் ேந்ைமயான வா்வி் அற்தா் உலக் எ்த் 
தீ்ு் இ்லாம் பா்்ு் ெகா்ள்ப்டு, இ்த இட்தி் தா் 

ூியைன் ேபா்ற அவ் {மா்தாதா}, ேதவ்கு்ு ேவ்வி 
ெச்தா். இைத் பா்! இேதா இு்கிறு! ுு்களி் கள்தி்ு 

ம்தியி் இு்ு் இ்த் பாைதேய அைன்திு் ுனித் 

வா்்து. ஓ ூமியி் ுுேவ {ுதி்ிரா}, உ்னா் ேகார்ப்ட 

பி நா் மா்தாதாவி் ெபு் வா்ைவு், அவ் பிற்த 
ுைறையு், இய்ு்ுமி்க வைகயிலான அவனு பிற்ைபு் 

உைர்ேத்" எ்றா் {ேலாமச்}. 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} 

ெசா்னா், "ஓ பாரத் ுல்தி் ெகாு்ேத 
{ஜனேமஜயா}, ச்திமி்க் தவசியான 

ேலாமசரா் இ்பி் ெசா்ல்ப்ட ு்தியி் 

மக் {ுதி்ிர்}, ேசாமக் ுறி்த ுதிய 

ேக்விகைள் ேக்டா்"  
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ேசாமகு்! ஜ்ுு்! - வனப│வ் புதி 127 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேசாமக் மகனி்லாதிு்பு; தனு ுதி│்த வயதி் ஒு மகைன் 

ெப்ெறு்பு; ேசாமக் தனு ுேராகிதrட் ூு மக்க் பிற்க வழி 
ேக்பு; ம்ன் ேவ்வியி் தனு ஒேர மகைன பலி ெகாு்தா் ூு 

பி்ைளக் பிற்பா│க் எ்ு ுு்ப் ுேராகித│ ெசா்வு... 

 

 

 ுதி்ிர் {ேலாமசrட்} 

ேக்டா், "ஓ உைர்பவ்களி் 

சிற்தவேர {ேலாமசேர}! 
ம்ன் ேசாமக் 

ெகா்ிு்த ச்தி ம்ு் 

பல்தி் எ்ைல எு? அவனு 

ெசய்கைள் ுறி்ு், 

அவனு ச்தி ுறி்ு் 

உ்ளபிேய அறிய 

விு்ுகிேற்" 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ ுதி்ிரா! 
ேசாமக் எ்ற ெபயி் ஒு அற்சா்்த ம்ன் இு்தா். ஓ! 

ம்னா, அவு்ு, கணவு்ு் சியான ெபாு்தமான ூு 

{100} மைனவிய் இு்தன். அவ் {ேசாமக்} ெபு் அ்கைற 

எு்ு் ெகா்ு், அவ்களி் ஒு மகைன் ெபற 

ுியவி்ைல. நீ்ட கால் கட்ு் அவ் மகன்றவனாகேவ 

ெதாட்்தா். ஒு சமய், அவ் ுதி்்த வயதைட்த பிறு் 

ஒு மகைன் ெபற அைன்ு வைகயிு் ுய்ு 

ெகா்ிு்தா். அ்ேபாு அ்த ூு மைனவியி் 

ஒு்தியிட், ஜ்ு எ்ற ெபய│ ெகா்ட மக் பிற்தா். 

அைன்ு அ்ைனயு் அவைன் ு்றி அம்்ு ெகா்வு், 

அவைன {ஜ்ுைவ} மகிழ்ெச்ு் ெபாு்கைள அைனவு் 

ெகாு்பு் வழ்க். 
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 ஒு நா் அ்த் பி்ைளயி் இைடயி் ஒு எு்ு கி்க 
ேந்்து. அ்த் பி்ைளு் வலியா் ச்தமாக் கதறினா். 

உடேன அ்தா்மா்க், பி்ைள எு்பா் கி்க்ப்டைத் 
க்ு மிகு் ு்ு்றா்க். ேமு் அவ்க் அவைன் ூ்்ு 

ெகா்ு மிகு் அுதா்க். இதனா் அ்ேக ஆரவாரெவாலி 
எு்து. திீெரன அ்வலியி் கதற், ுு்ப் ுேராகித் 
அுகிு்க அைம்ச்கு்ு ம்தியி் அம்்திு்த ூமியி் 

ஆ்சியாளைன {ேசாமகைன} (அவனி் காுகைள) அைட்து. 

பிறு அ்ம்ன் {ேசாமக்} அு எ்னெவ்ற தகவைல் 
ேக்டு்பினா். அரச ுதிபாி {ெபாுவாக வாயி்கா்ேபா்}, 

அு அவனு மகைன் ுறி்த காிய் எ்ு விள்கினா். 

ேசாமக் தனு அைம்ச்குட் எு்ு, ெப்க் இு்த 
அ்த்ுர்தி்ு விைர்தா். ஓ! எதிிகைள அட்ுபவேன 

{ுதி்ிரா}, அ்ேக வ்து், அவ் {ேசாமக்} தனு மகு்ு 

ஆுத் ூறினா். இ்பி் ெச்த பிறு, ெப்களி் 

அ்த்ுர்ைதவி்ு ெவளிேய வ்த ம்ன், தனு ுு்ப் 
ுேராகித் ம்ு் அைம்ச்குட் அம்்தா். 

 

 ேசாமக் {ுு்ப் ுேராகிதrட்}, "ஒேர மகைன் 
ெகா்ிு்பு இகழ்த்கு! இத்ு நா் மகன்றவனாகேவ 

இு்திு்கலா். அைன்ு உயிின்கு் ேநா்வா்்பு் 

சா்திய் இு்பைத் குதினா் ஒேர பி்ைள ெகா்ிு்பு 

ெதா்ைலேய. ஓ! அ்தணேர, ஓ! எனு தைலவா! நா் பல 

பி்ைளக் ெபற ேவ்ு் எ்ற ேநா்க்தி் தா் இ்த ூு 

மைனவியைரு் நா் மண்ேத். அுு் அவ்கைள் 
ேசாதி்தறி்ு, என்ு அவ்க் துதியானவ்களாக இு்பா்க் 

எ்றறி்த பிறேக மண்ேத். ஆனா் அவ்கு்ு் 
பி்ைளகளி்ைல. அைன்ு வைகயிு் ுய்ு, ெபு் 

ுய்சி்ு் பி்ன் அவ்க் ஜ்ு எ்ற ஒு மகைன் 
ெப்றா்க். இைதவிட் ெபிதாக் ு்க் தர்ூியு எு? ஓ! 

இு பிற்பாள்க் சாதியி் {அ்தண்களி்} மிக அ்ுதமானவேர! 
நா் வயதா் வள்்ு ூ்பைட்ுவி்ேட். எனு 

மைனவியு் அ்பிேய. இு்பிு் இ்த ஒேர மக்தா் 

அவ│களி் நாசியி் ூ்சாக இு்கிறா். அவ் என்ு் 

அ்பிேய இு்கிறா். ஒுவ் ூு மக்கைள் ெபற்ூிய 
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ஏதாவு சட்ு இு்கிறதா? (அ்பி ஒ்ு இு்தா்), அு 

சிறியதா அ்லு ெபியதா எ்ு், ெச்வத்ு எளிதானதா 
அ்லு குைமயானதா எ்ு் ெசா்ு்" எ்ு ேக்டா். 

 

 ுு்ப் ுேராகித│ {ம்ன் ேசாமகனிட்}, "ஒு மனித் 

ூு மக்க் ெபற்ூிய ஒு அற்சட்ு இு்கிறு. ஓ! 

ேசாமகா, உ்னா் அைத் ெச்ய ுிு் எ்றா், நா் அைத 
உன்ு விபி்கிேற்" எ்றா். 
 

 ேசாமக், "அு ந்ைமேயா அ்லு தீைமேயா, ூு 

மக்கைள் பிற்க ைவ்க்ூிய அ்சட்ு ஏ்கனேவ 

ுி்ததாக எு்ு் ெகா்ு். அுள்ப்ட நீ் அைத என்ு 

விள்ுவேத து்" எ்றா். 

 

 அத்ு அ்த் ுு்ப் ுேராகித், "ஓ! ம்னா {ேசாமகா}, 
நா் ஒு ேவ்விைய் ெச்ய அுமதி. அதி் நீ உனு மகனான 

ஜ்ுைவ் தியாக் ெச்ய ேவ்ு். பிறு, ுைற்த 
நா்களிேலேய உன்ு அழகான ூு மக்க் பிற்பா்க். 

ஜ்ுவி் ெகாு்ு ேதவ்கு்ு் பைடயலாக 
ெநு்பிலட்பு்ேபாு, அ்த் தா்மா் அதி் வு் ுைகைய 

ுக்்ு பா்்க ேவ்ு். அு வரீு் பலு் மி்க் பல 

மக்கைள அவ்கு்ு் ெகாு்ு். ஜ்ு, மீ்ு் அேத 

தாயினிட்தி் உன்ேக மகனாக் பிற்பா். அவனு ுுகி், 

த்க்தாலான ஒு ுறி {ம்ச்} ேதா்ு்" எ்றா். 
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யமைன் ச்தி்த ேசாமக்! - வனப│வ் புதி 128 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேவ்வி நட்ேதுவு; ஜ்ு ெகா்ல்புவு; தா்மா│கு்ு ூு 

மக்க் பிற்பு; ஜ்ுேவ மீ்ு் ூ்த மகனாக் பிற்பு; 

ேசாமகு் ுேராகிது் இற்பு; ுேராகித│ நரக்தி் 

அவி்க்புவைத் ேசாமக் கா்பு; ுேராகிதுட் ேச│்ு 

ேசாமகு் நரகவாச் ெப்ு பிறு அு் உலைக அைட்து... 

 

 

 ேசாமக் {ுு்ப ுேராகிதrட்} 

ெசா்னா், "ஓ அ்தணேர! எு 

நட்த்பட ேவ்ுேமா அைத, அத் 

அவசிய்தி்ேக்ப ு்லியமாக் 
ெச்ு். நா் பல மக்கைள் ெபற 

விு்ுவதா், நீ ெசா்ும 

அைன்ைது் நா் ெச்ேவ்" 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "பிறு ேவ்விைய நட்திய 

அ்த் ுேராகித், ஜ்ுைவ பலி்காணி்ைகயா்கினா். இர்க் 

ெகா்ட அ்த் தா்மா்க் அ்த மகைன வு்க்டாயமாக் 
பறி்ு எு்ு் ெச்ற். பிறு அவ்க், "ஐேயா, நா்க் 

ெக்ேடா்" எ்றன். அவ்க் ு்ப்தி் சி்திரவைதயா் 

பாதி்க்ப்ு, ஜ்ுவி் வல்கர்ைத் ப்றி் பிதாபகரமான 

ுைறயி் அுதன். ஆனா் ேவ்விைய நட்திய ுேராகிதேரா, 
அ்த் பி்ைளைய வல்கர்தா் ப்றி இு்தா். ெப் அ்றி் 

பறைவகைள் ேபால அவ்க் ுயர்தா் கதறின். ஆனா் அ்த் 

ுேராகித│ அவ│களு மகைன இு்ு, அவைன் ெகா்ு, 

அவனு ெகாு்ைப சrயான ுைறயி் எr்தா│. ஓ! ுு 

ுல்தி் இ்பேம {ுதி்ிரா}, அ்ெகாு்ு் பைடயலா்க்ப்ட 

ேபாு, ுயர்தி் இு்த அ்தா்மா், அத் மண்ைத 
ுக்்தபிேய, திீெரன் தைரயி் (மய்கி) விு்தன். 
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 ஓ! மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிரா}, பிறு அ்த அழகிய 

ம்ைகய் அைனவு் குு்றன். ஓ! பாரதுல்தி் ெகாு்ேத! 
{ுதி்ிரா}, ப்ு மாத் கட்து் ேசாமகு்ு அ்த 

ம்ைகய│க் ூல் ூு மக்க் பிற்தன│. ஓ ூமியி் 

ஏகாதிபதிேய {ுதி்ிரா}, ஜ்ு, ு்ுேபாலேவ, த் 

தாயிட்திேலேய ேசாமகனி் ூ்த பி்ைளயாக் பிற்தா். அ்த 
ம்ைகயு்ு அவ் {ஜ்ு} அ்பி்கினியவனாக இு்து ேபால 

அவ்களு ெசா்த பி்ைளகு் இு்கவி்ைல. அவனு 

ுுகி் த்க்ுறிு் {ம்ச்} இு்து. அவ் அ்த ூு 

மக்கைள் கா்ிு் ேம்ைமத்கியவனாக இு்தா். 

 

 பிறு ஒு ுறி்பி்ட கால்தி் ேசாமகனி் ுு்ப் 
ுேராகித் தனு உயிைர வி்டா். ேசாமகு் அ்வாேற தனு 

உயிைர வி்டா். இ்ேபாு அவ் {ேசாமக்}, தனு ுேராகித் 
ெகாுராமன நரக்தி் அைட்க்ப்ிு்பைத் க்டா். அவ் 

{ேசாமக்} அவிட் {ுேராகிதிட்}, "ஓ! அ்தணேர! நீ் ஏ் இ்த 
நரக்தி் அைடப்ு் கிட்கிறீ் !" எ்ு ேக்டா். ெநு்பி் 

ெவ்ு ெகா்ிு்த அ்த் ுு்ப் ுேராகித│ அவனிட் 

{ேசாமகனிட்}, "உனு ேவ்விைய நா் நட்தியத் விைளு 

இு" எ்றா│. ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, இைத் ேக்ட தவசியான 

அ்ம்ன் {ேசாமக்}, இற்தவ்களி் ஆ்மாைவ் த்ி்ு் 

ேதவனிட் {யமனிட்}, "நா் இத்ு் ுைழேவ். எனு 

ேவ்விைய நட்திய ுேராகிதைர விுவி; இ்த மrயாைத்ுrய 

மனித│ எ் காரணமாகேவ இ்நரக ெநு்பி் ேவக 

ைவ்க்புகிறா│" எ்றா். 

 

 அத்ு் த│மராஜ் {யம்} {ம்ன் ேசாமகனிட்}, 

"ஒுவ் இ்ெனாுவ் ெசய்கு்காக மகிழேவா ு்ப்படேவா 
ுியாு. ஓ! ேபுபவ்களி் சிற்தவேன {ேசாமகா}! நீ காு் 

இைவ யாு் உனு ெசய்களி் கனிகளாு்", எ்றா். 

 

 ேசாமக் {யமனிட்}, "இ்ேக இு்ு் இ்த அ்தண் 
இ்லாம் நா் அுுலு ெச்ல விு்பவி்ைல. ெசா்்கேமா, 
நரகேமா நா் இ்மனிதி் ுைணுடேன இு்ு விுகிேற். ஓ 

த்மராஜா {யமா}, எனு ெசய் அவு்ு ஒ்துதா். அ்ெசய் 
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ந்ைமேயா தீைமேயா, அத் கனி எ்க் இுவு்ு் 

சமமாகேவ இு்க ேவ்ு்" எ்றா். 

 

 த்மராஜ் {யம்}, "ஓ! ம்னா {ேசாமகா}! இுேவ உனு 

விு்பெம்றா், அ்ெசயு்கான கனிைய அவ் ெபு் கால் 

வைர ுைவ. அத் பிறு நீ அுுலு ெச்லலா்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "அ்த் தாமைர இத் ேபா்ற 

க்கைள் ெகா்ட ம்ன் {ேசாமக்}, பி்ுைர்க்ப்டபிேய 

அைன்ைது் சியாக் ெச்தா். அவரு பாவ்க் ெதாைல்த 
பிறு, அவ் தனு ுேராகிதுட் விுவி்க்ப்டா். ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, ுேராகிதிட் அ்ு ெகா்ட அவ் 

ந்விைனயினா் கிைட்த அு் உலைகு், ம்ு் 

அைன்ைது் ுேராகிதரான அ்த அ்தணுடேனேய அைட்தா். 

நமு க்ெணதிேர இு்ு் இ்த ஆசிரம் அவுைடயேத 

{ேசாமகுைடயேத}. இ்ேக ுலனட்க்ுட் ஆு இருக் 

த்ு் மனித் அுள்ப்ட உலக்கைள அைடகிறா். ஓ! 

ம்ன்கு்ு ம்னா {ுதி்ிரா}, ஓ! ுு ுல்தி் தைலவா! 
உ்சாக்ைத விு்ு, த்னடக்ுட், நா் ஆு இருகைள் 
கழி்க ேவ்ு். நீ அத்ு் தயாராு" எ்றா் {ேலாமச்}.  
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ுதிைர ேவ்வி ெச்த பரத்! - வனப│வ் புதி 129 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேவ்விக், த│ீ்த்க், ேவ்விக் ெச்த ம்ன│க் அவ│க் 

ச்ப்த்ப்ட இட்க் எ்ு ுதி்ிரு்ு ேலாசம│ ெசா்னைவ... 

 

 

ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ 

ம்னா! பழ்கால்தி் உயிின்களி் 

தைலவேன {பிர்மேன} இ்ு இ்ீகிுத் 

{I sht i kr i t a} எ்ற ஆயிர் {1000} வுட 

ேவ்விைய் ெச்திு்கிறா். நாபாகுைடய 

மகனான அ்ப┄ஷு் யுைனயா்ு்ு 

அுகி் ேவ்விைய் ெச்திு்கிறா். 

அ்பி ேவ்விைய் ெச்ு ப்ு் ப்ம்க் 

{ஒு ப்ம் = ூு ேகாி {100,00,00,000} 

(த்க்காுகைள) ேவ்விைய் கவனி்த 
ுேராகித்கு்ு் ெகாு்ு, தனு 

ேவ்விகளாு் தவ்தாு் உய்்த ெவ்றிைய அைட்தா். 

 

 ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, நுஷனி் மகனான 

அளவிடுியா ச்தி ெகா்டவு், ுனித வா்ு 

வா்்தவுமான யயாதி ுு உலக்ைது் ஆ்சி ெச்ு 

ேவ்விக் ெச்து இ்த் புதியி்தா். அவ் {யயாதி} 
இ்திருட் ேபா்ி் ேபா்ு ேவ்விகைள இ்ேக ெச்தா். பல 

விதமான விவ்களிு்ள ேவ்வி ேமைடக் ூமிைய 

நிைற்பைது், யயாதியி் ப்தி நிைற்த ெசய்களி் 

தா்க்தி் ூல் உலக் எ்பி ூ்கியிு்கிறு எ்பைது் 

பா். இு ஓ் இைல ெகா்ட ஒு வ்னி மர். இு அ்ுதமான 

தடாக். 

 

 பருராமr் தடாக்கைளு், நாராயணனி் 

ஆசிரம்ைது் பா│. ஓ ூமியி் பாுகாவலா {ுதி்ிரா}, 
அளவ்ற ச்தி பைட்த rசகீr் மக், இ்த் பாைதயி் வழிேய 
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ெச்ு, ூமியி் இ்த் புதியி் மீு உலாவி, ேயாக் 
சட்ுகைள் பயிு் ெரௗ்பிய {Raupya} ஆ்ைறு் இேதா பா். 
ஓ! ுு ுல்தி் மகி்்சிேய {ுதி்ிரா}, உர்கைள் ேபா்ற 

காதணிகேளாு ூிய ஒு ெப் பிசாு (ஒு அ்தண் 
ெப்ணிட்) ூறியு் பர்பைரயாக வ்துமான கைதைய் 
ேக். (அவ் {அ்த் ெப் பிசாு}), "ுகா்தர்தி் தயிைர 
உ்ு, அ்ுத்தல்தி் வா்்ு, ூதலய்தி் நீராியதா், நீ 
உனு மக்குட் வா்வா். ஓ பாரத் ுல்தி் மிக 
ேந்ைமயானவேன {ுதி்ிரா}, இ்ேக ஒு இரைவ் கழி்த 
பிறு, இர்டாவு இரவி் நட்ு் ச்பவ்க் பக் ெபாுதி் 

நட்த ச்பவ்கு்ு ு்றிு் வி்தியாசமானைவயாக 
இு்ு். இ்றிரைவ நா் இேத இட்தி் கழி்ேபா். 

 

 ஓ! பாரத் ுல்தி் ெகாு்ேத {ுதி்ிரா}, இுேவ 

ுு்களி் ேபா்்கள வாயிலாு். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, இேத 
இட்தி்தா் நுஷனி் மகனான ஏகாதிபதி யயாதி ேவ்வி் 
சட்ுகைள் ெச்ு, அபிமிதமான ர்தின்கைள் ெகாைடயாக் 
ெகாு்தா். இ்திரு் அ்த் ுனிதமான சட்ுகளி் ூல் 

திு்தியைட்தா். இுபிலஷாவதரண் எ்ற ெபயr், 

யுைனயா்றி் கைரயி் இு்ு் அ்ுதமான ுனித நீரா்ு் 
புதியாு். ப்ப்ட மன் ெகா்ட மனித்க் இைத் 
ெசா்்க்தி்கான வாயி் எ்ு ெசா்கிறா்க். ஓ! மதி்பி்ுிய 

ஐயா {ுதி்ிரா}, சார்வத ம்ன் இ்ேக 
ேவ்வி்சட்ுகைள் ெச்த பிறு, ேவ்வி்க்ுகைள உரலாக் 
பய்பு்திய உய்்த வைகயிலான தவசிக் அ்த் ுனித் 
சட்கி் இுதியி் த்க் ுனித நீராடைல் ெச்தன். 
 

 ஓ! ஏகாதிபதி {ுதி்ிரா}, இ்ேக ம்ன் பரத் ேவ்வி் 
சட்ுகைள் ெச்தா். ுதிைர ேவ்விைய் ெச்ய, இ்ேக தா் 

அவ் ேவ்வி்புவான ுதிைரைய் ுத்திரமாக வி்டா். அ்த 
ஏகாதிபதி {பரத்} ுு உலக்தி் ஆ்சிையு் ேந்ைமயாக 
ெவ்றி் ெகா்டா். ஒு ுைற்ு் பலுைற குநிற் 

ெகா்ட ுதிைரைய வி்டா். ஓ மனித்களி் ுலிேய 

{ுதி்ிரா}, தவசிகளி் தைலவரான ச்வ│்தரா் 

பாுகா்க்ப்ட மு்த் இ்த இட்தி் தா் அ்ுதமான 
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ேவ்விகைள் ெச்ு ெவ்றியைட்தா். ஓ! ம்ன்களி் 

ஆ்சியாளேன {ுதி்ிரா}, இ்த இட்தி் நீராு் ஒுவ், 

அைன்ு உலக்கைளு் க்ு, தீய் ெசய்களி் இு்ு 

ு்த்பு்த் புவா். ஆைகயா், நீ இ்த இட்தி் நீராட 

ேவ்ு்" எ்றா் {ேலாமச்}. 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், 
"பா்ு மக்களி் மிகு் ேபா்ுது்ுியவ் 

{ுதி்ிர்} பிறு, தனு த்பிகுட் நீராினா். 

ச்திவா்்த தவசிக் வா்்ு் பாினா்க். பிறு 

அவ் {ுதி்ிர்} ேலாமசிட், "உ்ைமயி் 

பல் ெகா்டவேர {ேலாமசேர}, இ்த் ப்தி 
நிைற்த ெசயலி் அற்தா், நா் அைன்ு 

உலக்கைளு் கா்கிேற். இ்த இட்தி் 

இு்ு, நா் பா்ுவி் மக்களி் 

ுகழ்த்கவு், ெவ்ைள் ுதிைரயி் சவாி ெச்பவுமான 

அ│ஜுனைன் கா்கிேற்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ! ேதா்வலிைம மி்கவேன 

{ுதி்ிரா}, அு உ்ைமேய. உய்்த வைகயிலான தவசிகளா் 

இ்வாு அைன்ு உலக்கைள் காண ுிு். த்ைனேய 

ுு் ுகலிடமாக ந்பி இு்ு் மனித்களா் ெமா்்க்பு் 

ுனிதமான இ்த் சர்வதிைய் {சர்வதி நதிைய்} பா். ஓ! 

மனித்களி் மிகு் ுகழ்த்கவேன {ுதி்ிரா}, இ்ேக நீராிய 

பிறு, நீ அைன்ு் பாவ்களி் இு்ு் விுப்டவனாவா். ஓ! 

ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, இ்ேக தா் சார்வத 

ம்னு்காக, ெத்வகீ் தவசிகு், ூேலாக் தவசிகு், 

அரச்தவசிகு் ேவ்வி்சட்ுகைள் ெச்தன். இுேவ 

உயிின்களி் தைலவுைடய {பிர்முைடய} 

ேவ்வி்படீமாு். இு எ்லா்ுற்களிு் ஐ்ு ேயாஜைன 

ூர் ெகா்டதாு். ேவ்வி ெச்வைதேய பழ்கமாக் ெகா்ட 

ெபுைமமி்க் ுு்களி் கள் இுேவ" எ்றா் {ேலாமச்}. 
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மைற்ு ேதா்றிய சர்வதி நதி!  
43- வனப│வ் புதி 130 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

சர்வதி நதி, சமேசாேபச், பிரபாச், விபாச், கா்மீர், 

மானசசேராவர், வாதிக்ட், உ்ஜனக், ெகௗசவ், பிுுு்க், 

வித்த், ஜலா, உபஜலா நதிக், ஆகிவ்றி் ெபுைமகைள ேலாமச│ 
ுதி்ிரு்ு் ெசா்வு; உசநீர் கைதைய் ெசா்ல் ுவ்ுவு... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! பாரத் ுல்தி் 

மகேன! மனித்க் த்க் கைடசி ூ்ைச இ்ேக விு்ேபாு, 
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அவ்க் ெசா்்க்தி்ு் ெச்கி்றன். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}! 
ஆயிரமாயிர் மனித்க் இ்த இட்தி்ு இற்பத்காக 
வுகி்றன். தஷ் இ்ேக ேவ்வியி் ஈுப்ு் 
ெகா்ிு்தேபாு, அவனா் {தஷனா்}, "இ்த இட்தி் 

இற்ு் மனித│க் ெசா│்க்தி் ஒு இட்ைத ெவ்வா│க் 

{ெபுவா│க்}" எ்ற ஒு அு்வா்ு் ெசா்ல்ப்டு. நீ் 
நிைற்த, அழகான, ுனிதமான நதியான சர்வதி இ்ேகதா் 

இு்கிறு; ஓ! மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிரா}, இ்ேகதா் 

சர்வதி மைற்த விநசன் எ்ற இட் இு்கிறு. இ்ேகதா் 

நிஷாத│களி் நா்ு வாயி் இு்கிறு. அவ்க் மீு்ள 

ெவு்பா்தா் சர்வதி, நிஷாத்க் த்ைன் காணாதவாு 

ூமி்ு் ுைழ்தா். 

 

 சர்வதி மீ்ு் அவ்கு்ு் {நிஷாத்கு்ு} கா்சி 
த்த சமேசாேபச் எ்ற ுனிதமான இடு் இ்ுதா் இு்கிறு. 

இ்ேகதா் அவ் {சர்வதி} கடைல ேநா்கி ஓு் ுனிதமான 

நதிகுட் இைணகிறா். ஓ! எதிிகைள வ ீ் ்ுபவேன 

{ுதி்ிரா}, இ்ேகதா் ெபுுனிவரான அக்தியைர 
ேலாபு்திைர தனு தைலவனாக ஏ்ு் ெகா்ட ுனிதமான 

இடமானசி்ு இு்கிறு. ஓ! ூியைன் ேபா்ு பிரகாசி்பவேன 

{ுதி்ிரா}, இ்திரு்ு் பிி்தமானு், அைன்ு் 
பாவ்கைளு் வில்கவ்லுமான பிரபாச் எு் ுனித் 
தீ்்த் இ்ேக தா் இு்கிறு. இேதா இ்ுதா் வி்ுபத் 

எ்ற புதி இு்கிறு. 

 

 இ்ுதா் கா்பத்கினிய ு்ணிய நதியான விபாச் 

இு்கிறு. இ்த ஓைடயி்தா் {விபாச்தி்தா்} தனு 

மக்களி் மரண்தா் ஏ்ப்ட ுயர்தி் காரணமாக் 
ெபுுனிவரான வசி்ட│ தனு உு்ுகைள் க்ி் ெகா்ு 

விு்தா். அவ் அ்நீி் இு்ு க்ுகள்றவராக எு்தா். ஓ! 

ம்னா {ுதி்ிரா}, ுனிதமான தவசிகளா் அி்கி 

திசி்க்பு்கா்மீர் எ்ற புதிைய இேதா உனு த்பிகுட் 

பா். ஓ! பாரத் ுல்தி் ெகாு்ேத {ுதி்ிரா}, இ்ேகதா் 

அ்னி்ு் ெபுுனிவரான காசியபு்ு், நுஷு்ு், 

வட்ு திைசயி் தவசிகு்ு விவாத் நட்து. ஓ! ெபு் 
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இளவரேச {ுதி்ிரா}, இேதா இ்ேகதா் மானசசேராவர்தி் 

வாச் இு்கிறு. இ்த மைலயி் ம்தியி்தா், ராம│ 
{பருராம│}ஒு இைடெவளிைய் திற்தா். ஓ! கல்காத 
பரா்கிரம் ெகா்ட இளவரேச, இ்ேகதா் ந்கறிய்ப்ட 

புதியான வாதிக்ட் இு்கிறு. இு விேதக்தி்ு வட்கி் 

இு்கிறு. விேதக்தி் வாயி் இத்ு {வாதிக்ட்தி்ு} 

அுகிேலேய இு்கிறு. 

 

 ஓ! மனித்களி் காைளேய {ுதி்ிரா}, இ்த இட் 

ெதாட்பாக ம்ுெமாு ுறி்பிட்த்க ெச்தி இு்கிறு. 

ஒ்ெவாு ுக்தி் ுிவிு், விு்ு் உு ெகா்ு் 

ெத்வமான சிவ், உைமுடு் த்ைன் 

ெதாட│பவ│குடு் காண்புகிறா். இ்த் தடாக்தி்தா், 

த்க் ுு்ப்தி் ந்ைமைய விு்ு் ம்க், பிநாகபாணி்ு 

{பிநாக் எ்ற வி்ைல் தா்கிய சிவு்ு} சி்திைர மாத்தி் 

ேவ்விக் நட்ுவ். அ்்பணி்ுமி்க மனித்க், த்க் 

ஆைசகைள் க்ு்பு்தி, இ்த் தடாக்தி் நீராி, பாவ்களி் 

இு்ு விுப்ு, ச்ேதகமர ுனிதமான இட்கைள 

அைடகி்றன். ுனித்தவசியான வசி்டு் அவரு மைனவி 
அு்ததிு், தவசியான யவ்கிrு் மன அைமதி அைட்த 

உ்ஜனக் எ்ற ு்ணிய் தீ்்த் இ்ேகதா் இு்கிறு. 

இ்ேக இு்ு் ெகௗசவ் எ்ற தடாக்தி் ெகௗேசசய் {ூு 

இத் ெகா்ட தாமைர} எ்ற ெபய்ெகா்ட தாமைரக் 

வள்கி்றன. இ்ேகதா் ு்மிணியி் ுனிதமான ஆசிரம் 

இு்கிறு. இ்ேக தா் அவ் {ு்மிணி} ேகாப் எ்ற தீய 

ஆ்வ்ைத {ுண்ைத} ெவ்ு அைமதிைய அைட்தா். 

 

 ஓ! இளவரேச {ுதி்ிரா}! பிுுு்க்தி் இு்ு் 

தியான்களி் மனிதைன் ப்றி நீ ஏதாவு ேக்வி்ப்ிு்பா் 

எ்ு நிைன்கிேற். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்ேக ஒு 

உய்்த சிகர் இு்கிறு. ஓ ம்ன்களி் ுத்ைமயானவேன 

{ுதி்ிரா}, அ்ேகதா் மனித்களி் பாவ்கைள் கைர்ு் 

ுனிதமான ஓைடயான வித்த் இு்கிறு. அ்த ஓைட மிு்த 
ுுைமுட் ெதளி்த நீைர உைடயு. அு ெபு் 

ுனிவ்களா் பய்பு்த்ப்ு வுகிறு. ஓ இளவரேச 
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{ுதி்ிரா}, யுைனயி் இுமு்கிு் பாு் ஜலா ம்ு் 

உபஜலா எ்ற ுனிதமான நதிகைள் பா். இ்ேக ேவ்வி 
ெச்தத் ூல் ம்ன் உசநீர் {உசநீரனி் மக் சிபி எ்ு 

நிைன்கிேற்} இ்திரனி் ெபுைமகைள் கட்தா். ஓ! பாரத் 
ுல வழி்ேதா்றேல {ுதி்ிரா}, உசீநரனி் துதிைய் 
ேசாதி்பத்காகு் அவு்ு வர்கைள அளி்பத்காகு் 

இ்திரு் அ்னிு் ேச்்ு, அ்த ேவ்வி்களதி் த்கைள 

அறிுக்பு்தி் ெகா்டன். இ்திர் பு்தி் உுவ்ைது், 

அ்னி ுறாவி் உுவ்ைத எு்ு அ்த ம்னனிட் வ்தன│. 
பு்தி் மீு ெகா்ட பய்தி் காரணமாக் ுறா, பாுகா்ு 

ேகாr அ்ம்னனி் ெதாைடயி் அம│்து. 
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ுறாு்ு் தைசயீ்த உசநீர்! - வனப│வ் புதி 131 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

இ்திர் பு்தாகு், அ்னி ுறாவாகு் உுவ் ெகா்ு ம்ன் 

உசநீரனிட் வுத்; ம்ன் ுறாைவ் பாுகா்த்; ுறாு்கீடாக 

ம்னனி் தைசைய் பு்ு ேக்ட்; ம்னு் உவைகுட் தனு 

தைசைய அு்ு் ுலா்ேகாலி் ைவ்த்; ுறாவி் எைட ூட 

இு்ததா் ம்ன் ுுைமயாக் த்ைன் ெகாு்த்... 

 

 
 

 பு்ு{இ்திர்} {உசநீராவிட்}, "ூமியி் அைன்ு 

ம்ன்கு் உ்ைன் ப்திு்ள ஆ்சியாள் எ்ு 

ெசா்கி்றன். ஓ! இளவரேச {உசநீரா}, அ்ப்ி்ப்ட நீ, விதி 
என்ு அுமதி்திு்ு் ெசயைல ஏ் து்தா்? நா் பசியா் 

மிகு் பாதி்க்ப்ு்ேள். அற்தி்ு் ேசைவ ெச்வதாக 
நிைன்ு் ெகா்ு ெத்வ்தா் என்ு் ெகாு்க்ப்ட 

இைரைய் {என்ு் ெகாு்காம்} பறி்காேத. அ்பி் ெச்தா் 

நீ அற்ைத் ைகவி்டவனாவா்" எ்ு ெசா்னு. 

 

 அத்ு அ்த ம்ன் {உசநீர்}, "ஓ! இறு பைட்த 
ுல்தி் சிற்தவேன {பு்ேத}, உ்மீு ெகா்ட பய்தா் 

பாதி்க்ப்ு, உனு கர்களி் இு்ு த்பிய இ்த் பறைவ 

{ுறா}, அவசர்ுட் எ்னிட் உயி்்பி்ைச் ேக்ு 

வ்திு்கிறு. இ்வைகயி் இ்த் ுறா எ்த் பாுகா்ைப் 
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ேகாியிு்ு்ேபாு, அைத நா் உன்ு் தராம் இு்பேத 
உய்்த அற் எ்பைத ஏ் நீ காணவி்ைல? இ்ுறா, பய்தா் 

நு்கி, ுயர்ுட், எ்னிட் உயி்்பி்ைச ேக்ிு்கிறு. 

ஆைகயா் இைத் {ுறாைவ்} ைகவிுவு நி்சயமாக் 
பழிையேய ெகாு்ு். அ்தணைன் ெகா்பவு், அைன்ு 

உலக்கு்ு் தாயான புைவ் ெகா்பவு், த்னிட் 

பாுகா்ு ேகாrயவைன் ைகவிுபவு் சம ப்ு பாவிகேள" 

எ்றா் {உசநீர்}. 

 

 அத்ு அ்த் பு்ு {இ்திர்}, "ஓ! ூமியி் தைலவா, 
உணவாேலேய அைன்ு உயிின்கு் வா்ைவ் ெப்ு 

வள்கி்றன. உயிைர் த்க ைவ்ு் ெகா்கி்றன. ஒு மனித் 

தன்ு மிகு் விு்பமானைத் ைகவி்ு நீ்ட கால் வா்்ு 

விடலா். ஆனா் உணைவ் தவி்்ுவி்ு அவனா் வாழ 
ுியாு. ஓ! மனித்களி் ஆ்சியாளேன {உசீநரா}, உணைவ 

இழ்த நா் நி்சய் எனு உடைலவி்ு, இு ேபா்ற 

ெதா்ைலகைள அ்ற அறிய ுியாத உலக்கைள 

அைட்ுவிுேவ். ஓ! ப்திு்ள ம்னா {உசிநரா}, ஆனா், நீ 
இ்த ஒு ுறாைவ் கா்பா்ுவதா் ஏ்பு் எனு 

மரண்தினா், எனு மைனவிு் ம்கு் அழி்ு ேபாவா்க். 

ஓ இளவரேச! அ்ேபாு நீ பல உயி்கைள் கா்காம் விுகிறா். 

அற்தி் பாைதயி் ுு்ேக நி்ு் ம்ெறாு அற் நி்சய் 

அறமாகாு. உ்ைமயி் அு ேந்ைமய்ற ெசயலாு். ஆனா், 

ஓ ம்னா {உசீநரா}, ச்திய்ைத் பரா்கிரமமாக் ெகா்டவேன, 

எ்த அற் ம்ற அற்கு்ு் ுு்ேக நி்காம் 

இு்ுேமா அுேவ அற் எ்ற ெபயு்ு் துதி 
வா்்ததாு். ஓ! ெபு் இளவரேச {உசீநரா}, எதி்்ு் 

{ுர்ப்ட} அற்கு்கிைடேய ஒு ஒ்பா்ைவ் ெச்த பிறு, 

ஒ்ெவா்றி் ந்ைமகைளு் கு்தி் ெகா்ு, எு 

தீைமயி்ைலேயா அ்த அற்ைத் ைக்ெகா்ள ேவ்ு். ஓ! 

ம்னா, ஆைகயா், அற்கைள் ுலா்ேகாலி் ஏ்றி, 
ுத்ைமயானைத {ந்லற்ைத} ஏ்ு் ெகா்" எ்று {பு்ு-

இ்திர்}. 
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 இத்ு அ்ம்ன் {உசிநர் பு்திட்}, "ஓ பறைவகளி் 

சிற்தவேன, நீ மிகு் ந்ைம நிைற்த வா்்ைதகைள் 
ேபுவதா், நீ பறைவகளி் ஏகாதிபதியான ுப│ண் {குட்} 

எ்ு நிைன்கிேற். நீ அற்தி் வழிகைள் ுறி்ு ுுு் 

அறி்தவ் எ்பைத் தீ்மானி்க நா் சிறிு் தய்க்பட 

ேவ்ியதி்ைல. நீ அற் ுறி்ு ஆ்சிய்பு் வைகயி் 

ேபுவதா், நீ அறியாத எுு் இ்ைல எ்ேற நா் 

நிைன்கிேற். உதவி நாி வ்தவைன் ைகவிு் ஒுவைன 

எ்பி அற்சா்்தவ் எ்ு நீ குத ுிு்? ஓ! 

வி்ணதிகாிேய, இ்காிய்தி் உனு ுய்சி உணைவ் 
ேதுவுதாேன. உ்னா் ேவு உணைவேயா, ேவு அதிகமான 

உணைவேயா உ்ு உனு பசிைய் ேபா்கி் ெகா்ள ுிுேம. 

மாு, ப்றி, மா் அ்லு எுைம என இ்ு் ுைவநிைற்த 
ேவு எ்த உணைவ் ேக்டாு் நா் அைத உன்காக் 
ெப்ு்தர் தயாராக இு்கிேற்" எ்றா். 

 

 அத்ு அ்த் பு்ு {உசிநராவிட்}, "ஓ! ெபு் ம்னா, 
ப்றி, மாு அ்லு ேவு எ்த வைகயி் வில்ைகு் 

{வில்கி் இைற்சிையு்} உ்ண விு்பவி்ைல. ேவு 

வைக உணவா் என்ு எ்ன பய்? ஆைகயா், 

ஷ்திிய்களி் காைளேய, ெசா்்க்திலிு்ு இ்ு என்கான 

உணவாக விதி்க்ப்ட அ்த் ுறாைவ என்ு் ெகாு. ஓ! 

ூமியி் தைலவா {உசீநரா}, ுறா்கைள் பு்ுக் தி்பு 

எ்பு ெதா்ுத்ட வழ்க்தாேன. ஓ! இளவரேச, 
வாைழமர்தி் பல்ைத அறியாம், ஆதரு்காக அைத் 
{வாைழமர்ைத்} க்ி்பிி்காேத. 
 

 அத்ு அ்ம்ன் {உசிநர் பு்திட்}, "வி்ணதிகாிேய, 

நா் எனு ுல்ு்ு் ெசா்தமான நா்ி் வள்கைள உன்ு 

அளி்க விு்ுகிேற். அ்லு நீ விு்ு் எைது் ெகாு்க் 
சி்தமாகி இு்கிேற். எனு பாுகா்ைப நாி வ்திு்ு் இ்த் 
ுறாைவ ம்ு் வி்ுவி்ு, நீ எைத்ேக்டாு் நா் 

மகி்்சிுட் ெகாு்ேப். இ்த் பறைவயி் {ுறாவி்} 

விுதைல்காக நா் எ்ன ெச்ய ேவ்ு் எ்பைத என்ு் 
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ெதிவி. ஆனா் எ்ச்த்்ப்திு் இைத {இ்ுறாைவ} நா் 

உன்ு அளி்க மா்ேட்" எ்றா். 

 

 அத்ு அ்த் பு்ு , "ஓ மனித்களி் ெபு் ஆ்சியாளா, 
உன்ு இ்த் ுறாவி் மீு அ்வளு ஆைச இு்தா், உனு 

தைசயி் ஒு புதிைய அு்ு, அ்த் ுறாவி் எைட்ேக்ப 

ுலா்ேகாலி் நிு்ு. ுறாவி் எைட்ு் த்க ுலா்ேகா் 

நி்பதாக நீ குதினா் அுேவ என்ு் திு்திைய் 
ெகாு்ுவிு்" எ்று. அத்ு அ்த ம்ன், "ஓ! பு்ேத, இ்த 
உனு ேகாி்ைகைய, என்கான உதவியாக நா் குுகிேற். 

ஆைகயா், ுலா்ேகாலி் நிு்திய பிறு நா் எனு தைசைய 

உன்ு் ெகாு்ேப்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ ு்தியி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, இைத் ெசா்ன பிறு, உய்்த அற் சா்்த அ்த 
ம்ன் {உசிநர்} தனு தைச்புதிைய ெவ்ிெயு்ு, 

ுறாவி் எைட்ெகதிராக் ுலா்ேகாலி் நிு்தினா். தனு 

தைசைய விட் ுறவி் எைட அதிகமாக இு்பதாக் க்டா். 

பிறு ேமு் தனு தைச அு்ு, ஏ்கனேவ இு்பேதாு 

ைவ்தா். புதி்ு் பி் புதியாக அவ் ைவ்தாு் ுறாேவ 

எைட ூியதாக இு்து. அவனு உடலி் ேவு தைசு் 

இ்ைல. ஆைகயா் தைசகள்ற அவ் தாேன அ்த் 

ுலா்ேகாலி் ஏறி அம│்ு ெகா்டா். 

 

 பிறு அ்த் பு்ு {உசிநராவிட்}, "ஓ அற்சா்்த ம்னா, 
நா் இ்திர். ெதளி்த ேவ்வி ெந்ைய் ும்பவனான 

அ்னிேய இ்த் ுறா. உனு துதிைய் ேசாதி்பத்காகேவ 

நா்க் இ்த ேவ்வி்கள்தி்ு வ்ேதா். நீ உனு உடலி் 

இு்ு உனு தைசைய அு்ு் ெகாு்ததா், உனு ுக் 

எ்ேபாு் நிைல்திு்பேதாு ம்ுமி்றி, இ்த உலக்தி் 

ம்ற அைனவr் ுகைழ விடு் வி்சிேய நி்ு். ஓ ம்னா, 
மனித்க் உ்ைன் ுறி்ு் ேபு் கால் வைர, உனு ுகு் 

ஓ்கி உய்்ு நி்ு். நீ உய்்த ுனிதமான உலக்களி் 

வசி்பா்" எ்றா். ம்னனிட் இைத் ெசா்ன இ்திர் 

ெசா்்க்தி்ு உய்்தா். அ்த அற்சா்்த ம்ன் உசீநர், 
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தனு ப்தி நிைற்த ெசய்களா் ெசா்்க்ைது் ூமிையு் 

நிைற்ு, ஒளிு் உடுட் ெசா்்க்தி்ு உய்்தா். ஓ 

ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்த உ்னத இதய் ெகா்ட ஏகாதிபதியி் 

{உசீநரனி்} வசி்பிட்ைத் பா். ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, இ்ேக 
ுனிதமான தவசிகு், ேதவ்கு் ஒ்றாக அற்சா்்த உய் 
ஆ்ம அ்தண்குட் காண்புவா்க்" எ்றா் {ேலாமச்}. 
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அ்டவ்கிர் பிற்ு! - வனப│வ் புதி 132 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

உ்தாலக│ தனு சடீனான கேஹாடு்ு, தனு மக் ுஜாைதைய  

மணுி்ு் ெகாு்பு; ுஜாைத்ு் கு உுவாவு; அ்த் கு, 

தனு த்ைத கேஹாட│ சrயாக வாசி்கவி்ைல எ்பைத் ு்ி் 

கா்ுவு; அ்குு்ு் சாபமி்ட கேஹாட│; வாத்ேபாr் ேதா்ு 

கேஹாட│ இற்பு; தனு த்ைத கேஹாட│ இற்து ெதrயாம் வளு் 

அ்டவி்கிர்; உ்ைமைய அறி்து் ஜனகr் ேவ்வி்ு் ெச்ல 

தனு மாமனான ுேவதேகுுட் அ்டவ்கிர் ுற்ப்டு... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிர்}, "ஓ! 

மனித்களி் தைலவா {ுதி்ிரா}, 
ுனிதமான ம்திர்களி் நிுண் எ்ு 

உலக ுுு் ுக்ெப்ற உ்தாலகr் 

மக் ுேவதேகுவி் ுனிதமான 

ஆசிரம்ைத இ்ேக பா். இ்த ஆசிரம் 

ெத்ைன மர்க் நிைற்ததாக இு்கிறு. 

இ்ேகதா் ்ேவதேகு சர்வதி 
ேதவிைய மனித உுவி் க்ு, அவளிட், 

"வா்ைக் {ேப்ைச்} ெகாைடயாக் 
ெகா்டவனாக நா் இு்க ேவ்ு்" 

எ்ு ேக்டா். அ்த ுக்தி், மாமு் 

முமகுமான உ்தாலகி் மகனான 

்ேவதேகுு், கேஹாடr் மகனான 

அ்டவ்கிரு் ுனித கைதகைள 

அறி்தவ்களி் சிற்தவ்களாக இு்தன். ஒ்ப்ற ச்தி ெகா்ட 

மாமு் முமகுமான அ்த இு அ்தண│கு், ம்ன் 

ஜனகனி் ேவ்வி்கள்தி்ு் ெச்ு வ்தி்-ஐ {வ்தி எ்ு் 

அைழ்க்புகிறா│} ஒு வாத்ேபாி் ெவ்றா்க். ஓ! 

ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, சிுவனாக இு்ு்ேபாேத 

வ்திைன ெவ்ு, நதியி் ூ்ு்பி ெச்த அ்டவ்கிரைர் 

ேபரனாக் ெகா்டவr் {உ்தாலகr்} இ்த ஆசிரம்ைத 

உனு த்பிகுட் ூி வழிபு" எ்றா│ {ேலாமச│}. 

அ்டவ்கிர│ 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://3.bp.blogspot.com/-QTlP1lniORc/UyuycaIhMOI/AAAAAAAAFSQ/ZDA9pz_LHeQ/s1600/%E0%AE%85%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D.jpg�


 

 அத்ு ுதி்ிர் {ேலாமசrட்}, "ஓ! ேலாமசேர, வ்திைன 

இ்வைகயி் வ ீ் ்திய அ்த் ச்திமி்க மனிதைர 
{அ்டவ்கிரைர்} ுறி்ு அைன்ைது் என்ு் ெசா்வரீாக. 
அவ│ ஏ் அ்டவ்கிரராக் {உடலி் எ்ு் புதிக் 

ேகாணலானவராக்} பிற்தா│?" எ்ு ேக்டா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "தவசியான உ்தாலகு்ு, 

கேஹாட│ {கேஹாள│ எ்ு் அைழ்க்புகிறா│} எ்ற 

ெபயி் ஆைசகைள அட்கிய ஒு சீட் இு்தா். அவ் 
{கேஹாட்}, த்ைன் ுுவி் ேசைவ்ு அ்்பணி்ு, நீ்ட 

கால்தி்ு் தனு க்விைய் ெதாட்்தா். அ்த அ்தண் 
{கேஹாட்}, தனு ஆசிியு்ு நீ்ட கால் ேசைவ ுி்தா். 
இவரு ேசைவைய உண்்த ுுு் {உ்தாலகு்}, தனு 

மகளான ுஜாதாைவு், சா்திர்க் மீதான ஆுைமையு் 

அவு்ு் {கேஹாடு்ு்} ெகாு்தா். அவு் {ுஜாதாு்} 

ெநு்ு்ு ஒ்பான ஒு பி்ைளைய் குவி் ும்தா். அ்த் 

கு தனு த்ைத பி்ு் ெகா்ிு்த ேபாு அவrட் 

{கேஹாடrட்},"ஓ த்ைதேய, இரு ுுவு் பி்கிற│ீக். 

ஆனா் உமு வாசி்ு் சrயானதாக என்ு் ெதrயவி்ைல. 

உமு குைணயா், இ்த எனு கு நிைலயிேலேய 

சா்திர்கைளு், ேவத்கைளு் அத் பல கிைளகைளய் 

நா் அறி்திு்கிேற். ஓ த்ைதேய, உமு வாயி் இு்ு 

ெவளிவுபைவ {உ்சr்ு} சrயானதி்ைல எ்ு நா் 

ெசா்கிேற்" எ்று. இ்பி் தனு சீட்களி் ு்னிைலயி் 

அவமதி்க்ப்ட அ்த் ெபு் ுனிவ│ {கேஹாட│}, ேகாப்தா் 

குவி் இு்த அ்த் ுழ்ைதயிட், "குவி் {வ்கிரகதியி்} 

இு்ு்ேபாேத நீ இ்பி் ேபுவதா், உனு உடலி் எ்ு் 

ேகாண்கைள் ெகா்ிு்பா்" எ்ு சபி்தா│. 
 

 அேத ேபால அ்ுழ்ைது் ேகாணுடேனேய பிற்து. 

அதனாேலேய அ்த் ெபு் தவசி அ்டவ்கிர│ எ்ற ெபயரா் 

அறிய்ப்டா். அவு்ு {அ்டவ்கிரு்ு}, ுேவதேகு எ்ற 

ெபயr் மாம் ஒுவ் இு்தா். அவ்க் இுவு் 

{அ்டவ்கிரு், ுேவதேகுு்} சமவயு ெகா்டவ்களாகேவ 
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இு்தன். குவி் வள்்சியைட்த ுழ்ைதயா் ு்ப்ப்ட 

ுஜாைத, ெச்வ்ைத விு்பி, ெச்வம்றிு்த தனு கணவைர் 
தனிைமயி் அைழ்ு் சமாதான்பு்தி, "ஓ ெபு் தவசிேய, 

எனு க்்ப்தி் ப்தாவு மாத்ைத நா் எ்பி் சமாளி்ேப்? 

நா் பிரசவி்த பிறு, எ் நிைலைமயி் இு்ு நா் மீள 

ேவ்ிய ெபாு் எுு் உ்மிட் இ்ைலேய" எ்றா். 

 

 இ்பி மைனவியா் {ுஜாதாவா்} ெசா்ல்ப்ட கேஹாட│, 
ெச்வ்தி்காக ம்ன் ஜனகனிட் ெச்றா│. அ்ேக அவ் வாத 
{ேப்ு} அறிவிய் அறி்த வ்திுட் ஒு வாத ேபாி் ேதா்ு, 

(அத் ெதாட்்சியாக) நீி் ூ்கி்க்ப்டா். தனு முமக் 

{கேஹாட்} வாதிுட் விவாவி்ு அ்த வாத்ேபாr் ேதா்ு, 

நீr் ூ்கி்க்ப்டைத் ேக்வி்ப்ட உ்தாலக│, தனு 

மகளான ுஜாைதயிட், "நீ இைத அ்டவ்கிரனிட் 

ெசா்லாம் கு்கமாக {ரகசியமாக} ைவ்ு் ெகா்" எ்றா│. 
அ்டவ்கிர் பிற்த பிறு, அவ் இ்விஷய்ைத் ுறி்ு 

எைது் ேக்வி்படாதவாு அவு் {ுஜாைது்} அ்த {தனு 

த்ைதயி்} ஆேலாசைனயி்பி நட்ு ெகா்டா். அவ் 

{அ்டவ்கிர்}, உ்தாலகைர் தனு த்ைதயாகு், 

ுேவதேகுைவ் தனு தைமயனாகு் குதினா். 

 

 அ்டவ்கிரு்ு் பனிெர்ு வயதானு. தனு த்ைதயி் 

மியி் அவ் உ்கா்்திு்பைத் ுேவதேகு க்டா். 

இதனா் அவ் {ுேவதேகு} அவைன {அ்டவ்கிரைன்} 
ைகைய்பிி்ு இு்தா். இதனா் அ்டவ்கிர் அுததா், 

அவனிட் {அ்வ்கிரிட்}, "இு உனு த்ைதயி் மிய்ல" 

எ்றா் {்ேவதேகு}. இ்த் ெகாு் வா்்ைத 
அ்டவ்கிரனி் இதய்ு்ு் ேநராக் ெச்ு, மிு்த வலிைய 

உ்டா்கியு. அவ் ேநராக இ்ல்தி்ு் ெச்ு, தனு 

தாயிட், "எனு த்ைத எ்ேக?" எ்ு ேக்டா். (இ்த் 
ேக்வியா்) ெபிு் ுயு்ற ுஜாதா, சாப்தி்ு் பய்ு 

நட்து அ்தைனு் ெசா்னா். 

 

 அைன்ைது் ேக்ட அ்த அ்தண் {அ்டவ்கிர்}, 

இரவி், தனு மாமனான ுேவதேகுவிட், "நா் ம்ன் 
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ஜனகனி் ேவ்வி்ு் ெச்லலா். அ்ேக அ்ுத்க் 

பலவ்ைற் காண ேவ்ிு்ளு. அ்ேக நா் 

அ்தண்கு்கிைடேய நைடெபு் வாத்ேபாைர் ேக்ு, 

அ்ுதமான உணைவ உ்ணலா். நமு ஞானு் அதிகி்ு். 

ுனிதமான ேவத்கைள உைர்பு காு்ு இனியு், அு் 

நிைற்து் ஆு்" எ்றா். பிறு அ்த மாமு் முமகு், 

அ்ுதமான ேவ்வியான ம்ன் ஜனகனி் ேவ்வி்ு் 
ெச்றன். வாயிலி் இு்ு விர்ட்ப்ட அ்டவ்கிர் 

ம்னைன் {ம்ன் ஜனகைன்} ச்தி்ு, இ்த வா│்ைதகைள 

உைர்தா்" எ்றா│ {ேலாமச│}.  
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

அ்டவ்கிர், வாயி் கா்ேபா், ம்ன் ஜனக் ஆகிேயா│ ேபசி் 

ெகா்வு; ம்ன் ஜனக் அ்டவ்கிரைன் பrேசாதி்ு் பா│்பு; 

பிறு ேவ்வி்கள்தி்ு் அுமதி்பு... 

 

 
 

 அ்டவ்கிர் {ம்ன் ஜனகனிட்}, "வழியி் எ்த 
அ்தணு் எதி்படாத ேபாு, அ்த வழி, ுுட், ெசவிட், மகளி், 
ுைமூ்கிக், ம்ன் ஆகிேயாைர ுைறேய சாு். ஆனா் 

வழியி் ஒு அ்தணைன் ச்தி்தா், அ்த வழி அவு்ு 

ம்ுேம {அ்த அ்தணு்ேக} ெசா்தமாு்" எ்றா். 

அத்ேபி் ம்ன் {ஜனக்}, "உ்ேள ுைழு் 

தனி்சுைகைய {உம்ு} அளி்கிேற். எனேவ, உ்ேள ுைழ்ு 

நீ் விு்பியைத் ெச்யலா். சிு ெபாறி ெநு்ைபு் அச்ைட 

ெச்ய்ூடாு. இ்திரேன ூட அ்தண்கைள் பணிகிறா்" 

எ்றா். இத்ு அ்டவ்கிர் {ஜனகனிட்}, "ஓ! மனித்களி் 

ஆ்சியாளேன, எ்க் ஆவ் ேமலீ்டா், உனு 

ேவ்வி்சட்ைக் காண நா்க் வ்திு்கிேறா். நா்க் உனு 

விு்தின்களாக இ்ேக வ்திு்கிேறா். எ்கு்ு (உ்ேள 

ுைழய) உனு அுமதி ேவ்ு். 

 

 ஓ! இ்திரதிு்னனி் மகேன {ஜனகா}, நா்க் ேவ்விைய் 
காண விு்பிு், ம்ன் ஜனகைன் க்ு அவுட் ேபசு் 
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வ்திு்கிேறா். ஆனா், உனு பாுகாவல் எ்கைள் தைட 

ெச்கி்றன். இதனா் எ்களு ேகாப் ஜுர்ைத் ேபால 

எrகிறு" எ்றா். 

 

 அத்ு அ்த் பாுகாவல், "நா்க் வ்தினி் {வ்தியி்} 

க்டைளகைள ஏ்ு நட்கிேறா். நா் ெசா்ல ேவ்ியைத் 
ேகு். சிுவ்க் ுைழய இ்ேக அுமதி்பதி்ைல. க்ற 

ுதி்்த அ்தண்க் ம்ுேம உ்ேள அுமதி்க்புகி்றன்" 
எ்றா். அத்ு அ்டவ்கிர், "ுதி்்தவ்கு்ு்தா் 

அுமதி எ்ற நிைலதா் இு்கிறு எ்றா், ஓ! பாுகாவலேன, 

எ்கு்ு் உ்ேள ுைழய உிைம உ்ு. நா்க் 

ுதி்்தவ்க். நா்க் ுனிதமான ேநா்ுகைள 

ேநா்றிு்கிேறா். ேவத் உைர்பதனா் உ்டான ச்திையு் 

ெகா்ிு்கிேறா். நா்க் எ்கு்ு ேம்ைமயானவ்கு்ு் 
பணிவிைட ெச்திு்கிேறா். எ்க் ஆைசகைள் 
க்ு்பு்தியிு்கிேறா். ஞான்திு் நிுண்ுவ்ைத 
ெவ்றிு்கிேறா். ெநு்ு சிு ெபாறியாக இு்தாு், அைத் 
ெதா்டா் எி்ு் எ்பதனா் சிுவ்கு் அச்ைட 

ெச்ய்பட்ூடாு எ்ு ெசா்ல்புகிறு" எ்றா் 

{அ்டவ்கிர்}. 

 

 பாுகாவல், "ஓ! இள் அ்தணேர, நா் உ்ைம் 
சிுவராகேவ குுகிேற். ஆைகயா், ெத்வகீ் தவசிகளா் 

ேபா்ற்புவு் பிர்ம்தி் {கடுளி்} இு்ைப 
உண்்ுவு், ஒு எு்ைத் ெகா்ட ேபாதிு் பல ெபாுைள 

உண்்ுவுமான அ்த ஒு விைய நீ் உைர்க ேவ்ு். வ ீ்  

ெபுைம ேபசாதீ். க்ற மனித்க் உ்ைமயி் மிகு் 

அிதாகேவ இு்கி்றன்" எ்றா். அத்ு அ்டவ்கிர், 

"இலவ {இலவ்ப்ு} மர்தி் ுி்ுக் அத் வயைத் 

ுறி்பதி்ைல. ஆகேவ உ்ைமயான வள்்சிைய ெவு் உட் 

வள்்சியா் அுமானி்க ுிவதி்ைல. ஒு மர் 

ெமலிதாகு், ுுகியதாகு் இு்தாு் கனிகைள் 
தா்கினா், அு ுுைமயாக வள்்து எ்ு 

அைழ்க்புகிறு. ஆனா், கனிைய் தா்காதைவ 

வள்்தைவயாக் குத்புவதி்ைல" எ்றா். 
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 பாுகாவல், "சிுவ்க், ுதியவ்களிட் இு்ு 

க்விைய் ெப்ு் ெகா்ு கால்தா் அவ்கு் வள்்ு 

ுதி்கிறா்க். ஞான் எ்பு ுுகிய கால்தி் 

அைடய்ூியத்ல. நீ் ுழ்ைதயாக இு்த ேபாதிு் ஏ் 

ுதி்்த மனிதைன் ேபால் ேபுகிறீ் ?" எ்ு ேக்டா். அத்ு 

அ்டவ்கிர், "ஒுவனு தைல நைர்ு் ேபாவதா் அவ் 

ுதி│்தவனாவதி்ைல. ஒுவ் வயதா் ுழ்ைதயாக 
இு்தாு், அவ் ஞான்ைத் ெப்றிு்தா் ேதவ்கு் 

அவைன ுதி்்தவனாக் குுகிறா்க். ஒு மனிதனி் துதி 
வயதிேலா, நைர ுியிேலா, ெச்வ்திேலா அ்லு 

ந்ப│களாேலா வுவு எ்ு தவசிக் விதி்கவி்ைல. 

எ்கு்ு் ேவத்கைள ந்ு அறி்தவேன ெபுைமவா்்தவ். 

ஓ! வாயி் கா்ேபாேன, நா்க் அைவயி் வ்திைன் காண 

விு்பி இ்ேக வ்திு்கிேறா். கு்தி் தாமைல மாைல 

அணி்திு்ு் ம்ன் ஜனகனிட் ெச்ு, நா் இ்ேக 
இு்கிேற் எ்பைத் ெசா். உ்ேள ுைழ்ு க்ற 

மனித│குட் ச│்ைசயி் ஈுப்ு, வாத்ேபாr் வ்திைன 

நா் ேதா்கி்பைத நீ இ்ு கா்பா். ம்றவ்க் 

அைமதியைட்த பிறு, ுதி்்த க்வி க்ற அ்தண்கு் தனு 

ுத்ைம் ுேராகித்குட் ூிய ம்னு் {ஜனகு்}, எனு 

திறனி் ேம்ைம அ்லு தா்ைமயான த்ைமைய் சா்சியாக் 
கா்பா்க்" எ்றா். 

 

 பாுகாவல், "பதி்ம வயதி் இு்ு் நீ், க்வி க்ற 

மனித்க் ம்ுேம அுமதி்க்பபு் இ்த ேவ்வி்ு் 

ுைழவ ீ்  எ்ு எ்பி ந்பலா்? இு்பிு் நா் உமு 

ுைழு்காக் சில வழிகளி் ுய்சி்ேப். நீு் உமு ப்ு்ு 

ுய்சி ெச்ு்" எ்றா். பிறு அ்டவ்கிர் ம்னனிட் 

ெச்ு, "ஓ ம்னா, ஓ ஜனக ுல்தி் ுத்ைமயானவேன, நீேய 

தைலயாய இைறயா்ைம. அைன்ு ச்திகு் உ்னி் 

நிைற்திு்கி்றன. பழ்கால்தி் ேவ்விகைள் 
ெகா்டாுபவனாக ம்ன் யயாதி இு்தா். இ்கால்தி் நீேய 

அைத் ெச்கிறா். க்றவனான வ்தி், வாத் ுிவதி் 

நிபண்கைள வ ீ் ்தியபிறு, உ்மா் நியமி்க்ப்ிு்ு் தனு 
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ந்பி்ைக்ுிய ேசவ்க் ூல் அவ்கைள {வாத நிுண்கைள} 

நீி் ூ்கி்பதாக் ேக்வி்ப்ேடா். இைத் ேக்ட பிறேக, 
நா் இ்த அ்தண│க் ு்னிைலயி், பிர்ம்தி் 

ஒுைம்பாு ுறி்த ெகா்ைகைய விள்க இ்ேக 

வ்திு்கிேற். வ்தி் இ்ேபாு எ்கிு்கிறா்? ூrய் 

ந்ச்திர்கைள அழி்பு {மைற்பைத்} ேபால நாு் 

அவைன {வ்திைன} அுகி அழி்க வ்திு்கிேற். அவ் 

{வ்தி்}எ்கிு்கிறா் எ்பைத் ெசா்ு்க்" எ்றா் 

{அ்டவ்கிர்}. 

 

 அத்ு ம்ன் {ஜனக்}, ஓ அ்தணேர, வ்தினி் வாத 
திறைன நீ் அறியாததா் அவைர வ ீ் ்திவிடலா் எ்ு ந்ுகிறீ் . 
அவரு ச்திைய அறி்தவ்க் உ்ைம் ேபால் ேபச ுிுமா? 
ேவதமறி்த அ்தண்க் அவிட் ுய்ு் பா்்ுவி்டா்க். 

அவரு {வாத்திறைன} ச்திைய அறியாததாேலேய நீ் வ்திைன 

ெவ்ு விடலா் எ்ு ந்ுகிறீ் . ூrய் ு்னா் மைற்ு 

ேபாு் ந்ச்திர்கைள் ேபால, அவ│ ு்னா் பல 

அ்தண│க் மைற்ு ேபாயிு்கி்றன│. த்க் க்வியி் 

க்வ் ெகா்ட ம்க் அவைர வ ீ் ்த விு்பி, அவரு 

ு்னிைலயி் வ்ு த்க் ுகைழ் ெதாைல்ு, சைப 
உு்பின்களிட் ூட் ேபு் ுணிைவ இழ்ு, அவு்ெகதிி் 

இு்ு விலகி் ேபாயிு்கி்றன்" எ்றா். 

 

 அ்டவ்கிர் {ம்ன் ஜனகனிட்}, "வ்தி் இுவைர 
எ்ைன்ேபா்ற மனிதுட் ச்்ைசயி் ஈுபடவி்ைல. 

இதனா் தா் அவ் த்ைன் சி்கமாக் க்ு க்ஜி்ு 

வுகிறா். ஆனா் இ்ு எ்ைன் ச்தி்ு, ெநு்சாைலயி் 

{அ்சாணிய்ு} ச்கர்க் விலகிய வ்ிைய் ேபால இற்ு 

விுவா்" எ்றா். ம்ன் {ஜனக் அ்டவ்கிரனிட்}, 

"ு்பு பிிுகு், ப்னிெர்ு புதிகு், இுப்ுநா்ு 

இைண்ுகு் {ெபாு்ுகு்} ு்ூ்ு அுபு ஆர்கு் 

ெகா்ட ஒு ெபாுளி் {ச்கர்தி்} ு்கிய்ுவ்ைத எவ் 

அறிவாேனா அவேன உ்ைமயி் க்ற மனிதனாவா்" எ்றா். 
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 அ்டவ்கிர் {ஜனகனிட்}, "இுப்ுநா்ு 

இைண்ுகு் {ெபாு்ுகு்}, ஆு ைமய்கு் {நாபிகு்-

ெதா்ு்கு்}, பனிெர்ு எ்ைலகு் {அ்ுகு்}, 

ு்ூ்ு அுபு ஆற்கு் ெகா்ட எ்ேபாு் நகு் 

ச்கர் {கால்ச்கர்} உ்ைன் பாுகா்க்ு்"எ்றா். 

{ூிய், ச்திர் ம்ு் நிழ்ேகா்களி் {ராு, ேகு} 

ுழ்சிைய் ெகா்ட கால்ச்கர்தி்பி சியான ேநர்களி் 

ெச்ய்பு் ந்ெசய்க் உ்ைன் பாுகா்க்ு் எ்பேத 
ெபாு்}. ம்ன் {ஜனக் அ்டவ்கிரனிட்}, "ேதவ்கு் 

எவ், (ேதி் ூ்ட்ப்ட) இர்ு ெப் ுதிைரகைள் ேபால 

ேச்்திு்பைவகு், பு்ைத் ேபால 

விுகி்றைவகுமானவ்ைற் ேதவ்கு் எவ் தா்ுகிறா்? 

அைவ எைத் ெப்ெறு்கி்றன?" எ்ு ேக்டா். 

அ்டவ்கிர் {ஜனகனிட்}, "ஓ! ம்னா, உ் வ ீ் ிு், ஏ் 

உனு பைகவி் வ ீ் ிு் ூட அ்விர்ு் {இிு், 

மி்னு் அ்லு ு்பு், மரணு்} ேநர ேவ்டா். 

கா்ைற் சாரதியாக் ெகா்ிு்பவ் {ேமக் அ்லு மன்} 

இவ்ைற் ெப்ெறு்கிறா். அைவு் {இிு், மி்னு் 

அ்லு ு்பு் மரணு்} அவைனேய {ேமக்ைதேய அ்லு 

மன்ைதேய} ெப்ெறு்கி்றன" எ்றா். 

 

 பிறு அ்ம்ன் {ஜனக்}, "உற்ு் ேபாு் தனு 

க்கைள ூடாது எு; பிற்ு்ேபாு் எு அைசயாம் 

இு்கிறு; இதய் இ்லாது எு; எு த் ேவக்ைத் தாேன 

ெபு்கி் ெகா்ு்?" எ்ு ேக்டா். அத்ு அ்டவ்கிர், 

"உற்ு்ேபாு க் இைமகைள ூடாது மீ் {எ்ேபாு் 

விழி்ுட் இு்ு் ஜவீா்மா}. உ்ப்தியாு்ேபாு் 

{பிற்ு்ேபாு்} அைசயாம் இு்பு ு்ைட {இ்ைம்ுrய 

ு்ைட அ்லு உலக் எ்ு் ெகா்ளலா்}. இதயேம 

இ்லாது க் {உடைல் ுற்த ஆ்மா}. தனு ேவக்ைத் 

தாேன ெபு்கி் ெகா்வு ஆு {ஒு ேயாகியி் இதய்}" 

எ்றா். 

 

 அத்ு ம்ன் {ஜனக் அ்டவ்கிரனிட்}, "ஓ ெத்வகீ 
ச்திைய் ெகா்டவேர, நீ் மனித் அ்ல எ்ு கா்கிேற். 

நா் உ்ைம் சிுவனாக் குதவி்ைல, ுதி்்த மனிதராகேவ 

குுகிேற்; ேப்சி் த்ைன உ்ுட் ஒ்பிட்த்க ேவு 

மனித் கிைடயாு. ஆைகயா் நா் உம்ு அுமதியளி்கிேற். 

அேதா வ்தி் {வ்தி} அ்கிு்கிறா│" எ்றா் {ம்ன் 

ஜனக்}. 
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வாத்ேபாr் ெவ்ற அ்டவ்கிர்!  

48- வனப│வ் புதி 134 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

அ்டவ்கிர், வ்தி் {வ்தி} வாத்ேபா│; அ்டவ்கிர் ெவ்வு; 

வ்திைன் கடலி் ூ்க் ெசா்வு; வ்தி் அ்டவ்கிரனி் 

த்ைதைய வரவைழ்ு் ெகாு்பு; கேஹாட│ தனு மகனான 

அ்டவ்கிரைன நதியி் ூ்க் ெச்ு ேகாணலான உடைல 

நிமி│்தியு... 

 

 
 

 அ்டவ்கிர் {ம்ன் ஜனகனிட்}, "ஓ! ம்னா {ஜனகா}, 
ஓ! குைமயான நில்க் ெகா்ட புதிகளி் தைலவேன, 

ஒ்ப்ற ச்திக் ெகா்ு, ஒேர இட்தி் ூியிு்ு் இ்த 
ஏகாதிபதிகளி் சைபயி், ச்்ைசகளி் தைலவனான வ்திைன 

எ்னா் காண ுியவி்ைல. அக்ற நீ்்பர்பி் ேம் 

அ்ன்ைத் (அ்ன்பறைவைய்} ேதுவு ேபால, நா் அவைன 

{வ்திைன்} ேதி் ெகா்ிு்கிேற். ஓ! வ்திேன, நீ உ்ைன் 
ச்்ைசக் {வாத்} ெச்வதி் ுத்ைமயானவனாக் குதி் 
ெகா்கிறா். எ்ுட் நீ ப்தய்தி் ஈுப்டு், நதியி் 

ஓ்ட்ேபால உனு ேப்ு் சரளமாக இு்காு. நா் 

ுுைமயாக் ுட்வி்ெடிு் ெநு்ு ேபா்றவ். ஓ! வ்திேன, 
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எ் ு் அைமதியாக இு. ூ்கி் ெகா்ிு்ு் ுலிைய 

எு்பாேத. 
 

 வாயி் ஓர்கைள நாவா் ந்கி் ெகா்ிு்ு் விஷ் 

ெகா்ட பா்பி் தைல மீு நீ மிதி்தா், உனு காலா் 

காயமைட்த அத் {அ்த் பா்பி்} கியி் இு்ு நீ 
த்புியாு. பல்தி் க்வ் ெகா்ட பலம்ற மனித், 

மைலைய் ு்த ுய்றா், அவனு ைககு்ு், நக்கு்ு் 

காய் ஏ்புகி்றன. ஆனா் மைலயி் மீு எ்த் காயு் 

இு்பதி்ைல. ைமநாக மைல்ு {Mainaka} ம்ற மைலக் எ்பி் 
தா்்தனேவா, காைளகு்ு் க்ுக் எ்பி் தா்்தனேவா, 
அேத ேபால மிதிைலயி் தைலவு்ு, ூமியி் பிற ம்ன்க் 

அைனவு் தா்்தவ்கேள. இ்திரேன ேதவ்களி் 

ுத்ைமயானவ், க்ைகேய நதிகளி் சிற்தவ். ஆைகயா், 

ஓ! ம்னா {ஜனகேன}, நீ ம்ுேம ஏகாதிபதிகளி் மிக் 
சிற்தவ். ஓ ம்னா, வ்திைன எனு ு்னிைல்ு் ெகா்ு 

வர் ெச்" எ்றா் {அ்டவ்கிர்}. 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ! ுதி்ிரா, வ்தி் மீு 

ேகாப்தி் இு்த அ்டவ்கிர் அ்த் சைபயி் இ்பி 

ுழ்கிய பிறு, "எனு ேக்விகு்ு நீ பதி் ெசா். நா் உனு 

ேக்விகு்ு் பதி் ெசா்கிேற்" எ்றா். 

 

 {1} அத்ு வ்தி் {அ்வ்கிரனிட்}, "ஒேர ெநு்ுதா் 

பல உுவ்களி் ூ்ட்புகிறு; ஒேர ூrய்தா் இ்த ுு 

உலக்ு்ு் ஒளிூ்ுகிறா்; ேதவ்க் தைலவனான இ்திர் 

எ்ற ஒேர வரீ்தா் எதிிகைள அழி்கிறா்; யம் ஒுவேன 

பி்rகளி் ஒேர தைலவனாக இு்கிறா்" எ்றா் {வ்தி்}. 

 

(பி்வுவன ேம்க்ட வ்தினி் உைர்ு 

அி்ுறி்பாக் க்ுலி ெகாு்திு்ு் 

விள்கமாு் : பிர்ம்தி் ஒுைம்பா்ைட 

விள்கேவ அ்டவ்கிர│ ஜனகனி் ேவ்வி்ு 

வ்திு்கிறா│. வ்தி் தனு எதிராளிைய எதி்்க 

ப்ேவு த்ுவ அைம்ுகைள் பய்பு்ுகிறா். 
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அவ் ேலாகாயத் [Buddhistic system] த்ுவ்ைத் 

ெகா்ு ஆர்பி்கிறா். அ்த உைரயி் விவ் 

இல்கிய்தி் தனி்த்ைம வா்்ததாக இு்கிறு. 

ுதி் நிைற்து், உ்ுைற ெபாுைள விேனாதமான 

ுைறயிு் இழி்த ேதா்ற்திு் பலவைக்ப்ட 

ேச்்ைககளி் ேதா்ற்திு் மைற்ு ெசா்ு் 

ஒு உைரயாக வ்தினி் உைர உ்ளு. 

ேம்ெசா்னைவ அைன்ு் ஒ்ு எ்ற 

எ்ைண் ுறி்பதாகு், ஆ்டவு், 

தைலவு், ுல்களி் வழிகா்ிு் - 

அறிவா்ற் ெகா்ட ஒுவேன {ஒுைமேய} எ்ு 

ெசா்லிு் வ்தி் ச்்ைசைய் ுவ்ுகிறா்.) 
 

 {2} அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "இு ந்ப்களான 

இ்திரு் அ்னிு் எ்ேபாு் நக்வு இுவராகேவ; நாரது், 

ப│வது் ெத்வகீ ுனிவ்களாகிய இுவேர; அுவினி ுமார│க் 

இுவேர; ஒு ேதி் ச்கர்க் இர்ேட. ெத்வ்தா் 

விதி்க்ப்ு் கணவு் மைனவிுமாக வாு் ஒு இைணயி் 

இுவேர உ்ளன்" எ்றா். 

 

(க்ுலி விள்க் : ேவத ெவளி்பா்ி் ந்ப்களான 

இு பறைவக் ஒு மர்தி் ஒ்றாக வா்கி்றன. 

அதி் ஒ்ு பழ்கைள உ்ண, ம்ெறா்ு அைத் 
பா்்ு் ெகா்ிு்கிறு. இதி் ெவளி்பைடயாவு 

எ்னெவ்றா், ஆ்டவ்கு், தைலவ்கு், 

ுல்களி் வழிகா்ிகு் இுவேர எ்புதா் 

{இுைமுட் ெசய்புகி்றன எ்புதா்}.ஒு 

ஆ்ற் {அறிு} இு்ு்ேபாேத இய்பான 

இர்டா் ஆ்ற் {அதாவு உண│ு} இு்பதாக 

நிூபி்க்ப்ு்ளு. ஒுவ் {ஒு அறிவாளி} 
ெசயல்ு உற்கி் ெகா்ிு்ு்ேபாு் அ்த 
ம்ெறாு ஆ்ற் {அறிு [அ] ூைள] தனு 

நடவி்ைகைய் ெதாட்கிறு. அ்பி 

இ்ைலெய்றா் நா் உற்கிய பிறு எுு் நம்ு 

நிைனவிு்காு. அ்லு உற்க்தி்ு ு்ு 
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நட்தைது், பி்ன் நட்ு் நிைலையு் 

இைண்ு் பா்்க ுியாு. இத்பி எ் இர்ைட 

ேம்ேகா் கா்ு் அ்டவ்கிர், அறிவா்றைலு் 

தவிர ேவு ஒு ஆ்று் {உண│ு எ்ற 

ஆ்று்} உ்ளு எ்பைத் ெசா்கிறா். உண்ு 

consci ousness{ } எ்ற ஆ்று் ேச்்ு இர்ு் 

ூ்டாகேவ ஆ்டவ்களாகு், தைலவ்களாகு், 

ுல்களி் வழிகா்ிகளாகு் ெசய்புகி்றன. 

அைவ இர்ுேம {அறிு், உண்ு்} ஒ்றாக 
இ்திரு் அ்னிு் ேபாலு், ேம்ெசா்ன 

பலவ்ைற் ேபாலு் ெசய்புகி்றன} எ்கிறா்.) 
 

 {3} வ்தி் {அ்டவ்கிரனிட்}, "ெசய்களி் விைனயா் 

ூ்ு விதமான உயிின்க் உ்டாகி்றன; ூ்ு ேவத்க் 

இைண்ு வாஜேபய் எ்ற ேவ்விைய் ெச்கி்றன, ூ்ு 

ேவு கால்களி் அ்வ்ு்க் {ூ்ு வ்ண்தா்} 
ேவ்வி்சட்ுகைள் ெச்கி்றன்; ூ்ு எ்பு உலக்களி் 

எ்ணி்ைக {ெசா│்க், நரக், ூமி}; ெத்வகீ ஒளிகு் 

ூ்றாக உ்ளன {ூrய், ச்திர், ெநு்ு}" எ்றா். 
 

(க்ுலியி் விள்க் : எ் ூ்ைற ேம்ேகா் 

கா்ு் வ்தி், ெசய்கேள ூ்ு வைகயான 

உயிின்கைளு் பிற்க ைவ்பதா், ெசய்கேள 

தைலைமயாக இு்கி்றன. ம்ற அைன்ு் 

அறிவாகேவ இு்ு். அ்லு அறிு் உண்ு் 

ஒ்றாக் ேச்்தாு், அைவ ெசய்கு்ு் 
தா்்தனேவ  எ்பைத் ெசா்ல வுகிறா்.) 

 

 {4} அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "அ்தண│களி் 

ஆசிரம்க் நா்ு; நா்ு வ│ண்க் ேவ்விகைள் 

ெச்கி்றன; ு்கியமான திைசக் நா்ு; எு்ுகளி் 

எ்ணி்ைக நா்காு் {"அ"கார், "உ"கார், "ம"கார், ம்ு் 

அ│்தமா்திைர [ு்ளி] ஆகிய எு்ுக் ேச│்தனேவ ஓ் 

எ்ற விவ்}; புவி் கா்கு் நா்ு எ்பு எ்ேபாு் 

அறிய்ப்டேத" எ்றா். 
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(க்ுலியி் விள்க் : ெசய்க் தைலைமயானதாக 
இு்தாு் ூட (நா்காவதாக) ஆ்மாவி் 

பிர்ம் ெவளி்பு்ேபாு, அ்வா்மாு்ு் 
ெசயலி் ேதைவேய இ்லாம் ேபா் விுகிறு 

எ்ு இ்ேக அ்டவ்கிர் ஆ்ைவ ேமு் 

ு்ெனு்ு் ெச்கிறா்.) 
 

 {5} வ்தி் {அ்டவ்கிரனிட்}, "ெநு்ுகளி் 

எ்ணி்ைக ஐ்ு, ப்கி எ்ற ெச்ுளி ஐ்ு அி 

ெகா்டு; ேவ்விக் ஐ்ு; ஐ்ு ூ்ுக் 

{ெகா்ைடகளாகு் இு்கலா்} அ்சர்களி் தைலயி் 

இு்பதாக ேவத்களி் ெசா்ல்ப்ு்ளு; உலகி் அறிய்ப்ட 

ுனிதமான ஆுக் ஐ்ு" எ்றா். 
 

(க்ுலியி் விள்க் : ஐ்து்ு் ெதாடைர் 
ெகா்ு வுவதா், வ்தி் ஐ்ு ுல்க், 

அவ்ு்ுிய ெபாு்கைள ஏ்க் 
துதிவா்்தனவாகேவ இு்ு் எ்ு 

வலிுு்ுகிறா். {அதாவு ுல்க் ெசயைல் 
ெச்ய ைவ்ு் எ்கிறா். அதாவு ஐ்ுல்க் 

எ்பன: க், காு, ூ்ு, நா்ு, சும்}) 

 

 {6} அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "ுனித ெநு்ைப நிுு் 

ேவைளயி் {ேவ்வியி்}, ஆு பு்கைள ேவ்வி் 
ெகாைடயாக் {த்சைணயாக்} சில் ேக்கி்றன்; 
கால்ச்கர்தி்ு் ெசா்தமான புவ்க் ஆு; ுல்களி் 

எ்ணி்ைக ஆு; கிு்திைக ந்ச்திர் ூ்ட்தி் ஆு 

ந்ச்திர்க் இு்கி்றன; அைன்ு ேவத்களிு் 

சா்ய்க்க் எ்கிற ேவ்வி் சட்குக் ஆு எ்ு 

கா்ட்புகி்றன" எ்றா். 

 

(க்ுலியி் விள்க் : ஐ்ு ுல்கைள் {க், 

காு, ூ்ு, நா்ு, சும் ஆகியன} தவிர 
அ்டவ்கிர் ூுதலான உண│வான மன்ைத் 
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{மன்} ெசா்லிபி, ஆு எ்ற எ்ைண ேம்ேகா் 

கா்ுகிறா்) 
 

 {7} வ்தி் {அ்டவ்கிரனிட்}, "ஏு எ்ணி்ைகயி் 

வள│்ு வில்ுக் இு்கி்றன; வன வில்ுக் ஏு ஆு். 

ஒு ேவ்வியி் ுிவி் ஏு ெச்ுளிக் {meters = ச்த்க்} 

ெசா்ல்புகி்றன; ுனிவ│க் எுவ│; (உலகி்) அ்சலி 
ெசு்ு் விவ்க் ஏழாக ு்ைவ்க்புகி்றன; 

வைீணயி் த்திக் ஏு எ்பு அறிய்ப்டேத" எ்றா். 
 

(க்ுலியி் விள்க் : வ்தி் ஆு ுல்களி் 

இு்ைப ஏ்ு் ெகா்கிறா்; ஆனா் ஆ்மா, அைவ 

{அ்த ஆு ுல்க் : க், காு, ூ்ு, நா்ு, 

சும் + மன்} ூலு், ஏழாவதாக அறிவி் 

ூலு் மகி்்சி ம்ு் ு்ப்ைத 

அுபவி்கிறு எ்ு ெசா்கிறா்.) 
 

 {8} அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "ூ்ு்கண்கானவ்ைற 

அட்கி ைவ்ு் ெகா்ிு்பு எ்ு் ைபக் {சணலாலான 

ேகாணிக்}; சி்க்கைள ேவ்ைடயாு் சரப்ுைடய {சரப்} 

கா்களி் எ்ணி்ைக எ்ு; ேதவ│களி் எ்ு ேப│ வு்க் 

எ்ு ேக்வி்புகிேறா்; ேவ்விகளி் உ்ள ூப்க் 

{ேவ்வி் க்ப்க்} எ்ு் ப்ைடக் ெகா்டைவ"எ்றா். 

 

(க்ுலியி் விள்க் : அ்டவகிர் எ்டாவு 

உு்பாக ஒ்ைற ு்ைவ்கிறா். {க், காு, ூ்ு, 

நா்ு, சும் + மன் + அறிு ஆகியவ்ைறு் 

தா்ி} அக்கார்ைத அறிது் ம்ெறா்ெறா்ு 

{அதாவு அக்காரு், மகி்்சி ம்ு் ு்ப்தி் 

ம்ய விைனயா்ுகிறு எ்கிறா்}) 
 

 {9} வ்தி் {அ்டவ்கிரனிட்}, "பி்ி்கு்ு 

{ூதாைதய்கு்ு்} ெச்ய்பு் ேவ்விகளி் {சாமிேதன ீ

எ்ற} ெநு்ு் கி்ட்பு் ேபாு ஒ்பு ம்திர்க் 

பய்பு்த்புகி்றன; பைட்பி் ெசய்ுைறக் ஒ்பு 
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ெசய்பாுகளாக நியமி்க்ப்ு்ளன; பிுகத ீ எ்ற ெச்ுளி 

{metre} ஒ்பு எு்ுக் ெகா்டு. (கண்கி்) ஒ்பு 

எ்கேள எ்ேபாு் உ்ளன" எ்றா். 
 

(க்ுலியி் விள்க் : ு்ுண் {அதாவு இு்ு, 
ூ்ைம்ேகு [அுு் த்ைம], அறியாைம 

ஆகியவ்ைற்} ெகா்ட பிர்ுதி {உலகி் எதிிைட 

அ்லு ெபௗதீக் [ெபாு்] காரண்}, பிரதான்தி் 

{உலகி் ேநிைட அ்லு ஆ்மிக் [கு்ு] 

காரண்} ூ்ு ுண்குட் {ஏ்ற் தா்்சி, 
சம்} ப்ேவு விகிதா்சார்களி் கல்ு {ஒ்பு 

எ்ணி்ைகைய் ெப்ு} உலக்தி் பல 

ெபாு்கைள உ்டா்ுகிறு. எனேவ, பர்ுதி 
அ்லு இய்ைகயி் நி்திய த்ைம 

நிூபி்க்புகிறு. ேமு் இுைம ேகா்பாு் 

நிுவ்புகிறு எ்கிறா் வ்தி்) 

 

 {10} அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "இ்வுக மனிதி் 

அறிுடு்ு் ுைழ்தா், {அ்த ஆ்மாு்ு} ு்கிய் 

தி்ுகளி் எ்ணி்ைக ப்ு எ்ு ெசா்ல்புகிறு; ப்ு 

ூுக் ஆயிரமாு், ெப்க் குைவ் ப்ு மாத்க் 

ும்கி்றன│; உ்ைம ஞான்ைத {த்ுவ்ைத} உைர்ு் 

ஆசிrய│க் ப்ு ேப│, அைத ெவு்பவ│க் {த்ுவ்ைத 

நிராகr்பவ│க்} ப்ு ேப│, அைத் க்ு் துதி பைட்ேதா│ 
ப்ு் ேபராு்" எ்றா். 

 

(க்ுலியி் விள்க் : பிரகிுதி எைது் 

உுவா்ுவதி்ைல.  மாையயி் ூல் பிர்ம், 

ப்ு உு்ுகுட் {அதாவு, ஐ்ு ெசய் 

உு்ுக் {வா், ைக, கா், மலவா், குவா்}, 

ஐ்ு உண│ுு்ுக் {க், காு, ூ்ு, நா்ு, 

சும்} ஒு ஒ்ப்த்ைத ஏ்பு்தி, ெபாு்களி் 

அைம்ுகைள ெவளி்பு்ுகிறு. ஆகேவ பிர்ுதி்ு 

உ்ைமயான இு்ு இ்ைல. அவ் {பிர்ுதி} 
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ஆ்மாவி் இு்பி் ம்ுேம ெதிகிறா் எ்கிறா் 
அ்டவ்கிர்) 

 

 {11} வ்தி் {அ்டவ்கிரனிட்}, "உயிrன்கு்ு இ்ப் 

தர்ூிய ெபாு்க் பதிெனா்ு; ூப்களி் {ேவ்வி் 

க்ுகளி்} எ்ணி்ைக பதிெனா்றாு். உயிு்ள 

எவு்ு் இய்ு நிைல மா்ற் பதிெனா்றாு்; 

ெசா│்க்தி் இு்ு் ேதவ│களி் ு்திர│க் பதிேனாு 

ேபராு்" எ்றா│. 
 

(க்ுலியி் விள்க் : இ்ேக ூப்க் 

{ேவ்வி்க்ுக்} எ்பன மனித│கைள 

இ்ுலக்ேதாு க்ி்ேபாு் உண│்சிகளாு். 

இ்ேக ு்திர│க் எ்பவ│க் ம்றவ│கைள அழ 

ைவ்பவ│க் எ்ு ெபாுளி் ெசா்ல்புகிறு. 

 

 ுலுண்வி் {கா்சி, ஒலியறித், ெதாு 

உண்்சி, ுைவ, நா்ற் ஆகியவ்றி்} பதிேனாு 

ெபாு்களா் எு் இ்ப் ம்ு் ு்ப்தி்கான 

தைடகளிட் இு்ு ஒு ஆ்மா விுபுவதி்ைல. 

இ்ுலகி் அைன்ு மனித்கு் இ்ப்தி்ு் 

ு்ப்தி்ு் ஆ்புகி்றன். ெசா்்க்திு் 

ு்திர்க் {அழ ைவ்பவ்க்} இு்கிறா்க் எ்ு 

ேக்வி்புகிேறா் எ்ு ெசா்ல வுகிறா் வ்தி்) 

 

 {12} அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "ஒு வுட் பனிெர்ு 

மாத்கைள் ெகா்டு; ஜகத ீ எ்ற ெச்ுளி {ச்த்} 

பனிெர்ு எு்ுகளா் ஆனு; சிு ேவ்விக் 

பனிெர்டாு்; க்றவ│க் ெசா்பி, ஆதி்திய│க் 

பனிெர்ு ேப│" எ்றா். 

 

(க்ுலி விள்க் : இ்ப்தாு் ு்ப்தாு் 

பாதி்க்படாத பரமா்மாவி் இு்ு உ்ைமயி் 

இு்கிறு. ஆனா் அவனு {பரமா்மாவி்} 

இு்ைப, எளிதாக உணர்ூிய வைகயி் நிூபி்க 
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ுியாு. அ்லு அறியாைம ெகா்டவ்களா் 

அவைன் {பரமா்மாைவ்} காண ுியாு. 

மனித│க், அற், உ்ைம {ச்திய்}, 

ுய்க்ு்பாு, ேநா்ுக், ந்ெல்ண், 

அட்க், ம்னி்ு் ுண், பைகைம தவி│்த், 

தியாக், ெகாைட {தான்}, ஒுைம்பாு {ுவி்த 

கவன்} ம்ு் ுல்களி் மீதான க்ு்பாு 

ஆகிய பனிெர்ி் ூல் அ்த நிைலைய 

{பரமா்மாைவ் காு் நிைலைய} அைடயலா் 

எ்கிறா│ அ்டவ்கிர│) 
 

 {13} வ்தி் {அ்டவ்கிரனிட்}, "பதிூ்றாவு ச்திர 
நா் {திரேயாதசி திதி} மிக ம்களகரமானதாக் குத்புகிறு; 

உலகி் பதிூ்ு துீக் இு்கி்றன." எ்றா│. 
 

(க்ுலியி் விள்க் : சிலி் ூ்ு்பி, 

ு்தியைடு் ுய்சிக் இ்ுலகி் ெவ்றிைய் 
தராு. ஆனா் பிர்மேலாக்தி் ெவ்றியைடயலா். 

ம்றவ்க் அ்த நிைலைய அைடய சிற்பான ேயாக் 

ேதைவ்புகிறு எ்கிறா்க். பதிூ்ு 

ெபாு்கைள் ு்ு் எ்ைண ேம்ேகா் 

கா்ுவதா், வ்தி், அற் ம்ு் இ்ன பிற 

ம்ுேம ு்தி்ு் ேபாுமானு கிைடயாு. ஆனா் 

சியான ேநரு், இடு் அவசிய் எ்கிறா்) 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "இ்வளு ூர் ெசா்னு் 

வ்தி் நிு்திவி்டா். அத்ேபி் அ்டவ்கிர் மீதி பாதி 
்ேலாக்ைத் ெசா்னா். 

 

 அ்டவ்கிர் {வ்தினிட்}, "ேகசியா் பதிூ்ு 

ேவ்விக் ெச்ய்ப்டன. ேவத்தி் அதி்ச்த்களா் 

{அதிஜகதீ் ச்த்களா் = நீ்ட ெச்ுளிகளா்} பதிூ்ு் 

விு்க்ப்டன" எ்றா். 
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(க்ுலியி் விள்க் : பதிூ்ு எ்ற எ்ைண 

ேம்ேகா் கா்ிேய அ்டவ்கிர் ுி்கிறா். 
அி்பைடயி் பாதி்க்படாத ஆ்மா - ப்ு 

உு்ுக், அறிு, மன், ம்ு் அக்கார் {ஐ்ு 

ெசய் உு்ுகளான வா், ைக, கா், மலவா், 

குவா், ஐ்ு உண│ுு்ுகளான க், காு, 

ூ்ு, நா்ு, சும் ஆகியைவு் + அறிு + மன் 

+ அக்கார் அறித்} ஆகிய பதிூ்றா் 

இ்ப்ைது் ு்ப்ைது் அைடகிறு. ஆனா் 

அதி்ச்த்க், அதாவு அறியாைமைய ெவ்றி 
ெகா்டைவயான அ்த் பனிெர்ு், அறு் இ்ன 

பிறு் ேச்்ு அ்த் பதிூ்ைறு் அழி்கிறு. 

அுேவ ு்தி {விுதைலயைட்த} நிைலயாு் 

எ்கிறா் அ்டவ்கிர்.) 
 

 அ்டவ்கிர│ ேபுவைது், ூதனி் மக் {வ்தி்} 

தைலதா்்தி, சி்தைனயிலா்்ு அைமதியைட்தைது் 

க்ட அ்த் சைப ெபு் ூ்சைல ஏ்பு்தியு. ம்ன் 

ஜனகனா் நட்த்ப்ட அ்த அ்ுதமான ேவ்வியி் இ்பி 

அமளி எு்தேபாு, மிகு் திு்தியைட்த அ்தண│க், ூ்பிய 

கர்குட் அ்டவ்கிரைன அுகி அவு்ு அ்சலி 
ெசு்த் ெதாட்கின│. 
 

 அத் பிறு அ்டவ்கிர், "இத்ு ு்னா் இ்த 
மனித் {வ்தி்}, ச்்ைசகளி் அ்தண்கைள வ ீ் ்தி, அவ்கைள 

நீு்ு் வ ீ் ்ுவைத வழ்கமாக ைவ்திு்தா். இ்ு 

வ்திு் அேத விதிைய் ச்தி்க்ு். அவைன் பிி்ு நீr் 

ூ்கிு்க்" எ்றா். 

 

 வ்தி் {ம்ன் ஜனகனிட்}, "ஓ ஜனகா, நா் ம்ன் 

வுணனி் மகனாேவ். இ்ேக உனு ேவ்வி நட்ு்ேபாேத, 
அ்ேகு் {எனு த்ைதயான வுணனி் உலக்திேலு்} 

பனிெர்ு வுட்க் {12} நீு் ேவ்வி நட்ு 

ெகா்ிு்கிறு. அதனாேலேய நா் ுத்ைமயான 

அ்தண்கைள அ்ேக {நீி் ூ்கி்ு} அு்பி ைவ்ேத். 
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அவ்க் வுணனி் ேவ்வி்ு் சா்சியாக இு்க் 
ெச்றிு்கிறா்க். அேதா பா்! அவ்க் திு்பி வ்ு 

ெகா்ிு்கிறா்க். வண்க்பட ேவ்ிய அ்டவ்கிரு்ு 

நா் அ்சலி ெசு்ுகிேற். இவரு குைணயா் நா் இ்ு 

எ்ைன் ெப்றவுட்  {வுணுட்} ேச்்ு ெகா்ள் 
ேபாகிேற்" எ்றா். 
 

 அ்டவ்கிர், "வா்்ைதக் அ்லு ுு்க்தி் 

ூலமாக அ்தண்கைள வ ீ் ்திய வ்தி், அவ்கைள் கடலி் 

நீி் ூ்கி்தா். (ேவத உ்ைமைய மைற்ு, தவறான 

வாத்க் ூலமாக அவ்கைள அட்கினா்), அவ்கைள நா் 

இ்ு எ் ஞான்தி் விைளவா் கா்பா்றிேன். இைத் 
கபட்ற ெவளி்பைட்த்ைம ெகா்ட மனித்க் 

தீ்மானி்க்ு். ந்லு ெக்டு அறி்த ெநு்ு, 
ேந்ைமயானவ்களி் உடைல எி்காம் வி்ு அவ்களிட் 

சா்ு நிைல {பாரப்ச்} ெகா்கிறு. ஆகேவ, சிுவ்க் ேபு் 

திறைம ுைற்தவ்களாக இு்பிு், ந்ல மனித்க், 

அ்சிுவ்களி் ுய்சிகளி் அவ்கு்ு ஆதரவாகேவ ுிு 

எு்பா்க். ஓ ஜனகா, நுவிலி மர்தி் {்ேல்மாதகீ 

[Sleshmataki] மர் = இத் இைலையு், கனிு் உ்பு 

ு்திைய் ெகு்ு்.} கனிைய உ்டத் விைளவாக {வ்தினி் 

ேபாதைனகைள் ேக்டதா்} உண்ைவ இழ்து எனு 

வா்்ைதகைள் ேக்ு் ெகா்ிு்கிறா். அ்லு {வ்தினி்} 

ுக்ுதி உனு உண்ைவ் திுிவி்டதா? யாைன ஒ்ு எ் 

வா்்ைதகளா் (எு் ெகா்கியா்) ுைள்க்ப்ு் அைத 
அறிய மு்பு ேபால, நீ எ் வா்்ைதகைள் ேக்க மு்கிறா்" 

எ்றா் 

 

 ஜனக் {அ்டவ்கிரனிட்}, "உமு வா்்ைதகைள் ேக்ட 

பிறு, அவ்ைற நா் அ்ுதமானு், மனித ச்தி்ு 

அ்பா்ப்டுமாக எு்ு் ெகா்கிேற். உமு விவ் ூட 

மனிதச்தி்ு அ்பா்ப்டதாக ெவளி்பைடயாக் ெதிகிறு. 

இ்ு வ்திைன நீ் வாத்தி் ேதா்கி்ததா், உ் வச் அவைர 
ஒ்பைட்கிேற்" எ்றா். அ்டவ்கிர் {ஜனகனிட்}, "ஓ 

ம்னா, வ்தி் உயிுட் இு்பதா், எனு எ்த ேநா்க்தி்ு் 

RangaRakes tamilnavarasam.com



பய்பட் ேபாவதி்ைல. உ்ைமயி் வுண் அவனு 

த்ைதயானா், அவ் கடலி் ூ்க்ு்" எ்றா். 

 

 வ்தி், "நா் ம்ன் வுணனி் மகேன. 

இ்துண்திேலேய (ஆைகயா்) ூ்ுவதி் என்ு எ்த் 
பயு் இ்ைல. அ்டவ்கிர│, நீ்ட கால்தி்ு ு்ு 

ெதாைல்ு ேபான தனு த்ைத கேஹாடைர் கா்பா│" 
எ்றா். 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "பிறு வுணனா் ுைறயாக 
வழிபட்ப்ட அ்த அ்தண│க் அைனவு் ஜனகு்ு 

ு்பாக {நீrலிு்ு} எு்ு வ்தன│. கேஹாட│, "ஓ ஜனகா, 
இத்காகேவ மனித்க் ந்ெசய்கைள் {ேவ்விக் 

ேபா்றவ்ைற எ்ு நிைன்கிேற்} ெச்ு மக்கு்காக 
ேவ்ுகிறா்க். நா் எதி் தவறிேனேனா அு எ் மகனா் 

அைடய்ப்டு.பலம்ற மனித│க் பல்ெபாு்திய மகைன் 

ெபுவா│க்; ம்ு மனித│க் அறிவா│்த மக்கைள் 

ெபுவா│க்; க்விய்றவ│க் க்விவியி் சிற்தவைர 
மகனாக் ெபுவா│க்" எ்றா் {கேஹாட்}. வ்தி், "ஓ 

ஏகாதிபதி {ஜனகா}, உனு ூிய ேகாடியாேலேய யம் தனு 

எதிிகளி் தைலகைள் ெகா்கிறா். உம்ு 

வளைமு்டாக்ு்! ம்ன் ஜனகனி் இ்த ேவ்வியா், 

உ்தா {உ்தய்} சட்ுகு்ுிய ுத்ைமயான ம்திர்க் 

ெசா்ல்ப்ு, ேசாம்சாு் ேபாுமான அளு ுி்க்ப்ு்ளு. 

மகி்்சி நிைற்த இதய்குட் ேநிைடயாக ேநி் வ்த 
ேதவ்கு், த்க் ுனிதமான ப்ுகைள் ெப்ு வி்டன்" 
எ்றா். 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "ேம்ப்ட பிரகாச்ுட் 

அ்தண்க் {நீிலிு்ு} உய்்ு வ்த ேபாு, வ்தி் ம்ன் 

ஜனகனி் அுமதிுட், கடலி் நீு்ு் இற்கினா│. பிறு 

ூதனி் மகைன {வ்திைன} ெவ்ற அ்டவ்கிர் தனு 

த்ைதைய வழிப்டா். தாு் {நீிலிு்ு} வ்த அ்தண்களா் 

வழிபட்ப்டா். 
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(க்ுலியி் விள்க் : ூதனி் மக் எ்பத்ு 

விள்க் இுதா். ூ (su) எ்றா் அ்ுத், உதா (uta) 
எ்றா் ேவ்வி எ்ு் ெபாுளாு். ஆகேவ 

அ்த் ெசா்லிைண்ு {ூதனி் மக் எ்றா்} 

அ்ுதமான ேவ்விைய நட்தியவ் எ்ற 

ெபாுைள் துகிறு. Su means excel l ent , and ut a, 

sacri f i ce. The compound accordi ngl y means,--perf ormer of  

excel l ent sacri f i ce. -ht t p sacred:// -

t ext s comhi n m m htm fn. / / 03/ 03135. # _39) 

 

 பிறு அ்டவ்கிர் தனு ஆசிரம்தி்ு் தனு மாமுட் 

{ுேவதேகுுட்} ெச்றா். பிறு அவனு {அ்டவ்கிரனி்} 

தாயி் {தா் ுஜாதாவி்} ு்னிைலயி் அவனு த்ைத 

{கேஹாட│}, அவனிட் {அ்டவ்கிரனிட்}, "(ஓ மகேன), 

விைரவாக இ்த் சம்கா நதி்ு் இற்ு" எ்றா│. அத் பி 

அவு் (நீு்ு்) இற்கினா். (அவ் நீு்ு் ூ்கியு்), 

அவனு (ேகாணலான) உு்ுக் அைன்ு் உடேன 

நிமி│்த்ப்டன. அ்த நாளி் இு்ு அ்த நதி சம்கா எ்ற 

ெபயr் அைழ்க்ப்டு. அுுத் அவ் {சம்கா நதி} 
(பாவ்கைள்) ு்தீகி்ு் அற்பயில ஆர்பி்தா். அவு்ு் 

{சம்கா நதியி்) நீராு் ஒுவ் அைன்ு் பாவ்களி் 

இு்ு் விுபுகிறா். ஆைகயா், ஓ ுதி்ிரா, நீ உனு 

த்பிகுடு், மைனவிுடு் நீு்ு் இற்கி ு்திகி்ைப் 
ெச். ஓ ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, ஓ அஜமீட ுல்தி் 

ெகாு்ேத, இ்ேக உனு த்பிகுடு் அ்தண்குடு் 

மகி்்சியாக வசி்ு, ந்ெசய்க் ெச்ு் ேநா்ேகாு ம்ற் பிற 

துதிகைள வள்்ு் ந்ெசய்கைள் ெச்" எ்றா் {ேலாமச்}.  
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யவ்கி┄ு்! இ்திரு்!! - வனப│வ் புதி 135 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேலாமச│ ுதி்ிரனிட் யவ்கி┄யி் கைதைய் ெசா்ல ஆர்பி்பு; 

யவ்கி┄ கு்தவ் இு்பு யவ்கிr ேவத ஞான்ைத அைடவு 

பர்வாஜ│ யவ்கி┄யிட் அக்கார் ூடாு எ்ு எ்சr்பு; யவ்கி┄ 

ுனிவ│கைள் ு்பு்தி இ்ப்க்ு திrவு... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, 

"ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, 
ு்ெபாு கால்தி் முவிைல 

எ்ு அைழ்க்ப்ட சம்க 

நதி இேதா ெதிகிறு. இ்ேகதா் 

பரத் நீராிய க│்தமில் எ்ற 

இட் இு்கிறு. ச்சியி் 

தைலவ் {இ்திர்}, 

விr்திரைன் ெகா்றத் 

ெதாட்்சியாக ஏ்ப்ட ேபிடி் 

ேபாு, அவ் தனு 

ு்திகி்ைப் சம்ைகயி் 

ெச்ு பாவ்தி் இு்ு விுப்டா். ஓ! மனித்களி் காைளேய 

{ுதி்ிரா}, இ்த இட்தி்தா் ைமநாக மைல ூமி்ு் 

ூ்கியு; அதனாேலேய இ்த இட் வினசன் எ்ு 

அைழ்க்புகிறு. ஓ! மனித்களி் காைளகேள, பழ்கால்தி் 

அதிதி, மக்கைள் ெபுவத்காக் ெகா்டாட் ப்ட ஒு 

உணைவ் சைம்பத்காக (பிர்ம் தைலைமயி்), இ்த உய்்த 
மைலயி் ஏறி, ெசா்ல ுியாத இழிவான ு்ப்ு்ு ஓ் 
ு்ு் ு்ளி ைவ்தா். 
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 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, இ்ுதா் தவசிகு்ு 

விு்பமான கனகல மைல்ெதாட│ இு்கிறு. 

இ்ேகதா் ெபு் நதியான க்ைகு் இு்கிறு. 

பழ்கால்தி், ுனிதமான தவசியான சன்ுமார│ 

இ்ேகதா் ுறவி் ெவ்றிைய அைட்தா். ஓ! 

அஜமீட ுல்தி் ெகாு்ேத {ுதி்ிரா}, இ்த 
நதியி் நீராி பாவ்க் அைன்திு் இு்ு 

விுதைல ெபு. ஓ ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, நீ 
உனு அைம்ச்குட் ு்ணிய் எ்ு 

அைழ்க்பு் இ்த் தடாக்ு்ு், பிுுு்க் 

மைல்ு், ு்னிக்கா {ஓைசயி்லாம் ெச்ு் 

க்ைக} எ்ு அைழ்க்பு் இ்த இு ஆுகு்ு் 

ெச். ஓ ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, இ்ேக 

்ூலசிர் எ்கிற தவசியி் ஆசிரம் இு்கிறு. 

இ்த இட்தி் உனு ேகாப்ைது் அக்கார்ைது் 

வி்ுவிு. ஓ பா்ுவி் மகேன {ுதி்ிரா}, அ்ேக 

ைர்பியr் அழகிய ஆசிரம்தி் தா், ேவத அறிு ெகா்ட 

பர்வாஜr் மகனான யவ்கி┄ அழி்தா்" எ்றா் {ேலாமச்}. 

 

ெபிுபு்த 

ெசாு்கு் 

 

 ுதி்ிர் {ேலாசrட்}, "பர்வாஜr் மகனான ெபு் 

தவசி யவ்கி┄ எ்பி ேவத்களி் ஆழமான ஞான்ைத 
அைட்தா்? ேமு் அவ│ எ்பி அழி்தா│? நா் 

இவ்ைறெய்லா் நட்தபிேய அறிய ஆவலா் இு்கிேற். 

ேதவ்கைள் ேபா்ற அ்மனித்களி் ெசய்களி் விவி்ைப் 
ேக்பதி் நா் மகி்கிேற்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "பர்வாஜு், 

ைர்பியு் இு ந்ப்களாவ். அவ்க் எ்ேபாு் 

ஒுவு்ெகாுவ் ுைணயாக இு்ு ெபு் மகி்்சிு் இ்ேக 
வசி்தா்க். ைர்பியு்ு அ│வாவு, பரவு எ்ு இு 

மக்க் இு்தன். ஓ! பரதனி் மகேன {ுதி்ிரா}, 
பர்வாஜு்ு யவ்கி┄எ்ற ஒேர மக் இு்தா். பதர்வாஜ் 
தவ்பயி்றிு்த ேவைளயி் ைர்பிய் தனு இுமக்கு்ு் 

ேவத்களி் ந்ல நிுண்ுவ்ைத் ெகாு்தா். ஓ! பரதனி் 

மகேன {ுதி்ிரா}, சிுவ்களாக இு்த ெபாுதிலிு்ேத அ்த 
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இுவு்ு்ு் {பர்வாஜு்ு ைர்பியு்ு்} ந்ு 
ஒ்ப்றதாக இு்து. ஓ! பாவம்றவேன {ுதி்ிரா}, 
தவ்பயி்ற தனு த்ைத அ்தண்களா் அச்ைட 

ெச்ய்ப்டைது், அேத ேவைளயி் ைர்பியைரு் அவரு 

மக்கைளு் {அ்வாவுைவு், பரவுைவு்} அவ்க் 

{அ்தண்க்} ந்ு மதி்ைது் க்ட யவ்கிீ மிகு் ு்க் 

ெகா்ு, மன வு்தமைட்தா். ஓ பா்ுவி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, அத் பிறு அவ் {யவ்கி┄} ேவத ஞான்தி்காக் 

கு்தவ்ைத ஆர்பி்தா│. அவ│ தனு உடைல எrு் 

ெநு்ு்ு ெவளி்பு்தினா│. கு் தவ்பயி்ு, இ்திரனி் 

மனதி் ுயர்ைத ஏ்பு்தினா│. ஓ ுதி்ிரா, பிறு இ்திர் 

அவிட் {யவ்கிீயிட்} ெச்ு, "ஓ தவசிேய, எத்காக நீ் 
இ்து கு் தவ் இு்கிறீ் ?" எ்ு ேக்டா். அத்ு யவ்கிீ, 
"ேதவ்களி் ுகழ்த்கவேன {இ்திரேன}, எ்த அ்தணு் 

அைடய ுியாத ேவத ஞான்ைத நா் விு்ுகிேற். ஓ! 

பகைன வ ீ் ்தியவேன {இ்திரா}, அ்த ஞான்தி்காகேவ நா் 

இ்து கு் தவ் ெச்கிேற். ஓ! ெகௗசிகா எனு தவ்தி் 

ச்தியா் நா் அைன்ு சா்திர்களி் ஞான்ைது் அறிய 

விு்ுகிேற். ஓ!தைலவா {இ்திரா}, ஆசிrய│க் ூல் 

அைடய்பு் ேவத ஞான்தி்ு நீ்ட கால் பிி்கிறு. 

ஆைகயா், (ுுகிய கால்தி்ு் ேவத ஞான் அைடய) நா் 

இ்த உய்்த ுய்சிைய் ெச்கிேற்" எ்றா் {யவ்கிீ}. 
அத்ு இ்திர், "ஓ! அ்தண் தவசிேய, நீ│ ேம்ெகா்ிு்ு் 

வழி சrயானத்ல. ஓ! அ்தணேர, நீ் எத்காக உ்ைமேய 

அழி்ு் ெகா்கிறீ் ? ேபா் ஒு ுுவி் வாயிலாக அவ்ைற் 

பி்ு் ெகா்ு்" எ்றா் {இ்திர்}. 

 

 ேலாமச் {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! பரதனி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, இ்பி் ெசா்லிவி்ு, ச்ர் {இ்திர்} 

ெச்ுவி்டா். பிறு அளவிடுியாத ச்தி ெகா்ட யவ்கிீ 
மீ்ு் தனு கவன்ைத் தவ்தி் ெசு்தினா். ஓ ம்னா 
{ுதி்ிரா}, அவரு கு்தவ்கைள அறி்த இ்திர் மீ்ு் 

ெபு் தா்க்தி்ு உ்ளானா். பிறு வலைன் ெகா்ற 

ேதவனான இ்திர், மீ்ு் கு்தவ்திலிு்த அ்த் ெபு் 

தவசியிட் வ்ு, "நீு் உமு த்ைது் ேவத ஞான்ைத 
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அைடய ேவ்ு் எ்ு நிைனகிகறீ் ; ஆனா் உமு ுய்சிக் 

ெவ்றி அைடய ுியாு. இ்த உமு ெசய் 

பி்ுைர்க்த்கத்ு" எ்றா். யவ்கிீ, "ஓ ேதவ்களி் 

தைலவா {இ்திரா}, நீ எனு விு்ப்கைள 

நிைறேவ்றவி்ைலெய்றா், நா் இ்த ேவ்வியி் ுட்வி்ு 

எிு் ெநு்பி் எனு அ்க்கைள ெவ்ி் ேபாுேவ்" 

எ்றா் {யவ்கிீ}. 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அ்த உய் ஆ்ம 

தவசியி் தீ்மான்ைத அறி்த அறிுு்ப் ெகா்ட இ்திர் 

சிறிு ேநர் சி்தி்ு, அவரு கு்ைத மா்ற சிற்த ஓ் 
உபாய்ைத் க்ுபிி்தா். பிறு இ்திர், ூு வயு 

ெகா்ட ஒு உுதிய்ற ுவாச்ேகாளாுைடய ஒு அ்தண 

விவ் எு்தா். பிறு அவ் {இ்திர்}, யவ்கிீ தனு 

நீ்்கடைன ெசு்த வு் பகீரதியி் {க்ைகயி்} கைரயி் 

மணைல அ்ளி வசீி் ெகா்ிு்தா். அ்தண்களி் 

தைலவரான யவ்கிீ த்ைன் கவனி்காதைத் க்ட இ்திர், 

அ்க்ைகைய மணலா் நிர்ப் ெதாட்கினா். நிு்தாம் 

ைகநிைறய மணைல அ்ளி பகீரதி்ு் எறி்ு, அ்த் 

தவசியி் {யவ்கி┄யி்} கவன்ைத ஈ│்பத்காக ஒு அைண 

க்ட் ெதாட்கினா். 

 

  இ்திர் அைண க்ுவைத் க்ட தவசிகளி் காைளயான 

யவ்கிீ ச்த் ேபா்ு சிி்ு, "நீ எ்ன ெச்ு 

ெகா்ிு்கிறா். ஓ! அ்தணா, உனு ேநா்க்தா் எ்ன? 

ஒ்ு்ு் ஆகாத, இ்த் ெபு் ுய்சிைய நீ ஏ் ெச்கிறா்?" 

எ்ு ேக்டா். இ்திர், "ஓ மகேன, ஒு தாராளமான வழி 
ேவ்ு் எ்பத்காக நா் க்ைகயி் மீு அைண க்ுகிேற். 

(இ்த நதிைய) படகி் கட்க ம்க் மிகு் சிர்புகி்றன்" 
எ்றா். யவ்கிீ, "ஓ ுறைவ ெச்வமாக் ெகா்டவேர, இ்த் 
ெபு்பல் வா்்த ஊ்ைற உ்மா் அைண க்ி் து்க 
ுியாு. ஓ அ்தணேர, அுபவ்தி்ு ஒ்ுவராத உமு 

ுய்சிைய் ைகவிு், அுபவ்ு்ுக்த ேவு எைதயாவு 

ெச்ு்" எ்றா். இ்திர், "ஓ தவசிேய, நி்சயமாக் கனி தராு 

எ்ு ெதி்ு், ேவத்களி் ஞான்ைத அைடய நீ் ெச்ு் 
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தவ்ைத் ேபால்தா் நாு் இ்த் ெபு்பணிைய் 
ெச்கிேற்" எ்றா். யவ்கி┄, "ஓ! ேதவ்களி் தைலவா 
{இ்திரா}, உனு ுய்சிகைள் ேபாலேவ எனு ுய்சிக் 

அைன்ு் கனிய்றதாுெம்றா், எு அுபவ்தி்ு உக்ு 

வுேமா அைத என்ு் ெச் {உ்னா் ுி்தைத என்ு் 
ெச்}. நா் ம்ற மனித்கைள வி்சி இு்ு் வைகயி் என்ு 

வர்கைள அு் ெச்" எ்ு ேக்டா் {பர்வாஜி் மக் 

யவ்கிிவ்}. 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "பிறு இ்திர் அ்த் 
ெபு்ச்தி வா்்த தவசி ேக்ட வர்கைள அளி்தா். பிறு 

அவ், "நீ் விு்பிய பிேய, ேவத்களி் ஞான் உம்ு் உமு 

த்ைத்ு் கிைட்ு். உமு அைன்ு விு்ப்கு் 

நிைறேவு். ஓ யவ்கிீ, வ ீ் ி்ு் ெச்ு்" எ்றா். 

 

 இ்பி் தனு விு்ப்ைத அைட்த யவ்கி┄ தனு 

த்ைதயிட் {பர்வாஜrட்} வ்ு, "ஓ! த்ைதேய, என்ு் 

உம்ு் ேவத்க் ெவளி்பு்த்ப்ுவி்டு. நா் அைன்ு 

மனித்கைள வி்ு் வைகயி் வர்கைள் ெப்றிு்கிேற்" 

எ்ு ெசா்னா். பர்வாஜ│, "ஓ மகேன {யவ்கிrவேன}, நீ 

விு்பிய ேநா்க்கைள அைட்ததனா், நீ அக்கார் 

ெகா்வா். நீ அ்பி அக்கார்ைத அைடு்ேபாு நீ 

இர்கம்ு ேபாவா். அ்பி இர்கம்ு் ேபாவதா், 

விைரவி் அழிு உ்ைன வ்தைடு். ஓ எனு மகேன 

{யவ்கிிவேன}, இு ச்ப்தமாக் ேதவ│க் ஒு உபகைதைய் 

ெசா்வா│க். ஓ மகேன {யவ்கிிவேன}, பழ்கால்தி் பாலதி 
எ்ற ெபயி் ெபு் ச்தி ெகா்ட ஒு தவசி வா்்ு வ்தா். 
தனு பி்ைளயி் இற்பா் ு்க்தி் இு்த அ்த ுனிவ│ 
{பாலதி}, ேதவ்கைள் ேபாலேவ இறவாதவனாக ஒு மகைன 

ேவ்ி கு் தவ் ெச்தா். அவ் விு்பியபி ஒு மகைனு் 

அைட்தா். ஆனா் அவு்ு {ுனிவ் பாலதி்ு} ஆதரவாக 
நட்த ெகா்ட ேதவ்க், அவரு மகைன இறவாதவனாக 
ஆ்கவி்ைல. அவ்க், " இற்க்ூிய ஒு மனித் ஒு 

நிப்தைனயி் ேபி் இறவாதவனாக ஆக ுிு். இு்பிு் 

உமு மகனி் உயி், ஏதாவு ஒ்றி் ூல் பிிவதாக இு்க 
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ேவ்ு்" எ்ு ேக்டன். அத்ு் பாலதி, :ஓ ேதவ்களி் 

தைலவா, நி்தியமாக நிைல்ு நி்ு் இ்த அழிவி்லாத 

மைலக் அவ் உயி│ பிrவத்கான காரணமாக இு்க்ு்" 

எ்ு ெசா்னா். பிறு அ்த் தவசி்ு {பாலதி்ு}, ேமதாவி 
எ்ற ெபயr் ஒு மக் பிற்தா். அவ் எி்ச் மி்க 
மனநிைல ெகா்டவனாக இு்தா். அைன்ைது் (தனு 

பிற்ைப் ுறி்ு்) ேக்வி்ப்ட அவ் {ேமதாவி}, அவு்ு 

அக்கார் ெபுகி, ுனிவ│கைள அவமதி்க ஆர்பி்தா். 

ுனிவ்கு்ு் தீ்கிைழ்தவாேற அவ் இ்த் ூமிைய் ு்றி 
வ்தா். 

 

 ஒுநா் ெபு் ச்தி ெகா்டவு் க்றறி்தவுமான 

துஷாஷ│ எ்ற தவசிைய அவ் {ேமதாவி} ச்தி்க ேந்்து. 

ேமதாவி அவு்ு் தீ்கிைழ்தா். அதனா் அ்த் தவசி 
{துஷாஷ│} "சா்பலாக் ேபா" என அவைன் {ேமதாவிைய்} 

சபி்தா│. இு்பிு் ேமதாவி சா்பலாகவி்ைல. பிறு 

துஷாஷ், ேமதாவியி் உயிு்ு் காரணமாக இு்த அ்த 

மைலைய எுைமகைள் ெகா்ு சிதறி்தா│. தனு 

உயிு்ு் காரணமான மைலயி் அழிவா் அ்த் பி்ைளு் 

{ேமதாவிு்} அழி்ு ேபானா். ேமதாவியி் த்ைத {பாலதி} 
தனு இற்த மகைன அைண்ு் ெகா்ு ஒ்பாி ைவ்ு 

அுதா். ஓ மகேன, அ்பி ஒ்பாி ைவ்ு் ெகா்ிு்த அ்த் 
தவசியிட் ேவத்கைள அறி்த தவசிக் எ்ன ெசா்னா்க் 

எ்பைத் ெசா்கிேற் ேக். "எ்த நிப்தைனயி் ேபிு் 

{இற்க்ூிய} ஒு மனித், விதியா் நி்ணயி்க்ப்ட ுிைவ 

மீற ுியாு. பா்! துஷாஷ் எுைமகைள் ெகா்ேட 

மைலகைள் ூட் பிள்ுவி்டா்." எ்றன். 
 

 ஆைகயா் வர்கைள் ெப்ுவி்ேடா் எ்ு 

அக்கார் ெகா்ு் இள்ுறவிக் ுுகிய கால்தி் 

அழி்ு ேபாவா│க். நீ {யவ்கிீேய} அவ்கு் ஒுவனாக 
ஆகவிடாேத. ஓ எனு மகேன {யவ்கிீ}, இ்த ைர்பிய் ெபு் 

ச்தி வா்்தவ். அவரு பி்ைளகு் {அ்வாவுு், பரவுு்} 

அவைர் {ைர்பியைர்} ேபாலேவ இு்கி்றன். ஆைகயா் நீ 

அவைர {ைர்பியைர} அுகாம் எ்சr்ைகயா் இு. ஓ எனு 
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மகேன, ெபு் தவசியான ைர்பிய் எி்ச் ுண் ெகா்டவ். 
அவ் ேகாப்ப்டா் உன்ு் தீ்ு ேநு்" எ்றா் {பர்வாஜ்}. 
யவ்கிீ, "ஓ த்ைதேய {பர்வாஜேர}, நீ் ெசா்னவாேற நா் 

ெச்ேவ். அத்காக நீ் எ்வைகயிு் வு்தாதீ். எனு 

த்ைதைய் ேபாலேவ, என்ு ைர்பியு் மியாைத்ு 

உியவேர!" எ்றா். அ்பி இனிைமயான வா்்ைதகைள் தனு 

த்ைதயிட் ூறிய யவ்கிீ, எத்ு் யாு்ு் அ்சாம், 

ுனிவ்கைள் ு்பு்ுவதி் இ்ப் ெகா்ு திிய 

ஆர்பி்தா்." எ்றா் {ேலாமச் ுதி்ிரனிட்}.  
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யவ்கி┄யி் அழிு! - வனப│வ் புதி 136 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

யவ்கி┄, ைர்பியr் முமகு், பரவுவி் மைனவிுமான ெப்ணி் 

மீு ைமய் ெகா்வு; அவ் யவ்கி┄ைய ஏமா்றிவி்ு, ைர்பியrட் 

வ்ு விஷய்ைத் ெசா்வு; ைர்பிய│ தனு ுியினா் உ்டான 

ரா்சச் ூல் யவ்கி┄ைய் ெகா்று... 

 

 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "அ்சம்ு உலவி்ெகா்ிு்த 

யவ்கி┄, சி்திைர மாத்தி் ஒு நாளி் ைர்பியr் 

ஆசிரம்ைத அுகினா். ஓ! பரதனி் மகேன {ுதி்ிரா}, 
ூ்ு்ுு்ு் மர்குட் இு்த அ்த அழகிய ஆசிரம்தி், 

அவ், கி்னர் ெப்மணி ேபால ெம்ல நட்ு ெகா்ிு்த 

ைர்பியr் முமகைள் காண ேந்்து. ஆைசயா் தனு 

உண்ுகைள இழ்த யவ்கி┄, அ்த நாண் ெகா்ட 

ெப்ணிட் சிறிு் ெவ்கமி்லாம், "நீ எ்ேனாு 

இைண்திு்பாயா?" எ்ு ேக்டா். அவரு {யவ்கிீயி்} 

இய்ைப அறி்ு, சாப்தி்ு அ்சி, அேத ேவைளயி் 

ைர்பியி் ச்திையு் நிைன்ு் பா்்ு, அவிட் "நா் 

ச்மதி்கிேற்" எ்ு ெசா்னா் அவ் {ைர்பியி் முமக்}. 

 

 ஓ! பரதனி் மகேன {ுதி்ிரா}, பிறு அவைர 
{யவ்கிீைய} தனிைமயி் அைழ்ு் ெச்ு ச்கிலியா் 

பிைண்தா். ஓ! எதிிகைள ெவ்பவேன {ுதி்ிரா}, 
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ஆசிரம்தி்ு் திு்பிய ைர்பிய், பரவுவி் மைனவியான 

தனு முமக் க்ணுீட் இு்பைத் க்டா். ஓ! ுதி்ிரா, 
அவ் {ைர்பிய்} அவைள் சமாதான் பு்தி, அவளு 

ுயர்தி்கான காரண்ைத் ேக்டா். அத்ேபி், அ்த அழகிய 

ம்ைக, யவ்கிீ த்னிட் ேபசியைது், பதிு்ு 

ு்திசாலி்தனமாக தா் ெச்தவ்ைறு் ெசா்னா். 

யவ்கி┄யி் தயீ நட்ைதைய் ேக்ட அ்த் தவசி {ைர்பிய│} 
ேகாப்தா் எr்தா│. 
 

 எளிதி் ேகாபமைடய்ூிய மனநிைல ெகா்ட அ்த் 

ெபு் ுனிவ│ {ைர்பிய│}, இதனா் ஏ்ப்ட உ்ுதலா், தனு 

ஜடா ுியி் இு்த ஒு ுிைய் பிு்கி, ுனிதமான 

ம்திர்கைள் ெசா்லி அைத ேவ்வி்தயீி் 

காணி்ைகயாக் ெகாு்தா│. இத் காரணமாக அ்த 

ெநு்பி் இு்ு அவரு முமகைள ஒ்த உுவ் ெகா்ட 

ஒு ெப் ெவளி்ப்டா். பிறு அவ் ேமு் ஒு ுிைய 

அவரு ஜடா ுியி் இு்ு பிு்கி மீ்ு் அைத ேவ்வி 
ெநு்பி் காணி்ைக் ெகாு்தா். இ்ேபாு கா்பத்ு் 
பய்கராமன கு் விழிக் ெகா்ட ஒு ரா்சச் ெவளிவ்தா். 

பிறு அ்த இுவு் {அ்த அழகிய ெப்ு், ரா்சசு்} 

ைர்பியிட், "நா்க் எ்ன ெச்ய ேவ்ு்?" எ்ு ேக்டன். 
அத்ு அ்த் ேகாப்கார ுனிவ│ {ைர்பிய│}, "நீ்க் ெச்ு 

யவ்கி┄ைய் ெகா்ு்க்" எ்ு ெசா்னா். "அ்பிேய 

ெச்கிேறா்" எ்ு ெசா்ன அவ்க், யவ்கிீைய் ெகா்ு் 

ேநா்ுட் அ்கிு்ு ெச்றன். 
 

 அ்த் ெபு் இதய் ெகா்ட ுனிவ் {ைர்பிய்} பைட்த 
அ்த அழகிய ெப், தனு அழகா் யவ்கிீைய மய்கி, அவிட் 

இு்த கம்டல்ைத் sacred{  wat er pot } பிு்கி் ெகா்டா். 

பிறு அ்த ரா்சச், ஓ்கிய ஈ்ிுட் {அ்லு ூல்ுட்}, 

கம்டல் இழ்ததா் ு்தம்றிு்த யவ்கிியி் ேம் 

பா்்தா். ஓ்கிய ஈ்ிுட் த்ைன ேநா்கி வு் ரா்சசைன் 
க்ட யவ்கிீ, திீெரன எு்ு தடாக்ைத ேநா்கி ஓினா். 
ஆனா் அ்தடாக் நீ் வ்றி் ேபா் இு்பைத் க்டா். 
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ேமு் பல நதிகு்ு ஓினா். ஆனா் அைவு் 

வற்ிு்பைதேய க்டா். 
 

 ஈ்ி {[அ] ூல்} தா்கிய ரா்சசனா் மீ்ு் மீ்ு் 

து்க்ப்ட யவ்கிீ பய்தா் தனு த்ைதயி் {பர்வாஜr்} 

அ்னிேஹா்ர அைற்ு் ுைழய ு்ப்டா│. ஆனா் அவ் 
{பர்வாஜ்}, ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, ூ்திரனான ஒு ுு்ு் 
காவ்காரணா் து்க்ப்டா். அவ் {யவ்கிீ} அ்த மனிதனிட் 

{ூ்திர சாதிைய் ேச்்த ுு்ு் காவ்காரனிட்} பிிப்ட 

நிைலயி், அ்த வாசலிேலேய நி்றா். யவ்கிீ இ்பி் 
ூ்திரனா் பிிப்டைத அறி்த ரா்சச், தனு ஈ்ிைய அவ│ 
{யவ்கி┄} மீு வசீினா். இதனா் இதய் ுைள்க்ப்ட அவ│ 

{யவ்கி┄}, அ்ேகேய இற்ு கீேழ விு்தா│. யவ்கிீைய் 
ெகா்ற அ்த ரா்சச் ைர்பியிட் திு்பி, அ்த ுனிவி் 

{ைர்பியி்} அுமதிுட் அ்த் ெப்ுட் {ைர்பிய் 
உுவா்கிய ெப்ுட்} வாழ ஆர்பி்தா். 
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பர்வாஜr் பி்ைள் பாச்! - வனப│வ் புதி 137 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

விறு ேசகr்ு வ்த ுனிவ│ பர்வாஜ│ தனு மகனி் இற்ைப 

அறிவு; மகனி் பிrைவ் தாளாு அுு் ுல்ுவு; பர்வாஜ│ 
ைர்பியு்ு சாபமிுவு; தனு மகனி் உடைல எrூ்ி, தாு் 

ெநு்பி் விுவு... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ! 

ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, 
விறுக் ேசகி்ு அ்த நாளி் 

சட்ு் கடைமகைள நிைறேவ்றிய 

பர்வாஜ│ தனு ஆசிரம்தி்ு் 
திு்பினா். அவரு மக் {யவ்கி┄} 

இற்ுவி்டதா், வழ்க்ேபால 

அவைர {பர்வாஜைர} வரேவ்ு் 

ேவ்வி ெநு்ு அ்ு அவைர 
வரேவ்கவி்ைல. 

அ்னிேஹா்திர்தி் இு்த 
மா்ற்ைத் க்ட அ்த் ெபு் 

ுனிவ் {பர்வாஜ்}, அ்ு 

அம்்திு்த ூ்திரனான அ்த் ுு்ு் காவ்காரனிட், "ஓ! 

ூ்திரா, ஏ் இ்ு எ்ைன் க்ட பிறு ெநு்ுக் 

மகிழவி்ைல? நீு் உ்சாகமாக இு்பதாக் ெதியவி்ைலேய. 

எனு ஆசிரம் ந்றாக இு்கிறதா {அைன்ு் ந்றாக 
இு்கி்றனவா}? அ்ப ு்தி ெகா்ட எனு மக் {யவ்கி┄} 

ைர்பிய ுனிவr் ஆசிரம்தி்ு் ெச்றிு்க மா்டா் எ்ு 

ந்ுகிேற். ஓ! ூ்திரா, எனு ேக்விக் அைன்தி்ு் 

விைரவாக் பதி் ெசா். எனு மன் ஐய் ெகா்கிறு" எ்ு 

ேக்டா் {பர்வாஜ்}. 
 

 அத்ு அ்த் ூ்திர், "அ்ப ு்தி ெகா்ட உமு மக் 

{யவ்கிீ} ைர்பிய ுனிவிட் ெச்றதா், ஒு ரா்சசனா் 

ெகா்ல்பப்ு இ்ேக (தைரயி்) ெநு்சா் கிைடயாக 
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விு்ு கிட்கிறா│. ஈ்ி {ூல்} தா்கிய ரா்சசனா் 

தா்க்ப்ட அவ், இ்த அைற்ு் ுைழய ு்ப்ட ேபாு, நா் 

எனு கர்களா் அவரு வழிைய் து்ேத். ு்தம்ற 

நிைலயி் நீைர எு்க விு்பிய அவ் ந்பி்ைகய்ு நி்ற 

ேபாு, கர்களி் ஈ்ிுட் இு்த உண்்சி ேவகு்ள 

ரா்சசனா் ெகா்ல்ப்டா்" எ்றா். 

 

 அ்த் ூ்திரனிட் இு்ு இ்த் ெபு்ுயர்ைத் ேக்ட 

பர்வாஜ│ மிகு் ு்ு்ற தனு மகைன {யவ்கி┄ைய்} க்ி 

அைண்ு் ெகா்ு ுல்பி அுதா│. அவ் {பர்வாஜ்}, "ஓ 

எனு மகேன, எ்த அ்தணனாு் அறிய்படாத ேவத்கைள நீ 
அறிய ேவ்ு் எ்ு, அ்தண்களி் ந்ைம்காக அ்லவா நீ 
தவ் பயி்றா். அ்தண்களிட் உனு நட்ைத ந்றாகேவ 

இு்து. அைன்ு உயி்கு்ு் தீ்ு ெச்யாதவனாக 
இு்தா். ஆனா் ஐேயா! (கைடசியி்} ுர்ு்தன் எ்ற 

ுைறைய் ெகா்டா். ஓ! எனு மகேன, ைர்பியனி் 

வசி்பிட்ைத அுகாேத எ்ு நா் உ்ைன் து்ேதேன; 

ஆனா், மரண் ேதவ் அ்லவா உ்ைன அ்விட் அைழ்ு் 
ெச்றிு்கிறா். 

 

 நா் ுதி்்த வயதின் எ்பைத அறி்ு், நீ {யவ்கிீ} 
எனு ஒேர மக் எ்பைத அறி்ு் அ்த் தீய மன் ெகா்ட 

மனித் {ைர்பிய்} ேகாப்ு்ு இட் ெகாு்தாேன. 

ைர்பியனி் ஏ்பா்டா் அ்லவா நா் எனு ுழ்ைதைய 

இழ்ேத். ஓ! எனு மகேன, நீ இ்லாத உலகி் நா் இனி வாழ 
மா்டாேன. நா் எனு உயிைர விுகிேற். ஆனா், நா் 

ஒ்ைற் ெசா்கிேற். ுுகிய கால்தி்ு் ைர்பியனி் ூ்த 
மக், அவைன {ைர்பியைர்} ெகா்வா். ுயர்ைத அறியாம் 

மகி்்சிேயாு வா்வதா் {பி்ைளயி் மரண்ைத் 

காணாததா்}, பி்ைளகேள ெபறாதவ│க் அுள்ப்டவ│கேள. 

தனு பி்ைள இற்த ு்க் தாளாம், தனு ஆுயி│ 
ேதாழைன் சபி்ு் ஒு மனிதைனவிட் தயீ மனித் ேவு 

எவ் இு்க ுிு்! எனு மக் இற்தைத் க்டதா், நா் 

எனு ஆுயி் ந்பைன் சபி்ு வி்ேட்! இ்விதமான ுயைர 
இ்ுலக்தி் எ்ைன் தவிர ேவு யா் அுபவி்பா்?" எ்ு 

ுல்பி அுதா். இ்பி நீ்ட ேநர் ுல்பி அுத பர்வாஜ│ 
தனு மகனி் {யவ்கி┄யி்} உடு்ு எrூ்ினா│. பிறு, 

தழ்வி்ு ுுு் எr்த ெநு்ு்ு் அவு் ுு்தா│" 
எ்றா் {ேலாமச்}. 
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ுய்சியி்றி ெப்ற க்வி பய்தராு!  

53- வனப│வ் புதி 138 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ைர்பியைர மா் எ்ு நிைன்த பராவு அவைர் ெகா்வு; பராவு 

த்பியான அ│வாவுைவ ஏமா்றி் கா்ு்ு அு்ுவு; அ│வாவு 

கு்தவ் இு்ு ூrய ெவளி்பாைட அைட்ு, ைர்பியைரு், 

பர்வாஜைரு், யவ்கி┄ையு் உயி│மீ்பு; தன்ு இ்த நிைல ஏ் 

ஏ்ப்டு எ்ு அ்னியிட் ேக்ட யவ்கி┄... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "அேதேநர்தி், 

ைர்பியி் எஜமானு் 

{ேவ்வியி் எஜமானு், 

ைர்பியி் சீடுமான எ்ு 

இு்க ேவ்ு் எ்ு 

நிைன்கிேற்.} ந்ல 

அதி்்ட் வா்்தவு் 

ெபு் பல் வா்்த 

ம்னுமான 

பிுக்ு்மன், ஒு 

ேவ்விைய் ெச்தா். அ்த் 
ு்திூ்ைம ெகா்ட ஏகாதிபதி {பிுக்ு்ன்}, ைர்பியி் 

மக்களான அ│வாவுைவு், பராவுைவு் தன்ு 

{பிுக்ு்னு்ு} உதவியாக ேவ்வியி் ஈுபு்தினா். 

 

 ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, அ்த இுவு் 

{அ்வாவுு், பராவுு்} த்க் த்ைதயிட் {ைர்பியிட்} 

அுமதி ெப்ு் ெகா்ு {பிுக்ு்னனி்} ேவ்விைய நட்த 
ெச்றன். ைர்பியு் பராவுவி் மைனவிு் ஆசிரம்தி் 

இு்தன். இ்பிேய ெச்ைகயி் ஒு நா், தனு மைனவிைய் 
காண விு்பிய பராவு, தனியாக வ ீ் ு்ு் திு்பி் 
ெகா்ிு்தா். அ்ேபாு கு்ு மா்ேதாலா் த்ைன 
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ூியிு்த தனு த்ைதைய {ைர்பியைர} வன்தி் க்டா். 

அ்த இரு மிு்த இுளாக இு்து. கைள்பா் ுுடாகியிு்த 
பராவு அ்த ஆ்்த கானக்தி் தனு த்ைதைய அ்ுமி்ு் 

திிு் மானாக நிைன்தா். தவுதலாக அவைர {த்ைத 

ைர்பியைர} மானாக நிைன்ு் ெகா்ட பராவு, எ்த 

உ்ேநா்கு் இ்லாம், தனு பாுகா்ு்காக, தனு 

த்ைதைய் ெகா்றா். 

 

 ஓ! பரதனி் மகேன {ுதி்ிரா}, பிறு (தனு த்ைதயி்) 

இுதி் சட்ுகைள ுி்ு, ேவ்வி்ு் திு்பி தனு 

சேகாதரனிட், "உ்னா் இ்த் காிய்ைத் {இ்த 
ேவ்விைய்} ுைணயி்லாம் ெச்ய ுியாு. நா் 

மாென்ு நிைன்ு நமு த்ைதைய் ெகா்ுவி்ேட். ஓ! 

சேகாதரா {அ்வாவுேவ}, அ்தணைர் ெகா்ற பாவ் ேபாக நீ 
என்காக ேநா்பிு. ஓ ுனிவேன {அ்வாவுேவ}, நா் எ்த் 
ுைணு் இ்லாம் இ்த ேவ்விைய ுி்ேப்" எ்றா் 

{பராவு}. அ│வாவு, "ெகாைடநிர்பிய பிுக்ு்னனி் இ்த 

ேவ்விைய நீ நட்ு; எனு ுல்கைள ுு் க்ு்பா்ு்ு் 

ெகா்ு வ்ு, நீ அ்தணைர் ெகா்ற பாவ்ு்காக 
{பிர்மஹ்தி ேதாஷ் நீ்க}, உன்காக நா் ேநா்பிு்ேப்" 

எ்றா் {அ்வாவு}" 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "அ்தணைர் ெகா்ற 

பாவ்தி்கான ேநா்ைப ுி்த ுனிவ் அ்வாவு ேவ்வி்ு் 
திு்பினா். தனு சேகாதர் {அ்வாவு} வுவைத் க்ட 

பராவு, வ்ம்ுட் ூிய அைடப்ட ுருட், 

பிுக்ு்னனிட், "ஓ ம்னா, அ்தணைர் ெகா்ற இவ் 

ேவ்வியி் ுைழயாதவாு பா│்ு் ெகா். அ்தணைர் 

ெகா்றவனி் பா│ைவ ூட உன்ு் தீ் ைக 

இைழ்ுவிடலா்" எ்றா். ஓ மனித்களி் தைலவா 
{ுதி்ிரா}, இைத் ேக்ட அ்ம்ன் உடனியாக் தனு 

ேசவக்கைள அைழ்ு் (அ்வாவுைவ ெவளிேய்ுமாு} 

க்டைளயி்டா். 
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 ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, அ்பி அவ் {அ்வாவு} 
ெவளிேய்ற்ப்ட ேபாு, அ்த் ேசவக்க் அவைன 

{அ│வாவுைவ} ெதாட│்சியாக "அ்தணைர் ெகா்றவேன" 

எ்ு ெசா்னதா், அ│வாவு ஒு ுைற்ு் பலுைற, "நா் 

எ்த அ்தணைரு் ெகா்லவி்ைல" எ்றா். தா் தன்காக 
{பிரமஹ்தி தீர} அ்ேநா்ைப் ெச்யவி்ைல எ்ு், தனு 

சேகாதரேன {பராவுேவ} அ்பாவ்ைத இைழ்தவ் எ்ு், 

த்ைன விுவி்க ேவ்ு் எ்ு் ேக்ு் ெகா்டா். 

ேகாப்ுட் இ்வா்்ைதகைள் ெசா்லி, ேசவக்கைள் 
க்ி்த அ்த் கு்தவ் ெகா்ட அ்தண ுனிவ் 

{அ்வாவு}, பிறு அைமதியாக வன்தி்ு் ெச்றா். அ்ேக 
அ்த் அ்தண ுனிவ் {அ்வாவு} குைமயான ேநா்ுக் 

இு்ு ூியனி் பாுகா்ைப ேவ்ினா். அ்ேபாு ூிய 

வழிபாு ுறி்த க்வி அவு்ு ெவளி்பாடானு. அு {ூிய 

க்வி} ெவளி்ப்ு அவைன {அ்வாவுைவ} அைட்து. (ேவ்வி 
ெந்யி்) ுத்ப்ைக் ெபு் ூrய் அவு்ு எதிr் 

உுவெமு்ு வ்தா்." 

 

 ேலாமச│  {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, அ்வாவுவி் ெசய்களி் ேதவ்கு் 

திு்திெகா்ிு்தன். அவ்க் அவைன {அ│வாவுைவ} 

(பிுக்ு்னனி்) ேவ்வியி் ுத்ைம் ுேராகிதராக 

ஈுபு்தி, பராவுைவ ேவ்வி ெச்வதிலிு்ு நீ்கின│. பிறு 

அ்னிு், பிற ேதவ்கு் அ்வாவுு்ு வர்கைள அளி்தன். 
ேமு் அவ் {அ்வாவு} அவனு த்ைத {ைர்பிய்} உயி்மீள 

ேவ்ு் எ்ு ேவ்ினா். ேமு் தனு சேகாதரனி் பாவ் 

வில்க்பட ேவ்ு் எ்ு், தனு த்ைத தா் 

ெகா்ல்ப்டைத மீ்ு் நிைன்க்ூடாு எ்ு், 

பர்வாஜு், யவ்கிீு் மீ்ு் உயி்ெபற ேவ்ு் எ்ு், 

ூிய் ச்ப்தமான ெவளி்பாு (ூமியி்) ுகழைடய ேவ்ு் 

எ்ு ேவ்ினா். அ்த் ேதவு் "அ்பி ஆக்ு் எ்ு 

ெசா்லி, ேமு் வர்கைள அளி்தா். 

 

 ஓ! ுதி்ிரா, அத்ேபr் அைனவு் உயி│மீ்டன│. 
அ்ேபாு யவ்கிீ அ்னியிடு் பிற ேதவ்களிடு், "நா் 
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அைன்ு ேவத்களி் ஞான்ைது் ெப்ேற். ேமு் தவு் 

பயி்ேற். இு்பிு், ஓ இறவாதவ்களி் {ேதவ்களி்} 

தைலவா {அ்னிேய}, ைர்பியரா் எ்பி எ்ைன இ்தைகய 

வழியி் ெகா்ல ுி்து?" எ்ு ேக்டா். அத்ு் ேதவ்க், 

"ஓ யவ்கிீ, நீ நட்தெகா்டைத் ேபால மீ்ு் நட்ு 

ெகா்ளாேத. நீ ேக்பு சா்தியேம, ஏென்றா் நீ உனு 

ுய்சியி்றி, ஒு ுுவி் உதவியி்றி ேவத்பயி்றா். 

ஆனா் இ்த மனிதேனா {ைர்பியேரா}, அைன்ு் 

ெதா்ைலகைளு் தா்கி, தனு நட்ைதயா் ுுைவ் 

திு்தி ெச்ு, அ்ுதமான ேவத்கைள் ெபு் ுய்சிுட் 

ுுவிட் இு்ு நீ்ட கால்தி்ு் பிறு ெப்றா்" எ்றன்." 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "யவ்கிீயிட் இைத் ெசா்ன 

அவ்க் {ேதவ்க்} அைனவு் இ்திரைன் தைலைமயாக் 
ெகா்ு ெசா்்க் திு்பின். ஓ! ுதி்ிரா, அைன்ு் 
புவ்களிு் ூ்ு்ுு்ு் மல்கைளு் கனிகைளு் 

தா்கியிு்ு் மர்க் நிைற்த இ்த் ு்ணியமான ஆசிரம் 

அ்த் தவசியிுைடயேத {யவ்கிீுைடயேத}. ஓ ம்ன்களி் 

ுலிேய {ுதி்ிரா}, இ்த இட்தி் வசி்தா், உனு பாவ்க் 

அைன்திலிு்ு் விுபுவா்" எ்றா் {ேலாமச்}. 
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பா்டவ│க் ைகலாய் ஏற ு்புவு!  

55- வனப│வ் புதி 139 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேலாமசr் வழிகா்ுதலி் பி ுதி்ிர்  பல மைலகைளு் அ்ுத 

த│ீ்த்கைளு் கட்து. 

 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "ஓ பரதனி் 

வழி்ேதா்றேல {ுதி்ிரா}, 
ஓ ம்னா, இ்ேபாு நீ 

உசரீவிஜ், ைமநாக், 

்ேவத் ம்ு் கால 

மைலகைள் 
தா்ியிு்கிறா். ஓ! 

ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, ஓ! பரதனி் வழி்ேதா்ற்களி் 

காைளேய, இ்ேபாு உன்ு ு்பாக ஏு க்ைகக் 

பா்்ேதாுகி்றன. இ்விட் ு்ணிய் நிைற்த ுனிதமான 

இடமாு். இ்ேக இைடெவளி இ்லாம் அ்னி ுட்வி்ு 

எிகிறு. முவி் எ்த மகு் {எ்த மனிது்} இ்த அ்ுத் 
கா்சிைய் காண இய்றதி்ைல. ஆைகயா், ஓ! பா்ுவி் 

மகேன {ுதி்ிரா}, இேதா இ்த் தீ்்த்கைள் தீவிரமான் 
கவன் ெகா்ட மனுட் பா். நா்கால மைலைய் கட்ு 

வ்ுவி்டதா் ேதவ்களி் விைளயா்ு ைமதான்தி் 

அவ்குைடய கா்தட்கைள் பா்்பா். நா் இ்ேபாு, 

யஷ்களாு், யஷ│களி் ம்ன│களான மாணிப்திர், 

ம்ு் ுேபர் ஆகிேயா் வசி்ு் ெவ்ைள் பாைற ேபால 

இு்ு் இ்த ம்தர மைலயி் ஏுேவா். 

 

 ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, எ்பதாயிர் {80,000} ேப் 
ெகா்ட க்த்வ்பைடு், அைத்ேபால நா்ு மட்ு்ு் 

அதிகமான எ்ணி்ைகயி், ைககளி் ஆுத்குடு் ப்ேவு 
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உுவ்களிு் இு்ு் கி்ுுஷ│கு், யஷ│கு், யஷ 

ம்ன் மாணிப்திரு்காக் கா்திு்கி்றன். இ்புதிகளி் 

அவ்களு ச்தி அதிகமாக இு்ு். ேவக்தி் அவ்க் 

கா்ைற் ேபால இு்கிறா்க். ச்ேதகமற அவ்களா் 

ேதவ்களி் தைலவைனு் {இ்திரைனு்} அவனு ஆசன்தி் 

இு்ு இற்க ுிு். அ்பி்ப்ட அவ்களா் 

பாுகா்க்ப்ு், ரா்சச்களா் ெதாட்்ு க்காணி்க்ப்ு் 

இு்ு் இ்த மைலக் அுுவத்ு மிகு் அிதானு 

{ஏுவத்ு் கினமானு}. ஆைகயா், ஓ! பிுைதயி் மகேன 

{ுதி்ிரா}, உனு நிைனுகைள் கவனமாக ஒுுக்பு்ு. 

அு ஒுுற் இு்க, ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரா}, 
ரா்சச்களி் ுு்ப்கு், ுேபரனி் குைமயான 

அைம்ச்கு் இ்ேக இு்கி்றன். நா் அவ்கைளெய்லா் 

ச்தி்க ேநிு். ஆைகயா், ஓ! ு்தியி் மகேன, உனு 

ச்திகைள் ுவி்ு் ெகா். ஓ! ம்னா {ுதி்ிரா}, ைகலாச 

மைல ஆு ேயாஜைன உயர் ெகா்டு. அதி் {ைகலாச 

மைலயி்} மிக்ெபrய இல்ைத மர் ஒ்ு இு்கிறு. 

 

 ஓ! ு்தியி் மகேன {ுதி்ிரேன}, எ்ணிலட்கா 
யஷ்கு், ரா்சச்கு், கி்னர்கு், நாக்கு், 

ுப்ண்கு், க்த்வ்கு் ுேபரனி் அர்மைன்ு் 
ெச்ு் இ்த வழியாக் ெச்கி்றன். ஓ! ம்னா, எ்னாு், 

பல்வா்்த பமீேசனனாு் கா்க்பு் நீ, உனு ுய தவ 

அற்தாு், ுய க்டைளயாு், நீ இ்ு் அவ்கேளாு கல்க 
ேவ்ு். ம்ன் வுணு், ேபா்்கள்கைள ெவ்ு் 

யமு், க்ைகு், யுைனு், இ்த மைலு், முத்கு், 

அுவினி இர்ைடய்கு், அைன்ு நதிகு், தடாக்கு் 

உ்ைன் கா்க்ு். ஓ! ஒளிவுீபவேன {ுதி்ிரேன}, 

ேதவ்களிடு், அுர்களிடு், வு்களிடு் உன்ு் 
பாுகா்ு கிைட்க்ு். ஓ! க்கா ேதவி, இ்திரு்ு் ுனிதமான 

ெபா் மைலயிலிு்ு உனு க்ஜைன என்ு் ேக்கிறு. ஓ! 

ம்கள ேதவிேய இ்த மைல்பா்கான புதிகளி் அைனவராு் 

வழிபட்பு் அஜமீட ுல்ைத் ேச்்த இ்த ம்னைன 

{ுதி்ிரைன்} கா்பா்ு. ஓ! மைலயி் (இமய்தி்) மகேள, 

இ்த ம்ன் {ுதி்ிர்}, இ்த மைல்பா்கான புதி்ு் 
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ுைழய்ேபாகிறா். எனேவ அவு்ு {ுதி்ிரு்ு} உ் 

பாுகா்ைப வழ்ு" எ்றா் {ேலாமச்} 
 

 "இ்பி நதியிட் {க்ைகயிட்} ேபசிய ேலாமச│ 
ுதி்ிரனிட், "எ்சி்ைகயாக இு" எ்றா். 
 

 ுதி்ிர் , "ு்ென்ேபாு் இ்லாத வைகயி் ேலாமச│ 
ுழ்ுகிறா│. ஆைகயா், எ்ேலாு் கிு்ைணைய 

{திெரௗபதிைய்} கா்பா்ற ேவ்ு். நா் கவன்ுைறவாக 
இு்க ுியாு. இ்த இட்ைத அுுவு கின் எ்ு 

ேலாசமு்ு நி்சயமாக் ெதிகிறு. எனேவ, இ்ேக நமு 

ெசய்க் மிு்த ூ்ைமுட் இு்க ேவ்ு்" எ்ு 

அைனவிடு் ெசா்னா். 

 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "பிறு அவ் 

{ுதி்ிர்} தனு த்பியான ெபு் வரீ் ெகா்ட பீமனிட், "ஓ 

பமீேசனா, கிு்ைணைய {திெரௗபதிைய்} கவனமாக் கா்ு வா. 
அ│ஜுன் அுகி் இு்தாு், ெதாைலவி் இு்தாு், 

ஆப்ு் கால்களி் கிு்ைண {திெரௗபதி} உ்ுைடய 

பாுகா்ைப ம்ுேம எ்ேபாு் நாுகிறா்" எ்றா் 

{ுதி்ிர்}. 

 

 பிறு அ்த உயரா்ம ஏகாதிபதி {ுதி்ிர்} 

இர்ைடய்களான நுல் ம்ு் சகாேதவைன அுகி, 
அவ்களு தைலைய ுக்்ு, அவ்க் உடைல் தடவி 
க்களி் நீுட், "அ்ச்பட ேவ்டா். எனிு் 

எ்சி்ைகுட் ெசய்பு்க்" எ்றா் {ுதி்ிர்}. 
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"அைனவைரு் ும்ேப்" எ்றா் பீம்!  

57- வனப│வ் புதி 140 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

பீம், திெரௗபதி, சகாேதவ் ம்ு் பலைர் திு்பி் ெச்ுமாு 

ுதி்ிர் ேக்ு் ெகா்வு; கட்க ுியாத இட்களி் 

திெரௗபதிையு், நுல சகாேதவைனு் தா் ும்பதாக பீம் 

ெசா்வு; நா் நட்ேப் எ்ு திெரௗபதி ெசா்வு; அ│ஜுனைன 

நிைன்ு ுதி்ிர் வு்ுவு... 

 

 
 

 ுதி்ிர், "ஓ! விrேகாதரா {பீமா}, இ்த இட்தி் பலு் 

ச்திு் வா்்த க்ு்ு் ெதியாத ஆவிக் இு்கி்றன. 

எனிு், நா் அவ்ைற நமு தவ் ம்ு் 

அ்னிேஹா்திர்களி் பல்களா் அவ்ைற் கட்ு 

ெச்லலா். ஓ! ு்தியி் மகேன {பமீா}, ஆைகயா், நீ உனு 

ஆ்ற்கைள் ெபு்கி, பசி ம்ு் தாக்ைத் ேபா்ு. ேமு் 

ஓ! விிேகாதரா {பமீா} உனு வலிைமையு் 

ு்திசாலி்தன்ைது் அைடய நடவி்ைக எு. 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 ஓ! ு்தியி் மகேன 

{பமீேன}, அ்த் தவசி 
(ேலாமச│) ைகலாச மைலைய் 

ுறி்ு எ்ன ெசா்னா் 
எ்பைத் ேக்டா். எனேவ, 

கவனமாக் சி்தி்த பிறு, இ்த 
இட்ைத் கிு்ைண 

{திெரௗபதி} எ்பி் கட்பா் 

எ்பைத உுதி ெச். அ்லு 

ஓ! அக்ற க் ெகா்ட பல்வா்்த பமீா, நீ சகாேதவைனு், 

நமு அைன்ு ேதேரா்ிகைளு், சைமய்கார│கைளு், 

பணியா்கைளு், ேத│கைளு், ுதிைரகைளு், பயண்தா் 

கைள்பைட்திு்ு் அ்தண│கைளு் இ்கிு்ு 

அைழ்ு் ெச். நாு் நுலு் கு் தவ்கைள் பயிு் 

தவசியான ேலாமசுட் ேநா்ுக் ேநா்ு, அதிக் 
ுைமயி்லாதவ்களாக ு்ேனுகிேறா். நீ எனு வுைகைய 

எதி்பா்்ு, எ்சி்ைகுட் க்ைகயி் ேதா்றவாயி், 

திெரௗபதிைய் பாுகா்ு் ெகா்ு நா் வு் வைர கா்திு" 

எ்றா். 

 

 அத்ு் பீம் {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ! பரதுல்ேதா்றேல 

{ுதி்ிரேர}, இ்த அுள்ப்ட இளவரசி {திெரௗபதி}, 
ு்ப்தாு் ுயர்தாு் ு்ப்ு் பாதி்க்ப்ிு்தாு், 

ெவ்ுதிைரகைள் ெகா்டவைன் {அ│ஜுனைன்} காு் 

ந்பி்ைகயி் எளிதாக ு்ேனுவா். ேபாி் பி்வா்காத 
உய் ஆ்ம அ்ஜுனைன் காணாு, நீ் அைடு் மனவு்த் 

மிக்ெபியேத. ஓ! பரதேர {ுதி்ிரேர}, நீ் எ்ைனேயா, 
சகாேதவைனேயா, கிு்ைணையேயா {திெரௗபதிையேயா} 
காணவி்ைலெய்றா் உமு மனவு்ு் நி்சய் இ்ு் 

அதிகி்ு். நமு பணியா்குடு், ேதேரா்ிகுடு், 

சைமய்கார்குடு், உமு க்டைளயி் ேபி் ெச்ு் 

இ்ு் ம்றவ்குடு் அ்தண்க் திு்ப்ு். 

ரா்சச்களா் பாதி்க்ப்ு், எவு் அுக ுியாத இ்த 
ுர்ு்தனமான மைல்பா்கான புதிகளி் உ்ைம வி்ுவி்ு 

நா் ெச்ல மா்ேட். ஓ! மனித்களி் ுலிேய {ுதி்ிரேர}, 
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உய்்த ந்ேபு ெப்ற இ்த இளவரசி {திெரௗபதி}, தனு 

தைலவ்கு்ு அ்்பணி்ுட் இு்கிறா். ஆைகயா் 

நீி்லாம் அவ் வரமா்டா். சகாேதவ் எ்ேபாு் உம்ு 

அ்்பணி்ுட் இு்கிறா், அவு் தனு பாத்ுவுகைள் 
ேதி பி்வா்க மா்டா். அவனு மனநிைலைய நா் அறிேவ். 

ஓ ம்னா {ுதி்ிரா}, ஓ பல்வா்்த ஏகாதிபதி, நா்க் 

அைனவு் ச்யச்சிைன் {அ│ஜுனைன்} காண ஆவுட் 

இு்கிேறா். ஆைகயா் நா் அைனவு் ஒ்றாகேவ 

ெச்லலா். நமு ேத்க் ூலமாக் பல ுைககைளுைடய இ்த 
மைலைய நா் அைடய ுியவி்ைலெய்றா், கா்நைடயாக் 
ெச்லலா். ஓ ம்னா, நீ் வு்தாதீ், நா் பா்சால் மகைள 

{திெரௗபதிைய}, அவ் நட்க இயலாத புதிகளி் ூ்கி் 

ெகா்ேவ். ஓ ம்னா, நா் இுுறி்ு் தீ்மானி்ு வி்ேட். 

ஆைகயா் உமு மன் கவைல ெகா்ள ேவ்டா். கட்க 
ுியாத புதிகளி் த்க் தாயி் மகி்்சி்ு் காரணமான 

இ்த இள் உட் ெகா்ட இர்ைட வரீ│கைளு் {நுல 

சகாேதவ│கைளு்} நா் ு்பேப்" எ்றா் {பமீ்}. 

 

 ுதி்ிர் {பீமனிட்}, "ஓ பமீா, சிற்ுமி்க் 
பா்சாலிையு், இ்த இர்ைடய்கைளு் ும்பதாக நீ 
ேபுவதா், உனு பல் அதிகி்க்ு். நீ அுள்ப்ிு. இ்து 

வரீ் ேவு எ்த ஒு மனிதனிடு் கிைடயாு. உனு பல், 

ுக், துதி, மதி்ு ஆகியைவ ெபுக்ு்! ஓ நீ்ட 

கருைடயவேன, கிு்ைணையு் {திெரௗபதிையு்}, நமு 

த்பிகளான இர்ைடய்கைளு் ும்க ு்வுவதா், உன்ு் 
கைள்ேபா ேதா்விேயா எ்ேபாு் ஏ்படாு" எ்றா். 

 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "பிறு 

அழகான கிு்ைண {திெரௗபதி} ு்னைகுட், "ஓ பாரத் 
ுல்ேதா்றேல {ுதி்ிரேர}, எ்னா் நட்க ுிு். எனேவ 

நீ எ்ைன் ுறி்ு வு்த்படாதீ்" எ்றா். 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "க்தமாதன மைலைய அைடவு 

ஒுவி் தவ்தா் ம்ுேம ுிு். எனேவ, ஓ! ு்தியி் 

மகேன {ுதி்ிரேன}, நா் அைனவு் தவ்பயி்ேவா். ஓ 
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ம்னா {ுதி்ிரா}, நுலா, சகாேதவா, பமீேசனா, ஓ ு்தியி் 

மக்கேள {பா்டவ்கேள} நீ்கு் நாு் ெவ்ுதிைரகைள் 
ெகா்டவைன் {அ்ஜுனைன்} கா்ேபா்" எ்றா். 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "ஓ ம்னா 
{ஜனேமஜயா}, இ்பிேய த்கு்ு் ேபசி் ெகா்ு, ுபாுவி் 

அழகான பர்த நா்ைட் க்டன│. இமய்தி் அுகி் இு்த 
அ்த நா்ி் ுதிைரகு் யாைனகு், கிராத்கு், 

த்கண்கு், ூ்ு்கண்கான ுளி்த்கைளு் {ுளி்த்க்} 

இு்தன். அ்த் புதி ேதவ்க் அி்கி வு்புதியாகு், 

அ்ுத்க் நிைற்த புதியாகு் இு்து. ுளி்த்கு்ு் 
தைலவனான ம்ன் ுபாு, அவ்கு்ு உிய மியாைதைய் 
ெகாு்ு வண்கி மகி்்சிுட் வரேவ்றா். இ்பி 

மியாைதுட் வரேவ்க்ப்ு, வசதியாக அ்த இட்தி் த்கிய 

பிறு, ஆகாய்தி் பளி்ெசன மி்னிய இமய மைலைய ேநா்கிய 

பயண்ைத அவ்க் ெதாட்்தன். ஓ ம்னா {ஜனேமஜயா}, 
த்க் பணியா்களான இ்திரேசன் ம்ு் பிறைரு், 

சைமய்கார்கைளு், க்காணி்பாள்கைளு், திெரௗபதியி் 

பணியா்கைளு் ம்ு் அைன்ு ெச்வ்கைளு் அ்த் 
ெபு் ரதவரீ்களான ுு்களி் ைம்த்க் ுளி்த்களி் 

தைலவனிட் {ுபாுவிட்} ஒ்பைட்ுவி்ு, அ்நா்ி் 

இு்ு ுற்ப்ு, கிு்ைணுட் 

{திெரௗபதிுட்}எ்சr்ைகயாக ு்ேனறின│. அவ│க் 

அைனவு் அ│ஜுனைன் காு் ேநா்க்ேதாு மகி்்சியாக் 

ெச்றன│. 
 

 ுதி்ிர் ெசா்னா், "ஓ! பமீேசனா, ஓ! பா்சாலி, 
இர்ைடய்கேள எனு வா்்ைதகைள் ேகு்க். கட்த 
பிறவிகளி் ெச்ய்ப்ட ெசய்க் (அத்ு்டான பலைன் 
ெகாு்காம்) அழி்ு ேபாவதி்ைல. பாு்க்! எ்பி்ப்ட நா் 

இ்பி் கானகவாசிகளாேனா். தன்சயைன் {அ்ஜுனைன்} 
கா்பத்காக் கைள்ு் ேபா்் ுயர்தி் இு்ு் நா், 

ஒுவைர ஒுவ் தா்கி் ெகா்ு, இ்த் கட்குியாத 
இட்கைள் கட்ேபாமாக. ப்ு் ெபாதிைய எி்ு் ெநு்ு 
ேபால இுேவ எ்ைன எி்கிறு. ஓ வரீா {பமீா}, நா் எனு 
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ப்க்தி் தன்சயைன {அ│ஜுனைன்} காணவி்ைல. நா் எனு 

த்பிகுட் அவைன் கா்பத்காக் கானக்தி் வசி்ு 

வுகிேற். ய்ஞேசனி்ு {திெரௗபதி்ு} ஏ்ப்ட ெபு்த 
அவமான்தி் நிைனு் எ்ைன எி்ு் ெகா்ிு்கிறு. ஓ! 

விrேகாதரா {பீமா}, வலிைமயான வி்ு், ஒ்ப்ற ச்திு் 

ெகா்டவு், நுலு்ு ூ்தவுமான சிற்ுமி்க் 
பா்்தைன {அ்ஜுனைன} நா் காணவி்ைல. ஓ! விிேகாதரா 
{பமீா}, இத்காகேவ நா் வு்ுகிேற். 

 

 உ்ைமயி் உுதி ெகா்ட வரீனான அ்ஜுனைன் 
கா்பத்காக, கட்த ஐ்ு வுட்களாக நா் பலதர்ப்ட 

தீ்்த்கைளு், அழகிய கானக்கைளு், தடாக்கைளு் 

கட்ேத். இு்பிு் நா் இ்ு் அவைன் ச்தி்கவி்ைல. 

ஓ! விிேகாதரா {பமீா}, இத்காகேவ நா் வு்ுகிேற். குநீல 

நிறு், நீ்ட கர்கு், சி்ம் ேபா்ற இு்ு் 

ெகா்டுடேகசைன {அ│ஜுனைன} நா் காணவி்ைல. ஓ! 

விிேகாதரா {பமீா}, இத்காகேவ நா் வு்ுகிேற்.  

 

 ஆுத்கைள அறி்தவு், ேபாி் நிுணு், 

வி்லாளிகளி் ஒ்ப்றவுமான ுு்களி் 

ுத்ைமயானவைன {அ்ஜுனைன} நா் காணவி்ைல.ஓ! 

விிேகாதரா, இத்காகேவ நா் வு்ுகிேற்.  

 

 உ்திர் ந்ச்திர்தி் ஆதி்க்தி் பிற்தவு், 

பைகவ்கு்ு ம்தியி் பிரளய கால யம் ேபால் திிபவு், 

மத்ெபு்ு்ள யாைன ேபா்றவு், சி்க் ேபா்ற 

ேதா்கைள உைடயவு், ச்ரு்ு நிக்்த வரீு் ச்திு் 

ெகா்டவு், இர்ைடய்கு்ு {நுல சகாேதவு்ு} 

ூ்துு், ெவ்ைள் ுதிைரக் ெகா்டவு், ஒ்ப்ற 

வரீு், பலமான வி்ைல் ெகா்டவு் பிுைதயி் 

{ு்தியி்} மகுமான தன்சயைன {அ்ஜுனைன்} காணாம் 

நா் ுயர்தி் இு்கிேற். ஓ! விிேகாதரா {பமீா}, இத்காகேவ 

நா் வு்ுகிேற்.  

 

 ுுகிய மன் ெகா்டவனா் {ுிேயாதனனா்} 
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அவமதி்க்ப்ட ேபாு் , ம்னி்ு் இய்ு ெகா்டவ் அவ் 

{அ்ஜுன்} ேந்ைமயானவ்கு்ு் பாுகா்ைபு் 

ந்ைமையு் ெகாு்பவ். ஆனா் தீயன ெச்ய ுயு் 

கினமான நப்கு்ு் தன்சய் {அ்ஜுன்} கு் விஷ்ைத் 
ேபா்றவனாவா். அவ் இ்திரைன் ேபா்றவனாவா். 

 

 அளவி்லா ஆ்மாு், ெபு் பலு் ெகா்ட விப்ு 

{அ│ஜுன்}, பைகவு் வ ீ் ்ு ேபாு்ேபாு குைணு் 

பாுகா்ு் அளி்பவனாவா். அவ் {அ்ஜுன்} நம்ு 

அைனவு்ு் ுகலிடமாவா். அவ் {அ்ஜுன்} எதிிகைள் 
ேபாி் நு்ுவா். அவ் எ்வளு நிதிையு் திர்ு் ச்தி 
பைட்தவ் . அவேன நமு மகி்்சி்ு் காரணமானவ். 

அவனி் {அ்ஜுனனி்} வரீ்தாேலேய நா் ுேயாதனனிட் 

{ுrேயாதனனிட்} இழ்த அ்தைன ெச்வ்ைது் அைட்ேதா். 

ஓ! வரீா {பமீா}, அவனு பல்தாேலேய ூ்ு உலகு் 

ெகா்டாு்பியான ஒு சபா ம்டப்ைத் க்ிேனா். ஓ! 

பா்ுவி் மகேன {பீமா}, வரீ்தி் அ்த் ப்ுண் {அ│ஜுன்} 

வாுேதவு்ு {கிு்ணு்ு} நிகரானவ், ேபாி் அவ் 

ஒ்ப்றவ். இைணயி்லாதவ். கா்்தவிீயைன் ேபா்றவ். 

ஐேயா! ஓ! பமீா நா் அவைன் காணவி்ைல. பரா்கிரம்தி் 

அவ் மிு்த பலசாலியான ச்க│ஷணு்ு் (பலராம்) 

வாுேதவு்ு் {கிு்ணு்ு்} நிகரானவ். கர்க் ம்ு் 

ஆ்ம பல்தி் அவ் ுர்தரு்ு {இ்திரு்ு} 

இைணயானவ். ேவக்தி் அவ் கா்ைற் ேபா்றவ். 

குைணயி் அவ் நிலைவ் ேபா்றவ். ேகாப்தி் அவ் 

யமைன் ேபா்றவ். 

 

 ஓ! பல்வா்்த கர் ெகா்டவேன {பமீா}, மனித்களி் 

ேபா்்ுணமி்க் ுலி ேபா்ற அவைன் {அ்ஜுனைன்} காு் 

ேநா்க்ேதாு நா் க்தமாதன மைலைய அைடேவா். அ்ேக 
ெகா்டாட்பு் இல்ைத மர்தி் அுேக நர் ம்ு் 

நாராயணr் ஆசிரு் இு்கிறு. அு யஷ்க் வசி்ு் 

இடமாகு் இு்கிறு. அ்த மைலகளி் சிற்த மைலைய நா் 

கா்ேபா். கு் தவ்பயி்ு காலாேலேய நட்ு ெச்ு 

ரா்சச்களா் பாுகா்க்பு் ுேபரனி் அழகிய தடாக்தி்ு் 
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ெச்ேவா். ஓ! விrேகாதரா {பீமா} அ்த இட்தி் நா் 

வாகன்தி் ெச்ல ுியாு. ஓ! பரதனி் மகேன {பீமா}, ேபராைச 
ெகா்டவ்கேளா, ெகாுைமயானவ்கேளா அ்லு எளிதி் 

ேகாப் ெகா்பவ்கேளா அ்த இட்ைத அைடய ுியாு. ஓ! 

பமீா, அ்ஜுனைன் கா்பத்காக் கு் ேநா்ுக் ெகா்ட 

இ்த அ்தண்குட் ேச்்ு நாு் நமு வா்கைள் க்ி் 
ெகா்ு், வி்கைள் தா்கி் ெகா்ு் அ்ேக ெச்ேவா். 

ு்தம்றவ்கைளேய, ஈ்கு், ெகாு்கு், ுலிகு், 

ச்க்கு், ஊ்வனு் ச்தி்ு். ஆனா் ு்தமானவ்க் 

அவ்ைற் ச்தி்க ுியாு. எனேவ, நா் க்ு்ேகா்பாக, நமு 

ுல்களி் இு்ு விுப்ு, தன்சயைன {அ│ஜுனைன்} காண 

விு்பி க்தமாதன மைல்ு் ெச்ேவா்" எ்றா் 

{ுதி்ிர்}. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நரகாுர் வது்! வராக அவதாரு்!  

59- வனப│வ் புதி 141 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ேலாமச│ பா்டவ│கு்ு நரகாுர் கைதையு், ூமி பாதாள்ு்ு் 

ூ்கியைது், அைத வி்ு ப்றி உு ெகா்ு மீ்ட கைதையு் 

ெசா்வு... 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} 

ெசா்னா், "ஓ! பா்ுவி் 

மக்கேள, பல மைலகைளு், 

நதிகைளு், நகர்கைளு், 

கானக்கைளு், அழகிய 

தீ்்த்கைளு் நீ்க் க்ீ்க். 

ுனிதமான நீ்நிைலகைளு் 

உ்க் கர்களா் 

ெதா்ிு்கிறீ் க். இ்ேபாு இ்த 
வழி ெத்வகீ மைலயான 

ம்தர்தி்ு் ெச்கிறு. 

ஆைகயா் கவன்ுடு், உ் 

அட்க்ுடு் இு்க். 

துதியான ெசய்க் ுி்த ெத்வகீ ுனிவ்க் ம்ு் 

ேதவ்களி் வசி்பிட்கு்ு் ெச்ல இு்கிறீ் க். ஓ! ம்னா 
{ுதி்ிரா}, இ்ேகதா் ேதவ்க் ம்ு் தவசிகளி் 

ூ்ட்தா் ேபா்ற்பு் அழகான ெபு் நதி {நதியான 

அலகாந்ைத [அலைக]} இல்ைத மர் இு்ு் இட்ைத 
ேநா்கி் பா்கிறு. உய் ஆ்மா ெகா்டவ்களான 

ைவஹாயச│க், வாலஹி்ய│க் ம்ு் வலிைமமி்க ஆ்மா 
ெகா்ட க்த│வ│க் ஆகிேயா் அி்கி அ்த இட்தி்ு வ்ு 

வழிப்ு ெச்கி்றன். சாம் பாு் தவசிகளான ம┄சி, ுலகஹ│, 
பிுு ம்ு் அ்கீர் ஆகிேயா் இ்த இட்தி் தா் சாம 

ேவத்ைதுழ்கின். இ்ேகதா் முத்குட் ூிய 

ேதவ்களி் தைலவ் {இ்திர்} தனு தினசி வழிபாுகைள் 
ெச்கிறா். ச்ய்கு், அுவினிகு் அவு்ு் 

RangaRakes tamilnavarasam.com

http://4.bp.blogspot.com/-Lypt7Zckui4/Uzt8oroA_aI/AAAAAAAAFWc/92ogIuxnDVE/s1600/%E0%AE%A8%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8�


{இ்திரு்ு்{ ேசைவ ெச்கி்றன். ூியு், ச்திரு், 

ேகா்கு், ம்ற ஒளிு் ேதவ்கு் இரு் பகு் இ்நதிைய 

நாுகி்றன். ஓ! ெபு்ந்ேபு ெப்ற ஏகாதிபதிேய, காைளைய் 
தனு ுறியாக் ெகா்ட இ்த உலக்ைத் கா்ு் மகாேதவ், 

க்ைகயி் ேதா்ுவாயி் {க்கா ுவார்தி்} இ்நதியி் 

ெபு் வ ீ் ்சிைய் தனு தைலயி் தா்கினா். ஓ! 

ுழ்ைதகேள, ஆு ப்ுகைள் ெகா்ட இ்த் ேதவிைய 

{க்ைகைய} அுகி, மன்ெசறிுட் இவைள் ெதாுு 

ெகா்ு்க்" 

 

 உய் ஆ்மா ெகா்ட ேலாமசி் இ்வா்்ைதகைள் 
ேக்ட பா்ுவி் ைம்த் {ுதி்ிர்}, ஆகாய்தி் 

பா்்ேதாிய அ்நதிைய {க்ைகைய} மியாைதுட் 

வழிப்டா். பா்ுவி் ப்திமி்க மக்க் அவைள 

{க்ைகைய்} ேபா்றி வழிப்ட பிறு ுனிவ்குட் ேச்்ு 

த்க் பயண்ைத் ெதாட்்தன். அ்த மனித்களி் சிற்தவ்க் 

ெதாைலவி் ேமு மைலைய் ேபா்ு பர்த அளவிலான 

ெவ்ைள் ெபாு்க், எ்லா் ப்க்களிு் சிதறி் கிட்பைத் 
காண ேநர்து. பா்ுவி் மக்க் த்ைன இு ுறி்ு் 

ேக்பா│க் எ்ு உண│்த த│்கமறி்த ேலாமச│, "ஓ! 

பா்ுவி் மக்கேள, ஓ! மனித்களி் சிற்தவ்கேள, உ்கு்ு 

ு்பாக, பர்த அளவி் ஒு மைலைய் ேபாலு், அழகிய 

ைகலாச் ு்ு ேபாலு் நீ்க் காு் இைவ வலிைமமி்க் 

ைத்தியனான நரகனி் {நரகாுரனி்} எு்ு ுவியலாு். 

இைவ இ்மைலைய அைட்ததா் இ்மைலைய் ேபாலேவ 

காண்புகிறு. ேதவ│களி் ந்ைம்காக நி்திய ெத்வு், 

பரமா்மாுமான வி்ுவா் அ்த் ைத்திய் {நரகாுர்} 

ெகா்ல்ப்டா். இ்திரனி் இட்ைத, கு் தவ்தி் ூலு் 

ேவத ஞான்தி் ூலு் அைடவத்காக, அ்த வலிைமமி்க 
மன் ெகா்டவ் (அ்த் ேப் {அுர் நரகாுர்}) ப்தாயிர் 

{10,000} வுட்கு்ு் கு் தவமிு்தா். அவனு 

ுறவினாு், கர்களி் பல் ம்ு் வலிைமயாு் அவ் 

ெவ்ல்பட இயலாத அளு வள்்ு, எ்ேபாு் (இ்திரு்ு) 

ெதா்ைல ெகாு்தா். 
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 ஓ! பாவம்றவேன {ுதி்ிரா}, அவனு {நரகனி்} 

பல்ைது், தவ்ைது், ஆ்ம ேநா்ுகைளு் க்ட இ்திர் 

பய்தி் ூ்கினா். {ஆைகயா்}, அவ் நி்திய ெத்வமான 

வி்ுைவ மனதா் நிைன்தா். எ்ுமிு்ு் அ்த அு் 

நிைற்த பிரப்ச் தைலவ் {வி்ு}, அவ் {இ்திர்} 

ு்பாக் ேதா்றினா். தவசிகு் ேதவ்கு் வி்ுைவ் 
த்க் வழிபாுகளா் ுதி ெச்தன். அழகிய ுடரா் 

ஒளிூ்ட்ப்ட ஆு ப்ுக் ெகா்ட அ்னிு் அவனு 

{வி்ுவி்} ு்னிைலயி் தனு பிரகாச்ைத இழ்தா். 

தனு ு்னிைலயி் ெத்வமான வி்ுைவ் க்ட, 

வ்ரதாrயான ேதவ│களி் தைலவ் {இ்திர்}, உடனியாக் 
தனு தைலைய் தா்்தி வண்கி, தனு பய்தி்ு் காரண்ைத 
வி்ுவிட் உைர்தா். அத்ு வி்ு, "ஓ! ச்ரா {இ்திரா}, 
ைத்திய│களி் தைலவனான நரகைன் ுறி்ு நீ அ்ுகிறா் 

எ்பைத நா் அறிேவ். தனு தவ ெவ்றியி் ூல் அவ் 

இ்த் பதவி்ு் ுறி ைவ்கிறா். ஆைகயா், அவ் தவ்தி் 

ெவ்றி் க்ிு்தாு், நீ நி்மதி ெகா்ு்பி்ு, நி்சயமாக 
நா் அவனு உடலி் இு்ு ஆ்மாைவ் ெகா்ேவ். 

ேதவ்களி் தைலவா {இ்திரா} ச்ு ேநர் ெபாு்பாயாக" 
எ்றா். பிறு வலிைமயி் எ்ைலயான வி்ு தனு கர்தா் 

(தா்கி) அவனு (நரகனி்) ுல்கைள இழ்க் ெச்தா். அவ் 

{நரகாுர்} இ்த் ூமியி் மீு மைலகளி் ஏகாதிபதி (இியா்) 

அிப்ு விுவு ேபால விு்தா். இ்த அ்ுத்தா் 

ெகா்ல்ப்ட அவனு எு்ுக் இ்த இட்தி் 

ுவி்திு்கி்றன. வி்ுவி் ம்ெறாு ெசயு் இ்ேக 
ெவளி்பைடயாக் ெதிகிறு. ஒு ுைற இ்த ுு உலகு் 

பாதாள் புதிகு்ு் {கடு்ு்} ூ்கி் ெதாைல்ு 

ேபானு. பிறு அவ் {ூமி}, ஒ்ைற் ெகா்ு {த்த் = tusk} 

ெகா்ட ப்றியி் உுவி் {வராக அவதார்} இு்த அவனா் 

{வி்ுவா்} ேமேல உய│்த்ப்டா்" எ்ு ெசா்னா│ 
{ேலாமச│}. 
 

 ுதி்ிர் {ேலாமசrட்}, "ஓ! வழிபட்து்தவேர, 
ேதவ்கு்ு் தைலவனான வி்ு ூு ேயாஜைனக் ஆழ் 

ூ்கி் ேபான ூமிைய எ்பி உய்்தினா் எ்பைத் ுறி்பாக 
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உைர்பரீாக. பைட்க்ப்ட அைன்ு ெபாு்கைளு் தா்ு் 

ெபு் ந்ேபு ெப்ற ூமாேதவி, நிைலயாக நி்ு அைன்ு 

வைகயான பயி்கைளு் விைளய் ெச்பவ் ஆயி்ேற. 

அ்பி்ப்ட அவ், யாுைடய ச்தியா் ூு ேயாஜைனகு்ு் 
கீேழ ூ்கி்க்ப்டா்? எ்த் ூ்நிைலயி் இ்பி்ப்ட 

ெபு்ெசய் பரமா்மாவ் நிக்்த்ப்டு? ஓ! இு பிற்ு் 
ெகா்ட ுல்தி் {அ்தண்களி்} தைலவேர {ேலாமசேர}, 
நட்தவாேற அைவ ுுைமு் அறிய விு்ுகிேற். நி்சயமாக 
அு உ்மா் அறிய்ப்ிு்கிறு" எ்ு ேக்டா் {ுதி்ிர்}. 

 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்}, "ஓ! ுதி்ிரா, நீ (உைர்ுமாு) 

எ்ைன் ேக்ு் ெகா்ட கைதைய நா் ுு நீள்தி் 

ெசா்கிேற் ேக். ஓ! ுழ்தா், பழ்கால்தி், கிுத ுக்தி் 

ஒு பய்கரமான கால்தி், யமனி் கடைமகைள நி்தியமான 

ஆதி ேதவேன ேம்ெகா்டா். ஓ! வழீாதவேன, ேதவ்கு்ு் 
ேதவ் யமனி் ேவைலகைள் ெச்தேபாு, பிற்ுக் எ்ேபாு் 

ேபால இு்தாு் இற்ுக் ேநரவி்ைல. பிறு பறைவகு் 

வில்ுகு், பு்கு், ஆுகு், மா்கு், அைன்ு 

ஊு்ு் வில்ுகு் ப்கி் ெபுகின. ஓ! மனித்களி் 

ுலிேய, எதிிகைள வ ீ் ்ுபவேன, மனிதுலு் நீூ்ு ேபால 

ஆயிர்கண்கி் ெபுகியு. ஓ! எனு மகேன {ுதி்ிரா}, 
உயிrன்களி் எ்ணி்ைக பய்கரமாக் ெபுகி, அதிக 

பார்தா் த்ளாிய ூமி, ூு ேயாஜைனக் ஆழ்தி்ு 

ூ்கியு. அவளு அ்க்க் அைன்ு் வலியா் ு்ப்ப்ு, 

தீவிர அு்த்தா் ுல்க் இழ்ு ுயர்தி் இு்த ூமா 
ேதவி, ேதவ│களி் ுத்ைமயான நாராயணனி் பாுகா்ைப 

நாினா். ூமி, ஓ! ஆு ப்ுகைள் ெகா்டவேர {நாராயணேர}, 
உமு அுளாேலேய, நா் இ்வளு நீ்ட ெநு்கால்தி்ு 

நிைலயாக இு்ேத். ஆனா் இ்ேபாு என்ு் ுைம 

அதிகமாகிவி்டு. எ்னா் இனிேமு் தா்க ுியாு. ஓ! 

ுகழ்த்கவேர, எனு பார்ைத் ுைற்பேத உம்ு் து். நா் 

உமு பாுகா்ைப் ேகாுகிேற். ஓ! தைலவா, என்ு அு் 

ெச்ு்" எ்ு ேக்டா். அவளு இ்வா்்ைதகைள் ேக்ட, 

ஆு ப்ுக் ெகா்ட அ்த நி்திய தைலவ் அ்பாதரு் 

பிு் ெகா்ட ெதளிவான எு்ுகளாலான வா│்ைதகைள 
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உைர்தா். வி்ு, "ஓ! அைன்ு வள்கைளு் தா்ு் 

பாதி்க்ப்ட ூமிேய {ூமாேதவிைய}, அ்சாேத. உனு பார் 

ுைறு்பி நா் ெசய்ுிேவ்" எ்றா்." 

 

 
 

 "ேலாமச் {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "இ்பி மைலகைள் 
காு வைளய்களாக் ெகா்ட ூமிைய {ூமாேதவிைய} 

அு்பிய அவ் {வி்ு}, திீெரன அதிக் பிரகாச்ுட் ூிய 

ஒ்ைற் ெகா்ு ெகா்ட ப்றிுு ெகா்டா். தனு சிவ்த 
விழிகளா் பய்கர்ைத உ்டா்கி, ுடு் தனு ேமனியி் 

இு்ு ெநு்ைப ெவளியி்ு் ெகா்ு, அ்த் புதியி் ெபு் 

உுவ் ெகா்டா். ஓ! வரீேன {ுதி்ிரா}, பிறு ேவத்களி் 

நிைற்திு்பவ் {வி்ு} பிரகாசி்ு் தனு ஒ்ைற் 
த்த்தா் ூமிைய் தா்கி் ெகா்ு, அவைள ூு 

ேயாஜைனக் உய்்தினா். அவைள {ூமிைய} அ்பி உய்்திய 

ேபாு ெபு் அதி்ு ஏ்ப்டு, அைன்ு ேதவ்கு், ுறு 

ூ்ட தவசிகு் ூட அதனா் நு்கின். ெசா்்கு், 

வானு், ஏ் ூமிு் ூட ஓ! ஐேயா! எ்ற ஆ்சிய் ுறிகளா் 

நிர்பின. ேதவ்கேளா அ்லு மனித்கேளா யாு் அைமதியாக 
இு்க இயலவி்ைல. எ்ணிலட்கா ேதவ்க் ுனிவ்குட் 

ேச்்ு, ுய ஒளியி் எி்ு ெகா்ிு்த பிர்மனிட் ெச்றன். 
பிறு அைன்ுயி்களி் ெசயு்ு் சா்சியான ேதவ│களி் 

தைலவ் {இ்திர்}, ூ்பிய கர்குட்பிர்மைன அுகி, "ஓ! 

ேதவ்களி் தைலவா {பிர்மாேவ}, அைசு் ம்ு் அைசயாத 
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உயி்கு் அட்கிய பைட்க்ப்ட அைன்ுயி்கு் நு்கி் 
ேபாு்ளன. அவ்க் அைமதிய்றிு்கி்றன். ஓ! ேதவ்களி் 

தைலவா {பிர்மேன}, கட்கு் அைமதியாக இ்ைல. ுு் 
ூமிு் ூு ேயாஜைனக் கீ் ெச்ு்ளு. இத்ு யாு 

காரண்? யாுைடய ஆதி்க்தா் ெமா்த் பிரப்சு் 

ெகா்தளி்திு்கிறு? தையூ்்ு இைவ அைன்ைது் 

எ்கு்ு விள்ு். நா்க் அைனவு் ுழ்பி் 
ேபாு்ேளா்" எ்ு ேக்டா் {இ்திர்}. 

 

 அத்ு் பிர்ம் {இ்திரனிட்}, "இறவாதவ்கேள 

{ேதவ்கேள}, எ்காரண்தி்காகு், இட்தி்காகு் அுர்களி் 

மீு நீ்க் ெகா்ு்ள அ்ச்ைத ஊ்க்பு்தாதீ்க். 

ெசா்்க்தி் இ்த நு்ு், எ்ு் நிைற்த, அழியா ஆ்மா் 
ெகா்ட நி்தியமான பரமா்மாவி் ஆதி்க்தா் நிக்்த்ப்டு. 

அ்த் பரமா்மாவான வி்ு ூு ேயாஜைனகு்ு ூ்கி் 
ேபான ூமிைய உய்்தினா். இ்த நு்க், ூமி உய்வதா் 

ஏ்புகிறு. இைத அறி்ு ெகா்ு உ்க் ச்ேதக்கைள 

வில்கி் ெகா்ு்க்" எ்றா். ேதவ│க், "ூமிைய உய்்திய 

அவ் {வி்ு} எ்ேக? ஓ! ஆு ப்ுகைள் ெகா்டவேர, அ்த 
இட்ைத எ்கு்ு் ெசா்ு். நா்க் அ்ேக ெச்ேவா்" 

எ்றன். பிர்ம், "நீ்க் ெச்ு்க், உ்கு்ு ந்ைம 

உ்டாக்ு். நீ்க் ந்தன்தி் ஓ்ெவு்ு் அவைன 

{வி்ுைவ்} கா்பீ் க். அ்ேக வழிபட்த்க ுப│ண் 

{குட்} உ்கு்ு் ெதிவா். ூமி உய்்த்ப்ட பிறு, யாரா் 

ூமி ெவளி்ப்டேதா, அ்த் பர்ெபாு், அைன்ைது் 

உ்ெகா்ு் பிரளய கால ெநு்ு ேபால எி்ு ெகா்ு 

ப்றியி் உுவி் இு்கிறா். அவனு {வி்ுவி்} மா│பி் 

ீவ்ச் எ்ற ர்தின் காண்பு், அழிவறியா 
அ்பர்ெபாுைள் காு்க்" எ்றா் {பிர்ம்}." 
 

 ேலாமச│ {ுதி்ிரனிட்} ெசா்னா், "பிறு ேதவ்க், 

ெபு்தக்பைன் {பிர்மைன்} தைலைமயாக் ெகா்ு, 

எ்ைலய்ற அ்பர்ெபாுளிட் வ்தன். பி் அவனு ுகைழ் 
ேக்ட பிறு, அவனிட் பிியாவிைட ெப்ு, எ்கிு்ு 

வ்தனேரா அ்ேகேய ெச்றன்" 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "ஓ! 

ஜனேமஜயா, இ்த் கைதைய் ேக்ட அைன்ு் பா்டவ்கு், 

கால்தா்்தாம் விைரவாக ேலாமச் கா்ிய வழியி் 

ு்ேனறின்". 
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வ்கா்ு்! ெபுமைழு்!! - வனப│வ் புதி 142 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

க்தமாதன மைலைய ேநா்கி் ுற்ப்ட பா்டவ│க் நுவழியி் 

வ்கா்றிு், ெபுமைழயிு் சி்கி் ெகா்ு தனி்தனியாக் 

பு்கியிு்து், கா்ு் மைழு் ஓய்த பிறு மீ்ு் த்க் 

பயண்ைத் ெதாட்கியு்.... 

 

 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "ஓ ம்னா 
{ஜனேமஜயா}, அளவிடுியாத ச்தி ெகா்ட, வி்லாளிகளி் 

ுத்ைமயானவ்களான அவ்க் {பா்டவ்க்}, ுுவு் 

நீ்ி இு்க்ப்ு நாேண்ற்ப்ட வி்கைள் தா்கி் 
ெகா்ு், அ்பறா்ூணிக் ம்ு் கைணகைள் தா்கி் 
ெகா்ு், உு்ு்ேதாலாலான விருைறகைள் தி்ு் 
ெகா்ு், வா்கேளாு், அ்தண்களி் சிற்தவ்கைள 

உடனைழ்ு் ெகா்ு, பா்சாலிுட் {திெரௗபதிுட்} 

க்தமாதன்ைத ேநா்கி் ெச்றா்க். அவ்க் த்க் வழியி், 

ேதவ்கு், ுனிவ்கு் அி்கி வ்ு ேபாு், பல 

தடாக்கைளு், நதிகைளு், மைலகைளு், கானக்கைளு், 

மைலு்சிகளி் அக்ு விி்த த்க் நிழ்கைள் பர்ு் 

மர்கைளு், அைன்ு் கால்களி் கனிகுட் ூ்ு் 
ுு்ு் மர்க் நிைற்த இட்கைளு் க்டன். த்க் 
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மன்கைள உ்ளட்கி, கனிக் ம்ு் கிழ்ுகைள ம்ுேம 

உ்ட அ்த வரீ்க், ப்ேவு வைகயான வில்ுகைள் க்ு 

ெகா்ேட ெகாு்பாைறக் நிைற்த கினமான, ுர்ு்தனமான 

பாைதகைள் கட்ு ெச்றன். இ்பிேய அ்த உய் ஆ்மா 
உைடயவ்க், கி்னர│க் ம்ு் அ்சருக் அி்கி வ்ு 

ேபாு் இடு் ுனிவ│கு், சி்த│கு், ேதவ│கு் 

வசி்ு் இடுமான அ்த மைலயி் {க்தமாதன்} சமீப்ைத 
அைட்தன். 
 

 ஓ! மனித்களி் தைலவா, அ்த வலிைமமி்க வரீ்க் 

அ்த் க்தமாதன மைலைய அைட்த ேபாு, அ்ேக ஆேவசமான 

கா்ு எு்ு கனமான மைழ ெபாழி்து. இத் காரணமாக 
உல்்த இைலகுட் ூிய ூசி்படல் ேமகமாக் திீெரன 

எு்ு ூமிையு், கா்ைறு் வான்ைது் ூியு. ஆகாய் 

இ்பி் ுுதியா் ூிய ேபாு, (பா்டவ்க்) யாு் 

ஒுவு்ெகாுவ் பா்்ு் ெகா்ளேவா, ேபசி்ெகா்ளேவா 
இயலவி்ைல. இுளா் அைடப்ட க்குடு், பாைறகைள் 
ூ்கிய கா்றா் த்ள்ப்ு், இு்த அவ்களா் 

ஒுவு்ெகாுவ் பா்்ு் ெகா்ள ுியவி்ைல. பிறு 

கா்றினா் ுறி்க்ப்ு் தைரயி் விு் மர்களா் ெபு் 

ச்த் உ்டாயி்ு. வ்கா்றா் திைசதிு்ப்ப்ட அவ்க், 

"வானேம இி்ு விுகிறேதா; அ்லு ூமிேயா மைலகேளா 
ெவி்கி்றனேவா" எ்ு நிைன்தா்க். 

 

 அ்த வ்கா்ு்ு் பய்த அவ்க் வழிேயார்தி் 

இு்ு் மர்கைளு், எு்ு் ு்ுகைளு், 

நில்ுைடுகைளு் {ேமு ப்ள்கைளு்} ைககளா் ேதி 

உண்்ு ஆ்கா்ு பு்கினா்க். வலிைமமி்க் பீமேசன் 

ைககளி் வி்ுட் கிு்ைணைய் {திெரௗபதிைய்} தா்கி் 
பிி்தபி ஒு மர்தினியி் நி்றா். நீதிமானான ுதி்ிர் 

ெதௗமியுட்ேச்்ு ெபு்கா்ி் பு்கினா். ுனித 
ெநு்ைப் ும்த சகாேதவ் பாைற்கிைடயி் பு்கினா். 

நுலுட் ேச│்ு  ேலாமச│ ம்ு் ெபு் தவ் பயி்ற பிற 

அ்தண்க் பய்தி் ஆு்ெகாு மர்தி்கியி் நி்றன். 
கா்ு் தணி்ு, ுுதி அட்கியு் அ்ேக அட்்தியான நீ் 
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{ெபிய நீ்்திவைல} ெகா்ட ெபுமைழ ெபாழி்து. ெதாட்்ு 

வ்ர் வசீ்ப்டு ேபா்ற ஒு ேபேராலி சடசடெவன் ேக்டு. 

விைரவாக மி்னிய மி்ன் அு் நிைற்த ேமக்குட் தனு 

விைளயா்ைட ஆர்பி்து. ேவகமான கா்றி் ுைணுட் 

மைழ இைடெவளியி்லாம் எ்லா்ுற்கைளு் நிர்பியபி 

ெபாழி்து. 

 

 ஓ! மனித்களி் தைலவா {ஜனேமஜயா}, அ்ேக ு்றிு் 

ேசுட் கல்கலாக ுைர ெபா்ு் ெபு் ஆுக் ஓட் 
ெதாட்கின. அைவ {அ்நதிக்} மிக்ெபு் நீ்்ெதாுதிகளாக் 
பர்ு விி்ு ுைர த்ளியபி பய்கர ஒலிுட் மர்கைள 

ேவுட் அக்றி விைர்ு ெச்றன. ஓ பரதனி் வழி்ேதா்றேல 

{ஜனேமஜயா} அ்த் ேபெராலி நி்ு, கா்ு் தணி்த பிறு, 

அவ்க் அைனவு் த்க் பு்கிட்களி் இு்ு 

எ்சி்ைகுட் ெவளிவ்ு ஒுவைர ஒுவ் ச்தி்ு் 
ெகா்டன். பிறு அ்த வரீ்க் க்தமாதன மைலைய ேநா்கி் 
ுற்ப்டன். 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

கு் பாைதகைள் கட்ு வ்த திெரௗபதி மய்கி விுவு; 

பா்டவ│க் அதி│்சிுுவு; ுதி்ிர் அுு ுல்ுவு; பிறு பீம் 

ுதி்ிரனி் க்டைளயி்ேபr் கேடா்கசைன வரவைழ்பு... 

 

 
 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "பா்ுவி் 

உய்ஆ்ம மக்க் {பா்டவ்க்} இர்ு ைம்க் ூர் 

ு்ேனுவத்ு், கா்நைடயாக் ெச்ு் பயண்தி்ு் 
பழ்க்படாத திெரௗபதி விு்தா். பா்சாலனி் {ுுபதனி்} 

அ்பாவி மக் {திெரௗபதி} இ்த் ு்ப்தா் ஏ்ப்ட 

கைள்பினாு், தனு அதீத ெம்ைமயாு் மய்கினா். 

ஒ்ு்ெகா்ு ெநு்க்ுட் யாைனயி் ுதி்ைகைய் 
ேபா்ு இு்த தனு ெதாைடகைள ஒு ஆதரு்காக ப்றி் 
ெகா்ிு்தவ், நு்கியவாு வாைழ மர் விுவைத் ேபால் 
திீெரன விு்தா். அ்த அழகானவ் {திெரௗபதி} ஒி்த ெகாி 

ேபால விுவைத் க்ட நுல் ு்ேன ஓி வ்ு அவைள் 
தா்கி் பிி்தா். அவ் {நுல்}, "ஓ! ம்னா {ுதி்ிரேர}, 
பா்சால் மகளான இ்த் கிய விழியா் {திெரௗபதி}, 
கைள்பா் தைரயி் விு்ுவி்டா். எனேவ, ஓ! பரதனி் 

மகேன {ுதி்ிரேர}, நீ் இவைள் கவனிு். 

ு்ுற்தகாதவு் ெம்ல நட்பவுமான இ்த ம்ைக 
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{திெரௗபதி} இ்பி்ப்ட கு் நிைலகைள அைடய ேநி்டு. 

பயண் கைள்பா் இவ் {திெரௗபதி} மிு்த ு்ப்ைத 
அைட்திு்கிறா். ஓ! வலிைமமி்க ம்னா {ுதி்ிரேர}, 
எனேவ நீ் இவைள் ேத்ு்" எ்றா் {நுல்}. 

 

 ைவச்பாயன் {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "நுலனி் 

இ்வா்்ைதகைள் ேக்ட ம்னு் {ுதி்ிரு்}, பீமு், 

சகாேதவு் மிு்த ு்க்ுட் அவைள {திெரௗபதிைய} ேநா்கி 
விைரவாக ஓி வ்தன். பலம்ு, ுக் வாியிு்ு் அவைள் 
க்ட ு்தியி் மக் {ுதி்ிர்}, அவைள {திெரௗபதிைய} வாி 

மியி் எு்ு் ெகா்ு ுல்ப ஆர்பி்தா். ுதி்ிர், 

"வசதி்ு் பழ்க்ப்ட இவ் {திெரௗபதி}, ந்றாக் 
பாுகா்க்ப்ு, பு்ைகயி் அ்ுதமான விி்ுக் ெகா்ட 

அைறகளி் ூ்க ேவ்ிய இ்த அழகானவ் {திெரௗபதி}, 
இ்பி் தைரயி் விு்ு கிட்கிறாேள! ஐேயா! அைன்ு 

அ்ுதமான ெபாு்கு்ு் துதி வா்்த இவுைடய 

{திெரௗபதிுைடய} மிுுவான பாத்கு், தாமைர ேபா்ற 

ுகு் இ்பி எ்னா் (ம்ுேம) குநீல நிற்ைத 

அைட்தனேவ. ஓ! எ்ன காிய் ெச்ேத்! பகைட்ு 

அிைமயான ு்டாளாகி, வனவில்ுக் நிைற்த கானக்தி் 

கிு்ைணையு் {திெரௗபதிையு்} எ்ுட் அைழ்ு் 
ெகா்ு திி்ேதேன! பா்ுவி் மக்கைள் தைலவ்களாக 
அைட்தா் மக்்சிுட் இு்பா் எ்ற ந்பி்ைகயிேலேய 

ுுபத்களி் ம்னனான இவளு த்ைத {ுுபத்} இ்த 
அக்ற க்ுைடயவைள {திெரௗபதி} அளி்தா். ந்பிய 

எைது் அைடயாம், பயண்தி் கைள்பினாு், ேசாக்தாு், 

பாவியான எ்னா் தைரயி் விு்ு உற்ுகிறாேள" எ்ு 

ுல்பினா் {ுதி்ிர்}. 

 

 ைவச்பாயன் {ஜனேமயனிட்} ெசா்னா், "நீதிமானான 

ம்ன் ுதி்ிர் இ்பி் ுல்பி் ெகா்ிு்தேபாு, 

ெதௗமியு் பிற ு்கிய அ்தண்கு் அ்த இட்தி்ு 

வ்தன். பிறு அவ்க் மியாைத நிைற்த த்க் ஆசிகளா் 

அவைன {ுதி்ிரைன்} சமாதான்பு்தின். ரா்சச்கைள 

விர்ட வ்ல ம்திர்கைள் ெசா்லி சில சட்ுகைளு் 
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ெச்தன். (பா்சாலியி்) உட்நிைல ேதுவத்கான 

ம்திர்கைள அ்த் ெபு்ுறவிகைள உைர்தன். 
பா்டவ்களி் ஆுத் து் உ்ள்ைககளா் ெதாட்ப்ு், 

நீ்்ுளிக் அட்கிய ுளி்்த கா்ு வசீ்ப்ு் ஆுத் 

அைட்த அவ் {திெரௗபதி}, பி்பியாக் ுலுண்ைவ 

அைட்தா். கைள்பைட்த அ்த அ்பாவி் ெப் {திெரௗபதி} 
ுலுண்ு அைடவைத் க்ட பிுைதயி் {ு்தியி்} மக்க் 

{பா்டவ்க்}, அவைள {திெரௗபதிைய} மா் ேதாலி் கிட்தி 
ஓ்ெவு்க் ெச்தன். அைன்ு ம்கல் ுறிகு் ெகா்ு 

சிவ்திு்த அவுைடய {திெரௗபதிுைடய} கா்கைள, வி்லி் 

நாணா் வுப்ட த்க் ைககளா் நுலு் சகாேதவு் 

ெம்ல் பிி்ு வி்டன│. ுு்களி் ுத்ைமயானவனான 

நீதிமானான ுதி்ிரு் அவு்ு ஆுத் அளி்தவாேற 

பீமனிட், "ஓ! பமீா, (ந்ு்னா்) இ்ு் கட்க ேவ்ிய 

குைம நிைற்தனு் பனிூியனுமான பல மைலக் உ்ளன. 

நீ்ட கருைடயவேன {பமீா}, இ்த் கிு்ைண {திெரௗபதி} 
இைவ யாைவு் எ்பி் கட்க் ேபாகிறா்?" எ்ு ேக்டா். 

அத்ு் பீம், "ஓ! ம்னா {ுதி்ிரேர}, உ்ைமு், இ்த 

இளவரசிையு் {திெரௗபதிையு்}, மனித│களி் காைளயரான 

இ்த இர்ைடய│கைளு் {நுல் ம்ு் சகாேதவ் 

ஆகிேயாைரு்} நாேன ும்ு ெச்ல ுிு். எனேவ, ஓ! 

ம்ன் ம்னா {ுதி்ிரேர}, உமு மனதி் ுயர்ைத வள்்ு் 
ெகா்ளாதீ். அ்லு, ஓ! பாவம்றவேர {ுதி்ிரேர}, உமு 

உ்தரவி் ேபி், எ் பல்ு்ு் சமமானவு், வி்ைண 

அதிகார் ெச்யவ்லவு் ஹிி்ைபயி் மகுமான 

வலிைமமி்க் கேடா்கச் ந் அைனவைரு் ும்ு 

ெச்வா்" எ்றா் {பமீ்}. 

 

 ைவச்பாயன் {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "பிறு 

ுதி்ிரனி் அுமதிுட், பமீ் தனு ரா்சச மகைன 

நிைன்தா். த்ைதயா் {பீமனா்} நிைன்க்ப்ட மா்திர்தி் 

ப்திமி்க் கேடா்கச் பா்டவ│கைளு், அ்தண│கைளு் 

வண்கியவாு ூ்பிய கர்குட் அ்ேக ேதா்றினா். 

அவ்கு் அவைன {கேடா்கசைன} பாச்ுட் விசாி்தன். 
பிறு அவ் {கேடா்கச்}, கு் பரா்கிரம் ெகா்ட தனு 
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த்ைதயிட் {பமீனிட்}, "உ்மா் நிைன்க்ப்டதா், நா் 

உ்ைம் ேசவி்பத்காக அதிவிைரவாக வ்ேத். ஓ! நீ்ட கர் 

ெகா்டவேர, என்ு் க்டைளயிு். நீ் எ்ன 

க்டைளயி்டாு் அைத எ்னா் நி்சய் ெச்ய ுிு்" 

எ்றா். இைத் ேக்ட பீமேசன், அ்த ரா்சசைன் 

{கேடா்கசைன்} தனு மா│ுற் துவினா். 
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திெரௗபதிைய் ும்த கேடா்கச்!  

63- வனப│வ் புதி 144 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

கேடா்கச் திெரௗபதிைய் ும்க ம்ற ரா்சச│க் பா்டவ│கைளு், 

அ்தண│கைளு் ும்க, பா்டவ│க் பல நாுகைள் கட்ு 

ைகலாச்ைத் க்ு நர நாராயணனி் ஆசிரம்தி் நி்ு் ெபு் 

இல்ைத மர்ைத அைடவு; அ்ேக சில கால் வசி்ு மகி்வு… 

 

 ுதி்ிர் {பீமனிட்} 

ெசா்னா், "ஓ! பமீா, 
வலிைமமி்கவு், 

ரா்சச்களி் வரீ்தைலவு், 

நம்ு அ்்பணி்ுட் 

இு்பவு், 

உ்ைமு்ளவு், 

அறமறி்தவுமான 

ச்ட்பியான உனு மக் 

{கேடா்கச்}, தாமதமி்லாம் 

(அவனு) தாைய் 
(திெரௗபதிைய்) ும்ு 

ெச்ல்ு். ஓ! கு் 

பரா்கிரம் ெகா்டவேன 

{பமீா}, உனு கர்தி் 

பல்தா், நா் பா்சால் மகுட் {திெரௗபதிுட்} ேச்்ு 

காய்படாம் க்தமாதன் அைடேவ்" 

 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், "தனு 

தமயனி் {அ்ண் ுதி்ிரனி்} வா்்ைதகைள் ேக்ட 

மனித்களி் ுலியான பமீேசன், எதிிகைள ஒு்ுபவனான 

தனு மக் கேடா்கசனிட், "ஓ! ஹிி்ைபயி் ெவ்ல்பட 

ுியாத மகேன {கேடா்கசேன}, இ்த உனு அ்ைன {ம்ெறாு 

அ்ைனயான திெரௗபதி} மிகு் ேசா்வாக இு்கிறா். நீேயா 
பலவானாகு் விு்பிய இட்தி்ு் ெச்ல்த்கவனாகு் 
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இு்கிறா். எனேவ, ஓ! வி்ணதிகாிேய இவைள் ும்ு ெச். 

ெசுைம உனதாக்ு்! இவைள உனு ேதா்களி் ஏ்றி, 
அவு்ு் ச்சலேம்பு்தாதவாு தைல்ு ேம் ெவு 

ெதாைலவி் இ்லாம் ஒு வழிைய ேம்ெகா்ு எ்குட் 

வா" எ்றா். அத்ு் கேடா்கச், "நீதிமானான ுதி்ிரைரு், 

ெதௗமியைரு், கிு்ைணையு் {திெரௗபதிையு்}, 

இர்ைடய்கைளு் {நுல சகாேதவ்கைளு்} நா் தனி 
ஒுவனாகேவ ும்க ுிு் எ்கிற ேபாு, இ்ு என்ு உதவி 
ெச்ய இ்ு் பிற் இு்கிறா்க். எனேவ, அ்பி் ும்பதி் 

எ்ன அ்ுத் இு்க் ேபாகிறு? ஓ! பாவம்றவேர {த்ைத 
பமீேர}, வான்தி் நகு் வ்லைமு், நிைன்த உுைவ 

ெகா்ு் வ்லைமு் ெகா்ட ூ்ு்கண்கான (ரா்சச) 

வரீ│க் அ்தண│குட் ேச│்ு உ்ைமு் ும்பா│க்" 

எ்றா் {கேடா்கச்}. 

 

 ைவச்பாயன│ {ஜனேமஜயனிட்} ெசா்னா், 
"இைத்ெசா்ன கேடா்கச் பா்டவ்கு்ு ம்தியி் இு்த 
கிு்ைணைய {திெரௗபதிைய்} ூ்கினா். (ரா்சச்க்) 

ம்றவ்க் பா்டவ்கைள் ும்க் ெதாட்கின். ேமு் தனு 

ுய ஆ்றலா், ஒ்ப்ற ுடெராளி ெகா்ட ேலாமச│, சி்த்களி் 

பாைதயி் இர்டாவு ூியைன் ேபால நக்்தா். ரா்சச்க் 

தைலவனி் {கேடா்கசனி்} க்டைளயி் ேபr், கு் 

பரா்கிரம் ெகா்ட ரா்சச│கு் அ்தண│கைள் ும்ு 

ெகா்ு ு்ேனறின│. அழகான கானக்கைள் க்ுெகா்ேட 

ெபு் இல்ைத மர்ைத ேநா்கி ு்ேனறின். 
 

 அதிேவக் ெகா்ட ரா்ச்களா் மிகவிைரவாக் ூ்கி் 
ெச்ல்ப்ட அ்த வரீ்க் ெநு்ூர்ைத ுுகிய ூர் 

கட்பவ்கைள் ேபால் கட்ு ெச்றா்க். அவ்களு வழியி், 

மிேல்ச ம்களா் நிர்பிய ப்ேவு ர்தின் ுர்க்கைள் 
ெகா்ட தட்கைளு் க்டா்க். ேமு் அவ்க் ப்ேவு 

தாு்க் நிர்பி, வி்யாதர்க் ூ்ட்தா் ூழ்ப்ு, ுர்ுக், 

கி்னர்க், கி்ுுஷ்க் க்த்வ்க் வசி்த, மயி்க், 

சமர்க், ுர்ுக், மா்க், கரிக், ப்றிக், கவய்க், 

எுைமக் நிர்பிய, ுு்ேக பாு் நீேரா்ட்க், பலவைகயான 
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பறைவக், வில்ுக், மர்க் ஆகியைவ நிர்பிய ு்ுகைள் 
க்டா்க். 

 

 இ்பி் பல நாுகைளு், உ்திர ுு நா்ைடு் கட்ு, 

மைலகளி் ுத்ைமயான பல அதிசய்க் ெகா்ட 

ைகலாச்ைத் க்டா்க். அத் அுகிேலேய, அைன்ு் 
கால்கு்ு் உிய கனிகைளு், மல்கைளு் தா்ு் 

ெத்வகீ மர்க் நிைற்த, நர் ம்ு் நாராயணனி் 

ஆசிரம்ைது் க்டா│க். அவ்க் உு்ட அிமர் ெகா்ட 

அழகிய இல்ைத மர்ைது் {பத┄ விுஷ்ைது்} க்டா்க். 

அு {அ்த இல்ைத மர்} இள்தளி்குட் ுதியதாக இு்து; 

பர்த நிழ் பர்பி் ெகா்ிு்து; அ்ுதமான அழுட் 

இு்து; தி்த, ெம்ைமயான, ேந்்தியான, புைமயான 

இைலக் ெகா்ிு்து; ஆேரா்கிய் அளி்பதாக இு்து; 

மாெபு் கிைளக் ெகா்ிு்து; அக்ு பரவியிு்து; 

ஒ்ப்ற கா்திுட் இு்து; ுுு் வள்்த ுைவ நிைற்த 
ேதெனாுு் கனிகைள் தா்கி் ெகா்ிு்து. இ்த் ெத்வகீ 
மர், வலிைமமி்க ுனிவ்்ூ்ட்தா் அி்கி 

அைடய்ப்டு. வில்ுகளி் ஆவிகளா் மத் ெகா்ட 

பறைவக் அதி் வசி்தன. ெகாு்கு் ஈ்கு் அ்ற, 

பழ்கு், கிழ்ுகு், நீ் நிைலகு் நிைற்த, 
ப்ைச்ு்களா் ூட்ப்ட, ேதவ்கு், க்த்வ்கு் வசி்த 
இய்ைக ுகாரதார் நிைற்த, அழகான ுளி்்த ெம்ைமயான 

உண்ுகைள் ூ்ு் ஒு இட்தி் அு {அ்த இல்ைத மர்} 

வள்்திு்து. 

 

 அ்தண்குட் அ்த இட்ைத {இல்ைத மர்ைத} 
அைட்த அ்த உய் ஆ்மா ெகா்டவ்க் {பா்டவ்க்}, 

ெமுவாக ரா்சச்களி் ேதா்களி் இு்ு இற்கினா்க். பிறு 

இுபிற்பாள்களி் {அ்தண்களி்} காைளய்குட் ேச்்த 
பா்டவ்க் அ்ேக இு்த நர நாராயணனி் அழகிய 

ஆசிரம்ைத் க்டா்க். அ்த ஆசிரம் மன்ேசா்வ்ு 

இு்து; ுனிதமானதாக இு்து; கதிரவனி் கதி்க் ெதாடாத 
இட்தி் இு்து; பசி, தாக், ெவ்ப் ம்ு் ுளி் 
ஆகியவ்றி் இு்ு விுப்ு அைன்ு ு்க்ைது் 
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வில்ுவதாக இு்து; வலிைமமி்க ுனிவ்களா் 

ூழ்ப்டதாக இு்து; சாம, r், யஜு் ேவத்களி் அு் 

ெசய்களா் அல்கி்க்ப்டதாக இு்து; ஓ! ம்னா 
{ஜனேமஜயா}, அற் உதறிய {தவி்்த} மனித்க் அுக 
ுியாததாக இு்து; காணி்ைககளாு் ேஹாம்களாு் 

அழுட் இு்து; ுனிதமாக இு்து; ந்ு ெபு்கி 
{ுைட்ப்தா் ூ்ி} ெமுகி இு்து; ெத்வகீ மல்களி் 

காணி்ைககளா் {ு்ப பலிகளா்} ு்றிு் பிரகாசி்ு் 
ெகா்ிு்து; அ்ேக ேவ்வி ெநு்பி் பலி படீ்க், ுனித 
ூப்க் {ூப்க்} ம்ு் ுட்க் பரவியிு்தன. ெபு் 

நீ்்ுட்கு், உறிகு் ெகா்ு அைன்ு உயி்கு்ு் 

ுகலிடமாக இு்து; ேவத ம்திர்க் அ்ேக எதிெராலி்ு் 
ெகா்ேட இு்தன; வசி்பத்ு ஏ்ற ெத்வகீமான இடமாக 
இு்ு கைள்ைப் ேபா்கியு; பிரகாச்திைனு் ுியாத 
சிற்ுகைளு் ெகா்ிு்து; ெத்வகீ ுண்கு் க்பரீமாக 
அு {நர நாராயணி் ஆசிரம்} இு்து. 

 

 அ்த ஆசிரம்தி் கனிக் ம்ு் கிழ்ுகைள ம்ு் 

உ்ு் ெபு் ுனிவ்க் பல் வசி்ு வ்தன்; அவ்க் 

த்க் ுல்கைள ுு் க்ு்பா்ு்ு் ைவ்திு்தன்; 
அவ│க் கு்ு மா் ேதா் உு்தியிு்தன│; ூியைனு் 

அ்னிையு் ேபால அவ்க் பிரகாச்ுட் இு்தன்; 
விுதைலைய {ு்திைய} தீவிர ேநா்கமாக் ெகா்ு ுறவா் 

த்க் ஆ்மாைவ் ெபுக் ெச்தன்; அவ்க் வான்பிர்த 
வைக வா்ைவ வா்்தன்; ுலனட்கியவ்களாக இு்தன்; 
பரமா்மாைவ உண்்திு்தன்; ெபு் ந்ேபு ெப்றவ்களாக 
இு்தன்; ைவதீக ம்திர்கைள அவ்க் ஓதின். த்ைன் 
ு்த்பு்தி் ெகா்ு, ுல்களி் இு்ு விுப்ட த்மனி் 

மகனான அளவ்ற ச்தி ெகா்டவு் 

ு்திூ்ைமு்ளவுமான ுதி்ிர், தனு த்பிகைள உட் 

அைழ்ு் ெகா்ு, அ்ுனிவ்கைள அுகினா். ெத்வகீ 

அறிு ெகா்ட அ்த் ெபு் ுனிவ│க் ுதி்ிரனி் 

வுைகைய அறி்ு, அவைன மகி்்சிுட் வரேவ்றன│. 
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 ேவத்கைள உைர்பதி் ஈுப்ு் ெகா்ிு்த ெநு்ு 
ேபா்ற அ்ுனிவ்க் ுதி்ிரு்ு அுளாசிக் ூறிய பிறு, 

அவு்ு் ெபாு்தமான வரேவ்ைப அளி்தன். அவ்க் 

அவு்ு் ெதளி்த நீைரு், மல்கைளு் கிழ்ுகைளு் 

ெகாு்தன். நீதிமானான ுதி்ிரு் மியாைதுட் அவ்ைற் 
ெப்ு் ெகா்ு அ்ுனிவ்களி் வரேவ்ைப மகி்்சிுட் 

ஏ்ு் ெகா்டா். ஓ! பாவம்றவேன {ஜனேமஜயா}, பிறு 

பா்ுவி் மக் {ுதி்ிர்}, கிு்ைணையு் 

{திெரௗபதிையு்}, தனு த்பிகைளு், ேவத ேவதா்க்க் 

அறி்த ஆயிர்கண்கான அ்தண்கைளு் அைழ்ு் ெகா்ு 

ெத்வகீ மன் ெகா்ு ு்கிரனி் வசி்பிட்ைத் ேபாலு் 

ெசா்்க்ைத் ேபாலு் இு்த அ்த் ுனிதமான 

ஆசிரம்தி்ு் ுைழ்தா். 

 

 அ்ேக அ்த் ப்திமா் {ுதி்ிர்}, பகீரதியா் 

அழூ்ட்ப்ு, ேதவ்களாு் ெத்வகீ ுனிவ்களாு் 

வழிபட்பு் நர நாராயணனி் ஆசிரம்ைத் க்டா். பிர்ம 

ுனிவ்களாு், ேதெனாுு் கனிகளாு் நிர்பிய 

அ்வாசிரம்ைத் க்ட பா்டவ்க் மகி்்சியா் 

நிர்பினா்க். அ்த இட்ைத அைட்த பிறு, அ்த உய் ஆ்மா 
ெகா்டவ்க் அ்தண்குட் ூி அ்விட்தி் வசி்க 
ஆர்பி்தா்க். அ்ேக அவ்க், பலவைகயான பறைவகு், 

ெபுைமமி்கவ்கு் மகி்்சியாக வா்்த பி்ு தடாக்ைது் 

{பி்ுசரைசு்}, த்க் சிகர்க் ெகா்ட ைமநாக மைலையு் 

க்டா்க். பா்ுவி் மக் {ுதி்ிர்} கிு்ைணைய 

{திெரௗபதிைய} அைழ்ு் ெகா்ு அைன்ு புவ கால்களி் 

மல்கு் மி்ு் அ்ுதமான வன்களி் உலவி மகி்்சி 
ெகா்டா். அ்ேக ூ்ு் ுு்ு் மல்க் நிர்பிய மர்க் 

அைன்ு் ுற்களிு் இு்தன. கனிகளி் பார்தா் அைவ 

வைள்ு இு்தன. எ்ண்ற ஆ் ுயி்க் இைலக் மி்ு் 

அ்மர்களி் இு்தன. ுளி்்த நிழைல அட்்தியாக் த்த 
அ்த மர்கைள் க்ு இனிைம அைட்தன். அவ்க் ெதளி்த 
நீுைடய அழகான தடாக்க், தாமைரகளாு், ுவைள 

மல்களாு் நிர்பி வழிவைத் க்ு மகி்்தன். 
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 ஓ! தைலவா {ஜனேமஜயா}, அ்ேக ூய நுமண் ெகா்ட 

ெம்ைமயான கா்ு கிு்ைண்ு் {திெரௗபதி்ு்}, 

பா்டவ்கு்ு மகி்்சிைய ஊ்ியு. அ்த இல்ைத மர்தி்ு 

அுகி், ு்தியி் வலிைமமி்க மக், எளிய வ ீ் ்சிு் ெகா்ட 

பாகீரதி, ுதிய தாமைரகுடு், மாணி்க் ம்ு் 

பவள்களாலான பி்ுைறக் ெகா்ிு்பைத் க்டன். 
அ்ேக மர்க் அட்்திு்தன. ெத்வகீ மல்க் பரவி் கிட்தன. 

மனதி்ு இனிைமயாக அ்ூழ் இு்து. ேதவ்கு், 

ுனிவ்கு் அி்கி வ்ு ேபான, அுுவத்ு் கினமான 

அ்த இட்தி் த்கைள் ு்திகி்ு் ெகா்ு பி்ி்கு்ு் 

ேதவ்கு்ு், ுனிவ்கு்க் பாகீரதி நதியி் ுனித நீரா் 

நீ│்கட் ெச்தன│. இ்பிேய அ்த மனித்களி் காைளகளான 

ுு ுல்ைத் தைழ்க ைவ்பவ்க் {பா்டவ்க்}, 

அ்தண்கைள நீ்்கட் ெசு்த ைவ்ு், தியான் பயில 

ைவ்ு் அ்ேகேய வசி்க ஆர்பி்தன். ேதவ்கைள் ேபா்ற 

ேதா்ற் ெகா்ட மனித்களி் ுலிகளான அ்த் பா்டவ்க், 

திெரௗபதியி் ப்ேவு ேகளி்ைககைள் சா்சிகளாக் க்ு 

மகி்்சிைய உண்்தன்.  
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

கா்றி் அி்தவர்ப்ட தாமைரைய் பா│்ு திெரௗபதி மகி்த்; அேத 

ேபா்ற மல│கைள் பறி்ு வுமாு திெரௗபதி பீமனிட் ேவ்ுத்; 

மல│ ேவ்ைட்ு் கிள்பிய பீம்; மைலைய் கல்கி்ு ஒு 

தடாக்ைத அைடவு; தடாக்தி் நீராி மீ்ு் மல│ ேவ்ைட; மலைர் 

ேதி ெச்ு் பாைதயி் ஹுமா் பு்திு்பு; ஹுமா் பீமைன் 

து்பு… 

 

 ைவச்பாயன் 
ெசா்னா், 
"ு்த்ைத் 
கைட்பிி்த அ்த 
மனித்களி் ுலிக் 

{பா்டவ்க்} 

அ்ேக 
தன்சயைன் 
காு் 

எதி்பா்்ுட் ஆு 

இருக் வசி்தன். 
அ்ேபாு அ்ேக 
திீெர்ு 

வடகிழ்கி் இு்ு 

கா்ு விசியு. 

அ்கா்ு, 

ூியைன் ேபா்ு 

பிரகாசி்த ஆயிர் 

இத் ெகா்ட  

ெத்வகீ் 
தாமைரைய ஒ்ைற அ்ேக ெகா்ு வ்ு ேச்்து. அழகான, 

ு்தமான, ூமியி் இ்லாத நுமண் ெகா்ட அ்த் தாமைர 
கா்றா் அி்ுவர்ப்ு் தைரயி் கிட்பைத பா்சாலி 
{திெரௗபதி} க்டா். ஓ ம்னா {ஜனேமஜயா}, அ்த அ்ுதமான 
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அழகான தாமைரைய {ெசௗக்திக மலைர} அைட்த அ்த 
அுள்ப்டவ் மிகு் மகி்்ு பமீேசனனிட், "ஓ பமீேர, 
நுமண்தி் ேதா்ுவாைய் த்னக்ேத ெகா்ட மிக அழகான 

இ்த் ெத்வகீ மலைர் பாு். ஓ எதிிகைள ஒு்ுபவேர, இு 

எனு இதய்ைத மகி்வி்கிறு. இு {இ்த மல்} நீதிமானான 

ுதி்ிரு்ு வழ்க்பு். எனு திு்தி்காக இேத ேபா்ற 

மல்கைள் பறி்ு் ெகா்ு வாு். அவ்ைற நா் கா்யக 
வன்தி் இு்ு் நமு ஆசிரம்தி்ு் ெகா்ு ெச்ேவ். ஓ 

பிுைதயி் மகேன {பமீேர}, எ்னிட் உம்ு அ்பிு்தா், 

இேத வைக மல்கைள எ்ணி்ைகயி் பறி்ு வாு். நா் 

அவ்ைற நமு ஆசிரம்தி்ு எு்ு் ெச்ல விு்ுகிேற்" 

எ்றா். இைத் ெசா்லிவி்ு, அ்த அழகிய பா்ைவ ெகா்ட 

கள்கம்ற ம்ைக {திெரௗபதி}, அ்மலைர எு்ு் ெகா்ு 

நீதிமானான ுதி்ிரனிட் ெச்றா். 

 

 தனு அ்பி்ுிய ராணியி் விு்ப்ைத அறி்த 
மனித்களி் காைளயான ெபு்பலமி்க் பமீ் அவைள் திு்தி 
ெச்ு் ெபாு்ு உடேன கிள்பினா். மல்கைள் பறி்ு் 

ேநா்ுட் அவ் மல் வ்த தி்ைக ேநா்கி கா்ைற எதி்்ு் 
ெகா்ு மிு்த ேவக்ுட் ெச்றா். பி்ுற் த்க்தா் 

அல்கி்க்ப்ட வி்ைலு், கு் விஷ் ெகா்ட பா்ுகைள் 
ேபா்ற கைணகைளு் எு்ு் ெகா்ு ேகாப்தி் ெச்ு் 

சி்க்ைத் ேபாலு், மதெகா்ட யாைன ேபாலு் ெச்றா். 

ெபு் வி்ைலு் கைணகைளு் எு்ு் ெச்ு் அவைன 

அைன்ு உயி்கு் க்டன. ேசா்ேவா, தள்ேவா, பயேமா, 
ுழ்பேமா எுு் அ்த் பிுைதயி் ைம்து் வாுவி் 

(கா்றி்) வாிுமானவைன ஆ்ெகா்ளவி்ைல. 

 

 பயேமா ுழ்பேமா அ்ற அ்த் ெபு்பல் வா்்தவ் 

{பமீ்} திெரௗபதிைய் திு்தி ெச்ய ேவ்ி, தனு கர்தி் 

பல்ைத ம்ுேம ந்பி அ்சிகர்தி் ஏறினா். எதிிகைள் 
ெகா்ு் அவ், மர்கு், ெகாிகு், கு்பாைற பர்ு் 

ெகா்ு கி்னர்க் அி்கி அைடு் அ்த அழகிய சிகர்தி் 

ஏறினா். ப்ேவு வ்ண்களி் தாு்கு், தாவர்கு், 

வில்ுகு், பல வ்ண பறைவகு் அ்ேக இு்தன. 
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அ்சிகர் ுு ஆபரண்குட் அல்கி்க்ப்ட ூமாேதவியி் 

உய்்த்ப்ட கர் ேபால இு்து. ஒ்ப்ற பரா்கிரம் ெகா்ட 

அவ் தனு பா்ைவைய் க்தமாதன்தி் சிுகளி் நிைல்க 
ைவ்தபி ு்ேனறினா். அ்ேக எ்லா் புவகால்கு்ு் 

உிய அழகான மல்க் மல்்திு்தன. அவ் மனதி் ப்ேவு 

எ்ண்கைள் ுழலவி்டபி தனு காுகைளு் க்கைளு் 

ஆ் ுயி்கு், குவ்ுகு் கானெமு்ு் புதிகளி் 

நிைல்க ைவ்தபி ெச்றா். 

 

 அைன்ு புவ கால்களிு் ூ்ு் மல்களி் அிய 

நுமண்ைத ுக்்தபி அ்த் ெபு் பரா்கிரம் ெகா்டவ் 

{பமீ்} மத்ெகா்ட யாைனைய் ேபால அ்கானக்தி் 

உலாவினா். க்தமாதன்தி் ுதிய ெத்ற், மல்களி் 

நுமண்ைத் ும்தபி சி்ெலன வசீிய ேபாு, அு அவு்ு் 
த்ைதயி் தீ்ட் ேபால இு்து. இ்பி் கைள்ு நீ்கிய 

அவனு உடலி் மயி்்ூ்ெசறி்ு ஏ்ப்டு. இ்நிைலயி் 

இு்த அ்த எதிிகைள ஒு்ுபவ், யஷ்கு், க்த்வ்கு், 

ேதவ்கு், பிர்ம ுனிவ்கு் வசி்த அ்மைல ுுவு் 

தா் ேதி வ்த மல்கைள் ேதினா். ஏழிைல்பாைல 

Saptachchada{ ) மர்தி் இைலகளா் வுட்ப்ட அவ் ேம் 

சிவ்ு, கு்ு, ெவ்ைள வ்ண தாு்களி் நிற்க் 

ூச்ப்டன. அதனா் அவ், ுனித ைதல்ைத் ெகா்ு 

அல்கி்ு விர்களா் ூச்ப்ட ேகாுகைள ேமனியி் 

ெகா்டவ் ேபால இு்தா். அ்மைலயி் ப்க்களி் 

ேமக்க் விி்ு இு்ததா், அ்மைல்ு் சிறுக் 

ுைள்து ேபால் காண்ப்டு. 

 

 நீூ்ுகளி் இு்ு நீ் விுவு ு்ு் கு்தணிக் 

ெகா்ட அல்கி்க்பைட் ேபால் ேதா்றியு. அழகிய 

நில்ுைடுக், ேதா்ுக், நில அு்ுக், ுைகக் ஆகியன 

அ்ேக {அ்மைலயி்} இு்தன. அ்சருகளி் 

வைளெயாலிகு்ு ஏ்பட அ்ுதமான மயி்க் நடனமாின. 

தி்ுகு்ு் தைலவ்களான யாைனகளி் {தி்கஜ்களி்} த்த 
ுனிகளா் ு்ட்ப்ு் ேத்்த க்கைளுைடய பாைறபர்ைப 
அு {அ்மைல} ெகா்ிு்து. நதிகளி் நீ் மைலயி் இு்ு 
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வ ீ் வு பா்்பத்ு, அ்மைலயி் ஆைட தள்வைத் ேபால 

இு்து. வாு் ேதவனி் அ்த அு் நிைற்த மக் {பமீ்}, 

விைளயா்ு்தனமாகு், மகி்்சிுடு், எ்ணிலட்கா ெசி 

ெகாிகைள் தனு பல்தா் த்ளி் ெகா்ு ெச்றா். வாயி் 

ு்குட் இு்த மா்க் ஆவலா் அவைன் பா்்த பி 

நி்றன. (இுவைர) பயமறியாததா், அ்சமைடயா அைவ, 

ஓடாம் நி்றிு்தன. 

 

 தனு காதலியி் விு்ப்ைத நிைறேவ்ு் ெசயலி் 

ஈுப்ிு்த பா்ுவி் இளைமமிு்த மக் {பமீ்}, தீர் 

ெகா்டவனாகு், த்க நிற்தி் பிரகாசி்பவனாகு் இு்தா். 

சி்க்ைத் ேபா்ு வலிைமநிைற்த உட் ெகா்ிு்தா். 

மத் ெகா்ட யாைனைய் ேபால நட்தா். மத் ெகா்ட 

யாைனயி் ச்திையு் ெகா்ிு்தா். மத் ெகா்ட 

யாைனைய் ேபா்ேற தாமிர நிற்தி் க்கைள் 
ெகா்ிு்தா். ம்ுெமாு மத்ெகா்ட யாைனைய் து்ு் 

ஆ்ற் ெகா்ிு்த அவ், அ்த அழகிய க்தமாதன்ைத் 
தனு அழகிய விழிகளா் க்டா். அ்கா்சி ுுைமயான 

வைகயி் அழைக் த்து. யஷ்க் ம்ு் க்த்வ்களி் 

மைனவிய் த்க் கணவ்களி் அுகி் அூபமாக அம்்ு 

ெகா்ு, ுக்தி் ப்ேவு உண்்சிகைள ெவளி்கா்ியபி 

அவைன் {பமீைன்} பா்்ு் ெகா்ிு்தன். கானக்தி் 

வசி்த திெரௗபதிைய் திு்தி ெச்ு் ேநா்கி், அழகிய 

க்தமாதன்தி் உலவி ெகா்ிு்த அவ், ுிேயாதனனா் 

இைழ்க்ப்ட தீைமகைள நிைன்ு் பா்்தா். 

 

 பிறு அவ், "த்ேபாு அ்ஜுனு் ெசா்ப கால் வசி்க் 
ெசா்்க்தி்ு் ெச்ுவி்டா். நாு் மல்கைள் பறி்க 
வ்ுவி்ேட். இ்ேபாு எ்க் அ்ணனான ுதி்ிர் எ்ன 

ெச்வா்? மனித்களி் ுத்ைமயான ுதி்ிர், நுலைனு், 

சகாேதவைனு், பாச்தாு், அவ்க் வரீ்தி் ேம் ெகா்ட 

ச்ேதக்தாு் எ்ைன் ேதி வர அு்ப மா்டா் எ்பு 

நி்சய். எ்பி நா் விைரவாக மல்கைள் ெபுவு?" இ்பி 

நிைன்தவாேற, மனித்களி் ுலி ேபா்ற அவ் மிகள்ுட் 

amai n{  = ுு ேவகமாக} பறைவகளி் ம்னைன் ேபால 
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{குடைன் ேபால} ெச்றா். அவனு மனு் பா்ைவு் அ்த 
அழகிய மைலயி் மீேத நிைல்திு்து. தனு பயண்தி் 

விதிகளாக் திெரௗபதியி் வா்்ைதகைள் ெகா்ட, பலு், 

கா்ைற் ேபா்ற ேவகு் ெகா்ட பா்ுவி் மகனான 

விிேகாதர பமீ், தனு மனைது், பா்ைவையு் ூ்திு்ு் 

அ்மைலயி் சிுகளி் நிைல்க ைவ்தபி ூமி நு்ுமாு 

சம இரு நாளி் {உ்தராயண்தி்} வு் ுயைல் ேபால மிக 
விைரவாக யாைன்ூ்ட்கைள் பயுு்தியபி, சி்க்க் 

ுலிக், மா்க் ஆகியவ்ைற நு்க் ெச்தபி, ெபு் 

மர்கைளு் ெசி ெகாிகைளு் ேவேராு பி்்ெதறி்தபி, 

ெச்றா். அவ் அ்பி் ெச்று ஒு யாைன ெபு் மைல் 
சிகர்தி் ஏுவு ேபாலு், இிேயாக ூி க்ஜி்ு் ேமக் 

நக்வு ேபாலு் இு்து. 

 

 க்ஜி்தபி ெச்ற பமீனா், விழி்பைட்த ுலிக் த்க் 

ுைககைள வி்ு ெவளி வ்தன. ம்ற் கானக உலாவிக் 

{வில்ுக்} த்கைள மைற்ு ஒளி்ு ெகா்டன. வான்ைத் 
பாைதயாக் ெகா்டைவக் {பறைவக்} பய்தா் (சிறுக் 

விி்ு) எு்தன. மா்ூ்ட்க் விைரவாக ஓின. பறைவக் 

மர்கைள வி்ு அக்றன. சி்க்க் த்க் ுைககைள் 
ைகவி்டன. ெபு் பலமி்க் சி்க்க் த்க் ூ்க் 

கைல்தன. எுைமக் பா்்தன. பய்திலிு்த யாைனக் 

கானக்ைத வி்ு ஆழமான கா்ு்ு் த்க் ுைணகுட் 

ஓின. ப்றிகு், மா்கு், சி்க்கு், எுைமகு், 

ுலிகு், ஓநா்கு், கவய்கு் ூ்ட் ூ்டமாக அலற் 
ெதாட்கின. 

 

 சிவ்த வா்ுகு், அ்ன்கு், நீ்்கா்ைககு், 

வா்ு்கு், கிளிகு், ஆ் ுயி்கு், அ்றி்கு் 

ுழ்ப்தா் எ்லா் திைசகு்ு் பற்தன. சில க்வ் ெகா்ட 

யாைனக் த்க் ுைணகளா் உ்த்ப்ு், சில சி்க்கு் 

யாைனகு் ேகாபமைட்ு், பமீ ேசன் மீு பா்்தன. 

இதய்தி் பய்ெகா்டைமயா், அ்த் குைம நிைற்த 
வில்ுக் மல் ம்ு் சிுநீைர் கழி்ு, வாைய அகல 

விி்ு் கதறின. 
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 தனு கர்தி் பல்ைத ம்ுேம ந்பிய அ்த் ெபு்பல் 

வா்்த பா்டவனான வாு்ேதவ் மக் {பமீ்}, ஒு 

யாைனைய் ெகா்ு ம்ெறாு யாைனையு், ஒு சி்க்ைத் 
ெகா்ு ம்ெறாு சி்க்ைது் ெகா்ல ஆர்பி்தா். ம்ற 

வில்ுகைள் தனு அைறகளாேலேய ெகா்றா். பமீனா் 

இ்பி அி்க்ப்ட சி்க்கு், ுலிகு், சிு்ைதகு் பய் 

நிைற்ு கதறி மல் ம்ு் சிுநீ் கழி்தன. அவ்ைறெய்லா் 

அழி்த பா்ுவி் ெபு் பல் ெகா்ட அழகிய மக் {பமீ்} 

கானக்தி் ுைழ்ு தனு க்ஜைனயா் அைத நிைற்தா். 

பிறு அ்த நீ்ட கர் ெகா்டவ் க்தமாதன்தி் சிுகளி் 

ஓ் அழகிய வாைழ மர் பல ேயாஜைனகு்ு் பர்ு நி்பைத் 
க்டா். பிறு மத் ெகா்ட சி்க் ேபால அ்த் ெபு்பல் 

வா்்தவ் பல மர்கைள உைட்ு் ெகா்ு அ்த இட்தி்ு 

ு்ேனறினா். பல் நிைற்த மனித்களி் ுத்ைமயான பமீ், 

பல பைன மர உயர் ெகா்ட {ஒு மர்தி்ு ேம் ஒு மர் 

அு்கிய பைன மர்களி் உயரு்ள} பல வாைழ மர்கைள 

ேவேராு பிு்கி எறி்தா். ஆ் சி்க் ேபா்ற க்வ் ெகா்ட 

அ்த் ச்தி மி்கவ் ெபு் க்ஜைன ெச்தா். பிறு அவ் 

ெபு் உுவ்திலான பல வில்ுகைளு், மா்கைளு், 

ுர்ுகைளு், சி்க்கைளு், எுைமகைளு், நீ் 
வில்ுகைளு் எதி்்ு ேமாதினா். 

 

 அ்த வில்ுகளி் கதற்கேளாு ேச்்ு பமீு் 

க்ஜி்தா். இ்த் ேபெராலியா் கானக்தி் ூர்புதிகளி் 

இு்த வில்ுக் ூட அ்சமைட்தன. வில்ுக், 

பறைவகளி் கத்கைள் ேக்ட எ்ண்ற நீ்வா் பறைவக் 

திீெரன் த்க் ஈர்பி்த சிறுகுட் எு்தன. அ்த நீ்வா் 
பறைவகைள் க்ட பாரத்களி் காைள {பமீ்}, அ்த் 
தி்ு்ு் ெச்ு பர்ு விி்த அழகான ஒு தடாக்ைத் 
க்டா். அ்த ஆழமறியாத தடாக்தி் கைரகளி் இு்த த்க 
வாைழ மர்க், அ்ு வசீிய ெம்லிய ெத்றலா் ஆி, அ்த 
இட்தி்ு் சாமர் வசீின. ுவைளகு் தாமைரகு் நிைற்த 
அ்த் தடாக்ு்ு் உடேன இற்கி ஆன்தமாக மத் ெகா்ட 

யாைன ேபால விைளயாட்ெதாட்கினா் பமீ். 
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 இ்பி அ்ேக சிறிு ேநர் விைளயாிய பிறு, அ்த் 
பிரகாசுைடயவ் {பமீ்} எு்திு்ு, மர்க் நிைற்த 
கானக்தி்ு் ேவகமாக் ெச்றா். பிறு அ்த் பா்டவ் 

{பமீ்} தனு ச்ைக எு்ு் பலமாக ஊதினா். தனு 

கர்கைள் த்ிய வலிைமமி்க் பமீ் ெசா்்க்தி் அைன்ு் 
ு்ளிகைளு் அதிர ைவ்தா். ச்ு நாத்ைது், பமீனி் 

க்ஜைனையு், ைக்த்ட்கைளு் ேக்ட மைலகளி் 

ுைகக் எதிெராலி ெச்ு க்ஜி்தன. இிைய் ேபா்ற 

ைக்த்ட் ஓைசைய் ேக்ு் ுைககளி் ூ்கி் ெகா்ிு்த 
சி்க்க் பலமாக் க்ஜி்தன. சி்க்களி் க்ஜைனயா் பய்த 
யாைனக், ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, பய்கரமாக் பிளிறின. இைவ 

அைன்ு் அ்த மைலைய நிைற்தன. 

 

 இ்பி உதி்்க்ப்ட ஒலிகைள் ேக்ட பமீேசனனி் 

அ்ணு், ுர்ுகளி் தைலவுமான வானர ஹுமா், 

பமீு்ு ந்லு ெச்ு் ேநா்ுட், ெசா்்க்தி்ு் ெச்ு் 

பாைதைய் து்ு் ெகா்ிு்தா். (பமீ்) அ்த வழிைய் 
கட்க்ூடாு எ்ு எ்ணி, ுுகிய பாைதயி் ுு்காக் 
பு்ு, அ்கிு்த வாைழ மர்கு்ு அழூ்ி, பமீனி் 

பாுகா்ு்காக அ்வழிைய் து்ு் ெகா்ிு்தா். பமீு்ு் 
சாபேமா, ேதா்விேயா ஏ்பட்ூடாு எ்ற ேநா்க்ுட், 

வாைழ்ேதா்ு்ு் ுைழ்த ஹுமா், தனு ெபு்த உடைல 

வாைழ மர்கு்ு ம்தியி் கிட்தி அைர்ூ்க்தி் இு்பு 

ேபால் கிட்தா். ெகா்டாவி வி்டபி, தனு நீ்ட வாைல 

ஆ்ி, அைத இ்திரனி் க்ப் ேபால உய்்தி, இிைய் ேபால் 
ச்த் எு்பினா். அ்த மைலயி் எ்லா்ுற்திு் மாு 

க்ுவைத் ேபால எதிெராலி்தன. அவனு வாலி் அைசவா் 

அ்த மைலயி் சிகர்க் நு்க்ெதாட்கி, ு்றிு் சிதறி விழ 
ஆர்பி்தன. மத்ெகா்ட யாைனகளி் பிளிற்கைள் 
பி்ு்ு் த்ளிய அ்த வாலா்ு் ஒலி அ்த மைல்சிு 

ுுவு் பர்ு ேக்டு. 
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 அ்ெவாலிைய் ேக்ட 

பமீனி் உடலி் 

மயி்்ூ்ெசறி்ு ஏ்ப்டு. 

அவ் அ்த வாைழ்ேதா்ு 
ுுவு் அ்ெவாலி வ்த 
இட்ைத் ேதினா். அ்த் 
பல்வா்்தவ் {பமீ்}, ஓ் 
உய்்த பாைற் பர்பி் 

ுர்ுகளி் தைலவைன 

{ஹுமாைன்} க்டா். 

அவைன் காண மி்னைல் 
பா்்பு ேபால் கினமாக 
இு்து. தாமிர வ்ண்தி் 

மி்னைல் ேபா்ற அவ் {ஹுமா்} இு்தா். அவனு 

ுரு் இிைய் ேபால இு்து. அவ் மி்னைல் ேபால 

விைரவாக அைச்தா். ுுகிய சைத ெகா்ட அவனு கு்ைத 
அவனு ேதா்க் தா்கி் ெகா்ிு்தன. ெமலி்த இைடு் 

பு்த ேதா்கு் ெகா்டவனாக அவ் {ஹுமா்} இு்தா். 

அவனு வா் நீ்ட ுிகளா் ூட்ப்ு இு்து. அு 

ுைனயி் ச்ு வைள்ு பதாைக ேபால உய்்திு்து. 

 

 ஹுமானி் தைலயி், சிு உதுகு், தாமிர் ேபா்ற 

ுகு் நா்ு், சிவ்த காுகு், ுுுு்பான க்கு், 

ுைன ூிய ெவ்ணிற ப்கு் இு்தன. அவனு தைல 

ஒளிு் ச்திரைன் ேபால இு்து. அவனு வாைய ெவ்ணிற 

ப்க் அல்கி்தன. பிடி பர்ு அேசாக மல்் ுவிய் ேபால 

இு்தன. ெபா் வாைழ மர்கு்ு ்தியி் அவ் எிு் 

ெநு்ைப் ேபால் ுட்வி்ு் பிரகாசி்ு் ெகா்ிு்தா். 

அ்த எதிிகைள் ெகா்பவ் {ஹுதா்} ேபாைதயா் சிவ்த 
க்குட் பா்்தா். ு்திசாலியான பமீ், ெபு்த உட் 

ெகா்ட வலிைமமி்க அ்த் ுர்ுகளி் தைலவ் 

{ஹுமா்} ெசா்்க்தி்ு் ெச்ு் பாைதைய் து்ு் 
ெகா்ு இமயெமன் பு்திு்பைத் க்டா். அ்த் ெபு் 

கானக்தி் தனிைமயி் இு்த அவைன் க்ட நீ்ட 

கருைடய அ்சம்ற வரீனான பமீ், நீ்ட எ்ுக் ைவ்ு 
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அவைன அுகி, இிைய் ேபா்ு ச்தமாக் க்ஜி்தா். பமீனி் 

அ்த் க்ஜைனயா் வில்ுகு் பறைவகு் பய்தன. 

 

 எனிு் வலிைம மி்க ஹுமான சிறிதளேவ தனு 

க்கைள் திற்ு, ேபாைதயா் சிவ்த க்குட் 

அல்சிய்ுட் (பமீைன) பா்்தா். பிறு அவனிட் {பமீனிட்} 

ஹுமா் சிி்ு் ெகா்ேட, "ேநாு்ற நா், இனிைமயாக 
உற்கி் ெகா்ிு்ேத். ஏ் எ்ைன நீ எு்பினா்? 

அறிு்ளவனான நீ பிற உயிின்களிட் இர்க் ெகா்ள 

ேவ்ு். வில்கின்ைத் ேச்்த நா்க் அற் அறியாதவ்க். 

ஆனா் அறிுைடய மனித்க் உயிின்களிட் இர்க் 

கா்ுவா்க். பிறு ஏ் உ்ைன் ேபா்ற அறிுைடயவ்க், 

ெகாியவ்ைற் ெச்ு உடலாு், ெசா்லாு், இதய்தாு் 

{மனதாு்} அற்ைத அழி்ு் ெகா்கிறா்க்? அற் எ்பைத நீ 
அறியவி்ைல. ஞானு்ேளாி் ஆேலாசைனையு் நீ ெபற 

வி்ைல. எனேவதா், நீ அறியாைமுட் சிுபி்ைள்தனமாக் 
தா்்த வில்ுகைள அழி்கிறா். நீ யா்? 
மானிட்த்ைமய்று் மனித்கள்றுமான இ்த வன்தி்ு நீ 
ஏ் வ்தா்? ஓ மனித்களி் ுத்ைமயானவேன இ்ு நீ 
எ்ேக ெச்ல் ேபாகிறா் எ்பைத் ெசா். இத்ு ேம் நீ 
ு்ேனற ுியாு. இ்த மைலக் அைடவத்ு அிதானைவ. ஓ 

வரீேன, தவதால்றி ேவு ுைறயி் இ்வழிைய 

அைடயுியாு. அ்த இட்தி்ு ேவு வழிு் கிைடயாு. 

ேதவ்களி் இ்த் பாைத, மனித்களா் கட்க ுியாது. ஓ 

வரீேன, இர்க்தி் காரணமாக நா் உ்ைன் து்கிேற். எனு 

வா்்ைதகைள் ேக். இ்த இட்தி்ு ேம், ேமு் நீ ு்ேனற 

ுியாு. எனேவ, ஓ தைலவா, நி். ஓ மனித்களி் தைலவா 
இ்ு உனு வரு வரேவ்க்புகிறு. ஓ மனித்களி் 

சிற்தவேன, எனு வா்்ைதக் ஏ்க்த்கு என நீ நிைனதாத், 

இ்ேக ஓ்்திு்ு, அுத்ு்ு நிகரான கனிகைளு் 

கிழ்ுகைளு் உ்ு திு்ு. வணீாக அழிைவ அைடயாேத" 
எ்ு ெசா்னா் {ஹுமா்}. 
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"வாைல நக்ு" எ்ற ஹுமா்!  

66- வனப│வ் புதி 146 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

பீம் ஹுமாைன வழிவிட் ெசா்வு; ஹுமா் ேபாகாேத எ்ு 

எ்சr்பு; மீ்ு் பீம் ஹுமாைன மிர்ுவு; ஹுமா் தனு 

வாைல நக│்ு ைவ்ுவி்ு ெச்ுமாு அட்க்ுட் ெசா்வு; 

பீமனா் ஹுமானி் வாைல நக│்த ுியாம் ேபாவு; தா் யா│ 
எ்பைத ஹுமா் ெசா்வு… 

 

 ைவச்பாயன் 
ெசா்னா், "ஓ எதிிகைள 

ஒு்ுபவேன 

{ஜனேமஜயா}, ு்திசாலி 
ுர்ு் தைலவனி் 

{ஹுமானி்} 

வா்்ைதகைள் ேக்ட 

பமீ், "யா் நீ? ஏ் 

ுர்கி் உுைவ 

ஏ்றிு்கிறா்? 

அ்தண்கு்ு அு்த 
ஷ்திிய் ுல்ைத் 
ேச்்தவ் ேக்கிேற். 

ுு ுல்தி் ச்திர 
வ்ச்தி் ு்தியி் 

குவைறயி் பிற்த பா்ுவி் மக்களி் ஒுவு், 

வாு்ேதவனி் வாிுமான எனு ெபய் பமீேசன்" எ்றா். 

ுு வரீனி் {பமீனி்} இ்வா்்ைதகைள் ேக்ட ஹுமா் 

ு்னைக்தா். அ்த வாு்ேதவனி் மக் (ஹுமா்), 

வாு்ேதவனி் வாிசிட் (பமீேசனனிட்), "நா் ஒு ுர்ு 

{வானர்}. நீ விு்ு் பாைதயி் நா் உ்ைன அுமதி்க 
மா்ேட். ேபாு். நீ திு்பி் ெச்த் நல். அழிைவ் 
ச்தி்காேத" எ்றா். 
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 அத்ு் பமீேசன், "ஓ ுர்ேக {வானரேம}, எத் ூலு் 

உ்டாு் அழிைவ் ுறி்ு நா் ேக்கவி்ைல. என்ு 

வழிைய விு. எு! எனு ைககளா் ு்ப்ைத அைடயாேத" 
எ்றா். ஹுமா், "எுவத்ு என்ு் பலமி்ைல; நா் 

ேநாயா் ு்ுுகிேற். நீ ெச்ல ேவ்ுமானா் எ்ைன் 
தா்ி் ெச்" எ்றா். பமீ், "ுண்கள்ற பரமா்மா உட் 

ுுவு் இு்கிறா். ஞான்தா் அறிய்த்க அவைன 

எ்னா் அவமதி்க இயலாு. எனேவ, நா் உ்ைன் தா்ி் 
ெச்ல மா்ேட். அைன்ு உயி்களிு் உைற்திு்ு் 

அவைன {பரமா்மாைவ} நா் அறியாதிு்தா், கடைல் 
தா்ிய ஹுமாைன் ேபால, உ்ைனு் இ்த மைலையு் 

நா் தா்ியிு்ேப்" எ்றா். அத்ு ஹுமா், "கடைல் 
தா்ிய அ்த ஹுமா் யா்? ஓ மனித்களி் சிற்தவேன, 

நா் உ்ைன் ேக்கிேற். உ்னா் ுி்தா் அைத் ெசா்" 

எ்றா். 

 

 பமீ், "அவ் எனு தமய். அைன்ைது் அ்ுதமாகு் 

சியாகு் ெச்பவ். அவ் ு்திூ்ைம ெகா்டவ். மன 

பலு் உட் பலு் ெகா்டவ். ராமாயண்தி் அறிய்ப்ட 

சிற்ு மி்க் ுர்ுக் தைலவ் அவேன. ராமனி் ராணி்காக 
{சீைத்காக}, அ்த் ுர்ு ம்ன் ஒேர எ்ி் ூு 

ேயாஜைனக் ெகா்ட கடைல் தா்ினா். அ்த் ெபு் 

பலமி்கவேன எனு தமய். நா் ச்தியிு், பல்திு், 

பரா்கிரம்திு், ேபாிு் அவு்ு் சமமானவ். எ்னா் 

உ்ைன் த்ி்க ுிு். அதனா் எு்திு. ஒ்ு என்ு 

வழிைய விு, அ்லு எனு பரா்கிம்ைத இ்ு பா். எனு 

ெசா்வைத நீ ேக்கவி்ைலெய்றா், நா் உ்ைன யமனி் 

வசி்பிட்தி்ு அு்ுேவ்" எ்ு முெமாழி ூறினா். 

 

 ைவச்பாயன் ெதாட்்தா், "பல்திு், தனு கர்களி் 

வலிைமயி் மீு ெகா்ட க்வ்திு் (பமீ்) அவ் 

ேபாைது்ிு்பைத அறி்த ஹுமா், இதய்தி் ேகலியாக 
நிைன்ு, "ஓ பாவம்றவேன, க்ி்காேத. வயதி் காரணமாக, 
என்ு எு்திு்ு் அளு பலமி்ைல. எ்னிட் இர்க் 

ெகா்ு, எனு வாைல ஒு ுறமாக நக்்தி ைவ" எ்றா். 
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இ்பி ஹுமானா் ெசா்ல்ப்ட பமீ், தனு கர்களி் 

பல்தி் க்வ் ெகா்ு், {ஹுமாைன} ச்தியிு் 

பரா்கிரம்திு் ுைற்தவ் என நிைன்ு, தன்ு், "இ்த 
வாைல் பிி்ு, ச்திு், வரீு் அ்ற இ்த் ுர்ைக யமனி் 

வசி்பிட்தி்ு அு்ுகிேற்" எ்ு எ்ணினா். 

 

 அத்பிறு, ு்னைகுடு், ேகலிுடு் தனு இடு 

ைகயா் வாைல் பிி்தா். ஆனா் அ்த வலிைமமி்க் 
ுர்கி் வாைல அவனா் நக்்த ுியவி்ைல. பிறு 

இ்திரனி் நிைனவாக நட்ப்ட ூைண் ேபால இு்த 
அ்வாைல இு ைககளாு் பிி்ு இு்ு் பா்்தா். 

இு்பிு் வலிைமமி்க் பமீனா் இு ைககளாு் அ்த 
வாைல உய்்த ுியவி்ைல. அவனு ுுவ்க் ெநறி்தன, 

க்க் உு்டன, ுக் ுு்கியு, அவனு உட் ுுவு் 

ேவ்்து. இு்பிு் அவனா் அைத உய்்த ுியவி்ைல. 

மிகு் ுய்சி்த பிறு், சிற்ுமி்க் பமீ் அ்வாைல 

உய்்ுவதி் ேதா்விு்றா். பிறு அவ், அ்ுர்கி் 

ப்க்தி் வ்ு ெவ்க்ுட் ுக் கவி்்ு நி்றா். 

 

 அ்த் ு்தியி் மக் {பமீ்}, சிர் தா்்தி, கர் ுவி்ு, 

"ஓ ுர்ுகளி் ுத்ைமயானவேன இர்க் ெகா். எனு கு் 

வா்்ைதகு்காக எ்ைன ம்னி்ு் ெகா். நீ சி்தனா, 
ேதவனா, க்த்வனா அ்லு ு்யனா? ஆவலா் ேக்கிேற். 

ுர்கி் உுவி் இு்ு் நீ யா் எ்பு ரகசியமி்ைல 

எ்றா், ஓ நீ்ட கர் ெகா்டவேன, நா் ேக்கலா் எ்றா் 

ெசா். ஒு சீடனாக உ்ைன் ேக்கிேற், ஓ பாவம்றவேன 

நா் உனு ுகலிட்ைத் ேகாுகிேற்" எ்றா். 

 

 அத்ு ஹுமா், "ஓ எதிிகைள ஒு்ுபவேன, உனு 

ஆவலி் எ்ைலைய அறி்ு நா் விிவாகேவ உைர்கிேற். ஓ 

பா்ுவி் மகேன {பமீா} ேக். ஓ தாமைர இத் ேபா்ற 

க்கைள் ெகா்டவேன, நா் உலக்தி் உயிரான 

வாு்ேதவனா் ேகசியி் மைனவியிட்தி் ெபற்ப்டவ். 

நா் ஒு ுர்ு {வானர்}, எனு ெபய் ஹுமா். ெபு் 

பல் வா்்த அைன்ு வானர ம்ன்கு், வானர் 
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தைலவ்கு், ூியனி் மக் ு்ீவனிடு், இ்திரனி் மக் 

வாலியிடு் கா்ு நி்றா்க். ஓ எதிிகைள ஒு்ுபவேன 

{பமீா}, கா்ு்ு் ெநு்ு்ு் இைடேய இு்பு ேபால 

என்ு் ு்ீவு்ு் இைடயி் ந்ு இு்து. ஏேதா 
காரண்தி்காக் தனு தமயனா் {வாலியா்} ுர்த்ப்ட 

ு்ீ்வ் எ்ுட் நீ்ட நா்களாக ி்யுக மைலயி் 

வசி்ு வ்தா். தசரதனி் ெபு் பல் வா்்த மகு், 

வி்ுவி் மாுட உுவுமான வரீ் ராம் இ்ுலக்தி் 

தனு பிற்ைப அைடய ேந்்து. வி்லாளிகளி் ுத்ைமயான 

அவ், தனு த்ைதயி் ந்ைம்காக் தனு ராணிையு் 

{சீைதுடு்}, தனு த்பிையு் {இல்ுமணுடு்} 

அைழ்ு் ெகா்ு வ்ு த்டக வன்தி் வசி்க ஆர்பி்தா். 

ரா்சச ஏகாதிபதிு் தீயவுமான இராவண், ர்தின் ேபா்ற 

ு்ளிக் ெகா்ட ெபா் மா் விவ் ெகா்ட மாீச் எ்ற 

ரா்சச் உதவிேயாு, மனித்களி் ுத்ைமயானவைன 

{ராமைன} வ்சி்ு, அவுைடய (ராமனி்) ராணிைய் 
கபட்தாு் பல்ைத் பய்பு்திு் ஜன்தான்திலிு்ு 

கட்தி் ெச்றா். 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ஹுமா் ெசா்ன ுயவரலாு 

 

 ஹுமா் ெசா்னா், 

"தனு மைனவி கட்த்ப்ட 

பிறு, ருவி் வழி்ேதா்றா் 

{ராம்}, தனு த்பிுட் 

ேச்்ு தனு ராணிைய் 
{சீைதைய்} ேதி் 
ெகா்ிு்த ேபாு, வானர் 
தைலவனான ு்ீவைன 

மைல்சிகர்தி் ச்தி்தா். 

பிறு அவு்ு் 

{ு்ீவு்ு்}, உய் ஆ்ம 

ராகவு்ு் இைடயி் ஒு 

ந்ு ஒ்ப்த் ஏ்ப்டு. பிறு 

பி்னவ் {ராம்}, வாலிைய் 
ெகா்ு, ு்ீவைன அரசா்சி 
ஏ்க ைவ்தா். நா்ைட அைட்த பிறு ு்ீவ், 

ூ்ு்கண்கான ஆயிர்கண்கான வானர்கைள் சீைதைய் 
ேதி அு்பி ைவ்தா். ஓ மனித்களி் சிற்தவேன {பமீா}, ஓ 

வலிைமமி்க் கர்க் ெகா்டவேன அ்த எ்ணிலட்கா 
ுர்ுகுட் நாு் சீைதைய் ேதி ெத்திைச ேநா்கி் 
பயணி்ேத். 

 

 பிறு வலிைமமி்க் ச்பாதி எ்ற ெபய் ெகா்ட குு, 

சீைத இராவணனி் வசி்பிட்தி் இு்ு் வரலா்ைற் 
ெசா்னு. பிறு ராமு்ு ெவ்றிைய் ேதி்து் ுய்சியி் 

நா் ூு ேயாஜைனக் பர்திு்த கடைல திீெரன் 
தா்ிேன். ஓ பாரத்களி் தைலவா {பமீா}, எனு ுய 

பரா்கிரம்தி் ுதைலக் ம்ு் ுறா்களி் வசி்பிடமான 

கடைல் கட்ு, இராவணனி் வசி்பிட்தி் ேதவ்களி் 
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மகு்ு ஒ்பாக இு்த, ம்ன் ஜனகனி் மகளான சீைதைய் 
க்ேட். ராமனி் அ்பி்ுியவளான ம்ைக ைவேதகியிட் 

நா் ேபசிய பிறு, ேகாுர்கு், பாுகா்ு அர்கு், 

வாயி்கு் ெகா்ட ெமா்த இல்ைகையு் எி்ு, எனு 

ெபயைர் ெசா்லிவி்ு் திு்பிேன். 

 

 எ்னிட் இு்ு அைன்ைது் ேக்ட தாமைர இத் 
ேபா்ற க்கைள உைடய ராம், தா் ெச்ய ேவ்ிய 

ெசய்கைள உுதி ெச்ு ெகா்ட பிறு, தனு பைட்ு ஒு 

வழி ஏ்பு்ுவத்காக, ஆழமான கடலி் ேம் ஒு பால்ைத 
அைம்தா். ுர்ு் ூ்டு் அ்த் பால்ைத் கட்தன. 

பிறு ராம் தனு பரா்கிரம்தா் ேபாி் ரா்சச்கைளு், 

உலக்ைதேய ஒு்கியவனான இராவணைனு் அவனு 

அிெபாிகைளு் ெகா்றா். தனு த்பிுட் ேச்்ு 

ரா்சச்களி் ம்னைன அவனு மக்க் ம்ு் 

உறவின்கேளாு ேச்்ு ெகா்ற பிறு, ப்திமாு், 

மதி்பி்ுியவு், ந்பி வ்தவ்கு்ு அ்்பணி்ுட் 

இு்பவுமான விபஷீணைன ரா்சச் தைலவனாக நியமி்ு, 

இல்ைகயி் அருிைமைய அவனிட் {விபஷீணனிட்} 

ெகாு்தா் {இராம்}. பிறு ெதாைல்ு ேபான ேவத்ைத மீ்ு 

வ்து ேபால் தனு மைனவிைய {சீைதைய} மீ்ு வ்தா் 

{ராம்}. 

 

 பிறு ருவி் மகனான ராம், தன்ு அ்்பணி்ுட் 

இு்த மைனவிுட், தனு ெசா்த நகரு், எதிிகளா் அைடய 

ுியாத நகருமான அேயா்ைய்ு் திு்பி, அ்ேக அ்த 
மனித்களி் தைலவ் வசி்கலானா். பிறு ம்ன்களி் 

ுத்ைமயான ராம் அரசா்சியி் த்ைன நிைலநிு்தி் 
ெகா்டா். பிறு, தாமைர மல் ேபா்ற க்கைளுைடய 

ராமனிட் நா் {ஹுமா்} ஒு வர் ேகாிேன், "ஓ 

எதிிகைள் ெகா்பவேன, ராமா, உனு சாதைனகளி் வரலாு 

உலக்தி் எ்வளு கால் இு்ுேமா அ்வளு கால் நா் 

உயி் வாழ் கடேவ்" எ்ு ேக்ேட். அத்ு அவ் {ராம்}, 

"அ்பிேய ஆக்ு்" எ்றா். ஓ எதிிகைள ஒு்ுபவேன, ஓ 

பமீா, சீைதயி் அுளாு் {ராமனி் அுளாு்}, எனு 
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ேகளி்ைக்கான அைன்ு அ்ுதமான ெபாு்கு், இ்ேக யா் 
வசி்தாு் என்ு வழ்க்புகிறு. ராம் பதிேனாராயிர் 

ஆ்ுக் அருுி்தா். 

 

 பிறு தனு ெசா்த இு்பிட்தி்ு உய்்தா். அு ுத், 

ஓ பாவம்றவேன {பமீா}, இ்ேக அ்சருகு், க்த்வ்கு் 

ேச்்ு அ்த வரீனி் {ராமனி்} சாதைனகைள் பாி எ்ைன 

மகி்வி்கி்றன். ஓ ுு்களி் மகேன, இ்த் பாைத 
மனித்களா் கட்க ுியாத பாைத. ஓ பாரதா {பமீா}, 
அதனாேலேய, யாு் உ்ைன வ ீ் ்தேவா சபி்கேவா ூடாு 

எ்ற காரண்தி்காகேவ இறவாதவ்க் {ேதவ்க்} நட்ு 

ெச்ு் பாைதயி், உனு வழிைய் து்ேத். இு 

ெசா்்க்தி்ு் ெச்ு் வழிகளி் ஒ்ு. இு 

ேதவ்கு்கானு; இத் வழிேய மா்பவ்க் {மனதி்க்} ெச்ல 

ுியாு. ஆனா், நீ ேதி வ்த தடாக், அேதா அ்த் திைசயி் 

இு்கிறு" எ்றா் {ஹுமா்}. 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ஹுமா் ெசா்ன ுக்களி் விள்க் 

 

 

 ைவச்பாயன் ெதாட்்தா், 
"இ்பி்ெசா்ல்ப்ட வலிைமயான 

கர்கைள் ெகா்ட பலமி்க் 
பமீேசன், பாச்ுடு், இதய 

மகி்்சிுடு், தனு அ்ணனா 
வானர் தைலவ் ஹுமாைன 

வண்கி, ெம்ைமயான 

வா்்ைதகளி், "எ்ைனவிட் ேபு 

ெப்றவ்க் யாு் இ்ைல; நா் 

எனு அ்ணைன் க்ுவி்ேட். 

இு என்ு் ெச்ய்ப்ட 

மிக்ெபு் ஆதரு; நா் உ்மிட் 

மிக் திு்தி ெகா்ேட். நீ் எனு 

விு்ப்ைத நிைறேவ்ற ேவ்ு் என இ்ேபாு விு்ுகிேற். 

ஓ வரீேர, ுறா்க் ம்ு் ுதைலகளி் வசி்பிடமான கடைல 

தா்ிய ேநர்தி், நீ் அைட்த ஒ்ப்ற விவ்ைத் காண 

விு்ுகிேற். அ்பி் ெச்தா் நா் திு்தி ெகா்ேவ். உமு 

வா்்ைதகைளு் ந்ுேவ்" எ்றா். 

 

 இ்பி் ெசா்ல்ப்ட அ்த் ெபு் வானர் {ஹுமா்} 

ச்ேற சிி்ு, "அ்த விவ்ைத நீேயா, ேவு எவேரா காண 

இயலாு.த அ்த ுக்தி் இு்த நிைலக் ேவு. அ்த நிைல 

இ்ேபாு இ்ைல. கிுத ுக்தி், ெபாு்களி் நிைல ஒ்ு, 

திேரதா ுக்தி் ம்ெறா்ு, ுவாபர ுக்தி் இ்ு் ஒ்ு 

எ்ற நிைலேய இு்து. இ்த ுக்தி் அழிு நைடெபுகிறு; 

எ்னிட் இ்ேபாு அ்த விவ் இ்ைல. நில், நதிக், ெசிக், 

பாைறக், சி்த்க், ேதவ்க், ெத்வகீ ுனிவ்க் ேவு ேவு 

ுக்களி் ெபாு்களி் நிைலகு்ு இண்கிு் கால்தி்ு 
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இண்கிுேம இு்கி்றன. ஆைகயா், ஓ ுுுல்ைத் தைழ்க 
ைவ்பவேன, எனு ு்ைதய விவ்ைத் காு் விு்பாேத. 
ுக்ுட் இண்கமாகேவ நா் இு்கிேற். நி்சயமாக, கால் 

தவி்்க ுியாது" எ்றா் {ஹுமா்}. 

 

 பமீேசன், "ுக்களி் கால அளைவு், ஒ்ெவாு 

ுக்தி் வைகுைறக், சட்ுக், அற், இ்ப் ம்ு் 

ெபாு், ெசய்க், ச்தி, வா்ு {பிற்ு}, மரண் {இற்ு} 
ஆகியவ்ைற என்ு் ெசா்ு்" எ்ு ேக்டா். அத்ு 

ஹுமா், "ஓ ுழ்தா் {பமீா}, ஒேர நி்திய த்ம் ம்ுேம 

நைடுைறயி் இு்த ுக்கிுத் எ்ு அைழ்க்புகிறு. 

ுக்களி் சிற்த அ்த் ுய்கதி் அைனவு் த்ம்தி் 

சியாக இு்தன். ஆைகயா் அ்ேபாு எ்த் த்ம் 
ெசய்கு்ு் ேதைவ ஏ்படவி்ைல. பிறு அற்தி்ு எ்த் 
சீரழிு் ஏ்படவி்ைல; ம்கு் ுைறயவி்ைல {இற்பி்ைல}. 

இத் காரணமாகேவ அ்த ுக் கிுத் {சியானு} எ்ு 

அைழ்க்ப்டு. கால்ேபா்கி் அ்த ுக் ுைறைவ அைட்து. 

 

 ஓ ுழ்தா், கிுத ுக்தி், ேதவ்கேளா, ேப்கேளா dmons{  

அுர்கேளா}, க்த்வ்கேளா, யஷ்கேளா, ரா்சச்கேளா, 
நாக்கேளா கிைடயாு. அ்ேபாு வா்ுவு் வி்பு் 

இ்லாதிு்து. சாம, ி், யஜு் என எுு் இ்ைல. உட் 

உைழ்ு எுு் அ்ேபாு இ்ைல. வா்்ைகயி் ேதைவக் 

அைன்ு் நிைன்த மா்திர்தி் கிைட்தன. உலைக் ுற்பேத 
ஒேர துதியாக இு்து. அ்த ுக்தி் ேநாேயா, ுல்களி் 

சிைதேவா இ்ைல. ேகாப், ெபுைம {க்வ்}, பாசா்ு்தன், 

ுழ்ப், விு்பமி்ைம, த்திர், பய், ு்ப், ெபாறாைம, 

ேபராைச ஆகியன அ்ேபாு இ்ைல. இத் காரணமாகேவ, 

ேயாகிகளி் தைலைம் ுகலிடமான, பர்பிர்மைன அைனவு் 

அைட்தன். ெவ்நிற் அணி்த நாராயணேன உயிின்களி் 

ஆ்மாவாக இு்தா். 

 

 கிுத ுக்தி், அ்தண்க், ஷ்திிய்க், ைவசிய்க், 

ூ்திர்க் ஆகிேயாரு தனி்ுவமான ப்ுக் அைன்ு் 

இய்ைகயாக இு்தன. அவ்க் த்கு்ுிய கடைமகைள் 
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சியாக் ெச்தன். அ்ேபாு பிர்மேன ஒேர ுகலிடமாக 
இு்தா். அவ்களி் பழ்க வழ்க்க் அைன்ு் 

இய்ைகயாகேவ பிர்மைன அைடவதாக இு்து. அவ்களு 

ஞான்தி் ேநா்க் பிர்மனாகேவ இு்து. அவ்களு 

அைன்ு் ெசய்கு் பிர்மைன் ுறி்ேத இு்தன. 

இ்வழியி் அைன்ு வைகயினு் துதிைய அைட்தன். ஒேர 
சீரான ஆ்மாேவ அவ்களு தியான ேநா்கமாக இு்து. 

அ்ேபாு ஒேர ம்திர் தா் (ஓ் எ்ற ம்திர் ம்ு்தா்) 

இு்து. ஒேர க்டைளேய இு்து. பலதர்ப்ட ப்ுகைள் 
ெகா்ிு்தாு், அவ்க் அைனவு் ஒேர ேவத்ைதேய 

பி்ப்றினா்க். அவ்கு்ு ஒேர த்மேம {மதேம} இு்து. 

கால்தி் பிிுகளி் பி அவ்க், எ்த ேநா்க்ைது் 

ெகா்ளாம் நா்வைக வா்ுகைள ேம்ெகா்டதா் அவ்க் 

விுதைலைய {ு்திைய} அைட்தன். பிர்ம்ுட் த்ைன 

அைடயாள் கா்பேத கிுத ுக்தி் த்மமாக {மதமாக} 
இு்து. கிுத ுக்தி் நா்ு வைககளி் {வ்ண்களி்} 

அற்க் நா்ு பிிுக் {கா்க்} உைடயதாக இு்து. 

ு்ுண்க் {ச்வ், ரஜ், தம்} இ்லாத அ்த ுகேம கிுத 
ுகமாு். 

 

 திேரதா ுக்தி் 

த்ைமையு் எ்னிட் 

இு்ு ேக்ு் ெகா். இ்த 
ுக்திேலேய ேவ்விக் 

அறிுகமாகின. அறு் கா் 

இழ்து. (உயிின்களி் 

ஆ்மாவாக இு்ு்) 

நாராயண் சிவ்ு நிற்ைத 
ஏ்றா். மனித்க் 

உ்ைமைய் {ச்திய்ைத்} 
பயி்ு, த்கைள் த்ம்களிு், த்ம் சட்ுகளிு் 

ஈுபு்தி் ெகா்டன். அுுத் ேவ்விகு், பலதர்ப்ட 

த்ம ேநா்ுகு் நைடுைற்ு வ்தன. திேரதா ுக்தி் ம்க் 

ேநா்க்ைத அைடவைத பல வழிகளி் ெச்ய் ெதாட்கின். 
அவ்க் ெசய்க் ூலமாகு் ெகாைடக் ூலமாகு் 
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அவ்ைற அைட்தன். அவ்க் அற்தி் பாைதயி் இு்ு 

வுவாதிு்தா்க். அவ்க் தவ்தி்ு் பிு்ெகாுகு்ு் 

அ்்பணி்ுட் இு்தன். நா் வைககு் {வ்ண்கு்} 

த்க் கடைமகைள் சியாக் பி்ப்றி் சட்ுகைள் ெச்தன். 
திேரதா ுக்தி் மனித்க் இ்பிேய இு்தன். 
 

 ுவாபர ுக்தி் அற் ஒு பாதி் ுைற்து {இு கா்க் 

ுைற்ு, இு கா்களி் நி்று}. நாராயண் ம்ச் நிற்ைத 
அணி்தா். ேவத்க் நா்காக் பிி்க்ப்டன. சில மனித்க் 

நா்ு ேவத்கைள அறி்தன், சில் ூ்ு ேவத்கைள 

அறி்தன், சில் ஒு ேவத்ைத அறி்திு்தன். ேமு் சில் 
ி்ைக் ூட அறியவி்ைல. சா்திர்க் இ்பி் 
பு்க்ப்டபிறு ெசய்க் அதிகி்க் ெதாட்கின. ம்க் 

உண்்சிகு்ு அிைமயாகி, ுறவிு் ெகாைடயிு் 

ஈுப்டன். ுு ேவத்ைது் பயிு் திறன்றதா், அு பல 

பாக்களாக் பிி்க்ப்டு. அறிு ுைற்தத் விைளவாக் 
சிலேர உ்ைமயி் நிைல்திு்தா்க். ம்க் ச்திய்தி் 

இு்ு வுவிய ேபாு, பலதர்ப்ட ேநா்கு், காு் {ஆைச} 
ெபுகு், இய்ைக் ேபிட்கு் ஏ்பட ஆர்பி்தன. இவ்றா் 

பாதி்க்ப்ட ம்க் தவ் ேம்ெகா்ள ஆர்பி்தன். சில் 
வா்வி் ந்ல காிய்கைள விு்பிேயா அ்லு ெசா்்க்ைத 
விு்பிேயா ேவ்விக் ெகா்டாின். ுவாபர ுக் 

ெதாட்கியு் மனித்க் அவ்க் ெச்ு் அ்கிரம்களா் 

சிைது்ு்ளாகின். 
 

 ஓ ு்தியி் மகேன {பமீா}, கலி ுக்தி் அற் ஒேர காலி் 

நி்கிறு. இ்த இு்ு ுக்தி் ெதாட்க்தி் நாராயண் கு்ு 
நிற்ைத அணிகிறா். இ்த ுக்தி் ேவத்கு் ெநறிகு், 

அற், ேவ்விக், அற ேநா்ுக் ஆகியன பய்பா்ி் இு்ு 

விுகி்றன. ஈதி {அதிக மைழ, வற்சி, எலிக், ெவ்ு் கிளி, 
பறைவக், அ்ைட நா்ு் பைக ம்ன்க் - ஆகிய பயிு்ு 

சாதகம்ற ஆு ெபாு்க்}, ேநா், கைள்ு, ேகாப், பிற 

ுைறபாுக், இய்ைக் ேபிட், ுயர், ப்றா்ுைற பய் 

ஆகியன உ்டாு். ுக் கைரு்ேபாு, அறு் 

ுைறவைடகிறு. அற் ுைறு் ேபாு, உயிின்க் 
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அழிகி்றன. உயிினக் அழி்தா் இய்ைக அழிைவ் 
ச்தி்கிறு. ுக ுிவி் ெச்ய்புகிற அற் ெசய்க் 

எதி்மைற பல்கைள அளி்கி்றன. பல ுக்க் வா்வன ூட 

இ்மா்ற்கு்ு ஆ்புகி்றன. ஓ எதிிகைள ஒு்ுபவேன, 

உனு ஆவைல அறி்ததா் இைத் ெசா்கிேற். ஒு ந்ல 

மனித் ஏ் மிதமி்சிய ெபாுைள் {பயன்றைத்} ுறி்ு 

ஆவலாக இு்க ேவ்ு்? ஓ நீ்ட கர்க் ெகா்டவேன 

{பமீா}, ஒ்ெவாு ுக்தி் த்ைமக் ுறி்ு ுுைமயாக் 
ெசா்லிவி்ேட். உன்ு ந்ைம உ்டாக்ு். இனி நீ 
திு்பி் ேபா" எ்றா் {ஹுமா்}. 
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(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

ஹுமா் தனு ெபு் உடைல பீமு்ு் கா்ுவு; ெசௗக்திக 

வன்தி்ு் ெச்ு் பாைதைய ஹுமா் பீமு்ு் கா்ுவு; 

நா்வைக மனித│களி் கடைமகைள ஹுமா் பீமு்ு உைர்பு. 

 

 பமீேசன் ெசா்னா், 

"உமு ு்ைதய விவ்ைத் 
காணாு நா் ெச்ல மா்ேட். 

உ்மிட் நா் உதவி 
ெபற்ூியவனாக இு்தா், நீ் 
உமு ெசா்த உுைவ என்ு் 
கா்ட ேவ்ு்" எ்ு 

ேக்டா். 

 

 ைவச்பாயன் ெதாட்்தா், 
"பமீனா் இ்பி் ெசா்ல்ப்ட 

அ்த் ுர்ு {ஹுமா்} 

சிி்ு் ெகா்ேட தா் 

கடைல் தா்ிய ேபாு ெகா்ிு்த உுைவ 

ெவளி்கா்ினா். தனு த்பிைய திு்தி ெச்ய விு்பிய 

ஹுமா் உயர்திு் அகல்திு் மாெபு் உுெவு்தா். 

அள்குியா பிரகாச் ெகா்ட அ்த் ுர்ு {ஹுமா்}, 

மர்களட்்த அ்த வாைழ் ேதா்ைப மைற்த பி வி்தியெமன 

வள்்ு நி்றா். மைலைய் ேபால உுெவு்த தாமிர 
விழிகு், ூிய ப்கு், ுுவ் ுு்கிய ுறிுைடய ுகு் 

ெகா்ட அ்த வானர் {ஹுமா்}, தனு நீ்ட வாைல 

ஆ்ியபி எ்லா் ுற்களிு் வியாபி்ு் கிட்தா். 

ுு்களி் மக் {பமீ்} தனு அ்ணனி் ெபு்த உுவ்ைத் 
க்ு மைல்ததா் அவு்ு் திு்ப் திு்ப மயி்்சிலி்்ு 
உ்டானு. ூியைன் ேபா்ற பிரகாச்ுடு், ெபா் 

மைலைய் ேபாலு், எிு் ஆகாய் ேபாலு் இு்த 
அவைன் க்ட பமீ் தனு க்கைள ூி் ெகா்டா். பிறு 
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ஹுமா் பமீனிட் ு்னைகுட், "ஓ பாவம்றவேன, இ்த 
அளு்ு ம்ுேம எனு உுைவ உ்னா் காண ுிு். 

எனிு், நா் எனு உுவ்ைத நா் விு்பியவாு இைத விட 

அதிகமாக் ெபு்கி் ெகா்ேட ேபாக ுிு். ஓ பமீா, 
எதிிகு்ு ம்தியி் எனு உுவ் ுயச்தி ெகா்ு தாேன 

அதிகமாக வளு்" எ்றா். 

 

 ைவச்பாயன் ெசா்னா், "வி்திய மைலைய் ேபால 

இு்த ஹுமானி் குைம நிைற்த அ்ுத உடைல் க்ட 

வாு் ேதவனி் மக் {பமீ்} துமாறி் ேபானா். மயி் 
சிலி்்தவனா் இு்த உய்்த ப்ுகுைடய மன் ெகா்ட 

பமீ், தனு கர்கைள் ூ்பி, ஹுமானிட், "ஓ தைலவா, 
உமு உடலி் ெபு் அளுகைள் க்ேட். ஓ உய்்த பல் 

ெகா்டவேர, உமு ச்தியா் உ்ைம் ுைற்ு் ெகா்ு். 

உதி்ு் ூியைன் ேபாலு், அளவிடுியாதவராகு், 

க்ு்பு்த்பட ுியாதராகு் ைமநாக மைலைய் ேபாலு் 

இு்ு் உ்ைம எ்னா் காண ுியவி்ைல. ஓ வரீேர, நீ் 
அுகி் இு்த ேபாு் ராம் ராவணைன தாேன எதி்்ு் 
ெச்றா் எ்பதி் இ்ு எனு இதய் ஆ்சிய் ெகா்கிறு. 

உமு கர்தி் பல்தா் நீ் ஒுவேர இல்ைகையு், அத் 

ேபா்வரீ்கைளு், ுதிைரகைளு், யாைனகைளு், 

ரத்கைளு் அழி்திு்க ுிுேம. ஓ வாு்ேதவனி் மகேன, 

உ்மா் அைடய ுியாது எுுமி்ைல. ராவணு், அவைன் 
பி்ப்ுேவா் அைனவு் ேச்்ு ஒு்ேக வ்தாு் ேபாி் 

உ் ஒுவு்ு அவ்க் அைனவு் ேச்்ு் நிகராக 
மா்டா்க்" எ்றா். 

 

 ைவச்பாயன் ெதாட்்தா், "பமீனா் இ்பி் ெசா்ல்ப்ட 

வானர்தைலவ் ஹுமா் பாசமாக ுைறயான வா்்ைதகளா் 

பதிலளி்தா். ஹுமா், "ஓ வு்த கர் ெகா்டவேன, ஓ 

பாரதா, நீ ெசா்வு ேபால்தா் {உ்ைமதா்}. ஓ பமீேசனா, 
அ்த ரா்சச்களி் இழி்தவ் {இராவண்} என்ு நிகராக 
மா்டா். ஆனா் உலக்களி் ு்ளான ராவண் எ்னா் 

ெகா்ல்ப்ிு்தா், ரு மகனி் {ராமனி்} ுகு்ு் கள்க் 

ஏ்ப்ிு்ு். அத்காகேவ நா் அவைன வி்ேட். அ்த 
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ரா்சச்களி் தைலவைனு், அவனு அிெபாிகைளு் 

ெகா்ு, சீைதைய் தனு நகர்தி்ு் ெகா்ு வ்த அ்த வரீ் 

{ராம்}, மனித்க் ம்தியி் தனு ுகைழ நிைல்க ைவ்தா். 

ஒ ெபு் ஞானிேய, உனு சேகாதர்கு்ு ந்ைம ெச்ய 

விு்பிு் வாு்ேதவனா் கா்க்ப்ு் ேபுடு் 

ம்களகரமாகு் ெச். 

 

 ஓ ுு்களி் ுத்ைமயானவேன, இ்வழி ெசௗக்திக 
வன்தி்ு் ெச்கிறு. (இ்திைசயி் ு்ேனறினா்) 

யஷ்களாு் ரா்சச்களாு் கா்க்ப்ு வு் ுேபரனி் 

ந்தவன்ைத நீ காணலா். உனு ுயபல்தா் நீ ூ்கைள் 
பறி்காேத. ுறி்பாக மனித்களிட் மதி்ைப் ெபு் துதி 
ேதவ்கு்ு இு்கிறு. ஓ பாரத் ுல்தி்சிற்தவேன, 

காணி்ைகக், ேஹாம்க், மதி்பி்ுிய வண்க்க், 

ம்திர்க் உைர்த் ம்ு் ுதி ஆகியவ்றா் ேதவ்க் 

மனித்கு்ு அுைள வழ்ுகிறா்க். ஓ பாரதா, ஓ ுழ்தா், 

எனேவ, கு்ெசய் ுியாேத. உனு வைக்கான 

{வ்ண்ு்கான} கடைமகளி் இு்ு வுவாேத. உனு 

கடைமகைள் ப்றி் ெகா்ு, உய்்த அறெநறிைய ுி்ு 

ெகா்ு பயி்ு வா. கடைமகைள அறியாு, ுதிேயா்கைள் 
ேசவி்காு இு்தா் பிரக்பதிைய் ேபா்ற மனித்கு் அற் 

ம்ு் ெபாுைள உணர மா்டா்க். தீைம ந்ைமெய்ற 

ெபயிு், ந்ைம தீைம எ்ற ெபயிு் வு் வழ்ுகளி் 

ேவுபாுகைள ஒுவ் உுதி ெச்ு ெகா்ள ேவ்ு். இு 

ேபா்ற வழ்ுகளி் ு்திூ்ைமய்றவ்க் ுழ்பிவிுவா்க். 

த்ம ேநா்ுகளிலிு்ு ெநறி உுவாகிறு; ெநறி ேவத்களி் 

நிுவ்ப்ிு்கிறு; ேவத்களிலிு்ு ேவ்விக் வ்தன; 

ேவ்விக் ூல் ேதவ்க் நிுவ்புகி்றன்; ேவத்களி் 

ெசா்ல்ப்ு்ளபி ெச்ய்பு் ேவ்விகளாு் 

த்மவிதிகளாு் ேதவ்க் பராமி்க்புகி்றன். மனித்க், 

பிரக்பதி ம்ு் உசான் {ு்ர்} ஆகிேயாி் விதிகைள் 
பி்ப்றிு், த்க் ெதாழி்களாு் த்கைள் பராமி்ு் 
ெகா்கி்றன். ூலிக் ெபுவத் ூலு், விக் வூலி்பத் 

ூலு், வியாபர், விவசாய் ம்ு் மாு ஆு வள்்ு 
ஆகியவ்றி் ூலு் இ்த உலக் பராமி்க்புகிறு. 
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 ெதாழி் ூலேம உலக் பிைழ்திு்கிறு. ூ்ு 

ேவத்க் {க்வி}, விவசாய், வணிக், அரசைம்ு 
உுவா்ுத் ஆகியைவ இுபிற்பாள்களி் {அ்தண, ஷ்திிய, 

ைவசிய வ்ண்தாி்} ெதாழி்க் என ஞானு்ேளாரா் 

விதி்க்ப்ு்ளு. ஒ்ெவாு வைகு் {வ்ணு்} தன்ு 

விதி்க்ப்ட ெதாழிைல் பி்ப்றி் த்ைன் பராமி்ு் 
ெகா்கிறு. இைவ சியாக் பி்ப்ற்பு்ேபாு உலக் 

எளிதாக் த்ைன் பராமி்ு் ெகா்கிறு. எனிு், ம்க் 

ேந்ைமயாக் த்க் வா்ைவ அைம்ு் ெகா்ளாததாு், ேவத 
துதிய்றிு்பதாு், அரச்ு இு்பதாு் உலக் அநீதியா் 

ூழ்புகிறு. மனித்க் த்கு்ு விதி்க்ப்ட ெதாழி்கைள் 
ெச்யவி்ைல எ்றா் அழி்ு ேபாவா்க். ஆனா் இ்த ூ்ு 

ெதாழி்கைளு் சியாக் பி்ப்றினா் த்ம் ெசழி்ு். 

அ்தண்களி் த்ம் ஆ்மாவி் ஞான்ைத அைடவதாு். இ்த 
வைகயி் {வ்ண்தி்} நிற் ம்ுேம பிரப்ச் ுுவு் 

ஒ்றாகேவ இு்கிறு { t he hue of t hat order al one i s uni versal l y 

t he same}. ேவ்வி் ெகா்டா்ட், க்வி, பிுக் ெகாைட 

ஆகியைவ ந்ு அறிய்ப்ட {அைன்ு வைகயினு்ு் 

[வ்ண்தாு்ு்]} ெபாுவான ூ்ு கடைமகளாு். 

 

 ேவ்விக் நட்ுவு், க்வி க்பி்பு், பிுக் ஏ்பு் 

ஒு அ்தணனி் கடைமயாு். (ுிம்கைள) ஆ்வு 

ஷ்திியனி் கடைமயாு்; (கா்நைட) வள்்த் ைவசியனி் 

கடைமயாு்; இுபிற்பாள் வைககு்ு {வ்ண்கு்ு} 

ேசைவ ெச்வேத ூ்திரனி் கடைமயாு். ூ்திர்க் பி்ைச 
எு்க்ூடாு; ேஹாம்க் ெச்ய்ூடாு; ேநா்ுக் 

ேநா்க்ூடாு; அவ்க் த்க் தைலவனி் {ுதலாளியி்} 

வசி்பிட்தி் வசி்க ேவ்ு். ஓ ு்தியி் மகேன {பமீா}, 
உனு ெதாழி் (ுிம்கைள) பாுகா்கிற ஷ்திிய் 
ெதாழிலாு். ுல்களி் இு்ு விுப்ு, எளியவனாக இு்ு 

உனு கடைமகைள் ெச். அுபவ் நிைற்த மனித்களிட் 

ஆேலாசைன நட்ுபவு், ேந்ைமயான, ு்திசாலியான, க்வி 
க்ற அைம்ச்களா் உதவ்புபவுமான ம்ன் ம்ுேம 

ஆளலா். தீைம்ு அிைமயாக இு்ு் ம்ன் ேதா்விைய் 
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ச்தி்கிறா். சியான த்டைனு், ந்ல உதவிகைளு் 

ெச்ு் ம்னனாேலேய உலக் பாுகா்பாக இு்கிறு. 

 

 எனேவ, {ஒு ம்ன்} பைக நா்ி் இய்ைபு், 

பாுகா்க்ப்ட புதிகைளு், எதிிகளி் ூ்டாளிகைளு், 

அவ்களி் ெசழி்ு ம்ு் அழிைவு், அவ்க் அதிகார்ைத 
அைட்த வழிகைளு் ஒ்ற்க் ூல் உுதி ெச்ு ெகா்ள 

ேவ்ு். ஒ்ற்க் ஒு ம்னனி் ு்கிய் 
ுைணவ்களாவா்க்; ு்நய் {திறைம}, ராஜத்திர், 

உ்ள்ுணிு, த்டைன து் ுைற, அு் ம்ு் 

ு்திூ்ைம ஆகியைன ெவ்றி்ு வழிவு்ு். பிிேவா அ்லு 

சமாதான், பிு, ச்ைடூ்ுத், த்டைன, பா்ைவ ஆகியைவ 

இைண்ேதா ெவ்றிைய் ெகாு்ு். 

 

 ஓ பாரத்களி் தைலவா {பமீா}, அரசியு்ு {அரசா்சி்ு} 

ேவ் இராஜத்திரமாு்; இராஜத்திர் ஒ்ற்களி் ு்கிய் 
துதியாு். சியான தீ்மான்க் அரசியலி் ெவ்றிைய் 
ெகாு்ு். ஆைகயா், அரசியலி் அ்தண்களி் 

ஆேலாசைனு் ேக்க்பட ேவ்ு். ரகசிய காிய்களி், 

ெப்குடேனா, ூடுடேனா, சிுவுடேனா, 
ேபராைச்காருடேனா, ைப்திய்காருடேனா ஆேலாசி்க் 
ூடாு. ஞானு்ேளாிட் ம்ுேம ஆேலாசி்க ேவ்ு். 

ெசய்கைள் திற் பைட்த அுவல்க் ூல் நிைறேவ்ற 

ேவ்ு். 

 

 ந்ுட் உ்ள மனித்க் ூல் அரசா்சி ெச்ய ேவ்ு். 

ூ்்க்கைள எ்லா் காிய்களிு் வில்க ேவ்ு். த்ம 

காிய்களி் ப்திமா்கைளு், ெபாுள ீ் ுவதி் 

க்றறி்தவ்கைளு், ுு்ப் பாுகா்ு் காிய்களி் 

அலிகைளு் eunuch{  = நு்சக் = அலி}, ேந்ைமய்ற 

காிய்களி் ுூ்கைளு் நியமி்க ேவ்ு். எதிிகளி் 

ெசய்களி் ெச்ய்த்கு, ெச்்தகாது, அவ்களு பல் 

ம்ு் பலம்ற த்ைம, ஆகியவ்ைறு், த் ஒ்ற்கைள் 
ெகா்ு், பைகநா்ு ஒ்ற்கைள் பய்பு்திு் அறிய 

ேவ்ு். ேந்ைமயான மனித்கு்ு் சாதகமாக அவ்கு்ு் 
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பாுகா்ைப வழ்க ேவ்ு்; ச்ட்ைத மதி்காதவ்க், 

அட்காத மனித்க் த்ி்க்பட ேவ்ு். ஒு ம்ன் 

நீதிுட் த்டைனு், உதவிு் ெச்ு்ேபாு, ச்ட்தி் 

ஆ்சி சியாக் பராமி்க்பு். ஓ பிுைதயி் மகேன {பமீா}, 
அறிவத்ு் கினமான ஒு ம்னனி் கடைமகைள நா் 

விிவாக் ெசா்லியிு்கிேற். 

 

 மன அைமதிுட் இவ்ைற் பி்ப்றி உனு வைக்கான 

{வ்ண்தி்கான} ெசயைல் ெச். அ்தண்க் அற்துதி, 
ுலனட்க், ேவ்விக் ூல் ெசா்்க்ைத அைடகி்றன். 
ைவசிய்க் ெகாைட, விு்ேதா்ப், அற்ெசய்க் ூல் 

உய்்த நிைலைய அைடகிறா்க். ஷ்திிய்க் ுிம்கைள் 
பாுகா்ு் த்ி்ு், காம், விேராத மன்பா்ைம, ேகாப் 

ஆகியவ்றா் பாதி்கபடாதிு்ு் ெத்வகீ உலக்கைள 

அைடகிறா்க். (ுிம்கைள) நீதிுட் த்ி்தா் ஒு ம்ன் 

ந்ல மனித்க் அைடு் உலக்ைத அைடகிறா்க். 
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ஹுமா் மைற்தா்! - வனப│வ் புதி 150 

(தீ்்தயா்ரா ப்வ் ெதாட்்சி) 

தனு உுவ்ைத் ுு்கி் ெகா்ு, பீமு்ு வரமுளிய ஹுமா் 

அ்ேகேய மைற்ு ேபாத்… 

 

 ைவச்பாயன் ெதாட்்தா், 
"பி்ன்் த்னி்ைச்பி ெபு்கி் 
ெகா்ட தனு ெபு்த உடைல் 
ுு்கி் ெகா்ட அ்ுர்கானவ் 

{ஹுமா்}, தனு கர்கைள் ெகா்ு 

மீ்ு் பமீேசனைன அைண்ு் 
ெகா்டா். ஓ பாரதா {ஜனேமஜயா}, 
அ்ணனா் {ஹுமானா்} துவ்ப்ட 

பமீனி் கைள்ு நீ்கி, அவனு 

அைன்ு (உட் ச்திு்) பலு் 

மீ்டு. ெபு் வலிைமைய மீ்ு் 

அைட்த பிறு, தனு உட் ச்தி்ு இைணயாக யாு் இ்ைல 

என அவ் {பமீ்} நிைன்தா். 

 

 அ்ுர்கானவ் {ஹுமா்} க்களி் நீ் நிர்பியபி 

பமீனிட் பாச்தா் அைடப்ட ுருட், "ஓ வரீா {பமீா}, உனு 

வசி்பிட் திு்ு. உனு ேப்ுகளி் த்ெசயலாக எ்ைன 

நிைனு ெகா். ஓ ுு்களி் சிற்தவேன, நா் இ்ு வசி்பதாக 
யாிடு் ெசா்லாேத. ஓ ெபு் பலசாலிேய, ேதவ்க் ம்ு் 

க்த்வ்களி் மிக அ்ுதமான மைனவிய் இ்த இட்தி்ு வ்ு 

ேபாவா்க். அவ்க் வு் சமயு் ெநு்கிவி்டு. (உ்ைன் 
க்டதா்) எனு க்க் அு் ெப்று. ஓ பமீா, மானிட 

உடலி் ்பிச்ைத {ெதாு உண்ைவ} உ்னா் அைட்ததா், 

ருவி் மக் {ராம்} எனு மனெம்ு் நிைற்தா். உலக்தி் 

இதய்கைள மகி்வி்ு, ராம் எ்ற ெபயி் அவதி்த அவ் 

வி்ுேவ. சீைதயி் தாமைர ுக்தி்ு், ராவண் எ்ற 

இுு்ு் ூிய் அவ் {ராம்}.  
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 எனேவ, ு்தியி் வரீ மகேன {பமீா}, உனு இ்த் ச்தி்ு் 
கனிய்றதாக இு்க்ூடாு. ஓ பாரதா {பமீா}, உட்பிற்த 
உண்ுட் நீ எ்னிட் ஒு வர் ேக். உன்ு 

விு்பமிு்ுமானா், நா் வாரணாவத் {இ்ேக 
ஹ்தினாுர் எ்ு இு்க ேவ்ு் எ்ு நிைன்கிேற்} 

ெச்ு திுதரா்ிரனி் தீய மக்கைள அழி்திுேவ். அுு் 

உடனியாக. அ்லு அ்த நகர்ைதேய ெவு் பாைறகளாக் 
ு்ு ூறா்ுேவ். அ்லு ுிேயாதனைன் க்ி வ்ு உ் 

ு் கிட்ுேவ். ஓ ெபு் பல் ெகா்டவேன, அைது் 

இ்ேற ெச்ேவ்" எ்றா் {ஹுமா்}. 

 

 ைவச்பாயன் ெசா்னா், "இ்வா்்ைதகைள் ேக்ட உய் 
ஆ்ம பமீ், மகி்்சி நிைற்த இதய்ுட் ஹுமானிட், "ஓ 

வானர்களி் ுத்ைமயானவேர, இைவயைன்ைது் நீ் 
ெச்ுவி்டதாகேவ நா் ெகா்கிேற். உம்ு ந்ைம 

உ்டாக்ு். ஓ வு்த கர் ெகா்டவேர! நீ் எ்னிட் 

திு்திுட் இு்கிறீ்  எ்றா் நா் உ்மிட் ஒ்ு ேக்ேப். 

ஓ பல்வா்்தவேர, உ்ைம் பாுகாவலராக் ெகா்ட 

பா்டவ்க் ெபு் உதவிைய் ெப்றவ்களாவா்க். உமு 

பரா்கிரம்தா் நா்க் எ்க் அைன்ு பைகவ்கைளு் 

வ ீ் ்ுேவா்" எ்றா்.  

 

 இ்பி் ெசா்ல்ப்ட ஹுமா் பமீனிட், "சேகாதர 
உண்்சியாு் பாச்தாு், ஏராளமான அ்ுகு் ஈ்ிகு் 

ெகா்ு வு் உனு எதிிக் ம்தியி் நா் பா்்ு உன்ு 

ந்ைமைய் ெச்ேவ். ஓ பல்வா்்தவேன, ஓ வரீேன, நீ சி்ம 

க்ஜைன ெச்ு்ேபாு, நா் எனு க்ஜைனையு் ேச்்ு அ்த 
ஒலி்ு ூுத் பல்ைத அளி்ேப். அ்ஜுனனி் ேதி் உ்ள 

ெகாி்க்ப்தி் இு்ு, நா் கு் க்ஜைனக் ெச்ு உனு 

எதி்கைள ஆ்றைல் ுைற்ேப். அத் ூல் நீ அவ்கைள 

எளிதாக் ெகா்லலா்" எ்றா். இைத் பா்ுவி் மகனிட் 

{பமீனிட்} ெசா்லிவி்ு, {ெச்ல ேவ்ிய} வழிையு் ு்ி் 
கா்ினா் {ஹுமா்}. பிறு ஹுமா் அ்த இட்திேலேய 

மைற்தா். 

RangaRakes tamilnavarasam.com
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