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இராமபாரதி இயற்றிய
ஆத்திச்சூ ெவண்பா
Source:
இராமபாரதி ெசய்த "ஆத்திச்சூ ெவண்பா".
இ ெதல் ப்பைழ இ. த் க்குமாரசுவாமிக்கு க்களால் பாிேசாதித்த .
நல் ர் பிரம
பண் தர். ேவ. கநகசபாபதிையயர்
சுன்னாகம் அ. குமாரசுவாமிப் லவர் ெதல் ப்பைழ இ. பாலசுப்பிரமணிையயர்
என்பவர்களாெல தப்பட்ட கைதகேளா . இ. சிவராம ங்ைகயரால்
ேசாதிடப்பிரகாச யந்திரசாைலயில் அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்ட .
பிலவ வ டம் ஆ

மாதம்,

----------------------------------------------------------உ
உபக்கிரமணிைக.
ஆத்திச்சூ ெவண்பா என்ப ஔைவயா ைடய ஆத்திச்சூ யி ள்ள "அறஞ்ெசய
வி ம் " த ய சூத்திரங்கைள இ தியாகக் ெகாண் ேவண்பாயாப்பினாற்
ெசய்யப்பட்ட காரணம்பற்றி வந்த ெபயர். இ ெசய்தவர் இராமபாரதி என்பவர்,
பார்த்தசாரதி ெயன்பா
ளர். இராமபாரதி என்ப
பாேரார் கழிராம பாரதிெசம் பாகமதாய்ச்
சீராத்தி சூ ச் ெச ந்தமிைழப்-ேபராக
நாகாிகன் ன்ைனவன நாதமகி பன் ைனந்தான்
வாகுவினிற் கீர்த் வர்*.
என் ம் ெவண்பாவாற் ெபறப்ப ம். பாரதிெயன் ம் பட்டப் ெபயர் ேவதியர்க்கு
வழங்கப்ப தல்பற்றி இவர் ஒ ேவதியெரன் ெகாள்வா
ளர். இவைரப்பற்றி
ேவெறான் ம் லப்படவில்ைல. ஏறக்குைறய ஒவ்ெவா சூத்திரங்க ம் ஒவ்ெவா
கைதகளாக எத்தைனேயா பல கைதகள் எ த் க் காட்டப்பட்
க்கின்றன.
அக்கைதக ள்ேள மிகப் பலகைதகள் பாரதராமாயண ராணங்களிேல
காணப்ப வன. மிகச் சில ேவறிடத் ள்ளன. சில சூத்திரங்கள் தற்காலம்
அச்சிடப்பட்

க்கும் ஆத்திச்சூ ப் பிரதிகேளா

மா ப கின்றன. அைவ,

"மண்பறித் ைணேணல்" "இயங்கித்திாிேயல்" "ேநர்ேகாெநறிநில்"
"ேபாற்ற ப்பிாிேயல்" த யன். அைவகைள இ ந்தவாேற வி த்ேதம்.
இ கைதகேளா ம் அச்சிடப்ப மாயின்; இங்குள்ள தமிழ்ப் பாடசாைல
மாணவர்க க்கு உபேயாகமாகுெமன் க தி ெவகுநாட் பிரயாசத்ேதா ம் பல
ல்களினின் ம் அவ்வக்கைதகைள எ
வித் ச் ேசர்த் இப்ேபா இதைன
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அச்சி வித்ேதாம். சில கைதகள் லப்படவில்ைல.கைதகேளா ம்
எ தப்பட்
த்தலால் மாணாக்கரன்றி மற்ைறேயா ம் வி ம் வாெரன்ப
க த் .

நம்

இதன்கண் வ ங் கைதக ள்ேள பல கைதகைளப் பிரயாைச க தா
பேராபகாரங்க தி நல் ர் பண் தர் பிரம . ேவ. கனகசபாபதிையயரவர்க
சுன்னாகம்
. அ. குமாரசுவாமிப் லவ ம் எ தி உபகாித்தார்கள்.
ெதல் ப்பைழ : இங்ஙனம்,
பிலவ வ ஷம், ஆ

மாதம். இ.

த் க்குமாரசுவாமிக் கு க்கள்.

----------------------------------------------------------கதா க்கிரமணி.
1. கபிைலகைத.

32. மாாீசன்கைத.

2. சடபாதர்கைத.*

33. கும்பகன்னன்கைத.

3. அாிச்சந்திரன்கைத.

34. நளன்கைத.

4. மாவ கைத.

35. சம்பந்தர்கைத.

5. சடா கைத.

36. கன்னன்கைத.

6. பகன்கைத.

37. வா கைத.

7.

வன்கைத.*

38. சித்திராங்கிகைத.

8. வியாசன்கைத.

39. யாகேசனன்கைத.

9. உத்தரன்கைத.

40. மகிடாசுரன்கைத.

10. சிட் க்கு விகைத.

41. மைலயின்கைத.

11. பட்டணத் ப்பிள்ைளகைத.*

42. கண்ணன்மக்கள்கைத.*

12. விக்கிரமாதித்தன்கைத.*

43. சம் கன்கைத.

13. க டன்கைத.

44. பரதன்கைத.*

14. பாீக்கி கைத.

45. ைகேகயிகைத.

15.

46. வாசுகிகைத.

வசன்கைத.*

16. வாணன்கைத.

47. நீ கைத.*

17. காளிதாசன்கைத.

48. இந்திரத் ய்மினன்கைத.*

18. இரணியன்கைத.

49. பிரகிலாதன்கைத

19. சிலாதன்கைத.*

50. திலீபன்கைத.

20. கம்பர்கைத.

51. கட் யங்காரன்கைத.

21. அர்ச்சுநன்கைத.

52. பிங்கி

22. இராமன்கைத.

53. அரதத்தாசாாியர்கைத.

கைத.*

ஞ்
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23.

ற்கலன்கைத.

54. கூைககைத.*

24.

ாிேயாதனன்கைத.

55. சங்கராசாாியர்கைத.

25. ெசம்பியன்கைத.*

56. நாியின்கைத.*

26. தண்டகன்கைத.

57. தசரதன்கைத.*

27. அகத்தியர்கைத.

58.

28. சூர்ப்பநகிகைத.

59.

29. சகுனிகைத.

60. ேகாசிகன்கைத.*

30. பாரதர்கைத.

61. வள்

31. மார்க்கண்ேடயர்கைத.

62. சிசுபாலன்கைத.

டாமி ககைத.
தைனகைத.
வர்கைத.

*இந்த அைடயாள ள்ள கைதகெளல்லாம் நல் ர் பிரம
ேவ. கநகசபாபதிையயரவர்களாெல தப்பட்டன.

. பண் தர்

----------------------------------------------------------உ
சிவமயம்.

ஆத்திச் சூ ெவண்பா.
காப் .
உலகம் கழ்பாைக ேயாங்குெதாண்ைட நாட் ற்
றிலகன் கணபதிமால் ெசல்*வன்*-நலமிகுந்த
வாழ்வாகும் ன்ைன வனநாத னற்றமிழ்க்குச்
சூழாத்தி சூ
ைண.
___________
ல்.
அறஞ்ெசயவி ம் .
அ ளார் கபிைல யறேம ெசயெமன
றி ளகல ேவங்ைகக் கியம் ம்-ெப ைமயினான்
மாவள ம் ன்ைன வனநாத ெமய்த் ைணயா
ேமவியறஞ் ெசய்ய வி ம் .

(1)
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கபிைலகைத.
உத்தர மியிேல கு தாங்கினான் என் ம் ெபய ைடய இைடயனாேல
ேமய்க்கப்பட்ட பசுக்க ள்ேள கபிைல என் ம் பசு ஒன் தனிேய ேம ம்ப ஒ நாள்
ஒ காட் ற் ேபாயிற் . அதைன ஒ
கண் தனக்கு நல் ண கிைடத்தெதன்
த த் க் ெகால்ல யன்ற . அப்ேபா கபிைல அப்
ைய ேநாக்கிப்
பலத மங்கைள ம் ேபாதித் விலகிக்ெகாண்ட .
___________
ஆ வ சினம்.
ஆதி நிமிசிவிைகக் காளாய்ச் சடபரதர்
தீ ெபா த் ச் சிறப் ற்றார்-ேசாதிப்
யமா வளர்கின்ற ன்ைன வனநாதா
ெசயமா

வ

சினம்.

(2)

சடபரதர்கைத
பரதர் என் ம் அரசரானவர் உலகப்பற்றிைன ற் த் றந் காட் ற்பகுந்
தவஞ்ெசய் ம்ேபா ஸ்நாநஞ்ெசய் ம்ெபா ட் க் கண்*டகியாற்றங் கைரக்குப்
ேபானார். அப்ேபா
ரணகர்ப்ப ைடய மா ெமான் தண்ணீர் கு க்க அங்ேக
வந் ஒ சிங்கத்தின் ழக்கங்ேகட் அஞ்சி ந ந ங்கித் தன்கர்ப்பத்ைத ம்
விழவி த் விைரந்ேதா ற் . க ப்பத்தி
ந்த குட்
ம் நீாிேல மிதந் நீந்திற் .
அ கண்ட பரத ம் அக்குட் யின்ேமேல ெபாி ம் இரக்கம்ைவத் அதைன எ த் ப்
ேபணி வளர்ப்பவர் தம்ைமவிட யா மில்ைலெயன் எண்ணினவராய் ஆதரேவா ம்
எ த் வந் வளர்த்தார். அவர் சிந்தைனெயல்லாம் அந்த மான்குட் ேமேல
இ ந்தப யால் அவ க்கு மரணகாலத்தி ம் அச்சிந்தைனேய ேம ட்ட .
அச்சிந்தைனகாரணமாகப் பின்னர் அந்த மி கேயானியிற் பிறந்
ன்ைனச்
ெசன்ம ணர் சிறி ங் குைறயாமல் அம்மி க ெசன்மத் க்குக் காரணமான
கன்மநீக்கத்ைத நிைனத் க்ெகாண் தம் ெசன்ம மியாகிய காலாஞ்சனம் என் ம்
ேதசத்ைதவிட் ச் சாளக்கிராமம் என் ம் இடத்ைதயைடந்தார். அங்ேக மானின்
ெசன்மம் நீங்கிவிடப் பின்னர் அங்கிரா நிவர் மரபிற் பிறந் யாெதா ெதாழின்
யற்சி மின்றிச் சடம்ேபாலச் சுக க்க மறியாதி ந்தைமபற்றிச் சடபரதர்
எனப்பட் ச் சுற்றத்தாரால் வய க்குக் காவற்காரராக நியமிக்கப்பட்டார்.
அப்ேபா ஒ சூத்திரன் த்திரப்ேபற்றிைனவி ம்பிக் காளிேதவிக்குப்
ப ெகா க்கும்ப ஒ வைன நியமித் ைவத்தி க்க அவ ம் விதிவசத்தினாேல
தப்பிேயா விட்டான். அச்சூத்திரன் அவைனத்ேத ப் ேபாகும்ேபா இப்பரதர்
எதிர்ப்பட இவைரேய ப யி ம்ப காளிக்கு ன்ேன ெகாண் ேபாய் நி த்தினான்.
அப்ேபா காளிேதவி இப்பரத ைடய பிரமேதசசுவினாேல தகிக்கப்பட் க்
ேகாரவ வத்ேதா ேதான்றி இவைரப் ப யிடத் ணிந்ேதா ைடய இரத்தங்கைள
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கு த் ந த்தாள். அக்காலத்திேல நிமி என் ம் அரசன் (இரகுகணன் என்பா
ளர்)
ஞாேனாபேதசம் ெபறக்க திக் கபில நிவ ைடய ஆச்சிரமத்ைத ேநாக்கிச்
ெசல் ம்ேபா இப்பரத ைடய ேமன்ைமைய அறியா தன் சிவிைகையச்
சுமக்கும்ப பி க்க அதற்கும் உடன்பட் த் தான்ெகாண்ட விரத ந் தவறா
ேகாப ங் ெகாள்ளா ெமல்லெமல்ல நடந் ஓ யிர்க்கும் இ திவாராமற் காத்
அவ்வரசன் த ய பலரா ஞ் சீவன் த்தா என நன்கு மதிக்கப்பட்டார்.
----------------------இயல்வ கரேவல்.
இந் மதி விற் மைலந் தீன க்கா ளா மாிச்
சந்திரேனா தன்னிைலைம தப்பவில்ைல - நத்தம்
ம ெநறிேதர் ன்ைன வனகாதா மி
யினிய*ல வ கர ேவல்.

(3)

அாிச்சந்திரன்கைத.
சூாியகுலத் ள்ள திாிசங்குமகாராசாவின் மகனாகிய அாிச்சந்திரன் தன்
மைனவியாகிய இந் மதிைய விற் ம் ைலய க்குத் தான் அ ைமயாகப் ெபற் ந்
தன் ைடய சத்திய நிைலயிேல தவறா நடந்தான்.
----------------------------------------------------------ஈவ விலக்ேகல்.
மாவ ைய மா க்கு மண் தவா மற்ற த்த
காவ னாற் சுக்கிர ங் கண்ணிழந்தான் - நாவதனால்
நன்னீதிப் ன்ைனவன நாதமகி பா லகத்
தின்னீ வ விலக் ேகல்.

(4)

மாவ கைத.
விேராசனன் மகனாகிய மாவ என் ம் அசுரனானவன்
லகங்க க்கும்
அரசனாக வரம்ெபற் அரசுெசய் ங்காலத்திேல தம் லகங்கைள இழந்த ேதவர்கள்
யாவ ம் விட்
ர்த்திையயைடந் தங்கள் குைறகைளத் தீர்க்க ேவண் ம் என்
பிரார்த்தித்தார்கள். விட்
ர்த்தி ம் காசிபன் அதிதி என் ம் இ வ க்கும்
மகனாகப் பிறந் வாமன பத்ேதா ம் மாவ யிடம் ேபாய் வ மண்ேகட்டார்.
மாவ
ம் வ க்கும் உடன்பட் நீர்விட் க் ெகா க்கும்ேபா கு வாகிய
சுக்கிராசாாியர் வண் வ வங்ெகாண் ெசன் நீர்வி ங்கரக க்கி
ந் த த்
விட்
ர்த்தியின் தர்ப்ைப னியாற் குத் ண் கண்ணிழந்தார்.
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_____________
உைடய விளம்ேபல்.
உள்ளப தன்சிறகி ண் பல ெமன்ெறா ெசால்
விள் ஞ் சடா
னம் ழ்த பார - வள்ளற்
றனபதிேய ன்ைனவனத் தாளாளா ெவான்னார்க்
குன ைடய

வவிளம் ேபல்.

(5)

சடா கைத.
காசிப னிவ க்கு வினைதெயன்பவளிடத்திேல க டன், அ ணன் என்

ம்

இ பிள்ைளகள் பிறந்தார்கள். அ ண க்குச் சமபாதி, சடா என இ பிள்ைளகள்
பிறந்தார்கள். இந்தச்சடா தசரத க்கு நண்பனாதலாற் சீதா பிராட் ைய இராவணன்
கவர்ந் ெகாண் ேபானேபா தன்சிறகிேல ெபல ண்ெடன் ெசால்
இராவணேனா த த் ப்ேபாரா அவ க்கு வ த்தத்ைத ண்டாக்கினான்.
உண்டாக்கி ம் பின்னர் இராவணனாேலேய சிறகு ெவட்டப் பட் ப் மியிேல
வி ந்தான்.
___________________
ஊக்கம ைகவிேடல்.
ஊாி னரப க்கா ர்சகட ேமல் மன்
தீரன் பகசூரன் றீதடக்குங் - காரணம்பார்
ேதக்கு கழ்ப் ன்ைனவன தீரேன யா றி
ஊக்க ம ைக விேடல்.

ம்
(6)

பகன்கைத
த மன் த ய பாண்டவர்கள் ஐவ ம் ேவதத்திரகீயநகரத்திேல ேபாய் ஆண் ள்ள
ேவதியர் ெடான்றிேல வாசஞ்ெசய்தகாலத்திேல அந்நக க்குச் சமீபமா ள்ள
ஏகசக்கிரம் என் ங் காட்
ந் ெகாண் பகன் என் ம் இராட்சதன் கு க்ெகா
பண் ேசா ம் நரப ஒன் ந் திைறவாங்கி உண் வந்தான். இப்ப உண் வ ங்
காலத்திேல பாண்டவர்கள் இ க்கும் ட்டார் ெகா க்கேவண் ய நாள் வந்த .
அவ் ட் ப் பிராமணன் மைனவி தன் ைடய குல தல்வனாகிய ஒேரமகைனப்
ப ெகா ப்ப எப்ப என் வ ந்தினாள். அதைன அறிந்த குந்திேதவி அவ ைடய
ன்பத்ைதயாற்றித் தன் மகனாகிய மைனேய ப க்கு நியமிக்க ம ம் உடன்பட்
அவ் ட்டார்ெகா த்த ேசாற்றிைன ம் வண் யிேலற்றிக்ெகாண் ேபாய் அவைனச்
சமீபித்த டன் அச்ேசாற்றிைன
ண் அ கண் ேகாபித் வந்ெததிர்த்த அந்தப்
பகைன ம் ஊக்க டன் ெகான்றான்.
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____________
எண்ெண த்திகேழல்.
எண்ணாிய ேகா
க்க ெளல்லா ெமா ைமயாதாத்
திண்ணந்
வர்ைகயிற் ேசர்த னான் - மண் லகிற்
ேபாற் ந் தமிழ்ப்பாைகப் ன்ைனவன பாேகள்
ஏற்ெறண் ெண த்திகேழல்.

(7)

வன்கைத.
சுவாயம் ம வின்மகனாகிய உத்தாநபாத ைடய மைனவியராகிய சு தி. சுநீதி
என் ம் இ வ ள்ேள சு தி என்பவளிடத்திேல உத்தமன் என்பவன் பிறந்தான். சுநீதி
என்பவளிடத்திேல
வன் என்பவன் பிறந்தான். ஒ நாள் உத்தாநபாதனாகிய பிதாச்
சிங்காசநத்திேல ற்றி க்கும்ேபா அவன்ம யிேல மகனாகிய உத்தமன் என்பவன்
ஏறியி ந்தான். அப்ேபா மற்றமகனாகிய
வன் என்பவ ம் ஏறினான். அ கண்ட
சு தி என்பவள் அவைனேநாக்கி நீ பட்டத் குாிையயல்ைல; சிங்காசநத்திேலறாேத
என் த த்தாள். சு தி என்பவளிடத்ேத ள்ள காதலால் அரச ம்
அதற்குடன்பா ைடயவனாயி ந்தான். அ கண்ட
வன் மிக ம் மனம்ெநாந்
நடந்த சம்பவத்ைதத் தாய்க்கு வந்தறிவித் த் தாயின் சம்மதிேயா சத்த னிவைரயைடந் உபேதசம் ெபற் த் தவஞ்ெசய் கிரக நட்சத்திரங்கைளெயல்லாம் பிணித்த
திகிாிையக் கணக்கின்ப சுற்றியி த் விளங்கும் உயர்பதவிைய விட்
வாற்
ெபற் மாதாேவா ேமம்பட்டான்.
___________________
ஏற்பதிகழ்ச்சி.
மாவ பான் மண்ணிரக்க மாதவேன வாம
வாெமன்றான் மாதவற்கஃ தாகுேமாலகிற்
ேபர்பர ம் ன்ைனவனப் ேபரரேச ெயவ்வைகயாற்
சீர்ெபறி

ேமற்பதிகழ்ச் சி.

இதன் கைதைய "ஈவ விலக்ேகல்" என் ழிக் காண்க.
__________________
ஐயமிட் ண்.
வன்பிரம ராக்கதன்பான் மங்க யப் பிச்ைசய ள்

(8)

9
என்பவ க் ேகெகா த்தீ ேடறினான் - அன்பதனால்
வள்ளெல ம் ன்ைன வனநாத வஞ்சமிலா
ள்ளதிேல ையயமிட்

ண்.

(9)

_________________
ஒப் ரெவா கு.
தாரணிேபா ெலவ் யி ந் தாங்குந் தைகைமயதாச்
சீரணிந் நா ஞ் சிறந்ேதாங்க-ஆரந்
தைழந்த கழ்ப் ன்ைனவனத் தாளாளா யார்க்குங்
குைழந்ெதாப் ரெவா

கு.

(10)

_________________
ஓ வெதாழிேயல்.
மச்சகந்தி தன்வயிற்றில் வந் தித் ேமாத னால்
விச்ைசெபற்ற ேவத வியாசைனப்பார்-நிச்சயேம
பன் தமிழ்ப் ன்ைனவனப் பார்த்திவேன ண்ைம
ன்ேனா

வெதாழி ேயல்.

(11)

வியாசர்கைத.
ன்ெனா காலத்திேல பராசர னிவர் பல சிவஸ்தலங்கைளந் தாிசித் ப் பல
தீர்த்தங்களி ம் ஸ்நாநஞ்ெசய்
மிப்பிரதக்கிணஞ்ெசய் வ ைகயிேல ெகளதைம
(கங்ைகெயன்பார் சிலர்) என் ம் யாற்றி ந் தீர்த்தமா னார். தீர்த்தமா யபின்
க தைமயாற்றிைனக் கடந் ேபாக ஓடம்வி தற்கு யா ங் கிைடயாமல் அங்குள்ள
வைலஞர்மகளாகிய மச்சகந்தி என்பவைள ஓடம்விட இய மா என் ேகட்டார்.
மச்சகந்தி ஆயிரம்ேப ைடய பாரமைமந்தாலன்றி இந்த ஓடம்வி தல் அாிெதன்றாள்.
பராசர னிவர் ஆயிரம்ேப ைடய பாரத்ைத ம் யாேன அைமப்ேபன் என் ெசால்
ஓடம்வி வதற்கு அவைள உடம்ப த்தி ஏறிச் ெசன்றார். ெசல் ம்ேபா அந்த
மச்சகந்தியிடத்திேல இச்ைசமிகுந்தவாராய்ப் பனியினாேல சூாியைனமைறத்
மீன்மணம்ேபாய் ந மணங்கம ம்ப பாிமளங்ெகா த் ப் பாிமளகந்தியாக்கி
அவைளப் ணர்ந்தார். அப்ேபா வியாச னிவர் அம்மச்சகந்தியிடத்திேல
அவதாித்தார். வியாச னிவர் மச்சகந்தியிடத்திற பிறந் ம் ேவதம் த யைவகைள
ஓ த னாேல ஞாநம் ெபற் யர்ந்தார்.
_____________________
ஒளவியம்ேபேசல்.
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மாதர் ன்ேன த்தர மாெபலவான் ேபா ைரத் க்
காதமாி லாச்சுனனாற் கட் ண்டாண் - ஆத னால்
வண்ைமெப
ன்ைன வனநாதா சீ ைடய
திண்ைம ன்னி ெயளவியம்ேப ேசல்.

(12)

உத்தரன்கைத.
பாண்டவர்கள் விராட ைடய மச்சநாட் ேல அஞ்ஞாதவாசஞ் ெசய் ங் காலத்திேல
விராடன்மகனாகிய உத்தரன் என்பவன் தன்னகரத்திேல பசுக்கவர வந்தவர்கைள
இைமப்ெபா
ள்ேள ெவற்றிெகாள்ேவன் என் தாய் த ய ெபண்க க்குச்
ெசால் வந் ம் ேபாாிேல பயந்ேதா த் ேதர்விட் வந்த அ ச்சுனனாற் பி த் க்
கட்டப்பட்டான்.
______________
அஃகஞ்சு க்ேகல்.
ைமக்கடல்ெகாண் ட்ைடதைனவாங்குேவாெமன் சிட் ப்
க்கதைன ெவன்ற தன் த்தியினால்-அக்கைதேபால்
ேவளாளா ன்ைனவன ேமகேம ண்ைமெயனக்
ேகளாயஃ கஞ்சு க் ேகல்.

(13)

சிட் க்கு விகைத.
ஒ கடற்கைரயிேல ேசவ ம் ேப மாக இரண் சிட் க்கு விகள் வாசஞ்ெசய்தன.
ேப தன் ட்ைடகைளெயல்லாம் பல ைற ங் கடல்வந் கவர்ந் ெகாண்
ேபாகக்கண்
க்கங்ெகாண் தன் நாயகனாகிய ேசவ க்கு ைறயிட்ட . ேசவல்
பைறைவகைள ம் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்ப் பறைவ ேவந்தனாகிய க ட க்கு
ைறயிட்ட . க டன்ேபாய் விட்
ர்த்திக்கு ைறயிட்ட . விட்
ர்த்தி
கடைலவ வித்
ட்ைடகைளச் சிட் க்கு விடங் ெகா க்கும்ப கட்டைள ெசய்தார்.
________________
கண்டனெசால்ேலல்.
கள்ளற் குைரத்தான் கனகத் தியவிரதன்
உள்ளப ேவதியர்ெசால் ேலார்வழிையத்-ெதள்ளியசீர்
மாதனதா ன்ைனவன வள்ளேல ேமெலண்ணா
ேதெதனி

ங் கண்டனெசால் ேலல்.

(14)
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_______________
ஙப்ேபால்வைள.
தீதி லாிட்டங்கள் ெசய்ய ண ைவக்ெகாள்ள
ேமதினியிற் றம்மினத்ைத ேம தலால்-நீதிெநறி
ேபாற்
கழ்ப் ன்ைனவன பாலா ற்றாைர
மாற்றி ெமய் ஙப்ேபால் வைள.
அாிட்டம்-காகம். காகங்கள் யாேத ம் உணைவக் கா
தம்மினத்திைன ம் அைழத் உண்ப வழக்கம்.

(15)
ம்ேபா

____________

ஞாயி யிர்க் கீ திங்க ணம்பர ள் ெசய்கிலர்ெசவ்
வாய்பிணி க் கங்கு நாள் வாழ் ேபாந் - யெவள்ளி
ேபா ெதல்லாம் ன்ைனவன பாலா மிக்க த
ேனா சனி நீரா

.

(16)

----------------------ஞயம்பட ைர.
ெதாட்ட த்ேதா னன்றிெசய்த ேயா னி வ க்கும்
பட்டணத் ப் பிள்ைள பகர்ந்த பார் - மட் ல ந்
ெதன்பாைகப் ன்ைனவன தீரேன யாாிடத் ம்
அன்பாய் ஞயம்பட

ைர.

(17)

பட்டணத் ப் பிள்ைள கைத.
பட்டணத் ப் பிள்ைளயார் சிவஸ்தல யாத்திைரயாகப் பலநா க க்கும் ேபாய்க்
ெகாங்குநாட் ல் வந்தேபா ஒ நாள் அர்த்த ராத்திாியிேல பசியினால் வ ந்தி
ர்க்கனான ஒ இல்லாச்***** வாயி ேல நின் ைகயிேல* தட் னார். அவன் இவர்
ஒ சிவேயாகி என்றறியா யாேரா காம ர்த்தன் என்ெறண்ணிக்ெகாண் விைரந்
வந் த யினாேல அ த்தான். அ க்கும்ேபா பிள்ைளயார் நின்றநிைலதா ம்
ெபயரவில்ைல. சிவ சிவ என்றார். அப்ேபா அ த்த ட் ப் றத்திண்ைணயிற்
கிடந்த கிழவன் ஒ வன் ஓ வந் அம் ர்க்கைன ேநாக்கி ஏடா! ேபைதேய! இவர் ஒ
சிறந்த சிவேயாகி! இவ க்ேகன் இத்தீங்கு ெசய்தைன! என் விலக்கிப் பிள்ைளயாைர
அைழத் க்ெகாண் ேபாய் அன்ேபா ம் உண்பித் ப் ெபாி ம் உபசாித்தான்.
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அப்ேபா பிள்ைளயார் தி வ ைள நிைனத் ப் "
"இ க்குமிடந்ேத " என் ம் பாக்கைளப் பா னார்.

ம்பணிக்கல்ல"

----------------------------------இடம்பட ெடேடல்.
நித்தியமாம் ட் ெநறியி டம் பாடல்லாற்
ெபாய்த்தவின்ப ட் ற் ெபா ளைடயா - தத்தம்
நைடயறி ம் ன்ைனவன நாதேன மி
இைடயிடம்ப டவ்

ெடேடல்.

(18)

----------------------------இணக்கமறிந்திணங்கு.
ெசய்ய கழ் விக்கிரமா தித்தெனா தட்டாரப்
ைபய ற பற்றிப் பட்டதனால் - ைவயம்
மணக்குஞ்சீர்ப் ன்ைன வனநாதா நீ ம்
இணக்க மறிந்திணங்கு.

(19)

விக்ரமாதித்தன்கைத.
விக்ரமாதித்தன் கூாிய த்தி ைடய ஓர் அரசனாயி ந் ம் விசயன் என் ந் தட்டான்
ஒ வைனத் தனக்குச் சிறந்த நட்பாளனாகக்ெகாண் நடந்தான். அவன் மந்திாியாகிய
பட் என்பவன் இதைன அறிந் தட்டா ற தப்பா தீங்கு பயக்கும் என்
த த் ம் தீவிைனய பவிக்கும் ஊழ்வசத்தால் அரசன் ேகட்கவில்ைல. அரசன்
அத்தட்டான் கற்றி ந்த இந்திரசாலம், மேகந்திரசாலம் என்

ம் வித்ைதகைள

அவனிடத்திேல கற் க்ெகாண் , தான் கற்றி ந்த பரகாயப் பிரேவசவித்ைதைய
அத்தட்டா க்குக் கற்பித்தான். தட்டாேனா அரசைன வஞ்சித்
இராச்சியேபாகங்கைளத் தான் அ பவிக்க ேவண் ம் என் சமயம் பார்த்தி ந்தான்.
இப்ப யி க்கும் நாளிேல அரசன் மந்திாிையவி த் த் தனிேயெசன்
ேவட்ைடயா ம்ப காட் ற்ேபாயி ந்தான். இ ேவ சமயெமன் தட்டா ம்
அக்காட் ைன அைடந்தான். பின் அரசன் தட்டான் என் ம் இ வ ங் கூ
ேவட்ைடயா க்ெகாண் ஒ குளக்கைரயிேல நின்ற ஓர் ஆலமரத்தின் நிழைல
அைடந்தார்கள். அரசன் ஆயாசத்தினாேல தட்டான் ம யிேல தைலைய ைவத் ப்
ப த் க்ெகாண் ேமேல பார்த்தான். அவ்வாலமரத்திேல ஆ ம் ெபண் மாக
இரண் கிளிப்பறைவகள் ணர்ச்சிெசய் ெகாண்
ந்தன. அப்ேபா ஆண்கிளி
ச தியாக இறந் விடப் ெபண்கிளி அதன் பிாிவாற்றா மிகவ ந்திற் . அதைனச்
சீவகா ண்ணிய ைடய அரசன் பார்த் ப் ெபண்கிளியின் யைரத் தீர்க்கக்க திப்
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பரகாயப்பிரேவசவித்ைதயினாேல தன் டைல வி த் ஆண்கிளியி ட ற்
பிரேவசித்தான். உடேன ஆண்கிளி எ ந் ெபண்கிளிைய மகிழ்வித்த . அரச டல்
கிடந்த . தட்டா ம் சமயம் வாய்த்த என் தனக்கு அரசன் கற்பித்த
பரகாயப்பிரேவச வித்ைதையக் ெகாண் அரச ட ேல குந்
பட்டணத்ைதயைடந்தான். இைவகைளக் குறிப்பினால் அறிந்த மந்திாி
அரசன்மைனவியர் கற் க்குப் பங்கம்வாரா உபாயஞ்ெசய் ெகாண்டான்.
கிளி ட ற் பிரேவசித்த அரசன் மகதநாட் ேல ேபாய் ஒ ேவடன் வைலயிலகப்பட்
பின் ஒ ெசட் க்கு விற்கப்பட் ஒ தாசியின் விகாரத்திேல வ ந்திக் கிளி
நீங்கித்
தன்
வம் ெபற்றான்.
---------------------------------------------தந்ைததாய்ப்ேபண்
அைணயிடர்தீர்த் தான்க ட னந்தணன் ெசங்கந்ைத
தைனெய த் ச் சா தவிர்த்தான் - இைனயவர்ேபாற்
சீரா ம் ன்ைனவன தீரேன நாேடா ம்
ேபரா ந் தந்ைததாய்ப் ேபண்.

(20)

க டன்கைத.
காசிப னிவ ைடய மைனவியர்க ள்ேள கத்தி என்பவள் அநந்தன் த ய
பாம் கைளப் ெபற்றாள். வினைத என்பவள் க டன் அ ணன் என் ம் இ வைர ம்
ெபற்றாள். ஒ நாள் இவ்வினைத கத்தி என் ம் இ வ ம் ஓாிடத்திேல
இ க்கும்ேபா அங்ேக இந்திர ைடய உச்ைசச்சிரவம் என் ங் குதிைர வந்த .
அக்குதிைரயின் வாைலக் கத்தி பார்த் க ைம என்ன வினைத ெவணைம என்றாள்.
இவ்வா இ வ ம் ரணி ஏவள் வார்த்ைத ெமய்ம்ைமயாகுேமா அவ க்கு மற்றவள்
அ யாளாகக் கட ள் ……… ….. …… (Proof Reader: Pls include the missing
characters. I can’t read from image ) எனச் சபத ங் கூறினர். பின்னர் கத்தி
தன்மகனாகிய கார்க்ேகாடகன் என் ம் பாம்பினால் அவ்வாைலச் சுற்றிக்
க ைமயாக்குவித் க் காண்பித் வினைதையத் தனக்க ைமயாக்கினாள். பின்னர்க்
க டன் அ தங் ெகாண் வந் கத்
வின் பிள்ைளக க்குக் ெகா த் த் தாயாகிய
வினைதயின் அ ைமைய நீக்கினான். அந்தணன்கைத வந் ழிக் காண்க.
---------------------------நன்றி மறேவல்.
உன்னாட்டா ெரல்லா யிர்காத் க் ேகாத்திரத்தில்
எந்நா ம் வாழ்ந்ேத யி த்தலாற்- பன்னா ம்
தலத்தின் ேமன்ைமெப ம் ன்ைனவன நாதேன
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ஏதிகழ்ந்

நன்றிமற ேவல்.

(21)

----------------ப வத்ேத பயிர் ெசய்.
உன்னாட் ற் ெபாற்களந்ைத ரர்நன்னாட் ெசய்தபயிர்
ெபான்ேன விைளயப் கழ்ெபற்றார் - ஒன்னார்
பயந்தி ேவற் ன்ைனவன பார்த்திவேன நீ ஞ்
ெச ம்ப வத் ேதபயிர் ெசய்.

(22)

-----------------------------------மண்பறித் ண்ேணல்.
கூறவழக் ெகண்ணாத கூைதசக டற்குவண்
ஏற ன்ேபால் வாரா தி ந்ததனாற் - ேறறிெயன் ம்
மாதிலாக ன்ைனவன மன்னாேகள் மியதில்
ஏதிலன் மண்பறித் ண் ேணல்.

(23)

----------------------இயங்கித் திாிேயல்.
மன்னவ க் குன்னாட்டார் வந்
சூட்ட
ன்னன ன் ழ்கி தன்ைமெபற்றார்- அன்னவர்ேபால்
நன்றாி ம் ன்ைனவன நாதேன ைவயகத்தில்
என் மியங் கித்திாி ேயல்.

(24)

--------------------------------அரவமாட்ேடல்.
இ
ேமற் ெசத்தபாம் ேபற்றிப் பாீக்கித்
தரவினாற் பட்ட தறிந்ேத - திைரகடல்சூழ்
மண் லகிற் ன்ைனவன மன்னவா பாவமிெதன்
ெறண்ணி யரவமாட் ேடல்.
பாீக்கி கைத.

(25)
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அ ச்சுன ைடய மகன் அபிமன் . அபிமன் வின் மகன் பாீக்கி . அந்தப்
பாீக்கி மகாராசன் காட் ேல ேவட்ைடக்குப்ேபாய் ஒ மாைன எய்தான். அந்தமான்
அம் பட் ந் தப்பிேயா ற் . அதைனத் ேத ப் பார்க்கும்ேபா சமீகர் என் ம்
னிவர் எதிர்ப்பட்டார். அவைர ேநாக்கி மாைன விசாாித்தான். அவர் யாெதான் ம்
ேபசவில்ைல. அவர் ேபசவில்ைல என் ேகாபங்ெகாண் ெசத் க் கிடந்த
பாம்ெபான்ைற எ த் க்ெகாண் ேபாய் அவ ைடய தைலயிேல ேபாட் விட் ப்
ேபானான. பின் அவ ைடய மகன் அதைன அறிந் ெசால் ய சாபப்ப தக்கன்
என் ம் பாம்பினாற் க க்கப்பட் றந்தான்.
----------------------------இலவம்பஞ்சிற் யில்.
அன்னத்தின் விேகாங் காகு மரசர்க்குப்
பன் ம் ப த்திதான் பாங்கல்ல - இன்னதனால்
வள்ளெல ம் ன்ைன வனநாதா ைமயிரவிற்
ள்ளிலவம் பஞ்சிற்

யில்.

(26)

----------------------------------------வஞ்சகம்ேபேசல்.
மாயனார் தம்மக்கண் மா னிையக் ேகட்டகர்ப்ப
ேமயவைரக் ெகால் மி ப் லக்ைக - ஆயதனான்
மாரென ம் ன்ைன வனநாதா ைவயகத்திற்
சீ றா வஞ்சகம்ேப ேசல்.

(27)

கண்ணன் மக்கள் கைத
வாரைகயிேல கண்ணபிரான் த மராச

க்கு ேவள்விகைள

த் த்

தன்பதஞ்சா தற்கு நிைனத்தி க்குங் காலத்திேல அவைரக் காண வி ம்பித்
விசுவாமித்திரர், நாரதர் த ய
சிலர் சாம்பவன் என்பவைன ஒ

வாசர்,

னிவர்கள் வந்தார்கள். அப்ேபா யாதவகுமார ாிற்
கர்ப்பஸ்திாிேபால அலங்காித் அம் னிவர்க க்கு

ன்ேன நி த்தி "இப்ெபண் என்னபிள்ைள ெப வாள்? ெசால் ங்கள்" என்
ேகட்டார்கள். அம் னிவர்கள் இவர்க ைடய கபடத்ைத அறிந் ேகாபங்ெகாண்
"இக்க ப்பத்தினின் ஒ
சலம் பிறக்கும். அந்த சலத்தாேல இந்த
யாதவகுலெமல்லாம் நாசமாகும்" என் சாபஞ் ெசால் விட் க் கண்ணபிராைன ம்
காணமல் வந்த வழிேய தி ம்பிப்ேபாய் விட்டார்கள். மற்ைறநாள் யமதண்டம்ேபான்ற
ஓ லக்ைக சாம்பன் வயிற்றினின் ம் பிறந்த . அவ் லக்ைகையக் கண்ட
யாதவர்கெளல்லாம் அஞ்சி ந ந ங்கிக் கண்ணபிரா ைடய பிதாவாகிய
வசுேதவ க்கு நடந்த காாியத்ைத அறிவித்தார்கள். வசுேதவர் அவ் லக்ைகைய
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அரத்தால் அராவிப் ெபா யாக்கி அப்ெபா கைளக் கட ேல இ ம்ப ெசான்னார்.
யாதவர்க ம் அவ்வாேற ெசய்
த்
னிவர்சாபத்ைதக் கட ேல கைரத்
விட்ேடாம் என் நிைனத்தி ந்தார்கள்.
பின்னர் அந்தப் ெபா கெளல்லாம் அைலயினாெலா க்கப்பட் க் கைரயிேல வந்
வாட்ேகாைரப் ல்லாக ைளத் வளர்ந்தி ந்தன. அந்த இ ம் ப் ெபா க ள்ேள
கடைலவிைதயள பிரமாண ைடய ஒ
ண் ஒ மீனால் வி ங்கப்பட்
உ ப்தகெனன் ம் ேவடன்ைகயிலகப்பட அவன் அத் ண் ைனத்
தன்னம்ெபான்றின் னியிேல ைவத்தி ந்தான். பின்னர்க் கண்ணபிரா ம்
பலராம ம் யாதவ ம் கடற்கைரயிற்ேபாய்க் கடனீாிலா க் கடற்ெறய்வத் க்குப்
ைச ம் விழா நடத்தினார்கள். நடத்தியபின் பலராம ங் கண்ணபிரா ந்
தவம் ாி மா கா ேநாக்கினர். ைநேவதித்த கள்ளிைன அதிகமாக உண்டயாதவர்கள்
ெவறியினாேல ஒ வைர ஒ வர் இகழ்ந் ேபசிக் ேகாப ள இ ப் லக்ைகப்
ெபா யினாேல அங்ேக ைளத்தி ந்த அவ்வாட்ேகாைரகைளப் பி ங்கி
ஒ வ க்கு வர் அ க்க எல்ேலா ம் இறந்தார்கள். இக்கைத மகாபாரதத்
ெமளசலப வத்தி ஞ் சீகாழிப் ராணத்தி ம் அற்ப ேவ பாட் டன் காணப்ப ம்.
சாபஞ்ெசான்னவர் கபிலர் என் ம்,

வாசர் என் ஞ் ெசால்வா

ளர்.

_________________
அழகலாதனெசய்ேயல்.
வாணன் சிவைன வணங்கிவசஞ் ெசய் லேகார்
காணநின் தன்வாயில் காக்கைவத் ம்-பாணிெயல்லாம்
ேபானதனாற் ன்ைனவன பாலா யாாிடத் ந்
தானழக லாதனெச ேயல்.

(28)

வணாசுரன்கைத.
காசிப னிவ க்குத் திதி என்பவளிடத்திேல இரணியகசி இரணியாக்கன் என்

ம்

இ வ ம் பிறந்தார்கள். இரணியகசி
ைடய பிள்ைளகள் பிரகிலாதன், அ கிலாதன்
த ய நால்வர். பிரகிலாதன் பிள்ைளகள் ஆ ண்மான் விேராசனன் த ய நால்வர்.
விேராசன ைடய பிள்ைள மாவ . மாவ க்குப் பிள்ைளகள்
ேபர். அவ ள்ேள
வாணன் என்பவ ம் ஒ வன். இந்த வாணன் என்பவன் தி க்ைகலாச
மைலயிற்ெசன் சிவ ைடய தி நடனத்திற்கு மத்தளம் அ த் ச் சிவைன
மகிழ்வித் த் தான் என் ங் கண் வணங்கும்ப தன் ைடய ேசாணித ரவாயி ேல
வந்
ற்றி க்கும்ப ெசய்தான். ெசய் ம் அழகலாதைவகைளச் ெசய் பலேரா ம்
ேபாரா இ தியிேல விட்
ர்த்தியாேல ைககெளல்லாம் இழக்கப்ெபற்றான்.
____________
இளைமயிற்கல்.
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கல்வியிள ைமக்குளிலாக் காளிதா சன்மைனயாள்
வல்வைசயாற் ெபால்லா மரண ற் ச்-ெசல்வதனான்
நற்றாமா ன்ைனவன நாதா விைதயறிந்
கற்றா

ளைமயிற் கல்.

(29)

காளிதாசன்கைத.
அாிகர ரத்தி ள்ள அனந்தநாராயணன் என் ம் விப்பிர க்கு அாிகரன் என் ம்
ெபய ைடய த்திரென வனி ந்தான். அப் த்திரன் அதிக டனாக ஆ ேமய்க்க
நியமிக்கப்பட் ேமய்க்கும் நாள்களிேல ஒ நாள் ஆ க ண் ம் குைழக்காக ஒ
மரத்திேலறி னிக்ெகாம்பி
ந் அ க்ெகாம்ைபத் தறித்தான்.
கல்வியிேல வா ெசய்

தன்ைன ெவல்

கிறவைனேய விவாகஞ்ெசய்ய

நிச்சயித்தி ந்த ஓாிராசகுமாாிேயா வா ெசய் ேதால்விெபற்ற வித் வான்கள் சிலர்,
இவைன மரத்தினின் ம் இறக்கிக்ெகாண் ேபாய் அவ்விராசகுமாாிக்கு வித் வான்
என் காட் அங்கீகாிக்கச்ெசய்தார்கள். அவ்விராசகுமாாி வித் வான்கள்ெசய்த
அம கெளல்லாம் அறிந் காளிேதவியிடம்ேபாய் வரம்ெப ம்ப அவைன
அ ப்பினாள். அப்ப ேய அவன் காளிேதவியிடம்ேபாய் வரம்ெபற் வித் வானாய்க்
காளிதாசன் என் ம் ெபய ம்ெபற் ப் ேபாசராச ைடய சைப வித் வான்க க்குத்
தைலவனாக விளங்கினான்.
இப்ப ப் ேபாசராச ைடய சைபயிேல பலநாளி ந் பின் யாேதா ஒ
காரணத்தால் அவைன ெவ த் த் தன் ைடய தாசி ட் ேலேபாய் மைறந்தி ந்தான்.
அப்ேபா ேபாசராசன் காளிதாசைன ெவளிப்ப த்தக் க தி ஒ சுேலாகத்திற்
பாதிைய
த் மற்றப்பாதி
ப்பவ க்கு தன்னரசாட்சியிற் பாதி ெகா க்கப்ப ம்
என் பிரசித்தஞ்ெசய்தான். இதைன அறிந்த அந்தத் தாசி காளிதாசைனக்ெகாண்
மற்ைறப்பாதிைய
ப்பித் அரசாட்சியின் பாதிையத் தாேன ெபறக்க திக்
காளிதாசைன ெவட் க்ெகான் விட் ச் சுேலாகப்பாதிையக் ெகாண் ேபாய்ப்
ேபாசராச க்குக் காட் னாள்.
____________________
அறைனமறேவல.
பத்ரகிாி ராசன் பகர்சனகன ெமய்வி ரன்
சித்தபாி சுத்தஞ் ெச த் தலால்-இத்தைரயில்
மன்னென ம் ன்ைன வனநாதா யா றி ம்
என்ன வறைனமற ேவல்.

(30)
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பத்திரகிாிராசன் -ேகாவிந்தசாமி என்ப

ைடயமகன்; அரசனாயி ந்

பட்டணத் ப்பிள்ைள ைடய அ ளினாேல ற
ண்டவன். சனகன் – ர
ேபாண்ட ஓரரசன். வி ரன் - வியாச க்கு அம்பா ைகயிடம் பிறந்தவன்.
__________________
அனந்தலாேடல்.
காைல யில் சீலமேபாங் கண்டபக லாக்கம்ேபாம்
மாைல யி ேனாயாம் வைகயறிந் -ஞாலமதிற்
ண்ணியகா லந்ெதாிந்
ன்ைனவன பாலா
எண்ணி யனந்தலா ேடல்.

(31)

____________
க வ மற.
இரணிய மாங்காரத் ெதண்ணா ைரத்
நரகாியா ற்றான் ன் னாளிற்-சுரத ைவப்
ேபாேல ெகா க்கின்ற ன்ைன வனநாதா
மாேல க வ மற.

(32)

---------------------இரணியன்கைத.
இரணியன் தவஞ்ெசய் பிரமேதவாிடத்திேல வரம்ெபற்
லகுக்கும் அரசனாய்
இரணியேனநம என யாவ ந் தன்ைன வணங்கும்ப கட்டைள யிட்டான். அவன்
மகனாகிய பிரகிலாதன் அதைனம த் ஓநேமாநாராயணாய என் ெசால்
வாதா னான். அவைனேநாக்கி உன நாராயணன் இத் ணி ம் இ ப்பாேனா
என் ெசால் இரணியன் அத் ணிேல தன்ைகயால் அ த்தான். அப்ேபா
விட்
ர்த்தி அத் ணி
ந் நரசிங்கமாகத்ேதான்றி அவைனக்ெகான்றார்.
_____________
காப்ப விரதம்.
ய்ய சிலாதன்ேசய் ங்கவிர தங்கெளலாஞ்
ெசய்யநந்தி யாகச் சிறப் ற்றான்-ெபாய்யலேவ
ேதன்காண்ெசாற் ன்ைனவன தீரேன ையம்ெபாறிையத்
தான்காப் ப விர தம்.

(33)
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சிலாதன்கைத.
ன்ெனா காலத்திேல தி மைறக்காட் ேல இ ந்த ஒ பிராமணச் சி வர்
தம் ட் ேல பிச்ைசக்குவந்த மற்ெறா பிராமண ைடய பிச்ைசயன்னத் க்குள்ேள
ஒ சி கல்ைலயிட் விட்டார். அந்த பிராமணன் அவ்வன்னத்ைத
அக்கல்ேலா தாேன ெகாண் ேபாய் உண்டான். பின்னர் இச்சி வர் வளர்ந்
சாத்திரங்க ம் ப த் த் தவங்க ஞ் ெசய் ேகாரதவசி எனப் ேப ம் ெபற்
அட்டசித்திகளி ம் வல்லராய் யம ரத்தி ம் ேபாய் அங்ேக ெசய் ந்
தண்டைனகைள ம் பார்த வ ைகயிேல அங்ேக ஒ ெபாிய மைலையக் கண்
இம்மைல யாெதன்
னாவினார். அப்ேபா அங்ேகநின்றசிலர் அவைர ேநாக்கிப்
" மியிேல ேகாரதபசி என்ெறா பாவி பிச்ைசக்குவந்த ஒ பிராமண ைடய
அன்னத்திேல ஒ கல்ைலயிட அக்கல்ேலா பிராமணன் அவ்வன்னத்ைத ண்டான்.
அக்கல்ேல அக்ேகாரதபசி இறந்தபின் உண்டற்கு இங்ேக மைலயா வளர்கின்ற "
என்றார்கள். அதைனக் ேகட்ட ேகாரதபசி அஞ்சி அ ெசய்தவன் இதினின்
தப்பிக்ெகாள் ம் வைக ளேதா என் வினாவினான். " மியிேல இவ்வளேவார்
மைலையக் கைரத் ண்பானாயின்; இம்மைலய*ம் தானாக இங்ேக கைரந் வி ம்"
என்றார்கள். ேகாதரபசி உடேன மியிேலவந் தன் ைர அைடந் ஒ மைலைய
நியமித் ச் சிறி சிறிதாக நாேடா ம் இ த் ப் ெபா யாக்கி நீாிற்கைரத்
உண் வந்தார். அம்மைல உண்ெடாழிய இயம ரத்தி ள்ள மைல ங் கைரந்
ெதாழிந்த . அக்ேகாரதபசி மைலையக் கைரத் ண்ட காரணத்தாற் சிலாதர் என் ம்
ெபயர் ெபற்றார்.
இந்தச் சிலாதர் த்திரப்ேபற்றிைன வி ம்பித் தி ைவயாற்றிேல பஞ்சாக்கினி
மத்தியினின் பலவ டங்களாகத் தவஞ்ெசய்தார். அத்தவத்திற் கிரங்கிச்
சிவெப மா ம் ெவளிப்பட்
னிவேன! உனக்கு ேவண் ம் வரம் யாெதன்
வினாவச் சிலாத னிவர் ஒ சற் த்திரைனத் தந்த ளேவண் ெமன்றார். சிவ
ெப மான், "சகலகுணங்க ம் நிைறந்த ஒ சற் த்திரன் பதினா வய ைடயவனாய்
நீ ெசய் ம் யாக மியிேல உ பைடச்சா ேல ேதான் வான்" எனச்ெசால்
மைறந்தார். பின்னர் யாகசாைலைய உ தேபா ஒ மாணிக்கப்ெபட் ேதான்றிற் .
சிலாத னிவர் அப்ெபட் ையத் திறந்தார். ெபட் க்குள்ேள ெநற்றிக் கண் ஞ்
சந்திரசடா
ம், ச ர்ப் ய மாக விளங்குஞ் சிவ ர்த்தம் இ க்கக்கண்
தித்
நின்றார். அப்ேபா " னிவேன! ெபட் ைய
த்திற" என்ேறார் அசாீாி ேதான்றிற் .
பின்னர் அந்த அசாீாிப்ப
த் திறந்தார். அப்ெபா
ெப மான் ஒ குழந்ைதயாக
அ தார். சிலாத னிவர் அக்குழந்ைதைய எ த் க்ெகாண் ேபாய்ப் பிராமணர்க்குாிய
கிாிையகெளல்லாஞ்ெசய் ெசப்பீசுவரர் எனப் ெபயாிட் வளர்த்தனர்.
வளர்த் வ ங்காலத்திேல பதினாறாம் வயசும் வந்த . பதினா வயெசன் ம்
நியமத்ைதக் குறித் த் தந்ைதயார் வ ந்தினர். த்திரர் அவர்கைளப்
பயப்படேவண்டாம் என் ெசால் அயனாிதீர்த்தந வினின்
த்திரத்ைத ஓதி
அ ந்தவஞ் ெசய்தார். அப்ேபா சிவபிரான் ெவளிப்பட் நித்தியமாகிய சா ப்பியங்
ெகா த் தம நாமமாகிய நந்தி என் ம் நாமத்ைத ஞ் சூட் சுேகசி என் ங்
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கன்னிைகைய ம் மணம் ணர்வித் க் கணத்தைலைம ங் ெகா த் த் தம ேகாயில்
வாயி ேல காவல்ெசய் ம்ப சுாிைக ம் பிரம் ங் ெகா த்
சூட் ைவத்தார்.
____________________
கிழைமப்படவாழ்.
தண்டமிழ்க்காக் கம்ப க்குத் தாம ைம ெயன் ெதாண்ைட
மண்டலத்தா ேரட் ல் வைரந்த ேபால்-எண் ைசக்கும்
ெபான்னான ன்ைனவன பாலா ெதன்பாைக
மன்னா கிழைமபட வாழ்.

(34)

கம்பர்கைத.
கவிச்சக்கரவர்த்தியாகிய கம்பநாட்டாழ்வார் ஏெர பெதன் ம் பிரபந்தம்
பா யேபா ெதாண்ைடமண்டலத் ள்ள ேவளாளர் யாவ ம் ெப மகிழ்ச்சி ற்
இதற்கு எங்களாேல தரத்தக்க ேவ பாிசு யாெதான் மில்ைல எங்கைளய ைமயாக
உமக்குத் த வேத பாிசாகும் என் ெசால் க் கம்ப க்கு அ ைமேயாைல எ திக்
ெகா த்தார்கள்.
__________________
கீழ்ைமயகற் .
ெபண்ேகட்ட ேவந்த க்குப் ெபண்ணாையப் பந்தாிேல
கண்காண நின்குலத்தார் கட் ைவத்த-பண்ப பார்
நன்பாைகப் ன்ைனவன நாதேன யப்ப ப்ேபால்
அன்பான கீழ்ைம யகற் .

(35)

________________
குணம ைகவிேடல்.
நீர்கலந்த பாைலயன்ன நீர்பிாித் க் ெகாள்வ ேபாற்
சீர்கலந்தார் நற்குணேம ேசர்ந் ெகாள்வார்-ஏர்ெகாள்
கழாளா ன்ைனவன பால ேனமிக்
ககுண ம ைக விேடல்.
__________________
கூ ப்பிாிேயல்.

(36)
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அர்ச்சுனன்மால் சார்பிழந்த வன்ேற க தலர்* ன்
ைகச்சிைலெவற் பாக்கனத் க் ைகதளர்ந்தான் - நிச்சயேம
மன்றலர்சூழ் ன்ைன வனநாதா தக்ேகாைர
என் ங்கூ

ப்பிாி ேயல்.

(37)

அ ச்சுனன் கைத.
பாண்டவர்கள் அத்தினா ரத்தி
க்கும்ேபா ஒ
தன் வந் யாதவகுமாரர்
யாவ ம் கடல்விழாக் ெகாண்டா க் கள் க்கு த் த் தம் ள்ேள பைகத் ப் ேபாரா
இறந்தார்கள் என் ம், கண்ணபிரா ம் பலேதவ ம் தவம் ாி மா
காட் ற் குந்தார்கள் என் ஞ் ெசான்னான். அ ேகட்ட பாண்டவ ம் ெபண்க ம்
ெப ந் யரைடந்
லம்பினார்கள். அவ ள்ேள அ ச்சுனன் மிகுவிைரவாகத்
வாரைகக்குப் ேபாய் வசுேதவைன ம் ெபண்கைள ம் கண்
லம்பி அவர்க க்கும்
ஆ தல்கூறிப் பின் காட் ற் குந் கண்ணபிராைன ம் பலேதவைன ந் ேத யேபா
அவர்க ைடய உடம் கண்மாத்திரமி க்கக் கண் வி ந்
ரண்ட
கண்ணபிரா ைடய ேபரனாகிய வச்சிரேமவைனக்ெகாண் அந்தியக்கர்மங்கைளச்
ெசய்வித்தான். ெசய்வித்தபின் ஏ நா ள்ேள வாரைக கடலாற் ெகாள்ளப்ப ம்
என்
ன்னேர கண்ணபிரான் ெசான்னப நடக்குெமன்றஞ்சி அங்ேக
இ க்கவிடாமல் கண்ணன்மைனவியைர ம் நகரத்தாைர ம் அைழத் க்ெகாண்
வாரைகைய நீங்கிப் பஞ்சவடம் என் ம் இடத்திேல வரப் ெபா
ம்பட்ட .
அப்ேபா அவர்கள் வாரைகயிேலயி ந் ெகாண் வந்த திரவியங்கைள ம்
ெபண்களின் ஆபரணங்கைள ம் கண் சில ேவடர்கள் அங்ேக வந் பறித்தார்கள்.
அப்ேபா த த் வில் ேல அம் ட் அ ச்சுனன் பிரேயாகஞ் ெசய் ம்
கண்ணன்சார்பிழந்தைமயாற் பயன்படவில்ைல.
----------------ெக ப்பெதாழி.
வா ெகட ராமெனா வாளிெதாட்ட ெவம்பழிைய
ேமெலா ெசன் மத்திலன்ேனான் மீண் ெகான்றான் - ஞாலமதில்
வல்லவேன ன்ைன வனநாதா யாெரனி ம்
ஒல்ைல ெக ப்ப ெதாழி.

(38)

இராமன் கைத.
விட்
வின் அவதாரமாகிய
ராமச் சந்திரன் கிட்கிந்ைதமைலயிேல
குரங்குக க்குத் தைலவனாயி ந்த வா ெயன்பவைன அவன்தம்பியாகிய சுக்கிாீவன்
ெபா ட் மைறந் நின் பாணப்பிரேயாகஞ் ெசய் ெகான்றான். அவ்வா
ெகால்லப்பட்ட வா பின்னர் உ ப்தகன் என் ம் ேவடனாகப்பிறந் விட்
வின்
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மற்ேறாரவதாரமாகிய கண்ணபிராைன ஒ
உள்ளங்கா ேல பாணப்பிரேயாகஞ்ெசய்

காட் ேல ப த்தி க்கும்ேபா
ெகான்றான்.

------------------------------ேகள்வி யல்.
ன்பகவற் கீைத னி ைரக்கக் கன்னிமரந்
தன்ப ேய ேகட் லகிற் றார்ேவந்தர் - அன் றல்ேபால்
மாதவேன ன்ைன வனநாதா நன்ைம ற
தறிேவார் ேகள்வி

யல்.

(39)

---------------ைகவிைனகரேவல்.
இந்திரன்வாள் ைவக்க ெவ த்
ன ற்கலனார்
தந்த மம விட் த் தவமிழந்தார் - சந்தத ம்
பாைகயில்வாழ் ன்ைனவன பார்த்திவா வாைகயினா
ேலைக விைனகர ேவல்.

(40)

ற்கல நிவர்கைத.
பிரம்மேதவ ைடய மநத்திேல பிறந்த

நிவர் பதின்மர். அவர் ம , மாீசி,

தக்கன், யகன், அங்கிரா, வசிட்டன், பி கு, அத்திாி, கி
அங்கிரா என்

ம்

நிவர்கணத்ேதார்

ப்பத்

லத்தியன்,

, என்பவர். அவ ள்ேள

வர். அவர் அங்கிரசு, மாந்தாதா,

குச்சன், ற்கலன் த ேயார். அவ ள்ேள ற்கல நிவர் தவஞ்ெசய் ங்காலத்திேல அத்தவத்ைதக் ெக க்க நிைனத்த இந்திரன் வாட்பைடையக்
ெகாண் ேபாய் அம் னிவ க்கு ன்ைவத்தான். அம் ற்கல நிவர்
அவ்வாட்பைடைய எ த் மரங்கைளயன்றிப் பலமி கங்கைள ம் ெவட் க்
ெகான்றார். வாெள த் ெவட் ய காரணத்தினாேல தம் ைடய த ம ந்
தவ மிழந் நரகயாதைன ம் ெபற்றார்.
--------------------------------------------------ெகாள்ைளவி ம்ேபல்.
ெகாட்டமிட்ேட த்தரத்திற் ேகாக்ெகாள்ைள யாடவந்த
ட்டனர வக்ெகா ேயான் ேறாற்றி க்கண் - பட்டதனால்
நீதிபரா ன்ைனவன ேநயேன ேயெதனி ம்
ேபைதைமயாக் ெகாள்ைளவி ம் ேபல்.

(41)
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ாிேயாதனன்கைத.
பாண்டவர்கள் விராட ரத்திேல வசிக்கும்ேபா விராட ைடய பசுக்கவரவந்த
ாிேயாதனன்பக்கத்தார்க்கும் விராடன்பக்கத்தார்க்கும் த்தம் நடந்த . அப்ேபா
ாிேயாதன ம் வந் ேப வ வத்ேதா ம் அங்ேக இ ந்த அ ச்சுனனாேல
ம்
பங்கப்பட் த் ேதால்வி ம் பகற் த் ய மைடந்தான்.
---------------------------------ேகாதாட்ெடாழி.
நம்ப க்காஞ் ெசவ்வந்தி நன்மலர்ேவ சிக்களித்த
ெசம்பிய மணமைழயாற் சீரழிந்தான் - அம் வியில்
எவ்வா ம் ன்ைனவன ெமன்
கி ேலநீதிக்
ெகாவ்வாத ேகாதாட் ெடாழி.

(42)

ெசம்பியன்கைத.
சாரமா னிவர் என்பவர் திாிசிராமைலையயைடந் சிவ ைசெசய் வ ம்
நாள்களிேல ஒ நாள் அங்ேக நாககன்னிைககள் ெகாண் வந்
சித்த சுகந்த ள்ள
ெசவ்வந்திமலைரக்கண் தா ம் அம்மலர்களாற் சிக்கவி ம்பி
அக்கன்னிைககேளா ம் பாதலத்திற்ேபாய் அந்தச் ெசவ்ந்திச்ெச கைளக் ெகாண் வ
வந் ந் அங்ேக உண்டாக்கி அம்மலராற் சித் வந்தார். அக்காலத்திேல அரசனாக
உைற ாிேலயி ந்த பராந்தகன்என் ஞ் ேசாழன் அம்மலர்கைளப்பறித் த்
தன்னிச்ைசப்ப உபேயாகப்ப த்தினான். அதைனஅறிந்த அம் னிவர்
சிவெப மா ைடய சந்நிதிையயைடந்
ைறயிடச் சிவெப மான் அவ ைடய
உைற ாிேல மண்மாாிெபய்யச் ெசய்தார். மண்மாாிெபய் நகரழிதைலக்கண்ட
அவ்வரசன் மைனவிைய ம் அைழத் க்ெகாண் தன்னகைர விட்ேடா னான்.
ஓ
ஞ் சிவ ைசக்குாிய ைவக் கவர்ந்த குற்றத்தினாேல நகேராடழிந்
நரகமைடந்தான். ெசம்பியன் - ேசாழன்.
-------------------சக்கரெநறிநில்.
மண்டலத்திற் ெசங்ேகால் வழியிற் ெச த்தாமற்
றண்டகெனன ம்ெமா வன் றான்ம யக் - கண்டதனால்
ேவள் ைர ம் ன்ைனவன வித்தகா ெவந்நா ம்
நீழ்சக் கரெந

நில்.

(43)
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தண்டகன்கைத.
ம மரபிேல ேதான்றிய தண்டகன் என்பவன் தன்னாட் ைனத்
த ம ந்தைய மின்றி அரசுெசய் வ நாளிேல கு வாகிய சுக்கிரன் தவஞ்ெசய் ங்
காட் ேலேபாய்ச் சுக்கிரன்மகைளக்கண் மனமயங்கி அவைள வலாற்காரமாகப்
ணர்ந்தான். அவ ந் க்கத்ேதா ம் ேபாய்ப் பிதா க்கு ைறயிட்டாள். பிதாவாகிய
சுக்கிரன் மிக்க ேகாப ைடயவனாய் "என்மக க்குத் தீராவி ம்ைபெசய்த தண்டக ம்
அவனா ம் கிைள ம் பிற ம் ெவந் ெபா யாகுக" எனச் சாபஞ் ெசான்னான்.
அச்சாபப்ப ேய அவ ைடய நா ங் காடாகித் தண்டகாரணியம் என் ம்
ெபயாராயிற் .
---------------------------சான்ேறாாினத்தி .
ஈச ைமமணத்தி ேலவடதிக் காழ்ந்தெதனக்
காசினிசீ ராக்கக் கலச னி-வாச ற் ச்
ெசய்த பார் ன்ைனவன தீரேன யப்ப ச்சீர்
எய் ஞ்சான் ேறாாினத்தி .

(44)

அகத்தியர் கைத.
இமயமைலயிேல சிவபிரா க்கும் உமாேதவிக்கும் நடந்த கல்யாணத்ைதத்
ெதாிசிக்குமா பல ம் ேபாய்ச் ேசர்ந்தேபா பாரம்மிகுந்
மியின் வடபாகந் தாழத்
ெதன்பாகம் உயர்ந்த . உலக
ம் நிைலகுைலந்த . ேதவ ம் பிற ம் வ ந்திச்
சிவேனெயன்றிரங்கினர். யாவ ம் இரங்குதைலச் சிவெப மா ணர்ந்
மிையச்
சமப்ப த்தக் க தி அகத்திய னிவைர அைழத் த் ெதற்ேக ள்ள ெபாதியமைலயிேல
ேபாயி க்கும்ப கட்டைளயிட்டார். அப்ப ேய அகத்திய ம் ெபாதியமைலயிேல
ேபாயி ந்
மிையச் சமமாக்கினார்.
------------------------------சித்திரம்ேபேசல்.
சீைதபண்பி ராவணற்குச் ெசப்பிக் குலங்ெக த்த
பாதகி க் கன்றிழந்த பங்கம்பார் - ஆத னால்
தாரணிக்குட் ன்ைனவனத் தாளாளா தன்ைனெயண்ணாச்
ேசரலர்க்குச் சித்திரம்ேப ேசல்.
சூர்ப்பநகிகைத.

(45)

25
சுமா என்பவ ைடய மகளாகிய ைககசி என்பவளிடத்திேல விச்சிரவா என் ம்
னிவ க்கு இராவணன் த ய த்திரர்க ம் சூர்ப்பநைக என்பவ ம் பறந்தார்கள்.
இந்தச் சூர்ப்பநகி தண்டகாரணியத்திேல இராமலக்குமணர்கைள ஞ்
சீதாப்பிராட் ைய ங் கண்டேபா இராமலக்குமணைர வி ம்பி ந் தன்க த் ச்
சித்தியாகா சீதாப்பிராட் ையக் கவர்ந் ெசல்ல யன் இலக்குமணராேல
க்குெவட்டப்பட்டாள். பின்னர் இராவணனிடம்ேபாய்ச் சீதா பிராட்
ைடய அழகு
த யைவகைள அறிவித்தாள். இராவணன்வந் சீதா பிராட் ையக்
கவர்ந் ேபானான். பின்னர் இராமசுவாமிேபாய் இராவணன் த ேயாைரக்
ெகான்றார். ஆதலால் தன்குலங் ெக தற்குச் சூர்ப்பநகிேய காரணமாயினாள்.
-------------------------சீர்ைமமறேவல்.
உற்றெதாைடப்* ண் க் குைடகீறிக் காட் நின்றான்
ெகாற்றவன்
ன்கங்ைக ேகாத்திரத்தான்-ெவற்றி ைன
மன்னான ன்ைனவன வள்ளேல யாத னால்
எந்நா

ஞ் சீர்ைமமற ேவல்.

(46)

---------------------------சுளிக்கச்ெசால்ேலல்.
சகுனி ாி ேயாதனற்குச் சர்ப்பைனயாக் ேக
மிக ைரத் த் தன் யி ம் ந்த- நைகபார்
ம ெநறிேதர் ன்ைன வனநாதா யாவ
ெரனி

ஞ் சுளிக்கச்ெசால் ேலல்.

(47)

சகுனிகைத.
காந்தாரேதசரானாகிய சகுனிெயன்பவன் வஞ்சகப் த்திகைளச் ெசால் க்
ெகா த் த் தன் ம கனாகிய ாிேயாதனைனக் ெக த்தழித்தன்றித் தா ங்
ெகட்டழிந்தான்.
--------------------------சூ வி ம்ேபல்.
ேதாராத ற் வ ந் ேதாற்றபஞ்ச பாண்டவ ம்
பாேர யகன் பட்ட பாரதம்பார் - ேபராண்ைம
வற்றாத ன்ைனவன மாகடேல மிக்கெசல்வம்
ெபற்றா

ஞ் சூ விாிம் ேபல்.

(48)

26

பாரதகைத
பாரத ரர்களாகிய ற் வர் ஐவர் என் ம் இ பால ள்ேள த மன் த
ஐவ ம் ாிேயாதனன் த ய ற் வேரா ஞ் சூதா இராச்சிய மிழந்
காடைடந்தார்கள். ற் வ ம் இராச்சியம் ெபறவந்த ஐவேரா ம் ேபாரா
இறந்தார்கள்.

ய

---------------------------ெசய்வனதி ந்தச்ெசய்.
ேவள்விக்கு வ ேம ேவண் ெமன் ெறண்ணாமற்
றாழ் ெசய் தக்கன் றைலயிழந்தான் - ஏ லகும்
சு கழ்ப் ன்ைனவன வித்தகா ெசய்ைகயறிந்
ேதெசய் வனதி ந்தச் ெசய்.

(49)

------------------------ேசர்விடமறிந் ேசர்.
இ ைமக்கு ெமய்த் ைணயா ெமன் மார்க் கண்டன்
அரன ையச் ேசர்ந்தா னவன்ேபால-அ ள்ெப கும்
சா பலாபாைகப் ன்ைனவன ேமமனெமாத்
ேதேசர் விடமறிந்

ேசர்.
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மார்க்கண்ேடயர்கைத.
மி கண்
னிவ ைடய தல்வராகிய மார்க்கண்ேடய னிவர் இம்ைமக்கும்
ம ைமக்கும் நற் ைணெயன் க திச் சிவன ையச் ேசர்ந்
சித் யமைன ம்
ெவன் தீர்கா சும் ெபற்றார்.
------------------------ைசெயனத்திாிேயல்.
யரகு ராமனபாற் ேசார ன்னி மாாீசன்
மாயமா னாய்த்திாிந் மாய்ந்த பார்- ஞாயமன்ேறா
சு கழ்ப் ன்ைனவன ேமகேம யித்தலத்தி
ேலைச ெயனத்திாி ேயல்.

(51)
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மாாீசன்கைத.
தாடைகெயன்பவ ைடய மகனாகிய மாாீசைனச் சீைதையக் கவ ம்ப
இராவணன் நிைனத் இராமலக்குமணர்கைளப் பிாித் ச் சீைதையத் தனிைம
யாக்கும்ப அ ப்பினான். மாாீச ம் ஒ மானின் வ ெவ த் ப்ேபாய்ச் சீதாபிராட்
கா ம்ப உலாவினான். மானின் சிறப்ைபக்கண்ட சீதாப்பிராட் இம்மாைன
எனக்குப் பி த் த் தரேவண் ம் என் இராமைன ேவண் னாள். இராம ம்
ெவகு ரந் ெதாடர்ந் ேபா ம் அகப்படாைமக்கண் அம் ெச த்த அவ்வம்பினால்
வி ந்திறந்தான். வி ம்ேபா "சீதாலக்குமணா" என்ற ெசாற் ேகட் இலக்குமண ந்
ெதாடர்ந்தான். சீைத ந் தனியளாயினாள். அப்ேபா சந்நியாசியாக இராவணன்
ெசன் சீைதையக் கவர்ந்தான்.
----------------ெசாற்ேசார் பேடல்.
நித்தியத்ைதக் ேகட்கப்ேபாய் நித்திைரெயன் ேறகுளறிப்
த்தியற்ற கும்பகன்னன் ெபான்றினன்பார் - மத்தமத
குன்றநிகர் ன்ைனவனக் ெகாற்றவா பாைகமன்னா
என் ஞ்ெசாற் ேசார் ப ேடல்.

(52)

கும்பகன்னன்கைத.
இராவணன், கும்பகன்னன், வி டணன் என் ம் த்திரர் வ ம் உக்கிரமான
தவஞ்ெசய் பிரமேதவாிடத்திேல ேவண் ய வரங்கைளக்ேகட்டார்கள். அப்ேபா
பிரமேதவர் கும்பகன்னைன ேநாக்கி உனக்கு ேவண் ம் வரம் யா என் ேகட்கக்
கும்பகன்னன் நித்தியவரங்ேகட்க நிைனத்தி ந் ம் ெசாற்ேசார்ந் நித்திைரெயன்
குளறிக் ேகட்டைடந்தான்.
------------------------------ேசாம்பித்திாிேயல்.
நளனி
பன்னன்ேறா நாண் ன்றில் மன்
வளநகாி ேசர்த் மைனயா- ளமகிழ
நின்ற பார் ன்ைனவன ேநயேன தன் யற்சி
என் ஞ்ேசாம் பித்திாி ேயல்.
நளன்கைத.
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ரேசனன் என்பவ ைடய மக ம் நிடதேதசராச மாகிய நளெனன்பவன்
சூதா த் ேதால்வியைடந் நாட் ைனவிட் த் தன்மைனவியாகிய தமயந்திேயா ங்
காட் ல் வசிக்குங்காலத்திேல ஒ நாளிர க யின்வசத்தினாேல அத்தமயந்திையப்
பிாிந் அேயாத்திநகாிேல ேபா இ
பன்னன் என்பவ க்குத் ேதர்ப்பாகனாக
இ ந்தான். தமயந்தி ம் ேத க் காணாமற் குண் ன ரத்திேல பிதாவாகிய ம ைடய
ட் ேல ேபாயி ந்தாள். பின்னர்ச் சயமரெமன் இ
பன்ன க்குத்
ெதாிவித்தேபா இ
பன்னன் குண் ன ரத் க்கு வரப் றப்படத்
ேதர்ப்பாகனாயி ந்த நளன் அவைனத் ேதாிேலற்றி ன் நாைளக்குள்ேள
குண் ன ரத்திேல ெகாண் வந் ேசர்த் த் தமயந்தி ம் மனமகி ம்ப நின்றான்.
------------------------தக்ேகாெனனத்திாி.
ைசவ சமயத்ைதத் தைலயாகச் சம்பந்தர்
ெசய் லகில் யாண் ஞ் சிறப் ற்றார்-ைவயமிைசப்
ெபாங்கு கழ்ப் ன்ைனவன பாலா பாைகமன்னா
எங்குந்தக் ேகாெனனத்திாி.

(54)

தி ஞாநசம்பந்தர்கைத.
சீர்காழிப்பதியிேல தி வவதாரஞ் ெசய்த தி ஞானசம்பந்தர் தாம்பா ய ளிய
ேதவாரத்தினா ம் தாஞ் ெசய்த ளிய அற் தத்தினா ஞ் சமணேரா
ெசய்தவாத்ததினா ஞ் சிவேன
தற் கட ள் என ம், ைசவேம ெமய்ச் சமயம்
என ம் எங்குந் தாபித் ப் ெப ம் கழ்ெபற்றார்.
____________
தானம வி ம் .
ன்ெச யறத்ைத குந்தற் களித்தகன்னன்
பின்ெசய மீவெனன்ேற ேபர்ெபற்றான் - தன்ெசயல்ேபால்
தாதாேவ ன்ைனவனத் தாளாளா மியின்ேமல்
ஏதா ைம வி ம் .

(55)

கன்னன்கைத.
சூரன் என்பவ க்கு மகளாய்ப் பிறந் குந்திேபாசன் என்பவ க்குத்
தத்த த்திாியான குந்தி கன்னியாயி க்குங் காலத்திேல சூாியைனச்ேசர்ந் ஒ
தல்வைனப் ெபற் ப் ெபட் யிலைடத் க் கட ேல விட்டாள். அப்பிள்ைள
கைரையயைடந் ஒ ேதாப்பாகனால் வளர்க்கப்பட் த் ாிேயாதனைனயைடந்
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அங்கேதசத் க்கு அரசனாக்கப்பட் க் கன்னன் என் ம் ெபயேரா விளங்கினான்.
இந்தக் கன்னன் பதிேனழாம் நாட்ேபாாிேல அ ச்சுன ைடய அம்பினாேல
தாக்கப்பட் த் தளர்ந் ேதாிேல வி ந் கிடந்தேபா கண்ணபிரான் ஒ
மாதவேவதிய ேவடத்ேதா ெசன் கன்னைன ேநாக்கி "நின் ண்ணிய ற் ந் த க"
என் யாசிக்கப் ண்ணியம் ற் ங் ெகா த் ப் "பின்ெசய்வ ந் த ேவன்" என்றான்.
________________
தி மா

க்க ைமெசய்.

அண்டர் னிவர்க் கவதாரம் பத்ெத த்
மிண்டைரெவட் த்த ம ேம ரக்கக்-கண்டதனால்
மந்தரேன ன்ைனவன வள்ளேல ெயந்நா ஞ்
ெசந்தி மா

க்க ைம ெசய்.

(56)

___________________
தீவிைனயகற் .
ஈசர்வர ஞ்சிைதந்ேத ெயய்தியேபா ராக்க ம்ேபாய்த்
ேதசழிந் தானவர்கள் ேதய்ந்ததனாற்-காசினியில்
வாழ்பாைகப் ன்ைனவன மன்னவா நன்ைமயன்றிச்
சூழ்தீ விைனயகற்

.

(57)

______________
ன்பத்திற்கிடங்ெகாேடல்.
யரா மன்பைகயாற் ன்ப ற் ந் தஞ்செமன்ேற
ேசயிைன ந் ேதேவந் திரனிழந்த-ஞாயம்பார்
மா ங்கா ன்ைனவன மன்னவா வஃதறிந்
ேத ன்பத் திற்கிடங்ெகா ேடல்.

(58)

__________________
க்கிவிைனெசய்.
எதிாிபலம் பாதிெகாள்வ ெனன்றறிந் வா
வைத ாிய ராமன் மைறந் - திெபறல்பார்
பாரளந்த ன்ைனவனப் பார்த்திவா வப்ப ேய
சீரறிந்

க்கிவிைன ெசய்.

(59)
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வா கைத.
வினைத என்பவ ைடய மகனாகிய அ ணன் சூாிய க்குத்
ேதர்ப்பாகனாயி க்குங் காலத்திேல ேதவேலாகத்திற் ேபாய்ப் ெபண்வ வத்ேதா
நின்ற அ ணைன இந்திரன் கண் வி ம்பித் ணர்ந் வா என்பவைனப்
ெபற்றான். இந்த வா ெயன்பவன் சிவைன வழிபட் த் தன் டேன எதிர்க்கும்
எதிாிக ைடய ெபலத்திற் பாதி தன்ைனச் ேச மா வரம்ெபற் க் குரங்குக க்குத்
தைலவனாய்க் கிட்கிந்ைதயிேல வசித்தான். அதைனயறிந்த இராமர் மைறந் நின்
பாணம் விட் க் ெகான்றார்.
________________
ெதய்வமிகேழல்.
தா கத்தார் வைர ந் தாழ் ெசய் தங்கடங்கள்
காாியத்தால் ேவ கதியளித்தார்-தாரணிக்கண்
மாதவேன ன்ைன வனநாத மீதி க்கண்
ஏெதனி

ந் ெதய்வமிக ேழல்.

(60)

------------------------ேதசத்ேதாெடாத் வாழ்.
எல்லா மதத்திற்கு ெமவ் யிர்க்கு நீர்நிழல்ேபால்
நல்லா தரைவ நயந்த ளி-வல்லாண்ைம
சூழ்ேதசு ன்ைனவனத் ேதான்றேல நீ ெமன் ம்
வாழ்ேதசத் ேதாெடாத்

வாழ்.

(61)

---------------------------ைதயல்ெசாற்ேகேளல்.
மா சித்தி ராங்கிெசால்லான் ைமந்தைனக்ைக கால்கைளந்
ேத ெபற்றா ேனார்மன்ன னிப் வியில்-நீதிெநறி
மாதவேன ன்ைன வனநாதா பாைகமன்னா
ஏெதனி

ந் ைதயல்ெசாற்ேக ேளல்.

சித்திராங்கிகைத.

(62)
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சித்தாராங்கிெயன்பவள் இராசராசநேரந்திரன் என் ம் அரசன் மைனவி. இவள்
ஒ நாள் அந்தப் ரத்தில்வந்த சக்களத்திமகைனக்கண் ேமாகங்ெகாண்
ண ம்ப
பி த்தி க்க அவன் ம த்ேதா னான். அதனால் அவன்ேமற் ேகாப ற்
அரசனிடம்ேபாய் அரசேன! நின்மகன்ெசய்த அநீதிையப் பாெரன் வைளத்
த ம்ைப ங் கிழிந்த டைவைய ங் காட்
ைறயிட்டாள். அரச ம் அவள்
ெசால்ைல நம்பி மக ைடய ைககால்கைள ெவட் வித் ப் பின்னர் உண்ைமயறிந்
ெப
ந் க்கப்பட்டான்.
-------------------------ெதான்ைமமறேவல்.
பண்
ேராணன் பழைமெயண்ணாப் பாஞ்சாலன்
மிண்டமாி லர்ச்சுனனால் றழிந்தான்-கண்டதன்ேறா
ெபான்னா ம் ன்ைனவன பாலா தன்ைனயிறந்
ெதந்நா

ந் ெதான்ைமமற ேவல்.

(63)

யாகேசனன்கைத.
இளைமப்ப வத்திேல தன்ேனா பிாியநண்பனாகத் ேராணாச்சாாியர்
நடந்த்ைத ந் தான் அவ க்கு அரசனாய் வ ங்காலத்திேல உலகிற் பாதி த ேவன்
என் ெசான்னைத ம் மறந்
ேராணாச்சாாியைர அறிேயன் என்ற பாஞ்சால
ேதசராசனாகிய யாகேசனன் பின்னர்த் ேராணாச்சாாியராேல ஏவிவிடப்பட்ட
அ ச்சுன்ேனா ேபாரா த் ேதால்வியைடந்தான்.
--------------------------ேதாற்பனெதாடேரல்.
சண்டெனா மிண்டன் றைனெவன்ற சங்காிபால்
மிண் மகு டன்ெபா
ெவட் ண்டான்- ண்டாிக
மாதா ம் ன்ைன வனநாதா நீணிலத்தி
ேலேதாற் பனெதாட ேரல்.

(64)

மகிடாசுரன்கைத.
ன்ெனா காலத்திேல ேதவர்க க்கும் அசுரர்க க்கும் நடந்த ேபாாிேல
ேதவர்களால் அசுரர்கள் இறந்தார்கள். த்திரைர இழந்த அசுரமாதாவாகிய
திதிெயன்பவள் தன்மகைளேநாக்கித் ேதவர்கெளல்லாைர ம் ெவல்லத்தக்க ஒ
த்திரைனப் ெப ம்ப தவஞ்ெசய்யவிட்டாள். அவள் அவ்வாேற தவஞ்ெசய்
சுபாாிச னிவ ைடய அ ளினாேல மகிடன் என் ம் த்திரைனப் ெபற்றாள்.
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இம்மகிடாசுரன் ேபாாிேல பலைர ம் ெவன்
வாளால் ெவட்டப்பட்டான்.

பின்னர்த்

ர்க்ைகேயா ம் ேபாரா

------------------------நன்ைமகைடப்பி .
அரசமரந் ெதால்கடனீந் தந்தணைனக் கால
ரவழியிற் காத்த கழின் - ெப ைமையப்பார்
மன்றலந்தார்ப் ன்ைனவன வள்ளேல யார்க்கும்
என் நன் ைமகைடப்பி

.

(65)

------------------------------நாேடற்பனெசய்.
நேடா ம் ேபா ந ேவாட ேவண் ெமன்
ேத ந் த மர்ெசான்ன சீரதனால் - நீ
ெபா ந்
கழ்ப் ன்ைனவன பாலா நன்றாய்த்
ெதாிந்

நாேடற்பன ெசய்.

(66)

------------------------நிைலயிற்பிாிேயல்.
சஞ்சாித் நின்ற ைசலங் கைளெயல்லாம்
ெவஞ்சினத்தா ந்திரன் ன் ெவட் தலாற் - ெசஞ்சரணால்
மண்ணளந்த ன்ைன வனநாதா ெவன் நன்ைம
எண்ணிநிைல யிற்பிாி ேயல்.

(67)

மைலகளின்கைத.
ன்ெனா காலத்திேல மைலகெளல்லாம் சிறகுைடயனவாய் ஆகாயத்திேல பறந்
பட்டணங்களிேல ேபாய்த் தங்கிப் பட்டணங்கைள ஞ் சீவராசிகைள ம் அழித் ப்
ெப ந் யர் விைளத்தன. அதைனயறிந்த இந்திரன் அம்கமைலகளின்
சிறகுகைளெயல்லாம் ெவட் விட்டான்.
-----------------------நீர்விளயாேடல்.
கண்ணன ண ைமந்தர் க ங்கடனீரா
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எண்ண ம்வாட் ேகாைரயினா ற்றனரால் - ண்ணியத்தின்
கண்ணான் ன்ைனவனக் காராளா ேமல்வ ஞ்சீர்
எண்ைமயினா னீர்விைளயா ேடல்.

(68)

இதன் கைதைய வஞ்சகம் ேபேசல் என் ழிக் காண்க.
----------------------------ண்ைம

கேரல்.

ேகாசிகனார் மாணக்கர் கூறாிய நாய்நிணத்ைதப்
ேபாசனஞ்ெசய் ேத ைலயாய்ப் ேபாயினார் - சு கழ்த்
ெதன்பாைகப் ன்ைனவன தீரேன ெயள்ளள ம்
இன்பான

ண்ைம க ேரல்.

(69)

-----------------------------ல்பலகல்.
கற்றதனா ங்கள் கவி ர ராகவமால்
ெவற்றிபர ராசசிங்க ேமன்ைமெசயப் - ெபற்றதனால்
ஞாலமதிற் ன்ைனவன நாதேன நற்ப வ
காலமதி

ல்பல கல்.

(70)

------------------------ெநற்பயிர்விைள.
அண்டா தேலார்க் கமிர்தமய மாவ
ெகாண்டறேம த்திக்குங் ெகாள்க வாக் - கண்டதனால்
தக்க கழ்ப் ன்ைனவனத் தாளாளா ெவப்பயிர்க்கும்
மிக்ககுண ெநற்பயிர்வி ைள.

(71)

-----------------------------ேநர்ேகாெனறிநில்
ேவத ெநறிநின்ற ேவதியர்ேபா னின்மரேபார்
ஆதி த லாப் கைழ யாண்ட பார் - ஆ லர்க்குத்
தாயான ன்ைனவனத் தாளாளா பாைகமன்னா
நீ ேநர் ேகாெனறி நில்.

(72)
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-----------------------------ைநவிைனந

ேகல்.

ெசய்தவ ம் பாராமற் சீராமன் சம் கைன
ைநத ன்றிச் ெசன்னிெகாண்ட ஞாயம்பார் - உய்த ம
வானான ன்ைன வனநாதா ட்டர்பங்கி
ேலைந விைனந

ேகல்.

(73)

சம் கன் கைத.
ராமச்சந்திரன் அரசுெசய் ங்காலத்திேல சம் கன் என் ம் ெபய ைடய
சூத்திரவ ணத்ேதான் ஒ ேசாைலயிேல தைலகீ ங் கால்கள் ேம மாகத்
ங்கிக்ெகாண் தவஞ்ெசய்தான். அவன் தனக்குாியதல்லாத தவத்திைனச் ெசய்த
காரணத்தினால் அந்நாட் ேல ஒ பிராமணச் சி வன் அகாலதிேல இறந்தான். இறந்த
சி வைன ம் எ த் க்ெகாண் தா ந் தந்ைத ம் வந்
ராமச்சந்திர க்கு
ைறயிட் ப் லம்பினார்கள். இராமச்சந்திர ம் விசாரைண ெசய் சம் கன்
தவஞ்ெசய்தேல அகாலமரணமாக அச்சி வன் இறத்தற்குக் காரணெமன்றறிந்
பலதிைச ந் ேத த் தவஞ்ெசய் ஞ் சம் கைனக்கண் வாளினால் அவன்றைலைய
ெவட்
ழ்த்தினான்.
----------------------ெநாய்ய ைரேயல்.
கந்த வன் றஞ்ெசமன்ற காைலயின்மா ேயான்பைகையச்
சிந்ைதயில்ைவத் ெதண்ணினேனா ேதர்விசயன் - ைபந்தமிழ்ேதர்
ேபாற்
கழ்ப் ன்ைனவன பாலா யாெரனி ம்
ஏற்றதற்பி ெனாய்ய ைர ேயல்.

(74)

-----------------------------ேநாய்க்கிடங்ெகாேடல்
பசி ண் விலக்கினர் ன் பார்த்திவன் சீயாக்காய்
பிைச ன ண் டப்பசிையப் ேபர்த்தான் - இைசெபறேவ
ெபான்னா ம் ன்ைனவன பாலா வப்ப ேய
எந்நா

ேநாய்க்கிடங்ெகா ேடல்.

பரதன்கைத.

(75)
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பரதன் என் ம் அரசன் ேபாசநகாலஞ் சிறி ந் தவறாமல் "அ ந்தியதற்ற
ேபாற்றி ண் " ேநாய்க்கிடங்ெகாடாமல் நடந் வ தைல அறிந்த ஒ ைவத்தியன்
அரச ைடய ேவைலக்காரைனத் தன்வசமாக்கி அரசன் ைதலமிட்
க்கும்
ஒ தினத்திேல அவன ேபாசனகாலத்திற்குச் சமீபமாகச் சீயாக்காய ம் ெவந்நீைர ம்
அைமத் ைவக்கும்ப ெசய்தான். அரசன் ஸ்நான மண்டபம் அைடந்த டேன
பசி
ண்டாயிற் . ேபாசநமகப்படவில்ைல. பின் அந்தச் சீயாக்காைய ம்
ெவந்நீைர ம் உன் தன் பசிையப் ேபாக்கினான்.
----------------------------பழிப்பனபகேரல்.
சூ
ராகவனார் சூடாமற் ைகேகயி
ேக ெசான்ன வார்த்ைத கிைடப்பதனால் - நீ
காராளா ன்ைனவன்க் கற்பகேம யாாிடத் ம்

கழ்க்

*ஏரா பழிப்பனபக ேரல்.
*இ ெவண்பாப்ேபா ேபா

(76)
ம்.

ைகேகயிகைத.
அேயாத்திநகரராசனாகிய தசரதச்சக்கரவர்த்திக்கு ேகாசைல, ைகேகயி, சுமித்திைர
என

ன்

மைனவிய ளர். ேகாசைலயிடத்திேல

ராம

ம், ைகேகயியிடத்திேல

பரத ம், சுமித்திைரயிடத்திேல இலக்குமணன், சத்
க்கினன் என் ம் இ வ மாக
நான்கு த்திரர் அச்சக்கரவர்த்திக்குப் பிறந்தார்கள். நால்வ ம் வளர்ந் சமர்த்தராய்
விளங்கினர். தசரதச் சக்கரவர்த்தி ம் ெவகு வ டங்களாக அரசுெசய் பின்னர்
வேயாதிகானாய்த் தளர்ச்சி ற் த் தன்னரசியைல இராம குக் ெகா க்க
நிச்சயித்தான். இதைன அறிந்த கூனிெயன்பவளாேல வப்பட்ட ைகேகயி
சக்கரவர்த்திைய ேநாக்கித் தன்மகன் பரத க்கு
சூட்ட ேவண் ம் என் ம் இராமன்
காட் ற்ேபாகேவண் ம் என் ம் இ வரங் ேகட்டாள். சக்கரவர்த்தி ம்
ன்ெனா காாியத்திேல ைகேகயிடத்திேல மகிழ்ச்சி ற்றேபா உனக்கு இரண்
வரம் நீ ேகட்டப த ேவன் என் ெசால் யி ந்தப ேய ைகேகயி ேகட்ட
இ வரத்ைத ங் ெகா த்தான். இராமன் கா ெசன்றான்.
--------------------------------பாம்ெபா பழேகல்.
வாசுகி ன் னாட்பழகும் வாேனார்க் க ெத
ன்
ேமாச ற நஞ்சுமிழ்ந்த ர்க்கம்பார் - காசினியில்
நன்றறி ம் ன்ைனவன நாதா விஃதறிந்ேத
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என் ம்பாம் ெபா பழ ேகல்.

(77)

வாசுகிகைத.
காசிப னிவ ைடய மைனவியர்க

ள் ஒ த்தியாகிய கத்தி

என்பவளிடத்திேல

அனந்தன், வாசுகி த ய பல பாம் கள் பிறந்தன. அவற் ள்ேள வாசுகி என் ம்
பாம்ைபத் ேதவர்கள் தி பாற்கடைலக் கைடந்தேபா தாங்கள் ெகாண்ட மரத்திேல
கயிறாகப் ட் இ த்தார்கள். அப்ேபா வாசுகி என் ம் பாம் நஞ்சிைன
உமிழ்ந்த .
----------------------------பிைழபடச்ெசால்ேலல்.
சாபால ராமன் சைபயிேலார் ெசாற்பிைழத் க்
ேகாபால னஞ்சுடாெமய் குன்றிேய - ேசாக ற்றான்
ஆத னாற் ன்ைனவனத் ைதயேன யாவாிடத்
ேத ம் பிைழபடச்ெசால் ேலல்.

(78)

----------------------பீ ெபறநில்.
நீ பழி ையக்கைளந் நின்மரபில் ேவளாளர்
சூ
கிற்சூடச் ேசாறிட் - ேமலான
ஞாயம்பார் ன்ைனவன நாதேன யப்ப ேய
நீ மிகப் பீ ெபற நில்.

(79)

நீ கைத.
ஒ ெபண் தன்னாயகன் நாேடா ம் ேவ ெபண்களிடஞ்ெசன் ெகாண்டா
வ தைலயறிந் ேகாபத்ேதா ம் அவைனத் த த் த் தன்வசமாக்கும்ப ேவண் ய
உபாயங்கள் ெசய்தாள். அவேனா இவள் என்க த்திற்கு மிக ம் இைட றாய்
நிற்கிறாெளன் நிைனத்த்க்ெகாண் அ த்த ாிேல நடக்கும் ஒ சிறப் க்
காட் கிேறன் என் ெசால் அவைளக் கூட் ெகாண் ேபாய் ஒ காட் ன்
ந விேல விட் க் ெகான் விட்டான். பின் அவள் ஒ பிசாசாய்ப் பிறந் நீ என் ம்
ெபயர் ெபற் அவைனக் ெகால்லக் க தியி ந்தாள். அவ ம் பின்னாிறந் ஒ
ெசட் யாகப் பிறந்தி ந்தான்.
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பின்னர் அந்தச் ெசட் யின் சாதகத்ைத ஒ

ேசாதிடன் பார்த்

ேநாக்கி நீ வடதிைச ேநாக்கிச் ெசலவாயாயின்; ஒ

அந்தச் ெசட் ைய

ேபயினாேல நிச்சயமாய்

மரணமைடவாய்; நான் ஒ மந்திரவாள் த கிேறன். அந்த வாள் உன்னிடமி க்கும்
வைர ம் அந்தப் ேபய் உன்ைன அ கமாட்டாெதன் ெசால் வாைள ங்
ெகா த் விட் ச் ெசன்றான். அச்ெசட்
ம் அவ்வாைள எ த் க் ெகாண்
வியாபாரஞ் ெசய் ம்ப வடதிைசேநாக்கிப் ேபானான்.
நீ என் ம் ேப ம் அச்ெசட் யின் மைனவிேபால் வ வங்ெகாண் ஒ
கள்ளிக்ெகாம்பிைன ஒ குழந்ைதயாக்கிக்ெகாண் அவைனத் ெதாடர்ந்த . அவன்
சில குறிப்பினாேல இ ேபெயன்றறிந் ந் தன்ைகயி
க்கும் மந்திரவாளின்
வ யினாேல சிறி ம் பயப்படாமல் அங்ேக எதிர்ப்பட்ட ேவளாளர்கைளயைடந்தான்.
அந்தப் ேப ம் அவர்கைளயைடந்

"இவர் என்கணவர்; ெவகுநாளாக என்ேனா

விேராதமாயி க்கிறார், நான் எவ்வளேவா பணிந் நடந் ஞ் சிறி ம் இரக்கமின்றி
என்ைன ெவ த் த் தள் கிறார். நீதிமான்களாகிய நீங்கள் அவ க்கு என்ேம ள்ள
ேகாபத்ைத நீக்கி இம்மண்டபத்திேல அவைர ம் என்ைன ஞ் சில வார்த்ைத ேபசும்ப
விடேவண் ம்" என் வஞ்சகமாய்ச் ெசால் ற் . ெசட்
ம் அவர்கைள ேநாக்கி "
இவள் என்மைனவியல்லள்; ெகால்

ம்ப

வந்த ஒ

ேபய்" என்றான். அ ேகட்ட

நீ என் ம் ேபய் ' என்னி ப்பி ள்ள இக்குழந்ைதைய இவாிடம் விட்டால் அ
இவெரன்கணவர் என்பைத உங்க க்கு நிச்சயமாய்க் காண்பிக்கும்" என் ெசால்
அக்குழந்ைதைய நிலத்திேலவிட அக்குழைத ம் அச்ெசட் யின் ேமேலறி வி ந்
விைளயா ற் .
அ

கண்ட ேவளாளெரல்லாஞ் ெசட் ைய ேநாக்கிச் "ெசட் யாேர! நீேரன் ெபாய்

ெசால் கிறீர்? இவள் உம் ைடய மைனவிதான்! இவள் வ ந்தாமல்
இம்மண்டப்பத்திற் குந் இவ க்குச் சமாதானஞ்ெசால் வா ம்" என்றார்கள்.
தன்ைகயில் வா டேன அந்தச்ெசட் மண்டபம் ேநாக்கிச் ெசன்றான். அ கண்ட நீ
அந்த ேவளாளைர ேநாக்கி " இந்த வாளிைன வாங்கிக்ெகாண் வி ங்கள்; வாேளா
வ வாராயின் என்ைனக் ெகான் வி வார்" என்ற . அவர்கள் அவ்வார்த்ைதைய
நிச்சயெமன் நம்பி வாளிைன வாங்கச் ெசட் பயந் இந்தவாளி ந்தப யால்
இ வைர ம் பிைழத்தி ந்ேதன். இ என்ைனவிட் நீங்குமாயின் இந்தப்
ேபயினாேல இறந் ேபாேவன்" என்றான். நீர் ஒ வர் இறந் ேபாவிராயின் நாங்கள்
எ பதின்ம ம் உயிர் வி கின்ேறாம் என் ேதற்றி அவர்கள் அவைன
அ ப்பினார்கள்.
அவன் குந்த அக்கணேம அந்தப் ேப ம் குந் அவைனக் ெகான் விட் ப்
பின்னர் அவன் தாய்ேபால வ வெம த் வந் அவ்ேவளாளர்கைள ேநாக்கி
"உங்களிடத்திேல வந்த என்மகைன யா ெசய்தீர்கள்?" என் ேகட்ட .
அவேவளாளர்கள் ெவகுேநரம் பார்த் ெசட் வாராைமயாற் ேபாய்க் கதைவத்
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திறந் பார்த் ெசட் யி டலம் கிழிக்கப்பட்
த்தைலக்கண் தாங்கள் எ ப
ேப ந் தீயிேல குதித் ச் ெசான்னெசால் ந் தவறாமல் இறந்தார்கள்.
------------------------கழ்படவாழ்.
வி மிந் திரத் ய்மன் மிக்க கழ் ெசால் க்
கழற ன்ேபா னாடைடந்த காைத - பழைமயன்ேறா
ெசய்ய கழ் ன்ைனவன தீரேன நீ மிந்த
ைவயம் கழ்பட வாழ்.

(80)

இந்திரத் ய்மன்கைத.
இந்திரத் ய்மன் என் ம் அரசன் எத்தைனேயா யாகங்கள் ெசய் ேத ல கம்ெபற்
எண்ணிறந்த இந்திரகாலம் ேபாகம வித் வ ம் நாள்களிேல ேதவர்கள் அவைன
ேநாக்கி நின்ெபயர் மியிேல நிைலெபறாைமயால் நீ மியிற் ேபாய்ப்
ெபயர்நாட் வரக் கடவாய் என் தள்ளிவிட்டார்கள். மியிேல வி ந்த அவ்வரசன்
மார்க்கண்ேடய னிவைரக்கண் " னிவேர! என்ெபயர் உலகத்திேல உண்டா
இல்ைலயா?" என்

ேகட்டான். மார்க்கண்ேடய

னிவர் "சிவனிடத்திேல நான்

சிரஞ்சீவியாக வரம்ெபற்ற நாண் தல் இன் வைர ம் 187 பிரமகற்பமாயிற் ;
இதற்குள்ேள உன்ெபயாில்ைல; என்னி ம் மிக்க வய ைடய கூைகெயான்
இமயமைலச்சார ேல தவஞ்ெசய் ெகாண்
க்கின்ற . அதைனக் கண் ேகட்டறி"
என்றார். என்ற டேன இந்திரத் ய்மன் ஒ ெவள்ைளக் குதிைர வ வங்ெகாண்
மார்க்கண்ேடயைர ஞ் சுமந் ெகாண் ேபாய் அக்கூைகையக் கண் ேகட்டான்.
கூைக "நான் 224 பிரமகற்பங் கண்ேடன். இதற்குள்ேள உன் ெபயாில்ைல; சரசுவதி நதி
தீரத்திேல என்னி ம் த்தவர் ஒ வர் இ க்கிறார். அவர் ெபயர் குரண்டேதவர்.
அவைரக்கண் ேகட்டறி" என்ற . அதைன ங் கூட் க்ெகாண் ேபாய்
அக்குரண்டேதவைரக் கண் ேகட்டான். குரண்டேதவர் "நான் 350 பிரமகற்பங்
கண் ேளன். இதற்குள்ேள உன் ெபயர் வரவில்ைல. ேகாபஞ்சகத்தி
ந்
தவஞ்ெசய் ங் கூர்ம ேதவர் என்னி ம் த்தவர். அவைரக் கண் ேகட்டறி" என்றார்.
பின்னர் எல்லா ம் ேபாய் அக்கூர்மேதவைரக் கண் ேகட்டேபா கூர்மேதவர்
இந்திரத் ய்மன் ெசய்த தர்மம் த யைவகைள யாவர்க்கும் லப்படச்ெசான்னார்.
உடேன ேதவர்கள் விமானத்ேதா வந் " அரசேன! நின்ைனப் மியிேல விட்ட
நின் கீர்த்திைய விளக்க" என் ெசால் அைழத் க்ெகாண் ேபானார்கள்.
அரச ம் மார்க்கண்ேடயர் த யவர்கைள ஆங்காங்கு வி த் த் ேதவர்க டன்
ேத லகம் குந்தான்.
-------------------------மிவி ம் .
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தலந்தீர்த்தந் தானந் தவஞ்ேசய்சந் தானம்
நலம்ெபறலாற் ேறவெரலா நா - நிலந் திப்பார்
மந்திாிேய ன்ைன வனநாதா வாத னாற்
ந்தியினிற்

மி வி ம் .

(81)

---------------------ெபாிேயாைரத்

ைணக்ெகாள்.

தந்ைத யிரணியைனத் தள்ளிப் பிரகிலாதன்
சிந்ைதயின்மா யன் ைணேய ேத னாந்--சந்தத ம்
நட்பறி ம் ன்ைனவன நாதமகி பா லகிற்
குட்ெபாிேயா ைரத் ைணக் ெகாள்.

(82)

இதன் கைதையக் "க வ மற" என் ழிக்காண்க.
------------------------ேபைதைமயகற் .
ேகாவைதெசய் யப்பி த்த ேகாளாிக்குத் தன் டைல
ஈவெனன்றா ேனதிலீப ெனன் மன்னன்--ஆவதனால்
நட்பா ம் ன்ைனவன நாதமன்னா ெவப்ேபா ம்
உட்ேபைத ைமயகற் .

(83)

திலீபராசன்கைத.
திலீபன் என்பவன் சூாியவமிசத் ள்ள ஓரரசன். இவன் பிரபல கீர்த்திமானாய்
அரசியல் ெசய் வ ங்காலத்திேல த்திரப்ேபறின்றிப் பிதிர்கடைன எப்ப த்
தீர்ப்ேபன் என் மிக்க விசன ற் த் தன்மைனவிேயா குலகு வாகிய
வசிட்ட னிவைரயைடந் தன்குைறைய ைறயிட்டான். வசிட்ட னிவ ம்
திலீப க்குச் சந்ததி பிறப்பதற்குத் தைடயா ள்ள காரணத்ைத ஆராய்ந் "அரசேன! நீ
ஒ
ைற ேதவேலாகம் ேபாய் வ ைகயிேல வழியிற்கிடந்த காமேத ைவ வழிபடா
த்திேராற்பவகாலங்க தி விைரந் வந்தாய்! அக்காமேத தன்ைன
அவமானஞ்ெசய்தாய் என் ேகாபித் ச் சாபங்கூறிற் .
அக்காமேத வின் கன்றாகிய இந்த நந்தினிைய விரதம் ண் வழிப வாயா யின்;
அச்சாபநீங்கப்ெபற் ப் த்திரப்ேபற்றிைன ம் அைடவாய்" என்றார். பின்னர் திலீபன்
அம் னிவைர ேநாக்கி இந்த நந்தினிைய எப்ப வழிபட ேவண் ம் என் ேகட்டான்.
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வசிட்ட னிவர் திலீபைன ேநாக்கி "அரசேன! காமம் த யைவகைள ெவ த் ச்
சாக லபலாதிகைளப் சித் ப் பாிசுத்தத்ேதா ம் இந்த நந்தினிக்குப் ைச ெசய்தி.
இந்த நந்தினி நிற்கும்ேபா நீ ம் நிற்றி! ேபாகும்ேபா நீ ம் ேபாகுதி1
நீ ண் ம்ேபா நீ ம் உண் தி! கிடக்கு்ேபா நீ ம் இ த்தி! இ நின்
வழிபாட் ேல மனம் மகி ம்வைரக்கும் ேவெறான்ைற எண்ணாேத! இதற்கு யாெதா
தீங்கும் வாரா காத்தி! நின் ெப ந் ேதவிதா ம் இ ேமயச் ெசல் ம்ேபா
என் ைடய ஆச்சிரம ெவல்ைலவைர ம் ெகாண் ேபாய் விடேவண் ம். அ தி ம்பி
வ ம்ேபா அவ்ெவல்ைலயிற் ேபாய்நின் வழிபட் ப் சித் ப் பின்வரல் ேவண் ம்"
என் கட்டைளயிட் ஆசீர்வதித் ப் பன்னசாைலயில் வி த்தார்.
பின்னர் மற்ைறநாள்ெதாடங்கி வசிட்ட னிவர் ெசால் யப ேய விரதம் ண்
நந்தினிைய சித் வழிபட் வந்தான்.அப்ப ேய இ பத்ெதா நாள்
ெசன்ெறாழிந்த . அவ்வி பத்ெதாராம் நாளிேல அந்த நந்தினி அரச ைடய
அன்பிைனப் பாிேசாதிக்கக் க தி ேமய்ந் ேமய்ந் இமயமைலச்சார ற் ேபாயிற் .
அரசன் இமயமைலயின் சிறப் க்கைள ஒ கணம் வைரயிற் பார்த் நின்றான். நந்தினி
இளம் ல்ைல ேமய்ந் ெகாண் அங்குள்ள ஒ
ைழஞ்சிேல குந்த . அப்ேபா
சிங்கெமான் நந்திநிேமேல பாய நந்தினி குளறி வி ந்த . அரசன் பாணம்விட
யன் ங் ைககள் பந்தமாயின. பின்னர் அரச ஞ் சிங்க ஞ் சம்பாஷைண
ெசய்தேபா அரசன் இப்பசுைவ வி ம்ப
ம் அதற்காகத் தன் டைல
ண் ம்ப
ங் ேகட் ப் பல நியாயங்காட் யாசித்தான். பின்னர்ப் பசுவாகிய
நந்தினி சிங்கமாய் வந்த ந் தாேன என் ெசால் ப் த்திரப்ேபற்றிற்கும் அ ள்
ெசய்த . இப்ப ேய நந்தினியின் வரத்தினாேல இத்திலீபன் இரகு என்பவைனப்
ெபற்றான்.
-------------------------------ைபயேலா ணங்ேகல்
சச்சந் தைன ன் சதிகட் யங்காரன்
நிச்சயமாய்ச் ெசய்த நிைறபிைழபார் - ெபாற்சிகர
தீபெமன் ம் ன்ைனவன தீரேன யான கண்
ேடைபய ேலா ணங் ேகல்.

(84)

கட் யங்காரன்கைத.
சச்சந்தன் என்பவன் ஏமாங்கதநாட் ேல இராசமா ரத்திேல அரசு ெசய் வந்த ஓர்
அரசன். இவ க்கு மந்திாிமார் பலர். அவ ள்ேள கட் யங்காரன் என்பவ ம் ஒ வன்.
சச்சந்தன்
தத்தன் மகளாகிய விசைய என்பவைள விவாகஞ்ெசய் ேபரழகுைடய
அவண்ேமற்ெகாண்ட ஆைசப்பாட் ன் மிகுதியினாேல இைடயறாமல் அவேளா
சுகம பவிக்கக் க தி இராச்சியபாரத்ைத ம் ெவ த் மற்ைற மந்திாிமார்
ெசால்ைல ங் ெகாள்ளானாய்க் கட் யங்காரைன அைழத் "நான் மைனவியாகிய
விசையப் பிாிதலாற்ேறன். நீேய அரசனாய் இந்நாட் ைனக் காத் வ க" என்
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அவைன நியமித் மைனவிையப் பிாியா வாழ்ந்தான். பின்னர்க் கட் யங்காரன்
ேசைனகேளா ம் ேபாய் அரசேனா ேபாரா அரசைனக் ெகான் விட் த் தான்
க தியப ேய இராச்சியத்ைதத் தன் ைடயதாக்கிக் ெகாண்டான்.
-------------------------------ெபா டைனப்ேபாற்றிவாழ்
நவநிதி ெபற் ந்தன் னம்பா ளில்லார்க்
கவி நல்கான் காப்பா னவன்ேபாற் - விதைழயத்
ேதன்ெபாழி ம் ன்ைனவன தீரேன நீெயன் ம்
வான்ெபா

டைனப்ேபாற்றி வாழ்.

(85)

-------------------------ேபாற்ற ப்பிாிேயல்.
சங்கரைன யன்றி ைம தன்ைனவலஞ் ெசய்யாமற்
பிங்கி
ன் கால் ெபற்றதனாற் - ங்க
மனந்தளராப் ன்ைன வனநாதா ெதாண்டர்
இனம்ேபாற் ற ப்பிாி ேயல்.
பி ங்கி

(86)

கைத

ேவதாந்தங்கைள நன்றாகக் கற் ணர்ந்த பி ங்கி என் ம் னிவர் "சிவெனா வேர
தியானிக்கப்படத்தக்கவர்" என்ப
த ய சு திகைளக் கைடப்பி த் த் ேதவியாகிய
உைமைய விலக்கிச் சிவைன மாத்திரம் வலஞ்ெசய் வந்தார். இதைன அறிந்த
உமாேதவியார் எம்ெப மா ைடய தி ேமனியிேல தா ம் பாதியாயி க்கக் க தித்
தி க்ேகதாரத்திேல ேபாய்ச் சிவைன ேநாக்கித் தவஞ்ெசய் சிவ ைடய
தி ேமனியிேல தா ம் பாதியாயினர். பின்னர்ப் பி ங்கி
வண் வ வங்ெகாண்
ேதவி ஞ்சிவ மாயி க்குந் தி ேமனியிேல ேதவிைய விலக்கெவண்ணி ந ேவ
ைளத்தார். அ கண்ட உமாேதவியார் அவ்வண் ன் சக்திைய இ த் விட
வண்
வங்ெகாண்ட பி ங்கி
கீேழ வி ந்தார். அ கண்ட சிவன் அம் னிவ க்கு
ன்ெனா கா ம் ஒ தண்ட ங் ெகா த்தார்.
---------------------------மனந்த மாேறல்.
கஞ்ச
ராழ்வார் கனன் க்கா க்குளி ந்
தஞ்சாமற் ைசவநிைல யாக்கினர்*பார்--தஞ்செமன்பார்
ண்ணியேம ெமய்த் ைணயாம் ன்ைனவன பதிேய
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எண்ணி மனந்த மா ேறல்.
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அரதத்தாசாாியர்கைத
இவர் கஞ்ச ாிேல இ ந்த ைவ ணவப் பிராமணர்க ள்ேள ஒ வராகிய
வாசுேதவர் என்பவ ைடய தல்வர். அ பற்றி இவைரக் கஞ்ச ராழ்வார்
என ஞ்ெசால்வர். இவர் பிதாவாகிய வாசுேதவர் ெகாள் ம் வி
சமயத்ைத
இளம்ப வந் ெதாடங்கி ம த் ைரயா ைசவசமயேமன்ைமதைளேய பாராட்
வந்தார். ைவ ணவர்கள் வந் வி
பரத் வம் ேபசியேபா யான் ஒ கக்
காய்ச்சிய இ ப்
க்கா யின் ேம
ந் சிவபிராேன கட ெளன் சாதிப்ேபன்
என் ெசால் அவ்வா காய்ச்சி ைவக்கப்பட்ட இ ப்
க்கா யின் ேம
ந்
ச ர்ேவததாற்பாியம் த யைவகைளச் ெசால் ச் ைசவசமயத்ைதத் தாபித்தார்.
அப்ேபா சிவா க்கிரகத்தினாேல அந்தக் காய்ச்சிய க்கா அவ க்குச்
சீதளமாயி ந்த .
------------------------மாற்றா

க்கிடங்ெகாேடல்.

காகம் பசித் வரக் காாி ளி னன்ைமெசய்த
கூைக பகற்பட்ட ெகா ைமயினால்---வாகு
ைனதாமா ன்ைனவன பாலா ேமாச
ெமனமாற்றா

க்கிடங்ெகா ேடல்.

(88)

கூைககைத.
ெதன்ேதசத்திேல மயிைல என் ம் நகாிேல ஓராலமரத்திேல ேமகவர்ணன் என் ம்
ெபய ைடய காகராசன் தன்னினங்கேளா ம் வாசஞ்ெதய்த . அந்தக்
காகங்கைளெயல்லாம் உ மர்த்தனன் என் ம் கூைகயரசன் தன்னினங்கேளா
இராக்காலங்களிேல வந் ெகால்லத் ெதாடங்கிற் . இதைனக் காகராசன் அறிந்
மந்திாிகேளா ம் ஆேலாசித்தேபா பல ம் பலவா கூறினர். அவ ள்ேள சிரஞ்சீவி
என் ம் ெபய ைடய கிழமந்திாி "அ த் க்ெக த்தேல தக்க த்தி"என் அரச க்குச்
ெசால் விட் க் கூைககள் இ க்குமிடத்திேல ேபாய் "யான் நீதிகூறி அரசனாேல
தண் க்கப்பட்டதனாேல பிாிந் பசித் உங்களிடம் அைடக்கலம் வந்ேதன்" என்ற .
கு ரநாசன் என் ம் மந்திாி ெயாழிந்த கூைககெளல்லாம் அக்காகத்திைன நம்பி
உபசாித் ச் ேசர்த் க் ெகாண்டன. கு ரநாசன் என் ம் மந்திாி உடேன
ேவற்றிடம்ேபாயிற் . காகம் நா க்குநாள் கூைககளின் ேகாட்ைடவாயி ேல
சிறி சிறிதாக விறகுகைளச் ேசர்த் ைவத் ப் பின்னர்த் தன்னினங்கைளக்ெகாண்
ெந ப் ைவப்பித் விடக் கூைககெளல்லாம் எாிந் ேபாயின.
-----------------------
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மிைகபடச்ெசால்ேலல்
சங்கரா சாாியனார் தாைய யிகழ்குலத்தார்
தங்கணமைன ேயசுடைல தானாகிப்--பங்க ற்றார்
ஆத னாற் ன்ைனவன ைவயேன யாாிடத் ம்
ஏ

மிைகபடச்ெசால்ேலல்
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_______________
சங்கராசாாியர் கைத
சங்கராசாாியர் சந்நியாசம்ெப ம்ேபா அவர்தாயாகிய ஆாியாம்பாள் அவைர
ேநாக்கி "மகேன! என் ைடய அந்தியகாலத்திேல உன்ைகயாேல கடன்
கழிக்கப்ெபற் க் கதியைடயவி ம் கிேறன்" என்றாள். சங்கராசாாியர் தாைய ேநாக்கி
"அன்னாய்! நீ அந்தியகாலத்திேல என்ைன நிைனப்பாயாயின்; நான் எங்ேக
இ ந்தா ம் நீ இ க்குமிடத்திேல வந் உனக்குச் ெசயற்பாலனவாகிய கிாிையகைள
ெயல்லாஞ் ெசய்
த் நற்கதியிேல உன்ைனச் ேசர்ப்ேபன்" என் ெசால் த்
தீர்த்தயாத்திைர ேபாயினர். பின்னர்த் தாயின் அந்தியகாலத்ைத ேயாகத்தினாேல
உணர்ந் வான்வழிக்ெகாண் மைலநாட்ைட அைடந் தாய்க்கு ன்னர்ச்ெசன்
நின்றார். தாயார் சங்கராசாாியைரக் கண் ெப மகிழ்ச்சி ெகாண் "மகேன! எனக்குக்
கடன்கைளச் ெசய் நற்கதியில்வி க" என்றாள். சங்கராசாாியர் தாயார்க்கு அத் வித
உண்ைமயாகிய நிர்க்குணத் வ உபாசனா மார்க்கங்கூறினார். தாயார் "மகேன!
என்னறி

இதற்ேகற்றதன் ; சகுேணா பாசைன ட் சிறந்தெதான்

கூறவல்ைலேயா?" என்றார். அப்ேபா சங்கராசாாியர் எட் ப் யங்கப் பிரயாத
வி த்தத்தினாேல சிவத் தி ெசய்தார். உடேன சிவாஞ்ைஞயினாேல சிவகணங்கள்
ேதான்றின.
அ கண்ட தாயார் கண்கைள இ க
க்ெகாண் "மகேன! மகேன! நான்
இவர்கேளா ெசல்லமாட்ேடன்" என்றார். சங்கராசாாியர் "உனக்க ம் ெப ம்
ேப ங்கிைடயாெதாழிந்ததா?" என் கூறி விட்
யங்க ேதாத்திரஞ் ெசய்தார்.
உடேன விட்
வாஞ்ைஞயினாேல விட்
கணங்கள் ேதான்றினர. உடேன
தாயார் விட்
பாதங்களிற் சிந்ைதைவத் த் ேதகத்ைத வி த்தார். அப்ேபா
சங்கராசாாியர் தம
ன்ைனயாச்சிரமத்தின் தா டம்பிைனச் சம்ஸ்காரஞ்ெசய் ம்ப
பிராமணர்கைள வ வித் அவர்கள் ட்
ள்ள பாிசுத்தமான அக்கினிையத்த ம்ப
ேகட்டார். பிராமணர்கள் இவர் சந்நியாச த மத்திற்கு மாறாக நடக்கின்றார் என்
தங்க க்குத் ேதான்றியவாெறல்லாம் ேபசி அக்கிநிெகா க்க உடன்படா ேபாயினர்.
தாயாைரச் சுமந் ெகாண் ேபாய்ச் சுடைலயிற் ேசர்ப்பா மில்லாைமயாற்
சங்கராசாாியர் இரண் ைககைள ந் ேதய்த் வலக்ைகயிேல தீ ண்டாக்கி
அவ் ட்ைடேய விறகாக்கித் தாயார் கிாிையைய
த் விட் ப் பிராமணர்கைள
ேநாக்கி "உங்க

க்குச் சந்நியாசி பிச்ைசத ந் தகுதியில்லா

ேபாகக்கடவ ; நீவிர்
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ேவதத் க்குப் றத்தராகக் கட ர்; உங்கள்
களிேல மயானம் உண்டாகுக; உங்கள்
ேதசம் சந்நியாசிகள் வ வதற்கு தகுதியற்றாதாகுக" என் சபித் ச் ெசன்றார்.
-----------------------------மீ

ண்வி ம்ேபல்.
இழிவறிந் ண்பான்க னின்பம்ேபா னிற்குங்
கழிேபா ாிைரயான்க ேணாெயன்--- ள
ல்
வாக்கியத்தாற் ன்ைன வனநாதா ன்னயிறல்
ேபாக்கிமீ

ண் வி ம்ேபல்

(90)

-------------------------ைன கத் நில்ேலல்
ஆட் க் கடாப்ேபாாி லன் தைச நா நாி
மாட் க்ெகாண் ேட யி மாய்ந்த பார்---ேதாட் மலர்
மாம
ம் ன்ைனவனநாதா ணாக
ேவ ைன

கத் நில் ேலல்
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_______________
நாியின் கைத.
இரண் ஆட் க்கடாக்கள் ஒன்ேறாெடான் பைகெகாண் உக்கிரமான
ேகாபத்ேதா ம் அ பட்டன. இரண் க்குங் காய ண்டாகிச் சாீரத்தினின் ம் இரத்தம்
ெப கிற் . அதைன ஒ நாி கண் இரத்தம்ெபா ந்திய தைசைய ண்ேபன் என்
வி ம்பிச் ெசன் அவ்விரண் க்கும் இைடயிேல அச்சமயத்திேல ேபாய் அகப்பட் த்
தாக்குண் றந்த .
-------------------------ர்க்கேரா ணங்ேகல்.
ேவங்ைக வாிப்
ேநாய்தீர்த்த விடகாிெயன்
ேறாங்கு மவ்ைவ ெசான்ன ைரப்ெபா ள்பார்--பாங்குைடய
காமாற் ம் ன்ைனவனக் காராளா வானதனால்
ஏ

ர்க்க ேரா ணங்ேகல்

-------------------ெமல் யாேடாழ்ேசர்.

(92)
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ேபாதேவ நற்குணங்கள் ேபாந் ந் தைன த்த
மாதாின்பந் தீேத ம ெநறியார்----ஆத னால்
ய்ய கழ்ப் ன்ைனவனச் ேசாமா விைளயாளாஞ்
ெசய்யகுண ெமல்

யாேடாள் ேசர்
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-------------------------------ேமன்மக்கள் ெசாற்ேகள்
ஆசிாியன் ெசாற்ேகட்ட வன்ேற தசரதனார்
ேகாசிகன் பா ராகவைனக் கூட் மிக்க--ேதசுெபற்றார்
நாட்கமலப் ன்ைனவன நாதமகி பாத மங்
ேகட்கின்ேமன் மக்கள் ெசாற் ேகள்
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_______________
தசரதன் கைத.
சூாியகுலத் ள்ள இரகுெவன்பவ ைடய த்திரன் அயன். அய ைடய மகன்
தசரதன். இந்தத் தசரத க்கு த்திரர் நால்வர். அவ ள்ேள த்த த்திரன்
ராமன்.
இந்த இராமன் வளர்ந் சாமர்த்திய ைடயவனாய் விளங்குங் காலத்திேல
விசுவாமித்திர னிவர் ெசய் ம் யாகங்க க்கு இராட்சதர்கள் இைட
ெசய்
வந்தார்கள். விசுவாமித்திர் இராட்சதர்கைள அடக்கித் தம் ைடய யாகத் க்குத்
ைணெசய்யத்தக்கவன் இராமேன என் நிச்சயித் த் தசரதனிடம் ேபாய்
இராமைனத் தமக்குத் ைணயாக வி ம்ப ேகட்டார். கு வாகிய வசிட்ட னிவ ம்
விசுவாமித்திர டேன இராமைன வி ம்ப ெசான்னார். பின்னர்த் தசரதன் ெபாி ம்
மனவ த்த ைடயனாய் ம த்தற்கஞ்சி இராமைன விசுவாமித்திரேரா ங்
கூட் ய ப்பினான். இராமன் விசுவாமித்திரேரா கூ ச்ெசன் கல்லாகக் கிடந்த
அக ைகைய

ன்ேபாலப் ெபண்ணாக்கி ம், விசுவாமித்திர ைடய யாகத் க்குத்

தீங்குெசய்ய வந்த தாடைக என்பவைளக் ெகான் ம், மிதிைலயிேல வந்
வில்
றித் ச் சீதாபிராட் ைய விவாகஞ் ெசய் ந் தந்ைதக்குங் கீர்த்திைய
உண்டாக்கினான்.
---------------------------ைமவிழியார்மைனயகல்
விப்பிரநா ராயணன் ன் ேவசிதன்ேம லாைசயினால்
இப் வியிற் கட் ண்
க்குற்றான்--தப்பலேவ
ைசவெநறிப் ன்ைனவனத் தாளாளா ெவந்நா ம்
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ைமவிழியார் மைனய கல்

(95)

---------------------------ெமாழிவதறெமாழி
ம ட ற்பாதி ெமய்வழக்கிற் ேறர்ந்த
டாமி கத் தின்பங்ெகன் றார்த மர்---ஆமவர்ேபால்
மிெயலாங் ெகாண்டா ம ெபாய்யாத ன்ைனவன
ேமெமாழிவ தறெமாழி.

(96)

டாமி கத்தின் கைத.
பாண்டவ ள்ேள த மர், இராயசூயயாகஞ்ெசய்தேபா
டா மி கத்திைன
அைழத் வ ம்ப
மேசனைன அ ப்பினார். மேசனன் ேபாய்ப்
டாமி கத்திைன வ ம்ப ேகட்டான்.
டாமி கம் மேசனைன ேநாக்கி "நீ
நான்குகாதவழி

ன்ேன ெசல்

தி; யான் பின்ேன உன்ைனத் ெதாடர்ந்

வ ேவன்;

நான்வ ம்ேபா நீ என்ெனல்ைல ள்ேள அகப்ப வாயாயின்; உன்ைன யான்
உண் வி ேவன். என்ெனல்ைலையத்தாண் உன்ெனல்ைலயிற்
ேபாய்வி வாயாயின், நான் உன்ைனத் ெதாடர்ந் வ ேவன்" என் ெசால் ற் .
ம ம் அதற்குடன்பட்டவனாய் ேவகமாய் வ ம்ேபா
டாமி க ம் மைனத்
ெதாடர்ந் ெந ங்கி வந்த . அ கண்ட மன் அப்ேபா ஒ மணீயாம்பரற்
கல்ைலப் மியிேல ேபாட்டான். அவ்விடத்திேல ஒ சிவாலய ந் தீர்த்த ண்டாயின.
டாமி கம் அத்தீர்த்ததிேல ஸ்நானஞ் ெசய் சிவாலயத்ைத ம்
வழிபட் வ
ன் மேசனன் ெவகு ரம் நடந் ம் மேசனைன ெந ங்கித்
ெதாடர்ந்த . ெந ங்க ெந ங்க அப்ப ேய ஒவ்ெவான்றாக ஏ
ைற
பரற்கல் ட்டான்.
டாமி க ம் அவ்வப்ேபாேத அங்கங்ேக ேதான்றிய
தீர்த்தங்களிேல ஸ்நானஞ்ெசய் ேகாயில்கைள ம் வழிபட் வழிக் ெகாண் வந்
பின்னர் மேசனன் தன்ெனல்ைலயில் ஒ கா ம் மற்ைறெயல்ைலயில் ஒ கா மாகப்
ெபாகும்ேபா அவைனப் பி த்த . அப்ேபா
மேசனன் எல்ைலதவறிப்
பி த்தாெயன்னப்
டாமி கந் தன்ெனல்ைலயிற் பி த்ேதெனனன இ வ ம்
வழக்கா த் த மாிடம்ேபாய் ைறயிட்டார்கள். இ வர் வாய்ெமாழிைய ந் த மர்
ேகட் த் தம்பி என் ம் பாராமல் மேசனைனச் சாீரத்திற் பாதி
டாமி கத்திற்குக்
ெகா க்கும்ப ெசான்னார்.
-------------------------ேமாகத்ைத னி.
ேதவா னிவர்மண்ேணார் ெதன் லத் தார்க்குேமாகம்
பாவவித் ெதன்ேறா ம் பழமைறகள்---ஆவதனால்
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ேவளாளா ன்ைனவன வித்தகா வித்தைரயின்
ேமா கத்ைத

னி.

(97)

--------------------------வல்லைமேபேசல்
குழந்ைதெயன் மாயைனப்ேபய் ெகால்ல ைலப் பாலீந்
திழந்த யி ெரன்ப ல ெகங்கும்--- ழங்குதலால்
றாளா ன்ைனவன ேமகேம யாாிடத் ம்
மாறான வல்லைமேப ேசல்

(98)

தைனகைத
கண்ணபிரான் இைடச்ேசாியிேல குழந்ைதயாய் வள ங்காலத்திேல கஞ்சனாகிய
மா லனால் அவைரக்ெகால் ம்ப வஞ்சகமாக அ ப்பபட்ட தைன என் ம்
ேபயான தாய்ேபாலச் ெசன் கண்ணபிரானாகிய குழந்ைதக்கு ைலப்பால்
ெகா த்த , கண்ணபிரான் இ கஞ்ச ைடய வஞ்சகெமன் ணர்ந்
ைலப்பாேலா அப்ேபயின் உயிைர ம் உண்டார்.
-----------------------வா

ற்கூேறல்.

இந்திரன் ன் ேகாசிகன்வ சிட்ட டன் வாதிலாிச்
சந்திரைனப் ெபாய்யெனன்ற தப்பதனால்---வந்த பார்
மாதேன ன்ைன வனநாதா வாயி ம்பால்
ஏெதனி

ம் வா

ற்கூ ேறல்.

(99)

_______________
விசுவாமித்திரன் கைத.
ேத லத்திேல இந்திரசைபயிேல ஒ நாள்
லகத் ள்ள பல னிவர்க ம்
ேபாய்க்கூ னார்கள். அப்ேபா
னிவர்கைளெயல்லாம் இந்திரன் ேநாக்கி
" னிவர்கேள!

லகத்திேல அரசர்க

ள்ேள காட்சிக்ெகளியனாய்க், க ஞ்

ெசால் லனாய், ஏகபத்தினிவிரதனாய், சத்தியவானாய், ெபா ைம ைடவனாய்,
ம நீதிதவறா அரசு ெசய்பவன் யாவன்" என் வினாவினான். அப்ேபா வசிட்ட
னிவர் அதற்குவிைடயாக அாிச்சந்திரைன வியந் கூறினர். அ ேகட்டவிசுவாமித்திரர் வசிட்டர் கூறியதைன ம த்

ெவய்யன், கபடன்,

ணன், ெபாய்யன்,
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ைகயன், கயவன், அரசர்க்குாிய ெவா க்கமில்லாதவன் என் இன்ேனாரன்ன
நிந்ைதவார்த்ைதகளால் அாிசந்திரைன இகழ்ந்தார். இப்ப இ வ ம்
வா ேபசியேபா வசிட்ட னிவர் "அாிச்சந்திரனிடத்திேல ளதாக நான்கூறிய
நல்ெலா க்கங்களிற் சிறிதா ந் தவ மாயின்; நான் என்தவம்
வ ங் ைகவிட் த்
தைலேயாட் ேல கள்ேளந்தி ண் ெதற்குேநாக்கிச் ெசல்ேவன்" என் சபதங்கூறினர்.
விசுவாமித்திர ம் "நான் பாிேசாதிக்கும்ேபா இவர் கூறிய நற்குணங்கள்
அவ்வாிச்சந்திரனிடத்ேத தவறாதி க்குமாயின்; நான் வ ந்திச் ெசய்த தவத்திேல
பாதிெகா ப்ேபன்" என் சபதங்கூறினர். பின்னர் விசுவாமித்திரர் பலவா
பாிேசாதித் ம் அாிசந்திரன் சிறி ம் வ வாைம கண் விசுவாமித்திரர்
ெசால் யவாேற தவத்திேல பாதிெகா த் விட்டார்.
-------------------------வித்ைதவி ம் .
வள் வைரக் கல்வியன்ேறா வண்டமிழ்ச்சங் கஞ்சயிக்கத்
ெதள் தமிழ்
தவி ெசய்தெதல்லாம்--உள்ளதன்ேறா
சந்திரேன ன்ைனவனத் தாளாளா ேபரறிவாம்
ந்தியினில் வித்ைதவி ம்

(100)

_______________
தி வள்

வர்கைத.

ைலத்ெதாடர் ைடயராயி ந் ம் வள் வர் தம்மிடமி ந்த கல்வி
மகத் வத்தினாேல ம ைரச் சங்கத்திேல ேபாய்ச் சங்கப் லவர்கைள ம் ெவன்
சங்கப்பலைக ம் ெபற் த் தம
லாகிய தி க்குறைள ம் அரங்ேகற்றிச் சங்கப்
லவராற் பாயிர ம் ெபற்றார்.
_______________
ெபறநில்.
நிைலயா டல்ெபா ணீாி னிைறகஞ்சம்
மலாிைலேபா ெலத்தைனநாள் வாழ்த் ம்-இலகுெபா ள்
பக்திெய ம் ன்ைனவனப் பார்த்திவா சனகைனப்ேபால்
நித்தியமாம்
___________
உத்தமனாயி .

ெபற நில்.

(101)
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ேவத வியாசன் வி ர
ப்பசிதன்
காதன்ைமந்த னான கனவசிட்ட-னீதிையப்பார்
ேநயத்தாற் ன்ைனவன நீதிபா தாரணியி
ேல த் தமனா யி .

(102)

____________
ஊ டன்கூ வாழ்.
ஊ ந்தா ஞ்சாிேய ைரயன்றி ேயதனிவாழ்ந்
தா ந்தா ையத்தளிவாழ்ந் தா ெமாப்பர்-பாாின்பால்
ெபான்
ம் ன்ைனவன பாலா நீயிெதண்ணி
மன்

டன்கூ

வாழ்.

(103)

________________
ெவட்ெடனப்ேபேசல்.
த ம யர் ெவள்வி தனிற்சிசுபா லன்பார்த்
தாிையநிந்ைத ெசால் யழிந்தான் - ெதாிவதன்ேறா
பார் க ம் ன்ைனவன பார்த்திபா ேமேலாைரச்
சீர்ைமதப்பி ெவட்ெடனப்ேப ேசல்

(104)

சிசுபாலன்கைத.
ேசதிேதசராச ம் தமேகாஷன் மக மாகிய சிசுபாலன் என்பவன் த ம ைடய
இராயசூயத்திேல கண்ணபிரா க்கு அக்கிர ைச ெசய்யப்பட்டெதன்
கண்ணபிராைன நிந்தித் க் கண்ணபிரானாற் ெகால்லப்பட்டான்.
________________
ேவண் விைனெசய்.
ஆடாசாய் ேவந்தாடா யாற்
ம் வாசமதாய்த்
ேத மிைடக் காட ைர ெசய்த பார்-நீடழகு
சார்ந்த கழ்ப் ன்ைனவனத் தாளாளா நன்றாகத்
ேதர்ந் ெகாண்

ேவண் விைன ெசய்.

___________________
ைவகைறத் யிெல .

(105)

50
ெசய்ய கம் வாய்ைககாற் ேறகசுத்தி ெசய் ெமய்யிற்
ய்யெவண்ணீ றிட்டரைனத் ேதாத்திரஞ்ெசய்- ய் ம்வைக
மாெவய் ம் ன்ைனவன மன்னவா ைமயிரவி
ேலைவக ைறத் யிெல

.

(106)

___________
ஒன்னாைரத்ேதேறல்.
ெதா தைக ள் ம் பைடெயா ங்கு ெமான்னார்
அ தகண் ணீ மைனத்ெதன்-ெற ெசாைலப்பார்
ய கழ்ப் ன்ைனவனத் ேதான்றேல ெசாப்பனத்தி
ேல ெமான் னாைரத்ேத ேறல்.

(107)

_____________
வாழி.
அந்தணர்கள் வாழி யறம்வாழி கீர்த்திநிைல
தந்தவர்கள் வாழி தவம்வாழி-சந்தத ம்
மானஞ் ெசறி ன்ைன வனாநாதா விவ்வைகேய
தாேனா

வ

தவம்.

(108)

____________
ஆத்திச் சூ ெவண்பா

ற்றிற் .

