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------------Preface
The Saraswathi Mahal Library is the result of the fusion of three cultural influences.
The Tamilian Cholas, the Telugu Nayaks, and the Maharshtras finally enriched by the
impact od the West under Maharaja Serfoji. The manuscripts in the Library are in the
respective languages of the Rulers., namely, Tamil, Telugu and Marathi. But they all
owed common alle- giance to Sanskrit and this accounts for the Sanskrit collections
in the Saraswathi Mahal which are the biggest in the whole of India. It is a
remarkable lesson to us in tolerance that under the reign of the three differnt
dynasties, no hostility was evinced by the successors to the language of the
predecessors. On the other hand we find in our library remarkable instances of
linguistic experiments like Tamil manus- cripts in Telugu and Nagari script. Telugu
manuscripts in Nagari script and Sanskrit manuscripts in Telugu script. Under each
ruler, collections were made in many languages and subjects, until in the reign of
Serfoji, the Great Maratha King, we had the Saraswathi Mahal well established as a
great centre of research and learning.
Although the Sanskrit Collections in the Library are by far the most voluminous, still
there are a great number of manuscripts in each of the other three languages which
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are of surpassing value. The Tamil collections are among the most valuable of our
literary treasures. Importance naturally centres round the Tamil Medical manuscripts
because of their practical value. But the Tamil collections in other subjects especiallly
in literature deserve special attention.
We have published in the following pages the con- tents of a rare manuscript first
noticed in our Des- criptive Catalogue by the well known Tamil Scholar, late Sri
Olaganatha Pillai. It is described as PERUN_ DEVANAR BHARATAM. It consists of
339 stanzas in Tamil in the "VENBA" metre, ( ெவண்பா) dealing with the closing
portion of MAHA BHARATAM, where the Pandavas journey to Heaven after
entrusting the king- dom to Parikshit.
It is clear from the work that the author is one PERUNDEVANAR. But is he the
celebrated author of the "SANGAM AGE" or the later PERUNDEVANAR of the 9th
century, who enjoyed the patronage of the Pallava King NANDI VARMAN? A
fragment of the later author comprising the UDYOGA PARVAM BHEESHMA
PARVAM and DRONA PARVAM was pub- lished in 1925 by Pandit Sri A Gopala Iyer.
In his learned Introduction, the Pandit has given cogent reasons for concluding that
the author of the fragment is different from the author of the "SANGAM AGE". We
have made a comparative study of the text pub- lished by him and the text we are
now publishing and it is clear that the author of the present work is no other than the
poet of the 9th century and that our work is the concluding part of the same work
published by Pandit Sri A.Gopala Iyer.
Sri. S. Muthurama Mudaliar, the learned pandit of our Library, has discussed this
question in his intro- duction. He has referred to some of the stanzas in the
previously published work and this work to prove the identity of the author.
A chief feature of this work is the commentary in prose under each stanza. It is not
clear if the author of the comments is different from the poet.
It is not necessary for us to speak of the high quality of the verses or the sublimity
of the thoughts enshrined in them. Even a superficial glance at the work throws up
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coruscating utterances which linger long in the mind. There is no doubt that all lovers
of Tamil will welcome this publication.
We are grateful to the Government of Madras for the timely financial aid they have
given us to bring to light the rare treasures of the Saraswathi Mahal.
Saraswathi Mahal,)
Tanjore. )

S.GOPALAN

1--7--1950. )

Hony.Secretary.

-----------------ன்

ைர

கண்ணபிரான்

ைண

"உயர்வற உயர்நல ைடயவன் எவனவன்
மயர்வற மதிநல ம ளினன் எவனவன்
அயர்வ மமரர்க ளதிபதி எவனவன்
யர சுடர ெதா ெதெழன் மனேன"
மாபாரதக் கைதகள் பண்ைடக் காலத்தில் நந் தமிழ் நாட் ல் 'யாண் ம்'
பரவியி ந்தன என்ப சங்க ற்களால் நன்கு அறியக்கிடக்கின்ற .
தமிழ் மக்கள் அக்கைதகளில் ெபாி ம் ஈ பட் அவற்ைற அறிந் ெகாள்வதற்கு
ஆர்வ ைடயவர்களாக வி த்தைல ணர்ந்த பாண் ய ேவந்தன் ஒ வன்
அவ்விதிகாசம்
வைத ம் தமிழில் ெமாழிெபயர்க்க வி ம்பினான்.
கைடச்சங்கப் லவ ள் ஒ வராகிய 'ெப ந்ேதவனார்' என்பார், அவ்ேவந்தன்
ேவண் ேகாட்கிணங்கி அப்ெப
ைலப் பன்னீராயிரம் ெவண்பாக்களில் பா
த்தனர். இதைனக் கீழ்வ ம் பாவினால் உணர்க.
சீ

ம் பாடல்பன் னீராயிர ஞ் ெச ந்தமிழ்க்கு
ரர்தஞ் சங்கப் பலைகயி ேலற்றிய வித்தகனார்
பாரதம் பா ம் ெப ந்ேதவர் வா ம் பழம்பதிகாண்
மா தம் வின் மணம் சி ந்ெதாண்ைட மண்டலேம.
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அவ்வ ஞ் ெசயல்பற்றி அப் லவர்ெப மான் 'பாரதம்' பா ய ெப ந்ேதவனார்
என்

சங்கப் லவர்களா

கி.பி. 900

ம், பாண் ய ேவந்தனா

ம் பாராட்

தல் 920 வைரயில் பாண் நாட் ல் ஆட்சி ாிந்த '

பாண் யன்' என்பான் சின்னம

ர்ச் ெசப்ேப களில், கடல்ேகா

வழங்கப்ெபற்றனர்.
ன்றாம் இராஜசிம்ம
க்கு ன் தன்

ன்ேனார் காலத்தில் நிகழ்ந்த அாிய ெபாிய ெசயல்கைளக் குறிக்கு மிடத்

(1)

'மாபாரதந் தமிழ்ப்ப த் ம்'(2) 'ம ரா ாிச் சங்கம் ைவத் ம்' (3)'தைலயாலங்கானத் க்
கிைடத்த ெவற்றி' என்

வைரந்தி ப்ப

அறியத் தக்க .

தமிழகத்தில் பல்லவர் ஆட்சிக் காலங்களில் ஊர்ேதா ம் மன்றங்களில் இரவில்
மாபாரதம் ப த் ப் ெபா ள் கூறப்பட்
ெசப்ேப களா

ம், கல்ெவட் க்களா

வந்த

என்ப , அவ்ேவந்தர்களின்

ம் அறியப்ப கிற .

அங்ஙனம் ப க்கப்ெபற்ற (South Indian Inscriptions Vol.III NO 206) பாரதம்
வடெமாழியில் உள்ள லாக வி த்தல் ேவண் ம் என்ப உய்த் ணரப் ப கின்ற .
எனி ம், அறிஞர்கள் அந் ைலப் ப த் ப் ெபா ள் கூ வைதப் ெபா மக்கள்
வி ம்பிக் ேகட் வந்தைம குறிப்பிடத் தக்க .
அ

பற்றிேய, அரசர்க

ம், பிற ெசல்வர்க

ம், ஊர்களில் பாரதம் ப த்தற்கு

'நிவந்தங்கள்' அளித் ள்ளனர்; அன்றி ம், அவர் இைறயி யாக வழங்கி ள்ள
ஊர்களில் பாரதம் ப ப்ேபார்க

க்குப் 'பங்குக

ம்' அளித்தி ப்ப

உணரற்பாலதாம்.

பல்லவ ேவந்தனாகிய ' தல் பரேமச்சுரவர்மன்' (கி.பி 670-685) என்பான் கூரத்
மண்டபத்தில் பாரதம் வாசிப்பதற்கு ஒ

பங்கு நிலம் ெகா த் ள்ள ெசய்தி 'கூரஞ்

ெசப்ேப களால்' ெதள்ளிதிற் லப்ப கின்ற . (South Indian Inscriptions Vol. I
pp.144-146) நந்திவர்ம பல்லவமல்லன
ெசப்ேப களில் 'பாரதம்' வாசிப்பவ

(கி.பி. 710-775) தண்டந் ேதாட் டச்

க்குப் பங்கு ஒன் ம், என்

கூறப்பட்

ப்ப ம்

அறியற்பால , (S.I.I. Vol.II No.99)
பாரதம் ெபா மக்களால் ெப வி ப் டன் ேகட்கப் ெபற்

வ தைல ணர்ந்த

'ெதள்ளா எறிந்த நந்திவர்மன்' என்ற பல்லவ அரசன்(கி.பி. 826-828) அதைனத்
தமிழில் ெமாழி ெபயர்க்குமா தன் அைவக்களப் லவர்க்குக் கூற ேவ அப் லவ ம்
அதைன 'உைரயிைடயிட்ட பாட் ைடச் ெசய் ளாக' இயற்றி அரசைவயில்
அரங்ேகற்றினர். அப் லவர்ெப மான் வரலா ெதாியாமற் ேபாயினைம மிக
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வ ந்தற்பால . அவர் அந்
ஒன்பதாம்

ைலத் ெதள்ளா ெறறிந்த நந்தி வர்மன் ஆட்சியில் கி.பி.

ற்றாண் ன் இைடப்பகுதியில் இயற்றியி த்தல் ேவண் ெமன்ப ,

"வண்ைமயில் கல்வியால் மாபலத்தால் ஆள்விைனயால்
உண்ைமயால் பாராள் உாிைமயால்--திண்ைமயால்
ேதர்ேவந்தர் வாேனறத் ெதள்ளாற்றில் ெவண்றாேனா
யார் ேவந்தர் ஏற்பார் எதிர்"
என்ற பாரத ெவண்பாப் பாடல் ஒன்றால் நன்கு

ணியப்ப ம்.

இனி, கி.பி. 1210 ஆம் ஆண் ல் ' ன்றாங் குேலாத் ங்க ேசாழன்'
ஆட்சிக்காலத்தில் பாரதம் மற்ெறா
ைற இனிய தமிழில் ெமாழி
ெபயர்க்கப்பட் ள்ள என் வட தி வாலங்காட் க் கல்ெவட்ெடான்றால் ெதாிகிற .
(Inscription 482 of 1905) அப்ெப ஞ் ெசயைலப் ாிந்தவர் ெதாண்ைட மண்டலத் க்
குன்றவர்த்தனக் ேகாட்டத்
விசாகன் திைர

இல்லத்

ர் நாட்

அ ம்பாக்க ைடயான 'அ ணிைல

ேலாக்ய மல்லன் வத்சராஜன்' என்பவர். அவர் பாரதந்தன்ைன 'அ ந்தமிழ்ப் ப த்தி
சிவெநறி கண்டவர்' என்
கி.பி. 14 ஆம்

அக் கல்ெவட் ல் கூறப்பட்

ற்றாண் ல் வில் ப் த்

ப்ப

குறிப்பிடத்தக்க .

ராழ்வார் பாரதம் ேதான்றிய ..

இவ்வா , சங்க காலம் தல் பாரத கைத பல ெபாியார்களால் தமிழில்
பாடப்பட்
ப்பி ம் தற்காலத்தில் வழங்கி வ வ கைடசியிற் ெசய்த லாகிய
வில்
த் ராழ்வார் பாரதேமயாகும்.
இனி, மற்ற ெமாழிெபயர்ப் க்கள் அேநகமாய் இறந்

பட்டனெவனி

ம், சிற்சில

பகுதிகள் ெவளியிடப் ெபற்றி க்கின்றன. அவற்றின் ெதான்ைமைய ம், ெசால்
நயத்ைத ம் உற் ேநாக்குங்கால் அைவகளில் ெப ம்பாகம் இறந்தைம குறித் வ ந்த
ேவண் யி க்கிற . நமக்குக் கிைடத்தி க்கும் பகுதிகள் பின் வ மா :-(1) ெதால்காப்பிய உைரயாசிாியர்களால் ேமற்ேகாளாக எ த்தாளப்பட்ட பாரதப்
பாட் கள் என் ம், ெப ந்ேதவனார் பாடல்கள் என் ம் குறிக்கப்பட்ட பாடல்கள்
ெவண்பா ம் அகவலா ம் உள.
(2) ெதள்ளா ெறறிந்த 'நந்திவர்ம பல்லவன்' கைழ
'ெப ந்ேதவனார் பாரதத்தில்' உத்திேயாக ப வம்,

தற்ப யாக ைடய
ம் ப வம்,

ேராண ப வம்
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இவற்றில் சில பாகங்கள் பாடல்கள் 'உைரயிடப்பட்ட பாட் ைடச் ெசய் ளாக'
அைமக்கப்பட்

க்கிற . ெப ம்பகுதி ெவண்பாக்க

ம், இரண்ெடா

அகவற்

பாக்க மி க்கின்றன. இ , தி . பண் த ேகாபாலய்யரவர்களால் ெவளியிடப்
ெபற்றி க்கிற .
(3) ரேசாழிய உைரயாசிாியராகிய 'ெப ந்ேதவனார்' என்பவரால் ேமற்ேகாளாக
எ த்தாளப்பட்
க்கும் பாரதப் பாடல்கள் ெவண்பாக்களாகும்.
(4) சரஸ்வதிமகால்

ல் நிைலயத்தில் உள்ள ெப ந்ேதவனார் பாரதம்-மாவிந்தம்.

இ உைரயிடப்பட்ட பாட் ைடச் ெசய் ளாக ம், ெசய் ள் ற்றி ம்
இரண்ேடாாிடங்கள் தவிர ெவண்பாவாக ம் எ தப்பட்
க்கிற .
ேமற்கூறிய (1) என் இலக்கமிட்ட பகுதி சங்க காலததிய ெப ந்ேதவனார்
இயற்றிய என் ெகாள்வேத சால் ைடத் . சங்க காலத்திய ெதாைக ல்க
கட ள் வாழ்த் ப் பா யவ ம், 'தி வள் வமாைலயில்' 'எப் ெபா
குறிப் ப் பாடல் இயற்றியவ ம் இவேர என் ெகாள்ளல் தகும்.

க்குக்

ம்' என்ற

தற்

இவர காலத்ைத ஆராய்வதற்கு நமக்குச் சில ஆதாரங்கள் உள. கடல்ெகாண்ட
காலத்திற்கு ன்ேன நிகழ்ந்த அாிய சம்பவங்களில் ஒன்றாகப் பாரதம் பா ய
குறிக்கப் பட்

ப்பதனா

ம், சங்க காலத்தில் ெப ந்ேதவனா க்குப் பாரதம் பா ய

ெப ந்ேதவனார் என்கிற சிறப் ப் ெபயர் ஏற்பட்
த்தலா
கடல்ேகா க்கு ந்தியெதன்ேற தீர்மானிக்கத்தகும்.

ம், இவ ைடய பாரதம்

(2) நந்திவர்மன் காலத்திய ெப ந்ேதவனார் பாரதத்தின் நைட பிற்காலத்திய
நைடயாக வி த்தலா ம் நந்தி வர்மன் கழ் பாடப்பட்
த்தலா ம், இைத இயற்றிய
லவர் நந்திவர்மன் காலத்தில் உள்ள இரண்டாவ ெப ந் ேதவனார் என்
ெகாள்ள இடந்த கிற .
(3) ரேசாழியத்தில் ேமற்ேகாளாக எ த்தாளப் ெபற்ற பாரதப் பாடல்கள்
ெவண்பாக்களாக ள்ளன. அவற்ைற எ த்தாண்ட உைரயாசிாியர் ெப ந்ேதவனார்
என்ப. ேமற்ேகாள் பாடல்கள் பாரதப் பாட் க்கள் என் ம் குறிக்கப் ெபற்றி க்கின்றன.
ரேசாழிய
பாகும்.

ன் காலம் 11ஆம்

ற்றாண்

என்ப

ஆராய்ச்சியாளர் ெகாண்ட

ஆகேவ, அதில் குறிக்கப்ெபற்ற பாரதப் பாடல்கள் அதற்கு ற்பட்டெதன்ேற
கூறாமலைம ம். ெப ந்ேதவனார் என்ற ெபயர்ெகாண்ட வ ள் இப்பாட் க்கள்
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இயற்றியவர் சங்க காலத்திய ெப ந்ேதவனாரா அல்ல , நந்திவர்மன் காலத்திய
ெப ந்ேதவனாரா, அன்றி ரேசாழிய உைரயாசிாியராகிய ெப ந்ேதவனாரா என்ப
ஆராய்ச்சிக்கு உாியதாக இ க்கிற .
(4) தஞ்ைச சரஸ்வதி மஹால்

ல் நிைலயத்தில் உள்ள பாரதப் பாடல்கள்:--

இைவயடங்கிய சுவ ையக் கண்
இல்லாம

ம், ெப ம்பான்ைம

த ல் ஒன்
ற் ப்பதிெனட்
உள்ளன.

தல் ஒன்ப
ஏ க ம்

ற்

ேநாக்குமிடத் , ஏ கள் ெதாடர்ச்சியாக

தல், இைட, கைடகளில் சிைதந் ம் இ ந்தன.
ஏ க ம், இைடயிைடேய ெமாத்தம்
ற் மில்லாம ம் எட் ஏ கள் பாதியாக

றிந் ம்

இப்பாடல்கள் பாரதத்தின் இ திப் பகுதிையச் ேசரந்தன. இப்பகுதிக்குச் சுவ யில்
'மாவிந்தம்' என்ற ெபயாிடம் ெபற்றி க்கிற . அதாவ பாண்டவர்கள்
சுவர்க்கெமன் ம் மகா விந்தத் க்குச் ெசன்ற பகுதி என்ப அதன் ெபா ள்.
இப்பகுதி உைரயிடயிட்ட பாட் ைடச் ெசய் ளாக ம், அதன் நைட ெப ம்பா

ம்

நந்திவர்மன் காலத்திய ெப ந்ேதவனார் பாரதத்தின் நைடைய ஒத் ம், இதி ள்ள
உைர நைட ம் நந்திவர்மன் காலத்திய பாரதத்தின் நைடையப்ேபால இ த்தலால் இ
நந்திவர்மன் காலத்திய பாரதத்தின் இ திப் பகுதியாகிய சுவர்க்காேராகண பாவத்தின்
பகுதியாகக் ெகாள்ளத்தகும்.
நந்திவர்மன் காலத்திய ெப ந்ேதவனார் பாரதத்திேல ெவளிவந்த பாரதப்
பாட் க்களின் தற்குறிப் ம், இப்பாரதப் பாட் க்களின் தற் குறிப் ம், சில
விடங்களில் ஒன்றியி த்தலால் இவ்வி
லாசிாிய ம் ஒ வராகேவ இ த்தல்
கூ ெமன்ப உய்த் ணரற்பால .
எ த் க்காட்டாகச் சிலபாடல்களின்
ஸரஸ்வதிமஹால்
பாரதப்பாடல்

தற்குறிப் கள் கீேழ ெகா க்கப்ப கின்றன.
ேகாபாைலயர் பதிப்பித் தி க்கும்
பாரதப்பாடல்

---------------------------------------------------------------------------------------------------எண் -- தற்குறிப் க்கள்
தற்குறிப் க்கள் -- எண்
--------------------------------------------------------------------------------------------------530

கார்வைரைய

கார்வைர ேமல் 245

9
326

வம்பவிழ்தார்

வம்பவிழ தார் 248

327

ேகாவர்த்தனெம த்

ேகாவர்த்தன ெம த்

75

வண் வைர மன்னன்

வண் வைர

ைழ

68

வண் வைர தன்

வண் வைர தன்

21

அர யாத்ேதான் }

24

அர யாத்ேதான் }

அர யாத்ேதான்

--------------------------------------------------------------------------------------------இந்

ைலத் தி த்தஞ் ெசய்

ெகாள்ள ம், ஒத் ப் பார்க்க ம், பலவிடங்களில்

ேத
ம், க த கமாக வினவி ம், ேவ பிரதிகள் கிைடக்கப் ெபற்றில. ஆத ன்,
இவ்ேவார் பிரதிைய ைவத் க்ெகாண்ேட எ த் ப் பிைழகைள நீக்கி ம் அ கள்
இல்லாதவிடங்களில் விட் ம், பிரதியி

ந்தவா

பதிப்பிக்கப் ெபற்றி க்கிற .

கைதச் சு க்க ம் பாடல்கட்கு ஓர் அகராதி ம், அ ம்பதங்கட்கு அகராதி ம் பின்ேன
ைவக்கப் ெபற்றி க்கின்றன.
இந்

ற்பிரதிகள் கிைடத் , அவற்ைறத் தந்

உத வாரகளாயின் அ த்த பதிப்பில்

தி த்தம் ெப தற்கு ஏ வாகும். ெபா ந் ெமன் ெகாள்ளத்தக்க ெசாற்க
எ த் க்க ம் இ தைலப் பகரங்களில் அைமக்கப் ெபற் ள்ளன.
இவ்வாசிாியர் ைவணவப்பற்

ம்,

மிக்குள்ளாெரன்பதற்கு இவ ைடய பாக்களிேல

தி வாய்ெமாழியின் ெசாற்க ம் ெசாற்ெறாடர்க ம், சில விரவி வ தேல ேபாதிய
சான்றாகும். அப்பாடல்களின் பகுதிையக் கீழ்வ ம் பாடல்களின் தற்குறிப்
ெகாண் ெதளிக.
-------எண்

பாரதப்பாடல்

எண்

தி வாய்ெமாழிப்பாடல்

247

ெவள்ைளச்சுாி சங்கு}

(7-3)

ெவள்ைளச்சுாிசங்கு

97

ெவள்ைளநிறச் சங்கார்ப்ப}

210

கார்ேமக வண்ணேன

333

ைவப்

வண்ணன்

(10-41) கார்ேமகவண்ணன்
ைவப் வண்ணா
(2-3)

தி ப்பாைவ மாாிமைல

-----------இனி, இப்பாரதப் பாடல்களில் ெசால் னிைம ம் ெபா ளைமப் ம், வாய்ந்த
சிலவிடங்கைளக் குறிப்பி ேவாம்: (97) ெவள்ைளநிறம் (98) ேமற்கட ற் (128)
க ம் ங் கத

(129) மாாி ெப க (193) உயர்ந்த (194) கண்ணன்றன் (210)
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கார்ேமகவண்ணன் (212) வாைழ

மடல் (337) மண்ணிரந்

(130) நாரத்ைத ன்ைன (245) எட்ேட த்
விெனா .

(237) ைவயத் ெவண்க

(247) ெவள்ைளச் சுாி சங்கு (321)

பாரதப் பாடல்களில் ேமேல குறிப்பிட்ட சுைவ ைடப் பாக்கள் சிலவற்றிற்கு
ெபாழிப் ைர வ மா :-(1) 'ேமற்கட ல்' என் ெதாடங்கும் சூாிய உதய வ ணைனப் பாட ல்
குளிப்பதற்கு ேமைலக்கட க்குச் ெசன்ற சூாியன் உலகி ைளப் பார்த் விைரந்
கீழ்க்கடல் வழிேய ேதான்றி ஒளி சினான் என்ப ெபா ட்சுைவ த ம்ப
அைமந் ள்ள .
(2) 'க ம் ங் க கு' என் ெதாடங்கும் பாடல்
கூறிய ேநாக்கற்குாியதாம்
(3) 'மாாி ெப க' என்

த் ப் பிறக்குமிடங்களில் சில

ம் ெதாடக்கத்ைத ைடய பாடல் மைழவளம் ெப க ம்,

அறம் ெப க ம், வாாிெப க ம், வளப்பம் ெப க ம், மைறநான்கும் ெப க ம்
தன்ம
த்திரா மண்
மாண்டனன் என் ங் க த்ைத ட் ெகாண்ட இப்பாடல் ற்கால
அரசியல் நிைலையக் காட் வதறிக.
(4) 'கண்ணன்றன்' எனத் ெதாடங்குமிப் பாடல் கண்ணம்பிரா ைடய
அவயவங்கட்குக் கமலமலைர ஒப் க்கூறிய நயம் மகிழ்ச்சி தரத்தக்க .
(5) 'மண்ணிரந்த' எனத் ெதாடங்குமிப் பாட்
ன்ற மண் ேகட் மாப யினிடம்
யாசித்த மாயவற்கு மண்
ம் அளித்தனன் எனக்கூ ம் ெசான்னயம்
ேநாக்கற்குாிய .
(6) வாைழ
மட ன் ேபாத்ைத ெவள்ைளக் கு ெகன்
ள் வதாக வர்ணித்தி ப்பதின் நயம் வியத்தற்குாிய .

நிைனத்

மீனினங்கள்

(7) " வாைழ இளம்ேபாதலர் வாைள அடற்கு குதா ெமன்றஞ்சி" இக்கவியில்
கு ெகன் அஞ்சியதாக மற்ெறா வைகயாக வர்ணித்தி ப்ப ேநாக்கற்குாிய .
உவைமகள்;--
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48. கார்ேமகம் எங்கும் கலந்ெத ந்த வாேறேபால
76. இ தைலக்ெகாள்ளி ெவள்ெள ம்ேப ஒத்ேதன்
321. பாேலாடளாயநீர் பாலான
322.

விேனா

ேபால

ைனந்த நார்ேபால

372. மாக்குன்றின்மீ

மயிற்கணங்கள் வந்தாற்ேபால

தி க்குறள் ேமற்ேகாள்:-316. "இன்னாெசய்தாைர ஒ த்தல்" என் ம் குறட்பாைவ, நரகத்த ந் ம்
ாிேயாதனைனத் தன்ம த்திரன் கண் அன் கூர்ந் நரகத்தினின் ம்
வி வித்ததற்கு எ த் க்காட்டாகக் கூறி ள்ளார்.
----------------கைதச் சு க்கம்.
இப்பகுதி வடெமாழி வியாசமாபாரதத்தில் சுவாக்காேராகண பர்வதத்தில் வந் ள்ள
பகுதியில் ஒ
ைட ஒத் ள்ளதாகும்.
கண்ணபிரான் ைவகுந்தம் க்கபின்னர் பாண்டவர்கள் தம்மரசியைலப் பாீக்ஷித்
மன்னனிடம் ஒப் வித் மாவிந்தம் ெசன்ற வரலா மட்
ள்ள . அரசாட்சிையப்
பாீட்சித் மன்னனிடம் ஒப் வித் ப் பாண்டவர்கள் வனம் ெசல் ம் ேபா
அமரேபாகத்தில், பண் , ேதவர்கள் அ தங்கைடந் ஆ த்ெத ந்த
ஆரவாரம்ேபாலப் லம்பாநின்ற அத்தின ரம். இவ்வைக நகாிசனம் லம் த
நகாியில் மகாசனங்கள் ேசாபங்கண் பாீட்சித் ைவ ேநாக்கி தனம் த்திரன்

ம்

நல்லறி ணாத்தி, இராச்சியம் க காேம, மண்மடந்ைத வ ந்தாேம இரட்சிக்கிறாயா?
என் ெசால் ப் பின்ெசன்ற நகாிசனங்க
இ ப்பீராக எனப்பணித்தனன்.
பின், தன்ம த்திரர் விண் பதம் எய் த

க்கு அத்தின ரம் ெசன் , அைமதி டன்

ம் ஆயிைடத் ெதய்வமாதர்கள்

பல்லாண் ைசப்ப, மணிெந ந்ேதர் ேமல் ெகாண்

பவளச்சாமைர அ கிரட்ட,

ெவள்ளி ெவண்குைட நிழற்ற, ஒற்ைறச்சங்கு ன் த, ைவணவெரல்லாம்
தன்ம த்திரைன எதிர்ெகாண் அைழத் ச் ெசன்றனராக. தன்ம த்திரன் வர பார்த்
க டவாகனன் ேமற்ெகாண் , நீலத் தடவைரயில் ெசந்தாமைரப் க்கள் த்தி ப்ப
ேபால் விளங்குகின்ற
ேடாத்தமைன அ கச் ெசல்லாநின்ற ெபா
ஈசுரன்
தலாகிய இந்திராதி ேதவர்களா ம் காண்பதற்காிய
பாதங்கைளத் தன்ம த்திரன்
ெபா ட்டாக அ ேயாங்கள் தி வ ெதா ம் ேப ெபற்ேறாம் என் கூறித்ேதவர்கள்
எல்லாம் ெப க்கச் சந்ேதாஷித் விைடெபற் ப் ேபாயினர்.

12
-----------நன்றி கூறல்
தஞ்ைச சரஸ்வதிமகால் ல் நிலயத் ள்ள ற்கள் சிைதந் ேபாகாவண்ணம்
ெவளியிட் உபகாிக்க ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் டன் சரஸ்வதிமகால் த்தக
சாைலயின் க ரவ காாியதாிசியாகிய பிர்ம்ம
S. ேகாபாலய்யர் அவர்கள் B. A. B. L.
என்ைன ம் வ கெவன அைழத் இந் ைல ம் இ ேபான்ற ற்கைள ம்
ெவளியி மா பணித்தார்கள்.
ஆத ன், அவர்கட்கு என
சரஸ்வதிமகால்

நன்றி என் ம் உாித்தாகுக. அஃேதேபால

ல் நிைலய ஆராய்ச்சி ஆசிாியர் பிர்ம்ம

K. வாசுேதவ சாஸ்திாியார்

அவர்கள் B. A. இந் ல் ெவளியீ காரணமாகச் ெசய் தந்த உதவி மிக ம்
பாராட்டற்குாிய . அன்னார்க்கும் என நன்றி உாித்தாகுக.
தஞ்ைச,

S.

த் ரத்னம்,

1-7-50

பதிப்பாசிாியர்

---------கண்ணபிரான்

ைண.

"ெப ந்ேதவனார் பாரதம்"
[விநாயகர் தி]
ஓத விைனயக ேமாங்கு கழ்ெப குங்
காதற் ெபா ளைனத் ங் ைககூ ம் - சீதப்
பனிக்ேகாட் மால்வைரேமற் பாரதப்ேபார் தீட் ந்
தனிக்ேகாட் வாரணத்தின் தாள்.
[ தி மால் தி ]
மாெலன்ப தாம்பின்ைன மால்வைரயான் மால்விசும்பின்
மா ன் யல்காத்த மால்வண்ணன் - மாலரவப்
ேபேராத ேமனியான் ேபேராத நீர்கைடந்தான்
ேபேராத ேமனியான் ேபர்.
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"ெப ந்ேதவனார் பாரதம்" ெபாழிப் ைர டன் மகாவிந்தம்.
விதிைய ெவல்ல வல்லாாில்ைல என்ன, நீ விதி இல்ைல என்

ெசான்னாய்,

உனக்குேமல் வ கின்ற ம், கூ கின்ேறன், வராமல் காக்கவல்ைலயாமாகில் காத் க்
ெகாள்ெளன்

உைரத் , இற்ைறக்கு இ பத்ேதழா நாளில் பி மகத்தியான

வ ெதன் கூறித், தன்னாச்*சிரமேம எ ந்தி ந்
என்றவா .
இப்பால் "சனேமசயன" யா

ேபாயினான், மகாவி

ெசய்தாேனா எனில்

விதியா றதன்ேமல் விைன ன்ேன காப்பதற்ெகன்
ேறா வார் தம்ைம டனைழத் - நீதி
அ ந்தவ ேவள்வி ய
டங்கு ெமன்றான்
ெப ந்தழ ல் ெநய்வார்த் ப் பின்.

(1)

எ. . ேவதவிதியால் ேவள்வி இயற்றினால் விதிைய ெவல்லலாம் என் ைரத்த,
ெமாழிெகாண்
ற்ெறட் ேவதவியாதரான(?) விப்பிரைர அைழத்
வளர்த் ஓமந் ெதாடங்கி யா நிகழ்ந்தேதா எனில்.

அக்கினி

ெநய்ெபய் தழல்வளர்த் ேநாி ந்த நித்திைரயிற்
ெறய்வ மைறயவைனத் ேதர்ேவந்ேதன் - ைகயிேலார்
ெதர்ப்ைபயினால் விட்ெடறியத் திண்டா ேவதிய ம்
அப்ெபா ேத பட்டா னயர்ந் .

(2)

எ. . ேவத னியாய் ேவள்வி ெசய்கின்ற பிர................மல் பார்க்கிற வி ந்
ேகட்பாயாகில் பிரமகத்தியா ேதாஷ ம் உன்ேம ண்டாகிய குற்ற ம் நீங்கும் என்
ைரத் ப் பின் ம் பார்த் ச் ெசான்னான் ேவதவியாசன்.
க ம்பிடர ெமன்றதைனக் காத த் மன்னா
வி ம்பிட நீேம ட்
ந்தால் - [ெந ]ங்கும்
விைனவிட் டக ெமன் ம் விதிகடக்கு மாதலால்
மனத்தி ந் தாராய் மதி.

(3)

எ. . க ம்பிடர ெமன்றதைன ேம ட்

இ ந்

பாண்டவர் ராணங் ேகட்

அவமதியாேத இ ப்ைபயாகில், உன் தி ேமனி ம் ெபாறெகன்
ெமன்ன, அதைனக்ேகட்

யா

ெசான்னான் சனேமசயன்.

பிரமகத்தி ம் ேபா
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என்ேம
ந்த விைன யகல ெவங்குரவர்
தன்ைமய ெவல்லாம் தவறாமல் - ன்ேன
இகழ்ந் ைரத்த தீைம இடர்ெக மா மாகில்
கழ்ந் ைரக்க ெவன்றான் ாிந் .
எ. . என் கு வங்கிசத்தி
விட்டக

(4)

ள்ள பராக்கிரமங்கள் ேகட்டால் என்ேம

ந்த விைன

ெமன் ம் அதைனயான் ேகட்ப [ேதவாீர்] அ ளிச் ெசய்வாயாெகன்ன,

மகாவி ஷி சந்ேதாஷித் ப் பிைழயாமல் &ச த ம் எ த் ைரக்கத் ெதாடங்கினான்.
அ

எங்ஙனேமா எனில்,
------@ சுவ யில் இதற்குப்பின் இரண்
& சகல ம் என்ப

********இல்ைல*

இ த்தல் ேவண் ம்.

மாற்றரசர் தங்கள் வ ெதாைலத் மண்ணின்ேமல்
ஏற்றரசு ெசய்தங் கினிதி ந்தான் - ற் வைர
.......ைலயஞ்ேசா ராண்
ெவன்னி

ந்தான்

ரசுயர்த்த ேவந் .

(5)

தன்ம த்திரன் எவ்வைக இராச்சி(யபாரம் ெசய்தாேனாெவனில்)
(வானம்) மைழெபாழிய மாநிலத்ேதார் வந்திைறஞ்சத்
தானெமா தன்மந் தைலநிற்ப - நானிலத்ேத
ெசம்ெபான் மணிமகுடம் (ேசரேவ) ற்றி ந்தான
அம்ெபான் மணி யாசனத்ேத யாங்கு.

(6)

எ. . ஆவினம் ெப க, அந்தணர் அறம் வளர, அறநிைலகள் தைழத்ேதாங்க,
வ ந்தவத்ேதார் மனமகிழச் சிவெநறி வளரச் ெசங்ேகால் ெச த்தித்
ட்டநிக்கிரகஞ்ெசய் , ேவந்தா திைற அளப்ப ஆறில் ஒன் கடைமெகாண் அசுவ
ேமதங் *கிர க்கள் பல ஞ்ெசய்தி நீ ................ன தன்ம த்திரன் என்றவா .
-------------*கிர

- யாகம்.

இப்பால்

வாசுேதவா நிைலைம யாதாயிற்ேறா எனில்,

கடல்...........................
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.....................ந்தர

பணிய

வங்காச னற்ேற(?) ெந யமால்

ற்றி ந்தான்

ெசங்ேகால் விளங்க மதித் .
இவ்வைக இ ந்த
யாத ளிச்ெசய்தார்.

(7)

வாசுேதவர்

பலேதவைர ேவ ெகாண்

ந்

குந்தா த்தங் ெகா கடல் சூழ்ைவயம்
அகம் குந் தா ங் க தானிற்க-விகழ்ந்தி
.............. க் ெகான்றான் மாதவத்ேதான்
ய்ய

ைடயாைனத் ெதாகுத் .

(8)

எ. . இனித் வாபர( )
ங் க
கத்தில் த மான(தால்) இனித்
தன்மசீலரானவர் க
கத்தில் நல்ேலாாி க்கலாகா . இ ந்தால் ெசய்த
தவங(ங்க) ங் குன்றித் தன்ம தானங்க ம், மற் ம்ெசய்த அசுவேமத கிர க்க ம்
அழிவாய் நரகத் க் ெகய் வா கண்டாய். இனி நா ம் இராக்கிஷராகப் பின்பற்றிேய
ேபாகிற
யா

&கற்ெபன் (?)

ெசால் த்

வாசுேதவன் அ ளிச்ெசய்

தன்ம த்திராதிநாிைடக்கு

தைர வி த்தாேரா எனில்,

---------& தப்ெபன்

இ த்தல் ேவண் ம்.

க மம் ெபாி ண் கார்வைரக் ேகார்வார் வார்(?)
கு பதியாைரக் ெகா வா ெரன் [றா]ன் - உாிைமயால்
மண் ளந் மண் ண் மன்றிழந்த மண்காத்த
மண்

லக மாேயான மகிழ்ந் ,

(9)

எ. . தன்ம த்திரைனக் காாிய ண்ெடன் க
ெகா வாராயாெகன்னத் த ம் ேபாய்த் தன்ம த்திரைனக்
கண் யா ெசான்னான்.
மாயனைழத்தான் வளர்கு நா டா கின்ற
ய கழ்த் த மன் தனான் - ேபய் ைலைய
வாழாம ண்டான் வள ந் தி நகர்க்குத்
தாழாேத ஏகின்றா ெனன் .
இவ்வைக

தன் ெசால்ல யா

(10)
ெசய்தான் தன்ம த்திரன்.
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மாணியா மாவ பால் வ மண் ெகாண்டாைன
காணவியத் த மன் காத த் ச் - ேசணிலத் ப்
ேபாய்மல ம் னற்கங்ைக நன் னாடன்
மாதாவின் பாலைணந்தான் வந் .

(11)

எ- . மாதாவாகிய குந்தி ேதவிைய வணங்கி
வாசுேதவன் அைழத்தப
ெசால் க்ெகாண் ேபாந் யா ெசய்தான் தன்ம த்திரன்.

ஞ்

ஆயர் கழ்த் த ம னாடவர்கள் தற்சூழ
மாயைனக் காண்பான் வ கின்றான் - ேபய் ைலைய
மீட் ப் பா ண்டான் விளங்கமதித் வைரக்
கூ(ட்)டப்பாற் சத்தங் ெகாண் .

(12)

எ- . தன்ம த்திரன் பதினாலாயிர மிடக்ைகச் சின்ன மி யாைன, ேதர், குதிைர,
ைடசூழச் சங்கு ேபாிைக கடல் ழங்க
மத வாரகா ாி யாங்கனம் க்காேனா
எனில்,
த ம ம் தம்பிய ம் வந்தார்கெளன்
நிைறெயாளிேசர் நீர்வாசல்காப்பீர்-க
கில்ேபால்
வண்ணத்தான் மாவ பால் மண்ணிரந் ெகாண்டாற்கு
விண்ணப்பஞ் ெசய்ெகன்றான் ேவந் .

(13)

அ ேகட் த் வாரபாலா
வாசுேதவற்கு விண்ணப்பஞ்ெசய்ய அவைர
உள் குதவி
ராமின் என்னக் ேகட் த் வாரபால ந் தன்ம த்திரன்
அ ளிப்பாெடன்ன ைரக்க ள் குந் யா ெசய்தான் தன்ம த்திரன.
ம திறத் வான்சக மா வா ங் கின்
அ திறத்தி லன்றன் ைனய ம் - கிர த்தி
ேமனிேயா னீர்க்கனக ெவற்ைப யதிரட் த்
தான் றாள் பணிந்தான் வந் .
இவ்வைக
தன்ம த்திரன்.

வாசுேதவைன அ வணங்கி யா

(14)
விண்ணப்பம் ெசய்தான்

தடத்த ேக வாைழ இளம்ேபா தலர்வாைள
அடற்கு கு தாெமன் றஞ்சி - உடற்சு ங்கிச்
ெசன்றியற்ற மீனினங்கள் ேசர்ந்ெதாளிக்கும் நன்னாடா
இன்றைழத்த ேதேனா ெவைன.

(15)

17

எ- . எம்ெப மாேன அ ேயைன அ ளிப் பாெடன்
தா வந் அைழத்த
பணிவிைட ஏெதன் தன்ம த்திரன் ேகட்ப
வாசுேதவன் யா அ ளிச்ெசய்தான்.
க மம் நிைனந் தரணிதனில் நீக்கும்
க மம காத த்ெதன் கண்டாய்த் - த மம்
திைனத்தைன ம் சார்கிலராய்த் தீைமத ம் தீைம
விைனப்பயனில் யாம்வி தல் விட் .

(16)

எ- . யா ன்ைன அைழத்தப ையக் ேகட்பாயாகில், இவ் லகெமல்லாம் க
வந்தாண்டால் பின்ைனத் தனம்* மிட்*டாரானவர்களி க்கு ம காாியமல்ல கண்டாய்
என் கீழ*ச் ச த்திரத்ேதற யா ம் ேபாகின்ேறன். நீங்க ம் இங்ேக இ க்குதல்
ேபாகுதல் ெசய்மின் என் உங்க க்குச் ெசால் வ ெபா ட்டாக அைழத்ேதன்
கண்டாய் என்ற ளிச்ெசய, இ ேகட் க் கணமாத்திைர யா ம் என் தம்பிமா ம் நின்
பாதங்கைளப் பிாிைக உண்ேடாெவன் தன்ம த்திரன் விண்ணப்பம் ெசய்ய
வாசுேதவன் யா அ ளிச் ெசய்தான்.
திங்களேவ (?) தாரணியம் ேசர்ந்தி க்க ேவ
உங்கள் தனக்ேக உடன்ெசால் -வங்கக்

ெமன்

& கடல்சூழ்ந்த மண்ெணல்லாம் ெபாங்கி வ ம்
ற் வ மாளப் ெப
னக் ேகயாக்கியதிறல்
ற்றி ந்தா(ன்) ஆசனத்

ேமல் .

(17)

---------------------& இவ்வ
எ. .

மிகுந் ள்ள

ாிேயாதனாதிகள்

ற் வர் உனன் மித்

வாந்தவததாைர ம் ஈடழித் த்

ேராணன், கி பன், கன்னன் , சல் யன், சகுனி ெதாடக்கத்தாைர ம் ெபா
ெகான் இவ் லகமைனத் ம் நின்னேதயாக்கி ஆளா நின்றாய். நீ என்ேனா
இராச்சியத்திைனத் றந் ேபா தற்குக் காரணம் ஏெதன்
வாசுேதவா
அ ளிச்ெசய்யத் தன்ம த்திரன் யா ெசான்னான்.
ஈெரான்ப தின்மேரா ம் எ பதின்மேரா ம்
ேத ம் ேபா ந் ந்திைச அழித்தாய் - காரணத்தால்
கஞ்சைன ங் காய்ந்தாய் கடல் வண்ணா நீெசய்த
வஞ்சைன காணன்ேற விம்மன்.
அன்றி ம்,

(18)

18

பாரதப்ேபார் பயின் வித் ம் பார்த்த க்குத் ேத ரச்
சாரதியாய் ன்ேன தனிநடத் ம் - மக்கட்கு
ஒப்பரா ம வாய்ைம பண்ணினாய் எங்க க்கு
உன்ைனவிடக் காாியெமன் ேன .

(19)

எ. . மி ேதவியின் ெபாைற தீர்க்க ம் கஞ்சன் வைத நிமித்தமாக ம் ேதவர்கள்
த்தத்தில் பிைழத்த ாிய அசுரைரக் ெகால்ல ம் பாரதப்ேபா க்கு நிமித்தனாகி ம்
நீேய நின் ெகால் வித் இயன்றால் பாதகமில்ைலெயன் , ஒ வர்க்குப் பக்கமாக
நின் ெவற்றிெகாண் இம்மண்ெணல்லாம் எனக்குத் தந்த ளினாய். ர்வவிதியின்
பயனன்ேறா, என் உள்ளப ேய த ம த்திரன் விண்ணப்பஞ் ெசய்ய
வ த் யா அ ளிச் ெசய்தான்.

வாசுேதவன்

மன்விசய ெனன்றிரண் ெவங்ேகாப யாைனகேள
ேபார்ெவன் றழித்தால் ேபார்ேவந்ேத - எம் ைனக்கண்
என்ைனநீ கூாி
ேவ தகாெதன்றான்
ன்ைனப் பயைன

யன் .

எ. . "அர்ச்சுனன் என்

ம், அங்கி ம்

(20)
மன் என்

ம் வா

ம் இரண் ங்கூ

பாரத த்தம் சயித்த , என்னாற் ெசய்யப்பட்டதில்ைல" என்
ெசய்யத் தன்ம த்திரன் யா

வாசுேதவன் அ ளிச்

விண்ணப்பஞ் ெசய்தாேனா எனில்,

எனக்கு ெமனக்கிைளய தம்பியர்தங் ைகயால்
மனக்கினியார் மாண்ட பழிதா - ெனனக்ேகார்
மதியனத்தார் மாதவங்கள் மண்ணின்ேமல் நீங்கும்
கதியிைனத்தான் ெவன்றான் கடந் .

(21)

எ- . இராச்சியத்தின்ெபா ட் த் தன் மித் ர்வாந்தவத்தாைர ெயல்லாங் ெகான் ,
அரசாண்டான் தன்ம த்திரன் என் ஞ் ெசால் பாாிடெமங்கும் நிகழ்ந்ததா ப் பழி
நீங்கும் வண்ணம் எனக்கு அ ளிச் ெசய்வாய் ஆெகன
வாசுேதவெர அ ளிச்
ெசய்தான் என்றவா
ெகாற்ற ரசுயர்த்த ேகாேவந்தர் கூ ங்கால்
உற்றவிைன நீெகான்ற ழிவிைன - ெவற்றிெகாள்ள
ேவண் திேர மாவிந்தம் ெவங்................
...........................................

(22)

19
பதினாயிரம் ேவதவித்தியாதரா ேசவிப்பத் தி ேவாலகம் எ ந்த ளியி ந்தான்.
இப்பால்,
ஐயிரண் மீாிரண் மவ்வளவிற் பிள்ைளக ம்
ெமய்திரண் ேதாளால் மிகவி ம்பிக் - ைகதிரண்
நின் விைள யா வார் நீணகலா மாதவத்ேதார்
ெசன்றவைனக் கண்டார் ெதளிந் .

(23)

எ. ., அந்த நகாியில் பிள்ைளகெளல்லாந் திரண் ஒ வைனக் க ப்பிணியாகச்
சிைலைய வயிற்றகத்தில் கட் க் ெகாண் விைளயாடா நின்றகாலத் த் ேதவர்கள்
பணியினால், அத்
யிற்ப, மகாவி

வாச மகாவி

ையக்கண்

வராபதிையச் சாபமிட ேவண் ப் பிள்ைளகள்

பிள்ைளகள் யா

ெசான்னார்.

விைளயா ேபாதின்கண் ெமய்ந்ேதா மிவள்தான்
கைளகா ணிலாள்ேபாற் கலங்கும் - தைளயா
மாேணாெபண் ேணா தறிேயா ம ந்தவத்தீர்
ெபண்நீர் கூ ம் ெபயர்த் .

(24)

எ. . இவள் வயிற்றில் பிள்ைள ஆேணா ெபண்ேணாெவன் ெசால்
ராமின்
என் பிள்ைளகள் மகாவி
க்குச் ெசால் மளவில் யா ெசான்னான் மகாவி
.
-------------* இதன் பிறகு சுவ யில் இரண்

ஏ கள் இல்ைல.

இந்த இவள் வயிற்றில் வந்ேதாாி ப் லக்ைக
ந்தியி ம்ைமப் ெபா யாக்க - வந்
பிறக்கு[மா]ெமன் ெப ந்தவத்ேதான் ெசால்லச்
சிறக்குமா

ப்ேபாதிற் ெசன் .

(25)

எ. . இவள் ெப வேதா ாி ப் லக்ைக யாதலால் உங்க க்கும் உங்கள்
சுவாமிக்கும் மி த் வாவ ெதன் மகாவி
சாபமிட் ப் ேபாயினான். அப்ெபா
பிறந்த இ ப் லக்ைகையப் பிள்ைளகெளல்லாம் பற்றிக்ெகாண் ேபாயா ெசய்தார்.
ெமய்கள் விதிர்விதிர்த் ேவர்த் மிக ந ங்கிக்
ைகயதனால் பற்றி க கிப்ேபாச் - ெசய்யமலர்
கண்ணன்பாற் றான்ெசன் காத த் க் கட் ைரத்தார்
வண்ண

லக்ைகதைன ைவத் .

(26)
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எ. . பிள்ைளகெளல்லாம் இ ப் லக்ைகையப் பற்றிக் ெகாண் ேபாய்
வாசுேதவ க்குக் காட்டச் ெசால் வார். தாம் விைளயா னவா ம், மகாவி
சாபமிட்டவா ம் ெசால் நிற்ப
வாசுேதவ ம் பயப்பட் ப் பிள்ைளகைள
ேநாக்கி யா அ ளிச் ெசய்தார்.
மாதவத்ேதார் சாபம் வ வாவைத வ மால்
எதவி ப் லக்ைக எள்ளள ம் - ேபாதாமல்
தராதலத்தில் ழாமல் தக்கவாங் ெகாண்ேட
அராவி ங் ேகாெளன்றார் அறிந் .

(27)

இ ப் லக்ைக யாவ ம் ெப வாாில்ைல. இ நம்ைமக் ெக க்குமாதலால்,
மகாவி
வரம் தப்பா இ[வ]ற்ைறப் ெபா யாகப் பித்தவவன்றி ேயயராவி இப்ெபா
எல்லாம் ெகாண ேபாய்ச் ச ததிரத்தி மின, என்ன அவர்கள் ஆங்ேகார்
அரங்ெகாண் ெபா யாக்கி யா ெசய்தார்.
-------------------* பித்தம்--மண்ெவட் யில் *****ப்
இப்ெபா எல்லாம்வாாிப்
தி ட னாங்ேக
அ யின்ேமற் றான்படா வண்ணங்--க தன்ைன
யன்ெற த் க் ெகாண்டாங் கனவி டன் ெபய்தார்
குன்ெற த்தார் கூறக் ெகாணர்ந் .
எ. . இபப
எனில.

(28)

அவர்கள் ச ததிரத்திட்ட இ ப் லக்ைகப ெபா

யா

ெசயதேதா

எ கட
ட்ெபய் திடவி
சாபம்
வ வின்றி வார்கைரயிற் ேசர்ந்தங் ெகா கு னல்
மண் எ ந் ெதங்கும்வளர் சம்பி டன் ெபாழிந்தார்
பிண்

பாலானேத பின் .

எ. . மகாவி

சாபம ப

(29)
ேபாகாதாக

ெபா யி ம்ெபல்லாம்,கூ ப் பிண்
அப்ெபா

பா

ன் ஓதெமறிகைர ேசர்ந் .
க்ெகாண்

சம்பாய் நின்ற ெதனறவா .

மத் வராபதியில் பிள்ைளகளாக வி ந் ள்ள

இராசகுமார ங்கடலா , விைளயாடாநின்ற காலத்

யாத ளிச் ெசயதாேரா எனில்,
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பண்ைட னி சாபம் பரந் பல சம்பாகி
மண் கடல் பார்ேமல் வளர்ந்ததைனக் கண் தங்கள்
ைகயாற்பறித் க் களித்தார்த் வார்மண ல்
ெதாய்யாநின் ற னார் சுழ்ந் ,

(30)

--------*எறிபைடவைக, பிண் பாலத்ைத ஏந்தி, சிந் 2269
எ. . பிள்ைளகெளல்லாம் சம்பின் ேகாலாகக்க தி ஓெரான
யா

தாம் ைகக்ெகாண்

ெசயதாேரா எனில்,

அ ந்தவத்ேதான் சாபத்தால் ஆங்ெகங்கும் சம்பின்
கு ந்ெத ந்த ேதாெரான்றாக் ெகாண் ெப ந்திைரயில்
ஓ னார் ஓ இக எதி ெரதிேர
சா னார் தம்மில் ச த் .

(31)

இவ்வைகேய பதினாறாயிரம் குமாரர்க ம் தமமிற்பைட ெபா
எறிந் ேமாதி ம்,
ஒ வர்ேசாராமல உள்ளப ேய ம ந்தார்கள். அப்ெபா
பிள்ைளகள்பட்ட ேசதி
வாசுேதவறகறிவிபப, அவ க தம்மிேல சிநதிததி ப்ப
ஒட் வந்த நாளி
மட்டவிழ் தாராய்வந்
தங்கிைளஞ் ெசல்லா

பலேதவா யா

யிரமிவ் ெவாண்பதியில்
மண்ணாண்ேடாம் பட்டனேபா
நா மினிப் பாற்கடற்ேக

அங்கைணயச் ெசல்[ேவாமினி]
அப்ெபா

ெசான்னார்

அவ்வனததி

ந்

(32)
ேவடன யா

ெசய்தான் என்றவா .

அங்குட்ட மான பிரமாணத் தவ்வி ம்ைப
வங்கக், கடல் மீன், வயிற்றகத்ேத தங்கியேதா(ர்)
அம்பாகக் ெகாட் அ ங்கானி ெலய்தினான்
ெவம்பாவ ேவட்ைடக்கு மிக்கு.
--------*இதற்க த்த ஏ

(27- வ ) இல்ைல.

(33)
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எ. . மகாவி

சாபத்தால் வந்

ேதான்றிய இ ப் லக்ைகைய அராவிச்

சூழ்கட ன் கண்ணிட அங்குட்ட பிரமாணத்ேதாாி ம் மீன் வி ங்க, அம்மீன்
வைலயிற்பட, ஆங்கதைன ஒ ேவடன் வாங்கி அம்மீைனப் பிளக்க அம்மீன் வயிற்றில்
கிடந்த இ ம்ைபக்கண் மிகபிாியப்பட் த் தன்னம் க்குத் தைலயாகவிடக் ெகாண்
ெசல்லாநின்ற காலத் , ஒ நாள் ேவட்ைடக்குப்ேபாய் ஒ
ெதா த் ெதய்யேவண்

யா

மாைனக்கண்

அம்

ெசய்தான் ேவடன்,

வில்வைளய வாளி ெதா த்தந்த ெவங்கானில்
ெசல் ங் கைலமான் ெச த்தந்த - ஒல்ைலயம்ைப
உற்றவந்தா ெனய்யவ ஓ யேத மாதவன்ேம
லற்ற ன் சாபத்தா லாங்கு.

(34)

எ. . ர்வ விதியினாேல ேவட க்கஞ்சி ஓ கிற மாைனத் தப்பி வடவி ட்சத்தின்
கீேழ ேயாகமாக எ ந்த ளியி க்கின்ற
வாசுேதவன்
பாதாம் குண்டத்
உ குத ங் கண் ேவட மதி பயெமய்தி மாைனப் பிைழத்த அம்
மனிதைரப்பட்ட ேபா ம் என் அம் ேத ச் ெசல் கின்ற ேவ வன்
வாசுேதவரான

ம், தன் ைகஅம் பட்ட

ங் கண்

யா

ெசய்தாேனா ெவனில்,

இனமாைன யாெனய்ய ெவங்ேகா ேமா
உனேயா தி ந்தமா ன்பகற் - றன்கா ற்
பட்டவா ெவன் பைதத் ப் பயமாகிக்
ெகட்ேடெனன வி ந்தான் கீழ்.

(35)

எ. . எம்ெப மாேன நின்னாலறியப்பட்டதில்ைல இனி என்ைனக்
ெகால்வாயாகி ம் இரட்சிப்பாயாகி ம் தி
ளெமன் பாதாங்குட்டத்தில்
சுேராணிதத்ைத யைமத்
பாதத்தின் கீழி ந் பிரலாபிக்கின்ற ேவடைனப்
பார்த் யாத ளிச் ெசய்தான்
வாசுேதவன்.
என்ைன நீயஞ்சா தி ங் கானில்
ன்ைன விைனகாண் ரண்ேவடா-- மன்
கழ்
பார்த்தைனக்ெகாண் ங்கைணவா யாெகன்றான் பஞ்சவற்கு
வார்த்ைததைனச் ெசால்லீர் மறித் .

(36)

எ- . வாராய் ேவடேன நின்னால் ஒ ேதாஷ மில்ைல. இ ெவல்லாம் ர்வ
விதிேய கண்டாய் என் ேவடைனத் ேதற்றி நாெனன சீவன் வி வன ன்ேன
அத்தின ரம் குந் அர்ச்சுன க்குச் ெசால் ஈண்டன ெகாண் வ வாயாெகன்
அ ளிச் ெசய் விைடெகா ப்ப ேவட ம் பரவசப்பட் விைட ெகாண் ேபாய்,
அத்தின ரம் குந் அர்ச்சுனன் ேகாயில் வாசல் கு கித் வாரபாலைரக் கண்
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ெசால்

வான்

வாசுேதவன்

அாிவிப்பீராெமனன், அவர்க

தனாேனாெவன்ன வந்ேதன் என்
ம் ெசன்

தன்ம த்திர

ம் அர்ச்சுன

க்கு

அறிவி ங்கெளன் கூற ம், உடேன அர்ச்சுன க்குத் வாரபாலர் ெசால்ல அவ ம்
வந்த தைன வரவி
ராெமன் ெசால்ல ேவட ம் வந் அர்ச்சுனைன ன்கண்
குந்தப எல்லாம் விண்ணப்பஞ் ெசய்ய அர்ச்சுன ம் யா ெசய்தான்.
வில்ேவடன் ெசன் விசயற்கு ேவறாகச்
ெசால் யவா ெறல்லாந் ெதா
ைரப்ப--ஒல்ைலயிற்ேபாய்
மா ரச ன் ம் மன்னவற்கு மற்ற ெதல்லாம்
ேகாமதைல கூ ம் குறித் .

(37)

என்ப ேவடன் ெசான்ன வார்த்ைத எல்லாம் தன்ம த்திர
விண்ணப்பம் ெசய்தான்.

க்கு அர்ச்சுனன்

என்ைன வ கெவன் அ ளிச் ெசய்தானாகில் பின்ைன நான ளிப்
பா ண்டானால் வ கின்ேறன். நீங்களி வ ம் ேபாய் மாதவன்பால் குந்த
ெதல்லாமறிந்
ெகாண்

வ

ரா ெமன்ன,

ேபாயா

மார்ச்சுனற்கு விைடெகா ப்ப ேவடைன

ன்

ெசய்தார்,

கு க்களில் ன்பிறந்த ேகாேவந்தன் கூறிப்
ெபா ப்பைனய ேதாளா ம் ேபாந் - ெச க்கண்
மணிெந ந்ேதர் ன் ர்ந்த மாதவன்பால் வந்தார்
அணிெந ந்ேத ேரறி யவர்.

(38)

என்ப இவ்வைக இ வ ம் ேதேரறி அத்தின ரம் றப்பட் ப் ேபாந்
பல ன்னிமித்தங்க ம் கண் ேயாகமாக எ ந்த ளி இ ந்த வடவி ட்சத் க்கு ேநேர
ெசன்ற ெபா

,

மாயனி ந்த நிைலைமதைனக் காண்ட ேம
ெந த்தாய மன்னவர்கள் ெநஞ்சு கித் - தாயஞ்ேசர்
ற் வைர அன்ேறவி ேநர்பாித்ேத ர்கண்ண
ேபாற்றிெயன

ழ்ந்தார் ரண் .

இவ்வைக தி ேமனியில் தளர்ச்சி ம் சுேராணித ங் கண்
பாதங்களி ைக றப் ண் ெகாண் பிரலாபித்த இவர்கைள ேநாக்கி
வாசுேதவன் யாத ளிச் ெசய்தான்
இ ெவனக்குக் காலமிகல்

மா பார்த்தா

(39)
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விதிநிைனந் ேவ நீர் ேவண்டாங் - க ெமனப்ேபாய்
வண் வைரக் குள்ள மாநிதி ம் மாதைர ம்
ெகாண் ேபா ெமன்றார் குறித் .
எ. . இ

எனக்குக காலமாதலால் நீஙகளி வ ம் ேபாய ஶ

(40)
மத

வராவதி

குந் , அணி இைழயாைர ம, என் மகாபணடார ம் மற்றஙகள்ள மாநிதிய ம்
சாத்திரங்க ம் எல்லாம்ெகாண் , அத்தின ரம் கு ராமின் என் அ ளிச்
ெசய் மளவில் ேதவர்கள் ட்ப வ டம் ெபாழிந் ச ர் ேவதங்கைளப் பா
வந்ெததிரெகாண்
க டைன நிைனந்த ள அவ மப்ெபா
அஞ்ச யத்தனாய்ப் பஞசா த சகிதனாய்ச சங்கு சக்கரதரபாணியாய், மாணட
சங்குவாய் ைவயத்தார் தமக்கு நீ
இங்குாிைம ண்ேட விைசயா - இவ்விடத்தில்
ேவல்ேவந்தன் மாண்டாற்குச் ெசய் ம் வழக்கு

(41)

எ. . இவற்குத தாழாேத ேவண ங் கிாிையகெளல்லாம்ெசய் நம்ைமத்
றந் ெகாளவெதன்
மேசனன் ெசால் ப் பின் ம் யா ெசான்னான்.
ஐேவா
ந்தன் அைடக்கலமாய் வாழ்ேவாைம
ெபாய்ேபால விங்ஙன் றத்திட் ச் - ெசய்தான்
ம
ந்ேதாள் மார்பா மறந்தைனேயா ெவங்கள்
ெச வினியிற் ெசய்த திறம்.

(42)

அன்றி ம்
ேகாவாத்தன ெம த் க் ேகானிைரையத் தான் ேமய்த் ம்
மாழ்தக்க ள்ளின் வாய்பிளந்தாய் - வின்
மடந்(ைத)தைனக் ைகவிட் மண்ேமல் அவமாய்க்
கிடந்தைனேயா ெவன்றான் கிளந் .
அன்றி ம்
---------* 33,34 இவ்விரண்

ஏ க

ம் இல்ைல

காண்டா வனத்ைதஇன் க தித் தனிவாட்ட
நீண்டெப ந் ேதவனாய் நீய ள - ஆண்டமக்ேகார்
மாதவனாய் ைமத் னனா மாபாரதம் ெபாரேவார்

(43)
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வனாய் நின்றிைலேயா ெசால்.

(44)

என்றிவ்வைக, பல ஞ் ெசால் ப் பிரலாபித்
பாதங்களிேல கிடந்தரற் கின்ற
அர்ச்சுனைன எவ்வண்ணத்தா ந் ேதற்றி இனித் தாழாேத சங்காரஞ்
ெசய்வாயாெகன் அர்ச்சுன ம் அாிதாகத் ேதறி அக்கினிவளர்த் த் த ப்ைப ம்
சமித்ைத ம் பரப்பி,ெவண்ெபாாி ம் ெவண்
ம் ெதளித் நீதிமார்க்கம் வ வாமல்
ேவதமார்க்கேம ெசய் சர்வ திக்குகளில் உதகங் ெகாண் வந்
மேசனன் ெகா ப்ப
உதக கிாிைக ெசய் அக்கினி ட் அனல் ெகா த்தினான். அர்ச்சுனன் அப்ெபா
ேவண் ம் கிாிைய பண்ணின பின்ைன அங்கு நின் ம் மேசனேனா ம் வாரபதி
குந் அர்ச்சுனன் யா ெசய்தான்
ஐயா நாளங் கணிநகரத் ள்ளி ந்
ைவயகத்ேதார் தான்ெசய் ம் வான் ைறயால்-வாய்த்தனைட ெவல்லாம் வழக்காக வாய்ந்த கழ்
பார்த்தனவன் ெசய்தான் பாிந் .
இவ்வைக

மத்

வாரபதியி

(45)
ந்

கிாிையகெளல்லாம் ெசய் , நிற்குமளவில்

வாசுேதவற்கு ேவண் ம்
மத்

வாரபதிக்கு யா

நிகழ்ந்தேதாெவனில்,
ஆழிநீர் வண்ண ன ளாேல அந்நகாி
ைழய ெவ ந்
ற்ேற - ஊழி
கம் குந்த வாங்ேக
நீர்தான் ைவயத்
தகம் குந்தா ழங்கடல் நீராங்கு.
எ. .

நாராயணன் பணியி

(46).
ம் வ ணராச

க்குத் தான்

ன்னேம

ேவம் க்ெகாள்கின்ற ச த்திற்குள்ேள சிறிதிடம தரேவ ம், எனற ளிச் ெசய்ய
வ ணராசனிடம் ெகா த்
மத் வாரபதிெயன பைட
ெசய்தி ந
ைவகுண்டேமறின பின்ைன ன்னம் இவ்வைணேமயாக ேவ ெமன ,
வரம்பிைழயா மற்றந்த நகாிக்கு ைழ குதேவண ச் வாரபதி நீஙகிக்
க

குந்ததேனா
க் ெகாண்டெதன்றறிக, அப்ெபா
மார்ச்சுனாயா ெசயதார்.

, அ கண

வண் வைர தன்னி ள்ள மாநிதி ம் வாம்பாிமா
ெகண்ைடயங்கண் மாத டன் ேகசவன்றன்--பண்டார(ம்)
உள்ளெதல்லாம் ெகாண் வர ேவாங்குவைர வாணர்
ெகாள்ைளெகாண்டா ெரல்லாம் குறித் .

(47)

26
அணியிைழயாைர ம், மாநிதிைய ம், ஐம்பதினாயிரம் மதகாி ம் இ பதினாயிரம்
மணிெந ந்ேத ம், அ பதினாயிரம் பாய் ரவி ம், மற்
ெகாண்

ள்ள பணடாரமைனத் ங்

மேசனன் கைடக்குைழ தாங்க ம், அர்ச்சுனன்

ன் தாங்க ம், அத்தின ரம் ேநாக்கிப் ேபாகாநின்ற ெபா

,

*கார்ேமக ெமங்கும் கலந்ெத ந்த வாேறேபால்
ேபார்ேவட ெரங்கும் கன்ெற ந்தார், சீர்ேம ம்
மாநிதி ங் ெகாள்வார் மடவார் கி ாிவார்
தார்விசயன் காணேவ தான்.

(48)

-------------*கற்பைனப்பாடல்.
எ. . கார்ேமகம்ேபால ேவடெரல்லாம் திரண் வந்
ஆயிைழயாைரத்

கி

மார்ச்சுனர் கண்

நிறகேவ

ாி வா ம் ஆபரணங்கைளக் கழற்றிெகாள்வா ம்,

மணிெந ந்ேத ம் மதகளி ம், வயப் ரவி ம், ைகெகாள்வா ம், மகா நிதி ம்,
சூைறெகாள்வா மாக நின்றெபா

,

*இ ம்பைன ம் ேபகைன ேமற்றி யி ங்கானில்
க ம்ேபாாில் ற் வைரக் காய்ந்தான்--அடங்கலைர
ெவன்றடர்த் நின்ற விற மன் ாிய ம்
குன்றியாதா

க்கங் குைறந் .

(49)

------------* இப்பாட் க் கற்பைன ைடய .
எ. . இ ம்பைன ம், ேபகைன ம், ெகான் சராசந்தைனப் பிள ெசய் ,
ச்சாதனைன மறக்களத்திற் ெகான் சுேராணித ம் ப கித் ேராபைத மி ந் தன்
மனக்க த்
மேசனன் வரப்பலன்க ம் குைறத் நின்றைம கண்
நாராயணன் பலமல்ல இவரால் ஒ பலன்க மி ந்ததில்ைல என் ேதவர்கள்
கண்

ெசால்லா நிற்ப,

இனி,
ேதவர்க

மார்ச்சுனர் சத்தி குன்றினெபா ேத அக டத் தாற்கும் அழிவன்ேறா என்
ம் திைகத் இ க்கு மளவில் அர்ச்சுனன் சிறி தாங்க ற்றா க்கு யா

நிகழ்ந்தேதா எனில்,
ϯகங்ைகமகன்

தலாங் கன்னைனேய

ள்ளிட்ட

27
அங்கவர்க ெளத்தைன றாயிரவர் -- பங்கப்
படமைலந்த பார்த்தன் பகழிெதா த் ெதய்ய
உடலகவா வாங்கண் ெதா

.

(50)

------ϯ கற்பைனப்பாடல்
எ. . அக்கினி ேதவன் ஆங்கறிவிப்பக் காண்டாவனந் தீெய ப்பி மகாேதவ டன்
த்தம் ெசய் மகாபாரதப் ேபாாில் டணன் கன்னன் மற்
ள்ள எத்தைனேயா
ஆயிரமிராசர்கைளக் ெகான்
மி பாரந்தீர்த் தர்ம த்திர க்கு இராச்சியங்
ெகா த்த ேதாள்கள் வ குைறந் அர்ச்சுன க்குக் காண்டீபம் வாங்கெவாண்ணா
தாயிற்
இவ்வைகேய பட்டார் பட ம், பி பட்டார் பி பட ம், ேபாய் அத்தின ரம்
குந்தார் மார்ச்சுனர் என்றவா .
இவ்வைக ெசன்ற இ வைர ம் கண்

தன்ம த்திரன் யா

ெசான்னான்,

மணிவண்ணற்குத் தீங்குளேவா மன்னர் காள்
நீங்கள் தி
கத்தில் வா யவா--ெசப்பார்ெகால்
வராபதி வாக்ைகச் ெசால்லா மக்குக்
கவரான ெதல்லாங் காிந் .

(51)

என்றிவ்வைக தன்ம த்திரன் ேகட்ப ம் மிைலச்சித்ெததிர் கம் ேநாக்கா
மார்ச்சுனர் குந்தப ெசால்ல அ நிற்ப அர்ச்சுனன் நமஸ்காரஞ் ெசய்
தன்ம த்திரைன வணங்கி யா

ெசய்தாேனா எனில்,

தங்ேகான் மணியிற் றனஞ்ெசய ம் ம ம் ேபாய்ப்
ெபாங்கா ரணியம் குந்ததற்பின்-ெசங்கண்மால்
ெசன்
ரஞ்ேசாதி ேசந்தன ம் சீர்ேசாதி
ஒன்றின ஞ் ெசான்னா

வந் .

(52)

அன்றி ம்
வண் வைர ைழ எ ந்த
ம் நன்ெனறியில்
விண்டவர்கள் சூைறமிகுத் தா ன ம்-பண்ெடதிர்ந்
மாற்றானார் சார வளர்வாகு குன்றின ம்
ேவறாகச் ெசான்னான் விாிந் .

(53)

28
எ. . தன்ம த்திரன்
வந்தெதல்லாம் நீர் கூ மின், அன்னிய ண்டாகின்ற
தீர்ப்பன குந்த வண்ணெமல்லாம் உைரப்பீரா ெமன்னப்
பின் ம் ெசால்வான் தன்ம த்திரன்
-------41, .42 இந்த இரண்

ஏ மில்ைல.

மன்னர் *க கி வந்
க் ெகன்ன
வன்னமணி ஓைச எ த்தீர் - உன்னிய
கட் ைரமின் என் ைரத்தான் கார்வயல்சூழ் நன்னாடன்
$எட் ைண ங் குன்றா ெத த் .

(54)

------------* க கிவந் , பாடேபதம், $ எட்டைண ம் -- பாடேபதம்
எ. . பிராமணர்காள் உங்க ைடய அபிதாயம் ேகட் க் குவலாகப்
பயந்ேதனாகின்ேறன். உங்கள் நியாயாம் உைரப்பீரா ெமனனத் தன்ம த்திரைன
ேநாக்கிப் பிராமணர் ெசல் வார்
இந்த மைறேயான் எனக்ேகா ரகம் விற்றான்
அந்த வகத்திலைட ேமா தியம் -எந்தன்
ெப மாேன யான் ெப தல் ேபசுங்கால் ேவண்ேடன்
அ மைறேயா ராக மி .

(55)

இந்த பிராமணன் எனக்குச் சிறி
மி விற்றன். அந்த நிலத்ைத யா ம் உ விப்ப
அந்தப மியில் சிறி திரவியம் கிடந்த . இந்தத் திரவியத்ைத நீ ெகாள்ெளன்
ெகா ப்பக், ெகாள்ேளன் என்கின்றான் பிராேன என்ன, அவ

க்குப்

மி ெகா த்த

பிராமணைன ேநாக்கித் திரவியம் வாங்கிக் ெகாள்ேளாெமன்ப , தக்கதன்ெறன்
தன்ம த்திரன் ேகட்ப மி ெகா க்கும் பிராம்மணன் ெசால் வான்.
என்னா லறியப் படாத வி நிதியம்
மனனாஎனக் கதனால் வாழ்ெவாழிந்ேதன் - ன்னாள்
விைலெகா த்த நாேள ெகா த்ேதன்பின் ெகாள்ைக
ைலமகட்கு(ம்) ஆகாப் ெபா ள்.
என்ப . பிராேன யான்
அவனேத என் ம், எனக்க

(56)

மி ெகா த்தவனேற அப் மியில் கிடந்த திவிய ம்
ெபா ளாவ

யானறிந்ததாகில அன்ேற என் ம்

29
தானறியாத ெபா ள ெகாள்ளலாகாெதன் ம்,
பின் ம் யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்

மி ெகா த்த பிராமணன் ெசால்லப்

பண் ன் வழி ள்ளார் ைவத்த பழம்ெபா ைளக்
ெகாண்
வ தல்லா கூ வெதன் - எண் ைச ம்
ஏய்ந்த கழ்மைறேயா ாீண்டீன் ெகாள்கெவன்றான
ஆய்ந்த

ரசுயர்த்ேதா னாங்கு,

(57)

எ. . உன் ைடய தாக்கள் ைவத்த ெபா ள் நினதன்ேறா
ெகாளளாெயன்ன எனக்கு ஆகாெதன் பிராமணன்
ம த்திட ம் இதற்குச் ெசய்வேத மறியாத பட்டாகைள
அைழத் க் ேகட்பப் படடாகள் யா ெசான்னார்.
மஞ்சா ேசாைலசூழ் நாடா மன்னவேன
அஞசா நாளி லறியலாம் - வஞ்ச
மைறயவர்கள் தங்கள் வழக்கிதைனக் ேகட்க
இைறயவேன என்றா ாிைசந் .
எ. . இவர்கள் வழக்குச் ெசால மளவில் அஞசா நாைளக்கு *அவதி
ேவ ெமன் அப்பிராமணர் இ வைர ம் ேவ ெகாண் ேபாய்க்
ேகட் க்ெகாள் ங்கள். உங்கள் வழக்கு ட த் ச் ெசால் கிேறாெமன்
வி மளவில் யா நிகழ்ந்தேதா எனில்

(58)

ெசால்

ைகயால் நடந் தைலகீழாய்க் கால்ேமலாய்
ெபாய்யால் மிைடந்த கழ்சூ - ைவயம்
வ கவிந் தக்ேகார் வழக்கழிய வந்
க

குந்தான் காசினியிற் காய்ந் .

(59)

எ. . அப்ெபா
வழக்காளறகுப் பட்டாகள் விதித்த நாள் வந்
த ல் க ய
வழக்காளறகு னேவ அத்தின ரம க்குக் கா ரண் ேமலாகித் தைலகிழாய்க்
ைகயால் நடந்
கா நிற்க நீதி அழிந் ெநறி குன்றிப்ேபாய் பாய்ந்ததாகக க
வ .
அப்ெபா

,

வழக்ைகப் பிணங்கித் தவவ ைமயாற் பற்றி
சழேகா த் தக்ேகார்க ளிடத்தம்ைம உழக்கின்ேற
உள்ளாற்றித் தீைத யி ந் ந ந் திட்டேத
கள்ளத்தால் வந்த க .

(60)

30

எ. . க
குந்த காரணத்தினால் தன்மதானங்க
சு ங்கிப்ேபாய்க் க வ கிறெறன்றவா
அப்ெபா

ம் இன்றி, ஆதித்தியகிரணங்க

ம்

,

ெபா ள்சுமந்த அந்தப் ெபா ெளனேத என்றா
ன ளஞ்சி நீங்கிய பின்னிற் - ெபா
மஞ்சினான்ெகாள் ெளன்றா நன்னிதிய ெமல்லாம்
உன்னேத என்றா னிைசந் .

(61)

எ. . அந்தததிவசம் ேபாயின, பிறைறஞான்
ெபா ள் என்னேத என்றான்.

ெபா ள்ெகாள் என்ற பிராமண

----------47 வ

ஏ

இல்ைல. *ஈற்ற

இல்ைல.

ாி ெகா த்த பிராமண ம் ெபா ள என்னேத என்றான். இப்ப இவர்கள்
யக்கியம் ேகட் த் தன்மன பயப்பட் ச் சகாேதவைன ேநாக்கி யா ெசான்னான்.
வ ய ெகா க்கி ம்ெபான் வாங்கா மைறேயான்
நிைலயழிந்தான் நீணிலத்தின் மீேத--- க
குந்த
†காரணத்தாற் கண்டீேரா ெவன் ைரத் க்
காட் ,
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-----†இவ்வ

மி திக் குைற

இவ்வண்ணேம ஆயிற்ெறன் யாமினி இராச்சியத் க்கு இராசாெவனறி ப்ப
தன்மெமானறல்லெவன்
வாசுேதவைனச் சிந்தித் யா ெசான்னான்
உதிட் ரன,
மாலவ ந் தன்ேசாதி காட் னான் வா லகில்
கால ம் ேபாய்வந் க
குந்தான் -- ேகாலமலர்
ம(1ண்

)ேளார் தாெமாழிய மாவிந்தம் ேபாமவ

ெகண்

ேமா ெவன்றா ென த் .

----------

க
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ம்

31
1, மன ேளார் -

.பாடம் 2. பனி-

.பாடம்

எ. . தம்பிமாைர ேநாக்கித் தன்ம த்திரன் ெசால்

வான்

வாசுேதவன

ைவகுண்டதேத எ ந்த ளினான், நமக்கினி தைலக்கணில்ைல க
குந்த நாம்
ஐவ ம் ேராபைத ம் அத்தின ரம்விட் மாவிந்தம் ேபாேவெனன் . ஓ ப்பா
பண்ணினப அபிமன் வின் குமாரன பாீக்ஷித ைவேநாக்கி யா ெசான்னான
த ம த்திரன்.
(2ப )
ம் வந் பணிேகட்பப் பார்ேமல்
சூ
னசூழ ஞாலத் -- தி
ரசு
நின்றியம்ப நீராசு நீகாக்க ெவன் ைரத்தான்
ெவன்றி (3 ரசு) யர்த்த ேவந் .
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---------3. ேசர்க்கப்ெபற்ற ,
என்ப , காணி பாலர் பணிேகட்பத் தமனியக் குைடேமல் நிழற்ற என்ைனப்ேபால்
இராச்சியம் ெசய்தி ப்பாயா ெகன் தன்ம த்திரன் பணிப்ப பாீக்ஷித் யா
விண்ணப்பம் ெசய்தான்.
க டனவன் காக்குங் கட லகம் காப்ப
தி
ரா விய ேவா ெவன்ேன--அ ணன்
†[அராவிற்] றன்மீ ல
தீத்தநீண்

ம் விகெளண் ைசேய

யாச் ெசால்.
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-----* இவ்வ யி ந்தவாேற எ தப்ெபற்ற

† அராவிற்ேசர்க்ைக.

எ. . க டன் காக்கின்ற வி எல்லாம் ஓ யிராவி ந் காக்கெவன்ேறா ெப மான்
எ ந்த ளியி ந் காத்த விராசசியத்ைத என்னால் இரட்சிக்கப்ேபாேமாெவன்
பாீட்சித் விண்ணப்பஞ் ெசய்யத் தன்ம த்திரன் அ ளிச்ெசய்தான்
வாள்விசயன் ேசர்க்கு ம ேளயிம் மாநிலத்தா
னாளறியா ாில்ைல பார் -- ஒளிேசர்
மற்ெறாப்பா நில
ங்கா வலனா
வாளாநீ ெயன்றா னாக.
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எ. . மியான உாியார் பிறாில்ைல, நீ அ ச்சுனன் மகன் அபிமன்
த்திரனாைகயால் இராச்சியத்திைன நீ ரட்சிக்க ேவண் மாதலால் மணமடந்ைத

32
வ ந்திடாம ம் நம் ைடய அதிட்டானம் குைலயாம ம் நீ ட்டைரச் சங்காித் ச்
ெசங்ேகால் ெச த்ெதன் த ம த்திரன் அ ளிச் ெசய்ய யா விண்ணப்பம்
ெசய்தான் பாீட்சித்
நரகுலமீ தனில் நல்லமிர்த மாகு
மிரதி பயவா வி ந் ம்-- ரப்
பைடேவந்தர் தம்ைமஎல்லாம் பாாிைடக்ெகான்றாண்ட
ெகாைடேவந்தன்

மைனேய கூ .
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எ, . மேசன க்கு இராச்சியங் ெகாடாயாகில்
வாசுேதவ க்குச் சாதகனாகிய
அர்ச்சுனற்கு இராச்சியம் ெகா ப்பெதன் பின் ம் ெசால் வான் பாீட்சித் .
வானவர்தம் ேகா க்காய் மாவ தான் ேத ரத்
தானவைரக் ெகான்ற தனிச்சிைலேயான்--என
வி ளிற் ெறாட மியல்வைரசூழ் நாடா
ெப மகற்ேக நல்காயிப் ேப .
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எ, . இந்த ராச்சியத்திைன அர்ச்சுனற்ேக ெகாடாயாகில் அதிபராக்கிரமராகிய நகுல
சகாேதவற்குக் ெகா த்த ள் வாயாெகன் மற்றவைன ேநாக்கி யாத ளிச் ெசய்தான்
தன்ம த்திரன்
மாயன் பணித்தைமயால் வாள்விசயன் தன்சி வன்
ேச ந் தனக்காக்கித் திண் விைய--நீேய
சூட் ைவத்
ரசுயர்த்ேதாய் நீங்கள்
அ கூட்ட நம்ம ேக யாம்.
ெசால்லக் ேகட் க் குந்திேதவி யா

(69)
ெசான்னாள்.

அர யர்த்ேதான் வஞ்சைனக ளன் பல நீங்கள்
வைரயைனத் மவனகான(ம்) நண்ணிப்-பர கின்ற
பாரதப்ேபார் ெவன் கடற் பார்காக்க ெவய்திைனேய
ேந னக் கின்றார்ெசால் நீ.
அன்றி ம்,
ேவந்தர் திைறெகாணர ெவண்சாமைர இரட்டச்
சாந்தணி ம் ெமன் ைலயார் தற்சூழத்-- தீந்திக ம்
மன்னவர்ைக கூப்ப மணியாசனத் தி ந்தான்

(70)

33
என்ன

யா(ர்) ேவண்டீ ாி .

(71)

-----------51, 52, 53 & 54 இந்நான்கு ஏ

ம் இல்ைல.

அன்றி ம்,
ெசம்ெபான மணிமகுடஞ் சூ யேகா ேவந்தர்
அம்ெபா(ன்) னகரத ட் குந் --தம்பியர்கள்
ெசன் திைற ெகாணரச் ெசங்ேகால் ெச த்தாேத
குன்றிைடநீ ேயகுவேதா கூ .
எனறிவ்வைக ெசால் க் குந்திேதவி தவிப்பத தன்ம த்திரன் யா

72
ெசான்னான்.

மன் ங் கு நாடன் மாைதமன மகிழ் ற்
ெறன்ைனப் பயந்ெத க்க ெவன்றிைறஞ்சி-- ன்னம்
கடற் வைர நன்னாடன் கட் ைரத்த ெதல்லாம்
எ த் ைரத்தா னாங்ேக இைசந் .
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எ. . மாதாேவ நான மகாவிந்தம் ேபாகின்ற
வாசுேதவன் பணியாத ன்
நீக்கப்ெபறாெதன் விண்ணப்பஞ் ெசய்யக் குந்திேதவி யாத ளிச் ெசய்தாள்.
மாதவன்றன் ெசால்ைல வ வாத வண்ணத்தால்
மாதவேமற் ெகாண் நீ மன்னவேன--ேபாதிேயா
எங்ேகாேவ உன்ைன இைற ம் பிாிந்திேரன்
ெவங்கானம் வ வன் விைரந் .
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எ. . மாதவன பணித்த ளினன் வ வாமல் ேபாகா நின்றாேல யான் உன்ைன
இ ங்கானம ேபாக்கி இைமப்ெபா
ம் தாிேயன் யா ம் வ வன் எனேகட் யா
விண்ணப்பஞ் ெசய்தான் தன்ம த்திரன்
ெசந்தாமைர ய கள் ேசந் பல பா ைறப்ப
ெவந்தாிங் கானகத்( ) ஏகுவதில்--ைபந்தார்
வாள்விசயன் ேசய்க்கு வ மகைனக் ெகாண்டாைச
ஆ

நீ ெரன்றா னவன்.
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எ. . எம்ெப மாட் ேதவாீர்க்கு மகாவிந்தம் ேபாவதாி . அபிமன் வின் த்திரன்
பாீட்சித் இராச்சியம் பண் வித் க்ெகாண் ங்ேக எ ந்த ளி இ க்கேவண் வன்

34
சீர்பாதங்கள் கானிைட நடக்கவல்லேதாெவன் தன்ம த்திரன் விண்ணப்பஞ்
ெசய்யக்ேகட் க் குந்திேதவி யா ெசால் யா ெசய்தாள்.
* ைமந்தாிவர் ெசால்லாற்றார் ................
*(ேவந்த)ாிவர் ெசால்லாற்றார்....சிந்ைத---(த மாறிேய)
இ தைலக்ெகாள்ளிமின் ெவள்ெள ம்ேப ஒத்ேதன்
ஒ தைலக்கு மாற்றா

ழன் .

76

எ. . மகாவிந்தம் ேபாகேவண்டாெமன்ேபனாகில் தி மால் வசமைழத்ேதனாேவன்.
அப்ேபா என்ைன ம் ேபாக ேவண்டாெவன்றாள்.
பிள்ைளகைளப் பிாிந்ெதா மாற்றி†.....ெபா தி க்கலால் ஆற்ேறெனன்
தன்சிந்ைத ஆகுலஞ்ெசய் கண்ணீர் ெசாாிந் நின் யா ெசான்னாள் குந்திேதவி-தன்மைனத் தான்பார்த் நாராயணன் வசனந்
தன்வசேம தானாகச் சார்ந்ெதா கி--என்மகேன
உன்வசனங் குன்றாமல் உம்பியேரா ேடகின்றான்
தன்வசனங் குன்றான் தளர்ந் .
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எ. . கிேரதா கத்தின்கண் சக்கரவர்த்தி தன் மகைன கா ைறயப்ேபாக்கித் தான்
மாண்ெபய்தினான். அவைனப் ேபால யா
ங்கள் திண்ேடாள்க ம் ெசம் கங்க ம்
உங்கள்சத்திய வாக்கியங்க ம் உங்கள் ைதர்யங்க ம் காணாேத யா
யி
ரழிகின்ேறன்.
------------* இவ்வ க ாின் கைடச்சீாில்ைல.
† இங்குள்ள எ த் க்கள் விடப்ெபற்றி க்கின்றன.
நீ ந் தம்பிமா ம் மகாவிந்தத்ேத நாராயணன் தி வ ள் பிைழயாேத தி வ
ேசா்மின் என் குந்திேதவி அ ளிச் ெசய்யத் தன்ம த்திரன் யா ெசான்னான்.
பதிையப் ெபாற்ெகா யா டன்ைன டன்ப த்தி
மாமதிக டனைனயவ் வாய் ைறேய-- பதிையக்
ெகாண் நீ ாிந்தச் சு பத்ைதக் காத்த ள்பின்
எண் ைச

ெமன்றா ென த் .

இவ்வைக மாதா க்கு விண்ணப்பஞ் ெசய்
யா ெசய்தான் தன்ம த்திரன்.

78.
அவர் பாத ற வணங்கிப் பின்ைன

35
வலய மாண்
ைனயிைழயார் தற்சூழக்
காவ(ல)ன்றன் ேனா
ந்த காந்தாாி--ேசவ கள்
ெசந்தாமைரக் கரத்தாற் ெசன் த மன்பணிய
வந்தா னவள்பால் மகிழ்ந் .
எ. . காந்தாாி ேகாயில் ேநாக்கிப் ேபாய் ஐவ ஞ் ெசன்
யா ெசால் வாழ்த்தினாள் காந்தாாி.

79
பாத ற வணங்கிநிற்ப,

ஏறாகி எவ் லகு மாண்டாங் ெகதிரன்றி
மாறாத ெவன்றி மகர்மக --......ன்றின்றி
ம்பிய ம் நீ
ய்ந் ழி வாழ்ெகன்றா(ள்)
அம்பிைகேசர் காந்தாாி ஆங்கு.

80.

எ. . உனக்ெகதிர் யாவ மின்றி உன்தம்பிமார் ைடசூழ பாராட் றத்
இராசாக்கள் பணிேகட்பத் தி மடந்ைத என் ம் பிாியாேம இ ந் இராச்சியபாரம்
பண்ணி இனி ஊழி வாழ்மின் என் வாழ்த்திப்பின் ம் விசாாித் யா ெசான்னாள்
காந்தாாி.
தி
கங்கள் வா நின் திண்ேடா ஞ் ெசல்வம்
ெப ெகாளி ம் ேப தெலான்றிக் -- கு குலத் க்
ேகாமாேன வந்தவா கூெறன்றா டன்சிந்ைத
ேவமா

ன்னம் விைரந் .
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எ. . நின் தி
கம் வா னவா ம்
வாசுேதவன் நிலைம ம், எனக்கறியச்
ெசால் வாயாெகன்ன யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்
ேகாத்திரைரக் ெகான்ற ெகா விைனகள் தான்தீர
யாத்திைர தானாமா ெமவ்வா ம் - மாத்திைரயில்
வந்ேதன ேயன் வரலா ணர்த்தி இன் ன்
ெசந்தாமைர அ க்ேக ேசர்ந் .
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எ. . கு க்கைள ம் என் மித்
பாந்தவத்தாைர ம் பிராதாக்கைள ம் ெகா[ன் ]
பிரமகத்தி ேதாஷந்தீர எனக்கு தீர்த்த யாத்திைரக்கு விைட த வாயாெகன்
அ வணங்க யா ெசான்னாள் காந்தாாி
... .....ழிக ெளல்லாமிகுத் தி ...................ம்
மாறெவா தன்ைம மைமயாேதா -- ேவ னக்குத்
தீங்காவ [ண்டா தி ேமனி]யிற் றளர்ந்

36
ேபாங்கா ரணேமதிப் ேபா .
உன்ேம
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ண்டாகிய பழியைனத் [ம், ெசய்யத் தன்ம]ங்களி

வாக்கியத்தி

ம், பலம் ெசய்வற்ேறா ெவன மக்கள்

ம், நின் சத்திய

ற் வைர ம், ேமன்[ைம] மி[குந்த

தவத்] தாைர ம், இழந் , நீ ம் நின் தம்பிமா ம் சுகேம இ ந் இராச்சியத்திைன
இரட்சித் ப் ேபா [கண் ] உங்கள் ெசம் கேம அைம ெமன் யான்
மாண்டகாலத் ம், உன் தம்பி மாதா பிதா( க்கு நடத

) ராகத் தம் ேபாேல எனக்கு

நன்ைம ெசய்ய, நீ உண்ெடன்
யெராழிந் நின் க [ம் நின தம்பி]மார் மார்ச்சுனர்,
நகுல சகாேதவர் கங்களி ம் விழித்தி ந்ேதன் இனி நின் தம்பிமா ம்
(தீர்த்த)யாத்திைர ேபாகில் எனக்குண்டாகக் கிடக்க அற்ப சீவ ம் இன்ேற
ஒழிந்தன்ேறா என் பின் ம் யா ெசன்னாள காந்தாாி.
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ஏ

ன்பாதி இல்ைல.

எ. . சன்மாந்திரத்திேல தன்மஞ் ெசய்தார்க்குத் தன்மேம ைக ெகா க்கும். ஆதலால்
இ
ர்வவிதி கண்டாய என் பின் ம் யா ெசான்னாள் காந்தாாி.
குந்தி மாதவ ங் கூறியெகான்[ெசால்] மாறாேத
எந்ைதநீ மாவிந்தம் ஏகுதிேயா--கந்தமலர்ப்
ந்தாராய் ேபாகுதிேயா ெவன்னாப் லம்பினாள்
காந்தாரன் பாைவ கலந் .
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எ. .
வாசுேதவர் பணி ம் குந்தாேதவி பணி மாறாேத ேபாகின்றாய்.
அ விைனெயன் ெசால்ைலத் தவறியனேறா என் தன ெசம்மலர்க்கண்ண வி ேசாரத்
தன்ம த்திர க்கு விைட ெகா த்தாள் காந்தாாி.
அப்ெபா

தம்பிமா ந் தா

சபாமண்டபததி ந்

ம் மாதாைவ நமஸ்காித்

மீண் ம் வந்

மந்திாிகள், ேராகிதர், ேசனாபதிகள மற்

ள்ள

பைடத்தைலவர், மண்டபத் தைலவரா ள்ள சாமந்தர்கள் இவ்வைனவர்க்கும்
பாீட்சித் ைவக் காட் க் ெகா த் , உச்சிைய கந் ெகாண் 'கா' அத்தினா ாி
அரசு[காடத்தின்] ைறைம குன்றாேத நடத் தி என் ெசால் த் த விக் ெகாண்
ேபாக ற்றெபா
நகாிசனங்கள யா ெசய்தார்.
மன்னெர ந்த ள மாநகாிேயா ெரல்ேலா ம்
என்னதாய் வாழ்ேவா ெமனவிரங்கிப்-பின்ைன
அகேநாவ வாய்விட்டரற்றினார் தங்கள்

37
கேமாதி ைகச க்க

ன்.
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அன்றி ம்
மன்ன ெரழந்த ள மாநகரத் ெதாெரல்ெலா ம்
இன்னப ெசால்ேவா ெமன்னாேத--தன் யிைரக்
கூ
க்கக் காலன் ெகா ேபாவ ேத டன்ெகாண்
டாட

ற்றார் ைகதைலேம லாய்.
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அன்றி ம்,
அரசு றந் தாரணிய ைமவ ந்தா ேமக
அரவண்[ம்] வைரகடல் ேபாலாகி--அரவந்*
தைலசுமந் மண் ேளார் தாம்தா மிரங்கி
நிைலயழிந்தார் ெநஞ்சத் ள் [†நின்

கி] நின் .
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அன்றி ம்,
அமரேலாகத்தில் பண் ேதவர்கள் அ தங் கைடந் ஆ த்ெத ந்த
ஆரவாரமேபாலப் லமபா நின்ற அத்தின ரம் என்றவா . இவ்வைக நகாிசனம்
லம் த ம், நகாியில் மகாசனங்கள் ேசாபங்கண்
அ ளிச் ெசய்தான தன்ம த்திரன்

பாீட்சித் ைவ ேநாக்கி யா

கு க்கள் கு
தலாங் ேகாேவந்தர்க் ெகல்லா(ம்)
இ க்ைகயி கண்டாய் என் ம்--ெப க்கத்தாய்
கண்ணாேல மண் மி ங் காத த் காத்தளியாய்
மண்ணா

நீதி மகிழ்ந் .
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------------* கற்பைனப்பாட் .
† இச்சீர் இ ந்தவா

எ தப்ெபற்ற .

இவ்வைக பாீட்சித் க்கு அறி ணர்த்தி இராச்சியம் க காேம, மன்மடந்ைத
ல ந்தாேம இரட்சிக்கிறாயா? என் ெசால் ப் பின்ெசன்ற மகா சனங்கைள ம்,
மந்திாி, ேராகிதர் ேசனாபதி ெதாடக்கத்தார் மற்றைனவைர ம் ேநாக்கி யா
ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.

38
தங்கள் நிைனெலல்லாம் ெசால் அ ள்கின்ற
அங்கவைர எல்லா(ம்) அகமகிழ்ந் --நீங்கள்
ஏகும ேவண்டா எழில்நகாி எல்லா
ேபாகுமின்க ெளன்றார் ாிந் .
இவ்வைக நகாிசனங்க
[நா]
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க்கு விைடெகா த்

க்ெகாள்ளத் தன்ம த்திரன் ெசால்

பாீட்சித் ைவ அைணத் க்ெகாண்

வான் : மாசின்றி மச்ச, கூர்ம, வராக, நரசிங்க,

வாமன, 1 ராேமா, 2 ராமச்ச, 3 ராமச்சவிட்
வாய் அவதாரம் பண்ணி அ ளிய
மாதவ ைடய
ைவகுண்டமல்ல அறிவதில்ைல.
ைவகுண்டத் க்குச்ெசல்ல
ெநறிகாட்

ெமன ைரத்

ேநாக்கி வழிெகாண்

அவர்க

ம், எங்களால் அறியப்பட்ட

ேபாமின் எனப், பாண்டவர்கள் யா

நீங்கள் வடக்கு

ெசய்தார்.

ெநய்தற் றட ம் ெந வயல்சூழ் நன்னா
ெமய்தற்காி ெதன்ன ெமய்தினார்--ெகாய்தமலர்
மாக்கங்ைக சூ ம் வளநா[ட்]ட ன்றன்ன ளால்
ேகாக்கங்ைக தானிழந்த குன் .
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எ. . அனாதிகாலம் தவம் பண்ணி அசுவேமதம் பண்ணி ம் விப்பிரதானம்
பண்ணி ம் எய்தற்காிய வைர இடங்க
வி
களால்

ம், நீந்தற்காிய மா யா ம் கடந்

சத்த

-------------64-வ

ஏ

இல்ைல.

1. பரசுராமன். 2. தசரதராமன். 3. பலராமன்.

மதிக்கப்பட்ட திாிசூலபர்வதம் சார்ந்தாராகக் க
பகவா ம் யா ெசய்தான்.

வ . அப்ெபா

ஆதித்திய

எழ்ெபாழி ேமழ்பக ேமழ்பாித் ேதேராட் ச்
சூழவ ஞ் சூாிய ேமா த்-- தாழ்கட ள்
காாி ைளக் காட் க் க
டேன ேபாய் ழ்ந்தான்.
கூாி ைள ேமற்ேபார்த் க்ெகாண் .
எ. . ஆதித்த

ம் அத்தமன பர்வதஞ் சார்ந்தான். பாண்டவ ந்

திாிசூல ப வதஞ்சா மளவில் ஆதித்த
நல்
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ள் யாமத் ச் சந்திர

ம் நல்

ேராபைத ம்

ள்படாமல் ேபார்ப்ப, இந்த

ம் வந் ேதான்ற, ஐவ ம் ஒ

பளிங்குப்பாைறயில்

39
இ ந்தெபா
நித்திைரவராமல் ஒ வைர ஒ வர் கேநாக்கித் தங்கள் இராச்சியம்
பல ெசால் வ ேகட் த் தன்ம த்திரன் மேசனைன ேநாக்கி யா ெசான்னான்.
* நன்றிய பயக்கு ஞாலம தன்ைன
இன்றிவந்ேத நீர்வளன் யர ெமய்தாேத-- நன்றறியாப்
பாலகைனப் பாராள ைவத்ேதாம் பணித்தாங்ேக
(காலமைத உணர்ந்ேததான்)
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மேசனேன ேபாய் இராச்சியத்திைன இரட்சிப்பாயாெகன்ன யா ெசான்னான்
மேசனன்.
† எம்ெப மா ேனகு மிடேம எனக்காக
வம்பவி ம் காேன வளநா -- எம்ெப மான்
உம்பியர்க ேளாேடகீர்.
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-----------67-வ
* ஈற்ற

ஏ

இல்ைல.

ேசர்க்ைக. † 3-வ

அ

குைற. 4-வ

இவர்க ம் இப்பாிேச விண்ணப்பஞ் ெசய்யத்
ெசய்தான் தன்ம த்திரன்

அ

இல்ைல.

ேராபைதைய ேநாக்கியா

பாைலநில ம் படர்கா ம் பாைறக ம்
ேச க மா ந் திாியாேத --ஞாலத் த்
ேதக்கு திச் ேசயைலக்கும் சீர்ெகா
ம் நன்னாட் (ல்)
மாக்குந்திபா

ப்பாய் வாழ்ந் .
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என்ப இன்ன ம் பல தீர்த்தங்க ம் ஆடக்கடேவாம் எங்க டேன இந்த
அ ங்கானக ங் குன் க ம் மால் யா ங் கடந் உழலேவண்டா நீேபாய்
அத்தின ரம் குந் குந்தாேதவி டேன சுகித்தி ப்பாய் ஆங்ெகன்ன யா
ெசான்னாள

ேராபைத,

ெகால்ைலவாகு ெகாழித் தன்ைன ெசாற்ேகட் ச்
ெசல்வஞ் சிறிதாய்ச் சிறந்தா ம்-- ெசால் ங்காற்
றன்கணவன் ேசாேற தனக்க த மாதலால்
ன்கண்ைம எய் வேரா ேபாய்.
என்

இவ்வைக ெசால் ப் பின்

95
ம் யா

ெசான்னாள்

ேராபைத,

அ ளிச்

40
எ. .
ஐ
ஞ் ேச ம ஞ்சுரேம யன்னகாி
ஐ
ம் ெசான்னேத யாெமனக்கு- ைவயகத்ேதா
ேரசும்ப ேயா வி ப்ேப னி நிலத்தார்
ேபசும்ப

இ ப்ேபன் பின்.
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----------[என்ைன] ேசர்க்ைக.
எ. . ஐ

ம் க்க

நகாிேய எனக்கு நகாி, ஐ

ம் க்க சுவர்க்கேம எனக்குச்

சுவர்க்கம், ஐ
ம் க்க கானகேம எனக்குக் கானகம், என் பின் ம் க
குந்த
காலத் நீங்கள் இராச்சியந் றந் மகாவிந்தம ேபாக யான் கன்ம மிேபாேகன்
என்
ேராபைத ெசால் ப் பின் ம் யா ெசய்தாள்.
ெவள்ைளநிறச் சங்கார்ப்ப ெவண்டா மைரகண்ேமல்
ள்ளிவரால் பா ந் ைறயன்ன -- ள்ளி ந்ேத
மாங்கனிகள் கீ ம் வளநாெடாழிந்ைதவர்
ேபாங்கான ெலன்கா

ம் ேகார் .
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நீங்கள் ஐ
ம் *ஒட்டச்சூதா உைறந்த கானகத்திேல பன்னீராண் கரந் ைறந்
ஓராண் ங் கூ அ பவித்ேதன். சுவாக்கபதிகளாக நீங்கள் அழகிய இராச்சியங்கைள
விட் ப்ேபாைகயால் என்ைனக் கன்மேலாகத்திேல ேபாயி க்கப் பணிப்ப ,
தன்மேமா என்
ேராபைத ெசால் நிற்ப
விண்ணப்பஞ் ெசய்தார்.

மார்ச்சுனர் நகுல சகாேதவர் யா

எம்ெப மான் எங்கட் கிைசந்த
ங் குற்ேறவல் ஏவியவர் ெசய்தால் இன்
எம்ெப மான் இராச்சியம் பண் கிற .
நாம மகாவிந்தம் ேபாமளவி ங்கு குற்ேறேவல் ெசய்ய அ ேயாங்கள் ேவண்டாேத.
வாெவன் விண்ணப்பஞ் ெசய் மளவில் ஆதித்தன் யா ெசய்தான்.
--------* ஓட்டம் -- பந்தயப்ெபா ள்
சூாியஉதய வ ணைன
ேமற்கட ற் றான்குளிக்க ெவய்ேயான் விைரந் ேபாய்
கார்க்கட ன் கீழ்பாற் கதிர்விட்டான்-- க்கமல(ம்)

41
வண் ைரப்ப மாமலர்கள் வாய்திறப்ப மண்
ெமண் ைச

ல

நீங்கிற் றி ள்.

(98)

இவ்வைக ஆதித்திய பகவான் உதயஞ் ெசய்யப் பாண்டவ ந் ேராபைத ம்
பர்வதங்களில் உள்ள தீர்த்தங்கைள யா ப் பின் ம் யா ெசய்தார்.
சங்கரன் றன்சைடயினின் ம்ேபாய்த் தாழக்
கங்ைகவழிந் திழிந்தவாாி ம க்கண் -- ெபாங்கு
ன ைடேய யா ப் ெபா ப்பிைடேய ேபாயினார்
கனவைர ேயார்க்க கண்டாங்கு.
இவ்வைக ேதேவந்திர

(99)

ைடய கங்ைகம க் கண்

தீர்த்தமா

ைகலாச

வாசிைய* நமஸ்காித் ,
" கவன்பாற் ெசன்ற பணிந் தாற்றாம லாங்கு"
எ. . பாண்டவ ந் ேராபைத ம் பர்வதத்தின் பக்கத்தில் அாிய தாபத் டேன
ஆற்றா வந் கணபதிேகாயில் கண் தம்பிமாைர ேநாக்கி யா [ெசான்னான்]
தன்ம த்திரன்
ெதய்வமிதைன நாம் சிந்தித் க் ைகெதா
ஐய மறவழிகண் டாற்றலா--ெமய்ேய
.....மலான்பாேல தாம்பணிந்தால்
ஓங்குெநறி காணலா ெமன் .

(100)

----------71, 72 ஏ கள் இல்ைல.
எ. .விக்கிேனசுரன் நம்ைம எல்லாமவைனத் ேதாத்திரஞ் ெசய் வணங்கினால்
நமக்கு ெநறிகண் இைளப்பாறிப் ேபாகலாெமன் மவைன ஐவ ம் ெசன் யா
ெசால் த் தித்தாேராெவனில்
சீரா ந் தி மடந்ைத
...........................................................
சைடயாற்கு ேநாிைழயா [வந்தளித்தகாி]
கணபதிேய உனக்கபயம்.

கவா
(101)
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அன்றி ம்
வஞ்ச ைலப் ேபயி யி ண் ம திடந்
நஞ்சரவத் தாழ்கட ற் றான் யின் ம்-- நஞ்சரவ
னடம் பயின் நந்தன்மைன வளர்ந் ங்
கஞ்சைனக் [காய்ந்த] பதிேய உனக்கப யம்.

(102)

அன்றி ம்
மறப்பதன்றிஎப்ெபா
ம
ம்ைப பலெகாண்ட
சிறப் க்கள் சிந்தைனயாற் ெசய்ேவாைமப் பிைற ம்ைப
அரவிெனா ெப ம் ன ஞ் சைடக்கணிேவான்
தி மகேனகணபதிேய உனக்கபயம்.

(103)

அன்றி ம்
ஆரமிக ெவ த்தைணத்

அன்ைனெயன் ம் ேபச்சி

[ேகார] ைலவாய் ைவத் ண்ட ெகா ங்குழவி தன்ம கா
பாெராழிந் பஞ்சவேரா பாஞ்சா ேயா ம்வந்ேதாம்
[ேத ெந]றி ஈெதன்னாக் கணபதிேய உனக்கபயம்.

(104)

என்றிவ்வைக பாண்டவர்கள் தி ெசய்ய மற்றவர் சுவாக்கத் தி ட் யனாய்
அவர்க க்கு ன்னின்ற ளி விக்கிேனசுரன் யா அ ளிச் ெசய்தான்.
கணவன் [ தைலவ ேம] கானகெமல் லாம்ேபாய்
எைனஅள ெமய்தநீர் ேவண்டா--மைனயவற்கு
இன் றற் றிண்சுவாமி யானவ் விடத்ேத
ன் ற் றிடர்தீர்ந் தி [நீர்சூழ்ந் ].

(105)

எ. . நீங்கள் ஆரணிய வாசிகளாய் மைலயி ம், கானி ம் உழலேவண்டாம் நாம்
ஐந் ேபர்க்கும் பரம சுவர்க்கமாகப் சிக்கத்தக்கதாகத் த ேவாம். நீர் எங்கும்
ேபாகாேத இனிதி ப்பீராமின் என் விக்கிேனசுரன் அ ளிச் ெசய்யத் தன்ம த்திரன்
யா விண்ணப்பம் ெசய்தான்.
க
குந்த காரணேம கார்வண்ணன் கழிந்தான்ேபா
யரசுைக விட்ேடாம் ேபாந்ேதாம்--வலக்ைகயர்
விந்தத் தடவைரைய யாங்கள் க
வரவ ள்வா யாக க

.

(106)
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எ, , வாபர க ெமாழிந் நீங்கிக் க
குந்தெதன்
வாசுேதவர் பார் றந்
ைவகுண்டத் எ ந்த ளினார். அ ேயாங்க ம்
நாராயணன் பணித்த ளின
வரம்பிைழயாேத மகாவிந்தம் ேபாகப் றப்பட்ேடாம்.
ேலாகத் ப் பஞ்சபாண்டவராகின்ேறாம் யாங்கள் க
குந்தவாேற எங்கள் அரசு
றந் இராச்சியம்விட் மகாவிந்தம் ேபாக விைட ெகாண் வந்ேதாம்.
நின் தி மைலயிேல அேனகந் திறக்கப்பட்

வழிகாணா

உழன்

திாிகின்ேறாம்,

எமக்கு இந்த வைரகடந் ேபாகப் பிரசாதித் த ள்வாயாெகன்ன, விக்கிேனசுர
அதிட்ட [த ட்ட]னாய் நீங்கள் வடக்கு ேநாக்கி இமமைல கடந்
ேபாமின் என் ெநறிகாட் ஆச்சாியமாயினான்.
அப்ெபா

பாண்டவ ந்

ேராபைத ம் யா

க்கு

ெசய்தார்

காி கவன் தன்ன ளாற் கார்வைரைய நீந்தி
அாியவன ெமல்லாம்விட் டங்ேகார்--ெபாியெதா
ேதயத்தின் மிக்க தி க்கைடயி ட் குந்தார்
காத்தி ந்தார் ெதய்வக் கைட.

(107)

எ. . இமயகிாி பர்வதத்ைதக் கடந் சுேராணிதெமன் ம் பர்வதத்தின் ேமேல
எ ந்த ளி இ ந்த அபிேஷக பாலன் ேகாயில்கண் ஐவ ஞ் ெசன்
திெசய்
வலமாக வந் அபிேஷகபால ம் பிரத்யக்ஷமாக உங்க க்கு ேவண் ம் வரம் என்
பக்க ல் வாங்கிக்ெகாள்

ம் என்னப் பாண்டவ ம், தம்பிராேன எங்க

க்கு

வரமாவ ,
நாராயணன்
பாதங்கைளக் காண்கிறேத கண்டாய். எங்க க்கு
வரெமன் ம் அபிேஷக பால ம் மிகப் பிாியனாய் "சுேராத்த கிாிபர்வதத்ைத"
அைடந் வழிகாட்ட அ க்கிரகம் ெசய்த ளினான்.
அப்ெபா
பஞ்சபாண்டவர்க ம் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாய் காலபர்வதத்ைதக்
கண் வானவர் உைற ம் ப வதமி கா ெமன் தன்ம த்திரன் கூற ம்
ப வதத்தின் மீேதறி அங்குள்ள தீர்த்தங்கைள ம் ஆ ப்ேபாகப் பின்ைனயா
கண்டார் பாண்டவர்கள்
எண்ணான்கு ேயாசைனயி னீளமக லத்தால்
எண்ணான்கு சூ மியல் ைடத்தாய் -- கண்ணினாற்
காண்பார் தமக்கினிதாய்க் காட்சியினாற் காட் ற்ேற
மண்பா

மாநகரந் தான்

(108)
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------78-வ

ஏ

இல்ைல.

எ. . காந்த வ ராசன் நகாி எண்ணான்கு ேயாசைன ைடத்தாகிய நீள ம்
அகல ம்,
…………. ……… த்,
ெதன்ெகா ேலாவிண்ணைடய.................................
அற்றனர்ெகா ெலண்ணாங் ெகா ெநா யின் வந்தார்
அற்றம

ெகாதிப்பா னாங்கு.

எ. . ேமகராசன் என்

ம் நகரத்

(109)
வாதராசன் பாண்டவ ம்

ேராபைத ம் கண்

இவர்கள் மியில் வா ம் மனிதர், ேதவர்கள் வா ம் ேகாநகரத் க்கு வந்தார்கள்.
இவர்கைள நாம் ெசன்றறிய ேவ ெமன் ம் க ெமன எதிேர வந் யா
ெசான்னான் ேமகநாதன்
பாண்டவ ஞ்ெசன்

பணிவைரயி னன்ெனறிகண்

டீண் ன்வ வா ெரதிர் 3விளங்கி- (1யாண் பல)
மந்திரங்க ெளாத்த மதியாேல வந்தைணந்தார்
2ெசங்கதி(ேரான்)

ன்னினத்ேத தான்.

இவ்வைக ேமகநாதன் ெசால்லத் தன்ம த்திரன் யா

(110)
ெசான்னான்.

5எஞ்சா ெததிர்4 விளங்கி எம்ைம வின திேயா
பஞ்சவேரா நாங்கள் பக ங்கால்- அஞ்சவ
நா ந்த அவனி ெயல்லாம்.

(111)

ெசய்யத்ெதாடங்க ேவ ெமன்ற அனாதிகால ன்னால் ேத த் திாிகின்ேறன்
த்தத் க்கு ஐ
ம் ஒ ப்ப
ரா ெமன் ேமகநாதன் பாீட்சித் க்குச் ெசால் வ
ேகட் யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
---------------80-வ

ஏ

இல்ைல. 1,2 ேசர்க்ைக. 3,4 விளங்கி--

லபாடம்

5. குைறப்பாட் .
அரசு றந் தாரணியம் ஐேவா ம்; ேபாந்தங்
ெகா வைர ங் ெகால்லா யர்விரதம்- ெபாி ைடேயாம்
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ேபணாைம யானீ பிறிெதான்

ெசால்

ங்

ேகாணாைம எங்கள் குணம்.

(112)

எ. . அரசு றந் இவ்வ
ெகாண் ேபாந்ேதாம் நாங்கள் ெகாண்ட விரதத்தால்
இப்ெபா
ெநறிகேளா ேபாம் எம்ைம எல்லா ம் ேசயின் உடன் பட்ேடாெமன்
தன்ம த்திரன்ெசால்
மேசனைன ேநாக்கி யா ெசான்னான் ேமகநாதன்.
த மந்தானிற்கத் த த்தாண்ட ைமமிக்க
கு பதிையக் கூர்வயிரத் தண்டால்-- தி கிெயா
ற் வைரக் ெகான்றாய் ெநா வைரயி ெலன்ேனா
ேபார்க்குறிமி ெனன்றான் கன் .
இவ்வைக ேமகநாதன் கூறக்ேகட்

(113)
மேசனன் யா

ெசான்னான்.

ேமகநாதன்ெசால்ல விடம்ேபால விறல் மன்
ஆகத் ப்பட்டாங் க ந்தா ன்- ேமகத்
தத்திங்கள் ெவண்குைடயான் தன்ன ளா ேனாக்க
† த்திங்க ளாகு

கம்.

(114)

எ. . ேமகநாதன் ெசால் ய ெசாற்ேகட் ெந ப்ெபழ விழித் ம் அங்குநின்ற ேதார்
வடவி க்ஷத்ைதப்பற்றி ேநாக்க தன்ம த்திரன் [* ரதி ட் யினால்] ேநாக்குத ம்
அப்ெபா
யா நிகழ்ந்ேதா எனில்
-----------*ேராஷகி ட் னால்

.பாடம் †

த்தினங்கள் - சுவ

பாம்ைபக்க டன் படஞ்(சு) க்கினாற்ேபாலக்
காம்பைணத் ேதாள் மன் தன்ைனத்--ேதம்ப
நயனத்தால் ேநாக்க ந ம்பாதம் பாத்
வயனத்தால் மாநிலத்தான் மற் .

(115)

எ. .
ைவகுந்தேதவன் மாநாகத்ைதப் படஞ்சு க் கினாற்ேபால மேசனன்
ேகாபாக்கினிையத் தன்ம த்திரன் நயனமாகிய ெசால்லால் தணிந்தான் என்றவா .
அப்ெபா

ேமகநாதைன ேநாக்கி

மேசனன் யா

கு க்கள் கு ப்பிறந்தார் ெகாண்ட விரதம்
ெந க்கி
ம் நின்ெனாப்பார் வந் -- ெச க்கி

ெசான்னான்.

ம்

(சீ) வெதான்றில்ைலயால் ேதர்ேவந்ேத எம்ெப மான்.
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கூ வேத எங்கள் குணம்.
எ. .யாேத யாயி

(116)

ம் எங்கள் வம்சத்தார் ெகாண்ட விரதம், நின்ேபாலார்வந்

[ெந க்கி
ம்] மீ ர்வதில்ைல. எம்ெப மான்; தன்ம த்திரன் பிரசாதமல்ல
மற்ெறான் ங்கடேவாம் அல்லெவன்
மேசனன் ெசால்லக்ேகட் அ ச்சுனைன
ேநாக்கி யா

ெசான்னான் ேமகநாதன்;.

விண்ணவற்காய்த் தானவைர ெவன்றடர்ந்த ேவல் விசயன்
ம(ண்ணக)த் மாபாரதம் ெபா தாய்--கண்ணகத்
ைமத் னேன மா மக்கு வந்ெதா கால் வரம ள
வித்தகத்ைத என்ேமல்வி .

(117)

எ. . ேதவராச க்கு மகனாகிய இரணிய ர வாசிகைனக் ெகான்றாய். நீ என் பழம்
பைகஞன் ஆதலால் நாராயண ர்த்தி நிற்ைகயால் நான் ெமய் ர மாட்டாதி ந்ேதன்.
நான் இன் உன்ைன ஏகாநதத் க் கண்ேடன். என்ேனா
த்தம் ெசய்திேயா என் ம்
த்தம் ெசய்யாயாகில் உன்ைனப் பி த் க் ெகான் வி ேவன் என் ம், ேமகநாதன்
கூறக்ேகட் அர்ச்சுனன் யா ெசான்னான்.
ேநர்ந்த சிைலயழியா நின்ைனப் ேபாலாகா
கூச்சைம ெசய்யார் கு குலத்தார்-வாயினாற்
ேபணித்த மன் ெபயர்த்ெதான் ற
ேமல்
காணத் தகுெமன் க த் .
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த்தம் ெசய்யாைமக்கு விேராதங் ெகாண்ேடன் ஆயி ம் உன்ெபா ட் த்
தன்ம த்திரன் பிரசாதம் ெபறில் நீ ெசால் கிற ேசவகம் அறிந் விட்ெடாழிந்ேதன்
என் . கூறிகைள, அவமதித் க் கூறிேனன் ஆதலால் என்ேனா நின் அமர் ெசய்ய
அஞ்சினார்கள். நீ ஆகி ம் நின் ேசவகத்ைதக் காட் தி என் ேமகநாதன் கூறக்ேகட்
யா ெசான்னான் நகுலன்.
தங்கள்பணி ேநாக்கி தானவன்ெசால் ேநாக்கி
ெவங்ேகாபந் தன்ைன விட்ெடாழிந் - கங்ைகத்
திைரபார்த் ப் ேபாய்வசனம் ெசால்ைலக் கு நாட
ைரசு ங்கு ெதன்றா

ணர்ந் .
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எ. . ேமகநாதன் கூறிய ெசாற்ேகட் எ ந்த ேகாபாக்கினிையத்
தன்ம த்திரெனன் ம் கி பாச த்திரத்தாற்றணிந் நகுலன் ஒன்ைற உைரயாேத
நிற்ப சகாேதவைன ேநாக்கி யா ெசான்னான் ேமகநாதன்.

47
க ேவந்தி ேமகங் க வைரேமற் ெபய்ய
ம ேவந்திச் ெசன் மண் ங்- கு ேவந்தா
ேகாக்குமரா நீதான் குறித்ெதா கால் வாளம ட்
டாக்குதிேயா ெவன்றான் சைமந் .

120

-----------------------------85-வ

ஏ

இல்ைல.

எ. . யாவ ம் ேதவாசுரர் என்
பண்ெடா காலத் த் ேதர்ேவ....

டேன

த்தம்ெசய்

ெவன்றாாில்ைல

அன்றி ம்,
ஐ
ங் காக்கின்ற ஆர தமாங் கதைன
ைகயாேல தீண் க் க ங்காகம் -ெமய்யதைனத்
தீண் ேமா ெவன்ற தாள் தீயவிைன தீண் ம்
பாண்டவர்க ெளன்றாள் பணிந் .

121

எ. . ஐவ ம் அ ந் கின்ற ஆர தத்திைன ஒ காகம் அ ந்தக்கண் நிற்பேதா
என்
ேராபைத பிரலாபியா நின்றவிடத் தன்ம த்திரைன ேநாக்கி யா
ெசான்னான்
மேசனன்.
தன்மன் க ேநாக்கித் தம்பியைர ேநாக்கி
உ மதிர ற்ெற ந்தங் ேகா - ெச மனத்தால்
மாமைலயின் மீேதறி ெயா மரத்ைத வாங்கினான்
(*காமர்) ேதாள்

மன் க த் .
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எ. . தன்ம த்திரைன நமஸ்காித் த் தம்பியைரக் கைடக்கணித் ஒ
வடவி க்ஷத்ைதக் கிழித் க்ெகாண் வடவா காக்கினிேபால் ேமகநாதைன அடர்ந்
ெசன்றழித் ப் பின் யா ெசய்தான் மேசனன்.
ெபா ப் ெந ப்ெபழ வகிர்த் ப் ெபாங்கி அச்சுதைன, ஆதிவராகனைன,
அநந்தசயனைன, பரந்தாமைன பரஞ்சுடைர,
தரைன, தங்கள் சிந்ைத ள்ேள
ைவத் ேகாேமதகெமன் ம் ப வதத்ைதச் ெசன் எய்தி அதன் ேம ள்ள
தீர்த்தங்கைள ம் வி ம்பி ஆ யதில் வாழ்கின்ற இ
கைளக்கண் நமஸ்காித்
அங்கு நின் ம்ேபாந் வடக்கு ேநாக்கிச் ெசல்லா நின்றார் கு குல ேவந்தா
என்றவா .
---------------
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87 & 88-வ

ஏ கள் இல்ைல. * காம

-

லபாடம்.

கார்ேமக வண்ணன் கழ ைணதான் சிந்தித் க்
கார்ேமக ேவனங் கனவைரவாய்ச்--சார்ேம ம்
பன்னாிய காதம் பல ஞ்ெசன் ெறய்தினார்
மின்னாிேபால் ேவலார் விைரந் .

(123)

இவ்வைக பல மாலவைரக ம் பல தீர்த்தங்க ம் ஆ ப் பற்பமராெமன் ம்
பர்வதத்ைதேய நிதம் ேதவர்கள் வி ம்பி ஆ ம் தீர்த்தங்கைளத் தாங்க ம் வி ம்பி
ஆ அதன்ேம ள்ள அஷ்டத வி ட்சங்கைளக் ேகார்[ைவ] ெபான்ேனா
இ ம்ைப ம் ேபாதலால் மின்னிைடையக் ெகாண் ேபாவான்றன்ைனக் ெகால்லாமல்
காப்பவ க்கு ரைனக் ெகால்வேதா வி வேதா என் தன்ம த்திரைன ேநாக்கி
அர்ச்சுனன் ெசால்ல யா ெசான்னான் மேசனன்.
நி பதிகள் நின்ெனாப்பார் நீணிலத்தி ண்ேடா
நரபதிகள் நா ங்கா னண்ணித்-பைதைய
ெகாண்ேடகக் கண் நின்ற ேகாமாேன நின்ைனெயாப்பார்
உண்ேடா

லகத்தி

ள்.

(124)

எ. . நரபதிகள் நின்ேனா

ஒப்பார் நானிலத்திலர் என்

ெசால் த் ேராபைத ங்ெகாண்
என்றவா .
ேமகநாதன் த்த
ந்
ேராபைத டன் ெகாண்

அ ச்சுனைனத்

தித் ச்

சித்தர் ஆசிரமம் குந்தார் பாண்டவர்கள்,

ற் ம், இவ்வைக கந்தர்வர்கைள விட் , அங்கு நின் ம்
பஞ்சபாண்டவர்கள் யா ெசய்தார்.

ெநறியி ேனா மரங்கள் நின் தைழ கின்றீர்
ெவறிெகாள் ம் ெவந்தழேல சச்--ெசறிெகாள்
ெகா ப்பவளந் ன்னிய குன்றிைடேய நின்றார்
அ ப்பவளம் ேபாற்சிறப்ப வாங்கு.
எ. . அங்கு நின் ம் ேபாந்

பவளம் என்

(125)
ம் பர்வதம் சார்ந்தார். அப்ெபா

அந்த பர்வதத்தின் கிரணங்கைள ம், கண்டதன் ேம ள்ள தீர்த்தங்கைள வி ம்பியா ,
அங்கு நின் ம் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர்கள் என்றவா .
சாகரங்க ேள கந் தண்ணீர்ைக யாற்கு த்
ஆகமங்க ேளாதி அறிவறிந் --ேவகத்தால்
நீலெந வைரேமல் ேமவினார் நீணிலத்தில்
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ேகாலெந ந் ேதவி டன் ெகாண் .

(126)

எ. . சாகரேம ஆகாரமாகக்ெகாண் தண்ணீர் ப கி ெவங்கதிர்க் கிரணங்களால்
ேவவப்ெபற் வி டசங்கெலல்லாம் வற்றிக்கிடக்கின்ற கானகத் ேட பாதங்களிேல
பர ைறப்பச் ெசன் நீலெமன் ம் பர்வதத்ைதக் கண் அதன்ேம ள்ள
தீர்த்தங்களில் வி ம்பியா , அதைன ங் கடந்

வடக்கு ேநாக்கி ேபாயினார்

பாண்டவர்கள், என்றவா .
...... ங்கண்
என்றவா .

அங்கு நின் ம் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர்கள்

மாதவைனக் ேகசவைன வாராழி மாயவைனச்
சீதரைனச் சிந்ைத ற நிைனந் -- *ேபாதித் ப்
ள்ளினங்கள் வந் ைற ம் ட்கரணி நண்ணினார
தன்னினங்கள் தாரார் க

.

(127)

இவ்வைக பல ேயாசைனகெளல்லாம் கடந்

ெசன்

ேபாய் மகைளச் ெசன்ெறய்தி ட்கரணியின் ெபா

ஐவ ம் காணாமல் தாய்
எவ்வைகேயா எனில்,

----------93-வ

ஏ

இல்ைல. *ேபாதிற்

. பாடம்.

க ம் ங் கத
ம் காற்க கும் ெதங்கும்
ெந ங்கும் பலாமர நீ --ம ங்ெக ந்த
மாதைள மல் ைக ம் வாய்த்தமலர்த் ேதன் ெசாாி ம்
ேபா க

ம் ெபாய்ைகப் னல்.

(128)

அன்றி ம்,
ண்டாீகப் ெபாய்ைகப் னல்ததம்பப் ெபாய்ைக எலாம்
கண் யம்பப் ள்ளினங்கள் காைளவரால்-- வண்டல ம்
ெசந்தாமைரேய தைலக்* கணியச் ேசர்ந் திலங்கும்
ைபந்தாமைர மலேர ஆங்கு
அன்றி ம்,
நாரத்ைத ன்ைன ந ங்ெகா கு நன்ெச ந்தி
கார்வந் ேச ங் கனவைரேம-- லாயிரஞ்ேசர்

(129)

50
சந்தன

மஞ்சன ந் தான் மறந்

காட் ற்ேற

அந்தம ஞ் ேசாைல ம ங்கு.

(130)

அன்றி ம்,
ேகாகுலங்கள் பாடக் குதைலவாய் ெகாஞ்சுகிளி
ஆகமங்க(ள்) ஓதி அ வைரவாய்த்-- ேதாைக
மயி னங்கள் கூத்தாட வான்க க்ைக ெபான்ேன
விய

ளெதன் நீ

மிடம்.

(131)

---------------*தைலகைணய -

. பாடம்

எ. . இப்பிரகாரங்கைள உைடத்தாகிய ட்கரணிையக் கண் அதன்கணேண
சத்திவி
என் ம் ேப ைடயான் இராசவி
தவசு பண்ணினவைனக் கண்
பாண்டவ ஞ்ெசன் அவர் பாதம நமஸ்காரம் ெசய் நிற்குமளவில் ஆதித்திய
பகவான் யா அ ளிச் ெசய்தான்.
அ ணனவ னன்ேறக ஆதித்த னாங்ேக
வ ணன் திைச ேநாக்கி வந் --தரணிேயார்க்
கந்திப் ெபா தாக வாழ்கட ல் ழ்கி கச்
சந்திர

ந் ேதான்றினான் தான்.

(132)

ஆதித்திய பகாவா ம் அத்தமன பர்வதம சார்ந்தான. அவ்ெவல்ைலயில் சந்திர
பகவா ம் வந் ேதான்ற ஐவ ம் ேராபைத ம் இராசாிஷி ய ேக நின்றார்.
அப்ெபா
இ
ம் சில ராணங்கைள உைரத் , இ க்குமளவில் தனம த்திரைன
ேநாக்கி இராசாிஷி யா ெசான்னான்.
மன்னவா மா னிேய வந்தப ேயெதன்ன
மன்னவ மா னிக்கு வந்த வைகெசால் --மன்னவ
அன்னங்கள் ேம மணிமா மலர்ப்ெபாய்ைக

ம்

தன்ைனவின ெவன்றான் தான்.
எ. . தனம த்திரைன இ

பார்த்

(133)
நீங்கள் ேபாந்த

ஏெதன்றான். நாங்கள்

பாண் வின் த்திரராம், தன்ம த்திரர், விமார்ச்சுனா, நகுல சகாேதவர்
கின்ேறாம். யாங்கள் வாபர கம நீங்கி க
குந்தவாேற இராசசியந்

ேராபைதயா
றந்

மகாவிந்தம் ேபாவ ெபா ட்டாக
வாசுேதவன் பணியாற றப்பட்ேடாெமன் ,
தனம த்திரன் ெசால்ல இ
யா ெசான்னான்.

51
ேமகம் ெபாழிந்த வியன்சார ற்ெபாய்ைக
ஆகுமி தன்னி லழகாக--நாக
கன்னியர்கள் வந் கலந்தா ந் தீர்த்தமி
மன்னவேன என்றான் மகிழ்ந் .

(134)

நாக கன்னியர்கள் அன்பதினாயிரர் வந் தினந்ேதா ம் தீர்த்தபானம்
பண்ணிப்ேபாகிற ண்ணிய தீர்த்தமாகிய மகா தீர்த்தங் கண்டாய். நாக
ேலாகத்தின்கண் நின் ம் வந் தரணிையக்கு கி ஆைட ம் ஆபரணங்க
கைளந் தீர்த்தமா ப் பழந் கி
த் ப் ைன இைழ ைனந் மகா இ
தானஞ்ெசய் , தங்கள் இனி

ம்
க்குத்

ேபசிநின்ற நாக கன்னியைரப் பஞ்சபாண்டவர்க

க்குக்

காட் , மற்றவர்க ம் கன்னியர்கைளக்கண் காட்சிெசய் நிற்குமளவில்,
கன்னியர்க க்குப் பாண்டவர்கைளக் காட் இவர்கள் சிலர் மாண்டவர்
ேபா

ந்தெதனத் தங்களிேல ேபசி அ த்

நின்

ெசால்

யா

ெசய்தார்,

மண்ணிற் பிறந்த மனிதர் வரவாிதாம்
நண்ணத் தகுவேரா நற்ெபாய்ைக -- நண்ணினாங்
ேகட்டறிேயா ெமன் கிளிெமாழியா ெரல்லா ம்
வாட்டமின்றி எய்தினார் வந் .
இந்தப் ட்கரணியினகண் மாண்டவர் யாவ ம் வர

(135)
அாி , இவர்கள் இராக்கதேரா,

க்ஷததிாியேரா, வித்தியாதரேரா, மனித்தேரா என் அறிந்
களமாெடய்தி நின் யா ெசான்னார் கன்னியர்கள்

ேபாேவாம் என்

அவர்

எந்நாட் மன்னவேர ம் ேர ேபேர
இந்நாட் னீர்வந்த காரணெமன்--மன்னாட்
எட்டைன ம் குன்றா ெத த் ைரமி ெனன் ைரத்தார்
மட்டவி ம்

ங்குழலார் வந் .

(136)

எ. . நீங்கள் யாேரா ம் ஊர் எ ேபர் ெசால் மின், இந்த மாதர் யாெரன்ற
கன்னியர்கள் வினவத் தனம த்திரன் யா ெசான்னான்.
ஏந்திைழயீ ெரம்ைம வின திேரா இங்குத்தான்
வாய்ந்த கு க்கள்வழி வந்ேதாம்--ஏந்தியசீர்
பாண்டவ ம் பாஞ்சா பின்னின்றாள் பாரதற்கிங்
கீண் யமா விந்தம்ேபா ேவாம்.

(137)

52
எ. . நாங்கள் கு
மற்றிவ

வம்சத் ப் பாண்

ம் பாஞசாலன் பயந்தாள்

த்திரர், பஞச பாண்டவற்கின்ேறா

ேராபைதயாகின்றாள் யாங்கள், தன்மராசசியம்

ெசய்யா நின்றகாலத்
வாபர
ம், க
கத்தைல ம் உேலாகம் சத்திய விரதம
குன்றிப்ேபாய்ப் பரந் வ வ கண்
வாசுேதவன் பணிப்ப இராச்சியந் றந்
மகாவிந்தம் ேபாகின்ேறாம் என் தன்ம த்திரன் ெசால்லக் ேகட் க் கன்னியர்க்ள
யா

ெசய்தார்,

பஞ்சவர் நீராகில் பார்த்தன்தா னார்ெகாெலா
ெவஞ்சமாில் அஞ்சாத மெனன் --அஞசா
1ேபாகுறி

மாற்ற ெம த் ைர

ெமன் ைரத்தார்

2மாற்குறி ங் கண்ணாள் மகிழ்ந் .

(138)

மனிவன் காண் விசயனிவன் கா [ம்]
நாமத்த மன்றா னான் கா ம்--ேசம
இரட்ைடயர்க ளிங்குநின்றார் ஏந்திைழயீர்கா
3மட்டா

யாம்வந்

வாத் [4வா ],

(139)

------1,2 இவ்வ கள் இ ந்தவாேற எ தப்பெபற்ற .
3 ஈற்ற

சாியாக இல்ைல. 4. வா

ேசர்க்ைக.

எ. . மேசனனிவ ெனன் ம் இவற்கிைளயான் அர்ச்சுனன் இவன் என் ம்
இரட்ைடயராகின்றார் இவர் என் ம் இவன் அைனயவற்கு த்தான் தன்ம த்திரன்
ஆகின்ேறன் யாெனன் ம் பத்தினியாகிய ேராபைதயாகின்றாள் இவெளன் ம்,
ேவறாகக் கூறக்ேகட் க் கன்னியர்க ம் ெபாிய காதெலா யா ெசான்னார்.
ெசங்ேகால் திைசநடப்பத் ேதர்ேவந்தர் ேபாற்றி ெசய
அங்கனில ற் மரசாண் --சிங்கா
தன்மதனில் ற்றி ந்தார் [*தார்ேவந்தர்] மற்
வனமதனில் வந்தாேரா நின்.
ெபான்னங்கழல் மாப்ேபா

(140)

ம் நல்ல தி வ ேய எம் ைடய ெசால்.

எ. .திாி வனெமல்லாம் இராச்சியம் ெபறி

ம் ேவண்டாம்.

வாசுேதவன்

பாதகமலங்கேள எங்க க்கு இராச்சியம் என் தன்ம த்திரன் ெசால்ல, இவர்கள்
நற்சுற்ற மனிதராய் இ ந்தெதன் சால ம் கால் ெப கியா ெசய்தார் கன்னியர்கள்.

53
ேபா மினி நாெமன் ெபாற்ெகா யார் தங்களிேல
ஏதம்பல ெம த் ைரத் ச்-- ேசாதி
மணிவிளங்கித் ேதான் மலர்ப்ெபாய்ைக நின்
நிைல ளங்கிப் ேபாயினார் நின் .

(141)

இவ்வைக நாக கன்னியர் ேபாயினபின்ைன பாண்டவ ம் இராச…. . நமஸ்காித்
விைடேவண்ட மகா இ
யா அ ளிச் ெசய்தான்.
------*ேசர்க்ைக. 101-வ

ஏ

இல்ைல.

மற்றினமலர்ப் ெபாய்ைக நின் வடக் ேககுதிேரல்
ெவற்றரவின் வாய்தனில் ேம திேரல்- உற்றவற்கு[ம்]
நான் கற்கு [*மற்றவர்க்கு] நன்றாய்த் தவம் ாிவான்
ேமல்வ வ ேதஉைரத்ேதன் மீண்

(142)

எ. . இந்தப் ட்கரணியினின் ம் வடக்கு ேநாக்கிச் ெசல்
ராகில் இவ்விடத் க்கு
ன் ேயாசைன ெசன்றால் ஒ மகா நாக ண்டாம். அதன்வாயில் அகப்ப
ராகில்
பிைழப்பில்ைல என் மகாவி
ெசால்ல இ
ைய நமஸ்காித் வடக்கு ேநாக்கிப்
ேபாயினார் பாண்டவர். என்றவா .
இவ்வைக பாண்டவர் ன் ேயாசைன ம் நடந் ெசல்ல மகாவி
ெசால் ய
மகா நாகத் க்குப் பாண்டவ ம் ேராபைத ம் சாரநிற்பக் கு தபர்வதெமன் ம்
மைலய கும் மகாநாகம் மிேமற் கிடப்ப ஆகாச ட் ன் வயி ம் வா மாய்க் கிடந்
ைக ம் இைரத்த ம் ேவ ேபாக வழி காணா இ
ெசான்ன மகாநாக
மி ெவன் ஐவ ந் ேராபைத ம் நின் விசாாித் நாகத்ைதப்பார்த்
நிற்குமளவில் மகாநாக ம் பாண் வின் த்திரைரக்கண் நாவைளத் க் ெகாட்டாவி
விட்

எாிேபான்ற நயனங்களால் ேநாக்கிக் கிட்டவர நிற்ப, பாண்டவர் யா

ெசய்தாேரா எனில்,
அ வ ம் தன்வயிற்றி ள்ேள குந்திட்டவர்கள்தன் யிைர
அய்வ ம் ேபாய்ப் ரத்தாயினார் அவ்வனத்தில் னிவன்
ெசப்பவ ம் சாபம் சிைதந் .

(143)

-------* மற்றவர்க்கும் ேசர்க்ைக.
எ. .அ வ ந் தன் வாயி

வழிேபாமளவில் தம்பிராைன அறிந்

அப் றத்ேத உ வினார் பாண்டவர் என்றவா ,

வயி

கிழித்
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அரவ
மாறி அந்தணனாய் வந்
பாவிப்பணிவாைனப் பார்த் --விரவியநீர
ேபாின்பெமய் ம் ெப ந்தவத்ேதார் நந்தமக்கின்
றாெரன்

ைரப்பாய் இனி.

(144)

எ. . பாண்டவர் வயி கிழிய மகாநாகம் சாபம் நீங்கிப் பிராமணனாக ேவஷமாய்த்
தன்ம த்திர ளளிட்டாைர வணங்கிநிற்ப இவர்கள் அவைனப்பார்த் நீர் ஆெரன்
தன்ம த்திரன் வினவப் பிராமணன் யா ெசான்னான்.
மா னிவன் தன்ன ளால் வந்தின்மலர்ப் ெபாய்ைகதனில்
நாள்வ வா வண்ணமலர் நாென ப்ப-- னாெளா நாள்
தாமெம த் வரத்தாழ்த்த ெதன்ைனத்தான் னிந்
சாபமிடக் கண்டழிந்ேதன் காண்.

(145)

எ. . பிராேன தன்ம த்திரேன ன்னாள் ஒ மகா வி
நாராயண பகவாைனப்
சித்ததி ப்பா ண் . அவ க்குப் ைசக்குதவ நான் ெபாய்ைகயிேல மலெர த் க்
ெகாண் ெசல்ேவன். ஒ நாளிேல சில கன்னியர்கைளக் கண்
ைசக்காலத் க்கு
உதவ மலெர த் ச் ெசல்லாேத கன்னியர்க டேன சுவர்த்தம் ெசால் த்
தாழ்த் நின்ேறன். இ
ம் ேகாபித் இத்தைனேபா தாழ்த்த
காமக்குேராதியன்ேறா என் நீ அந்தப் ெபாய்ைக இடத் ப் ெபாியெதா
பாம்பாய்க்கிடெவன் சபிக்க நா ம் அந்தச் சாபத் டேன இ
ையப்பார்த் நீ
இட்ட சாபம் நீங்குவ ெதப்ப என் ேகட்ேடன்.
ஒ நாளிேல பஞ்ச பாண்டவ ந் ேராபைத ம் மகா விந்தம் வ வார்கள்.
அப்ெபா
உன்வாயி
வந் வயி கிழியப் றப்பட்டெபா
சாபம்
நீங்குவெதன் ம், அப்ெபா
னக்கு ேமாட்ச ெமன் ம் அ ளிச்ெசய்தான். அந்தச்
சாபம் இன் உங்களாேல ஒழிந்த . எம்பிரான்கள் என் ம் இவர்கைள மிக ம்
இரட்சித்தவர்கள் நீங்களன்ேறா என்
தித் ப் ேபாயினார். பிராமணன் மற்றவ க்கு
விைடெகா த் ப் பின் அங்குநின் ம் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர்கள்
என்றவா , அப்ெபா

,

குன்றகத்தின் ேமேல குடபால் வடபாலாய்ச்
ெசன் ெசன்ேறறச் ெசல்வாிதாய்-- நின்றி ந்
பன்னாட் பலகூ ப் பார்ேவந்தர் ெசன்றைடந்தார்
ன்ேனார் ெந வைரயின்

ன்.

பலதிவசம் வழியில் தங்கிக் கிழக்கும் ேமற்கும் இ
பர்வதத்ைதக்கண்

ேபாகலாவேதார் ெநறிகாணா

(146)
விலக்காய்க் கிடந்தேதார்
ஏற ம், இழிய ம் இடமின்றி
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விசும்
ட் ய பர்வதமாய்க் கிடந்த இதைனக்கண்
ெசய்தான் தன்ம த்திரன்.

தம்பிமாைர ேநாக்கி யாத ளிச்

நீள்வைரயால் ேம யர்ந் நின்ற வைரயதனில்
வாள்விசயர் மர் வரவாிதாய்க்-- காைளயர்காள்
கட் ைரமின் என் ைரத்தான் கார்வைரசூழ் நன்னாட்ைட
விட் வைர ேசர்ந்தான் விைரந் .

(147)

எ. . தன்ம த்திரன் தம்பிமாைர ேநாக்கி மனத் ய ற்
ெசய்தான் மேசனன்.

கேநாக்கிச் ெசால்ல யா

எங்ேகான்க ளார்ந்திட் டர்கூறத் தான்ேகட்
இங்ேகேயா யாமி ப்ப ெதன்ெற ந் --ெசங்கமலக்
கண்ணன்றன் சக்கரமாய் ைகதன்ைனத் தியானித் த்
திண்கமல ேமாதினான் ெசன் .
எ. .

மேசனன் ைகத்தலேம தி மால

(148)
சக்கரமாக வைரந்

பிரசாதித் க்ெகாண்

தன்ைகயாேல ெந வைரைய ேமாத,
[அம்]மைலகள் ெபா யாகி நீெர ந் த மன்றி
மண்ணதிர்ந் மாமைலகள் தள்ளா --உண்ண ங்கி
நாகேலா கந் ளங்கி நின் ந ங் கிற்ேற
ேவக ட ன கண் மிக்கு.

(149)

எ. .இவ்வைக சத்த ச த்திரங்க ம் கலங்கிற் . ேலாக பர்வதங்க ம் கலங்கி
ந ங்கிற் . பிரமேலாக ம் அதிர்ந்திட்ட . அவ்வள *ப மனாய்க் கிடந்த
கு கன.......... வ
ெபற்
மேசனைனத் தி வ ெதா
நின் யா
ெசான்னான்.
------* ப மாய்க்கிடந்த

. பாடம்.

ேதவாசுரன் சினத் டன்ற காலத் மாங்ேக
வா ஞ் சக்கரத்தாற் ெபான்றினைரத்-- ேதவர்கள்
ைவகுந்த மாள்வதற்கு ைவகுந்தனாங் கதற்கின்
ெறய்தினார் சாபமி .

(150)

எ. .ேதவாசுரர் த்தம் ெபா தகாலத் நாராயண சுவாமி தி ச்சக்கரத்தால் பட்
அசுரைர யான் ெகாண் ேபாய்
ைவகுண்டேமற்ற நாராயணசாமி னிந்த ளி
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பர்வதமாய்..................பாய், ஆெகன் சாபம் பணித்த ளிய சாபம் ேமாட்ச எங்ஙனம்
நீங்குவெதன் ேவண் க்ெகாள்ள யா அ ளிச் ெசய்தான். பாண் வின் த்திரன்
மேசனன்,

ைவகுண்டத் க்கு வ வன் அப்ெபா

ைகத்தலத்தால் ேமாதி வன், அப்ெபா

நின்ைன அவன்

சாபம் நீங்குெமன்

அ ளிச் ெசய்தான்.

அப்ப யிேல யான் ேமாட்ச ெமய்திேனன் என் நமஸ்காித் நிற்ப இ
தனக்கு,
விைட ெகா த் அங்கு நின் ம் வடக்குேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர் என்றவா .
இப்பால் ெபாியெதா வனத்திைடேய ெசன்றார் எங்ஙனேமா எனில்.
ங்கில் மிைடந்ெத ந்
ப்பத்ைதந் ேயாசைனகள்
நீந்தற் காிய ெந வைரக--ளாங்ேக
ஒ வைகயாற் ெசன்றைடந்தா ேராங்குவைர ச்சி
ம வினிய ேதாள் ரர் வந் .
ேபசு, நீ யார் தான் உனக்குப் ேபேர
ேகட்ப, அசுவ கி யா

(151)
உன்ைனச் சாபமிட்டார் ஆெரன்

அர்ச்சுனன்

ெசான்னாள்.

ெதய்வ னி ையச்ெசன் தி க்ைகதைனப் பி ப்பத்
ெதய்வ னி ம் சினந் ெத ந் -ெதய்வ[பாவம ]
வாக்கினான் பாண்டவைர யந்தார் விசயனி
நீக்குவா ெரன்றா னிைனந் .
எ. . இ
பகவான் மகன் 'அத் மி' என்பான் விட்
அவைன யான் ெசன் ைகையப் பி ப்ப அவன் னிந்
வனத்திைட வாழ்வாய் என் சபித்தான்.

(152)
ேலாகத் நின் ம் வந்தான்,
நீ அசுவ கத்தியாய்

அப்ெபா
சாபம் ேமாட்சம்ேவண் நின்ேறன், பாண்
த்திரன் மகன் அர்ச்சுனன்
மகாவிந்தத் க்கு வ வான். அவைன நின் ைகயாற் பற்றித் த வி உன் சாபம் நீங்கி
ேமாட்சம் ெப திெயன் ெதய்வ னி அ ளிச் ெசய்தான்.
-------109-வ

ஏ

இல்ைல.

நான் உன்ைனத் ேத உன் வர பார்த்தி ந்ேதன். அேஙகங் கால ண்
நின்னாேல ேமாக்ஷம் எய்திேனன் கண்டாய் என் நமஸ்காித் நிற்ப அர்ச்சுனன்
ெசால்வான்*வாராய் அசுவ கி நாங்கள் அைனவ ம் ேபாக என்ைனய,
********
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இவ்வைகத் தன்ம் த்திரன் உைரப்ப அைனவ ம் அப்ப ேய
அ ந் யாீந் , பரேமசுாியிடம் பிரத்தியக்ஷமாக ேநாக்கி யா
(என் டேன ேவண் ம் வரம் வாங்கி)

திெசய்ய மற்றவள்

அ ளிச் ெசய்தாள்

என் டேன ேவண் ம் வரம்வாங்கி இப்ெபா ேத
ெபான்னணிதார் மார்பா க
ர்--மின்னிைடயாள்
* வாக்கினாற் ெசால்லெவங்கள் ைவகுந்தம் ேச ம்வைக
ஆக்குவாய் என்றா ரறிந் .

(153)

-------111-வ

ஏ

இல்ைல. *வாற்றினால்

எ. . பரேமசுாி என்
பாண்டவ ம் ேமகங்க

. பாடம்.

ைடய பக்கல் ேவண் ன வரம் வாங்கிக்ெகாள் ெமனப்
க்கு வரமான
ைவகுண்[டம்ெப] வேத என்

விண்ணப்பஞ் ெசய்ய மாகாளி ம் அப்ப ேய ஆக்ெதன் பிாியப்பட் , அவைள
நமஸ்காித் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர் என்றவா .
அப்ெபா

வனகானிைடவழியிற் றங்கி யா

ெசய்தார்.

வழியிற் சிலநாட்கள் வன்கானிற் றங்கிச்
ெச வைரயிற் ெசன்றைணந்தா ராங்ேக-ஒ கிவ ம்
கங்ைகநீர் பாய்ந் க ம் கார்வயல்சூழ் நன்னாடர்
சிங்கம்ேபால் வார்க

ம் ெசன் .

(154)

இவ்வைக ெசன் ம்,
*மா ரபரவத ெமன்

ம் வைரதிைக ம் சண்பகெமங்

*ேக ம்வளர் ேசாைல எழில்ழனப்பி-லந்தரமா
மா தம்வந் டா ம் வாவியிைடச் ெசன்றைடந்தார்
பாரதங்கள் ெசால் ப் பயின் .

(155)

-------* இவ்விரண்ட கள் சீர் சாியாகவில்ைல.
சிறிதிடஞ் ெசன்றவாேற ஒ ெபாய்ைகயின்கண் ெபாியதாக ம் ட்பங்க ம் பல
அ வியா க ம் உைடயெதா ெபாய்ைகையக் கண்
ேராபைதைய நிைனத் ச்
சித்த சந்தாபத் டேன யா ெசய்தார் பாண்டவர்.
மணிவாாிப் ெபான்ெகாழிக்கும் வானதிசூழ் நன்னாட[ர்]

58
அணிெபாழில்சூ ழாற்றங் கைரேமல்--இணர்மலர்த்தார்
மா ரசு ன் யர்ந்த மன்னவ ந் தம்பிய ந்
தாமி ந்தா ரரசின் கீழ்த் தான்.

(156)

இவ்வைக ஆற்றங்கைரைய ம் ெபாய்ைகைய ம் கண் அதன் கைரயில்
ெபா ெவய்தி நிற்பெதா அரசின்கீழி ந் யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
ெபாய்ைக ெயா பாற் னற்ெச த்தி ெயா பால்
ெநய்தற் றடெமா பால் நீழ ட[ன்]--எய் ம்
சைடம
தான்ேபாகத் தக்கேத கானத்
திைடம

ம் ெபாய்ைக இ .

(157)

இவ்வைகேய ெபாய்ைகயின் குணம் ெசால் யி ந்த ேபா அவ்விடத்
வாழ்வாெனா சிங்கி என்பாெனா மகாவி
ையக் கண் நமஸ்காிப்ப அவ
இனி

ேபசிச்சாகா,

வா, பலம ந்தியி க்கின்ற வி

யா

ம்

ெசான்னான்.

உள்ளவா கண் கந்ேத னாகி
ம்ைமநான்
உள்ளவா ேகட்குந் திற ளதால்-- ெவள்ளமீன்
மண் வயல் ேச மாநிலத் தீேராெவன்
விண்டவன்றன் ேகட்டான் விைரந் .

(158)

என்ப நீங்கள் ேலாகத் மனிதர் ேபா
க்கின்றீர் உங்கள் வரலா
ெதளிய ைர ெமன்ன யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
மாாிெப க அறம்ெப க மண்
ம்
வாாிெப க வளம் ெப க-- ஆாியர்கள்
நாவின்மைற ெப க ஞால
தாண்
தா

ந்த

கழ்ப் பாண்டவேரா தான்.

(159)

என்ப , மண்ெணல்லாம் வளஞ்சுரக்க அறம் வளரத் தன்மதானம் பண்ணாநிற்பத்
வாபரம் நீங்கிக் க
குந்தவாேற
வாசுேதவ ம் ைவகுண்டத் ெத ந்த ளிப்
குந்தார்.
யாங்கள் ஐவ ம் மாவிந்தம் ேபாவதற்கு வந்ேதாம். இ

எங்கள் வரத்

என்

தன்ம த்திரன் ெசால்ல மகா இ
ம் விதிேபாலவானன்ேறா, விதிைய ெவல்ல
வல்லாாில்ைல என் ெசால் யி ந்த இடத் யா ெசான்னான் மகாவி ஷி. நீங்கள்
தளர் ெவய்தி இ ந்தீேரா, பசி ண்ேடா என்ன எங்க
ேராபைத என்பாள் வழியிேல நைடயினால் தளர்ந்

க்குப் பாகம் பண்ணியி கிறவள்
மாித்தாள். அ ெகாண்

59
ன் ம்

வரசமாயி ந்

ஆகாரங் ெகாள்ள அன்றித் தபித்ேதாம் என்ன வி

ம்

விசாாித் ச் சாகா லபலங் ெகாள்ள அறி ரல்லர் என் , தன்னாச்சிரமேம ெகாண்
ேபாய் யா ெசய்தான் இ
.
வானின்ற மங்ைகயைரப் பார்த்தந்த மாவி ட
தானீன்ற ைழப்ப வர் தங்கா --கானீன்ற
கற்பகத்தா னீன்ற கறிேசா டன் றயி ம்
அற் தமாக் ெகாண் வந்தா ராங்கு.

(160)

எ- . கன்னியர்கள் கறி ஞ் ேசா ந் தயி ங் ெகாண் வந்த விடத் ப் பாண்டவைர
(அ)
ெசய்வித்தி க்குமளவில் ஆதித்த ம் அத்தமன பர்வதம் சார்ந்தான்.
அப்ெபா
மகா வி
ைய ேநாக்கித் தன்ம த்திரன் ெசால் வான்.
மானத்ைத இல்லாக் க யால் மைனவிட் க்
கானத்ைத யாங்கள் க தைடந்ேதாம்---ஞானத்ைத
ேப மா ெசய் ம் ெபாிேயாேன மாலவைனக்
கா

மா ெறங்கேன என் .

(161)

படர்சைடகள் தாங்கிப் ப வைரையச் ேசர்ந்த
கட மா றங்குட்ட ன்றி---உட ன்
உயிரங்க ன்னி ஒ ெநறிேய பார்த்தா ந்
ெதாியவாியான் காெணன்றான் ேதர்ந் .
எ, . ஒ கடகிய ஒ வன் சாிதாராய்த் தங்கள் ெமய்யி
கண்டாய் என் பின் ம் ெசால் ம் மகா னி.

(162)
ம் அவைனக் கா

தற்காி

அல் ம் பக மழல்ெகாண் நின்றா ம்
ெவல் ம் பாியன்ன ேவல்ேவந்ேத--நல்ல
திறமறிவார் சிந்ைத ெதளிவின்னா நிற்பா ம்
அறியா

ம்பற் குணர்ந் .

(163)

அன்றி ம்,
வானவற்கும் காண்டற் காியமலர்ப் பாதம்
தானவற்கும் காணாத் தைகைமத்ேத--ஞானமிக
இந்திரேன நான் கேன யீசேன என்றிவர்கள்
மந்திாித் க் காணார் மாித் .

(164)

60
அன்றி ம்,
ஓங்காரமாகி

ணர … ….. …. …. யா

மைமப் பல ஞ் ெசால்

விலக்கிேனன்.

நீங்களினி வடக்கு ேநாக்கிச் சிறிதிடம் ெசன்றவாேற, ெநறிகாணலாம் என் இ
ெசால்ல ஆதித்தன் உதயம் ெசய்த ளினான். பாண்டவ ம் மகா வி
ைய
நமஸ்காித் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாய் நீ ம், நிழ ம் இல்லாதெதா ெகா ய
வனத்ைதக் கண் ற் தண்ணீர்த்தாகமாய்த் தம்பிமாைர ேநாக்கி யா ெசான்னான்
தன்ம த்திரன்.
அத்தி ர் வாழ வந் ர நற்கண்ணர்
ெமத்திைகயின் தண்மா
ஞ்ேசாைல -அத்தி டன்
வானவர்கள் ேபாற் ம் மதிலரங்க ேவங்கடேம
என

வானா னிடம்.

இவ்வைகத்

தித்

(165)

தாகந்தீர்ந்

ேபாய் யா

கண்டாேரா எனில்,

பிைற கவ்விநின்ற ெப ங்குன்றம் ேபாலத்
ைறயைடத் த் ேதான் ேமார் ட்டக்--கைற கேவற்
கண் ைடயான் மன்னவைரக் கண் கலந்ெத ந்தாள்
ெபண்

வாய் நின் ழ

ம் ெபண்.

(166)

எ. . ஆரணியத் ேட ெசல்லாநின்ற பாண்டவைரக் கண்ட பர்வதம் ேபாலவாள்
ஒ இராக்கிஷ நமக்கிற*ைற
…. …. …..
------------127-வ

ஏ

இல்ைல. 129-வ

....ள க வைர ேபாலன்

ஏ

இல்ைல.

நின்றகார்.....

....க்கி யாங்ேகநி........
……… ……… ……… ………….
..... கழல் பணிந்தாள் ........
காவலைர வண் ைரக்குங் கூ.......
........ திரள் பண் நீச .......
சாலப் பைழயார ெபாற்ைபந்ெதா பணிந்த காரணத்ைதக்
கட் ைரயாய் என்றான் அழல்.......

(167)

61
.....ேயா ேராபைதக்குச்
சார்ந்தாய் ஒ ந்த வாரண......

ெசான்னாள்

அந்தமில் சீர் மாதவத்ேதான் த்திாி.

(168)

……… …. …
வி ஷிையக் கண்

தனம த்திரன் ெசால்

வான்.

த ப்பதற்குக் காரணம் ஏெதனச் ெசால் வான் இப் ப ப்பதத்தில், நா
வாச ங்காத் நிற்பாாில் விக்கிேன சுர ந் ர்ககாேதவி ம் ேகத்திரபால ம்
சா ணடீசுாி ம் காவலர் ஆைகயால் இங்கிவர்கள் நால்வ ந் தி க்கண்சாற்றி
அ ளினால் ஒழிந் யாவர்க்கும் ேபாக ெவாண்ணாெதன்ன அதற்குடன்பட் யா
ெசால் த் தித்தார் பாண்டவர்.
சங்கிெனா ேநமி தண் சிைல வாள் சூலம்
அங்ைகயிற் ெகாண்டன் ற ணெரல்லாம் - மங்கச்
ெச விைளயாட் ேத ....ஏந்தி
அ விைனக* டீர்த்ேத அ ள்.

(169)

-------130 - வ

ஏட் ல் பாதி இல்ைல. 131 - 136 ஆ

ஏ கள் இல்ைல.

இவ்வைக திப்ப மற்றவ ம் கி ைப பண்ணிப்ேபாங்கெளன் பிரசாதஞ் ெசய்யப்
பாண்டவ ம் ேபாய் அ பத் நா ேயாசைன ெசன்றார். அப்பால் ெசல் ம் ெநறி
எங்ஙேனாெவனில்,
வராகெமா மா மைற மயி ம்
குராகவி ங் குன் ங் ெகா ய--தராதலமாய்க்
கண்பமில ெவாண்ணாக் க ெவளிெசன் ெறய்தினார்
எண்ப

ேயாசைனக ேளய்ந் .

இவ்வைக, குேராத ப பத ெமன்

(170)
ம் ப பதங் கண் ேலன்.

வண் ெசறி ண்டாிகங் காலக் கரதலங்கள்
ெபான்ேமனி மண்தான்... .......
பண்

உண்டான் வ

........

(171)

62
என்ப நா ம் நாராயண சுவாமிைய இப்ப ேய கண்ேடாம், நீ ங்கண்டாயாகில்
கண்ட வண்ணம் ெசால் தி என் சிறிய வாசதம் ெசால்லத் தன்ம த்திரன்
ெசால் வான்.
மாைலநிைனந் தி ந்ேதன் வல்விைனயால் மாதிெனா
சால நிைனந்தி ந் தம்பியைர--ஞாலக்
க த்தாய் நிைன ந் தன் ள்ேள நின்
வ ந்தா மயலாக்கு மற் .

(172)

இவ்வைக என்ைன பஞ்ச இந்திாியங்கள் மயக்காநின்றன. என் சித்தம் எம்பியைர
நிைனந்தழி ம் ஒ பால் தி மாைல நிைனந் அழி ம் ஒ பால் பாஞ்சா திறத்தா ம்,
ஒ பால் குந்தி ேதவிைய ம் காந்தாாிைய ம் நிைனக்கு ேமான ெநறியில் அங்கு வாய்*
அங்காந் யா ெசய்தான்.
வாங்குகடற் பாாில் வந்
ன் ேபான கம்
ஆங்கறியேவ விசனத்தாேலா--ேகாங்கின் ைக
ஒக்குந் தன ைலயாள் ஓங்குதி மார்பா
மிக்ெகங்கட் ெகல்லாம் விளம் . (173)
என்ப ,

ன்ைன கங்களில்

வாசுேதவர் ெசய்த ளிய பராக்கிரமங்க

ம் பிரமா

ெசய்த ளிய பராக்கிரமங்க ம் பரேமசுவரன் ெசய்த ளிய பராக்கிரமங்க ம்,
வாி ம் ெசய ைடயார் யாவெரன் நாங்கள் அறிய அ ளிச் ெசய்வாய் ஆெகன்
மேசனன் ேகட்பத் தன்ம த்திரன் அ ளிச் ெசய்வார்.
மண் ண் மண்ணளந் மண் மிழ்ந்தார் வார்த்ைததைன
அண்ண ைரெசய்ய வ ேகட் த்--திண்ண
வழியதைனத் தாங்கடந்தார் வண்ைம பலெசால்
ெபாழி மதஞ் ேசர்களிற்றார் ேபாய்.

(174)

*என்ப , நாராயணசுவாமி ெசய்த பராக்கிரமங் ேக

ெமன்

ெசால்

வான்,

அக்கினிக்கண்ணியன் என்
கத்தின்கண் ஈசுர ம், விட்
ம், பிரமா ம்
கூ யி ந்த விடத் பிரமா ெசால் வான். யான் சி ஷ் த்த பாரங்கைளேயா-**********
... ... ... ... ... ... ெநஞ்சா, யா ெசய்தான்
ன் யா ெசய்தான் மேசனன்
-----

மேசநன்..........
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142-வ

ஏ

இல்ைல. * ஏட் ல் இ ந்தவா

எ தப்ெபற்ற .

எண் ங்கால் ஏ லகம் அஞ்சிட்ட ெதன்ெகாெலன
ேகாத்திட்ட வால்பாவங் ேகட் இராக்கத மஞ்சிய
ெமய்தளர்ந் பார்த்த தங் க கிப்பறக் கிட் யாத்த
விண் சுழன்
ழ்வ ேபால் மிக்கு.
அப்ெபா
... ...ன மகாேம ைவப் ேபால...ன மகாேம ைவப்ேபால
ேதாற்ற ைடயவன் உடன்...
...ெல, பரமாக்கி வி கின்ேறன். காத் க்ெகாள்ள... விேராெவன் கூறிச் சமரைண
பண் மளவில் ச த்தச வனங்...பபைனயாக்கி அந்தநிைலயில் ஒ குழவி ஆற்றிடம்
ஆ த் அழா நிற்பத் திறத்திேல குழவியாகக்கிடந்த த விட்
ைவக்கண்
அதிசந்ேதாஷத்ைதச் ெசால் வான். சமஸ்த ம் நீேய ஆதலால் நீ சமஸ்த ழக்கிைவ
(
)ம் எ
ம் எமக்குக் காட் வாயாெகன்ன அனந்தசயன ம்
இைவயைனத்ைத ம் மீள ம் இழிந் காட் னான் என
கடலைடத்த வா ங் கட லங்ைக க்குப்
ெபா ப த்திப் ேபாந்தவா ெறல்லா- மி
ச்ச
ன் யர்த்ேதான் ெமாழியேவ ற் ணர்ந்ேதார் மாவிந்தம்
*பின்

யற்க்கப் ேபாவார் ெபாி .

175

-------------* பின்

யரப்ேபாவார் என்றி த்தல் ேவண் ம்.

என்ப திேரதா கத்தின் கண்ணிராவணேனா
த்தஞ்ெசய் இலங்கா ாிைய
அழித்தவா ம வா ையக் ெகான் சுக்கிாீவ க்கு இராஜ்ஜியம் ெகா த் நன்ைம
பல ஞ் ெசால் ப் பர்வதங்க ம் மரமடர்ந்த கா க ம் கடந் எண்ப ேயாசைன
ெசன்

ஒ

வட வி ஷங்கண்

அதன் கீழி ந்

யா

ெசான்னான் தன்ம த்திரன்,

உ . ..வனிங் கி நிலத்ைதத் தாேன யகற்றிக்
...ெகாண்ெடா குந் தன்ைமயால் -தானைடந்த
ெபான்னிற்ற மார்பகலம் ேபாந்த மற்ெறல்லாம்
மன்னன் பணிந்தான் வகுத் .
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இவ்வைக யா ன்கீழி ந்
ைவகுண்டநாதன் ெதாழில்கைளப் பாராட்
ர ஞ் ெசா நாராயணன் கீர்த்திேய ெகாண்டா கின்ற பாண்டவைரத்
தி விளத்தைடத் , மற்றவர் விப்பிரகாயமறிந்
விைட ெகா த்த ள, வயினேதவ

வ வாயா ெகன்

ம் க கவர விைகந்

நடந்

வயின ேதவைன

பாதகமலங்கைள நீங்கி

64
அன்னமாக வ
ெகாண் வந் பாண்டவர் கூ கின்ற நாராயணன் கீர்த்திகைள
வட வி ஷத்தின் ேம
ந் ேகட் க்ெகாண் பாண்டவைர ேநாக்கி.......... வா
ெசால் (ற்)ேறா ெவனில்,
ஒல்ைலநீ ெரப்ெபா
மிங்கிவைன ஓயாமற்
ெசால் திேரா எவ்விடத்தான் ெசால்
ர் - அல்லா
கற் நீ ெசால் திேரா கார்ேமக வண்ணைனத்தான்
உற் நீர் ெசால்

திேரா ஒப் .

(177)

எ. . நீங்கள் பலகால் இவ்விடத்தி ந்தவைனப் பராக்கிரமங்கேள ேபசகின்றீர்.
நீங்கள் அவைன அறிவ
ண்ேடா அ வன்றிேய ேகட் ...... ந்
ெசால் கிறீேராெவன் அன்னமாகிய ள்ளரசன் ேகட்ப வி ட்சத்தின் ேமற்பார்த்
அன்னத்திைனக் கண் யா ெசான்னான் தனம த்திரன்.
உ க்கரந் வந்திங் குைறகின்றீ ராேரா
அரக்கேரா வானவேரா அன்பாற்-கரக்கமறக்
கூ வ மற் னேத கூ நீ ெரன் ைரத்தான்
ேதறி

த் ேதான்றச் சிறி .

(178)

எ. . நீர் உ மாறி வந்தீர் இராக்கதேரா, வானவர்கேளா, வித்தியாதரேரா, விட்
நாதேரா ஆெரன் ெசால் ெமன்ன வயினேதவ ம் நீங்கள் ஆெரன் ெசால் ங்கள்.
ஆராகிெலன்! நீங்கள் பலகா ம் நாராயணசுவாமி கீர்த்திகைளச் ெசால் கின்றீேயா
என்ைன ன் ம் அறி ேரா ெவன்னத் தன்ம த்திரன்
--------146 - 148

ன்

ஏ களில்ைல

ப்பிறப்
ற்ேறா .. .. .. .. .. ..
ரம் பி த் க் ெகாண்ேடா ணர்ந் .
*** ***

(179)

அன்றி ம்
ெதய்வற்குந் ெதய்வத் தி ப்பாற் கடற்கிடந்தான்
எவ்வற்கும் நாராயண ெனங்ேகான்--ேமவித்தன்
ைவகுந்தஞ் ேசர்த்தான் மனத் க்ேகா மாதவன் காண்
*ைவகுண்டங் காட்

ம ந் .

(180)

------*ைவகுந்தம். பா*ேபதம். 150 வ

ஏ

இல்ைல.
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எ. . எங்க க்கு இராச்சியமாவ ம்
ேதவியாவ நாராயணன்றன் தி வ கேள
கண்டாய் என் பாண்டவர் ெசால்
க ட ம் ெப கப் பிாியப்பட் நீங்கள்
தி க்ேகதாரத்ைதக் கழித்
ைவகுண்டம் க விட்
சுவாமி தி வ கைளப்
பிரசாதித் விண்ணப்பஞ் ெசய்வான்.
பாண்டவர்கள் கண் ைமயத் திறம் பிைழயாதவா ம் அவர்கள் ெசறி
வயிராக்கிய ம் அவர் ஒ மாத்திைர ம் மறவாமல் விட்
கீர்த்திைய
ெசய்தி க்கிறவா ம் ெசால்லாிய பக்திமார்க்கங்க ம்
க டாழ்வான் விண்ணப்பஞ்
ெசய்யக் கண் சந்ேதாஷித் த் தம்பிமாைர ேநாக்கி யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
இ திேரதா கத்தின்கண் இந்திராதி ேதவர்கள் அசுரைரக் ெகால்லேவ ெமன் ,
இவாிடத்தி ந் மனந்தளர்ந் சுேராணித ரத்ைத அழிக்கெவன்னச் *சூகத ைடய
கங்களில் ஓர் கத்தில் ஒ
கம் தம்ைம அசுரர்க்குச் ெசால் இந்திராதி ேதவர்கள்
எல்லாம் திாிேநத்திர க்கு அறிவிப்ப அவ ம் பிரமாவின் சிரத்ைதச் ெசயிர்த் த் தர
ேவ ெமன் ேதவர்கள் விண்ணப்பஞ் ெசய்யத் ேதவ ேதவ டன்பட் பிரம சிரசு
ேபதித்தான். அதனால் ன்னாளிேல மந்தவ[ன] மி ந்தைமயினால் மந்தன
பர்வதெமன் ம் ேபராயிற் என் தம்பிமா க்குச் ெசால் இ க்குமளவில்
சகாேதவ

க்கு யா

நிகழ்ந்தேதாெவனில்,

விண்
மிக அதிர்ந் மீன்பகேல தான்வி ந்
கண்ணின் விழிசுழன் கால் ந ங்கி-- ண்ெணன்
வாதசங் காட் யி ந் யர மாயிற்ேற
ச[கா]ேதவன் என்பான் தனக்கு.
அப்ெபா
சகாேதவன்

*

க்ெகன்

(181)

தன்ம த்திரைனத்ெதா

யா

ெசான்னான்

------------* ற்கண் . எ. .

லபாடம்.

கண்ணீ ெரா கும்
வங் கடந் டேன
எண் ங்காற் ேறா மிடந்
க்கும்--நண்ணிேயார்
ெபால்லாக் குறிகள் பல ம் குந்தாேன . . . . . . . . . .
ெசால்லா யிெதன்றான் ெதா

.

(182)

இப்ப ச் சில ர்க்குறிக ந் ேதான்றிச் சூல பாசத்தராய் வந் ேதான்றி என்ைன
அ கா நின்னார். அ
மன்றிேய திவ்விய விபான ந் ேதான்றிற் என்
தன்ம த்திர க்கு விண்ணப்பஞ் ெசய்
மார்ச்சுனர் நகுலைரப்பார்த் நமஸ்காித் ச்
ெசால் வார். நம் சுவாமியாகிய தன்ம குந்திேதவிைய ம் இராச்சியத்திைன ம் றந்
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மகா விந்தம் ேபாந்தார் நினக்கு இவ்விடத்ேத அபத்ைதயாயிற நீங்கள் வ ம்
தன்ம த்திரைன இரட்சித் க்ெகாண் ேபாங்கெளன் அவல்கைள ம்
இரந் ெகாண் பின் பஞ் ேசந்திாியங்கைளச் சாந்தமாக்கி நாராயணசாமிைய
எவ்வா

உணரத்

தித்தாேனா எனில்,

திப் பாடல்
பாேர
பாேர
பாேர

ண் மிழந் தாேன சரணம்
மீர யா லளந்தாேன சரணம்
ைனப்பணிய நின்றாய் சரணம்

பாற்கடல் ேமற் யி

ங் கார்க்கடேல சரணம்.

(183)

அராவந் த பணிய நின்றாய் சரணம்
அ ணர்கடம் ேபார்ெதாைலத் நின்றாய் சரணம்
உத்தமேன கடைல அைண ெசய்தாய் சரணம்
சங்காழி அங்கயிேல ைவத்தாய் சரணம்.
என்றிவ்வைக

தித் ப் பின்

ம் யா

(184)

ெசால் த்

தித்தான் சகாேதவன்.

மாதவேன ேகாவிந்தா ெவன்ேபனான் வாயினால்
மாதவ ம் வந்ெதன் மனத் ளான்-மாதவேன
ஆரணேன அச்சுதேன அண்டர் ெதா ம்
நாரணேன என் ைரப்ேப னான்.

(185)

இவ்வைக

தித்

அப்ெபா

தன்மர், மர்,அர்ச்சுனர்,நகுலர் தளர்ந்

எ ந்தி ந்

யா

ேமாட்செமய்தினான் சகாேதவன் என்றவா .
ழந்தலறிச் சிறி

ேதறி

ெசால் ப் பிரலாபித்தாேராெவனில்,

பஞ்சவர்க ெளன் ம்ேபர் பாாிற் ப தாக்கித்
ஞ்சுவேதா ேதவர்ெசால் ெலான்னாத்--தஞ்சேம
ேபாழ்ந்ேதானா நீெயாளித் ப் ேபாவேதா தாெனன்
ழ்ந்தார்கள் சாேதவன் ேமல்.
இப்ப

நால்வ ம் பிரலாபிக்குமளவில்

(186)
மேசனன் யா

பிரலாபித்தாேனாெவனில்,
கு க்களிளங் களிேற ேகாளரவத் ேதாைனச்

ெசால் ப்
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ெச க்கழித்த ேசவகேன ெசப்பாயா--க ைண
ஆரணியத் ெதம்ைம யகல்வேதா ைவயாெவங்
கானகத்

ங் கலந் .

(187)

சன்மாந்திரத்திற் ெசய்த விதியின்ப ேபாயகல்வ ேதாைவயாெவன் ம்ைம ஐவர்
என் ெசால் மதைன பிாிவித்தாய் என் ம் மேசனன் கிேலசிப்பத் தன்ம த்திரன்
ேதறிப் பல ஞ் ெசால் வியாகுலந் தணிக்குமளவில் தி வ ெதா
யா
ெசான்னான் மேசனன்.
ெபாங்கு கில்கள் ெபா ப்பதனின் ேமற்ெபாழிய
எங்கும் பரந்தங் கி கைர ம்--கங்ைகநீர்
ெசன் வயல் மண் ந் தி நாடா சாேதவன்
இன் நம் ைமப்பிாிவா ேனன்.
அ

ேகட்

யா

(188)

ெசான்னான் தன்ம த்திரன்,

நன்ைம ைடயாைர யாேர நா ங்கால்
ன்ைம ைடயார் றத்தாவர்-- ன்னி
இ ந்தா டன்பிாியா ேதகுவேரா ெவன் ம்
தி ந்தா ந் ேதாளினாய் ெசப் .

(189)

எ. . ஒ த்தர் வயிற்றில் பல த்திரர் பிறப்பார்கள். ஒ வன் தானம் ெசய்வான்,
ஒ வேனா ஆராய்ந் காாியம் விசாாிப்பன், ஒ வன் அறத்தின்வழி நிற்பன், ஒ வன்
பரமாத்மா ஆவன். ஆதலால் அவர்கள் தன்வசம் கண்டாய் என் ம் இவன் நாம்
எல்லாமி க்க ேமாட்செமய்திய காரணம்
நாராயணைன உள்ளப அறிவன்.
அ வன்றி ம் என்னா ம் சிறிதறியப்ப ெமன் ம் யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
பாரதப் ேபார்ெவல்லப் ப யி
ம் யாெமன்ன
பாரதப் ேபார்ெவல்லாமல் பண்ணினான்--பாரதத்தில்
பட்டா ரவ ைட பாவம
டர .... .... .... .... .... .... ....
விட்டா

டன்[ ] விைரந் .

(190)

எ. . நாம் பாரதப் ேபார் ெவல்லப் ப யிடேவ ெமன்
வாசுேதவன் அ ளிச்
ெசய்ய நன் கித்தக் களப்ப ெசய்தான் இவனாதலால் அமர்க்களத்திற் பட்டார்
பாவங்களிவைனத் டர்ந் விடாெதன் க தி ந்த அைழத் அ ளினான்.
அதாகேவ ெமன் தன்ம த்திர ைரத் ச் சகாேதவ க்குச் சடங்க த் அங்கு
நின் ம் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர்கள் என்றவா .
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சகாேதவன் ேமாட்ச

ற் ம்.

இப்பால் சகாேதவ க்குச் சடங்க த் த்
ெசால் நடந்தான் தன்ம த்திரன்.

க்கெமய்தி தம்பிமாைரத் ேதற்றி யா

மந்தரேம மத்தாக வாசுகிேய வான்கயிறா
அந்தமிலாச் ேசாமன் அைணயாக-- சிந்தாக்
கடல்கைடந் தார்ெசய்த கைதயவர்குச் ெசால்
இடர்கைளந் தான்தனம னிைசந் .

(191)

அன்றி ம்,
பாஞ்சா
ஞ்சிய ம் பாாின்ேமல் தம்பின்னன்
தான்ேபாய் மாித்த
ந் தானிைனயா -நீஞ்சு னல்
மந்திரெமன் ெறல்ேலா மாதீர்த்த மா கின்ற
சந்திரவர் க்கார்க டான்.

(192)

இவ்வைக நாராயணசாமி ெசய்த பராக்கிரமங்க ம் ெசால் இடர் கைளந்தான்.
தன்மன் இைசப் பாஞ்சா ைய ம் சகாேதவைர ம் மறந் ேபாய் இ
ற் ஐம்ப
ேயாசைன கடந் சந்திரகிாி என் ம் பர்வதத்ைதக்கண் அதன்ேமேலறி அங்குள்ள
தீர்த்தங்கைளயா அந்தச்சுைனயிற் குவைள ம் தாமைர ம் மலர்ந்தவற்ைறக் கண்
தம்பிமாைரேநாக்கி யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
உயர்ந்த தடவைரேமல் ஒள்ளிைணயார் தங்கள்
யங்கி விைளயா மாப் ேபால்-கயங்குவைள
கண்ணன்றன் ேமனிேயா காாிைகயார் கண்மலேரா
எண்

ங்கால் வண்ணமி .

(193)

கண்ணன்றன்கண்ேணா கமலமல ாிைவதான்
கண்ணன்றன் ேமனிேயா காற்கமலங்-கண்ணன்றன்
ேசவ ேயா விம்மலர்கள் ெசவாவாேயா விம்மலர்கள்
ஆவ தா னம்ேபா

கம்.

(194)

எ. . இந்தத்தாமைர மலர் என்ன தவம் பண்ணிற் . நாராயணன் தி வ க்கு
ஒப்ெபன் ேசா க்கப்ேபானதின் ேபசியி ந்தார். அப்ெபா
ெதய்வ கன்னியர்
யா ெசய்தார்.
வண் க ம் கிள்ைளக ம் மாமயி ம் பின்ெதாடரக்
கண் வைர யின்கட் காட்சியார் -ஒண்ெடா யார்
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ெசந்தளிர் ேபான்ேமனிச் சிலம்பலம் ஞ் ேசவ யார்
வந்தைணந்தா ராவிம் ம ங்கு.

(199)

அாிசின ங் குங்கும மாைடக மா மற் ம்
பாிசினங்கள் பாேடந்திச் ெசல்ல-வாிைவயர்கள்
மாதீர்த்த மாடவ கின்றார் மன்னவ ராங்
ேகாதீர்த்தங் ெகாண்டார் குறித் .

(196)

இவ்வைக வ கின்ற ெதய்வக் கன்னியர்கள் பாண்டவைரக்கண் கண் ற் த்
தீர்த்தமா த ம் தவிர்ந் மற் மிவர்கைள ேநாக்கி யா ெசான்னார் கன்னியர்கள்.
மண் லகில் உள்ளீேரா வானவேரா தானவேரா
எண்ணற் காிதாக இவ்வனத்ேத-நண்ணிநீர்
வந்தவெறன் ெகாேலா வாய்திறந் மற் ண்ைம
எந்தமக்கு நீ ைரயீ ாீங்கு.
என்றிவ்வைகேய நீர் ஆெரன்
ெசய்தான் தன்ம த்திரன்.

(197)
ேகட்ட கன்னியர்கைள ேநாக்கி யாத ளிச்

வானவ ந் தானவ மல்லயா மண் லகில்
ஆனகு குலத்திலா டவேராங் -கானகதி
லாேபதஞ் ெசய் ம ந் யரந் தா ழன்
மாெபந்தம் ேபாந்ேதாம் வழி.

(198)

இவ்வைக நாங்கள் பாண்டவேரா மகாவிந்தம் ேபாகின்ேறாம் என்
ெசால்ல யா ெசான்னார் கன்னியர்கள்.

தன்ம த்திரன்

*ெவஞ்சமத்தில் ெவன்றவிறல் ெமன வன்றான்
நஞ்சடர்ந் தாேராெடதிர்ந்தா னார்ெகாேல-பஞ்சவாில்
ெமத்தைமந்த ெசால் ல் த மன்யா ெனன் .

(199)

** *** *** *** ***
--------*இப்பாடல்

ற் மில்ைல. 159-161 வைர

163-வ

இல்ைல.

ஏ

ன்

ஏ களில்ைல.

உலகம் ேபால் எய்தா நீங்கள் வந்தி ந்தால் நாங்கள் உங்க க்குப்
பிரத்தியட்சம்ேபால நடக்கின்ேறாம் என் ெதய்வகன்னியர்கள் ெசால்லக் ேகட்
ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.

யா

70

ெசய்தற்காிய தியா
தவினீ ாிவ் லகில்
ெசய்தற்காிய ெதல்லாஞ்ெசய் தா- ைமயதற்
கண் ைடயார் கண்ணன் கமலக்கழ லல்லால்
நண்ண ேவ ண்ேடா நமக்கு.

(200)

என்ப பிறர் உபகாரத் க்குப் பிரதி உபகாரம் பிறிதில்ைல. ஆதலால் ேவ ஒ
வனேம வி ம்ேபாம்
வாசுேதவன்
பாதகமலங் காணேவ ெமன்
தன்ம த்திரன் ெசால்லக் கன்னா யா ெசான்னார்.
தாழ்வைரகள் பற்றித் தவஞ்ெசய் தண்ெபாழில்சூழ்
ஆழ ைடப் ெபாய்ைகய ப ந் -மாைழயாின்
தங்ைக ந...தேதாய் வன்ேறா கு ேவந்தீ
ரங்கதலத் ேதார் யல்வா ராஙகு.
என்ப

காமேலாக ேமாட்சங்கைளத் திறந்

(201)
விட்டா மில்ைல, ஈசுர

க்குக்

கங்காேதவி
ைம ம் என் இ வ ள், பிர்மா க்கு சாவித்திாி ம் சரஸ்வதி ம்
என் இ வ ளர். விட்
க்கு
ேதவி ம் ைத ெதளிந்
வாசுேதவைனச்
சிந்திக்க ேவ ெமன் தங்களாத்மாைவத் ேதற்றி யா ெசான்னார் பாண்டவர்
தி ப்பாற் கடற்கிடந்த ெசங்கண்மால் ேசர்ைவத்
தி ப்பான் வரப்பாிவாற் றம் ள்--வி ப்பான்
மான்களி ம் பண்டங்கமல் லெரா மன்றி த்த
ேகான்பதத்ைதப் ேபாற்றினார் ெகாண் .

(202)

என்ப
வாசுேதவன்
பாதகமலங்கைளப் ேபாற்றிக் கன்னியர்க
ம மாற்றம் ெசால்லாம
ப்பக் கன்னிய ம் ெபாய்ைகயில் தீர்த்தமா த்

டன்

ெதய்வேலாகம் க்கார்கள் என்றவா ,
பின்

ம் பாண்டவர் எவ்வணங் கு கினாேரா ெவனில்,

அ மன்றன் ேனானாம் பீமனவன் தம்பி
அ மக்ெகா விைசய னார்தான்--அ மனவன்
எங்குலத்
த்ேதா னிைசய ெவ த் ைரமின்
நங்குலத்ேதா ராகி நமக்கு.
என்ப , எங்கள் குலத் க்குச் ேசட்டனாகிய அ மான் தம்பி
அவன் தம்பி விசய க்கு அ மக் ெகா உண்ெடன் ம் ேகட்

(203)
மேசனன் என் ம்
ந்ேதாம்.
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அவர்கைள ம் நகுல சகாேதவைர ம் தன்ம் த்திரைன ம் கூ . நீங்கள்
நங்குலத்தாரன்ேறா எங்ஙனம் நீங்கள் மகாவிந்தம் ேபாய் ஆரணியத் ேட
உழலேவண்டாெமன் உங்க க்கு ேவண் ம் ேதாத்திரம் பண்ணிச் சத்
க்கைள ம்
சயித் உங்கைள இராஜ்ஜியம் ெசய்விப்ேபாம் ெமன்ற வானரங்கைள ேநாக்கித்
தன்ம் த்திரன் ெசால்

வான்,

உமக்கு விரதம வன்ெறா ெசால் ம்
உமக்ெகதிர் யாவ ந்தா ண்ேடா--உமக்குத்
ெதாழிலன்ேறா மாவிரதம் ெசாற்ப
ேபாகுமா
வழிநின்ற கீர்த்தியன்ேறா மற் .

(204)

நீங்கள் சத்
நாசஞ் ெசய்விக்க ம், ெகாண்ட விரதம் குைலயாமல் நிற்க ம்
உங்க க்ேக வ மிதைன நீங்கள் எங்க ைடய வழியான ரராைகயால் உங்கைளக்
காணப் ெபற்ேறாம். நாங்கள் ெசய்த ண்ணியமன்ேறா ெவன் ம் உங்கள் ன்ேனார்
ராமன் ெக த் க் ெகா த்தாரன்ேறா என் ம் நாங்க ம் உங்க க்கு
வழி றவாைமயால் மேசனன் ஆவான். இவன் அர்ச்சுனன் ஆவான். இவன் தனம்
த்திர னாவானிவன் என் ம் நகுலெரன் ம் மற்றச் சகாேதவ ம் ேராபைத ம்
வழியிேல ேமாக்ஷெமய்தினார் என் ம் பின் ம் யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
* ைவய

தாண்

மாவிந்தந் தாேனாக்கி

ெவய்யக ங் கானம் ேமவிேனாம்--ைவயமினி

(205)

*** *** *** *** *** ***
------* இப்பாடல்

வ ங் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல. 168, 169-வ

ஏ கள் இல்ைல.

நாராயணன்
பாதகமலஞ் ேசரேவ ெமன் மகாவிந்தம் வந்ேதாம். உங்கைள
இங்ஙனம் காணப்ெபற்ேறாம் என் ெசால்லக்ேகட் வான ர ஞ் ெசால் வார்.
எம் ன்ேனார்
வாசுேதவன் பைக ெக த்தாெரன் ெசான்னீர். அந்தப்
பராக்கிரமங் ேகட்க ேவ ெமன் வானரங்கள் கூறத் தன்ம த்திரன் ெசால் வான்.
*** *** *** *** *** ***
.. .. .. பாயக்க கிடங்.. .. .. .. .. .. ..
ன்னிமலர் கவ்வித் ெதாடர்ந்தாள்-- ன்ேனேயார்
வாைள களித் வய ழக்கு நன்னாட் ல்
காைளயர்கள் கண்டார் கயம்.

(206)
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இவ்வைகத்தாகிய ெபாய்ைக ம் சமத்தட ம் பளிங்குத்தட ம், என் ம் ப ப்பத ங்
கண் இைதக்ெகாண் இைவ இற்ைறக்கு எ
ேயாசைன இர ம் பக மாய்
ஒன்ப நாள் வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாயினார் பாண்டவர் என்றவா .
* அக்கரெமல்லா மிங்ேக இ ந்தவங்கள் ெசய் ம்
அக்கம ெசய் ம் மைலெயன் - அக்கரவா
ெசக்கரங்கால் ன்ைனநாட் ெசய்தவரங் [காட் யேதா]
.................கரங்கள் கண்டா ரவர்.

(207)

---------* இப்பாடல் இ ந்தவாேற எ தப்ெபற்ற .
இவ்வைக யக்கர ப ப்பதஞ் ெசன்ேற த ம் தன் ெபா
ங் குளிர்ச்சி ம் கண் த்
ெதாடர்பானெவா ப ப்பதங்க மில்ைல என் தன்ம் த்திர க்கு மேசனன்
ெசால் வான்.
தாமைர குவைள என்
ேபால இரா நின்றெதன்

ெசால்லப்பட்ட ட்பங்கைள
ேகட்பத் தன்ம த்திரன் ெசால்

ைடத்தாய்ப் பிரமாவினிடம்
வான்,

"யாற்கிலர்" {யாஜ்ஞவலக்யர்} என் ம் ேதவர்கள் பிரமேலாகத்தில் நின் ம் வந்
தவசு பண் கிற இடம் காணி ெவன் ெசால் அங்குள்ள தீர்த்தங்கைளயா ஒ
வி ட்சத்தின் கீழி ந் நாராயணைனத் திபண்ணி நாலவ க்கூ இ க்குமளவில்
நகுல

க்கு யா

நிகழ்ந்தேதா எனில்,

மனம கி வா லர்ந்

நாச்சுழன்

ேமன்ேமற்

*கண்ம ங்கிக் கா டேன தாழ்ந் --[ னநடன]
ஒன்பான ள்ளத் ெதா ங்குறி காட் ற்ேற
தன்பால் நகுலன் தனக்கு.
இவ்வைக வாராநின்றவிடத் த் தன்ம த்திரைன ேநாக்கி யா
நகுலன்.

(208)
ெசான்னான்

------** கனம ங்கி

. பாடம்.

சிவந்த கி
த் ச் ெசஞ்சாந்தம் சி
சிவந்தெச மங்ைகயர்க ளாகிச்--சிவந்தி வர்
சூலெமா பாசம் பி த்ெததிேர ேதான்றினார்
காலெனா

கூற்றம் க த் .

(209)
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இவ்வைக ேதான்றிற் ஆகில் இ எனக்கும் காலமாயிற் . எம்ெப மான்
மார்ச்சுனைரக்ெகாண் மகாவிந்தம் எ ந்த
வாயாெகன் பின்ைன
மார்ச்சுனைர ேநாக்கிச் ெசால் வான்.
தன்ம த்திர

க்கு இனி

இரட்சித் க்ெகாண்
எவ் வண்ணம்

ங்கைள ஒழியச் சகாேதவ

ேபாமிெனன் , தா

ஞ் சிறி

ம்

ெபா

ரத்தாராயிேனாம். நீங்கள்
நாராயணசுவாமிைய

தித்தாேனா எனில்,

கார்ேமக வண்ணேன கண்ண ரவா கச்சி
ஊர்ேமவி நின்றாய் உலகளந்தாய்--சீர்ேம
தாமைரயாள் ேகள்வா சரேண சரெணன்
நா ைர ெசய்தா னயந் .
எ. . ண்ணிய

ஷேன ேவதப் பிாியேன அாிகாி,

(210)
ேஷாத்தமேன அாிகாி

அரங்க ஆரணா, அாிகாி தாேமாதரேன, அாிகாி க ணாகரேன, அாிகாி குடவண்ணேன,
அாிகாி, ேகசவா, தன்மேன, அாிகாி பிஞ்ஞகன் ைணவா, அாிகாி தி மகள் தைலவா,
அாிகாி என் இன்ேனாரன்ன திகள் பண்ணியைதக் ேகட் ப் பாசசூலம் பி த்
வந்தார் பயப்பட் யா ெசான்னார்.
அண்ண ல யா ாிைடக்ேக அறியாேத
நண்ணிேனா ெமன் நம் தர்--எண்ணித்
ெதா தகப் ேபாயினார் சுந்தரத் ேதர க்கு
எ பிறப்பி யாம ைம என் .

(211)

கால தர் நாராயணன் அ யாைர நாம் தீண் வேதாெவன் அகலப் ேபாத ம்
திவ்விய விமானங் ெகாண் வந்
ட்ப வ ஷம் ெபாழிந் நகுலைனத் ேதவகுமாரர்
ெகாண் ேபாயினாராகக் க
வ .
அப்ெபா
நகுலன் ேமாட்செமய்தினைம கண் தன்மர் மார்ச்சுனர்
மகிதலத்திைட ழ்ந் படலால் மேசனன் யா ெசால் ப் பிரலாபித்தாேனா
ெவனில்,
வாைழ
மட ன்ேபாத் ததைன
ெவள்ைளக் கு ெகன் மீனினங்கள்-- ள்ளி
கைரேயறிப் பாய்ந் ழக்கும்சூழ் நாடா
வைரேயறி நீ கிடந்தாய் மாண் .

(212)
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அன்றி ம்,
ேமகக் குழலாள் பயந்த விரட்ைடயர்த......
........தந்த ெநறி ேபா ேமா - சாகக்
கடேவா ன் ெனங்கள் ெநறிதானன் ேறாெசய்தீ
ரைடேவா

ன்ேபா நீ.

(213)

நீங்கள் இைளயராயி ந்
த்தவர்க்கு ன்ேபாகத் தகாெதன் பிரலாபிப்பாைனப்
ர்வ விதிக்குத்...... ெமன் தன்ம த்திரன் ேதற்ற ம் ேதறா பின் ம் யா
ெசால் ப் பிரலாபித்தார்

மேசனன்,

ஒ விைன இ க்கப் பணிந்
ெசால்

வாயாகெவன இ

இவன்

கத்தில் உண்டாகியதன்.....

ைய ேநாக்கி யா

ெசான்னான்,

அச்ெசால்லானதிைவ ெயல்லாம் ன்னாய்.......... அப்ேபா ................ேவந் -என்ப யான விதியின் வ ெயன்ப தறியாேதேவழ..........ேகாஷ ம் பிரமகத்தி
ேதாஷ ம் நீங்கும்ப
ம்....................என் ேகட்டால் பாவேதாஷ ம் ெப ேம
என் ேகட்டால் பாவேதாஷம் ெப ேம (உம)க்கியா ெசான்னான் மகாவி
ேவங்ைக............. யா, ழ பாண்டவர்கள் கீர்த்தி பகர நீ ேகட்டறியிலீண்ட ......க, க
ேமய்ந்த சிகரச் ெச ந்தார்க்குஞ் ெசவ்வாய்த் தி நாமம் நின் ..... என்ப இவன்
குணங்க ம் மா ........ெம தின் வ
ம் ெமன்மனம்..... விட்டகலாேத......... ....
எறிக்காட் ன ம், என் ெநஞ்ைகவிட்
நின் ம் வடக்கு ேநாக்கி.....

நீங்க................... கிாிையக

ம் நடத்தி அங்கு

நகுலன் ேமாட்ச ற் ம்.
எத்தைன

மாங்ேக எழில்.

அப்ெபா
உனக்கு ேமாட்செமன் இ
அ ள் ெசய்தான். அப்ப ேய நீர்
வ
ராக.
அண்டர் பிரான்கள் என்ன அவ க்கு விைட ெகா த் வடக்கு ேநாக்கிப்
ேபாயினார் பாண்டவர்.
........................ ) அப்பால் பிரளய தீர்த்தெமன்
பர்வதங கண்டார்.
அங்குள்ள தீர்த்தங்கைள யா
யங்கி ந்தார்.

ம் தீர்த்த மா க் கு சிக ெமன்

பர்வதத்தின் மகிைமையக் கண்

பிாியெமய்தி

ம்
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மகாவி
ையக் கண்
வ ஞ் ெசன் நமஸ்காரஞ் ெசய் நிற்ப மற்றவ ம்
சுவர்க்க ெசால் மிக்கப் பணிந் வி ந்தெபா
ஆதித்திய ம் அத்தமன பர்வதஞ்
சார்ந்தான. அப்ெபா
இ
..... (ெசா)ன்னான் தன்ம த்திரன்
*ைவயகத் வாழ்வா ெயல்லாம் வாழ்ேவந்தர் நங்
ேகாமான்........
வந் ைரத்தான் ைகைதக் கைரய ேக நின்றல ங்
கங்ைக சூழ்நாடன் வைரம
ேதாளான்மனம்.
---------*பிரதியிற் கண்டப ேய எ தப்ெபற்ற .
தாங்கள் பாண்டவெரன்ப தங்கள் இராச்சியம், நீதி பாிபாலனெமல்லாஞ் ெசால்
அஃெதல்லாங் ேகட் யா ெசான்னான் மகா இ
இந்தவைரேமல் இனிதி க்கும் கன்னியர்கள்
அந்தமில் சீர் ஐய ..... .....
..... கின்ேற நீர்ேபாந்

கண்டங்கினி தி மின்

வாட்டங்கள் தீர மகிழ்ந் .

(214)

எனக்ேக ......... ெசான்னான் திைனத்தைன ம் நன்றிெகாள் ன் ெசய்தாற்குப்
பின்ைன...ெநாந்தா மாங்க தான் உன்ைகயிேல மீளநாங் ெகாள்ேள மிைக.
எ. . அ ேகளாய் மா னி வசனங்க க்குப் பிரதி வசனமில்ைல. அவர்,
திைனத் ைண நன்றி ெசயி மதற்கு எத்தைன அன் ெசய்த ெவல் மாதலால்
நாங்கள் ெகாள்ள ேவண் ம் வரமாவ ெதய்வ னி.....யா ெசான்னான்
தன்ம த்திரன்.
நல்லாைன நான் கைன நாபின் கட்ேடற் வித்த
வல்லாைன மாயஞ்சி இ கமல ெபாற்பாதம்
ேசர்த் வ ெதங்கள் ெசயல்.

(215)

என்ப , நாங்கள் இராச்சியம் பண்ணி ம் ெபண்ணாைச ஒழித்
ைவகுண்டநாதன்
பாதகமலங்கேள சிந் த் ப் ேபாகின்ேறாம்.
எங்க க்கு மகாவிந்தம் ேபாகின்றேத எல்லாச் சுவர்க்க ம் என் தன்ம் த்திரன்
ெசால்ல மகா இ
ம் மகிழ்ந் தி ப்ப ஆதித்தன் உதயஞ் ெசய்
ளானான்.
பாண்டவ ம் இ
ைய நமஸ்காித் விைடெகாண் அங்கு நின் ம் வடக்கு
ேநாக்கிப் ேபாய் அக்குேராணிதல ெமன் ம் வனம் க்கா ெரன்றவா .
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பாதங்கள் பர ைரப்பப் பார்ேவந்தர் பாண்டவர்கள்
காதம்பல ெசன்றார் கார்வைரேமல்-- நாதங்ெகாள்
மங்ைகயர்க ேளாாி வர் தம்ைம ய ெநறிக்க
ணங்கவர்கள் கண்டார்க ளாங்கு. (216)
இவ்வைகப் பிரவாள ெமன் ம் பர்வதங்கண் அங்குள்ள தீர்த்தங்கைள
ஆ யவிடத் த் தவம் ாிகின்ற மகா இ
கைளக்கண் கன்னியர்கள்
இவைரக்கண் யா ெசான்னார்கள்.
ஐந் மலர் வாளிஅமர் ெசய் ம்ேபார் ெவன்
சிந்ைதய காத் த் தியானத்ைதப்-- த்தியினில்
ெகாண்
ந் ேநாக்குவார் கண்டாரக் ெகாற்றவர்கள
வண்

ந்த

ங்குழலார் வந் .

இவ்வைக இ ந் ள்ள கன்னியர்கள் பாண்டவைரக் கண்
ெசான்னாேராெவனில்

(217)
யா

ஆேரா வழியறியீர் வந்தீேரா வாதமிைளத்
தாேரா அ ள்ேசர்ந்த ஆடவர--ேசாராமல்
உள்ளவா ெறல்லா ெம த் ைரமி ெனன் ைரத்தார்
கள்ளவி

மீர்ங்குழலார் கண் .

(218)

எனக்ேகட் த் தங்கள் வரலாெறல்லாம் அவற்குைறப்ப இ
ம் கன்னிய ம் நீர்
பாண்டவராகில் உமக்கு ேவண் ய ேகண்மின் என்னத் தன்ம த்திரன் யா
ெசான்னான்.
இலங்ைக மலங்கத் தடக்ைகயில்வில் ேலந்திச்
சலங்ெகாள் தசக்கிாீவன் றன்ைன-- குலங்ெகான்
ெவங்கைணயால் ெவன்றடர்த்த வாழியான் பாதமைடந்த
வி ங்க ெளன்ேற ய ள்.

(219)

என் இவ்வைக ெசால் அங்கு நின் விைடெகாண் ேபாந் வி த்தகிாி என்
மாலவைர ேயறி அங்குள்ள தீர்த்தங்கைள யா அங்கு நின் ம் ேபாய் யா கண்டார்
பாண்டவர்.
நிற்ப, யா

ெசய்தான் பரேமசுரன்.
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பாற்கடற்ேக ேபாமின்னீர் பஞ்சவர்கள் மற்றவன்றன்
ேசக்ைகய ெவன் சிறந் ைரத் --ேநாக்க
அ ந்தார ெமய்தினீ ரவ்வைரேம லாறி
இ ந் ேபா ெமன்றா ாினி .

(220)

என்ப நீங்கள் ைவகுண்டத் க்குப் ேபாகின்றீராகில் அதி ரம் நடந் ெப க்கத்
தளர்ந்தீர். ஒளிர்மைலயி
ந்த இைளப் த் தீர்ந் பெமன்னத் தன்ம த்திரன்
ெசால் வான்.
நாங்கள் சாலநாள் உண்
வாசுேதவன்
பாதம் காணாெதாழிகின்ற .
ஈண்டன் டன் ேபாய்க் காணேவ ெமன்கிற தாபெமாழிய [ந் ] ேவெறா
தாகமில்ைல. எங்க க்கு விைடதந்த ள ேவண் ெமன்னத் [திாிேநத்திற ம்]
விைடெகா த்த ள ஆங்கு அவைனத் ெதண்டன் பண்ணி அங்குநின் ம் ேபாய்ப்
ச தெமன் ம் ப பத ம், கு தெமன்ண ம் ப பத ம் , மா ச்சியெமன் ம்
மகாவன ம் மண்ணைக என் ம் மா யா ம் ட்பதலெமன் ம் ப வத ம்
இந்திரவியான ெமன் ம் ப பத ம் கடந் ெசல்லாநின்றார். அவ்விடத் யா
கண்டார்.
க
குந் காசினிையக் ைகக்ெகாள்ளக் கண்
ந
மிவெனன் நடந்தார்-ெயான்
ெபாங்குசினப் ேபார்ைவயாற் றான்தீர வந்ேத
அங்கு சினத்ேதா டழன் .

(221)

இவ்வைக மகா வனத் ேட ேபாகின்ற பாண்டவர் ேமேல ஒ மகா மி கம் நடந்
வந் தன்ம த்திரைனப் பி க்கக் கண் ெந ப்ெபழ விழித்
மேசனன் யா
ெசய்தாேனா எனில்,
சினேவங்ைக தன்மன்ேமற் ெசல்வதைனக் கண்
கனேவங்ைக ையப்பி த் க் ைகயால்-- னேவங்ைக
ெபான் ........... தாக்கும் னல்னாடன் மற்றதைனக்
ெகான் கைளந் தார்த்தான் ெகாதித் .
இவ்வைக அதன் கா ரண்ைட ம் பி த்
ேபாலப் பிளந் , ேபாட

ம் யா

(222)
நரசிங்கம் இரணியைனப் பிளந்த

நிகழ்ந்தேதா எனில்,

ஆற்றற்காிய விறல் ேவங்ைக யப்ெபா ேத
ேதாற்ற ள ேவதியனாய்த் ேதான்றினான்--கூற்றைனய
மைனேய ேநாக்கி மிளிர்ந்
ன்னின்றான்
காமைனேய ேபாலக் கரந் .

(223)
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அ கண்

மேசனன் யா

ெசான்னான்.

ேவதியன் றானாகியநீ விண்ணின் மிைசஎ ந்தின்[ ]
ஆதிகு க்க[ள்] அ பணிந்தாய்-- தலேமல்
ல் யனாய் வந்
வங் ெகாண்டெநறி
ெசால் யிடர் ெவன்றான்
என்ப , நீ யாெரன்

ணிந் .

ேகட்ப யா

(224)

ெசான்னான் பிராமணன்.

ஆற்றல் மிகப்ெபாிய அங்கிமான் த்திரெனன்
ேதாற்ற ைடய சுதனாெனன் - மாற்றாிய
ெமல் யலார் காரணத்தால் ெவங்கான ேவங்ைக
ஒல்ைல ழல் ெசய்ேத

ழன் .

(225)

என்ப , நான் இராசவி
அங்கிமான் த்திரன், என மாதா, பிதாக்க டன் னி ,
உண்டாகி அப்ேபா மாெசன்னிய க்குச் சுச்சயம் பண்ணிநின்ற காலத் மகாவி
பத்தினி, விமலாக்கினி என்பாள் என்ைனக்கண் , காம தயத்தளாய் ஏகாந்தமாயி ப்பெதா தடாகத் ப் ட்பங் ெகாய்ய நிற்ப மற்றவ ம் வந்ெதன் கரதலங்கைளப்
பற்றிக்ெகாள் த ம் யா
தாழ்ந் ெசல்ல மகாவி
ேசதிையச் ெசால்ல, மகா வி
.....ெசால்ல,

ம் உடன்பட் மனங் கூர்ந் , பின்
ம் ேகாபித் த் தாழ்த்த ெதன்ெனன்
ெசால்

ட்பங் ெகாண்
ேகட்ப யா ம்

வார்.

வ ேம ேபானார் ப வைரேமல்......

வண் ேசர் தாரார் மகிழ்ந் ......
இவ்வைக வடக்கு ேநாக்கிப் பல ப பதத்தின் ேமேலறி அங்குள்ள தீர்த்தங்கைள
ஆ ப் பின் ம் பல ப பதங்க ம் கடந்
மேலாகெமன் ம் மா யா ங் கடந்
வடக்கு ேநாக்கி
ேயாசைன ேபாயினார் என்றவா .
மஞ்சு தவழ்மணி வைரவாய் மாமரங்கள்
கிஞ்சுகம்ேபால் நின்றலர்ந் ேகழ்கிளர - அஞ்சா
அளிக்குலங்கள் பா யிட அச்சுதெனன் ேறா ம்
கிளிக்குலங்கள் கண்டார் கிளர்ந் .
--------189-வ

ஏ

இல்ைல.

(226)
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இவ்வைக நாராயணன் கி ைபேபால மகா வி ட்சங்கள் ேபாதலர* அதன்ேமேல
வண் னங்கள் இைசயாடக் ேகாகுலங்கள் அ கூவக் கிஞ்சுகங்கள் வாக்கியத்தால்,
ெக ெமாழிகள் கிைளகூட்ட மயி னங்கள் நடம் பயிலப்ப யி ந் ள்ள *பாவத்ைத ம்
தீர்த்தங்கைள ம் கண் பிாியெமய்தி அங்கு நின் ம் ேபாய்ச் சிலாதலெமன் ம்
பர்வதங் கண்டார். அதன் ெபா

ம் யாேதா எனில்,

சந்தன ம் குங்கும ம் சாதிைக [ஞ் சுற் ங்]
கந்தம
ஞ்ேசாைலக் கற்பக ம்- ந்திமிக
எங்குநிைறந் ேதாங்கி எழிற்சிறப்பாய் நின்றேத
விந்தமணிச் ேசாைல வளம்.

(227)

அந்தப் ப வதத்ேதறி அதன் ெபா
ம் ேநாக்கி அங்குள்ள தீர்த்தங்கைளயா த்
[தவியா] ஒ வி ட்சத்தின் கீழி ப்ப அப்ெபா
அர்ச்சுன் க்கு யா நிகழ்ந்த்ேதா
எனில்,
பார்த்த க்கு வந் பகேல இ ளாகி
யாத்திைர ம் ெசய்திங் கிடர்பலவாய்-மாத்திரக்கண்
ெவவ்ேவறிடந்
த் ெமய் ம் விதிர்விதிர்த்
தவ்வா

ன்னிமித்த மாங்கு.

(228)

அன்றி ம்,
ன்ைனவிைன ஒழிந்
ம்மடங்கா லாய்ந்
பின் ம் ெபால்லாக்குறிகள் ெபயர்ந் ழல் வாய் ன்னிக்
கிளர் ற்ற ேசாைலக் கு நாடன் ேகட்கத்
தளர் ற்றான் தார்விசயன் றான்.

(229)

இவ்வைக கா ங் ைக ங் குைறத் விழி ங் குர ம் ேவறாய்ப் பின் இயம
தாியா .............. தா ..........அரேசற்றிப் ட்பவ டம் ெசாாிந் திவ்விய விமானம்
ஏற்றிக்ெகாண் சங்குேபாிைக இடக்ைக ந் பி என் ெசால்லப்பட்ட பல் யம்
ழங்க
ைவகுண்டம் க்கான அர்ச்சுனன் என்றவா .
------192, 193-வ

ஏ கள் இல்ைல.

அர்ச்சுனன் ேமாட்சம்

ற் ம்.
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அப்ெபா

தன்ம த்திர

பிரலாபிப்ப

மேசனன் யா

ம்

மேசன

ம் அர்ச்சுனன் ேமல் வி ந்

கிடந் ,

ெசால் ப் பிரலாபித்தாேனா எனில்,

மண் லகில் வாழ்ேவார்தம் மக்கெளன் ெபற்ெற த்
கண்ணதனா ேலற்குங் காதன்ைம--நண் வார்
வாள்விசயன் ஒப்பாேரா ெவன் மன மழிந்
ேதாளின்மிைச அயர்ந்தான் ேசார்ந் .

(230)

அன்றி ம்,
மஞ்ச த்த மாளிைகேமல் மாத ர வ டப்
பஞ்சைணேமற் பள்ளிெகாள் ம் பார்த்தேன--அஞ்சா
விடேல[ ] ஒப்பான் விசயேன இங்ஙன்
ெந வைரேமற் பள்ளிெகாண்டாய் நீ.
இவ்வைகப் பிரலாபித் ப் பின்

ம் யா

(231)
ெசால் ப் பிரலாபித்தான்

மேசனன்.

அபிமன் தலாய அதன்பின்ேன மாண்ேடா[ர்]
உபயகுல ேவந்த ளாற்...........தாபம ...........
என்ேறா ேராபைத ேமேலாைர மிழந்ேதாம்
இன்ேறா விைனேயா மியாம்.

(232)

என்ப , அபிமன் ன் பட்
ழந்த பின் மாண்ட நங்குலத்திராசாக்க ம்,
ேராபைதகுமார ம் மாண்டார்கள். இன்ெறன் தன்ம த்திரன்
பாதங்கைளப்
ண் ெகாண்

கிடந்

எம்பிமார் அர்ச்சுனர், நகுலர், சகாேதவர், நமக்கு

ன்ேன,

மகாவிந்தம் ேசர்ந்தார்கள். இனி நமக்கு யார் உத்தரகிாிைய ம், சாந்தி ம்,
நடத் வாெரன் ம், எம்பிரான் அன்றி நாம் எங்ஙேன உயிர்வாழ்ேவாெமன் எல்ைல
இல்லாதேதார் க்கெமய்திப் பிரலாபிக்கின்ற மேசனைன ேநாக்கித் தனம த்திரன்
ேதற் வான்.
ேலாகத்தில் நாலாபக்கத்தாாில் விதிைய ெவன்றி ப்பார் ஊேரா பவராய்,
அேநகங் காலமி ந்த நம் தாைதயாகிய
பீஷம க்கு மரணம் வந்த கண்டால்
பின்ைன நிச்சய ண்ேடாெவன, நாம் கிேலசிப்பெதப்ப என் தன்ம த்திரன் ேதற்றத்
ேதறியி ந் தனம த்திரைன ேநாக்கி மேசனன் ெசால் வான். அர்ச்சுனன்
வாசுேதவற்கு அந்தரங்கமானவன், இவன் நிைனத்த எம்மட்டாக இ க்கின்ற ,
வாசுேதவ அ க்கிரகமாய் ஆவதற்கும் ெவல்லறகாிதாயி க்கின்ற அர்ச்சுனன்
மாண்டப எப்ப ேயாெவன் ேகட்பத் தனம த்திரன் ெசால் வான்.
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கு வாகிய
தாைதயாகிய

ேராணாசாாியைன ம், குரவனாகிய கன்னைன ம், நம் கு க்கு
விட் மைன ம் ெகான்றதினா

ஆகத்தகும் கண்டாய் என்

ம்,

தம்பிையத் ேதற்றி அர்ச்சுன

ர்வவிதியினா

ம்,

க்குக் கிாிைய ம் நடத்தி,

அங்கு நின் ம் ேபாய், ைமநாக ப வத்ைத ம், கு தெமன்
கடந் யா ெசய்தார்.

ம் மா யாற்ைற ங்

விசய ந் தம்பிய ெமல் ய மாங்ேக
விைசெயாழிந் த ஞ்சுரத்ைத விட் - விைச ைடய
தம்பிெயா மாங்ேக தடவைரேமற் ேபாயினான்
வம்பவி ந் தாரா னவன்.
இவ்வைக தம்பிமாைர ம்

(233)
ேராபைத ம் வனத்திைடேய விட் த் தாங்களி வ ம்

இனம்பிாிந்த யாளி, களி ேபாலப் ேபாகாநின்றவிடத்
ற் ஒன்ப ேயாசைன
ெசன் அப்பால் சந்திராச என் ம் மா யா ம் கண் அதிேல அர்ச்சுனற்கு
உத்தரகிாிைய ம் நடத்தி மற் ம் ேவண் வன ெசய் பின் ம் நாற்ப ேயாசைன
ேபாய் ஏமப வதத்ைதக் கண்டார் என்றவா .
குன்றத்தின் தன் ைடய ேசாதியாக் ேகாேவந்தர்
ெபான்ெனாத்த மாேமனி ேபான்றார்கள் - மின்ெனாத்த
பாங்கா மி கம் பறைவபல ெவல்லாம்
(நீ)ங்கா வைரகெளல்லாம் நீர்த் .

(234)

அவ்விடத் க் ேகாகிலங்கள் நிைலைய யாதாயிற்ேறா ெவனில்,
கண்ணேன என் ங் கடல்கைடந்தா ெயன் ம்
அண்ணல் தி நாம மைடயேவ - வண்ணம்
காிேயாேன என் ம் க ங்குயி னங்கெளல்லாம்
பிாியமாய்க் கூ ம் ெபயர்ந் .

(235)

இவ்வைக குயி னங்க ம் கு கினங்க ம் மற்
ள்ள பறைவ இனங்கெளல்லாம்
தி மால் தி நாமங்கேள ெசால் க் கூப்பிடா நிற்பக் ேகட் த் தன்ம த்திர ம்
தம்பி ம் ெப க்கச் சந்ேதாழித் ப் பின் ம் மா யா க ம் பர்வதங்க ம் கடந்
ேபாயினார் என்றவா .
அப்ெபா

கின்னரெமன்

ம் ப பத ங் கண்டார். அெதவ்வைகேயா எனில்,
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மாம்ெபாழி ன் பாடைணந் ம் வான்க கின் பா ாிஞ்சிப்
ம்ெபாழில்க டாெனங்கும் ெபாய்ைகயாய்த்- ேதன்பாய்ந்த
ெதன்றல்வந் டா ம் ெச வைரயிற் ெசன்றார்கள்
மன்றல்தங்குந் தாரார்கள் வந் .
இவ்வைகப் பல ெபாய்ைக

(236)

ைடத்தாய்ப் ப பதங் கண்

அதி

ள்ள

தீர்த்தங்கைளயா வடக்கு ேநாக்கிப் ேபாகா நிற்ப, இவர் ன்ேன ஒ தனியாய்ப்
பன்றி வந் அடர்த ம் அதைனக் கண் யா ெசய்தான் மேசனன் கா ரண் ம்
பற்றிக் க த்ைதத் தி கி மிகு, மா

மி ேயா

ன்...................

****
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.....மா,
மகாவி

ஏ

இல்ைல.
வாய்த் திாி என்றான் ேதர்ந்

க்குச் சீடன் நான், மீெதன் என்

என்ப . ஓகாரந்தன என்

ம்

ம் ேப ைடேயன் யான். சந்தன

வனெமன் ம் பர்வத ேமறி ஆகுதிெசய்ய வி ப்ப அவற்குப் ட்ப ம், சமிைத ம்
எ த் வ ம் வழியில் இரண் வராகம் தம்மிற் க வித் ப் ெபா கின்றன கண்
பார்த் நின் வர தாட்ப. மகா இ
ம் ேகாபித் த் தாழ்த்தேதெனன் ேகட்ப
யா ம் குந்தெதல்லாம் ெசால் நிற்ப நீ ம் ேபாய் இவ்வனத்ேத ேகழலாய்த் திாி
என் சபிப்ப யா ம், சாபேமாட்சம் என்ெனன் ேகட்பப் பாண்
த்திரன்
மேசனன் மகாவிந்தம் வ வனவன் ைகயால் மாண்டால் உனக்கு ேமாட்செமன்
ெசான்னான். அப்ப ேய பிராேன உன்னாேல ேமாட்சம் ெபற்ேறெனன் நமஸ்காித்
நிற்ப, அவ க்கு விைட ெகா த் வடக்கு ேநாக்கி ற்
ப்ப
என்றவா . அப்ெபா
ஆதித்திய பகவான் யா ெசய்தான்.

ேயாசைன ெசன்றார்

சூாிய அத்தமன வ ணைன
ைவயகத் ெவண்கதிர்கள் தான்சு ங்கி மாத்தாண்டன்
ைபயேவ ேமற்கட ற் பாய்ந்ெதாளித்தான்- ைமவைரேமல்
பாலாழி ஆயன் பதந்ேத ம் பாண்டவர்கள்
காலா

வண்ணங் க

.

(237)

என்ப ஆதித்திய பகவா தய மத்தமிப்பத் தன்மா ம ம் ேபாய் ஒ இ
இ க்கின்ற ஆச்சிரமத்தில் ெசன்
குந் இ
ைய நமஸ்காித் நிற்ப அவ ம்
சுவாகதம் ெசால் ஆசனங் ெகா ப்ப இ ந் ..... ன் விேசஷெமல்லாம் இ
க்
குைரப்ப அவ்வளவில் ஆதித்திய ம் உதயபர்வதத்ேத ேதான்றினான்.
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....... ள, படாகம் ேபாட்
நமஸ்காித்

மண்டலம் விளங்க உ த்த

ைய

விைடெகாண் ,

.......... ச, சயிற்றிறம் என்
இ

ம் பாண்டவ ம் இ

ற்ெறான்ப

ம் ப ப்பத ம் க

ேயாசைன கடந்தவிடத்

தெமன
மேசன

ம் ப ப்பத ம் கடந்

க்கு யா

நிகழ்ந்தேதா எனில்,

நாயி றிரண்டாதி ஞாலம் பலவாகி
ஏ ந் தடந்ேதா மிடந்
ப்ப- நாவறண்
+ஓாிக் குர

ெமா ேகா

ாித்ேதாள்

மன்

அப்ெபா

யாயிற்ேற

கம்.

(238)

தன்ம த்திரைன நமஸ்காித்

யா

ெசான்னான்

மேசனன்.

----------------* வரேவற்கும் ெமாழி + ஒாிக்குரல் - நாிக்குரல்
*ஒன்னலர்கள் நம்ேம ளதாகக் தான்கூ ம்
என்றனக்கு மின்ேன இடந்
க்கும்- விண்ணதி ம்
வான்குறிகள் மீன்பகேல ழ்ந்ெதய் ந்
ன்னிமித்தம்.........சூழ்ந் .
இவ்வைக

மேசனன் ெசால்

(239}
நிற்பத் தன்ம த்திர

க்கு மப்பாிேச நிமித்தம்

எவ்வைகேயாெவனில்,
உனக்கிைளய மன் [உயி]ாிழந் நீ ம்
வனத்திைடெய ன்றி னி ைழ [ன்னா]
...............னத் வன்

(240)

****
-------* பிரதியி

ந்தவா

எ தப்ெபற்ற . 203-வ

ஏ

இல்ைல.

...........ேபாக்கிவிட் த் தனித்ேதாம் இதனி ம் சில உண்ேடா ன்ப ம் ஏன் என்
தன்ம த்திரைனத் ேதற்றிக் ெகாண் ேபாமளவில் யா ெசய்தான் யமராசன்.
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ன் னல்க ளாங்ேக ெபாறியப்ேபா ெதனவத்
ெதன் லத்ேதான் தாச் ெசறிந்தடர - அன்பினால்
கூசவைக யன்றிக் ெகா ங்காலன் ேதான்றிப்
பாசமங்ைக யிற்பகிர்ந்

தான்.

(241)

இவ்வைக யமராசன் சூல ம் பாச ம் பி த் த்
வந்

மேசனன் உயிர் வவ்வ அதற்குச் சைமந்

தா

ன்

ேதான்றி யா

ம் தான் பின்

மாக

ெசய்தாேனாெவனில்,

சாரவ வன் தழல் விழியன் தாங்காிய
ேம வைர ேபால மிகவடர்வன் - கார்வாிய
கூெரயிற்ைறக் காட் ங் ெகா ஞ்சூலம் தான்சுழற் ம்
சீைர ற்ற

மன்ேமற் ெசன் .

இவ்வைக யமராசன் வந்தடர்த

(242)
ம் யா

ெசய்தான்

மேசனன்.

கனல்விழித் ச் சீறிக் க ங்ேகாபங் ெகாண்
சினெவயிற் க் கால ெனதிர்ெசன்றான் ைனயிற்ற
ெவற்றிெகாண்டான் மன் விைனெசய்ய ேவ ணிந்தான்
ெநற்றிவிழி யான் ெசயற்கு ேநர்.

(243)

என்ப , மேசன ம் + த்தம் ெதாடங்கி அனெலழ விழித் ஆரவாரஞ் ெசய்
யமராசன் எதிர்ெசல்ல அவ ம் அஞ்சி அகலநின் ம் பின்ெதாடர்ந்
ன்ெதாடர்ந் ம்
சால ம் ரப்ேபாகான சால ம கவாரான இவ்வைக நடந் ெசல்ல இ வ ம்
யா ெசய்தார்.
****
-------206-வ

ஏ

இல்ைல. * ெசயல்ேபால்

+ உயிற்றந் டங்கி

.பாடம்

.பாடம்.

பி க்க நிைனந் ெப ங்காலன் ெசல்
ம க்கநிைனந் தஞ்சா த கும்-வ க்கண்ணார்
விைனகெளல்லா ம த் ச் ெச த் ப் ேபாய்
ைவகுந்தஞ் ேசர்ந்தினி வாழ்.

(244)

அ ேகளாய் மேசனேன உனக்குப் பழவிைனகள் பல
ண்டாதலால் அண்ணல்
நாராயணசுவாமிையத் தி பண்ணிச் ெசன் ைவகுண்டம் ேச தி என் மக க்கு
ஞானஉபேதசம் பண்ணிப்ேபாயினான் வரதராஜன்.
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அப்ெபா
உபேதசம் தைலேமற்ெகாண் தன்ம த்திரைன நமஸ்காித்
ேதவைன
ேஷாத்தமைன அசுரா ேதவைனத் திபண்ணினான் அ
எங்ஙனெமனில்

பின்ைன

எட்ெட த் ேமாதி இைணக்கரங்கள் தான்கூப்பி
மட்டவி ந் தண் ழாய் மாெலன்ேற- எட் ைசக்கும்
நீயல்லாதில்ைல ெந ேயாேன இன்றி யமன்
ேபாயல்லல் ெசய்யாமற் ேபாக்கு.

(245)

அன்றி ம்,
நரசிங்கமாகி நைதத் த ணன் மார்பத்
ைரசு ங்க உள்ளக் குர ன்றி - அரசவன்றன்
பால க்ேக அன்றளித்த பச்ைசத் ழாய்
யாய்
மாலவேன நீேயஎன் ைவப் .

(246)

அன்றி ம்.
ெவள்ைளச் சுாிசங் குடன்வந்த ேநமிவலம்
ள்ைளக்கா டங்கும் யல்வண்ணா - கள்ளத்தால்
ெவண்ைணெயாளித் ண்ேடாேன ேவழம ப் ெபாசித்தாய்
அண்ணெலனக் காவா ய ள்.

(247)

இவ்வண்ணந் திபண்ணா நின்ற மேசனைனக் கண்
ேஷாத்தமன்
அ யா டன் நமக்குப் பணி அல்லெவன் காலன் விட்டகல ேதவா வசுக்கள் யா
ெசய்தார்.
ேமகம் நிழெல ப்ப மின்னித் ளி ெதளிப்ப
ஆகமதி மா தக்ேகான் வந்தைசப்ப - வாாி
மலர் விப் பல்லாண் மங்ைகயர்கள் கூற
சிலர் றந்

ெகாண்ெட ந்தார் ெசன் .

(248)

இவ்வைக மேசனைனத் ேதவகுமார ம், ேதவ ஸ்திாீக ம், ட்ப வ ஷம்
ெபாழிந் ெபாற்சிவிைகமீ ைவத் நிைறகுட ம் நிைறவிளக்கும்
ைளப்பா ைக ங் ெகாண் .......ேபாலக......
****
கார்வைர ேமல் ேவந்த

ம் கண்

86
டாற்றான் மிகெவ த் ப் ேபாந்தவிைன - யாறறாமல்
அற்ற தறிந்த ெகால் பாவிஎன......
சுற்றமிழந் ேதனன்ேறா ெதாக்கு.

(249)

----209-வ

ஏ

தல் 215-வ

ஏ வைர மில்ைல.

என்ப . காந்தள் அலர்ந்த ைகவிாித்தல் ேபான்ற கண் , நான் சுற்றமிழந்
ேபாகின்ற[ கண் ] தற்குக் ைகவிாித்தீேரா ெவன் உற் ப்பாராமல் அப்பால்
ேபாயினான் தன்ம த்திரன்.
தாங்காிய ெப ந் யரந் தா ழன்
பாங்ெகலாம் சிந்ைத பரந்தைலப்ப - நீங்கிப்
படர்கானந் தானகன்றான் பார்ேவந்தன் ன்ேன
இடராம் விைனகூர்ந் திட் .

(250)

இவ்வைக ெசல்லாநிறபக் குயி னங்கள் கூ கின்ற
தன்ம த்திரன்.

கண்

யா

ெசான்னான்

மானக் கதிர்ேவல் மன்னவன்றன் ன்ேன
கானக் குயி னங்கள் கலந்தைழப்ப-மானத்ேதா( )
எம்பியைர இங்ேக வரக்கூ ெமன் ைரத்தான்
தம்பியர்ேபா கூறித் தளர்ந் .

(251)

என்றிவ்வைக குயி னங்கள் கூவக்ேகட் ப் ெப ந்

க்கெமய்தி என் சுற்றத்தாைர

வரக் கூவாய் குயிேல என்
லம்பி, ஆரணியத் ேட ேபாய்ப் ப பதங்க ம்,
மா யா க ம் கடந் கலகெமன் ம் ப பதத்ைத ங் கண் ேபாகாநிற்பச் சண்பக
மலரந்த கண் அதன கில் ம்பிகைளக் கண் யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.
வம்பவிழ்தார் சண்பகத்தின் மாமலாிற் றா ண்
ம்பிகடா மங்ேக ெதரடர்ந்ேதாடத் - தம்பியர்கள்
தனெகன் னிைலஎல்லா மியம் மின்க ெளன் ைரத்தான்
மின்

லெகண் கூர்ந்தைளெவல் ேவந் .

இவ்வைக ெசால் ப் ேபாகாநின்ற தன்ம த்திர
ெசய்தான்.
பார்ேவந்தர் வந் பணிந்திைறஞ்சிப் பாாின்ேமல்
தார்ேவந்தன் க்கந் தைனக்காணா - நீெராத்த

(252)
க்கு ஆதித்திய பகவான் யா

87
பாற்கட ற் ேறான் ம் பாிதி ஒளிம ங்கி
ேமற்கட ற்ெசன் றைணந்தான் ெவற் .

(253)

இவ்வைக ஆதித்திய ம் அத்தமன ப பதஞ் சார்ந்தான் தன்ம த்திர ம்
மகா யரத் ேட ஒ வடவி ட்சத்தின் கீழி ந் நிததிைரெகாள்ள அதன்ேமல்
வாழ்வெதா மாநாகம் பல் வாயால் வைளத் யா ெசய்தேதா எனில்.
+ெபாி மிைரெயான் ெபற்ேறாெமன் ெறண்ணி
அரசன்றன்... ... ... ... ... ...
....மன் கண்டான் க ந் .
****
-----* இவ்வ
218 - வ

இ ந்தப

எ தப்பட்ட . +இப்பாடல்

தல் 223-வ

ஏ

ற் மில்ைல.

ய இல்ைல.

என்ப தன் ன்ேன வந் நின்ற
ஷமி கத்திைனக் சந்ேதாஷித் ப் பின்ைன
அதிசந்தாபத்தனாய விம்மிவிம்மித் க்கெமய்தி நின்ற தன்ம த்திரைன ேநாக்கி யா
ெசால் ற்
ஷ மி கம்.
எந்ேதாழ ெனம்பியர்ேபர் ெசால் இட
நீ
வந்தாயிங் ேகேதா வரெவன்ன - ந்த
அறிந்தீர் ேபால்நின்றீ ரார்ெகாேலா ெவன்றான்
பாிந்ேதா ராமி கம் பன்.

(254)

என்ப , மார்ச்சுனர் நகுலர் சகாேதவர் ேபர் ெசால் கின்றாய். நீ யாெரன்
நி பிக்கப் ேபாகின்தில்ைல. பயப்படாேத. நின்ைன உள்ளவாெறல்லாம்
உைரப்பாயாெகன்

ஷமி கம் ேகட்பத தன்ம த்திரன் ெசால்

வான்,

யான் கு வம்சத் த் தன்ம த்திரன் என்பதறியாேயா. நீ என் யாகத் க்கு
அத்தின ரத் க்கு வந்தாய், நீ என்ைன அறியாேயா என் தன்ம த்திரன் கூறக்
ேகட் க் கனத்த வியாகுலமாய் யா ெசால் றேறா எனில்.
****
---------*225

தல் 235 வைர ஏ கள் இல்ைல.

88
.........த் ெதாண்

ேயாசைன கடக்கில் அக்ேகாணம் என்

மற்றதைனக் கடந் ேபாய்,
ெசால் ற்ேற எனில்.

ம் ப ப்பத ண் .

ேகதாரத்ைதக் காண்பாய் ஆெகன்

பின்னம் யா

கு க்கள் குலபதிேய ேகாேவந்தர் ேகாேவ
தி க்ேகதா ரத்தள ஞ் ெசன்றால்-ெந க்கிேயார்
ள்ளதைன ர்கின்ற ேபாற் கழல் மாயவைன
உள்ளவா ெறல்லா

ணர்.

இவ்வைக ெசான்ன

(255)

வாசிகம யா

ெசால் ற்ேறா எனில்.

சிவ ைடய ெமய்ய ெயன் ெசவ்வாய்ப் பவளத்
தவள நைகத் ைதயல் மாேத - இவ ைடய
ெசால்மிழற் மஞ்ெசாற் சி கிளிைய[யான்]
ெகால்ல னிந்த சாபம
என்ப

தான்.

(256)

யான பகவான் அ ேயன்பால் பதிபரேமசுாி ஒ

கிளி வளர்த்தாளதைனப்

ெப மயக்கத்தாேல ெகான்ேறன். பார்ப்பதி

னிந்

கிளி

தல் அப்ப ேய திாிகின்ேறன்.

ப்ெப வாய் என்

சாபமிட, அன்

இப்ெபாய்ைக ம் என்னேத, யாவ ம் என்ைன ந
ேலாகத் ப் ேபாய் இப் ெபா
வந்ேதன். நீ ம்
ெசால்லக் ேகட் த் தன்ம த்திரன் ெசால்வான்.
நீ, விட்
ெவன்ன,

கிளிையக் ெகான்றாய், நீ ங்
வாாில்ைல, நா ம் விட்
ேகதாரம் ெசல்வாய்ஆெகன்

உலகத்தினின் ம் வந்தாயாகில், நீ விட்
வாசிகம் யா

ைவக் கண்டறிைவேயா

ெசால் ற்ேறா ெவனில்,

வண்டா ந் தண்டார் ழாயலங்கல் மாயவைனக் *கண்ேடனவன் வ
ெசால்
யரற்றிவிழக்--கண்
ஷமி கம் தன்ம த்திரைன கத்ைதத் ைடத் ப் பின் ம்
யா

ெசால்

ற்ேறா எனில்,

--------*கண்ெடன்வன வ

, குைறப்பாடல்

. பாடம்.

தன்ம த்திரேன, உன் தன்மசீலம் தைலயழிய இவ்வா
லமறெகாள்கத் தவிர் என்

ெகாதித்

யா

ெசய்தாைர

ெசால் ற் ப்

மன்னா னக் கிைளயார் வானைடய நீதான்ேபாய்

ஷமி கம்,
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இன்னா ெசய்தார்மற் றியாவர்தான்-- ன்னாளில்
பா னக்ேக யாக்கிப் பைகெக த் நான்ற ேவன்
ேந னக்கு

ண்ேடா[தா] நிலத் .

நின்ைன இவ்வா

ெசய்தார் யார் என்

(257)
ெசால்

வாய். அவர்கைள என்

எயிற் க்கிைரயாக்கி நின்
சூட் ச் சத்தேலாக ம் இராசசிய ம் ெச த் விப்பன்,
நீ ஏ ம் இட றேவண்டாெமன் வடவா காக்கினிேபாலக் கன்ன நின் பின் ம்
யா ெசால் ற்ேறா எனில்.
காற்ேறா மைலேயா கடேலா கனேலாதான்
கூற்ேறா உைரெயன் ேகாபித் - பற்றக்
க ெயனக்கு மானேதா கட் ைரயா ெயன்றான்
வ தனக்ெகான் றில்லா தவன்.
என்றிவ்வைக

ஷமி கம் ெசால்லேகட்

(258)
யா

ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.

ந்தா ம் கா ம் ெபா ப் ம் ைடகாத்த
மாந்தாதா என்பவ ம் வானைடந்தான் - காய்ந்த
இரணியைனப் பிளந்த மாயெனம் ெப மான்
சரணகேம என்றனக்குச் சார் .
என்ப , உன்ைனப்ேபால ைத*தாயவான்க

(259)
ம் சத்திய வான்க

மில்ைல. யாங்கள்,

நாராயணன் பணி ம க்கலாகா , ஆதலால், நாராயணசாமி சரணார விந்தங்கேள
எமக்கு ராச்சியங் கண்டாய். ேலாகத் க்கு
மத் வாரகாபதிக்ேக இ ந்
ஷ்டநிக்கிரகம் ெசய்
ம் லவா ம் ஒ
ைறயிேல நீ ட் னா ம்,
மாந்தாதா ம் பல ம் மாண ெபய்தினார். அவ ம் சுகத்ேத அ பவித் த் கன்ம மியில்
மரணமின்றிேய இ ந்தார் யாவ மில்ைல கண்டாய். யான் இனிக் கன்ம மியில்
இ ப்பனல்ல ெனன் தன்ம த்திரன்@ (+ பா யப ேய, பஞ்ச இந்திாியங்க ம்
ேபதியானின்றன. யான் ெசால் ம் வண்ணம் ஏெதன் தன்ம த்திரன் கூறக் ேகட்
யா ெசால் ற்
வாசிகம்.)
-----*மான்ேறா தான்

,பாடம், + பால் யப ேய

@ இதற்க த்த ஏ

இல்ைல.

ெசங்ேகால் திைசநடப்பத் ேதர்ேநந்தர் தற்சூழச்
சிங்கா தனத்தி க்கும் ேசவ கள்-- ங்கமத
மத்தகத் ேம
ந்த மன்னவேன மாலவனாய்

.பாடம்.
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இத்திைசநீ வந்தவா ெறன்.

(260)

இவ்வைக நீ மகாவிந்தம் ேபாந்த வழிகள்ேதா ம் அதி பலவான்களாகிய
தம்பிமாைர ம் இழந் உன் உற்றாைர ம் இழந் இராச்சியத்திைன ம் றந்
ப ப்பதங்க ம் மா யா க ம் கடந் வ ந்தி நின் பாதங்கள் அத்திப்பழத்ைத
ஒத்தி ந்தனெவன்

பின்

ம் யா

ெசால் ற்ேறா எனில்,

ேதவர்..........பணிேகட்பத் ேதர்ேவந்தர்[சூழக்]
காவலனாய்ப் ெபாய்ைகதைளக் ைகக்ெகாண் --யாவற்கு
ேமலாக ற்றி ப்பா ெயன் ைரத்தான் ெமய்வ ந்த
மாலாகிச் ெசல்வாைன வந் .

(261)

என்ப , இங்குனக்கு ேவண் னெவல்லாம் தைலக்கட் க் ேகாேமதகத்தால்
மாடகூடப் பிரசாதங்க

ம், விசுவகன் மாைவ அைழத்

த ெவன, இங்ேக இ ெமன்

வாசிகம் ெசால்ல யா

இங்ேக உண்டாக்கித்
ெசான்னான் தன்ம த்திரன்,

ேவதைன ம்ேவத விதியிைன
ன்ைன வ ம்
தீவிைன ந் தீர்க்குந் தி மால்காண்-- ேபா ல
ெபாற்றா மைரப்பாத மல்லா
தலேமல்
மற்ேற ம் ைவயா மனம்.

(262)

என்றிவ்வைக ெசால் நீ ன்னம் உபேதசிக்கப்பட்ட
என் ேபாமளவில் நாராயணசாமி பாதகமலம்.

ேகதாரேம ேபாகின்ேறன்

* ேமகங்கேளா ெவன்றி ெவய்யகதிர் விட்ெடறிப்ப
......ள்ளதீந் மைழதா மன்றி - நாகங்கள்
ெமய் யிர்க்கு மன்ற வியன்கானஞ் ெசன்றைடந்தான்
...........ற் தாயகக் ேகா......

(263)

இவ்வைக ஆதித்த கிரணத்தால் வல் சாதிகள் ேவ பட் நாங்க ம்
நீ ....நரகத்திேல ஒ ங்குகின்ற கானதைத ஒ வைகயாற் கடந் ேபாய்ச ேசர்ந்
அங்குள்ள தீர்த்தங்கைளயா

அங்குநின் ம் ேபாய்ேகாணம் என்

காணி என்

ம் மா யா ங்கண்

$சங்கு

மங்ேகமாளிைகேமல் ெசங்கமலங்

ர

யா

ம் ப பதங்கண் ,

ெசய்தான் தன்ம த்திரன்,
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காட் த் தி

கங்க ளங்ேக அணிப்பா ைக

...தன் மணப்பாைற ேம

ந்தான் வந் .

(264)

இவ்வைக இத்தின ம ங்குண்டாகிய மணிப்பாைற மீதி ந் இைளப்பாறி
யங்குநின் ம் ேபாய் ெதய்வசாரெமன் ம் மா யாற்ைறப் பாலனியாய் இ ம ங்கும்
நந்தவன மாயப்பதியாய்த் ேதான்றத் ேதார*பாங்காய், காணா
அர யர்த்ேதான் வஞ்சைனக்கு மாற்றா
மிர பக ெலம்பிய நா ம்-அ வி+......
ெவங்கானம் ேபான்றேத என்ெறன்
தன்கா

டன் தளர்ந்

யா

ெசான்னான்.

ன்ன

ெமய் @ ற்றான்

தான்.

(265)

------* ஈற்ற இல்ைல, 2-வ
எ தப்ெபற்ற .

தற்சீாில்ைல குைறப்பாட்

இ ந்தவாேற

$இப்பகுதி பாட் ைட விரவிய ேபாலக் காண்கிற .
+நிைற

லபாடம். @ ற்றான் பாடம்.

இவ்வைக.......................ெபாக்கிஷத் ப் பின்ைன

மேசனைன நிைனந்

யா

ெசால் ப் பிரலாபித்தாேனா எனில்,
* ற் வர்க ெளன் ---------------------ம்
ெப ம்ேபா தன்ைன ஏற்றச்--ெச க்களத்திலீடழித்
நாற்றிைச ம் ேதாற்றம் பைடத்த
ந் ேதாள் மா
[ேதா] னாற்றம் கைரவாய் வின்.
என்ப , பின்

ம் அ ச்சுனைன நிைனந்

(266)
யா[ங்ங]னம் பிரலாபித்தாேனா எனில்

இத்தைர எல்லா மமர்களத்தி லாங்ேக
எதிெரதிேர வில்
த்த ேவந்தாய்--அதிரதிாி
ேலார்விசயன் க்கணிைறவெனா ம் ேபார்ெபா த
தார்விசயா ெவன்றான் தளர்ந் .
அன்றி ம்,
* மாற்றலர் ெப ம் கழாய்......மன்னவேன [மன்னவேன]
ஏற்றெவல் ேவந்தர் இளங்களிேற--கூற்றைனய

(267)
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சீற்றத்தாய் ேதவற்காய்த் தானவைரக் ெகான்றடர்[த்தாய்]

(268)

------* இவ்விரண் பாடல்கள் அ பிறழ்ந் ம் தைளகள் சிைதந்
எ தப்ெபற்ற .

ள்ள . இ ந்தவாேற

ேலாகத் க் கன்னிய ம் ெதய்வேலாகத் க் கன்னிய ம் நாகேலாகத் க்
கன்னிய ம், திரள்திரளாகப் ெபாய்ைகயின்கண் நீராடவந்தார். அப்ெபா
தன்ம த்திர ந் ேராபைதைய நிைனந் பிரலாபிப்ப கண் கன்னியர்கள் யா
ெசான்னார்.
மானிடவர் வந்திங் க தா ெரனச்ெசால்
கானமயில் ேபா ங் கன்னியர்கள் - ஆனெதன்ன
அன்ன நைடமடவா ராங்கவைனக் கண்டார்கள்
இன்ன ெதன ணர்

ாிங்கு

(269)

பஞ்சிதழி இைணயார் பாரப் பைண ைலயார்
நஞ்ேச அைனயவிழி நன் தலார் - மிஞ்சுமயில்
சாயலார் ங்குழலார் சார்ந்தார் த மைனத்தம்
மாய

டேன அறிந்

(270)

மற் ம் சிலர் எங்ஙனம் வந்தாேரா எனில்,
நாேமதான் ெசன்றங்ேக நன் ெசால் நன்கைணந்
தாேம ய கைணந்தார் ைதயலார் - ேம
ெபாற்றா மைர க ம் ண் ைல ம் ெபாற்ேறா ம்*
நற்றா மைரய யார் நன் .
பின்

(271).

ம் சிலர் எவ்வண்ணம் வந்தாேரா எனில்,

மாக்குன்றின் மீ மயிற்கணங்கள் வந்தாற்ேபால்
க்குன்ற மாைல ைடசாிய - ேநாக்காிய
ைமயாிக் கண்மாதர் மன்னவர் ெகால்ெலன்ன
ெபாய்ைகதனிற் ேபாயைணந்தார் க்கு.
அப்ெபா

தன்ம த்திரைன ேநாக்கி யா

(272).
ெசான்னார் கன்னியர்.
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ெசய்ய.......... மா னிடவர் வ வாய்
எய்தற் காியவிட ெமய்தினாய் - ைம ற்ற
கன்னியேர நாங்கள் கா.....ேய குந்திங்[கு]
உன்னியவா ெறங்கட் குைர.
என்ப

(273).

கன்னியர் வினவத் தன்ம த்திரன் யா

ெசான்னான்.

ேசெல ங்கட் கன்னியர்காள் ெசல்குதிேயா எம்பியர்கள்
காலேம ெசய்யக் கத கின்ேறன் - பாலைனய
ெமன்ெமாழியீர் நீங்கள் விைரந் வின ங்கால்
என்ெமாழிேகட் ெடன்(ன) பயன்.

(274).

என்ப , நான் என் தம்பிமாைர ம் ேராபைத ம் இழந்
லம் கின்ேறன், நீர் என்
ெமாழி ேகட்ெடன்ன பயெனன் தன்ம த்திரன் ெசால்லக் ேகட் யா ெசால் வார்.
நீயா ன் தம்பியார் ேநாிைழயார் நீவனத்தில்
ேபயாக நின்றரற் ம் ேபைதைமஎன் - வாயார
உள்ளவா ெறல்லா(ம்) உைரஎன்றா ேராங்ேகாத
ெவள்ளமாங் கண்படவார் மீட் .

(275)

எனக் ேகட் க் கன்னியற்கு ம மாற்றம் ெகாடாேத மதிமயங்கி இ ந்
ேதறிப் பின்ைன யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.

சிறி

பாண்டவாில் த்தவனான் பாைவமீர் ேகட்பீேர
லாண்டைகயான் மா ச்சுன ங் - காண்டகுேதாள்
ரா விரட்ைடய (ம்) ெமன்ெசாற் ேராபைத ம்
ேசர விழந்[*யானி]தி ந்ேதன் ேறர்ந் .

(276)

******************
ேசர்ந் கல விக்கட ல் ெசக்கானஞ் சூழ்ந்ததி
ற்றா ைலத்தடத்
ழ்கினார் நின்றார்பால்
கற்றார்க ளன்ேறா கலந் .

(277)
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ஏ

இல்ைல. * -

. பாடம், யானி

. பாடம்.
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என்ப , இந்திாியங்கள்

றந்தார் யாவ மில்ைல

மி பாரந் தாங்குகின்ற ம்,

அேநகந் தன்மதானம் ெசய்கின்ற ம் அ ட்டான தர்ப்பணம் ெசய்கின்ற ம்,
ேவள்வியாகம் ெசய் ம், மகாதானம் ெசய் ம், வ ந் கின்றார். எங்கைளப் ேபா

ம்

ெதய்வமாதர்கள் தனத்தட ழ்க ம் ஆடல்பாடல் காண ம் கண்டாெயன் ம்,
அ
மன்றிேய சர்வ ேலாகத் க்குஞ் சுவாமியாகிய பரேமசுர க்கு இரண்
மாதர்கைள நீங்கி இ க்கமாட்டா பாதத்தி ம் ேசடர்
யி ம் ைவத்தி க்கின்றார்.
நாராயண பகவான் தி மார்பிேல
ேதவிைய ம்
பாதத்திேல மி
ேதவிைய ம், ெகாண்

க்கின்றார். பிரமாதி ேதவர் வாேகஸ்வாிைய நாவிேல

தாித் ம், சரசுவதிைய அங்ைகயிேல தாித் மி க்கின்றார். ேதேவந்திர
ெமண்ணற்காிய ேதவிகள் ேசவிப்பவி க்கின்றான். நீ சங்கு சார்க்கந்
றந்ேதாெமன்கிற,
***************
--------251-வ

ஏ

இல்ைல.

ெபாங்கு னலாற் தாய்.................
எங்கு மி ண்ட வன ளதாய் - அங்ேக
சிங்கெமா
ல்வாய் ெசறித் நில......தான்ேம
மங்கு மைலக்கண்டா னவன்.
இவ்வைக, ெதாண்

ேயாசைன ெசன்

(278).
த்தகிாி என்

ம் ப ப்பதங் கண்

அதன்ேமேலறி[யப்பட்ட] அங்ேக காணப்பட்ட பகவத் ேகாயில் கண்டார், எங்ஙனம்
தித்தாேரா ெவனில்,
ேத வந்ேதன் தாள்ேவண் நிலமகன் பாரங் (குைறய)
விடாய் தீர்த்த ெகாம்ேப - ெந யவைரயில்
கஞ்ச யிர் பிளந்தான்[றன்] தங்காய் க விைனேயன்
ெநஞ்சி டர் தீர்த்த ள்வாய் நீ.

(279).

அன்றி ம்,
*ெபா கைலேய ேமற்ெகாண் ேபார் ாிந் ெசங்ைக
வ மயிடன் றன்சிரத்ைத வாட் த் - தி வ ைய
மற்றதன்ேமல் ைவத் கந்தான் தங்காய் வ ந்தியெவன்
குற்றெமலா(ம்) நீேய குறி

(280).
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என்

திக்க எங்ஙனம் ேதான்றினாள்.

*வாெளா ைக தண்ெடா ைக வன்சூல-வில்ெலா ைக
நீெளா சங்கிெனா ேநமி ங்ைகயால் ம ங்குற்ற ெசவ்வி
மதிகாட்

ஆங்ேகய ள் ெகா த்தாராயி

மாங்கு

(281)

இவ்வைக பிரத்தியக்ஷங்கண் மற்றவன் தி நாமம் ெறட் ந் தித் நிற்ப
அவ ேவண....(தன்ம )த்திரன் ேவண் க்ெகாள்வான்.
நாராயணன்
பாதகமலங்கைள .........யீண் ........வரந்த வாெயன்னப் பிரசாதம் ெசய்
த ளினான். அப்ெபா

,

*அங்கவள.... வாந்த..........
.......ெபா ேத ெசங்கட்
ழ ந் திண்காட்
றத் ங்க மால் ெபாற்பாதஞ் சிந்(தித் )
ெபாதி என்

மந்தி.

(282)

இவ்வைக நற்ெபாதி என் ம் மா யா ங் கடந்ேதறியப்பால.....கடந் ேபாகா
நிற்பக் ெகதவாகினி என் ம் ெபாியா மண் ம் விண் ம்.....நின்றவிடத்
மா யாற்ைறக் கண் ேபாக அாிெதன் தம்பிமாைர நிைன.... கண்(ண)ைனத் தி
பண்ணா நின்றளவில் அத்தன்மராசன் யா ெசய்தான்.
---------------*குைறப்பாட்

சுவ ப்ப

எ தப்ெபற்ற .

"என்
வம் தான்ெகாண் ெசன்றா லப்ெபா
மன்னவ மாங்ேக மயங்குெமனத்-தன்
வம்
ெபால்லாச் சுணங்கனாய்ப் ேபாகும்ப
ணிந்தான்
எல்லா[*எங்கு] மவ னிற்கு மிைறவன்."
தன்ம த்திரன் மன
ெபற்ற வ வில் ஒ
தனமராயன்.

(283)

ேசாதிப்ப ெபா ட்டாகத் தன்மராச ம் தன்
வம் மாறிப்
த்த நாயின் ேவஷங்ெகாண் ெசன் யா ெசய்தான்

மினினிவ ம் ணைகயார் ைமந்தர்தம் ேகாமான்
தன்னிலைம ேசாதிப்பான் றான்ேவண் ப் - ெபான்னிகராம்
தன்
வம் நீங்கித் தனிேய ஒ நாளில்
மன்னவன்பாற் ெசன்றான் மகிழ்ந்

(284)
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இவ்வைக தன்(ம) சாீரெமல்லாம் ெசாாி கு தி ம்,வ ம் மாகிய நாய் இந்தத்
தன்ம த்திரைன அ க வந் வால் குைழத் நின் சுணங்குதான் யா
ெசால் ற்ேறாெவனில்
சிரங்கனாய் வந்தெவைனத் ேதர்ேவந்ேத என்ைன
இரங்கியினி ஏறவிடாய் என் --தரங்கம்
பரந்
னல் சூழ்நாட னத்திேசர் தி.....
இரங்க ைர ெசய்தேத இங்கு.
என்ப , என இந்த ஆ

(285)

கடக்கின்றாயா [என்ைனக்] ெகாண்

ேபாவாயாெகன்

வால் குைழத் ச் ேசைவெசய் தன்ம த்திரன் இரங்கும், ................. நிறபமற்ற தன்
சாீரெமல்லாம்
ெநளியக் கண் ரங்கி என்ேன உனக்கி வந் ......தி
நிற்பமா யா ம் சிறி வற்றின கண் தன்ம த்திரன் ேபாகத ணித ம்
சுணங்க

ம கண்

ஊைளயிட்

நின்

யா

ெசால் றேறாெவனில்,

-------*எங்கு

. பாடம்

*தைல ம்
த்ெதன சாீர ம் ண் ெணங்கு
மைலகின்(ேறன்) (ேவ)ண் ன்-றைல னல்ேசர்
ஆற்றங்கைர கடக்க அய்யாெகாண் ேடெகன்
சாற்றின் ெவவ்...................

(286)

-----* குைறப்பாடல்.
என்ப , நானிந்த வ வின்கண் சால நாள் திாிகின்ேறன். இந்த மா யா கடக்க
மா[ட்டாமல்].....ப்பாத் ம் ேபாக விரகன்றி உழ கின்ேறன். நீ என் ண்ணிய
[கி த்தத்]தாேல வந்

ேதான்றினாய் என,

வ

ெமா கும் சுேராணித ம் ேமனி
கெமல்லாமிகுந் ரத் தா--ேன ம்
ெநஞ்சில் நிைனயாேத ெந
யின் மீ ைவத்தான்
பஞ்சவாில்

த்தான் பாிந் .

(287)

என்ப , இவ்வைக
வைலத் தைலயில் ைவத் வ ம் ம் சுேராணித ம்
தைல ம் க ம் வழிந்ெதா கத் தைலயி ம் கத்தி ம்
ர்தற்குச் ச யாேத
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ேபாக ம், இப்ப ப் ேபாகின்ற தன்ம் த்திரைன ேநாக்கி யான் ன் ெசய்த
பாவங்களாேல இப்ப அ பவிக்கின்ேறன் என்
வல் யா ெசால் ற்ேறா
எனில்,
பாைர ஒளித் ைரப்பன் பாப்பாைரத் தீங்குெசய்வன்
ஊைர உறக்கத்ேத தீயி வன்--ஏாி
கைர ைடப்பன் கூவல்குளம் காணிஎன் ந் ர்ப்பன்
உைரெய த் ச் ெசால்வேத உற் .

(288)

அன்றி ம், பல மி கங்கள், ெகால்வன பசுைவ வைத ெசய்வன்,
சீலமனிதர் சீவன் ெசகுப்பன் வைலபிணித்
வான்பறைவ ெகால்வன் மரங்குைறப்பன்--

த்தாைரத்

தான்பிறகு ேபேணன் தலத் .

(289)

என்ப , மி கங்கைளக் ெகால்வன் குராற் பசுைவக் ெகால்வன் ெகா ய பல
குற்றங்கள் ெசய்ேவன், ம

ஷைரக் ெகால்ேவன் வைர பிணித்

பறைவகைளக்

ெகால்ேவன் வாைழ மரங்கைளக் குைறப்ேபன், குரவைரப் ேபாேணன், ஆதலால்
மிக ம் பாவங்கள் ெசய்ேவெனன்

பின்

ம் யா

ெசால் ற்ேறா எனில்,

ப குழிகள் கல்
வன் பாைவ ைர ெகால்வன்
ெபா யபல குற்ற ேமற்ெகாள்வன்--இ வதைன
இச்சி ேய (ன்) ஆர்க்குமிைச ெகாண்ேட (ன) ெனஞ்ஞான் ம்
நச்சியர்க் கீேயன் நயத் .
இவ்வைக

(290)

வல் ெசால்லக் ேகட் த் தன்ம த்திரன் ெசால்

வான்.

யாவராயி ம் தான் ெசய்த பாவங்கைளச் ெசான்னால் பாவங்கள் நீங்குெமன் மகா
இ
கள் ெசால்ல யான ேகட்டறிவன் ஆதலால் நீ ம் ெசய்த பாவம் ெசான்னாய்.
உனக்கு நரகமில்ைல நா

ன்ைன நட்டாற்றில் இழிய வி கிேலன்,

கைரேயற்றிவி ேவ ெனன்

பின்

ம் ெசால்

வான்,

எல்லாக் ெகாைலெசய்தா யாகி ம் யா ன்ைனப்
ல்லாக் கைரயிற்ேபாய் வி வன் -- ெசால்லா
அ ெபாிேத ெசான்னாயின் றாற்றில்விேட ெனன்றான்
மதிகுல..... ெவண்குைடயான் †தான்.

(291)
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---------*குராற்பசு- கபில நிறப்பசு. † மகிழ்ந்

.பாடம்.

எல்லா விைன ெசய்தாயாகி
ன்ைன நான் நீாில் இழிய விேடன், கைரயிேலற
வி ேவெனன் தன்ம த்திரன் ெசால்லக் ேகட் ச் சுணங்க ம் யா ெசால் ற்ேறா
எனில்,
எல்ைலயைதக் கடப்ப ெனன் மி நிலத்தில்
ெசால் ... ெபாய்ேயயாய்ச் சூழறி -- மில்லாக்
கயவ டன் பகர்ந் ைகப்பி ேயன் கண்டாய்
இயல்வேத யார்க்கு மிேடன்றான்.
இப்ப ப் கலகா

(292)

ஞ் சுணங்கள் ெசால்ல ம் மற்

வடகைர ஏறினான் தன்ம த்திரன், அப்ெபா

யா

அதன் கட் ைர ேகளாேத
நிகழந்தேதாெவனில்,

சிரங்கநாய் தான் தவிர்ந் ெதய்வ வ வாகி
இரங்கிேயா ாின்பத்த னாகித்-- தரங்களாய்ப்
மாாி விப் கழ்ந்ேதற்றிப் ேபாய்நின்றான்
ேகாமான்றன் *நா[ைய]க் குறித் .
இவ்வைகத் தனமராச

ம் சுணங்க

(293)
மாறித் திவ்விய

பத்தனாய் யாத ளிச்

ெசய்தான்,
நீ ெயன் த்திரன் என்பதற்கும் சத்தியவான் என்பதற்கும் நீேய அன்றி
இல்ைலகண்டாய் என் தன்ம த்திர க்குப் பிரதி உபகாரம் ெசய்தற்காிெதன்
ெசால் நீ உன் சாீரத் டேன சுவர்க்கேலாகம் குவாய் என் வரம் ெகா த் ப்
ேபாயினான் தன்ம த்திரன.
மண்
விண்

ந் தானாண்

மாயன் பணியினால்

ங் காணத் தவேமவினான்,

******
--------261 - வ

ஏ

இல்ைல * ைக

.பாடம்,

(294)
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..........உைரக்குமளவில் இராத்திாி ேசடங்கழிய ஆதித் தன் யா

ெசய்தான்.

குவைளமலர் வாய்திறப்பக் ேகாகிலங்க ளார்ப்பத்
தவளநிறச் சங்ெகா நின்ேறங்க --*அ வைரவாய்ப்
ெபாங்குதய மால்வைரக்ேக ேபாந் தித்தான் மார்த்தாண்டன்
*ெசங்க[திர்]த் திரள்

சிச் சிவந்

(295)

--------* அாி

பாடம் * ெசங்கத்திரள் -

இவ்வைக கண் தன்ம த்திர
ேபாயினார் என்றவா .

.பாடம் கடற்களித்
ம் மகா இ

. பாடம்.

ைய விைடெகாண்

வடக்குேநாக்கிப்

ெதய்வக்கட [களிற் ]த் ேதர்ேவந்தைனத் ெதாடர்ந்
கவ்ைவத் யரங் க த்தழிய-- அவ்வைகேய
ன்னிமித்த ெமல்லாம் ெதாைலத் வந்த மன்ன க்கு
நன்னிமித்தம் காட் ம் நயந் .
இவ்வைக தன்ம த்திர
ெசன்

சங்ெகா

என்

ம் நிமித்தங்கண்

(296)
பிாியெமய்தித் ெதாண்

ம் ப பதத்திைன ம் கடந் ேபாய்;

ேயாசைன எனச் ெசன் , ஒ
யாங்(க)ஙனம் லம் வான்.

வடவி ட்சத்தின் கீழி ந்

ேயாசைன

ேகதார ம்

ப்ப

தம்பிமாைர நிைனந்

மா விசயா விறனகுலா சாேதவா
ேவமாெறன் ள்ளெமலாம் ெவம்பிேன-- னாவாெவன்
ஒன் மறிகிேல
ழிவிைன யார்ெசயைல
இன்

மறிகிேலன் யான்.

இவ்வைகயி ந்
ேஷாத்தமன்

(297)

லம்பிட ம் நன்னிமித்தம் பல ந் ேதான்றிப் ண்டாீகாக்ஷன்
ேகசவன் அரங்கவாணன், சர்வசந்ேதாஷன், ஆப்பிாியன்,

க டவாகனன்,
ராமன், அச்சுதன், அநந்தசயனன், க ணாகரன்,
கார் கில்வண்ணன் என்
திபண்ணி இனி ெசால் நடந்
ேகதாரத்ைத
எவ்வண்ணம் கண்டாேனா எனில்,
சுற் மதி ெலா பால் சுற் ம்ெபாழி ெலா பாற்
சுற் நதி ெயா பால் சூழ்வனமாய்-மற்றதன் பின்
ெசங்கமலக் கண்ணன் தி ேமனி காட் ற்ேற
அங்கமலப் ெபாய்ைகெயல்லா மாங்கு.

(298)

100

இவ்வைகத்தாகிய ேகதாரமாவ

நான்கு திைச ம் க கும், ெதங்கும், கத

ம்

மிைடந் , மல் ைக, சண்பகம், ேகதைக தாமைர ெநய்தல், தாதவிழ க நீர்மிைடந்
வாயிரந் தீர்த்தங்கைள உைடத்தாகிய தி க்ேகதாரத்ைதக் கண் சம்பிரமித் வந்த
தி க்குமாி யா சந்ேதாஷித் ஒ வி ட்சத்தின் கீழி ந் நாராயண தி
பண்ணினான். அப்ெபா
சுதன யா ெசய்த ளினான்.
ேசமத் த் தானி த்திச் ெசங்கமலக் கண்ணன்பால்
சாமத்ேத ேபணித் தனிெந மால்-நாமத்ைத
எப்ெபா
ெமண்ணி இனிதமர ேவத்தினான்
அப்ேபாத ள் ாிந்தா னாங்கு.

(299)

என்ப ,
சுதன் ேபாய்
ைவகுண்டம் க்கு நாராயணசுவாமிைய
நமஸ்காித் த் தன்ம த்திரன் தி க்ேகதாரத் க்கு வந்தாெனன் விண்ணப்பம் ெசய்யத்
ேதவேதவ ம் மகாப்பிாியனாயவன் சாீரத்ேதா ம் வந் நம்ைமக்
காணேவ

ெமன்

இ
க ம்,
பணி ஏெதன்

தி

ளம்பற்றி அ ளி திவ்விய

ஆதிேதவர்க

ம், சத்த

ம்
நாரதர்க ம், அசுரர்கைள ம் அ ளிப் பா ட அவர்க
ெதா
நிற்ப அ ளிச் ெசய்வார்.

ம் வந்

நீங்கள் ேபாய்த் தன்ம த்திரைன அைழத் க்ெகாண் வா ங்கெளன் அ ளிச்
ெசய்ய விைடெகாண் ேபாந்
ேகதாரம் க்குத் தன்ம த்திரைனக் கண்
ேதவர்கள் யா ெசான்னார்.
ேதர்ேவந்தர் ேவந்ேத தி க்ேகதா ரம் குந்தாய்ப்
ேபார்ேவந்ேத ன்னாட் ெபா க்களத்தில்-தார்ேவந்தர்
ஞ்சிடப்ேபார் ெவன்றவேன ன் வியில் நீரா
ெநஞ்சி டர் தீெரன்றார் நின் .

(300)

என்ப தன்ம த்திரேன நீ ன் மித்
வான தவத்தாைர ம் கு க்கைள ம்
த்ேதாைர ங் ெகான்ற பாவம் கழிய ம் நீ உன் தம்பிமாைர ம் இழந் ப கிற
யர ம் தீ ம். இந்தத் தீர்த்தத்திேல வி ம்பியா வாயா ெகன் விமானங்
ெகாண் வந் நின் ெசால்லத் தன்ம த்திர ம் ேமல் ேநாக்கிப் பார்த் த்
ேதவர்கைள ம் விமானத்ைத ங் கண் தாிசன ேமாட்சம் பண்ணிப் ெப க்கப்
பிாியப்பட் த் தீர்த்தம் க்கு யா ெசய்தான்.
வானவர்கள் ெசால் யமா தீர்த்தமற் றதைனத்
தானா ேவ ெனன் தார்ேவந்தன்-ேதனா ம்
ந் ழாய் மார்பன்றன் ெபாற்கமல பாதேம

101
சார்ந்தா ேவ ெனன்றான் தான்.

(301)

என்றிவ்வைக தீர்த்தத்திற் க்கு நாராயணசுவாமி
மனத்திற்ெகாண்

தீர்த்தமா னான். அப்ெபா

பாதங்கேள ேசர்ேவெனன்

, சாீரம் யா

நிகழ்ந்தேதா எனில்,

ஊ டம் நீங்கி ஒளிவயிரம்ேபா னிறமாய்
ஞான ட னான தனித்தவனாய்-வானிைடேய
ெதன்றற் ேறர்ெகாண் தி மால ெகலாம்
ெமன்றற் ேறறினா

ற் .

இவ்வைக தீர்த்தமா த் திவ்விய

(302)
பம் ெபற்றான் தன்ம த்திரன் என்றவா .

அப்ெபா
ேதவர்க ம் சம்பிரமித் ப் பிறிதாய் தன்ம த்திரைன மா தத்
ேதேரற்றிக்ெகாண் யா ெசய்தார்.
ப்பணிகள் விப் ாிசங்கம் ேபாிைகக
ளார்ப்பாிக்கக் கவாி ய கிரட்டப் - பார்த்திபன்றான்
தானவ ந் ெதன்ேன ெயன் மைறேயா
[வானவ ம்] மந்தரேமல் வாழ்த்தினாராங்கு.

(303)

*அன்றி ம்
-------இதன்பின் 268, 269 ஏ கள் இல்ைல..
+மன் மடந்ைதயர்பல் லாண் ைசப்ப வந்தங்ேக
ன்னியபாடல் ெதாடர்ந்தைசப்ப-அன்னியெமான்
றில்லாைம காட் யி
சும் மாற்றேத
எல்லா ங் கூட்

இைசந் .

(304)

--+ மண் மடந்ைத . பாடம்
இவ்வைக சங்கு ேபாிைக தாைர ழங்க அைனவ ம் ட்பவ டம் ெபாழியப்
பல்லாண் ைசப்பப் ரணகும்ப ம் ைளப்பா ைக ம் ெகாண்ெடதிர் நிற்பத ெதய்வ
ஸ்திாீகள் எதிர்ெகாண்

ெவண்சாமைர அ கிரட்ட, ெவள்ளி ெவண்குைடேமல் நிழற்ற,

ெதய்வப் பிராமணர் சாத்திரம் ெசால்ல, மகாராசா ெதா ேதற்றிச் ெசல்லாநின்ற
தன்ம த்திரைன ேநாக்கித் ேதவர்கள் யா ெசான்னார்.
வண்

ர

ம் ெபாழில்சூழ் வளநாடா
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கண்டா யியக்கர் க நகர்தான்-ெகாண் தைன
யாண்
ந் நீயிங் ககலா தி ெமன்றார்
ெவண்........

(305)

****
அ யார் வந்தா .......
இ க்ைக யி வாகுெமன்னா
த்திரர்வந்-தாங்ேக
தீங்ெகாண்ட [*வனின்] னகரங் காட் னார்
பாங்ேகா ெயனஉைரத்தற் பாற் .
அ ேகட் த் தன்ம த்திரன் ெசால்

(306)
வான்

சங்கநிதி, பத்மநிதிதன்ைன நீர் தந்தி
ம் அங்ேக லகம் அைவ ெபறி ம்
இங்கிேரன். எம்பிரான் ைவகுந்தம் என் ம் ெசால் அலா நம்பிேடன் நாெனன்
ெசால்லத் ேதவர்க ம் சந்ேதாஷித் அங்கு நின் ம் ெகாண் ேபாய்த்
தன்மராச க்குக் காட் யா ெசான்னார்.
இவன்கா ணி
ரசு ன் யர்த்த ேகாமான்
இவன்கா ணிலத்தரசர் ேவந்தன்-இவன்காண்
குந்தி மகனாய்க் கு குலத்தார் ெகாற்றவனாய்
வந்தவன்காண் மாெபந்த மாங்கு.

(307)

அன்றி ம்
அர யர்த் ேதான்றன்ைன அமர்க்களத்ேத ெகான்
பர
கழ் சூாிய ம் பண்ணிக்-கரவாத
கற்பகம்ேபால் வண்ைமயினான் கார்ேமகம் ேபாற்ெகாைடயான்
நிற்பனேவ ெசய்தா னிலத் .

(308)

இவன் காண் தன்ம த்திரனாகின்றான். மற்றிவன்றன் மேனா த்தி யறிந் ன்பாேட
யி த்திக்ெகாள்வாயா ெகன் மிவன்
ைவகுண்டத்ேத ேபாவதற்குப் ெபாி ங்
க ைண ண்டாகச் ெசால் கின்றான் இவன் ைவகுண்டம் ெப மாகி ம்
நி பித்த ள வாயாெகன் ேதவர்கள் உைரப்பத் தன்ம த்திரைனத் தன்ன ேக
இ க்கப் பணித் ப் பின் ம் யா ெசான்னான் தன்மராசன்.
-------*இப்பகாக்குறியில் உள்ள

ஏட் ன்ப ேய

103
நன்ைம ம் தீைம ம்நா இவன் பயந்த
தன்மெமலாந் தாரணியின் ேமலாய்-இன்னதாம்
என்ெறண்ணி யானறியக் கூெறன்ேறா ேனந்தியேதாள்
குன்றம்ேபால் ேவலான் குறித் .
தன்மராச
ெசால்

(309)

ம் சித்திர த்திரைன ேநாக்கி, இவன் ெசய்த தன்மபாவெமல்லாம்

வாயாெகன்ன யா

ெசான்னான் சித்திர த்திரன்,

சண்பகத்தின் ேபாதைளந் ெதன்றல் ேத ர
பண்பயிற் ம் நன்னாள் பண்ெடா நாள்-நண் ெகட
வல்லா ேபசிஅசுவத் தாமா வதெனன்
றில்லா

ெசான்னா னிவன்.

(310)

என்ப ,
ேராணாசாாியன்

யிர்த்த...........

*****
"சீடத்தான் ெசன்றார் ெகாதித் "
-------272-வ

ஏ

இல்ைல.

இவ்வைக தன்ம த்திரைனக் ெகாண் ெசன்

நாகராச

க்குக் காட்

யா

ெசான்னார் கிங்கி யர்,
மன்னவன் ெபாற் சிங்காதனத் தி ப்பமாநிலத்
மன்னெரல்லாம் வந் ெதாழ மண்ணாள்-மன்னவர்கள்
ெசந்தாமைரக் கரத்தா ங்கிவன்றன் ேசவ ையப்
ைபந்தாமஞ் சூட் னா ராங்கு.

(311)

இவ்வைகப்பட்ட தன்ம த்திரன் இவன்காெணன்
அவர்கைள ேநாக்கி யா

கிங்கி யர் ெசால்லக்ேகட்

ெசான்னான் நாகராசன்,

என்ன பிைழயினால் வந்தானிவ ெனன் ம்
மன்னன் வினவவ்வர் வந் ைரப்பார்- ன்ேனார்
பிைழமாற்றத் தாலவர்க்கப் ேபாநரகங் காட் ம்
ெதாழில்மார்க்க ெமன்றார் ெதா

.

(312)

104

இவ்வைக ேலாகத்திேல ஒ ெபாய் ைரத்தான் என் இவ க்கு ஏ நகர ங்
காணேவ ெமன் தன்மராசைன நி மித் நின்ைனச் சார்வாய் விட்டான் ஆதலால்
இவ க்கு ஏ நரக ங் கா[ங்கு]ட் வித் வரப்பணியாெகன் தன்ம த்திரைனக்
காட் க் ெகா த் ப் ேபாயினார் கிங்கி யா என்றவா .
இப்பால் நாகராச ம் தன் ைடய கிங்கி யைர அைழத் க் கால
கூட் க்ெகாண் தன்ம த்திர க்கு ஏ நரக ங் காட் வ கெவன்
அவர்க

தர்கைள ங்
ெசால்ல

ம், இவைனக் ெகாண் ேபாய்ப் ெபாய் ெமாழி ெசான்ன இவைன ெவட் ம்

என்பா ம், ஈர்வாளால் அாி ம் என்பா ம் அக்கினியில் இட் ப் ரட் என்பா ம்,
ப குழியிேல நி த்திக் க த்தள வணல்* ர்த் த் தைல இலக்காக எறி ம்
என்பா ம், ெசக்கி ட் த் திாி ம் என்பா ம், பல ஞ் ெசால்
ெசன் காட் ச் ெசால் வார்.
பிணிப் பீ என்

ம் இ

தல் நரகில் ெகாண்

ேயாசைன ஆழ ம் அகல ம் உைடத்தாய

கண்டாய். இதில் ெபாய் ெமாழி ெசான்னா ம், மன்றிைடப் ெபாய்த்தா ம், அவ்வியம்
ேபசினா ம், கண்டாய் ப ந்தினா ம், க கினா
காட் அங்கு நின் ங் ெகாண் .......

ம் தின்னப்ப கின்றா ெரன் ங்

****
----அ த்

75 வ

ஏ

இல்ைல.

........(நிரயத்) த ந் கின்ற பா கண்டாய் என் காட் ச் ெசால்லத் த ம த்திர ம்
நாராயண திபண்ணி அாிகாி எம்ெப மாேன இப்ெபால்லா நரகம் யான் காண்பேதா
என் பின் ம் யா ெசான்னான்.
திண்ணந் த களால் ேமாதிச் ெசறிநரகத்
ண்ணின் ெற ந்தைச ைக ண் வரா-கண்ணேன
மண்ணளந்தாய் மாப பால் மண்ணிரந்த ெபாற்பாதம்
†கண்

றங்கால்

(313)

என்ப நான் ப கின்ற ேவதைனகள் தி
ள மறிந்திலேவா, இந்நரகம் கண்ட
கண்ணில் நின் ைடய
பாதங் காண்பேதா அாிகாி என் ெசால் நிற்ப அங்கு
நின் ம் ெகாண் ேபாய்
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நாலா(வ ) நரகம் அ கு அ

கி (என்ப ) நா

ேயாசைன ஆழ ம் அகல ம்

உைடய கண்டாய் இ தன் மித்
வாம் தவத்தாைரக் ெகான் ம், மா
மி
ெகாண் ப கின்ற பா இ காண் என் காட்டத் தன்ம த்திரன் யா ெசான்னான்.
ெசம்
க்கி வார்த் ச் ெசவியா ம் வாயா ம்
அம் கள்ெகாண் டாங்ேக அ ந் ண்பார்-ெகாம்பிற்
*ற ேவறி நிற்பா ங் காேண னரகம்
*

ேவறி ேம

ரப் பார்த் .

(314)

---------† கா

ங்கால்

.பா. அன் .

* இவ்வ கள் உண்ைம உ வம் தி த்தப்ெபற்ற .
என்ப , நாதேன, நாராயணேன அபயெமன்
தி பண்ணி நிற்ப அங்கு நின் ங்
ெகாண் ேபாந் அஞ்சா நரகம் ட்பகாண ெமன்ப ஐ
ேயாசைன யாழ ம்
அகல ம் உைடய

கண்டாய். இ , பிறதார பாவம் பண்ணினா ம் சிறியத்தால்

ெகா த் ப் ெபாியத்தாேல வாங்கினா ம் லாக்ேகால ெபாய்த்தா ம், தன்மதானம்
இகழ்ந்தா ம் ெகா ப்ப விலக்கினா ம் தன் ைடய பத்தாவி க்கப் பிறேரா
பயன்ெகாண்டா ம், பசுக்கைளக் ெகான்றா ம், ப கின்றாெரன்
தன்ம த்திர

ம் நாராயணன்

காட்

நிற்பத்

திபண்ணி நின் , சிலைரக் கடாவின் கா ேல

கட் யி ப் பா ம், ெசம்
க்கி வாயில் வார்ப்பா ம் இ ப் நாராசம் ஏற் வா ம்,
மற்றதைனக் காய்ச்சித் த
வார ம் ஆகப்ப கின்ற ேவதைனகண் அாிகாி
ேஷாத்தமேன இவர்கள் ப கின்ற ேவதைன என்ேன! என் ம் இவர்கள் என்ன
பாவம் ெசய்தாெரன் ேகட்பத்
வர் ெசால் வார் மாதாக்கைள ைவதா ம்
இல் டம் வ வினா ம் வம்சங்கைள அழித்தா ம் பிராமணர் தவசிகைளக்
ெகான்றா ம் மற்றவர் திரவியங்கைளப் பறித் க்ெகாண்டா ம் இவர்காண என்
தர் ெசால்லத் தன்ம த்திரன் ெசால் வான்.
ஏற்றின்தன் காலாேல கட் யி த் ெதங்கும்
சாற்றியவர்கள் சைத யறிந் -பாறினங்கள்
தின்றிட் த் தான்ம
ஞ் ேசணரகம் காணாேத
இன்ற ள்ெசய் மாேல எமக்கு.

(315)

என்ப . இந்நரகத்தில் கிடந் ப கின்றவர்கள் க்கங்கைளக் கண் நாராயண
திபண்ணி நிற்ப அங்கு நின் ங் ெகாண் ேபாந் ஆறாநரகம் ஆ ேயாசைன
ஆழ ம் அகல ம் உைடய கசவானக ெமன்ப காட்டக் கண் தன்ம த்திரன் யா
ெசான்னான்.
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க த்தள கும்பியிேல ைகெய த் நிற்பார்
க்கள் ெசவியாற் கேவ-வ க்கி
வி நரகங் கண் ெமய்ேசார்வன் மாேல
நரகம் [*காண்பேதா க்கு.]

(316)

****
-----------279-வ

ஏ

இல்ைல. * காண்பேதா க்கு எ-

281-வ

ஏ

இல்ைல.

.பா. அன் .

.......(நரக)த்திேல வாயள கும்பியிேல நின்ற ந் கின்ற ாிேயாதனைனக் கண்
ேபாவேதா இவ க்கு இ
ம் அ க்குமேதா நாராயணேன இவைன இப்ப க்கண்
நான் ேபாய் சுவர்க்கேலாகத்தில(ேத)இ ப்ேபனா இவைனக் ெகாண்டன்றி இவ்விடம்
வி கிேலன் என் தன்ம த்திரன் ெசால்லா நிற்பக் கால
இராக்கத ம் பார்த் ச் ெசால் வார்.

த ம், கிங்கி ய ம்,

"இன்னா ெசய்தாைர ஒ த்த லவர்நாண
நன்னயம் ெசய் விடல்"
நன்மாற்றம்

ன்ேனார் கூ வ

ண்

குறித்தின

தாள் கண்ேடாமாறில ெப ம் கமாள வந் ,
என்ப

ன்னந்தன்ைன இகழ்ந்த

பாரா நன்ைம ெசய்யக் க தி.......

.............அன்றி யான் உன்ைனச் ெசய்தனவாக எண்ண ேவண்டாம் என்
நானிப்ப நரகத்த ந் ம கண் ம் ேபாம னக்குப் ேபாதா , நீ என்ைன
நரகத்தினின் ம் வாங்கா ேபாகில் உனக்குச் சாலத்ேதாஷ ண்ெடன்
ாிேயாதனன் ெசான்னதற்குச் சால ம் பிாியனாய் நீ ெசால் யெதல்லாம்
உள்ளத்தன்ேறா என்
ாிேயாதனன் அ ந் கின்ற நரகத் க்கு [வக்கடவ]
ேநாக்கி யா ெசான்னான் தன்ம த்திரன்.

தைர

தான்ெசய்த தன்மத்தி ேலபாதி தானீந்
வான்ெசய் நரகத்தில் வாங்கினான்-ேதன்பாய்த்
யமலர் பாத் ண் ந் ங்கவைர நன்னாடன்
தீயவைனக் ெகாண்டைணந்தான் ெசன் .

(317)
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இவ்வைக நரகத்தில் நின் ம் வி வித் க்ெகாண் நிற்பத் ாிேயாதன ம்
தன்ம த்திரைன நமஸ்காரம் ெசய் நிற்ப இ வ ம் கூ ப் ேபாந் நரகராசைனக்
காணவவ ம் யா ெசான்னான்.
தி க்கண்ட கண்ப
ேசராெத ஞ் ெசாற்
கு க்கள் குலபதிபாற் கண்ேடாம்-ெந க்கிச்
ெச நரகம் ெசய்தாைனத் தீவிைனெசய் யாத
அ நரக வாங்குவித்தா னாங்கு.
இவ்வைக அவன் ெசய்த குைறகெளல்லாம் காணாேத நன்ைம ெசய்
ெதய்வேலாகத் ம் தன் ைடய கழ் நி த்தினான் தன்ம த்திரன் என்
பிாியப்பட் ச் ெசால் வான்.

(318)

நரகராச

இலக்குமி ேசர்ந்த விடெமல்லாம்
ண்டானாற்ேபால
தன்ம த்திரன் நரகங் கண்ட
ாிேயாதன க்.......
****
.. -------284-வ

ஏ

இல்ைல. * கு க்கள் குலபதி-க ரவர் தைலவர்.

............(அைடந்ததி)ற் பாதி ெகா த் நரகத்தில் நின் விட் ப் ேபாந் நின்
தி வாசல் றத்ேத வந் நின்றார்கெளன் விண்ணப்பஞ் ெசய்யத் தன்மராசன்
யாத ளிச் ெசய்தான்,
கங்ைகக் கு நாடர் காவலா காவலன்றான்
அங்கு[ைர]த்தான் ெசய்த வ ேகட் -இங்கிவைர
அர்ச்சித் நற்றீர்த்த மாட் மின்க ெளன் ைரத்தான்
ெபாய்ச்ெசத்த மில்லான் ாிந் .

(319)

என்ப ேதவர்கள் எல்லா ம் ஆ கின்ற தீர்த்தத்திேல பஞ்ச (கவ்விய) மாட் வித்
இ வைர ம் ெகாண் வா ெமன் தன்மராசன் அ ளிச் ெசய்யத் ேதவர்கள் யா
ெசய்தார்.
தக்க வி வைர ந் தாம் ன ற் றான்ெகாண் ேபாய்
மிக்க ெப ந்தீர்த்த மிகவா - ஒக்கத்தான்
மா தத்ேத ேரற்றித் த மன்ம ங் கைணந்தார்
பாரதத்ைத யாதாித்தார் பண் .

(320)

ம்

108
இ வைர ம் பஞ்சதீர்த்த மாட் வித் த் ேதாிேலற்றிக் ெகாண் ேதவர்க ம்
இ
க ம் சூழ்ந் ெகாண் வந் தன்மராச க்குக் காட்ட இ வ ம் தன்மராசைன
அ வணங்கி நிற்பத் தன்மராச ம் ெப க்கச் சந்ேதாஷி[க்க] தன்ம த்திரைனக்
க விழியால் ெபாி ம்ேநாக்கத் ேதவர்கைள ம் இ
கைள ம் ேநாக்கி யா
ெசான்னான் தன்மராசன்.
விெனா
ைனந்த நார்ேபாலப் ற்றரவம்
ேமவியி மாணிக்க ேமேபால-ேமவிக்
க மம காந்தாாி காதலற்காய்த் ேதவர்
த மன் நரகுகண்டான் றான்.

(321)

அன்றி ம்,
பாேலா டளாயநீர் பாலான ேபாலச்
சாலமிகு தன்மன் றன்ன ளால்-ஞாலநிகழ்
காந்தாாி காதலற்ேக காரணமாய் நிகழ்நரகம்
ேபாந்ேதற லாய்த்ேத ாிந் .
இவ்வைக ேதவர்க ம் இ
க
இனிைம ெசால் ெதய்வேலா

(322)
ம் ேகட்பத் தன்ம த்திர

க்குக் க ைண ெசய் ,

----------* ேபாய்

. பாடம்.

*கத க்குந் தன் கழ நி த்தினான் என் பிாியெமய்தித் ேதவர்கைள ேநாக்கி
இவ க்கு இராசவி
ெயன் அபிேஷகஞ் ெசய் ராமின் என் தன்மராசன்
பணிப்பத் ேதவர்க ம் இ
க ம் சங்கு ேபாிைக கடல்ேபால ழங்க யா
ெசய்தாேராெவனில்,
ெசன்றா தீர்த்தம ெசல்லப் பணிக்குமவர்
ன்னாள்வந் தாட்ட யன்ற ேபால்-நன்றா
மிகல் வானவர்கள் இராச வி

ேய.

(323)

****
எல்லா ந் தான் காட் ஞ் ெசார்கத்தில் எல்லா ம் வணங்க இனிதி மின்
மன்னவேன ெயன்ென(ன்றான்)ஈங்கு என்ப , உன் மித்
வாம் தவத்தாைர எல்லாம்
உனக்காகத் தந்ேதா யாெனா வன் ெசய்த நன்ைம உன் சுற்றத்தார்க் ெகல்லாம்
சுவாக்கெமய்தலான இவர்கெளல்லாம் ( ேலாகத்தவர்கள்) பணிேகட்ப இந்த
ேலாகத்ேத இ ப்பாயாெகனயா ெசான்னான்.
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ெமய்ேய யானைவேவண்ேடன் வி ம்ேபன் சுவர்க்கங்கள்
ெபாய்ெயல்லாம்........... றம்ேப-ைகயால்
சிைலஎ த்தான் ெதன்னிலங்ைக ெசற்றான் ள்
ர்ந்தான்
மைல எ த்தான்.

(324)

****
ஆதி தல்வன் ன மைறேயா னான் கத்ேதான்
ேவதியன் றன் கப்ேப ேமவினார்-ேகாதில்லா
........... ம் வளநாடர் ேகாமாேனா ெடல்ைல
வாழ்.............ேனார் இைசந் .

(325)

------288-வ

ஏ

இல்ைல.

290-வ

ஏ

இல்ைல. தன்ைனமதித்

என்ப

. பா. அன் .

இவ்வைக இவர்கெளல்லாம் (தன்மராச)ைனக் ெகாண் ேபாய்ப் பிரமேலாகம் க்கு
பிரமா க்குக் காட் மளவில் பிரமாெய(வ்வா

கூறினா)ேரா எனில்,

கற்ைறச் சைடக் கவாிக் காாிைகயார் தாமிரட்டச்
சுற்ெறங்கும் வானவர்கள் தாம்சூழ- ற்ெறாளி ம்
ெசம்ெபான் மணிப்பீடத் ேதவியேரா டங்கி ந்தான்
அம்ெபான்மி னான் [க*வனாங்கு].

(326)

----* ேசர்க்கப்ெபற்ற .
இவ்வைக ேதவர்குழாஞ் சூழ இ
கணங்கள் ேதாத்திரம் பண்ணத் ெதய்வ கன்னியர்
(ெவண்குைட) கவிப்ப ெபாற்சிங்காதனத்தின் மிைச இ ந்த பிரமாைவத் ேதவர்க ம்
நமஸ்காித் , *தன்மராச க்குக் காட்ட தன்ம த்திர ம் தண்டம்பண்ணி நமஸ்காரம்
ெசய் நிற்ப பிரமா ம் ெப க்க சந்ேதாஷித் த் தன்ம த்திரைன ேநாக்கி யாத ளிச்
ெசய்தாேராெவனில்,
ேவண் ம ெளய்த ம் விண்ெணா மண் ணாண்ட
ஆண்டைகயா[ய்] இங்ேக யமர்ந்தி நீ- ண்ட
வரால் பிைழத் ச் ேசாைலவய ழக்கும் நன்னாடா
தராதலத்தார் ேகாேவ தாித் .

(327)

110

என்ப ம ஷனாயி ந் நீ ெதய்வேலாகத் க்குள் சாீரத்ேதாேட வந்
சுவர்க்கேலாக ெமய்தினாய். எம் ராஜ்ய ங் கண்டாய். அ
மன்றி மகாதானம்
பண்ணினா ம் இவ் லகம் காணமாட்டார். நீ ெசய்த தன்ம தானங்களா ம்
தவசினா ம், என்ைன ம் இவ் லகத்ைத ம் காணப்ெபற்றாய். நீ ம்
ண்ணியகி தன் கண்டாய். நீ இவ் லகத்ேத ேதவர்கள் எல்லாம் பணிேகட்ப
ற்றி ப்பாயா ெகன் பிரமா அ ளிச் ெசய்யக்ேகட் த் தன்ம த்திரன் யா
விண்ணப்பஞ் ெசய்தாேனா எனில்,
மண் லகும் விண் லகுந் தானாகி மற் ெமல்லா
ெமண் லவா ெதன் ள்ளத் ேதயி ந்த-கண்ணன்றன்
நற்பாதந் தானைடந்தால் நான் கேன உன் ைடய
ெபாற்பாதங் காண்பாிேதா க்கு.

(328)

இவ்வைக நாராயணசாமி பிரசாதேம எனக்குக் காணெவாண்ணா தன
ண்ேடாெவன் நமஸ்காித் நிற்ப பிரமா ம் அப்ேபா க ைணஎய்தித் ேதவர்கைள ேநாக்கி
யாத ளிச் ெசய்தான். நீங்கள் எல்லா ம் கூ த் தன்ம த்திர க்கு பிரமாிஷிெயன்
அபிேஷகம் ெசய் ராமின் என ம் இன் ம் யாத ளிச் ெசய்தார் பிரமா.
ேவத விதிகடந்த வண்ணத்தால் ேவல்விந்ைத
பாதிமைற யி
யாக ெவன் -ஓதிய ல்
மாதவத்தீ ெரல்லாம் வகுத் ைரமி ெனன் ைரத்தார்
ேபாதகத்தில்

ற்றி ந்தார்

ண் .

இவ்வைக பிரமா அ ளிச் ெசய்ய பி மா இ
இ
என் உபேதச ங் ெகா த் க்ெகாண்
யாத ளிச் ெசய்தார்

(329)
க ம் ெதய்வ இ
க ம் கூ பி ம
ெசன்ற பிரமா க்குக் காட்ட பி மா

வானவ ந் தானவ ம் வந் பணி ேகட்பக்
ேகானவனா விவ் லகங் ெகாண்ட ளீர்-ஏனல்
த மணிேகாட் டாற்கிைளக்கு[ம்]* மண் றவில்நாடா
த மா ெவன ைரத்தார் தான்.

(330)

எல்லா ேமத்தி இைறஞ்சியி ஞ் ேசவ கள்
அல்லால் பலக த் ெதன்னாதலால்-நல்லாைன
ஞாலம
ண் மிழ்ந்த நாயகைன யல்லாெதான்
றால

ேவண்ேட னரசு.

(331)

111
என்ப , ேவதியேன, விண்ணவர் ெப மாேன, ெவண்டாமைர அகத்தாேன,
ெபான்ேமனியாேன, நான் கேன, நாமடந்ைத ேகள்வேன, நாதா நாதேன,
ஆதிபிரமேன,யாேன எவ் லக ம் ேவண்ேடன்.
ைவகுண்டநாதன் மலர கேள
எனக்கு சுவர்க்கேலாகெமன் நின் ைடய நற்றாைத ேசவ கள் சூ தற்குப் ெபாி ந்
தாக ைடேயன், க கிற் பணித்த ளி விைடத வாயாெகன பி மா ம் இதற்
குடன்பட் த் ேதவர்கைள ேநாக்கி
ைவகுண்டம்........
****
----* தன் றவில் நாடா என்றி க்கலாம். 295-வ

ஏ

இல்ைல.

.......அத்தன்ம த்திர க்கு நாராயணசாமிையக் காட் மின்கெளன்ன மற்றவைன
விைடெகாண் மா தத் ேதேரற்றிக் ெகாண் ேபாய்
ைவகுண்டம் ெசன்ெறய்த
யா

நிகழ்ந் தேதா எனில்,

மாடங்கள் ேதா ம் மணிவிளக்கும் பா ைக ம்
ஆடற் பதாைதக மங்கங்ேக-நீ ய......
ேபாிைக ஞ் சங்கும் ெப விழாத்தான் ைவயத்தார்
ாிெந ந் ேதர்ேவந்தன்

ன்.

(332)

இவ்வண்ணேம அலங்காித் த் ெதய்வமாதர்கள் பல்லாண் ைசப்ப மணிெந ந்ேதா
ேமல்ெகாண்

பவளச் சாமைர அ கிரட்ட ெவள்ளி ெவண்குைட ேமல்நிழற்ற,

ஒற்ைறச் சங்கு ன் த, ைவஷ்ணவெரல்லாம் தன்ம த்திரைன எதிர்ெகாண்
ெசன்றார். அப்ெபா
நாராயணசாமி ம் தன்ம த்திரன் வர பார்த்
க டவாகனன்ேமல் ெகாண் பிரமத்தினாேல பார்த் நின்ற நாராயணசாமிையத்
தன்ம த்திரன் யாங்கனம் கண்டாேனா எனில்,
நீலத்தடவைர ேமல் நீண்
ந்த ெகாற்றவ ம்
ேகாலச்ெசந் தாமைரப் ங் ெகாள்ைகெயலாம்-ஞாலக்
+கங்ைகயகல காண்மார்பங் க
*ெசவ்வா

ந் தி நாபிச்

மாங்ேக நிகழ்ந் .

(333)

-----* இவ்வ களிரண் ம் பிரதியி

ந்தப ேய.

என்ப , ெசந்தாமைரப் ேவ ேபான்ற மார் க்கும் ஆ ைலேய ேபாலப்
லம்பிடாநின்றன.
ேஷாத்தமைன அ கச் ெசல்லா நின்றெபா
ேஷாத்தமைனத் ேதவர்கள் கண்

யா

ெசான்னாேரா எனில்,

112

ஈச க்கும் எங்க க்கும் எல்ேலார்க்கும் ஏற்றிநின்ற
வாசவ ங் காணாத மாயவைன-ேநசத்தால்
நல்லத மன்ெபா ட்டா ேலநற் றவத்தா
ெலல்ேலா ங் காண்ப ேவ இன் .

(334)

என்ப , ஈசுரன் தலாகிய இந்திராதி ேதவர்களா ம் காண்பதற்காிய
பாதங்கைளத் தன்ம த்திரன் ெபா ட்டாக அ ேயாங்கள் தி வ ெதா ேதாம்.
இவன் மகாவிந்தம் ேபாந்த நம் ைடய ண்ணியமாயிற்ேறா என் ேதவர்கள்
எல்லாம் ெப க்கச் சந்ேதாஷித் விைட என் நமஸ்காித் ப்ேபாயினர் என்றவா .
இப்பால்
பாதத்தின்கீேழ அஞ்ச ெசய் நின்ற தன்ம த்திரைன ேநாக்கி
எல்லாப் பிாியங்க ம் அ ளிச் ெசய் வரவைணத் த் தடவி இரண்
பாதங்கைள ம் இவன் தைலேமல் சூட் த் தன்ன யார் எல்லாைர ம் (வரவைழத் க்
கூட்) மற்றிவைனப் சிக்கப்பண்ணி நின்ைன என்ேனா ம் இ ந் ேபாெமன்
நிைனந்த ளத் தன்ம த்திரைன ேநாக்கி யாத ளிச் ெசய்தார் நாராயணசாமி,
எனக்கினியா ெரல்லா மிையந்ததற்குத்[தக்க]
மனக்கினிய வான்சுவர்க்கந் தன்ைன-வனத்தினிய
ேதனி ந் தங்குண் ம் ெச வண் டரற்றற்குத்
தானிைசந்

காட் னான் றான்.

(335)

என்ப . இவர்கள் கண்டாய நமக்கானதான பக்தர்கள் இவர்கள் பல்லாண் ைசப்ப
த் , மாணிக்க, வயி ாியங்களால் அ த்தப்ெபற்ற....
...மாட கூடப் பிரசாதங்களால் குைறவற இ ந்த தன்ன யாைரத்
தன்ம த்திர

க்குக் காட்

வாரா நிற்பச் சிலா யாங்கனமி ந்தாேரா எனில்,

ெவண்சாமைர இரட்ட ெமல்லமளி ேம
ந்
பண்சார் ெமாழியார் பலவி ப்பக் கண்டார்கள்
ேபாற்றிைசப்ப வாழ்வளித்த ண்ணியமால் தன்ம

க்கு

நாற்றிைச ங் காட் னா னாங்கு.
இவ்வைக

ைவகுண்டத்ைத நா

(336)
வாச

ங் காட்

நின்றெபா

யா

கண்டாேரா எனில், ெபாிய ேகா ர வாசலாய ஆகாசத்ைத அளவிடா நின்ற
மாணிக்கேம ணாக நின்ற . த்தா ம் வயி ாியத்தா ம் ேகாேமதகத்தா ம்
ேமவப்ெபற்ற ேகாயில்கைள ைடய
றாயிரம் ெதய்வ ஸ்திாீகள் அ வ டத்
ம்
நாரதா ைண ேசவிப்பத் ெதய்வ கன்னியர் கவாி பணி மாற ம் அேனகங்
ேகா

நவமணிகளால் அ த்தப்பட்ட சிங்காதனத்தின் ேமல், இந்த மகாெப ையக்

113
காட் யவன* ேகாயில் வாசல் கு கி ம் அளவில் மகாெப ையக்கண்
ெசய்வான்.

யா

-----*தக்க என்ப

ேசர்க்ைக. 299, 300 இவ்விரண்

ஏ களில்ைல.

மண்ணிரந் மாயவற்கு மண்
ந் தானீந்த
அண்ண
ந்தங் கதி பதிேக - மண்ணளந்
ெகாண்டல்மால் ெசல்லக் குைலந்ெத ந் மப்ெபா
கண்

பணிந்திட்டான் கலந் .

(337)

எ. . மகாப ைய
ேஷாத்தமன் தன்ம த்திர க்குக் காட் வ ெபா ட்டாகப்
ேஷாத்தமன்
நாராயணசுவாமி எ ந்த
மளவில் மகாப அஞ்ச யத்தனாய
எதிர்வந் யா விண்ணப்பஞ் ெசய்தான்.
ைவப் வண்ணன்
ேஷாத் தமன்பாதம்
ேசவித் மாப தான் ெசப் வான்-ேகாெவந்[ேகாவர்த்]
தனெம த் க் ேகாநிைரையக் காத்தாய் இங்ேகேனா
மனெம த்

வந்த

மா .

(338)

என்ப , தம்பிராேன அ ேயன் ெகாட் ல் வாச ேல
நாராயணசாமி எ
காாியம் இன்னெதன்றறியாேத அ ேய க்குச் சாலப் பயமாய் இரா நின்ற அ ளிச்
ெசய்வாய் ஆெகன்

அ பணிந் , மகாப

தன்ம த்திரைனக் காட்

(ேபாற)றி ெசய்

நிற்பத்

நாராயணசாமி யாத ளிச் ெசய்தாேரா எனில்,

இவன்கண்டாய் கங்ைக வளநாடான் த ம[ன்]
இவன்கண்டாய் பஞ்சவாில் ததா-னிவன்கண்டாய்
ெபாய் ைரயா நாெவனக்குப் பதியாய்
ெமய் ைரயால் ேமவியேதார் ேவந் .
ெப ந்ேதவனார் பாரதம்
-----------------------

ெப ந்ேதவனார் பாரதம்.
பாட் ன் தற்குறிப்
பாட்

எண் - பாட் ன்

தற்குறிப்

(339)
ற் ம்.

114
207 அக்கரெமல்லா
282 அங்கவள........வாந்த
33 அங்குட்டமான
306 அ யார்வந்தா
211 அண்ணல யா
165 அத்தி ர் வாழ் 64
232 அபிமன

தலாய

149 (அம்)மைலகள்
அரசு றந்தாரணிய
112 அரசு றந்தாரணியம்
114 அரவ

மாறி

70 அர யர்த்ேதான்
307 அர யர்த்ேதான் தன்ைன
265 அர யர்த்ேதான் வஞ்சைனக்கு
184 அராவந்
196 அாிசின ங்
132 அ ணனவ
31 அ ந்தவத்ேதான்
163 அல்

ம் பக

143 அ வ ம்
203 அ

மன்றன்

225 ஆதி தல்வன்
12 ஆயா கழ்த்
104 ஆர்மிகெவ த்
218 ஆேராவழியறியீர்
49 ஆழிநீர்வண்ண
225 ஆற்றல் மிகப்ெபாிய
223 ஆற்றற்காிய
49 இ ம்பைன ம்
40 இ ெவனக்குக்
267 இத்தைர எல்லா
25 இந்த இவள்
55 இந்தமைறேயான்

115
214 இந்த வைரேமல்
28 இப்ப

எல்லாம்

219 இலங்ைக மலங்க
339 இவன் கண்டாய்
307 இவன் காணி

ரசு

35 இம்மாைன
334 ஈச

க்கும் எங்க

க்கும்

18 ஈெரான்பதின்
204 உமக்கு விரதமி
193 உயர்ந்த தடவைர
178 உ க் கரந்
176 உ .......வனிங்
158 உள்ளவா
240 உனக்கிைனய
302 ஊ

டம் நீங்கி

148 எங்ேகான்க
111 எஞ்சாெததிர
245 எட்ெட த்
108 எண்ணான்கு
எண் ங்கால்
254 எந்ேதாழ
136 எந்நாட்
93 எம்ெப மா
291 எல்லாக் ெகாைல
331 எல்லா

ேமத்தி

292 எல்ைலயைதக் படப்ப
29 எ

கட

4 என்ேம

ட் ெபய
ந்த

312 என்ன பிைழயி
56 என்னாலறியப்
153 என்
283 என்

டேன
வம்தான்

36 என்ைன நீ யஞ்சா

116
335 என்கினியா
21 எனக்கு ெமனக்
137 ஏந்திைழயி
91 ஏழ ெபாழி
80 ஏறாகி எவ் லகு
315 ஏற்றின கண
217 ஐந்

மலர்

45 ஐயா

நாளங்

23 ஐயிரண்
121 ஐ
96 ஐ

ங் காக்கின்ற
ஞ் ேச

42 ஐேவா
132 ஒட்

ந்தன்
வந்த

177 ஒல்ைல நீ
239 ஒன்னலர்கள்
319 கங்ைகக் கு
50 கங்ைக மகன்
175 கடலைடத்த
7 கடல........ந்தர
105 கணவன் ( தைல வ ேம)
235 கண்ணேன
194 கண்ணன்றன்
182 கண்ணீெரா கும்
107 காி

கவன்

65 க டனவன்
16 க மம் நிைனந்
9 க மம் ெபாி ண்
3 க மம் பிடர
128 க ம் ங் கத
120 க

ேவந்தி

106 க

குந்த

221 க

குந்

ங்

117
168 ...கழல பணிந்தாள்.
316 க த்தள
326 கற்ைறச் சைடக்
243 கனல் விழித் ச்
44 காணடா வனத்ைத
48 கார்ேமகெமங்கும்
210 கார்ேமக வண்ணேன
123 கார்ேமக வண்ணன்
249 கார்வைர ேமல்
258 காற்ேறா மைலேயா
84 குந்தி

மாதவ

ங்

38 கு க்களில்
187 கு க்களிளங்
116 கு க்கள் கு ப் பிறந்தார்
88 கு க்கள் கு

தலாங்

255 கு க்கள் குல பதிேய
295 குவைள மலர்
146 குன்றகத்தின்
234 குன்றத்தின்
59 ைகயால் நடந்
95 ெகால்ைல வர*கு
22 ெகாற்ற ரசு
131 ேகாகுலங்கள்
82 ேகாத்திரைரக்
43 ேகாவர்த்தனெம த்
99 சங்கரன்றன்
169 சங்கிெனா
11 (

) சங்குவாய்

264 சங்கு ர
310 சண்பகத்தின்
227 சந்தன ம்
126 சாகரங்க 242 சாரவ வ்ன

118
285 சிரங்கனாயவந்த
293 சிரங்கநாயதான
209 சிவந்த கி
256 சிவ

ைடய

222 சினேவங்ைக
101 சீரா ந்
289 சீலமனிதர்
297 சுற் மதி
140 ெசங்ேகால்
260 ெசங்ேகால்திைச
75 ெசந்தாமைர
314 ெசம்

க்கி

72 ெசம்ெபான்
200 ெசய்தற்காிய
273 ெசய்ய.... மானிடவர்
323 ெசன்றா
298 ேசமத் த்
277 ேசாந்
274 ேசல

கலவிக்
ங்கட்

320 தக்கவி வைர ந்
89 தங்கள் நிைன
119 தங்கள் பணி
52 தங்ேகான மணியிற்
15 தடத்த ேக
113 த மந்தானிறகத்
13 த ம

ம் தம்பிய ம்

122 த மன க
286 தைல ம்

த்ெதன்

77 தனமைனத்தான
250 தாங்காிய
201 தாழ்வைரகள்
317 தான ெசய்த
17 திங்களேவ

119
313 திண்ணந்த களால்
318 தி ககண்ட
202 தி ப்பாற
81 தி

கங்கள்

296 ெதய்வக் கடகளி
100 ெதய்வமிதைன
152 ெதய்வ னி
180 ெதய்வறகுந்
279 ேத வந்ேதன
300 ேதர்*ேவந்
261 ேதவர்.....பணிேகட்
150 ேதவாசுரன்
109 த.ெதன்ெகாேலாவிண்ண
65 நரகுலமீ
216 நரசிங்கமாகி
215 நல்லாைன
189 நன்ைம ைடயாைர
309 நன்ைம ம்
92 நன்றிய

பயக்கு

271 நாேமதான் ெசன்றங்ேக
238 நாயிறிரண்டாதி
130 நாரத்ைத ன்ைன
124 நி பதிகள்
275 நீயா ன தம்பியார்
333 நீலத்தடவைர
147 நீளவைரயால்
266

ற் வாக

90 ெநய்தற்றட ம்
2 ெநய்ெபய்தழல்
125 ெநறியிெனா
118 ேநாந்த சிைலயழியா
186 பஞ்சவாக
138 பஞ்சவர் நீராகில்

120
270 பஞ்சிதழி
162 படாசைடகள்
64 (ப )

ம்

290 ப குழிகள்
57 பண் னவழி
30 பண்ைட னி
192 பாஞ்சா
276 பாண்டவாில்
110 பாண்டவ ஞ்
216 பாதங்கள்
115 பாம்ைபக்
206 ...பாயக்க கிடங்..
19 பாரதப் ேபார் பயிந்
190 பாரதப்ேபார் ெவல்ல
183 பாேர

ண்

288 பாைர ஒளித் ைர
228 பார்த்த

க்கு

253 பார்ேவநர்
94 பாைலநில ம்
322 பாேலாடளாயநீர்
220 பாற்கடறேக
244 பி க்க நிைனந்
166 பிைற கவ்வி
8 குந்தா த்தங்
129 ண்டாீகம்*
241 ன னலக
259

ந்தா ம்

78

பதிையப்

303

ப்பறிகள்

79

வலயமாண்

321

விெணா

338

ைவப் வண்ணன்

121
278 ெபாங்கு னலாற்
188 ெபாங்கு கில்கள்
157 ெபாய்ைகெயா
280 ெபா கைலேய
61 ெபா ள் சுமந்த
141 ேபா மினி
179 *பபிறப்

ற்ேறா

231 மஞ்ச த்த
58 மஞ்சா

ேசாைல

226 மஞ்சுதவழ
51 மணிவண்ணற்குத்
156 மணிவாாிப்
337 மண்ணிரந்
135 மண்ணிற பிறந்த
174 மண்

ண்

197 மண்

லகில் உள

230 மண்

லகில் வாழ

328 மண்

லகும்

294 மண

ந்

191 மந்தரேம
208 மனம கி
54 மன்னா க கி
133 மன்னவாமா னிேய
311 மன்னவன்ெபாற்
86 மன்னெர ந்தத ள மாநகரத்
85 மன்னெர ந்தத ள மாநகாிேயா
257 மன்னா னக்
73 மன்
304 மன்

ங் கு நாடன்
மடந்

103 மறப்பதனறி
14 ம திறத வான
142 மறறின மலர்ப்

122

272 மாக்குன்றின்
332 மாடங்கள் ேதா ம்
11 மானியமாவ
27 மாதவத்ேதார்
127 மாதவைன ேகசவைன
185 மாதவேன ேகாவிந்தா
74 மாதவன்றன்
145 மா னிவன்
236 மாம்ெபாழி ன்
10 மாயனைழத்தான்
39 மாயனி ந்த
69 மாயன் பணித்த
155 மா ர பர்வத
159 மாாி ெப க
63 மாலவ

ந்

172 மாைல நிைனந்
5 மாற்றரசா
268 மாற்றலர்
251 மானக்கதிர்
161 மானத்ைத
269 மானிடவர்
284 மின்னிவ ம
229

ன்ைனவிைன

151

ங்கில்

26 ெமய்கள் விதிர்
324 ெமய்ேயயானைவ
213 ேமகக்குழாள
263 ேமகங்கேளா
114 ேமகநாதன்
248 ேமகம் நிழெல ப்ப
134 ேமகம் ெபாழிந்த

123
98 ேமற்கட ற்
76 ைமந்தாிவா
102 வஞ்ச ைலப்
195 வண் க

ம்

171 வண் ெசறி
305 வண்

ர

ம்

47 வண் வைரதன்னி
53 வண் வைர

ைழ

252 வம்பவிழ்தார்
170 வராகெமா
62 வ ய ெகா க்கி

ம்

60 வழக்ைகப்
154 வழியிற் சில
287 வ

ெமா கும்

173 வாங்கு கடற்
212 வாைழ

மட

281 வாெளா ைக
66 வாள விசயன
6 (வானம்) மைழெபாழிய
198 வானவ ந் தானவ மல்லயா
330 வானவ ந் தானவ ம் வந்
301 வானவர்கள்
68 வானவர் தம்
164 வானவற்கும்
160 வானின்ற
233 விசய

ந்

47 விண்ணவறகாய்த்
181 விண்

மிக

1 விதியாறதன்ேமல்
34 வில்வைளய வாளி
37 வில்ேவடன்
24 விைளயா
139

மனிவன

ேபாதின

124
20
297

மன விசய
மா விசயா

199 ெவஞ்சமத்தில
336 ெவண்சாமைர
247 ெவள்ைளச் சுாிசங்
97 ெவள்ைள நிறச்
ைவயகத் வாழ்வா
237 ைவயகத்
205 ைவய

ெவண்கதிர்
.....

83 ..ழிகெளல்லா மிகுத்தி
167 ....ளக வைர
--------------
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