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முன்னுரர
மகரிஷி அரவிந்தரின் ததச பக்தியும், தயரக சக்தியும் உலகப்
பிரசித்தமரனரவ. அலிபூர் சிரையில் அவர் அரைக்கப்பட்ைதபரது,
பல தைரவ கிருஷ்ண தரிசனம் கிரைக்கப் பபற்ைரர். ஸ்வரமி
விதவகரனந்தருரைய ஆன்மீக எழுச்சி இயக்கத்தினரல் பபரிதும்
கவரப்பட்டு தன் வரழ்வின் தபரக்ரகபய மரற்ைி அரமத்து
பகரண்ைவர் அரவிந்தர். அன்னரருரைய தயரகம், உபநிஷத்துக்கள்,
பகவத் கீரத, ஸரவித்ரி தபரன்ை நூல்கள் .மிக பிரசித்தி வரய்ந்தரவ.
அவருரைய

ததச

பக்தியும்,

பதய்வ

பக்தியும்

இரணந்து

உத்தவகத்துைன் உருவரகிய ’ பவரனி பரரதி ’ என்கிை ஸம்ஸ்க்ருத
கவிரத நூல் அதிகமரகப் பரவலரகத் பதரியரமலிருக்கிைது.

1905ம் ஆண்டு அரவிந்தர் பதரரைர கல்லுரியில் ஆங்கிலப்
தபரரசியரரகப் பணியரற்ைிய தபரது அவர் அருளிய நூல் இது.
இந்நூல்,

ஆங்கிதலய

ஆட்சியில்

உைங்கிக்

பகரண்டிருந்த

இந்தியரன எழுப்பிச் சரடிய கரளிமரதர, இந்தியன் பவளிக்கிளம்பிச்
பசன்று பரரத மரதரவின் மிக தீனமரன நிரலரய கரணும்படி
தூண்டுகிைரள்.

பபருந்திரளரக

வந்த

இந்தியர்களுக்கும்,

கரளி

ததவிக்கும் ஆங்கிதலய தசரனக்கும் இரைதய நைந்த கடும்தபரர்,
வைதிரசயில் ஒளிபவள்ளமரகத் ததரன்ைிய பவரனி ததவி யுத்தத்தில்
ஆங்கிதலய அசுரர்கரள அழித்தது முதலிய கரட்சிகள் பதன்பட்டு
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அவர்கரள

ஆச்சரியத்தில்

திக்கு

முக்கரைரவக்கின்ைன.

கவியரனவர் 27 ஸ்தலரகங்களில் ததவியின் வீரம், அழகு, இனிரம,
தரய, சக்தி, ஞரனம் எல்லரவற்ரையும் பவகுவரகப் தபரற்ைிப்
பணிகிைரர். ஸ்தலரகங்கள் எல்லரதம கவிதர ரசமும், கற்பரன
சக்தியும் கரரபுரண்தைரடுவதரகவும், ததசபக்தியும், ததவி பக்தியும்
நிரைந்து வழிந்து தளும்புவதரகவும் அரமந்துள்ளன. இந்த 99
ஸ்தலரகங்கரளயும் உரரயுைன் அனுபவிப்தபரம்.
நவி மும்பரய்

பி.ஆர்.கண்ணன்

M: 9860750020
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மஹரிஷி அரவிந்தர்அருளிய

பவரனி பரரதி
விளக்கவுரர
பி.ஆர்.கண்ணன், நவி மும்பரய்
सुखॆ निमग्नः शयिे यदाऽसं मधॊश्च रथ्यासु मिश्चचार ।
स नचन्तयामास कु लानि काव्यं दारांश्च भॊगांश्च सुखं धिानि ॥
(பதவுரர)

1

यदा = எப்தபரது, सुखे = சுகமரன, शयिे =

படுக்ரகயில், निमग्नः = அழுந்தினவனரக, आसम् = இருந்தததனர,
मधॊश्च = வசந்த கரலத்து, रथ्यासु = வீதிகளில், मिः चचार = மனது
சஞ்சரித்தததர, सः = அந்த நரன், कु लानि = குலங்கள் (சுற்ைத்தரர்),
काव्यं =

மன

மகிழ்ச்சி,

दारांश्च

=

மரனவி,

भॊगांश्च

=

தபரகங்கரளயும், सुखं = சுகங்கள், धिानि = பசல்வங்கரளயும்,
नचन्तयामास = சிந்தித்ததன்.
(பபரழிப்புரர)

நரன்

சுகமரன

படுக்ரகயில்

சயனித்தபடி,

வசந்த கரலத்து வீதிகளில்
மனரத
சஞ்சரிக்கும்படி
பசய்து
அன்னியர் ஆட்சியில் நரன் அனுபவித்துக் பகரண்டிருந்த பல
தபரகங்கரளயும்,

மரனவி,

மக்கள்,

குடும்பம்,

பசல்வம்

எல்லரவற்ரையும் பற்ைி சிந்தித்துக் பகரண்டிருந்ததன்.
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(விளக்கவுரர) அன்னியர் ஆட்சியின் பகரடுரமயினரல் இந்திய
மக்கள் அனுபவித்துக்பகரண்டிருந்த பல இன்னல்கரளயும் சிைிதும்
பபரருட்படுத்தரமல்,

அந்த

ஆட்சியின்

சுயநலதம உருவரக, தங்கள் சுகதம
சூழ்நிரலரய

ததசபக்தரும்,

அடிவருடிகளரக

சிலர்

பபரிபதன்று கருதிவந்த

கவிஞருமரன

அரவிந்தர்

இங்கு

சித்தரிக்கத் பதரைங்குகிைரர்.

कान्तैश्च शृङ्गारयुतैश्च हृष्टॊ गािैः स छन्दॊ लनलतं बबन्ध ।
जगौ च कान्तावदिं सहास्यं पूज्यॆ च मातुश्चरणॆ गररष्ठॆ ॥

2

(ப-உ) हृष्टःसः = மகிழ்ந்த அந்த நரன், कान्तैश्च = இன்பம் பயக்கும்
शृड्गारयुतैश्च= ச்ருங்கரர ரஸம் கலந்த, गािैः = பரட்டுக்களரல், लनलतं =
பமன்ரமயரன, छन्दः = அன்பு உணர்ச்சிரய, கரவ்ய வடிரவ, बबन्ध =
உண்ைரக்கிதனன். सहास्यं = சிரிப்புைன் கூடிய कान्तावदिं च =
மரனவியின் முகத்ரதயும், मातुः = அன்ரனயின் (பரரத மரதரவின்)
पूज्यॆ = பூரைக்குகந்த, गररष्ठॆ = பபருமதிப்புக்குரிய, चरणॆ च =
பரதங்கரளயும் जगौ = துதி பசய்ததன்.
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(பபர-உ) மன மகிழ்ச்சி வசப்பட்ை நரன், இன்பம் பயக்கும்
ச்ருங்கரர ரஸம் மிகுந்த பரட்டுக்களரல் மனத்தில் பமன்ரமயரன
அன்புணர்ச்சிரயப்

பபருக்கி,

சிரிப்பு

பபரங்கும்

மரனவி

முகத்ரதயும், பரரதமரதரவின் பூைிக்கத்தகுந்த, பபருமதிப்பிற்குரிய
சரணங்கரளயும் துதித்ததன்.
(வி-உ)
அடிரமகள்

சுயநலம்

மிக்க

புலனின்பங்களுக்கு

அன்னிய
முக்கியத்துவம்

ஆட்சி
பகரடுத்து

மரனவியின் இன்முகத்ரதப் பரர்த்து இன்பம் துய்த்தரலும்கூை,
அவ்வப்தபரது பரரத மரதரவின் பூஜ்ய சரணங்கள் நிரனவிற்கு
வரரமலில்ரல. விடுதரல இயக்கம் பகரஞ்சம் பகரஞ்சமரக வளர்ந்து
பகரண்டிருக்கும்தபரது,
மனத்திலும்

அதன்

ததசப்பற்று

பயனரக

இந்த

அவ்வப்தபரது

சுயநலமிகளின்
தரலகரட்ைத்

பதரைங்கியரத கவிஞர் சுட்டிக் கரடுகிைரர்.

चक्रन्द भूनमः पररतॊ मदीया खलो नह पुत्राि् असुरॊ ममदद।
स्वार्थॆि िीतॊऽहमिचद पादौ दुरात्मिॊ भ्रातृवधॆि नलप्तौ ॥

3

(ப-உ) मदीया = என்னுரையதரன, भूनमः = பூமியரனது, पररतः
= எல்லர பக்கங்களிலும், चक्रन्द = அழுதது.

नह = ஏபனனில், खलः

= துஷ்ைனரன, असुरः = அசுரன், पुत्राि् = மண்ணின் ரமந்தர்கரள,
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ममदद = அழித்தரன், स्वार्थॆि = சுயநலத்தினரல், िीतः = உந்தப்பட்ை, अहं
= நரன், दुरात्मिः = (அந்த) பகரடிதயரனின், भ्रातुवधॆि = (என்)
சதகரதரர்கரளக் பகரன்ைதினரல்,

नलप्तौ

=

(ரத்தத்தினரல்/

பரபத்தினரல்) பூசப்பட்ை, पादौ = பரதங்கரள, अिचद = அர்ச்சித்ததன்.
(பபர-உ)
ஆங்கிதலய

என் மரத்ருபூமியரனது,
அரக்கர்களரல்

அழிக்கப்படுவரதக்

கண்டு

எல்லர

பக்கங்களிலும்

மண்ணின்

கதைி

அழுதது,

ரமந்தர்கள்

ஆனரல்

நரதனர,

சுயநலதம உருவரக, என்னுைய சதகரதரர்கரளதய பகரன்ை அந்த
பகரடிதயரனுரைய

ரத்தம் ததரய்ந்த பரதங்களுக்கு

அர்ச்சரன

பசய்ததன்.
(வி-உ)
அவ்வப்தபரது
கஷ்ைப்படுவது

சுயநலமிகளுக்கு

பரரதமரதரவின்

வந்தரலும்கூை,
அவர்களுக்கு

நிரனவு

பபருவரரியரன

துன்பம்

மக்கள்

அளிக்கவில்ரல.

ஏததர

பரரதமரதர என்பவள் ஒரு கற்பரனத் பதய்வம் தபரன்று பக்தி
பசலுத்தப்பை
தவண்டியவள்
என்பதரக
ஒரு
நிரனவுதரன்
அவர்களுக்கு.

அந்த

பரரதமரதரவின்

மக்கள்,

தங்கள்

உைன்

பிைப்புகள் இவ்வளவு கஷ்ைப்படுகிைரர்கதள என்கிை அனுதரபம்
இல்லரமல், அன்னியர்களுக்கு அடிரமயரகதவ இருந்தனர்.
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सुखं मृदावास्तरणॆ शयािं सुखानि भॊगाि् वसु नचन्तयन्तम् ।
पस्पशद भीमॆि करॆ ण वक्षः प्रत्यक्षं अक्ष्णॊश्च बभूव काली ॥ 4
(ப-உ)

मृदा = பமன்ரமயரன, आस्तरणे = படுக்ரகயில், सुखं =

ஸுகமரக शयािं = படுத்துக்பகரண்டும், सुखानि = சுகங்கரளயும்,
भॊगाि् =

இன்பங்கரளயும், वसु = பசல்வத்ரதயும், नचन्तयन्तम् =

சிந்தித்துக்தகரண்டு இருந்த (என்ரன), काली = கரளி ததவியரனவள்,
भीमॆि = பலம் பபரருந்திய, करॆ ण = ரகயினரல், वक्षः = (என்)மரர்பில்,
पस्पशद =

பதரட்ைரள்.

अक्ष्णॊःच=

(என்)கண்களுக்கும்,

प्रत्यक्षम् =

தநர்முகமரக, वभूव = ஆனரள்.

(பபர-உ)
சுகம்,

பமன்படுக்ரகயில்

இன்பம்,

சிந்தித்துக்பகரண்டிருந்த

பசல்வம்
என்ரன,

சுகமரக சயனித்துக்பகரண்டு,
எல்லரவற்ரையும்

பற்ைி

கரளிததவியரனவள்

தன்

வலுவரன கரத்தினரல் என் மரர்ரபத்பதரட்டு, என் கண்களுக்கும்
ப்ரத்யக்ஷமரக ஆனரள்.

(வி-உ) உைக்கத்திலிருக்கும் சுயநலமிகரளத் தட்டிபயழுப்பி,
தபரரரைத் தூண்ைதவண்டிய தருணம் வந்துவிட்ைது. அதனரல்
பரரதமரதர, சினம் மிகுந்த கரளிததவியரக வந்து எழுப்பிக் கரட்சி
பகரடுக்கிைரள்.
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िरानस्र्थमालां िृकपालकाञ्चीं वृकॊदराक्षीं क्षुनधतां दररद्राम् ।
पृष्ठॆ व्रणाङ्कां असुरप्रतॊदैः ससहीं िदन्तीं इव हन्तुकामाम् ॥ 5
(ப-உ)
िृकपालकाञ्चीं

िरानस्र्थमालां = மனிதர்களின் எலும்பு மரரலரயயும்
=

ஒட்டியரணத்ரதயும்
வயிறுதபரன்ை

மனிதர்களின்

மண்ரைதயரடுகளரலரன

அணிந்தவளும்,

वृकॊदराक्षीं

கண்களுரையவளும்,

क्षुनधतां

வரடுபவளும், दररद्राम् = ஏழ்ரமயில் உழல்பவளும்
அஸுரர்களின் கரசயடிகளரல்

=
=

ஓனரய்
பசியரல்

असुरप्रतॊदैः =

पृष्ठॆ व्रणाङ्काम् = முதுகில் கரயங்கள்

உள்ளவளும், हन्तुकामाम् = பகரரல விருப்பம் பகரண்ைவளும்,
िदन्तीम् = நைனமரடும், கர்ைிக்கின்ை, ससहीं इव = பபண் சிங்கம்தபரல்
இருப்பவளும் ஆன (கரளிததவிரய தரிசித்ததன்)

(பபர-உ) கரளி ததவி, பயங்கரமரன மனித எலும்பு மரரல,
மனித

மண்ரை

தயரட்டு

ஒட்டியரணம்

வயிறுதபரன்று

இடுங்கிய

ஏழ்ரமயினரலும்

வரடினவளரய்,

அணிந்து,

கண்களுைன்,
அசுரர்களின்

ஓநரய்

பசியினரலும்
கரசயடிளரல்

முதுகில் கரயங்களுைன் கூடி, பகரரலபவைி பூண்ை பபண் சிங்கம்
தபரல் நைனமரடிக் பகரண்டும் கரட்சியளித்தரள்.
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(வி-உ) கரளி ததவியின் வடிவந்தரங்கி வந்த பரரதமரதர, தன்
ததரற்ைத்தின் மூலம் பல உண்ரமகரள பவளிப்படுத்துகிைரள். பல
குழந்ரதகள்

ஆங்கிதலய

அரக்கர்களின்

அட்டூழியங்களினரல்

மரண்டுதபரனரத மண்ரைதயரட்டு மரரலயும், ஒட்டியரணமும்
கரட்டுகின்ைன. ததசதம, பசி, ஏழ்ரம இவற்ைினரல் பநரந்துதபரய்,
அரக்கர்களின் பகரடுரமகளரல் சின்னரபின்னமரக இருந்தரதயும்
கரளிததவியின் ததரற்ைம் நிரனவு படுத்துகிைது. அடிரமப் படுத்திய
ஆங்கிதலய அரக்கர்கரள ஒடுக்க தவண்டிய தருணம் வந்ததரல்
பவகுண்பைழுந்த பபண் சிங்கமரக கரளி ததவி கரட்சியளித்தரள்.
கரளிக்கு இயல்பரக உள்ள மண்ரைதயரட்டு மரரலரயயும்,
சிங்க வரகனத்ரதயும் கவிஞர் நயம்பை இங்கு ததசநிரலரமயுைன்
இரணத்துப் தபசுகிைரர்.

क्रूरै ः क्षुधाततः ियिैः ज्वलनभः नवद्योतयन्तीं भुविानि नवश्वा ।
हुङ्काररूपेण कटुस्वरे ण नवदारयन्तीं हृदयं सुराणाम्॥
6
(ப-உ) क्रूरै ः = பகரடுரமயரனரவகளும், क्षुधाततः = பசியினரல்
பீடிக்கப்பட்டும் ज्वलनभः = ப்ரகரசித்துக்பகரண்டுமிருக்கும் ियिैः =
கண்களரல் नवश्वा = பரந்துவிரிந்திருக்கும் எல்லர
भुविानि =
உலகங்கரளயும்
नवद्योतयन्तीं = ப்ரகரசப்படுத்திக்பகரண்டும்
हुङ्काररूपेण = ஹும் என்கிை कटु स्वरे ण = கடுரமயரன குரலினரல்
सुराणां = ததவர்களுரைய हृदयं = இதயங்கரள
नवदारयन्तीम् =
பிளக்கும் (கரளிரயத் தரிசித்ததன்).
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(பபர-உ)

கரளிததவியின்

கண்கள்

பகரடுரம

மிகுந்து,

பசியினரல் பீடிக்கப்பட்டு, அதத சமயம் ஒளி மிகுந்து, அகில
உலகங்கரளயும்

ப்ரகரசப்படுத்திக்

பகரண்டிருந்தன.

கரளி

ததவியின் ஹூம் என்கிை பசரல், கடுரமயரன குரலுைன் பபரருந்தி,
ததவர்களுரைய இதயங்கரளப் பிளப்பதுதபரல் அரமந்திருந்தது.

(வி-உ) பசியில் வரடும் ஏரழகளின் இதயம் தன் தரர்மீக
பலத்ரத இழக்கவில்ரல. அதனரல் தர்மத்தின் ஒளி குன்ைரமல்
எல்லர திரசகளிலும் பரவிற்று. அநீதியுைன் தபரரரடும் ஆத்மீக
சினம் கிளர்ந்பதழுந்தது.

आपूयद नवश्वं पशुवत् नवरावैः लॆनलह्यमािाञ्च हिू करालॆ ।
क्रूराञ्च िगिां तमसीव चक्षुः सहस्यस्य जन्तॊः जििीं ददशद ॥ 7
(ப-உ)

पशुवत् =

மிருகம்தபரல் नवरावैः = கடு சப்தங்களரல்

नवश्वं = உலகம் முழுவரதயும், आपूयद = நிரப்பிக்பகரண்டு, करालॆ

=

பயங்கரமரன, हिू च = முகவரய்க்கட்ரைகரள, लेनलह्यमािां = நக்கிக்
பகரண்டும், क्रूरां = பகரடுரமயரன ததரற்ைத்துைனும், िगिां =
நிர்வரணமரகவும் உள்ள, जििीं = தரரய, तमसी = இருட்டில், सहस्यस्य =
துன்பம் விரளவிக்கும், जन्तॊः = ப்ரரணியின், चक्षुः इव =
கணகரளப் தபரல், ददशद = பரர்த்ததன்.
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(பபர-உ) கரளி ததவியின் உரத்த சப்தம் கரட்டு மிருகத்தினது
தபரல் கர்ைரனயரக உலகம் முழுவதும் நிரப்பியது. நரக்கினரல்
அடிக்கடி

பயங்கரமரன

பகரண்டிருந்தரள்.

முகவரய்க்கட்ரைகரள

அவளுரைய

நிர்வரணமரன

நக்கிக்
ததரற்ைம்

பகரடுரமயரகக் கரட்சியளித்தது. அவளுரைய கண்கள் இருட்டில்
துன்பம்

விரளவிப்பதற்பகன்தை

ஒளி

பபரருந்தி

இருக்கும்

ப்ரரணியின் கண்கரளப் தபரலிருந்தன.

(வி-உ)

ஏரழ

ைனங்கள்

பரிதவிப்பரதப் பரர்த்த பரரத
பகரண்டு,

கண்களினரல்

உடுக்க

மரதர
ஒளிரயக்

துணியில்லரமல்

பயங்கரமரக
கக்கிக்

கர்ைித்துக்
பகரண்டு

நைனமரடியதரக கவிஞர் சித்திரிக்கிைரர். ததவியின் உத்தவகம்,
உைங்கிக்

பகரண்டிருந்த

இந்தியர்களுக்கு

சக்தி

மிகுந்த

அரைகூவலரக இருந்தது.
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आलॊलकॆ शैः नशखरानिगृह्य करालदंष्ट्रश्च
ै नवसायद नसन्धूि् ।
श्वासॆि दुद्राव िभॊ नवदीणं न्यासॆि पादस्य च भूश्चकम्पे ॥

8

(ப-உ) आलॊलकॆ शैः = அரசகின்ை தகசங்களினரல், नशखराि् = மரல
சிகரங்கரள, निगृह्य = பிடுங்கி, करालदंष्ट्रश्च
ै = பயங்கரமரன தகரரரப்
பற்களரல் नसन्धूि् = சமுத்திரங்கரள, नवसायद = கலக்கி, श्वासॆि =
மூச்சுக் கரற்ைினரல், नवदीणं = பிளக்கப்பட்ை, िभः = ஆகரசத்ரத,
दुद्राव = விரட்டினரள். पादस्य பரதத்தின், न्यासॆि च = அடியினரல், भूः =
பூமி, चकम्पॆ = நடுங்கியது.

(பபர-உ) கரளிததவியின் அரலபரயும் தகசங்களினரல் மரலச்
சிகரங்கள்

பிடுங்கி

பயைியப்பட்ைன.

பயங்கரமரன

தகரரரப்

பற்களரல் சமுத்திரங்கள் கலங்கின. மூச்சுக் கரற்ைினரல் ஆகரசத்தில்
உள்ள தமகங்கள் சிதைி ஓடின. கரளியின் பலத்த பரத நரையினரல்
பூமி நடுங்கியது.

(வி-உ)

குழந்ரதகளின்

பரிதவிப்ரபக்

கரணச்

சகியரமல்

உலரகதய அழித்து விடுவரள்தபரல அன்ரனயின் தகரபம் கட்டுக்
கைங்கரமல் தபரகிைது. புரரணக் கரதகளின்படியும், ததவர்களின்
துன்பங்கரளக்

கண்டு

தகரபங்பகரண்ை

கரளியரனவள்,

அசுரர்கரள அழித்தபிைகும் தகரப ஆதவசம் தணீயரமல் உலரகதய
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அழித்துவிடுவரள்

தபரல்

இருந்தரள்.

அவளுரைய

தகரபத்ரத

தணிக்க ஒதர வழி, சிவபபருமரன் வழியில் படுத்துக் பகரண்டு,
கரளியின் பரதம் சிவனுரைய சரீரத்தின் தமல் படும்படி பசய்தரல்,
கரளி வருத்தமும் பவட்கமும் தமலுை, தகரபத்ரத ரகவிடுவரள்
என்று

ததவர்கள்

திட்ைமிட்டு

சிவனிைம்

பிரரர்த்திக்கிைரர்கள்.

சிவபபருமரனும் அவ்வரதை பசய்ய, கரளியின் தகரபம் தணிந்தது.
கரளியின் மூர்த்தியில் படுத்திருக்கும் சிவன்மீது அவளுரைய பரதம்
இருப்பரதப் பரர்க்கலரம்.
அரவிந்தரின் கவிரத துர்கர ஸப்தசதீ என்கிை ப்ரசித்தமரன
புரரண

வர்ணரனகரள

மகிஷரஸுரரன

பவகுவரகப்

வரதப்பதற்கரகப்

பின்பற்றுகிைது.

புைப்பட்ை

ததவிரய

வர்ணிக்கும்தபரது, துர்கர ஸப்தசதீ கூறுவதரவது:" पादाक्रान्त्या ित भुवं ककरीटॊनललनखतांबराम् ।
क्षॊनभताशॆषपातालां धिुज्याद निःस्विॆि ताम् ॥ " (2:38)
" பரதங்களின் பரரத்தரல் பூமி சலிக்கவும், கிரீைம் வரனத்தின்
முகட்ரைத்

பதரைவும்,

நரபணரலியரல்

பரதரளமுட்பை

எல்லர

உலகங்களும் நடுங்கின."
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उनिष्ठ दॆहीनत नपपासुरम्बा दध्वाि रात्रौ िगरॆ नवतारॆ ।
सॆयं स्तिन्ती रजिीं तनमस्यां बभौ समापूयद मिांनस चायाद ॥ 9

(ப-உ) उनिष्ठ =

எழுந்திரு,

दॆनह =

பகரடு, इनत = என்று,

नपपासु = குடிப்பதில் நரட்ைம் பகரண்ை, अम्बा = அன்ரன, रात्रौ =
இரவில்

नवतारॆ = நக்ஷத்திரங்களில்லரத िगरॆ = நகரத்தில் दध्वाि =

கர்ைித்தரள், स्तिन्ती = கர்ைித்துக்கபகரண்டு,

सा इयं = அந்த, आयाद =

மதிப்புக்குரிய அன்ரன, तनमस्यां = இருண்ை,

रजिीं

=

இரவிரனயும், मिांनसच = (ைனங்களின்) மனங்கரளயும், समापूयद=
நன்கு நிரப்பிக் பகரண்டு, बभौ = ப்ரகரசித்தரள்.

(பபர-உ) கரளி அன்ரன, இருள் சூழ்ந்த இரவில் நகரத்தில்
ரத்தத்ரதக் குடிப்பதில் நரட்ைம்பகரண்ைவளரய், ‘எழுந்திரு, பகரடு’
என்று கர்ைித்தரள். பூரைக்குரிய அந்த அன்ரன, இருள் சூழ்ந்த
இரவினில் ைனங்களின் மனதில் நன்கு ப்ரகரசித்தரள்.

(வி-உ)

ஸனரதன

தர்ம

இலக்கியங்களில்

இருள்

என்பது

அஜ்ஞரனத்ரதயும், ஒளி என்பது ஜ்ஞரனத்ரதயும் குைிக்கும். ’ तमसॊ
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मा ज्यॊनतगदमय ’ – ’இருளிலிருந்து என்ரன பிரகரசத்துக்கு அரழத்துக்
பகரண்டு பசல்வரயரக’ என்பது தவதத்தின் ப்ரரர்த்தரன. மக்கள்
தசரவதய மதகசன் தசரவ என்று தபரதிக்கிைது நம் தர்மம். மக்கள்
தசரவயின்

மூலம்

மனது

சுத்தமரகி,

ஆங்கு

கைவுள்

பற்று

பபருக்பகடுத்து, முடிவில் பகவரனின் அதிப்ரகரசமரன தர்சனம்
மனதில் ஏற்படுவதத நம் தர்மத்தின் அடிப்பரை தநரக்கம். கரளி
ததவியரனவள்,

இதற்தகற்ை

தூண்டுதரல

மக்கள்

மனதில்

ததரற்றுவிக்கிைரள். எல்லர பக்கங்களிலும், ஆங்கிதலய ஆதிக்க
பவைியரகிய

இரவு

சூழ்ந்து,

மக்கரள

படு

துயரத்தில்

ஆழ்த்தியதபரது, பரரதமரதர ைனங்களின் மனதில் ஒளிர்ந்து, தங்கள்
இன்பங்கரளயும், சுகங்கரளயும், ஏன், உயிரரயும் கூை தியரகம்
பசய்யுமரறு தூண்டினரள்.

भीतः समुनिग्नमिाश्च तलपात् उत्र्थाय प्रपच्छ तमॊ िमस्यम् ।
का भानस िक्तं हृदयॆ करानल कु वीय कक ब्रूनह िमॊऽस्तु भीमॆ ॥ 10
(ப-உ) भीतः = பயந்துபகரண்டு, समुनिग्नमिाश्च = நடுங்கும்
மனத்துைன்

तलपात् = படுக்ரகயிலிருந்து, उत्र्थाय = எழுந்திருந்து,

िमस्यम् = வந்தரனக்குரிய तमः = ததமரததவிரய (கரளிததவிரய),
प्रपच्छ = தகட்தைன், करानल = பபரிதரக பயங்கரமரக இருப்பவதள,
का = நீ யரர்,

िक्तं

ப்ரகரசிக்கிைரதய,

= இரவினில், हृदयॆ = இதயத்தில், भानस =
भीमॆ = பயங்கரமரனவதள,

कक कु वीय = (நரன்)
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என்ன பசய்ய தவண்டும் என்று, ब्रूनह = பசரல்வரயரக, िमः अस्तु =
நமஸ்கரரம்.

(பபர-உ)

பயந்துபகரண்டும்,

நடுங்கும்

மனத்துைனும்,

படுக்ரகயிலிருந்து எழுந்திருந்து வந்தரனக்குரிய ததமரததவிரய
(கரளிததவிரய) நரன் தகட்தைன். ’பயங்கரமரன ததரற்ைமுரைய
ததவிதய

!

நீ

யரர்,

பிரதவசிக்கிைரதய.

ரரத்திரி

(நரன்)

தவரளயில்

என்ன

என்

இதயத்தில்

பசய்யதவண்டும்

என்று

பசரல்வரயரக. நமஸ்கரரம்.’

(வி-உ) இருட்டில் இருப்பவன் திடீபரன்று பவளிச்சத்துக்கு
அரழத்து

வரப்பட்ைரல்

பவளிச்சத்ரத

நன்கு

அவனுரைய

கண்கள்

கூசுகின்ைன.

பரர்க்கமுடியவில்ரல.

அதுதபரல,

அஜ்ஞரனத்தில் உழலும் மனிதன், திடிபரன ஞரனப் ப்ரகரசம்
பதன்பட்ைவுைதன, என்ன, ஏது என்று உணர முடியரமல் தவிக்கும்
நிரலரய

கவிஞர் சித்திரிக்கிைரர். பயம் மிகுந்து பகரண்டு,

தன்னிைமுள்ள இன்பங்கள் தன்ரனவிட்டு அகன்றுவிடுதமர என்கிை
கவரல
மிகுந்து
அந்த
ஒளிப்பிழம்பிதலதய
சந்ததகம்
வந்துவிடுகிைது. ைன்ம ைன்மரந்தரங்களரய் சரீரப் பற்று மிகுந்து
இருக்கும் ைீவன், திடிபரன ஆன்மீகப் பற்று மிகுந்து சரீரப் பற்ரை
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அைதவ

விடுதல்

மிகவும்

சிரமமரன

கரரியம்.

இரதத்

பதளிவரக்குகிைது இப்பரைல்.

ससहस्य सारावं उदीरयन्ती क्रूरस्य कु ञ्जे भ्रमतॊ वधार्थदम् ।
ससजद वाक्यानि करालमूर्तः यर्था समुद्रस्तनितं नशलायाम् ॥ 11
(ப-உ)

कु ञ्जे

=

கரட்டில்,

वधार्थं

=

(பிரரணிகரள)

பகரல்லுவதற்கரக, भ्रमतः = சுற்ைிக் பகரண்டிருக்கும், क्रूरस्य =
பகரடுரமயரன, ससहस्य = சிங்கத்தின்,

आरावं

उदीरयन्ती = உதிர்த்துக் பகரண்டு,

करालमूर्तः =

உருவத்ரதயுரைய,

सा = அந்த ததவி,

=

वाक्यानि

சப்தத்ரத,
பயங்கர
=

வரக்கியங்கரள, ससजद = உண்ைரக்கினரள். नशलायाम् = பரரையில்,
समुद्रस्तनितं यर्था =

சமுத்திர தவகத்தினரல் உண்ைரகும் சப்தத்ரதப்

தபரல.
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(பபர-உ) கரட்டில் பிரரணிகரளக் பகரல்லுவதற்கரகதவ சுற்ைிக்
பகரண்டிருக்கும் பகரடுரமயரன சிங்கத்தின் கர்ைரனதபரல, அந்த
பயங்கர

உருவத்துைன் ததவியரனவள், ஸமுத்திரநீர்

பரரையின்

மீது

தவகமரக

தமரதும்தபரது உண்ைரகும் சப்தம் பபரன்ை

குரலில் வரக்கியங்கரள உதிர்த்தரள்.

(வி-உ)

பதய்வங்கள்

அப்பரற்பட்ைவர்கள்.

கரமக்

இருந்ததபரதும்,

க்தரரதங்களுக்கு

முழுதும்

அவதரரங்கள்

எடுக்கும்

தபரது, அதர்மத்தின் உருவரக இருக்கும் அரக்கர்கரள அழிக்க
முற்படும்தபரது,

தகரபத்ரத

வரவரழத்துக்

பகரண்டு

சிம்ம

கர்ைரன பசய்வது வழக்கம். ரரமரயணத்திலும், ரரமர் ரரவணரன
பகரல்ல முற்பட்ை தபரது, कॊपं चकार - தகரபத்ரத வரவரழத்துக்
பகரண்ைரர் என்று வருகிைது.
அதுதபரன்ை தகரபத்துைன், கரளிததவி, தசரம்பிக்கிைக்கும்
பிரரைகரள உலுக்கிபயழுப்பி,

வீரமூட்டும் பசரற்கரள சிம்ம

கர்ைரனயரக உதிர்க்கிைரள்.

मातानस्म भॊः पुत्रक भारतािां सिातिािां नत्रद्शनप्रयाणाम् ।
शक्तॊ ि याि् पुत्र नवनधर्वपक्षः कालॊऽनप िॊ िाशनयतुं यमॊ वा॥12
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(ப-உ) भॊः पुत्रक =

ஏ புத்திரதன, सिातिािां = சனரதன

தர்மத்ரத பின்பற்றுபவர்களும், नत्रद्शनप्रयाणाम् = ததவர்களுக்குப்
பிரியமரனவர்களும், भारतािां = பரரத ததசத்தவர்களுரைய, माता
अनस्म = தரயரர் (நரன்).

पुत्र = புத்திரதன,

याि्

=

எந்த

பரரதீயர்கரள, िाशनयतुं = அழிப்பதற்கு, नवनध = தரலவிதிதயர, नवपक्षः
= எதிரிதயர, कालः अनप = கரலம்

கூைதவர,

ि

शक्तः

=

சக்தியற்ைவர்கள். यमॊ वा = யமதனர கூை, िॊ= (சக்தி) அற்ைவன்தரன்.

(பபர-உ)

கரளி,

என்னிைம் கர்ைித்ததரவது:

ஏ புத்திரதன!

ஸனரதன தர்மத்ரதக் கரைப் பிடிப்பவர்களும், ததவர்களுக்குப்
பிரியமரனவர்களுமரன
தரயரர்

நரன்.

பரரத

புத்திரதன!

ததசத்ரதச்

இந்த

தசர்ந்தவர்களுரைய

பரரதீயர்கரள அழிப்பதற்கு,

தரலவிதிதயர, எதிரிதயர, (உகப்பில்லரத) கரலதமர, யமதனர கூை
சக்தியில்லரதவர்கள்
.
(வி-உ)
பரரதீயர்கள்

ஸனரதன

தர்மத்ரத

ததவர்களுக்குப்

புரரணங்களில்,

ததவர்கள்

நன்ைரக

பின்பற்றுவதரல்,

பிரியமரனவர்களரகிைரர்கள்.
பரரதீயர்கரளக்

பல

கண்டு

பபரைரரமப்படுவதரகக் கூை பசரல்லப்பட்டு இருக்கிைது. கர்ம
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பூமியரகிய பரரத ததசத்தில் தர்மத்ரத கரைப்பிடித்து சுலபமரக
நற்கதியரைந்து விடுகிைர்கதள என்று பபரைரரம.
பரரத

நரட்ரை

எந்த

அடிரமப்படுத்தியதில்ரல.
பரரதீயர்கள்

பவளி

நரட்ைவ்ரும்

விழிப்புணர்வு

பவகுண்பைழுந்து

எதிரிகரள

நிரந்தரமரக

தமலிடும்தபரது,
விரட்டி

அடித்துக்

பகரண்டுதரனிருக்கிைரர்கள். அதததபரல், பரரத கலசரரத்ரதயும்
எந்த தவற்று நரட்டு கலசரரமும் அழித்த பதன்பது கிரையதவ
கிரையரது. ஸனரதன தர்மமும், இந்திய கலரசரரமும் என்றுதம
அழியரதரவகள். பரரதமரதர இரதத்தரன் தன் குழந்ரதகளுக்கு
இப்தபரது நிரனவூட்டுகிைரள். சக்திதய உருவரன ததவி, மிகுந்த
புத்திர

வரஞ்ரசயுைன்,

இருமுரை

புத்திரதன

என்ைரழத்து,

எதிரிகரள விரட்டும் சக்திரய குழந்ரதகளுக்கு அருளுகிைரள்.

तॆ ब्रह्मचयॆण नवशुद्धवीयाद ज्ञािॆि तॆ भीमतपॊनभरायादः ।
सहस्यसूयाद इव भासुरास्तॆ समृनद्धमत्यां शुशुभुधदररत्र्याम् ॥ 13
(ப-உ)

तॆ

आयादः

=

அந்த

பபரியவர்கள்,

ब्रहचयॆण

=

பிரம்மசர்யத்தினரலும், ज्ञािॆि = ஞரனத்தினரலும், भीमतपॊनभः =
கடுரமயரன தவங்களினரலும், नवशुद्धवीयादः = பரிசுத்தமரன வீர்யம்
பகரண்ைவர்களரய், सहस्यसूयाद इव = ஆயிரம் சூரியர்கரளப்தபரல,
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भासुरा = பிரகரசிப்பவர்களரய், समृनद्धमत्यां =

பசல்வச் பசழிப்பு

நிரைந்த, धररत्र्यां = பூமியில், शुशुभु: = தசரபித்தனர்.

(பபர-உ)

கரளி

தமலும்

பசரனனது

பபரியவர்கள்

பிரம்ம

கடுரமயரன

தவங்களினரலும்

பகரண்ைவர்களரய்,

சரியத்தினரலும்,

–

அந்த

பரரதீய

ஞரனத்தினரலும்,

பரிசுத்தமரன

ஆயிரம் சூரியர்கரளப்

வீரியம்

தபரல் பிரகரசித்துக்

பகரண்டு, பசல்வச் பசழிப்பு நிரைந்த பூமியில் தசரபித்தனர்.

(வி-உ) ஆன்மீக உபததசத்தின்தபரது, குருவரனவர் சீைனுக்கு
அவனுைய உண்ரமயரன நிரலரய तत्वमनस = அந்த பரப்பிரம்மமரக
நீ இருக்கிைரய் என்று எடுத்துரரத்து, அந்த உயரிய பரபிரம்ம
நிரலயிலிருந்து ைீவன் நழுவிவிழுந்து ஸம்ஸரரமரகிை தசற்ைில்
உழல்வரத கரட்டி, திரும்பவும் அந்த உச்சநிரலரய அரைய
தவண்டிய அவச்யத்ரத தபரதிக்கிைரர். அதுதபரல, கரளிததவி,
பண்ரைக்

கரலத்து

பரரதீயர்கள்

ஆன்மீகமரர்க்கத்தில்

மிகுந்த

முன்தனற்ைம் கண்ைவர்களரய் இருந்தரத நிரனவூட்டுகிைரள். இந்த
முன்தனற்ைத்துக்கு

அவர்கள்

கரைப்பிடித்த

மரர்க்கங்கள்

பிரம்மசரியம், கடும் தவம், ஞரனம் ஆகியரவ. இந்த வழிகளின்
மூலம் பிரம்ம சக்தி நிரம்பப் பபற்ைவர்களரய் இருந்த அவர்களிைம்
ததவர்கள்
மிகுந்த
அன்புைன்
இயற்ரக
வளத்ரத
வரரி
வழங்கினரர்கள். பூமி பசழிப்புைன் குதூகலமரய் விளங்கிற்று.
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शूराः प्रगलभाश्च नह शात्रवाणां स्पधादलवं सॊढु ममषदणास्तॆ ।
पूजां जिन्याः ररपुनभः समाप्य रॆ जू रणान्तॆ रुनधराक्तदॆहाः ॥ 14
(ப-உ) तॆ नह = அவர்கதளர எனில், शूराः = சூரர்களரகவும்,
प्रगलभाःच = ரதரியம் மிக்கவர்கள்ளகவும், शात्रवाणां =

எதிரி

சமூகத்தினருரைய, स्पधादलवं = சிைிது எதிர்ப்ரபக் கூை, सॊढु ं =
பபரறுத்துக் பகரள்ள, अमषदणाः = சகிப்பு சக்தி இல்லரதவர்களரக,
ररपुनभः = எதிரிகளரல், जिन्याः = அன்ரனயினுரைய, पूजां =
பூரைரய,

समाप्य

=

பசய்துமுடித்து,

रणान्तॆ

=

யுத்தமுடிவில்,

रुनधराक्तदॆहाः = ரத்தம் ததரய்ந்த உைல்களுைன், रॆ जू = பிரகரசித்தனர்.

(பபர-உ) கரளி தமலும் பசரன்னது – பரரதப் பபருமக்கள் சூர
வீரர்களரக,

மிகுந்த

மதனரபலத்துட்ன்

கடுகளவு

எதிர்ப்ரபக்

கூை

எதிரி

சமூகத்தினரின்

பபரறுக்கமரட்ைதவர்களரக,

எதிரிகளுரைய (பலியின்) மூலம் அன்ரனயின் பூரைரய பசய்து
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முடித்து,

தபரர்

முடிவில்

ரத்தம்

ததரய்ந்த

சரீரங்களுைன்

பிரகரசித்தனர்.

(வி-உ)

பரரதீயர்கள்

முன்தனைியவர்களரக
இருந்தரர்கள்

ஞரன

இருந்ததரல்,

என்று

மரர்க்கத்தில்
வீரம்

மிகவும்

குரைந்தவர்களரய்

பபரருளில்ரல.

பரண்ைவர்கள்

ஐவதரயரனரலும், ஞரனிகளரக இருப்பினும், நூறுதபரரக இருந்த
பகௌரவர்கரள மிகுந்த
பரரதீயர்கள்

பரரத

வீரத்துைன் யுத்தம் பசய்து அழித்தனர்.

மரதரவின்

நற்பசல்வங்களரகத்

திகழ்ந்து

மரதரரவ மகிழ்வுைச் பசய்வதில் ரகததர்ந்தவர்களரக இருந்தனர்.
மகரபரரத

யுத்தம்

அர்ைுனன்
பிரரர்த்தித்தது

ஆரம்பிக்குமுன்,

துர்க்கரததவிரய

பரண்ைவ
வழிபட்டு

ச்தரஷ்ைனரன
பவற்ைிக்கரகப்

இங்கு குைிப்பிைத்தக்கது.

दीिाः क एतॆ घृनणिॊ दररद्राः शासन्त जघन्यां गनणकानमवान्धाः ।
भजनन्त भॊः का पुरुषा नवमूढा आनलङ्गय ये मॊदर्थ मृत्युमॆव ॥15
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(ப-உ) क एतॆ = இவர்கள், दीिाः =

துன்பப்படுவர்களரய்,

घृनणिः = பவறுக்கத் தக்கவர்களரய், दररद्राः = ஏரழகளரய், अन्धाः =
குருைர்கள், गनणकाम् इव = தவசிரய (அரைவது) தபரல, जघन्यां =
இகழிச்சிக்குரிய, शासन्त = அரமதிரய, भजनन्त = அரைகிைரர்கள். भॊः
कापुरुषाः = இழிந்த மக்கதள, नवमूढाः = பபருமூைர்களரய், यॆ =
இவர்கள், मृत्युं एव = மரணத்ரததய, आनलङ्गय = தழுவி, मॊदर्थ =
ஆனந்திக்கிைரர்கள்.

(பபர-உ)

கரளி

தமலும்

பசரன்னது

–

இக்கரலத்து

பரரதீயர்கதளர, துன்பப் படுவர்களரய், பவறுக்கப்படுவர்களரய்,
ஏரழகளரய்,

குருைர்கள்

தவசிரய

அரணப்பது

தபரல்,

இகழ்ச்சிக்குரிய அரமதிரய நரடுகிைரர்கள். இழிவரனவர்கதள !
இவர்கள் பபருமூைர்களரக மரணத்ரததய ஆலிங்கனம் பசய்து
ஆனந்திக்கிைரர்கள்.

(வி-உ) பண்ரைய இந்தியர்களின் உயர்ந்த பபரு நிரலரய
அழகரக வர்ணித்த கரளிததவி, இன்ரைய இந்தியர்களின் இழி
நிரலரய ஆணித்தரமரக சுட்டிக் கரட்டுகிைரள். குருைர்கள் தவசி
என்று

பதரியரமதல

தவசிரய

அரணப்பதுதபரல,

இவர்கள்

ஆங்கிதலயர்களுக்கு அடிபணிந்து மரணம் என்று பதரியரமதல,
மயரன அரமதிரய நரடுகிைரர்கள். இவர்களுரைய தரற்கரலிக
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சுகங்கள் யரவும் இறுதியில் மரணத்தில் பகரண்டு பசல்லும் என்று
அைியரத

அைிவிலிகளரக,

பபருதமரகத்தில்

ஆழ்ந்தவர்களரக

இவர்கள் இருப்பது தவதரனக்கும், அதத சமயம் பவறுப்புக்கும்
உரியது.

क्लीबाः ककयन्त्यॆवं असूि् कदिानि धररष्यर्थातादः प्रहृता वृर्थैव ।
हसन्त्यनमत्रा अपमािरासश क्रीणीर्थ शान्त्या धिशॊषणञ्च ॥ 16
(ப-உ)

क्लीबाः=

=கஷ்ைப்படுவர்களரய்,

அலிகதள,

एवं

वृर्था

=

एव

=

இவ்வரறு,

வீணரகதவ,

அடிபட்ைவர்களரய், ककयनन्त कदिानि = எவ்வளவு

நரட்கள்,

आतादः

प्रहृताः

=

असूि्

=

பிரரணரன, धररष्यर्थ = தரிப்பீர்கள். अनमत्राः = (உங்கள்) எதிரிகள்,
हसनन्त = (எள்ளி) நரகயரடுகிைரர்கள், शान्त्या = அரமதியினரல்,
अपमािरासश = மிகுந்த அவமரனத்ரதயும், धिशॊषणं च = பசல்வச்
சுைண்ைரலயும், क्रीणीर्थ = விரலக்கு வரங்குகிைீர்கள்.

(பபர-உ) கரளி பதரைர்ந்து பசரன்னது - நபும்ஸகர்கதள !
நீங்கள்
பகரண்டு

கஷ்ைப்பட்டுக்பகரண்டு,
எவ்வளவு

வீணரக

நரட்கள்

அடிகரள

பிரரணரன

தரங்கிக்
ரவத்துக்

பகரண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் எதிரிகள் உங்கரளக் கண்டு எள்ளி
நரகயரடுகிைரர்கள்.

நீங்கள்

வைண்ை

அரமதிக்கரக

மிகுந்த
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அவமரனத்ரதயும்

பசல்வச்சுைண்ைரலயும்

விரலக்கு

வரங்குகிைீர்கள்.

(வி-உ) பகவத்கீரதயில் கிருஷ்ணர் அர்ைுனனிைம் பசரன்ன
முதல் தபரதரன:
"क्लैब्यं मा स्म गतः पार्थद िैतत्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौबदलयं त्यक्त्वोनिष्ठ परं तप ॥" (2:3)"
"அர்ைுனர! நபும்ஸகத்தனத்ரத நீ அரையரதத. இது உனக்குப்
பபரருந்தரது. எதிரிகரளத் தவிக்கும்படி பசய்பவதன, இழிவரன
இதய பலவீனத்ரதக் ரகவிட்டு எழுந்திருப்பரயரக."
நிரலயில்லரத மயரன அரமதிக்கரக நரட்டின் மரனம், பசல்வம்,
தர்மம் யரவும் பைிதபரகும் அளவுக்கு ரகயரலரகதவர்களரக
இன்தியர்கல் இருப்பரத கரளிததவி சுட்டிக் கரட்டுகிைரள்.
வீரமூட்டும் பசரற்கரளப் பபசி உற்சரகமூட்டுகிைரள்.

म्लॆच्छस्य पूतश्चरणामृतॆि गवं निजॊऽस्मीनत करॊनत कॊऽयम् ।
शूद्रात् अर्थािायदतरॊऽनस शूद्रॊ व्रतैः ककमॆतैः िरकस्य पान्र्थॆ ॥ 17
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(ப-உ) म्लॆच्छस्य =

ம்தலச்சனுரைய,

चरणामृतॆि

=

பரததீர்த்தத்தினரல், पूतः = சுத்தியரைந்தவனரக, कः अयं = எந்த
இவன், निजः अनस इनत = நரன் பிரரமணன் என்று, गवं करॊनत =
கர்வப்படுகிைரன்,

अर्थ = அதனரல், शूद्रात् = சூத்திரரனக்கரட்டிலும்,

अिायदतरः = தகடுபகட்ை, शूद्रः अनस = சூத்திரனரக நீ இருக்கிைரய்,
िरकस्य =

நரகத்தின், पान्र्थॆ = பரரதயில் பயணிக்கும் இவன்

விஷயத்தில், एतैः व्रतैः = இந்த விரதங்களினரல், ककम् = என்ன பயன்.

(பபர-உ) கரளி பதரைர்ந்து பசரன்னது – இந்த பிரரமணன்,
ம்தலச்சர்களுரைய பரத தீர்த்தத்தினரல் தரன் பவித்திரனரனதரக
எண்ணிக் பகரண்டு, அதத சமயத்தில் நரன் பிரரமணன் என்று
கர்வம் பகரண்டிருக்கிைரன். ஆனரல், சூத்திரரனவிை தகடுபகட்ை
சூத்திரனரக

நீ

இருக்கிைரய்.

நரகப்பரரதயில்

விரரந்து

பகரண்டிருக்கும் உனக்கு, கடும் விரதங்கரள தமற்பகரள்வதினரல்
என்ன பயன்.
(வி-உ) பிரரமணர்களின் கைரம, ைனங்களுக்கு எது நன்ரம
பயக்குதமர, அரத தரங்கள் அனுஷ்டிப்பதும், பிைருக்கு எடுத்துச்
பசரல்வதும்

ஆகும்.

பகவத்

பூரை

பசய்து,

பகவரனின்

சரணரம்ருதத்ரதப் பருகி ஆசரர, அனுஷ்ைரனங்கரளப் பின்பற்ைி,
சரஸ்திரங்கள் எடுத்துச் பசரல்லும் கடும் விரதங்கரள பசவ்வதன
பசய்து

முடித்தல்

அவர்களுரைய

கைரமயரகும்.

அவர்கள்,
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தவதத்தில்

நம்பிக்ரகயில்லரத

ம்தலச்சர்களரகிய

ஆங்கிதலயர்களுக்கு அடிவருடிகளரக இருப்பதும், அதத சமயம்
பிரரமணன் என்று பபருரம பீற்ைிக்பகரள்வதும் பபரருத்தமில்லரத
நைத்ரதரயக்

குைிக்கிைது.

ைனங்கரளயும்

அடிரமப்

சரஸ்திரத்ரத
பரரதயில்

விட்டு

பதரைர்ந்து

விலகி,

நீடிக்கும்படி

பசய்யும் பிரரமணர்கள், பசரந்த வரழ்க்ரகயில் ஏகரதசி உபவரசம்
முதலிய விரதங்கரள அனுஷ்டிப்பதினரல், தரங்கள் நரகத்திற்கு
பசல்ல தவண்டியிருப்பரதத் தவிர்க்கமுடியரது.
கரளிததவி,

பபரதுவரன

வீரத்ரதப்

தனியரக பவவ்தவறு வர்க்கங்கரளச்

புகட்டிவிட்டு,

தசர்ந்தவர்களுக்கு

தனித்
உகந்த

பரைத்ரதப் தபரதிக்க ஆரம்பிக்கிைரள்.
முதலில், பிரரமணர்கரளச் சரடுகிைரள்.

उनिष्ठ भॊ जागृनह सजदयाग्नीि् साक्षानद्ध तॆजॊऽनस परस्य शौरॆ ः ।
वक्षः नस्र्थतॆिैव सिातिॆि शत्रूि् हुताशॆि दहिटस्व ॥ 18
(ப-உ) भॊः उनिष्ठ =

நீ எழுந்திரு, जागृनह = விழித்துக்பகரள்,

अग्नीि् = (பவளியில் அனுஷ்டிக்கப்படும்) அக்னி கரர்யங்கரள, सजदय =
விட்டுவிடு, परस्य शौरॆ ः = பரமபுருஷனரகிய சூரனுரைய,

साक्षात्

தநரடியரன, तॆजः अनस नह = கனலரக நீ இருக்கிைரயன்தைர,

=

वक्षः

नस्र्थतॆि = (உன் உள்தள) இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய, सिातिॆि

=

Page 29 of 144

என்றும் விளங்கும், हुताशॆि एव = அக்னியினரதலதய, शत्रूि् =
எதிரிகரள, दहि् = எரித்து, िटस्व = நைனமரடுவரயரக.

(வி-உ) ஸ்வரமி விதவகரனந்தர் அடிக்கடி எடுத்துக் கூைிய
கதைரபனிஷத் வரக்கியம் “ उनिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराि् निबोधत ”
“விழிமின்! எழுமின்! உயர்ந்த குருமரர்கரள அணுகி ஞரனத்ரதப்
பபறுமின்!” கரளிததவி, பிரரமணர்கள் பசய்ய தவண்டிய கைரமரய
எடுத்துரரக்கிைரள். அவர்களுரைய முக்கிய கரரியம் தவதம் ஓதி,
யரகங்கரள அக்னியில் பசய்தல். ைீவனரனவன், பரமரத்மரவின்
அம்சதம.

பரமரத்மர,

வடிவினன்தரன்.
மூைப்பபற்று

தைரதிப்

அக்னி

பிழம்பு.

எதபரதும்

கனலரக

இருக்கிைது.

ஆக்கி,

எதிரிகரள

ஜ்வரரலயரக

ைீவனும்,

அவனுள்தள
அந்த

தைரதி

நீறு

அக்னிரய

எரிக்க

பூத்து
பபரும்

தவண்டியதுதரன்

தற்தபரரதய தரலயரய கைரம. முக்கியமரன கைரம வரும் தபரது
தினமும்

ஆற்ை

ஆன்தைரர்

தவண்டிய

வழக்கத்திலும்

கைரமகரள
இருந்து

சுருக்கமரக பசய்வது
வருகிைது.

மகரபரரத

யுத்தத்தின்தபரது, யுதிஷ்டிரர் முதலரன பரண்ைவர்கள் நித்தியக்
கைரமகளரகிய
அக்னிதஹரத்திரம்
முதலியவற்ரை
யுத்தக்
கூைரரங்களிதலதய சுருக்கமரக பசய்து யுத்தத்திற்கு புைப்பட்ைரர்கள்
என்று மகரபரரதம் கூறும்.
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பரமரத்மரவின்
மஹரவிஷ்ணுவின்

பல

நரமங்களுள்,

நரமத்ரத

கவிஞர்

பசௌரி

என்கிை

ததர்ந்பதடுத்திருக்கிைரர்.

பசௌரி என்கிை பதம் எதிரிகரள அழிக்கக் கூடிய வீரம் மிகுந்த
சூரரனக்
இந்தியன்,

குைிக்கிைது.

அந்த

பசௌரியின்

தநர்

அம்சமரகிய

வீறு பகரண்டு எழுந்து எதிரிகரள நரசம் பசய்ய

தவண்டும் என்று கரளிததவி கூறுகிைரள்.

कः क्षत्रबन्धुः भविॆषु गूढॊ मद्यैः कटाक्षैश्च नवलानसिीिाम् ।
धमादि् यशॊ दुबल
द नवस्मृतॊऽनस युध्यस्व भॊ वञ्चक रक्ष धमादि॥
् 19
(ப-உ)

भविॆषु

=

அரண்மரனகளில்,

गूढः

=

ஒளிந்துபகரண்டிருக்கும், कः क्षत्रबन्धुः = (நீ) எந்த க்ஷத்திரியன்? दुबदल =
பலஹீனமரனவதன, मद्यैः = மதுபரனங்களரலும், नवलानसिीिाम् =
விரளயரடும் ஸ்த்ரீகளுரைய,
பரர்ரவயினரலும், धमादि् =

कटाक्षैः च =
தர்மங்கரளயும்,

கரைக்கண்
यशः =புகரழயும்,

नवस्मृतः अनस = (நீ) மைந்துள்ளரய், भॊ वञ्चक = ஏ வஞ்சகதன युध्यस्व =
யுத்தம் பசய், धमादि् = தர்மங்கரள, रक्ष = ரக்ஷிப்பரயரக.

(பபர-உ) கரளி தமலும் பசரன்னது – அரண்மரனகளில் ஒளிந்து
பகரண்டிருக்கும் நீ என்ன க்ஷத்திரியனர? பலவீனமரனவதன !
மதுபரனங்களிலும், கும்மரளமடிக்கும் பபண்களுரைய கரைக்கண்
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பரர்ரவகளிலும்,

நீ

தர்மங்கரளயும்,

மைந்திருக்கிைரய். ஏ வஞ்சகதன ! யுத்தம்

கீர்த்திரயயும்
பசய்,

தர்மங்கரள

ரக்ஷிப்பரயரக.

(வி-உ)

க்ஷத்திரியன்

என்கிை

பததம

ஆபத்திலிருந்து,

அழிவிலிருந்து ைனங்கரளப் பரதுகரப்பவன் என்று பபரருள்படும்.
தன்னுரைய தரலயரய கைரமயரகிய பரதுகரப்ரப அைதவ மைந்து,
மதுவிலும், மரதுவிலும் மூழ்கியிருக்கும் க்ஷத்திரியன், க்ஷத்திரியதன
அல்ல என்பரதக் கரட்ை கவிஞர் அழகரக க்ஷத்திரபந்து என்கிை
பதத்ரத

உபதயரகப்படுத்துகிைரர்.

பிரம்மபந்து

என்கிை

பதம்

தபருக்கு பிரரமணனரகவும், பிரரம்மணனின் கைரமகரள அைதவ
மைந்து பசயல்படுகிைவரனக் குைிப்பதுதபரல, க்ஷத்திர பந்துவும்
தபருக்குத்தரன் க்ஷத்திரியன்.
க்ஷத்திரியன் தன் தர்மங்கரள சரிவர பசய்வதினரல், யுத்தத்தில்
எதிரிகரளப்
யுத்தத்தில்

புைமுதுகிட்டு
பிரரணத்தியரகம்

அரைகிைரன்.

பகவத்

ஓடும்படி

பசய்வதினரல்,

பசய்வதினரல்

கீரதயில்

அழியரப்

கிருஷ்ணர்

அல்லது
புகரழ

அர்ைுனனிைம்

உபததசிக்கிைரர்.
“अर्थ चॆत्वनममं धम्यं संग्रामं ि कररष्यनस ।
ततः स्वधमं कीर्तत च नहत्वा पापमवाप्स्यनस ॥”
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“இப்தபரது இந்த தர்ம யுத்தத்ரத நீ பசய்யரவிடில், அதனரல்
ஸ்வதர்மத்ரதயும், கீர்த்திரயயும் இழந்து பரபத்ரத நீ அரைவரய் ”
கரளிததவி,

பிரரம்மணர்கரள

உத்ஸரஹப்படுத்திவிட்டு,

க்ஷத்திரியர்கரள வீறுபகரண்டு எழுமரறு அரை கூவல் விடுகிைரள்.

अस्त्यॆव लौहं निनशतश्च खड्गः क्रूरा शतघ्नी िदतीह मिा ।
कर्थं निरस्त्रॊऽनस मृतॊऽनस शॆषॆ रक्ष स्वजासत परहा भवायदः ॥ 20
(ப-உ) लौहं =

இரும்பினரலரன

கருவியும்,

निनशतः

கூரரக்கப்பட்ை, खड्गः च = வரளும், अनस्त एव = இருக்கிைதத,

=

क्रूरा =

பகரடுரமயரன, मिा = மதம் பிடித்த, शतघ्नी = பலரர ஒருங்தக
பகரல்லும் பல முகம் பகரண்ை ஈட்டி, इह =
கர்ைிக்கிைது,

कर्थं

=

எவ்வரறு,

निरस्त्रः

இங்கு,
अनस

=

िदनत
(நீ)

=

ஆயுதம்

இல்லரதவனரக இருக்கிைரய், मृतः अनस = மரித்தவரனப் தபரல்
இருக்கிைரய், शॆषॆ = படுத்துக்கிைக்கிைரய், स्वजासत = உன் குடிரய, रक्ष
= கரப்பரயரக, परहा = எதிரிகரள அழிக்கும்,

आयदः

=

பபருரம

மிகுந்தவனரக, भव = ஆவரயரக.

(பபர-உ)

கரளி

தமலும்

பசரன்னது

–

இரும்பினரலரன

கூரரக்கப்பட்ை வரளும் இருக்கிைதத; பகரடுரமயரன மதம் பிடித்த
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பல முகம் பகரண்ை ஈட்டி இங்கு கர்ைிக்கிைது. நீ எவ்வரறு ஆயுதம்
இல்லரதவனரக

ஆனரய்.

மரித்தவரனப்

தபரல்

படுத்துக்

கிைக்கிைரய். உன் குடிரயக் கரப்பரயரக. எதிரிகரள அழிக்கும்
பபருரம மிகுந்தவனரக ஆவரயரக.

(வி-உ)
கண்டித்து,

கரளிததவி,
தபரருக்கு

க்ஷத்திரியர்களுரைய

தவண்டிய

ஆயுதங்கள்

தசரம்பரலக்

யரவும்

கரத்துக்

பகரண்டிருக்கின்ைன என்பரத சுட்டிக் கரட்டி, எதிரிகரள அழிக்கும்
தபரரில் உன்மத்தமரக ஈடுபடுமரறு விளிக்கிைரள்.
ஆயுதங்கள் என்பரவ இங்கு ைன சமூகத்ரதக் குைிப்பதரகக்
பகரள்ளலரம். தரலவர்கள் உற்ங்கிக் பகரண்டிருந்தரல், நரடு சீர்
தகைரைந்து,

ைனங்கள்

பபரும்

அவதிக்குள்ளரகிைரர்கள்.

தரலவர்கள் தபரருக்கு ஆயத்தமரனரல், ைனங்கள் தரனரகதவ
துள்ளிபயழுந்து தபரரில் ரகபகரடுப்பரர்கள்.
ஆத்மஞரனப் பரரதயில் சரதகன் பகவரனிைம் எவ்வளவுக்
பகவ்வளவு சரணரகதி பசய்கிைரதனர, தன்னிைம் ஒரு பலமுமில்ரல,
எல்லர

பலமும்

பதய்வத்தினுரையதத

என்பரத

உண்ரமயில்

உணர்கிைரதனர, அவ்வளவுக்கவ்வளவு அவனுரைய ஆத்ம பலம்
பல்கிப்
ததவிதய

பபருகும்.

எரதயும்

தநரில்

சரதிக்க

வந்து

வல்லவனரக

ஆகிைரன்.

உத்ஸரஹப்படுத்தும்தபரது,

பரரதீயர்களுரைய ஆத்ம பலம் பவகுவரக அபிவிருத்தி அரைந்து,
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ஆங்கிதலய எதிரிகள் புைமுதுகிட்டு ஓடுவரர்கள். கவிஞர் இரத
ததவியின் பசரற்கள் மூலம் எடுத்துக் கரட்டுகிைரர்.

वैश्यॊऽनस कश्चॆह नवशः समृद्ध्यै धिं ककमॆतद् नवपणीषु सज्जम् ।
म्लॆच्छार्द्धरॆ षा कु रुषॆ दररद्रां मामॆव कालीं खल मातृद्रॊनहि् ॥ 21
(ப-உ) इह च = இங்கு தமலும், कः वैश्यः अनस = (நீ) எப்தபர்ப்பட்ை
ரவசியனரக இருக்கிைரய்,
பசல்வச்

பசழிப்பிற்கரக,

नवशः

=

नवपणीषु

ைனங்களுரைய,
=

சந்ரதகளில்,

समृध्यै=
सज्जं

=

ரவக்கப்பட்டுள்ள, एतत् कक धिम् = இது என்ன நிதி, एषा = இது, म्लॆच्छ
ऋनद्धः = ம்தலச்சர்களின் வளரமயரகும், खल = துஷ்ைதன, मातृद्रोनहि् =
அன்ரனக்கு த்தரரஹம் பசய்பவதன, मां कालीं एव = கரளியரகிய
என்ரனதய, दररद्रां = தரித்திர ஸ்த்ரீயரக, कु रुषॆ = பசய்கிைரய்.

(பபர-உ) கரளி தமலும் பதரைர்கிைரள் – தமலும் நீ எத்தரகய
ரவசியனரக
அபிவிருத்தி

இருக்கிைரய்.
பசய்வதற்கரக

ைனங்களுரைய

வளரமரய

சந்ரதகளில்

உன்னரல்

ரவக்கப்பட்டுள்ள இது எத்தரகய நிதி (என்று தயரசித்தரயர)? இந்த
நிதி ம்தலச்சர்களரகிய ஆங்கிதலயர்களின் பசல்வ மிகுதியரகும். ஏ
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துஷ்ைதன

!

மரத்ரு

த்தரரஹம்

பசய்பவதன

!

கரளியரகிய

என்ரனதய தரித்திர ஸ்த்ரீயரக நீ ஆக்குகிைரதய.

(வி-உ)

கரளி

ததவி,

பிரரம்மணர்கள்,

க்ஷத்திரியர்கள்

ஆகிதயரர்களுரைய கைரமகரளச் சுட்டிக் கரட்டிவிட்டு, இப்தபரது
ரவசியர்கள் பக்கம் திரும்பி, அவர்கரளக் கடுரமயரக்ச் சரடுகிைரள்.
கரளி

ததவி,

ஸகல

ஸம்பத்ஸ்வரூபிணி,

பரரத

ததசம்

எல்லரவிதமரன வளரமகரளயும் தன்னகத்தத பகரண்ைது. பரரத
தக்ஷத்ரத்தில் தவண்டிய பபரருட்கரளபயல்லரம் உற்பத்தி பசய்து,
ைனங்கள் எல்தலரருக்கும் கிரைக்கும் வண்ணம் பசய்ய தவண்டியது
ரவசியர்களின் கைரம. அதரன விட்டுவிட்டு, அன்னிய நரடுகளில்
உற்பத்தியரகும் பபரருட்கரள தைரடித்து ரவத்து விற்பரன
பசய்யும் ரவசியர்கரள பரரத மரதரவின் துதரரகிகள் என்று கூைி
ரவகிைரள்

கரளி ததவி.

பரரதமரதரரவயும்,

இவ்வரறு

கரளிரயயும்

பசய்யும்
தரித்திர

ரவசியர்கள்
ததவரதகளரக

ஆக்கிவிட்ைனர்.

म्लॆच्छर्द्धमेतां ज्वलिाय दॆनह रॊषानग्निा कक ि नबभेनष कालयाः ।
दॆवीं भवािीं हकद पूजनयत्वा यतस्व लक्ष्म्यै भव जन्मभूम्याः॥ 22
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(ப-உ) एतां =
ज्वलिाय

=

இந்த

அக்னிக்கு,

, म्लॆच्छर्तद्ध = ம்தலச்ச பசல்வத்ரத,
दॆनह

=

பகரடுப்பரயரக,

कालयाः

=

கரளிததவியினுரைய, रॊषानग्निा = தகரப அக்னியரல், कक ि नबभॆनष = நீ
பயப்பைவில்ரலயர, दॆवीं भवािीं = பவரனி ததவிரய, हृकद =
இதயத்தில்,

पूजनयत्वा

=

பூரை

பசய்து,

लक्ष्म्यै

=

பசல்வச்

பசழிப்பிற்க்கரக, यतस्व = முய்ற்சசிப்பரயரக, जन्मभूम्याः = பிைந்த
மண்ணின், भव = (உரியவனரக) ஆவரயரக.

(பபர-உ)

கரளி

ம்தலச்சபசல்வத்ரத

பதரைர்கிைரள்
அக்கினிக்கு

–

ரவசியதன!

இரரயரக்கு.

இந்த

கரளிததவியின்

தகரபரக்கினிக்கு நீ பயப்பைவில்ரலயர என்ன? பவரனி ததவிரய
இதயத்தில் பூரை பசய்து, பசல்வச்பசழிப்பிற்ககரக முயற்சி பசய்.
பிைந்த மண்ணின் (சரியரன) ரமந்தனரக ஆகு.

(வி-உ)

ரவச்யர்களுரைய பகட்ைகரரியங்கரளக் கண்டித்து

கரளி ததவி, இப்தபரது அவர்கள் பசய்ய தவண்டிய கைரமகரள
அழகரக எடுத்துரரக்கிைரள். இது நரள் வரர நைந்த அக்கிரமங்கள்
தபரகட்டும். இப்தபரதரவது, கைரம உணர்வுைன், விற்பரனப்
பபரருட்கரளபயல்லம்
பபருமளவில்

உற்பத்தி

தீக்கிரரயரக்கி,
பசய்து

சுததசப்பபரருட்கரள

வியரபரரம்

பசய்யுமரறு

தூண்டுகிைரள். பரரதமரதரவின் சரியரன ரமந்தனரக ஆகதவண்டும்
Page 37 of 144

என்ைரல், Prodigal son, அதரவது பகட்டுத் திரிந்த மகன் சரியரன
பரரதக்கு

வரதவண்டும்

அவச்யமரகின்ைன.

என்ைரல்,

முதலரவது,

இரண்டு

எல்லரம்

கரரியங்கள்

வல்ல

பகவதியின்

க்ருரபயினரதல மட்டும் தரன் எந்த கரரியமும் பவற்ைியரைய
முடியும் என்பதினரல் பகவதிரய இதய வரசஸ்தரனத்தில் வலுவரக
இருக்கச் பசய்து நிரந்தரம் பூைிக்க தவண்டியது. இரண்ைரவது,
பபருமுயற்சி பசய்வது. கைவுள் கிருரபக்கரக பூரை மட்டும் பசய்து
ப்ரரர்த்தித்துவிட்டு, ஒரு முயற்சியும் பசய்யரமல் தசரம்பிக் கிைந்தரல்
கரரியம் நிரைதவைரது. பகவத் க்ருரபயும், புருஷகரரமும் ஒன்று
தசரும்தபரது, கரரியம் சுலபமரக நிரைதவறும் என்பரத கவிஞர்
மிக அழகரக எடுத்துரரக்கிைரர்.

भॊ भो अवन्त्यो मगधाश्च बङ्गा अङ्गाः कनलङ्गाः कु रुनसन्धवश्च ।
भॊ दानक्षणात्या श्रृणुतान्रचॊला वसनन्त यॆ पञ्चिदॆष् शूराः॥ 23
(ப-உ) भॊ भो अवन्त्यः = ஏ அவந்தி (உஜ்ையினி) வரசிகதள
मगधाश्च = மகத வரசிகதள बङ्गा: = வங்க வரசிகதள, अङ्गाः

=

அங்கததசத்தவர்கதள, कनलङ्गाः = கலிங்கததசத்தவர்கதள, कु रुनसन्धवश्च
=

குரு,ஸிந்து

ததசத்தவர்கதள,

ததசங்கரளச்தசர்ந்தவர்கதள,

भॊ

दानक्षणात्या

आन्रचॊलाः

=

=

ஏ

பதன்

ஆந்திர,

தசரழ
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ததசத்தவர்கதள, यॆ = எவர்கள், शूराः = சூரர்களரய், पञ्चिदॆष् = அஞ்சு
நதிக்கரரகளிதல (பஞ்சரப்), वसनन्त = வசிக்கிைீர்கதளர, श्रृणुत =
தகளுங்கள்.
(பபர-உ)கரளி

ததவி

தமலும்

பசரன்னது

-

ஏ

அவந்தி

(உஜ்ரைன் நகர) வரசிகதள, மகதம், வங்கம், அங்கம், கலிங்கம்,
குரு, சிந்து ததசம் இவற்ரைச் தசர்ந்தவர்கதள, பதன் ததசங்கரளச்
தசர்ந்தவர்கதள, ஆந்திர தசரழ ததசத்தவர்கதள, ஐந்து நதிகளரல்
சூழப்பட்ை பஞ்சரபில் வசிக்கும் சூரர்கதள, தகளுங்கள்.

(வி-உ) நரன்கு வர்ணத்தவர்களுக்கும் அரை கூவல் விடுத்த
கரளி ததவி, இப்தபரது பரரத ததசத்தின் பல்தவறு பரகங்களில்
வசிக்கும்

ைனங்கரள,

தனித்

தனிதய

அந்தந்த

பிரததசத்தின்

பபயரர பசரல்லி, உத்ஸரகமரகக் கூப்பிடுகிைரள். பரரதத்தின்
எல்லர பிரததசங்களிலும் பண்ரைக் கரலம் பதரட்டு ததசபக்தியும்,
கைவுள்

பக்தியும்,

பிரரந்தீய

கலரசரரமும்

மிளிர்ந்து

பகரண்டிருக்கின்ைன. எல்லர இைங்களிலும் எல்லர கரலங்களிலும்
ததச பக்தர்கள் நரட்டு நலனுக்கரக்ப் தபரரரடியிருக்கிைரர்கள். இரத
நிரனவூட்டித் தட்டிபயழுப்பதவ கவிஞர் இவ்வரறு இந்த பரைரல
அரமத்திருக்கிைரர்.
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यॆ कॆ नत्रमूर्तत भजर्थैकमीशं यॆ चैकमूर्तत यविा मदीयाः ।
माताऽऽह्वयॆ वस्तियाि् नह सवादि् निद्रां नवमुञ्चध्वमयॆ श्रृणध्ु वम्॥24
(ப-உ) यॆ कॆ = எவர்கள் नत्रमूर्तत = (பிரம்மர, விஷ்ணு, சிவன்
என்கிை மூன்று மூர்த்தி பசரரூபமரக உள்ள, एकं ईशं = ஒரு கைவுரள,
भजर्थ = பைிக்கிைீர்கதளர, यॆ च = எவர்கள், यविाः = யவனர்கள், एकमूर्तत
=ஒதர

மூர்த்திரய

என்ரனச்

(பைிக்கிைீர்கதளர)

தசர்ந்தவர்கதள.

सवादि्

பிள்ரளகளரகிய உங்கரள,

मदीयाः

=

=

(எல்தலரரும்)

எல்லர,

तियाि्

वः

=

माता = (உங்கள்) அன்ரன யரகிய

நரன், आह्वयॆ = விளிக்கிதைன், अयॆ = நீங்கள்,

निद्रां

=

தூக்கத்ரத,

नवमुञ्चध्वम् = விட்டுவிடுங்கள், श्रृणुध्वम् = தகளுங்கள்.
(பபர-உ) உங்களுக்குள் எவர்கள் (பிரம்மர, விஷ்ணு, சிவன்)
என்கிை

திரிமூர்த்தி

வணக்குகிைீர்கதளர,
பைிக்கிைீர்கதளர,

எந்த

உள்ள

யவனர்கள்

எல்தலரரும்

குழந்ரதகளரகிய
கூப்பிடுகிதைன்.

பசரரூபமரக

ஒதர

என்ரனச்

உங்கரளபயல்லரம்
நீங்கள்

ஒதர

நித்திரரரய

கைவுரள
மூர்த்திரய

தசர்ந்தவர்கதள.

அன்ரனயரகிய
விட்டு

நரன்

எழுந்து

நரன்

பசரல்வரத பசவிமடுங்கள்.
(வி-உ)

பரரத

ததசத்தில்

வசிக்கும்

எல்தலரரும்

இந்த

தர்மயுத்தத்தில் ஈடுபை தவண்டும் என்பது பரரத மரதரவின் அவர.
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எந்த

வர்ணத்ரதச்

தசர்ந்தவரரனரலும்,

எந்த

பிரததசத்தில்

வசிப்பவரரனரலும், எந்த கைவுரள வழிபடுவர்களரக இருந்தரலும்,
எல்தலரரும் ஒன்று தசர்ந்து இந்த சுததச விடுதரல இயக்கத்தில்
ஈடுபட்டு,

பரரத

ஒன்றுபட்டு

மரதரவின்

ஒதர

பரரதமரதவுக்கரகப்

வயிற்றுக்

தபரரிை

குழந்ரதகளரக

தவண்டும்.

ஒதர

பதய்வத்ரத வழிபடும் யவனர்கள் பரரத ததசத்தில் இருந்து பரரத
கலரசரரத்ரதப் பின்பற்றுபவர்களரக இருந்தரலும், எல்லரரும் பரரத
மரதரவின் குழந்ரதகள் என்பரத கவிஞர் எடுத்துரரக்கிைரர். பரரத்
மரதரரவச் சரர்ந்த யவனர்கள் என்கிை பசரல்லின் மூலம் இந்திய
கலரசரரத்தில்

ஊைிப்தபரன

முகம்மதியர்,

கிைித்தவர்

முதலரனவரரயும் குைிப்பிடுகிைரர்.

कालस्य भॆरीं श्रृणुताकद्रश्रृङ्गॆ रौद्रं कृ तान्तं मम दूतरूपम् ।
दुर्भक्षमॆताि् अर्थ भूनमकम्पाि् निबॊधत अधीशतमाऽऽगतानस्म॥25
(ப-உ) अकद्रश्रृङ्गॆ =

மரலச்சிகரத்தில்,

कालस्य

=

கரலனுரைய, भॆरीं = தபரி வரத்தியத்ரத, श्रृणुत = தகளுங்கள், मम =
என்னுரைய,

दूतरूपं

=

தூதனரக

இருக்கக்கூடிய,

रौद्रं

=

பயங்கரமரன, कृ तान्तं = யமரன, (பரருங்கள்) अर्थ = தமலும், दुर्भक्षं =
பஞ்சம், एताि् भूनमकम्पाि् = இந்த
உணர்ந்து

பூகம்பங்கரளயும்,

निबॊधत =

பரருங்கள், अधीशतमा = ஸர்தவச்வரியரகிய நரன், आगता

अनस्म = வந்திருக்கிதைன்.
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(பபர-உ) மரலச் சிகரத்தில் கரலனுரைய தபரிமுழக்கத்ரதக்
தகளுங்கள். என்னுரைய தூதனரகிய யமரனப் பரருங்கள். தமலும்
இந்த

பஞ்சம்,

பூகம்பங்கள்

இவற்ரை

தநரக்குங்கள்.

ஸர்தவச்வரியரகிய நரன் வந்துள்தளன்.
(வி-உ) (தபரி வரத்தியம்) முரசு தபரர்க்கரலத்தில் முழங்கப்படும்
இரசக்கருவி. கரளிததவியின் தூதனரகிய யமன் மரலச்சிகரத்தில்
தபரிமுழக்கம்

பசய்கிைரன்.

சப்தத்ரதக்

தகட்கும்

ைனங்கள்

அவரனப் பர்க்கிைரர்கள். அரதத் தவிர, நரபைங்கும் பஞ்சம், பூகம்ப
நிகழ்ச்சிகள்

எல்லரம்

பதரிவிக்கின்ைன.

வரப்

கரளிததவிதய

தபரகும்

உத்பரதங்கரளத்

வந்தரகிவிட்ைது.

முதலில்

யமனரகிய தூதன், பின்னர் கரளிததவி தரதன வந்திருக்கிைரள்.

दॆनह क्रतूि् दॆनह नपपासुरनस्म जािीनह दृष््वा भज शनक्तमाद्याम् ।
नशरांनस राज्ञां महतां तिूश्च भॊक्तुं िदन्ती चरतीह काली ॥ 26
(ப-உ)

दॆनह =

பகரடுப்பீர், क्रतूि् दॆनह = யஜ்ஞங்கரள

பகரடுப்பீர், नपपासुः अनस्म = தரகத்துைன் இருக்கிதைன், दृष््वा =
(என்ரன) பரர்த்து, जािीनह =
ஆதிசக்திரய

பதரிந்து பகரள்வீர், आद्यां शसक्त =

भज = பைிப்பீர், तिूश्च = சரீரங்கரளயும், भॊक्तुं
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=சரப்பிடுவதற்கு, िदनन्त = கர்ைித்துக்பகரண்டு, काली =கரளிததவி, इह
चरनत = இங்கு ஸஞ்சரிக்கிைரள்.

(பபர-உ)

கரளிததவி

பதரைர்ந்து

கூைியது

–

பகரடுப்பீர்,

யக்ஞங்களில் (ரத்த ஆஹூதிரய) பகரடுப்பீர். நரன் தரகத்துைன்
இருக்கிதைன். என்ரனப் பரர்த்து அைிந்துதகரள்வீர். ஆதி சக்திரய
வணங்குவீர். தபரரசர்களின் தரலகரளயும், உைல்
கரளயும் உண்பதற்கரகக் கரளிததவி கர்ைரன பசய்து பகரண்டு
இங்கு சஞ்சரிக்கிைரள்.

(வி-உ)
ஆவலுைன்

கரளிததவி

அன்னியர்களின்

இருக்கிைரள்.

ஆதிசக்திரய

ரத்தத்ரதக்
வணங்கி,

குடிக்க
அன்னிய

சக்திகளுைன் தபரரரடி, அன்னிய தபரரசர்களின் ததரல்வியரகிய
ரத்தத்ரத பரரத மரதரவுக்கு நிதவதனம் பசய்ய தவண்டிய தருணம்
இனிதமலும் கரக்கரது என்பரதக் கரளிததவியின் அரை கூவல்
மூலம் கவிஞர் எடுத்துரரக்கிைரர்.

रक्तप्रवाहैः अनप िानस्म तृप्ता शतैः सहस्यैः अयुतैः अजािाम् ।
प्रदि नभत्वा हृदयानि रक्तं सम्पूजयनन्त एवमजं करालीम् ॥ 27
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(ப-உ) अजािाम् = ஆடுகளுரைய, शतैः = நூற்றுக்கணக்கரன,
सहस्यैः = ஆயிரக்கணக்கரன, अयुतैः = பத்தரயிரக்கணக்கரன, रक्तप्रवाहैः
अनप = ரத்தப் பபருக்கு களரல் கூை, तृप्ता ि अनस्म = எனக்கு திருப்தி
இல்ரல, हृदयानि = இதயங்கரள, नभत्वा = பிளந்து, रक्तं = ரத்தத்ரத,
प्रदि = பகரடுப்பீர், एवं = இவ்வரறு, अजां = ஸனரதனியரன, करालीं =
கரளிததவிரய, सम्पूजयनन्त = நன்கு பூைிக்கிைரர்கள்.

(பபர-உ) கரளிததவி தமலும் பசரன்னது – நூற்றுக் கணக்கரன,
ஆயிரக்கணக்கரன, பத்தரயிரக்கணக்கரன, ஆடுகளுரைய ரத்தப்
பிரவரகங்களரலும்
உங்களுரைய)
(விஷயம்

நரன்

திருப்தியரையவில்ரல.

இதயங்கரள

அைிந்தவர்கள்)

பிளந்து
இவ்வரதை

(நீங்கள்

ரத்தத்ரத

பகரடுப்பீர்.

பிைப்பு

இைப்பற்ை

கரளிததவிரய நன்ைரக பூைரன பசய்கிைரர்கள்.

(வி-உ) ஆட்டு பலியில் கரளிததவிக்கு திருப்தி இல்ரல. ஆத்ம
ஸமர்ப்பணத்தினரல்தரன்

பகவதி

ஸந்ததரஷிக்கிைரள்.

ததச

நலனுக்கரக் சுய நலரன ஆகுதி பகரடுக்கும் ததச பக்தர்கள்தரன்
கரளிததவிக்குப் பிரியமரனவர்கள்.
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यॆषां सदैवात्मबनलप्रवृिाः शूरा महान्तः प्रमुखाः कु लार्थॆ ।
सौम्या कराली भवनत प्रजािां रक्तॆ ि पुष्टा नवनिहनन्त शत्रूि् ॥ 28
(ப-உ) यॆषां =
प्रमुखाः

=

எந்த (பிரததசங்களுரைய), महान्तः = மகரன்கள்,

பிரமுகர்கள்,

शूरा

=

சூரர்கள்,

कु लार्थॆ

=

தங்கள்

குலங்களுக்கரக, सदा एव = எப்தபரதும், आत्मबनलप्रवृिाः = ஆத்மபலி
பசய்பவர்களரக

இருக்கிைர்கதளர,

प्रजािां

=

(அந்த)

பிரரை

களுக்கரக, कराली = பயங்கரமரக இருக்கும் கரளியரனவள், सौम्या
भवनत =இனிரமயரக

ஆகிைரள்,

புஷ்டியரைந்து, शत्रूि् =

रक्तॆ ि

=

ரத்தத்தினரல்,

पुष्टा =

சத்துருக்கரள, निहनन्त = மரய்க்கிைரள்.

(பபர-உ) கரளி தமலும் பசரன்னது – எந்த பிரததசங்களுரைய
மகரன்கள்,

பிரமுகர்கள்,

சூரர்கள்,

தங்கள்

குலங்களுக்கரக

எப்தபரதும் ஆத்மபலி பசய்யத் தயரரரக இருக்கிைரர்கதளர, அந்த
பிரததசங்களுரைய
கரளிததவி,
ரத்தத்தினரல்

இனிய

பிரரைகளுக்கரக,
ரூபம்

பயங்கர

எடுக்கிைரள்.

திருப்தியரைந்து,

ததரற்ைமுரைய

(ஆகுதி பசய்யப்பட்ை)

புஷ்டியரைந்து

சத்துருக்கரள

ததவியரனவள் மரய்க்கிைரள்.

(வி-உ) சமூகத்தில் உயர்ந்த ஸ்தரனம் வகிப்பவர்களுக்கு விதசஷ
பபரறுப்பு உள்ளது. ததவியரனவள் விதசஷ அந்தஸ்து, வீர்ம்,
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பசல்வம் இவற்ரை யரருக்கு அனுக்ரகம் பசய்கிைரதளர, அவர்கள்
அதிர்ஷ்ைக்
குரைவுள்ள
சரமரனிய
ைனங்களுக்கு
தசரவ
பசய்வதற்கரகதவ அவற்ரைப் பயன்படுத்த தவண்டும் என்று
சரஸ்திரங்கள்

தபரதிக்கின்ைன.

பசய்பவர்களுரைய

அவ்வரறு

தியரகத்தினரல்

ஆத்ம

தரனம்

பகவதி

பபரிதும்

சந்ததரஷமரைந்து, எதிரிகரள பவன்று, எல்தலரருக்கும் ஸம்ருத்தி,
சரந்தி இவற்ரைபயல்லரம் தமன்தமலும் அருளுகிைரள்.

कक नबभ्यतायाद रुनधरस्य नसन्धौ निमज्जतानस्मि् भवतायदसत्वाः ।
नत्रशूनल भॊः पश्यत तत्र पारॆ ज्यॊनतर् ह्युदत
ॆ ीदं अनभितॆजः॥ 29
(ப-உ) आयादः = பபருரம மிக்கவர்கதள, कक नबभ्यत = ஏன்
பயப்படுகிைீர்கள், अनस्मि् =இந்த, रुनधरस्य = ரத்தத்தின், नसन्धौ =
சமுத்திர பவள்ளத்தில், निमज्जत = முழுகுங்கள், आयदसत्वाः = மிகவும்
விதசஷப் பபருரம வரய்ந்தவர்களரக, भवत = ஆகுங்கள், भॊः पश्यत =
பரருங்கள், तत्र पारॆ = (அந்த பவள்ளத்தின்) அக்கரரயில், नत्रशूनल =
த்ரிசூலத்துைன்,

ज्यॊनत

=

தைரதியரனது,

अनभितॆजः

=

பபரிய

பிரகரசத்துைன், उदॆनत = உதயமரகிைது.

(பபர-உ) கரளி பதரைர்ந்தரள் – பபருரம மிகுந்தவர்கதள, ஏன்
பயப்படுகிைீர்கள். இந்த ரத்த பவள்ளத்தில் முழுகுங்கள். தமலும்
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விதசஷ

பபருரம

பவள்ளத்தின்

வரய்ந்தவர்களரக

அக்கரரயில்

ஆகுங்கள்.

த்ரிசூலத்துைன்

ரத்த

ததரற்ைமளிக்கும்

தைரதியரனது மிகுந்த ஒளிபவள்ளமரக உதயமரகிைது.

(வி-உ) கரளி ததவியின் விதசஷ அனுக்ரஹத்தினரல் நல்ல
பதவியில்

இருப்பவர்கள்,

பவள்ளத்தில்

அமிழ்ந்து

ஆத்ம

சமர்ப்பணம்

முழுகும்தபரது,

என்கிை

கரளியின்

ரத்த

விதசஷ

அனுக்ரஹம் தமலும் பல்கிப் பபருகுகிைது. பபருரம அதிகரிக்கிைது.
கரளிததவியின்
ஒளி
பவள்ளத்ரததய
பரக்கியவரன்களரக ஆகிைரர்கள்

தரிசனம்

பசய்யும்

कवॆ नवलानसि् श्रृणु मातृ वाक्यं कालीं करालीं भज पुत्र चण्डीम् ।
द्रष्टानस वै भारतमातरं तां घ्नतीं अरातीि् भृशमानजमध्यॆ ॥
(ப-உ) कवॆ =

கவிதய, नवलानसि् =

30

இன்பத்தில் இருப்பவதன,

मातृ वाक्यं = அன்ரனயின் வரர்த்ரதரய, श्रृणु = தகட்பரயரக, पुत्र =
புத்திரதன, करालीं = பயங்கர ததரற்ைமளிக்கும்,

कालीं =

கரளி

ததவிரய, चण्डीं = சண்டி ததவிரய, भज = பைிப்பரயரக, आनजमध्यॆ =
யுத்த மத்தியில், अरातीि् = எதிரிகரள, भृशं = பவகுவரக, घ्नन्तीं =
அழிக்கும், तां भारतमातरं = அந்த பரரதமரதரரவ, वै द्रष्टानस = தநரில்
பரர்த்துள்ளரய். (பரர்ப்பரதய!)
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(பபர-உ)

கவிதய!

அன்ரனயின்

பசரல்ரல

தபரகவிலரசத்தில்
தகட்பரயரக.

இருப்பவதன!

புத்திரதன!

பயங்கர

ததரற்ைமளிக்கும் கரளி ததவிரய, சண்டி ததவிரய வ்ழிபடுவரயரக.
யுத்த மத்தியில் எதிரிகரள பவகுவரக அழிக்கும் அந்த பரரத
மரதரரவ நீ தநரில் பரர்த்தரய்.

(வி-உ) விடுதரலயரகிய தியரக ரத்த பவள்ளத்தில் முழுகும் எந்த
இந்தியனும்

அதீதமரன

ஒரு

திருப்திரய,

சந்ததரஷத்ரத

அநுபவிக்கிைரன். பபரது நலனுக்கரக சுயநலரன தியரகம் பசய்யும்
யரரும் ததவியின் விதசஷ கிருரபக்கு ஆளரகிைரன்.

सिातिानि आह्वय भारतािां कु लानि युद्धाय जयॊऽस्तु मा भैः ।
भॊ जागृतानस्म क्व धिुः क्व खड्ग उनिष्ठत उनिष्ठत सुप्तससहाः॥31
(ப-உ) भारतािां = பரரத ததசத்தவர்களுரைய, सिातिानि = பழம்
பபரும்,

कु लानि = குலத்தவர்கரள, युद्धाय = யுத்தத்திற்கு, आह्वय =

அரழப்பரயரக,

जयः अस्तु =

பயப்பைதவண்ைரம்,
பகரண்டிருக்கிதைன்,

பவற்ைி உண்ைரகுக,

भॊः जागृतानस्म =

அதை,

मा भैः =

நரன் விழித்துக்

क्व धिुः = எங்தக வில், क्व खड्ग

= எங்தக
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வரள், सुप्तससहाः = உைங்கும் சிங்கங்கதள, उनिष्ठत = எழுந்திருப்பீர்.
उनिष्ठत = எழுந்திருப்பீர்.

(பபர-உ) கரளி பதரைர்ந்தரள் – பழம் பபரும் பரரத ததசக்
குலங்கரளச்
உண்ைரகுக.

தசர்ந்தவர்கரள
பயம்

பகரண்டிருக்கிதைன்.

யுத்தத்திற்கு

தவண்ைரம்.
எங்தக

வில்,

அரழ.

பவற்ைி

அதை,

நரன்

விழித்துக்

எங்தக

வரள்?

உைங்கும்

சிங்கங்கதள எழுமின், எழுமின்.
(வி-உ) வீர வரக்கியங்கரள தமன்தமலும் உதிர்க்கும் கரளி
ததவி,

ததசத்தின் பண்ரைப்பபருரம மிக்க தபரர்க்குலங்கரள

யுத்தத்திற்கு அரழக்குமரறு பசரல்கிைரள். தபரர்க்குலம் என்பது
இங்தக ஸத்தியத்திற்கரகவும், ததச நலனுக்ககவும தபரர்க்பகரடி
உயர்த்தும்

குலத்ரதக்

குைிக்கும்.

பகவதியின்

கிருரப

இருக்கும்தபரது, பயதமன்? மிகுந்த வீரம் மிகுந்தவர்கள் பரரத
ததசத்தவர். ஆனரல் ஆங்கிதலய ஆட்சியின் தமரகத்தில் மதிபகட்டு
மதியின் உைக்கத்தில் திரளத்திருக்கிைரர்கள். அதனரல் ’உைங்கும்
சிங்கங்கதள’ என்று அரழத்து வீர முழக்கம் பசய்கிைரள் கரளிததவி.
ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் ஒரு பழபமரழி.:
उद्यमॆि नह नसध्यनन्त कार्ादनण ि मिॊरर्थै ।
ि नह सुप्तस्य ससहस्य प्रनवशनन्त मुखॆ मृगाः ॥
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"முயற்சியினரல்

தரன்

கரரியங்கள்

மனக்தகரட்ரைகளினரல் அல்ல.

சித்திக்கும்,

உைங்கும் சிங்கத்தின் வரயில்

மிருகங்கள் (தரனரகதவ) நுரழவதில்ரல."

इमानि वाक्यानि निशम्य रात्रौ तॆजश्च भीमं नतनमरॆ नवलॊक्य ।
नचिं िितादशु नवहाय सद्म भॊगाि् नवनिधूदय च निजदगाम ॥ 32
(ப-உ) इमानि वाक्यानि =

இந்த வரக்கியங்கரள,

रात्रौ

=

இரவில், निशम्य = தகட்டு, नतनमरॆ = இருட்டில், भीमं = பயங்கரமரன,
तॆजश्च = பிரகரசத்ரதயும், नवलॊक्य = பரர்த்து,

नचिं = (என்) மனது,

िितद = நைனமரடியது. आशु = உைதனதய, सद्म =வீட்ரை,

नवहाय

=

விட்டு, भॊगाि् = தபரகங்கரள, नवनिधूदय च =புைக்கணித்தும், निजदगाम =
பவளியில் கிளம்பிதனன்.
(பபர-உ)

கரவிய

நரயகன்

இப்தபரது

பசரல்கிைரர்

–

(கரளிததவி பசரன்ன) இந்த வரக்கியங்கரள இரவில் தகட்டு,
இருளில் பயங்கரமரகப் பிரகரசிக்கும் ததரற்ைத்ரதயும் பரர்த்து, என்
மனது

நைனமரடியது.

உைதனதய

நரன்

வீட்ரைத்

துைந்தும்,

தபரகங்கரளப் புைக்கணித்தும் பவளிக் கிளம்பிதனன்.
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(வி-உ) 12-வது பரைலிலிருந்து 31–வது பரைல் முடிய, அதரவது
20

பரைல்கள்

விழித்பதழும்படி

கரளிததவி
பசய்து,

கரவிய

முழக்கிய

நரயகனிைம்,
வீரச்பசரற்கள்.

இரவினில்
அந்த

வீர

முழக்கத்ரதக் கரதினரல் தகட்ை கரவியநரயகனுக்கு மயிர்க்கூச்சல்
எடுத்தது. மனது வீரநைனமரடியது. வீர உணர்ச்சிகள் தபரட்டி
தபரட்டுக் பகரண்டு சித்தத்தில் நைனமரை, நரயகன் தன் வீட்ரைத்
துைந்து,

மரனவி,

மக்கள்,

பசல்வம்

முதலரன

எல்லர

இன்பங்கரளயும் புைக்கணித்து பவளிக்கிளம்பினரர்.

सान्द्रं तनमस्यावृतं आतदमन्धं ददशद तभारतं आयदखण्डम् ।
गूढा रजन्यां अररनभः नविष्टा माता भृशं क्रन्दनत भारतािाम् ॥33
(ப-உ)

सान्द्रं = அைர்ந்த, तनमस्य-आवृतं = இருள் சூழ்ந்த, आतं =

கஷ்ைப்படும், अन्धं = குருைரன, तत् = அந்த,
பபருரமமிக்தகரரின்

ததசமரன,

भारतं

आयदखण्डम्
=

பரரதத்ரத,

=
ददशद

=

கண்தைன், अररनभः = எதிரிகளரல், नविष्टा = சீரழிக்கப்பட்ைவளரய்,
रजन्यां = இரவினில், गूढा = மரைவிலுள்ள, भारतािं = இந்தியர்களின்,
माता = தரய், भृशं = மிகவும், क्रन्दनत = கூவி அழுகிைரதள.

(பபர-உ) (வீட்ரைத் துைந்து பவளியில் வந்த நரன்) அைர்ந்த
இருள்

சூழ்ந்ததும்

கஷ்ைப்படுவதுமரன,

அந்த
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பழம்பபருரமமிக்தகரரின்
பரரதமரதர,

ததசமரன

எதிரிகளரல்

பரரதத்ரதக்

கண்தைன்.

சீரழிக்கப்பட்டு,

இரவினில்

ஒளிந்துபகரண்டு மிகுதியரகக் கூவி அழுகிைரதள.
(வி-உ)

கரளிததவின்

பபரய்யரன

உத்தவகமரன

சுகதபரகங்கள்

வீர

என்கிை

முழக்கத்தரல்,

உைக்கத்திலிருந்து

விழித்பதழுந்து, ததசத்ரத புது தநரக்கில் கண்ைதபரது அந்த கரட்சி
மனரத

உலுக்கும்

வண்ணம்

அரமந்திருந்தது.

பரரதத்தின்

தகரைரனுதகரடி மக்கள் சீரழிக்கப்பட்டு, ஏழ்ரமயில் தள்ளப்பட்டு,
உண்ண உணவின்ைி, உடுக்க உரையின்ைி படும் அவதிகரள முதல்
முதலரக தநரில் கண்ைரத கவிஞர் எடுத்துரரக்கிைரர்.

स भ्रामयामास दृशं रजन्यां भ्रातॄि् स तप्तः नतनमरॆ नवनचन्वि् ।
कङ्कालसारानण ददशद तानि शवानि तॆषां करुणानि भूमौ ॥ 34
(ப-உ)

सः = அந்த நரன்,

रजन्यां

=

இரவில்,

दृशं

=

பரர்ரவரய, भ्रामयामास = (நரற்புைமும்) சுழற்ைிதனன், नतनमरॆ =
இருளில், भ्रातॄि् = சதகரதரர்கரள,

नवनचन्वि् = ததடிக்பகரண்டு, तप्तः

= தவதரனயுைன், सः = அந்த நரன், भूमौ =

பூமியில்,

तॆषां

=

அவர்களுரைய, तानि = அந்த, कङ्कालसारानण = எலும்புக்கூடு
மரத்திரமரக

உள்ள,

करुणानि

=

கருரணக்குகந்த,

शवानि

=

பிணங்கரள, ददशद = கண்தைன்.
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(பபர-உ)
சுழற்ைிதனன்.

அந்தநரன்

இரவினில்

பரர்ரவரய

நரற்புைமும்

இருளில் சதகரதரர்கரள தவதரனயுைன்

ததடிச்

பசன்ை நரன் பூமியில் அவர்களுரைய எலும்புக் கூடு மரத்திரதம
எஞ்சிய, கருரணரய ஈர்க்கும் பிணங்கரளக் கண்தைன்.
(வி-உ) கரவிய நரயகன் கண்ை கரட்சியின் தகரரத்தன்ரமரய
கவிஞர் சித்தரிக்கிைரர். நரயகனுரைய உைன் பிைந்ததரரரப் பற்ைிய
கவரல மனரத அரிக்க, அவர் நரற்புைமும் பர்ரவயிட்ைதபரது,
கண்ைகரட்சி கவரல மிகுந்த தவதரனயரக மரற்றுவதரயிருந்தது.
அவருரைய
சக்திரய

உைன்பிைந்ததரர்
முழுதும்

இழந்து

நைமரடும்
பவறும்

நரைப்பிணங்களரக,
எலும்புக்

கூடுகளரக

கரணப்பட்ைனர்.
சுக தபரகங்களில் உழன்று பகரண்டிருந்ததபரது, சரமரனிய
இந்தியர்கள் நிரலரய அைிந்துபகரள்ளரமல் இருந்தனர். பபரும்
பதவியில்

இருந்த

பரர்க்கும்தபரது,

சிலர்,
மனதில்

இப்தபரது,

ஏரழகளின்

தரங்கபவரண்ணர

நிரலரயப்
தவதரனரய

அரைந்தனர். மனச்சரட்சி விழித்துக் பகரண்ைது.
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तदा ददशादसुरमॆकं ईशं ककरीरटिं वज्रधरं महान्तम् ।
अश्रूनण रक्तौघशतानि मातुः सङ्गृह्य पुष्णन्तं अपत्यसङ्घाि् ॥35
(ப-உ) तदा =
மகுைமணிந்த,

அப்தபரது,
वज्रधरं

=

एकं = ஒரு, ककरीरटिं

வஜ்ரரயுதம்

தபருருக்பகரண்ை, ईशं = அரசரன, असुरं

=

=

தரித்த,

महान्तं

அசுரரன,

मातुः

=
=

தரயினுரைய, रक्तौघशतानि = பபருகிய ரத்த பவள்ளத்ரத, अश्रूनण =
கண்ணீரர,

सङ्गृह्य

=

பிடித்து,

குழந்ரதக்கூட்ைங்கரள, पुष्णन्तं =

अपत्यसङ्घाि्

தபரஷிப்பரத,

=
ददशद

(தன்)
=

கண்தைன்.

(பபர-உ) அப்தபரது ஒரு மகுைமணிந்த, வஜ்ரரயுதம் தரித்த,
தபருருக்பகரண்ை, அசுர ரரைன், என் தரயின் பபருகும் ரத்த
பவள்ளத்ரதயும்,

கண்ணீரரயும்

பிடித்து,

தன்

குழந்ரதக்

கூட்ைங்கரள தபரஷிப்பரதக் கண்தைன்.

(வி-உ) கரவிய நரயகன் கரணும் கரட்சிகள் தமன்தமலும் மனரத
உலுக்குவனரய் உள்ளன. இப்தபரது கரணும் கரட்சியில், ஒரு
அசுரரரைன் மகுைமணீந்து, ரகயில் இந்திரன் தரிக்கும் வஜ்ரரயுதம்
தபரல் சக்திவரய்ந்த ஆயுதங்கரள தரித்து, பரரத ததசபமங்கும்
பரவிய சர்வரதிகரர ஆட்சிக்கு அரையரளமரக் பபரிய உருவம்
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எடுத்து இந்தியர்கரளக் பகரடுரமப் படுத்திக்தகரண்டிருந்தரன்.
இந்தியரவின்

வளரமயரன

பசல்வங்கரளத்

தன்

நரட்டிற்குச்

சுரண்டி எடுத்துச் பசன்ை ஆங்கிதலயன், தன் குடிவர்க்கங்கரள
அந்த பசல்வத்தினரல் தபணி வளர்த்தரன். இங்கு நரளுக்குநரள்
இந்தியர்கள்

நலிவரைந்தனர்.

கண்ணீர் கலந்த ரத்த
குழந்ரதக்கூட்ைங்கரள

இரத

கவிஞர்

பரரதமரதரவின்

பவள்ளத்தினரல் அசுரரரைன் தன்
தபணி
வளர்த்ததரக
அழகரக

கவித்வத்துைன் வர்ணிக்கிைரர்.

पदा तुषाराकद्र अदीिसत्वं मृदि
ू न्तं अन्राि् इतरॆ ण पौण्राि् ।
प्रसारयन्तं करवालमुग्रं चीिाविौ पहृलवभूनमखण्डॆ ॥
(ப-உ) पदा =

36

(ஒரு) பரதத்தினரல், अदीिसत्वं = உயரமரய்

எழும்பி நிற்கும், तुषाराकद्र = இமய மரலரயயும்,

इतरॆ ण

=

மற்பைரரு பரதத்தினரல், अन्राि् = ஆந்திர ததசத்ரதயும், पौण्राि् =
பபௌண்டிர ததசத்ரதயும், मृदि
ू न्तं = அழுத்திக்பகரண்டும், चीिाविौ =
சீனபூமியிலும்,

पहृलवभूनमखण्डॆ =

பரரசீக ததஶத்திலும்,

उग्रं =

பயங்கரமரன, करवालं = வரரள, प्रसारयन्तं=வீசிக்பகரண்டிருந்த (அந்த
அசுரரரைரனக் கண்தைன்).
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(பபர-உ)
மரலயயும்,

ஒரு பரதத்தினரல் உயர்ந்பதழுந்து நிற்கும் இமய
மற்பைரரு

பரதத்தினரல்

ஆந்திர,

பபௌண்டிர

ததசங்கரளயும் வலுவரக அழுத்திக்பகரண்டு, பயங்கரமரன வரரள
சீன, பரரசீகம் முதலரன ததசங்களிலும் வீசிக்பகரண்டிருந்த (அந்த
அரக்கரனக் கண்தைன்)

(வி-உ) இந்தியர்கள் பவகு நரட்கள் பபரிதரன எதிர்ப்பு எதுவும்
கரட்ைரமல் உைங்கிக் பகரண்டிருந்ததபரது, ஆங்கிதலய அரசரங்கம்
இமயம்

முதல்

கன்னியரகுமரி

வரர

தங்கள்

ஆதிக்கத்ரத

விரிவுபடுத்தியததரைல்லரமல், அண்ரை நரடுகளரன சீனர, பர்மர,
பரரசீகம் தபரன்ை ததசங்களிலும் தங்கள் ஆட்சிரயப் பரப்பிக்
பகரண்டிருந்தனர். முரளயிதலதய கிள்ளி எைியரததன் பலனரக,
ஆங்கிதலய ஆட்சி தவரூன்ைிப் பரவி விட்டிருந்தது.

खलं नवशालं बलगर्वतं तं धमॆण दुप्यन्तं अधमदबुनद्धम् ।
दृष््वा त्वभूत् नचिनमवानग्नकु ण्डं क्रॊधॆि जज्वाल नह शाश्वतॆि॥37
(ப-உ)

तं

खलं

=அந்த

துஷ்ைரன,

नवशालं

=பபரிய

ததகமுள்ளவரன, बलगर्वतं = பலத்தினரல் கர்வம் பகரண்ைவரன,
धमॆण = தரமத்தினரல், दुप्यन्तं = பவளிதவஷம் தபரட்டுக்பகரண்டு,
Page 56 of 144

अधमदबुसद्ध = அதர்மபுத்தி பகரண்ைவரன, दृष््वा तु = பரர்த்து, नचिं
= சித்தம், अनग्नकु ण्डं इव = அக்னிகுண்ைம் தபரல், अभूत् =ஆயிற்று,
शाश्वतॆि = பநடுநரள் நிலவும், क्रॊधॆि = தகரபத்தினரல், नह जज्वाल =
ஜ்வலித்தது.

(பபர-உ)

அந்த

துஷ்ைரன,

தபருருக்பகரண்தைரரன,

பலத்தினரல் கர்வம் பகரண்ைவரன, பவளியில் தர்ம தவஷம்
தபரட்டு உள்தள அதர்ம புத்தி பகரண்ைவரன, பரர்த்து, (என்)
சித்தம்

அக்கினி

குண்ைம்

தபரல்

ஆயிற்று.

பநடுநரரளய

தகரபத்தினரல் ஜ்வலித்தது.

(வி-உ)

ஆங்கிதலயர்கள்

தரங்கள்

பசய்யும்

அக்கிரமக்கரரியங்கள் எல்லரதம ைனங்களுரைய நன்ரமக்கரகதவ
பசய்வது தபரன்று, தர்மத்தில் நிரல நின்று நியரயமரர்க்கமரகதவ
ஆட்சி

நைத்துவதுதபரன்று

பவளிதவஷம்

தபரடுவதில்

வல்லவர்களரயிருந்தனர். ஆனரல் அவர்களுரைய புத்தி அதர்மத்தில்
ஊைியிருந்தது.

இந்த

தரங்கபவரண்ணர

தவஷத்ரதப்

தகரபம்

புரிந்து

மனதில்

பகரண்ைவுைதன,

அக்கினியரக

பகரழுந்து

விட்பைரிந்தது. இந்த தகரபம் பநடுநரள் நிலவினரல்தரன், பலம்
பபரருந்திய ஆங்கிதலயரிைமிருந்து சுய ஆட்சிரய வரங்கமுடியும்
என்பரதயும் சுட்டிக் கரட்டுகிைரர் கவிஞர்.
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कु लानि सुप्तानि सिातिानि ह्वातुं जगौ जागरणाय भीमा ।
क्रूरं नवरावौघं उदीरयन्ती पाश्वद ममायाद्रजिीव घॊरा ॥

38

(ப-உ) सुप्तानि = உைங்கிக்பகரண்டிருந்த, सिातिानि = பழம்
பபருரம மிக்க, कु लानि = குலத்தினரர, जागरणाय = விழிக்கும்படி,
ह्वातुं = கூப்பிடுவதற்கரக, भीमा = பயங்கரியரன கரளி, जगौ =
கர்ைித்தரள், क्रूरं = பகரடுரமயரன, नवरावौघं =உரத்த சப்தத்ரத,
उदीरयन्ती = பசய்துபகரண்டு, रजिी इव = இரரவப்தபரல, घॊरा =
(அந்த) பயங்கரி, मम पाश्वॆ =

(பபர-உ)

உைங்கும்

என் பக்கத்தில், आयात् = வந்தரள்.

பழம்

பபருரமமிகு

குடிமகனரர்கரள

எழுப்பும் பபரருட்டு, அவர்கரள கூப்பிடுவதற்கரக பயங்கரியரன
கரளி

கர்ைித்தரள்.

பகரடுரமயரன

உரத்த

சப்தத்ரதச்

பசய்துபகரண்டு, ரரத்திரி ததவிரயப்தபரல, அந்த பயங்கரி என்
பக்கத்தில் வந்தரள்.

(வி-உ) நரம் எடுக்கும் நன் முயற்சசிகளுக்கு பகவதி துரண
நிற்கிைரள்.

கரளிததவி

ஏற்பகனதவ,

பயப்பைதவண்ைரம்,

தபரரிடுங்கள், என் அருள் பூரணமரக உங்களுக்கு உண்டு, பவற்ைி
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நிச்சயம்

என்பைல்லரம்

விளக்கமரகதவ

அசுரனின்

அக்கிரமங்கரளயும்,

இப்தபரது

பசரல்லியிருக்கிைரள்.
பரரத

மரதரவின்

துர்த்தரசரயயும் தநரில் கண்டு மனம் பவதும்பி தகரபஜ்வரரல
பகரழுந்துவிட்பைரியும்

தபரது,

கரளி

ததவி

வந்து

உற்சரகமூட்டுகிைரள்.

भीमैः करालैः धरणी वचॊनभः चचाल नसन्धुश्च िभॊ जगजद ।
भीमैः सरॊषैश्च नवलॊकिैस्तैः ब्रह्माण्डमुिप्तं इवानग्नवृष्या ॥39
(ப-உ) भीमैः = பயங்கரமரன, करालैः =கர்ணபகரடூரமரன, वचॊनभः
=(அந்த) கரளிததவியின்) சப்தங்களினரல், धरणी = பூமியும், नसन्धुश्च =
சமுத்திரமும், चचाल = நடுங்கின, िभः = ஆகரசம், जगजद =

கர்ைித்தது,

भीमैः

கூடிய,

=

பகரடூரமரன,

नवलॊकिैः=அந்த

सरॊषैश्च

பரர்ரவகளரல்,

=

தகரபத்துைன்

ब्रह्माण्डं

=

तैः

பிரம்மரண்ைமரனது,

अनग्नवृष्या = அக்னி மரழயினரல், उिप्तं इव = மிக சூதைைியதுதபரல்
(ஆயிற்று).

(பபர-உ)
பகரடூரமரன

அந்த

கரளிததவியின்

சப்தங்களினரல்

பூமியும்

பயங்கரமரன,
சமுத்திரமும்

கர்ண

நடுங்கின.

ஆகரசம் கர்ைித்தது. பகரடூரமரன, தகரபத்துைன் கூடிய அந்த
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பரர்ரவகளரல்
பிரம்மரண்ைம்
சூதைைியதுபபரலரயிற்று.

அக்னிமரழயினரல்

மிகுந்த

(வி-உ) கரளி ததவியின் தகரபம் மிகுந்திருந்தரதக் கவிஞர்
கட்டுகிைரர். துர்க்கர ஸப்தசதீயில் மஹிஶஷரஸுர வதத்திற்கு ததவி
புைப்படுரகயில்,
“सम्मानिता ििादॊच्ैः साट्टहासं मुहुमुदहुः ।
तस्या िादॆि घॊरॆ ण कृ त्नमापूररतं िभः ॥
अमायतानतमहता प्रनतशब्दो महािभूत् ।
चुक्षुभुः सकला लॊकाः समुद्राश्च चकनम्परॆ ॥
चचाल वसुधा चॆलुः सकलाश्च महीधराः । ” (2:32:34)
"அங்ஙனம் பூைித்துப் தபரற்ைப்பட்ை ததவியரனவள், உரக்க
அடிக்கடி

அட்ைஹரஸம்

பசய்தரள்.

அந்த

பயங்கரமரன

சப்தத்தினரல் ஆகரய பவளி எங்கும் நிரைந்தது. அளவிைமுடியரத
பபரிய

எதிபரரலியும்

கிளம்பிற்று.

உலகங்களும்

கலங்கின.

சமுத்திரங்களும் நடுங்கின. பூமி அரசந்தது. எல்லர மரலகளும்
நடுங்கின." என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளரத ஒப்புதநரக்கலரம்.
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त्रैलॊक्यमुन्मादकरै ः करालया आवाहिैः पूणदमभूच् सवदम् ।
ज्वालामुखी दारुणवनह्िगभाद कण्ठात् उद्क्रामत् अजस्यशब्दा ॥40
(ப-உ) सवं त्रैलॊक्यं च =மூன்று உலகங்கள் முழுவதும், करालयाः =
பயங்கரியினுரைய, उन्मादकरै ः = தபரரத உண்ைரகும், आवाहिैः =
கூக்குரல் களினரல், पूणं अभूत् = நிரம்பியது, दारुणवानह्िगभाद =
உக்கிரமரன அக்கினிரயக் பகரண்ை, अजस्यशब्दा = இரைவிைரத
சப்தத்ரதக்

பகரண்ை,

பதரண்ரையிலிருந்து,

ज्वालामुखी

=எரிமரலயரனது,

कण्ठात्

=

उदक्रामत्= பவளிவந்தது தபரலும்.

(பபர-உ) பயங்கரியரன கரளியினுரைய தபரரத உண்ைரக்கும்
கூக்குரல்களினரல் மூன்று உலகம் முழுதும் நிரம்பியது. அந்த
ததவியினுரைய பதரண்ரையிலிருந்து, உக்கிரமரன அக்கினிரய
தன்னுள்

பகரண்ை,

இரைவிைரத

சப்தத்துைன்

கூடிய

எரிமரலயரனது பவளிவந்தது தரதனர !

(வி-உ) கரளி ததவியின் தரங்கபவரண்ணர சீற்ைத்ரத கவிஞர்
தமலும் வர்ணிக்கிைரர்.
ததவீ

பரகவதத்தில்

ததவியரனவள்

ஹிமவரனுக்கு

விஸ்வரூபதர்சனம் அருளினரள். அப்தபரது,
“मुखमनग्नः समाख्यातॊ कदवारानत्र च पक्ष्मणी ।’
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ததவியின் வரய் அக்கினியரகவும், கண்ணிரமகள் பகலும்
இரவுமரகக் கரட்சியளித்தன என்று வர்ணிக்கப்படுகிைது.

क्षोभॆण तीव्रॆण चराचरस्य क्षुब्धान्यपश्यं पृतिानि तत्र ।
स्वप्नॊनत्र्थतािीव वचः सुरौद्रं भॊ हन्यतां दुष्ट इतीरयनन्त॥ 41
(ப-உ) तत्र =

அங்கு, चराचरस्य = அரசயும் பபரருட்கள்,

அரசயர பபரருட்கள், எல்லரவற்ைினுரைய, तीव्रॆण = தீவிரமரன,
क्षॊभॆण = நடுக்கத்தரல், क्षुब्धानि = கலக்கமரைந்து, भॊ हन्यतां दुष्टः =
அதை, துஷ்ைன் பகரல்லப்பைட்டும், इनत =
பகரடூரமரன,

वचः

பகரண்டிருக்கும்,

=

என்று, सुरौद्रं = மிக

வரர்த்ரதகரள,

स्वप्नॊनत्र्थतानि

इव

ईरयनन्त
=

=

பசரல்லிக்

ஸ்வப்னத்திலிருந்து

எழுந்தரவதபரன்ை, पृतिानि = தசரனகரள, अपश्यम् = பரர்த்ததன்.

(பபர-உ) அங்கு அரசயும் பபரருட்கள், அரசயரபபரருட்கள்
எல்லரவற்ைினுரைய

தீவிரமரன

நடுக்கத்தரல்

கலக்கமரைந்த

தசரனகரளப் பரர்த்ததன். அந்த தசரனகள் “அதை ! துஷ்ைன்
பகரல்லப்பைட்டும்”

என்று

மிக

பகரடூரமரன

வரர்த்ரதகரள

பசரல்லிக் பகரண்டு, ஸ்வப்னத்திலிருந்து எழுந்திருந்தரவ தபரன்று
இருந்தன.
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(வி-உ) கரளி ததவி யுத்தத்திற்குப் புைப்படும்தபரது எவ்வரறு
ததவர்களின் தசரன உைன் பசல்லுதமர, அவ்வரறு இப்தபரது
ததவியின் கூக்குரலரல் உந்தப்பட்டு பல மனிதர்கள் தசரனகள்
தபரல் அணிகரள வகுத்து யுத்தத்திற்குத் தயரரரயினர். தசரனகள்
புைப்படும்தபரது எதிரிகரள எதிர்த்து பபரும் கூச்சல் தபரடுவது
வழக்கம். அது தமலும் உற்சரகத்ரத மிகுதிப்படுத்துவதரக அரமயும்.

ज्ञात्वा नह मातू रुकदतं क्षतानि नवद्युद्धरानण अनक्षशतान्यभूवि् ।
क्रॊधैः सहस्यानण ततॊ मुखानि भीमानि भीमं दिुजॆशमायि् ॥ 42
(ப-உ) मातु: = தரயினுரைய, रुकदतं = அழுரகரயயும், क्षतानि =
பமலிந்து தபரன (சரீரத்ரதயும்), ज्ञात्वा = அைிந்து, अनक्षशतानि =
நூற்றுக்கணக்கன

கண்கதளர,

नवद्युद्धरानण

=

மின்னல்தபரல்

ஒளிர்பரவகளரக, अभूवि् = ஆயின, ततः = பின்னர், क्रॊधैः =தகரபம்
பகரண்ை, सहस्यानण = ஆயிரக்கணக்கரன, भीमानि = பயங்கரமரன,
मुखानि = முகங்கள், भीमं = பயங்கரமரன, दिुजॆशं =அரக்கரரைரன
தநரக்கி, आयि् = வந்தன.
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(பபர-உ)

தரயினுரைய

சரீரத்ரதயும்

அழுரகரயயும்

அைிந்த,

பமலிந்துதபரன

நூற்றுக்கணக்கரன

கண்கதளர,

மின்னல்தபரல் ஒளிர்பரவகளரக ஆயின. பின்னர், தகரபங்பகரண்ை
ஆயிரக்கணக்கரன,

பயங்கரமரன

முகங்கள்

பயங்கரமரன

அரக்கரரைரன தநரக்கி வந்தன.
ததவீ பரகவதத்தில், சுதர்சனன் என்கிை, ததவி பக்தியில் சிைந்த
கரசி

ரரைரன,

பிரத்யக்ஷமரகத்

யுத்தத்தில்
ததரன்ைி

கரபரற்றுவதற்கரக,
எதிரிகரள

ததவி

தரதன

முைியடித்தரள்

என்று

வர்ணிக்கப்படுகிைது.
िािारूपा तदा जाता िािाशस्त्रधरा नशवा ।
संप्राप्ता तुमुलं तत्र चकार जगदनम्बका ॥ (3:23:38)
“சிவனுரைய

சக்தியரன

ைகதம்பிரக

அப்தபரது

பல

உருவங்கள் எடுத்துக் பகரண்டு, பலவரக ஆயுதங்கரளத் தரங்கி,
அங்கு வந்து தசர்ந்து பபருங்கூச்சல் பசய்தரள்."

सुप्तष
ॆ ु पुत्रॆषु रणॊत्सुकॆषु निशाचरः शॊनणतमायदमातुः ।
नपबि् नविददस्यबलाि् बली कॊ नवहंनस चाण्डाल कृ तान्तभक्ष्य॥ 43
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(ப-உ) चाण्डाल = சண்ைரளதன, कृ तान्तभक्ष्य

=

யமனுக்கு

உணவரகுபவதன, रणॊत्सुकॆषु =யுத்தத்தில் ஆர்வம் பகரண்ை, सुप्तेषु =
உைங்கிபகரண்டிருக்கிை, पुत्रॆषु = புத்திரர்களிருக்ரகயில்,कः बली=எந்த
பலவரனரன, निशाचरः =அரக்கன், आयदमातुः = பபருரமக்குகந்த
தரயரரின், शॊनणतं = ரத்தத்ரத, नपबि् = குடித்துக் பகரண்டு, नविददनस =
கர்ைிக்கிைரய்,

अबलाि्

=

பலஹீனமரனவர்கரள,

नवहंनस

=

அழிக்கிைரய்.

(பபர-உ)
யுத்தத்தில்

“சண்ைரளதன
ஆர்வங்பகரண்ை

!

யமனுக்கு

புத்திரர்கள்

ஆகரரமரகுபவதன
உைங்குரகயில்,

!

எந்த

பலவரனரன அரக்கன், பபருரமக்குகந்த தரயரரின் ரத்தத்ரதக்
குடித்துக்

பகரண்டு

கர்ைரனபசய்கிைரய்?

பலமில்லரததரரர

அழிக்கிைரய்.” (என்று கரளி ததவி கூவினரள்).

(வி-உ) உத்ஸரஹம் மிகுந்த தசரன வீரர்கள் ஆங்கிதலய அசுர
ரரைரன

சரடுகின்ைனர்.

பகரண்டிருக்கும்

தபரது,

வலிரமயில்லரததரரர

வீரம்

மிகுந்த

தரயரரர

அழிப்பதும்

புதல்வர்கள்

உைங்கிக்

அவமரனப்படுத்துவதும்,

தகரரழகளின்

பசயலரகும்.

யுத்தத்தில் தநர்முகமரக சண்ரையிடுவது தரன் வீரர்களின் கரர்யம்.
கரளிததவியின் முகமரக கவிஞர் இந்த மரபபரும் யுத்த தர்மத்ரத
ஞரபகப்படுத்துகிைரர்.
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इतीरयन्ती वचिानि रुष्टा शस्त्रं गृहीत्वा धिुरनग्नगभदम् ।
अभ्यद्रवद् भीममरानतमुग्रा पश्चात् पुरस्ताच् जगजद काली ॥ 44
(ப-உ) इनत =என்று, वचिानि =

பசரற்கரள,

ईरयन्ती

=

கூைிக்பகரண்டு, उग्रा = உக்கிரமரன, रुष्टा =சினம் மிகுந்த, काली =
கரளியரனவள், शस्त्रं = ஆயுதமரன, अनग्नगभं = அக்கினிரயக் கக்கும்,
धिुः = வில்ரல, गृहीत्वा = ஏந்தி, भीमं =

பயங்கரமரன, अरासत

=

எதிரிரய, अभ्यद्रवत् = நன்கு துரத்தினரள். पश्चात् = பின்புைத்திலும்,
पुरस्तात् च= முன் புைத்திலும், जगजद = கர்ைித்தரள்.

(பபர-உ) தமற்கூைிய பசரற்கரளக் கூவிக் பகரண்டு, சினம்
மிக்க உக்கிரமரன கரளிததவி, தன் ஆயுதமரன அக்கினிரயக் கக்கும்
வில்ரல

ஏந்தி,

பயங்கரமரன

அந்த

எதிரிரயத்

துரத்தினரள்.

பின்புைத்திலும், முன் புைத்திலும் கர்ைித்தரள்.

ज्वालाकराला धरणी बभूव क्रॊधैज्वदलनभः गगिं च तूणतः ।
ह्लेषारवैः दुन्दुनभघॊरिादैः त्रस्ता धराभूत् दिुजस्य युद्धॆ ॥ 45
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(ப-உ) तूणतः = தவகம் மிகுந்த, ज्वलनभः = பைரலிக்கும், क्रॊधैः =
தகரபத்தினரல், धरणी =பூமியும், गगिं च = ஆகரயமும், ज्वालाकराला =
பயங்கர ஜ்வரரலயுள்ளதரக, बभूव = ஆயின, दिुजस्य = அசுரனுரைய,
युद्धॆ = யுத்தத்தில், ह्लेषारवैः = பதரைர்ந்த சப்தத்துைன் கூடிய,
दुन्दुनभघॊरिादैः தபரிரகயின் பயங்கர சப்தத்தினரல், धरा = பூமியரனது,
त्रस्ता = பயமரைந்ததரக, अभूत् = ஆயிற்று.

(பபர-உ)
தகரபத்தினரல்,

(கரளிததவியின்)
பூமியும்,

தவகம்

ஆகரயமும்

மிகுந்த

பயங்கர

பைரலிக்கும்
ஜ்வரரலயுைன்

ததரன்ைின. அசுர யுத்தத்தில் பதரைர்ந்து சப்தம் பசய்யும் யுத்த
தபரிரகயின் பயங்கர நரதத்தினரல் பூமியரனது பயமரைந்தது.

रक्ताक्तमॆघा िभसीच तॆपुः पपात चॊव्यां रुनधरॊग्रवृनष्टः ।
रक्तॊदधौ रॆ जरु र्थाकद्रसङ्घाः वसुन्धरा रक्तमयी बभासे ॥

46

(ப-உ) िभसी = ஆகரயத்தில், रक्ताक्तमॆघाः = ரத்தம் ததரய்ந்த
தமகங்கள், तॆपुः इव = எரிவது தபரல் (ததரன்ைின), उव्यां = பூமியில்,
रुनधरॊग्रवृनष्टः = பயங்கர ரத்தமரழ, पपात = பபய்தது, अर्थ = தமலும்,
रक्तॊदधौ = ரத்த சமுத்திரத்தில், अकद्रसङ्घाः = மரலக் கூட்ைங்கள், रॆ जुः =
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பிரகரசித்தன, वसुन्धरा =

பூமியரனது, रक्तमयी = ரத்தமயமரக, बभासे =

பிரகரசித்தது.

(பபர-உ) ஆகரயத்தில் ரத்தம் ததரய்ந்த தமகங்கள் எரிவது தபரல்
ததரன்ைின. பூமியில் பயங்கர ரத்தமரழ பபய்தது. தமலும், ரத்த
சமுத்திரத்தில் மரல கூட்ைங்கள் (மிதப்பது தபரல்) பிரகரசித்தன.
பூமியரனது, ரத்த மயமரக பிரகரசித்தது.

(வி-உ) 45-46 ஸ்தலரகங்களில் கரளியின் உக்கிர தகரபத்ரத
கவிஞர்

வர்ணிக்கிைரர்.

தகரபரக்னியினரதலதய

அசுர

தசரன

நரசமரகி பூமியில் ரத்த பவள்ளம் பபருக்பகடுத்தது.

भीमॊ रजन्यां असुरॊ बलीयान्ममदद सैन्याि् सुरनप्रयाणाम् ।
जगजद चॊन्मिमिाः सुराररः कॊ मॆ समः पुंनस्वनत रूढगवदः ॥ 47
(ப-உ) रजन्यां = ரரத்திரியில், भीमः = பயங்கரமரன, बलीयाि् =
பலவரனரன,

असुरः

=

அசுரன்,

सुरनप्रयाणां

=

ததவர்களுக்கு

பிரியமரனவர்களின், सैन्याि् = தசரனகரள, ममदद = நசுக்கினரன். पुंसु
= மனிதர்களில், कः मॆ समः = யரர் எனக்கு சமமரனவர்கள், इनत =
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என்று, रूढगवदः = கர்வம் தரலக்தகைி, उन्मिमिाः च = மதம் பிடித்த
மனதுைன், सुरारर: = ததவ சத்துருவரனவன், जगजद = கர்ைித்தரன்.

(பபர-உ) ரரதிரியில், பயங்கரமரன பலம் பபரருந்திய அசுரன்
ததவர்களுக்குப்

பிரியமரன

பரரதீயர்களின்

தசரனகரள

நசுக்கினரன். மனிதர்களில் யரர் எனக்கு சமமரனவன் என்று கர்வம்
தரலக் தகைி, மதம் பிடித்த மனத்துைன், ததவ சத்துருவரனவன்
கர்ைித்தரன்.
(வி-உ) ஆங்கிதலயர்கள் மிகுந்த கர்வத்துைன், “The sun never sets
on

the

British

ஒருதபரதும்

Empire”

(சூரியன் பிரிட்டிஷ் சரம்ரரஜ்யத்தில்

அஸ்தமிப்பதில்ரல)

பமரழிந்துபகரண்டு

ஆடிக்

என்ை

வசனத்ரத

பகரண்டிருந்தனர்.

இந்தியர்கரள

ஒருபபரருட்ைரகதவ அவர்கள் மதிக்கவில்ரல. ைரலியன்வரலர பரக்
படுபகரரல தபரன்ை தகரரமரன வரலரற்று நிகழ்ச்சிகள் இதற்கு
சரன்று.
துர்கர ஸப்தசதியில், சும்ப நிசும்பர்களின் தூதன் ஆரம்பத்தில்
ததவியிைம் பசன்று கூைினரன்.
“अवनलप्तानस मैवं त्वं दॆनव ब्रूनह ममाग्रतः ।
त्रैलॊक्यॆ कः पुमांनस्तष्ठॆत् अग्रॆ शुम्भनिशुंभयॊः ॥" (5:123)
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“ததவி ! நீ கர்வம் பிடித்தவள். என்முன் நீ இவ்வரறு தபசரதத.
மூவுலகிலும் சும்ப நிகம்பர்களின் எதிரில் எந்த மனிதன் நிற்பரன்”.
இரத இங்கு நிரனவூட்டிக்பகரள்ளலரம்.

तदा तनमस्यां अपसारयन्तं रक्तप्रकाशं कदनव बालसूयदम् ।
शरॊपमैः घ्नन्तनमवांशुनभस्तं प्रीतॊ ददशादहमुदग्ररनश्मम् ॥

48

(ப-உ) तदा = அப்தபரது, अहं =நரன், प्रीतः = மகிழ்ச்சியுைன், कदनव
=

ஆகரசத்தில்,

तनमस्यां

=

இருரள,

விலக்கிக்பகரண்டிருக்கும்,

रक्तप्रकाशं=

பிரகரசமுள்ளவனும்,

=

उदग्ररसश्म

अपसारयन्तं

=

ரக்தவண்ண

தீவிர

கிரணங்களுைன்

கூடியவனுமரன, बालसूयं = பரலசூரியரன, शरॊपमैः = அம்புதபரன்ை,
अंशुनभः = கிரணங்களரல், तं = அந்த அசுரரன, घ्नन्तं इव = அழிப்பது
தபரன்று, ददशद = பரர்த்ததன்.
(பபர-உ) அப்தபரது நரன், ஆகரசத்தில் மகிழ்ந்த மனத்தினரய்,
இருரள

அப்புைப்படுத்திக்பகரண்டு,

ரத்த

நிை

பிரகரசத்துைன்,

தீவிரமரன கிரணங்களுைன் கூடிய பரலசூரியரன, அம்பு தபரன்ை
கிரணங்களரல் அந்த அசுரரன அழிப்பதுதபரன்று பரர்த்ததன்.
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(வி-உ) அந்தகரரம் கஷ்ைம், அஜ்ஞரனம் இவற்ரை குைிக்கும்
பசரல். சூரிதயரதயம். கஷ்ைநிவிருத்தி, ஞரனம் இவற்ரைக் கரட்டும்.
சூரிதயரதயத்திற்க்கு
நிவரரணத்திற்க்கும்,

முன்

ஏற்படும்

அருதணரதயதம

ஞரனத்திற்கும்

கஷ்ை

அைிகுைியரகிைது.

கரவியநரயகன் அருதணரதயத்ரதப் பரர்த்து அசுரன் அழிந்தரன்
என்று மகிழ்கிைரர்.

समाकु लं भानवनभः आस्यवयतः ब्रहमाणमद्राक्षं अर्थाभ्ररूपम् ।
सहस्यमक्षीनण ददशद तनस्मि् प्रतीक्षमाणानि अभयं जिन्याः ॥ 49
(ப-உ) अर्थ = தமலும், भानवनभः = உணர்ச்சி மிகுந்த, आस्यवयतः =
சிைந்த முகங்களரல், समाकु लं = நிரைந்த, अभ्ररूपं = தமக உருவில்,
ब्रह्माणं = பிரம்மரரவ,

अद्राक्षम् = பரர்த்ததன், तनस्मि् = அதில்,

जिन्याः = தரயின், अभयं = அபயத்ரத, प्रतीक्षमाणानि = எதிர்பரர்க்கும்,
सहस्यं = ஆயிரம், अक्षीनण = கண்கரள ददशद = பரர்த்ததன்.

(பபர-உ) தமலும் உணர்ச்சி மிகுந்த சிைந்த முகங்கள் நிரைந்த
தமகவடிவில் பிரம்மரரவக் கண்தைன். அதில் தரயின் அபயத்ரத
எதிர்பரர்க்கும் ஆயிரம் கண்கரளப் பரர்த்ததன்.
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(வி-உ)

புரரணங்களில்

ததவர்களுரைய

துன்பம்

அதிகமரகும்தபரது, அவ்ர்கள் முதலில் பிரம்மரரவ சரண்புகுவது
வழக்கம். அசுரர்களரல் அவதிப்படும் ததவர்களுரைய நிரலரயக்
கண்டு வருந்தும் பிரம்மர, ததவியிைம் பிரரர்த்தித்து, ததவியின்
கருணயினரல் ததவர்கள் கஷ்ைம் நீங்கப்பபறுவரதப் பரர்க்கிதைரம்.
மதுரகைபர்கள் என்கிை இரு அசுரர்கள் பிரம்மரரவதய தரக்க
முயற்ச்சித்ததபரது, பிரம்மர கரளிததவிரயப் பிரரர்த்தித்து, கரளி
ததவி, விஷ்ணுரவ தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்குமரறு பசய்து,
விஷ்ணுவின் ரகயினரல் அந்த அசுரர்களின் வதம் நிகழ்ந்தது என்று
துர்க்கர ஸப்தசதியின் முதல் சரித்திரத்தில் பசரல்லப்பட்டிருக்கிைது.
அது தபரல் பரரதீயர்களின் கஷ்ைங்கரளப் பரர்த்து மனம் பநரந்த
பிரம்மரவின்

நிரலரய,

ஆயிரம்

கண்களுைன்

பரரதத்தரயின்

கஷ்ைநிவிருத்திக்கரக ததவியிைம் பிரரர்த்தரன பசய்வதரக கவிஞர்
வர்ணிக்கிைரர்.

निकॊरटभास्वत् वरसूयदभासं ज्यॊनतस्तदा सौम्यमरानतिानश ।
िारीशरीरं रमणीयकानन्त दूरादुदीच्यां उकदयाय शुभ्रम् ॥ 50
(ப-உ) तदा = அப்தபரது, निकॊरटभास्वत् =

இரண்டு தகரடி

சூரியர்களின் वरसूयदभासं = பளிச்பசன்ை பிரகரசத்துைன், अरानतिानश =
எதிரிகரள நரசம் பசய்யும், सौम्यं = அழகரன, शुभ्रं பவண்ரமயரன,

Page 72 of 144

रमणीयकानन्त = மனரதக் கவரும் ஒளி மிக்க, ज्यॊनतः = தைரதியரனது,
िारीशरीरं = பபண்களின் உருவத்துைன், दूरात्

= தூரத்தில், उदीच्यां =

வைதிரசயில், उकदयाय = உதயமரயிற்று.

(பபர-உ)

அப்தபரது

இரண்டுதகரடி

சூரியர்களின்

பிரகரஶத்துைன், எதிரிகரள நரசம் பசய்யும், அழகரன, பவண்ணிை,
மனரதக் கவரும் ஒளிமிக்க தைரதியரனது பபண் உருவத்துைன்
தூரத்தில் வைதிரசயில் உதயமரயிற்று.

(வி-உ)

பிரம்மரவின்

பிரரர்த்தரனக்கிணங்க,

ததவி

ஆவிர்ப்பவிக்கிைரள். பரரத ததசத்தின் வைதிரசயில் பநடிதுயர்ந்து
விளங்கும் இமயமரல மிகப்புனிதமரகக் கருதப்படுகிைது.
"अस्त्युिरस्यां कदनश दॆवतात्मा नहमालयॊ िाम िगानधराजः ।"
“வைதிரசயில் ததவரதகளின் இருப்பிைமரன இமரலயம் என்ை
பபயர் பகரண்ை மரலயரசர் இருக்கிைரர்.” என்று கரளிதரஸன்
குமரர ஸம்பவத்தின் முதல் ச்தலரகத்திதலதய பசரல்கிைரர். அந்த
ஹிமவரனுரைய

புத்திரியரக

பரர்வதி

ததவியரக

வந்து

சிவபபருமரரன மணந்து பக்தர்களுக்கு ததவி அருள்பரலிக்கிைரள்.
சும்ப நிசும்பர்களரல் பபருந்துன்பத்துக்கு ஆளரன ததவர்கள் இமய
மரலக்குச் பசன்று பிரரர்த்தித்து பரர்வதி ததவியின் தரிசனம்
பபற்று, பின்னர் ததவியின் அருளரல் துன்பம் நீங்கினர் என்கிை
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வரலரறு

துர்கரஸப்தசதியில்

மூன்ைரவது

சரித்திரமரக

பசரல்லப்பட்டிருக்கிைது.
அதனரல்தரன்,

இங்கு

கவிஞரும்

வைதிரசயில்

பபண்ணுருவத்துைன் தகரடி சூரியப்பிரகரசத்துைன், அதத சமயம்
மனரதக்கவரும்

வண்ணம்,

தைரதியரனது

ததரன்ைி

பரரதீயர்களுக்கு பபரும் சரந்திரயயளித்ததரக வர்ணிக்கிைரர்.

तां ह्लाकदता दीप्तजगत्सु दॆवाः तां अन्तररक्षॆ मधुरं वयांनस ।
जगुमदिुष्याः प्रनणपत्य चॊव्यां नवश्वं नविष्टानध यदानववॆश ॥ 51
(ப-உ) यदा =எப்பபரழுது, नवश्वं =ஸ்ருஷ்டியில், आनववॆश =
புலப்பட்ைரதளர,
விலகின.

तां

नविष्टानध

=அந்த

=மனம்சம்பந்தப்பட்ை

ததவிரய,

दीप्तजगत्सु

=ஒளி

துக்கங்கள்
பபரருந்திய

உலகத்தில், ह्लाकदताः = சந்ததரஷமரைந்த, दॆवाः = ததவர்களும்,
अन्तररक्षॆ

=

நடுவரனத்தில்,

वयांनस

=

பைரவகளும்,

मधुरं

=

இனிரமயுைனும் उव्यां = பூமியில், मिुष्याः = மனிதர்களும், प्रनणपत्य =
நமஸ்கரித்து, जगुः = கரனம் பசய்தனர்.

(பபர-உ)

எப்தபரது

(ததவியரனவள்)

ஸ்ருஷ்டியில்

பதன்பட்ைரதளர, (அப்பபரதத) மனதில் எழும் துக்கங்கள் யரவும்
அழிகின்ைன. அந்த ததவிரய, ஒளி பபரருந்திய (ததவ) தலரகத்தில்
Page 74 of 144

சந்ததரஷமரைந்த

ததவர்களும்,

இனிரமயரகவும்,

பூமியில்

விண்

பவளியில்

மனிதர்கள்

பைரவகள்

நமஸ்கரித்தும்

கரனம்

பசய்தனர்.
(வி-உ) ததவியின் ஆவிர்ப்பரவத்தில் மூன்று தலரகங்களும் –
பூதலரகம், புவர்தலரகம், ஸுவர்தலரகம் – உவரகயில் கூத்தரடின.
ததவதலரகம்

நிரந்தரமரக

பதத்திற்க்தக

ஒளி

ஸுவர்தலரகம்

என்பதும்

விண்பவளி.

இங்கு

முதலியவரும்

பிரகரஶமுள்ளது.

பபரருந்தியவர்கள்
இதுதவ.

ததவர்கள்
என்று

என்ை

பபரருள்.

புவர்தலரகம்

இரைப்பட்ை

ஸித்தர்கள்,

சரரணர்கள்

பைரவகளும்,

ஸஞ்சரிக்கிைரர்கள்.

பூதலரகம்

மனிதர்களும்

விலங்குகளும் நிரைந்தது. आनध என்பது மன தநரரயயும் व्यानध
என்பது

உைல்

தநரரயயும்

குைிப்பன.

ததவியின்

ததரற்ைதம

மனதநரரய அப்புற்ப்படுத்திவிட்ைது என்ைரல், உைல் தநரய்கள்
பைந்ததரடிவிட்ைன என்று பபரருள். ததவீ பரகவதத்தில், சும்பநிசும்ப
வதத்திற்கரக ததவி புைப்பட்ைதபரது,
“सा गत्वॊपविॆ तस्र्थौ अनम्बका कानलकानन्वता ।
जगावर्थ कलं तत्र जगन्मॊहिमॊहिम् ।
श्रुत्वा तन्मधुरं गािं मॊहमीयुः खगा मृगाः ।
मुदं च परमामापुः अमरा गगिॆ नस्र्थताः ॥” (5:23:9,10)
“அந்த

அம்பிரக,

கரiளியுைன்

உபவனத்தில்

பசன்று

இருந்தரள். அங்கு உலகங்கரள மயக்கும் இனிரமயரன குரலில்
கரனம்

பசய்தரள்.

அந்த

மதுரமரன

கரனத்ரதக்

தகட்ை
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பைரவகளும்,

மிருகங்களும்

மனமயக்கமரைந்தன.

ததவர்கள்

ஆகரசத்தில் நின்றுபகரண்டு மிகுந்த சந்ததரஷத்ரத அரைந்தனர்.”

समानधधीरा नहमभूतदॆहाः युगान्यिॆकानि नहमाकद्रकू टॆ ।
यॆ यॊनगिॊ भारतगॊप्तृरूपाः तॆ तुष्टुवुः तां मुकदता महान्तः ॥ 52
(ப-உ) नहमाकद्रकू टॆ =

இமயமரலச்சிகரங்களில்,

समानधधीरा

சமரதியில் முழுதும் ஆழ்ந்துள்ள, नहमभूतदॆहाः = ததகதம

=

பனியரக

ஆகியுள்ள, यॆ = எந்த महान्तः= மகரன்களரன, यॊनगिॊ = தயரகிகள்,
अिॆकानि = அதநக, युगानि = யுகங்களில், भारतगॊप्तृरूपा = பரரதத்ரத
கரப்பரற்ைிக்

பகரண்டிருப்பவர்களரய்

இருக்கிைரர்கதளர,

तॆ

=

அவர்கள், मुकदता =பபரும் சந்ததரஷத்துைன், तां =அந்த ததவிரய,
तुष्टुवुः = ஸ்துதி பசய்தனர்.

(பபர-உ)

இமய

மரலச்

சிகரங்களில்

ஸமரதியில்

முழுதும்

ஆழ்ந்துள்ள, ததகதம பனியரக ஆகியுள்ள, மகரன்களரன தயரகிகள்,
பரரத

ததசத்ரத

கரப்பரற்றும்

அரண்களரக

இருந்துபகரண்டு,

பபரும் சந்ததரஷத்துைன் அந்த ததவிரய துதித்தனர்.
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(வி-உ) பதரன்று பதரட்டு, இமரலயம் பரரத ததசத்திற்கு ஒரு
இயற்க்ரகயரன

யரரரலும்

அரமந்துள்ளது.

அந்த

எளிதில் உட்புகமுடியரத
இமரலயத்திற்கு

அரணரக

ஆத்ம

சக்தி

ஊட்டுபவர்களரய் தயரகிகள் கரலவரரயின்ைி பல யுகங்களரய்
ஸமரதியில்

ஆழ்ந்துதபரய்

ததவியிைம்

லயித்து

விடுகின்ைனர்.

அப்தபரது பனிசூழ்ந்த இமரலய சிகர பிரததசங்களில் பல யுகங்கள்
தியரனத்தில் இருக்கும் அவர்கரள பனி மூடிக்பகரண்டு, பனிதயரடு
பனியரக, உைல் நிரனவு சிைிதும் இல்லரமல் தியரனம் சிைிதும்
கரலயரமல் அந்த மரபபரும் தயரகிகள் தவம் பசய்கின்ைனர். அந்த
ஆத்மசக்தி

பரரதத்திற்க்கு

ஒன்றுமில்ரல.

இப்தபரது,

அரணரக

அரமவதில்

ததவியின்

ஆயிரம்

ஆச்சரியம்

தகரடி

சூரியப்

பிரகரசத்தரல் அவர்களுரைய தியரனம் சிைிது சிைிதரக கரலயத்
பதரைங்கியது. அவர்கள் இருக்கும் இமரலயச் சிகரங்களின் மிக
அருகிதலதய

வை

திரசயில்

ததவியரனவள்

ஆகரஶத்தில்

அவதரித்ததரல், அவர்களுரைய தியரனம் கரலயத்பதரைங்கியது.
ததவியின்

ஸரந்நித்தியத்ரத

தரங்கபவரண்ணர சந்ததரஷத்துைன்

உணர்ந்த
ஸ்ததரத்திரம்

தயரகிகள்,
பசய்கிைனர்.

கவியின் வர்ணரன மிகவும் அனுபவிக்ககூடியதரக அரமந்துள்ளது.

ज्ञािाकरॆ भ्यॊ नह नवलॊचिॆभ्यॊ नहमानि मन्दं युगसनञ्चतानि ।
उत्सायद दॆवीं अर्थ भीमकासन्त महाप्रतापा बनलिीं अगायि् ॥ 53
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(ப-உ) अर्थ = தமலும், महाप्रतापाः = அதி தமன்ரம தரங்கிய,
ज्ञािाकरॆ भ्यः = ஞரனச் சுரங்கங்களரகிய,

नवलॊचिॆभ्यः

=கண்களிலிருந்து, युगसनञ्चतानि = பல யுகங்களில் தசர்ந்துள்ள, नहमानि
= பனிரய, मन्दं नह =பமதுவரக,उत्सायद= அப்புைப்படுத்தி, भीमकासन्त =
பபரும் கரந்தியுரைய, बनलिीं = பலம் பபரருந்திய, दॆवीं = ததவிரய,
अगायि् = கரனம் பசய்தனர்.

(பபர-உ) தமலும், அதி தமன்ரம தரங்கிய அவர்கள் தங்கள்
ஞரனச்

சுரங்கங்களரகிய

கண்களிலிருந்து,

பல

யுகங்களில்

தசர்ந்துள்ள பனிரய பமதுவரக அப்புைப்படுத்தி, அதீத கரந்தியும்,
பலமும் பபரருந்திய ததவிரய (ஸ்ததரத்திரமரக) கரனம் பசய்தனர்.

(வி-உ) துர்கர ஸப்தசதியில், மகிஷரஸுரவதத்திற்கரக் ததவி
புைப்பட்ைதபரது
“तुष्टुवुमुदियश्चैिां भनक्तिम्रात्ममूतदयः । ” (2:35)
“பக்தியின்

பணிதவ

உருக்பகரண்ைவர்களரன

முனிவர்கள்

இந்த ததவிரயத் துதித்தனர்".
பலயுகங்களரக்

கண்மூடி

ஸமரதியில்

இருக்கும்தபரது,

அகக்கண்ணரல் ததவிரய இதய கமலத்தில் தரிசனம் பசய்து,
இருரமயற்று,

ததவியுைன்

ஐக்கியமரகி

ஆனந்தசரகரத்தில்
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திரளத்துக் பகரண்டிருந்தனர். இப்தபரது பவளியில் ததவியின்
ஆவிர்ப்பரவத்ரத ஸரந்நித்திய சக்தியரல் உணர்ந்து பகரண்ை அந்த
தயரகிகள் பவளிக் கணகளின் மீது படிந்திருக்கும் பனிரய அகற்ைி,
ததவிரய பவளியில் தரிசனம் பசய்து துதி பசய்கின்ைனர். அகக்
கண்ணரலும், புைக் கண்ணரலும் ததவிரயதய தரிசனம் பசய்த
அவர்களுரைய

கண்கரள

ஞரனச்சுரங்கங்கள்

என்று

கவி

வர்ணிப்பதில் ஆச்சரியமில்ரல.

तुभ्यं िमॊ दॆनव नवशालशक्त्यै िमानम भीमां बनलिीं कृ पालुम् ।
त्वमॆव वै तारयसीह जातीः ऊजदस्वलायै िम आकददॆव्यै ॥ 54
(ப-உ) दॆनव =ததவிதய, नवशालशक्त्यै = பபரும் சக்தியரகிய, तुभ्यं
िमः = உனக்கு நமஸ்கரரம், भीमां= பயங்கரமரனவரள,बनलिीं=பலம்
பபரருந்திய வரள, कृ पालुं = கிருரப பசய்பவரள,

िमानम

=நமஸ்கரிக்கிதைன், त्वम् एव वै =நீ தரதன, इह =

இங்தக,

जातीः

=குடிமக்கரள, तारयनस = கரப்பரற்றுகிைரய், ऊजदस्वलायै = மிகவும் சக்தி
வரய்ந்தவளரன, आकददॆव्यै =ஆதிததவிக்கு, िमः = நமஸ்கரரம்.

(பபர-உ) (தயரகிகளின் துதி) ததவிதய ! விசரல சக்தியரகிய
உனக்கு நமஸ்கரரம். பயங்கரமரனவரள, பலம் பபரருந்தியவரள,
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க்ருரப

பசய்பவரள

குடிமக்கரளக்

நமஸ்கரிக்கிதைன்.

கரபரற்றுகிைரய்.

நீ

மிகவும்

சக்தி

தரதன

இங்கு

வரய்ந்தவளரன

ஆதிததவிக்கு நமஸ்கரரம்.

(வி-உ) நரம் யரரிைம் சரணரகதி பசய்கிதைரதமர, அவருக்கு
சக்தியும், பலமும் இருப்பது எவ்வளவு அவசியதமர, அரதவிை
அவசியம் கிருரப பசய்யும் பரங்கு. ைனங்கரளக் கரப்பரற்றுவதில்
ததவிக்கு இரண யரருமில்ரல.
துர்கரஸப்தசதியில்,

மகிஷரஸுர

வதத்திற்குப்

பின்னர்,

ததவர்கள் ததவிரய ஸ்ததரத்திரம் பசய்தனர்.
“दुगॆ स्मृता हरनस भीसत अशॆषजन्तॊः
स्वस्तैः स्मृता मनतमतीव शुभां ददानस ।
दाररद्र्यदुःख भयहाररनण का त्वदन्या
सवोपकारकरणाय सदाद्रदनचिा ॥ " (4:17)
“தரண்ைமுடியரத கஷ்ைத்தில் நிரனக்கப்பட்ைல், நீ எல்லர
ைீவர்களுரைய
ஸ்மரிக்கப்பட்ைரல்,

பயத்ரதயும்
நலன்மிக்க

தபரக்குகிைரய்.
மதிரய

இன்பத்தில்

அளிக்கிைரய்.

ஏழ்ரம,

துக்கம், பயம் எல்லவற்ரையும் தபரக்குபவதள, எல்தலரருக்கும்
உபகரரம் பசய்ய எப்தபரதும் உருகும்பநஞ்சுரையவர் உன்ரனத்
தவிர யரர் உளர்".
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कस्तॆ बलं वणदनयतुं समर्थो दॆनव प्रचण्डॆ करपललवॆि ।
एकॆ ि नह भ्रामयसॆ रुणनत्स नवश्वं सताराकं अिन्तवीयॆ ॥

55

(ப-உ) प्रचण्डॆ दॆनव = மிகுந்த பலம் பபரருந்திய ததவிதய, कः =
யரர்,

तॆ बलं = உன் பலத்ரத, वणदनयतुं = வர்ணிப்பதற்கு, समर्थदः =

திைரமயுள்ளவர். अिन्तवीयॆ =எல்ரலயற்ை வீர்யம் பகரண்ைவதள !
एकॆ ि = ஒதர, करपललवॆि नह = தளிர் தபரன்ை கரத்தினரதலதய, सताराकं
= நக்ஷத்திரங்களும், சூரியனும் தசர்ந்த, नवश्वं = உலகத்ரத, भ्रामयसॆ
=சுழற்றுகிைரய், रुणनत्स = தரங்கவும் பசய்கிைரய் (நிரல நிறுத்தவும்
பசய்கிைரய்).
(பபர-உ) மிக்க பலம் பபரருந்திய ததவிபய! யரதர உன்
பலத்ரத வர்ணிப்பதற்குத் திைரமயுள்ளவர். எல்ரலயற்ை வீரியம்
பகரண்ைவதள! தளிர் தபரன்ற் ஒதர கரத்தினரதலதய சூரியன்,
மற்றும்

நக்ஷத்திரங்கரளக்

பகரண்ை

உலகம்

முழுவரதயும்

சுழற்றுகிைரய். தரங்கவும் பசய்கிைரய்.

(வி-உ) ததவீ பரகவதத்தில், மணித்வீபத்தில் ததவிரயத்
தரிசனம் பசய்த மகரவிஷ்ணு ஸ்ததரத்திரம் பசய்கிைரர்.
"िाहं भवॊ ि च नवररनच नववॆद मातः कॊऽन्यॊ नह वॆनि चररतं तव
दुर्वभाव्यम्।"(3:4:35)
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“உன்னுரைய,

யரரும்

அைியபவரண்ணர

சரித்திரத்ரத

நரதனர, சிவதனர, பிரம்மரதவர அைியமரட்தைரம். தவறு யரர்
அைியக் கூடும்.” பகவத் கீரதயிலும் பகவரன் பசரல்கிைரர்.
“ ईश्वर्ः सवदभूतािं हृद्दॆशॆ अजुदि नतष्ठनत ।
भ्रामयि् सवदभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥" (18:61)
“ஈச்வரன்

எல்லர

ைீவன்களின்

ஹ்ருதயப்

பிரததசத்திலும்

இருக்கிைரர். அர்ைுனர, அவர் எல்லர உயிர்கரளயும் எந்திரத்தில்
ஏற்ைப்பட்ைரற்தபரல, மரரயயினரல் சுழற்ைி இயக்குகிைரர்.”

आजौ यदा िृत्यानस चनण्ड घॊरॆ श्रॄगालघुष्टॆ दधती नत्रशूलम् ।
स्पशॆि कम्पन्त इवायुधस्य महानन्त तारानियुतानि िाकॆ ॥ 56
(ப-உ) घॊरॆ = பயங்கரமரன, चनण्ड = சண்டிரகதய,

यदा

=

எப்தபரது, श्रॄगालघुष्टॆ = நரிகள் ஊரளயிடும், आजौ = யுத்த பூமியில்,
नत्रशूलं

=

திரிசூலத்ரத,

நைனமரடுகிைரதயர,

दधती

आयुधस्य

=
=

தரித்துக்பகரண்டு,
ஆயுதத்தின்,

ஸ்பரிசத்தினரல், िाकॆ = ஆகரஶத்தில்,

महानन्त =

िृत्यनस

स्पशॆि

=
=

ஏரரளமரன,

तारानियुतानि = தகரடிக்கணக்கரன நக்ஷத்திரங்கள், कम्पन्त इव =
நடுங்குவனதபரலும்.
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(பபர-உ) பயங்கரமரன சண்டிரகதய ! நீ எப்தபரது நரிகள்
ஊரளயிடும்

யுத்தபூமியில்

நைனமரடுகிைரதயர,

திரிசூலத்ரத

அப்தபரது

ஆகரசத்தில் ஏரரளமரன
நடுங்குவனதபரலும்

உன்

தகரடிக்

தரித்துக்

ஆயுத

கணக்கரன

பகரண்டு

ஸ்பரிசத்தினரல்
நக்ஷத்திரங்கள்

(வி-உ) துர்கரஸப்தசதியில் ரக்தபீைவத கட்ைத்தில்:
“िारससही िृससहस्य नबभ्रती सदृशं वपुः।
प्राप्ता तत्र सटाक्षॆप नक्षप्त िक्षत्रसंहनतः॥" (८.२०)
’நரசிம்மத்திற்பகரப்பரன

உைல்

தரங்கிக்

பகரண்டூ,

பிைரியின்

சிலிர்ப்பரல் நக்ஷத்திரக் கூட்ைங்கரள உலுக்கிக்பகரண்டு அங்கு
நரரஸிம்ஹி வந்தரள்."

दयाद्रदनचिा रुकदतेि पुंसां हंनस प्रजापीडकमस्तकॆ षु ।
यॊ मृत्युरिा भुविस्य रौद्रः स ककङ्करस्ते वसनत नत्रशूलॆ ॥

57

(ப-உ) पुंसां = மனிதர்களுரைய, रुकदतॆि = அழுரகக்குரலரல்,
दयाद्रदनचिा = தரயயினரல் நரனந்த சித்தமுரைய நீ, प्रजापीडकमस्तकॆ षु
= ப்ரரைகரள துன்புறுத்துதவரரின் சிரங்களில், हंनस = தரக்குகிைரய்,
भुविस्य = உலரக, अिा = சரப்பிடும், यः = எந்த,

रौद्रः

=

பயங்கரமரன, मृत्युः = யமன், (உள்ளரதனர) सः=அவன், ककङ्करः =
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தவரலக்கரனரக, तॆ = உன்னுரைய, नत्रशूलॆ =

திரிசூலத்தில், वसनत =

வசிக்கிைரன்.

(பபர-உ) ததவீ பரகவதத்தில், யமதர்மரரைன் ஸரவித்திரியிைம்
ததவியின் மரகரத்மியம் பற்ைிப் தபசுரகயில் இவ்வரறு பசரல்கிைரர்.
“यदाज्ञया वषदतीन्द्रॊ मृत्युश्चरनत जन्तुषु ।
यदाज्ञया दहॆिनह्िः जलमॆवं सुशीतलम् ॥" (9:38:44)
“எந்த ததவியின் ஆக்ஞயரல் இந்திரன் மரழ பபரழிகிைரதனர, யமன்
உயிர்களில்

நைமரடுகிைரதனர;

எந்த

ததவியின்

ஆக்ரஞயரல்

அக்கினி எரிகிைததர, ைலமரனது குளிர்ச்சியரக இருக்கிைததர.”

शनक्तः परा कोरटषु मािवािां मन्युनश्रतािां भवनस प्रबुद्धा ।
आयादि् नवपिाि् अवतीयद पानस युगे युगे युध्यस आयदमातः ॥ 58
(ப-உ)

परा

எளியவர்களரன

शनक्तः

=

பரரசக்தியரன

நீ,

मन्युनश्रतािां

=

मािवािां = மனிதர்களுரைய कोरटषु = புத்திகளில்

प्रबुद्धा = விழிப்புரையவளரக भवनस = ஆகிைரய். अवतीयद = அவதரித்து,
नवपिाि् = விபத்திலிருப்பவர்களரன, आयादि् = நன்மக்கரள, पानस =
கரக்கிைரய்.

युगे युगे =

ஒவ்பவரரு யுகத்திலும், युध्यस =

யுத்தம்

பசய்கிைரய். आयदमातः = நன்மக்களின் தரதய.
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(பபர-உ) பரரசக்தியரன நீ எளிய மனிதர்களின் உச்ச புத்தியில்
விழிப்புரையவளரக
ஆகிைரய்.
அவதரித்து
விபத்திலிருக்கும்
நன்மக்கரளக் கரக்கிைரய். நன்மக்களின் தரதய! ஒவ்பவரரு
யுகத்திலும் யுத்தம் பசய்கிைரய்.

(வி-உ) பக்தர்களின் இதயத்தில் ததவி தரிசனம் தருகிைரள்.
துன்பப்பட்டு
அரழப்பவர்கரளக்
கரப்பரற்ை
அவதரரதம
எடுக்கிைரள் ததவி. துர்கரஸப்தசதியில் ததவிதய பசரல்கிைரள்:
"इत्र्थं यदा यदा बाधा दािवोत्र्था भनवष्यनत ।
तदा तदावतीयादहं कररष्याम्यररसंक्षयम् ॥" (11:55)
"எப்பபரழுபதல்லரம் இவ்வரறு அசுரர்களின் எழுச்சியரல் துன்பம்
ஏற்படுதமர, அப்பபரபதல்லரம் நரன் அவதரித்து சத்ருக்கரள நரசம்
பசய்தவன்."

सद्योऽनप पश्यानम नगरावुदीच्यां दॆदीप्यमािं धवलं वपुस्तॆ ।
त्वं भ्राजसॆ ज्यॊनतरुदॆनष सौम्यॆ प्रकाशयन्ती भुविानि कान्त्या ॥ 59
(ப-உ) सद्योऽनप =

இப்தபரதும்,

उदीच्यां = வைதிரசயில்,

नगरौ = மரலதமல், तॆ =உன், दॆदीप्यमािं = பவகுவரக ஒளிபபரருந்திய,
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धवलं= பவண்ரமயரன, वपुः = சரீரத்ரத, पश्यानम = கரண்கிதைன், सौम्यॆ
=

மனதிற்கினியவதள, ज्यॊनतः त्वं = தைரதிவடிவரன நீ, कान्त्या =

கரந்தியினரல், भुविानि = உலகங்கரளபயல்லரம்,
प्रकाशयन्ती=பிரகரசப்படுத்திக்பகரண்டு, उदॆनष = உதயமரகிைரய், भ्राजसॆ
= ஒளிர்கிைரய்.

(பபர-உ)

இப்தபரதும்

ஒளிபவள்ளமரன

வைதிரசயில்

பவண்

மரலதமல்

சரீரத்ரதக்

உன்

கரண்கிதைன்.

மனதிற்கினியவதள ! தைரதி வடிவமரன நீ உன் கரந்தியினரல்
உலகங்கரளபயல்லரம் பிரகரசப்படுத்திக் பகரண்டு உதயமரகிைரய்.
பவகுவரக ஒளிர்கிைரய்.

(வி-உ)

ததவீ

பரகவதத்தில்,

மணித்வீபத்தில்

சிந்தரமணி

க்ருகத்தில், பிரம்மர, விஷ்ணு, சிவன் மூவரும் ததவிரய தர்சனம்
பசய்கின்ைனர். ததவியின் கரட்சி இவ்வரைிருந்தது.
"सहस्यियिा रामा सहस्यकरसंयुता । सहस्यवदिा रम्या भानत दूरादसंशयम् ॥"
(3:3:48)
“ததவி

!

ஆயிரம் கண்களுைனும் ஆயிரம் ரககளுைனும்,

ஆயிரம் முகங்களுைனும் மனதிற்கினியவளரய், மிக அழகரனவளரய்,
ஸந்ததகத்திற்கிைமில்லரமல் தூரத்திலிருந்தத பிரகரசிக்கிைரள்."
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धॆिौ समारूढमिॊज्ञकान्ती रणॊन्मदायां चरसीयमायाद ।
शैला इवॊिुङ्गनशखाः समूलाः पतनन्त संघाः पररतॊऽसुराणाम् ॥ 60
(ப-உ)

रणॊन्मदायां

=

யுத்தத்தில்

மதங்பகரண்ை,

धॆिौ

=

பசுமரட்டின்மீது, समारूढ = ஏைிய, मिॊज्ञकान्ती = மனரதக்கவரும்
கரந்தியுரைய, इयं आयाद = இந்த தமன்ரமமிகு ததவி चरनस
ஸஞ்சரிக்கிைரய்,

पररतः

=

எல்லரபக்கங்களிலும்,

=
असुराणां

=

அசுரர்களுரைய, संघाः = கூட்ைங்கள், उिुंगनशखाः = உயர்ந்ததரங்கிய
சிகரங்கரளக் பகரண்ை, शैला इव = மரலகரளப் தபரல, समूलाः =
அடிதயரடு, पतनन्त = விழுகின்ைனர்.

(பபர-உ) யுத்தத்தில் மதங்பகரண்ை பசுமரட்டின் மீது ஏைியுள்ள,
மனரதக் கவரும் கரந்திபகரண்ை, இந்த தமன்ரம மிகு ததவியரகிய
நீ ஸஞ்சரிக்கிைரய். எல்லர பக்கங்களிலும் அசுரக் கூட்ைங்கள்
உய்ர்ந்ததரங்கிய சிகரங்கரளக் பகரண்ை மரலகரளப் தபரல,
அடிதயரடு கீதழ விழுகின்ைனர்.

(வி-உ) புரரணங்களில் ததவியின் வரகனம் சிங்கம். இங்கு
கவிஞர் ததவிரய பசுமரட்டின் மீது ஏைியுள்ளதரக வர்ணிக்கிைரர்.
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கரரணம்,

பரரதத்தில்

பசுமரடுகள் நிரைந்திருந்து,

ைனங்களின்

ஆதரரக்கியம், பசல்வச் பசழிப்பு எல்லரவற்ைிற்கும், முக்கியமரக
பூரைக்கும், தஹரமங்களுக்கும் ஆதரரமரக இருந்து வருகின்ைன.
நரட்டின் பசல்வச் பசழிப்ரப ஆங்கிதலயர்கள் சுரண்டிவரும்தபரது,
ததவி

பசு

மரட்டின்மீது

ஏைிவருவது

திரும்பவும்

பசல்வம்

பரரதீயர்கரளதய வந்தரையும் என்பரத சூசகமரகக் கரட்ைதவ.
ததவீபரகவதத்தில்,

மகிஷரஸுர

ரஸன்யவதத்ரத

வர்ணிக்கும்தபரது, இவ்வரறு பசரல்லப்படுகிைது.
"रणभूमौ तदा जाता रुनधरौघवहा िदी ।
पनततानि तदा तीरॆ नशरांनस प्रबभुस्तदा ॥
यर्था संतरणार्थादय यमकककरिायकै ः ।
तुंबीफलानि िीतानि िवनशक्षापरै मुददा ॥ " (5:13:32,33)
"யுத்த பூமியில் அப்தபரது ரத்த பவள்ளமரன நதி பபருகிற்று.
கரரயில் (அசுரப் பரையினர்)
நதியில்

அந்த

எப்படியிருந்தது
தவரலக்கு

சிரங்கள்
என்ைரல்,

சிரங்கள் விழுந்திருந்தன. ரத்த

இழுத்துக்

பகரண்டு

யமகிங்கரத்

நியமனமரனவர்களுக்கு

சுரரக்கரய்கரள(ரவதரணி)நதியில்

தபரகப்பட்ைது

தரலவர்கள்

புதிதரக

பயிற்சி

பகரடுப்பதற்கரக

இழுத்துக்

கரண்பிப்பரதப்

தபரல."

सा शुभ्रवणादनसतवृिश्रृङ्गा नहमस्य रानशश्चलतीव तूणम
द ्।
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दॆवनप्रया भारतभूनमरायाद धॆिुस्वरूपॆण नवहनन्त शत्रूि् ॥61
(ப-உ) शुभ्रवणाद = பவண்ணிைமரன, अनसतवृिश्रृङ्गा = கரிய
உருவம் பகரண்ை, सा = அந்த பசு, नहमस्य रानशः इव = பனிக்தகரளம்
தபரல, तूणं = தவகமரக, चलनत = பசல்கிைது, दॆवनप्रया = ததவர்களுக்கு
பிரியமரன, आयाद = பபருரம மிக்க, भरतभूनमः = பரரதததசம்,
धॆिुस्वरूपॆण = பசுவின் வடிவத்துைன், शत्रूि् =எதிரிகரள, नवहनन्त =
மரய்க்கிைது.

(பபர-உ)

பவண்ணிைமரன,

கரும்

உருண்ரைக்

பகரம்புகளுரைய, அந்தப் பசு பனிக்தகரளம் தபரல தவகமரகச்
பசல்கிைது. ததவர்களுக்குப் பிரியமரன பபருரம மிக்க பரரத ததசம்,
பசுவின் வடிவத்துைன் எதிரிகரள மரய்க்கிைது.

(வி-உ)

அம்பிரகயின்

பரரதததசதமயரகும்.

வரகனமரன

பூமிததவிரயப்

பசுவரனது,

பசுவரக

வர்ணிப்பது

புரரணங்களில் வழக்கமரக உள்ளது. அசுரர்களின் ஆதிக்கம் ஓங்கி
பூமிததவி

கஷ்ைப்படும்தபரது,

பசுமரட்டின்

பிரம்மரவிைமும்,

விஷ்ணுவிைமும்

பிரரர்த்தித்தரள்

என்று

பசன்று

வடிவம்

தரங்கி

முரையிட்டுப்

பசரல்லப்பட்டிருக்கிைது.

கிருஷ்ணரவதரரத்திற்கு முன்னரும் இதுதபரலதவ நைந்தது.
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ததவியின்
பபருமளவில்

வரகனமரன

சிங்கம்

யுத்தத்தில்

அசுரர்கரளப்

மரய்ப்பது

வழக்கமரயிருந்தது.

தூம்ரதலரசன

வதகட்ைத்தில், துர்கரஸப்தசதியில், இது வர்ணிக்கப்படுகிைது.
“क्षणॆि तद्बलं सवं क्षयं िीतं महात्मिा ।
तॆि कॆ सररणा दॆव्या वाहिॆिानतकॊनपिा ॥ ” (9:19)
"ஒரு கணத்தில் அந்த தசரனமுழுவதும், கடுங்தகரபங்பகரண்ை
ததவியின்

வரகனமும்

மகரத்மரவுமரன

அந்த

சிங்கத்தரல்

நரசமரக்கப்பட்ைது."

व्यूहास्त्वकस्मात् नजतदैवतािां भयॆि तॆ पाण्डु रकानन्तवक्त्राः ।
वाररप्रपाता इव पवदतॆभ्यॊ धावन्त्यधॊ वॆगपराः सशब्दाः ॥ 62
(ப-உ) तॆ = அந்த

नजतदैवतािां = ததவர்கரள ையித்திருந்த

அசுரர்களின், व्यूहाः = தசரனகதளர, भयॆि =

பயத்தினரல்,

पाण्डु रकानन्तवक्त्राः = (ரத்த தசரரக தபரன்று) பவளுத்துப்தபரன
முகமுள்ளவர்களரய், पवदतॆभ्यः = மரலயிலிருந்து, अकस्मात् =திடீபரன,
वॆगपराः = தவகம் மிகுந்து, सशब्दाः = பபரும் சப்தத்துைன் விழும்,
वाररप्रपाता इव = நீர்வீழ்ச்சிகள்

தபரல,

अधः

=

கீதழ,

धावनन्त=ஓடுகிைரர்கள்.
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(பபர-உ) ததவர்கரள ையித்திருந்த அந்த அசுரச்தசரனகதளர,
பயத்தினரல் ரத்தமிழந்து முகம் பவளுத்துப்தபரய், மரலகளிலிருந்து
திடீபரன தவகம் மிகுந்து தபரரவத்துைன் விழும் நீர்வீழ்ச்சிகள்தபரல்,
கீதழ ஓடுகிைர்கள்.

(வி-உ)

கவிஞரின்

கற்பரன

கரரபுரண்தைரடுவரதப்

பரர்க்கிதைரம். ததவியும், வரகனமரன பசுவும் அசுர தசரனகரளச்
சின்னரபின்னமரக்குகிைரர்கள்.

श्रृणॊनम तॆ पञ्चिदॆषु भीमे स्वरािुदाराि् जयिादमुग्रम् ।
निहन्यमािस्य रवं बलस्य भयङ्करे तारतरं श्रृणॊनम ॥ 63
(ப-உ)

भीमे

=

பயங்கரமரனவதள,

पञ्चिदॆषु

=

பஞ்சரப்

பிரததசத்தில், तॆ = உன்னுரைய, उदाराि् = கவர்ச்சியரன, स्वराि् =
ஸ்வரங்கரளயும், उग्रं = உக்கிரமரன, जयिादं = ையசப்தத்ரதயும்,
श्रृणॊनम = தகட்கிதைன், भयङ्करे = பயங்கரமரனவதள, निहन्यमािस्य =
கடுரமயரகத் தரக்குதவரனுரைய, बलस्य = பலவரனுரைய, तारतरं =
மிக உரத்த, रवं = கூக்குரரல, श्रृणॊनम =தகட்கிதைன்.
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(பபர-உ) பயங்கர சக்திவரய்ந்தவதள! பஞ்சரப் பிரததசத்தில்
உன் இனிரமயரன ஸ்வரங்கரளயும், உக்கிரமரன ையசப்தத்ரதயும்
தகட்கிதைன்.

பயங்கரமரனவதள

!

கடுரமயரகத்

தரக்கும்

பலவரனரகிய தசரனயின் மிக உரத்த கூக்குரரலக் தகட்கிதைன்.

कृ ष्णस्य सैषा यमुिा स्यवन्ती रक्तॆ ि िीलं नवससजद वणदम् ।
बङ्गेष्वसृक् कददममॆव पश्य कदगदनक्षणा भानत सुलॊनहतॆव ॥64
(ப-உ) कृ ष्णस्य = கிருஷ்ணனுரைய,
(பிரியமரன) யமுரன நதி, स्यवन्ती

सा

एषा

यमुिा

=

அந்த

= பபருகிக்பகரண்டு, रक्तॆ ि =

ரத்தத்தினரல் िीलं वणं = (இயற்ரகயரன) நீல நிைத்ரத, नवससजद =
விட்ைது. बङ्गेषु =

வங்கரளத்தில், असृक् =

ரத்தம்,

कददमं

एव

=

தசற்ரைதய,
पश्य = பரர், दनक्षणा कदक् = பதன்திரச, सुलॊनहत इव = ரத்தம்தபரல், भानत
= பிரகரசிக்கிைது.
(பபர-உ) கிருஷ்ணனுக்குப் பிரியமரன அந்த யமுனரநதி பபருகிக்
பகரண்டு தன் இயற்ரக நீலநிைத்ரத விட்டு ரத்த வண்ணமரக
மரைியது.

வங்கரளத்தில்

ரத்தம்

தசர்ந்த

தசற்ரைப்பரர்.

பதன்திரசதயர ரத்தம் தபரல பிரகரசிக்கிைது.
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(வி-உ) ததவியின் யுத்தத்தில் எல்லர திரசகளிலும் ரத்ததம
ரத்தம். வைக்தக யமுரன நதியிலிருந்து, கிழக்தக வங்கம் வரர,
பதன்திரச முழுதும் ரத்த வண்ணதம எங்கும் வியரபித்து நிற்கிைது.

स्पृष्टा नत्रशूलॆि नवहाय सीमाः सुलॊनहता भानन्त कदशः समन्तात् ।
अभ्रानण तॆ रक्तमयानि भीमॆ नवभानन्त युद्धि
ॆ सुदारुणॆि ॥

65

(ப-உ) नवहायनस = ஆகரசத்தில், नत्रशूलॆि = திருசூலத்தினரல், स्पृष्टा
= ஸ்பரிசிக்கப்பட்ை, इमाः कदशः = இந்த திரசகள், समन्तात्= எல்லர
பக்கங்களிலும், सुलॊनहताः = நல்ல சிவப்பு நிைத்துைன், भानन्त =
பிரகரசிக்கின்ைன, तॆ = உன், सुदारुणॆि = அதிபயங்கரமரன, युद्धि
ॆ =
யுத்தத்தினரல், अभ्रानण = தமகங்கள், रक्तमयानि = ரத்தமயமரக, नवभानन्त
= பிரகரசிக்கன்ைன, भीमॆ = பயங்கரமரனவதள.

(பபர-உ) ஆகரயத்தில் திரிசூலத்தினரல் ஸ்பரிசிக்கப்பட்ை இந்த
திரசகள்எல்லர

பக்கங்களிலும்

பிரகரசிக்கின்ைன.
தமகங்கள்

உன்

ரத்தமயமரகப்

அதி

நல்ல

சிவப்பு

நிைத்துைன்

பயங்கரமரன

யுத்தத்தினரல்

பிரகரசிக்கின்ைன.

பயங்கரமரன

ததவிதய !

Page 93 of 144

(வி-உ) 64-ம் ச்தலரகத்தில் பூமியின் எல்லர புைங்களிலும் ரத்தம்
பரவி

நின்ைரதப்

விண்பவளியின்

பரர்த்ததரம்.
எல்லர

இப்தபரது

திரசகளிலும்,

65-ம்

தமதல

ச்தலரகத்தில்
தமகங்களிலும்

ரத்ததம பதன்படுவரதப் பரர்க்கிதைரம்.

नसन्धॊस्तटॆषु उपलककद शॆषु दॆवीं अपश्यं युनध शॆनषतारीि् ।
निःशॆषयन्तीं अदयां सकॊपां नशवां नत्रशूलॆि नशवस्य शत्रूि् ॥ 66
(ப-உ) युनध =யுத்தத்தில், शॆनषत अरीि् =எஞ்சியிருந்த எதிரிகரள,
नशवस्य

=

சிவனுரைய,

शत्रूि्

=

சத்துருக்கரள,

नत्रशूलॆि

=

திரிசூலத்தினரல், निःशॆषयन्तीं = பரக்கியில்லரமல் வரதக்கும், अदयां =
தரயயில்லரத, सकॊपां = தகரபமுள்ள, दॆवीं = ததவிரய,

नशवां

மங்களரம்பிரகரய, नसन्धॊः = சரகரத்தின், उपलककद शॆषु

=

=

கரடுமுரைரன பரரைகள் நிரைந்த, तटॆषु = கரரகளில், अपश्यम् =
பரர்த்ததன்.
(பபர-உ)

யுத்தத்தில்

திரிசூலத்தினரல்
இல்லரத,

எஞ்சியிருந்த

பரக்கியிலலரமல்

தகரபமுள்ள

சமுத்திரத்தின் கரடு

முரைரன

சிவ

வரதக்கும்,

ததவிரய,

சத்துருக்கரளத்
தரய

சிைிதும்

மங்களவடிவினரள,

பரரைகள் நிரைந்த கரரகளில்

பரர்த்ததன்.
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खुरैः सुनिनष्पष्टनमदं सुरभ्या घॊरं ककमॆवानप सुकृष्णवणदम् ।
मांसस्य नपण्डं ह्यविौ निरीक्षॆ शॆषॊऽयमस्त्यॆव तवानहतािाम् ॥ 67
(ப-உ)

सुरभ्याः

=

சுரபி

என்ை

கரமததனுவின்,

खुरैः

=

குளம்புகளினரல், सुनिनष्पष्टं = பபரடிப்பபரடியரக்கப்பட்ை, घॊरं =
பயங்கரமரன, सुकृष्णवणं = நல்ல கறுப்பு நிைமரகவுள்ள, इदं अनप =
இதுவும், कक

एव

=

என்னதரதனர.

मांसस्य

नपण्डं

नह

=

மரம்சபிண்ைத்ரததயர, अविौ = பூமியில், निरीक्षॆ = கண்தைன், अयं =
இது, तव = உன், अनहतािां = சத்துருக்களின், शॆषः एव = பரக்கியரகதவ,
अनस्त = உள்ளது.
(பபர-உ) சுரபி என்கிை (உன் வரகனமரகிய) கரமததனுவின்
குளம்புகளினரல் நன்கு பபரடியரக்கப்பட்ை பயங்கரமரன நல்ல
கருப்பு

நிைமுரைய

இந்த

பபரருள்

என்னதரதனர.

மரமிச

பிண்ைத்ரதயும் பூமியில் கண்தைன். இது உன் சத்துருக்களின்
மீதமரகதவ உள்ளது.

(வி-உ) சுரபி என்கிை கரமததனு சத்துருக்களின் எலும்புகரள
பபரடிப் பபரடியரக்கி பூமியில் சிதைி, அவர்களின் மரமிசத்ரத
பிண்ைங்களரகதவ பரப்பி உள்ளது.
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துர்கர ஸப்தசதியில், தூம்ரதலரசனவத கட்ைத்தில்,
"कांनश्चत् करप्रहारॆ ण दैत्यािास्यॆि चापराि् ।
आक्रम्य चाधरॆ णान्याि् स जघाि महासुराि् ॥" (9:16)
“சில

அசுரர்கரள

முன்னங்கரலரல்

அரைந்தும்,

சிலரர

வரயரல் கவ்வியும், பிைரர பின் கரல்களரல் மிதித்தும் வலிமிக்க
அசுரர்கரளக் பகரன்று தீர்த்தது (சிங்கம்). ”

भग्नानि तनस्मि् निचयॆ नवरूपॆ प्रनिःसरन्तीव नशरांनस कानि ।
पादाः कराश्चानप नह तत्र तत्र क्रूरानस रुद्रानण करालकृ त्या ॥ 68
(ப-உ) तनस्मि् = அந்த, नवरूपॆ =
கூட்ைத்தில்,

விகரரமரன,

निचयॆ

=

कानि = சில, भग्नानि = தகர்ந்த, नशरांनस = சிரங்கள்,

प्रनिःसरन्ती इव = பவளியில் வருபரவ தபரல, अनप च = தமலும், पादाः =
பரதங்களும், कराः नह = கரங்களுங்கூை, तत्र तत्र= ஆங்கரங்கு,
(கரணப்படுகின்ைன). रुद्रानण = ருத்திரரணிதய, करालकृ त्या = பயங்கர
கரரியங்கரளச் பசய்யும், (நீ) क्रूरा अनस = பகரடுரமயரனவளரக
இருக்கிைரய்.

Page 96 of 144

(பபர-உ) அந்த விகரரமரன கூட்ைத்தில் சில உரைந்த சிரங்கள்
பவளியில் பதன்படுகின்ைன. தமலும் பரதங்களும்
ஆங்கரங்கு
கரணப்படுகின்ைன.
ருத்திரரணிதய!
கரரியங்கரளச் பசய்யும் நீ பகரடுரமயரனவள்.

கரங்களும்
பயங்கர

(வி-உ) யுத்தபூமி முழுவதும் அசுரர்களின் தகர்த்பதைியப்பட்ை
உைல் பரகங்கள் - சிரங்கள், பரதங்கள், கரங்கள் என்று பகரட்டிக்
கிைக்கின்ைன.

क्रूरानस रुद्रानण अर्थवा जघन्ये क्रूरे प्रजापीडिरूढगवे ।
दयेव भूतेयमलं यदायं स्वगदप्रदं मृत्युमवाप युद्धे ॥

69

(ப-உ) रुद्रानण = ருத்திரரணிதய! क्रूरा अनस = நீ பகரடூரமரனவள்.
अर्थवा = அல்லது जघन्ये = நீசமரன क्रूरे = பகரடூரமரன प्रजापीडिरूढगवे
= பிரரைகரளத் துன்புறுத்துவதில் கர்வங் பகரண்ை इयं अलं = இந்த
விஷத்ரததநரக்கி दया इव भूता = தரய ததரன்ைியதத. युद्धे =
யுத்தத்தில் आयं = பபருரமமிக்க स्वगदप्रदं = பசரர்கத்ரதப் பயக்கும்
मृत्युं = மரணத்ரத अवाप = அரைந்தரன்.

(பபர-உ)

ருத்திரரணிதய!

நீசமரன, பகரடூரமரன,
பகரண்ை
அவன்

நீ பகரடூரமரனவள். அல்லது

பிரரைகரளத் துன்புறுத்துவதில் கர்வங்

இந்த விஷத்தினிைம் தரய ததரன்ைியதத. எதனரல்
யுத்தத்தில்

பபருரமமிக்க,

பசரர்கத்ரதப்

பயக்கும்

மரணத்ரத அரைந்தரன்.
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(வி-உ) துர்கர ஸப்தசதியில், மகஷரஸுர வதத்திற்குப் பின்னர்,
ததவர்கள் ததவிரய ஸ்ததரத்திரம் பசய்கின்ைனர். அங்கு இதத
கருத்து
கூைப்படுகிைது.
“दृष््वैव कक ि भवती प्रकरॊनत भस्म
सवादसुरािररषु यत् प्रनहणॊनष शस्त्रम् ।
लॊकाि् प्रयान्तु ररपवॊऽनप नह शस्त्रपूता
इत्र्थं मनतभदवनत तॆष्वनप तॆऽनतसाध्वी ॥ ”
"அசுரர்கரளபயல்லரம்

பரர்த்த

(4:19)
மரத்திரத்திதலதய

நீ

பஸ்மமரக்கிவிை முடியரதர? எனினும், எதிரிகள்தமல் ஆயுதங்கரளப்
பிரதயரகிப்பதரல்,

இவர்கள்,

சத்துருக்களரயினும்

(எனது)

ஆயுதங்களரல் புனிதமரகி நல்ல உலகங்கரள அரையட்டும்
என்பதத அவர்களிைமும் மிகுந்த கருரண வரய்ந்த உனது
எண்ணமரயிருக்க தவண்டும்."

एकॊ गतासॊरनप रुद्रशत्रोः धिे करः पावकगभदमस्त्रम् ।
प्लुष्टश्च चीणदश्च तर्थानप दगधाि् असूि् भवान्यां नक्षपतीव दैत्यः॥70
(ப-உ) गतासॊः अनप = பிரணன் தபரன நிரலயிலும், रुद्रशत्रोः =
சிவசத்துருவின், एकः कर: = ஒருகரம், पावकगभं = அக்னிரய வீசும்,
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अस्त्रं= அஸ்திரத்ரத, धिॆ = தரங்கிக்பகரண்டிருக்கிைது, प्लुष्टश्च =
எரிந்திருந்தும், चीणदश्च = அங்கங்கள் சின்னரபின்னமரகியிருந்தும்,दैत्यः
= அசுரன், तर्थानप =

அப்தபரதுகூை, भवान्यां = பவரனி மீது, दगधाि् =

எரிந்த, असूि् = பிரரணரன, नक्षपनत इव = தூக்கி எைிகிைரன் தபரலும்.
(பபர-உ) பிரரணன் தபரகும் நிரலயிலும், சிவசத்துருவின் ஒரு
கரம் அக்கினிரய வீசும் அஸ்திரத்ரதத் தரங்கியிருக்கிைது. அந்த
அசுரன்

உைல்

சின்னரபின்னமரகியிருந்தும்
தூக்கிபயைிகிைரன் தபரலும்.

எரிந்திருந்தும்,
பவரனிமீது

எரிந்த

அங்கங்கள்
பிரரணரனத்

(வி-உ) உைல் சிதறுண்ை நிரலயிலும், ததவிமீது தன் ரகயிலுள்ள
அக்கினிகக்கும் அஸ்திரத்ரத தூக்கி எைிகிைரன் ஒரு அசுரன். அது
எரியும் பிரரணரனதய தூக்கி எைிகிைரற்தபரலிருந்தது.
துர்கரஸப்தசதியில், மஹிஷரஸுர ரஸன்யவத கட்ைத்தில்,
“कबन्धानश्छिनशरसः खड्गशक्त्यृनष्टपाणयः ।
नतष्ठ नतष्ठॆनत भाषन्तॊ दॆवीमन्यॆ महासुराः ॥

(2;64)

“சில மகரசுரர்கள் கத்தியும், ஈட்டியும் ரகயிதலந்திக் பகரண்டு
ததவிரய தநரக்கி, “நில், நில்” என்று கூவினர்.”
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स्यॊतांनस पश्यानम महायुधास्यात् उद्गीयदमाणानि हुताशिस्य ।
धृष्टॊऽप्यसौ िालभतॆ तु चण्डीं नतष्ठि् प्रभामण्डलमूर्तमग्रॆ ॥ 71
(ப-உ) महायुधास्यात् = (அந்த அசுரன்விட்ை)

பபரிய

ஆயுதத்தின் வரயிலிருந்து, उद्गीयदमाणानि = பவளிவந்த, हुताशिस्य =
அக்கினியின், स्यॊतांनस= தரரரகரள, पश्यानम = பரர்க்கிதைன். धृष्टः =
ரதரியமரக, असौ = இவன், अग्रॆ = எதிரில், नतष्ठि्
உட்கரர்ந்திருந்துங்கூை,

अनप

=

प्रभामण्डलमूर्तत = தைரதி மண்ைல வடிவரக

உள்ள, चण्डीं = சண்டீததவிரய, ि आलभते = பதரை முடியவில்ரல.

(பபர-உ)
ஆயுதத்தின்

(அவ்வசுரன்)

விட்ை

வரயிலிருந்து

பபரிய

(அக்கினிகக்கும்)

பவளிப்தபரந்த

அக்கினிக்

பகரழுந்துகரளப் பரர்க்கிதைன். ரதரியமிக்க இவ்வசுரன் எதிரில்
உட்கரர்ந்திருந்துங்கூை, தைரதி மண்ைல வடிவரக உள்ள சண்டி
ததவிரய ஸ்பரிசிக்க முடியவில்ரல.
(வி-உ) முந்ரதய ச்தலரகத்தில் அக்கினி அஸ்திரத்ரத அசுரன்
விடும்தபரது,

பிரரணரனதய

விட்ைரன்தபரல்

பதரன்ைிற்று,

என்ைரர் கவிஞர். அந்த அக்கினி அஸ்திரம், தைரதி மண்ைலத்தரல்
சூழப்பட்டு தைரதி ஸ்வரூபமரக உள்ள ததவியின் அருகில் தபரக
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சக்தியில்லரமல் பயனற்றுப் தபரய்விட்ைது. அதரவது, அசுரனின்
பிரரணன் கூை ததவிரய ஸ்பரிசிக்க முடியவில்ரல.
“ततॊऽसावाजघािार्थ गदया तत्र चनण्डकाम् ।
ि चास्या वॆदिां चक्रॆ गदापातॊऽनलपकामनप ॥ ” (8:57-58)
“அப்தபரது

அங்தக

அவன்

(ரக்தபீைன்)

சண்டிரகரயக்

கரதயரல் அடித்தரன். அந்த கரதயின் தரக்குதல் அவளுக்கு ஒரு
சிைிதும் தவதரனயளிக்கவில்ரல. “

प्रनक्षप्तखड्गस्तु नवषाणमध्यॆ नवष्टम्भयनत अनन्तमचॆनष्टतं तत् ।
समाप्तमॆतत् तव तकद यानम महाव्रतं दॆनव नवशालवीयॆ ॥

72

(ப-உ) नवषाणमध्यॆ = (அசுரனின்) பகரம்புகளுக்கு மத்தியில்,
प्रनक्षप्तखड्गः तु तत्= வரரள பசரருகிய அந்த கரரியம், अनन्तमचॆनष्टतं =
(அசுரனின்) இறுதி முயற்சசிரய, नवष्टम्भयनत =(பலனற்று) நிறுத்தி
விடுகிைது, तव एतत् = உன் இந்த, महाव्रतं= பபரிய விரதம், समाप्तं =
முடிந்துவிட்ைது, तकद यानम= என்றுஆதலரசிக்கிதைன். दॆनव नवशालवीयॆ
=மகத்தரன வீரியமுரைய ததவிதய.

(பபர-உ) அசுரனின் இரு பகரம்புகளுக்கு மத்தியில் வரரளச்
பசரருகிய அந்த கரரியத்தில் அசுரனின் இறுதி முயற்சி பயனற்று
ஸ்தம்பித்து

விடுகிைது.

உன் இந்த

மரபபரும்

விரதம்

முடிவு
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பபற்றுவிட்ைது என்தை நிரனக்கிதைன். மரபபரும் வீரியமுரைய
ததவிதய.

(வி-உ)
அதததபரல்

மகிஷரஸுர வதத்ரத
ஆங்கிதலய

பயனற்றுப்தபரய்,

ததவி

மனதில்

அசுரனின்
அவரன

பகரண்ை

கரைசி

நன்ைரக

கவிஞர்,

முயற்சியும்

மரய்த்துவிட்ைரள்,

ததவியின் மகரவிரதம் நன்கு நைந்ததைியது என்று குதூகலிக்கிைரர்.

तुभ्यं िमॊ दॆनव नवशालशक्त्यै भीमव्रतॆ ताररनण कष्टसाध्यॆ ।
त्वं भारती राजनस भारतािां त्वमीश्वरी भानस चराचरस्य ॥ 73
(ப-உ) दॆनव = ததவிதய,

भीमव्रतॆ = பயங்கர

விரதம்

பூண்ைவதள, ताररनण = (இன்னல்கரள) தரண்டுவிப்பவதள, कष्टसाध्यॆ
= அரைதற்கரியவதள, नवशालशक्त्यै = மரபபரும் சக்தி பரைத்த, तुभ्यं
िमः = உனக்கு நமஸ்கரரம், भारतािां = இந்திய ததசத்தவர்களின்,
भारती = கரக்கும் பதய்வமரக, त्वं = நீ,
चराचरस्य

=அரசயும்

பபரருள்,

राजनस

அரசயரப்

=பிரகரசிக்கிைரய்,
பபரருள்

பகரண்ை

உலகத்தின், ईश्वरी = ஈச்வரியரக, भानस = பிரகரசிக்கிைரய்.
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(பபர-உ)

ததவிதய,

இன்னல்கரளக்
மரபபரும்

கைக்க

உனக்கு

கரக்கும்

அரசயரப்

விரதம்

ரவப்பவதள,

சக்தியரகிய

ததசத்தவர்களின்
அரசயும்,

பயங்கர

அரைதற்கரியவதள,
நமஸ்கரரம்.

பதய்வமரக

பபரருட்கள்

பூண்ைவதள,

நீ

இந்திய

பிரகரசிக்கிைரய்.

நிரைந்த

நீ

இவ்வுலகத்தின்

ஈச்வரியரகப் பிரகரசிக்கிைரய்.

(வி-உ)

எல்லர

அசுரர்களும்

மரய்ந்தரர்கள்

என்று

அைிந்த

கவிஞர், இப்தபரது ததவிரய ஸ்ததரத்திரம் பசய்கிைரர். துர்கர
ஸப்தசதியிலும்,
சும்பநிசும்பவதம்

ததவீ

பரகவதத்திலும்

இரவ

முடிந்தபின்,

மஹிஷரஸுர
ததவர்கள்

வதம்,
மிக்க

குதூகலத்துைன் ததவிரய பலவரறு துதிக்கின்ைனர்.

त्वमीश्वरी त्वं जििी प्रजािां कॊऽन्यः प्रभुदादिनमदं तवाढयॆ ।
स्वानमत्वमैश्वयं अनिन्द्यतॆजः ददानस या सानप निहंनस रुष्टा ॥ 74
(ப-உ) त्वं ईश्वरी =

நீ ஈச்வரி, त्वं प्रजािां जििी =நீ ப்ரரைகளின்

தரய், आढ्ये= மிகுந்த பசல்வம் பரைத்தவதள, कः अन्यः प्रभुः =தவறு
யரர் பிரபு, स्वानमत्वं = தரலவன் பதவி, ऐश्वर्ं = ஐசுவரியம், अनिन्द्यतॆजः
= உயர்ந்ததரன ததைஸ், इदं = இரவபயல்லரம், तव दािं = உன்
தரனமரக, भवनत = உள்ளது. या ददानस = (இரவபயல்லரம்), நீ
Page 103 of 144

பகரடுக்கும்தபரதத, सा = நீ, रुष्टा = தகரபம் வந்தரல், निहंनस अनप =
மரய்க்கவும் பசய்கிைரய்.

(பபர-உ) நீ ஈச்வரி, நீ ப்ரரைகளின் தரயரர். மிகுந்த பசல்வம்
பரைத்தவதள ! தவறு யரர் ஆட்சி நைத்துவர்? தரலவன் பதவி,
ஐச்வரியம், உயர்ந்ததரன ததைஸ் இரவகபளல்லரம் நீ அளிக்கும்
தரனம்.

இரவபயல்லரம் நீ

தரனம்

பசய்யும்தபரதத,

தகரபம்

வரும்தபரது மரய்க்கவும் பசய்கிைரய்.

(வி-உ)
துஷ்ைர்கரள
பகவதியின்

துஷ்ைநிக்ரஹம்,
அைக்குதல்,
நிரந்தரமரன

சிஷ்ைபரிபரலனம்–

சரதுக்கரள

அதரவது

கப்பரற்றுதல்

அருட்பசயல்.

என்பது

துர்கரஸப்தசதியில்,

சும்பநிசும்பவதத்திற்ககுப் பின்னர், ததவர்களுரைய ஸ்துதி:
"रॊगािशॆषाि् अपहंनस तुष्टा रुष्टा तु कामाि् सकलािभीष्टाि् ।
त्वामानश्रतािां ि नवपिराणां त्वामानश्रता ह्याश्रयतां प्रयानन्त ॥"
“நீ சந்ததரஷமரைந்தரல் எல்லர வியரதிகரளயும் அைதவ
தபரக்குகிைரய்.

தகரபம்

வந்தரதலர,

தவண்ைப்படும்

கரமங்கரளபயல்லரம் (அைதவ அழிக்கிைரய்). உன்ரன அண்டிய
மனிதர்க்கு விபத்து கிரையரது. உன்ரன சரணரகதி பசய்தவர்
அண்டுதற்கு உரியவரகின்ைனர்.”
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िमॊ िमॊ वाहिमॆतदाये नहमाभकान्तं मधुरायतानक्ष ।
तललाङ्गुलाग्रॆण सुकृष्णभासा ध्वजं करॊतीव तवॊनच्ितॆि ॥ 75
(ப-உ) मधुरायतानक्ष = அழகிய நீண்ை கண்களுையவதள, आये =
பபருரம மிக்கவதள, िमः िमः = நமஸ்கரரம், நமஸ்கரரம்,
இந்த, नहमाभकान्तं = பவண்பனியின்

கரந்தி

பகரண்ை,

(பசுவரகிய) வரகனம், उनच्ितॆि = உயர்த்தப்பட்ை,

एतत् =
वाहिं

सुकृष्णभासा

=
=

கருரம நிைப்பிரகரசத்துைன் கூடிய, तत् लाङ्गुल अग्रॆण = அந்த வரலின்
நுனியினரல், तव = உன், ध्वजं = பகரடிரய, करॊनत इव = உண்டு
பண்ணுகிைதுதபரலும்.

(பபர-உ)

அழகிய

பபருரமமிக்கவதள

!

நீண்ை

மீண்டும்

கண்களுரையவதள,

மீண்டும்

நமஸ்கரரம்.

இந்த

பவண்பனியின் கரந்தி வீசும் பசுவரகனம், தன் உயர்த்தப்பட்ட்,
கரும்

பிரகரசத்துைன்

கூடிய

அந்த

வரல் நுனியினரல்,

உன்

பகரடிரய உண்டுபண்ணுகிைதுதபரலும்.
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(வி-உ) ததவியின் வரகனமரகிய பசுவிற்ககுத் தன் நன்ைிரயக்
கவிஞர் பதரிவிக்கிைரர். உயர்த்தப்பட்ை வரல் நுனிதய பகரடியரகி,
ததவிக்கு

தன்

மரியரரதகரள

வரகனமரகிய

கரமததனு

பதரிவிக்கிைது.
துர்கர
ரஹஸ்யத்தில்,

ஸப்தசதியில்

உத்தர

பரகமரன

பூரைமுரைகரளச்

ரவகிருதிக

பசரல்லிக்பகரண்டு

தபரகும்தபரது, ரிஷி கூறுகிைரர்.
’वाहिं पूजयॆत् दॆव्या धृतं यॆि चराचरम् ।
कु यादच् स्तविं धीमाि् तस्या एकाग्रमािसः ॥’ (31)
“சரரசர பிரபஞ்சத்ரதத் தரங்குவதரய் (பரவித்து) ததவியின்
வரகனத்ரதப் பூைிக்கதவண்டும். புத்திமரனரகிய பக்தன் அதன் பின்
ஏகரக்கிரமனதுைன் அந்த ததவியின் ஸ்ததரத்திரத்ரதச் பசய்ய
தவண்டும்."

िमॊ िमॊ दॆनव तवालकाली रणश्रमॆण प्रसभं नवमुक्ता ।
उड्डीयमािा िभसीव मेघॊ वॆनणच्युता भानत सुदीधदवक्रा ॥76
(ப-உ) दॆनव = ததவிதய, िमः िमः =

நமஸ்கரரம்,

நமஸ்கரரம்,

रणश्रमॆण = யுத்தத்தின் ச்ரமத்தினரல், प्रसभं = தவகமரக, பலத்துைன்,
नवमुक्ता = அவிழ்த்துவிைப்பட்ை, वॆनणच्युता = பின்னல்

அவிழ்ந்த,

सुदीधदवक्रा =நன்கு நீண்டு அரலதபரலிருக்கும், उड्डीयमािा = தமதல
பைக்கும், तव = உன், अलकानलः =தகசவரிரச, िभनस = ஆகரசத்தில்,
मेघःइव=தமகம் தபரல், भानत =பிரகரசிக்கிைது.
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(பபர-உ) ததவிதய ! மீண்டும் மீண்டும் நமஸ்கரரம். யுத்தத்தின்
சிரமத்திி்னரல், பலமரக அவிழ்த்துவிைப்பட்ை, பின்னல் அவிழ்ந்த,
நன்கு

நீண்டு

(அரலதபரல்)

வளர்ந்திருக்கும்,

தமதல

பைந்து

பகரண்டிருக்கும் உன் தகசவரிரச ஆகரசத்தில் (கரு) தமகம்தபரல்
பிரகரசிக்கிைது.

(வி-உ) தகசபரரத்ரதக் கருதமகங்களுைன் ஒப்பிடுதல் எல்லர
இலக்கியங்களிலும் உள்ளது.

ததவீ

பரகவதத்திலும்

ததவியின்

விச்வரூப தரிசனத்ரத வர்ணிக்கும்தபரது, “बलाहकास्तु कॆ शाः स्युः संध्यॆ तॆ
वाससी

नवभॊः

॥”

(7:33:2)

“தமகங்கள்

உன்

தகசங்களரக

இருக்கின்ைன. எங்கும் நிரைந்துள்ள உன் வஸ்திரங்களரக ஸந்தியர
கரலங்கள் உள்ளன.” என்று வருகிைது.

श्वॆताििॆ नवद्युकदवानस भूमौ रुषा प्रदीप्तॆ नह नवलॊचिॆ तॆ ।
क्रीडन्त्यपाङ्गॆषु करालहासाः शतह्लदेव स्तिनयत्नुमध्ये ॥

77
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(ப-உ) श्वॆताििॆ = பவள்ரளமுகத்தரதள, भूमौ = பூமியில், नवद्युत् इव
अनस = மின்னல்தபரல் இருக்கிைரய். तॆ = உன், नवलॊचिॆ

नह

=

கண்கதளர, रुषा = தகரபத்தரல், प्रदीप्तॆ = எரிகின்ைன. स्तिनयत्नुमध्यॆ =
தமகங்களுக்கு மத்தியில், शतह्लदा इव = மின்னல் தபரல், अपांगॆषु =
கண் ஓரங்களில், करालहासाः = பயங்கர முறுவல்கள், क्रीडनन्त =
விரளயரடுகின்ைன.

(பபர-உ) பவண்முகத் ததவிதய ! நீ பூமியில் மின்னல் தபரல்
இருக்கிைரய்.

உன்

கண்கதளர

தகரபத்தரல்

பைரலிக்கின்ைன.

தமகமத்தியில் மின்னல்தபரல், கண் ஓரங்களில், பயங்கர முறுவல்கள்
விரளயரடுகினைன.

(வி-உ) மின்னல் ஆகரசத்தில் தமகமத்தியில்தரன் பதன்படும்.
ஆனரல் பூமியில் மின்னல் பகரடிதபரல் ததவி பிரகரசிக்கிைரள்.
அசுரர்களிைம் உள்ள தகரபமரனது, ததவியின் கரைக்கண்களில்
மின்னல்தபரன்ை பைரலிப்புைன் பயங்கர புன்சிரிப்பரகக் கரட்சி
அளிக்கிைது.

द्रष्टु ं ररपूंस्ताि् पनतताि् गतासूि् ग्रीवॆयमीषि् िनमता च शुक्ला ।
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सजािुवयं चरणं भवान्र्ाः स्तम्भॊ नहमस्यॆव नवभानत शुभ्रम् ॥78
(ப-உ) ताि् = அந்த, पनतताि् = கீதழவிழுந்துள்ள,

गतासूि् च =

உயிரற்ை, ररपूि् = எதிரிகரள, द्रष्टु ं = பரர்ப்பதற்கு, इयं = இந்த, शुक्ला =
பவண்ரமயரன,

ग्रीवा = கழுத்தரனது, ईषत् = சிைிது, िनमता =

குனிந்தது. भवान्याः = பவரனிததவியின், सजािुवयं = முழங்கரல்வரர
உள்ள, शुभ्रं चरणं = பவண்ரமயரன பரதமரனது, नहमस्य स्तम्भः इव =
பனியரல் பசய்த தூண்தபரல், नवभानत = பிரகரசிக்கிைது.

(பபர-உ)

இந்த

பரர்ப்பதற்கரக,
குனிந்தது.

கீதழவிழுந்துள்ள

ததவியின்

பவரனி

பவண்ரமயரன

இந்த

ததவியின்

கரலரனது,

உயிரற்ை

பவண்

கழுத்தரனது

முழங்கரல்

பனியினரல்

எதிரிகரளப்

வரர

பசய்த

சிைிது
உள்ள

தூண்தபரல்

பிரகரசிக்கிைது.

(வி-உ) முதலில் வரகனத்ரத துதிபசய்த கவிஞர், ததவியின்
பஸௌந்தரியத்ரத வர்ணிக்கத் பதரைங்கி, தகசம், முகம், கண்கள்,
புன்முறுவல்

என்று

பதரைர்ந்து,

இப்தபரது

கழுத்ரதயும்,

கரல்கரளயும் பரர்த்து பிரமிக்கிைரர்.
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शुक्लं प्रवातैः अनिलॊपमं तॆ संक्षॊनभतं भासुरतॊयदाभम् ।
वातीव वासॊ रुनचरानण मध्यॆ राजनन्त तॆऽङ्गानि शनशप्रभॆव ॥79
(ப-உ)प्रवातैः = கடும் கரற்ைரல், संक्षॊनभतं அரலக்கழிக்கப்படும்,
शुक्लं= பவண்ணிைமரன, अनिलॊपमं = கரற்றுதபரல் பமல்லியதரயும்,
भासुरतॊयद आभं = பிரகரசிக்கும்

தமகவர்ணணத்துைனும், तॆ वासः =

உன் வஸ்திரம், वानत इव = பைந்ததரடுவதுதபரலும், मध्यॆ = (வஸ்திர)
மத்தியில், तॆ = உன், रुनचरानण = அழகரன, अङ्गानि = அங்கங்கள்,
शनशप्रभा इव = சந்திரபிரகரசம் தபரல், राजनन्त = பிரகரசிக்கின்ைன.

(பபர-உ) கடும் கரற்ைரல் அரலக்கழிக்கப்படும், பவண்ணிை,
கரற்றுதபரல் பமல்லியதரன, பிரகரசிக்கும் தமக வண்ண, உன்
வஸ்திரம் பைந்ததரடுவதுதபரல் (ததரன்றுகிைது). வஸ்திர மத்தியில்
உன் அழகரன அங்கங்கள் சந்திர பிரகரசம் தபரல் (குளிர்ச்சியரக)
பிரகரசிக்கின்ைன.

उदीणदफेिः पयसस्तरङ्गः क्षीरानब्धमध्यॆ स्ति एक एषः ।
त्वं दुर्िरीक्ष्यानस यदङ्गकान्तॆः नत्वषानक्ष मातः प्रनतहन्यतॆ मॆ ॥80
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(ப-உ) एषः एकः स्तिः =

இந்த ஒரு மரர்பகம், क्षीरानब्धमध्यॆ =

பரல்கைல் நடுவில், पयसः = பரலுரைய, उदीणदफेिः = தமல்வரும்
நுரரயுைன் கூடிய, तरङ्गः = அரலதய. मातः = தரதய, यत् त्वं =
எதனரல் நீ, अङ्गकान्तॆः =அங்கங்களின் தசரரபரய, दुर्िरीक्ष्या =
பரர்க்கமுடியதவளரக, अनस = இருக்கிைரய். मॆ अनक्ष = என் கண்கள்,
नत्वषा = பிரகரசத்தினரல், प्रनतहन्यतॆ = திருப்பித் தரக்கப் பட்டுள்ளன.

(பபர-உ) உன் இந்த மரர்பகம் பரற்கைல் நடுவில் தமதல பரல்
நுரரயுைன் கூடிய அரலதய. தரதய ! உன் அங்கங்களின் தசரரப
பரர்க்கபவரண்ணரததரய் இருக்கிைது.

கரரணம்,

என்

கண்கள்,

பிரகரசத்தினரல் திரும்பத் தரக்கப்பட்டுள்ளன.
(வி-உ) அம்பிரக தைரதிஸ்வரூபம். தைரதியின் பிரகரசம் மனிதக்
கண்கரளக் குருைரக்குவது தபரல் இருக்கிைது. ததவீபரகவதத்தில்
ததவியின் விச்வரூபதரிசனத்தின்தபரது,
“कॊरटसूयदप्रतीकाशं नवद्युत्कोरटसमप्रभम् । भयंकरं महाघोरं हृदक्ष्णॊः त्रासकारकम् ।
दद्रुशुस्तॆ सुराः सवॆ हाहाकारं च चकक्ररॆ ॥ नवकम्पमािहृदया मूच्छादमापुः दुरत्ययाम्॥”
(7:33:37,39)
"ததவியின் தகரடி ஸூர்யப் பிரகரசமும், தகரடி மின்னல்களுக்குச்
சமமரன

கரந்தியும்,

மிக

பயங்கரமரன,

ஹ்ருதயம்,

கண்கள்

இரவகளில் மிக்க பயத்ரத உண்டு பண்ணுவதரகவும் இருக்கும்
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ததவியின்

ரூபத்ரத

ததவர்கள்

எல்தலரரும்

பரர்த்தனர்.

கூக்குரலிட்ைனர். ஹ்ருதயம் நடுங்க, விடுபை முடியரத மூர்ச்ரசக்கு
உள்ளரகினர்."
இதற்கு முன்னர், ததவி ஜ்தயரதிஸ்வரூபமரக ததவர்களுக்குக்
கரட்சி பகரடுத்தரள்.
“दीप्त्या नपधािं िॆत्राणां तॆषामासीन्महीपतॆ।
पुिश्च धैयदमालंब्य याविॆ ददृशुः सुराः ॥“ (7:31:30)
“ததவியின்

தைரதியினரல்

ததவர்களுரைய

கண்களுக்குத்

திரரயிட்ைரற் தபரல் ஆயிற்று. அரதச ! ததவர்கள் மறுபடியும்
ரதரியத்ரத வரவரழத்துக்பகரண்டு அவரளப் பரர்த்தனர். “

सिातिी दॆनव नशवस्य पूवं वपुः नत्वदं धारयसॆ युवत्याः ।
तुभ्यं िमस्तुभ्यं अिाकदमातः सौम्या भवाम्ब प्रणतॆषु भीमॆ ॥81
(ப-உ) दॆनव = ததவிதய,

सिातिी = நீ எப்தபரதும் இருப்பவள்.

नशवस्य पूवं = சிவனுக்குமுன்னதர (நீ இருந்தரய்), इदं वपुः तु =

இந்த

சரீரதமர, युवत्याः = யுவதியினுரையதரக, धारयसॆ = தரிக்கிைரய்.
अिकदमातः = ஆதியில்லரத தரயரதர, तुभ्यं िमः तुभ्यं = உனக்கு
நமஸ்கரரம்,

உனக்கு நமஸ்கரரம். भीमॆ = பயங்கரமரனவதள,

प्रणतॆषु = நமஸ்கரிப்பவர்களுக்கு, सौम्या = இனியவளரக, भव =
ஆகுவரயரக, अम्ब = தரதய.
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(பபர-உ) ததவிதய ! நீ எப்தபரதும் இருப்பவள். சிவனுக்கு
முன்னரும் நீ இருந்தரய். உன் இந்த சரீரதமர யுவதியின் சரீரத்ரத
ஒத்துள்ளது. ஆதியில்லரத தரயரதர ! உனக்கு மீண்டும் மீண்டும்
நமஸ்கரரம். தரதய ! பயங்கரமரனவதள ! நமஸ்கரிப்பவர்களுக்கு
இனியவளரக ஆகுவரயரக.

(வி-உ) பிரம்மர, விஷ்ணு, சிவன் மூன்று ததவர்களும் ஸ்ருஷ்டி,
ஸ்திதி,

ஸம்ஹரர

கரரியங்களுக்கரக

ததவியரல்

உண்டுபண்ணப்பட்ைவர்கள் என்பரதத் ததவீ பரகவதமும், துர்கர
ஸப்தசதியும் திரும்பத் திரும்ப வற்புறுத்துகின்ைன.

उकद्दश्यभूसम द्रुमरानजिीलां शैलान्तरालॆषु महत्सु दृश्याम् ।
कारुण्यमय्याः प्रसृतः करस्तॆ ददानस रुद्रानण अभयं प्रजािाम् ॥82
(ப-உ) महत्सु = பபரிய பபரிய, शैलान्तरालॆषु = மரலச்சரிவுகளில்,
दृश्याम् = கரணப்படும், द्रुमरानजिीलां = மரங்களரல் தசரபிக்கும் பச்ரச
நிைங்பகரண்ை, भूसम उकद्दश्य = பூமிரய உத்ததசித்து, कारुण्यमय्याः =
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கருரணமயமரன, तॆ = உன், करः = கரம்,
நீண்ைது, रुद्रानण =

प्रसृतः

=

நன்கு

ருத்ரரணிதய, प्रजािां = பிரரைகளுக்கு, अभयं =

அபயத்ரத, ददानस = தருகிைரய்.

(பபர-உ) பபரிய பபரிய மரலச்சரிவுகளில் கரணப்படும் மரங்கள்
தசரபிக்கும் பச்ரச நிைங்பகரண்ை பூமிரய உத்ததசித்து, கருரணதய
வடிவரன

உன்

கரம்

பவளியில்

நீண்ைது,

ருத்திரரணிதய

!

பிரரைகளுக்கு அபயப்பிரதரனம் பசய்கிைரய்.

(வி-உ) மரலகளில் பச்ரச பதசபலன்ை கரடுகள் எவ்வளவு
அத்தியரவசியம் என்பரத விஞ்ஞரனம் நமக்கு இப்தபரது நன்கு
உணர்த்துகிைது. கரடுகள் அழிக்கப்பைரமலும், தமலும் மரங்கள்
நடுவதற்கும்

விைரமுயற்சிகள்

மரலகரளயும்,

மரங்கரளயும்

இப்தபரது

நைந்துவருகின்ைன.

ஸ்ருஷ்டித்தவள்

அம்பிரகதய

என்பரதக் கவிஞர் உணர்த்துகிைரர். பிரரைகளுக்கு தவண்டிய
எல்லர ஸம்ருத்திரயயும் அளிப்பவளும், எல்லர தைங்கல்கரளயும்
நீக்குபவளும் அவதள.
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तत्संज्ञया तॆ करपललवस्य तमॊ नवधूतं भुनव भारतािाम् ।
रक्तस्य मॆघा िभसॊऽपधूता अनचन्त्यवीयादनस शुभानस सौम्या ॥83
(ப-உ)

ते

करपललवस्य

=

உன்

தளிர்க்கரத்தரல்,

संज्ञया

=

ரசரகயினரல், भुनव = பூமியில், भारतािाम् = பரரதீயர்களுரைய, तत् =
அந்த, तमः = இருள், नवधूतम् = விலகியது. रक्तस्य
ரத்ததமகங்கள்,

िभसः

=

मॆघाः

ஆகரசத்திலிருந்தும்,

=

अपधूताः

=

விரட்ைப்பட்ைன, अनचन्त्यवीयाद अनस = சிந்தரனக்கப்பரற்பட்ை வீரியம்
உள்ளவளரக நீ இருக்கிைரய், शुभा = மங்களரூபிணியரக,

सौम्या

=

இனியவளரக, अनस = நீ இருக்கிைரய்.
(பபர-உ)

உன்

பரரதீயர்களுரைய

தளிர்க்கரத்தின்
அந்த

இருள்

ரசரகயினரல்

விலகியது.

ரத்த

பூமியில்
தமகங்கள்

ஆகரஶத்திலிருந்து விரட்ைப்பட்ைன. சிந்தரனக்கு அப்பரற்பட்ை
வீரியமுள்ளவளரகவும், மங்கள ரூபிணியரகவும் இனியவளரகவும் நீ
இருக்கிைரய்.

(வி-உ) அம்பிரக தன் கரங்கரள நீட்டி பரரத ததசத்ரத
பசழிப்பரன பூமியரக ஆக்கியரதக் கவிஞர் முந்ரதய ஸ்தலரகத்தில்
ஸ்ததரத்திரம் பசய்தரர். இப்தபரது, ைனங்களுக்கு அபயப் பிரதனம்
அளித்த

கரங்களரல்

இருரள

விலக்கி,

ரத்த

தமகங்கரள
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விரட்டியரத ஸ்ததரத்திரம் பசய்யும் கவிஞர் ததவியின் வீரியமும்,
இனிரமயும்,
அப்பரற்பட்ைரவ

தரயயும்

வர்ணரனக்கும்

என்பரத

சிந்தரனக்கும்

எடுத்துரரக்கிைரர்.

ததவிரய

அண்டினரல் எல்லர நலன்களும் கிரைப்பதும், இன்னல்கள் வரனில்
தமகம் விலகுவதுதபரல் விலகுவதும் உறுதி. இங்கு ரத்த தமகங்கள்
என்று குைிப்பிைப்படுபரவ ஆங்கிதலய ஆதிக்கமும், பவைியும்.
இருள் என்பது ஆங்கிதலய அரசில் ைனங்கள் பட்ை கஷ்ைங்கள்.

सौम्यं वपुस्तॆ नहमवणदमायं सौम्यं भवान्या वदिं ह्युदारम् ।
शुक्लाम्बरां यौविशुभ्रकासन्त नॆहाद्रदिॆत्रां बनलिीं िमानम ॥ 84
(ப-உ) भवान्याः = பவரனியரகிய, तॆ = உன், नहमवणं = பனிதபரல்
பவண்ணிைமரன,

आयं वपुः =

பபருரமமிக்க

சரீரம்,

सौम्यं =

இனிரமயரனது. उदारं = மனரதக் கவரும், वदिं नह = முகமும், सौम्यं =
இனிரமயரனது, शुक्लाम्बरां =

பவண்

வஸ்திரம்

தரித்த,

यौविशुभ्रकासन्त =பயௌவனத்தின் பவண்ரமயரன கரந்தியுைன்,
नॆहाद्रदिॆत्रां = கனிவில் நரனந்த கண்கரளயுரைய, बनलिीं = பலம்
பபரருந்திய உன்ரன, िमानम = நமஸ்கரிக்கிதைன்.
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(பபர-உ) பவரனியரகிய உன் பனிதபரல் பவண்ணிைமரன
பபருரமமிக்க

சரீரம்

இனிரமயரனது.

இனிரமயரனது.

பவண்ணரரை

மனங்கவரும்

தரித்த,

முகமும்

பயௌவனக்

கரந்தி

பவண்ரமயரய் ஒளி வீச, கனிவினரல் நரனந்த கண்கரளயுரைய,
பலம் பபரருந்திய உன்ரன நமஸ்கரிக்கிதைன்.

(வி-உ) ஆர்யம் சரீரம் என்று பபருரமமிக்க சரீரம் என்று,
ததவியின் சரீரத்ரத வர்ணிப்பதன் கரரணம், மனிதர்கரளப்தபரல்
மரமிசமும், எலும்பும் பகரண்ை சரீரம் அல்ல ததவியின் சரீரம்.
அப்ரரக்ருதம்

அதரவது

ஸ்ருஷ்டியில்

உள்ள

ைந்துக்கரளப்

தபரலல்லரது, தைரதி ஸ்வரூபமரக இருப்பது ததவியின் சரீரம்.
கடுந்ததரற்ைமளித்த ததவிரய, மனதிற்கினிய வடிவம் எடுக்குமரறு
கவிஞர் 81-ம் ச்தலரகத்தில் பிரரர்த்திக்கிைரர். அவ்வரறு ததவி
பிரரர்த்தரனக்கிணங்க,

இனிய

வடிவம்

எடுத்தரத

கவிஞர்

வர்ணித்து இப்தபரது ஸ்ததரத்திரம் பசய்கிைரர்.
ததவீபரகவதத்திலும்,

விச்வரூப

தரிசனத்திற்கரக

முதலில்

ஹிமவரன் பிரரர்த்திக்கும் தபரது, எல்லர ததவர்களும், ஆனந்த
பரவசமரகினர். விச்வரூபத்ரத தரிசனம் பசய்த தபரது, ததவர்கள்
அந்த பயங்கர ரூபத்ரதப் பரர்க்கமுடியரமல் மூர்ச்சித்தனர். பின்னர்
மூர்ச்ரச பதளிந்து, அவர்கள் ததவிரய ஸ்ததரத்திரம் பசய்தனர்.
“उपसंहर दॆवॆनश रूपमॆतदलौकककम् ।
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तदॆव दशदयास्माकं रूपं सुन्दरसुन्दरम् ॥“ (7:33:53)
“ததவர்களின்

ஈச்வரிதய

!

இந்த

விசித்திரமன

ரூபத்ரத

முடித்துக்பகரள்வரயரக! உைதனதய உன்னுரைய அழகுக்கு அழகு
தசர்க்கும் ரூபத்ரத எங்களுக்குக் கரண்பிப்பரயரக.”
இதததபரல், பகவத் கீரதயிலும், கிருஷ்ணனின் பயங்கரமரன
விச்வ

ரூபத்ரதக்

அவருரைய

கண்ை

வழக்கமரன

அர்ைுனன்
இனிய

நடுநடுங்கிப்

உருவத்ரதக்

தபரய்,

கரட்டுமரறு

பிரரர்த்திக்கிைரன்.
“अदृष्टपूवं हृनषतॊऽनस्म दृष््वा भयॆि च प्रव्यनर्थतं मिॊ मॆ ।
तदॆव मॆ दशदय दॆव रूपं प्रसीद दॆवॆश जगनिवास ॥
ककरीरटिं गकदिं चक्रहस्तं इच्छानम त्वां द्रष्टु महं तर्थैव ।
तॆिैव रूपॆण चतुभुदजॆि सहस्यबाहॊ भव नवश्वमूतॆ ॥" (11:45,46)
“யரரரலும் முன்னர் பரர்க்கப்பைரத உங்கள் இந்த ரூபத்ரதப்
பரர்த்து சந்ததரஷிக்கிதைன். அததரடு, என் மனம் பயத்தினரல் நிரல
குரலந்திருக்கிைது.
ததவரூபத்ரதக்

உைதனதய

கரண்பித்து

எனக்கு

உங்கள்

அருள் புரிவீரரக.

பரழய

தததவச்வரதன,

ைகத்தில் வசிப்பவதன ! பரழயபடி, கிரீைத்துைனும், கரதயுைனும்,
ரகயில் சக்கரத்துைனும் உங்கரளப் பரர்க்க ஆரசப்படுகிதைன்.
ஆயிரம் ரககள் பகரண்ை, உலகத்ரததய உருவரகக்பகரண்ைவதர !
உங்கள் பரழயரூபத்துைன் நரன்கு ரககள் உள்ளவரரய் ஆகுவீரரக.
கிருஷ்.ண பகவரனும், “ पुिः सौम्यवपुः भूत्वा ” (11:50), "மறுபடியும்
இனிய சரீரம் பரைத்தவரரய்,” அர்ைுனரன ஸமரதரனம் பசய்தரர்.
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िरानस्र्थमाला िृकपालकाञ्ची क्व सा कराली क्षुनधता च काली ।
िग्ना च घॊरा नववृतास्यभीमा यस्या नवरावैः सहसॊनत्र्थतॊऽनस्म॥ 85
(ப-உ) िरानस्र्थमाला = மனித எலும்பு மரரல அணிந்தவளும்,
िृकपालकाञ्ची = மனித மண்ரை ஓட்டு தமகரல அணிந்தவளும், कराली
= பயங்கர ததரற்ைமுரையவளும்,
வரடுபவளும்,

िग्ना=

क्षुनधता च = பசியினரல்

வஸ்திரம்

இல்லரதவளும்,

घॊरा

=

தகரரமரனவளும், नववृतास्यभीमा च = விரிந்த வரயினரல் தமலும்
பயத்ரத உண்டுபண்ணுபவளும் ஆன, सा काली =அந்த கரளி, क्व =
எங்தக, यस्याः = எந்த கரளியின், नवरावैः = உரத்த கூக்குரல்களினரல்,
सहसा = திடீபரன, उनत्र्थतः अनस्म = (நரன்) எழுந்திருந்ததன்.

(பபர-உ)

மனித

மண்ரைஓட்டு

தமகரல

பகரண்ைவளும்,
இருப்பவளும்,

எலும்பு

மரரல

அணிந்தவளும்,

அணிந்தவளும்,

பசியினரல்

பயங்கர

வரடுபவளும்,

பகரடூரமரனவளும்,

விரிந்த

மனித

ததரற்ைம்

நிர்வஸ்திரமரக

வரயினரல்

தமலும்

பயத்ரத உண்டு பண்ணுகிைவளுமரன அந்த கரளி எங்தக ? எந்த
கரளியின்

உரத்த

கூக்குரல்களினரல்

திடீபரன

நரன்

எழுந்திருந்தததனர.
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(வி-உ) 46-வது ச்தலரகம் வரர ரரத்திரியில் கரளி ததவியின்
ஆக்தரரஷம், யுத்தம், அக்னி பரணவர்ஷம், ரத்த பவள்ளம் எல்லரம்
வர்ணிக்கப்பட்ைன. 47-வது ஸ்தலரகத்தில் அசுரரரைனின் கர்வம்
பூண்ை கர்ைரன பசரல்லப்பட்ைது. 48, 49-வது சுதலரகங்களில்
உதய சூரியனின் தசரரப, தமக வடிவமரக பிரஹ்மர ததவியிைம்
பிரரர்த்திப்பது

இரவ

எடுத்துக்

பகரள்ளப்பட்ைன.

50-வது

ச்தலரகத்தில் வை திரசயில் மரல உச்சியில் திடீபரன ததவியின்
தைரதி

ஸ்வரூபம்

பதன்பட்ைது

வர்ணிக்கப்பட்ைது.

51-வது

ச்தலரகத்திலிருந்து 84-வது ச்தலரகம் வரர ததவியின் உத்கர்ஷம்,
ததவர்கள் ஸ்துதி, யுத்தத்தில் ததவியும், ததவியின் வரகனமரன
கரமததனுவும்
ததவிரய

அசுரதசரனரய
கவிஞர்

ஸ்ததரத்திரம்

பிரரர்த்தரனக்கிணங்க
ரூபத்துைன்

ததவி

நிர்மூலமரக்கியது,

பயங்கர

தரிசனம்

பசய்தது,

உருவத்ரத

பின்னர்
கவிஞரின்

விடுத்து,

இரவபயல்லரம்

இனிய

விஸ்தரரமரகப்

தபசப்பட்ைன. இப்பபரழுது க்விஞருக்கு திடீபரன எந்த கரளிததவி
முதலில் அவரரப் படுக்ரகயிலிருந்து எழுப்பி உத்ஸரஹப்படுத்தி
யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தினரதளர, அந்த கரளியின் நிரனவு வந்தது.
அந்த கரளி எங்தக என்று எதிதர இனிய உருவுைன் கரட்சியளிக்கும்
ததவிரய வினவுகிைரர்.
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रक्तस्य यॊऽयं वहतीह नसन्धुः छाया शुभाया हसतीव तनस्मि् ।
खड्गं पररभ्रामयनत स्तिन्ती िग्ना सुघॊरा च िमानम कालीम् ॥86
(ப-உ) इह =இங்தக, रक्तस्य = ரத்தத்தின், अयं यः नसन्धुः = இந்த நதி,
वहनत = பிரவகித்துக்பகரண்டிருக்கிைது, तनस्मि् =அதில், शुभायाः =
மங்களரம்பிரகயரன அந்த கரளியின், छाया = நிழல்,
சிரிக்கிைரைரற்தபரலும்.
=பயங்கரமரனவளும்,

िग्ना
स्तिन्ती

=வஸ்திரமில்லரத,

हसनत

इव

सुघॊरा

=கர்ைிக்கின்ைவளரகவும்,

=
च

खड्गं

=வரரள, पररभ्रामयनत = சுழற்றுகிைரள், कालीं िमानम = அப்தபர்ப்பட்ை
கரளி ததவிரய நமஸ்கரிக்கிதைன்.

(பபர-உ)

இங்தக

ரத்தத்தின்

எந்த

நதி

பிரவகித்துக்

பகரண்டிருக்கிைததர, அதில் மங்களமரன அந்த கரளியின் நிழல்
சிரிக்கிைரற்தபரலும். நிர்வஸ்திரமரன பயங்கரமரன அந்த கரளி
கர்ைித்துக்

பகரண்டு

வரரள

சுழற்றுகிைரள்.

அப்தபர்ப்பட்ை

கரளிததவிரய நமஸ்கரிக்கிதைன்.

(வி-உ) முந்ரதய ச்தலரகத்தில் கரளிததவி எங்தக என்ை எதிரில்
கரட்சி அளிக்கும் ததவியிைம் வினவிய கவிஞர், பதிரலத் தரமரகதவ
கண்டு பகரண்ைரர். ஓடும் ரத்த நதி பிரவரகத்தில் கரளியின்
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நிழரலப்

பரர்த்தரர்.

கரளி

ததவி

யுத்தத்தில்

கடுரமயர

ஈடுபட்ைபிைகு, ரத்தத்ததரடு ரத்தமரக ஒன்ைிவிட்ைரள்.

काली त्वमॆवानस सुनिष्ठु रानस त्वमिपूणाद सदया च सौम्या ।
िमानम रौद्रां भुविान्तकर्त्र प्रॆमाकु लामॆव िमानम राधॆ ॥

87

(ப-உ) त्वं एव काली अनस =நீதரன் கரளி. सुनिष्ठु रा अनस = மிக்க
பகரடுரமயரனவளரக இருக்கிைரய். त्वं अिपूणाद = நீ அன்னபூரணி.
सदया =

தரய உள்ளவள்,

सौम्या

च

=அழகும்

இனிரமயும்

உள்ளவள். भुविान्तकर्त्र = உலகங்கரள ஸம்ஹரரம் பசய்பவள். रौद्रां
= பகரடூரமரன (உன்ரன), िमानम = நமஸ்கரிக்கிதைன், राधॆ =ரரதர
ததவிதய, प्रॆमाकु लां एव = பிதரரம ததும்பும், िमानम = (உன்ரன)
நமஸ்கரிக்கிதைன்.

(பபர-உ)
இருக்கிைரய்.

நீதரன்
நீதய

பபரருந்தியவள்.

கரளி,

மிகக்

அன்னபூரணி.

உலகங்கரள

பகரடுரமயரனவளரக

தரய,

அழகு,

ஸம்ஹரிப்பவதள,

இனிரம

பகரடூரமரன
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உன்ரன நமஸ்கரிக்கிதைன். ரரதர ததவிதய, பிதரரம வழியும்
உன்ரன நமஸ்கரிக்கிதைன்.

(வி-உ) பகவதி பல்தவறு வடிவங்கள் எடுத்து பக்தர்கரளக்
கரக்கிைரள்.

பகரடூர

உருவுைன்

கரவிய

நரயகரன

முதலில்

உைக்கத்திலிருந்து எழுப்பி, பரரதீயர்களின் தசரனரயத் திரட்டி,
ஆங்கிதலய

தசரனரய

சின்னரபின்னமரக்கி,

ரத்த

நதிகள்

பிரவகிக்கும்படி பசய்து, பயங்கரமரகக் கரட்சியளித்தவள் கரளி.
அதன் பிைகு, வை திரசயில் இமயமரல உச்சியில் ஆகரசத்தில்
தைரதியரகத் ததரன்ைி, நரரீ மணியரக தவறு ததரற்ைமளித்து,
கரமததனு

வரகனத்தின்

மீது

அமர்ந்து,

ஆங்கிதலயர்களுைன்

பயங்கர யுத்தம் பசய்து, ரத்த பவள்ளத்ரத உண்ைரக்கி, பின்னர்
கவிஞர் பிரரர்த்தரனப்படி, அழகரன இனிய உருவுைன் கரட்சி
பகரடுக்கும் பவரனி ததவி இப்தபரது எதிரில் நிற்கிைரள். அந்த
பயங்கரத் ததரற்ைமுள்ள கரளியும், இந்த அழகு உருவுைன் கரட்சி
பகரடுக்கும் பவரனியும் ஒரு பதய்வதம என்பரத கவிஞர் உணர்ந்து
ஸ்ததரத்திரம் பசய்கிைரர்.
பகரடூர உருவும், பகரடூர ஸம்ஹரரச் பசயலும் ஒரு பக்கம்.
அன்னபூரணியரக ைனங்களுக்கு ஸம்ருத்திரய அருளும் பரங்கும்,
ரரரதயரக

அன்தப

உருவரக

பக்தர்களுக்கு

பிதரரமப்பரைம்

கற்றுத்தரும் இனிரமயும் மற்பைரரு பக்கம். இருவரும் ஒருவதர,
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துஷ்ை

நிக்ரஹமும்,

சிஷ்ைபரிபரலனமும்

ததவிதய

பல

உருக்பகரண்டு ஆற்றுகிைரள்.
ஶ்ரீ

பரத

நரரரயண பட்ைத்திரி,
மஹிரமரயப்

ஶ்ரீபரத

ஸப்ததி என்கிை அம்பிரகயின்

தபரற்றும்

ஸ்ததரத்திரத்தில்,

முதல்

ச்தலரகத்திதலதய இவ்வரறு பசரல்கிைரர்:
“यत् संवाहिलॊनभिः शनशकलाचूडस्य हस्ताम्बुजस्पशॆिानप च लॊनहतायनत मुहुस्त्वत्पादपङ्के रुहम् ।
तॆिैवॊद्धरकासरासुरनशरः श्रृङगाग्रसञ्चूणदिप्राचण्यं तदिुनष्ठतं ककल कर्थं मुनक्तस्र्थलस्र्थॆ नशवॆ ॥"
“முக்தி ஸ்தலத்தில்
சந்திரரன
சிரஸில்
பரதரரவிந்தத்ரத
ஶ்ரீபரதத்ரத

(1)

வரசம் பசய்யும் மங்களரம்பிரகதய !
தரித்துள்ள
ஶ்ரீபரதமச்வரன்
உன்

தரங்கப்

தபரரவல்

பகரண்ைவரரய்,

உன்

ஸ்பரிசிக்கும்தபரது உன் பரதம் சிவந்து தபரகிைது.

அதத உன் பரதமரனது மரலரய விைப் பபரிய சரீரங்பகரண்ை
மஹிஷரஸுரனுரைய தரலரயப் பபரடியரக்கிய பயங்கரத்ரதச்
பசய்தது எவ்வரறு?"

अिन्तशसक्त ऋनद्धमशॆषमूर्तत कॊ वक्ष्यतीमां तव सवदशक्तॆ ।
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तॆजस्त्वमॆतत् बनलिां बलञ्च त्वं कॊमलािामनप कॊमलानस ॥ 88
(ப-உ) सवदशक्तॆ =ஸர்வ சக்திகளும் நிரைந்தவதள, कः = யரர், तव
= உன், इमां = இந்த, अिन्तशसक्त =எல்ரலயற்ை சக்திரயயும், ऋसद्ध =
ரவபவத்ரதயும்,

अशॆषमूर्तत

=

எல்லர

உருவங்களிலும்

நிரைந்திருத்தரலயும், वक्ष्यनत =வர்ணிக்கமுடியும். त्वं =

நீ, एतत् तॆजः

अनस =இந்த ததைஸரக இருக்கிைரய். बनलिां बलं =பலவரன்களுரைய
பலமரகவும், कॊमलािां अनप =தகரமள வஸ்துக்களுக்குள், कॊमला च
=தகரமளமரகவும் இருக்கிைரய்.

(பபர-உ) ஸர்வ சக்தி ஸ்வரூபிணி ! யரர் உன்ரன இந்த
எல்ரலயற்ை சக்திரயயும், ரவபவத்ரதயும், எல்லர உருவங்களில்
வியரபகத்ரதயும் வர்ணிக்கமுடியும் ? நீ இப்தபர்ப்பட்ை ததைஸர
இருக்கிைரய்.

பலவரன்களுரைய

பலமரகவும்,

தகரமள

வஸ்துக்கரளவிை தகரமளமரகவும் இருக்கிைரய்.

(வி-உ) ததவீ மரகரத்மியத்தில், மதுரகைபவதத்தின் பபரருட்டு
பிரம்மர ததவியிைம் பிரரர்த்திக்கும்தபரது பசரன்னரர்.
’लज्जा पुनष्टस्तर्था तुनष्टः त्वं शानन्तः क्षानन्तरॆ व च ।
खनड्गिी शूनलिी घॊरा गकदिी चकक्रणी तर्था ॥

(1:80)
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"நரணமும், புஷ்டியும், அவ்வரதை சந்ததரஷமும், அரமதியும்,
பபரறுரமயும் நீதய. வரளும், சூலமும், கரதயும், சக்கரமும் ஏந்தி
தகரர வடிவினளரயுள்ளவளும் நீதய."

सौम्यामहं त्वां निभुजां िमानम नत्रशूनलिीं त्वां अभयं वहन्तीम् ।
त्वामम्ब सानवनत्र शुभॆ नत्रिॆत्रॆ शुक्लाङ्गवस्त्रां वृषरूढकानन्तम्॥ 89
(ப-உ) अहं =
त्वां

=

நரன்,

மனதிற்கினியவளரன

निभुजां = இரு ரககள் பகரண்ை, सौम्यां
உன்ரன,

नत्रशूनलिीं

=

த்ரிசூலம்

ஏந்தியவரள, अभयं वहन्तीं = அபயம் தரங்கி நிற்கும், त्वां = உன்ரன,
िमानम = நமஸ்கரிக்கிதைன். अम्ब = தரதய, सानवनत्र = ஸரவித்ரிதய,
शुभॆ

=

சுபமரனவதள,

नत्रिॆत्रॆ

=

முக்கண்

பரைத்தவதள,

शुक्लाङ्गवस्त्रां = பவண் வஸ்திரம் தரித்தவளும், वृषरूढकानन्तम् =எருதின்
தமல் ஏைிய பரங்குரையவளும் ஆன (உன்ரன நமஸ்கரிக்கிதைன்).

(பபர-உ) நரன் இருரககள் உரைய, மனதிற்கினியவளரன,
திரிசூலம்

ஏந்திய,

அபயக்கரத்துைன்

விளங்கும்

உன்ரன

நமஸ்கரிக்கிதைன். தரதய, ஸரவித்ரிதய, சுபமரனவதள, முக்கண்
பரைத்தவதள, பவண்வஸ்திரம் தரித்தவளும், எருதின்தமல் ஏைி
பிரகரசிப்பவளுமரன உன்ரன நமஸ்கரிக்கிதைன்.
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(வி-உ) முன்னர் கரமததனுவின் தமல் ஏைி கரட்சி பகரடுத்த
பவரனி

ததவி,

இப்தபரது

பிரரகரசிக்கிைரள்.

எருது

பரரத

ததசம்

வரகனத்தின்தமல்
பசுவுருக்பகரண்டு

பிரரர்த்தித்ததபரது, பிரம்மரவின் தவண்டுதகரளுக்கிணங்க, பரரத
ததசத்தின் கஷ்ை நிவ்ருத்திக்கரக அம்பிரக வந்ததபரது அந்த
பசுரவதய

வரகனமரகக்

பகரண்ைரள்.

அசுரர்களின் வதம் முடிந்து, பரரத
நிரலரய

அரைந்த

இப்தபரது

ததசம்

கரலத்தில்,

ஆங்கிதலய

பரழய

ஸம்ருத்தி

தரன் சிவனுைன் ஏறும்

வழக்கமரன வரகனமரன எருதின் தமதலைி பிரகரசிக்கிைரள்.

दशायुधाढ्या दशकदक्ष्वगम्या पातानस मातददशबाहुरायादि् ।
सहस्यहस्तैः उपगुह्य पुत्राि् आस्सॆ जगद्योनिः अनचन्त्यवीयाद ॥ 90
(ப-உ) दशायुधाढ्या = பத்து ஆயுதங்கரள ஏந்தியவளரய், दशकदक्षु
अगम्या

=

பத்து

திரசகளிலும்

முயற்சசி

பசய்தரலும்

அரைய

முடியரதவளரய், दशबाहुः = பத்து ரககள் பகரண்ைவளரய், आयादि् =
நன் மக்கரள, पातानस = கரப்பரற்றுகிைரய், मातः = தரதய, जगद्योनिः =
உலரக

உண்டுபண்ணுபவளரய்,

अनचन्त्यवीयाद

=

சிந்தரனக்கப்பரற்பட்ை வீரியம் பரைத்த நீ, सहस्यहस्तैः = உன்
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ஆயிரம் ரககளினரல், पुत्राि् = புத்திரர்கரள,

उपगुह्य

=

அரவரணத்து, आस्सॆ = இருக்கிைரய்.

(பபர-உ) தரதய, பத்து ஆயுதங்கரள ஏந்தியவளரய், பத்து
திரசகளிலும் முயற்சசி பசய்தரலும் அரைய முடியரதவளரய், பத்து
ரககள் பகரண்ைவளரய், நன் மக்கரளக் கரப்பரற்றுகிைரய். உலரக
உண்டுபண்ணி சிந்தரனக்கப்பரற்பட்ை வீரியத்துைன் உன் ஆயிரம்
ரககளினரல் புத்திரர்கரள அரவரணக்கிைரய்.

(வி-உ)

பகவதியின்

மரத்ரு

வரத்ஸல்யத்ரதக்

கவிஞர்

பகரண்ைரடுகிைரர். ’यतॊ वाचॊ निवतदन्तॆ अप्राप्य मिसा सह’ – “எரத
அரைய முடியரமல் வரக்கும், மனதும் திரும்பி விடுகின்ைனதவர”
என்று

தவதம்

(ரதத்ரீய

உபனிஷத்)

எந்த

பரபிரம்மத்ரத

வர்ணிக்கின்ைததர, அந்த பரபிரம்மஸ்வரூபிணியரக அம்பிரக, தன்
புத்திரர்களுக்கு மிக எளியவளரக ஆகிைரள். புத்திரர்கரளக் கரபரற்ை
தன்

எல்ரலயில்லர

வீர்யத்ரதயும்,

சக்திரயயும்

உபதயரகப்படுத்தத் தயங்குவதில்ரல.
ததவர்கரளக்

கரப்பரற்ை

ததவி

புரரணங்களில்

எவ்வரறு

கடுரமயரன யுத்தம் பசய்தரதளர, அதுதபரலதவ இங்கும் பரரதீய
குழந்ரதகரளக்

கரபரற்ை

ததவி

யுத்தம்

பசய்தரத

நிரனவு

கூர்கிைரர் கவிஞர்.
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’जगदन्ब नवनचत्रमत्र कक पररपूणाद करुणानस्त चॆन्मनय ।
अपराधपरम्परावृतं ि नह माता समुपॆक्षतॆ सुतम् ॥
“ைகதம்பிரகதய,

என்னிைம்

உன்

(11)
பரிபூர்ண

கிருரப

இருக்கிைது என்ைரல் இதில் என்ன ஆச்சரியம்? ஏபனனில், அதனக
குற்ைங்கரளச்

சுமக்கும்

விட்டுவிடுவதில்ரல.”

புத்திரரன

என்று

தரயரர்

ஆதிசங்கர

அலக்ஷியமரக

பகவத்

பரதர்கள்

ததவ்யபரரதக்ஷமரபண ஸ்ததரத்திரத்தில் கூறுகிைரதர !

प्रकाशयन्तीं गहिानि भासैः भीमां ज्वलत् पवदतमूर्तमग्र्याम् ।
पश्यानम दॆवीं िगरॆ षु सौम्यां िारर नस्र्थतां आयदभुवः सखङ्गाम्॥ 91
(ப-உ) भासैः = பிரகரஶத்தரல், गहिानि = அைர்ந்த இருள் சூழ்ந்த
பிரததசங்கரள,

प्रकाशयन्तीं = பிரகரசப்படுத்திக்பகரண்டு, भीमां =

பயங்கரமரன, ज्वलत् पवदतमूर्तत = ஜ்வலிக்கிை பர்வத உருவமுள்ள, अग्र्यां
= ஆதி சக்திரய, सौम्यां च =

மனதிற்ககினிய,

दॆवीं =ததவிரய,

आयदभुवः = நன் மக்கள் பூமியின், िगरॆ षु = நகரங்களில், िारर नस्र्थतां =
வரயிலில் இருக்கும், सखङ्गाम् = வரளுைன் இருப்பவரள, पश्यानम =
பரர்க்கிதைன்.
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(பபர-உ)

தன் ஸ்வயம் பிரகசத்தினரல் அைர்ந்த இருள் சூழ்ந்த

பிரததசங்கரள

பிரகரசப்படுத்திக்

பகரண்டு,

பயங்கரமரன,

ஜ்வலிக்கும் மரலயுருவுள்ள, ஆதிசக்திரய, மனதிற்கினிய ததவிரய,
நன் மக்கள் பூமியில் நகரங்களில் வரயிலில் இருக்கும் வரளுைன்
இருப்பவரளப் பரர்க்கிதைன்.

(வி-உ) பக்தவரத்ஸல்யம், மரத்ரு வரத்ஸல்யம் இரவகரளப்
பரிபூர்ணமரகக் பகரண்டுள்ள ததவி தன் குழந்ரதகரளக் கரக்க நகர
வரயிலில் வரளுைன் தயரரரக இருப்பதரக கவிஞர் வர்ணிக்கிைரர்.
துர்கர ஸப்சதியில், ததவி ததவர்களிைம் கூறுகிைரள் :’रक्षां करॊनत भूतॆभ्यॊ जन्मिां कीतदिं मम ।
युद्धष
ॆ ु चररतं यन्मॆ दुष्टदैत्य निबहदणम् ॥
तनस्मञ्ुते वैररकृ तं भयं पुंसां ि जायतॆ ॥’ (12:23,24)
“என்

அவதரரங்கரளப்

பற்ைி

கீர்த்தனம்

பசய்தரல்

பூதங்களிலிருந்து ரரக்ஷயளிக்கும். துஷ்ை அசுரர்கரள நரசம் பசய்த
எனது யுத்த சரித்திரம் எதுதவர, அது தகட்கப்பட்ைரல் மனிதனுக்கு
சத்ருபயம் உண்ைரகரது.”

कसल दनमत्वा जििी प्रजािां सत्वानधकापत्यकु लैर्वभानत ।
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स्वाधीिवृिीनि पुिश्चरनन्त पश्यानम तानि आगममागदगानण ॥ 92
(ப-உ)

प्रजािां जििी =பிரரைகளின் தரயரர்,

कसल दनमत्वा

=சண்ரைரய அைக்கி, सत्वानधक=ஸத்துவ குணம் நிரைந்த, अपत्यकु लैः
=ஸந்ததி குலங்களினரல் नवभानत =பிரகரசிக்கிைரள். स्वाधीिवृिीनि =
சுதந்திரமரக பசயல்களில், चरनन्त = ஈடுபடும், तानि = அக்குலங்கரள,
पुिः = மறுபடியும்,

आगममागदगानण =

தவத, சரஸ்திர வழிகளில்

பசல்வரத, पश्यानम =பரர்க்கிதைன்.

(பபர-உ) பிரரைகளின் தரயரர் சண்ரைரய அைக்கி, ஸத்துவ
குணம்

நிரைந்த

ஸந்ததி

குலங்களினரல்

பிரகரசிக்கிைரள்.

சுதந்திரமரக தத்தம் பதரழில்களிலீடுபடும் அவர்கரள மறுபடியும்
தவத சரஸ்திர வழிகளில் பசல்வரதப் பரர்க்கிதைன்.

(வி-உ)

யுத்தம்

முடிந்து,

சுதந்திரம்

கிரைத்து,

தரயரர்

பரதுகரப்பிற்கரக எப்தபரதும் தயரரரக இருக்கிைரள் என்கிை
மதனரரதரியத்துைன் இருக்கும் ைனங்கள் பரழயபடி தவத
சரஸ்திரங்கள் பசரன்ன வழிகளில் வரழ்க்ரக நைத்துகிைரர்கள்.
அப்தபர்ப்பட்ை ஸத்ஸந்ததிகளின் மூலம், ததவி பிரகரசிக்கிைரள்.
ஆங்கிதலயர்களுக்கு அடிரமப்பட்டு ைனங்கள் வலிரமரய இழந்து
தர்மங்கரளக்

ரகவிட்ைதபரது,

ததவி

துன்பப்பட்டு

இழிந்த
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ததரற்ைத்துைன் இருந்தரள். இப்தபரது ததவி மறுபடியும் பரழயபடி
பிரகரசிக்கிைரள்.

पुिः श्रृणोमीमरण्यभूमौ वॆदस्य घॊषं हृदयामृतॊत्सम् ।
सुज्ञानििां आश्रमगा मुिीिां कु लयॆव पुंसां वहनत प्रपूणाद ॥
(ப-உ)

अरण्यभूमौ

=

வன

பூமியில்,

हृदयामृतॊत्सं

93
इमं

=

இதயத்திலிருந்து பவளிவரும் அமிருத ஊற்ைரன இந்த, वॆदस्य घॊषं =
தவத தகரஷங்கரள, पुिः = மறுபடியும், श्रृणॊनम = தகட்கிதைன், पुंसां =
மனிதர்களுரைய, प्रपूणाद = நிரைவரன, कु लया = சிறு நதி, सुज्ञानििां =
ஞரனிகளரகிய, मुिीिां முனிவர்களுரைய, आश्रमगा = ஆசிரமங்கரள
தநரக்கி தபரவதரய்,, वहनत इव = பிரவகிப்பது தபரலும்.

(பபர-உ) வன பூமியில் இதயத்திலிருந்து பவளிவரும் அமிருத
ஊற்ைரன
மனிதர்கள்

இந்த

தவத

நிரைந்து

தகரஷத்ரத

மறுபடியும்

புழங்கிய

நதி

தகட்கிதைன்.
ஞரனிகளரகிய

முனிவர்களுரைய ஆச்ரமங்கரள தநரக்கிப் பிரவகிப்பதுதபரலும்.
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(வி-உ)

ைனங்களுரைய

திரும்பிவிட்ைதன்

அன்ைரை

அைிகுைியரக,

தவத

வரழ்க்ரக

பரழயபடி

தகரஷம்

தபபரரலி

எழுப்புகிைது. பக்தர்கள் ஞரனிகரளயும், முனிவர்கரளயும் நரடிச்
பசல்கின்ைனர். இது தரன் பரரத ததச கலரசரரம் என்பரதத்
பதளிவரக இங்கு கரட்டுகிைரர் கவி.

सिातिाि् रक्षनत धमदमागादि् पुिः सहस्यांशुकुलायदजन्मा ।
लक्ष्मीः पुिः साप्यचला नस्मतास्या समुज्ज्वला राजनत भारतॆषु॥ 94
(ப-உ)पुिः = மறுபடியும், सहस्यांशुकुल = சூரிய குலத்ரத தசர்ந்த,
आयदजन्मा = நன்மக்கள் குழரம், सिातिाि् = ஸனரதனமரன, धमदमागादि् =
தர்ம மரர்கங்கரள, रक्षनत = கரப்பரற்றுகிைது. पुिः अनप = மறுபடியும்,
सा नस्मतास्या = அந்த புன்சிரித்த முகமுள்ள, समुज्ज्वला = மிக
பிரகரசிக்கும், लक्ष्मीः = லக்ஷ்மி ததவியரனவள், भारतॆषु = பரரதத்தின்
ப்ரததசங்களில், अचला =சஞ்சலமில்லரமல், राजनत = ப்ரகரசிக்கிைரள்.

(பபர-உ) மறுபடியும் சூரிய குலத்ததரன்ைல்களரன நன்மக்கள்
குழரம் ஸனரதன தர்ம வழிகரளக் கரக்கிைது. மறுபடியும் அந்த புன்
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சிரித்தமுகம்

பகரண்ை,

மிரகயரக

தசரபிக்கும்

லக்ஷ்மி

ததவி

பரரதத்தின் ப்ரததசங்களில் சஞ்சலமின்ைி ப்ரகரசிக்கிைரள்.

(வி-உ) சுதந்திர பரரதப் பபருரமகரள ஒவ்பவரன்ைரகப் பரை
சரற்றுகிைரர் கவிஞர். தவத தகரஷமும், ஞரனிகரள நன்மக்கள் நரடி
பயனரைதலும் ஒரு புைம். மறுபுைம், ஸனரதன தர்மவழிகரளக்
கரப்பரற்றுவதில்
பரம்பரரயரக

தீவிரமரக

வந்துள்ள

மரர்க்கங்கள்

தர்மத்ரத

பவவ்தவறு

அரவகரளபயல்லரம்
தவபைரருபுைம்,

ஏழ்ரம

உள்ளனர்

எல்லரவரக

விருத்தி

மக்களும்.

பசய்யக்

பிரததசத்தில்

கூடிய

அரமந்துள்ளன.

நசியரமல்

பரதுகரக்கிைரர்கள்.

தரண்ைவமரடிக்

பகரண்டிருந்த

பரரத

ததசத்தில் லக்ஷ்மி ததவியின் அருளரல் எங்கும் எக்கரலமும் வளரம
பசழித்ததரங்குகிைது.
சூரிய
புத்திரனரன
ரவவஸ்தவ
மனுவின்
வழித்ததரன்ைல்களரக மனிதர்கள் உதித்தனர் என்று ஸனரதன தர்ம
சரஸ்த்ரங்கள் கூறுவரதபயரட்டி, கவிஞர் சூரிய குலத்ததரன்ைல்கள்
என்று

பரரதீயர்கரள

வர்ணிக்கிைரர்.

சூரியன்

எவ்வரறு

தன்

கைரமரய சரிவர எக்கரலத்திலும் பசய்கிைரதனர, எவ்வரறு தன்
கதிர்களின்

மூலம்

பரரபட்சமுமின்ைி
அதுதபரல

ஸம்ருத்திரய

எல்தலரருக்கும்

பரரதீயர்களும்

பின்வரங்கமரட்ைரர்கள்.

வழங்குவதில்

சரிசமமரக

கைரமகரளச்
பரரபட்சமின்ைி

எந்த

அருளுகிைரதனர,

சரிவரச்

பசய்வதில்

தர்மமரர்க்கங்கரளக்

கரைப்பிப்பரர்கள் என்று கவிஞர் நம்பிக்ரக பதரிவிக்கிைரர்.
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லக்ஷ்மி ததவி சஞ்சலமரனவள் என்று சரஸ்திரம் கூறும்.
ஒரிைத்தில்

பசல்வம்

பவகுநரள்

தங்கரமல்

இைம்

பபயர்ந்து

பகரண்தை இருக்கும் தன்ரமயுரையது. ஆனரல் இப்தபரது பரந்து
பிரிந்திருக்கும்
ததவியின்

பரரத

அருள்

பூமியின்

எல்லர

பரிபூர்ணமரக

பரகங்களிலும்

லக்ஷ்மி

வரரிவழங்கப்படுகிைது.

தன்

ஸ்வபரவமரன
சஞ்சலத்
தன்ரமரயக்
கூை
லக்ஷ்மிததவி
ரகவிட்ைது பரரதீயர்களின் அழுத்தமரன தரர்மீகப் பண்புகளரதல.

पुरातिीं मातरमागमािां आगच्छताञ्च स्तुवताञ्च भूनमम् ।
प्राच्यां प्रतीच्यां जगतॊऽनखलस्य कॊलाहलं वॆगरवाि् श्रृणॊनम ॥ 95
(ப-உ) आगमािां मातरं = தவத சரஸ்திரங்களுக்குத் தரயரன,
पुरातिीं = புரரதனமரன, भूसम = (இந்த) பூமிக்கு, आगच्छतां च =
வருகின்ைவர்களும், स्तुवतां च =ஸ்ததரத்திரம் பசய்கின்ைவர்களுமரன,
अनखलस्य जगतः = உலகம் முழுவதும், कॊलाहलं = தகரலரகலசப்தம்,
वॆगरवाि् = தவகமரன சப்தங்கரள, प्राच्यां = கிழக்கு திரசயிலும்,
प्रतीच्यां = தமற்கு திரசயிலும், श्रृणॊनम= தகட்கிதைன்.
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(பபர-உ) தவத சரஸ்திரங்களுக்குத் தரயரன புரரதனமரன இந்த
(பரரத) பூமிரய தநரக்கி வருகின்ைவர்களும், துதி பரடுகிைவர்களும்
உலகம்

முழுவதிலிருந்து

பசய்யும்

தகரலரகல

தவகம்

மிகுந்த

சப்தங்கரள கிழக்கு திரசயிலும் தமற்க்கு திரசயிலும் (நரன்)
தகட்கிதைன்.

(வி-உ) பரரத ததசத்தின் ஆத்மீகப் பபரக்கிஷத்ரத ஆங்கிதலய
ஆதிக்கம் சரிவர பரதுகரக்கரததரல் அதன் பபருரமரய உலகம்
முழுவதுமரக உணர முடியவில்ரல. சுவமி விதவகரனந்தர் தபரன்ை
மகரன்கள் தமரல நரடுகளில் பசன்று உணர்த்திய தபரதும் கூை,
பரரதத்தின்

ஆத்மீக

பகரள்ளப்பைவில்ரல.

பசரத்து
இப்தபரது

பரவலரகப்
பரரதம்

புரிந்து

சுதந்திரமரகிவிட்ை

நிரலயில், இதரன உலகின் மூல முடுக்குகளில் உள்ள எல்தலரரும்
அைிந்துபகரண்டு, உத்ஸரஹத்துைன் பரரதத்திற்கு தநரில் வந்து
அதரனப் பரர்த்து அனுபவிக்க தபரரவல் பகரண்டுள்ளனர். கீழ்
திரசயிலிருந்தும்,

தமல்திரசயிலிருந்தும்

பரரதத்ரத

தநரக்கிப்

பரைபயடுக்கும்
உண்டுபண்ணிக்

இந்த
பக்தர்கள்
கூட்ைம்
தபரிரரச்சரல
பகரண்டு
முன்தனைி
வருவதரக்
கவிஞர்

சித்திரிக்கிைரர்.
சுதந்திரம் வருவதற்குப் பல ஆண்டுகள் முன்னதர இவ்வரறு
கனவு கண்டிருக்கிைரர் மகர்ஷி அரவிந்தர். பிற்கரலத்தில் அவதர
மரபபரும் தயரகியரக உலபகங்கும் பபரிய பபயர் பபற்று, அவரர
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தரிசிக்கவும், அவரிைமிருந்து தயரக பநைிகரளக் கற்றுக் பகரள்ளவும்
உலகம்

முழுவதிலிருந்தும்

பக்தர்கள்

குழரம்

வந்தவண்ணம்

இருந்தரத நரம் எல்தலரரும் அைிதவரம். இப்தபரதும் அரவிந்தர்
ஆச்ரமம் மரபபரும் கரந்த சக்தியரக உலக மக்கரள தன் பக்கம்
இழுத்து நல்வழிப்படுத்துவரத நரம் கரண்கிதைரம்.

सद्धमदगभॆनत महाव्रतॆनप स्तुवनन्त सौम्याञ्च भयङ्करीञ्च ।
दॆव्याः नप्रयां भूनममिाकदशक्त्याः तीर्थदस्वरूपॆण च पूजयनन्त ॥ 96
(ப-உ) सौम्यां च =

இனியவரளயும்,

भयङ्करीं च =

பயங்கரமரனவரளயும், सद्धमदगभाद इनत =ஸத்திய தர்மத்தின் மூலம்
என்றும், महाव्रता इनत =பபரும் விரதம் பூண்ைவள் என்றும், स्तुवनन्त =
துதிக்கிைரர்கள், अिाकदशक्या: = दॆव्याः = ததவியின், नप्रयां = பிரியமரன,
भूसम च = (இந்த) பூமிரயயும், तीर्थदस्वरूपॆण = தீர்த்த ஸ்வரூபமரகதவ,
पूजयनन्त = பூைிக்கிைரர்கள்.

(பபர-உ) (பவளி நரடுகளிலிருந்து வரும் அவர்கள்) ததவிரய
இனியவளரக,
என்றும்,

பயங்கரமரனவளரக,

பபரும்

விரதம்

ஸத்திய

பூண்ைவள்

தர்மத்தின்

என்றும்

மூலம்

துதிக்கிைரர்கள்.
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ஆதிபயன்று ஒன்றுமில்லரத சக்தியரன ததவிக்கு பிரியமரன இந்த
பூமிரயயும் தீர்த்த ஸ்வரூபமகதவ பூைிக்கிைரர்கள்.

(வி-உ) உலகத்தின் பல்தவறு மூரலகளிலிருந்தும் பரரதத்திற்கு
வரும் மக்கள் ததவிரய ஸ்ததரத்திரம் பசய்கிைரர்கள். முன்னதம
பசரன்னபடி,

ததவி

பயங்கரமனவளரகவும்
சரதுக்களிைம்

ஒதர

சமயத்தில்

இனியவளரகவும்,

இருக்கும் அதிசயத்ரதப் பரர்க்கிைரர்கள்.
இனியவளரகவும்,

துஷ்ைர்களிைத்தில்

பயங்கரமரனவளரகவும் இருக்கும் கரரணத்ரதப் புரிந்து பகரண்டு,
இதன்

அடிப்பரை

பகரண்டுள்ள

ஸத்தியத்திைமும்,

வலுவரன

ஒட்டுதல்;

தர்மத்திைமும்
ஸத்திய,

ததவி

தர்மங்கரளக்

கரப்பரற்றுவதரக மரபபரும் விரதம் ததவி தமற்பகரணடுள்ளரள்
என்பரத பயல்லரம் தநரிரையரக உணர்கிைரர்கள். ததவி ஆதி
அந்தம் இல்லரதவள். ஸனரதன தர்மமும் ஆதி அந்தம் இல்லரதது.
ஸனரதன தர்மத்ரதப் பின்பற்ைி ததவியின் பூர்ண க்ருரபக்குப்
பரத்திரர்களரக ஆன பரரத ததசத்தவர் வசிக்கும் பரரதபூமி
தீர்த்தமில்லரமல்

தவறு

என்ன?

அதனரல்

பூரைக்குரியதரக

ஆயிற்று.
தீர்த்தம் என்பது புனித ஸ்தலம். அங்கு பசன்று பரவங்கரளத்
பதரரலத்து,

புண்ணியம்

ஈட்டி

தூயவர்களரக

ஆகிைரர்ள்.

தீர்த்தத்தின் உயர்ந்த கட்ைத்தில், தீர்த்தம் என்பது கைக்கமுடியரத
ஸம்ஸரர

சரகரத்ரதத்

தரண்டுவதற்கு

உபரயமரக

உள்ள

பைகிரனக்குைிக்கும். பரரதபூமி எல்லர வரகயிலும் தீர்த்ததம.
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नशवस्य काश्यां निवसनन्त यॆ कॆ स्पशॆि तॆ तस्य भवनन्त मुक्ताः ।
दॆव्यास्तु पुण्र्ॆि पदापदणॆि सवादयदभूनमः जगतॊऽनप काशी ॥

97

(ப-உ) यॆ कॆ = எவர்கள், नशवस्य काश्यां= சிவ பூமியரன கரசியில்,
निवसनन्त = வசிக்கிைரர்கதளர, तॆ = அவர்கள், तस्य स्पशेि = அந்த
பூமியின் ஸ்பரிசத்தினரதலதய, मुक्ताः भवनन्त =

முக்தர்களரக

ஆகிைரர்கள், दॆव्याः = ததவியின், पुण्यॆि = புண்யமரன, पदापदणॆि = பரத
அடியினரல், सवाद आयदभूनमः तु = பரரத ததசம் முழுவதுதம, जगतः अनप =
உலகிற்ககு, काशी = கரசியரக (ஆயிற்று).

(பபர-உ) எவர்கள் சிவனுரைய விதசஷ பூமியரன கரசியில்
வரசம்

பசய்கிைரர்கதளர,

ஸ்பரிசத்தினரதலதய
புண்ணியமரன

பரத

அவர்கள்

முக்தர்களரக
அடிகளினரல்,

அந்த

பூமியின்

ஆகிைரர்கள்.

ததவியின்

பரரத ததசம் முழுவதுதம

உலகிற்ககு கரசியரக ஆயிற்று.

(வி-உ) விச்தவச்வரரன வழிபட்டு கங்ரகயில் ஸ்னரனம் பசய்து
அதிசயமரன புண்ணியம் சம்பரதித்து முக்திரயதய அரைகிைரர்கள்
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கரசி வரசிகள். ‘काश्यां तु मरणान्मुनक्तः’ “கரசியில் மரித்தரல் முக்தி
உண்டு” என்று கூறும் சரஸ்திரம். ததவியின் க்ருரபயினரதல பரரத
ததசம் முழுவதுதம தீர்த்த ரூபமரக மரைிவிட்ைதரல் கரசிக்கு சமமரன
உயர்ரவ அரைந்து விட்ைது.

प्रीनतददया धैयं अदम्यशौयं श्रद्धा नतनतक्षा नवनवधाश्व नवद्याः ।
अिन्तरूपॆ त्वमनस प्रसीद नचरं वसायॆ हृकद भारतािाम् ॥ 98
(ப-உ) अिन्तरूपॆ = எல்ரலயில்லர உருவங்கள் பகரண்ைவதள,
त्वं = நீ प्रीनतः=ப்ரீதி, दया = தரய, धैयं = ரதர்யம், अदम्यशौयं =
அைக்கபவரண்ணர வீர்யம், श्रद्धा =

சிரத்ரத, नतनतक्षा = பபரறுரம,

नवनवधाश्व नवद्याः = பலவிதமரன வித்ரதகள் (இரவ எல்லரமரக), अनस
= இருக்கிைரய். आयॆ = பபருரம மிக்கவதள, प्रसीद = கருரண பசய்,
भारतािां = பரரதீயர்களின், हृकद =இதயத்தில், नचरं =பவகுகரலம், वस =
வசிப்பரயரக.

(பபர-உ) எல்ரலயில்லர உருவங்கள் பகரண்ைவதள ! நீ ப்ரீதி,
தரய, ரதரியம், அைக்கபவரண்ணரவீர்யம், சிரத்ரத, பபரறுரம,
பலவித வித்ரதகள் இந்த வடிவங்களரக இருக்கிைரய். பபருரம
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மிக்கவதள ! கருரண பசய். பரரதீயர்களின் இதயத்தில் பவகுகரலம்
வசிப்பரயரக.

(வி-உ) எந்பதந்த ஸத்குணங்கள் மனிதனுக்கு அவசியம் இருக்க
தவண்டுதமர, அவ்ற்ரைப் பட்டியிட்டு, அந்த குணங்கபளல்லரம்
ததவியிைம்

பூர்ணமரக்

இருக்கின்ைன

என்பதரல்

ததவிரய

உபரஸித்து இதயத்தில் ஸத்குணங்கள் நிரம்பப் பபற்று, அந்த
குணவிதசஷத்தரல் தூய்ரம பபற்ை இதயத்தில் ததவி பிரகரசிப்பரத
உணர்ந்து,

பரர்த்து,

அனுபவித்து,

சரணரகதி பசய்யதவண்டும்

என்பரதக் கரட்டுகிைரர் தயரகி அரவிந்தர்.
பிரீதி என்பது எல்லர உயிர்களிைத்தில் எந்தவித கரரணமும்
இன்ைி, எதிர்பரர்ப்பும் இன்ைி கரட்ைதவண்டிய அன்பு. அகிம்ரஸ
இதில் அைக்கம். அன்பிலிருந்து அருள் சுரக்கும். தரய என்பது
எளியவர்களிைம் கரட்ைதவண்டிய கருரண. ரதரியம் என்பது தர்ம
வழியில் நிரலபபற்று நிற்கும்தபரது எதிர்ப்படும் இன்னல்கரள
எதிர்த்து முைியடிக்கும் மனத்திண்ரம. அைக்க பவரண்ணர வீர்யம்
என்பது

ரதரியத்திலிருந்து

உதிக்கும்

சக்தியும்,

எதிரிகரள

விரட்டியடித்து பவற்ைி பகரள்ளரவக்கும் பசயற்கூறும் ஆகும்.
சிரத்ரத என்பது தவத சரஸ்திரங்களிலும், குருவின் வரக்கியத்திலும்,
இருக்க

தவண்டிய

அரசக்க முடியரத நம்பிக்ரக.

அவற்ரைப்

பின்பற்றும்தபரது கஷ்ைங்கள் தநரும். அக்கஷ்ைங்கரள எதிர்ப்பை
மன உறுதி அவசியம். அந்த மன உறுதி, இந்த ச்ரத்ரத அழுத்தமரக
ஆழமரக தவரூன்ைியிருந்தரல்தரன் வரும், ‘திதிக்ஷர’ என்பது பலவித
Page 141 of 144

கஷ்ைங்கள் வரும்தபரது, இரவ நம்முரைய பிரரரப்தகர்மத்தின்
விரளதவயின்ைி

தவைல்ல

என்கிை

உறுதியுைன்,

பபரறுத்துக்பகரள்ளும் மனப்பரங்கு ஆகும். பலவித வித்ரதகள்
என்பது நரம் இப்தபரது விரிவரகதவ பரர்க்கும் விஞ்ஞரனத்தின்
பல்தவறு கூறுகளும், ஆத்மீகத்தின் பல்தவறு பநைிமுரைகளும்,
வரழ்க்ரக ரகசியங்களும் ஆகும்.
துர்கர
ததவர்கள்

ஸப்தசதியில்,
ததவிரய

ஸத்குணங்கரளயும்

சும்பநிசும்ப

ஸ்ததரத்திரம்
பசரல்லி,

வதத்தின்

பபரருட்டு

பசய்யும்தபரது,

அந்த

குணங்கள்

எல்லர
எல்லரம்

அம்பிரகயிைமிருந்துதரன் கிரைக்கின்ைன என்கிைரர்கள். மங்களம்,
மரரய, சக்தி, தவட்ரக பபரறுரம, ைரதி, பவட்கம், சரந்தி, சிரத்ரத,
கரந்தி, பசல்வம், ைீவதனரபரயம், ஞரபகசக்தி, தரய, திருப்தி,
தரயரர்,

குழப்பம்,

வியரபகம்,

ஞரன

சக்தி

இரவகபளல்லரம்

அம்பிரகயின் ரூபங்கதள என்று துதி பசய்கிைரர்கள்.

नसन्धूि् नहमाकद्रञ्च सुसौम्यभासा प्रकाशयन्ती सुदढृ प्रनतष्ठा ।
नतष्ठ प्रसिा नचरमायदभूमौ महाप्रतापॆ जगतॊ नहताय ॥
(ப-உ) महाप्रतापॆ =
பபரருந்தியவதள,
இமயமரலரயயும்,

பபரும்

नसन्धूि्

=

ததைஸும்,

சமுத்திரங்கரளயும்,

सुसौम्यभासा

99

=

வீரமும்
नहमाकद्र

அழகரன

च

=

குளிர்ந்த
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பிரகரசத்தினரல்,
सुदढृ प्रनतष्ठा

=

प्रकाशयन्ती
நன்கு

=

ஒளிரயப்

ஸ்திரமக

பபருக்கிக்பகரண்டு,

இருந்துபகரண்டு,

प्रसिा

=

சந்ததரஷத்துைன், जगतः नहताय = உலக நன்ரமக்கரக, आयदभूमौ =
ஆரிய பரரத பூமியில், नचरं नतष्ठ = பவகுகரலம் இருப்பரயரக.

(பபர-உ)

பபரும்

சமுத்திரங்கரளயும்,

ததைஸும்,

வீரமும்

இமயமரலயயும்

தன்

பிரகரசப்பத்திக்பகரண்டு,

நன்கு

பபரருந்தியவதள,
குளிர்

ஸ்திரமரக

ஒளியினரல்

இருந்துபகரண்டு,

சந்ததரஷத்துைன் உலக நன்ரமக்கரக ஆரிய பரரத பூமியில் பவகு
கரலம் இருப்பரயரக.

(வி-உ) கவிரதயின் இறுதிக்கட்ைத்திற்கு வந்துள்ள கவிஞர்,
ததவியிைம்
பநடிதுயர்ந்த

மங்களரசரஸனம்

பசய்கிைரர்.

இமயமரலச்சிகரங்களும்

ஆழ்சமுத்திரங்களும்,

ததவியின்

ரவபவத்ரத

சுலபமரக உணரரவக்கக்கூடியரவ. ததவியின் பரந்த ஆழமரன,
அதத சமயம் உயர்ந்திருக்கும் ஞரன சக்திரய மனிதனின் குறுகிய
அைிரவக்பகரண்டு அளக்கதவர அைியதவர முடியரது. ததவியின்
சந்ததரஷம்

என்பது

க்ருரபயரக

வடிபவடுக்கிைது.

ததவியின்

ஸரந்நித்தியம் பரரத பூமியில் நன்கு ஸ்திரமரக பிரகரசமரக இருக்க
தவண்டும்

என்று

பிரரர்த்திக்கும்

கவிஞர்,

அது

பரரத

ததசத்தவர்களின் நன்ரமக்கரக மட்டுமில்ரல, உலகம் முழுவதும்
நனரமயரைதற்கரகதவ என்பரதயும் கரட்டுகிைரர். ஏற்பகனதவ
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உலபகங்கிருந்தும்

பரரதம்

வந்து

இங்குள்ள

ஆத்மீக

பரரம்பரியத்ரதயும், ததவியின் சித்விலரஸத்ரதயும் அனுபவித்து
தரங்களும்

அரதத்

தங்கள்

ததசங்களில்

இருப்பரத

கவிஞர்

கண்பிக்கிைரர்.

பரப்ப

அதனரல்,

உத்ஸரகமரக
பரரத

பூமிரய

உலகின் ஆத்மீக ரமயமரகக்பகரண்டு, ததவியின் க்ருரப பரரத
பூமியில் பவகுவரகப் பிரகரசித்து வருரகயில், அதன் கதிர்கள்
நரலரபக்கமும் பரவி இருரள அகற்ைி உலகம் முழுவரதயும்
தரர்மீகப் பரரதயில் வழிகரட்டி அரழத்துச் பசல்கின்ைன. இந்த
நிரல பவகு கரலம் பதரைர்ந்து நைக்க தவண்டும் என்பது கவிஞரின்
அவர, பிரரர்த்தரன.
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