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பதிப்புதர
மகலாபலாரதக் கததகதள ஏட்டில் படித்தவர்கள
பலர். ஆனலால் அக்கததகதள ஏட்டில்
படிக்கலாதவர்களிதடகய பல கவறுபட்ட
கததகள வழக்கில் உளளன. அதவ ஏட்டில்
இடம்வபறலாத நலாட்டுப்புறக் கததகள.
வசேவிவழிக் கததகளலாக வழங்கப்வபறும்
அக்கததகள மூலம் பல அறவநறிகள
கற்பிக்கப்படுகினறன. மனிதர்களின
மனங்கதளப் பக்குவப்படுத்துவதற்கலாககவ
கததகள பிறந்தன. அதவ ஏட்டு வடிவக்
கததகளலாக இருந்தலாலும் வசேவிவழிக் கததகளலாக
இருந்தலாலும் நனதம பயப்பதவககள தவிர
தீதம விதளவிப்பன அல்ல.

அபிமனயுவின மதனவி உத்ததரயின
வயிற்றிலிருந்த கருதவ அழிப்பதற்கலாக
அசுவத்தலாமன பிரமசிரசு எனற அம்தப
ஏவினலான. கண்ணன அருளலால் உத்ததரயின கரு
கலாக்கப்பட்டது. இருப்பினும் கருவிலுளள
குழந்தததயக் கருகச் வசேய்தது. கருகிய குழந்தத
கரிக்கட்தடயலாக இறந்து பிறந்தது. பிரம்மச்சேரிய
விரதத்ததக் கதடப்பிடித்தவர் வதலாட்டலால்தலான
கரிக்வகலாட்தட உயிர்வபறும். முனிவர்கள பலர்
வதலாட்டனர். உயிர் வபறவில்தல. கதடசியில்
கண்ணன வதலாட்டலான உயிர்வபற்றது.
ககபிகலாஸ்திரிகளுடன வகலாஞ்சிவிதளயலாடிய
கண்ணனலா பிரமச்சேரிய விரதம் கலாத்தவன எனற
வினலா எழுகிறது. ஏட்டில் இல்லலாத மகலாபலாரதக்
கதத ஒனறு வினலா எழுப்பி விளக்கமும்
அளிக்கிறது.

பலாண்டவர்கள இரலாசேசூய யலாகம் வசேய்தகபலாது
ததலதமயிடத்திலிருந்த கண்ணதனக்
கலாணலாமல் கதடினர். அப்கபலாது கண்ணன
விருந்தினர் உண்ட எச்சில் இதலகதள அளளிக்
வகலாட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தலான. உலகம்
பூஜிக்கும் கண்ணனுக்கு இப்பணி கததவயலா
எனற ககளவி எழுகிறது. ககளவி எழுப்பி
ஏட்டில் இல்லலாத மகலாபலாரதக் கதத ஒனறு
பதிலும் தருகிறது.
மகலாபலாரதப்கபலார் நடக்கும்கபலாது பகலில்
அர்ச்சுனனுக்குத் கதகரலாட்டியலாக இருந்த
கண்ணன இரவில் குதிதரகளுக்கு உணவூட்டிப்
பணிவிதட வசேய்தலான. குதிதரகளுக்கு நீதலான
பணிவிதட வசேய்ய கவண்டுமலாஎனறககளவிதய
அர்ச்சுனன மூலம்எழுப்பிவிளக்கமளிக்கிறது
ஏட்டில் இல்லலாத இனவனலாரு கதத.

பஞ்சேபலாண்டவர்கதளச் சேகுனி மூலம் சூதலாடி
வவனறலான துரிகயலாதனன. அந்த கநரத்தில்
சேகுனிதய வவல்லக்
கண்ணதன அதழத்திருந்தலால் இப்படிக் கலாடு
கலாக்க கவண்டியநிதல வந்திருக்குமலா எனற
ககளவிதயச் சேகலாகதவன எழுப்புகிறலான.
விளக்கம் கததயில் உளளது.
கண்ணன மீது அதிக ஈடுபலாடுளளவனலாகக்
கலாட்டிக் வகலாண்ட அர்ச்சுனனுக்குப் பலாடம்
புகட்டக் கண்ணன எண்ணினலான. கண்ணன
கமல்வகலாண்ட பக்தியலால் மகதன இரு கூறலாக
அறுத்த வபற்கறலாதரயும் அறுக்கும்கபலாது
மகனின இடக்கண்ணில் நீர் வந்ததலால்
ஏற்கமலாட்கடன எனறு வசேலானன கண்ணனிடம்
வலப்புறம்தலாகன உனக்குக் கலாணிக்தகயலாகிறது:
இடப்புறத்துக்கு அந்தப்பலாக்கியம் இல்தலகய

எனறு இடதுகண் அழுவதலாகப்வபற்கறலார்
கூறுகினற கததஇந்நூலில் இடம்வபறுகிறது.
துகரலாணருக்கு அகவத்தலாமன எனற மகன
மட்டுமல்ல சேலாந்தலா எனற மகளும்
இருந்ததலாகவும் துகரலாணரின சேலாதிவவறி
அகந்தத அம்மகளலால் அழிந்தவதனறும் ஒரு
நலாகடலாடிக்கதத கூறுகிறது.
துரிகயலாதனனுடன பிறந்தவர் நூறுகபர்.
சேகுனியுடன பிறந்தவரும் நூறுகபர். வணங்கலா
முடியலான துரிகயலாதனனலால் நூறு
மலாமனமலாருக்கும் மரியலாதத வசேலுத்த
முடியவில்தல. அதனலால் அவர்கதளச் சிதறயில்
அதடத்து ஆளுக்கு ஒருபருக்தகச்கசேலாறு
உணவலாகக்வகலாடுத்தலான. சேகுனி நூறுகபரின
பருக்தகச் கசேலாறும் உண்டு உயிர் வபற்றலான.
மற்றவர்கள இறந்தனர்.

துரிகயலாதனதனப்பழிவலாங்ககவ
தகவரிதசேதயக் கலாட்டினலான எனற கதத
இந்நூலில் இடம்வபறுகிறது.
விதுரனின மதனவி வகலாடுத்த பழத்கதலாதலக்
கண்ணன ஏன உண்டலான? பலாஞ்சேலாலியின
பட்டுச்கசேதலகண்ணனின மலானத்தத எப்படிக்
கலாத்தது? கண்ணன வவண்வணய் திருடும்கபலாது
தகயும் களவுமலாகப் பிடிப்பதற்கலாக உறியில்
கட்டிதவத்த மணி கண்ணன வவண்வணய்
திருடும்கபலாது ஒலிக்கலாமல்,
வவண்தணதயவலாயில் தவக்கும்கபலாது ஏன
ஒலித்தது எனபன கபலானற பல சேம்பவங்கள
அடங்கிய ஏட்டில் இல்லலாத கததகள இந்நூலில்
அடங்கியுளளன.
இக்கததகதளப் புலவர் த.
ககலாகவந்தன வதலாகுத்துளளலார். அவருதடய

முயற்சி பலாரலாட்டுக்குரியது. இந்நூதல
வவளியிட்டு வலாசேகர்களின கபரலாதரதவப்
வபரிதும் நலாடுகிகறலாம்.

1. ஐவதர மணந்தவள
அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சேந்ததி. ஆழ்வலார்கள தம்
வசேயதல விஞ்சி நிற்கும் தனதமயள, பிஞ்சேலாய்ப்
பழுத்தலாள எனறு தவணவ உலகம்
வலாய்வவருவிப் பலாரலாட்டும் வபருதம
வபற்றவள ஆண்டலாள நலாச்சியலார். பரமனுக்குப்
பலாமலாதலயும் பூமலாதலயும் பலாடியும் சூடியும்
வகலாடுத்த தபந்தமிழ்ச்வசேல்வி.
தமிழ்வமலாழியில் "ககலாதத தமிழ்" எனற ஒரு
தனிப்பிரிதவத் தந்த தலாய்.
தலாய் வயிற்றில் பிறக்கலாமல் தண்டுழலாய் அடியில்
கதலானறிய சேகலகலாவல்லி.
வடவபருங்ககலாயிலுதடயலான குடி வகலாண்ட
ஸ்ரீவில்லிபுத்துருக்குக் "ககலாதத பிறந்த ஊர்"

எனற தனிப் வபயதரத் தந்த தமிழ்ப்
வபருமலாட்டி ஒருமுதற பஞ்சேவர் கதவி
பலாஞ்சேலாலிதயச் சேத்திக்க கநர்ந்தது. துவலாபர
யுகத்து ஆயர்பலாடிக் கண்ணனது
திருவிதளயலாடல்கதளப் பலாஞ்சேலாலி கபசினலாள.
கலியுகத்துத் தமர் உகந்த உருவமலாய் ஊர்கதலாறும்
குடிவகலாண்டுளள இதறவன சிறப்தப
ஆண்டலாள கபசினலாள.
வநடுகநரம் இருவரும் இதறவன கல்யலாண
குணங்களில் ஈடுபட்டுப் கபசி
மகிழ்ந்திருக்தகயில், பலாஞ்சேலாலிதய கநலாக்கி
ஆண்டலாள "நீ ஐவருக்குத் கதவியலாய் எப்படி
வலாழ்ந்தலாய்?" எனறு ககட்டலாள.
ஆண்டலாளின ககளவியலால் பலாஞ்சேலாலி மனம்
சேற்கற புண்பட்டது.

"ககலாதலாகதவிகய! ஐவருக்குத்கதவி எனறு
எனதன அலட்சியப்படுத்தினலாய் அல்லவலா?
எனதனப் கபலால் நீயும் ஐவருக்குத்
கதவியலாவலாய்!" எனறு கூறிவிட்டுச் வசேனறு
விட்டலாள பலாஞ்சேலாலி.
ககலாதலாகதவி, இதறவதன நலாயகனலாகப்
வபறுவதற்குப் பலாதவ கநலானபு கநலாற்பவள.
பலாஞ்சேலாலி அந்த இதறவன பலால் பக்தி
பூண்டவள. அவள வலாக்தகப் வபலாய்யலாக்கி
விடக்கூடலாகத!
"கண்ணன, வீடுமர் வசேய்த குளுதரதயக் கலாக்கத்
தன சூளுதரதய விடுத்துப் கபலாரில் ஆயுதம்
எடுத்தவன ஆயிற்கற! அவதனப் கபலால், பக்தர்
வசேலால்தலப் வபலாய்யலாக்கலாமல் வமய்யலாக்குவகத.
நலாம் அவனுக்குத் தகுதியலானவள எனபதத
கலாட்டும்" எனறு முடிவு வசேய்தலாள ஆண்டலாள.

பலாஞ்சேலாலி வசேலால் பழுதலாகலலாகலாது
எனபதற்கலாககவ அரங்கன, வடபத்ரசேலாயி,
வடமதலவலாளன (கவங்கடநலாதன),
கசேலாதலமதல அழகன, வசேண்டலங்கலாரன ஆகிய
ஐவர் அர்ச்சேலாமூர்த்திகதள கநலானபு கநலாற்று
மணவலாளரலாக அதடந்தலாள ஆண்டலாள.
பக்தர்க்கலாக எததயும் சேலாதிக்க கவண்டும் எனற
ககலாததயின வபருங்குணம் இதனலால்
வதரிகினறது அனகறலா?
"சீவல மலாறன கதத" எனற கலாவியம்
இச்வசேய்திதயக் குறிப்பிடுகினறது.
ஆண்டலாள பிளதளத்தமிழ் எனற நூலும் இச்
வசேய்திதய நலானகு பலாடல்களில் குறிக்கினறது.

"அரங்கன முதல் பலாரில் ஐவதர எய்துவலான.
ஐந்துவயதில் பிஞ்சேலாய்ப் பழுத்த வபண் அமுதம்"
"வதனஅரங் ககசேனமுதல் ஐவரும் குடிபுகச்
சிற்றிதல இதழத்தருளககவ!"
"வதனனரங் ககசேனமுதல் ஐவரும் விருந்து
உண்ணச்
சிறுகசேலாறு இதழத்தருளககவ!"
அரங்ககசேனமுதலலாம் முதல் ஐவரும் மகிழகவ
பலாமலாதலஅருளும் புத்தூர் மடந்தத"

எனபன பிளதளத்தமிழில் வரும் இடங்கள.

ஆண்டலாள வரலலாற்றில் இடம் வபறலாத
இச்வசேய்தி, நலாட்டில் வழங்கி வரும் வசேவிவழிச்
வசேய்திகய யலாகும்.

2. கண்ணனின மனத்தூய்தம

பலாரதப் கபலார் முடிந்தது. வீமன கததயினலால்
(கதலாயுதம்) அடியுண்டு துரிகயலாதனன
குற்றுயிரலாகக் கிடந்தலான. அகிலவமல்லலாம்
ஆதண வசேலுத்திய அரசேன. அனலாததயலாகக்
கிடக்கக் கண்ட அசுவத்தலாமன மனம்
வருந்தினலான.
"உனதன அழித்தவர்கதள இனறு இரவுக்குள
கவகரலாடு அழித்து, அவர்கள ததலதய உன
கலாலடியில் கலாணிக்தகயலாக தவக்கினகறன"
எனறு சேபதம் வசேய்தலான அசுவத்தலாமன.
இததன அறிந்த கண்ணன, பலாசேதறயில் இருந்த
பலாண்டவர்கதள கவறிடத்துக்கு அதழத்துச்
வசேனறு விட்டலான.

பலாண்டவர்கதளக் வகலால்லப் பலாசேதறயுட் புகுந்த
அசுவத்தலாமன, பலாஞ்சேலாலியின புதல்வர்கதளப்
பலாண்டவர் எனறு கருதி, அவர்கள ததலதய
அறுத்து விட்டலான.
கபலாரில் வவற்றி வபற்றும் தங்களுக்குப் பின
நலாட்தட ஆளவதற்கு இருந்த வலாரிசுகளும்
இறந்துவிட்டனகர எனறு தருமர்
கவதலயுற்றலார்.
அபிமனயுவின மதனவி உத்ததர
கருவுற்றிருந்தலாள. அவள நல்லமுதறயில்
குழந்தத வபற்றலால், வலாரிசு இல்தல எனற
கவதல தீரும் என நம்பினலார் தருமர்.

"இடிஇடித்திடு சிகரிகள ஆம்என
எறிமருச்சுதன முதல்இக கலலார்ததல

துடிதுடித்திட அவர்அவர் கசேதனகள
துணிப டப்வபலாருது எழுபுவி நீவபற
விடிவ தற்குமுன வருகுவவன யலான"

எனற சேபதப்படி உத்ததரயின கருதவயும்
அழிப்பதற்குப் பிரமசிரசு எனற அம்தப
ஏவினலான அசுவத்தலாமன. கண்ணன
கருதணயலால் உத்ததரயின கரு கலாக்கப்பட்டது.
ஆயினும் அந்த அம்பு, கருவிலுளள சிசுதவக்
கருகச் வசேய்துவிட்டது.
உரிய கலாலத்தில் உத்ததர குழந்தத வபற்றலாள.
குழந்தத இறந்கத பிறந்தது. கரிக்கட்தடதலான
பிறந்தது.
உத்ததரயின கருவும் அழிந்தது கண்ட
பலாண்டவர் கதறி அழுதனர். குழத்தத உயிர்

வபற்றுவிடும் எனறு கண்ணன ஆறுதல்
கூறினலான.
கரிக்கட்தட உயிர்வபறப்கபலாகும் அதிசேயத்ததக்
கலாணப் பரலாசேர், வியலாசேர் முதலிய முனிவர்களும்
மற்றும் பலரும் திரண்டனர்.
"பிரம்மசேரிய விரதத்ததச் சிறிதும் நழுவலாமல்
கதடப்பிடித்தவர் யலாரலாவது வதலாட்டலால்,
கணிக்கட்தட உயிர்வபறும்" எனறு கண்ணன
கூறினலான.
பிரம்மசேரிய விரதத்தில் தங்கதள விஞ்சியவர்
யலாரும் இருக்க இயலலாது எனறு இறுமலாந்திருந்த
முனிவர் பலரும் ஒவ்வவலாருவரலாகக்
கரிக்கட்தடதயத் வதலாட்டனர்.ஆனல் குழந்தத
உயிர்வபறவில்தல.

"கண்ணன கூறியது விதளயலாட்டுப்கபச்கசே!
இவ்வளவு வபரிய மகலாத்மலாக்கள வதலாட்டும்
குழந்தத உயிர் வபறவில்தலகய! எனறு பலரும்

எண்ணினர்.
"நலான அக்கரிக்கட்தடதயத் வதலாடுகினகறன.
ஒருகவதள, குழந்தத உயிர் வபற்றலாலும்
வபறலலாம் எனறு கண்ணன கூறினன.
கண்ணன கபச்தசேக் ககட்டு முனிவர்
அதனவரும் சிரித்தனர்.
"கண்ணலா! தலாங்கள வநடுங்கலாலம் கலாட்டிகல
தவம் வசேய்தவர்கள. பந்தபலாசேங்கதள
விட்டவர்கள, பிரம்மசேரியத்தத உயிரினும்
கமலலாக மதித்தவர்கள. நலாங்கள வதலாட்கட உயிர்
வரலாதகபலாது, நீ வதலாட்டலால் உயிர் வபறுமலா?

"உனக்கு எட்டுப் பட்டத்து அரசிகள பதினலாறு
ஆயிரம் ஆயர் மங்தகயருடன ரலாசேக்கிரீதட
வசேய்தவன. உன வலாழ்வில் ஒழுக்கம் சிறிகதனும்
கதடப்பிடித்தது உண்டலா?" எனறு கண்ணதன
ஏளனம் வசேய்தனர். நலான வதலாடுவதலால்
உருவலாக்கும் நட்டம் இல்தலகய எனறு
கூறிக்வகலானகட கண்ணன கரிக்கட்தடதய
வதலாட்டலான.
எனன வியப்பு கரிக்கட்தட குழந்ததயலாகி
அழுதது.
இதத கண்ட பலாண்டவர்கள பரசேவமதடந்து
பரந்தலாமதன பலாரலாட்டினர். முனிவர்கள
நலானந்தலால் ததலகுனிந்தனர்.
முனிவர்களின ஐயத்ததப் கபலாக்குவதற்கலாகக்
கண்ணன, "முனியுங்கவர்ககள! நீங்கள தவத்தலால்

சிறந்தவர்கள தலாம்! பிரம்மசேரியத்ததக்
கடுதமயலாகக் கதடப்பிடித்ததும் உண்தமகய!
ஆனலால் உங்கள உளமனம் சில சேமயங்களில்
கலாமத்தலால் கபதலித்தது. உளளத்தலால் வபலாய்த்து
ஒழுகினீர்கள.
"நலான பல்லலாயிரம் ஆயர் மங்தகயகரலாடு
உறவலாடியது உண்தம. உலககலார் கண்ணுக்கு
நலான கபலாக புருடனலாகத் கதலானறினலாலும் என
மனம் மலாசேற்று விளங்கியது. இக்கரிக்கட்தட
உயிர் வபற்றகத அதற்குச் சேலானறு" எனறு
விளக்கினலான கண்ணன.
"நலான பகவத் கீததயில் ஸ்திதப் பிரக்ஞன உலக
கபலாகத்தில் ஈடுபட கநர்ந்தலாலும்
தலாமதரயிதலயில் தண்ணீர் ஒட்டலாமல்
இருப்பதுகபலால் பற்றற்றுப் பந்தப்படலாமல்

கவண்டும்" எனகறன. வசேலானனது மட்டும்
அல்ல, வசேலானனபடி வலாழ்ந்கதன
எனறு கண்ணன திருவலாய்மலர்ந்ததம ககட்ட
அதனவரும் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர்.

3. கடதமயலா? வலாய்தமயலா?
பலாண்டவர்கள பனனிரண்டு ஆண்டுகள
வனவலாசேமும் ஓர் ஆண்டு கலாந்துதறயும்
அஞ்ஞலாத வலாசேமும் முடித்துக் வகலாண்டு
வவளிப்பட்டனர்.
துரிகயலாதனன வசேலானனபடி நலாடுதர
மறுத்துவிட்டதமயலால், கபலார் தடுக்க
முடியலாததலாகி விட்டது.
இருதரப்பினரும் கபலாருக்குப் பதட
திரட்டலலாயினர். பலாண்டவர் உயலலாவியம்
எனனுமிடத்திலிருந்து பதட திரட்டினர்.
பலாண்டவர் தந்தத பலாண்டு மனனனுக்கு இரு
மதனவியர். மூத்தவள குந்தி. அவளுக்குத்
தர்மன, வீமன, அர்ச்சுனன என மூவர் புதல்வர்.

இரண்டலாம் மதனவி மலாத்திரி. அவளுக்கு
நகுலன, சேகலாகதவன என இரு புதல்வர்.
மலாத்திரியின உடன பிறந்தவன சேல்லியன. அவன
கபரலாற்றல் பதடத்தவன. வில்லலாண்தமயலாலும்
வலாளலாண்தமயலாலும் கவலலாண்தமயலாலும்
அவதன யலாரும் வவல்ல இயலலாது.
அந்தச் சேல்லியன, தன மருமக்களுக்கு
உதவுவதற்கலாக உபலலாவியம் கநலாக்கித் தன
வபரும்பதடகளுடன வந்து வகலாண்டிருந்தலான.
இச்வசேய்தி அறிந்த துரிகயலாதனன, எப்படியலாவது
சேல்லியதனத் தனக்கு உதவியலாக்கிக் வகலாளளுதல்
கவண்டும் எனறு எண்ணினலான.
சேல்லியன வநடுந்தூரம் வந்ததமயலால், அவனும்
அவன பதடகளும் கசேலார்ந்து கபலாயினர். நடுவில்
வபரிய பலாதல நிலம் குறுக்கிவிடது. ஒகர

வவய்யில் வவப்பக்கலாற்று கவறு புழுதிப்புயல்
கண்தண மதறத்தது.
பதடவீரர் தலாகத்தலாலும் பசியரலும்
துடிக்கலலாயினர். நலா உலர்ந்து நதடதளர்ந்தனர்.
நிழகல அருகில் வதனபடவில்தல.தன
பதடகள கசேலார்ந்து கபலாவது கண்டு, சேல்லியன
கவததனயுற்றலான. இனனும் பலாதல எவ்வளவு
தூரம் உளளவதனகற வதரியவில்தல.
எப்படிகயலா கமலும் சிறிது தூரம்
முனகனறினலான. எனன அதிசேயம் வழியில் ஒரு
வபரிய பந்தல் வதனபட்டது. அளவு கடந்த தன
பதடகளுடன தங்குவதற்கு ஏற்றபடி விசேலாலமலாக
அந்தப் பந்தல் இருந்தது. சிலர் வந்து
சேல்லியதனயும் அவன பதடவீரதரயும் முகமன
கூறிப் பந்தலுக்குள அதழத்துச் வசேனறனர்.

முதலில் தலாகத்துக்கு இளநீரும், கமலாரும் தந்தனர்.
யலாதனகளுக்கும் குதிதரகளுக்கும் தண்ணீரும்
கரும்பும் அறுகம் புல்லும்
குவிக்கப்பட்டிருந்தன.
சேற்றுகநரத்தில் அறுசுதவயுண்டி
பரிமலாறப்பட்டன. அதனவரும் உணவருந்திக்
குளிர் நிழலில் இதளப்பலாறினர்.
நடுப்பலாதலயிகல நண்பகலிகல கிதடத்த
விருந்து உபசேலாரம் கண்ட சேல்லியன வியப்பலாலும்
மகிழ்வலாலும் பரவசேமலானலான.
இத்ததகய அறச்வசேயதலக் கலாலத்தினலால் வசேய்த
அறகவலான யலார்? அவன எதன வபலாருட்டு இந்த
அறச்வசேயதல கமற் வகலாண்டலான? எனறு
சேல்லியன சிந்ததனயில் ஆழ்ந்தலான. அந்த
அறகவலாதள அவன மனமும் வலாயும், வலாழ்த்திக்
வகலாண்கட இருந்தது.

“இந்த அறச்வசேயல் வசேய்த அறகவலானுக்கு என
உடல், வபலாருள. ஆவி அதனத்தும் உதவினலாலும்
தகம்மலாறு ஆகலாது!” எனறு அவன வலாய்
அவதன அறியலாமல் உரக்கக் கூறிவிட்டது.
உடகன அதுகலாறும் மதறந்திருந்த
துரிகயலாதனன, சேல்லி யனுக்கு முனகன நினறலான.
“மலாமலா! தங்கள மருமகனலாகிய நலாகன தங்கதள
உபசேரிக்கும் இப்கபறு வபற்கறன. தலாங்கள
தங்கள உடல், வபலாருள, ஆவியும் எனக்கக
தருகவன எனறீர்கள அல்லவலா? வரப்கபலாகும்
கபலாரில் எனக்குத் துதணயலாக நினறலால், அந்த
உதவிகய கபலாதும். அதுகவ நலான எதிர்பலார்க்கும்
தகம்மலாறு” எனறலான துரிகயலாதனன.
விருந்துண்ட மகிழ்ச்சியில் தனதன மறந்து
கூறிய வசேலால், சேல்லியனது கடதமக்கு மலாறலாக
அதமந்துவிட்டகத!

மருமக்களுக்கு உதவுவகத மலாமன கடதம.
இப்கபலாது அக்கடதமதயச் வசேய்ய முடியலாமல்,
தன வலாய்தம தடுத்துவிட்டகத
கடதமயலா வலாய்தமயலா எனற பட்டிமண்டபம்
வநடுகநரம் சேல்லியன மனத்தில் நிகழ்ந்தது.
வலாய்தமகய வபரிது எனறு அவன மனம்
தீர்ப்பளித்து விட்டது.
தன வபரும் பதடயுடன துரிகயலாதனனுக்குப்
கபலாரில் உதவி வசேய்ய அத்தினபுரம் கநலாக்கிப்
புறப்பட்டு விட்டலான. கபலாரில்
துரிகயலாதனனுக்கலாககவ தன உயிதரயும்
வகலாடுத்தலான.
சேல்லியன வலாய்தம கலாத்த வசேயல்கண்டு
உலககம கபலாற்றியது. மருமகன தருமன
முதலிகயலாரும் தங்களுக்கு எதிரலாகப் கபலாரிட்ட
அவதன வவறுக்கவில்தல அவதளக்

வகலாண்டலாடகவ வசேய்தனர். இந்த வரலலாறு ஒகர
வசேய்யுளில் வில்லிபுத்தூரலார் சுருக்கமலாகக்
கலாட்டியுளளலார்.
"இதடப்படு வநறியில் தவகும்
இவனது வரவு ககட்டுத்
வதலாதடப்படு தும்தப மலாதலச்
சுகயலாதனன சூழ்ச்சி யலாக
மதடப்படு விதியிற் வசேய்த
விருந்தினலால் மருண்டு, அவற்கக
பதடப்படு கசேதன கயலாடும்
பதடத்துதண ஆயி னலாகன"
எனபகத அப்பலாடல்.

4. வபருஞ்கசேலாறு
பலாரதப் கபலார் தீவிரமலாக நடந்து வகலாண்டிருந்தது.
இருதரப்பிலும் பல்லலாயிரம் உயிர்
துறக்கினறனர். கலாயம் பட்ட பலர், தலாகத்தலால்
துடிக்கினறனர். மற்றும் பலர் கபலார்க்களத்தில்
உணவில்லலாமல் உலர்கினறனர்.
இக்வகலாடுதம கண்டலான தமிழ் மனனன
ஒருவன.அவர் வபயர் உதியஞ்கசேரலலாதன.
கபலார்வீரர் துயருறுவததக் கண்டு, அவர்களுக்கு
உதவி வசேய்யுமலாறு அவன அருள உளளம்
உந்தியது.
தலாகம் எனறவர்க்குத் தண்ணீரும் பசித்தவர்க்கு
உணவும் வதலாடர்ந்து வழங்க ஏற்பலாடு வசேய்தலான.

இனனர் இனியலார் எனனலாமல்
இருதரப்பினர்க்கும் உதவி வசேய்தலான.
அவன வசேய்த உதவியலால், வபருஞ்கசேலாற்று
உதியஞ்கசேரலலாதன எனற சிறப்புப் வபயதரப்
வபற்றலான.
முதற்சேங்கத்துப் புலவரலாகிய முரஞ்சியூர்
முடிநலாகரலாயர் எனபலார் அவதனப் பலாரலாட்டிப்
பலாடினலார்.
“அலங்குதளப் புரவி ஐவவரலாடு சிதணஇ
நிலம் ததலக் வகலாண்ட வபலாலம்பூந் தும்தப
ஈதரம் பதினமரும் வபலாருது களத்துஒழியப்
வபருஞ்கசேலாற்று மிகுபதம் வதரயலாது
வகலாடுத்கதலாய்”
எனபகத அப்பலாடல்.

இங்கக கண்ட வசேய்தி எக்கலாவியத்திலும் இடம்
வபறலாமல் தமிழ்நலாட்டில் மட்டும் வழங்கி
வந்துளளது. இகத வசேய்திதயச் சிலம்பும்
வபரும்பலாணலாற்றுப்பதடயும் கலித்வதலாதகயும்
குறிப்பிடுகினறன.

5. வீமன எழுதிய சேதமயல் நூல்

பத்துப்பலாட்டு எனற சேங்கப்பலாடல் வதலாகுதியுள
ஒனறு சிறுபலாணலாற்றுப் பதட
அதனுள வீமகசேனன சேதமயல் சேலாத்திரம் ஒனறு
பதடத்தலான எனற வசேய்தி
குறிப்பிடப்பட்டுளளது.
“கலாஎரி ஊட்டிய கவர்கதணத் தூணிப்
பூவிரி கச்தசேப் புககழலான தனமூன
பனிவதர மலார்பன பயந்த நுண்வபலாருட்
பனுவலின வழலாஅப் பல்கவறு அடிசில்”
- (238-242)
எனற பலாடற்பகுதி அது.

“கலாண்டவ வனத்தில் எரியூட்டியவனும் பதகவர்
உயிதரக் கவர்கினற அம்பறலாத் தூணியினனும்
அழகு விரிந்த கச்தசே அணிந்தவனும் ஆகிய
புகதழயுதடய அருச்சுனனுக்கு அண்ணனலாகிய
விமகசேனன நுண்ணிய வபலாருளதமயச் வசேய்த
மதடநூலினினறு மலாறுபடலாமல் சேதமத்த
பலவதக உணவு" எனபது அந்த அடிகளின
வபலாருள.
பீமன வசேய்த சேதமயல் இருந்ததலாக வடநலாட்டுக்
கலாப்பியங்கள குறிப்பிடவில்தல. தமிழ்நலாட்டில்
மட்டும் இச்வசேய்தி வழங்கி வந்துளளது. இந்த
நூல் வழங்கியதமயலால் தலான உருசியலான
சேதமயதல இனறும் வீமபலாகம் எனகினகறலாம்.
பதடநூல் கற்றவன மதடநூல் ஆசிரியன
ஆனலான எனபது வியப்புத்தலாகன!

6. எச்சில் இதல எடுத்த இதறவன
பலாண்டவர்கள இரலாசேசூய யலாகம் வசேய்தனர். பல
நலாட்டு அரசேர்களும் விருந்தினரலாக வந்திருந்தனர்.
“சேதபயில் முதலில் பூசிக்கத் தகுதியுதடயவர்
யலார்?” எனறு ஒரு வினலா எழுந்தது.
பலகதல வல்லவனலான சேகலாகதவன எழுந்து,
“ஆனகறலார்ககள அரசேர்ககள”
"இவ்வுலகம் எவருதடய வடிவம்? கவளவிகள
யலாருதடய உருவம்? அப்படிப்பட்டவகன
முதல் பூதசே வபறத் தகுதியுதடயவன ஆவலான"
“அத்ததகயவன நம்மிதடகயயுளள
கண்ணதனத் தவிர கவறு யலாரும் இலர்.
அவருக்கக பூதசே வசேய்கவலாம். அப்படிச்

வசேய்தலால், எல்லலா உயிர்களுக்கும் வசேய்ததலாகும்”
எனறலான.
அவன வசேலால்லியதத அதனவரும் ஏற்றுக்
வகலாண்டனர். சிசுபலாலன எனபவன மட்டும்
எதிர்த்தலான.
அவன எதிர்ப்தபக் கண்டு சினந்த அரசேர் பலர்
அவதனக் வகலால்ல எழுந்தனர்.
நிதலதம வகலாந்தளிப்பலானதத அறிந்த
கண்ணன, தன சேக்கரத்தலால் சிசுபலாலதன
அழித்தலார்.
பினனர், சேகலாகதவன வசேலால்லியபடிகய
கண்ணனுக்கு முதல் பூதசே வசேய்தனர்.
கண்ணன ஓர் இரத்தின சிம்மலாதனத்தில் அமர்ந்த
கலாட்சி அதனவருதடய கண்களுக்கும்
விருந்தலானது.

இரலாசேசூய கவளவியின பிறி வசேயல்களில்
அதனவரும் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஒருபுறம்
பல்லலாயிரவருக்கு விருந்து
நடந்துவகலாண்டிருந்தது.
இரத்தின சிம்மலாதனத்தில் வீற்றிருந்த
கண்ணதனக் கலாணவில்தல. முதல் பூதசே வபற்ற
கண்ணன எங்கக! எனறு எல்கலலாரும்
கதடலலாயினர்.
வநடுகநரம் எங்வகல்லலாம் கதடியும் கண்ணன
வதனபடகவ இல்தல.
இறுதியில் விருந்து நடந்து முடிந்த இடத்தில்
கண்ணன வதனபட்டலான. விருந்தினர் உண்ட
எச்சில் இதலகதள அளளி அப்பலாற் வகலாட்டும்
பணியில் மும்முரமலாக ஈடுபட்டிருந்தலான.
முதற்பூதசே வபற்ற பரம்வபலாருள எச்சில் இதல
எடுப்பதலா எனறு எல்கலலாரும் வியந்தனர்.

“கண்ணலா! எச்சில் இதல எடுக்க எத்ததனகயலா
கபர் உளளனகர! நீ வந்து எடுக்கலலாமலா?
முதற்பூதசே வபற்ற உனதன எச்சில் இதல
எடுக்க அனுமதிப்பது அவமதிப்பது ஆகலாதலா!
உடகன நிறுத்து. எச்சில்பட்ட உதடகதள
மலாற்றிக் வகலாண்டு, சிம்மலாதனத்திலிருந்து
திருக்கலாட்சி தரகவண்டும்” எனறு கவண்டிக்
வகலாண்டனர்.
“எச்சில் இதல எடுப்பது இழிவலான வசேயலலா?”
ஏவலர் எடுக்கும்கபலாது அக்கதறயில்லலாமல்,
இங்கும் அங்கும் ஒழுக விட்டுத் ததரதயச்
கசேறலாக்குகினறனர். அவ்வலாறு வசேய்தலால்
மறுபந்திக்கு இதடயூறு கநரலாதலா! ஆதலலால்,
எச்சில் இதலதய எவ்வலாறு சிந்தலாமல் சிதறலாமல்
எடுப்பது எனறு ஏவலர்க்குச் வசேய்து
கலாட்டிகனன. வசேலால்லிக்கலாட்டுவததவிடச்
வசேய்து கலாட்டுவகத மிகப் பயனுதடயதல்லவலா?

“அதுமட்டுமலா? வதலாழிலில் ஏற்றத்தலாழ்வு
உண்டலா? முதல் பூதசே வபறுவதும் ஒரு வதலாழில்
தலான, எச்சில் இதல எடுப்பதும் ஒரு வதலாழில்
தலான. இரண்டுளளும் கவறுபலாடு கலாண்பவன
மூடன. முதல் பூதசே வபற்ற நலான, எச்சில் இதல
எடுப்பதத இழிவலாகக் கருதுகவனலானலால் வபற்ற
முதல்பூதசே தகுதிக்கலாகப் வபற்றதலாகுமலா?
பகட்டுக்கலாகப் வபற்றதலாகத் தலாகன இருக்கும்”
எனறலான கண்ணன.
கண்ணன வசேயலும் வலாக்கும் அவன கூறியருளிய
பகவத் கீததயின சேலாரமலாக அதமந்தது எனறு
ஞலானிகளலாகிய சேகலாகதவன முதலிகயலார்
பலாரலாட்டினர்.
கண்ணனுக்கு முதல்பூதசே தந்தது எவ்வளவு
தகுதியலானது எனறு எண்ணி எண்ணி
இனபுற்றனர்.

இததப்கபலானற ஒரு நிகழ்ச்சி கலாந்தியடிகள
வலாழ்விலும் நிகழ்ந்துளளது. அதத இங்கு
ஒப்பிட்டுக் கலாண்பது பயனுதடயதலாக இருக்கும்.
அடிகள வதனனலாப்பிரிக்கலாவில் இனவவறிக்கு
எதிரலாகச் சேத்தியலாக்கிரகம் எனனும் புதுமுதறப்
கபலார் நிகழ்த்தி ஓரளவு வவற்றி கண்டு
இந்தியர்க்குச் சில உரிதமகதளப் வபற்றுத்
தந்துவிட்டு நம்நலாட்டுக்கு மீண்டலார்.
அவர்தம் வசேயற்கரிய வசேயல்கண்டு நம்நலாட்டு
மக்கள மகலாத்மலா எனறு பலாரலாட்டினர்.
கண்ணபிரலானின மறு அவதலாரம் எனறு
வகலாண்டலாடினர்.
அடிகள இந்தியலா வந்த சேமயம் கலாங்கிரசு மலாநலாடு
நடந்தது. மலாநலாட்டில் கலாந்தியடிகளுக்கு
அளவில்லலாத பலாரலாட்டும் மரியலாததயும்
தரப்பட்டன. ததலவர்கள அதனவரும்

அண்ணலின ஆகலலாசேதனப்படி நடப்கபலாம்
எனறு உறுதி வமலாழி எடுத்தனர்.
மலாநலாடு வதலாடங்கியது. ததலவர் பலர் கபசினர்.
கலாந்தியடிகள கபசேகவண்டிய முதற வந்தது.
கலாந்தியடிகள எங்கக? கமதடயில் கலாகணலாம்.
எங்கும் கதடலலாயினர். வதனபடகவ இல்தல.
இறுதியில் கழிப்பிடப்பகுதியில் தகயில்
வலாளியும் விளக்குமலாறும் தவத்துக் வகலாண்டு
கழிப்பிடத்து அழுக்குமலம் அளளி அளளித்
தூரத்கத வகலாட்டிக் வகலாண்டிருக்கக் கண்டனர்.
"ஐகயலா! இது எனன கலாரியம் வசேய்கினறீர்கள
மகலாத்மலா ஆகிய நீங்கள கண் கலாட்டினலால்
கணக்கில்லலாதவர் கலாரியம் வசேய்யக்
கலாத்துளளனகர! நீங்கள கமதடயில்
கபசேகவண்டிய கநரம் வந்துவிட்டது. உடகன
குளித்து உதட மலாற்றிக் வகலாண்டு வலாருங்கள.

தலாங்கள இக்கலாரியம் வசேய்கினகறலாம்" எனறு
ஆளுக்வகலாரு வலாளியும் விளக்குமலாறும் எடுத்துக்
வகலாண்டு ததலவர்கள தலாரியத்தில் இறங்கினர்.
"கழிப்பிடப் பகுதிதயப் பலார்த்கதன.
வபலாதுமக்கள மட்டுமல்லர் அவர்களுக்கு
வழிகலாட்டகவண்டிய ததலவர்கள கூடக் கண்ட
கண்ட இடங்களில் அகத்தம் வசேய்கினறனர்.
இததச் வசேலால்லினலால் திருத்த இயலலாது.
வசேயலலால் தலான திருத்த இயலும் எனறு
கதலானறியது. அதனலால்தலான இச்வசேயலில்
இறங்கிகனன.
"கமதடயில் மலாதல கபலாட்டுக் வகலாண்டு
கபசுவதற்கும். கழிப்பிடம் சுத்தம் வசேய்வதற்கும்
கவறுபலாகட இல்தல. வதலாழில் எனற முதறயில்
இரண்டும் சேமந்தலான. கூர்ந்து கநலாக்கினலால்
கமதடயில் கபசுவததவிடக் கழிப்பதறதயச்

சுத்தம் வசேய்வகத இனறியதமயலாத வதலாழில்.
கமலலான வதலாழில் என வசேலால்லுக்குக் கூட
இவ்வளவு பயன விதளந்திருக்கலாது. வசேயல் பல
ததலவர்களுதடய மனப்கபலாக்தக
மலாற்றியதமத்துளளது கண்டு மகிழ்கினகறன"
எனறு அண்ணல் கூறிவிட்டு கமதடகயறித் தம்
கடதமதயச் வசேய்தலார்.

7. கண்ணனும் குதிதரகளும்
பலாரதப் கபலார் பதிவனட்டு நலாள நடந்தது. பகல்
முழுவதும் பலார்த்தனுக்குத் கதகரலாட்டுவலான
பரந்தலாமன.
அந்நலாளில் இரவில் கபலார் வசேய்யும்
வழக்கமில்தல. இரு பிரிவினரும் இரவில்
ஒய்வவடுத்துக் வகலாளவர்.
பகல் எல்லலாம் கபலாரிட்ட கதளப்பலால்
அர்ச்சுனன பலாசேதறயில் படுத்து நனகு
உறங்குவலான.
ஆனலால் பகல் எல்லலாம் கதர் ஒட்டிக்
கதளத்திருந்தலாலும் கண்ணன மட்டும் இரவில்
ஒய்வு வகலாளவதில்தல.

கததர இழுத்து ஓடிக்கதளத்த குதிதரகள கமல்
கவனம் வசேலுத்துவலான கண்ணன.
வவந்நீர் தவத்துக் குதிதரகதள நனகு கதய்த்துக்
குளிப்பலாட்டி விடுவலான. குதிதரகளுக்கு
இதமலாயிருக்கும் வபலாருட்டு உடல் முழுவதும்
பிடித்துவிடுவலான. பச்தசே அறுகு வவட்டி வந்து
கட்டுக்கட்டலாகக் குதிதரகளுக்கு
ஊட்டிவிடுவலான. அடுப்பு மூட்டிக் வகலாளதள
கவக தவத்து, வவந்த வகலாளதளத் தன பட்டு
உத்தரீயத்தில் எடுத்து ஒவ்வவலாரு குதிதரக்கும்
முன நினறு அதவ உண்பததக் கண்டு
மகிழ்வலான. குதிதரகள வகலாளதள வயிறலார
உண்டு முடித்த பிறகு சேற்று ஓய்வு எடுத்துக்
வகலாளளும். அதவ ஒய்வு வகலாளளும் கபலாது,
கண்ணன குதிதரக் வகலாட்டில் முழுவததயும்
சுத்தம் வசேய்வலான. அதற்குள விடியத்
வதலாடங்கிவிடும். உடகன குதிதரகதளப்

பூட்டித் கதரிதனப் கபலாருக்குச் வசேல்லத்
தயலாரலாக்கி விடுவலான.
ஒவ்வவலாரு நலாளும் இப்படிகய வதலாடர்ந்து
நடக்கும். ஒருநலாள அர்ச்சுனனுக்கு நளளிரவில்
விழிப்பு வந்துவிட்டது. எழுந்து கண்ணன
தங்கிய பலாசேதறக்குச் வசேனறலான. அங்குக்
கண்ணன இல்தல. இந்கநரம் கதளத்துத்
தூங்கலாமல் கண்ணன எங்கக கபலாயிருப்பலான
கதடினலான.
இறுதியில் கண்ணன குதிதரக் வகலாட்டிலில்,
குதிதரகளுக்குப் பணிவிதடகள வசேய்து
வகலாண்டிருப்பததக் கண்டலான.
உடகன ஒடிச் வசேனறு கண்ணன தககதளப்
பற்றிக் வகலாண்டலான. “கண்ணலா குதிதரகளுக்கு
நீதலான பணிவிதட வசேய்ய கவண்டுமலா? கவறு
யலாதரயலாவது விட்டலால் வசேய்யமலாட்டலார்களலா?”

“உன அடிதமயலாகிய நலான ஒய்வலாக
உறங்குதகயில் நீ உறங்கலாமல் பணி வசேய்து
வகலாண்டிருப்பதலா எனன அபசேலாரம் இனறு, முதல்
இப்பணி நீ வசேய்யலாகத!” எனறு அர்ச்சுனன
கவண்டிக் வகலாண்டலான.
“அர்ச்சுனலா குதிதரகதள நனகு
பரலாமரிக்கலாவிட்டலால் கதர் விதரந்து ஓடுமலா?
பதகவதர வவல்ல முடியுமலா? கவறு
யலாதரயலாவது பரலாமரிக்கச் வசேலானனலால் அவர்கள
அக்கதறயலாகக் கவனிப்பலார்களலா?”
“அது மட்டுமல்ல! இப்கபலாது நடக்கும் கபலார்
முடியும் வதர நலாம் தமத்துனனமலார் அல்ல. நீ
எஜமலானன. நலான நின ஏவல் ககட்கும் சேலாரதி.
ஆதலலால், உன கடதம கபலார் வசேய்வது.
எனகடதம கதர் ஒட்டுவது”.

“குதிதரகதளப் பரலாமரிப்பது சேலாரதிக்குரிய
வதலாழில். மறுநலாள கபலாருக்கலாக நனகு ஒய்வு
எடுத்துக்வகலாளவது எஜமலானன வதலாழில்”.
“நம் இருவரின வதலாழில் கவறுகவறலாக
இருந்தலாலும், நம் வதலாழில் கபலார்த்வதலாழில்
தலான. ஆதலலால் நலாம் வசேய்யும் வதலாழிலில் ஏற்றத்
தலாழ்வு ஏது உனக்கு உரிய வதலாழில் மறுநலாள
கபலாரிடுவதற்கு ஒய்வவடுப்பது. எனக்கு உரிய
வதலாழில் மறுநலாள கதரில் பூட்டக் குதிதரகதளப்
பரலாமரிப்பது. இருவதகத் வதலாழிலும்
வசேம்தமயலாக நதடவபற்றலால் தலான கபலாரில்
வவற்றிகிட்டும்! ஆதலலால் நீ வசேனறு
ஓய்வவடுத்துக் வகலாள நலான என கடதமதயச்
வசேய்ய இயலலாமல் குறுக்கீடு வசேய்யலாகத”
எனறலான கண்ணன. கீதத உபகதசேம் ககட்ட
அனறினும் இனறு. கண்ணன வசேயலலாலும்

வசேலால்லலாலும் கலாட்டிய உபகதசேம் அர்ச்சுனன
வநஞ்தசே வநகிழச் வசேய்தது.
மறுநலாள முதல் தன கபலார்க் கடதமதயச்
கசேலார்வினறிச் வசேம்தமயலாகச் வசேய்து
வவற்றிதயக் குவித்தலான.

8. கண்ணன உதவலாதது ஏன?

பலாண்டவர் சூதில் நலாட்தடயிழந்து கலாட்டில்
வலாழ்ந்தனர். பலாஞ்சேலாலியும் கூட இருந்தலாள.
ஒருநலாள ஓய்வலாக அறுவரும் அமர்ந்து கபசிக்
வகலாண்டிருந்தனர். கண்ணதனப் பற்றிய கபச்சு
வந்தது. கண்ணவபருமலான கருதணக்கடல்.
எளியவர்க்கு உதவுபவன. தீதமகண்டு
வபலாறுக்கமலாட்டலான. எல்லலாம் வல்லவன எனறு
கண்ணன புகதழ ஒருமனதலாக அதனவரும்
கபசி மகிழ்ந்தனர்.
"கண்ணன கருதணக் கடல்தலான.
தீனரட்சேகனதலான. ஏதழகளுக்கு
இரங்கியருளுபவனதலான. ஆனலால்
எல்கலலார்க்கும் ஒகரவிதமலாக உதவலாமல்,

சிலருக்குமட்டும் உதவுகினறலாகன! அது ஏன?"
எனறு வீமன ஓர் ஐயத்தத எழுப்பினலான.
"நமக்குச் சூது கபலாரில் உதவலாத கண்ணன
துவரளபததக்கு மட்டும் உதவினலாகன! ஏன?"
எனபதும் வீமன விடுத்த வினலா.
ஐவருளளும் சேகலாகதவன வபருஞலானி, கண்ணன
இயல்புகதள முழுதமயலாக உணர்ந்தவன.
கண்ண வபருமலான பதினலாறு ஆயிரம்
வடிவவடுத்து நினற கபலாது, அவற்றுள
மூலவடிதவ அறிந்து கண்ணதன மனத்தலால்
கட்டியவன.
அந்தச் சேகலாகதவன வீமன ஐயத்ததத் வதளிவிக்க
முன வந்தலான.
"சூதலாட்டத்தில் துரிகயலாதனன சேலார்பலாகச் சேகுனி
ஆட முனவந்த கபலாது. நலாமும் நம் சேலார்பலாக
ஆடுவதற்குக் கண்ணதன அதழத்திருத்தல்

கவண்டும். நலாம் அவ்வலாறு வசேய்வதத இழிவு
எனக் கருதிகனலாம். ஐவருக்கு கமலாதுகபலார்
மட்டுகம வதரியும் சூதுகபலார் வதரியலாது எனறு
உலகம் பழிக்குகம என மலானம் கருதிகனலாம்".
“அவ்வலாறு வறட்டுக் வகளரவம் கருதலாமல்
இருந்திருந்தலால், நமக்கு இந்தக் கதி கநருமலாறு
கண்ணன விட்டிருக்க மலாட்டலான.
“திவரளபதிகயலா இரலாசே சேனபயில்
அவமலானப்பட்டகபலாது, வகளரவத்ததகயலா
மலான அபிமலானத்ததகயலா எண்ணவில்தல.
உடுக்தக இழந்தவளின தக அததப்
பற்றவில்தல. அதற்கு மலாறலாக அவள தககள
ததலக்குகமல் குவிந்தன. மலானம் கபலாவதலால்,
நலாக்குச் வசேயல் இழக்கவில்தல. “ககலாவிந்தலா!
ககலாவிந்தலா!” எனறு கதறினலாள. அவமலானத்
துயரத்தலால் கண்கள வறளவில்தல. கண்ணீதர

ஆறுகபலாலக் வகலாட்டின. எனனலால் முடியும்
எனற இறுமலாப்பு உளள வதரயிலும் கண்ணன
உதவ, ஓடிவர மலாட்டலான. என வசேயலலால் இனி
ஏதும் இல்தல. இனி எல்லலாம் உன வசேயகல
எனறு தஞ்சேமதடந்து விட்டலால், அவ்வலாறு
தஞ்சேம் அதடந்தவர்கதளக் கலாப்பது அவன
வபலாறுப்பலாகி விடுகினறது. அதனல்தலான
திவரளபதிக்குப் புடதவ சுரந்தலான” எனறலான
ஞலானி சேகலாகதவன.
“ஆம்!ஆம்! நலாம்தலான மலான உணர்வினலால் தவறு
வசேய்கதலாம். அதன பலதன
அனுபவிக்கினகறலாம்” எனறு ஒருமித்த குரலில்
அதனவரும் கூறிக் கண்ணன திருவடி நண்ணும்
மனமுதடயவர் ஆயினர்.

9. தருமனின ஆணவம்

கருவம் எனபது ஒரு கபய். எவ்வளவு வபரிய
ஞலானியதரயும் பற்றிக் வகலாளளும். தருமகம
உருவமலான யுதிட்டிரதனக் கூட அந்தக் கருவம்
பற்றிக் வகலாண்டது.
உளளுவலார் உளளிற்று எல்லலாம் உடன இருந்து
அறியும் கண்ணன தருமன மனநிதல
அறியமலாட்டலானலா?
தருமன ஆயினும் கருவம் வந்தலால் தலாழ்ந்து
கபலாவலாகன! அவன வகலாண்ட கருவத்தத
முதளயிகலகய கிளளிவயறிய கவண்டும் எனறு
கண்ணபிரலானது கருதண உளளம் கருதியது.
ஒரு நலாள கண்ண்பிரலான, தருமதனப் பலாதல
உலகிற்கு அதழத்துச் வசேனறலான.

இதறவன உலகம் அளந்தகபலாது, மூனறலாவது
அடிக்கு இடமலாகத் தன ததலதயகய தந்தவன
மலாவலி அவதன இதறவன பலாதலத்து அழுத்தி,
அங்கு அரசேனலாக்கினலான.
பலாதலத்துக்குத் தருமனுடன வசேனற கண்ணன,
முதலில் ஒரு சிறு வீட்டு வலாசேலில் நினறு.
தலாகத்துக்குத் தண்ணீர் ககட்டலான. அந்த
வீட்டுக்கரசி, இரு வபலாற்கலயங்களில் தண்ணீர்
வகலாடுத்தலாள. இவர்கள இருவரும் நீர்
பருகிவிட்டுப் வபலாற்கலயங்கதள அவளிடம்
தந்தனர். அவற்தற வலாங்கிய அவள தூரத்கத வீசி
எறிந்து விட்டலாள.
அவள வசேயல்கண்டு வியந்த தருமன, "அம்மலா!
வபலாற்கலயங்கள விதல உயர்ந்தன அல்லவலா?
அவற்தற வீசி எறிந்து விட்டீர்ககள!" எனறலான.

"எங்கள மலாவலி ஆட்சியில் வலாழும் நலாங்கள. ஒரு
முதற பயனபடுத்தியது வபலாற்கலயமலாயினும்
மீண்டும் பயனபடுத்த மலாட்கடலாம். வீசி எறியத்
தலான வசேய்கவலாம்!" எனறலாள அவள. "எவ்வளவு
வசேல்வச் வசேழிப்பு இருந்தலால், இப்படி
நடக்கும்?" எனறு மருட்தக எய்தி கண்ணதனப்
பின வதலாடர்ந்தலான தருமன.
மலாவலியிடம் தருமதன அதழத்துச் வசேனறலான
கண்ணன.
"மலாவலி மனனலா! பலாதல நலாட்டில் நீ
வபருங்வகலாதட வளளல். உன புகழ் பல
உலகங்களிலும் பரவியுளளது. இகதலா எனனுடன
வந்துளளலாகர! தருமர். இவர் பூவுலகின ஏக
சேக்கரலாதிபதி. வகலாதடயில் உனக்கு ஒப்பலானவர்.
நலாகடலாறும் பல்லலாயிரம் கபருக்கு
இல்தலவயனனலாமல் அனனமும் வசேலானனமும்

தருகினறலார்!" எனறு தருமன புகதழ விரித்தலான
கண்ணன.
கண்ணன கபச்தசேக் ககட்ட மலாவலியின முகம்
சினத்தலால் சிவந்தது. வவறுப்பலால் விளர்த்தது.
"இந்தப் பலாவிதய இங்கு ஏன அதழத்து
வந்தலாய்! இவன முகத்தில் விழிப்பகத பலாவம்.
உடகன அதழத்துச் வசேனறுவிடு!" எனறு
சீறினலான மலாவலி.
தருமனுக்கு ஒனறும் புரியவில்தல. மலாவலி ஏன
தனதன வவறுக்க கவண்டும்? தலான வசேய்த தவறு
எனன? எனறு எண்ணி நலாணி நினறலான.
"இந்தப் பலாவி கநர்தமயலாக ஆட்சி வசேய்தலால்
நலாட்டில் ஏதழகள இருப்பரலா? இவன கபலாடும்
அனனத்துக்கும் தரும் வசேலானனத்துக்கும்
இவதனத் கதடி வருவரலா? இவனுக்கு நலாட்தட

ஆளத் வதரியவில்தல எனபது இதனலால்
விளங்கவில்தலயலா?
“வரிதசேதப்பிய மனனன முகத்தில் விழிப்பது
பலாவந்தலாகன!" எனறு மலாவலிகய தருமனின
தவற்தறச் சுட்டிக் கலாட்டினலான.
தருமன அங்கு நிற்பலானலா? கண்ணனுக்கு முனபு
நதடதயக் கட்டினலான.
பல்லலாயிரம் கபருக்கு அனனமும் வசேலானனமும்
தரும் நமக்கு நிகரலான அரசேர் உண்டலா? எனறு
தருமனிடம் கதலானறிய கருவம் பழங்கததயலாய்ப்
கபலானது. தருமனுக்குத் தனதன இகழ்ந்த
மலாவலிபலால் சினம் கதலானறவில்தல. தனதனக்
கருவப் படுகுழியிலிருந்து மீட்ட உபகலாரி எனறு
அவதன, அவன மனம் பலாரலாட்டியது.

“பசு, பலால்அளதவ மடியில் மதறப்பதுகபலால்,
வழிப்கபலாக்கன, மடியில் பணத்தத
மதறப்பதுகபலால்,
உழவு வசேய்தவன, விததநட்டு மண்ணலால்
மூடுவதுகபலால் நற்வசேயலலால் உனக்கு
வரும் வபருதமதய மதற”

ஞலாகனச்வரி.

10. அர்ச்சுனன அகந்தத
கண்ணனுக்கு மிக வநருங்கிய நண்பன
கலாண்டீபன. கண்ணன திருவலாயலால் கீதத
உபகதசேம் ககட்ட அவனிடமும் அகந்தத சிறிது
ததல நீட்டியது. .
அடியலார்க்கு அருள வசேய்வததக் கலாட்டிலும்
அவர்களிடமுளள அகந்தததய ஒழிப்பததகய
கண்ணன சிறப்பலாகக் கருதுவலான. அருளுக்கு
உரியவதரயும் அகந்ததயலானது அண்ணலாத்தல்
வசேய்யலாத அளற்றில் (உண்டவதர மீள விடலாத
நரகத்தில்) தளளிவிடுகம! எனபது கண்ணன
நிதனவு.
“நலான கண்ணனுக்கு வநருங்கிய நண்பன.
கண்ணனுக்கு கவண்டிய பணிவிதடகள

அதனத்தும் வசேய்கினகறன. கண்ணன எது
ககட்பினும் தருகினகறன. என உறுப்புக்களில்
எததனக் ககட்டலாலும் தருகவன. ஆதலலால்
கண்ணனுக்கு எனதன விட உற்றலாகரலா
உறவினகர யலாரும் இருக்க இயலலாது” எனபது
அர்ச்சுனன வகலாண்ட அகந்தத.
ஐயப்படலாது அகத்தது உணர்கினற
வதய்வமலாகியவன அனகறலா கண்ணன,
அர்ச்சுனன மனநிதல அறியலாமல் கபலாவலாகனலா?
ஒருநலாள “அர்ச்சுனலா! நலாம் இருவரும் சேற்று கநரம்
உலலாவப் கபலாய் வருகவலாம்” எனறலான கண்ணன.
இருவரும் சிறிது தூரம் வசேனறனர். ஒரு சிறு
குடிதசே எதிர்ப்பட்டது. அந்த வீட்டில் கணவன,
மதனவி, மகன ஆக மூவர் மட்டும் இருந்தனர்.

கண்ணதனக் கண்ட மகிழ்ச்சியில் எழுந்து வந்து
கலாலில் விழுந்து வணங்கி, விரிப்பிட்டு
அமரும்படி கவண்டினர்.
“இதறவலா! பல்லலாயிரம் வருடங்கள தவம்
வசேய்து முனிவர்களும் கதவர்களும் கலாண
இயலலாத நினகலாட்சி, எங்களுக்கு வலியக்
கிதடத்துளளது. எங்களிடம் உனக்குக்
கலாணிக்தகயலாகத் தர விதலயுயர்ந்த வபலாருள
யலாவதலானறும் இல்தல. உளளது எதுவலாயினும்
ககட்டுப் வபற்றுக் வகலாளக!” எனறு தந்தத
மனறலாடினலான.
“ஐயலா! உனனிடம் விதலயுயர்ந்த வபலாருள ஏதும்
இல்தலவயனறு வபலாய் வசேலால்கினறலாகய!
உலககம விதல வபறக்கூடிய ஒனறு உனனிடம்
உளளது. அததனக் ககட்டலால் தருவலாயலா?”
எனறலான கண்ணன.

“எங்களிடமலா! விதலயுயர்ந்த வபலாருளலா! ஏதும்
இருப்பதலாகத் வதரியவில்தலகய! இருந்தலால்,
அததத் தருகினகறலாம். அப்வபலாருள எது எனறு
நீகய கூறகவண்டும்!” எனறலான தந்தத.
“இகதலா இருக்கினறலாகன! உன மகன! இவன
உனனிடம் உளள ஒப்பற்ற வசேல்வம் (நனகலம்)
அல்லவலா? அவதனக் வகலாடு!" எனறலான
கண்ணன,
“எனனிடமுளளதவ அதனத்தும்
உனக்குரியனகவ! எனமகதன இப்கபலாகத
தலாதர வலார்த்துத் தந்து விடுகினகறன” எனறு
மகதன அதழத்துக் கண்ணனமுன நிறுத்தினலான.
“ஐயலா! இப்படிகய உன மகதனத் தரலலாகலாது.
நீயும் உன மதனவியும் உச்சியிலிருந்து
சேரிபலாதியலாக ரம்பத்தலால் அறுத்து வலப்பலாதிதய
எனக்குத் தருதல் கவண்டும்” எனறலான கண்ணன.

“ஆனலால் அறுக்கும் கபலாது, யலார் கண்ணிலும்
கண்ணீர் வரக்கூடலாது” எனறு ஒரு நிபந்ததனயும்
விதித்தலான.
கணவனும் மதனவியும் கணங்கூடத் தலாமதம்
வசேய்யலாமல், ரம்பம் வகலாணர்ந்தனர். அறுபடத்
கதலாதலாக மகன, தலானலாககவ அவர்கள நடுகவ
வந்து அமர்ந்து வகலாண்டலான.
ரம்பம் இயங்கியது. மகன ததல அறுபட்டது.
கணவனும் மதனவியும் சிறிதுகூடக்
கலங்கவில்தல. கலங்கினலால் தலாகன கண்ணீர்
வரும். கண்ணீகர வரவில்தல. ஆனலால்,
அறுபடும் மகனது இடக்கண்ணில் மட்டும்
கண்ணிர் ஒழுகியது.
“உடகன கண்ணன, நிறுத்துங்கள, எனனிடம்
வலாக்குக் வகலாடுத்ததற்கு மலாறலாக உங்கள மகன
கண்ணீர் சிந்துகினறலான. ஆதகயலால் உங்கள

கலாணிக்தக ஏற்க மலாட்கடன” எனறலான
கண்ணன.
“இதறவலா! என மகன முகத்தத நனகு
பலார்த்தீர்களலா! இடக்கண்ணிலிருந்துதலாகன
கண்ணிர் வருகினறது. கண்ணனுக்குக்
கலாணிக்தகயலாகும் கபறு உடலின
வலப்பகுதிக்குத் தலாகன கிதடத்தது. நமக்கு
அப்கபறு கிட்டவில்தலகய எனறு இடப்பக்கம்
அழுகினறது. ஆதலலால் இக்கலாணிக்தகதய
ஏற்றுக் வகலாளள நீ மறுக்கலலாகலாது” எனறனர்
தலாயும் தந்ததயும்.
அவர்கள தனபலால் வகலாண்டுளள பக்திதயக்
கண்டு பரவசேமலான கண்ணன. அறுப்பதத
நிறுத்துங்கள எனறலான. அறுப்பது நினறது.
நினறவுடன, மகன எவ்வித ஊனமுமினறி,

ஒளிமுறுவலுடன வந்து கண்ணன அடியில்
விழுந்து வணங்கினலான.
இந்த அற்புதக் கலாட்சிதயக் கண்ட அர்ச்சுனனின
அகந்தத பறந்துவிட்டது. ஊன உண்பவன
தவம்கபலால் ஒழிந்துவிட்டது.
கண்ணன திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி,
"கண்ணலா! நீ எனக்குச் சேலாரதியலாக இருந்தலாய்!
கீதத உபகதசித்தலாய்! பதகவதர அழிக்க
உதவினலாய்! இழந்த நலாட்தட மீட்டுக்
வகலாடுத்தலாய்! இந்த உதவிக்வகல்லலாம் உயர்வலான
உதவிதய இப்கபலாது நீ எனக்குச் வசேய்துளளலாய்!"
“மீள இயலலாத அகந்ததப் படுகுழியில் வீழலாமல்
பலாதுகலாததலாய்! இனி நலான எனறும் தவறு
வசேய்யலாதவலாறு தடுத்துவிட்டலாய்!” எனறு
மனமலார வலாயலார வலாழ்த்தினலான. -

11. எலும்பு வசேலானன இதற மந்திரம்

ஒரு நலாள அர்ச்சுனன நனகு துங்கிக்
வகலாண்டிருந்தலான. தூக்கத்திலுங்கூட அவன
வலாய் "கண்ணலா! கண்ணலா!" எனறு வஜபம் வசேய்து
வகலாண்கட இருந்தது. அவன உடலின
மயிர்க்கலால் கதலாறும் “கண்ணலா! கண்ணலா!” எனற
நலாமவஜபம் நதடவபற்றுக் வகலாண்டிருந்தது.
இந்த அற்புத பக்திதய அறிந்த கண்ணன
அவ்விடம் வந்தலான. அவன பத்தினிமலாரும்
வந்தனர். நலாரதர், சிவன, பிரமன முதலிய
கதவவரல்லலாம் இந்த அதிசேயம் கலாணத் திரண்டு
வந்தனர்.

அர்ச்சுனனின ஆழ்ந்த பக்தி கண்டு அதனவரும்
நலாட்டியமலாடத் வதலாடங்கினர். அர்ச்சுனன
ஆழ்ந்த உறக்கம் கதலயவில்தல.
வதய்வப்பற்றுதடயவர்கள தம்தமயறியலாமகல
எப்கபலாதும் இதறவன நலாமத்தத வஜபித்துக்
வகலாண்டிருப்பலார்கள. அந்த வஜபம் அவர்கள
உடலின அணுத்கதலாறும் எதிவரலாலித்துக்
வகலாண்கட இருக்கும். இது பக்தியின கமலலான
நிதல. அந்த நிதலதய அதடந்து விட்ட
அர்ச்சுனதன அதனவரும் அஞ்சேலித்துப்
பலாரலாட்டினர்.
கலாந்தியடிகளும் இந்த கமலலான பக்தி நிதலதய
அதடந்திருந்தலார். அதனலால் தலான மீர் ஆலம்
எனபலான மண்தடயில் அடித்த கபலாது
“கஹேரலாம்!” எனறலார். மதனலலாலின குண்டு
வவடித்தகபலாதும் “கஹேரலாம்!” எனறலார்.

ககலாட்கசேயின குண்டு உயிர் பறிக்கும் கபலாதும்
“கஹேரலாம்!” எனகற அவர் வலாயில் இதறவன
நலாமம் வவளிவந்தது.
இகத கபலானற கமலலான பக்தி நிதல அதடந்த
ஒருவரின வரலலாறு இங்கக நிதனவு கூர்வது
நலம் பயக்கும்.
பண்டரிபுரத்தில், கசேலாகலாகமளர் எனற ஞலானி
வலாழ்ந்து வந்தலார். அவர் குலத்வதலாழில் வசேருப்புத்
ததப்பது. அத்வதலாழில் வசேய்து வலாழ்ந்து வந்தலார்.
அவர் வதலாழில் வசேய்யும் கபலாதும்,
உண்ணும்கபலாதும் உறங்கும்கபலாதும்
நடக்கும்கபலாதும் நிற்கும்கபலாதும் அவர் வலாய்
தலானலாககவ “விட்டல! விட்டல!” எனறு
நலாமத்தத உச்சேரித்துக் வகலாண்கட இருக்கும்.

ஒரு விபத்தில் அவர் வீடு இடிந்து விட்டது.
அவரும் அவருடன இருந்த சிலரும்
இடிபலாடுகளில் சிக்கி மலாண்டனர்.
இடிபலாடுகதள அகற்றுவதற்குப் பலமலாதங்கள
ஆகிவிட்டன. ஞலானியலாகிய கசேலாகலாகமளரின
திருகமனிதயக் கண்டு பிடிக்க அவர்தம் சீடர்கள
ஆர்வம் கலாட்டினர். ஆனலால் ஒருவர் உடலும்
முழுதமயலாகக் கிதடக்கவில்தல. எலும்புத்
துண்டுககள எஞ்சியிருந்தன.
இந்த எலும்புகளிலலாவது கசேலாகலாகமளின
எலும்தபக் கண்டு வழிபட கவண்டுவமனறு
விரும்பினர் சீடர்கள.
ஆனலால் எலும்தப அதடயலாளம் கலாண்பது
எப்படி? வசேய்வதறியலாது திதகத்து நினறனர்
சீடர்கள.

அப்கபலாது வபருஞலாளியலாகிய நலாமகதவர் அங்கு
வந்தலார். சீடர்களின திதகப்தபக் கண்டு,
அவர்கதள அதழத்தலார்.
“கசேலாகலாகமளரின எலும்தப அதடயலாளம்
கலாண்பது மிகவும் எளிது. ஒவ்வவலாரு எலும்பலாக
எடுத்துக் கலாகதலாரம் தவத்துப் பலாருங்கள. எந்த
எலும்பிலிருந்து “விட்டல! விட்டல!” எனற ஒலி
. வருகினறகதலா அதுதலான கசேலாகலாகமளரின
எலும்பு எனறு அறிந்து வகலாளளலலாம்” எனறலார்
நலாம கதவர்.
எனன அதிசேயம்! ஓர் எலும்பிலிருந்து, நலாமகதவர்
வசேலானனபடிகய, “விட்டல! விட்டல!” எனற
இனிய ஒலி வமல்லிதலாகக் ககட்டது.
வலாழ்நலாள முழுவதும் இதடவிடலாமல்
திருநலாமத்தத உச்சேரித்து வந்ததமயலால்,
கசேலாகலாகமளின எலும்பிலும் கூட அந்த ஒலி

பதிந்து ஒலித்துக் வகலாண்கட உளளது.
இதிலிருந்து நலாமவஜபத்தின வபருதமதயயும்
கசேதலாகமளரின பரமபக்திய்தயயும் அறிந்து
வகலாளளலலாம் அனகறலா?
புததயல் எடுத்தது கபலால் பூரித்துப் கபலான
சீடர்கள அந்த எலும்தப தவத்துப் பூசித்து
வந்தனர். நலாமவஜபமும் வசேய்து வந்தனர் எனறு
வசேலால்லவும் கவண்டுகமலா?

12. துகரலாணரின மகள

வில் ஆசிரியர் துகரலாணருக்கு ஒரு மகன
இருப்பது தலான நமக்குத் வதரியும். அவன வபயர்
அசுவத்தலாமன. அவன சிரஞ்சீவி.
துகரலாணருக்கு ஒரு மகள இருந்ததலாகவும் அவள
வபயர் சேலாந்தலா எனறும் நலாகடலாடிக் கதத ஒனறு
கூறுகினறது. அவள வரலலாறு அற்புதமலானது.
அததச் சிறிது கலாண்கபலாம்.
ஒரு நலாள துகரலாணர் வீட்டில் இதற வழிபலாடு
வசேய்து வகலாண்டிருந்தலார்.
அவ்வூரில் திருக்குலத்து அடியலார் ஒருவர்
இருந்தலார். அவர் வபயர் கசேதலா. மிக்க
பக்திமலானலாக இருந்ததமயலால் பக்த கசேதலா எனறு
அதழக்கப்பட்டலார்.

அவர் மதனவி வபயர் கலாந்தலா, அவர்களுக்கு ஒரு
மகள அவள வபயர் கசேவலா.
துகரலாணர் வீட்டில் வழிபலாடு நடப்பததப்
கபலாலத் தன வீட்டிலும் வழிபலாடு நடத்தல்
கவண்டும் எனபது கசேவலாவின ஆதசே.
வழிபலாட்டுக்கு மலர் கவண்டுகம!
தன. தந்தத ததத்த வசேருப்புக்கதளத்
துகரலாணரின சீடரிடம் வகலாண்டு கபலாய்த்தந்து,
அவர்களிடம் மலர்கதள வலாங்கிவந்து, தன
தந்ததயிடம் இதற வழிபலாட்டுக்குத் தந்தலாள
கசேவலா.
“வசேருப்புக்கு மலர் மட்டும் விதலயலாகுமலா?
கமலும் பணம் ககட்டு வலாங்கி வலா” எனறு
கலாந்தலா தன மகதளத் துகரலாணர் வீட்டுக்கு
அனுப்பினலாள.

அங்குச் வசேனற கசேவலா, துகரலானர் மகள
சேலாந்தலாவிடம் கபசிக் வகலாண்டிருந்தகபலாது, “என
தந்தத பதடக்கும் தநகவத்யத்ததப் பகவலான
கநரில் வந்து உண்கினறலார்” எனறலாள. சேலாந்தலா,
இதத நம்பவில்தல. நீ வசேலால்வது வபலாய் எனறு
கசேவலாவிட்ம் கூறினலாள.
“நீ எனனுடன வலா! நலான வசேலால்வது உண்தம
எனறு நிரூபிக்கினகறன” எனறலாள கசேவலா.
கசேவலாவுடன வசேனற சேலாந்தலா, அவள கூறியது
உண்தம எனபததக் கண்ணலாரக் கண்டு
வியப்புற்றலாள.
உடகன கவகமலாக ஓடி வந்து, தன தந்தத
துகரலானரிடம், தலான கண்ட அதிசேயத்ததக்
கூறினலாள.

துகரலாணர், மகளின கூற்தற நம்பவில்தல.
சேலாந்தலாவுக்கு மூதள குழம்பிவிட்டதலால், இப்படி
உளறுகினறலாள. தலாழ்குலத்தலான பதடக்கும்
தநகவத்யத்தத இதறவன ஏற்பலானலா? எனறு
கருதி, அவதள வீட்டில் அதடத்து தவத்தலார்.
“கீழ்க்குலத்தலானலாகிய கசேதலா இதறவதன
வழிபடுவதலாக நடித்து இப்படிப் வபலாய்க்
கததகதளக் கட்டி விடுகினறலான. அவதன
இப்படிகய விட்டு தவத்தலால், சேலாதி
மரியலாதததயக் குதலத்துவிடுவலான.
தலாழ்குலத்தலானுக்கு இதற வழிபலாடு வசேய்ய
உரிதம ஏது? உடகன அவனுக்குத் தக்கபுத்தி
புகட்ட கவண்டும்” எனறு முடிவு வசேய்தலார்
துகரலாணர்.

கீழ்க்குலத்தலான எனபதற்கலாக ஏகதலவன
வலதுதகப் வபருவிரதல வவட்டச் வசேய்தவர்
அல்லவலா துகரலாணர்!
உடகன கசேதலாதவ அதழத்து வரச் வசேய்தலார்.
“நலாதளக் கலாதலயில், ஆயிரம் கசேலாடி
வசேருப்புக்கள அவசியம் தருதல் கவண்டும்.
இல்தலகயல், மரண தண்டதன
தரச்வசேய்கவன” எனறு கடுதமயலான
உத்தரவிட்டலார்.
எனன வசேய்வலார் கசேதலா! “ஒரு நலாளில் ஒரு கசேலாடி
வசேருப்புத் தலான ததக்க இயலும் ஆயிரம் கசேலாடி
ததப்பது எப்படி? அதற்கு கவண்டிய மூலப்
வபலாருளுக்கு எங்கக கபர்வது? சேரி நம் ததல
தப்பலாது” எனறு அழுது வகலாண்கட வீடு வந்து
கசேர்ந்தலார். வந்த கசேலார்வலால் அப்படிகய தூங்கி
விட்டலார். விடிந்ததத உணர்ந்து எழுந்தலார்.

ஆயிரம் கசேலாடிவசேருப்புக்கள ததக்கப்பட்டு
அடுக்கடுக்கலாகக் கட்டி தவக்கப் பட்டிருந்தததப்
பலார்த்தலார். ஏது. இதவ? எங்கிருந்து வந்தன
எனறு திதகத்தலார். இதறவகன நமக்கலாக
இவற்தறத் ததத்து தவத்துளளலான எனறு
வதரிந்து வகலாண்டலார்.
துகரலாணரின உத்தரவுப்படி குறித்த கநரத்தில்
ஆயிரம் கசேலாடிதயயும் வகலாண்டுகபலாய்ச்
சேமர்ப்பித்தலார் கசேதலா!
கசேதலாவின வசேயல் கண்டு மகிழ்வதற்குப்
பதிலலாக அவன கமல் சினம் வகலாண்டலார்
துகரலாணர். தம் தக வலிக்கும் வதரக்கும்
கசேதலாதவத் தடியலால் அடித்தலார். கசேதலா
அலுங்கலாமல் குலுங்கலாமல் நினறலார். ஏன
நிற்கமலாட்டலார்? அடிவயல்லலாம் இதறவன
அல்லவலா தலாங்கிக் வகலாண்டலான. வீட்டுச்

சிதறயில் அதடக்கப்பட்டிருந்த சேந்தலா,
தந்ததயின வகலாடுதம கண்டு, உண்ணலா கநலானபு
கமற்வகலாண்டலாள. தன பக்தத வீட்டுச் சிதறயில்
உண்ணலாமல் உடல் வருந்துவதத இதறவன
வபலாறுப்பலாகனலா?
வீட்டுக்கதவு தலானலாககவ திறந்து வகலாண்டது.
சேலாந்தலா வவளிகயறினலாள.
சேலாந்தலா தப்பி விட்டதத அறிந்த துகரலாணர்க்கு
அடங்கலாச் சினம் மூண்டது.
துரிகயலாதன மனனனிடம் வசேனறு, “இந்தச் கசேதலா
ஏமலாற்றுக்கலாரன. மலாயலா ஜலாலம் வதரிந்து தவத்து,
பக்ததனப் கபலால் நடித்து மக்கதள
ஏமலாற்றுகினறலான. தலாழ்குலத்தலானலாகிய
இவனுக்குக் கடுதமயலான தண்டதன தரல்
கவண்டும். தண்டதன தலாரலாவிடின, நலான உன

முகத்தில் விழிக்கமலாட்கடன” எனறு சூள
உதரத்தலார்.
ஆசேலாரியன வலாக்தகச் சீடன மீறலலாமலா? “இந்தச்
கசேதலாவின கண்கதளப் பிடுங்கிக் தககதள
வவட்டி விடுங்கள” எனறு உத்தரவிட்டலான
துரிகயலாதளன. கசேதலாவின மதனவி கலாந்தலா
சிதறக்கு வந்து தன கணவனுக்கு கநர்ந்த
அவலநிதல கண்டு அலறினலாள. “இந்த அவலம்
கண்ட கண்கள எனக்கு ஏன” எனறு தன
கண்கதளப் பிடுங்கிக் வகலாண்டலாள. அந்தக்
கற்புக்கரசியின கதறல் வீண் ஆகுமலா? அந்த
அவலக்குரல், இதறவன கலாதில் படலாதலா?
வபரும் பூகம்பம் நிகழ்ந்தது. சிதறச்சேலாதல
தகர்ந்தது. அந்கநரம் ஒரு குறவனும் குறத்தியும்
எங்கிருந்கதலா கதலானறினர். அவர்கள
வதலாட்டவுடகன கசேதலாவின கலால்கள வபலாருந்திக்

வகலாண்டன. கணவன-மதனவி இருவர்
கண்களும் ஒளி வபற்றன.
துகரலாணரின வீட்டிலிருந்து தப்பிய சேலாந்தலா
திருக்குலத்தலார். கசேரிக்கு ஓடினலாள. ஏவனனறலால்
கசேரி முழுவதும் தீயிட்டு அழிக்கப் கபலாவதலாகத்
துகரலாணர் கூறிக் வகலாண்டிருந்தலார். துகரலாணர்
வகலாடுதமயிலிருந்து கசேரிமக்கதளக் கலாக்ககவ
சேலாந்தலா அங்கக விதரந்தலாள.
துகரலாணர் வசேலானனபடி கசேரி தீப்பற்றி எரியத்
வதலாடங்கியது.
சேலாந்தலா, கசேரிக்குழந்ததகதளக் கலாப்பதில்
ஈடுபட்டலாள. தன உடலில் தீப்புண் ஏற்படுகம
எனறு அஞ்சேலாமல் கசேரியினதரக் கலாப்பலாற்ற
முதனந்து நினறலாள.

சேலாந்தலா தீக்கு நடுகவ கசேரியிலிருப்பததக்
ககளவிப்பட்ட துகரலாணர் கசேரிக்கு ஓடினலார்.
அதற்குள தீயில் வவந்து விடலாமல் சேலாந்தலாதவச்
கசேவலா மீட்டு விட்டலாள.
தலாங்கள வழிபடும் இதறவன
திருவிக்கிரகத்ததக் கலாப்பதற்கலாகச் கசேதலாவும்
கலாந்தலாவும் ஓடினர்.
எனன அதிசேயம்! அங்கு வநருப்கப
பரவவில்தல. இதறவன முன அமர்ந்து
கசேவலாவும் சேலாந்தலாவும் இதறவதன வழிப்பட்டுக்
வகலாண்டிருப்பததப் பலார்த்துச் கசேதலாவும்
கலாந்தலாவும் இதறவன திருவருதள எண்ணிக்
கண்ணிர் வசேலாரிந்தனர். திடீவரனறு வநருப்பு
அதணந்து விட்டது. அந்த வநருப்பினலால்,
கசேரிக்கு எவ்விதச் கசேதமும் கநரவில்தல.

மகதளக் கலாண ஒடிய துகரலானர். கசேதலாவின
வீட்டில் இதறவன முன, கசேவலாவுடன அவள
இருப்பததக் கண்டலார். கீழ்க்குலச் கசேரி எனற
எண்ணம் தகர்ந்தது. கசேரி வீட்டில் - கசேதலா
வீட்டில் - நுதழந்தலார். அங்குக் குடி
வகலாண்டிருந்த இதறவன முன விழுந்து
வணங்கினலார்.
“பக்த கசேதலா அவர்ககள! தங்கள வபருதம
அறியலாமல், சேலாதி வவறியலால் நீதி தவறிப் பல
தீங்குகதள உமக்குச் வசேய்து விட்கடன.
அதற்கலாக எனதன மனனிக்க கவண்டும்” எனறு
கசேதலாவின திருவடிகளிலும் விழுந்து
வணங்கினலார் துகரலாணர்.
பினபு தம் மகள சேந்தரதவத் தழுவிக் வகலாண்டு,
“மககள! சேலாதி வவறித் திதர மூடியிருந்த என
கண்கதளத் திறந்துவிட்ட வதய்வம் நீ! என

அகந்தததய வநலாறுக்க வந்த சேம்மட்டி நீ! இனி
இத்ததகய வசேயல்களில் ஈடுபடமலாட்கடன”
எனறு குரல் தழுதழுக்கக் கண்ணீர் வசேலாரிந்து தன
வசேயலுக்குக் கழுவலாய் கதடலலானலார்.

13. சேகுனியின சேககரதரர்கள

துரிகயலாதனன தலாய் கலாந்தலாரி. அவள கலாந்தலார
நலாட்டு மனனன மகள. அவள சேககலாதரன சேகுனி.
சேகுனிதய அறியலாதவர் ஒருவரும் இரலார்.
பலாண்டவர்கதளச் சூதலால் வவனறு கலாட்டுக்கு
அனுப்பிய அந்தக் கயவதன அறியலாமல் இருக்க
இயலுமலா!
துரிகயலாதனன உடன பிறந்தவர் நூறுகபர்.
ஆதலலால் அவர்கள ஈதரம்பதினபர் எனறும்
நூற்றுவர் எனறும் வபயர் வபற்றனர்.
இததப் கபலாலகவ சேகுனியின
உடனபிறந்தவரும் நூற்றுவகர.

துரிகயலாதனனுக்குத் தலாய் மலாமனமலாரலாகிய
நூற்றுவரும் ஏகதலா கலாரணத்தினலால்,
அத்தினபுரத்திகலகய தங்கியிருந்தனர்.
அரண்மதனயில் எந்கநரமும் சேகுளி
சேககலாதரர்கள இங்கும் அங்கும் கபலாய் வந்து
வகலாண்கட இருப்பர்.
தலாய்மலாமன முதலிய வபரிகயலார்
யலாரலாயிருப்பினும் மரியலாதத வசேய்ய கவண்டிய
வழக்கம் அந்நலாளில் இருந்தது.
ஆதலலால் இளவரசேர்களலாகிய துரிகயலாதனன,
துச்சேலாதனன முதலிகயலார் உட்கலாரகவ
முடிவதில்தல. அலுத்துப் கபலாய் வந்து,
துரிகயலாதனன சேற்றுச் கசேலார்ந்து அமர்வலான.
அப்கபலாது யலாகரலா ஒரு மலாமன அவ்வழிகய
வந்து விடுவலான. மலாமனலாயிற்கற மரியலாதத
தரலாமல் இருக்கலலாமலா? உடகன இருக்தக விட்டு

எழுந்து வணக்கம் வசேலுத்துவலான. அந்த மலாமன
வசேனறு விட்டலாகன எனறு அமர்ந்தலால், கவறு
ஒரு மலாமன வந்து விடுவலான. உடகன எழ
கவண்டும்.
யலாருக்கும் வணங்கி அறியலாத துரிகயலாதனனுக்கு
மலாமனமலாரலால் வபருந்துனபம் கநர்ந்தது.
ஒரு நலாள மிகவும் சேலித்துப் கபலான
துரிகயலாதனன, ஏகதலா கலாரணம் வசேலால்லிச் சேகுனி
சேககலாதரர் நூற்றுவதரயும் பிடித்துச் சிதறயில்
அதடத்து விட்டலான. இப்கபலாது அடிக்கடி
எழுந்து மரியலாதத வசேலுத்த கவண்டிய
வதலாந்தரவு இரலாதல்லவலா?
சிதறப்பட்ட மலாமனமலார், நூற்றுவதரயும்
ஒகரயடியலாக ஒழித்துக் கட்டிவிட கவண்டும்
எனறு தீர்மலானம் வசேய்தலான துரிகயலாதனன.

சிதறயிலுளளலார்க்கு உணவும் நீரும் தர
கவண்டுகம! ஆளுக்கு ஒரு பருக்தக கசேலாறும்
ஒரு சினன நத்ததக் கூட்டில் நீரும்
கவதளகவதளக்குத் தரும்படி ஏற்பலாடு
வசேய்தலான. யலாரும் ககட்டலால், கசேலாறும் நீரும்
தருகினகறன எனறு வசேலால்லிக் வகலாளளலலாம்.
ஆனலால் அதனவதரயும் வகலானறு விடலலாம்
எனபது துரிகயலாதனன சேலாதுரியம்.
நூற்றுவரில் மூத்தவனலாகிய சேகுனி
சேலாமர்த்தியவலான. தம்: தம்பியர் அதனவதரயும்
அதழத்து. “துரிகயலாதனன நம் அதனவதரயும்
வகலால்ல ஏற்பலாடு வசேய்துவிட்டலான. நலாம்
அவதன அடிகயலாடு அழித்துப் பழிக்குப்
பழிவலாங்க கவண்டும். இதற்கு நலாம் ஒரு தந்திரம்
வசேய்யகவண்டும்” எனறலான.

“அண்ணலா! சேகுனி! நீகய அறிவலாளி அதற்கு
ஏற்பலாடு வசேய்ய கவண்டியது உன கடதம. நீ
எனன வசேலால்கினறலாகயலா? அதத நலாங்கள
அப்படிகய வசேய்கினகறலாம்” எனற்னர் தம்பியர்.
“ஒரு பருக்தக கசேலாறும் நத்ததக் கூட்டில் தரும்
தண்ணீரும் உண்டு யலாரும் சிலநலாள கூட உயிர்
வலாழ இயலலாது. அதனவரும் இவ்வலாறு
இறப்பததவிட, நம்மில் யலாரலாவது ஒருவன உயிர்
பிதழத்தலால், பழிக்குப் பழிவலாங்கத் கதலாதலாக
இருக்குகம! ஆதலலால் நலான ஓர் கயலாசேதன
வசேலால்கினகறன. அதனபடி வசேய்தலால்,
துரிகயலாதனதன அடிகயலாடு ஒழித்து விடலலாம்”
எனறலான சேகுனி
“நூறு கபருக்குத் தரும் கசேலாறும் தண்ணீரும்
யலாரலாவது ஒருவன மட்டும் சேலாப்பிட கவண்டும்.
அப்கபலாது ஒருவனலாவது கமலும் சில நலாள

சேலாவலாமல் இருப்பலான. யலார் சேலாப்பிடுவது எனறு
தீர்மலானம் வசேய்யுங்கள” எனறலான சேகுனி
- “அண்ணலா! நீதலான புத்திசேலாலி நீ
உயிகரலாடிருந்தலால்தலான, துரிகயலாதனதனப்
பழிவலாங்க முடியும்? ஆதகயலால் நீகய கசேலாறும்
நீரும் உண்ணுதல் கவண்டும்” எனறு
அதனவரும் ஒருமித்து உடனபட்டனர்.
பட்டினியலால் ஒவ்வவலாருவரர்கப்
பட்வடலாழிந்தனர். சேகுனி மட்டும் கசேலாறும் நீரும்
சிறிதளவலாவது உண்டதமயலால், உயிர்
தப்பினலான.
அதனவரும் மலாண்டிருப்பர் எனக் கருதிய
துரிகயலாதனன சிதறச்சேலாதலயில் புகுந்து
பலார்த்தலான.
துரிகயலாதனன கமல் ஆத்திரம் வபலாங்கினலாலும்
சேகுனி அததன அடக்கிக் வகலாண்டலான. “அனபு

மருமககன! நீ எனக்கு எவ்வளவு உபகலாரம்
வசேய்தலாய்? இந்தக் கயவர்கள அதனவரும்
கசேர்ந்து பட்டத்துக்கு உரியவனலாகிய எனதன
ஒழிக்கத் திட்டம் கபலாட்டிருந்தனர். நீ அதத
உணர்ந்து சிதறயிட்டு, இந்தக் வகலாடியவர்கதள
ஒழித்து எனக்குக் கலாந்தலார நலாடு முழுவதும்
உரிதமயலாக்கி விட்டலாய் இதற்கு உனக்கு
எப்படிக் தகம்மலாறு வசேய்வது?” எனறு கதன
ஒழுக கபசினலான. துரிகயலாதனன அவன கபச்தசே
அப்படிகய நம்பிவிட்டலான.
சேகுனிக்கு அனறு முதல் தடயுடலலான உபசேலாரம்
நடந்தது. அரண்மதனகய சேகுனி வசேலானனபடி
இயங்கியது. துரிகயலாதனனும் சேகுனி கபலாட்ட
ககலாட்தடத் தலாண்டுவதில்தல.
எவ்வளவு உபசேலாரம் கிதடத்தலாலும் சேகுனி தன
குகரலாதத்தத மறக்கவில்தல.

துரிகயலாதனனுக்கு நல்லவன கபலால நடித்து
அவதனப் படு குழியில் தளளச் சேமயம்
எதிர்பலார்த்திருந்தலான.
சேகுனியின கயலாசேதனப்படிகய அத்தினபுரத்தில்
புதிய அரண்மதன உருவலானது. அரண்மதன
புகுவிழலாவுக்குப் பலாண்டவர்
வரவதழக்கப்பட்டனர். விருந்து முடிந்த பினபு
சேகுனி, தருமதனச் சூதலாட அதழத்தலான
வவனறலான. துவரளபதததய
மலானபங்கப் படுத்தச் வசேய்தலான. அதனலால்
பலாண்டவரின பதகதயக் கிளறி விட்டலான.
சேகுழி, மூட்டிய பதகத்தீ. பலாரதப் கபலாரலாக
மூனத்து. துரிகயலாதனன அடிகயலாடு அழிந்தலான.
துரிகயலாதனன அழிவுகண்ட சேகுனி பழிக்குப் பழி
வலாங்கிய நிம்மதிகயலாடு உயிர் துறந்தலான.

சேகுனி பற்றிய இந்த நலாகடலாடிக்கதத
வநடுங்கலாலமலாக நம் நலாட்டில் வழங்கி
வருகினறது.
இகத கதத சேந்திரகுப்த வமளரியதனப்
பற்றியதலாக, வடநலாட்டில் வழங்கி வருகினறது.
முத்ரலா ரலாக்ஷஸம் எனற நலாடக நூலிலும்
குறிப்பலாக இடம் வபற்றுளளது.

14. பலாஞ்சேலாலி ஏன சிரித்தலாள?

பலாரதப் கபலாரில் வீடுமர் அர்ச்சுனன அம்பலால்
அடிபட்டு வீழ்ந்தலார்
விடுமர் வபருஞலானி பகவலான பரசுரலாமனின
மலாணலாக்கர் அவர் விரும்பும் கபலாது தலான அவர்
உயிர் பிரியும். அத்ததகய வரத்தத அவர் தந்தத,
சேந்தனு அளித்தலார்.
அவர் அம்புபட்டு வீழ்ந்த கலாலம்
தட்சிணலாயணம் உத்தரலாயண கலாலத்தில் உயிர்
துறந்தலால்தலான கமலாட்சேம் கிட்டும் ஆதலலால்
உத்தரலாயணம் வரும்வதர, அர்ச்சுனன
அதமத்துக் வகலாடுத்த அம்புப் படுக்தகயில்
படுத்திருந்தலார்

அப்கபலாது தருமன அவதர வணங்கி, அரசேநீதி
அறிவுறுத்தும் படி கவண்டினலான
கண்ணவபருமலானும் அரசே நீதிதயத்
தருமனுக்குக் கூறும்படி வற்புறுத்தினலான
அம்புப் படுக்தகயில் படுத்துளள துனபத்ததயும்
வபலாருட்படுத்தலாமல், வீடுமர் அரசேநீதி கூறத்
வதலாடங்கினலார்
அப்கபலாது அருகிலிருந்த பலாஞ்சேலாலி உரக்கச்
சிரிக்கத் வதலாடங்கினலாள
அவள சிரிப்பதற்குக் கலாரணம் எனன எனறு
வீடுமர் ககட்டலார்
“தலாத்தலா! கவறு கலாரணம ஏதும் இலதல தலாங்கள
வபருஞலானி நலலறம முழுவதும் அறிநதவர்
உலகிகலகய உயர்ந்த குறிகககலாளுடன
வலாழந்தவர். அப்படியிருந்தும் துரிகயலாதனன

சூதலாடடம் எனனும வஞ்சேதனயலால், எங்கள
நலாட்தடய பறித்துக் வகலாண்ட கபலாது, அரசேநீதி
துரிகயலாதனனுககுக கூறவிலதல துச்சேலாதனன,
எனதன மலானபங்கப படுததிய கபலாதலாவது
அறவுதர கூறித் தடுத்திருககலலாம் எங்கதளக்
கலாட்டுககு அனுப்பலாமல தடுத்திருக்கலலாம்
அப்கபலாது வலாய் திறவலாமல, தீயவர்
வசேயலுக்கு உடனபட்டுருந்த நீங்கள. இப்கபலாது
அரசேநீதி கூறத் வதலாடங்குவதத எண்ணிப்
பலார்த்கதன. சிரிப்பு வந்துவிட்டது” எனறலாள
பலாஞ்சேலாலி.
“குழந்தலாய்! பலாஞ்சேலாலி! நீ நிதனத்ததும்
சிரித்ததும் ஞலாயமலானதவதலாம் அதற்குரிய
கலாரணம் வசேலால்ல நலான கடதமப்பட்டுளகளன”.
“நலான உண்ட உணவு துட்டனலாகிய
துரிகயலாதனனுதடயது அந்த உணவலால்

உண்டலான இரத்தம் என உடலில் ஓடியது. அந்த
இரத்தம் அறவநறிதயக் கழுவி, அநீதிச் கசேற்தற
எனனுள கதக்கி விட்டது”.
“அதனலால்தலான, என வலாயிலிருந்து அறவநறி
வவளிவரவில்தல. இப்கபலாது, அர்ச்சுனன
அம்புகள என உடதலத் துதளத்து, அந்த அநீதிக்
குருதி முழுவததயும் வவளிகயற்றிவிட்டது”.
“இப்கபலாது என உடலில் ஓடுவது. இதற
பக்தியலாகிய குருதி அதனலால்தலான அறவநறி கூற
என உணர்வு எனதனத் தூண்டுகினறது
எத்ததகய தூயவரலாயினும் தீயவர் உறவும்
உணவும் உதடயவரலானலால், தீதம கண்டும் சீறி
வயழவிடலாமல், உணர்வு மழுங்கிவிடும்
எனபதற்கு என வசேயல் தக்க எடுத்துக்கலாட்டு.
அனதறய வசேயலுக்கலாக இனறு நலான
நலாணுகினகறன எனதனக் கண்டு நீ

சிரித்ததமக்கலாக நலான வவறுப்பதடயவில்தல
மலாறலாக உவப்பு அதடகினகறன”
எனறு கூறிவிட்டுத் தருமனுக்கு அரசேநீதி கூறத்
வதலாடங்கினலார் வீடுமர்

15. கர்ணனின இடக்தகத் தலானம்
இனனும் எத்ததன பிறப்வபடுத்தலாலும் இல்தல
எனறு வந்தவர்க்கு இல்தல எனனலாமல் ஈயும்
வரகம கவண்டும். முத்திப் கபறும் கவண்டலா
எனறு கண்ணனிடம் தன உயிர் பிரியும்
நிதலயில் வரம் ககட்டவன கர்ணன.
இத்ததகய மனபலாவம் பதடத்தவன
ஆதகயலாகலகய அவன ததலவயழு
வளளல்களில் முதனதம வபற்றலான.
ஒரு நலாள கர்ணன எண்வணய் நீரலாட்டுக்கலாகத்
தங்கக் கிண்ணத்தில் எண்வணய் எடுத்துத் தன
உடலில் தடவிக் வகலாண்டிருந்தலான.
அப்கபலாது ஓர் இரவலன, ‘பிக்ஷலாம்கதகி’
(பிச்தசேயிடுக) எனறு வந்தலான.

தங்கக் கிண்ணம் இடது தகப் பக்கமலாக
இருந்தது. கர்ணன அததனத் தன இடக்
தகயலாகலகய எடுத்து, இரவலனுக்கு
அளித்துவிட்டலான. இரவலன மகிழ்வுடன
வசேனறலான.
அருகிலிருந்த நண்பர் ஒருவர், "கர்ணதன
கநலாக்கி அங்கபூபதிகய! இடக் தகயலால் தலானம்
தரலலாகலாது எனறு அறநூல் கூறுகினறகத! தலாங்கள
வசேய்தது அறநூலுக்கு மலாறுபட்டதல்லவலா?
வலக்தகயலால் தலாகன தந்திருக்ககவண்டும்”
எனறலார்.
“நண்பகர! அந்த அற நூதல நலான நனகு
பயினறவன தலான. ஆனலால், மனித மனம்
நிதலயில்லலாதது. வநலாடிக்கு வநலாடி மலாறிக்
வகலாண்கட இருப்பது. இடக்தகயருகக உளள
தங்கக் கிண்ணத்தத அற நூலினபடி

வலக்தகயலால் எடுக்கச் சில வநலாடிகள
தலாமதமலாகலலாகம! அந்தச் சில வநலாடிளுக்குள,
மனம் மலாறிவிடலலாகம! இவ்வளவு விதல
உயர்ந்த கிண்ணத்ததத் தலானமலாகத்
தரலலாமலா? எனறு மனம் பகுத்தறிதவப் கபசேத்
வதலாடங்கிவிட்டலால், எனன ஆவது? என
வகலாதட தடுமலாறிப் கபலாகலலாகம! அதனலால் தலான
இடக்தகயலால் அளித்கதன” எனறலான கர்ணன.
கர்ணனுக்குக் வகலாதடயில் இருந்த ஆர்வம்
கண்ட நண்பர் வியப்பில் மூழ்கினலார்.

16. கலாய்ந்த விறகு ஈந்த ஈர வநஞ்சேன
ஒரு நலாள ஒர் இரவலன கர்ணனிடம் வந்து
“ஐயலா! ஒருவலார்மலாக மதழ வபய்து வகலாண்கட
உளளது. வீட்டில் அரிசியிருந்தும்
வபலாங்குவதற்கு விறகு இல்லலாதமயலால் பட்டினி
கிடக்கினகறலாம். கலாய்ந்த விறகு சிறிது
வகலாடுத்தலால் உதவியலாக இருக்கும்” எனறு
கவண்டினலான.
கர்ணன அங்க நலாட்டு அரசேன. அரசேன
அரண்மதனயில் விறகு இருக்குமலா? ஆயினும்
“இல்தல” எனற வசேலால்தல அறியலாத கர்ணன,
அந்த இரவலனுக்கு எப்படி உதவலலாம் எனற
சிந்ததனயில் ஆழ்ந்தலான.

அருகிலிருந்த நண்பர் ஒருவர் “கர்ணன, இந்த
இரவலனுக்கு இல்தல எனறு வசேலால்வததத்
தவிர கவறு வழிஇல்தல. இல்தல எனறு
வசேலால்லத்தலான கபலாகினறலான” எனறு எண்ணிக்
வகலாண்டிருந்தலார்.
ஆனலால், கர்ணன அந்த நண்பரின நிதனதவப்
வபலாய்யலாக்கிவிட்டலான.
அரண்மதனத் தலாழ்வலாரத்தில் கபலாட்டிருந்த தக
மரங்களில் சிலவற்தறப் பிரித்வதடுத்தலான. நனகு
கலாய்ந்திருந்த அவற்தற அந்த இரவலனுக்குக்
வகலாடுத்தனுப்பினலான.
அததக் கண்ட நண்பர், வளளல் தனதமக்கு
ஒருவன எனறு உலகம் கர்ணதணப்
பலாரலாட்டுவது சேரிதலான எனறு எண்ணி விதட
வபற்றலார்.

17. உயர்ந்த கவளவி
பலாரதப் கபலார் முடிந்தது. தருமன முடி சூடினலான.
அரசேர்க்கரசேன ஆதல் கவண்டும் எனனும்
அவலாவினலால் அசுவகமத கவளவி ஒனறு
வசேய்தலான.
யலாக முடிவில் வந்தவர் அதனவர்க்கும் வலாரி
வலாரிப் வபலானனும் வபலாருளும்
வழங்கினலான.அறுசுதவ உண்டி அளித்தலான
எனறு வசேலால்லவும் கவண்டுகமலா!
தருமன தலானம் வழங்கிக் வகலாண்டிருந்த கபலாது
ஒரு கீரி வந்தது. அது ஓர் அதிசேயக் கீரி, அதன
உடலில் பலாதி வபலானமயமலாயிருந்தது.
அந்தக் கீரி, அங்குக் கூடியிருந்தவர்கதளப்
பலார்த்துப் கபசேத் வதலாடங்கியது:

“இந்த அசுவகமத கவளவி வவகு சிறப்பலாக
நடந்தது எனபதத யலாரும் மறுக்க இயலலாது.
ஆயினும் ஓர் ஏதழ அந்தணன குடும்பத்தலார்
வசேய்த கவளவிக்கு இது ஈடலாகலாது” எனறது. கீரி,
“அதிசேயக்கீரிகய இந்த கவளவிதய விடச்
சிறப்பலாக ஓர் ஏதழ அந்தணன எனன
வசேய்திருக்க முடியும்? நீ ஏகதலா உளறுவது கபலால்
வதரிகினறது” எனறனர் அதவயினர்.
“அந்த அந்தணன வசேய்த கவளவி பற்றிக்
கூறுகினகறன. அறிந்த பினபு, கருத்ததக்
கூறுங்கள. அவசேரப்பட்டு ஏதும் கபசேலாதீர்கள!”
எனறது கீரி.
“ஓர் ஏதழப் பிரலாமணன குருநிலத்திற்கு அருகில்
சிறு குடிதசேயில் வலாழ்ந்து வந்தலான. அவன
குடும்பத்தில், அவன, அவனுதடய மதனவி,
மகன, மருமகள ஆக நலால்வர் இருந்தனர்.

“அந்த அந்தணன அறுவதட வயல்களில் சிந்திக்
கிடக்கும் தலானியமணிகதளப் வபலாறுக்கி
வருவலான. அவன மதனவி அததக் குத்திசே
சேதமப்பலாள. நலால்வரும் உண்பர். பல நலாள
தலானிய மணி கபலாதுமலான அளவு
கிதடக்கலாவிடின அதரப்பட்டினி
கலால்பட்டினியலாயிருப்பர்.
ஒரு நலாள சிறிதளகவ தலானியம் கிதடத்தது.
அததச் சேதமத்து நலாலு பங்கலாக்கி, நலானகு
தட்டுக்களில் பரிமலாறிக் வகலாண்டிருந்தலாள
குடும்பத் ததலவி. அந்கநரம் ஒரு விருந்தினர்
வந்து கசேர்ந்தலார். அவருக்குத் தலாள முடியலாத பசி,
“எனக்கு ஏதலாவது உணவு தர இயலுமலா?” எனறு
ககட்டலார்.
குடும்பத்ததலவர் தனபலாகத்து உணதவ அவர்
முன தவத்தலார். அதனலால் அந்த விருந்தினர் பசி

அடங்கவில்தல. அந்தணர் மதனவி, தன பங்தக
அவருக்குத் தரமுன வந்தலாள.
“மதனவிதயக் கலாப்பலாற்றுவது கணவன
கடதம. நீகயலா பசிகயலாடிருக்கினறலாய்! உன
உணதவ வலாங்கி விருந்தினர்க்கு அளிப்பது
அறமலாகலாது” எனறு அந்தணர் அவள தந்ததத
மறுத்தலார். “தருமமும் வபலாருளும் நம்
இருவருக்கும் வபலாதுவலானது. விருந்தினர் பசி
தணிப்பது இல்லறத்தலார் கடதம. ஆதலலால், என
உணதவயும் விருந்தினர்க்கக அளித்து
விடுங்கள” எனறு வற்புறுத்தினலாள மதனவி.
அப்கபலாது, "உங்கள இருவர் பங்கு உணவும்
விருந்தினர்க்குப் கபலாதலாது என பங்தகயும்
தருகினகறன” எனறு மகனும் தன பங்தக
விருந்தினரின முன தவத்தலான.

மருமகளும் “இந்த உணவு விருந்தினர்க்குப்
கபலாதலாது. என உணதவயும் தருகினகறன”
எனறு தன பங்தகயும் பரிமலாறிவிட்டலாள.
“பிற கவளவிகளில் வசேய்யும் தலானங்கதள விட
நீங்கள வசேய்தது மிகமிகச் சிறந்தது” எனறு
விருந்தினர் வியந்து பலாரலாட்டினலார்.
“அத் தருணத்தில் அழகலான விமலானம் ஒனறு
வலானினறு இறங்கியது. அந்த ஏதழ
அந்தணதரயும் அவர் குடும்பத்தலாதரயும் ஏற்றிக்
வகலாண்டு கமலாட்சே உலகிற்கு ஏகியது” அந்த
விமலானம். விருந்தினரும் வசேனறு
விட்டலார். “அவர்கள வசேனற பிறகு விருந்தினர்
உண்ட இடத்தில் சிந்திக்கிடந்த பருக்தகயில்
புரண்கடன. என உடலில் பலாதி
வபலானமயமலானது. மறுபலாதிதயயும்
வபலானமயமலாக்க கவண்டும் எனறு. கவளவி

நடக்கும் இடங்களுக்வகல்லலாம் வசேனறு புரண்டு
பலார்த்து வருகினகறன. மறுபலாதி
வபலானமயமலாககவ இல்தல இங்கக நடக்கும்”
கவளவியிலும் அகத நிதலதலான.
“ஆதலலால் அந்த ஏதழ அந்தணர் குடும்பம்
நடத்திய கவளவிக்கு எந்த கவளவியும்
ஈடலாகலாது” எனறு கூறிவிட்டு மதறந்தது
தனதனவிடச் சிறந்த கவளவியலாளர் இலர் எனற
கர்வம் தருமனுக்குத் ததல தூக்கியது. அந்தக்
கர்வத்தத இதறவன கீரியில் வடிவில் வந்து
அழித்து ஆட்வகலாண்டலான. தன கவளவிதயப்
பழித்ததற்கலாகக் கீரியின கமல் தருமன சினம்
வகலாளளவில்தல. தனதன அகந்ததப்
படுகுழியிலிருந்து ஈகடற்ற வந்த வதய்வம்
எனறு கீரி வசேனற திதசேதய கநலாக்கி
வணங்கினலான தருமன.

18. துகரலாணரும் ஆடுகளும்
துரிகயலாதனன முதலிய நூற்றுவர்க்கும் தருமன
முதலியகயலாருக்கும் வில்லலாசிரியர் துகரலாணர்.
அவருக்கு ஒகர மகன அவன வபயர்
அசுவத்தலாமன. அவன தலாய் வயிற்றில்
பிறக்கலாமல், இதறயருளலால் தலாகன
கதலானறியவன ஆதலலால் அவனுக்குத் தலாய்ப்பலால்
கிதடக்கவில்தல.
பசுப்பலால் வலாங்குவதற்கும் வசேதி இல்தல. தம்
நண்பனலான பலாஞ்சேலால மனனன துருபத
மனனனிடம் வசேனறு, ஒரு பலாற்பசு தரும்படி
ககட்டலார் துகரலாணர்.
பலாஞ்சேலாலன பலாற்பசு தரலாமல் துகரலாணதர
அவமதித்து அனுப்பினலான

துகரலாணர் பலால் கிதடக்கலாமல்
அவதிப்படுகினறலார் எனறு ககளவிப்பட்ட ஓர்
வளளல் இரு பலாலலாடுகதள வழங்கினலார்.
அந்த ஆடுகதளக் கணட களவன ஒருவன
அவற்தறத திருடிச் வசேல்லத் தருணம் பலார்த்துக்
வகலாண்டிருந்தலான
ஒர் அரக்கன துகரலாணதரத் தனக்கு ஆகலாரம்
ஆக்கிக் வகலாளளக் கலாலம் கருதியிருந்தலான
ஒருநலாள, களவன ஆடுகதளத் திருடத்
துகரலாணரின ஆசிரமத்தின அருகக
பதுங்கியிருந்தலான
அந்கநரம் அரக்கனும் துகரலாணதரப் பிடித்து
உண்பதற்கலாக அங்கக வந்தலான
அரக்கனும் திருடனும சேந்திததுக வகலாண்டனர்
ஆடு திருட வநததலாகத திருடன வசேலானனலான

முனிவதரப் புசிக்க வந்ததலாக அரக்கன
கூறினலான இருவரில் யலார் முதலில் தம்
வதலாழிதல முடிப்பது எனபதில் விவலாதம்
ஏற்பட்டது. அரக்கன, “நலான தலான முதலில்
முனிவதரத் தினகபன” எனறலான, திருடன,
“நலான தலான முதலில் ஆடுகதளத் திருடுகவன”
எனறலான விவலாதம் வலுத்தது.
துகரலாணர் நிதலதமதய உணர்ந்து வகலாண்டலார்.
தன தவ வலிதமயலால் அரக்கதனச் சேலாம்பலலாக்கி
விட்டலார் திருடதனக் கல்லலாகச் சேபித்தலார்.
குரு நிலத்தத அடுத்த கலாட்டில் இனறும்
அந்தக்கல் இருப்பதலாகப் கபசிக் வகலாளகினறனர்.

19. சேகலாகதவனின தரும நீதி
ஒரு கலாட்டில் ஒர் அதிசேய விலங்கு
வலாழ்ந்திருந்தது. அதன பலாதிப்பகுதி விலங்கு
வடிவம். மறுபலாதி மனித வடிவம். ஆதலலால்,
அது புருட மிருகம் என அதழக்கப்பட்டது.
அளவில்லலாத வலிதம பதடத்த அது.
அக்கலாட்தடகய தன கட்டுப்பலாட்டில்
தவத்திருந்தது.
கவற்றலாகளலா கவற்று மிருககமலா அக்கலாட்டில்
புகுந்தலால், உடகன அதவ, அதற்கு இதரயலாகி
விடும்.
ஒரு நலாள வீமகசேனன, எப்படிகயலா அக்கலாட்டில்
நுதழய கநர்ந்தது. அவதனக் கண்ட புருட
மிருகம், இனறு நமக்கு நல்ல விருந்து

கிதடத்தது" எனறு மகிழ்ந்து வீமதனப் பிடிக்க
விதரந்தது. புருட மிருகத்ததக் கண்ட வீமன,
தன நலாட்தட கநலாக்கி ஒடலலானலான.
அவதனத் துரத்திய புருடமிருகம், அவதனப்
பிடித்து விட்டது. ஆனலால், அது பிடித்த கபலாது,
அவன வலக்கலால் தன நலாட்டிலும் இடக்கலால்
அக்கலாட்டிலும் இருந்தது.
“நீ எனதனப் பிடித்தது தவறு. நலான என
நலாட்தடத் வதலாட்டுவிட்கடன. எனதன
விட்டுவிடு” எனறலான வீமன.
“இல்தல! இல்தல! நீ என கலாட்டில் தலான
பிடிபட்டலாய்! ஆதலலால் நலான உனதன உண்பதில்
தவறு இல்தல” எனறு வலாதிட்டது புருடமிருகம்.
“நம் வழக்தக நலாமலாகத் தீர்க்க முடியலாது.
இந்நலாட்டு அரசேரிடம் வசேனறு நீதிககட்கபலாம்.

அவர் வசேலாற்படி நடப்கபலாம்” எனறலான வீமன.
வீமன கயலாசேதனதயப் புருட மிருகமும்
ஒப்பியது. இருவரும் தருமன சேதபதய
அதடந்து, தம் வழக்தக எடுத்துதரத்தனர்.
“உம் வழக்கில் தீர்ப்பு உதரப்பதற்குமுன, வீமன
பிடிபட்ட இடத்ததப் பலார்க்க கவண்டும்”
எனறலான தருமன.
உடகன தருமனும் அதமச்சேரும் வீமனும்
புருடமிருகமும் அந்த இடத்தத அதடந்தனர்.
இடத்தத ஆரலாய்ந்த தருமன தன தீர்ப்தப
வழங்கினலான. “புருடமிருககம! உன பிரதிவலாதி
என தம்பி எனபதற்கலாகப் பலாரபட்சேமலாகத் தீர்ப்பு
வழங்கமலாட்கடன. உன கலாட்டில் வீமன உடலின
ஒரு பகுதி இருந்துளளது. மறுபகுதி எங்கள
நலாட்டில் இருந்துளளது. ஆதலலால், உன கலாட்டில்

இருந்த வீமன உடலில் சேரி பலாதிதய நீ
உண்ணலலாம்” எனறலான தருமன.
தண்டதன வபறுபவன தம்பி எனறு கூடப்
பலாரலாமல், நீதி வழுவலாமல் தீர்ப்பு வழங்கிய
தருமதனப் புருடமிருகம் பலாரலாட்டியது.
தீர்ப்பினபடி வீமன உடலின பலாதிதய உண்ணத்
வதலாடங்கியது.
அப்கபலாது சேகலாகதவன முனகன வந்தலான.
பலாண்டவரில், அதனத்து நீதி நூல்களும்
அறிந்தவன சேகலாகதவன. பதக எனறு
வவறுப்பதும் உறவு எனறு விரும்புவதும்
வசேய்யலாத சேமத்துவ அறிஞன.
அத்ததகய சேகலாகதவன, தன அண்ணதன
கநலாக்கி, “அண்ணலா! நீதி தவறலாமல் தீர்ப்பு
வழங்கினீர்கள. ஆனலால் அந்தத் தீர்ப்தப

நிதறகவற்றுவது எப்படி எனறு தலாங்கள
நிர்ணயமலாகக் கூறவில்தலகய” எனறலான.
“தம்பி சேகலாகதவலா அந்தத் தீர்ப்தப
நிதறகவற்றுவது எப்படி எனபது சேகலகதல
வல்லவனலாகிய உனக்குத்தலான நனகு வதரியும்.
அததன நீகய வசேலால்” எனறலான தருமன.
“அண்ணலா! புருடமிருகம் வீமன உடலில் பலாதி
உண்னும் கபலாது மறுபலாதியில் சிறு இரணகமலா
வலிகயலா ஏற்படலலாகலாது. அந்த வதகயில்
புருடமிருகம் உண்ணட்டும்” எனறலான
சேகலாகதவன. தருமன வசேலானன தீர்ப்தபக் கண்டு
அவதனப் பலாரலாட்டிய புருடமிருகம், சேகலாகதவன
வழங்கிய திருத்தம் கண்டு மிகமிக மகிழ்ந்தது.
புருடமிருகம் தருமதன கநலாக்கி, அரகசே! நலான
அறக்கடவுள. உன அறநீதிதயப்
பரிகசேலாதிப்பதற்கலாககவ இப்படி ஒரு கசேலாததன

கமற்வகலாண்கடன. இந்தச் கசேலாததனயில் நீ
வவற்றி வபற்று விட்டலாய். வீமன தன
வலிதமயலால் எனதனக் வகலால்லமுடியும்.
ஆயினும் அறத்துக்குக் கட்டுப்பட்டுத் தண்டதன
வபற முன வந்தலான. சேகலாகதவன தலான கற்ற
கதலத் திறத்தலாலும் சேமகயலாசித புத்தியலாலும்
அறநுணுக்கத்தத உணர்த்தினலான.
“அறம் கர்ப்பகத கடனலாகக் வகலாண்ட நீவிர்
வநடுங்கலாலம் வலாழ்க” எனறு வலாழ்த்தி,
புருடமிருக உருவம் நீங்கிய அறக்கடவுள
மதறந்தது.

20. கண்ணனின உண்தம வடிவம்

மலாபலாரதப் கபலார் வலாரலாமல் தடுக்க வழி எனன
எனறு சேகலாகதவதனக் ககட்டலான கண்ணன.
"நீ பலாரத அமரில் யலாவதரயும் நீறுஆக்கிப்
பூ பலாரம் தீர்க்கப் புகுந்தலாய்! புயல்வண்ணலா!
ககலாபலாலலா! கபலார்ஏகற! ககலாவிந்தலா! நீஅனறிப்
மலா பலாரம் தீர்க்க மற்றலார்வகலால் வல்லலாகர"

எனறு கூறத் வதலாடங்கிய சேகலாகதவன, "கண்ணலா!
கநரலாகக் தகயலால் பிடித்து நினதன நலான
கட்டுவகனல், வலாரலாமல் கலாக்கலலாம் மலாபலாரதம்"
எனறு முடித்தலான.

"சேகலாகதவலா! எனன கூறுவலாய்! நீ எததச் வசேய்ய
முடிந்தலாலும், எல்லலாம் வல்ல இதறவனலாகிய
எனதனக் கட்ட இயலுமலா?" எனறலான கண்ணன.
"உனதன நீ தலானும் உணரலாதவனலான கண்ணலா!
உன உண்தம உருவத்ததக் கலாட்டு நலான
கட்டுகினகறனலா? இல்தலயலா? பலார்!" எனறலான.
உடகன கண்ணன, தலான ஒருவகன பதினலாறு
ஆயிரம் வடிவு வகலாண்டு சேகலாகதவன எதிரில்
நினறலான. "இத்ததன வடிவங்களில் என மூல
வடிவம் கண்டு கட்டு பலார்ப்கபலாம்" எனறலான
கண்ணன.
வபருஞலானியலாகிய சேகலாகதவன, தன பக்தித்
திறத்தில் மூல வடிதவ அதடயலாளம் கண்டு
அததனத் தனமனத்தினலால் இறுக்கமலாகப் பற்றிக்
வகலாண்டலான.

சேகலாகதவன மனத்தின இறுக்கம் வபலாறுக்க
இயலலாமல் கண்ணன "சேகலாகதவலா! நீ
வவனறுவிட்டலாய்! நீ மனத்தலால் கட்டிய
இறுக்கம் தலாங்க இயலவில்தல! எனதன விட்டு
விடு!" எனறு வகஞ்சினலான எம்வபருமலான.
இச்வசேய்தி மலாபலாரதத்தில் வில்லிபுத்துசேலாழ்வலார்
கூறியது.
கண்ணதனக் கட்டியதுகபலால், இரலாமதனயும்
கட்டி ரசிக்க கவண்டும் எனறு வபரியலாழ்வலார்
விரும்பினலார். கண்ணன சேகலாகதவன மனத்தலால்
கட்டுண்டலான. இரலாமதனப் வபரியலாழ்வலார்
மல்லிதக மலா மலாதல வகலாண்டு, கட்டுவித்தலார்.
திருமணம் ஆன புதிது. சீததயும் இரலாமனும் நூல்
நடுகவ நுதழயினும் வபலாறுத்துக் வகலாளள
இயலலாத அனறில்கள கபலால் இதண பிரியலாமல்
வநருங்கி கலாதல் களியில் ஈடுபட்டனர்.

கவடிக்தகப் கபச்சுக்களும் விகனலாதக்
கததகளும் பரிமலாறிக் வகலாண்டிருந்தனர்.
"எனனிடம் இவ்வளவு வநருங்கிப்
பழகுகினறலாகய! ஏதலாவது கலாரணத்தலால் நலான
பிரிந்து வசேல்ல கநர்ந்தலால் எனன வசேய்வலாய்!"
எனறு ககட்டலான இரலாமன.
"எனன வசேய்கவனலா? பிரியகவ முடியலாதபடி
கட்டிப் கபலாட்டு விடுகவன!" எனறலாள சீதத!
"எனதனக் கட்ட உனனலால் முடியுமலா?" இரலாமன.
"இகதலா கட்டிக்கலாட்டுகினகறன" எனறு கூறிக்
வகலாண்கட சீதத, தன கூந்தலில் சுற்றியிருந்த
மல்லிதக மலாதலதய அவிழ்த்து, அததக்
வகலாண்டு அருகிலிருந்த சேண்பகக் வகலாடியில்
கட்டி விட்டலாள.

மல்லிதகக் வகலாடி தலாகன! இரலாமன எளிதில்
அறுத்துவிட மலாட்டலானலா எனறு நமக்குத்
கதலானறும்.
அது வவற்று மல்லிதகக் வகலாடியலா?
கண்ணதனக் கட்டிய சேகலாகதவன
மனத்தனதபவிடப் பலமடங்கு அனபு
அம்மல்லிதக மலாதலயில் பிதணந்துளளகத!
மல்லிதக மலாதலதய அறுக்கலலாம். அதில்
பிதணந்துளள கலாதலனதப இரலாமனலால் அறுக்க
இயலுமலா?
அல்லியம்பூ மலர்க்ககலாதய்! அடிபணிந்கதன
விண்ணப்பம்!
வசேலால்லுககன ககட்டருளலாய்! துதணமலர்க்கண்
மடமலாகன!
எல்லியம்கபலாது இனிதிருத்தல் இருந்தகதலார்
இடவதகயில்

மல்லிதகமலா மலாதல வகலாண்டு அங்கு
ஆர்த்ததுகமலார் அதடயலாளம்.
எனறு இரலாமன, சீதததயத் கதடிக் கலாண
அனுமதன அனுப்பிய கபலாது. இச்வசேய்திதய
அதடயலாளமலாகக் கூறியனுப்பினலான.

21. அர்ச்சுனன அம்புக்கு அஞ்சிய கதவர்கள

பலாண்டவரும் வகளரவரும் துகரலானரிடம்
வித்தத பயினறனர். பலாண்டவர் புத்திசேலாலிகள
ஆதகயலால், வித்ததயில் மிகமிகச் சிறப்புற்றனர்.
வகளரவர் எவ்வளவு முயனறு கற்றும் பின
தங்கிகய நினறனர்.
ஐரலாவத பூதசேப் வபருவிழலா நடத்தினலால்
தலாங்களும் பலாண்டவர்கபலால்
புத்திசேலாலிகளலாகலலாம் எனறு வகளரவர் கருதினர்.
வபரும் வபலாருட் வசேலவு வசேய்து, ஐரலாவத
யலாதனயின உருவதமத்துப் பூதசே
வசேய்துமுடித்தனர்.
தலானம் தட்சிதனகள தலாரலாளமலாக வழங்கினர்.

இததக் கண்ட குந்தி கதவிக்கும் ஓர் ஆதசே
பிறந்தது. நம் மக்களும் இத்ததகய ஐரலாவத பூதசே
வசேய்தலால் சிறப்பதடயலலாகம எனறு சிந்தித்தலாள.
ஆனலாலும் நலாம் வகளரவர் கபலால் வபரும்
வபலாருட்வசேலவு வசேய்ய இயலலாகத! எனறு
கவதலயுற்றலாள.
அனதனயின கவதல அறிந்த அர்ச்சுனன,
அக்கவதலதயக் கண்டிப்பலாகத் தலான
கபலாக்குவதலாக உறுதி அளித்தலான.
வகளரவர் வசேய்த பூதசேதயவிடப் பலமடங்கு
சிறப்பலாகச் வசேய்து கலாட்டகவண்டும் எனறு
கருதினலான அர்ச்சுனன.
ஐரலாவதத்தின உருவத்ததத் தலாகன அவர்கள
பூசித்தலார்கள? நலாம் ஐரலாவத யலாதனதயகய
கநரில் வகலாணர்ந்து பூசிப்கபலாம் எனபது அவன
திட்டம்.

ஐரலாவதத்தத வரவதழப்பது எப்படி?
கதவர் ததலவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினலான
அர்ச்சுனன. அததத் தன அம்பில் பூட்டி
விண்ணுலகுக்கு ஏவினலான.
கதகவந்திரன சேதபயில் அவன கலாலடியில்
வசேனறு விழுந்தது அக்கடிதம்.
“அனபுளள தந்ததகய! வகளரவர்கள எங்களுக்கு
இதழத்துவரும் தீதமகள வகலாஞ்சேமல்ல
எனபதத அறிவீர்கள. அண்தமயில் ஐரலாவத
பூதசேவிழலா நடத்திப் வபரும் புகழ்
வபற்றதமயலால் இறுமலாப்பு அதிகமலாகி விட்டது.
அந்த இறுமலாப்பினலால், எங்களுக்கு கமலும் பல
தீதமகள வசேய்யத் திட்டம் தீட்டி வருகினறனர்.
வகளரவர் எடுத்த விழலாதவவிடச் சிறப்பலாக
நலாங்கள விழலா வகலாண்டலாடினலால்தலான அவர்கள

கர்வம் அடங்கும். எங்களுக்குத் தீதம
வசேய்யலாமல் இருப்பர்.
ஐயலா! ஆதலலால், தங்கள ஐரலாவதத்துடன
தலாங்களும் விழலாவுக்கு வந்து விழலாதவச்
சிறப்பிக்க கவண்டுகினகறன”
எனறு அக்கடிதத்தில் எழுதப்படட்டிருந்தது.
கடிதத்ததக் கண்ட இந்திரன புறப்படத்
தயலாரலானலான. கதவகலலாகத்திலுளள தன
பரிவலாரங்கதளயும் உடன வருமலாறு கூறினலான.
மலானிடர் அதழப்தப வலானவர் ஏற்பது
இழிவலான வசேயல் எனறு அவர்கள வர
மறுத்தனர். ஏன? இந்திரன மதனவி இந்திரலாணி
கூட வர மறுத்தலாள.
கதகவந்திரன எனன வசேய்வலான? அப்கபலாது
அங்கு வந்த நலாரதரிடம் “நலாரதபகவலாகன!

அர்ச்சுனன நடத்தும் பூதசேக்கு வரத் கதவர்
ஒருவரும் இதசேயவில்தல. நலான மட்டும்
அவர்கள விருப்பத்துக்கு மலாறலாக எப்படிச்
வசேல்வது? இதற்கு ஒரு வழி நீவிர்தலான கூற
கவண்டும்” எனறலான இந்திரன.
கதவர்கள வர மறுத்த வசேய்தி, நலாரதர் மூலம்
அறிந்த அர்ச்சுனனுக்குச் சினம் மூண்டது.
விண்ணுலகத்தத கநலாக்கித் தன கலாண்டீபத்தின
அம்புகதளச் வசேலுத்தலலானலான. அம்பின
அடிவபலாறுக்க முடியலாத கதவர்கள
வசேய்வதறியலாது திதகத்தனர். தங்கள குருவலாகிய
வியலாழ கதவதர அணுகினர். எனன
வசேய்யலலாம்? அர்ச்சுனன சினத்திலிருந்து
எப்படித் தப்பலலாம் எனறு கயலாசேதன ககட்டனர்.
வியலாழபகவலான கூறிய அறிவுதரயலால் கதவர்கள
அதனவரும் ஐரலாவத யலாதனயுடன பூதசே

நடக்கும் இடத்துக்கு வந்தனர். அர்ச்சுனன
அம்புகளலால் ஆகலாயம்வதர ஒரு ஏணி
அதமத்தலான. அதன வழியலாக மகளிரும்
தமந்தரும் சுகமலாக இறங்கி வந்தனர்.
பூதசேக்குரிய வசேலவு முழுவதும் விண்ணவர்
ஏற்றுக் வகலாண்டனர். வகளரவரின பூதசேதய
விடப் பலமடங்கு சிறப்பலாகப் பலாண்டவர் பூதசே
அதமந்தது.
நலாட்டு மக்கள மகிழ்ச்சியில் துளளினர். வகளரவர்
மட்டும் வபலாறலாதமத் தீயில் வவதும்பினர் எனறு
வசேலால்லவும் கவண்டுகமலா?

22. மதலகபலால் குவிந்த மலர்கள

அருச்சுனன வபருவீரன. வதய்வபூதசே தவறலாமல்
வசேய்பவன. பூதசே வசேய்யத் தவறுமலாயின,
உணகவ உண்ண மலாட்டலான.
அத்ததகய வதய்வ பக்தனிடமும் ஒரு குதற
இருந்தது. உலகத்தில் தனதனவிடச் சிறந்த
பக்தர் இலர் எனறு எண்ணும் இறுமலாப்கப அது.
அதனலால், வீமதனச் சேற்று ஏளனமலாக
கநலாக்குவலான.
"இவன வதய்வபூதசேகய வசேய்வதில்தல.
எந்கநரமும் வண்டிவண்டியலாய் உண்டி
உண்பதிகலகய ஆர்வம் கலாட்டுகிறலான"
எனபதலால், வந்த ஏளனம் அது.

கண்ண வபருமலான, அருச்சுனனிடத்துளள இந்த
அகந்தததய அறிந்தலார். "கீதத உபகதசேம் கநரில்
ககட்டும் அகந்தத கபலாகவில்தலகய! அகந்தத
இருந்தலால், பிற நல்ல குணங்கதளவயல்லலாம்
மழுங்கச் வசேய்து விடுகம! ஆதலலால், இவன
அகந்தததயத் துதடக்க கவண்டும்" எனறு
எண்ணிச் வசேயல்படக் கலாலம்
எதிர்கநலாக்கியிருந்தலார்.
பலாரதப்கபலாரில் அருச்சுனன மகன
அபிமனயுதவச் சேயததிரதன எனபவன வகலானறு
விட்டலான.
"என மகதனக் வகலானறவதனக் வகலானகற
தீருகவன" எனறு அருச்சுனன சேபதம் வசேய்தலான.
அந்தச் சேபதம் நிதறகவற கவண்டுமலாயின,
சிவவபருமலானிடம் பலாசுபதம் எனனும் ஆயுதம்
வபறகவண்டும். அதற்கலாக சிவன இருக்கும்

கயிதல மதலக்கு அருச்சுனதன அதழத்துக்
வகலாண்டு, கண்ணன புறப்பட்டலான.
பனியலால் மூடப்பட்டிருந்த கயிதல
மதலப்பகுதியில் புல், பூண்டு கூட
முதளப்பதில்தல.
ஆனலால் வழிவயங்கும் மலர்கள
குவிந்தவண்ணகம இருந்தன.
சிவகணங்கள எனனும் சிவத் வதலாண்டர்கள,
குவியும் மலர்கதள அப்புறப்படுத்திக்
வகலாண்கட இருந்தனர். ஒருமுதற
அப்புறப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் மறுகணகம
மலர்கள குவிந்துவிடும். மலர்கதள அளளி
அளளி அப்புறப்படுத்திச் சிவகணங்கள ஓய்ந்து
கசேலார்ந்து கபலாய்க் வகலாண்டிருந்தனர்.

இக்கலாட்சிதயக் கண்ட அருச்சுனன,
கண்ணனிடம் "எம்வபருமலாகன பனி மூடிய
பகுதியில் மலர்கள மலர இயலலாது. ஆனலால்,
மலர்கள மதலகபலால் குவிந்து வகலாண்கட
இருக்கினறனகவ! இக்கலாட்சி வியப்பலாக
இல்தலயலா?" எனறு ககட்டலான.
"அருச்சுனலா! இம்மலர்கள இங்குப் பூப்பதவ
அல்ல. நிலவுலகில் மலர்வன. அதவ
அதனத்தும் இங்கக வந்து குவிகினறன"
எனறலான கண்ணன.
"நிலவுலக மலர்கள தலானலாக எப்படி இங்கு வர
இயலும்?" எனறு ககட்டலான அருச்சுனன.
"தலானலாக இம்மலர்கள இங்குக் குவியவில்தல.
நிலவுலகில் உன அண்ணன வீமன,
வதய்வத்துக்கு அருச்சேதன வசேய்த மலர்கள
இதவ. அவன அருச்சேதனயில் பயனபட்ட

மலர்கள இங்குக் குவிக்கினறன" எனறலான
கண்ணன.
"வீமனலாவது, அருச்சேதன வசேய்வதலாவது?
அவனுக்கு அருச்சேதன வசேய்ய கநரந்தலான ஏது?
உணவு உண்ணகவ கநரம் கபலாதவில்தலகய
அப்படியிருக்கும் கபலாது, அவன எப்கபலாது
அருச்சேதன வசேய்வலான? அப்படிகய அருச்சேதன
வசேய்தலாலும், யலாரலாவது
கண்டிருக்கமலாட்டலார்களலா? இதுகலாறும் யலாரும்
கண்டதில்தலகய! நீ கூறுவதத எப்படி நம்ப
முடியும்" எனறு அருச்சுனன நீண்ட வினலா
எழுப்பினலான.
"ஆம்! அருச்சுனலா வீமன அருச்சேதன வசேய்வதத
யலாரும் பலார்க்கவில்தல. பலார்க்கவும் முடியலாது.
அவன உனதனப் கபலால், வதய்வ உருவம்

நிறுவி, மந்திரங்கள ஓதி, மலர்கள தூவி
அருச்சேதன வசேய்வதில்தல.
அவன வசேய்யும் அருச்சேதன மலானசீகமலானது;
மனத்தலாகலகய வசேய்யப்படுவது. அவன
எங்கலாவது வசேனறு வகலாண்டிருக்கும்கபலாது,
கண்ணில் பட்ட மலர்கதளப் பலார்த்து இதவ
வதய்வ அருச்சேதனக்கு உரியதவ ஆகட்டும்!
எனறு மனத்தலால் நிதனப்பலான. உடகன
அம்மலர்கள அதனத்தும் இங்கக வந்து
மதலமதலயலாகக் குவிந்து விடும். நீ நிதனப்பது
கபலானறு வீமன உண்ணும் பிண்டம் அல்ல.
சிறந்த வதய்வ பக்தன. அவகனலாடு
ஒப்பிடும்கபலாது, நீ பக்தகன அல்ல எனற
நிதலக்குத் தளளப் படுவலாய்! ஒப்பலாரும்
மிக்கலாரும் இல்லலாத பக்ததன நீ ஏளனம்
வசேய்வதத நலான அறிகவன. இனியலாவது ஏளனம்
வசேய்வதத விட்டுவிடு!

"நீ தலான சிறந்த பக்தன எனற அகந்தத
உனனிடம் உளளது. வதய்வபக்திக்குப்
வபருந்ததடயலாக இருப்பது அகந்ததகய!
நலாயினும் கதடகயன எனறு தனதன
நிதனப்பவகன உண்தமப் பக்தன ஆவலான".
எனறு கண்ணன கூறிய வமலாழிச்சுடரலால்
அருச்சுனன வநஞ்சில் மண்டியிருந்த அகந்தத
அரக்கு உருகி இருந்த இடம் வதரியலாமல்
மதறந்து கபலானது.
தனதனத் திருத்தி ஆட்வகலாளவதற்குக் கண்ணன
வசேய்த உபகதசேத்தத எண்ணி, அருச்சுனன
வமய்சிலிர்த்து நினறலான. அனறு முதல்
வீமனிடம் மிக்க பணிவுடன நடந்து
வகலாண்டலான எனபததச் வசேலால்ல கவண்டுகமலா?

23. தந்ததயின தவம்

பலாரதம் ஐம்பத்தலாறு நலாடுகளலாகப் பிரிந்திருந்தது.
அவற்றுள ஒனறு சிந்து.
அந்நலாட்டு மனனனுக்கு ஒகர மகன. வபயர்
சேயத்திரதன. அவன வளர வளரத் தீய
குணங்களும் அவனிடம் வளர்ந்தன. பிறர்க்குத்
துனபம் இதழப்பததப் வபருமகிழ்ச்சியலாகக்
கருதினலான. யலாரலாவது அவன வசேய்வது தவறு
எனறு சுட்டிக் கலாட்டினலால், அவர்கதளத்
தண்டிப்பலான.
சிந்து மனனன, விருத்தக்ஷத்திரன தன மகன
வசேய்யும் வகலாடுதமகதள அறிவலான. ஆயினும்
ஒகர மகன எனற பலாசேத்தலால், அவதனக்
கண்டிக்ககவ மலாட்டலான.

திருமணம், வசேய்து தவத்தலால் அவன
வகலாடுங்குணம் குதறயலலாம். எனறு எண்ணிய
தந்தத, அவனுக்குத் துரிகயலாதனன தங்தக
துச்வசேளதளதயத் திருமணம் வசேய்து தவத்தலான.
தந்ததயின எதிர்பலார்ப்பு வீணலானது. சேயத்திரதன
வகலாடுதம எல்தல கடந்து கபலாயிற்று.
"இத்ததகய வகலாடியவனுக்குக் ககடு கநருகம!
யலாரிடமலாவது சிக்கித் ததல அறுப்புண்டு
சேலாகவுங்கூடுகம! இனி இவதனத் திருத்தகவ
இயலலாது. இவனககடு அதடயலாமல் கலாக்கவும்
கவண்டும். இதற்கு எனனவழி எனறு
ஆரலாய்ந்தலான.
"தவம் வசேய்து இதறவனிடம் வரம் வபற்று நம்
ஒகர மகதனக் கலாப்கபலாம்" எனறு எண்ணினலான.
கலாட்டின நடுகவ சியமந்தகம் எனற ஒரு
தடலாகம்(குளம்) இருந்தது. அதன கதரவயங்கும்

மரங்கள வலானுற ஓங்கி வளம்வபற
வளர்ந்திருந்தன. வவயில் நுதழபு அறியலாத
கசேலாதலகளலாக அதவ இருந்தன.
தவம் வசேய்வதற்கு ஏற்ற இடம் இதுதலான எனறு
அததனத் கதர்ந்வதடுத்தலான.
"என மகதனக் வகலானறு அவன ததலதய
நிலத்தில் இட்டவன ததல வநலாறுங்ககவண்டும்"
எனறு தலான இதறவனிடம் ககட்க கவண்டிய
வரத்ததயும் தீர்மலானித்துக் வகலாண்டலான.
பல ஆண்டுகள தவம் வசேய்தலான. வரமும்
வபற்றுவிட்டலான. இனித் தவத்தத முடிக்கலலாம்
எனற நிதல.
அப்கபலாது எதிர்பலாரலாத ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பலாரதப் கபலாரில் அபிமனயுதவச் சேயத்திரதன
வஞ்சேதன வசேய்து வகலானறு விட்டலான.

இதத அறிந்த அபிமனயுவின தந்தத அருச்சுனன
"சேயத்திரததனக் வகலானகற தீருகவன" எனறு
சேபதம் பூண்டலான. கண்ணன உதவியலால் மறுநலாள
மலாதல அருச்சுனன ஓர் அம்பலால் சேயத்திரதன
ததலதயக் வகலாய்தலான.
உடகன கண்ணன "அருச்சுனலா! அந்தத் ததலதய
நிலத்திற்படவிடலாகத. கமலும் கமலும் அம்பு
வதலாடுத்துச் சியமந்தக தடலாகத்தில் தவம் வசேய்து
வகலாண்டிருக்கும் இவன தந்தத தகயில்
விழப்பண்ணு" எனறு ஏவினலான.
கண்ணன வசேலானனபடிகய அருச்சுனன
வசேய்தலான. சேயத்திரதன ததல, தவம் வசேய்து
வகலாண்டிருந்தவனுதடய விரித்ததகயில்
விழுந்தது. எதிர்பலாரலாது விழுந்ததமயலால்,
துணுக்குற் தந்தத, தனமகன ததலதயக் கீகழ
கபலாட்டலான.

அவன வபற்ற வரம் பலித்துவிட்டது. "என மகன
ததலதய நிலத்தில் இட்டவன ததல வநலாறுங்க
கவண்டும்" எனபது தலாகன அவன வபற்ற வரம்.
இப்கபலாது நிலத்தில் இட்டவன அவன தலாகன!
அக்கணகம அவன ததல வநலாறுங்கி உயிர்
இழந்தலான. திருந்தலாத தீயவதனக் கலாக்க
எண்ணியவன அத்தீயவகனலாடு தலானும்
மலாண்டலான.
தீயவர் யலாரலாயினும் திருத்த முயலுதல்
கவண்டும். திருத்த இயலலாவிடின, தீதமக்குத்
தக்க தண்டதன தரகவண்டும். அந்தத் தண்டதன
பிறர் தந்தலால், தனவிதன தனதனச் கூடலாது
விடுமலா எனறு ஆறுதல் வபறகவண்டும்.
இந்த நீதிக்கு மலாறலாகத் தவம் வசேய்த வபற்ற வரம்,
கருதிய பயன தரவில்தல. மலாறலாகத் தவம்
வசேய்தவதனகய அழித்தது.

24. பழத்கதலாலில் சுதவ கண்ட பரந்தலாமன

பலாண்டவர் தூதளலாகப் பரந்தலாமன அத்தினபுரம்
வசேனறலான. பரந்தலாமன வருதக அறிந்த
ஆனகறலார் அதனவரும் அவதன
எதிர்வகலாண்டனர்.
கண்ணன இரலாசேவீதி வழியலாக வந்து
வகலாண்டிருந்தலான. வீதியின இருமருங்கிலும்
வலானம் அளலாவிய மலாளிதககள கண்ணதன
வரகவற்பதற்கலாக அலங்கரிக்கப்பட்டு
விளங்கின.
முதல் மலாளிதகதயக் கண்ட கண்ணன "இது
யலாருதடயது?" எனறலான. "எனனுதடயது" எனறு
பதில் வந்தது. பதில் வசேலானனவன துரிகயலாதனன.

இப்படிகய ஒவ்வவலாரு மலாளிதகதயயும்
கண்னன ககட்டுக் வகலாண்கட வந்தலான.
அவதனத் வதலாடர்ந்து எதிர் வகலாண்டவர்கள
எனனுதடயது எனனுதடயது எனகற சுட்டிக்
கலாட்டினர்.
துகரலாணர், வீடுமர். கிருபர். துச்சேலாதனன, கர்ணன
முதலிகயலார் அதனவரும் அவ்வலாறு கூறியவருள
முக்கியமலானவர்கள.
கண்ணன. அவர்கள வரகவற்தபப்
வபலாருட்படுத்தலாமல்,
வசேனறுவகலாண்கடயிருந்தலான. வீதியின கதடசிப்
பகுதிக்கு வந்தலாகி விட்டது. அங்கக ஒரு கூதரச்
சிறுகுடில். தவக்குடில் கபலால விளங்கியது.
வழக்கம் கபலால் "இது யலாருதடயது?" எனறலான
கண்ணன.

"இது கதவரீரது திருமலாளிதக" எனறு
பதில்வந்தது. பதில் வந்த திதசேதய கநலாக்கினலான
எம்வபருமலான. அங்கக மகலாத்மலா விதுரர்.
பணிவுடன கண்ணதன வணங்கியவண்ணம்
கலாட்சியளித்தலார். அவரது கதலாற்றம் அடக்ககம
உருவம் வகலாண்டு எதிகர நிற்பது
கபலானறிருந்தது.
பக்தவத்சேலனலான பலாண்டவர் தூதன,
"அப்படியலா? இப்வபருநகரில் எனக்கும் ஒரு
மலாளிதகயுளளகத! நலான அதில் தங்குவகத
முதற" எனறு கூறிக் வகலாண்டு, அந்தக்
குடிலுக்குள நுதழந்துவிட்டலான.
தனது சிறு குச்சிலில் தற்பரன
எழுந்தருளிவிட்டலான என அறிந்த விதுரன,
பூரித்துப் கபலானலான.

எதிர்பலாரலாமல் வந்த விருந்தினன கண்ணதன
எவ்வலாறு உபசேரிப்பது? ஏதலாகிலும் பலால், பழம்
வலாங்கி வரலலாம் எனறு விதுரன வவளிகய
வசேனறு விட்டலான.
விதுரன வீட்டில் அவன துதணவி மட்டும்
தனியலாக இருந்தலார். கண்ணதன எதிர்பலாரலாமல்
சேந்தித்த அந்த அம்தமயலாரும் விம்மிதமுற்றுச்
வசேய்வதறியலாது திதகத்து நினறலார்.
கண்ணன அமர்வதற்கு ஓர் ஆசேனங்கூடத்
தரகவண்டும் எனறு கதலானறவில்தல.
கண்ணன ஒனதறயும் எதிர்பலாரலாமல், ததரயில்
அமர்ந்து வகலாண்டலான.
"அம்மலா எனக்குப் பசிக்கினறது. ஏதலாவது
வகலாண்டு வலாருங்கள!" எனறலான கண்ணன.

வீட்டில் இனனும் சேதமயல் ஆகவில்தல.
விதுரன ஏதலாவது வலாங்கி வந்த பிறகுதலான
சேதமயல் ஆக கவண்டும்.
அதற்குள பரம்வபலாருள பசிக்கினறது
எனகினறலாகர அந்த அம்தமயலார்
வசேய்வதறியலாமல் இயந்திரம் கபலால் இயங்கத்
வதலாடங்கினலாள.
சேதமயலதறயில், எப்கபலாகதலா சேதமத்த கீதர
மட்டும் இருந்தது. கலாய்ந்து கபலாயிருந்த அந்தக்
கீதரதயக் வகலாண்டுவந்து கண்ணன முன
தவத்தலாள.
கண்ணன தகநிதறய வவண்வணய் எடுத்துண்டு
பழகியவன அல்லவலா? அந்தப் பழக்கத்தலால்
கபலாலும்! கீதரதயக் தகநிதறய எடுத்து
உண்டலான. “ஆகலா இவ்வளவு சுதவயலான
கீதரதய இதற்கு முனபு நலான உண்டகத

இல்தல” எனறு கூறியவலாகற அந்தக்
கலாய்ந்துலர்ந்த கீதர முழுவதும்
உண்டுவிட்டலான.
“கீதர தீர்ந்துவிட்டகத! கவறு எனன தரலலாம்!”
எனறு சிந்தித்த அந்த வதய்வத்தலாய்க்கு,
வீட்டுக்குள வலாதழப்பழம் இருப்பது
நிதனவுக்கு வந்தது.
விதரந்து வசேனறு வலாதழப்பழம்
வகலாண்டுவந்தலாள. பழத்தத உரித்து உரித்துப்
பகவலானுக்குத் தர்த்வதலாடங்கினலாள.
பக்திப்பரவசேத்தில் மூழ்கிய அம்தமயலார்,
அவசேரத்தினலால் உரித்த சுதளகதள அப்பலால்
எறிந்துவிட்டுப் பழத்கதலாதல இதறவன
திருக்கரத்தில் வகலாடுத்தலாள. கண்ணன
பழத்கதலாதல சுதவத்துச் சுதவத்துச் சேலாப்பிட்டுக்

வகலாண்கட இருந்தலான. பழச்சுதளகள
குப்தபயில் விழுந்துவகலாண்கம இருந்தன.
அப்கபலாது விதுரன வந்துவிட்டலார்.
கண்ணனுக்குத் தன மதனவி வவறுந்கதலாதலத்
தருவதும், அவன உண்பதும் கண்ட விதுரர்,
வியப்பில் மூழ்கினலார். “ஐகயலா! பகவலானுக்குத்
கதலாதல உண்ணத் தந்து
அபசேலாரப்பட்டுவிட்கடலாகம!” எனறு
கழிவிரக்கம் வகலாண்டலார்.
“இதறவகன விருந்தினனலாக வந்துளள கபலாது,
வலாதழப் பழத்கதலாதலத் தரலலாமலா? இது
பகவலானுக்குச் வசேய்யும் அவமலானமல்லவலா?
இங்கக வகலாண்டுவலா நலான தருகினகறன. நீ
வசேனறு சேதமயல் வசேய்!” எனறு மதனவிதய
அனுப்பிவிட்டுத் தலாகம வலாதழப்பழத்தத

உரித்துத் தரலலானலார். கதலாதல எறிந்து விட்டுச்
சுதளதயத் தந்தலார் விதுரர்.
பழச்சுதளதயச் சேற்கற சுதவத்த மலாயபிரலான,
விதுரதன கநலாக்கி, “நலான இவ்வளவு கநரமும்
உண்ட கதலாலின சுதவ இந்தச் சுதளயில் சிறிது
கூட இல்தலகய!” ஆதலலால், தங்கள
மதனவியலார் தந்ததுகபலால் கதலாதலகய
தலாருங்கள!" எனறு ககட்டு
அருந்தலலானலான. வலாதழப்பழத்தத விடத்
சுதவயலாக இருக்குமலா? கண்ணன, விதுரரிடம்
விதளயலாட்டுக்கலாக அப்படிப் கபசினலாரலா? எனறு
ஐயம் நமக்கு எழலலாம்.
அது சேலாதலாரணத் கதலாலலாக இருந்தலால், கதல
இரலாதுதலான. ஆனலால், அதில் அந்த
அனதனயலாரின பலாசேமும் பரிவும் பக்தியும்

அல்லவலா கலந்திருந்தன! இதவ கலந்திருந்தலால்
சுதவயில்லலாமல் கபலாகுமலா?

25. கண்ணனின மலானம் கலாத்த பலாஞ்சேலாலியின
பட்டுச்கசேதல
துரிகயலாதனன சேதபயில், துவரளபதி மலானபங்கப்
படுத்தப்பட்டலாள. துச்சேலாதனன அவள
புடதவதய உரியத் வதலாடங்கினலான.
பலாண்டவர்கள ஐவரும் வசேய்வதறியலாது கவிழ்ந்த
ததலயரலாய்க் கண்ணீர் உகுத்து நினறனர்.
வீடுமன, துகரலாணன, கிருபன முதலிய
சேலானகறலார்களும் வலாய் திறக்கவில்தல.
கற்புக்கரசி கலாந்தலாரிகயலா “அஞ்சுடன ஆறு
ஆகட்டும்! அதற்வகனன எழுந்து கபலாடி?”
எனபதுகபலால் மூச்சு விடலாமல் வமளனமலானலாள.
இந்நிதலயில் வசேயலிழந்த பலாஞ்சேலாலி:
“ககலாவிந்தலா! ககலாவிந்தலா!” எனறு புடதவ

பற்றிய தகதயத் ததலகமல் தூக்கிக்
கண்ணதனச் சேரணம் அதடந்தலாள.
துச்சேலாதனன உரிய உரியத் துகில் வளர்ந்தது.
ஆயிரம் யலாதன பலம் வகலாண்ட துச்சேலாதனன
கசேலார்ந்து ஓய்ந்து கீகழ சேலாய்ந்தலான. திவரளபதி
மலானம் இழக்கலாமல், மனனர் சேதபயில்
மலாண்புடன நினறிருந்தலாள.
பலாஞ்சேலாலி கூப்பிட்டவுடன கண்ணன புடதவ
சுரந்தலாகன! ஏன? இப்படி ஒரு வினலா எழுந்தது
ஒரு நலாட்டுப்புறக் கதலஞன மனத்தில்.
தன கற்பதனயலால் அத்ற்கு ஒரு கலாரணம் கண்டு
பிடித்தலான. இனவனலாருவன கவவறலாரு கலாரணம்
கற்பித்தலான. அந்த இரண்தடயுகம கலாண்கபலாம்.
ஒருமுதற கனனன கத்தியலால் பழம் அறுத்துக்
வகலாண்டிருந்தலான. அந்தக் கத்தி, கண்ணன

தகயில் பலமலாகப் பட்டுவிட்டது. இரத்தம்
ஊற்வறடுக்கத் வதலாடங்கியது. பலர் அங்கக
திரண்டிருந்தனர் கண்ணன கலாயம் பட்டதற்கு
எனன வசேய்யலலாம் எனறு யலாருக்கும்
கதலானறவில்தல வலாயினலால, தம்
அனுதலாபத்ததத் வதரிவித்துக் வகலாணடிருந்தனர்.
பலாஞ்சேலாலி, அவர்கதளப் கபலால்
அனுதலாபப்படவில்தல இரலாஜபத்தினியலாகிய
அவள, புதுப்பட்டுப் புடதவ கட்டியிருந்தலாள
உடகன அப்புடதவயில் ஒரு பகுதிதயக்
கிழித்துத் தண்ணீரில் நதனத்துக் கண்ணன
தகயில் கட்டுப்கபலாட்டலாள. தகக்கலாயம் உடகன
ஆறிவிட்டது உடகன எப்படி ஆறும்!
கண்ணன அங்கிருந்தவர்களின மனநிதலதயச்
கசேலாதிக்கத் தலாகன தகயில் கலாயம் ஏற்படுத்திக்
வகலாண்டலான எல்கலலாரும் உதவ முனவரலாத

நிதலயில் பலாஞ்சேலாலி தலாகன பட்டுச்கசேதல
எனறு பலாரலாமல் கிழித்துக் கட்டுக் கட்டினலாள?
பலாஞ்சேலாலி வசேய்த உதவிக்கு எப்படிக் தகம்மலாறு
வசேய்வது எனறு வநடுநலாளலாகக் கலாத்திருந்தலான
கண்ணன.
பலாஞ்சேலாலிக்குச் வசேய்யகவண்டிய நனறிக்கடன,
சேலாதலாரணக் கடனுக்கு வட்டி வளர்வதுகபலால்
வளர்ந்து வகலாண்கட இருந்தது.
அந்த நனறிக் கடன தீர்க்கும் வலாயப்பு,
துரிகயலாதனன சேதபயில் வலாய்த்தது. ஒரு
புடதவத்துணுக்குக்கலாக மதலமதலயலாகப்
புடதவகதளக் குவித்த பினகப, கணணன தன
கடன சுதம தீர்ந்தது எனறு நிம்மதி அதடந்தலான.
இது ஒரு கதலஞனது கற்பதன.

இனி மற்வறலாருவன கற்பதனதயயும்
கலாண்கபலாம்.
ஒரு முதற கண்ணன குளத்தில் நீரலாடிக்
வகலாண்டிருந்தலான. அப்கபலாது, அவன
கட்டியிருந்த ஆதடதய ஒரு மீன இழுத்துக்
வகலாண்டு மதறந்துவிட்டது.
ஆதடயில்லலாமல் கண்ணன கதர ஏறுவது
எப்படி? கதர ஏறினலாலும் வீடுவதர வசேல்வது
எப்படி? தண்ணீருக்குள மூழ்கியவலாகற
தத்தளித்துக் வகலாண்டிருந்தலான. குளிர் உடதல
வலாட்டுகினறது பசிகயலா கலாதத
அதடக்கினறது அவ்வழிகய பலர் வசேனறு
வகலாண்டுதலான இருந்தனர் யலாருக்கும் கணணன
நிதல கண்டு உதவத் கதலானறவிலதல அவர்கள
வழிகய கபலாயக் வகலாண்டிருந்தனர்

அப்கபலாது, பலாஞ்சேலாலி அவ்வழிகய வரகநர்ந்தது
கண்ணன நீரில் தததளிப்பததப் பலார்த்தலாள
அவன கதர ஏறலாதமக்குரிய கலாரணத்ததயும்
உயத்து உணலாந்து வகலாண்டலாள. உடகன தலான
அணிந்திருநத விதலயுயர்ந்த படடுச் கசேதலயில்
ஒரு பகுதிதயக் கிழித்துக் கண்ணனிடம
வீசினலாள கண்ணன அதத உடுத்துக் வகலாண்டு
கதர ஏறினலான.
கலாலத்தினலால் வசேயத பலாஞ்சேலாலியின உதவி
ஞலாலத்தின மலாணப் வபரிதனகறலா? இந்த நனறிக்
கடன, வட்டிகபலால் வளர்ந்து வகலாண்கட
இருந்தது. இக்கடதனத் தீர்ககும் வலாய்ப்தப
எதிர்கநலாக்கியிருந்தலான அந்த வலாய்ப்தபத்
துரிகயலாதனன உணடலாக்கித் தந்தலான, கணணன
தன கடதனத் தீர்க்க அந்த வலாய்ப்தபப்
பயனபடுத்திக் வகலாணடலான.

26. குடிதசேதய எரித்த வநருப்தப கும்பிட்டு
நினற பக்தர்

“நிற்கினற வதல்லலாம் வநடுமலால்எனறு ஓரலாதலார்
கற்கினற வதல்லலாம் கதட”
எனறலார் திருமழிதசே மனனன
“பலார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற
நிதறகினற பரிபூரணலானந்தம்” எனறலார்
தலாயுமலானலார்
“அறியும்வசேந் தீதயத்தழுவி அச்சுதன எனனும்
வமய் கவவலாள” எனறலார் நம்மலாழ்வலார்
“தீக்குள விரதலயிட்டலால் நந்தலலாலலா உனதனத்
தீண்டும் இனபம் கதலானறுதடலா நந்தலலாலலா”

எனறு வழிவமலாழிந்தலார் பலாரதியலார்
தம் குடிதசேதய எரித்த வநருப்தப வநடுமலால்
எனறு வணங்கி நினறலார் ஓர் அடியலார்
அவர் வபயர் நலாம கதவர்
நலாமகதவருக்கு ஒரு கூதரச் சிறுகுடில்தலான
இருப்பிடம் ஒரு நலாள குடில்கமல் கவய்ந்திருந்த
புல்லில் வநருப்புப் பற்றிக் வகலாண்டது
வநருப்பின வசேந்நலாக்குகள நீண்டு குடிதசேதயச்
சேலாம்பலலாக்கும் கலாட்சிதயக் கண்டலார் நலாமகதவர்.
தமக்குளள ஒகர குடிதசே வவந்து அழிகினறகத
எனறு அவர் வருந்தவில்தல குடிதசேதய எரித்து
வலானுயர நிமிரும் வநருப்தப, வநடுமலாலின
வபலானகமனி எனறு எண்ணினலார்
“இதறவலா! இந்த ஏதழதயயும்
வபலாருட்படுத்தித் திருக்கலாட்சி தருகினறலாகய

இதற்கு அடிகயன எனன தகம்மலாறு
வசேய்கவன!” எனறு நலாத் தழுதழுக்கக் கூறி
உளளவமல்லலாம் உருகி உடம்வபலலாம் கண்ணீர்
கசேலாரக் தககூப்பி நினறலார் குடிதசேபலாதி மட்டும்
எரிந்து நினறுவிட்டது
“வநருப்புருவம் வகலாண்டு. வசேந்நிறச்
சுவலாதலயுடன கதலானறிய நீ ஏன,
முழுக்குடிதசேதயயும் உன வடிவலாகக்
கலாட்டலாமல், பலாதியுடன நினறு விட்டலாய்” எனறு
பரவசேத்துடன கூறினலார் தமர் உகந்தது
எவ்வுருவகமலா அவ்வுருவம் தலாகன ஆகும்
இதறவன, நலாமகதவர் விரும்பியபடிகய
குடிதசேயின மறுபலாதிதயயும் எரித்து முடித்தலான.
நலாமகதவர். இதறவனின முழுத்கதலாற்றமும்
கண்கடலாம் எனற மகிழ்ச்சியில் திதளத்து
நினறலார்.

அடியலார் விரும்பினலாலும், அவர்கதளத்
துனபுறவிடுவலானலா இதறவன இதறவகன
பணியலாளலாக வந்து, எரிந்து கபலான குடிதசேதய
மீண்டும் அதமத்துத் தந்தலான.

27. கணிதகப் வபண்ணின பக்தி
கலாந்தியடிகளின பிரலார்த்ததனக் கீதம்.
“ரகுபதி ரலாகவ ரலாஜலாரலாம்
பதீத பலாவன சீதலாரலாம்”
எனபது கணந்கதலாறும் ரலாம நலாம ஜபம் வசேய்து
வந்ததமயலாகலகய, அமரரலாகும் கபலாது கூட,
“கஹே ரலாம்” எனற அமுத நலாமம், அவர்தம்
அருளவலாயில் ஒலித்தது
ரலாமநலாமம், அண்ணல கபலானற
மகலாத்மலாக்களுக்கு மட்டுமலா பயனதரும்!
கதடயனுக்கும் கதிகமலாடசேம் தரும் வதய்வீக
நலாமம் அல்லவலா அது இதறகுச் சேலானறலாக ஒரு
வரலலாற்றிதனச் சூர்தலாசேர் கூறியுளளலார் அந்த

வரலலாறு மிகமிகச் சுருங்கியது ஆனலால பயனில்
விஞ்சியது
ஓர் ஊரில் கணிதக ஒருத்தி இருந்தலாள அவதள
விரும்பித் கதடி வரும் ஆடவர்க்வகல்லலாம்
இனபம் தந்து, அதற்கு விதலவபறும் புதலத்
வதலாழிலில் ஈடுபட்டிருந்தலாள
உடலலால் மலாசுபட்டலாலும், அவள உளளம்
மலாசுபடலாமல் இருந்தது மலாசுபடலாத உளளம்
இதறவன ஆலயம் அல்லவலா அவள உளளத்தில
இதறவன குடிவகலாண்டிருந்தலான
அவள, ஒரு கிளி வளர்த்தலாள அதற்குத் தன இட்ட
வதய்வமலாகிய “சீதலாரலாம்” எனறு வபயர்
சூட்டினலாள இந்திவமலாழியில், கிளிக்குத் கதலாதலா
எனறு வபயர் அதனலால், அததனத் கதலாதலாரலாம்
எனறும் அதழப்பலாள

“சீதலாரலாம், சீதலாரலாம்” எனறு கிளிதய அடிக்கடி
அதழத்து வந்ததமயலால், அவள நலாக்கு அதசேயும்
கபலாவதல்லலாம் சீதலாரலாம் எனற நலாமம் தலானலாககவ
ஒலிக்கலலாயிற்று அந்தக் கணிதகக்கு இறுதிக்
கலாலம் அடுத்தது தலான வசேல்லமலாக வளர்த்த
கிளிதயச் சீதலாரலாம் கீதலாரலாம் எனறு
அதழத்துக்வகலாண்டிருக்கும் கபலாகத உயிர்
பிரிந்தது
மரணத் தருவலாயில் சீதலாரலாம் எனற இதறவன
திருநலாமத்தத உச்சேரித்ததமயலால், இதறவன
தூதர்கள வந்து அவதளத் வதய்வ விமலானத்தில்
மிக்க மரியலாததயுடன ஏற்றிப் பரமபதத்துக்கு
அதழத்துச் வசேனறனர்
இருடிகளும் முனிவர்களும் பலகலாலம் தவம்
வசேயதும் எளிதிற் வபற இயலலாத வலாகனலார்க்கு
உயர்ந்த உலகத்ததச் சீதலாரலாம் எனற திருநலாமம்

உச்சேரித்ததமயலால் வபற்றலாள ஒரு கணிதக
எனபது வியப்புத் தலாகன!

28. புதலயன வீட்டில் புனிதம் கண்ட
இதறவன
“கல்வியும் விநயமும் நனகு கற்ற பிரலாமணன
பசு, யலாதன, நலாய், நலாய் தினனும் புதலயன
முதலிய அதனவதரயும் வமய்ஞ்ஞலானிகள
சேமமலாககவ கநலாக்குவர்” எனபது கண்ணன
வலாக்கு
வமய்ஞ்ஞலானிகளுக்கக இத்ததகய
சேமப்பலார்தவயிருப்பின, இதறவனிடம்
சேமப்பலார்தவ இல்லலாமல் கபலாகுமலா?
இதறவனது சேமப்பலார்தவதயக் குறிக்கும்
வரலலாறு ஒனறு சூர்தலாசேர் குறிப்பிட்டுளளலார்
அததக் கலாண்கபலாம்.

புதலயினத்தலான ஒருவன இருந்தலான. அவன
நலாய் ஊன உண்பவன. அவன ஊதம. ஆதலலால்
அவதன அதனவரும் “மூக சேண்டலாளன”
எனகற அதழப்பர் ஊதமயலாகிய இழிகுலத்தலான
எனபது அதற்குப் வபலாருள
நலாய்தினனும் இழிகுலத்தலான ஆயினும்,
அவனிடம் ஓர் ஒப்பற்ற நற்பண்பு இருந்தது தன
தலாய் தந்ததயதரத் வதய்வமலாககவ மதித்தலான
மனப்பூர்வமலாக அனபு கலாட்டிப் வபற்கறலார்க்குப்
பணிவிதட வசேய்து வந்தலான
அவன வபற்கறலாரிடம் தவத்த பக்தியின
சிறப்பலால், அவன வீடு, பூமியில் வதலாடலாமல்,
எவ்விதப் பற்றும் இனறி அந்தரத்தில் நினறது.
அதுமட்டுமலா?

இதறவன அறகவலான ஆகிய அந்தணன
வடிவுவகலாண்டு, அந்த மூக சேண்டலாளன
வீட்டிகலகய நிரந்தரமலாகத் தங்கினலான
இறுதியில் அந்த மூக சேண்டலாளனுடன, அவன
உறவுதடய அதனவதரயும் பரமபதத்துக்கு
அந்த இதறவன அதழத்துச்
வசேனறலான. ஞலானிகள,
“ஊனவலாட உண்ணலாது உயிர்கலாவ லிட்டு
உடலில் பிரியலாப் புலன ஐந்தும்வநலாந்து
தலாம்வலாட வலாடத் தவம் வசேய்தும்”
வபறுவதற்கரிய பரமபதம், வபற்கறலாதரத்
வதய்வமலாகக் கருதிப் பணிவிதட வசேய்த ஒரு
வசேயலலாகலகய, நலாய் தினனும் புதலயன எளிதிற்
வபற்று விட்டலான.

தவம் வசேய்து வபற இயலலாதததத் வதலாண்டினலால்
வபற இயலும் எனபதற்கு இவ்வரலலாறு
எடுத்துக்கலாட்டு.

29. கண்ணதன தலாக்கிய அம்பு

“இனனலாவசேய் தலார்க்கும் இனியகவ
வசேய்யலாக்கலால்
எனன பயத்தகதலா சேலால்பு”
எனறலார் திருவளளுவர்
இது கண்ணன கூறிய “துல்ய ப்ரிய அப்ரிகயலா
தீர” (இனியவரிடத்தம் இனனலாதலாரிடத்தும்
சேமலானமலாக நடக்கும் தீரன) எனற குரலின
எதிவரலாலிகய எனலலாம்
இனனலா வசேய்தலார்க்கும் இனிய வசேய்க எனறு
வசேலால்வது யலார்க்கும் எளிய ஆனலால்
வசேலால்லியவண்ணம் வசேயதல அரியவதனபது
தமிழ்மதற

கண்ண வபருமலான முழுஞலானி அவனிடம்
வசேலால்லுககும் வசேயலுக்கும் கவறுபலாடு கலாண
இயலுமலா!
இக்கருத்துக்கு எடுத்துக் கலாட்டலாகக் கண்ண
வபருமலானின இறுதி வரலலாறு திகழ்கினறது
தன அவதலாரச் வசேயல்கள முழுவதும்
முடிந்தபினபு, அடுத்து எனன வசேய்யலலாம் எனறு
சிந்ததனயில் ஆழ்ந்தலான கண்ணன ஓர் அரசே
மரத்தின நிழலில், ஒரு கலாதல கமகல மடித்து
தவத்துக் வகலாண்டு தனிதமயில் அறிதுயில
வகலாண்டிருந்தலான
அவன திருவடியின உளளங்கலால் வசேவ்வண்ணம்
கண்ட ஒரு கவடன, ஏகதலா ஒரு மிருகம்
அமர்ந்திருப்பலாக எண்ணி விட்டலான

அனறு அவன கவட்தடக்குப்
புறப்பட்டதிலிருந்து எந்தப் பிரலாணியும்
வதனபடவில்தல எதிர்பலாரலாமல் வதனபட்ட
இந்தப் பிரலாணிதய விட்டுவிடலலாகலாது எனறு
கருதினலான உடகன கண்ணபிரலானது
திருவடித்தலத்தில தன அம்தபக் குறி தவத்து
எய்துவிட்டலான அந்த அம்பு, தவறலாமல்
கண்ணனது உளளங்கலாலில் ததத்தது இரத்தம்
பீறிட்டது தலான எய்தது விலங்தக அல்ல,
கண்ணபிரலாதனகய என உணர்ந்த கவடன
நடுங்கினலான
“ஐகயலா! எத்ததகய பலாவம் வசேய்துவிட்கடன
உலகம் கலாக்க அவதலாரம் வசேய்த அச்சுததன
அல்லவலா எய்துவிட்கடன இனி நலான
உயிகரலாடிருத்தல் தகலாது” எனறு தன
அம்பலாகலகய தன வயிற்தறக் கீறிக் வகலாளள
முதனந்தலான

இதறவன, நில்லு கவடப்ப! நில்லு கவடப்ப!
எனறு அபயம் வகலாடுத்து, அருகில் அதழத்து, நீ
வதரிந்து இத்தவறு வசேய்யவில்தல
அதுமட்டுமல்ல எனக்கு நனதமகய
வசேய்துளளலாய் என அவதலார கநலாக்கம்
நிதறகவறிவிட்டது அடுத்து எனன வசேய்யலலாம்
எனறு சிந்தித்துக் வகலாண்டிருந்கதன
அடுத்துத் தனனுதடய கசேலாதிக்கு
எழுந்தருளுவகத பரமபதம் மீளுவகத வசேய்ய
கவண்டுவது எனபததன நீ உன வசேயலலால்
உணர்த்தி விட்டலாய்! நீ பலாபம் எனறு
எண்ணுவது, எனக்கு லலாபமலாக முடிந்தது எனறு
ஆறுதல் கூறினலான
பினனர், அந்தரத்திலிருந்து வந்த வதய்வ
விமலானத்தில் அவ்கவடதன தூலஉடலுடகன
ஏற்றிப் பரமபதத்துக்கு அனுப்பினலான.

30. கண்ணதன கலாட்டிக் வகலாடுத்த மணிகள
தீரலாத விதளயலாட்டுப் பிளதள எனப் வபயர்
வபற்றவன கண்ணன. நவநீதகசேரன,
வவண்வணய்த்திருடன எனற பட்டப்
வபயர்களும் உண்டு.
ஆயர் வீடுகளில் வவண்வணதய உறியில் தலான
தவப்பலார்கள. வீடுகள எனபது சிறு குடிதசேகள
தலாம். கதவு வவறும் படல் தலான. ஆயரில்
ஆண்கள கலாலிகதள கமய்க்கச் வசேனறு விடுவர்.
ஆய்ப்வபண்கள, பலால், கமலார் விற்கப்
கபலாய்விடுவர். வீட்டில் ஒருவரும்
இருக்கமலாட்டலார்கள.
இந்த கநரத்துக்கலாகக் கலாத்திருப்பலான கண்ணன.
படதலத் தளளி உளகள புகுந்து, உறியில் உளள

வவண்வணய் முழுவதும் திருடி
உண்டுவிடுவலான.
ஆய்ச்சியர் வந்து ககட்டலால், நலான ஒனறும்
அறிகயன எனறு வசேலால்லி விடுவலான.
வவண்வணய் திருடு கபலாகலாமல் இருக்க எனன
வசேய்யலலாம் எனறு ஆய்ச்சியர் கயலாசித்தனர்.
கண்னனதலான திருடுகினறலான எனபதும் வதரியும்
ஆயினும் தகயும் களவுமலாக அல்லவலா பிடிக்க
கவண்டும்
வீட்டிலுளள உறிகளில் மணிகதளக் கட்டி
தவக்க கவண்டும். கண்ணன திருடும்கபலாது,
மணி ஓதசே எழுப்பும், அந்த ஒலி ககட்டு ஓடிச்
வசேனறு கண்ணதனக் தகயும்
வவண்வணயுமலாகப் பிடிக்க கவண்டும் எனறு
சிந்தித்தனர்.

சிந்தித்ததத உடகன வசேயல்படுத்தினர்
ஒவ்வவலாரு வீட்டிலும் உறிகதலாறும்
வவண்கலமணி கட்டப்பட்டது. எப்கபலாதும்
கபலால், கண்ணன வவண்வணய் திருடுவதற்கலாக
ஒரு வீட்டுப் படதலத் திறந்து வகலாண்டு உளகள
நுதழந்தலான. உறியில் மணி கட்டியிருப்பதத
பலார்த்தலான
வவண்வணய் எடுத்தலால், மணிவயலாலித்துவிடும்.
உடகன மணி ஒலித்துவிடும். உடகன ஆய்ச்சியர்
வந்து பிடித்து வகலாளவர். மணி ஒலிக்கலாமலிருக்க
எனன வசேய்யலலாம் எனறு உபலாயம் கதடினலான.
மணிதயப் பலார்த்து. “மணிகய! மணிகய! நலான
வவண்வணய் எடுக்கும் வதர நீ ஒலிக்கலாமல்
இரு! உனக்கு மிகவும் நனறியுளளவனலாக
இருப்கபன” எனறு மணியிடம் கவண்டினலான.
மணியும் சேம்மதித்தது

கண்ணன உறியில் தகவிட்டு வவண்வணதயக்
தகயில் எடுத்துக் வகலாண்டலான. அதுவதர
வசேலானனவலாக்குப்படி மணி ஒலிக்கலாமல்
இருந்தது.
“இனியலாரும் நம்தமப் பலார்க்க இயலலாது
வவண்வணதய ஆர அமர உண்ணலலாம்” எனறு
மகிழ்ந்த கண்ணன, வவண்வணதய வலாயில்
தவத்தலான.
தவத்தது தலான தலாமதம். உடகன மணி கவகமலாக
ஒலிக்கத் வதலாடங்கியது.
கண்ணன மணிதயப் பலார்த்து, “ஏ மணிகய
வசேலானன வலாக்குத் தவறலலாமலா?
ஒலிக்கமலாட்கடன எனறு வசேலால்லிவிட்டு,
இப்கபலாது உரக்க ஒலிக்கினறலாகய ஆய்ச்சியர்
வந்துவிடுவலார்ககள இப்படி எனதனக் கலாட்டிக்
வகலாடுப்பது ஞலாயமலா?” எனறு ககட்டலான.

“கண்ணலா! நீ வவண்வணய் எடுக்கும்கபலாது
தலாகன ஒலிக்க கவண்டலாம் எனறலாய்! நலான
எடுக்கும் கபலாது ஒலிக்கவில்தலகய நீ
உண்ணும்கபலாது தலாகன ஒலித்கதன. இது எப்படி
வலாக்குத் தவறியதலாகும்?”
“அது மட்டுமல்ல. ஆலயங்களில் இதறவன
நிகவதனம்(உணவு) வகலாளளும்கபலாது, நலான
ஒலிப்பது வழக்கம் அல்லவலா? நலான
ஒலிக்கலலாகலாது எனறு இருந்தலாலும்
வநடுநலாளலாகத் வதலாடர்ந்து வரும் வழக்கம்
மலாறுமலா? மலாற்றத்தலான முடியுமலா? மலாற்றுவது
மரபு ஆகுமலா?” எனறு மணி விரிவுதர
நிகழத்தியது
அதற்குள ஆயச்சியர் மணிகயலாதசே ககட்டு
ஓடிவந்து, கண்ணதனப் பிடித்துக் கட்டி தலாய்

யகசேலாததயிடம் புகலார் வசேயய் அதழத்துச்
வசேனறனர்
இத்ததகய எத்ததனகயலா சுதவயலான கண்ணன
விதளயலாடதலப் பற்றிய வசேய்திகள
நலாட்டுப்புறக் கததகளலாக வழங்கி வருகினறன
வபரியலாழ்வலாரும், பலாரதியலாரும் பல கற்பதனகள
கலந்து கண்ணன திருவிதளயலாடல்களுக்கு
வமருகூட்டியுளளனர்.

31. வித்ததயலால் அழிந்த சீமலாலிகன
தீரலாத விதளயலாட்டுப் பிளதளயலாகிய
கண்ணனுதடய திருவருட் வசேயல்
ஒவ்வவலானறும் அற்புதமலானது அறிவுக்கு
எட்டலாதது ஆனலால், முடிவில் நல்கலலார்க்கு
நலமும் தீகயலார்க்குத் தீதமயும் பயப்பது
இங்குக் கலாணப்கபலாகும் வரலலாறும்
அத்ததகயகத இது கலாவியங்களில் இடம்
வபறலாத வரலலாறு ஆனலால் நலாட்டுப்புறக் கததயும்
அனறு வபருஞலானியலாகிய வபரியலாழ்வலார் தம்
கபரருட் சிந்ததனயில் உருவலான கற்பதன சிறு
விததயலாக உளள கற்பதனதயச் சிறு மரமலாக்கி
இனபக்கனி நுகர்கவலாம்! வலாருங்கள

ஆருயிர் நண்பன அட்டூழியம் வசேய்கினறலான.
அனபின கலாரணமலாக அவதன அடக்க
மறுக்கினறலான அச்சுதன ஆயர்கள, கண்ணனின
விகநலாதப் கபலாக்கினலால் கலங்குகினறனர் முடிவு
கண்ணனின நட்பும் களங்கமுறவில்தல
கண்ணனலாகலகய அவன நண்பனும்
அழிகினறலான அதிசேயமலாக அல்லவலா உளளது
அதிசேயம் ஆனலால் முடிவு அதுதலான
“சீமலா லிகன அவகனலாடு
கதலாழதம வகலாளளவும் வல்லலாய்!
ஆமலாறு அவதனநீ எண்ணிச்
சேக்கரத் தலால்ததல வகலாண்டலாய்!”

எனபகத வபரியலாழ்வலார் தூவியவிதத!
அவ்விததயில் மரபு வழுவலாமல் கற்பதனப்
புனல் பலாயந்து களிக்க கனிதரும் நலாடக மரமலாக
வளர்ந்துளளது.
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இடம்

யமுதனக் கதரயில் மரம் அடர்ந்த

பகுதி
கலாலம்

மலாதல

பலாத்திரங்கள சீமலாலிகன, சில கதலாழர்கள

ஒருவன: சீமலாலிக கவட்தடக்கலாகக் கலாட்டில்
வவகுதூரம் வந்துவிட்கடலாம். கதளப்பலாக
உளளது பசி வயிற்தறக் கிளளுகினறது அகதலா
அம் மலாமரத்தில் கனிகள பழுத்துத்
வதலாங்குகினறன அவற்தறப் பறித்துத்
தினனலலாம் வலா!

மற்வறலாருவன: ஆமலாம்! ஆமலாம்! எனக்கும்
பசிதலான வலாருங்கள கபலாகலலாம்
எல்கலலாரும் சேரி! சேரி! புறப்படுகவலாம்
(சேற்றுத்துரம் வசேல்கினறனர்)
ஒருவன: அகதலா பலார் அந்த மலாம்பழம் எவ்வளவு
உயரத்தில் வதலாங்குகினறது? அது தன
வபலானவண்ணம் கலாட்டி நம்தம கநலாக்கிப்
புனனதக புரிகினறது சீமலாலிக எனக்கு அந்தப்
பழம் பறித்துத் தர மலாட்டலாயலா?
சீமலாலிகன: இகதலா! உனதகயில் அதத
விழச்வசேய்கினகறன. (அம்பு எய்கினறலான அது
கனியில் படலாமல் ஒரு கலாதய வீழ்த்துகினறது)
ஒருவன: எனன சீமலாலிக! கனிதயக் ககட்டலால்,
கலாதய வீழ்த்துகினறலாகய! கதளப்பினலால் கண்
பஞ்சேதடந்து விட்டதலா?

இனவனலாருவன: குறி தவறலாமல் எய்துவிட,
இவன எனன அந்தக் கண்ணபிரலாகனலா?
யலாதனக்கும் அடி சேறுக்கும்!
சீமலாலிகன: (சினத்துடன) நிறுத்து கண்ணதனப்
புகழ்ந்து எனதன ஏளனம் வசேய்யலாகத!
யலாதனக்கு அடி எல்கலலாரும்: சேறுக்கலலாம்
சீமலாலிகன குறி தவறலாது (சேற்றுத் வதலாதலவில்
ஒரு மலான ஓடுவததக் கண்டு) அகதலா பலார் ஒரு
மலான! இகதலா என அம்பு! (அம்பு எய்கினறின
அதிலும் குறி தவறி விடுகினறது அம்பு
மலானகமல் படலாமல் மரத்தினகமல் படுகினறது.)
எல்கலலாரும்: பரிகலாசேமலாகக் தகதட்டுகினறனர்.
ஒருவன: சேபலாஷ! சீமலாலிக! உனகுறி எனறுகம
தவறலாது. மலாதனக் குறி தவத்தலால் மரத்ததத்
தலாக்கும்.

இனவனலாருவன: குறி தவறலாமல் எய்வதற்கு
இவன எனன அந்தக் கண்ணகனலா?
சீமலாலிகன:மீண்டும் மீண்டும் கண்ணன
வபயதரக் கூறி என ஆத்திரத்ததத் தூண்ட
கவண்டலாம் கண்ணன மட்டும் குறி தவறவிட
மலாட்டலாகனலா? பலாருங்கள! அந்தக்
கண்ணனிடகம வசேனறு அவன அறிந்த வித்தத
அதனத்தும் கற்று, அந்தக் கண்ணதனகய
வவனறு கலாட்டுகினகறன. இது சேத்தியம் இந்தச்
சேபதம் நிதறகவறலாமல் நலான திரும்பமலாட்கடன
இகதலா! இப்கபலாகத வசேல்கினகறன.
(யமுதனதய கநலாக்கி ஒடுகினறலான)
எல்கலலாரும்: சீமலாலிக! இது எனன விபரீதச்
வசேயல்! யமுதனநதி கதர புரண்கடலாடுகினறது
அதில் இறங்கலாகத! இறங்கலாகத! (சீமலாலிகன
ஆற்றில் குதித்து விடுகினறலான) ஐகயலா

விதளயலாட்டு விபரீதமலாகி விட்டகத!
வவளளத்ததயும் வபலாருட்படுத்தலாமல் ஆற்றில்
குதித்துவிட்டலாகன!

[திதர]
கலாட்சி 2

இடம் :

யமுதனயின மறுகதர

கலாலம்:

மலாதல

பலாத்திரங்கள : கண்ணன. ஆயர் சிறுவர்சிலர்.
சீமலாலிகன.

ஒரு சிறுவன: கண்ணலா! வவகுகநரம் ஆகிவிட்து.
வலாருங்கள மலாடுகதள மடக்கிக் வகலாண்டு
வீட்டுக்குப் கபலாகவலாம்.
மற்வறலாருவன: : ஐகயலா! என மலாடுகள
வவகுதூரம் கபலாய்விட்டனகவ! நலான கபலாய்

அவற்தற ஒனறு கசேர்த்து வருவதற்குள
இருட்டிப்கபலாகுகம!
கவவறலாருவன: கண்ணலா! என மலாடுகள கூடத்
வதலாதலவில் தலான கமய்கினறன. விதளயலாடிக்
வகலாண்கட மலாடுகதளக் கவனிக்கலாமல்
விட்டுவிட்கடலாகம! ஆதகயலால், கண்ணலா நீதலான
அவற்தற ஒனறு கசேர்க்க கவண்டும்!
மற்வறலாருவன: ஆமலாம்! கண்ணலா! கநரம்
கழித்துச் வசேனறலால் என தந்தத சினம்
வகலாளவலார். ஆதகயலால், மலாடுகதள விதரவில்
ஒனறு கசேர்த்துக் வகலாடு.
கண்ணன: கதலாழர்ககள! பயப்பட கவண்டலா.
இகதலா! உங்கள மலாடுகள வந்துவிடும்.
(குழலூதுகினறலான) (மலாடுகள எல்லலாம்
குழகலலாதசே ககட்டுக் குதித்கதலாடி வருகினறன.
இதடச்சிறுவர் மகிழ்கினறனர்.

ஒருவன: கண்ணலா! மலாடுகள வந்துவிட்டன.
புறப்படுகவலாமலா!
இனவனலாருவன: சேரி சேரி! வலாருங்கள
கபலாகவலாம். கண்ணன: (யமுதனதயச்
சுட்டிக்கலாட்டி) அங்கக பலாருங்கள. யமுதனயின
வபருக்தகயும் வபலாருட்படுத்தலாமல், யலாகரலா
ஒருவன அக்கதரயிலிருந்து நீந்தி வருகினறலான.
சேற்றுப் வபலாறுங்கள. யலார் எனறு வதரிந்து
வகலாளகவலாம். (நீந்திக் கதரகயறிய சீமலாலிகன,
ஈரத்துணியுடன மூச்சு வலாங்கக் கண்ணன எதிகர
வருகினறலான)
கண்ணன: நண்பலா! நீ யலார் ஏன இந்த
வவளளத்தில் உயிதரயும் மதியலாது. நீந்தி
வந்தலாய்! நல்லகலாலம் எப்படிகயலா உயிர் தப்பி
வந்து கசேர்ந்தலாய்! இகதலா இந்த கமல் துண்தட
உடுத்துக் வகலாண்டு உன ஈர உதடகதள மலாற்று.

சீமலாலிகன: கண்ணலா! உன வபலானனடிகளில்
பற்றுதவப்கபலார் பிறவிக் கடதலகய கடந்து
விடுகினறனகர !ககவலம் ஓர் யமுதனதயத்
தலாண்டியது அதிசேயமலா? உன திருவருள
கிட்டுமலாயின, இந்த யமுதன மட்டுமலா ஏழு
கடல்கதளயும் அல்லகவலா தலாண்டுகவன.
(துணிகள மலாற்றிக் வகலாளகினறலான)
கண்ணன: நண்பலா! உன அனபு எனதனப்
பரவசேப் படுத்துகினறது. யமுதன நதி கடந்து
வந்து எனதன அனபு நதியில் மூழ்கடிக்கினறலாய்!
எனனலால் உனக்கு ஏகதனும் ஆக
கவண்டுமலானலால் கூறு வசேய்கினகறன.
சீமலாலிகன: கண்ணலா! உனனிடம் ஏகதனும்
வபற்றுச் வசேல்வதற்கலாக நலான இங்கு வரவில்தல.
உன திருவடிகளில் வதலாண்டு வசேய்து

புனிதனலாகும் அவலாவினலாகலகய இங்கு
வந்கதன.
கண்ணன: அனபலா உன விருப்பம் எதுவலாயினும்
நிதறகவறும்! நீ இனறுமுதல் உன உயிர் நண்பன
உன நலகம எனநலம் வலா நம் வீட்டுக்குப்
கபலாகவலாம்
சீமலாலிகன: என பலாக்கியகம பலாக்கியம் பிறவிப்
வபரும்பயன இனகற கிட்டியது (கபலாகினறனர்)
சீமலாலிகன: (தனக்குள) கண்ணதன எளிதில்
வசேம் வசேயது விட்கடன. இனிக் கலாரியம்
தககூடத் ததட இல்தல

கலாட்சி-3

இடம்

ஊர்ப் வபலாது மனறம்

கலாலம்

பகல்

பலாத்திரங்கள ஆயர் வபருமக்கள

ததலவர்: நலாம் இங்கு ஏன கூடியுளகளலாம்
எனபததன நீங்கள அறிவீர்கள சீமலாலிகன,
கண்ணனுடன நட்புப்பூண்டு, நம் ஆயர்பலாடிக்கு
வந்தது முதல் அவன வசேய்யும்
அட்டூழியங்களுக்கு அளகவ இல்தல. அவதன
அடக்குவதற்கு-வழி கலாண கவண்டும் அததப்
பற்றி ஆகலலாசேதன வசேய்யகவ இங்குக்
கூடியுளகளலாம்.

ஒருவர்: ஐயனமீர்! என மகள தண்ணீர் எடுக்கப்
கபலாகும் கபலாது, வழிமறித்து அடலாத
வசேலாற்கதளக் வகலாட்டியிருக்கினறலான.
மற்வறலாருவர்: அவன வந்தது முதல், நம்
மலாடுகளில் பல நலாகடலாறும் கலாணலாமல்
கபலாகினறன அவன தலான அதற்குக் கலாரணம்
எனறு கருதுகினகறன
இனவனலாருவர்:நலாம் கவதலக்குச் வசேனற பிறகு,
நம் வீடுகளில் பல வபலாருளகள கலாணலாமல்
கபலாய் விடுகினறன. இந்நலாள வதர கலாரணம்
வதரியலாமல் இருந்கதலாம். இப்கபலாது தலான
புரிகினறது சீமலாலிகன திருவிதளயலாடல்
எனறு கவவறலாருவர்: யலாருக்கும் அஞ்சேலாத நம்
வலாலிபர்கதள அவன அச்சுறுத்தி அடக்கி
ஆளகினறலான. அவன ஆதணப்படிகய
எல்கலலாரும் நடக்க கவணடும் எனறு

வற்புறுத்துகினறலான. அவனுக்கு அடங்கி
நடக்கலாதவதர அடித்துத் துனபுறுத்துகினறலான
மற்வறலாருவர்: அவதன யலாரலாலும் அடக்க
முடியவில்தல கண்ணனிடம்
நண்பதனப்கபலால் நடித்து, அதனத்து
வித்ததகதளயும் நனகு கற்றுக்
வகலாண்டுவிட்டலான அதனலால் கருவம் ததலக்கு
ஏறிவிட்டது. இவதன இப்படிகய
விட்டுவிட்டலால், ஆயர்களலாகிய நமக்கு
அதமதிகய இல்லலாமல் கபலாகும்.
இனவனலாருவர்: ததலவர் அவர்ககள! இதற்கு
இப்கபலாகத ஒரு முடிவு கட்டியலாக கவண்டும்
ததலவர்: உங்கள குதறகதளவயல்லலாம்
நலானும் நனகு அறிகவன நலாமலாக அவதன
ஒனறும் வசேய்ய இயலலாது. நலாகம ஏதலாவது வசேய்ய
முயனறலாலும், கண்ணனது வவறுப்புக்கு ஆளலாக

கநரும். ஆதகயலால், நலாம் அதனவரும் அரசேர்
நந்தககலாபரிடம் வசேனறு முதறயிடுகவலாம் அவர்
கண்ணனிடம் வசேலால்லிச் சீமலாலிகதன அடக்க
ஏற்பலாடு வசேய்வலார் இப்கபலாகத புறப்படுங்கள
(எல்கலலாரும் நந்தககலாபன அரண்மதன
கநலாக்கிப் புறப்படுகினறனர்)
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இடம்

நந்தககலாபன ஒலக்கம்

கலாலம்

மலாதல

பலாத்திரங்கள நந்தககலாபன, அதமச்சேர், ஆயர்,
கண்ணன, நலாரதர்

கலாவலர்: வலாழ்க மனனர்! வளர்க அவர்
வகலாற்றம்!
நந்தன: கலாவல்! எனன வசேய்தி!
கலாவலன: அரகசே! ஆயர் வபருமக்கள தங்கள
குதறகதளத் வதரிவிக்க வந்துளளனர்.
நந்தன: உளகள வரச்வசேலால்! (கலாவலன
அவர்கதள அதழத்துவருகினறலான)

ஆயர்வபருமக்கள: அரகசே வணக்கம்.
நந்தன: வலாருங்கள வபரிகயலாகர! நம் ஆட்சியில்
உமக்கு ஏற்பட்ட குதற யலாது?
ஆ.வபருமக்கள: : அரகசே! நம் இளவரசேர்
கண்ணபிரலானின உயிர்த்கதலாழனலாம், சீமலாலிகன,
இளவரசேர் தரும் சேலுதககளலால் கருவம்
வகலாண்டு, ஆயர்பலாடியில் வசேய்துவரும்
அட்டூழியங்கள வகலாஞ்சேமனறு.
இனவனலாருவர்: ஆம் அரகசே! கநற்று என
வீட்டுக்கததவத் திறந்து வலாள கலாட்டி அச்சுறுத்தி,
வீட்டிலிருந்த நதக, பணம்
முதலியவற்தறவயல்லலாம் அளளிக் வகலாண்டு
கபலாய்விட்டலான.

மற்வறலாருவர்: ஆமலாம் அரகசே! என மகள
யமுதனக்கு நீர் வகலாணரச் வசேல்லுதகயில் வழி
மறித்து நதககதள அபகரித்துக் வகலாண்டலான.
இனவனலாருவர்: அரகசே! வதருவில்
வசேல்லும்கபலாது, எனமகதன வலுச்சேண்தடக்கு
இழுத்து, மண்தடதயப் பிளந்துவிட்டலான.
அதமச்சேர்: அரகசே இததப்கபலாலப்
பலமுதறயீடுகள எனனிடமும் வந்துளளன.
இளவரசேரின நண்பன எனனும் மமததயலால்
ஏகதகதலா வசேய்து திரிகினறலான. அவதனக்
கண்டித்துத் தண்டிக்கலாவிட்டலால், நம்
ஆயர்பலாடிக்கக அபலாயந்தலான. (கண்ணன
வருதக. தந்தததய வணங்குகினறலான).
நந்தன: கண்ணலா! நீ இனனும் விதளயலாட்டுப்
பிளதள அல்ல. இந்நலாட்டு இளவரசேன எதிர்கலால
அரசேன. ஓர் அரசேனுக்குளள வபலாறுப்பும்

தகுதியும் உனக்கு கவண்டும். தக்கலாகரலாடு பழக
கவண்டும். சீமலாலிகன கபலானற தீகயலார் நட்புக்
கூடலாது. எங்ககலா கிடந்த சீமலாலிககனலாடு நட்பலாடி
அவனுக்கு நீ கற்ற வித்ததகள அதனத்தும்
கற்பித்துளளலாய் அவன வசேய்யும் அடலாத
வசேயல்கள அளவுக்கு மீறிவிட்டன.
ஆயர்பலாடிகய இனறு அவதனக் கண்டு
அலறுகினறது. இதவ அதனத்தும் அறிந்தும் நீ
அவதனக் கண்டிக்கலாமல் உளளலாகய! இது
தகுமலா!
அதமச்சேர்: ஆம் இளவரகசே! தலாங்கள அவதனத்
தடுத்துத் திருத்தலாவிட்டலால், ஆயர்பலாடிகய
அழிந்து கபலாகும். பலவித வித்ததகளும் அவன
பயினறுளளதலால், யலாருக்கும் அஞ்சுவதில்தல.
அரசேகலாவலர் அவதனக் கண்டு அஞ்சுகினறனர்.
நமது ஆதணயினலால் அவதன அடக்க
இயலவில்தல. அவதன அடக்கும் வலிதம,

இளவரசேரலாகிய தங்களுக்கக உண்டு. (நலாரதர்,
“நலாரலாயண நலாரலாயண” எனறு பலாடிக் வகலாண்கட
வருகினறலார்).
நந்தன: யலாரது? நலாரதப் பிரமமலா? வருக! வருக!
நல்ல கநரத்தில் வந்தீர்கள. அந்த அரியதனயில்
அமர்க! நலாரதர்: இங்கு நடந்தததனத்தும்
வதரிந்து வகலாண்கடன. அதமச்சேர்
வசேலானனதுகபலால் சீமலாலிகதன அடக்க கண்ண
வபருமலானலால் தலான முடியும்.
கண்ணன: நலாரதகர! மனனிக்க கவண்டும்.
சீமலாலிகன என உயிர் நண்பன. நண்பதனக்
கண்டிக்ககவலா தண்டிக்ககவலா எனனலால்
இயலலாது. கதலாழனுக்குத் துகரலாகம்
வசேய்யமலாட்கடன. அவதன அடக்க கவறு வழி
கதடிக் வகலாளளட்டும்!

நலாரதர்: கண்ணலா! கடதமதயப் புறக்கணிப்பது
வபருதமயனறு. அடலாது வசேய்பவன யலாரலாய்
இருந்தலால் எனன? உயிர்நண்பன ஆனலாலும்
அடக்கித்தலான தீரகவண்டும். கண்டித்துத் தலான
தீர கவண்டும். இது அரசேகுமலாரனலாகிய உன
கடதம.
கண்ணன:: நலாரதகர! எது கநரினும் சேரி எனனலால்
இக்கலாரியம் மட்டும் முடியலாது. எனதன விட்டு
விடுங்கள.
நலாரதர்" கண்ணலா! இப்கபலாது அப்படித்தலான
கூறுவலாய் பலார்! நீகய சீமலாலிகதனக் வகலால்லப்
கபலாகினறலாய்! உன தகயலாகலகய அவன
அழியப்கபலாகினறலான. நலாரதன வசேலானனது
நடந்கத தீரும்?
கண்ணன: நலாரதகர! இந்த இடத்தில் உம்
வலாக்குப் பலிக்கலாது. ஏமலாந்து கபலாவீர்!

நலாரதர்: ஏமலாந்து கபலாவது யலார்? நலாகடலாடி
நலாரதனலா? ஆயர்பலாடி அச்சுதனலா? வபலாறுத்துப்
பலார்க்கலலாம். நலாரலாயண' நலாரலாயண' (நலாரதர்
கபலாகினறலார்)

(திதர)
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இடம்

:

ஒரு கசேலாதல

கலாலம்

:

மலாதல

பலாத்திரங்கள : நலாரதர், சீமலாலிகன
(சீமலாலிகன ஒரு கமதடயில் அமர்ந்துளளலான.
நலாரதர் வருகினறலார்)

சீமலாலிகன: (அலட்சியமலாய்) யலாரது? நலாகடலாடி
நலாரதரலா?
நலாரதர்: சீமலாலிகலா! நலமலா!

சீமலாலிகன: நலத்திற்கு எனன குதற?
கண்ணதன நண்பனலாகப் வபற்ற பின,
கவதலயும் உண்கடலா?
நலாரதர்: சீமலாலிகலா! கண்ணன ஒரு கபடக்கலாரன
அவதன முற்றிலும் நம்பிவிடலாகத!
சீமலாலிகன: நலாரதகர! நலாதவ அடக்கிப்
கபசுங்கள. சீமலாலிகன எதிரில், கண்ணதனப்
பழித்துப் கபசேலலாகலாது.
நலாரதர்: உண்தம கசேக்கத்தலான வசேய்யும்
நீயலாககவ வதரிந்து வகலாளவலாய்! (சேற்றுப்
வபலாறுத்து) சேரி, சீமலாலிகலா! கண்ணன உனக்கு
எல்லலா வித்ததகளும் கற்றுத் தந்து விட்டலானலா?
சீமலாலிகன: நூற்றுக்கு நூறு கற்றுக்வகலாண்டு
விட்கடன.

நலாலாதர்: சீமலாலிகலா! நீ ஏமலாந்து கபலானலாய்?
முற்றும் கற்றுத் தந்துவிட்டதலாக உனதன நம்ப
தவத்துளளலான. இது ஒனகற கபலாதலாதலா அவன
கபட நலாடகக்கலாரன எனபதற்கு?
சீமலாலிகன: நலாரதகர! நீங்கள வசேலால்வது ஒனறும்
புரியவில்தலகய! என மனம் அறியக் கண்ணன
ஒனறும் மதறக்கவில்தல. மதறக்கவும்
மலாட்டலான. நலாரதர்: எல்லலாம் கற்றுக்
வகலாண்டதலாகச் வசேலால்கினறலாகய! சேக்கரப்
பிரகயலாகம் வசேய்ய அறிந்து வகலாண்டலாயலா!
சீமலாலிகன: (சேற்றுப் வபலாறுத்து) நலாரதகர! தக்க
சேமயத்தில் ஞலாபகப்படுத்தினிர் கண்ணன இந்தச்
சீமலாலிகதன ஏமலாற்றத்தலான வசேய்துளளலான.
இகதலா! இப்கபலாகத வசேனறு அவதனக்
ககட்கினகறன.

நலாரதர்: சீமலாலிகலா! பதறலாகத! கவண்டுவமனகற
மதறத்த வித்தததய அவன உனக்கு ஒரு
கபலாதும் கற்றுத் தரமலாட்டலான. வீணலாதசேதய
விடு!
சீமலாலிகன: நலாரதகர! நலான சேக்கரப் பிரகயலாக
வித்தததயக் கற்றுக் வகலாளகினகறனலா
இல்தலயலா பலாரும் சீமலாலிகனிடம், கண்ணன
தப்ப முடியலாது.
நலாரதர்: கண்டிப்பலாக நீ கற்க முடியலாது. கற்றுக்
வகலாளள முயனறலால் உனக்கு ஆபத்து கநரலலாம்.
நலாரதன வசேலானனது நடந்கத தீரும். கபலாய்
வருகினகறன. நலாரலாயண! நலாரலாயண! நலாரதர்
கபலாகினறலார்)
நலாரதர்: (தனக்குள) ஒவ்வவலாரு நலாளும் ஒரு
கலகம் ஏற்படுத்த கவண்டும் எனற நியதிப்படி
கநற்றும் இனறும் இரண்டு கலகங்கள

ஏற்படுத்தி விட்கடன. சீமலாலிகனுக்கு நலான
வகலாடுத்த மருந்து, நனறலாக கவதல வசேய்யத்
வதலாடங்கி விட்டது.

[திதர]
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இடம் :

கண்ணன திருமலாளிதக

கலாலம் :

மலாதல

பலாத்திரங்கள : சீமலாலிகன, கண்ணன, நலாரதர்

(கண்ணன அரியதணயில் உளளலான. சீமலாலிகன
வருகினறலான. அவன முகத்தில் கவதலயும்
வவறுப்பும்
கலாணப்படுகினறன) கண்ணன:சீமலாலிகலா வருக!
வருக! (சீமலாலிகன கபசேலாமல் இருக்கினறலான)
கண்ணன: எனன சீமலாலிகலா! எனன கநர்ந்தது.
ஏன இவ்வளவு கசேலார்வு. வமளனம் ஏன? என

நண்பனுக்கு யலாகரனும் இதடயூறு
வசேய்துவிட்டனரலா?
சீமலாலிகன: கண்ணலா! வலாய்ச்வசேலால் கபசி
வஞ்சிக்க கவண்டலா. உற்ற நண்பனிடம்
உண்தமதய மதறத்த உனதனத் தவிர,
உலகத்தில் எனக்கு இதடயூறு வசேய்ய யலாரலால்
இயலும்.
கண்ணன: சீமலாலிகலா! இஃவதனன விபரீதப்
கபச்சு! உண்தமதய நலான மதறத்கதனலா?
உனனிடமலா! சிறிது விளக்கமலாகத் தலான
வசேலால்கலன!
சீமலாலிகன: ஒனறும் வதரியலாதவன கபலால
உதரயலாடலாகத! முற்றும் கற்றுத் தந்து
விட்டதலாகச் சேற்றும் கூசேலாது சேலாற்றினலாகய! அந்தச்
சேக்கரப் பிரகயலாக வித்தததய ஏன மதறத்து
தவத்தலாய்!

கண்ணன: அப்பலாடலா! இவ்வளவு தலானலா
எனனகவலா ஏகதலா எனறு பயந்து கபலாகனன.
சேக்கரப் பிரகயலாகம் கற்பது கடினம். இவ்வுலகில்
எனதனத் தவிர கவறு யலாரும் அததன அறியலார்.
அறியவும் முடியலாது.
சீமலாலிகன: எனனலால் முடியும். இப்கபலாகத
கற்றுத் தரல் கவண்டும். உண்தமயலான
நண்பனலாக இருந்தலால் மறுக்கலாகத! உன கமல்
ஆனண!
கண்ணன: சீமலாலிகலா! பதறலாகத! அந்த வித்தத
கற்பது ஆபத்தலானது. உயிர்க்கக ககடு பயப்பது.
ஆதலலால், கவண்டலாம். உன நனதம கருதிகய
வசேலால்கினகறன. பிடிவலாதம் வசேய்யலாகத!
சீமலாலிகன: முடியலாது. நீ கற்றுத் தரத்தலான
கவண்டும். உனக்குளள திறதம எனக்கும்
உண்டு. கற்றுத் தரலாமலிருப்பதற்கலாகக் கபட

வலார்த்தத கழறலாகத! இதுவதர ஏமலாற்றியது
கபலால, இனனும் ஏமலாற்ற இயலலாது. இப்கபலாகத
பயிற்சி வதலாடங்கட்டும்!
கண்ணன: சீமலாலிக! பிடிவலாதம் வசேய்கினறலாய்!
வஞ்சேகத்தலால் நலான மறுக்கவில்தல. அபலாயம்
வருகம எனறு அஞ்சுகினகறன ஆயினும் நீ
பிடிவலாதம் பிடிக்கினறலாய் சேரி! ஆகிறபடி
ஆகட்டும். கற்றுத் தருகினகறன.
(கற்பிக்கத் வதலாடங்கல்)
சீமலாலிகலா, நிமிர்ந்து நில்! ஏறுகபலால் பலார்தவதய
என கமல் தவ சேரி வலது தகதய மடித்து கமல்
நிறுத்து சுட்டுவிரல் தவிர, மற்ற விரல்கள மடக்கு
மடக்கிவிட்டலாயலா? சுட்டுவிரதல வலானம்
கநலாக்கி நீட்டு இப்கபலாது தலான ஆபத்தலான
கட்டம், அஞ்சேலாகத இந்தச் சேக்கரத்ததச் சுட்டு

விரலின துனியில் சேலாயலாமல் நிறுத்து! நிறுத்தி
விட்டலாயலா?
எங்கக இகலசேலாகச் சேக்கரத்ததச் சுழற்று சேக்கரம்
சுழல்கினறதலா? சுட்டுவிரல் கழுத்கதலாரம்
வலாரலாமல் எட்டிகய இருக்கட்டும் சுட்டுவிரல்
கழுத்கதலாரம் வந்துவிட்டலால், சேக்கரம் கழுத்தத
அறுத்துவிடும்! எச்சேரிக்தகயலாயிரு சேக்கரம்
கவகமலாகி வருகினறது சுட்டுவிரல் கழுத்கதலாரம்
வரும்கபலால் கதலானறுகினறது. எச்சேரிக்தக!
சீமலாலிகன: கண்ணலா சேக்கரத்கதலாடு கசேர்ந்து என
ததலயும், சுழல்கினறகத! மயக்கமலாக
வருகினறகத ஐகயலா! நிற்க இயலவில்தலகய!
கண்ணன: சேற்றுப்வபலாறு சேக்கரம் சுழலலாமல்
நிறுத்தக் கற்றுத் தருகினகறன. .....ஐதயகயலா
சீமலாலிகலா எத்ததன முதற எச்சேரிக்தக வசேய்தும்,
சுட்டு விரல் கழுத்கதலாரம் வந்துவிட்டகத!

ஐகயலா! கழுத்து.... (சீமலாலிகன கழுத்ததச் சேக்கரம்
அறுத்து விடுகினறது. ததலகவறு தலான
கவறலாகக் கீகழ விழுகினறலான. நலாரலாயண!
நலாரலாயண! எனற ஒலி எழுகினறது. நலாரதர்
கதலானறுகினறலார்)
நலாரதர்: கண்ணலா எனன சேக்கரப்பயிற்சி துக்கப்
பயிற்சியலாகி விட்டதலா!
கண்ணன: கதலாழதனப் பிரிந்து துயர் உறும்
கபலாது, ஏளனம் வசேய்யவலா வந்தீர்! நலாரதகர!
நண்பதன இக்ககலாலத்தில் கண்டு புண்படும்
கவதளயிகல ஏளனம் வசேய்யவலா வந்தீர்?
நலாரதகர! ஐயககலா! வபலாறுக்க இயலவில்தலகய!
(கண்களில் நீர் அரும்ப, குரல் தழுதழுக்க)
சீமலாலிகலா முரட்டுப் பிடிவலாதத்தலால் வலாழ்தவ
முடித்துக் வகலாண்டலாகய! கவண்டலாம் எனறு
எவ்வளகவலா தடுத்தும் விதி வலியலால் இந்த

விபரீதத்துக்கு ஆளலானலாகய! ஐகயலா! நண்பலா இனி
எனறு கலாண்கபன!

நலாரதர்:' கண்ணலா! நடக்க கவண்டியது தலான
நடந்துளளது. எதிர்பலார்த்தபடி எல்லலாம்
முடிந்தது. ஆயர்பலாடியின அல்லல் அகனறது.
நலாரதன வசேலானனது நடந்கத தீரும். கதலாழதமத்
துகரலாகம் உனதனச் கசேரலாமல், சீமலாலிகன தன
முடிதவத் தலாகன கதடிக் வகலாண்டலான. இவன
முடிவு கண்டு இனபுறுகவலார் பலர்.
துனபுறுகவலான நீ ஒருவன மட்டுகம!
இஃது எனன விந்தத! மலானிடனலாய் அவதரித்தும்
மலானிடரினினறும் மலாறுபட்டு நடக்கலலாமலா?
அறம் ததல நிறுத்தவந்த தனி முதலலான உன
வசேயல்கள வபருவியப்பலாக அனகறலா உளளது.
வலாழ்க நின திருவிதளயலாடல் வலாழ்க நின

அருட்வபருங்கீர்த்தி நலாரலாயண! நலாரலாயண!
(நலாரதர் மதறகினறலார்)
ஒம்

32. மலர்களலால் வபண்கதள மதறத்த
கண்ணன
கண்ணன ஆயர்பலாடியில் வசேய்த
திருவிதளயலாடல்கதளப் பலரும் அறிவர். பல
கலாவியங்களிலும் அதவ இடம் வபற்றுளளன.
கலாவியங்களில் இடம் வபறலாமல், வசேவிவழிச்
வசேய்தியலாக ஒரு திருவிதளயலாடல் வநடுங்கலாலம்
வழங்கி வந்துளளது. அததன அகநலானூறு எனற
சேங்க நூல் மிகச் சுருக்கமலாகக் குறிப்பிடுகினறது.
“வடலாது வண்புனல் வதலாழுதந வலார்புனல்
அண்டர் மகளிர் தண்ததழ உடீஇயர்
மரம்வசேல மிதித்த மலால்” (அகம்:59)
எனபகத அகநலானூறு கூறும் வசேய்தி

“ஆயர் வபண்கள குளியலா நினறலார்களலாக, அவர்,
இட்டு தவத்த துகில் எல்லலாம் பினதன எடுத்துக்
வகலாண்டு கண்ணன குருந்தமரத்து ஏறினலாரலாக,
அவ்வளவில் நம்பி மூத்தபிரலான பலரலாமன
வந்தலாரலாக, அவர்க்கு ஒரு கலாலத்கத கூட
மதறவதற்கு மற்வறலாரு வழியினதமயின ஏறி
நினற குருந்த மரத்துக் வகலாம்தபத் தலாழ்த்துக்
வகலாடுத்தலார். அதற்குளகள அடங்கி, (ஆய்ச்சியர்)
மதறவலாரலாக, அவர் கபலாமளவும் தலாதனயலாக
உடுக்கத் தலாழ்த்தலார்”
எனபது இப்பகுதிக்கு உரிய புதழய உதர
கண்ணன ஆய்ச்சியர் துகிதல எடுத்துக்
குருந்தமரம் ஏறினலான. அப்கபலாது எதிர்பலாரலாமல்,
பலரலாமர் அவ்வழிகய வந்து விட்டலார். அதனலால்
கண்ணன, தன குறும்பு வவளிப்பட்டு
விடக்கூடலாகத எனறு அஞ்சினலான. துகிதல

மீண்டும் தந்து அணிந்து வகலாளளச் வசேய்ய கநரம்
இல்தல. ஆதலலால் தலான ஏறிய குருந்த மரத்தத
நீருடன தலாழும்படி கலாலலால் மிதித்து
வதளத்தலான. மரக்கிதளகள வதளத்து நீரலாடிய
வபண்கதள மதறத்துக் வகலாண்டது. பலரலாமன
வசேனறபிறகு, மரக்கிதளகதள நிமிர்த்துத்
துகிதலத் தந்தலான. எனபது இங்குக்
குறிக்கப்படும் வரலலாறு.
இந்த வரலலாறு சிந்தலாமணி நலாமகள இலம்பகம்
209 ஆவது பலாடலும் குறிப்பிடுகினறது.
இது தமிழ் நலாட்டில் மட்டும் வழங்கி வந்த
வசேய்தி.

33. கண்ணன ஆடிய கூத்துக்கள
கண்ணன கபரன. அநிருத்தன. பலானலாசுரன மகள
உதஷ. அவள அநிருத்ததனக் கலாதலித்தலாள.
அநிருத்தன தூங்குதகயில் அவதனத் தன
அந்தப்புரத்துக்குக் கடத்திச் வசேனறு விட்டலாள.
அவதன மீட்பதற்கலாகக் கண்ணன பலாணலாசுரனது
கசேலா நகருக்குச் வசேனறலான. அப்கபலாது அங்கு
அநிருத்தன உளள இடம் வதரிந்து வகலாளளும்
வபலாருட்டு, வீதியிகல குடக்கூத்தும்,
கபடிக்ககலாலக் கூத்தும் ஆடிக் வகலாண்டு
வசேனறலான எனபது தமிழ் நலாட்டில் வழங்கி வந்த
வசேவிவழிச் வசேய்தி.
அது மட்டுமனறு கஞ்சேதனக் வகலால்வதற்கலாக
அல்லியத் வதலாகுதிக் கூத்து என ஒருவதகக்

கூத்து ஆடினலான எனபதும். கஞ்சேன ஏவிய
சேலாணூரன, முட்டிகன எனற மல்லதரக்
வகலால்வதற்கலாக மல்லலாடல் எனற கூத்தும்
ஆடினலான எனபதும் தமிழ் நலாட்டில் மட்டும்
வழங்கிய வசேய்திகள. இவற்தறச் சிலப்பதிகலாரம்
மிகமிகச் சுருக்கமலாகக் குறிப்பிட்டுளளது.
சேங்க நூல்களில் வபலாதுவலாக, கண்ணன
வரலலாறுகள பல கூறப்பட்டுளளன. அதவ
வபரும்பலாலும் வடநலாட்டுக் கலாவியங்களில்
உளளனகவ.
கண்ணன சூரியதனத் தந்தலான என ஒரு வசேய்தி
குறிப்பிடப்படுகினறது. அவ்வரலலாறு
வடவமலாழிக் கலாவியங்களில் இல்தல.
தமிழ்நலாட்டில் வழங்கி வந்த வசேவிவழிச்
வசேய்திதலான கபலாலும்! ஆனலால் அச்வசேய்தி
விளக்கமலாகத் வதரிந்துவகலாளள இயலவில்தல.

34. தமிழ்ப்வபண் நப்பினதன
கண்ணன வடமதுதரயில் பிறந்தவன.
வடபகுதிக்கு உரிய வதய்வமலாகிய அவதனத்
தமிழர் தமக்குரிய வதய்வமலாககவ உரிதம
வகலாண்டலாடினர். கண்ணன வரலலாறுகள பல
வசேவிவழிச் வசேய்திகளலாக கிழங்கி வரலலாயின.
கண்ணனுக்குத் தமிழ் நலாட்கடலாடு நீங்கலாத
வதலாடர்பு ஏற்படுத்தி விட கவண்டும் எனற
ஆர்வத்தலால் கற்பித்துக் வகலாண்டதுதலான
நப்பினதன வரலலாறு.
வடநலாட்டுக் கலாவியங்களில் கண்ணன
கலாதலியலாக இடம் வபறுபவள இரலாதத
மட்டுகம! நப்பினதன எனற வபயகர
அங்குளளலார் அறியலார்.

கண்ணனுக்கு மதனவியர் எண்ணிலர். அவருள
உருக்குமணி, சேத்தியபலாதம, ஜலாம்பவதி,
கலாளிந்தி, மித்திரவிந்தத, சேத்திதய, பத்திதர,
லஷமதண எனற எண்மர் பட்டத்தரசிகள.
இவருள நப்பினதன கசேர்க்கப்படவில்தல.
ஆனலால் சேங்க கலாலத்துக்கு முனபிருந்கத,
நப்பினதன வரலலாறு தமிழ்நலாட்டில் வழங்கி
வருகினறது. நப்பினதன எனபது தனித்தமிழ்ப்
வபயர். அததன உபககசி எனறு வடவமலாழி கற்ற
தமிழ்ப்புலவர் நல்கூர் கவளவியலார் எனபவர்
குறிப்பிடுகினறலார்.
“உப்பக்கம் கநலாக்கி உபககசி கதலாள மணந்தலான.
உத்தர மலாமதுதரக்கு அச்சு எனப” எனபது
திருவளளுவமலாதலயில் உளள பலாடல். உபககசி
எனபது நப்பினதனப் பிரலாட்டியலார் எனறு
கநமிநலாத உதரயலாசிரியர் குறிப்பிடுகினறலார்.

இந்த நப்பினதனப் பிரலாட்டி யமுதன
யலாற்றங்கதரயில் தனதன வஞ்சித்த
கண்ணதனத் தன அழகில் ஈடுபடச்
வசேய்து மயக்கினலாள எனறு பழவமலாழி நலானூறு
எனற பதழய நூல் கூறுகினறது. அதனலால்
“சேலால்பிதனச் சேலால்பு அறுக்குமலாறு” எனற
பழவமலாழிகய கதலானறி வழங்கியதலாக
அறிகினகறலாம். இகத வரலலாறு சிலம்பிலும்
உளளது.
கண்ணன - நப்பினதன வரலலாறு. தமிழ் நலாட்டில்
நலாடகமலாக நடிக்கப்பட்டு வந்துளளது
எனபதற்குச் சிலம்பு சேலானறு தருகினறது.
“குலம் நிதனயல் நம்பி!
நிலமகட்குக் ககளவனும் நீளநிதர நப்பினதன
இலவலர் வலாய் இனனமிர்தம் எய்தினலான
அனகற”

எனபது சிந்தலாமணிப் பகுதி.
நிலமகட்குக் ககளவன - அரசேனலாகிய கண்ணன
நீளநிதர நப்பினதன வபருந்திரளலான
பசுக்கதளக்
வகலாண்ட ஆயர்குலத்து நப்பினதன.
இருவரும் மணம் வசேய்து வகலாண்டனர் எனபது.
கருத்து. இந்த நப்பினதன வரலலாறு ஆழ்வலார்கள
பலாடல்களில் பரக்க இடம்வபறுகினறது.
பூமிகதவி சீகதவி ஆகிய இருவருடன கசேர்ந்து
திருமலாலுக்கு மூனறலாவது கதவியலாக இடம்
வபறுகினறலாள.
தமிழ் நலாட்டில் மட்டும் வழங்கி வந்த
நப்பினதன வரலலாற்தற வநல்லிநகர் வரதரலாசே
ஐயங்கலார் தம் கலாவியத்தில் கசேர்த்துக்
வகலாண்டுளளலார். நப்பினதனப் படலம் என

அப்பகுதிக்குப் வபயரிட்டு, யகசேலாததயின
ததமயன கும்பகன மகள நப்பினதன எனறு
குறிப்பிட்டுளளலார். கண்ணன ஏழு எருதுகதள
அடக்கி நப்பினதனதய மணந்து
வகலாண்டலானலாம்.
நப்பினதன வரலலாறு கபலாலகவ வளளி
கதவியின வரலலாறும் தமிழ் நலாட்டுக்கக
உரியது. வதய்வயலாதன எனற வடநலாட்டுப்
வபண் ஒருத்திதய மணந்திருந்த முருகனுக்குத்
வதனனலாட்டுக் குறமகதன மனம் வசேய்வித்துத்
தமிழ்க் கடவுளலாக்கிய வரலலாறும் இத்ததகயகத!
வடவமலாழிக் கந்தபுரலாணத்தில் வளளி இடம்
வபறகவ இல்தல.

35. கதவகியின ஏக்கம்
ஒருத்தி மகனலாய்ப் பிறந்து ஒர் இரவில் ஒருத்தி
மகனலாய் ஒளிந்து வளர்ந்தவன கண்ணன.
வபற்றவள கதவகி. வளர்த்தவள யகசேலாதத.
கண்ணபிரலானுதடய குழந்தத
விதளயலாட்தடயும் குறும்புத் தளத்ததயும்
கண்டு களிக்கும் கபறு கதவகிக்குக்
கிட்டவில்தல. அந்தப் வபரும் கபறு வபற்றவள
யகசேலாதத.
“மருவும் நினதிரு வநற்றியில் கட்டி
அதசேதர மணிவலாயிதட முத்தம்
தருதலும் உனதன தலாதததயப் கபலாலும்
வடிவு கண்டுவகலாண்டு உளளம்உள குளிர

விரதலச் வசேஞ்சிறு வலாயிதடச் கசேர்த்து
வவகுளியலாய் நினறு உதரக்கும்அவ் வுதரயும்
திருவி கலனஒனறும் வபற்றிகலன எல்லலாம்
வதய்வ நங்தக யகசேலாததவபற்றலாகள!
முழுவதும் வவண்வணய் அதளந்து வதலாட்
டுண்ணும்
முகிழ் இளஞ்சிறு தலாமதரக் தகயும்
எழில்வகலாள தலாம்புவகலாண்டு அடிப்பதற்கு
எளகு
நிதலயும் வவண்தயிர் கதலாய்ந்தவசேவ் வலாயும்
அழுதகயும்அஞ்சி கநலாக்கும் அந் கநலாக்கும்
அணிவகலாள வசேஞ்சிறு வலாய்வநளிப் பதுவும்
வதலாழுதகயும் இதவ கண்ட யகசேலாதத
வதலால்தல இனபத்து இறுதிகண் டலாகள”
எனறு ஏங்கினலாள கதவகி கம்சேதனக் வகலானறு
மகலாபலாரதப் கபலார் முடித்த பினபு,

கண்ணவபருமலான துவலாரதகயில் வலாழ்ந்து
வந்தலான. உருக்குமணி, சேத்தியபலாமலா முதலிய
கதவியரும் வலாசுகதவன, கதவகி ஆகிய
வபற்கறலாரும் உடனிருந்தனர்.
ஒருநலாள கதவகியின முகத்தில் வலாட்டம் கண்ட
கண்ணன, “அம்மலா! உனக்கு எனன கவதல?
எதுவலாயிருந்தலாலும் தீர்த்து தவக்கினகறன”
எனறலான.
“மககன! நீ இளம் பருவத்தில் வசேய்த
விதளயலாட்டுக் குறும்புகதளக் கலாணும் கபறு
எனக்குக் கிட்டவில்தல. எல்லலாம்
வதய்வமங்தக யகசேலாதத வபற்றலாள. அவள
வபற்ற கபறு கிட்டலாதலா?” எனறு ஏங்குகினகறன.
எனறலாள கதவகி.

“தலாகய! உன ஏக்கத்தத இப்கபலாகத தீர்த்து
தவக்கினகறன” எனறு மழதலப் பருவ கவடம்
வகலாண்டலான கண்ணன.
கதவகி தயிர் கதடயும்கபலாது, “அம்மலா எனக்கு
வவண்வணய் தலா! இல்தலகயல், நலாகன
முழுவதும் எடுத்து உண்டுவிடுகவன! எனறலான
கண்ணன.
கதவகி இழந்தவசேல்வம் மீண்டும் வபற்றவள
கபலால் வபருமகிழ்வு வகலாண்டலாள.
“வகலாஞ்சேம் வபலாறு! வநய்யலாக்கித் தருகினகறன”
எனறலாள கதவகி
கண்ணன தயிர் கதடயும் கயிற்தறப் பறித்துக்
வகலாண்டு ஓடினலான. கதவகி துரத்தினலாள.
கண்ணன பயந்தவன கபலால் வீடு முழுவதும்
சுற்றிச் கற்றி ஓடினலான. முடிவில் மத்தத

எடுத்துத் தயிர்ப் பலாதனதய உதடத்து
விட்டலான. தயிர் எல்லலாம் சிதறியது.
கண்ணனின குறும்பு கண்ட கதவகி வதலால்தல
இனபத்து இறுதி கண்டலாள. கண்ணன மழதல
கவடம் மலாறி மீண்டும் முனதனய வடிவம்
வபற்றலான.
“இனனும் சிறிதுகநரம் அந்த மழதலக்
ககலாலத்திகலகய இருந்திருக்கலலாகலாதலா!” எனறு
கதவகி ஏங்கினலாள.
கண்ணன விசுவகர்மலாதவ வரவதழத்துத் தன
மழதல வடிவத்ததச் சிதலயலாக வடித்துத்
தரும்படி ஏவினலான.
விசுவகர்மலா, மத்தும் தகயுமலாக இருக்கும்
ககலாலத்தில் சிதல வடித்துத் தந்தலான. கதவகி

அந்தச் சிதலதயக் கண்டு கண்டு களிப்பின
எல்தலதயக் கண்டலாள.
இறுதிக் கலாலத்தில், துவலாரதகதயக் கடல்
வகலாண்டகபலாது, அச்சிதலதயத் ககலாபியலாகிய
திருமண்ணில் மதறத்துக் கடலில்
விட்டுவிட்டலாள.
நலாலலாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பினபு ஒரு மீனவன
கடலில் படகுப் பயணம் வசேய்தலான. அப்கபலாது
புயல் ஒனறு கதலானறிப் படதகக் கவிழ்த்தது.
அந்தப் படகு கவிழலாமல் மத்வலாச்சேலாரியலார் தம்
வதய்விக சேக்தியலால் கலாப்பலாற்றினலார்.
அந்த மீனவன தனதனக் கலாத்த மத்வருக்குக்
கலாணிக்தகயலாக அந்தக் ககலாபிக்கட்டிதயக்
வகலாடுத்தலான.

கலாணிக்தக வபற்ற மத்வர் அதத
உதடத்துப்பலார்த்தலார். மத்தும் தகயுமலாயிருந்த
கண்ணன கலாட்சியளித்தலான. அந்தக் கண்ணதன
அவர் உடுப்பியில் நிறுவி ஓர் ஆலயம்
எழுப்பினலார்.
அந்த ஆலயகம உடுப்பியில் இனறு உலககம
வழிபடும் ஆலயமலாக விளங்குகினறது.

36. பலாமலாவின பக்தி
கண்ணன துவலாரதகயில் ஆண்டு வகலாண்டிருந்த
கபலாது. சேத்தியபலாமலா ஒருநலாள, பலாரிஜலாத மலதர
விரும்பினலார்.
உடகன கண்ணன கதவகலலாகம் வசேனறு,
அம்மலதரக் வகலாணர்ந்து பலாமலாவிடம்
வகலாடுத்தலான.
இததக் ககளவிப்பட்ட உருக்குமணிக்குக்
கண்ணனகமல் ஊடல் பிறந்தது.
தலாகன கபரழகி எனபது உருக்குமணியின
எண்ணம். இவ்வளவு அழகியலாகிய எனக்குக்
கிதடக்கலாத மலதரப் வபறப் பலாமலாவுக்கு எனன
தகுதி உண்டு எனறு எண்ணினலாள

இகத சேமயம் கண்ணன கருடனிடம் உதரயலாடிக்
வகலாண்டிருந்தலான. அவனிடம், அனுமனுதடய
பக்திப் வபருக்தகயும் ஆற்றல் மிகுதிதயயும்
வசேயற்கரிய வசேய்து முடிக்கும் சீர்தமதயயும்,
கண்ணன கூறினலான.
தனதனவிடச் சிறந்தவன அனுமன எனறு
கூறியது கருடனுக்குப் வபலாறுக்கவில்தல.
ககவலம் ஒரு குரங்கு எனதனவிட கமலலானதலாக
இருக்க இயலுமலா? எனறு கருடன எண்ணினலான.
ஒகர சேமயத்தில் கதலானறிய உருக்குமணி, கருடன
ஆகிய இருவர் வபலாறலாதமதயயும் நீக்கி
விடகவண்டும் எனறு கண்ணன எண்ணினலான.
கருடதன அதழத்து நீ உடகன வசேனறு
“இரலாமனும் சீததயும் அதழக்கினறனர் எனறு
கூறி, அனுமதன அதழத்துவலா!” எனறு
ஏவினலான. கருடன புறப்பட்டு விட்டலான.

பினனர் உருக்குமணி, பலாமலா இருவதரயும்
அதழத்து, “இனனும் சேற்று கநரத்தில் அனுமன
வரப்கபலாகினறலான. நலாம் கண்ணனும்
உருக்குமணி, பலாமலாவலாகக் கலாட்சி தந்தலால்
அவன வணங்கமலாட்டலான. உடகன
திரும்பிவிடுவலான. நலான இரலாமனலாகக் கலாட்சி
தரப்கபலாகிகறன. உங்கள இருவரில் ஒருவர்
சீததயலாக உடகன மலாற கவண்டும்” எனறு
கட்டதளயிட்டலான.
கலாட்டில் வலாழ்ந்த சீததயலாக மலாறுவது அவ்வளவு
கடினமலா? எனறு அலட்சியமலாகக் கருதிய
உருக்குமணி பலவித ஒப்பதனகதளச் வசேய்து
வகலாளளத் வதலாடங்கினலாள. சீததயின எளிதமத்
கதலாற்றத்துக்குப் பதிலலாக, வசேல்வத் கதலாற்றகம
அவளுக்கு அதமந்தது.

“இந்தக் ககலாலத்தில் உனதனச் சீததயலாக
அனுமன ஒப்ப மலாட்டலான” எனறு அவதளப்
கபலாகச் வசேலால்லி விட்டலான கண்ணன.
பலாமலாதவ அதழத்து, “நீ சீததயலாக உடகன மலாறி
வலா” எனறலான. பலாமலா உடகன இருந்த
ஒப்பதனகதளயும் ஆதட அணிகதளயும்
அகற்றிவிட்டு, எளியகதலாற்றத்துடன கண்ணன
எதிரில் நினறலாள.
அந்கநரம் கருடன அனுமதன அதழத்து
வந்தலான. ரலாமதனயும் சீதததயயும் கண்ணலாரக்
கண்டு களி நடனமலாடினலான அனுமன. கண்ணன
கழலிதண வணங்கிக் களிக் கூத்தலாடி இரலாம நலாம
ஜபம் வசேய்து வகலாண்டிருந்தலான.
தலாகன கபரழகி எனற இறுமலாப்பு
உருக்குமணிக்கு நீங்கியிருக்ககவண்டும்.

ஆனலால் பலாமலாவினகமல் கமலும் வபலாறலாதம
அதிகரித்தது.
உருவத்தலால் பலாமலா எனதன வவனறுவிட்டலாள.
கண்ணனிடம் எனதனவிடச் சிறந்த கலாதல்
அவளுக்கு ஏது? எனறு மீண்டும் அவள மனம்
கறுவியது.
இதத உணர்ந்த கண்ணன உருக்குமணி, பலாமலா
இருவதரயும் அதழத்து. “உங்களில் என கமல்
மிக்க கலாதல் உதடயவர் யலார் எனறு
அறிவதற்கலாக ஒரு கதர்வு தவக்கப்
கபலாகினகறன. அதில் வவற்றி வபறுபவகர
சிறந்த அனபுதடயலார் ஆவர்” எனறலான. உடகன
உருக்குமணி “நம்தமவிடச் சிறந்த அனபு-கலாதல்பக்தி பலாமலாவுக்கு ஏது? நலாகம வவல்வது உறுதி”
எனறு எண்ணி இறுமலாந்து நினறலாள.

பலாமலா, கண்ணதனத் தியலானம் வசேய்துவகலாண்டு
கபசேலாமல் நினறலாள.
ஒரு தரலாசு வரவதழத்தலான கண்ணன. “இந்தத்
தரலாக நிரம்ப விதலயுயர்ந்த வபலாருள யலார்
தவக்கினறலாகளலா அவகள சிறந்தவள” எனறலான
கண்ணன.
உடகன உருக்குமணி, தளளிடமிருந்த நவமணி
பதித்த அணிகலன அதனத்தும் தரலாசில்
குவித்தலாள. தரலாசுத் தட்டுக் கீகழ இறங்ககவ
இல்தல. பினனர் பட்டுப்புடதவகள
விதலயுயர்ந்த பண்டங்கள உளளனவவல்லலாம்
தவத்தும் தரலாசுத் தட்டுக் குத்துக்கல்லலாக
அப்படிகய இருந்தது.
கமலும் வசேய்வதறியலாத உருக்குமனி தன
கதலால்விதய ஒப்புக் வகலாண்டு பின வலாங்கினலாள.

அடுத்தது பலாமலாவின முதற. பலாமலா ஏதுகம
வசேய்யவில்தல. விதலயுயர்ந்த
அணிகலனகதளத் கதடவில்தல. அருகக
வளர்ந்திருந்த ஒரு துளசி இதலதயப் பறித்து,
“கண்ணலா! கண்ணலா!” எனறு கூறியவலாகற தட்டில்
தவத்தலாள.
எனன அற்புதம். அவ்வளவு அணிகலனகளலாலும்
அதசேயலாத தட்டு, துளசிஇதல பட்டவுடன கீகழ
இறங்கி விட்டது.
அனபு எனபது உளளத்துக்கு உரியது. வவளியில்
கலாட்டுவதல்ல. எனற உண்தமதய இவ்வரலலாறு
நிரூபித்தது.
உருக்குமனியின வசேருக்குப் பறந்தது.
பலாமலாவிடம் வகலாண்ட வபலாறலாதம அனபலாக
மலாறியது.

கண்ணன கருடதன கநலாக்கி, அனுமதன அவன
இருந்த இடத்தில் விட்டுவிட்டு வலா! எனறு
ஆதணயிட்டலான. இதறவன ஏறிய கதலாளில்
இந்த ஏதழக் குரங்கு ஏறுவதலா எனறு
வபலாருமினன கருடன, ஆயினும் எனன
வசேய்வது? கண்ணன கட்டதளதய மீற
முடியுமலா?
நலான கபலாகும் கவகத்தில் இந்தக் குரங்கு கீகழ
விழுந்து - வநலாறுங்கிப் கபலாகுகம! எனறு
எண்ணியவலாகற அனுமதனத் தன கதலாளில்
ஏற்றிக் வகலாண்டு பறந்தலான கருடன. “கசே! கசே!
உன கவகம் இவ்வளவு தலானலா? இரலாமஇலக்குவர் இருவதரயும் தூக்கிக் வகலாண்டு நலான
தலாவிய கவகத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு கூட
உனனிடம் இல்தலகய! சேஞ்சீவி மதலதயப்
கபர்த்துக் வகலாண்டு அதர வநலாடிக்குள
வந்கதகன! எனறு கூறிக் வகலாண்கட அனுமன,

கருடதன கவகப் படுத்தினலான. கவகத்தலால்
கதளத்துப் கபலானலான கருடன. கதளத்துப்
கபலான கருடதன அனுமன, தன வலாலில் கட்டி
இழுத்துக் வகலாண்டு அதர வநலாடியில் தன
இருப்பிடத்தத அதடந்தலான.
அனுமனலால் கருவம் குதலந்த கருடன,
அனுமதன வணங்கி, வலாணர கவந்கத! நலான
கதலாற்கறன. என கருவத்ததக் குதலத்து என
உளளத்ததத் தூய்தமயலாக்கி விட்டிர்கள.
உங்களுக்குக் ககலாடி வணக்கம்" எனறு
கூறிவிட்டு மீண்டலான.

37. வீமனும் விரதமும்
இரலாமலாயணம், மகலாபலாரதம் இரண்டும்
இதிகலாசேங்கள. இதவ மக்களிடம் பரவி
வழங்குவததப் கபலால், கவறு எந்தக் கலாவியமும்
வழங்கப்படவில்தல
வலால்மீகியும், வியலாசேரும் கூறலாத பல
இதிகலாசேக்கததகள, வசேவி வழிச் வசேய்திகளலாக நலாகடலாடிக் கததகளலாக வழங்கி வருகினறன.
அவற்றுள ஓர் அறிய வசேய்திதய இங்க
கலாண்கபலாம்
பஞ்சேபலாண்டவர் ஐவருள ஒருவனலாகிய, வீமன
ஆயிரம் யலாதனகளின பலம் ஒருங்கக
வபற்றவன. பிறக்கும் கபலாகத
வபரும்பலத்துடன விளங்கினலான. ஒரு நலாள

தலாயலான குந்திகதவி, தகப்பிளதளயலான வீமதன
ஒரு பலாதறயில் நழுவவிட்டுவிட்டலாள. “ஐகயலா!
குழந்ததயின உடல் வநலாறுங்கிப்
கபலாயிருக்குகம!” எனறு அஞ்சிக் குழந்தததய
எடுத்தலாள. எனன விந்தத குழந்தத சிரித்துக்
வகலாண்டிருந்தது. சிறு சிரலாய்ப்புக் கூட உடம்பில்
இல்தல.
ஆனலால குழந்தத விழுந்த இடத்தில் பலாதறயில்
குழியிருந்தது. வீமனின உடல்வலிதமதயக்
கலாட்டுவதற்கலாக வழங்கப்பட்டுவரும்
வசேவிவழிச் வசேய்தி இது.
வீமன உண்பதற்கு உணவு வண்டி வண்டியலாக்
கவண்டும் பகலாசுரனுக்கலாக அனுப்பிய ஒரு
வண்டி உணதவயும் வீமன ஒருவகன உண்டு
விட்டலான.

பகலாசுரன மிக வலிதம வலாய்ந்த அரக்கன. தன
உணதவ வீமன உண்பததக் கண்டலான. சினம்
வகலாண்டலான. ஓடிவந்து வீமன முதுகில் ஓங்கி
ஒரு குத்துவிட்டலான.
வீமன “அப்பலாடலா உண்ட கசேலாறு விக்கியிருந்தது.
இப்கபலாது உளகள இறங்கிவிட்டது”
எனறலான. பல் கதய்க்கும் குச்சி முழுப்
பதனமரந்தலானலாம். இவ்வலாறு பல வசேய்திகதள
மக்கள வியந்து கபசுவதத இனறும் கலாணலலாம்.
வபருந்தீனியனலாக இருந்தலாலும் வீமன ஒழுக்கம்
தவறலாதவன. பக்தி நிரம்பியவன.
ஆனலால் பிறர் கலாணும்படி பூதசே, அர்ச்சேதன,
தியலானம் ஏதும் வசேய்யமலாட்டலான.
அவன பூசேதன அதனத்தும் மலானசீக பூசேதனகய.

பஞ்சேவரும் நலாட்டினரும் ஏகலாதசிவிரதம்
கதடப்பிடிப்பது வழக்கம். ஆனலால் வீமனுக்கு
எந்த விரதமும் ஒத்து வரலாது. ஏவனனில், விரதம்
எனறலால் பசி வபலாறுக்க கவண்டுகம!
வீமன விரதம் கதடப்பிடிக்கலாதம கண்டு
அர்ச்சுனன முதலிகயலார் அவதன ஏளனம்
வசேய்வதுண்டு.
உணவுண்ணகவ கநரம் கபலாதலாது. அதனலால் தலான
வீமன விரதம் கதடப்பிடிப்பதில்தல எனபது
அவர்களின ஏளனத்துக்குக் கலாரணம்
இதத உணர்ந்த வீமன தலானும் ஏகலாதசி விரதம்
இருந்கத தீருவது எனறு முடிவு வசேய்தலான.
தங்கள மூதலாததயலாகிய வியலாசே பகவலானிடம்
“நலான விரதம் இருக்க கவண்டும். அதன
விதிமுதறகள யலாதவ?” எனறு ககட்டு அறிந்து

வகலாண்டலான. “பசி வபலாறுக்க இயலலாவிட்டலால்
எனன வசேய்யலலாம்?” எனபததனயும் மறக்கலாமல்
ககட்டுக் வகலாண்டலான.
“பசி வபலாறுக்க இயலலாவிடின, பலால், பழம்,
கரும்பு முதலியவற்தற உண்ணலலாம்” எனறலார்
வியலாசேர்.
ஏகலாதசியனறு வீமன விரதம் வதலாடங்கி
விட்டலான. இச்வசேய்தி கண்டு
நலாட்டுமக்கவளல்லலாம் வியப்வபய்தினர்.
“இவனலாவது விரதம் இருப்பதலாவது இதடயிகல
விரதத்ததக் தகவிட்டு விடுவலான” எனறும் சிலர்
ஆருடம் கூறினர்.
ஆனலால், வீமன பிறர் ஏளனத்ததப்
வபலாருட்படுத்தவில்தல. விரதம் கலாதலயில்
வதலாடங்கியது. கலாதலமணி 10 ஆனது.
வீமனுக்குப் பசி வபலாறுக்க இயலவில்தல. கலால்

தககள அதனத்தும் கசேலார்ந்து கபலாயின; கண்
பஞ்சேதடந்தது; கலாது அதடத்தது: வபருங்குடல்
சிறுகுடதலக் கவ்வத் வதலாடங்கியது.
இந்நிதலயில் வியலாசேர் வசேலானனபடி பலால், பழம்
முதலியன உண்ணத் வதலாடங்கினலான.
அந்த ஒரு கவதள அவன உண்ட அளவு
எவ்வளவு வதரியுமலா?
ஏகலாதசிப் புரலாணம் அந்த அளதவக்
குறிப்பிடுகினறது.
இனிய கதலிப் பழக்குதலகள
ஈதரஞ் நூறும் எழிற்பனசேக்
கணிஆ யிரமும் முந்நூறு
கட்டுக் கரும்பும் குதலஇளநீர்
தனி ஆயிரமும் முனஅருந்திச்
மற்றும் பசிகள தணியனலாய்ப்

புனிதப் பசுப்பலால் நீர் அருந்திப்
கபலாகலாது உயிதரப் புறம்கலாத்தலான.
இப்பலாடகல ஏகலாதசிப் புரலாணம் கலாட்டும்
உணவின அளவு. இவற்தறப்
பட்டியலிட்டுக்கலாண்கபலாம்.
வலாதழப்பழக் குதலகள 1000
பலலாப் பழங்கள 1000
கரும்புக் கட்டுக்கள 300
வபரிய இளநீர்க் குதலகள 1000
இதவ முதலில் கலாதல 10 மணிக்கு அருந்தியது
மட்டும். இவ்வளவு உண்டும் வீமன பசி
அடங்கியதலா? பசிதய அதிகப்படுத்தியது.
உடகன குடம்குடமலாகப் பசுவின பலால்

பருகினலான. அதன பின தண்ணீர் பல குடங்கள
கலாலியலாயின.
இந்த உணவு அவன உயிர் உடதல விட்டுப்
புறம் வசேனறுவிடலாமல் ஓரளவு பலாதுகலாத்தது.
இததப்கபலால் பலமுதற பலால், பழம் அருந்தி
அந்த விரதத்தத முடித்தலான.
வீமன விரதம் இருந்தநலாள மலாசி மலாதம்
வளர்பிதறயில் வரும்ஏ கலாதசி, ஆதலலால் அந்த
நலாள விம ஏகலாதசி எனகற வழங்கப்
படலலாயிற்று.

