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பட்ஜொலங்களால் சூழப்பட்டதும், எப்போதும் ௮ப்ஸர 

ஸ்திரீசகணங்களால் “சம்மானிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய 

கர் க தன,ததிற்கு இடமாயதும், விசாலமான ௮௧இனிச் 

சாலைகளாலும் ஸ்ருக் என்ற ஹோமபா த் திரங்களாலும்.
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மான்றோல்களாலும் தருப்பைகளாலும் சமித்துகளாலும் 

கலசங்களாலும் பலஞூலங்களா லும் விளங்குவதும், இனிய 

கனிகளையுடைய காட்டிலுண்டாகின்ற பெரிய புண்ணிய 

விருக்ஷங்கள்டர்ந்,த.தம், பலிஹோமங்களினால் பூஜிக்கப் 

பட்டதும், . தூய்மையானதும், வேதகோஷகத்தினால் ஓலி 

கொண்டதும், வனங்களில் உண்டாகுவனவான மலர்கள் .- 

பரவினதும், தாமரை மலர்கள் பொருந்திய ஓடைகளை 

யுடையதும், பலமூலங்களை அருந்துபவர்களும் இக்திரிய 

நிக்கரகம் செய்தவர்களும் மரவுரி மான்றோலைக் தரித்த 

வர்களும் சூரியாக்னிகளுக்குச் சமானமான காச்தியை 

யுடையவர்களுமான புராதன் முகிவர்கள் உூப்பதும், 

_ பரிகத்தமானவர்களும். நியமமான ஆகாரத்தை யுடைய 

அர்களுமான பரமரிஷிகளால் விளங்குவதுமான முறிவர்க 

ஞூடைய ஆச்சிரம மண்டலத்தைக் கண்டார், ஸ்ரீமானும் 

மஹாதேஜஸ் உள்ள்வருமான் இராகவர், பிரமாவி 

னுடைய இரகத்துக்குச் சமானமான்தாயும், வேதசப்த,ச 

தால் ஒலிகொண்டதாயும், மஹாமூமை யுடையவர்க 

ளும் பிரமவித்துக்களுமான அக் கணர்களால் விளங்குவ 

தாயுமுள்ள . அவ்வாச்ரெம மண்டலக்தைக் கண்ணுற்று, 

தனு உயர்க்,ச வில்லின் நாணைக் கட்டவிழ்தீது அவ் 

். , வழிச்சென்றார். அங்கிருந்த தஇவ்யக்ஞானிகளாகய மக 

.  ௨...!... நிஷிகள். இராமரையும். எசஸ்வினியாகிய 

முகிவர்கள் - வைதேகியையும் லக்்மணரையும் கண்டு 

ச இரவல், அன்போ எதிர்கொண்டு சென்றார் 
கள். ர்மலேர்களான் தீருட நியமத்தை 

யுடைய அவர்கள், உதயசக்திரன்போன்ற இராமரையும் 

ட லக்்மணமையும் எசஸ்வினியாகய ஜானகியையும் பார்தது 

“29௯. றி அழைக் துக்கொண்டார்கள், ௮௧ வனவாூகள், 

இராமருடைய அவயவங்களின்' அமைப்பையும், சோபை 

யையும், சவுக்தரிய த்தையும்; ஈற்கோலத்தையும் கண்டு 

் ஆர்சரியமடை ந்தார்கள். ௮வ்வனவாகெ ளெல்லாம் ஆச் 

an . . ௩ 
க ௩, 
ஆ
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சரியகரமான வைதேகியையும் லக்்ஷ்மணரையும் இராமசை 

யும் கண்கொட்டாது பார்த்தார்கள். மஹாபாக்கயெவான் 

களாயை ரிஷிகள், எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் கன்மை. 

புரிபவரும், அ.திதியுமாய இராகவரை அங்குள்ள பர் 

ணசாலைக்குள் உட்காரவைத்தார்கள். பிறகு, அக்கினிக் 

. கொப்பானவர்களும், மகா பாக்யெவான்களும், ,தர்மசலர் 

- கஞூமாகய அம்முகிவர்கள், இராமரை விதிப்படி. உப 

சரித, இர்.ச்.ச.த்தையும் வனக் திலுள்ள பலமூல புஷ்பங்: 

"களையும் கொண்வந்தார்கள், பின்பு அவருக்கு ஓர் ஆசசர 

மம் அளித்ததன்பின், தர்மக்தை Bor Gori ss அ௮ம்முநி 

வர்கள், கைகூப்பிக்கொண்டு பின்வருமாறு கூறினார் 

உ... கள்:--**வருணாச்ரெமங்களைப் பாதுகா தீது 
மூறிவீர்கள் க ன் = 5 i 

வேண்டுகோள், எல்லாரையும் ரக்ஷிப்பவராய், வெகு புகழ 

பெற்றவராய், வெகு மரியாதைபொருக் 

தியவராய், எல்லாராலும் வணங்கப்பெற்றவராய், அஷ் 

டர்களை ௮டகூச் ஷெடர்களைப் பரிபாலனம் பண்ணுபவ 

ரரய்.சீ தாங்கள் உள்ளீர்கள். தாங்களே எங்களெல்லா 

ருக்கும் யஜமானர், இந்திரனுடைய கரன்கிலொரு அம்ச 

மாகிய இராஜா குடிகளை ர-ஷிப்பது வழக்கமாகையால், 

அவர் எல்லாராலும் வணங்கப்பட்டச் சகல. “கெளக்கியச் 

தையும் அனுபவிக்கிறார் என்பது கோட்பாடு, நாங்களெல்: 

லாரும் தங்களுடைய காட்டில் வ௫ூக்குங் குடிகளாயிருக்கி 

"மோமாகையால், தாங்களே எங்களெல்லாசையும் ரக்ஷித 

,தருளவேண்டும். “காட்டிலிருப்பினுஞ்சரி car SOX AL - 
பினுஞ்சரி, தா ங்களே எங்களுக்கு இறைவர். - நாங்கள் 

ஓம் புலன்களையும் வென்று பிறரைச் சாபத்தால் வருத்தா 

அவர்கள். ஆகையால் கருப்ப,த்திலிருக்குங் குழந்தையைத் 

தாய் வெகு ஜாக்கிரதையாகப் பாதுகாப்பதுபோலச் ous 

களாகிய எங்கள்,ச். தாங்கள் 'பாதுகாக்கவேண்டும்.” 

இவ்வாறு சொல்லி, . அம்முகிவர்கள் காட்டினுன்ள 

பழங்களாலுங் இழங்குகளாலும் புஷ்பங்களாலும் “ இன் 

இ
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னும் ௮கேகவிக ஆகாரங்களாலும் இராமரையும் லக்ஷ்ம 

.ணரையும் பூசத் கார்கள். இவ்வண்ணமே நியாயந்தவருது 

நடப்பவர்களும் அக்கினிக்கொப்பானவர்களுமான மற்றச் 

சித்தர்களும் தபகெளும் இராமசை,ச தங்களுக்கெல்லாம் 

பஜமானராக நினை தீது Tt DS Sri wer, 

இரண்ட ரஞ் சருக்கம். 

இமாமர் சண்டகாரணியத்தில் விராசன் என்ற அகரனைக்காணல், 

இவ்வாறு ஆராதிக்கப்பட்ட இராமர், சூரியோ, சய. 

காலத்தில், முநிவர்களெல்லாரிட த திலும் விடையேத்று, 

அக்க அரணியத்துள்ளே பிரவேுக்கார், லஷ்மணரோடு 

சென்ற இராமர் அக்காட்டின் ம,தஇயில், அகேக மிருக 

கணங்கள் நிறைக்திருப்பதையும், புலிகளும் கரடிகளும் 

ஒடி,த்திரிவதையும், காசமடைந்த விருக்ஷங்களையும், கொடி 

களையும், பார்ப்பதற்கு முடியாக ஓடைசளையும், பட்சிகள் 

வாயடங்கி இருப்பதையும், சுவர்க் - கோழிகள் கத்திக் 

கொண்டிருப்பதையும் "கண்டார், கொடிய மிருகங்கள் 

'. சூழ்க்கு ௮வ்வரணியசத்தில், சதையுடன் 
சென்ற இராமர், மலையின் கொடுமுடி. 

போன்றவனும், கரமாமிச,ச்தை உண்பவ 

ணும், 'பெருஞ்சப்ச,ச்ை உடையவனும், ஆழ்க்த கண் 

கஞூம் பரந்த முகழமுமுள்ளவனும், விசாலமானவனும், 

மேடுபள்ளமான வயிற்றையுடையவனும், நீண்டவனும், 

உற்றுப்பார்ப்பதற்கு அருவருப்பும் பயமுமுண்டாகும் 

படியான தேரிற்றச்தை உடையவனுமாஇய ஓர் அரக்க 

னைக் கண்டார், அவன் மாமிசங்களொட்டிக்கொண்டும் 
TESS சொட்டிக்கொண்டு மிருக ச புலிச்கோலொன்றை 

_யு0ச்.௮, எல்லாப்பிராணிகளையும் பயமு ு,த்தும்பொருட் 
டச் தனது வாயைப் பிளந்துகொண்டு வக்த யமன்போல் 

விராகனைக் 
கரணல், ௬
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காணப்பட்டான். ௮வன் பொருத்சமில்லாச அங்கங்க 

ஸடையவனும், ௮இக விகாரமானவனுமா யிருக்கான். 

அன்றியும் ௮வன் மூன்று.ஈங்கம், நான்குபுலி, இரண்டு - 

செந்காய், பத்து மான், கக்தங்களையுடைய நிணஞ் இந்து 

இன்ற. பெரிய யானை, த்தலை ஓன்று, இவைகளெல்லா 

வற்றையுக் தனது இருப்புச்சூல மொன்றில் குத்தி எடுக் 

துக்கொண்டு, பெருஞ்சத்கமாகக் கர்சசச், சான். இராமர் 

லக்ஷ்மணர் சதை ஞூவர்களையுங் கண்டு, வெகு கோபச் 

அடன், பிரளயகாலத்து யமன் வருவதுபோல் அவன் 

அவர்களை கோக்கி ஓடிவந்தான். உலகத்தையே அசைத்து 

விடுவதுபோலப் பயங்கரமாக ஓரு பெரும் 

கர்ச்சனைசெய்து சடையை எடுத்து இடுப் 

பில் வைச் துக்கொண்டு கொஞ்சதகீ தூரமோடி, * நீங்களிரு 

வர்களும் சடையையும் மரவுரியையும் ௮ணிர்அகொண்டு, 

ஒரு ஸ்.திரீயைக் கூடவழை த்துக்கொண்டு, உங்களுடைய 

உயிர்க்கு: அழிவைச் செய்துகொண்டு, ஆபரணச்சையும் 

வில்லையும் கத்தியையும் தரித்துக்கொண்டு, சண்டகாரணி 

யதீதில் புகுக்திர்கள் ! நீங்கள் தயகெளென்றால் ஒரு 

பெண்ணை நீங்கள் உடன்கொண்டு சஞ்சரிப்பானேன்? 

வெகு பாவிகளாக அதர்மம் செய்துகொண்டும்; மூகிவீர் 

_ களுக்கு இழிவை - உண்டாக்ிக்கொண்டும் வந்திருக்கும், ௪. 

நீங்கள் யார்? நான் விராகன் என்ற சாக்ஷஸன்.. ஒருவரா 

- ௮ம் ௮ணுகக்கூடாத எனது கோட்டையாகிய இக்காட்டில் 

ஆயுபாணியாகச் சஞ்சரித்து முறிவர் மாமிசங்களைப் 

LOS sit சீவிக்கிறேன், அழகா யிருக்கும் இம்மடச்தை 

இன்றுமுதல் என் மனைவியாவாள், நான் UES BAND 2 Bie 

ளிருவர்களையுங் கொன்று பாவிகளாகிய' Bu கட்டைய 

் -இரத்ததிதைக குடிப்பேன்”? என்றான். இவ்வி௫ bs, 

அஷ்டனான விராதன் வெகு செருக்குடன் சொன்ன ப்யம்- ~ 

கரமான வார்த்தையைக் கேட்டுச் சதை மெய்தடுமாதி 

சீசாபகரணம், 

   

  

மனக்குழப்பமடைந்து பெருங்காற்றுலடிக்கப்பட்ட வாமை
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"போலப் பயத்தால். ககெடுங்கனொள், இப்படிச் சதையை 

விராதன் தூக்கக்கொள்ளவே இராமர், முகத்தின் Bar 

குன்றி, லக்்மணரைப் பார்த்துப் பின்வருமாறு சொன் 

னார், “பாராய் "லக்ஷ்மணா ! ஜனகரர்ஜருடைய மகளும் 

; GF OO Si மனைவியுமாகிய வெகு நன்ன 
இராமர் ் 

துக்வ்ண்கிட டக்கையுள்ள். சதை இப்பொழு Ast 

தன் மடியிலிருக்கிறுள் ! வெகு சுகமாய் 

வளர்ந்த புகழ்பெற்ற ராஜகுமாரிக்கு வந்த கதியைப்பார் 1. 

_ தம்மை உத்தேடத்துக் கைகேயி கேட்டவச த்தின் பிரயோ 

ஜனம் இன்று அவளுக்குக் கைகூடி விட்டது, தனதுகுமார 

னுக்கு இராச்யெங். இடைதீதால் போதும் என்றமட்டில் +” 

சக்தோஷப்ப டாமல், பின்வரப்போவதை முன்னதாகவே 

Yours SI, யாவருக்கும் ஒரு கெடுதலும் பண்ணாத: 

என்னை எந்த ஏஎண்ணசதக்தைக்கொண்டு காட்டுக்கனுப்பி 

னாளோ ௮வ்வெண்ணத்தின் முடிவை எனது சிறியதாய் 

. இன்று அடைகஅ்துவிட்டாள். அயலான் இன்று வைதேகி 

யைத் தொட்டது என் தந்தையை நான் இழந்ததும் 

இராச்சியத்தை ¢ இழக்ததுமாகய இரண்டு துக்கங்களுக்கும் 

மேலான துக்கத்தை என் மன த்.தில் உண்டுபண்ணுகிறது.” 

இவ்வி,கமாகச் சோகத்தினால் கண்ணீர்விட்டு இராமர் 

துயருழன்று சொல்லிக்கொண் ஒிருர் தபொழுஅ, ல-்ஷ்ம 

“ணர் மந்திரத்தால் கட்டுண்ட ஸர்ப்பம்போல் சறிக்கொ 

ண்டு, அவரைப்பார்த்து “ஐயா காகுத்தரே, இந்திரன் 

போல எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் நாகுராயிருக்கும் தாகங்கள் 

இட்ட கட்டளையைநிறைவேற்ற கான் காச 
லஷ்மணர் re துக்கொண்டிருக்க, தாங்கள் அராதைபோல்: 

எனிவ்வாறு பமிதபிக்இறீர்கள் 2? இன்று 

கோபமடைந்திருக்கும் எனது : பாணம் ஒன்.நினாலேயே 

இந்த விராகனென்ற அரக்கன் . உயிர்போய்க் ழே விழப் 

போடுறான் ; அவனிரச்.த,ச்சை இப்பூமி குடிக்கப்போகி 

து. இந்திரன் தனது வச்ரொயுத,ச்தை ஒரு பர்வதத்தில்
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மீரயோடிப்பதுபோல், இராச்சிய விஷயமாகப் wus seh 

டம் கான் கொண்டிருக்குங் கோபத்சை  இவ்விராதன் 

மேல் செலுத்துகிறேன். 'என்கையின் ஆற்றலால் ௮இச 

வேகங்கொண்டு செல்லும் பாணம் இவன் மார்பைப் 

பிளந்து,  உடலினின்றும் உயிரைப் போக், இவன் 

சுழன்று பூமியில் விழும்படி. செய்யப்போகிறது '” என்று 

Naa காயத்துடன் கூறினர். 

-மூன்முஞ் சருக்கம். 

. விராத்ன்யுத்தம், 

  

மறுப்டியும் விராகன் “சான் கேட்பதற்குச் சரியான் 

விடைகொடுங்கள்.. நீங்கள் யார் ? எங்கேபோகறீர்கள்?”? 

என்று அக்காடுமுழுதுக் கனது சத்தத்தால் நிரப்பிய 

போலக்கேட்டான், இவ்வாறு கோபதக்கால் இப்போல் ஜ்வ 

லி,த்துக்கொண்டிருக்கும் அவ்வரக்கனைப்பார்த்து அவன் 

கேட்டகேள்விகளுக்கு ** நாங்கள் இக்ஷ்வாகு வம்ச௪,த்இல் 
பிறக் தவர்கள்.  கற்சசிதையையுடைய க்ஷத்ரியர்கள். இப் 

பொழுது வனத்தில் சஞ்சரிகீதுக்கொண்டி ௬ுக்கறோம்'? 

என விடைகூறி, “நீயார்? ஏனிச்5.ச் ௪ண்டகாரணிய,த்தில் - 

வூக்ருய் என்பதை அறிய ஆவலுடனிருக்கமோம்?'” என 

இராமர் வினாவினர். இப்படிச் சததிய்சக் ரான இராமர் 

் சொன்னதும் அவ்வரக்கன் * ராஜனே, 
lor ser ் 

விருக்சார் சம், காரனென் விருத்தாக்தத்தைச் சொல்லுக - 
றேன். ஓ ராமா, கேள், கான் ஜயன் என்ப 

வனுடைய குமாரன் ; ச,ஹிர்ை என்பவள் என் கரம்; 

ராக்ஷஸர்கள் எல்லாரும் என்னை விராகனென் றழைப் 
பார்கள், நரன் வெகுகாள் அவம்புரிக்து பிரமதேவரைச் 

சந்தோஷப்படுத்தி அவரிடமிருக்து, ஆயுசத்தால் ஒரு 

வரும் என்னைக்கொல்லமுடியாசென்றும், என்னை வெட்ட
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வும் பிளக்கவும் முடியாதென்றும் வரம்பெற்றிருக்கிறேன். 

நிங்கள் இப்பெண்ணை இங்கு விட்டுவிட்டு, இவள் மறுபடி. - 

உங்களிடம் தஇரும்பிவரப்போகுருளென்ற எண்ணத்தை 

யும் ஓழிச்.துவிட்டு, உங்களுயிரில் ஆசையிருக் கால் இந்த: 

க்ஷணமே ஓடிவிடுங்கள்”' என்றான். 

இவ்வாறு கொடிய எண்ணங்கொண்டு பயங்கரமான 

வடிவத்.துடன் விளங்கும் விரா.தனைப்பார்த்து, அவன்சொ 

ன்னதைக்கேட்டு, இராமர் கோபத்தால் கண்கள் Pais gp 

“அற்பனே |! நீ கெட்டாய்! உன் எண்ண மொன்றும் 

. நிறைவேறாது, நீ சேரமாக மரணத்தையே தேடுஇருய், 

உன்னை யுத்தத்தில் வீழ்த்துகிறேன் நில். ahnieen 

மிருந்.து உயிருடன் தப்பிச்துக்கொள்ள முடியாது! என்று 

கூறினர். இப்படி ச்சொல்லி உடனே இராமர் ,தமஅ வில்லை. 

நாணேற்றி அதில் வெகுகூர்மையான பாணங்களைச் சீக்ர 

ற. மாகத் தொடுத்துவிட்டார், காணேற்திய 

கட் தமது வில்லினின்றும் தங்கம் இழைத்து 

இறக்கைகள்கட்டிக் கருடன்போலவும் காத்: 

வேகமாகவும் போகத்தக்க ஏழு பாணங்களை அவ்வரக் 

கன்மேல் அ௮த்தீரர் பிரயோடுத்தார். மயிலிறகு கட்டப் 

ரட்ட அவ்வம்புகள் விராகனுடைய சாரீ. ரத்தைப் பிளக் 

கொண்டு இரத்தத்தில் தோய்க்து அக்னிப் பிழம்பூ 

போன்று பூமியில் விழுக் கன. இவ்வாறு அடி.பட்டவுடன் 

அவன் வைதே$ூயைப் பூமியில் விட்டுவிட்டுத் தனது 

சூலத்தை மேலே.யுயர்ச.தி வெகு கோபமடைச்் தவனா௫ 

இராமரும் லக்ஷ்மணருமிருக்த இடத்தைநோக்கி ஓடிவக் 

தான், பெரிய அ௮ட்டகாசம்பண்ணி, இர்தரதுவசம்போல 

விளங்கும் தனது சூலத்தை எடுத் துக்கொண்டுவரும் விரா் 

தன் தனு வாயைப் பிளந்துகொண்டுவரும் ஓரு யமன் 

போலக் சாணப்பட்டான். பிரளயகாலத்து யமன்போல் 

விளங்கும் விரா,தன்மேல் இராமலக் மணர்கள் இருவரும். 

“வெகு கூர்மையான அம்புகளை மழைபொழிவதுபோலப்
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பொழிதார்கள். ௮வன் அவ்வளவு பாணங்களையுக் தாங்கி 

நின்று இரித்துச் சரீரத்தை உதறினான். ' அவ்வாறு 

அவன் சரீரத்தை உதறவே அப்பாணங்கள் பொல 

பெரலவென்று உதிர்ந்து ஏழே விழுந்தன. தான் பெற்: 
_ திருந்த வரத்தின் மசமையால் ௮வ்வரக்கன் தனது பிசா 

-ணவாயுக்களை யெல்லாம் . இழுத்துப்பிடி தீது . வெகு பல: 

ம்டைந்து தனது சூலத்தை எடுத்துக்கொண்டு இராமரை- 

எதிர்த்து வந்தான், ஆகாசத்தில் உயர்ந்து நெருப்புப்: 

போல எரிக் துகொண்டு வச்ரொயுதம்போல விளங்கய- 
அச்சூல் த்தை, வில்லாளிகஞூட் சிறந்தவரான இராமர், 

: இரண்டு பாணங்களைச் செலுத்தித் துண்டித்தெறிந்தார்.. 

இராமருடைய பாணங்களால் துண்ஒக்கப்பட்டுப் பூமியில் : is 

விழுந்த சூலாயுதம் இடியால் பிளக்தெறியப்பட்ட மேரு. 

வின் கெரம்போல் 'விளங்கிற்று, உடனே அவர்க ஸிரு, 

வரும், கருகாகம்போல் கொடிய சக்தியுளவைகளான 

தங்களுடைய கத்திகளை எடுத்துக்கொண்டு, : ௮வனிடம் 

வேகமாகவேர்டி, அவனை விசையாக வெட்டினார்கள், அவ். 

வாறு வெட்டிக்கொண்டிருக்கையில், அசைக்கவொண் 

COs புருஷவியாக்கரங்களாகய இராம லக்ஷ்மணர்களை- 

nee தனது இருகைகளாலும் வேகமாக அணை த: 

IS தூக்க்கொண்டு ஓடத் தலைப்பட் 

வீராதன் டான். ௮வன் கொண்ட கருத்தை இராம. 
ராமல மண . “ ச உ ் 

erase aad 7.றிர்து லக்ஷ்மணரைப் பார்த்து, அவன் 

"செல்லல், ₹* இச்சையின்படியே எக்தவழி. நம்மைத் 

தூக்க்கொண்டு போகறுனோ ௮க்தவழி 
யே போகட்டும். ௮வனிப்பொழுது செல்லுகிற வழி காம். 

- போகவேண்டியவழிதான்”' என்றார். ௮ரக்கன் அப்போது: 

இராமலக்ஷ்மணர்கள் இருவரையும் , எகோ றுகுழக்: 

தைகளை ச் தூக்குவதுபோல் grees தனது தோளின் 

மேல், வைத்துக்கொண்டு அலக்ஷியமாக ஓட ஆரம்பிச்” 

. தரன், அவன் ரகுகுல ரம்மங்களான ௮வ்விருவர்களை* 
2 8
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யும் தனது தோளின்மேல் தூக்கிக்கொண்டு: பயங்கரமாக 

௮ட்டகாசம்பண்ணிக் காட்டை கோக்டச் சென்முன். 

௮வன் கடைசியாய் மேகக்கூட்டம்போல் இருளடைக் 

அ்ள்ளதும், அகேகவித விருக்ஷங்கள் அடர்க்ததும், கானா 

As பறவைகள் நிறைக்குதும், கரி ஊரையிடுவதும், 

துஷ்ட மிருகங்கள் பொருந்தியதுமான வனத்தில் புகுக் 

தான், 

. நான்காஞ் சருக்கம். 

விசா,சன் வறை. 

  

இசாமலக்ஷ்மணர்கள் . இருவரையும் எடுத்துக்கொ 

ண்டு விராதனோடினகைச் சீதையார்த்துக் துக்கத்தால் 

தனது ௮அழயெ கைகளைக் தூக்கிக்கொண்டு இரைந்து கத் 

-நினள், **ச,த்தியவானாயும் லேமுடையவராயும் ௬த்தராயு 

மிருக்கிற கசரதககுமாரரான இராமரை 

ன லக்ஷ்மணருடன். எடு ச்கோடுகிறுனே ஓரு ுக்5்சல்,. 

° 

பயங்கரமான அரக்கன் ! இனி crosrdorg 

'செக்காய்களோ அ௮ல்லஅ.புலியோ அல்லது சறுக்தையோ 

புச,தீ.துவிடப்போடுின்றன. அப்பா.அரக்கர்களுக்குள் உத் 

தமனே, உனக்கு ஈமஸ்காரம், நீ அவர்களிருவர்களையும் 

விட்டுவிட்டு என்னை எடுச்அக்கொண்டுபோ '' என்றார். 

இவ்வாறு கூறிய சதையுடைய வசனத்தைக்கேட்டு இசா 

மரும் லக்ஷ்மணரும் அந்தத் துஷ்ட அரக்கனைக் கொலை 

.செய்யவிரைந்து, அவனுடைய இடது புஜத்தை லக்ஷ்ம 

ணரும் வலஅபுஜ.க்தை. இராமரும் வெட்டினார்கள். கை 

கள் வெட்டுப்படவே, மேகத்துக்கொப்பானஅரக்கன் நடுக் 

ட கமடைந்து வஜ்ஜிராயு,க,த்.தினால் பிளக்கப்பட்ட.மலைபோல் . 

பூமியில் விழுந்தான். அவ்வாறு விழுந்தவனை இராமலக்ஷ் 

“மணர்கள் தங்கள் கைக்குத்தாலும் . முழங்காலிடியாலும்
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காலுதையாலும் பூமியில் தேய்த்.தார்கள். அனேக பாண 

- துகளால் அடிக்கப்பட்டும் கத் திகளால் வெட்டப்பட்டும். 

மற்றும் பலவிதமாய் இடிக்கப்பட்டும் இராக்ககன் சீவனை: 

“விடவில்லை, இவ்விதமாக உயிர்போகாமலிருக்த மலைக்குச் : 

சமானமான அரக்கன் கொல்லமுடியாதவனென்று அ.தி. 

. நீது, பயமடைந்சவர்களுக்கு அபயம் கொடுக்கின்ற சீமா 
னய இராமர் லக்ஷ்மணரைகநோக்க 4 ஓ புருஷூங்கமே, 

இவ்வரக்கன் தவத்தின்பலத்தால் யுத்தத்தில் ஆயுதங்க. 
ளால் கொல்லப்படான். ஆகையால் நாமிவனைப் பூமியில்' 

அடக்கம் செய்வோம் '? என்றார். இப்படி ௮வர் சொன்ன 

சொல்லை விராதன் கேட்டு வெகு னசுவா தீதுடன் “கான் 

| TOT GI NCO Or GBT ov ம.தலிலேயே தாங்களின்னாரென் ப 

பசை அறிக்துகொள்ளவில்லை, இப்பொழுதுதான் தாக்: 

கள் கெளசலையின் அருமைத்திருமகன் என்று தெரிக்து: 

கொண்டேன். மிக்க பாக்கியவதியான சதையையும் வெகு. 

ர்த்தி பொருந்திய லக்ஷமணரையும் கானிப்பொழுது 

தான் அறிந்துகொண்டேன். நான் சாபத்தால் இந்தக் 

'கேர் ரமான ராக்ஷஸ ரூபமெடுத்தேன் ; தும்புரு பட்டத 

ர னும் பெயருள்ள கந்தர்வன் ; குபேரனால் 

aie se, .. சபிக்கப்பட்டு இக்கதியை யடைக்கதேன்.. 

.... என்னை அவர் சபித்தபின் கான் ௮வரைச்: 

சந்தோஷப்படுத்தி எப்பொழுது இச்சாபம் நீங்குமென்று 

கேட்க, பெருக் தகையாகிய அவர் .** தசரதகசூமாரராகிய 

இராமர் உன்னை யுச.தததில்வீழ்தீதும்பொழுது நீ மறுபடி. 

யும் உன்னுடைய செர்க்து உருவமடைந்து சுவர்க்கலோகளஞ் 

சேர் '” என்று அனுக்கெடத்தார். . இவ்வாறு நானொரு. 

.... கர்லத்தில் அரம்பையிடம் வைத்த ஆசையால் குபேரனை 

வணங்காமல் இருந்ததற்காக, அவர் என்மேல் கோபம். 

கொண்டு சபித்தார், ஒ! சத்துருக்களைத் தவிக்கும்படி 

செய்ற இராகவா, தங்கஞுடைய அனுக்கிரஹக்தால். 

இக்தக் கொடிய சாபத்தினின்றும் நான் விபெட்டேன்ன்
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இனி நான் என்லோகச்இற்குப் போறேன். உங்களுக்கு. 

் க்ஷேமம் உண்டாகட்டும், இங்கிருந்து ஒன்றரையோசனை 

தூர.தீஇல், சூரியன்போல் தமது காக்இயால் விளங்கும் தர் 

ஸமாத்துமா சரபங்கமகரிஷி வ9க்றொர். அவரிடம் சீக்கிரஞ் 

் செல்லுங்கள். அவர் உங்களுக்கு க்ஷேமத்தைச் செய்வார், 

என்னைக் குழியில் அடக்கஞ்செய் விட்டு Camp olor wes 

போங்கள். இறக்துவிட்ட அரக்கர்களை அடக்கம்செய்வதே 

, பழைமையான தர்மம், எந்த ராக்ஷஸர்கள் அடக்கம் செய் 

ஜான அவர்களுக்குச் திஸ்காலோகம்கிடைக் 

. கும்?” என்றிவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டே தன்மேல் பாய் 

ந்திருந்த பாணங்களின் வேதனை பொறுக்கமுடியாமல் 

தனது சரீ.ர.த்தைவிட்டுச் சுவர்க்கஞ்சேர்ந் தான். அவ்வரக் 

கன் சொன்ன தைக்கேட்டு இராகவர் லக்ஷ்மணரைகோகககெ 

ஈடகொடிய காரியங்களைப் பண்ணிக்கொண்டிருந்த மானை 

(போன்ற இக்கொடிய அரக்கனைப் புதைக்கப்: பெருங் 

குழிஒன்று வெட்கெ? என்றுகூறி அவன்கழுத்தைக் தமது 

காலால் மிதித்துக்கொண்டு நின்றார். லக்ஷ்மணர் ஒரு 

மண்வெட்டியை எடுச்துக்கொண்டு அவ்விரா கனுடைய 

- தேகங் இடந்த இடத்துக்குச் சமீப,த் தில் 

- பெருங்குழி யொன்று வெட்டினார். குழி 

வெட்டி முடிந்தவுடன் இராமர் தமது 

காலை அவ்வரக்கன் கழு. தீதைவிட்டெடுக்க, கூர்மையான! 

முனைபோலுள்ள செவியனும் பெருஞ் சப்தத்தை யுடை 

மபவனுமான விராகனை லக்ஷ்மணர்: குழியில் தள்ளி : 

ஞர். அப்பொழு பெருஞ்சப்த முண்டாயிற்று, வெகு 

பழாக்கமசாலிகளும் உறுதியுடையவர்களுமான இராம 

லக்ஷ்மணர்கள் அவ்வரக்கனை uy sos Do வென்று, வெகு 

அ த பயங்கரமாகக் கத்திக்கொண்டிருக்த 

on 5 Sb GS குழியில் போட்டார்கள், ௮க்த மகா 

ரில். கூர்மையான ஆயுதங்களால் விழாண்.. 

தியை எ தெரிந்த வீரர்கள் அறிந்து . 

விராதளைப் 

os So. 
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மாவை உடையவருமான சரபங்க மகரிஷியின் ஆச்சிர 

மத்துக்குச் சமீப,த்.தில் வக்துகொண்டிருக்கையில் இராமர் 

ஓரு பெரிய ஆச்சரியத்தைக் கண்டார் :- அங்கே இர்இரன் 

சூரியனுக்கும் அக்கினிக்கும் ஒப்பான காந்இயால் விளங் 
கும் தேகச்தையுடையவனாகி, அழகாகப். 

Bt Arias _ பிரகாசிக்கும் ஆடையாபரண மணிக்து 
லாரணல, 

கொண்டு, தேவபரிவாரங்கள் சூழ, ,சன௮. 
915505 விட்டிறங்கப் பூமியில் மிதியாமல் அதற்கு 

மேலாகவே நின் றுகொண்டிருந் சான். அவனைச் சூழ்க்து. 
அவனைப்போன்ற அகேக மகாச்துமாக்கள் நின்று வணங் 

இக்கொண்டிருந்தார்கள். ௮த.ற்குச்சமீபத்தில் இளஞ் சூரிய 

னுக்கொப்பான அவனுடைய இரதமும் பச்சைக் குதிசை 

கள் கட்டப்பட்டு ஆகாச,த்திலேயே நின்றுகொண்டிருக் . 

குது, அவனுடைய வெண்குடை அகேக of SLI oor மாலை 

களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு வெண் மேகம்போலவும் சந்இிெ 
மண்டலம் போலவும் விளங்கக்கொண் டிருந்தது, அவ 

் னுடைய இருபக்கங்களிலேயும் இரண்டு உத் கமஸ்தஇரீகள் 

பொற்காம்புபோட்ட இரண்டு. விலையுயர்ந் ச வெண்சாமரங் 

களைத் கங்கள் கையாலெடுத்து விச் சுழற்றிக்கொண்டி... 

ருக்தார்கள், கந்தர்வர்களும் தேவர்களும் Qs sreerd உ] 

௮கேக உத்தம ரிஷிகளும், இக்திரன் ஆகாசத்தில் 
fp eae பல அழகான மொழிகளால் அவனை 

“ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டி ருக்தார்கள், அவ்வாறு 

அங்குவந்திருக் த இந்திரன் சரபங்கமகரிஷியிடம் ஏதோ 

பேசிக்கொண்டிருப்பதை இராமர் தூரதீதிலேயே கண்டு, 

லஷ்மணரைப்பார்தீது, ௮5 இரத, கை அவருக்குக் 

“காட்டி “வெகு காக்தியும் அழகும். உடையதர்டப் பார்ப்ப 

திற்கு வெகு ஆச்சரியமாகத் தனது பூரணடுரணங்களுடன் ப 

அககாிக்கும் சூரியன்போல் ஆகாசத்தில் நிற்கும் ௮௬ 

MFT OTD STILT, லக்ஷ்மணா, நாம் இந்திரனுடைய oe 

“ஏன்ற £ எப்படிப்பட்டதென்று முன் கேள்வியுற்றிருக்இ 

j 

} i 
‘
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'ஜோரமோ அப்படிப்பட்ட குதிரைகளையே காம் இப்பொ 
பழுது ஆகாசத்தில் நேரில் பார்கடுரோம் என்பது நிச்சயம், 
. அந்த... இரதத்கைச் சூழ்ந்துகொண்டு நூறு gr Ges § pe 
| மூர்களே அவர்களை. நன்றுகப்பார், அவர்கள் புருஷ 
| சிரேஷ்டர்கள் ; குண்டலங்களைத்' தரித்துக்கொண்டு, Quer 
அன் முடையவர்களாய், கைகளில் கத்இயேக்தி, விசாலமா 
யும் விபுலமாயுமுள்ள் மார்புடையவர்களாய், காழ்ப்பாள் 
(போல். நீண்ட கைகள் அமைந்து, வெப்பு வஸ்இரங்கள்' 
உடுத்து, புலிகள்போல் இட்ட கெருங்கவொண்ணாச 
பராக்கிரமம் பொருக்தியவர்களாய், தங்கள் மார்புகளில் 
அக்கினி போல். பிரகாடுக்கும் ஆரங்களை அணிந்து 

கொண்டு, எல்லாரும் இருப,ச்தைக்து வயதுள்ள 25 

வத்தை உடையவர்களாய் இருக்கருர்கள், இவ்வுருவம் 
அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஏற்பட்டது, இப்பொழுது 

- ஏப்படிப் புருவசூர்களாயும், பிரியமான உருவமுள்ளவர் 
களாயும் காணப்படுகிமுர்களோ அப்படியே ழி 

  

    

  

    

  

   
    

     

ஏப்பொழுதும் இருப்பார்கள், இரகக்இல் காக் 

விளங்குகின்றவர் இன்னாரென்று நானறிக்துகொல் 

'இறவரையில், அப்பா லக்ஷ்மணா; நீ இங்கேயே, 

“நேரம் சீதையுடன் நின்றுகொண்டிரு'?: ௩௭9 

வாறு சொல்லிக் காகுத்தர் சரபங்கமகரி 

*:இராமரிங்கு வந்துகொண்டி ௬கஒரரர். 

என்னைக்காணுவது கருதியன் னு, முண்டி 

அவர் சக்த இல் ஜெயித்துக் காமியத்ல் 

ண்டவுடன் கானே அவரைப் பார்ப்பே
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மாள 

வி,சமாகதி தேவேந்திரன் அம்முநிவரிடஞ்: சொல்லி 

விடைபெற்று அவருக்குச் செய்யவேண்டிய மரியாதைக 

ளைச் செய்துவிட்டுக் குதிரைபூட்டிய தனது இரதத்திலே 

வி.த தேவலோகஞ்சென்றான். அவன் போனபின்பு, இரா 

sat சதையையும் லக்ஷ்மணரையும் தம்முடன் அழைக் 

துக்கொண்டு ௮கூனிஹோ,த்திர சாலையில் உட்கார்ந் 

Seis சரபங்கமுகிவரின் சமீபம் போ 
சரபங்கரைக் 

காணல், 
னார். இராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை ஞூவர்க 

exp முநிவரின் பாதங்களில் வணங்கி, 

௮வரு,த்த ரவு பெற்றுக்கொண்டு, ௮வர் இட்ட ஆசனங் 

களில் உட்கார்ந்து, அவரால் பூஜிக்கப் பட்டார்கள். 

பிறகு, இராமர் சரபங்கரைப் பார்த்து இந்திரன் வந்த 

தைப்பற்றி வினவ, முநிவரும் அ௮ச்சங்கதி முற்றையும் 

சொன்னார். “அப்பா இராமா, என்னை இந்திரன் 

மலோக,த்துக் கழைத்துப்போக. வந்தனன், மற்றவர் 

னா ல ஒருபொழுதும் ஜெயிக்கமுடியாகதை கான் என் 

(டைய . தவத்தால் வென்றிருக்கிறேன். ஓ புருஷ 

A தாங்கள் எனக்கு, வெகு சமீபத்தில் வந்திருப்ப 

3 ae பிரியரான அ.தி 

   

   

    

   

  

    
  

or ன கர்கள் கண்டமிறகு நான் தேவர் 

92 

air Bits :இவைக? தீ தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் . 

என்க pesos tof) சொல்லும், எல்லாச் சாஸ்]    esse, நானே இவ்வுல்கங்களை எனக் 

அப்படி முடிகள்...
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தேன் அ . இப்பொழுது இக்காட்டில் வந்திருக்கும் எனக்கு 

நான் slant இடத்தைக் குறிப்பிக்கும்படி. தன்: 
களை வேண்டி க்கொள்ளு கிறேன்”* என்றனர், இவ்விசமாக. 

இந்திரனுக்கொப்பான பலமுள்ள. . இராமர் சொல்ல. 
ag 48 Bure Gu சரபங்கர் கேட்டு மறுபடியும்.** ஓ 

இராமா, இர்க.. அரணியத்தில் கார்மிகரும் ares. 
காக்திபொருக் தியவரும் மகாத்துமாவுமா௫ிய ௬இக்ஷணர் 

என்ற தபோதனர் வூித்துக்கொண்டிருக்இிறுர். அவரிடம். 

க்கள் சென்றால் அவர் தங்களுக்கு வேண்டி௰ நன்மை: 

யைச் செய்அவைப்பார், தாங்கள் சுக்ஷ்ணரென்ற அருக் 

'தவரிடஞ் சென்றதும் அவர் தாங்கள் வ௫க்கக்சகுர்ச சம. 

ணியமான ஆச்ெமச்தை் தங்களுக்குக் குறிப்பித் BE 

தாட்டவோர், ௮0ேக புஷ்பங்கள் பூத்து விளங்கிச்கொண்் 

டோடும் மக்சாடினி நதிக்கு எதிர்முசகமாகச் தாங்கள்” 

தன் கரையோரமே சென்முல் அம்முநிவர் ஆச்சொமச் 

'துக்குப்போகலாம். DATO FOG வழி, ஆனால், புருஷ 

சபேஷ்டரே, ஒருமுகூர் F FEM CLD என்னைப்பாரும்; பாம்ப 

sors பழைய கோலைச் கழற்திவிவெதுபோல கான் என்... 

*சிற்க்கை நிச்துவிடப்போடுன்றேன் '” என்று வேண்டி. 

| | இவ்வாறு சொன்னபின் பு அக்கினியை கன்றாக 

மூட்டிச் சாஸ்திரப்பிரசகாரம் ஹோமம். 
பண்ணி முடித்துக் கொழுக்துவிட்டெரியும் 

அவ்வக்கினியின் மத்தியில் ௮ம்மகா காக்இ' 
“ருக்திய சரபங்க முகிவர் பிரவே9ச்தார். அவ்வக்கினி 

குடைய உரோரமம்,. தலைமயிர், உடம்புமேலிருக் ௫ 

ல், எலும்பு, மாமிசம், இரத்தம் என்னும் இவைகளை 

pore தத்தன. அதை. இராமரும் லக்ஷமணரும். 

த்யும் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியமடைக்கார்கள், உட . 

இ சரபங்கர் 'அவ்வக்கனி மதீதியில் இருந்து அக்னிக். 

ப்பான ஒரு சறுபிள்ளையர்ய் எழுச்து ஆ காக்கினி 
இருடிகள், மகாத்துமாக்கள், சேவர்கள் மு.கலியோர் 

3 

r
e
s
 

வண
்
 

    
   
   

  

   

  

பங்கர் 
புகல்.
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தங்கள் தங்கள்: புண்ணியங்களால் அடைத்திருக்கும் ௨: 

லோகங்களையெல்லாம் கடந்துசென்று பிரமலோகத்தைப்? 

(போ யடைந்தார், அ௮0கேக புண்ணியங்களைப் பண்ணிய 

அவ்வக்சண சிரேஷ்டர் Aa VES Fev பிறக் 

தமது பரிவாரங்களுடன் இருப்பதைக். கண்டார், க 

தேவரும் அவரைக் கண்டு. சந்ேகோஷமடைக்து ௮வறை 

கல்வரவுகூதினார். | 
| 

| 
॥ 

    

ஆழுஞ் சருக்கம்: 

சரபங்கமகசிஷியின் ஆச்ெமதக்இலிரும்ச ரிஷிசளெல்லோரும் 

இராமரைச் சரணமடைந்து ராக்ஷசர்களின் ous Grass bs 

வேண்டுமென்று வேண்டி.க்கொள்ளல், 

  

சரபங்கமுகிவர் தேவலோகஞ்சென்றபின், கமதுகா 

.இயால் பிரகாத்துக்கொண்டிருக் க இராமரிடம் அங்க 

6,5 ரிஷிகணங்கள் எல்லாம் ஓன்ருகச் சேர்க்துவக்தார்கள், 

முூகிவர் 
-வைகானசர்கள், அங்குஷ்டப் சமணர் 

வகை, 
உயரமுள்ள வாலகல்லியர்கள், vet | 

அதம் ஸ்கானம்பண்ணிச் கங்களுஷ் 

  

தேகத்தை இடைவிடாது சுத்தமாக வை,த்துக்கொட 

-தவம்புரியும் ஸம்பிரக்ஷாளர்கள், சந்திரசூரிய erent 

யே குடி,த்அுக்கொண்டு சீவிக்கும் மரிஏபர்கள், ஏப்பெ 

தும் தங்கள் தேகத்தைக் கற்களில் மோ.திக்கொண்டு 

புரியும் ௮ச்சமகுட்டர்கள் பலர், உதிர்க சசருகுகளைப் 

ப
 
உ
ட
ம
்

 

- துக்கொண்டு தவம்புரியும் es பற்கள 

தானியங்களைக் கொறித்துப் புசிக்கும் தந்தோ லூகலர் | 

எப்பொழுதும் கலைக்குக்கழ்ப்பட்ட ஜலத்தில் al 

கொண்டு தவம்பண்ணும் ° உக்மஜ்ஜகர்கள், தாங்கும் 

தெல்லாம் தலையைச் கங்கள் தகோளின்மேலேயே ன
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துச் தூங்கும் விரகமுள்ள காத திரசய்யாக்கள், தூங்கா 

விர இிகளாகிய அசய்யாக்கள், காற்று மழை வெயில் என் ' 

பவைகளொன்றுக்கும் பயப்படாமல் எப்பொழுதும் வெட் 

_வெவளியில்' அலைக்துஇரிக்துகொண்டு தவம்புரியும் ௮சவ 

கரசிகர்கள், ஐலமொன்றையே குடிப்பவர்களான சலிலாகா 

ரர்கள், காற்று ஓன்றையே புப்பவர்களான வாயுபக்ஷூர் 

jer, மரங்களின்மேலேயே வூப்பவர்களான ஆகாசகிலயர் 

ள், யாகபூமியிலுள்ள மண்மேடையிலேயே படுத்துக். 

கொள்ளும் கண்டிலசாயிகள், ஒருவிக ஆகாரமு மில்லா- 

]. புசப்பென்பதையே விட்பவிட்டுத் சவம்பண்ணும்.. 
,த,தவாசிகள், பொறுமையுள்ளவர்களாய் எப்பொழு 

ரதீதுணி உடுத்அுக்கொண்டு சவம்புரியும் ஆர்.ச் திரப 

சர்கள், எப்பொழுதும் ஜபத்தையே பிரகானமாகக் . 

ச்ண்ட ஜபர்கள், பஞ்சாக்கனி வளர்த்து அவைகளின் 

யில் வெயிற்கால,த்தில் உட்கார்க்துகொண்டு தவம். 

பும்  பஞ்சதபர்கள், இவர்களெல்லாரும் பிரமதே : 

ம விளங்காநிற்க இடைவிடாத யோககிஷ்டையால் 

கரச தர்களாகச் சரபங்கமகநிஷியின் ஆச்ெமத்தி' 

ள இராமரிடம் வந்துசேர்ககார்கள், தர்மக்ஞர் களான: 

£கோர் கூட்டங்கள் சரேஷ்டமான தர்மத்தை அறிக்க 
மரைகோகடி *: ஐயா, தாங்கள் இக்ஷ்வாகு குலச் 

_...... திற்கும் இவ்வுலகத்தந்கும் மு,தல்வசாயும்: 
றையீடு, - : யஜமானராயும் இருக்குறீர்கள். தேவர் | 

.... கஞக்கெல்லாம் எவ்வாறு இந்திரன் யஜ: 

னா அதுபோல் எங்களுக்கெல்லாம் யஜமான் தாங்களே. 

ஞடைய புகழும் பரரக்கிரம்மும் மூவுலகதஇ லும்: 

யிருக்கின்றன. அவைகளைப்போலவே தந்தை 
ல்லில் ,காங்கள் வைத்திருக்கும். கெளரவமும் உண்மை 

தருமமும் தங்களிடம் விளங்குசின்றன, நாங்கள் 

'கர்களாக மகா.தீதுமாவான தங்களை அடைந்து சொல் 

பாகிறதைக் கேட்டுச் தாங்கள் எங்களை மன்னிக்க 
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வேண்டும், தனது குடிகளிடமிருந்து ஆ.திலொருகடமை 

வாங்கிக்கொண்டு அவர்களைச் தனது பிள்ளைகளைப்போல் 

சக்ஷிக்காத அரசனது பாவம் மிகவும் பெரிது, அப்படி. 

யில்லாமல் எந்த அரசன் தன்னுயிரைப்போலவும் அவ். 

வுயிரினு மினிய தனது : சொக்தப்பிள்ளைகளைப்போலவும் 

- குடிகளைப் பரிபாலனம்பண்ணுவஇிலேயே : எப்பொழுதும்; 

கவலையுள்ளவனாக விருந்து தன்னாட்டிலுள்ளவர்களைக் காப்] 

யரற்றிவருகிறானோ அவன் அகேகவருஷங்கள் இவ்வுலகத் 

இல் அழியாதுமிற்கும் புகழைப்பெற்றுப் பிறகு பிரம 

லோகத்திலும் பெருமை பெறுவான், காட்டில்: கனி | 

யுங் கிழங்குகளையும் புசி,ச்துக்கொண்டு தவம்புரியுக் க 

Bor iatar 165 ௮. ரசன் காப்பாற்று கரானோ அவன் 

தவத்தினர்கரஞுடைய தவத்தில் கான்லொரு பாகத் 

கடமையாகச்பெறுவான் என்று சொல்லப்பட்டி ருக்க ற 

இப்பொழுது ,சங்கள்முன் வந்துள்ள வானப்பிரஸ்த ௩ 

யில் நின்மொழுகும் அந் தணர்களெல்லாம் தங்களை 
ந 

சரணமாக அடைந்திருக்தபோ திலும், அகாதைகள்் பே! 

் கொண்டிருகருர்கள், ஐயா, எங்களுடன்கூடவக்து லெ 

கொடியவர்களான இவ்வரக்கர்களால் பலவாறு கொல்ம 

பட்ட பரிசத் சர்களாகய அளவிறக்,௪ அருக்கவர்களுமை 

சரீ.ரங்களைப் பாருங்கள், இதேமா இரி உப,த். திரவங்களை     பம்பாகதிக் கரையிலும் மந் தாடனி நதிக்கரையிலும் 4 

. இரகூடபருவததஇலும் வ9க்கும் ரிஷிகளும் அனுபவ 

- துக்கொண்டு வருகஒருூர்கள், கொடிய செயல்களை 

'கோன்பெனக் கரு தியிருக்கும் அரக்கர்கள் "இவ்வல 

Ao ரிஷிகளுக்குச் செய்யுக் இமைகளைப் பார்த்து எ 

ளால். ச௫க்கமுடி யவில்லை. ஆகையால் நாங்களெல்லாரு 

பாவருஞ் சரணமென்றடையுக் தங்களை இப்பொழுஅசர ் 

_ மாக் அடைக்திருக்கிழோேம், ஐயா இராஜகுமாரரே, or    
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.ளெல்லாரையும் இவ்வரக்கர்களுடைய உபத் திரவத் திலிரு 

ந்து நீக்குவ.து தங்கள்கடமை. தாங்களே எங்களை ரக்ஷிக்க 

வேண்டும், தங்களைவிட எங்களை. இவ்வுலகத்தில் ரக்ஷிக்கக் 

கூடியவர் வேஹொருவருமில்லை '” என்று இவ்வாறு ஒருப் 

கே முறையிட்டார்கள். SGT Sgr an Bu Qrviwt 9s 

னைக்கேட்டு அவ்வருந்தவர்களை கோச்சி “ முநிவர்களே,   இவ்வாறு என்னை நீங்கள் வருந்திக்கேட்டு 
ராமர் அபயம் 
 ளெட்சள் க்கொள்ளுவது நியாயமன்று. நானோ உங்க 

ளால் கட்டளையிடப்பட வேண்டியவன். 

ரன் இக்காட்டுக்கு வந்தது இசாக்கதர்களிடமிருக்து உங் 

காப் பாதுகாக்கவேண்டுமென்ற என் சொக்தக்காரிய. 

ரகவே, அ,கனுடன் தற்செயலாக என் தந்தைவாக்கை 

ஹைவேற்றி வைக்கும் கடமையுஞ் செர்ந்திருக்கிறது.. 

கையால், கானிப்பொழுது தற்செயலாக இங்கு வந்தி 

ப்பது உங்கள் மனோரதங்களை கிறைவேற்றிவைக்கும் 

பாருட்டேயென் றெண்ணுகிறேன். என் வனவாசமும் 

னால் வெகு பயனுள்ளதாக முடியும். அருக்தவர்களு 

டய ச,த்துருக்களாகிய அரக்கர்கள் எல்லாரையும் யுதீததீ 

ல் மடியச் செய்றேன். கவத்தையே பொருளாகக் 

காண்டி ருக்கும் நீங்கள் என் வலிமையையும் என் தம்பி 

ரின் வலிமையையும் பார்க்கப்போடுதீர்கள்'? என்றனர். 

இவ்வாறு தருமச் திலேயே உறுதியான பு.தீதியுள்ள் 

ராமர் தமது தம்பி லக்ஷ்மணருடன் தம்மைக் காண 

65 ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ௮பயங்கொடுத்து, அவர்களெல் 

vt He. சூழ்ந்துவரச் சு தீக்ஷ்ணமாமுகிவரின் ஆச்செமச் 

க்குப் புறப்பட்டார்.
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எழாஞ் சருக்கம். | 

இராமர் சுதி்ஷூ்ணருடைய ஆச்செமத்துக்குச் சென்றது. 

  

இராமர் சமது தம்பியுடனும் சதையுட்னும் கூட 

VEG அவ்வக்சணர்களுடனும் சுத்ணருடைய ஆசிர | 

மத்துக்குப் புறப்பட்டார். அவர் நெடுந்தூரம் நடந்து 

சென்று, நன்றாக நீர் நிரம்பியோடும் அனேக ந திகளைக்.! 

கடந்து, ஓரு பெரிய மேகம்போல் உயரமாக விருந்த விசர், 

லமான ஒருமலையைக்கண்டார். HB (Hs இக்ஷ்வாளு | 

வம்௪ சரேஷடர்கள்ாரன இராமலக்ஷ்மணர்கள் சதையுட 

னே ௮அகேக விதமான மரங்களடர்க்த ஒரு பெருங்காட்டில் 

புகுந்தார்கள். நிரம்பப்பூதீதும் பழு ச்துமிருக்கும் அகேகமர் 

ங்கள்செறிந்த அக்தப்பயங்கரமான வனத்தில் ம 

  

தூ ரஞ் சென்று, ௮.தினொருபக்க,த்தில் மரவுரிகளாலும் ம 

லைகளாலும்விளங்கும் ஓர் ஆச்சிரம, சதை இராமர்கண்டாரீ4ு 

அங்கே அழுக்கு நிரம்பிய ஜடைகளையுல 
சுதிஷ்ணரைக் ர்! ட ட ois த ல றி 

ewe, யவராய் உட்கார்ந்திருந்த GS Et po) 

ர் நிய ௬திக்ஷணரிடம் இராமர் சென்று “பக 

வானே, நான் இராமன்; தங்களை,த்தரிசிக்க டூ இங்குவந்திரு i 

கிறேன். தருமத்தை. அறிந்தவரே, உண்மையான் பரா 

கிரமம் படைத்தவரே, என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் = என்று 

வேண்டினர், உடனே அவர் வீரரும் தருமத்தையறிர் தவர் 

: களுக்குள் உத்கம்ருமான இராமரை உற்றுப்பார்.தீதுச் ‘sh 

தோஷத்தால் அவசை,க்தழுவி ** இராமா, வீரனே, 5 

மத்தை BIT ie BI நடத்துறெவர்களுக்குள் உத் சமனே! 

தங்கள்வரவு கல்வரவாகுக, ,காங்கள் இங்கு வந்தா Af 

இந்த ஆச்ரெமம் யஜமானனைப் பெற்ற. ஆச்ரெமமாய்விட் 

டது, பெரும் புகழ்பெற்றவரே, நான் தங்கள்வரவை எதிர் 

பரர்ச்துக்கொண்டே என்னுடைய இக்தத்கேகத்தை இட 

வுலகத்தில் விட்டுவிட்டுத் தெய்வலோகத்துக்குப் போக். al 

மல் "இருக்கேன். கான்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்கவேள் | 

| 
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|டிய இராச்சியத்தை இழக்துவிட்டுச் சச்திரகூடம் வந்து 
வூத்திரு ௧௮ எனக்குமுன்னசே தெரியும், நூதுயாகங் 
கள் பண்ணிமுடித்த தேவேக்இரன் இங்கு வந் திருக்,தான்; 
[கான் என்னுடைய புண்ணியகருமங்களால் இங்கு எல்லா 
'உலகங்களையுஞ் செயித்துவிட்ட தாகச் சொன்னான். தேவ 

ண்மை இன்னும் மற்ற ரிஷிகளும் நிரம்பியிருக்கும் 
வ்வுலகங்களை கான் எனது சக்தியால் தங்களுக்குக் . 

i@) கொடுக்கிறேன், ,சகாங்கள் அவைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு 

| கனகன். சீசாலக்்மணர்களோடு அனுபவியுங்கள் ?? 
ன்று கூறினர், இவ்வாறு சொல்லிய கடோரமான் 

வக்தை உடையவரும் உண்மையையே உரைப்பவரு. 

மான . அ௮ம்முகிவரைகோக்கி, பிரமதேவரைப் பார்த் 
$துக் காளயபமகரிஷி செரல் லுவதுபோல, ஆத்தும ஞான 

மடைந்த 'இசாமர் *ஐயா முடகிவரே, கானே சுவய 
மாக அவ்வுலகங்களை எனக்குத் தேடிக் 

i _—— Dararep@Coer, QuiQurapss தங்களை 
இருக்க இடம 4 உட க ற ச | விரு, நான் இக்கானகத்தில் வ௫க்கவேண்டி௰ ஆச் 

| சரம,ச்கை எனக்குக் குறிப்பிக்கும்படி. வே 

(ண்டிக்கொள்ளுகேன். தாங்கள் எல்லாருடைய க்ஷமச் 
"*தையும் நாடியிருப்பவரென்றும், எல்லாப்பிராணிகளிடத் 

லும் அன்பும் ஆதரவும் பொருந்தியவரென்றும் மகாதீ 

மாவாய கெளதம சரபங்கர் சொன்னார்?” என்ருர். 

தைக்கேட்டு, உலகம் எங்கும் புகழ்பெத்ற அம்மகரிஷி 
மிக்க சக்ேகோஷமடைந்து, வெகு மதுரமான சொற்களால் 

[* இராமா, தங்களுக்கு இதுதான் | -உகிதமமான ஆச்ச 

மம்? காங்களிவ்விட,த்திலேயே வூக்கவேண்டும் ; sea 

go
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கள், இங்கே காய், கனிகளும் இழங்குக 
அக்தர் ளும் எப்பொழுதும் நிரம்பி யிருக்கும், 

ஐயா பெரும்புகழ் பெற்றவரே, இவ்வாச் 
₹ம,தீதில் ௮கேக மான்கூட்டங்கள் பயமில்லாமல் வந்து
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ளால் கலைத்துப்போடுகின் றன. இப்படி: உண்டாகும் ளம் | ‘ 

தைச் தவிர வேறொருவிகமான பயமும் இவ்விடத்து i 

even ”’ என்றுசொல்லினர், 6 இவ்வாறு அம்மகரிஷிசொன், ் 

னதை லக்ஷ்மணருக்கு மூத்தவரான இராமர் கேட்டுச் : 

தாம் வெகு தைரியசாலியாகையால் நாண்பூட்டிய தமது 

வில்லைக் கொஞ்சமிழுத்துப் பாணத்தை ௮ல் சக்திதீ 

“ஐயா பெருமைதங்கிய முநிவரே, இடிபோன்ற. கூரி 

மையான எனது பாணங்களால் அவ்வாறு வரும் ,மால்] 

கூட்டங்களை நான் கொல்லுவேனாகல் அதைப்பார்ப்பை 

விடக் 'கஷ்டம் தங்களுக்கு வேமொன்றுமிசாதே. ஆவை 

யால் இந்த ஆச்செமத்தில் கான் அதிகமாகத் SHEEP 

யாதுபோலிருக்றெதே '” என்று அம்முநிவரைப் பார்தி 

ge சொல்லிவிட்டு, அதன்மேல் தமது சந்தியா வந். 

-னத்துக்குச் சென்றார், அவர் சாயஞ் ச் தியைச் செய்க் 

முடித்து. அவ்வாச்ரெமத்திலேயே சீதாலக்ஷ்மணர்களோ!। ் 

்- அன்றிரவு தங்கினார். சந்தியாகாலம்போய் இரவு வக்தஹி 

் உன் அப்புருஷூங்கங்களுக்குச் சுதிக்ஷணமுறிவர் : துறஷி 

கள் புசிக்கும் ஆகாரத்தை வெகுசந்தோஷமாகக் கொண்டு” 

வந்து கொடுத்து அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய மரிய 

தைகளை ஒன்றும் விடாமல் செய்தார். 

  

எட்டாஞ் சருக்கம்: 

சண்டகாரணியத்திலிருக் 2 ஆச்சிரமசமூகத்தை இரர்மர். : 

பார்ப்பதறம்காகப் புறப்படுதல், 

  

இவ்வாறு சு?ிக்ஷணமகரிஷியால் நன்றாக உபசரிக்க 

பட்டு இராமரும் லக்ஷ்மணரும் ௮ன்திரவைச் ௬௧ம 

௮வ்வாச்சமத் தில் கழித்துச் காலையிலெழுக்தார்கள். 

காலையிலெழுந்து தாமரை மலரின். மணம் வீசும் சரி
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இராமர் ஸ்நானம் செய்தார். பிறகு  அவ்வாச்சிரமத் 

Ho இராகவர் லக்ஷ்மணரோடுஞ் . சகையோடும் ௮க். 

Bool, தேவர்கள், பிதிருக்கள் இவர்களுக்குச் செய்ய: 

வேண்டிய பூசைகளைச் செய்துமுடி தது, உதிச்குஞ் சூரிய: 

சகவானைக்கண்டு அவரை உபாத்து, அதன்பிறகு சுத 

உணர் உட்கார்க்திருந்சத இடத்துக்கு வக்து அவரைப்: 

் பார்த்து ஐயா பகவானே, தங்களாதர 

இராமர் சண்ட வால் ஒருவிசமான குறைவுமின் தி நேற். 
-தாரரணியம்போக ரி . 7 . 
“Sor. பெழல், ிரவு இங்குச் சுகமாகத் கங்கியிருக்தோம்.. 

இப்பொழுது தங்களிடம் விடைபெற்றுப்: 

்2பாக ச இிருகறோம். மூகிவர்கள் ஏங்களை அவசரப்: 

படுச்துஇரார்கள், எங்களுக்கும் அக்கானகக்தில் இருக் 

“தும் ஆசீராம சமூகங்களைப் போய்ப் பார்த்துவரும். 

$ஆவல திகமாக இருக்கிறது, எங்களுக்கும் இவ்விடம் 

வந்திருக்கும் தண்டகாரணிய வா௫கெளாஇய அருக. 

சவர்களுக்கும் தாங்கள் விடைகொடுச்சனுப்பவேண்டும், 

சர்மத்தையே எப்பொழுதுங் கைப்பற்றிப் புகையற்ற 

ரஅனல்போல விளங்கும் இம்முகிவர்கள் . உள்பட . நாங்: 

{ 

      
   

    

    

  

    

    
   

   

  

கள் விடைபெத்றுக்கொள்கிறோம், 'கெட்டவழியால் வந்த. 

"சம்பத்தை அடைக்து நெறிறீங்கி அலையும் அற்பன்போல்- 

( ச௫க்கமுடியாக “வெயிலால் சூரியபகவான் பி.ரகா௫க்கு 

முன் நாங்கள் புறப்படவேண்டும்'”, என்று சொல்லி” 

இசாகவர் தோலக்ஷ்மணர்களோடு அம்முநிவரின் பாதம் 

களில் வணங்கினார், அவ்வாறு வந்தனம் பண்ணிய: 

- இராமரை அம்முநிவர் ,தமனு கைகளால் தூக்கி இறுகக்: 

கழுவி “இராமா, தங்களுக்கு எவையேனும் இங்குகள்- 

பவருமாயின் அவைகள் வந்தவழியே போகட்டும். தரக்: 

கள் vamp loot OTTO. தங்களுடைய நிழல்போல் GO) sit L. 

ரும் சதையோடும் தண்டகாரணியத்தில் வ்கும். 

இருறிவர்களின் அழகான அ௮ச்ரெமங்களைப் போய்ப்பார் தீது 

ரருங்கள். தவத்தால் பரிசுத் மாகப் பண்ணப்பட்ட.



26 ஆரணியகாண்டம். \ 

  

  

   

  

   

ஆத்துமாவையுடைய இவ்விருஷிகளின் - ஆச்செமங்களி் 

, பழங்களையும், இழங்குகளையும், பூ,தீதிருக்குங் காடுகளையும்/ 

.சாதுவாகத் இரிக்துகொண்டிருக்கும் மான்களையும், வெ 

சாந்தஞுணமுள்ள பறவைகளையும், புஷ்பித் திருக்குர் தாம 

.ரைகளால் விளங்கும் ஒடைகளையும், தெளிந்திருக்கும். 

ஜலத்தையும், காரண்டக மென்னும் . ண்   கொஞ்சி விளையாடி க்கொண்டிருக்கும் கடாகங்களையும்; 

ஸரசுகளையும், இன்னும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகா இ 

விருக்கும் அருவிகளையும் காங்கள் காண்பீர்கள். இவை 

ஆரயன்றி மயில்கள் கூவும் வெகு அழகான காடுகளையும் 

தாங்கள் காணலாம், அப்பா லக்ஷ்மணா, நீயும் போய்வார் 

-. இவைகளையெல்லாம் பார்.த்துவிட்டு மறுபடி. என்னுடை 

'ஆச்செமத்துக்கே தாங்களெல்லாரும் இரும்பிவரவேணி 

டும்” என்றனர். இவ்வண்ணம் அம்முரிவர் சொன்னதை i 

  

   

  

      
   

  

   

   

    

   

  

கொண்டு லக்ஷ்மணரோடும் சதையோடும் அவரை வல a 

வந்து அவரிடம் விடைபெற்றுப் புறப்பட்டார். Sh 

பொ முது சீதை அவ்விரு சகோ தரர்களுக்கும் அவர்கரு | 

டைய அழகான வில்லுகளையும் பாணங்களையும் பளபண| 

இவென்று பிரகா௫க்குங் கத் திகளையுங் கொடுத்தாள். உட் 

னே தங்கள் அம்பறாத் தாணிகளே அழகாகக் .கட்டி. ரிங்க் 

_ரம்பண்ணும் . தங்கள் விற்களைக் . கையிலேக்தி அவ்வி 

அழகான பாக்கயசாலிகளும் கங்கள் காக் ் தயால் விளங்கி 

- கொண்டு சதையுடன் அண்னாக்கக தி தவவ்படப் Lot} 

பட்டார்கள். 

  

ஒன்பதாஞ் சருக்கம். 
இசரக்கதர்களை வதைக்க இசாகவர் செய்த பிர இக்ஜஞை விஷமமாக 

சை செய்துகொண்ட விண்ணப்பம், 

  

சுஇக்ஷணரிடமிருக்து வில் பெற்றுப் புறப்பட்ட 

தனது நாயகரைச் சதைபார்த்து, கான் அவரிடம் வைதி    
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ருக்க அபிமானத்தால் தன்னுள்ள த்தில் இருக் த Gov 

ர ஷஒயங்களைப்பற்றிப் பேச ஆரம்பித்தான், ** தாங்கள்: 

இப்பொழுது மேற்கொண்டிருக்கிற மகி 

வர்களுடைய தர்மமானது வெகு சூஷ்ம 

மான வழியர்ல் அடையவேண்டிய௰யதாக. 

இருக்கறது, ஆகையால் ௮து சன்னிஷ்டப்படி sous 

Pets “விலகக் தர்மப்படி கடப்பவர்களுக்கு ச.சான் 

மிடைக்கும், இவ்வுலகத்தில் ஒருவன் கன் மனத்தை அதன் 

[£பாக்குப்படி, விட்டுவிடுவதால் விளையும் துன்பங்கள் 

மன்று என் றுசொல்லப்படுதின்றன. இம்மூன்று துன்ப. 

| களுள் வெகுகொடியது பொய்பேசுகல் ; ௮தினும் கொடி. 

[பவை மற்றையவிரண்டும், அவைகள் பிறர்மனை விழை: 

மல், பகைமையின் தி ஓருவனை வருத்தல் என்பன, என் 

பாசா, இவைகள் மூன்றினுள் பொய்பேச.தல் என்பது 

ஈங்களிடஞ் சிறிதும் இல்லை ; இனிமேலு முண்டாகாது. 

rover fs தருமங்களையும் ஒருகொடியில் அழிக்துவிடுவ: 

'சாகிய பிறர்மனை விழை கலென்பது தங்களிடத்தில் கனவி: 

லம் கிடையாத, ஓ மனிதூரேஷ்ட, தங்களுக்கு இவ்வி,ச 

சதையின் 
விண்ணப்பம், 

வனர
 

பா
. 
உத
க!
 

ள் பான் பாவம் ஒருபொழுதும் எள்ளளவு மில்லை ; இனி யுண் 

டாசவும் மாட்டாது. காங்களெப்பொழுதுச் தங்களுடைய: 

சாரத்தினிடமே சக்கோஷமடைந்துகொண்டு தரும்நெறி | 

வராது, உண்மையே பே, தங்கள் தந்தையிட்ட கட்... 

| யை நிறைவேற்றுபவர் ஏன்பது நான் நன்றாக அறி 

Bauer, ஐயா, லக்்மணருக்கு முன்பிறக்த ௪,த்தியமுள்ள' 

வராரயும் மகாபாக்கெமுள்ளவராயும் சீமானாயும் இருக்கும். 

இிசாகவா, . தங்கஷிடம் சத்தியமுக் தருமமும் எக்கா 

ஜூம் கீங்காதுகிலைகித்குமென்பதையும், ஐம். புலன்களையும் 

ன்ராக அடக்கிய தாங்களே இவ்விரண்டு புண்ணியங்களை- 

பும் தரிச்துக்கொண்டிருக்க வல்லவர் என்பதையும் கான்: 

ier OB அறிவேன், ஞூன்றாவது இமையென்று நான் 

நதிச்,ச பகைமையின் றி ஒருவனை இம்சித.தலாகய பாவம்
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8 

us 9 pBr_ இப்பொழுது வந்திருக்கறது, தண்டக 1] 

EO amg queauncnre கா்பாத்ம்பெர்ர 6 

    விடுகிறேன் என்று அவர்கள்முன் பிரதிக்ஞை பண்ணி 

கொண்டீர்கள், என் வீரரே, இக்காரணத்தினாலே தாக ் 

கள் லக்ஷ்மணருடன் வில்லையும் பாணத்தையும் ன் 

பண்ணிக்கொண்டு இச்சண்டகையென்ற கரட்டுக்கு 

இருக்கிறீர்கள். இவ்வுறுதியுடன் தாங்களிங்கு aise 

பதையும் தங்கள் மனவலியையும் தங்களுக் Garajovss) 

இலும் மேலுலகதக்திலும் உண்டாகவேண்டிய comet : 

CGurGsg Cum@ggi என்மனங் கொஞ்சங் குழம்பு 

ஐது, தாங்கள் தண்டகைக்குச் செல்வது என் nerd Bae 

ஏற்கவில்லை, அகுற்கு கான் காரணஞ் சொல்லுகிறேன்! 

றிது கேட்கவேண்டும். தாங்களோ தங்கள் கையில் -விஎ i 

லும் பாணமும் பிடிதீதுக்கொண்டு தங்கள் சம்பியுடன்! 

இக்காட்டுக்கு வந்திருக்இதீர்கள், எப்பொழுதாவது இட் 

பாணம் செலுத்தும்படி தோன்றும், அப்படியே தா i 

கள் பாணத்தைச் செலுத்இவிடுவீர்கள், ஏனெனில்! 

- .தாட்டில்: தாங்கள் அரக்கர்களைக் கணடால் அவர்கள்மே 

ட
 

ப
ல
 

நெருப்பினயலில் விதூருப்பதுபோல்்கான்' க்ஷத்இரியர் ் 

கள் கையில் வில்லிருப்பதும், சமீப,த்தில்மட்டும் இருக்சி! 

விட்டால் நெருப்பு எப்படி. அவ்விறகைக் வ 

மல் விடாகோ அதுபோல கஷதீ.இரியர்கள் கைவில் 

     

    

அட்டவருங் கொடியவன்மேல் பாணத்தை : விட: 

லிசாது, முன்னொருகாலத்தில் உண் 
"கத்தியின் ௪௪. . ன் ட் ் 

. வாசத்தால் தவ 

மிழர்க முரிவர் இய தபயொருவர் அநேக கொடிய விர். 
க a . ‘. 
cour குகளாலும் பறவைகளாலும் நிரம்பிய 7 | 

அரணியத்தில் தவம்புரிந்துகொண்் டிருந்தார். அ] 4 

புரிந்துவந்த ,தவ,க்தைக்கண்டு இந்திரன் நடுங்கி
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SUS BS Bory OU pps 3H Deo, 21 Cor mar cy 

போர்வீரனுடைய வேஷம் தரித்துத் சனத கையிலொரு 

கத்தியை ஏந்திக்கொண்டு . அவ்வாச்சிரமத்.துக்கு .வக்து 

“₹இக்க,தீதியை,க் தாங்கள் இவ்வாச்சரம,ச்இல் கான் மறுபடி. 

வந்து கேட்குறவரையில் வைத்திருங்கள்” என்னு சொல்லி 

அம்முநிவரிடங் கபட்மாகக் கொடுத்துவிட்டுப் போனான். 

- இவ்வாறு ஓப்பிக்கப்பட்ட கத்தியை அடைக்தபின் அவ்வி 

ருஷியும், எங்கு யாராவது ag Banu g இருடி. க்கொண்டு 

போய்விவொர்களோ என்ற பயத்தால், கரம் காட்டில் 

- போய்ச் சஞ்சரிக்கும் வேளை களிலெல்லாம் அதை எடுத்துக் 

- கொண்டே சஞ்சரித்சனர். தமக்குவேண்டிய௰ கனிகளை 

யுங் இழங்குகளையும் கொண்டுவர ' முநிவர்' காட்டுக்குப் 
'போகும்பொழுதெல்லாம் அக்க,தீதியைச் தம்முடனேயே 

கொண்டுபோவார். அக்கத்தியின்றி அவர் ஒருபொழுதும் 

வெளியே போனதேயில்லை, இவ்வண்ணம் காள் தப்பா 

மல் அவர் கதீஇயுங் கையுமாக எப்பொழுதும் இருக்தமை 
பால் அவர் பு.தீதி தவத்திலிருக்து கொஞ்சங்கொஞ்சமாக 

-விலஇக் கொடுந்தொழில்களின்மேற் சென்றது. இவ்வித 

மாக ஆயுதத்துடன் இடைவிடாது பழகிய சம்பந்தத்தால் 

அவர் தமது தவம் முழுதும் இழக்து கொடிய செயல்: செய் 

யும். குணம்டைக்து நரகத்தில் வீழ்க்தார்; ஆயுதத்இன்: பழக் 

குத்தால் இக்கொடுமை உண்டாயிற்றென்று ஓரு பழங் 

கதை இவ்வாறு சொல்லப்பட்டி ௬கூறது. இயின். ௮௬ல் 

காய்ந்த கட்டை. யிருப்பதுபோல்தான் ஒருவன் கையில் : 

ஆயுதமிருப்பதும், நான் தங்களிடம் வைத்திருக்கும் அன் 

_ பாலும் மரியாதையாலும் இப்பொழுது இந்தச்சங்கதியை,ச் 

பதங்களுக்கு: நினைப்புமூட்டுகிறேன். தங்களுக்கு கான் புத்தி . 

சொல்ல வந்.ததாக ஒருபொழுதும் கருதவேண்டாம், ஆகை 

யால், கையில் விற்பிடித்த தாங்கள் இ௫்,க.த ,௪ண்டகை 

பிலிருக்கும் அரக்கர்களை வைரமில்லாமல் ஒருபொழு 

. துங் கொல்ல எண்ணவே கூடாது, ஐயா என் of r Fler
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கமே, குற்றமின்.தி ஒருபொழுதும். ஒருவரையுங் கொல்லக் 

கூடாதென்பது என்னெண்ணம், ' வீரர்களாயிருக்கும் 

க்ஷத்திரியர்கள், காட்டில் தவம்புரிந்துகொண்டிருக்குக் தப 

இகள் ஏதாவது துன்பப்பட்டால் AS HoT US BAGS SI 

அவர்களை ரக்ஷிக்கவேண்டுமென்பஅ நியாயம், ஆயுதத் 

க்கும் தவத்துக்கும் எவ்வளவுதூரம்? க்ஷத்திரிய 

_ தரும மெங்கே? காடெங்கே? ஆகையால், க்ஷத்திரியர் 

களாஇய நாம் காட்டில் அவம்புரிச்துகொண்டிருக்கும்பொ 

மூன இக்காலத்தில் இவ்விட த்தில் நாம் கொண்டிருக்கும் 

விரதத்துக்குப் பங்கமின்றி நடந்துகொள்ளவேண்டும், 

என் நாதரே, ஆயுதப்பயிற் செய்துகொண்டு காட்டிலி 

ருந்தால் ஈமது புத்தி கெட்டுவிடக்கூடும், ஆகையால் மறு 

படி அயோத்தக்குப் போயின பின்பு காம் ஈமது அஷதீ 

இரிய தர்மத்தைப் பரிபாலனம் பண்ணலாம். நாட்டை 

விட்டுக் காட்டுக்கு வந்திருக்கும் நாம் க்ஷத்திரிய otis 

தை ஓழித்துச் சுத சமான. தயகெள் தர்மத்தை ௮௮௪ 
நித்து வனவாச ச்தைச் செய்தோம் என்பதைக் கேட்டால். 

எனது மா்மியார்களும் மர்மனாரும் சந்தோஷமடைவார் 

கள், ஆகையால், காமிப்பொழுது கேவலம் தர்மமொன் 

றையே செய்துகொண்டிருக்கவேண்டும். தர்மத்தாற்றான் 

நமக்கு இலாபமுண்டாகும், தர்மத்தாற்றான் நமக்குச் 

“சுகமும் உதிக்கும், தர்மத்தாற்றான் நமக்கு எல்லாம் 

- உண்டாகும். இந்சச்சகமே தர்மத்தின் ஸாரமாக விளங் 

குறு. ஆகையால், .அ௮கேகவித கோன்புகளால் சரீர,த் ட 

தை உலர்த்தி வாட்டி, அறிவுள்ளவர்கள் தர்மக் தேடிக் 

் கொள்ளுஒருர்கள். ௮ப்படியல்லாமல் கமாக இருந்தால் 

நமக்குச் தருமத்தின் FS மெவ்வாறு கிடைக்கும், ஆகை 

யால், என் அன்பரே, பு,த்தியை எப்பொழுதும் ஆசார,த் ட 

இல் செலுத்தி இத்தபோவன த்தில் தாங்கள் தர்மம் பண் 

ணுங்கள், இம்மூவுல்கத் தினுண் மையையும் தாங்கள் அறிக் 

,தவர்களாயிற்றே, தங்களுக்குச் தெரியாததொன்றுண்
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டோ ? கானேதோ என் பெண்பு,ச்தியால் கோழைமனகத் 
அண்டன். சொன்னேன். தங்களுக்குக். கர்மோபதேசம் . 
பண்ண இவ்வுலகத் தில் ஓருவ ருண்டோ? ஆகையால், 
காற்களே நன்றாகக் தங்கள் _ பூதீதியைக்கொண்டு 
'யோடுத்துப்பார்த.த.ச் தாங்களும் அங்கள் தம்பியும் என்ன 
என்ன செய்யவேண்டுமோ அவற்றைத் தாமதமின்றிச் 
செய்துவாருங்கள்,”? ் ் ் 

  

் பத்தாஞ் சருக்கம். 
அகரணமென்று தம்மையடைந்க முநிவர்களைக் காப்பா.து.ம்பொருட்டு 

, அவர்களுக்கு உபச்இரவம் பண்ணும் அரக்கர்களை வதைப்ப இல் 
தீரும வழுவில்லையென்று இராமர் சொல்லுதல், 

  

கனதுகணவனிடம் அன்புவைத்க சதை பக்இயுடன் . 
சொன்னசொல்லை இராமர்கேட்டு, தாம் கருமத்தைவிட்டு 

௩ வழுவாதவராகையால் அவளைகோக்கச் சொல்லுஇரர் : 
என் தேவியே, நீ என்னிடம் வைத்திருக் 

ee f. கும் அண்பிற்குத் தக்கபடி, வெகு அனுகூல 
மாக எவ்வாறு பேசவேண்டுமோ அவ் 

வாறே பேஇஞய் ; ஜனகமகாராஜருடைய மகள் என்பதை 
GOT GEE ETL. வெகு அழகாக நீ இப்பொழுது தர்மோப 
கேசம் செய்தாய்; சங்கடத் இல் இருப்பவர்களைக். கரப் 
பாற்றவேண்டிய தற்காகவே க்ஷ£த்திரியர்களுக்கு வில் என்ற 
நினது சொல்லே ட சொன்னதற்கு - மறுமொழி, அதிக 
மாக வேறொன்றுஞ் சொல்லுவ தந்இல்லை, சீதே, சண்ட 

.. காரணியகத்தலிருக்கும் இவ்வருக்தவர்கள் தாங்களாகவே 
ஏன்னிடம்வந்து தாங்கள் ஏதோ சங்கட ததிலிருப்பகாகச் 
சொல்லிக்கொண்டு சரணமடைக்கதார்கள். அவர்களோ 
தங்கள் சருமச்தையே எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் 
நட தீதிக்கொண்டு காட்டிலிருக்கும் கனிகளையுல் கிழங்கு 
களையும் புசிசீதுக்கொண் டு வசிப்பவர்சகளாகையால் எப்
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பொழுதும் கொடிய செயல்களையே செய்துகொண்டுவரும் 

அரக்கர்களைக்கண்டு பயக்்தவர்களாய்ச் சுகமென்பது சிறி 

அம் இல்லாமல். இருக்கருூர்கள், காட்டில் அவர்கள் தவம். 

பண்ணிக்கொண்டிருக்கையிலேயே நரமாமிசத்தின் கவை 

யறிந்த. இராக்கதர்கள் அவர்களைப் பு௫ிக்கிருர்கள். இவ் 

வாறு இராக்கதர்களால் புக்கப்படும் Diss seo 

காரணியத்து.ச் உபகெள் என்னிடம்வக்து தங்களுக்குக் ' 

கருணை புரியவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொண்டார்கள். 

அவர்களிவ்வாறு சொன்ன சொல்லைக்கேட்டு நானவர்களை ' 

உபசரித்து அவர்களை கோக்கி *“அந்தகணர்காள், என்மீது 

தயைசெய்யுங்கள். எனக்கு மிசவும் வெட்கமாக இருக்கி 

றது, நான் தங்களைவக்தடைக்து வேண்டிக்கொள்ளவேண் 

டியவனாகவிருக்க,ச் தாங்களெல்லோரும் என்னையடைக்து 

இப்பொழுது வேண்டிக்கொள்வது என்ன”? என்று கேட் 

டேன். அன்றியும், நான்செயற்குரசியதேதென்று அவர் 

கள் அபிப்பிராயத்தை வினாவினேன்? ௮ப்3பாழுது 

அவர்களெல்லோரும் ஓன்றாகச் சேர்ந்து “ஓ இராமா, 

'காங்களிர் த் தண்டகாரணியத்தில். அனேசவிகமாக 

மாயவேடங் கொள்ளும் அரக்கர்களால் வெகுவிதமாகச் 

சங்கடப் பட்டிக்கொண் டிருக்கிறோம். அச்சங்கடங்கஹி 

லிருக்து ,சாங்களே எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும், மாசற்ற 
இராகவா,. அக்கினிஹோத்திர காலங்களிலெயும், . தர்௪ 

பெளர்ணமாஸ யக்ஞகாலங்களிலேயும் நரமாம்சத்தைப் 

புசிக்கும் வெகு பலிஷ்டர்களான இவ்வரக்கர்கள் எங்களை : : 

நடுங்கவடி.,த.து. எங்கள் காரியமொன்றும் கிறைவேருமல் 

.செய்துவிலேருர்கள். இவ்வாறு அரக்கர்களால் . உபத்தி 

ரவம் பண்ணப்பட்டு எங்கேபோய் யாரைச் சாணமாக 

அடைந்து பிழைப்போமென்று வழிதேடிக்கொண்டிருந்த 
- தபகெளாகிற எங்களுக்குக் தாங்களே ரக்ஷகராக. வக் 

இருக்கிறீர்கள். நாங்களே எங்களுடைய தவத்தின் சக்த 

யால் எளிதில் இவ்வரக்கர்களை காசம்பண்ணிவிட வல்ல.
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வர்சளென்று காங்கள் சொல்லக்கூடும், ஆனால், பலகான்- 

சிரமப்பட்டு ஈட்டிய தவச்சை இவ்வாறு செலவிட. எங்க. 

ஞக்கு மனம் வரவில்லை. அவமென்பது பலவிதமான இடை 

YUE உடையது, அ௮த்தவச்சை அவ்வாறு. இடை 
யூறுகளுக்குள்ளாக்காமல். செய்து முடிப்பது வெகுகஷ்டம்... 

ஆகையாற்றுன் இராக்க கர்கள் எங்களைப் YAS gs OST oor 

டிருக்கையிலும் நாங்கள் அவர்களைச் சபிக்காமலிருக்கி: 
ட. ரோம். இப்பொழுது தண்டகாரணிய,தஇல் . இருக்கும். - 

- இராக்கதர்களால் வரும் சங்கட ச.திலிருக்து எங்களைச் தாங் 

களும் தங்களுடைய சம்பியும் விவெக்கவேண்டும்; தங்களை 
யன்றி இச்காட்டி. லெங்களுக்கு வேறு தலைவர் யார் ?”” என் 
மூர்கள். கானும் இவ்விதமாக இவர்கள் சொன்ன சொல் 

லைக் கேட்டு, ஜான€, கண்டகாரணிய ச்இல் விக்கும்: அருக. 
தவர்களெல்லோருக்கும் ஓரே .வாக்காய் ₹ உங்களெல். 

ட... லாரையும் காப்பாற்றுகிறேன்? என்து ' 
சி. சொல்லி ஓப்புக்கொண்டுவிட்டேன். என்- 

சொல் சவறேன் யிர் இருக்கிறவரையில் கான்செய்.த பிர: 
> Sem திக்ஞையை ஒருபொழுதும் மாற்றமாட்... 
டேன், முடிவர்களுக்கு வாக்களிகிதா நான் மாற்று 

வேன்? ச,த்தியத்தின்மேல் கான் வைத்திருக்கும் அபி- 
மானம் உனக்குத் தெரியுமே, - ஒருகால் ஏன் பிரா. 
ணனை அல்லது நின்னை அல்லது லக்ஷ்மணனை விட்டு 
விடவேண்டும் என்றாலும் உடனே விட்டுவிடுவேன்; , 
நான் செய்க வாக்குத்தக்சச்தை, அதிலும் அந்தணர் 
கஞக் களிக்துவிட்டதை, - ஒருபொழுதும் கான் கை. 
விடேன். வைத), முகிவர்களைக் காப்பாற்று கலென் 
பது, அவர்களென்னிடம் வரது என்னை வேண்டிக்கொள் 
ளர்மலே, கானே சுயமாகச் செய்யவேண்டிய கடமையாக... 

ர விருக்றெது ; . ஒப்புக்கொண்டபிறகு-௮து அவயம் பண் 
ணியே இீரவேண்டுமென்பது சொல்லவும் வேண்டுமேர $- 
நீ இவ்வளவு தூரம் அன்பாலும் கல்ல எண்ணச்தாலுஞ் , 

5
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'சொன்னசொல்லைக்கேட்டு கான் மிக்கசக் தோஷம் அடைக் 
தேன், அன்பென்பகிருக்தாற்ரான். இவ்வாறு சொல்லக் . 

கோன்றும், அன்பில்லாதவனிடஞ் சொல்லவேண்டி௰ 

தென்ன இருக்கறது? நீ சொன்னவைகள் முழுதும் 

.உன் குணத்துக்கொத்சனவாகவும் நீபிறந்த வம்சதீதுக 

கும் புகுந்த வம்சததுக்கும் தகுக் கனவாகவுமிருக்கின்றன; 

அன்றி என்னுடன்கூட நின்று தரும,ச்தை நடத்து 

,பவளுக்குத் தக்க. தாகவு மிருச்ச்றன. ஆகையால் நீ என் 

, உயிரினும் சறந்தவளென்று . கான் சொல்லவும்வேண் 

“டுமோ?” இவ்வாறு ஜனகருடைய ம்களாயெ தனது 

அன்புள்ள மனைவி 'இதையைகோக்க மகாத்தமாவாய 

இராமர் சொல்லிக் கையில் வில்லை எடுத்துக்கொண்டு 

ட லக்ஷ்மணருடன் ௮கேக அழகான தபோவனங்களின் 

_ வழியே சென்றுர், 

  

பதினொன்ஞுஞ்சருக்கம்.. 

சேகு ஆச்செமங்களைப் பார். தீதுக்கொண்டு ச.திகூணரிடம் அட் 

இராமர் இரும்பிவந்து ௮கஸ் இயருடைய ஆச்சிரமத்சைப்பதறி கணக்க 

லும் ௮வர் மசமையை ல ஆஷூமணருக்கெடுத்து உரைத்தும், 

  

காட்டிற் ்லுல்பொனுை இராமர் முதலிற் சென் 

ரூர்; அவர்பின் மெல்லிய இடையையுடைய சீதை சென் 

முள் ; அவளுக்குப்பின் ஆயுதபாணியாக.லக்ஷ்மணர் சென் 

ரூர், சீதையுடன் அவ்விருவர்களும் பற்பல பருவ, 

'இகெரங்களையும், காடுகளையும், ௮ழகான பலிகளையும், 

அக்நதிகளின் மணல் திட்டுகளில் கொஞ்சிவிளையாடும் சார 

ஸம், சக்கரவாகம் முதலிய பறவைகளையும், ஈன்ருகப்புஷ் 

பித்து ௮கேக நீர்ப்பறவைகளையுடையன வர வினள்ங்குங் 

குளங்களையும், இனம் இனமாகச்சேர்ந்து மேய்க்துகொண் 

டிருக்கும் புள்ளிமான்களையும், கன்றூகக் கொழுத்துப் 

, பயங்கரமாய்த் இரியுங் கொம்புகளையுடைய காட்டெருமை
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களையும், காட்டுப்பன்றிகளையும், மரங்களை அழிக்கும் ம,த 

யானைகளையும் பார். தீதுக்கொண்டே போனார்கள். வெகு. 

, தூரம் வழிநடந்து சூரியன் அஸ், சமன 

பஞ்சாப்ஸாஸ் ப மாகுங் காலத்தில் அவர்கள் ஒருயோசனை” 

கூ rad. விஸ் சாரமுள்ள பெரும் கடாகமொன்று 

தாமரை முதலிய புஷ்பங்களின் மணம்; 

நிறைக்தும், யானைக்கூட்டங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டும்,. 

ஜலத்தில் சஞ்சரிக்கும் சா ரஸம், அன்னம், காதம்பம் மு.கு 

லிய நீர்ப்பறவைகள் நிறைந்தும் விளங்இக்கொண்டிருக்கக்- 
கண்டார்கள். தெளிவான நீரால் நிரம்பிய அழகான 

- அத்தடாகத்தில் பாட்டொலியும் பல்லியங்களினொவியும்- 

- கேட்டுக்கொண்டே யிருந்தது, ஆனால் அவ்விட,இல்” 
யாரும் கண்ணுக்குப் புல்ப்படவே யில்லை, அதைப்” 

பார்தது. மகாபலம்பொருந்திய. இராமரும் ல-்ஷ்மணரும் 

வியப்புற்ருர்கள், தங்களுடன் வந்துகொண்டிருக்க முறி 

வர்களில் ஒருவராகிய தரும்பிருதர் என்பவரைப் 

“ugg இராமர் ** இவ்வற்பு,ச,சைக்கேட்டு எங்களெல்” 

லர்ருக்கும் உண்டான வியப்பு வெகு ௮இகமாக . விருக் 

Gog. இஃது என்ன ஆச்சரியம், இதைக் தாங்கள்” 

சொல்லவேண்டும், இதில் இர்கயெமென்பது ஓன்றும் ௮த' 
கமாக இல்லாதபக்ஷ.ச் இல் தாங்கள் 2955 தியஞ் சொல்ல* 

வேண்டும்!” என் நு வினாவினர். இவ்வாறு இராமர் தரு 

மாத்துமாவாயய அம்முநிவரைப்பார்,ததுக் கேட்கவே” 

அவர் ௮ச்தடாகத் தன் உற்பத் தயை விவரமாகச்சொல்லச்' 

தொ டங்கினார்; “இது எச்காளும் வற்றா,க” 
பஞ்சாப்ஸரஸின் ; க ள் து ன் ் 

் பஞ்சாபஸரஸ எனற fo LI GOT Mr. கூடாமை... 
உத்பத்தி, தி 

இதை மாண்டகர்ணி என்ற முறிவர் தமது” 

தவத்தின் மகமையர் லுண்டாக்்கனார், அம்முநிவர் வாயு 

பூணம் பண்ணிக்கொண்டு அதோ தோன்றும் தடாகத் 

தில் நின்று பதினாயிரம் வருஷம் கடுந்தவம் புரிந்தனர்... 

அதைச்கண்டு அக்கினி முதலான தேவர்களெல்லாரும்
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கெடும்), ஒன்றூகச்சேர்க்து தங்களுக்குள்ளேயே ஒகோ | 

இத்தபரி நம்முள் ஒருவர் பதத்தை அடையவன் ரோ 

இவ்வாறு தவம்புரிகிறார் ? என்று CurA sg, வெகுதயர 

மடைந்து, HESUSBHE TSTOUG) Gol LM செய்ய 

வேண்டுமென்று நிச்சயித்கார்கள்.' உடனே அவர்கள் 

மண்ணி லியங்கும் மின்னற்கொடிகள்போன்ற வெகு அழ 

-கரீன ௮ப்ஸரஸ்பெண்கள் ஐவரை ௮ம்முகிவருடைய தவக் 

தைக் கெடுக்கும்படி அனுப்பினார்கள். தேவர்களுடைய 

-காரியத்இயின்பொருட்டு ௮ம்முகிவரை அந்த அப்ஸ் 

பரஸ்பெண்கள் ம,சனவாதைக் குட்படுத் தி ௮வர்க்கு மனைவி 

அர்களானார்கள், அவர்கள் ஐவர்க்கும் plat sss 

Bor 2990 SOa_gousari. 265 LO Bose 

, குளத்திற்குள் மறைந்திருக்றெது, தமது தவத்தின் 
பமூமையாலும் யோகபலத்தாலும் முநிவர் தமது யெள 

வன தீதுக்கு யாதொரு குறைவுமில்லாமல் - ௮ம்மனைவி. 

மார்களுடன் இக்குள,த் தினடியில் எப்பொழுதும் ௬ுகமாக 

வாழ்க் அுகொண்டிருக்கமுர், அவர்கள் களிச் இடும் சமயப் - 
களில் வா.தீ.இயங்களின் சத்தமும் அவர்களது இனிய 

பர்ட்டொலியும் அவர்கள் ஆபரணவோசையும் மனோகர 

மாகக் கேட்டுன்றன ?” ஏன்று கூறினர், * வெகு ஆச் 

சரியம் '”. என்று மிக்க பெருமை பொருந்திய இராமர் 

அம்முநிவர் சொன்ன சமாசாரச்தைக் தமது தம்பியுடன் 
ஆம 

es களித்தார். ் ae 

இவ்வாறு கதை சொல்லி முடிய இராமர் தருப்பை 

களும் மரவுரிகளும் நிறைந்து பிரமதேஜஸால் விளங் 

கும் ஆச்ரெமசமூக மொன்றைக் கண்டார். அவர் சீதா 

க்ஷ்மணர்களோடு அ,னுட் புகுந்து அங்கருக்,௪ SUAS 

'ளெல்லாராலும் உபசரிக்கப்பட்டு அங்கு வ9த்தார், இவ். 

வாறு கண்டகாரணியத்தில் இருக்க ஆச்சிரம சகங் 

களில் இராமர் ௬கமாக ஆங்காங்கு வ௫த்து அங்கிருந்,த
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அருக்தவர்களால் பூசிக்கப்பட்டு, மறுபடியும் அவர்க 

ஞடைய ஆச்ரெமங்களில் ஒவ்வொன் நிற்கும் போக 

. லானார். மகாவில்லாளியான இராகவர் 
இசாமா ட் : is ச ட 

poorer reais முதலில் தாம் கொஞ்சகாள் வத்த 

ps ஆச்சிரமங்களுக்கு மறுபடியும் சென்று, 

ர ல ஆச்சிரமங்களில் பத்து மாதம், Av 

வற்றில் ஒருவருஷம், சலவிடங்களில் நான்கு மாதம், 

லெ தபோவனங்களில் ஐந்து ுல்லது ஆறுமாதம், 

இற்லெ ஆச்சிரமங்களில் ஓன்றரைமா தம், இலெவர்ச்சிரமங் 

களில் அதற் கதிகமானகாலம், லெ விடங்களில் மூன்று 

மாதம், ெவற்றில் எட்மொதம் ௬ுகமர்க "வசித்தனர். 

இவ்விதமாக முகிவர்க ளாச்ரெமங்கள்தோறும் ஒருவித 

சூறைவும் உப.த்திரவமு மில்லாமல் இராமர் பத்து 

வருஷகாலம் வ௫த்தார். பிறகு, அங்இருக்து திரும்பித் 

தர்மக்ஞான இராகவர் மறுபடியும் சுதீக்ஷணருடைய 

ஆச்செமத்துக்கு வந்தார், சத்துருக்களை அடக்கும் 

வல்லமையுள்ள இராமர்... ௮ம்முரிவருடைய ஆச்சிரமதி 

தை யடைந்து, அவரால் பூசிக்கப்பட்டு, ADCS Ag 

காலம் வாசம்பண்ணினர். அவ்வண்ணம் அவ்வாச்சிரமத் 

தில் அவர் வ9)த்துக்கொண்டி ருக்தகால்,த்தில், ் ஒருநாள் 

சந்தோஷமாக உட்கார்ந்திருக்்௪ சு. தக்ஷ்ணமாமுகிவரை 

ட நோக்கி “ஐயா முகிவசே, இக்காட்டில் 

இராமர் .மூநிபுங்கவராகய அகஸ்தியமா முகிவர் 
-- அகஸ்இய சாச்செ: 

lig citer ay வ௫க்கிறாசென்ப,தாக அடிக்கடி படிகள் 

விசாரித்த௫. தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்வதை கான் 

ட்ட கேட்டிருக்கிறேன். இக்காடு வெகு விசால் 

மாகையால் அவரிருக்குமிடம் எனக்குதீ , தெரியவில்லை. 

அம்மகானுடைய ஆச்சிரமம் எங்கே உள்ளது? 'அகஸ் தய 

_மாமுநிவரைக்கண்டு வணங்கவேண்டுமென்று கான் வெகு 

ஆசைகொண்டிருக்கறேன். கொஞ் சக்காலம் அவருக்கு 

கான் தொண்டு செய்யவேண்டுமென்பது என்கருத்து,
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தங்கள் அஹுக்ரெக்திதால் நானும் அதுநியம் சதையும் 
அவரைக்கண்டு வணங்கவேண்டும் '” என்று இ.ராகவர் 

கூறினர். இவ்விதமாகச்' தருமாசீதுமாவாதிய இராமர் 
சொன்னசொல்லைச் குதிக்ஷணமாமுகிவர் கேட்டு வெகு 
சந்சகோஷமடைந்து பின்வருமாறு சொன்னார், 

“கானும் இதே விஷய,ச்தை, சதையுடன் சென்று 
. அகஸ்தியரைத் காகங்கள் கரிசிக்கவேண்டுமென்று, தங்க 

் ளிடமும் ல-ஷ்மணரிடமும் சொல்ல நினை ச 
சுஷணர் இருந்தேன். இதைப்பற்றிக் தாங்களே 

Jen Hur ௮௪ ர 
IOS BOS : 

வழிகூ தல். ஆச்சரியம், ஐயா, அ௮கஸ்இயர் வூக்கும். 

ஆச்சிரமத் திற்கு வழியை நான் தங்கஞுச் 

குச்.சொல்லுகிறேன், இங்இருக்து சான்கு யோசனை தாரம் 

! தெற்கே சென்றால், ௮ங்கு மகாபெரியவராதிய அகஸ்இ 

யர் தம்பியின் ஆச்ரெமம் காணப்படும், அங்கே பிப்பலிக் 
கர்ட்டில் கொடிகள் நெருங்கப் படர்ந்து இடக்கவும், அகேக 
புஷ் பங்களஞும் பழங்களும் நிரம்பிய விருக்ஷங்களில் பல. 
விசு பறவைகள் மனோகரமாகச் சப்இக்கவும், நிர்மல்மான் 
Gores ஜலம் நிறைக்ச காமரையோடைகள் விளங்க 
வும்; அவ்வோடைகளில் அன்னங்கள், நீர்க்காக்கைகள், 

சக்கரவாகங்கள் முதலிய பறவைகள் விளையாடவும் காண் 
பீர்கள். ௮வ்வாசசரமத்தில் ஒரிரவுதங்கி, மறுகாள் காலையி 
லெழுக்து அக்காட்டின் பக்கமாகவே தென்இசைகோக்இ 
ஒருயோசனை அரம் சென்முல், தாங்கள் ௮அகஸ் தியமகறிஷி 
யின் ஆச்சிரமம் போய்ச் சேருவீர்கள். ௮து வெகுவித 
விருக்ஷங்களடர்க்ச ரமணியமான பிரதேசத் இலிருக்கன் 
றது. அதைச் தாங்களும் லஷ்மணரும். சதையும் பார்த 

.. தால் வெகுவானக்தகம் அடைவீர்கள், பெருமைதங்கிய- 
இராமா, அகஸ்இயமாமுகிவரைப் போய்ப் பார்க்கவேண் .. 
Cuneo தங்கள் மனச்தில் தோன்றினால் இன்றை: 
க்கே தாங்கள் அவ்விடத்துக்குப் புறப்படலாம் ?? என்று 

என்னை . இப்பொழுது கேட்டது என்ன vi
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௬.தக்ஷண முறிவர் சொன்னதை இராமர் கேட்டு உடனே 

எழுந்து அம்முகிவரை வணங்க லக்்மணரோடும் சீகை 

யோடும் அகஸ்தியமாமுநிவருடைய ஆச் 

இராமர் ௮அகஸ்கி Ogg H&G புறப்பட்டார், சதிக்ஷணர் 
யர் ஆசமம் . 
செல்லல், சொன்னவழியே அழகான அகேக காடு 

களையும், மேகங்கள்போன்ற அகேக மலை 

ட களையும், ஆங்காங்கு வழியிலிருக்க ௮கேக ஆறுகளையும், 

ஓடைசளையும் பார்தது மழ்ந்துகொண்டு அவர்கள் சுக 

மாக வழிகடந்தார்கள். அப்பொழுது வெகு சந்தோஷ 

மாகச் தனது தம்பியைப்பார்.தீது இராமர் சொன்னார்;:- 

“இதோ காம் காண்டுரேமே, இந்த ஆச்ரெமக்தான் வெகு 

யுண்ணியங்களைப் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் மகாத்துமா 

வரகிய அகஸ்தியர் தம்பியினுடைய ஆசிரமம் ; இது நிச் 

். சயம், பழங்களின் பாரத்தாலும் புஷ்பங்களின் பாரத் 

.. தாலும் வளைந்து ஆயிரக்கணக்காக இவ்வழியில் நிற்கும் 
விருக்ஷ்ங்கள் கான்கேட்டப்டி அவ்வாச்ரெமச் தன் அடை 

யாளங்களாகும், பழுத்த. 'பிப்பலியினு 

அ டக் டைய வாசனையால் காட்டிலிருந்து அடிக் 
ஆச்ொமம், கும்காற்றுக்காரமாக இருக்கிறது, ஆங்கா 

் ங்கு அ௫க்கிவைக்கப்பட்ட கட்டைக் குவி 

யல்கள் காணப்படுகின்றன, அன்றியும், இள்ளப்பட்ட 

தருப்பைகள் வைடூரியம்போலப்பிரகாடிக்கின்றன. அகோ 

கார்மேகத்தின் சகரம் போல் களம்பிக்கொண்டிருக்கும் 

புகை இக்காட்டிலிருக்கும் ஆச்சரம,த்இில் ஞூட்டப்பட்ட 
, கெருப்பின் புகையாகவேண்டும். அங்கங்கே தீர்த்த 

- கட்டங்களில்: ஸ்கானம் பண்ணிவிட்டு அந்தணர்கள் 

.அகேகர் தனித்தனியாகத்: தாங்களே DS SONS புஷ் 

பங்களினால் பூஜை செய்துகொண்் டி.ருகீறார்கள், சத. 

ணர் சொன்ன அடையாளங்களினால் இது நிச்சய 

மாக அகஸ்தஇயமுநிவரின் தம்பியினுடைய ஆச்சரமமா 

கத்தான் இருக்கவேண்டும். அ௮ம்மகானாகிய அகஸ் இயர் 
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கான் இவ்வுலகத்துக்கு ஈன்மைசெயயும்பொருட்டு இங் 

Ges யமனுடைய உபதீஇரவக்தை நீக்ட .இத்தென் 

இசையையும் ௬சமாக .வ௫க்கும்ப்டியான இசையாகத் 

SOG தவவலிமையால் செய்துவைத்தார். முன்னொரு . 

காலத்தில் இவ்விட,த்இத்ரான் இல்வலன் 

வாதாபி என்ற இரண்டு ௮சரர்கள், சகோ 

அரர்கள், பிராமண வதைசெய்பவர்கள்,. 

இல்வலன் 
வாதாபிசசை, 

வ9,த,சார்கள். அவர்களுள் இல்வலன் என்ற அசுரன் 

பிராமண வேஷம் பூண்டு, ஸம்ஸ்கிருத பாஷை. பேடுக்கெர 

ண்டு, கொஞ்சங்கூட, தயை யில்லாமல், வழியில் போகும். 

பிராமணர்களைச் ரொத்தத்்திற்கு வக்து புசித்துப்போக 
அழைப்பான். அவர்கள் ௮.தற்கு ஒப்புக்கொண்டவுடன் 
அவன் தன் தம்பியை ஒரு ஆடாக மாற்றி ௮வ்வாட்டைப் 

பிடி.தீதுச் சமையல்செய்து மகந்திரப்பிரகாரம் ராகம் ' 

பண்ணி, வந்த அக்தணர்களுக்குச் ரொத்தபோஜனம் 
அளிப்பான், அதை அவர்கள் இருப்தியாகப் புத்து 

உட்கார்க் திருக்கையில், இல்வலன் பெருங்குரலிட்டு 

அடே வாதாபீ, ஓடிவா சகரம்?” என்று கூப்பிவொன். 

அவ்வாறு கூப்பிடுந் தனது தமையன் குரல்கேட்௨ 

வாதாபி ஆடுபோலக் கத்திக்கொண்டு அக, கணர்களஞுடைய 

. வயிற்றைப் பீறிக்கொண்டு புறப்பட்டுச் _ தன அருவம் , 

. எடுத்துவந்து நிற்பான். இவ்விதமாகக் கர்மரூபிகளாகற 

இப்பி, சஹணர்களால் ஆயிரக்கணக்கான அந்தணர்கள் 

இவ்விடத்தில் கொலைசெய்யப் பட்டார்கள், இப்படி 

நடந்துகொண்டிருக்தகால,ச்தில் உலக,ச்தை இவ்வுப,த்திர 
வத்லிருக்து நீச்க,த் தேவர்கள் ௮கஸ்தியரைப் பிரார்,த 

_ இத்தார்கள். ௮ப்பொழுது ௮கஸ் தியர், ஒருகாள் இல்வல . 

னுடைய இராத்,த,த்தில் சாப்பியுவகாக ஒப்புக்கொண்டு, 

கம்மிலையில் போடப்பட்ட வாதாபியைப் புத்து 

விட்டார், * எல்லாச் தங்களிஷ்டப்படி புசத்தீர்களா £ 

என்று அசுரன்கேட்க, முகிவரும் அப்படியே பு ச்சாய்
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- விட்டதென்றார். அவ்வாறு அவர் இிருப்தியடைச்,த த ற். 

கடையாளமாகச் சாஸ்திரப்படி. இல்வலன் ௮வர் கையில்: 

கொஞ்சம் இர்,த.தம் வர்ர்,த. சான், எல்லாம் முடிக் தபின் 
அனது வழக்கப்படி, இல்வலன் * வாகா, ஓடி.வாசக்கிரம் ” 

என்று கூப்பிட்டான். அவ்வாறு. கூப்பிடுங் கொடிய 

பிரமஹத்தி பண்ணிவரும் அசுரனைப்பார்தது, பு.ச்திமா 

னாகிய முகிவர்களுக்குள் உத்தமரான ௮அகஸ் தியமுகி 

வர் இரிதீது *யான் உண்டு விட்ட ராக்ஷஸன் ஏங்கிருக்து 

'இரும்பிவரப்போூறுன் ? ஆட்டுருவங்கொண்ட உன் தம்பி 

_ மூன்னரே யமன்விடு சென்றுவிட்டான் ” என்று சொன் 
னர். இவ்வாறு கன்தம்பி நாசமடைந்அவிட்டதாக முகி 

வர் சொன்னசொல்லை அவ்வசுரன் கேட்டு 
இல்வலன் ஜை, வெகு கோபங்கொண்டு அவசை எதிர்க்க 

ஆரம்பிகு கான், அவரை ஒசேயடியாக 

அ.ி,ச்.அவிடக் கருதி ௮வன் அ௮வரைகோகக ஓடினான். 

௮க்னிபோல் விளங்கெேகொண் டிருக்கும்" அம்முகிவர் 

தமன ௮ச்சினிக்கொப்பான கண்ணால் ௮வனை ஒரு கொடி 

யில் எரிச்அவிட்டார். இவ்வாறு எவரொருவர், தாம் 

்: பிராமணர்கள்மேல் வைத்திருக் ௪ அருளால், இவ்வித 

்- அசாத்தியமான காரியம் பண்ணினாரோ ௮அப்படி.ப்பட்டவ 

ருடைய தம்பியின் அசசிரமம் இகோ அதடாகங்களும் 

ட் சோலைகளும் செறிந்து விளங்குவது. '” இவ்வண்ணம் 

இராமர் லக்்மணரிடஞ் சொல்லிக்கொண் டி.ருக்கும்பொ 

ழூஅ சூரியன் ௮ஸ்குமனமாயினான், உடனே சந்தியா 

காலமும் வக்,கது, இராமர் தம்தம்பியுடன் சாஸ்திரப்பிர . 

காரம் சாயம்சக்தியை உபாடத்து ஆச்சிரமத்துள் ots 

Cpileucar arson biBeoyi, மூநிவரால் கன்றாக உபசரிக்கப்பட் 

“டுப் பழங்களையும் இெங்குகளையும் புசித்து இராமர் அவ் 

விட,தீதில் அவ்விரவைக் கழித்கார், அவ்விரவு கழிக்து 

சூரியன் உதயமானவுடன், இராகவர் அகஸ் தியருடைய 

தம்பியினிடம் விடைப்பெறச் சென்று பகவானே, சான் 

் ் 6
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தங்களை வணங்குகறேன். தங்களாச்ேமத்தில் சுகமாக கா 
னிரவைக் கழிக்தேன். இனி எங்களுக்கு விடைகொடுக்க 

வேண்டும், தங்களுடைய தமையனாரைப் பார்க்கப்போக 

வேண்டும் ”' என்ருர். “போய்வாருங்கள்”' என்று (peut 

சொல்ல, இராமர் அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டு, குறிக்கப் 

பட்ட வழியே நடக்தார். கடம்பு, பலா, ஆச்சா, வேங்கை, 

மூழ், ,கவம், ரிவில்வம், இருப்பை, வில்வம், இக்துகம் 
முதலான மரங்கள் வழிகளிலெல்லாம் கன்ருகப் பூத்தும் 

பூங்கொத்துக்கள் நிறைக்க கொடிகள் படஏப்பெற்றும் கிற்க 

வும், ௮கேக காட்மெரங்கள் யானைத்து இக்கைகளால் க௪க் 

கப்பட்டும், வானரக்கூட்டங்களால் விளக்கழுற்றும் மகர் 

த்து பறவைக்கூட்டங்கள் உல்லாசமாக உட்கார்ந்து கூவப் 

பெற்றும் நிற்கவும் இராமர் கண்டார், தம்மைப் பின்தொ 

டர்ந்துவரும் கன்மையை விரு,தீதிசெய்பவ ராய லக்ஷ்மண 

ரைப்பார்த்து இராமர். லக்ஷ்மணா, இவ்விடத்தில் விருக்ஷ 

க்கள் அடர்க்து பசேலென்று தழை,த்திருக்கன்றன. மீரு 

கங்களும் பறவைகளும் பழனெவைகள்போல வெகுசாது 

வாக இருக்கின்றன. ஆகையால், பறிகக்தமான ஆத்துமா 

வையுடைய ௮கஸ் தியரது ஆச்சிரமம் சமீ 

ப.தீதில் உளதுபோலும், srg gar sor 

இளைப்பைப் போக்கும் இக்க ஆச்சிரமம் 

சம்முடைய செயல்களினால். அகஸ்இயர் என்ற பெயர் 

பெற்று உலகத்தில் புகழ்படைத்த மாமுகிவருடைய ஆச் 

QI wii EF el or இருக்கவேண்டும், அது ஓமாக்கனியின் 

புகை மேலெழும்ப, மரவுரிகளும் மாலைகளும் அழகுசெய்ய, 

சாந்தமான அகேக மானினங்கள் கிற்க, பலவித பறவைகள் 

geo இயர் 

ஆச்சிரமம், 

சத்இக்க விளங்குடின்றது, எவரொருவருடைய ம௫மை.. 

யால் இன்றைக்கு அரக்கர்கள் இந்தத் தென்திசையைக் 

 கண்ணெடுத்துப்பார்.தீது உட்புக நடுங்குகிருர்களோ ௮ம் 

முநிவருடைய ஆச்சரமமது, மகா புண்ணியசாலியாஇய . 

Dour eos திசைக்கு வந்ததுமுதல் இச. திசையில் r0 sap
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சர்கள் ,தங்கள் பகைமை நீங்கச் சரந்தமுள்ளவர்களாய்விட் 
டார்கள். அவர் பெயரைக்கொண்டே QEO sor Bane 
wid yan Sut Seng¢Quiesr wy வெகு சரக்தமான பெயர் 
பெத்னறு மூவுலக,த்திலும் பிரசத்தி அடைந்து கொடியவர் 
கள் அஞ்சும் திசையாய் விளங்குறது, வணக்கமுடைய 
அ௮கேக ஜனங்களால் அடையப்பட்ட இப்புண்ணியாச்சிர 

மம் சூரியன் செல்லும் வழியை மறிக்ககளெம்பின் விக்இிய 
பருவ,கம் சமது உக்தரவுக்குள்ளடங்கி வளராமல் அப்ப 
டியே நின்று கொண்டிருக்கச்செய்து உலகத் இல் &ீர்தீதி 
பெத்ற, தீர்க்காயுளேயுடைய அகஸ் தியமாமுநிவருடைய து, 

அவர் எப்பொழுதும் சாதுக்கள் க்ஷேூமத்தையே கருதுப 

வர்; உலகத்கா ரெல்லாராலும் ஆரா திக்கப்படுபவர், காம். 

அவரைச் கண்டால் நமக்கும் அவர் கன்மையையே பண் 
ணிவைப்பார், கான் இவ்விடச். தில் அகஸ்திய மாழுகி . 
வசை வணங்குவேன், நான் செய்யவேண்டி௰ வன்வாசச் 
தில் எஞ்சிநிற்கும் காட்களை இவ்விடத்திலேயே கழிப்பேன், 
இவ்விடத்திற்றுன் எப்பொழுதும் நியதமான ஆகாரம். 
பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் ௮கஸ் தியமுகிவரை ச் தேவர் 
கள், கந்தர்வர்கள், இக்கர்கள், ம்ற்றுமநேக மூநிவர் 
கள் எல்லாரும் : உபா9த்துவருமுர்கள். இவ்விடத் தில் 
பொய்யுரைப்போன், கொடியவன், இம்சக்கிறவன், மனம் 
போன வழியே செல்லும் கெட்ட நடகச்கை யுள்ளவன் 
ஒருவனும் வாசம்பண்ண முடியாது. எனெனில். இம் 
iat மிக்க சக்தியுள்ளவர். இவ்விடச்இல் தேவர், 
இயக்கர், காரகர், பதுகர் எல்லாரும் நிய கமான் ஆகாரம் 
பண்ணிக்கொண்டு தர்மத்தை ஆராதித்துக்கொண்டிருக் 
இறுர்கள், இவ்விடத்தில், மகாததுமாக்களா ஓய சத்தா் 
கள் தங்கள் உடம்பை ஓழித்அவிட்டுச் சூரியனுக் கொப் 
பான விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு சுவர்க்கலோகம் போஇ 
மூர்கள், நல்ல கருமங்களினால் ஆராஇக்இற பிராணிகளு 

க்குத் கேவர்கள் _ இயச்சுபசவியையும், சேவபதவியை 

\
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யும், அகேகவித ராச்யெங்களையும் இவ்விடத்தில் கொடுக் 
இருர்கள். அப்பா லக்ஷ்மணா, காம் இகோ அ௮கஸ் தியமா 

முநிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்துவிட்டோம். நீ முன் 

னேபோய் கான் சீதையுடன் இங்கு வந்திருப்பதாக மக 

ரிஷிக்குத் தெரியப்பண்ணு”” என்று கூறினர், 

பன்னிரண்டாஞ்சருக்கம். 

இராமர் அசஸ்.இயசைச் சந் இத்து அவரிடமிருந்து விஷ்ணுபாணம், 

் வாள் மு,சலியவைகள் பெறு சல், 

இ.ராகவருடைய தம்பியாகிய லக்ஷ்மணர் அவ்வாச் . 

சிரமத்துள் புகுந்து அங்கிருக்க அகஸ் தியமுநிவரின் 

| சீஷர்களி லொருவரைக் கண்டு அவரிடம் Sieg bee 

| a Door i -— : 

“ geT BOT or eid மன்னவரொருவரிருக்கார். அவரு 

டட - டைய மூதக்தகுமாரராகய பலசாலியான 

கா இராமர் அகஸ்திய மாமுநிவரைப் பார்ப் . அசல் இவருக்கு ௮ மூ 
தெரியத் பகுற்காகத் தமது மனைவி சீதையுடன் 

- வந்திருக்கிறார். அவருடைய தம்பி கான்; 

லக்ஷ்மணன் என்பது என்பெயர் ; எப்பொழுதும் அவரி 

டம் பக் திவைத்து அவரது கண்ணையே காடி. கடப்பவன்... 

எங்களைப்பற்றி நீங்கள் கேள்வியுற்றிருக்கலாம். தாங்கள் 

இப்பொழுது எங்கள் தந்தையின் கட்டளையால் இந்தப் 

பயங்கரமான வனத்துக்கு வக்.இருக்கறோம், நாங்கள் 

். அ௮ம்மகானைப் பார்க்க விரும்புகிறோம். அதைக் தாங் 

eer அவரிடக் தெரியப்படுத்தவேண்டும், ?”  அத்தபடு 

லக்ஷ்மணர் சொன்ன் சொல்லைக் கேட்டு அப்படியே 

யாகட்டுமென்று சொல்லி ௮ச் சங்கதியை அகஸ்திய 
மாமுநிவரிடக் 'தெரிவிக்கும்பொருட்டு ௮வரிருந்த அகஇ
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னிஹோத்திர சாலைக்குள் புகுக்தார். ௮ங்கே சென்று 

தமது தவத்தின் ம௫ூமையால் உவமை நீங்கியொளிரும் 

௮கஸ் தியமாமுநிவரை ௮ச்சஷர் ௪ண்டு இராமர் வந்தி 

ருப்பதாகச் தமக்கு லக்ஷ்மணர் உரை த்தகைத்தெரிவித்து 

© se SHOW பு,த்திரர்களாகிய இசாமலக்ஷ்மணர்கள் 

தாதேவியுடன் இந்.க ஆச்சரம,த்துக்கு வந்திருக்கிருர்கள். 

அவர்கள் . தங்களைக் தரிசித்துக் தங்களுக்குத் தொன்டு 

செய்ய விரும்பு கிறார்கள். இனிமேல் சான் எவ்வாறு நடக் 

துகொள்ள வேண்டுமென்பதைக் கட்டளையிடக் கேட்டுக் 

கொள்ளூ௫றேன்”” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார். இவ் 

விதமாக: இசாமரும் லக்ஷ்மணரும் சதையும் வந்திருப்ப 

தாகச் ஷெயர்மூலமாகக் கேட்ட அ௮கஸ் திய 

அசல்திலர் மாமுநிவர் ௮வரைப் பார்த்து **நெகொளா 

முறை தினக் னாலும் இசாமர் என்னைப் பாக்கவந்தது 

நன்று, கான் என் மனத்தில் அவர்என்னி 

டம் வரவேண்டுமென்று கருதினேன். சக்கரம் நீ சென்று 

இசாமரை அவர்மனைவியோடும் லக்்மணரோடும் ௮வர 

வர் களுக்குச் செய்யவேண்டிய மரியாதைகளைச் செய்து 

என் முன் அழைத்துவா, என்னை வந்துகேட்பதற்கு 

முன்னரேயே ஏன் if BSE OPS aes BESS 

கூடாது”? என்றார். 

இவ்வண்ணம் அந்த மகாத்துமாவும் சர்மக்ஞருமான 

மூநிவர் உத,தரவுசெய்ய, இஷ்யர் * அப்படியே யாகட் 

டும்” என்று கைகூப்பிப் பணிந்து விரைந்து வெளியில் 

வந்து லக்ஷ்மணரைக்கண்டு *: இராமர் எங்கே? ESB Ib 

முநிவரைப்பார்க்க வரலாம் ”” என்றனர். உடனே அந்தச் 

எஷரை அழைத்துக்கொண்டு லக்ஷ்மணர் அவ்வாச்செமத் 
இன் வாயிலிற்சென்று, அங்கிருக்க இராமரையும் சை 

யையும் அவருக்குக் காண்பித்தார், இராமரைக்கண்டவு 

உன் ௮ச்€ஷர் வெகு வணக்கமாக அகஸ்தியமாமுனிவர் 

“சொன்ன சமாசாரத்தைச் தெரிவித்து எவ்வித'மரியாதை
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களுக்கும் யோக்ியராகிய இராமரைத் தக்கபடி. உபசரித்து 

ஆச்செமத்துக்குள் அழைத்துக்கொண்டு 

இராமர் அசஸ்சி போனார். இராமர் சதாலக்ஷ்மணர்க 
யர் ஆச்சிரம . . ் 9 7 5 

துள் நுழைகல், ளோடு, மிக்க சாந்தமான மான்கூட்டங். 

கன் நிரம்பியுள்ள அ௮வ்வாசசரமத்தின். ' 

அழகைப் பார்ச்துக்கொண்டு அகனுட் புகுக்தார், அள் 

விடதீதில் இராமர் அம்முரிவருடைய தேவபூஜாகரகத்.. 

தில் நுழைந்து அங்கே பிரமசேவரைப் பூசைசெய்யுமி 

டம், - அக்கினியினிடம், விஷ்ணுவினிடம், மஹேக்திரனி 

னிடம், சூரியனினிடம்,' சந்திரனினிடம், வெபூஜை பண்ணு 

மிடம், குபேரனினிடம், தாதாவினிடம், விசாகாவினிடம். . 

- வாயுவினிடம், ஸர்ப்பராஜனாகுய ஆதிசேஷனினிடம், காய 

- சீதிரியினிடம், வசுக்களினிடம், கையில்பாசம்பிடி,ச,ச௪ வரு 

ணனினிடம், சுப்பிரமணியரினிடம், கர்மசேவதையினி : 
,_ டம் ஆலய எல்லாவற்றையும் பார். ச.துக்கொண்டுபோனார்.. 

இப்படி. அவர் சென்றுகொண்டிருச்கும்பொழுது தமது. 

சிஷ்யகூட்டங்கள் சூழ அக்ஸ் இயமாமுரிவரும். இராமரைப். 

பார்க்க. எதிர்வந்தார், ஜ்வலிக்குங்காக் தியால் விளங்கும். 

- மூறநிவர் மூநிவர்களுக்கு மூ.சலில் வர இராமர் கண்டார். 

உடனே அவர், . இருவளர்க்கும் தமது தம்பியா 

லக்ஷ்மணரைப்பார்தீது அப்பா ல்க்ஷ்மணா, முக்காலங்களை- 

யும் உணர்க்த அகஸ்தியமாமுநிவர் அதோ வருஇருர், 
அவரிடம் விளங்கும் காம்பீர்யச்சாலேயே அவச்துக்கே 

அவரிருப்பிடம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ” என்ளூர்,. . 
சூரியன்போல,க் தமது காக்தியால் விளங்கும் ௮கஸ் திய 

முநிவரைக்குறித்து லஷ்மணரிடம் இவ்வண்ணஞ்சொல்லி, 

அவரைக் கண்டதால் வெகுசக்தோஷம் அடைக தவராக, 

.இசாமர் அவர் பாதங்களில் வணங்ஒனார், தமது மனைவி ர 

ஞ் எீதையுடனும், சம் தம்பி லக்மணருடனும், இராமர் முகி 

வரைப் பணிந்து எழுக்து கைகூப்பி வணங்இ நின்றார். 

கஸ் தியர் அப்பொழுது இராமரை ஆனக்தத்தால்
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இறுகக் தழுவி, இரத்தமும் ஆசனமும் . கொடுத்து 
மரியாதை செய்து, கல்வரவு கூறினர். 

அகஸ்தியர் இராமர் உட்கார்ந்தவுடன் அக்ஸ்இியர் எத்தி இடக் அமத poeta முசலிய அமை 
செய்தல், களைச் செய்து முடிக, இசாமா இகளுக்கு 

௮ர்க்கியங்கொடுச்து, ஆசமனீயம் புஷ்பம் 
. முதலியவைகளால் AUT EO EF அதிதிபூஜை செய்து, 
வானப்பிரஸ்காச்ம விதிப் பிரகாரம் அவர்களுக்குக் 
'கொடுக்கவேண்டிய கந்தமூலங்களாற போஜன த்தைக் 
"கொடுச்தார். பிறகு, pier Ys உட்கார்க்து 
கொண்டு, கைகூப்பி உட்கார்க். ௪, எல்லாச் கருமங்களையு : 
மறிக்க இராமரைப்பார் சது “ஓ.காகுக்க, SUA sen ge 
அக்கினிகாரியங்களைச் செய்து Po. ESI அதிதியை அர்க் 
கியங்கொண்டு உபசரிக்கவேண்டும். அப்படிச் செய்யா 
விடில் . ௮ச்சபசி ௮0௪5 உலகத்தில் பொய்ச்சாட்டு 
சொன்னவன்போல் கனகு மாமிசச்தைச் காணே 

- யுசிப்பான், எவ்வுலகக்துக்கும். அசசராய், கருமவானாய், ் 
மஹாரதராய், எல்லாராலும் வணங்கவும் சம்மானிக்க 
வும் சக்கவராய் உள்ள தாங்கள் எனக்குப் பிரியமான 

- அதிஇயல்லவா ??... என்றுசொல்லி, அன்னன்பிய் செயப் 
 யழங்களாலும் ழெங்குகளா லும் புஷ்பங்களாலும் இன் 

" GOD wD தறவைகளாலும் இசாகவரை உபசரித்து மறுபடி. யும். “அவரைகோக்டச். சொல் அவாராயினார்; 4ஓ புருஷ 
, இரோஷ்டரே, இகோ வெகு பெரியதாகப் பொன்ும் 
மணியும் இழைக்கப்பட்டுக் காணப்படுகிற இக் இவ்ய 
DIG விஷ்ணுவினுடைய ; விசுவகர் மாவால் இயற்றப் 

பட்டது. ஒருபொழுதும் தவறு சலில்லா * | இரச்மருக்கு லய சூரியன்போல் பிரகாசிக்கும் இச் சப்பாணம் 
தம்கொடுக்சல், அஸ் இரங்களுக்குள் உதகசமமானஅ ; பிரம 

தேவரால் கொடுக்கப்பட்டது. இவைகஷை பன்றி என்றும் Or op கொழுக்துவிட்டெரியும் அக்கினி



48. ஆரணியகாண்ட ம். 
  

போல் விளங்க்கொண்டிருக்கும் பாணங்களால் நிரம்பிய 

இரண்டு அம்பு, தாணிகளும் என்னிடம் இருக்கின்றன. 
இவைகள் எனக்கு . இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்டன. 

இன்னும் ' தங்கப்பிடிபோட்டுத் பொற்கூட்டில் வைக்கப். 

பட்டிருக்கும் வாளொன்று இகோ இருகிறது, இக்ததீ 

கனுசைச்கொண்டுதான் விஷ்ணுபகவான் அசுரர்களை 

யெல்லாம் போரில் வெற்றிகொண்டு சேவர்களுடைய 

பெரும்பாக்கியம் என்றென்றைக்கும் கேடின்றி விளங்கும் 

படி. வைத்தார், இகந்து வில், இந்த அம்பறுதீதூணி, 

இக்ச அஸ்இரம், இந்த வாள், இவைகளைச் தாங்கள், ' 
.. இக்திரன் வச்சராயு கத்தைக் கைப்பற்றுவதுபோல், வெற் 

தியடையும் பொருட்டுக் கைப்பற்றுங்கள்,”” இவ்வண் 

ணஞ் சொல்லி, முக்காலங்களையு மறிந்த, மகாகாந்தியால் 

"விளங்கும் அகஸ்தியமுகிவர் அவ்வுத்தமமான ஆயுதங்க 

ளெல்லாவற்றையும் இராமருக்களிதீது மறுபடியும் ௮வ 

ரைப் பார்.த்துப் பின்வருமாறு மொழிந்தார். 

  

பதின்மூன்முஞ்சருக்கம். 
இராமர் பஞ்சவடி.க்குப் புறப்படு சல். 

  

ஓ இராமா, தங்களைச்கண்டு கான் மிக்க சந்தோஷ 

மடைந்தேன், தங்களுக்கு க்ஷேூம முண்டாகக்கடவது, 

லக்ஷ்மணா, உங்கள் வரவாலும் , கான் மிகக் களித் 

தேன், என்னை. வணங்கவேண்டுமென்றே நீங்கள் 

சதைபுடன் இவ்விடத்துக்கு எவ்வளவு இிரமப்பட்டு 

வந்தீர்கள், நீங்களெல்லாரும் வெகு தூரத்திலிருக்து 

நடந்து வக்தபடியால் உங்களுக்கு வெகு சிரமமா யிருக் 

கும், ஜனகமகாராஜாவின் திருமகளளான சதை கொஞ்ச 

மிளைப்பாற விருப்பப்படுவகாக,த் தோற்றுகிறது, இவள் 

வெகு று பெண்; போதெனப்பொலியும் மேனியு 

eA ‘
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டையள்; கஷ்டத்தையறியா தவள்; கணவன்மேல் வைத்,த 

அன்பால். தாண்டப்பட்டுச் துன்பங்கள் கிரம்பியிருக்கும். 

இக்காட்டுக்கு வந்.திருக்கின்றாள், இவள் தங்களைக் காட்டுக. 

GE தொடர்ந்துவக்ததனால் மாதர்களுக்கு அசாத்திய 

- மான காரியத்தைச் செய்கிறாள். ஆகையால், இராமா, 

அவள் சக்தோஷ்திற்கு ஒருவிக குறைவுமில்லா,கபடி. 
தாங்கள் நடந்துகொள்ளவேண்டும். உலகமுண்டான 

காலம்முதல், விசேஷமாக மாதர்கள் தங்கள் கணவர்கள் 

நல்ல ஸ் இிஇயிலிருக்கும் வரையில் அவர்களிடம் சந்தோஷ... 

மாகவிருக்து, அவர்கள். தளர்வெய்திய காலத்து அவர் 

களைக் கைவிடுஇரர்கள். மின்னலின் நிலையாமை, ஆயுதங்... 

களின் . கூர்மை, கருடாநிலர்களின் வேகம், இம்மூன்று: 

குணங்களும் மா.தர்கவிடம் ஒருங்கே சேர்ச்திருப்பதால், 

அவர்கள் தங்கள் புருஷர்கள்  கஷ்டப்படுங்காலச்தில் 

அவர்களை விட்டு நீங்குவார்கள். ஆனால், ,சமது மனைவியா. . 
Bu தையோ, இவ்வித தோஷங்களொன்று மில்லாமல் :. 

விளங்குஇறாள்; அருக்,த.தீ தேவிபோலப் பலவித உத் தம 

குணங்கள் பொருக்கி, எல்லாராலும் புகழப்பட்டவளாக... 

இருக்கிறாள், சத்துருக்களை அடக்கும் பராக்ரெமமுள்ள் 

இராமா, தாங்களும் லக்ஷ்மணரும் சதையும் இங்கு வக் 

படியால் இக்.தப்பிரதேசம் மிக்க அழகைப்பெற்று விளங்கு... 

றது,” இவ்வண்ணம் அகஸ்தியமாமுதநிவர் சொல்ல. 

இராகவர் அஞ்சலிசெய்து கொழுக்அவிட்டெரியும் அக்னி... 

போலப் பிரகாசிச்துக்கொண் டிருந்த  அம்முநிவரைப் 

பார்த்து “ஐயா, முநிபுங்கவராகிய தாங்களே என்னிடத் 
தும், என் தம்பி, என் மனைவி, இவர்களிடத்தும் இருக்குங் : 

33 

ல்ல கமல் ' குணங்களைக்கண்டு வியச்த.கனால் கானின் 

இடம் "முதல் வெகு பாக்கியமும் அனுக்கிரக. 
வினு வல். க ட உ. . த . 

| ் மூம் பெற்றவனானேன். தாங்கள் இப்பொ 

மூது கான் பர்ணசாலை கட்டிக்கொண்டு சுகமாக வ௫க் 

_ கத்தக்ககான நல்ல நீர்வளமுள்ள்தும் அழகான காடடர்நஆ்.. 

gel
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த்தும் ஆயெ ஓரிடத்தை அருளிச்செய்யவேண்டும்'? என்ற 

னர், இவ்விதமாக இராமர் சொன்னதைக்கேட்ட முகி 

_வர்களுக்குள் உத்தமரும் தர்மாத்துமாவுமான அ௮கஸ்தி 

யர் கொஞ்சநேரம் யோ௫ித்து, வெகு பிரியமாக * இங்க 

ருக்கு இரண்டுயோசனை தூரத்தில், அகேக பலமூலங்கள் 

; நிரம்பி, பற்பல மான்கள் கொஞ்சவிளையா 
; aie et, டும் பஞ்சவடி என்று பெயர்போன ஒரு 

அழகான பிரதேசம் இருக்கறது, அங்கே 
போய் அவ்விடத்தில் ஓர் ஆச்செமபத.ச்தை ஏற்பாடு 
செய்துகொண்டு லக்ஷ்மணரோடு வெகு சுகமாகப் பிதிர் 

. வாக்ய. பரிபாலனம் பண்ணிக்கொண்டு வாசஞ்செய்க; 

அசர தமன்னர் தாங்கள் அரணியவாசம் பண்ணவேண்டு 
மென்று குறிப்பிட்டகாலம் அகேகமாய்க் கழிந்துவிட்ட ௮. 
வெகுசீக்கிரமாக மற்றைக் காலமும் கழிக் சவுடன் விரதத் 

“தை முடித்துக்கொண்டு தாங்கள் தங்கள் இராச்யெத்துக் 
் குச் சென்று வாழலாம், இராமா, மன்னவராகிய தங்கள் 
_தீற்தை ஒருவரே வெகுபாக்யெசாலி, யயாதிமகாராஜா 

பாக்கியம் பெற்றதுபோல் அசரதரும் ஞூ.திதகுமாரராஇய 

தங்களால். தாம் அளித்தவாக்கை நிறைவேற்றிக்கொண் 
Lit, தங்களையும் சசரதரையும்பற் திய இந்த விருத்தாக் 
தங்கள் யாவற்றையும் என், தவச இன் மகஇமையா லும் சினே 

கதீதாலும் நான் நன்ருயறிவேன். சாங்கள் இவ்விடமே -. 
என்னுடன் இந்த ஆச்ரெமத்தில் இருப்பதாகச் சொன் 
னபோதிலுக் தங்கள் மனத்தின் கருத்தை கான் எனது 

, தவத்தின் மகிமையால் நன்றாக அறிவேனாகையாற்றான் 

தரங்கள் பஞ்சவடிக்குச் சென்று வ௫ப்பது கலமென்று 
- ,கானிப்பொழுது சொல்லுகநேன், அது வெகு அழகான 

வனம், தங்கள் வாசத்துக்கு த S565 இடம் அதுவே, 
அந்தப் பிரதேசத்தைப் பார்த்துச் சதை வெகு ஆனந்து 
.மடைவள். அது வெகு லொக்கயமானஅ, அது. இங்கிரு 
5g வெகு தூரமுமன்று ; கோ காவரி திக்கு அருகி
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லுள்ள. அசைக்கண்டும் வைதேகி. சக்தோஷமடை 

வாள், அவ்விடத்தில் புசிப்பதற்கு வேண்டும் பழங்களுங்* 

கிழங்குகளும் மிகு தியாக உண்டு, அகேகவி,௪ பறவைகளும் - 

- அவ்வன த்தில் வககன்றன. அன்றியும், பஞ்சவடி... ஒரு. 

வரும் அதிகமாக நெருங்காத . ஏகாந்த ஸ்தலமாகவும்... 

புண்ணிய ஸ்தலமாகவும், வெரு ரமணியமான இட 

மர்கவும் இருக்கிறது. ங்களுக்கு மனைவியுண்டு, அவளைப் * 

பாதுகாக்கச் சச்தியுமுண்டு, பஞ்சவடியில் வ௫த்துக் 

கொண்டு. தப௫களாகற எங்களையுக் தாங்கள் ௮துபோ. 

லவே காப்பாற்றி வரவேண்டும், ௮தோ . காண்குறதே- 

இலுப்பை மாரக்காடு, அதற்கு வடபுறமாக ஓரு. பெரிய” 

ஆலமரத்தைக் தாணுமிவமையில் வழிக்கொண்டு சென்றூல் 

அவ்விடத்தில் ஒரு சிறு குன்று எதிர்ப்படும், அதற்கு 

அயலில் எப்பொழுதும் புஷ்பித்திருக்கும் மரங்கள்” 

அடர்க்க புகழ்பெற்ற பஞ்சவடியை நீங்கள் காணலாம் '*. 

. என்று சொல்லினர். இவ்விசமாக அகஸ்இயர் சொல்லவே” 

இசாமர் லக்்மணசோடு அம்முநிவரை வணங்கி அவரிட 

- மிருந்து விடைபெறக் கருதினார். அவ்விருவரும் முநிவ” 

ரிடம் விடைபெற்று அவருக்கு தமஸ்: 

இராமர்.  கரரம்பண்ணி 'அவ்வாச்ெமத்தை விட். 
பஞ்சவடி.க்குப் ன் ட் . a ச 
போதல், டச் சீதையுடன் பஞ்சவடிக்குப் புறப்" 

பட்டார்கள், அவ்விராஜகுமாரர்கள் al DE" 

ளையும் அம்பருதி தாணிகளேயுல் எடுத்அக்கொண்டு, அச்ச: 

Bor J, அகஸ் தியமாமுநிவர் சொன்ன வழிவழியே arg 

ஜாக்கிரதையுடன் பஞ்சவடிக்குப் பிரயாணமானார்கள். 

பதினான்்காஞ் சருக்கம். ட 
இராமர் ஜடாயுவைக் கண்டது, 

  

பஞ்சவடிக் கேகும்பொழுகு இராமர் ௮இ பராக்கிரமம் 

பொருக்தியதும் பருத்த உடலையுடையதுமான் கழுகொன்
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றைக் கண்டார், ஓரு பெரும் ஆலமரத்தில் 
ஜடாயுவைக் உட்கார்ந்திருக்க அக்கமுகைக் கண்டு 

காணல், இராமல-்ஷ்மணர்கள் அதனை ஓரரக்க 
னென்று தங்களுக்குள்ளே எண்ணிக் 

கொண்டு அதைப்பார்த்து. “8 யார்??? என்று கேட் 

டார்கள். ௮க்கழுகு அவர்களைப்பார். தீது வெகு மதுரமாக 
படவும் பிநியமாகவும் “ஏன் குமந்தைகளே, நான் உங்கள் 

அகர்தையின் கோழனென்று அறிந்துகொள்ளுங்கள் ?? 

.ஏன்றது, தமது தந்தையின் கோழன் என்று கேட்ட 

மாத்திரத்தில் இராமர் அக்கமுகனுக்கு . மரியாதை 
பண்ணி, அதன்மேல், ௮ப்பகிராஜனுடைய குலத்தையும் 
பெயரையும்பற்றிக் கேட்டார், இராமர் சொன்னதைக் 

கேட்டு அப்புள்ளர௬ எல்லாப் பிராணி 
- களுடைய உற்பத் தியையும். னது பெய 

சையும் பின்வருமாறு சொல்லிற்று; 
“₹* இராகவா, முதலிலிருந்து. பிரஜாபதிகளா மிருக, தவர்க 

'ளெல்லாரையும்பற்திச் சொல்லுகிறேன் கேள், முதற் 
பிரஜாபதி கர்த்தமர், அவருக்குப் பிறகு MQ? sr, 

உயிர்த் 
தோற்றம், 

. - அவர்க்குப் பின் சேஷர், சம்ரெயர், விரியமுடைய பகு 
யூதீதிரர், ஸ்சாணு, மரீசி, அதிரி, மகாபலம்பொருக் 

- தியஇரது, புலஸ்தியர், அங்ெஸ், பிரசேதஸ், புலகர், 
ப திக்ர், விவஸ்வான்; இவர்களெல்லாரும் பிரஜாபதஇகள், ' 
இவர்களுக்குப் பின்வந்தவர் மகாசாந்தியடன் விளங்க 

.அரிஷ்டகேமியென்று சொல்லப்படும் கர௫யபர். தக்ஷ பிர. 

ஜாப.இக்கு மிக்க பெருங்கர் தீதிபொருர்திய அறுபது புத்தி . 

ரிகள் இருக்தார்களென்பதை காம் கேள்விப்பட்டி ௬க்கிரோ 

மன்றோ?” அவர்களில் மெல்லிய இடையுடைய பெண்கள் 

அண்மரைக் காசியபர் விவாகம் பண்ணிக்கொண்டார். 

அவர்கள் ௮இதி, இதி, ௪னு, காளிகை, தாமிரை, குரோ. 

வசை, மனு, அனலை என்றுசொல்லப்பவொர்கள். அவர் 

'களிட,தீதில் வெகு சச்கோஷூமடைந்த காசியபர் அவர்களே
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தொக 6 இம்ஞூவுலகங்களையும் ST 5 5 DG "வல்லராகிய 

என்னைப்போன்ற பராக்கரமமுள்ள குமாரர்களை நீங்க 

டை வீர்கள்? என்று சொன்னார், அப்படி. ௮வர் சொல்ல 

அதிதி, இதி, காளிகை மூவர்களுக் தங்களுக்கு ௮ம்மா இரிக் : 

இர்.தீதியுள்ள புதல்வர்கள் உண்டாவார்களென்று மன 

வுறுதியோடு.களி,த் இருக் கார்கள். மற்றவர்கள் அவ்வாறு 

நினைக்கவில்லை, ௮.இதியினிடமிருந்து பன்னிரண்டு ஆதித் 
இயர்கள், எட்டு வசுச்கள், பதினோ ருருத்திரர்கள், 

இரண்டு அசுவினிகள், ஆகிய முப்பத்துஞூன்று தேவர்கள் . 

உண்டானார்கள், இராமா, தஇதியினிடமிருந்து பெயர் 

பெத்ற தைத்தியர்கள் பிறக்தார்கள். SLOG LES கானி 

யும். அவர்கள் ஆதீனதீதில்கான் ஆதியில் இருக்கது. 

பகைவரை அடக்கும் பண்பின்னே, கனு ௮சவக்கரீ 

வன் என்பவனைப் பெற்றுள் ; காளிகை நரகன், காலகன் 

ஏன்பவர்களைப் பெற்றாள்; சாமிரை ரெளஞ்9, பாடு, 

-சேனி, இரு,கராஷ்டிரி, ௬௫ என்ற ஐந்௮ கன்னியர்களைப் 

பெற்றாள். அவர்களுள், இரெளஞ்சி கோட்டான்களைப் 

(பெற்றாள் ; பாசி கோழிகளையும், சேனி வலியுள்ள கழுகு 

களையும், பருந்துகளையும் பெற்றார்கள் ; இருகராஷ்டிரி . ; 1 
அன்னப் பறவைகளையும், சக்கரவாகங்களையும் பெற்றாள். 

"௬இ. நதை என்பவளைப்பெற்முள்,. soo ser Ques Be 

அ), குரோதவசைக்கு பதீதுப்பெண்கள் பிறக்தார்கள், 

அவர்கள்பெயர் மிரு, மிருகமக்தை, ஹரி, ப,தீதிரமதகை, 

மாதங்கி, சார்தீ.தாலி, சுவேகை, சுரபி, சகல லக்ஷ 
-ணங்களும் பொருந்திய சுரசை, . .கத்ருகை, : என்பன, 
ஒ புருலோசக்தமா, மான்களெல்லாம் மிருியின் குழக் 

பாதைகள், மிருகமந்தை பெற்றன. கரடிகளும், ஸ்ரமரம் 

| ஏன்ற மான்களும், கவரிமர்ன்களுமாம், ஹரி என்பவ 

ரிடம் இங்கங்களும், பலமுன்ள அகேக "குரங்குகளும் 
ட பிறந்தன, பத்திரமதை இராவதி என்ற பெண்ணைப் 

பெற்றாள். இவள் இவ்வுலகத்துக்கெல்லரம் யஜமரனாக
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் யிடமிருந்து மதயானைகள் ஜனித்தன. சார் கீ.தாலி 

விருக்கும் ஐராவகமென்ற யானையை ஈன்றாள். மாதங்இ 

கோலாங்கூலம் என்ற குரங்குகளையும் புலிகளையும் பெற் 
Gar, சுவேதை இக்கஜங்களைப்பெற்றாள், சுரபி என்ப 
வளுக்கு இரண்டு &ர்.த்திபெற்ற பெண்கள் பிறந்தார் 
கள், அவர்கள் பெயர் ரோடணி கந்தர்வி என்பன, 
சோடணி . மாடுகளைப் பெற்றாள். கந்தர்வி குதிரைகளைப் 
பெத்றாள், இராமா, கரசை நாகர்களைப் பெற்முள். கத்ரு 
பன்னகர்களைப் பெற்றாள். மனு என்பவள் பிராமணர், 
க்ஷ தீதிரியர், வையெர், சூத்திரர் என்று பெயர்பெத்த 
மனிதர்களைப் பெற்றாள். ௮னலை புண்ணியமான பழங் . 
களையுடைய விருக்ஷங்களைப் பெத்முள். விகதை ௬௮ 
என்பவளுடைய Cur gp. கத்ரு ச௬ரசையின் தங்கை, ' 
கதீரு ஆயிரக் தலைகளைக்கொண்டு இவ்வுலகத்தைக் தாங் 
கும் ஆதிசேஷுனைப் பெற்றுள். விசதை கருடன் அருணன் 
என்ற இரண்டு பிள்ளைகளைப்பெற்முள். கான் ௮ருணன் 
பு.தீதிரன். என்பெயர் ஜடாயு, என் ௮ண்ணன் ஸம்பாதி 
என்பவன். எங்களுக்கு த் தாய் சேனி. தங்களுக்கு 

மனமிருக்கும் பக்ஷத்தில் நான் தாங்கள்: வ௫க்குமிட ததி 
லிருக்.துகொண்டு தங்களுக்கு என்னால் செய்யக்கூடு முதவி 
களைச் செய்வேன், இக்காடு மிக அடர்ந்து மிருகங்க. 

- ரூம் ராக்ஷசர்களும் சஞ்சாரம் பண்ணுமிடமாக விருகஇ 
ஐது. தாங்களும் லக்ஷ்மணரும் பர்ணசாலையை விட்டு: 
எப்பொழுதாவது. வெளியிற்போகும்படி. agate. கான் 
அக்காலத்தில் சதையைப் பாதுகாப்பேன்”? 

இவ்வாறுசொன்ன ஜடா யுவை இராமர் உபசரித்துக் . 
களிப்புடன் தழுவி. வணங்கி, ௮.,தற்கும் தம் FOO SEG 
முண்டான சிகேகவிஷயமான சங்கதிகளை ௮து அடிக் கடி. 
சொல்ல ௮திகவனத்தோடு கேட்டார். மின்பு அக்தப் ச 

at 

பலசாலியான ஜடாயுவினிடம் கொஞ்சநேரம் கையைப். 
பாதுகாக்கும்படி. ஒப்பி துவிட்டு விட்டிற் பூச்கெளைக்
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கொளுத்தும். கெருப்புப்போலச் சத்துருக்களை த் தூக்கும் 

பராக் மமுள்ள "இராமர் லக்்மணருடன் பஞ்சவடிக் 

குச் சென்ரூர், 

  

 பதினந்தாஞ்சருக்கம், 

இசாமர் பஞ்சவடியில் ஆச்ரெமம் அமைத்து அவ்விடத்இல் 

கொஞ்சக்காலம் வாசம்பண்ணிய த. 

பிறகு, இராமர் ௮கேக மான்களும் கொடிய சர்ப்பங் 

களும் மிருகங்களுஞ் சஞ்சரிகீ.துக்கொண் ட.ருக்கும் பஞ்ச 
வடி. சேர்ந்து, வெகு ப்ராக்ரமசாலியாகய தமது தம்பி 
லக்ஷ்மணரைப் பார்த்து *: மகரிஷி அகஸ்தியர் GIES 
இடத்துக்கு காம் வக்துவிட்டோம், எப்பொழுதும் மலர்க் 
இருக்கும் மரங்களடர்க்,௪ பஞ்சவடி இதுதான், நீ காட் 
டில் வெகு சாமர்,கீதியமாகப் பழகியவனாயிற்றே. கன்றாக 

| OTT பக்கங்கஜிலேயுஞ் சுற்றிப்பார், 
"பஞ்சவடியில் ்.  ௩மக்கு ஆச்சிரமம் ஓன்று ஏற்படுச்ச ஏவ் இடம. பா£ததல், 

விடம் உனக்குப் பிடிக்கறது? அதை 
ஆராய்ந்து சொல், எவ்விடத்தில் நீயும் நானும் சீதையும். 
சந்தோஷமாக வ9க்கலாமோ, எவ்விடத்தில் பூஞ்சோலை 
கள். நன்றாக அமைந்து சலம் . சமீபமாகவும் இடம் 
பார்ப்பதற்கு வெகு அழகாகவும் இருக்கிறதோ, எவ்: 
விடத்தில் நமக்கு வேண்டி௰ ஸமி,த்து, தருப்பை, 
புஷ்பம் மு. சலியவைகள். கலபமரக நமக்குக் இட்டுமேோ 
அவ்விசுமான இடத்தைப் பார்? ் என்ருர், இவ்வண்ண . 
மாக இராமர் சொல்ல லக்ஷ்மணர் கைகூப்பு வணங்க, 
சீதை முன்பாகக் காகுக்கரைப் பார்த்து * ஐயா SIGS 
கரே, தாங்கள் எனக்கு யஜமானாக இருக்துகொண் ஒருக்க 
நான் எக்காலத்தும் அங்களுத்தரவுப்படி. உள்ளடங்இ நடக் 
கக் கடமைப்பட்டவன், ௬வயமாக ஒன்றுஞ் செய்ய எனக்
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கதிகாரமில்லை, ஆகையால், தாங்களே அழகான ஒரு. 

இடத்தைப் பார்தது, இவ்விடத்தில் ஆச்சிரமம் செய்” 

என்று எனக்குக் கட்டளை யிடவேண்டும் ”? TOT Te. 

இவ்விதமாக மகாத்துமாவாகய லக்ஷ்மணர் சொன்ன 

செரற்களைக்கேட்ட இராமர் வெகு சந்தோஷமடைக்து, 

கொஞ்சநேரம் ஆராய்ந்து, எல்லா வளங்களும் பொருச் 

Bu பிரதேச மொன்றைப் பார்தது வைத்துக்கொண்டு, 

'அவ்வழகான இடத்துக்கு லக்ஷ்மணரை அழைத்துப். 

போய், அவர் கையைக் தமது கையால் பற்தி, ஆச் 

ரெமம் ஏற்படுத்தும் விஷயமாக, இவ்விடம் சமமாயும் 

வெகு அழகாயும் மலர் மரங்களால் சூழப்பட்டும் இருக் 

இறத. ஆகையால், இவ்விடத்திலே காம் வூக்க ' ஓர். 

ஆச்சம,த்தை நீ செய், சூரியன்போல் விளங்கிக்கொண்டு 

வெகு மனோகரமாகக் கந்தம்வீசும் தாமரைப் புஷ்பங்கள் 

நிரம்பிய காமரையோடை ஒன்று சமீபதீதில் இருக்கற ௮. 

அன் தியும். பரிசு,த்தரான - அ௮கஸ் தயமுநிவர் சொன்ன 

வாறு இங்கே மணம்பொருக்திய மலர்கள் நிரம்பிய மரங்க... 

ளடர்க்தும், ௮ன்னங்களும், காரண்ட வங்களும், சக்கரவா 

்- கங்களும் விளையாடப்பெற்றும், மான்கூட்டங்கள் Hoops 

தும் விளங்குன்ற அழகான கோ .தாவரிகதியும் இதோ 

தான் ஓடுது, ௮.அ வெரு தாசமுமன்ு; வெகுசமீபமு. 

மன்று, மகோகரமாகச் சப்திக்கும் மயில்கள் பொருக்தி 

யும், உன்னதமாயும், அநேக குகைகள் நிரம்பியும், புஷ். 

பித்துள்ள அதேக விருக்ஷங்கள் சூழ்க்தும் இருக்கும் பல 

- குன்றுகள் இதேச ஈம்மைச் சுத்றிநிற்சன்றன. ஆங்காங்கு 
காணப்படும் தங்கம், வெள்ளி, ,காமிரங்களின் பொடி.க 

ளால் இக்குன்றுகள் அகேக வருணங்களால். கோலமிட்டு 

அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் போல் தோற்றுகின்றன.. 

இங்இருக்குங் காடு ஆச்சா, பனை, தமாலம், பேரீச்சு, 

.. பலா,மா, நீவாரம், வேங்கை, புன்னை, கட்டிமா, ௮சோ 

_கம்,. இலகம்,  சம்பகம், தாழை, சந்தனம், ஸ்பந்தனம்,



  

கடம்பு, பனஸம், எனுமிச்சை, தவம், ௮சுவகர்ணம், 

் கருங்காலி, ௮ரசு, முண்முருக்கு, பாதிரி முதலிய விரு 

maser அடர்ந்து புதரோடு கொடிகள் ' படர்க்திருக் 
கிறது. இது வெகு புண்ணியமான இடம் ; மிக்க அழகு, 

வாய்ந்தது; ௮கேக பறவைகளும் மிருகங்களும் நிறைந் 

திருக்கன்றது, இங்கே நான் இந்தப் பக்ஷியுடன் (டாய) 

வூப்பேன்”' என்முர். 

இராமர் அம்மொழி புகலலும் பகைவரைவெல்லும் 

பராக்கிரமமுள்ள வலிமிகுக்த லக்ஷ்மணர் " 

ட் கறல வெகு சீக்கரமாகக் தமது தமையனார் 

வூப்பதற்காக ஓர் ஆச்சரமக்கை அவ்வி 

டத்தில் அமைத்தனர், கன்றாக மண்சுவரெடுத்து, உயர்க்க 

ஞூங்கில்களால் அழகான பலமுள்ள கம்பங்கள் சாட்டி, 

அரசங்களைகளைப் பரப்பிப் பலமாக காரால் கட்டி, நாண ' 

லாலும் விழலாலும் இலைகளாலும் கெருக்கமாக வேய்ந்து; 
    

  

“தரையைச் சமமாகநிரவி, ஒரு விசாலமான அழகிய பரி a 

சாலையைக் சமது தமையனாராகிய இராகவர் வ௫ூக்கும் 

பொருட்டு ஒருகொடியில் மகா பலசாலியாகிய லக்ஷ்மணர் , 

கட்டிமுடித்சார். ௮து ஒப்பற்ற வனப்புடைய தாக. விளங் 
இற்று, அதன்பின் லக்ஷ்மணர் கோ.தாவரிக இக்குச்சென்று 

அதில் ஸ்நானஞ் செய்து தாமரைப் புஷ்பங்களையும் 

பழங்களையும் பறித்துப் பர்ணசாலைக்குச் திரும்பிவக்தார். 

“பின்னர் அதற்கு லக்ஷ்மணர் புஷ்பங்களால் வாஸ்து 

பூசை செய்து, சாஸ்இிரப்பிரகாரம். தாங்கள் அ௮வ்விடத் ' ட 

தில். கேஷமமாக வாசம்பண்ணுவதற்காகச் செய்யவேண் 

டிய சடங்குகளைச் செய்து: முடி.கீது, இராமரை அழைத்து: 

- வந்து தாம் அமைத்த ஆச்சிரமத்தைக் காண்பித்தார். 

Yarn Spe ss அழயெ பர்ணசாலையைச் சதை 

யுடன் இராமர் பார்த்து ஆனக்தக்கடலில் அமிழ்க்தார். 

தமது புஜங்களால் ல-ஷ் மணவரத்தமுவி வெகு பிரியமாக. 

வும், கம்பீரமாகவும் அவரைப்பார்த்து இராகவர் * தம்ம, 

Ya 

ri
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8 இன்று மிகப் பெரியகாரியத்கைச் செய்து முடிக்காய், 
அதனால் நான் வெகு திருப்தியடைக்சேன், அதற்குக் 
கைம்மாறு எனது ஆலிங்கன மென்றே ஏண்ணி நானுன் 
னத் தழுவிக்கொண்டேன். இவ்வண்ணம். இங்கி சமதிந்து, 
கன்.றியறிந்து, தருமமதிக்து, நடக்கும் உன்னைச் Foo ge 
குமாரனாகப்பெற்ற எனது கந்தை இறக்துவிட்டாரென்று 
சொல்லத்தகாது'” எனப் புகழ்க்துகூறினர். 

| திருவை வளர்க்கும் இராமர் லஷ்்மணசை நோக 
இவ்வாறுசொல்லி ௮0கேக பழங்கள் நிரம்பிய அவ்விடத் 
இல் வெரு சுகமாகத் தமது ஐம்புலன் களையுமடக்கி வத் 
அரி. அந்தத் தருமாத்துமா அப்பஞ்சவடி யாச்செமத் தில் சீதையும் லகஷமணரும் சுருஷைபண்ண ஸ்வர்க்க 
லோகத்தில் Qs Brox வூப்பதுபோலக் கொஞ்சக்காலம் 
வாசஞ்செய்தார். ் 

  

பதினாமுஞ்சருக்கம், 
ஒருநாள் Srrsésrag Ba ஸ்நானம் பண்ணக் கோ,சாவரிக்குச் 

சென்மபொழு௮ு லஷ்மணர் அக்காலத்து ஹேமக்த்ருதுவை 
வருணித்சல் ; இராமர். பரரைப்பார்க்க ஆசைப்படல், 

  

மகாகீதுமாவாகிய Orr wir அங்கே சுகமாக வத்தக் 
கொண்டிருக்கும்பொழுது சர ச்காலங்கழிக்து ஹேமக்கு 
ரன கொடங்்இற்.று, அக்கால த்இல் ஒருகாள் இரவுகழிந்து 
பொரழுதுவிடியும் வேளையில் பிரா.,கக்காலஸ்கான சஇற்காக 
இரகுகக்கனர் அழகான கோ தாவரிக்குப் போயினார், 
சீதையோடு இரசாமருக்குப் பின்னர் வெகுவணக்கமாகக் 

கையில் கல்சமெடுததுச் சென்ற லக்ஷ்மணர் இராமரைப் 
பார்தது. 4 இன்சொலிதையே, தங்களுக்கு. வெகு 
அஆனக்கமானகாலம் இப்பொழுது வக் திருக்க, இக்க 
ஹேமந்தருதுவால், இவ்வருஷம்.. அன்னை அலங்கரித்துக்
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கொண்டு வருவதுபோல் வெகு அழகாக 
பனிக்கால ் 
வருணனை. 

Aor iG ps. ஜனங்கள் உடம்பு . இக் 

காலத்தில்கான் பனியால் வெடிச். 

வறண்டுவிடுஓற௮, புவிமுழுதும் பயிர் நிரம்பி இருக் 
-இறது, நீரில் படிய இக்காலத்தில் மனம் வருகிற தில்லை, 

அனலண்டை உட்காரச் சுகமாகவிருக்கும், இக்காலக் 

தில்.கான் பு.அுகெல் குத்து ௮வ்வரிசியைக்கொண்டு ஹவிஸ் 

அமைச்து ஆன்றோர் தங்கள் பிதிரர்களையுக் தேவதை 

களையும் ஆராதித்து,ச் தங்கள் பாவங்களை ஒழிக்கிருர்கள், 

நாடெங்கும் இப்பொழுதுதான் எல்லாவிதமான சம்பத்து 

களும் நிரம்பி விளங்குங் காலம், இப்பொழுது தான். 

எங்கும் பாலும் தயிரும் நெய்யும் அதிகமாகக் கிடைக்குங் 

காலம், இக்காலத்திற்றான் வெற்றியை. விரும்பிய மன்ன 

வர்கள் யு.தீதத்திற்குப் புறப்படுவார்கள், சூரியன் இக் 

காலத்தில் தென் திசை சென்றுவிடுகின்றமையால் வட 

இசை நெற்றியில் திலகமில்லாச பெண்ணைப்போல இருக் 

கும். எப்பொழுதும் இயற்கையாகவே பனிக்கட்டிக 

ளால் நிரம்பியிருக்கும் இம௰யமலையும் இப்பொழுது சூரியன் 

தென் திசைசென்றுவிவெதால் தன்பெயருக்கேந்கமுற்றும் 

பனிமலையாகவே விளங்குங்காலம் இது, . இப்பருவத்தில் 

பகலில் மத்தியான காலத்தில்கான் அலைத்து. இரியச் 

செளக்இயமாக்விருக்கும்: ; சூரியகரணம் மேலேபட இன்ப 

மாயிருக்கும் ; நடுப்பகலிலும் நிழலையும் கண்ணீரையும். 

அணுகக் கூசும், இக்காலத்தில் எப்பொழுதும் சூரியன் 
உக்$ரமேயின்றி வெகுசாந்தமாக இருப்பன் ; பனிவிழுந்து 

கொண்டிருக்கும்; ஊூபோல் குத்தும் குவிர்காற்று வீசும்; 

காகெள் பனியால் அநேகமாக மனித சஞ்சாரமின்றி 

வெறுமை யடைந்து விளங்கும். இக்காலதஇல் ஜனங்கள் 

மற்றக்காலங்களில் போல் வெட்டவெளியில் தாங்கமுடி 

யாது, புஷ்ய,த்இல் உள்ள பூரணசக்திரன் இக்கால,த்தில் 
உண்டாகும் பனியால் ஓளி மழுங்கியிருப்பன், குளி7இக
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மாகவிருக்கும், இரவுகள் நீடி,ச இருக்கும். சந்திரனுடைய 
அழகு சூரியனுக்காய்விட்டது ; - சந்திரமண்டலம் பனி 
மூடிச் வெந்து,  மூச்சுப்பட்டு மங்க கண்ணாடி போல், 
இக்காலத்தில் பிரகாடப்பதேயில்லை. பூரண சந்திரனை 
புடைய இரவும் பனியால் மூடப்பட்டு, வெயிலிலலைக்து 
மேனிகறுச்ச நமது சதைபோல, கன்னழகு குன்றி 
விளங்குகிறது, எப்பொழு அம் இயல்பாகவே குளிர்ந்து . 
வீசம் மேல்காற்று இப்பொழு பனியுடன்கலக்து இரட் . 
ஒப்பான குளிர்ச்சியோடு வீசுகிறது, புகைக்கொப்பான 
ஆவியால் மூடப்பட்ட காடுகள் சூரியனு தயமாகுங் காலச் 
தில் உரெளஞ்சம், சாரசம் மு.குலிய பறவைகள் கூவ, நன் 
முக விளைச்,க வாற்கோதுமைகளையும், கோதுமைகளையும் 
உடையவாய் விளங்குகின்றன. பேரீந்துப் புஷ். பமன்வு 
பருமனுள்ள் மணிகள் கிரம்பிய கதிர்களால் கெற்பயிர்கள் க 

. கொஞ்சம்வளைக்து தங்கிெெமாகவிளங்குன்றன. தூர தீதி 
அதிக்கும் சூரியன் குளிர்க்ச் பனியால் சூழப்பட்ட இரணங் 
களால் சந் தரளைப்போல் விளங்குகிறான், காலையில் உஷ்ண: 
Wes Duyn, ws தியானகாலகத்தில் அனுபவிக்கச் சுகமான் 
உஷ்ணம் பொருந்தியும், கொஞ்சம் சவக்தும் வெளுத்துக் . 
'வெயில் பூமியில் கோற்றுஇன்றது, காடுகளில் பனிஜஞடிய 
புல் சரைகள் இனம் வெயிலில் வெகு அழகாய்ப் பிரகா9க் 
இன்றன. காட்டாளைகள் YAS SES sro soci 
குடிக்க நீட்டிய துதிக்கைகளை அந்நீர் அதிக €ீதமாயிருச்.௪ 
லால் உள்ளிழு ச அுக்கொள்ளுகன்றன. நீர்ப்பறவைகள் 
தண்ணீருக்குச் சமீபத்தில் உட்சார்க்துகொண்டு, மறமில் 
லா, போர்வீரர் செருவிற்குச் செல்லக் anc வதுபோல, நீரி ' 
லிறங்கத் அணியாமலிருககன்றன். பூவற்றுப் பனிச்துளிக 
ளாலும் ஆவியாலும் மூடப்பட்டு அசைவற்று நிற்கும் 
காட்டுமரங்கள் தூங்குவன போலக் காணப்படுஇன்றன. 
கதிகள் பனியாவியால் மூடப்பட்டும், சக்சச்சால் ஊூத் 
 தறியப்படும் சக்கரவாகப் பறவைகசோ உடை யவா௫இயும்,
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பனிரீரால் நனைந்த மணற் குன்றுகள் பொருக்திய கரை 

. களையுடையவாஇயும் விளங்குகின்றன. பனிபெய்வதாலும், 

சூரியனுக்கு உச்ர ச்வமில்லாமையா லும், Exon SST gd, 

நிர்மலமான மலையுச்சியிலிருந்கபோதிலும் ஜலம் குடிப்ப 

தற்கு விஷம்போலிருக்கிறது. தாமரை ஓடைகள் உதிர்ந்த 

| தாமரை இதழ்களையும், மகரந்.சச்தையும், பனியால் அழுக 

. யிருக்கும் மலரற்ற காம்புகளையும் உடைமையால் கொஞ்ச 

- மேனுஞ் சோபிக்கவேயில்லை, இப்போது புருஷூம்ம 

மாகிய பரதர் வெகு துயரப்பட்டுக்கொண்டு தங்களிடம் 

வைத்திருக்கும் அன்பால் ககர ,தீதிலிருக்.அு 

கொண்டே தவம்புரிந்து கொண்டிருக் 

Bayt, அவர் இராச்யெத்தையும் தனக் 

குரிய ndiemenamuiges பலவிதபோ கங்களையும் வெறுத்து 

பாதர் ' 
செய்கை, 

விட்டு, அரிய தபரியாக, நியமமான HET SOG YASS, 

- குளிர்ச் இருக்கும் வெறுக் தரையில் படுத்துத் தனது வாழ் 

காட்களைக் கழிக்கிருர்,. அவரும் இதேகாலத்தில் எழுந்து 

சமது குடிகள் சூழ ஸ்கானம்பண்ணும்பொருட்டுச் சரயு 

- தஇிக்குப் போய்க்கொண்டி ருக்கலாம், வெகு செளக்கியமாக 

் வளர்க்கப்பட்ட மெல்லியு இயல்பையுடைய பரதர் எவ் 

- விதமாக இப்பொழுது குளிர்ந்த ௪லத்தில் விடியற்கா 

“லத்தில் ஸ்கானம் பண்ணுவாரோ தெரியவில்லை, கமல 

. விதற்போன்த கண்கள்பொருக்தி, வெகுபராக்ரமசாலி 
யாய், நீலவருணராய், தொந்தியில்லாது கம்பீரமாய் விள 

ங்இிக்கொண்டு, கருமத்தை ஈன்றாகவறிக்து, உண்மையே 

'பே௫க்சொண்டு, ஒருவித கெட்டகாரியமும் செய்யாமல் 

கடுங்கிக்கொண்டு, தமது ஐம்புலன்களையும் அடக்கி, எல் 

லாரிடமும் அன்பரகவும் இனிமையாகவும்பேசிக்கொண்டு, 

நீண்டகைகள் பொருக்கி, பகைவரை அடக்கும் திற 

லுள்ள பாதர் இராச்யொ திபோகங்கள் எல்லாவற்றையும் 

துறந்து, முற்றிலுந் குங்களிடமே பிரீ தியை வைத்துவிட் 

டார். காட்டிலிருக்துகொண்டே காட்டிலிருந்து தவம் 

I
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புரியும் தங்களைப் பரதர் தமது தவத்தால் பின்பற்று: 

இறபடியால் அவர் அசமக்குக் இடைக்கவேண்டி௰ சுவர்க்க 
லோகத்தை முன்னரே தேடிக்கொண்டார், உலகத்தில் 

மனிதர்கள் விசேஷமாகச் தங்கள் தந்தைகள் குணத்தைக் 

கொள்ளாமல் தங்கள் காயர்களுடைய குணத்தையே 

கொள்ளுருர்களென் று பிரசித்தமாக வழங்வெரும் உலக. 
வசனமானது பரதரிடம் பொய்யாடஇவிட்டது, தசரத 

மன்னவரசரை நாயகராரகவும் பசகரைக் குமாரராகவும் 

"உடைய நமது தாய் கைகெயிக்குமட்டும் இக்தக் கொடிய 

எண்ணம் எவ்விதமாக உதிக்தது * என்றனர். 

வெகு தர்மிஷ்டராகிய லஷ்்மணர் அன்பால் இவ் 

வாறு பேச, இராமர் தாய்மேல் சொல்லிய குற்றத்தைச் 

ச௫க்கமுடி யாமல் அவரைப்பார்த்து தம்பி, நீ கமது 

இளையகாயான கைகேயியை ஓருபொழுதும் நிந்திக்க: 

லாகாது, இக்ஷ்வாகு வம்சத்தின் கொழுக்தாகிய பரத 

gic gee BONES இன்றும் வேண்டிலட்ட் 
நினைத்துச் சொல், காட்டில் தவம்புரிக்து வ௫ப்பதில் 

seb ers என்மனமெவ்வளவோ கைரியமாக இரு . 

நீதபோதிலும், பரதனிடத்துள்ள அன்பினால் என்பு,5இ 

மயங்குன்ற.அு, அவனுடைய பிரியமாயும், மதுரமாயும், 

மனோகரமாயும், ௮மிருகு,தீதுக் கொப்பாயும், மனத்தைச் 
சாந்தப் படு த்திவைப்பதில் ௮திக ஆற்றலுடையவைக 

ளாயும் உள்ள வசனங்கள் என் மன தீதில் இருக்கின்றன. 

மகா.த்துமாவாகிய பரகனையும் நமது வீரனான சத்துருக். : 

கனனையும் நான் எப்பொழுது உன்னுடன் காணப்போ 

இறேன்”” என்று இவ்விதமாகக். கூறிச் துயரப்பட்டுக் 

கொண்டே கோதாவரி நதிசேர்ந்து தமது தம்பியோடும். 

சதையோடும் ஸ்கானம் மூ,கலியவைகளைச் செய்துமுடி கீ 

தார். பிறகு அவர்கள் இர்.த்தக்தால் தங்கள் பிதிரர்க 

ளுக்கும் கேவதைகளுக்கும் செய்யவேண்டிய தர்ப்பணங். 

களைச் செய்துமுடித்து உதயஞ்செய்க சூரியனையும் மற்.
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ஐ.த்தேவதைசகளையும் விஇப்பிரகாரம் ஸ்தோத்திரம் பண் 

ணினார்கள். சையைக் தம்பக்கதீதில் வைச்துக்கொண்டு 

ல்ஷ்மணருடன் ஸ்கானம் செய்து 'இரும்பின இராமா 

கக் திபகவானை ' முன்னிட்டுக்கொண்டும் பார்வதிதேவி 
யைத் தமது பக்கத்தில் வைதக்துக்கொண்டும் ஸ்கானம் 

செய்துவரும் ர௬ுத்திரஞூர் த்திபோல் விளங்இஞார். 

பதினேழாஞ்சருக்கம். 

பஞ்சவடியில் சூர்ப்பணகை இரரமா இகளைச் ௪ந் இ.ச.சல். 

இராமர் சீதை லக்ஷ்மணர் மூவரும் கோதாவரி 

46 Bud ov 'ஸ்சானஞ் செய்துவிட்டுச் தங்களாச்ொமத்துக் 

குத் திரும்பிச் சென்றார்கள். ஆச்சி ரமஞ் சேர்க்அ, இராமர் 

தாம் செய்யவேண்டிய காலைக்கடன்களைச் செய்து முடித் 

துப் பர்ணசாலையுள் நுமைக்தார், ௮வர் அவ்விடத்தில் 

மகரிஷிகள் ஆராதிக்ககி தமது “தம்பி லக்ஷ்மணரோடு 

அனேக விஷயங்களைப்பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்கார், 

சீதாதேவியுடன். இராமர் தமது ஆசிரமத்தில் வித்தி 

ருந்தது, செத்திரையோடு சந்திரன் கூடியிருக் சதுபோல் 
விளங்கிற்று. அவ்விதமாக அவர் பேடிக்கொண்டிருக்,5 

காலத்தில் அரக்கி யொருத்தி தற்செயலாக அவ்வி 

டம் வந்தான். கச௪க்கிரீவன் தங்கையாக சூர்ப்பணகை ' 

அகன்ற மார்பும், அழை ' புஜங்களும், காமரையிதழ் 

போன்ற கண்களும், முழங்கால்வரையில் தொங்கும் 

பு . ஜொலிரும் முகச்துடன் வீற்றிருக்,௪' சே 

வர்க்கொப்பான இராமரைக் கண்டாள். 
அவருடைய யானைபோன்ற "கடையும், சடைமுடியும், 
அழகும், பலமும், இராஜ லக்ஷணங்களும், குவளை கிற 
மும், அன்ங்கனது சாயலும், இச்திரனுக்கொப்பான 

கரங்களும் உடையவராய் அதிகமாக நின் ...
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வலியும் அவன். மனத்தைக் கவர்க்தன. இவளுக்கும். 

அவருக்கும் எவ்வளவுதூரம்? அவரது ச௬ுமுகமெங்கே? 

இவளது துர்முகமெங்கே? அ௮வர்து குனு 

பூன் னை கிய வயிறெங்கே? இவளது சமிந்த 

| பெருத்,2 . வயிறெங்கே? : QT நீண்ட. 

பெரிய கண்களெங்கே? இவளது விகாரமான ” ‘Recor Ol or Ek 

கே? அவருடைய அ௮ழூய குஞ்சியெங்கே? இவள. 

வந்து விரிந்த கூந்தலெங்கே ? கண்டோர் மனத்தைக் , 
கவரும் அவரது வனப்பெங்கே ? எல்லாரும் நடுங்கத்தக்க 

இவளது கோரமான உருவெங்கே ? அவரது இனியகூரல்: 

எங்கே? இவளது பயங்கரமான -குரலெங்கே? அவரது: ? 

இளமையெங்கே? இவளது மூப்பெங்கே ? அவரது இனிய 

பிரிய வசனமெங்கே? இவளது வன் சொல்லெங்கே?” 

அவரது அறகெதியெங்கே? இவளது மறநெறியெங்கே? 

இசாமரோ அழகுள்ள சுந்தரபுருஷர், சூர்ப்பணகையோ 
வெகசூ விகாரமான அரக்கி, இவ்வளவு: வித்.தியாசங்கள் 

காமத்தால் கட்டுண்டவர்களுக்குத் தோற்றுமா ?. ஆகை: 

யால், ' சூர்ப்பணகை இராமரைக்கண்டு மயங்கி, அவரை 

நோகச். *: சடைமுடி தரிக்துத் தவவேடம்பூண்டு - வில் 

லேக் திக்கொண்டு. மனை வியுடன் ராக்ஷசர்கள்' சஞ்சரிக்கும். 

இந்த இடச்துக்கு ஏன் வக்இருக்கிறீர்? நீர் Ub FETT CO 

மென்ன 7 அதின் உண்மையை எனக்குச் சொல்லவேண் ' 

டும்?” என்று வினாுவினள். இவ்வாறு அ. ரக்ியொயய 

சூர்ப்பணகை தம்மைக்கேட்கவே, எல்லாவிஷயங்களையும் 

நேரியனவாக எண்ணுங் குணமுள்ள . இராமர் அவளைப் 

பார்த்து : இக் திரனுக்கொப்பான பராக்கிரமம் பொருக் 

Bu தசரதர் என்ற மன்னவரொருவரிருக்தார், நான் 

அவருடைய. மூதி தகுமாரன், என்னை இராமன் என்று” 

சொல்லுவார்கள், அதோ இருக்கிறாரே அவர் ஏன் 

தம்பி லக்ஷ்மணர், . எப்பொழுதும் என்னைச்சார்ந்து நிழற். 

பவர். இவள் என் மனைவி; சதை. இவள் பெயர்,
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நாங்கள் ஏங்கள் சாய் தந்தையர்கள் 'உத்கரவுப்படி. அறம் 

வளர்க்க இக்காட்டிற்கு வந்.இருக்கோம், நீ யார் என்று 

அறிய விரும்புறேன். நீ யார் மகள் ? உன் பெயர் யாது? 

யாரைச் சேர்ந்தவள்? மனோகரமான உருவமுடைமை. 

யால் நீ ௮ரக்போலும், நீ இங்கு வந்தகாரண மென்ன ? 

அதை உள்ளபடி. சொல்லவேண்டும்?” என்று கூறினர், 

இதைக்கேட்டுக் காமத் தால் வருத தப்பட்டுக்கொண் 

இருந்த சூர்ப்பணகை இராமரைப்பார்த்து 

சூர்ப்பணகை “ கேளும் இராமரே, நர்னுண்மையைச் 

Srna சொல்லுகிறேன். நான் சூர்ப்பணகை 
சணவனாகும்படி. 

கேட்டது. என்னும் அரக்க, இஷ்டப்படி. உருவங் 

கொள்ளுஞ் சக்தி எனக்குண்டு, பார்ப் 

பவர்கள் உள்ளத்தை நடுங்கச் செய்துகொண்டு கானி 

ந்தக்காட்டில் தனிமையாக எப்பொழுதும் சஞ்சரிப்ப 

வள். இராவணன் என் தமையன். அவன் வெகு 

பலசாலி; அரகச்கர்களுக்கெல்லாம் இறைவன், அவ் 

வீரன் விரெவசுவுடைய குமாரன், அவனைப்பற்கி நீங்கள் 

கேள்விப்பட்டி ருக்கலாம், எப்பொழுதும். தூங்கக்கொண் 

டேயிருக்கும் மகாபலம் பொருந்திய கும்பகர்ணனும், 

சாக்்சகுலத்தில் பிறந்தும் வெகு ' தர்மாத்துமாவாய் 

ராக்ஷச குணமேயில்லாத விபீஷணனும், போரில் சீர்த்தி 

பெற்ற கரனும், தூஷணனுமாகிய .இவர்களெல்லாரும். 

என். சகோதரர்கள், நான் இவர்கள் எல்லாசையும் 

விட்டுவிட்டு என்னிஷ்டப்ப்டி. சஞ்சரிக்க வல்லவள். 

இராமசே, நான் தங்களைக் கண்டமாத்திரத்தில் ,சாங்கள் 

எனக்குப் புருஷனாகவேண்டுமென்று எண்ணங்கொண்டு 

தங்களிடம் வந்திருக்கிறேன். கான் வெகு பலமுள்ள் 

வள், என்னுடைய மகாபலத்தால் என்னிஷ்டப்படி. எங் 

கும் சஞ்சரிக்கவல்லவள், என்றென்றைக்கும் என் கணவரா 

68 தாங்கள் ஆகவேண்டும், சை உங்களுக்கு என்ன செய் 

யப்போஒறுள். வெகு.விகாரமும் அவலக்ஷ்ணமுமுள்ள 

9
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சிதை உங்களுக்குச் சரியான் மனைவியல்லள்., நான்கான் 
தங்களுக்கு ஏற்றமனைவி, ஆகையால் நீங்கள் என்னை மனைவி 

யாக ஓப்புச்கொள்ளுங்கள். மகா விகாரமுள்ளவளும், 

கெட்டவளும், குரூபியும், சரிக்தவயிறுள்ளவஞம், மனி 

தப்பிறப்பினஞமான் இச்சையைக் தங்களுடைய தம்பி 

ல-ஷ்மணனுடன் சேர்த்து நான் பு9ச்துவி௫நேன். 
அதன்பிறகு என்கணவரே, ௮கேக மலைகளின் சிகரங்களை 
யும் ௮கேக அரணியங்களையும் என்னுடன்கூடப் பார்த்துக் 
கொண்டு தாங்கள் சுகமாகச் சஞ்சரிக்கலாம்'” என்றனள். 

மயக்கங்கொண்ட சூர்ப்பணகை இவ்வாறு சொல்லப் 

பேசுவதில். வெகுசமர்,த,தரான இராமாரி,த.து அவ்வரக்க. 

் மைப்பார்ச்றுச் சொல்லதக்தொடங்கனார், 

பதினெட்டாஞ்சருக்கம். 
சூர்ப்பணகை 

மூக்குங் காதும்: அறுபட்ட. 

  

இவ்வண்ணம் காமவலையில் கட்டுண்டு பேனெ சூர்ப் 
பணகையைப்பார்தது இராமர் ச Asapm 

ean வலித்துப் பரிகாசமாகக் கூறலுற்றார் 5. 
2 * மெல்லியலே, கான் கல்யாணமானவன்., 

இவள் என் மனைவி, உன்னைப்போன்ற மங்கையர்கள் 
மா.ற்றவளைச்சகண்டால் சூயார்கள். ஏன்.தம்பி லக்மணன் 
மிககல்லவன் ; அழகுள்ளவன்: கல்லபாக்கியவான். அவனு 
க்கு மனைவியில்லை, ௮வன் ௮ இபலசாலி, அவன் மனைவியாற் 
பெறும் இன்பச்தை அறியான்; சறுபிராய,ச் சான். உன்னு 
டைய அழகான உருவத்துக்கு அவன் கான் சரியான புரு 
ஷன். ஆகையால் மேருமலையைச் சூரியனுடைய இரணம் 
போய் அடைவதுபோல நீ அவனைப் புருஷனாக அடைக் 
தால் சக்களத்தி வகிக் இருக்கலாம். '* இவ்வாறு
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 இசாமர் சொல்லவே,. காமத்தால் மோத திருக்,த சூர்ப் 
பணகை உடனே அவரை விட்டுவிட்டு விரைவாக லக்ஷ 
மணரிடமோடி அவரைப்பார்த்து “வெகுவழகான் உருவம் 

குன்ப்பணாலம் படைத்த தங்களுக்குத் தஞ்ந்த மனைவி 
லஷ மண ரை .நரனொருத்தியே, தாங்களும் என்னுடன் 

anaes. ௬கமாகச் தண்டகையின் இடமெங்கும் சஞ் 
சிக்கலாம்”. என்று சொன்னாள். இவ்விகமாக,ச் தம்மைப் 
பார்த்துச் சூர்ப்பணகை சொல்ல, பேசுவதில் சமர்ச்த 
சாதிய ல-்மணர் புன்னகைசெய்து அவளை கோக்க 

; “ தாமரைபோன்ற ௮ழகான கிறமுள்ன் 
லஆ்மணர் கூறிய ட ் . i. . 

. அமொழி: மாதே, கான் சுவதந்தரம் உள்ளவனல் 

லன். என் தமையனாருடைய தாஸன். 
சாஸபூசஞன எனக்கு நீ மனைவியாகுவது BOT CP BOD HES 

வில்லை. மிக்க றுபெண்ணாகய நீ உன் மனோரதங்களை 
நிறைவேற்றிக்கொள்ள விரும்பின் வெகு பாக்கியசாலி 
யான என் கமையனாருடைய மனைவி யாஇவிடு, ௮இ 

குஞ்பியும், கெட்டவளும், அழகற்றவளும், சரிக் சவயிறுள்ள 
வளும், .இழவியுமாயிருக்கிற சதையை அவர் கைவிட்டு 
உன்னையே மணம்புரிவார், நிகரற்ற கேரிழையே, வரு 

ணிக்க முடியாக அ௮ழகமைந்தவளே, கொஞ்சமாவது பகுத் 
தறிவுள்ள ஒருவன், இவ்வித லொக்கியமான வடிவத்தைக் 

அனக்கு வேண்டாமென்று தள்ளிவிட்டு மனிகசா தியில் 
பிறக் மாதினிடத்திலும் ௮ன்புவைப்பானா?” என்னு கூதி 
னர், இதுபரிகாசம் ஏன்றறியும் பு,ச்தியில்லாத, சரிக் 
'வயிநுடைய அ௮க்கொடிய ராக அவர்சொன்ன்சொல்லை 
உண்மையென்றெண்ணிக் காதலால் மயக்ச் 8சாசதேவி 
யுடன் பர்ணசாலையில் உட்கார்க்தருக், 5, செவ்வரை 
அடக்கும்திறலுடைய, நிகர த்த பராக்இரமமுள்ள இராமரை 

ட காடிச்சென்னு ௮வரைநோக்கி * இந்த அழகற்ற, கெட்ட 
கடக்கையுள்ள,  சரிக்தவயிறுள்ள கிழவியை மனைவியாக 
அடைத்திருக்கறபடியால் தாங்கள் என்னிடம் அன்பத்
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அிருக்இிறீர்கள். மனுஷியாக இப்பேதையை sre sr 

தாங்கள் பார் தீதுக்கொண்டிருக்கப் புசத.துவிடுகிறேன். 

அதன்பிறகு சக்கள,ச்இி பயமின்றி கான் தங்களுடன் கூடச் 

சுகமாக வ$ூக்றேன் '”? என்று சொல்லி, எரிகிற அக்கினி 

போன்ற கண்ணையுடைய அவ்வரக்க வெகு 

சூர்ப்பணகை கோபத்துடன் உசோடிணி நக்ஷத்திர, த்தை 

ட ஓரு தூமகேது €றிச் செல்லுவதுபோல 

ஒடியது. மான்போன்ற. பார்வையுடைய சதையை. 

நோக்கி ஓடினாள். காலபாசத்துக்கொப் 

பாக அவ்வாறு ஓடிவருவம் அரக்கியை. aca Gees 

இரர்மர் தடுத்து வெகு .கோபங்கொண்டு லக்ஷ்மண 

ரைப்பார்த்து “லக்ஷ்மணா, கொடிய குணமுள்ள அுஷ்டர் 

_-கஞுடன் விளையாடல் ஒருபொழுதும் கூடாது, சதையி 

னுடைய உயிருக்கு காசம்வரப் பார்,த,த௮, குரூபியும், 
கொடியவளும், மதம் பிடி.தீ.தவளும், வயிறு பெருத்த 

வளுமான இந்த ராக்ஷடயை உருவங் Gas HB எ 

“என்ரூர். இராமர் அவ்வாறு சொல்ல, ல-ஷ்மணர் சூர்ப் 

பணகையைப் பார்த்து வெகு கோபங்கொண்டு தமது 

கத்தியை எடுத்து அவளுடைய காதுகளை 

சூர்ப்பணகை யும் மூக்கையும் அறுத்துவிட்டார், தனது 
மேககும கரதும ட ட ன் = ம ப வெட்டுண்டது. மேக்கும் கானும் வெட்டுண்டவுடன் சூர்ப்ப 

ணகை வெகு பயங்கரமாகக் கதறிக். 
கொண்டு தான். வர்,கவழியாகவே கர்ட்டுக்குள் ஓடினாள். 

மகா கோசமுள்ள அவ்வரக்இ அங்கபங்கமடைக்தவுடன் 
தேகமெல்லாம் இரத்தம் வழிந்தோட ' மழைகாலத்தில் 
மேகமொலிப்பதுபோலச் சத்தமிட்டக்கொண்டு தனது 
கைகளை மேலே உயர் தீதிச்கொண்டு காட்டில் புகுக்தாள். 
அதன்பிறகு அவள் கரன் என்ற தனது சமையனிருக்த 

ஜனஸ்கான ததுக்குச்சென்று சாக்ஷசர்கள் சூழச் சபையில் 

பயங்கரமாக விளங்கக்கொண்டி ருச்,சஅவன் முன்பர்க ஆகா 

ச,தி.திலிருக்து இடிவிழுவதுபோலப் போய். விழுந்தாள்.
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அதன்மேல் ௮வள் பயத்தாலும் மோகத்தாலும் மூர்ச்சை 

யடைந்து அதுதெளிக்தவுடன், அவனுக்கு, €கா லகஷ் 
மணர்களோடு இராமர் பஞ்சவடியில் வச்இிருப்பதையும் 

தான் அங்கபங்கமடைக்க கதையையும் தன்மேல் இத்த 

மோடும் வகையையும் மற்றெல்லாச் சமாசாரங்களையும் 

(தெரிவித்தாள். 

பத்தொன்பதாஞ்சருக்கம். 
இராமசைக்கொல்லக்' கரன் ப.இனன்கு சாகச 

* தலைவர்களை அனுப்பியது. 

உருவங்குலைந்து, இ.ர.த,கம் பெருக்கொண்டு, தன் 

முன் கதறிக்கொண்டு வக்தஅவிழமுக்த தனது தங்கையரகய 

சூர்ப்பணகையைக் கரன்பார்தீது. மனங் 

கு க்கும் காலும் கொத்து * எழுச்இரு; உனது பயத்தை 
வெட்டினஅ யும் கலக்கத்தையும் விட்டு விடு; இவ்வித 

சார் என்று ம ச உட ஆரி த ம 
விறவியது, மாக நியாரால் உருக்குலைக்கப்பட்டாய் 

என்பதைக் தெளிவாகச் சொல்லு. ஒரு 

வருக்கும் எவ்வி உப,க்திரவமுஞ் செய்யாமலிருக்,ச விஷ 

முடைய இருஷ்ணசர்ப்பத்தின் வாயில் விளையாட்டாக... 

விரலிட்டவன் எவன் ? எவன் இவ்விதமாககத் தனது” 

கழு தீதில் காலபாசத்ை வேண்டுமென்று மாட்டிக் 

கொண்டு அடுத்த நிமிஷத்தில் கனக்கு வரப்போற 

தீமையை அறியாமலிருக்கிறான்? எவன் இன்று உன்னை 
இவ்வாறுசெய்து உச். தமமான விஷ க்தைப் பானம்பண்ணி 

னான்? பலமும் பராக்கிரமமும்பொருக்இி, வேண்டிய உருக் 

கொண்டு, இஷ்டமான இடத்தில் ௪ஞ்சரித்துக்கொண்டு, 
யமனுக்கொப்பாக. விருக்கும் நீ: இவ்விச அவஸ்தையை 
யாரால் அடைக்தாய்? தேவர்கள்,கந்தர்வர்கள், மகாத்தூ 
மாக்களான இருஷிகள் ஆலய இவர்களுள் மகாவீரியம் 
பொருந்திய யாவன் உன்னை இவ்வாறு அங்கபங்கம் 
பண்ணினான் ? இவ்வுலக த்தில் எனக்குக் கெடுதல் செய்யத்
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- தக்கவன் ஒருவனுமில்லை. பாகாக.ரளை வகைசெய்து ஆயி' 
ரங் கண்கள் படைத்திருக்கும் இக்இரனானாலும் இருக்கட் 
டும், அவனை நீருடன் கலந்திருக்கும் பாலைப் பிரித்து 
அன்னப்பறவை பானம் பண்ணுவது போல, யமனுக் 
கொப்பான என் பாணங்களால்: Gos Nap gg acnséQ 
றேன். என் பாணச்தால் மார்பு பிளக்கப்பட்டு யுத்தக் 
தில் என்னால் கொல்லப்பட்ட அவன் தேகத்இலிருக்னு 

குமிழியிட்டோடும் இ.ர2.௪ சதைப் பூமியானது இன்று 
குடிக்கட்டும், அவன் இன்று என்னால் யதி,சச்தில் அடி. 
பட்மொள அவன் சவ,ச்தைப் பறவைகள் கூட்டங்கூட்ட 
மாக உட்கார்ச்துகொண்டு சந்கோஷமாகக்ஒழித்துப் Le. 
கட்டும், என்னால் இக்,சக்கேடு செய்யப்படுபவை யூத்த 
தில் சேவர்கள், கந்தர்வர்கள், பிசாசர்கள், சாக்ஷசர்கள் 
ஒருவராலும் காப்பாற்ற முடியாது, ஆகையால், மெல்ல. 
வாக நீ ெெளிவடைகதவுடன் THES துஷ்டன் இவ் 
வாறு உன்னைக் காட்டில் அவமானப்படுச்தினான் என் 
பதைக் தெரிவி” என்றான். 

இவ்விதமாக வெகு கோபத்தோடு தனது தமையன் 
'மொழிக்ககைச் சூர்ப்பணகை கேட்டு, கண்ணுங்கண்ணீரு 
மாக அவனைப்பார்தீதுச் சொன்னாள் :--* யெளவனமானண 

கன்ன மிக அழூய உருவமுள்ளவர்களாய், மகா 
சாமலஷ்மணர் பலசாலிகளாய், தாராமரைபோல விசால: 
கள் என் 7 த 5 ல 5 . கண மான் கணகளுடையவர்களாய், மரவுரியும். 

.  மான்தோலும் உடுத்து, பழங்களையுங் கிழங்குகளையும். 
புத்து, வெகுபரிகத்தர்களாய், ஐம்புலன்களைய/மடகச் 
அிருமக்தை நடத்தும் தபகெளாய், கந்தர்வ மன்னவருக். 
கொப்பானவர்களாய், ராஜலக்ஷணங்கள் அமைக்க தசரத 
ருடைய குமாரர்களான இராமல-்ஷமணர்களென்ற இர 
ண்டு சகோதரர்கள் இப்பொழுது இக்காட்டில் வந்திருக்இ 
ரூர்கள். அவர்கள் தேவர்களோ அல்லது மனிதர்களே 
என்பதையான் அறியேன். எல்லாவிதலக்ஷண மூமமைக்கு
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அல்லாவித ஈகைகளும் பூண்டிருக்கும் ஒரு அழகான 

சிறுபெண் அவர்களுடனிருக்கிறுள், அந்தப் பெண்ணின் 

நிமித,தம் அவர்களால் நான் அகாதகையாய் கெறிநீங்கு 

அலையும் - ஒருபெண்போல அவமானம் அடைந்தேன். 

இீயகநெறியில் ஓழுகும் ௮ந்தப்பெண்ணையும் அவர்களையும் 

சண்டையில் கொன்று அவர்களுடைய இரக்கத்தை கான் 

அரையுடன் குடிக்க விரும்புகிறேன். இதுதான் என் முதல் 

'கோரிக்கை, அண்ணா, நீசான் இ) நிறைவேற்றிவைக்க 

வேண்டும்; அம்மூவர்களஞுடைய இச, தச்தையும் சண்டை 

யில் கான் குடிக்கவேண்டும்,"*இவ்விசமாக அவள்சொல்லச் 

கேட்ட கரன், வெகுகோபங்கொண்டு, யமனுக்கொப்பான 

மகாபலம் பொருக்திய பதினான்கு . ராக்ஷஸர்களைப் 

யார்தீது * ஆயு தபாணிகளாய் மரவுரி மான்றோல் உடுத்து 

sud! cen இரண்டு மனிதர்கள்: ஒரு பெண்ணுடன் 

கஷமணர்களைக் இந்தப் பயங்கரமான கண்டகாரணிய,த் 

ne அக்கு வந்திருக்கறார்களாம், அவர்களையும் 

'அக்கொடிய பெண்ணையும் நீங்கள் கொன் 

விட்டு வரவேண்டும், ௮ம்ஷூவர்கஞுடைய இர.த.த.ச்ை 
. என்தங்கை குடிக்கட்டும், ராக்ஷசர்களே, இதுசான் என் 

கங்கையின். விருப்பம், ௮வ்விருவர்களையும். உங்கள் பராக் 

- இரமதுதால் கொன்னு இவ்விருப்பத்கைச் சீக்கிரமாக நிறை 

, வேற்றுங்கள்'? என்று கட்டளையிட்டான். அவ்வாறு கட் 

டளை. இடப்பட்ட பதினான்கு ராக்ஷசர்களும் காற்றினால் 

, இட்டப்பட்ட மேகங்கள்போல இசாமரிருக்,௪ இடச்தை 

காடிச் சூர்ப்பணகையுடன் சென்றார்கள், எவ்வளவு கூ 

சான் பாணங்களை அவ்வரக்கர்கள் வைத்திருக் சபோதஇ 

அம் வெகு காந்தியாலும் பசாக்கரமக் சாலும் விளங்கும் 

இராமரை வெல்ல அவர்களால் முடியாது, எனை 

் முந்துவிட்டெரியுங் காட்டு சீத$யை வரக 

முடியுமா? ப 
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.இருபதாஞ்சருக்கம். 

இசாமர் தம்மைக் 

கொரல்லவர்,௪ ப தினான்கு சாகச க்சலைவர்களையும் வதை,்சல், 

  

பிறகு அப்பயங்கரமான சூர்ப்பணகை அவ்வரக்கர்க. 
சவகு ளோடு இசாமருடைய ஆச்சிரமஞ்சேர்க்னு 

whoa அவ்விடத்தில் சதையுடன் உட்கார்ந்த 
ae Ges அவ்விருசகோ த ரர்களையும் அவர் 

களுக்குக்காண்பித் தாள், அவர்கள் விதேக 
கரத்து இராஜகுமாரியான சதையோடும் மது தம்பி 
லஷ்ஷ்மணரோடும் LST EDGES மகாபலம்பொருக் 
திய இராமசைக்: ஈண்டார்கள். அவ்வாறு வநத ராக்ஷ 

சர்களையும் சூர்ப்பணகையையும் இராமர் கண்டு சம 
பலத்,தாரல் விளங்சக்கொண்டிருக்கும் லஃ்மணரைப் 
பார்தது, © லக்ஷ்மணா, கொஞ்சகேரம் சதையைக் El 
அக்கொண்டிரு. இவ்விடம் வந்திருக்கும் அரக்கர்களை 
கான் வதஞ்செய்கறேன் ?? ஏன்றுூர், எஏல்லாமறிந்த இரா 
மர் சொன்னதைக் கேட்டு லக்ஷ்மணர் “அப்படியே 
யாகட்டும்'” ஏன்று சொல்லி அவ்வாறே செய்தார். உட 
னே தர்மாதீதுமாவாய இசாமர் அங்கக்கட்டமைக்த 
மது பெரிய வில்லை காணேற்றிக் கையிற் பிடித்துக் 
கொண்டு அங்கு வந்திருக், அரக்கர்களைப் பார்.ததப். 
பின்வருமாறு கூதினார்;...4 தாங்களிருவரும் SFT SOT 
னவரின் குமாரர்கள், . எங்கள்பெயர் இராம லக்ஷ்மணர் . 
கள், எளிதில் கடக்கமுடியாத இதக்தண்டகாரணியத் 
அக்குச் சதையுடன் காங்கள் வக்திருக்கறோம், கங்கன். 
பழங்களையும் இழங்குகளையும் பு9த்துப் புலன்களை அட 

. கக் ,சவஞ்செய்துகொண்டு கருமகெறி இசாமா . ச் ழ் த் : சாஷசர்களை SUG இக்கச் கண்டகாரணியத் தில் 
ஓடி.விடும்படி வச்துக்கொண்டிருக்கறோம். ஏங்களைநீங் சொல்லல், ‘A. ae : கள் ஏன் இம்சிக்க வந்ர்கள்; இருஷிகள்
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கடத்தும் பெரிய யாகங்களுக்கு எப்பொழுதும் இடையூ 

தியற்றும் பாபிகளரகிய உங்களை வதைக்கவேண்டுமென்று.. 

அவர்களுடைய வேண்டுகோளின்படி, கான் எனது பாண 

ங்களையும் மற்ற ஆயுதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு. இக்கு, 

, வந் இருக்கிறேன். என்னுடன் போர்புரிய வேண்டுமென்ற 

ஏண்ணமிருக், சால். இவ்விடமே பின் வாங்காமல் நில்லுங் 

கள், அல்லது இவ்வுலகத் தில் உங்களுக்கு உயிருடனிருக்க. 

வேண்டுமென்ற ஆசையிருக்கால் இவ்விடம் விட்டு, நிசா 

ச.ரர்களே, தடி.விடுங்கள்,? எப்பொழுதும் பிராமணர்களை: 

வதைக்குங் குணமுடையவர்களான சூலந்தரிச்க கை. 

யுடைய அப்பஇனான்கு ராக்ஷசர்களும் இராமர்சொன்ன 
சொல்லைக் கேட்டு வெகு கோபங்கொண்டு அவமை 

Carag * மிக்க பெருமைபொருக் திய எங்கள் அரசன் கர: 

னுக்கு நீ கோபமுண்டாகும்படி நடக்துவிட்டபடியால்- 

நீதான். இன்று யுத்தத்தில் எங்களால் வசைக்கப்பட்டு 

உன்னுடைய பிராணனை இழக்கப்போருய், ஒருவனாகிய: 

உனக்குப் பலரா௫ய. எங்கள் முன் செருமுகத் தில் a Bi Sg: 

நிற்க என்னபலமுண்டு? அப்படியிருக்க, எங்களுடன்போர் 

புரிய வந்துள்ள உன்னை :காங்கள் என்னசொல்வஅ ? orl: 

கள் கையிலிருந்து விடப்படும் கைகளாலும், சூலங்களா: 
லும், கத்திகளாலும் உனது பிராணனையும் பல.ததையும் . 

அவ்வாறே உன்து கையிற்பிடித்திறுக்கும் வில்லையும் ந 
இழக்கப்போகிறாய் ” என்று கூறி, வெகு கோபத்துடன் 

த அப்பதினான்கு அரக்கர்களும் ஒருவராலும் எ.திர்க்கமுடி 
‘ யாச இராமர்மேல். தாங்கள் கையில் பிடி 2: 
சதன் திருக் த சூலங்களை விசைகொண்டு ஏறித். 

கார்கள். ௮வ்விதமாகச் தம்மீது விடப்ப 
ட்ட பதினான்கு சூலங்களையும் ' இராமர் பொன்னிழைத்த 
பாணங்களைச் செலுத்திச் துணித்தெறிக்கார், பிறகு ' 
வெகு கோபங்கொண்டு இராமர் சூரியனுக்கொப்பாய, ட 
கல்லையுக் அளைக்குங் aaa பதினான்கு LO ORT Bl Ben 

10
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ரக் கையிலெடுத்து, சமது வில்லை கேராக நிறுத்தி ௮ல். . 

பூட்டி, அவ்வரக்கர்களைச் சரியாகக் குறிப்பிட்டு, இக்.திரன் 
தன்று வச்சிராயு,ச,த்ை விவெதுபோல விடுத்தனர், தங்க 

.மிமைக்அு மின்னிக்கொண்டிருந்,த அப்பாணங்கள் வெகு 

வேகமாகச் சென்று அரக்கர்களுடைய மார்புகளைப் 

பிளந்து . இரத்தத்தில் கோய்க்து இடிமுழக்கம்போலக் 

-கர்ச்சித்அக்கொண்டு பூமியில் விழுந்தன, அரக்கர்கள் தங் 

கள் மார்புகள் பிளவுண்டு தேகம் முழுதும் இரத சமோ. 

0 பாணத்தால் உடம்புகள் குளைக்கப்பட்டுப் பிரா 

ணனை இழந்து வேர்வெட்டுண்ட விருக்ஷங்கள் பேர் 

லப் பூமியிற் சாய்ந்தார்கள், அவர்கள் அவ்வாறு பூமி: 

யில் விழுந்ததைக் கண்ட சூர்ப்பணகை வெகு கோப 

,மடைக்து ஈடுகடுங்க அவ்விடத்தில் மிகப் பயங்கரமாகக். 
.கர்ச்சித்தாள். பிறகு அவ்வண்ணம் கர்ச்சிச்துக்கொண்டே 
௮வள் வெகு வேகமாகச் றிது உலர்க ௪ இரத்தத்துடன் 

.கரன்முன் சென்று பட்டை €வப்பட்டுப் பால் வடிக்கும் 

.௪பல£ விருக்ஷம்போலத் தரையில் விழுக்தாள். sors 

_ தமையன் முன்பாக அவள் பெருஞ்சக் மாகக் கத.நினாள் : 

பின்பு முகம்வாடி அழுது கண்ணீர் விட்டாள். TU Feet 

.கள் போரில் மடிக்ததைக் கண்டு அவ்விடம் விட்டோடிப். 

போன சூர்ப்பணகை தன் ,தமையனான கரனிடம் அவர் 

.கள் மாண்ட விஷயச்சை ஓன்றும் விடாமல் சொல்லினான். 
~ 

இருபத்தொன்றாஞ்சருக்கம். 
. பனான்கு சாகஷசத்தலைவர்களும் மாண்ட செய்தியைக் கரன் ,சனது 

  

தங்கையிடமிருர்து செரீமச்துகொள்ளல், 

  

அவ்வாறு மறுபடியும் தன் முன்விமுக்து அழுன்ற, 

அழிவுக்குக் காரணமாய் வக் தவளாகிய சூர்ப்பணகை 

யைக் கரன் பார்த்து, அவளிருக்,த நிலைமையைக் கண்டு . 

ட கோபம் கொண்டவனா :: எப்பொழுதும் இரத்தங்குடிப் .
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- பதில் ௮தஇக ஆசையுள்ள சூரர்களான சாக்ஷசர்களை இப் 

பொழுதுதான். உனக்காக கான் அனுப்பினேனே, அப் 

படியிருக்க நீ மறுபடியும் அழவேண்டிய காரணமென்ன § டது 

yo அவர்கள் என்னிடத்து அதக அன்பும்- 

ak jee விசுவாசமும் உள்ளவர்கள்; எப்பொழுதும்- 

சிக் அர்க்க ஏன் நன்மையையே காடி (கடப்பவர்கள் ;. 

~ 6 Big som Kor TED கொல்லமுடி.யா தவர் 

கள் ; என் கட்டளைக்கு அடங்கா தவர்களுமல்லர். அப்பட. 

படக்க ஏன் நீ இப்பொழுது அப்பா, ஐயா, என்று ௧த- 

றிக்கொண்டு பூமியில் விழுந்து. பாம்பு புரஞவதுபோலப் 

புரளுகிறாய் ?. ௮தன் கர். ரணமெனக்குப் புலப்படவில்லை; 

அதை கான் கேட்கவிரும்புகறேன். உனக்கு நாதனாகிய” 

கான். இருக்கையிலேயே நீ ஏன் ௮நாதைபோல் புலம்பு 

-இழுய், எழுந்திரு; எழுந்திரு, உனது பயத்தை விட்டு” 

விடு” என்று கூறினான். கரனால் சாக் சம்பண்ணப்பட்ட 

HEF HU HET S ATED தனது கண்களைச் துடைத்துக் 

கொண்டு தமையனைப் பார்தது * காதுகளும் மூக்கும்: 

வெட்டுண்டு இரத்சஞ் சொரிய கான் தங்களிடம் வந்: 

தேன், தாங்கள் என்னை அன்பாகச் சமாதானம் பண்ணி 

வைத்தீர்கள், பதினான்கு ராக்ஷச வீரர்களையும் என் 

பொருட்டு அ௮ுப்பினீர்கள். என் மன்தைக் களிப்பிக்க- 

அவர்களை. இராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் வசைக்கக் 

கட்டனையிட்டீர்கள், கையில் தரித்ச சூலங்களையும் கத்தி 

களையும் உடைய கோபிகளான ௮வ்வரக்கர்கள் மார்பைப் 

பிளந்து சென்ற பாணங்களால் யுத்தத்தில் கொல்லப்பட. 

டார்கள். மகாபலம்பொருந்திய அவர்கள் ' ஒரு கொடியில் 

மாண்டு பூமியில் விழுக்ததையும், இராமனது ஆச்சரிய 

மான செய்கையையும் கண்டு எனக்குப் பெரும்பய முண் 

ட டாயிருக்கற.து, என் ராக்ஷச இங்கமே,. 
ஞர்ப்பணகை த ர : . 

கரனை இகழல், மரன் பயகது நடுங்கச் குலைகூலைந் இிருக்இ 

றேன், சான்கு பக்கங்களிலும் பயம்வாக்
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கண்டு நான் உன்னைச் சரணமடைக்தேன். சோகமா 

பெருமு,தலைகளையும் பயமாகிய அலைகளையுமுடைய இங் 

தத் துக்கசாகரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் என்னை நீ காப்பாற்ற 

மாட்டாயா? ௮ங்கே சென்ற மாமிச பக்ஷணிகளாகிய 

அரக்கர்கள். எல்லாரும் இராமனுடைய கூர்மையான 

அம்புகளால் மடிந்துவிட்டார்கள். என்மீதும் அவ்வரக் 

கர்கள் மேலும் உனக்குக் கருணை இருப்பதும் இராமர் 

முன்கின்று போர்புரிய உனக்குச். சக்தி இருப்பதும் உண் 

ஜையானால், இப்பொழு தண்டகாரணியத்தில் குடி. 

வத்த. இவ்வரக்கர்குல கோடரியை நீ காசம் பண்ண 

வேண்டும். எனக்குச் சதீதுருவாகய இராமனை நீ இன்று ' 

'கொல்லர்விடில், நான் வெட்கம் மானம் என்பவைகளை 

விட்டு.நின்' கண்முன்பாக் என் உயிரை விட்டுவிடுவேன். 

- இராமன் முன்பாகச் செருமுகத்தில் சைநியங்களுடன் 

Bigs Bora “பெரும்போர் செய்ய உன்னால் முடியா. 

“தென்று என் பு,ததிக்குச் கோன்றுகிறது, ் நீ நின்னை. 

கின் மனத்தில் வெகு சூரனாக எண் ணிக்கொண்டி ருக்க 

‘GU; ஆனால் உண்மையாக நீ சூரனல்லன், நின்னிடச் 

“இல் வீரமுண்டென்பது பொய், மானுடர்களாகய இராம 

லஷ்மணர்களை நின்னால் கொல்ல இயலாாயின், அரக்கர் 

-கூலகரசகா, வலியில்லா ௪ நீ Gud eae ஏங்நனம் வத் 

-'தல்கூடும்? & Bloor உற்வினர்களுடன் காம்சமின்றி இந்த 

:னஸ்தானகத்தை விட்டோடிப்போ, இராமனுடைய பராக் 

'கரமதிதால் வெகு சீக்ரெ.த்தில் சோல்வியடைந்து மாண்டு 

.விடப்போகிருய், ஏனெனில், தச௪ரககுமாரனான இராமன் 

வெகு பரரக்கரமமுள்ளவன். என்னை உருக்குலை2்,௪ அவன் 

ம்பி லஷ்மணனும் அதக வீரமுள்ளவன் ”' என்றாள். 

பெரிய வயிற்றையுடைய ௮௧ அரக்கி இவ்வாறு கெடுநே 

ரம் புலம்பித் தனது கைகளால் ori Goo ச்துக்கொண்டு 

“வெகு அக்கத்துடன் கதறினாள், ( 

த 
ரும் 

oat
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இருபத்திரண்டாஞ்சருக்கம். 

கரன் பதிஞலாயிசம்' ராஷசர்களுடன் யூதிதச்இமகுச் சென்றது, 

— 

  

அரக்கர்கள் மத்தியிலிருகக மகாசூரனாகிய கரன், 

சூர்ப்பணகை இவ்வாறு இடி,க்திடி த. ஐச் சொல்லிய வார்த் 

amt கேட்டுச் சடக்கமுடியாதவனா௪, அவளைப்பார் 

தீது “அம்மா, நீ சொன்ன அவமானச் 
குச ன் 

சூர்ப்பணகை சொற்களால் எனக் குண்டாயிருக்குங் 
சசுமாசானம . o = < en. Garris stg aco, பொங்கி 

வரும் சமுத்திரத்தைக் தாங்கமுடியாத 

கரைபோல் அதனை என்னால், ச௫க்கமு&யவில்லை. . என் 

விர,தீதுக்கு மானுடனாகிய இராமனை கானொரு பொரு 

ளாக எண்ணவெயில்லை, தான் செய்த: குற்றதீதிற்காக - 

௮வன்: இன்று என்னால் வதைக்கப்பட்டுக் தன் பிரா 

ணனை இழக்கப்போகிறான். ஆகையால், நீ கண்ணீரைச் 

- சொரிவதை அடக்கு; உன் பய,க்தை விட்டுவிடு, கானின்று 

இராமனை அவன் தம்பியுடன் யமன்வீட்டுக்கு அனுப்பி 

விடுகிறேன் ; போரில் கோடரியால் பிள்க்கப்பட்டு உயி 

ற்று விழுஈ்2 இராமனுடைய இரத்தச்கைச் சுடச்சுட 

நீ.இன்னு குடிக்கலாம்'' என்றனன். இவ்வாறு அவன் 

சொன்னதைக்கேட்ட சூர்ப்பணகை “வெகு சந்தோஷ 

மடைந்து ராக்ஷ்சர்களுக்குள் உக்கமனான தனது தமை 

யனை,ச் தனது ஸ்இரமத்த புத்தியினால் மறுபடி: 'பீகழ்க்து 
கூறினாள். : இவ்விதமாக மு,கலில் அவளால். ஆரஷிக்கப் 

பட்டுப் பிறகு புகழப்பட்ட கரன், தன . சேனாபதி 
யான. தூஷணனைப்பார்த்து,. . * அன்பனே, . எனது 

சொற்றவமுமல் தடப்பவர்களும், * அஞ் 

அரன்... £5565 வேக்ை உடையவர்களும் 
4658 BEGG —_ Oo 

பூறப்படல், போர்முகத்தில் பின் வாங்காமல் நிற்கும் 

இிதலுள்ளவர்களும், நீலமேகம் போலக் . 

as 
௪
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கரிய தேகத்தை உடையவர்களும், கொைசெய்தலைச் 
தங்களுக்கு விளையாட்டாகக் கொண்டவர்களும், புலிகள் 
போலச் செருக்குள்ளவர்களும், பெருவாயும் பெரும்பல் 
மும் படைத்தவர்களும், பரரக்கிரமமுள்ளவர்களுமான் 
பதினாலாயிரம் ராக்ஷசர்களை,ச் தண்டுசேர், என் ௮ன் 
பயனே, எனது இரத,ச்தையும் எனது வில்லையும் பா 
ணங்களையும் வாள்களையும் கூரிய பல வேல்களையும் கொ 

ண்டவோ, சோர், வல்லோனே, செருக்குற்ற இக்ச இரா 
மனை UO FEEL ம பெருமிதலுள்ள சாக்ஷசர்களுக்கு முக 
லில் மானே போடதேன்”?:-என்றனன்., இவ்வாறு கரண் 

சொல்லச் தாஷணன் அநேக வித வர்ண . 
tn, தீமுடைய திரைகளைப் பூட்டிச் சூரியனுக் 

கொப்பாகிய *கரக்தியையுடைய இரதத்- 
தக் கொண்வெக்தனன். மேருமலையின் செகரம்பேோல் 
விளங்குவதும், .மாற்றுயர்ந்த தங்கத்தால் இழைக்கப் 
பட்டதும், தங்கச் சக்கரங்களை யுடையதும், Robs = 
தும், woGhu ‘nefleaopss. அுகத்தடியையடைய ட 

தும், தங்கத்தால் இயற்றப்பட்ட... மீன்கள், புஷ்பங்கள், 
மரங்கள், மலைகள், சக் இரன், சூரியன், மங்கள வஸ்துக்கள், 
“POMEL HET, ஈக்ஷ/த இரங்கள் முதலிய asgr 
Cai2ove er செய்யப்பட்ட தும், கொடி களையும் வாள்களையு 
முூடையதும், மணிகள் கட்டப்பட்ட தும், மிக்க அழகான 
குதிரைகள் பூட்டப்பட்டதுமான அநத 'இரதத்தின்மேல், 
கரன் வெகுகோபத்தோடு ஏறினான். 'தேரிலேதி இரதங்க... 
ஞம் ஆயுதங்களும் கொடிகளும் நெருங்கிய பெரிய சேனையி : 
லுள்ள meee LLB LUTTE HE SF opto தாஷூ. 

ணனும் “* கடவுங்கள்'” என்று சொன்னார்கள், உடனே 
பெரிய அட்டகாசம்பண்ணிக்கொண்டு வெகு வேகமாகக் 
கைகளில் கதைகள், பட்டிசங்கள், சூலங்கள், ரிய கோட 
நிகள், வாள்கள், சக்கரங்கள், மிகவழகரகப் பிரகாடுக்கும்.. 
வல்லயங்கள், ஈட்டிகள், குண்டாக்தடிகள், பெரியவில்லு: ° 

௩



  

  

கள், முசலங்கள், ௮ரிவாட்கள், பார்ப்பதற்குப் பயங்கர 

மான வச்ரொயுதங்கள் மு சலியவைகளை எடுச்சுக்கொண்டு 

கொடிய பதினாலாயிரம் ராக்ஷசர்கள் கரனுடைய எண்ணப் 

படி. நடப்பவர்களாய் ஜன்ஸ்கான். சீதை விட்டுக் இளம்பி 

னார்கள். பயங்கரமான பசாச்ரொமம்பொருக் இய ராக்ஷசர் 

கள் அவ்வளவு வேகமாக ஓவெதைக்கண்டு கரனுடைய இர 

தம் சற்று விலகி நின்று, சிறிதுநேரம் Our ms ae சென் 

னு, அதன்பிறகு கரீனுடைய அநுமஇபெத்று, பொன் 

னினால் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கும் வலிமை மிக்க 

குதிரைகளைச் சாரதி வேகமாக ஒட்டலானான்.. அவ்வா 

றோட்டப்பட்ட சத்துருக்களை வதைக்கும் பராக்ரம 

முள்ள -கரனுடைய இரதம் வத்கச்தால்$எண்டிசைகளை 

yb கிரப்பிற்று, பெருஞ் சப். சச்தையுடைய கரனும் 

Mest னெந்து யமன்போலத் தனது சத்துருவைக் கொல் 

வதற்கு விரைந்து சீறிக்கொண்டு கன்மழைபொழியும் 

பெரிய மேகம்போல முழங்கிச் சாரதியை இர,க,ததை ஓட் 

ie அப்பட ஏவினான். 

  

இருபத்தமூன்றுஞ்சருக்கம். 

கரன் படையெழுர்தபொழுது உண்டான ௮பசஞனங்கள், 

  

அவ்வாறு கரனுடைய கொடிய அமங்களமான 

்்” படை செல்லுகையில், ஆகாசத்தில் ஒரு கார்மேகக் கோன் 

ஜிப் பயங்கரமாகக் கர்சசச்துக் குருதிமழை பொரழிக் 

GB. அவன் இரதத்தில் .கட்டியிருக்,ச மகாவேகமுள்ள 

குதிசைகள் புஷ்பங்கள் சொரிக்து சம: 

eras தரையாகவிருக்,த சாஜமார்க்கத்தில் Bw 

குண்டான Q ன் ல் ரி ள் லி a இ 

அபசகுனம். ரன்அ விழுந்தன. சூரியனுககயலில*வ 

௪ 6S QI LOS யுடைய கொள்ளிக்கட்டை 

போன்ற ஒரு கறுப்புவட்டச். பண்ணல் பருத்த உட 

4
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அம் பயங்கரமான தோஜ்றமுமுடைய பருந்கொன்று 
வந்து அவன் கொடியையணு௫ உயர்த்த தங்கக்கொ டிக் 
கம்பத்தில் உட்கார்ந்தது, வெடிச், குரலையடைய மாமி 
சத்தைப்புசக்கும் மிருகங்களும் பறவைகளும் ஜனஸ் 
தானத்துக்கருகில் அபசுரமாகக் கத்தத் சலைப்பட்டன. 
சூரியன் உதிக்கின்ற இழெக்குச் இகல் பெருங்குரமை 
யுடைய பயங்கரமான நரிகள் அரக்கர்கஞுக்கு ௮ப௪குன 
மாக ஊளையிட்டன. ஜலக்தையும் இரத்த ச்தையும் தரித்: 
துக்கொண்டு பயங்கரமான கார்மேகங்கள் இக்இரன் வச? 
சாயுகுதீதால் செதுக்கப்பட்ட மலைகளைப்போல் ஆகாசத் 

தை மூட, பார்ப்பவர்கள் மயிர்க்கூச்செறியும்படியாக ஒரு 
பெரிய இருள் தோன்றிச்இசைகளையெல்லாம் மறைத்தது. 
அகாலத்தில் இரத்தத்தால் Clarks அணிபோலச் செக்கர் 
மேகக் தோன்றிற்று, மிருகங்களும் பறவைகளும் கரனுக். 
கெதிரில் நின்று பயங்கரமாகச் £59 5 500, பருக்கும், 
கோமாயுவும், கழுகும், பயம் வச்அவிட்டசென்பதைச் 
தெரிவித்துக் ௧௮,௫,ச் தலைப்பட்டன. 

எப்பொழுதும் யுத்தத்துக்கு அபசகுனமான நரிகள் . 
பயங்கரமான தோற்றத்துடன் நெருப்புப் பொறியைக் 
SG Beir தங்கள் வாயைப் பிளக்துகொண்டு படைக். 

கெதிர்முகமாக நின்று ஊளையிட்டன., சூரியனுக்குச் சமீ 
பத்தில் தலையற்ற முண்டமொன்று கதைபோல் ஆகாசதீ 
இல் காணப்பட்டது. ௮ன்று பூரணை இல்லா திருப்பினும் 
சூரியனை இராகு பற்திற்று, கொடிய சுழல்காற்௮ வேக 
மாக விசிற்று ; சூரியனும் ஒளி இழக்து தோன்றினான். 
இராக்கால மல்லவாயினும் ஆகாயத்திலிருந்து: மின்மி 
னிப் பூச்சிபோல சகஷ,த் திரங்கள் உதஇர்க் கன. குளங்களில் 

, மீன்களும் பறவைகளும் செயலற்நிருந்தன; ..சாமரைப் 
புஷ்பங்கள் வாடிப்போயின, அப்போது விருக்ஷங்கள் 
புஷ்பங்களையும் பழங்களையும் இழக்தன. , காற்றில்லா 

.- மலே மேகம்போலக் கறுப்பாகப் kh Sir off ளெம்பிற்று,' 

கிளிகள் :வீ€ aE யென்று "சுரந்தப்பிக் கத்தின. இடி.
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முழக்கங்களுடன் பயங்கரமான எரிநக்ஷ தீ.திரங்கள் வீழ்ச் 

தன், மலைகளுடனும் காகெளுடனும் பூமி இடுஇடு என்று 

நடுங்கிற்று, இர,ததீ இலிருந்து. கர்ச்தெதுக்கொண்டி ருக்கும் 

பொழுதே, கரனுக்கு இடதுதோள் துடித்தது ; வாய் குழ 

நிற்று; கண்களிலிருக்து நீரோடிற்று; தலைவலி உண்டா 

யிற்று, இவ்வாருரும் பு,சீதியின்மையால் கரன் திரும்ப 

வில்லை, பயங்கரமான இத்த அபசகுனங்களையெல்லாம் . 

பார்த்துச் GASH, Zor சேனையிலிருக்ச ராக்ஷ்சர்களை 

நோக்இப் * பலமுள்ள்வன் எவ்வாறு பல 

கரனுடைய 
வீரவார் த்தை. 

மற்றவர்களை ஒரு பொருளாக எண்ண 

மாட்டானோ அதுபோல் இப்பொழுது 

பயங்கரமாக உண்டாகும் இப்பெரிய அபசகுனங்களை 

நான் ஒருபொருளாக எண்ணவெயில்லை. கூர்மையான 

- என்து பாணங்களால் கக்ஷ,ச்திரங்களைக் கூட ஆகாசத்தி 

லிருந்து கழே விழச்செய்வேன். இஷ்டப்பட்டால் கான் 

யமனையும் சாம்படி. செய்வேன். செருக்குற்று,த் அள்ளிக் 

கொண்டிருக்கும் இராமனையும் ௮வன் தம்பியையும் எனது 

கூரியபாணங்களால் கொல்லாமல் கான் திரும்பவேமாட் 

டேன். இசாமனும் லக்ஷ்மணனும் மதிமயங்குதற்குக் 

. காரணமான என் தங்கை அவர்களுடைய இரத்தத்தைக் 

குடித்துத் சனது மனோர,க,க்தை நிறைவேற்றிக்கொள்ளட் : 

டும். இ.துவசையில் நான் சண்டையில் ஒருபொழுதும் 

தோல்வி அடைந்ததே யில்லை, இது உங்களுக்கு நேரில் 

தெரிந்த சங்கதிதான். கான் பொய்சொல்லுகறவனல்லன். 

.. கையில் வச்ரொாயுதகம் தரித்து மதம்.பிடி்.௪. ஐராவத,த்தி 

லேறிச் செல்லுக் தேவேக் திரனைக் கூட கான் செருவில் 

வதைக்கவல்லவனாயிற்றே 1! அப்படியிருக்க, Qos OW 

ண்டு மானிடர்கள் எனக்கொரு லக்ஷ்யமா?”” என்றான். 

காலபாசத்தைக் கழுத்தில் .மாட்டிக்கொண்டிருக்க அவ் 

வரக்கர் பெரும்படை கரன் இவ்வாறு சொன்னதைக் 

கேட்டு அடங்காத ஆன்க்தமடைந்தது. 

11
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இசாமருக்கும் கரனுக்கும் ஈடக்கப்போறெ யத்தச் 
தைப் பார்ப்பதற்காக மகாகீதுமாக்களர்கயெ நிஷிகள், 
தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், சித்தர்கள், சாரணர்கள் எல்லா 
ரும் அவ்விடம்வந்து சேர்ச் சார்கள், அவர்கள் தங்களுக்குள் 
65 இவ்வுலக,க்திலுள்ளபசுக்களுக்கும், பிரர்மணர்களுக்கும், 

் இவ்வுலகத்து நன்மையை நாடியிருகறெ 
சேவா இகள் வர்களுக்கும் நன்மையுண் டாகுக. இசாமர் இராமரை று . ன் “ ‘i ல வாழ்ச்சல், புலஸ்இிய வம்சத்தில் பிறத்த அரக்கர்க 

் ளெல்லாரையும் யூத தத்தில் வெல்லுக, 
FEST TI FOOTE கையிற்பற் கிய விஷ்ணுபகவான் எவ் 
வாறு அசுரர்களை வென்றாரோ அவ்வாறு இசாமர் 
அரக்கர்களை வெல் ௮௯” என்று பே௫க்கொண்டார்கள். 
இவ்விதமாகவும் இன்னும் பலவிகமாகவும் சொல்லிக்கொ 
ண்டியு,ச்சச்தைக் காண ஆவல்கொண்டு சேவதசைகள் 
தங்கள் விமானங்கஹில் அங்குவந்து சேர்ந்து ஆயுள் மாய்த . 
லினால் யுத.தத்திற்கு வத்துகொண்டிருக்க அரக்கர்களைக் 
கண்டார்கள். கரன் இச,கக்திலேகிச் .கனது பயங்கர 
மான சேனையின் முன்வந்து நின்றான். அவன் அவ்வாறு 
நின்றகைக் கண்ட, சியேனகாமி, பிருஅக்கர£வன், யக்ஞ 
௪,5௮௬, விஹங்கமன், அர்ஜயன், கரவிராக்ஷன், பரு 
ஷன், . காலகார்முகன், மேகமாலீ, மகாமாலீ, சர்ப்பாடு 
யன், உதிராசனன் என்ற மகாவீரர்களான பன்னி 
ரண்டு ராக்ஷசர்கள் கரனைச் சூழ்க்துநின்றார்கள், தூலூண.. 
ணுக்குப் பின்னர், மஹாகபாலன், ஸ்தூலாக்ஷன்,. பிர 
மாதி, திரிசரன் என்ற கான்கு சேனை க தலைவர்கள் சென் 

மூர்கள். பயங்கரமான ௮௪ அரக்கர்பெருஞ்சேனை இராம 
ல-்ஷ்மணர்களே நோக், அங்காரகன் முதலிய இரகங்கள் 
சந்திர சூரியா்களை எதிர்த்துச் செல்லுவதுபோல, அதி 
வேகச்தடன் சென்ற, er 

| ee
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- இருபத்துநான்காஞ்சருக்கம்: 

கரன்சேனை வரக்கண்ட இராமர் சதையை அ௮ஜைத்ீதுக்கொண்டு 

குகைக்குள் சென்திருக்கும்படி லஷ்மணருக்குக் கட்டளையிட்டுவிட்டு,ச 

சாம் யு தீசம்பண்ணச் சக்கமானது, 

பராக்கிரமமுள்ள கொடிய கரன் இராமரது ஆசிர 

மதீதுக்குச் சமீபத்தில் வரும்பொழுது அவர் தமது தம்பி 

யுடன் அங்குண்டான அபசகுனங்களையெல்லாம் கண் 

டார். அப்பயங்கரமான நிமித்தங்களைக் கண்டு இரா 

மர் தமது தம்பி லக்ஷமணரைப்பார்தீது 

Sart ee மகா பலம்பொருக்தியவனே, எல்லாப் 
.ரைச் சதையைக் 

காக்க .ஏவல், . பிராணிகளையும் ஓழித்துவிடக் கூடிய 

இப்பெரிய நிமிச தங்களைப் பார் !' இவைக 

ளெல்லாம் இப்பொழுது ராக்ஷசர்கள் காசத்துக்காக 

வே கோன்றுஇன்றன. வெகு பயங்கரமாகக் BIGAS gS 

கொண்டு ஆகாசத்தில் தோன்றியிருக்கும் கழுதை 

வர்ணமான மேகங்கள் இரத்தமமை பொழிகின்றன; 

அவைகளைப்பார், யச தம்வந்துவிட்டசென்று களிக்கும் 

எனது பாணங்களைப்பார்; அவைகள் சக்தகோஷ,க்கால் 

புகையைக்காலுகன்றன். பின்பக்கத்தில் சக்கச் தகடு தைக் 

கப்பட்ட எனது விற்களும் சக்கோஷக்கால் சுழலுகன் 

றன. காட்டில் உள்ள பறவைகள் கூவுகிறதைப் பார்தி 

தால் பிராணபயம் வச் இருக்கறதென்று கோன்று 

கிறது. பெரும்போர். இப்பொழுது விளையப்போகிற 

தென்பதற்குச் சந்தேகமேயில்லை, ஆனால், அடிக்கடி துடிக் 

கும் எனது வலக்கை ஈமக்கு வெற்றியுண்டாகு மென்ப 

தையும் சதீதுருக்களுக்குத் தோல்வியுண்டாகப் போடற 

- தென்பதகையுங் காட்டுகிறது, விரனே, உனது முகம்
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வெகு. கெளிவாயும் சந்கோஷகரமான ஓளியை உடைய 

காயும் இருக்கிறது, கம்பி லக்ஷ்மணா, ஈம்மோடு சண்டை 

செய்ய எத்தனித்து வருகிறவர்களுடைய முகம் காந்தி 

பபற்று அவர்களுக்கு ஆயுள். போய்விடும் என்பதைக் 

காட்டுகிறது. கொடிய செயல்களைப்புரியும் ராக்ஷசர்க 

ளுடைய கர்ச்சனையோடுகூட அவர்களது பேரியின். 

முழக்கமும் கேட்கின்றது, பு,தீதிமானாயிருக்கப்பட்டவன் 

தனக்கு ஆபக்து வரப்போ௫றதென்று எப்பொழுதுசக்சே . 

இக்கிருனோ ௮ப்பொழுதே அதை வருமுன்னரே தடுக்க 

வேண்டிய பிரயத் தனங்கள் பண்ணவேண்டுமன்றோ ? அப் 
பொழுதுதான் அவனுக்கு சன்மையுண்டு, ஆகையால் நீ . 
உன்கையிற் பாணங்களையும் விற்களையும் சித்தமாக எடுத் 
அக்கொண்டு வைகேஹியோடு நான்குபக்கங்களிலும் மர 
மடர்க்து ஒருவரும் எளிதில் ௮ணுகக்கூடா,௪ அம்மலையின் 
குகையில் போயிரு, என்பேச்சை நீ கட்டக்கூடாதென்று 
கானுன்னைக் கட்டளையியெறேன், ஆகையால், சீ sre 
காமல் உடனே செல், நீ சூரனென்பதிலும் விரனென்பதி 
லும் இவ்வரக்கர்கள் எல்லாரையும் ஒருவனாகவே வதைக்க 
வல்லமையுள் ளவன் என்பதிலும் ஐயமேயில்லை, ஆனால் 
இவ்வரக்கர்களெல்லாரையும் கானே தனியாய் வதைக்க . 
விரும்புறேன்'”என் று சொன்னார். இவ்விகமாக இராமர் 

- சொல்லியதைக் கேட்டு, லக்ஷ்மணர் வில்லையும் அம்பையும் 
கையிலெடு F HED ET oO சதையுடன் ஒருவராலும் அணு 

_ ககீகூடாத குகையொன்றைச் சேர்ந்தார், லக்ஷ்மணர் 
அவ்வண்ணம் சதையை அழைத்துக்கொண்டு Gos 
சேர, இராமர் *: நாம் சொன்னபடி நமது தம்பிகடத்தி 
னான் ? என்று சந்கோஷமடைந்து தமது கவசத்தை 

QuOgs ௮ணிந்துகொண்டார்.. அக்கினிக்குச் சமமான 
கவசத்தைப் பூண்ட இராமர் இருட்டறையில் விளங் 
கும் புகையில்லா, க நெருப்புப் போலப் பிரகா௫த்தார். 
அவர் கையில் வில்லை ஏக்இப் பாணங்களை ச் தெரிந்து
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கொண்டு எத்திசையிலும் காண் சத் தக்தைக் கேட்பித்து 

நின்றார், 

இவர்களுக்குள் கடக்கப்போடுற யுக்தத்தைப்பார்க்க 

மகாத்துமாக்களாகய தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், சச்கர்கள், 

சாரணர்கள், மகாத்துமாக்களாகிய முநிவர்கள், உலகத்த 

ள்ள முக்யமான பிரமரிஷிகள் எல்லாரும் அவ்விடம் 

வந்து சேர்ந்தார்கள், அப்புண்ணியா தமாக்கள் ஒன்று 

சேர்ந்துதங்களுக்குள் “இவ்வுலகத் திலுள்ள 

.. தேவாதிகள் பசுக்கள் ௮௫ கணர்கள் இன்னும் இவ்வுல 
இராமரை ழ் « . . டட % 

erp eg so,  கதிதின் கன்மையைக் கருதியிருக்கப்பட்ட 

வர்கள் எல்லாருக்கும் க்ஷேமமுண்டா கட் 

“டும். சக்கரபாணியான விஷ்ணுபகவான் எவ்வாறு அசுர 

வீரர்களை வென்றாரோ அதுபோல இராமரும்.புலஸ்திய 

வம்சத்தில் பிறந்த ராக்சர்களையெல்லாம் வெல்லட்டும்'? 

- என்றூர்கள், அன்தியும் ௮ங்குவக்,த ராஜரிஷிகளும் 9ச்தர் 
_ களும் ௮கீதணசிரேஷ்டர்களஞுடைய கூட்டங்களும் வெகு 

வியப்புடன் “கொடிய செயல்கள்புரியும் அரக்கர்கள் 

ப.தினாலாயிரம்பேர் ; , இராமர் ஒருவர் ; இவர்களுக்குள் 
யூத்தம் எவ்வாறு நடக்கப்போடிறகென்பதைப் பார்க்க 

வேண்டும் *' என்றார்கள், இவ்விதமாக ராஜரிஷிகளும், 

சித்தர்களும், பிராமணோத் தமர்களின் கூட்டங்களும், தேவ 
கைகளும் வெகுவியப்புடன் கங்கள் தங்கள் விமானங்க 

ஸில் காத்துக்கொண்டு நின்றார்கள். செருக்கள த தில் பெரு 
மி.ச்துடன் இராமர் நிற்பதைக்கண்ட பிராணிகளெல்லாம் 

நவதிதரல் நடுநடுங்க, மாசற்றசெயலுள்ள இராமருடைய 
ஓப்பற்ற உருவம் அப்போது பினாகபாணியாகய ருதி.திர . 

மூர் த்தியுடைய உருவம்போல மிகப் பயங்கரமாச்: விளங் 

இற்று, அரக்கர்சேனை வெகு கம்பீரமாகக் கர்ச்சத்துக் 
கொண்டு, பயங்கரமான கவசங்களையணிக்து, ஆயுதங்களைக் 
'கையிலேக் தி, கொடிகளை எடுச்துக்கொண்டு, அவ்வாச்செ 
மத்தை கான்குபக்கங்கவிலும் வத்து சூழ்க ௧௮, அ௮ச்சமய
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தீதில் அரக்கர்களில் லெர் இங்கம்போலக் 
Pcie EE ASE, ஒருவரை கோக 

சூழல், ஒருவர் அட்டகாசம் பண்ணிக்கொண்டும், 

விற்களை. வளைக்துக்கொண்டும், அடிக்கடி 
கொட்டாவிவிட்டுக்கொண்டும், வெகு பயங்கரமாகப் பல 
விசு சத்தங்கள் பண்ணியும் பேரிகளை அடிதீ.தும் அக்கான 
கத்தை ஒலிக்கச்செய் துகொண்டும் அங்குவக்து சேர்ந்தார். . 
கள், காட்டில் உள்ள மனிதர்களும் மிருகங்களும் அச்சத் 
அ,க்கைக்கேட்டு நடுங்கச் FE ,510 00 இட தக்கைநாடிப் பின் 
னே இரும்பிப்பாராமல் ஓடினார்கள், கடலுக் கொப்பான 

அப்பெருக் கானை அகேகவிகமான ஆயுதங்களை ச தரித்துக் 
கொண்டு வெகு கம்பீரமாகவும் அதி வேகமாகவும் இரா. 
மரை எ.இிர்ச்துவக்தனு, யுத்ததில் வல்ல இராமர் 
கான்குபக்கங்களிலும் பார்த்து யதி கமுயற்சியுடன் கர 

னுடைய சைக௫ியம் கம்மை எதிர்த்து வருவதைக் கண் 
டார். உடனே அவர்: வெகுகோபச்துடன் ௮இிூக்கரமாக 
'அவ்வரக்கர்களை வதைக்கும்பொருட்டுச் தமது - வில்லை 
வளைத்துப் பயங்கரமான பாணங்களை,ச் தூணீர,ச் இல். 
இருக்து எடுத்துவைத்துச்கொண்டு. சத்தமாக. நின்ஞார்,. 
அப்போது Dour கற்பாந்தத்தில் உண்டாகும் அக் 
இனிபோல விளங்இஞர், அவ்வித காந்தியால் விளங்கும் 
இசாமரைக்கண்டு வனதேவதைகள் கூட தடுக்இஞர்கள்... 
கோபத்துடன் நின்ற இசாமருடைய கோமற்றம் சக்ஷூனு 
டைய யாகத்தைச் சகைக்கவக்த பினாகபாணியினுடைய 
கோற்றம்போலக்காணப்பட்டது, -விற்களையும், ஆபரணங் 

களையும், கொடிகளையும், அகீகினிக்கொப்பானகாந்தியடைய 
கவசங்களையும் ரித்து "விளங்கும் பிகஷணர் சேனை 
சூரியோசய காலத்தில் ஆகாயத்தில் தோன்றும் நீல 
மேகங்களின் கூட்டம்போலக் கரணப்பட்டது,
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"இருபத்தைந்தாஞ்சருக்கம், 
சரனுடைய சேனைக்கும் இராமருக்கும் ஈடர் பலமான யச்சம், 

  

கரன், தன்முன்னேபோன சைகியத்துடன் இராமரு 

டைய இச்சிரமத்துக்குச் சென்று, அவ்வி 

எ டன 6 ட.தீதில் பகைவரையடக்கும் பராக்ரம 
முள்ள இராமர் கையில் வில்லேக்தி வெகு 

கோபமாக கிற்பதைக்கண்டான். அவரைப் பார். த சவுடன் 

ட கரண், வில்லையும், பாணங்களையும் கையில் எடுத்து உயர்த் 

இக்கொண்டு, அவருக்கு கேர்முகமாக இரத.ச்சை நட ' 

ம்படி “ஓட்டு, ஓட்டு” என்று சாரதியை கோக்கப் பெருஞ் 

சக்தமாகக கட்டளையிட்டான். கரனுடைய உத்தரவுப்படி, 

இராமர் வில்லைப்பிடி தீதுக்கொண்டு தனிமையாக தின்ற 

இடத்திற்குக் கு திரைகளைச் சாரதிகடசதினான். அவ்வாறு 

SIT இராமருக்கு எதிரில் சென்றதை அவன் மந்திரிமார்க 

னான அரக்கர்கள் கண்டு அட்டகாசம் பண்ணிக்கொண்டு 

VEG HACER PESO ன்ருர்கள், அரக்கர்கள் ம,த்இயில் 

கரன் இர,த,த்இிலிருந்தது ஈக்ஷத்திரங்கள். மத்இயில் 
அங்காரகன் உதித்ததுபோல் விளங்கிற்று. பிறகு, கரன் 

பெரிய அட்டகாசம் செய்துகொண்டு, ஒப்பற்ற காந்தியால் 

விளங்கும் இராமர்மேல் ஆயிரம் பாணங்களை ச் தொடுத் 

தான். அவ்வண்ணமே, மற்ற அரக்கர்களும் வெகு கோபத் 

துடன் வில்லேந்இப் பயங்கரமாக நின்ற இராமர் மேல், 

அவரை வெல்ல முடியாதென்பதை அறியாமல், பலவித 
சஸ்இரங்களைப் பொழிக் கார்கள். அன்றியும் அவ்வரக்கர் 

கள் வெகு மானத்துடலுங் கோபத்துடனும் பெருங்கதை 

களையும், கத்.திகளையும், சூலங்களையும், பி.ராசங்களையும், 

அரிவாட்களையும்,  கோடறிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு 

இராமரை எதிர் ததார்கள், நீருண்ட மேகம்போன்ற கறிய 
தேகங்களையுடைய , ராக்ஷசர்கள் லர் அட்டகாசம் பண்
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ணிக்கொண்டு, தங்கள் பலத்தின் செருக்கால் இர.தங்களி 

......... தும்குதிரைகளிலும் ஏறி, ஓடிவந்தெதிர் 
அரக்கர்களுக். 2; | ணன 

கும் setts, சிலா இராமரை யுத்தத்தில் 

. இராமருக்கும் டுவல்லவேண்டி மலைகளின் சிகரங்கள் 

ப் போன்ற யானைகளைச் செலுத்திவக்தார் 

_ கள், அன் நியும், அவ்வரக்கர் கூட்டங்கள் அநேக Cust 

கள் கூடி இமயபர்வத,த்தின்மேல் மழையைத் தாசைதா 

ரையாகப் பொழிவதுபோல் இராமர்மேல் சரவருஷங்க 

ளைப் பொழிக் தார்கள். அவ்வாறு அரக்கர்களால் . விடப் 

பட்ட மிக்க கூர்மையான ஆயு.தங்களையெல்லாம் A LECH 

டைய வெள்ளங்கண் முழுதையும் சமுத்திரம் அடக்ூக் 

கொள்வதுபோல் இராமர் தமது பாணங்களால் அடக்கு 

ஞர். வச்சரொயு,த,த்.தால் தாக்கப்பட்ட பெரியமலை எவ்வா 

இுவருத்தசமடையமாட்டாதோ அதுபோல இராமருடைய 

தேகம் அரக்கர்கள் செலுகச்திய பயங்கரமான காரக்தியு 

டைய ஆயுதங்களால் பிளச்கப்பட்டும் கொஞ்சமேனும் 

வரு,ச்,ச,த்தை அடையவில்லை. ஆனால்,மெய்ம்முழுதும் ஆயு 

தங்கள் பாய்ந்து இரச்சகமோடிக்கொண்டிருக்த இசாமர் 

சாயங்காலத் தில் சிவக், மேகங்களால்மூடப்பட்ட சூரியன் 

போலவிளங்கஇனார். இம்மாதிரி ௮கேக ஆயிரம்அரக்கர்கள் . 

இராமர் ஒருவரைச் சூழ்க்து. போர். புரிவதைதி தேவர் ' 

களும், கந்தர்வர்களும், தச்தர்களும் பெரிய ரிஷிகஞங் 

கண்டு துக்கப்பட்டார்கள், பிறகு இசாமர் வெகுகோபங் 

கொண்டு தமது வில்லைச் சக்கரமாகவளை த்து அதினின்று 

ஒருவராலுக் தடுக்கமுடியா தனவும், சக்க முடியா கன 

வும், காலபாசத்துக் கொப்பாயினவும், கழுன் இறகு கட் 

டப்பட்டனவும், பொத்கட் டமைக்சனவுமான அகேக 

பாணங்களை நூற்றுக் கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காக 

வும் விளையாட்டுப்போல விடுத்தார், அவ்வாறு இராமரால் 

விளையாட்டாக விடப்பட்ட பாணங்கள் காலனால் விசப் 

பட்ட பாசங்கள்போல அரக்கர்களுடைய உயிர்களை உறிஞ்
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௪,.ச் தலைப்பட்டன. அவைகள் ராக்ஷசர்களுடைய தேகங் 

களைப் பிளந்து அவர்களுடைய இரத்தத்தில் தோய்ந்து 

ஆகாசத்தில் ளெம்பும்பொழுது கொழுச்துவிட்டெரியும் 

அக்கினியைப்போல விள்ங்கெ.. சாக்ஷசர்களுடைய பிரா 

ணன்சளைப் போக்க இராமரூடைய கூரி 

இராமா . மையான பாணங்கள் அவருடைய வில்லி 
சாக்ஷ்சர்களைக் - . nnn ர oe, 

கொல்லல், லிருந்து கணக்கில்லாமல் வெளிப்பட்டுக் 

கொண்டி ரும் தன, அவைகளால் அவர் 

அன்று டந்த யு,த்,௪,த்தில் ௮ரக்கர்களுடைய விற்களையும், 

கொடியின் நூனிகளையும், கவசங்களையும், தலைகளையும், 

ஆபரணங்களணிக்து : தோள்களையும், யானைததுதிக்கை 

யை ஓத்த துடைகளையும் நரற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக் 

கணக்காகவும் துணித்தெறிக்தார். அன்றியும், சாரதிக 

ஞூடன் அழகாகப் பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இரத் 

இல் பூட்டியிருக் ச குதிரைகளையும், பாகர்களுடன் யானை 

களையும், குதிரைகளுடன் குதிசை வீரர்களையும், காலாட் 

களையும் இராமர் கொன்று, எல்லாரையும் யமன் 

மாளிகைக்களனுப்பினார், வெகுகூர்மையான முனைகளும். 

கொளுக்ககளுமுடைய காளீகம், நாராசம் என்ற பாணங் 

. களால் தேகம் முழுமையும் பிளக்கப்பட்ட ராக்ஷசர்கள் 

வருச, சமடைந்து பயங்கரமாகக் கதறத் தலைப்பட்டார்கள். 

. அரக்கர்சேனை இவ்வண்ணம் இராமருடைய .கூர்மையான 

. சரங்களால் துணிபட்டுச் இீப்பட்டெரியும் உலர்ந்த காடு 

- போல் இறிதும் செளக்கயெம் அடையவில்லை, பயங்கர 

டமான - பல்ம்பொருக்திய அரக்கவிரர்களன் இராமாமுன்' 

ஓடிவந்து நின்று அவர்மேல் சூலங்களையும், oe Sanur, 

கோடரிகளையும்வீஜனொர்கள், புஜபராக்கரமமுள்ள் மகாவீர 

சான் இராமர் அவைகளைச் தமது பாணங்களால் மாற்தி 

யுத்தத்தில் அவர்களுடைய தலைகளை அறுத்து உயிரையும் 

வாங்கனார், அரக்கர்கள் தலையறுபட்டுக் கவசங்களும் விற்க 

ளும் துண்டிக்கப்பட்டுக் கருடஊடைய இறக்கைகளின் கரத் 

் ் ~ 12
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(ரூல் விருக்ஷங்கள் சாய்ந்தாற்போலப் பூமியில் விழுக் தார் 

கள், இவ்வண்ணம் அநேகராக்ஷசர்கள் மடி.ஈசபிறகு மிகுக் 

BGES அரக்கர்கள் இராமரால் விடுக்கப்படும் பாணங்க 

கச் சட௫க்கமுடியாமல் வருக்க, வெகுதுயரமடைந்து, கர 
னிடமோடி. அவனைச் சரணமடைக்கார்கள். அவர்களெல் 

லாரையும் தூஷணன் மறுபடி. திரட்டித் 

தூஷணன் தைசியப்படுத்தி, தன்வில்லை எடுத்துக் 

oi gad. கொண்டு கோபம்கொண்ட யமனைப்போல 

இராமசை எதிர்த்து அதிவேகமாக ஓட. 

வந்தான், முதலில் அடிபட்டுச் திரும்பிவர, அரக்கர்கள் 

தாஷணனுடைய சார்பால் பயமொழிந்து ஆச்சர், பனை, 

பாறை முதலியவைகளைக் கைகளில் எடுச௪.அக்கொண்டு . 

இராமரைகோக்கி ஐடினார்கள், மகாபலம்பொருக் திய கலர் 

சூலம், கதை, பாசங்களைக் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு 

இராமர்மேல் பாணங்களையும் மற்ற ஆயு தங்களையும் மழை 

'பொழிவதுே போலப் பொழிக்தார்கள். Revi மரங்களைக் 

கணக்கில்லாமல் பிடுங்கி விசினார்கள். வேறுலைர் பாறை 

களையும் மலைகளையும் பிடுங்கி வருஷித்தார்கள். இசாமருக் 

கும் அவ்வரக்கர்களுக்கும் பார்ப்பவர்கள் மயிர்க்கூச்செறி 

யும்படியாக ஆச்சரியமும் பயங்கரமுமான யுத்தம் அன்று 

நேர்ந்குது. அரக்கர்கள் எல்லாரும் வெகுகோபமடைக்து 

இசாமரை மறுபடியும் கான்கு பக்கங்களிலேயும் Fp Hes 

கொண்டார்கள். அவ்வாறு தம்மைச் சுற்றிக் கொஞ்ச 

ட் _ மேனும் இடை வெளியில்லாமல் எண்டிசைகளிலும் . 

பண்ணங்களைப் பொழிச்துகொண்டு ராக்ஷசர்கள் நிற்பதை 

வெகு பலசாலியான இராகவர் கண்டு, கோபங்கொண்டு, 

பயங்கரமாகக் கர்ச்ச்.து, அவர்கள்மேல், ௮ திககரக்தியை . 

உடைய கந்தர்வாஸ்திரச்தைக் தொடுத்தார்.. உடனே 

் சக்கரம்போல் வளைக் த ௮வருடையவில்லினின்றும் பாண 

ங்கள் ஆயிரக்கணக்காக வெளிப்பட்டன. US BS DOES: 

லிலும் இராமருடைய பாணக்கூட்டங்கள் வெள்ளிடை
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மின்றி நிரம்பின, இராமருடைய பாணங்களால் மாண்ட 

அரக்கர்கள் ௮வர் பாணங்களை எவ்விகமாக எடுத்த வில் 

லில் கொடுத்துவிட்டார் என்பதை அறியவில்லை. இராம 

பாணங்களால் உண்டான இருள் ஆகாசச்தையும் சூரியனை 

டயும் மூடினது, இராமர் மேலும்மேலும் பாணங்களைச 

சொரிரந்துகொண்டே நின்ருூர்.' பாணங்கள் வில்லைவிட்டுக் 

இளம்பியதும், அரக்கர்களை வகைத்தகும், அரக்கர்க 

ஞூடல் பூமியில் விழுக்ததும் எல்லாம் ஓரே காலத் 

இல் உண்டாயின, பாணங்களாலும் ராக்ஷசப் பிணங் 

களாலும் பூமி மூண்டது, இராமருடைய பாணங்க 

ளால் துளைக்கப்பட்டும், குச்தப்பட்டும், பிளக்கப்பட்டும், 

கறிக்கப்பட்டும் ஆ யிரக்கணக்காய் உயிரிழக்த ராக்ஷ்சர்கள் 

அங்கங்கு காணப்பட்டார்கள். அப்பொழுது போர்க்களம் 

தலைப்பாகை தரித்த தலைகளாலும், அங்ககங்க ளணிக்க 

புஜங்களாலும், பற்பல ஆப ரணங்களாலும், "அறுபட்ட 

முழங் கால்களாலும், துடைகளாலும், பிளக்கப்பட்ட 

குதிரைகளாலும், யானைகளாலும், அகேக இரதங்களா 

லும், துவஜங்களாலும், சாமரைகளாலும், குடைகளா லும், 

ஆலவட்டங்களாலும், இராமபாணசத்தால் துண்டிக்கப் 

பட்ட அகேகவித சூலங்களாலும், பட்டிசங்களாலும், 

.கத்தகளாலும், சிதறுண்ட பிராசங்களாலும், கோடரிக 

எர்லும், துகளாக்கப்பட்ட கற்களாலும், சேதிக்கப்பட்ட 

- அகேகவித பாணங்களாலும் நிறைந்து பயங்கரமாக 

விருக்கது, ன உ. 

  

இருபத்தாமுஞ்சருக்கம். 

தூஷணன் வதை, 

  

தனது சைநியங்கள் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டதைக் 

தூ ஷணன் பார்த்து வெகு வேகமுடையவர்களும் பராக்
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Gro முள்ளவர்களும், எளிதில் வெல்ல முடியாதவர் 

களும், போர்முக த்தில் புறங்காட்டா சவர்களுமான ஐயா 

யிரம் அரக்கர்களை இராமருடன் போர்செய்யக் கட்டே 
மிட்டான். அவர்கள் கான்குபக்கங்களிலும்  சூழ்க்னு 
கொண்டு இடைவிடாமல் இராமர்மேல் பாணங்களையும்,. 

சூலங்களையும், பட்டிசங்களையும், கத்இகளையும், மலைகளை 

யும், மரங்களையும் மழைபொழிவதுபோலப் பொழிக்தார் 

கன். உயிரை அழிக்கவல்ல மலை மரங்களின் வருஷூச் 

கைக தர்மாதீதுமாவாயெ இராமர் பாணங்களால் மாற்றி 

னார், அம்மரமாரியைக் தடுதீதுவிட்டு ரிஒபம்போன்ற 

இராமர் அரக்கர்கள் எல்லாரையும் வதை செய்யவேண்டு 

மென்று கண்களை விழிததுப்பார் BF GICs பெருங் கோப ~ 

மடைந்தகார். அவ்விசமாக அவர் கோபம்கொண்டு, 

கொழுந்துவிட்டெரியும் தப்போல விளங்கு, தூஷணன் 

்.. மேலும் அவன் சைநியத்தின்மேலும் சசமாரிபொழிக்தார். 

அதைக்கண்டு அரக்கர் படை தீ.தலைவனாகிய தெவ்வரை 

அழிக்கும் இலுள்ள தாஷணன் கோபங் 

கடன் கொண்டு . இடிக்கொப்பான பாணங்களை 
றக ல் ரம டடத 

இசாமர்மேல் விடுச்தான். இராமா 

இனத்து அசிவாள்போன்ற கூரிய பாணங்களால் அவனது |, 

பாரமான வில்லை. வெட்டி. நான்கு பாணங்களால் ௮வ 

னுடைய நான்கு கூதிரைகளையுங் கொன்றார். குதிரை: 
களைக் கொன்றபின் அ௮வர்.ஐர் அர்.த்தசந்திரபாணத்தால் 

சாரஇயின் தலையைவெட்டி, இசண்டு பாணங்களைத் தூஷ் 

ணன் மார்பின்மேல் எய்தார். வில்லற்று, இரகம் ௮ழிக்து, 

குதிரைகளும் சாரதியும் மாண்டு நின்ற தூஷணன், 

மலையின் சிகரத்தை நிகர்தகதும், பொற்பூணமைக்தகும், 

சேவர்கள் படையை நாசம் பண்ணக்கூடியதும், கூர்மை 

யான இருப்பாணி தைக்கப்பட்டதும், 86a FEBS 

களைக் கொன்று : அவர்களுடைய -கொழுப்பு வழியப் 

பெற்றதும், வச்ரொயுசம்போல் - வலியமைக்ததும், பகை
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வர்களுடைய நகரங்களைச் அகளாக்கும் ஆற்ற லுடையதும், 

மகாநாகம் போன்றதுமான கதை ஒன்றை எடுத்துக் 

கொண்டு வெகு கொடிய எண்ணத்துடன் இராமரைகோ 

க்கி ஓடினான். அவ்வாறு ஓடிவரும் ௮க் 

STOP ORT OT கொடிய அரக்கனுடைய ஆபரணங்கள் 
வதை, 

பூண்ட கைகளிரண்டையும் இராமர் இர 

ண்டு பாணங்களால் கண்டங்கண்டார், அப்போது கைகளி 

லிருக்து ஈமுவிய திண்ணிய கதை இந்திரன் கொடி ௮று 

பட்டு விழுக் சதுபோலப் போர்க்களத்தில் விழுந்தது. 

மருப்பொிக்த மதயானைபோலத் தூஷணன் இரண்டு 

கரங்களும் வெட்டுண்டு போர்க்களத்தில் சுருண்டு விழுக் 

கான், அவன் மாண்டுவிழுக்கதைக் கண்ட பிராணி: 

என்று இரா; 

“ரைத் தோத்திரம் பண்ணின, அப்போது சேனை; 

தலைவர்களான மகாகபாலன், ஸ்தூலாக்ஷன், மகாபல 

  

   
   
   

ளெல்லாம் ** நல்லகரரியம், கல்லகாரியம் ”” 

பொருக்திய பிரமாதி என்பவர்கள், காலனுடைய பாச; 

இல் அகப்பட்டுக்கொண்டு கோபமடைந்து, இராமரை 

எதிர்.த்கார்கள். மகாகபாலன் ஓரு பெரிய சூல,ச்தையும், 

ஸ். தூலாக்ஷன் ஒரு பட்டிசத்தையும், பிரமா தி ஒரு கோட 

ரியையும் எசதுக்கொண்டு சென்ரார்கள், இவ்விதமாகத் 

| show Cora ஓடிவரும் அரக்கர்களை, வீட்டுக்குவரும் 

விரு தனசை முகங்கொண் டழைக்குமாறுபோல, இரா 

மர் தமது கூரிய பாணங்களைச் செலுத்தி உபசரித்தார். 

- அவர் மகாகபாலனுடைய தலையைப் பிளந்து, பிரமாதியின் - 

உடலில் அளவில்லாத பாணங்களை அழுத்தி, ஸ்தூலா 
அ௲னுடைய கண்களைக் கூர்மையான பாணங்களால் 

பொத்தினார். அவர்கள் அடியற்நமரம்போல் பூமியில் 

விழுந்தார்கள், அவ்வாறே தூரஷணனுடைய ஐயாயிரம் | 

போர் வீரர்களையும் இராமர் கோபங்கொண்டு ஐயாயிரம் 
பாணங்களை விடுத்து யமனுடைய மாளிகைக் கனுப்பி 

னார், தூஷணன் மாண்டதையும் அ௮வனைச்சேர்க்த ஐயாயி
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ரம் வீரர்கள் மடிந்சதையும் கரன்கண்டு மகாபலம்பொருக் 

இய தனது சேனைக் தலைவர்களை கோக்க அற்ப மானிட 

ஞான இராமனால் தாஷஹணனும்  அவனைச்சேர்க்கு Pits 

ஞம் பெருஞ்சேனையுடன்: போரில் கொல்லப்பட்டார்கள் . 

ஆகையால், நீங்களெல்லிரும் பலவிதமர்ன ஆயுதங்களைச் 

செலுத்திச் சகரம் இராமனை எப்படியாவது கொன்று 

விடுங்கள் ?? என்னு. கட்டளையிட்டான். இவ்விதமாகச் ' 

சொல்லிவிட்டுக் கரன் வெகுகோபமாக இசாமரை கோக்ச் 

சென்றான், அவனுடைய சேனை த். தலைவர்களான மகாபலம் 

பொருக்இய சியேனகாமி, பிருதுககரீவன், யக்ஞச௪.த்துரு, 

விஹங்கமன், துர்ஜயன், கரவிராக்ஷன், பருஷன், கால 
    

   

      

ரர்முகன், மேகமாலீ, மகாமாலி, ஸர்ப்பாசயன், உதஇிரா 

னன் என்னும் பன்னிருவர்களும் தங்கள் சேனகளோரடு 

எதிர் ச்துச்சென்று இராமர்மேல். உத்த 
9. நீ ஓ. ன் ல் ம் ன் ஞு ன . = 

செனைத்தல்வர்.. பமான சரங்களைச் சொரிக்துநின்றார்கள். . 
வதை. 

இவ்வண்ணம் தன்னோடு போருக்குவகஈ்ச 

கரனுடைய எஞ்யைபடையை வெகு காந்தியையுடைய 

இராமர் தங்கமும் வைரமும் இமைக்கப்பட்டு ௮க்ினி 

போலப் பிரகாசிக்கும் தமது பாணங்களால் வகைச் 

தார். புகையற்ற நெருப்புப்போல ஜ்வலிக்கும் பொன்னி 

மைத்த அப்பாணங்கள், இடிகள் பெருமரங்களை காசம் 

பண்ணுவதுபோல, அவ்வரக்கர்களை நாசம்பண்ணின. ஓரே. - 

, தடவையில் இராகவர் நா௮ ராக்ஷசர்களை நாறுகர்ணிகளை 

- விடுத்தும் ஆயிரம் அரக்கர்களை ஆ யிரம் கர்ணிகளைவிடுத்தும் 

_மாய்த்சார், இவ்விதமாகப் போர்ச்கள் தீதில் இராமபா 

ணங்களால் தங்கள் கவசங்கள் பிளந்து, ஆப. ரணங்கள் குலை 

நீது, விற்கள் சன்ன பின்னமாய் ஒடிந்து, மெய்யெல்லாம் 

இரச்சம் வழிய, அரக்கர்கள் மாண்டுவிழுக்கார்கள். ,தலை 

மயிரவிழ்க்து தேகம் முழுதும் இரத்தம் ஒழுக மாண்டு 

இடக்கு ராக்ஷசர்களால் : அப்போர்க்கள்ம் கருப்பைப் - 

யூற்கள் பரப்பப்பட்ட வேதிகைபோல விள்ங் இற்று.
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அப்போது சாக்ஷசப்பிணங்கள் நிறைந்து இரச, சாலும் 

நிணத்தாலும் சேருகவிருக்த அப்பயங்கரமான காடு கர 
கதீதுக்கொப்பாக இருக்கது. பயங்கரமான செயல்கள் 

புரிக்துவக்த பதினாலாயிரம் அரக்கர்கள் இவ்வண்ணம் 

ப.தாதியாகப் பொருத மானிடராகிய இராமரொருவரால் 

மடிந்தார்கள். அப்பெருஞ்சேனையில் மிகுக்சவர்கள் மகா 

ச.கனான் கரனும் திரிசரனுமே. இவர்களுக் கெதிராகத் 

தெவ்வரேருகிய இராமர் நின்றார், கொடிய பாவிகளும், 

மகா பலம்பொருக்தியவர்களுமான மற்றைய . அரக்கர்க 

ளெல்லாம் போர்க்களத்தில் லக்ஷ்மணருக்கு முன்பிறந்த 

இசாமர் கையால் மாண்டார்கள், 

இவ்வாறு பெரும்போரில் மகாபலச்தையுடைய இரா 

மர் ௮ரக்கர்களுடைய பெரும்படை முழுதையும் கொன்ற 

கைக் கரன்கண்டு ஒரு பெரிய இரதத்தில் ஏறி வச்சார் 

யு.ச.த்தைக் .கையிற்பிடித்துச் செல்லும் இந்தரன்போல் 

. இராமர்முன் சென்றான். 

  

இருபத்தேழாஞ்சருக்கம்: 

Boas or வதை. | 

  

கரன் அவ்வாறு இராமரை எதிர் தீதுச்செல்லுவதை 

அவனுடைய சேனைத் தலைவனான திரிசிரன் பார்த்து ௮வ 

னிட மோடி வந்து பின்வருமாறு சொன்னான் :--:* என்னை, 

- இச்காரியத்தைச் செய்யக் கட்டளையிடு, இதில் நீ புக 

வேண்டாம். கான் பலம்பொருந்திய இராமனைப் போரில் 

விழுதீதுவதை நீ பார், நான் என் ஆயுகச்தைத் 

தொட்டுச் சத்தியம் பண்ணிச் சொல்லுறேன், சாக்ஷ 

சர்கள் எல்லாராலும் வதைக்கப் படவேண்டி௰ இராமனை 

நானே. வதைக்கறேன். . கான் : அவனுக்குப் போரில்
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யமனாகிறேன்., அல்லது அவனாவது எனக்கு யமனாகட் 
\ 

ப 

டும், ஆகையால், நீ இப்போது சண்டைசெய்யவேண் : 

டுமென்ற விருப்பத்தை அடக்கிக்கொண்டு எங்களிருவ 

ருக்கும் நடக்கும் சண்டையை நின்று பார், பின்பு 

இராமன் மாண்டதைக்கண்டு களித்து ஜன்ஸ்தான தீதுக் 

குதி இரும்பு; அல்லது கான் மாண்டபிறகு அவனுடன் 

சண்டைசெய்யப் போர்க்கள சீ திலிறங்கு.'” இவ்வாறு திரி 

சரன் ,சனக்கு மரணகாலம் நெருங்கிவிட்டகாற் சொன்ன 

சொல்லைக் கரன் கேட்டுச் சச்கோஷமடைந்து “அப்படி 

யேயாகுக; நீ முதலில் யுத்தத்துக்குச் செல்'' என்று 

- சொல்லவே, இரிசரன் இராமரோடு போர்புரியப் போயி 

னான். குதிரை பூட்டப்பட்டுப் பிரகாசித்துக்கொண் 

இருக் ௪ தனது இரததக்திலேறி மூன்று சிகரங்களையுடைய 

"மலையொன்று செல்லுவதுபோலக் இரிரென் இராமரை 

எதிர்தீதுச் சென்றான். அவன் ஒரு பெரிய மேகம் மழை 

யைக் கொட்டுவதுபோலச் சரமாரியைப் பொழிந்து நீரில் 

நனைக்க துந்துபி ஒலிப்பது போலப் 

2௦... பெரொலி செய்தான், அவ்வாறு கம்மை 
கோக்வேரும் அரக்கனை இராகவர் கண்டு 

கூர்மையான அம்புகளால் அவனைத் தாக்கினார், அவ் 

விருவர்களுடைய யுத்தம் வெகு பலம்பொருக் திய யானை 

யும். சங்கமும் போர்புரிக்ததுபோலக் கோரன்ிற்று, 

பின்பு இரிரரன் இராமர் நெற்றியில்' மூன்று கூர்மை 

யான அம்புகளை எய்தான். அசைக்கண்டு இராமர் வெகு- 
கோபம் அடைந்தபோதிலும் ௮தை வெளியில் காட்டிக் 

கொள்ளாமல் அவனைப் பார் தீது “ ஆச்சரியம்! ஆச்சரியம் ! 

வெகு பராக்கிரமசாலியாகவும் சூரனாகவுமிருக்கும் சாக்ஷ௪ 
னுடைய பலம் எவ்வளவு அகம் ! உன்னுடைய பாணங் 

கள் என் நெற்றியில் புஷ்பங்கள் பண்ணுங் காயச்கைப்
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பண்ணிவிட்டன ! கானிப்பொழுது என் வில்லிலிருந்து 

விடுக்கும் பாணங்களை நீ ஏற்றுக்கொள்”? என்று சொல்லி, 
சர்ப்பங்களுக் கொப்பான பதினான்கு பாணங்களை வெகு 

- கோபத்துடன் இரிஏரன் மார்பில் எய்தார், அன்றியும், 

கொஞ்சம் சாய்ந்த முனைகளுள்ள நான்கு பாணங்களை 

விடுத்துப், பராக்ரெொமசாலியாகிய இராகவர் அவ்வரக்க 

னுடைய சான்சு குதிரைகளையும் ழே விழச்செய்தார் ; 

எட்டுப் பாணங்களைச்செலு,ச்தி இரதத்தில் முற்புறத்தில் 
உட்கார்ந்திருந்த சாரதியை விழ்த்தினார் ; ஒரு பாணதசு 

தால் இசக.த்தின்மேல் கட்டியிருக்க கொடியைக் துண் 

டத்தார். பின்பு, உடைச்துபோன ரதக்கை விட்டிறங்கி ..: 

ஓடிவரும் இரிரரனுடைய மார்பில் அவர் அநேக பாணம்: 

களை எய்தார், அவைகளைச் சூக்கடிமுயாமல் அவன் 
மயக்கங்கொண்டான். அதன்பிறகு வெகுவேகமாகச் செல் 

அம் ஞான்று கூரீமையான் ஜும்புகளை, 
Baas or 5 5 8 . ன் 

வதை, ஸ்வரூபத்தை அறியக்கூடா் க இராகவர், 

வெகு கோபத்துடன் விடுத்து, அவ்வரக் 

கனுடைய மூன்று தலைகளையும் கொய்தெறிக்தார். அவ 

ம் இராமபாணங்களால் வெட்டுண்டு உயிரிழந்து ser 

தலைகள் முன்னேவிழக் சானும் இரத்தத்தைக் கக்கிக். 

்... கொண்டு பூமியில்விழுக்தகான். இன்னும் மிகுக்திருக்த 
கரனுடைய சைகியத்திலுள்ள அரக்கர்கள், புலியைக்கண்டு 

, பயந்தோடும் மான்கள்போல, போர்க்கள த்தில். நிற்காமல் 
ஓடினார்கள். அவ்வாறோடுஇன்றவர்களைக் கரன் வெகு கோ 

ப.கீதுடன் இருப்பி, சந்திரனை எதிர்த்து இராகு eQag 

போல, இராமரை எதிர்.தீதுப் போனான். 

18
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இருபத்தெட்டாஞ்சருக்கம். 

இராமர் காணுடைய சேரை அழித்து அவன் சார இயைக் கொன்றது. 

இரிரெனுடன் தாஷணனும் யூத்துத்தில் மாண்டகைக் 

கண்ட கரன் இராமருடைய பராக்ரமத்தைப் பார்த்துப் 

பயந்தான். மகாபலம்பொருக்திய கரன் யாரும் நெருங்க, 

முடியாத தனது பெரிய அரக்கர் படையும் திரிசர grap 

ணர்களும் இராமர் ஒருவரால் மாண்டதைக்கண்டு அன் 

பூற்று, ஈமு இந்திரனை எதிர்த்துச் சென் றதுபோல, இரா 

மரை எதிர்த்துச்சென்றான். கான் தனது பலமான வில்லை 

நாணேற்றி இரத்தத்தில் தோய்ந்து கோ 
கான் : ல் 3. ம. இ : 

பங்கொண்ட விஷசர்ப்பங்கள்போல் விளங் 
iy BS By 

கும் பாணங்களை இராமாமேல் விடுத் 

தான். அவன் தேரிலேறி, அடிக்கடி, நாணையிழுகத்துச் 

- தெறித்துக்கொண்டு, ஆயுதப் பயிற்சி மிகுதியின் செருக 

கால் ஆயுதங்களை வெளியில் காட்டிக்கொண்டு, போர்க் 

கள.த்தில் சுற்றிச் இரிக்சான்., அன்றியும், மகாரகனான 

கான் எண்டிசைகளையும் சனது பாணங்களால் ஜூடி 

ஞான், அதை இராமர் பார்.தஅ.ச்,கமது பாரவில்லைக் கையி 
லெடுத் த, மேகம் மழையைப் பொழிவதுபோல, தெருப் 

yu பொதி கக்குின்ற ச௫க்க முடியாக பாணங்களைப் 

பொழிந்து, ஆகாசக்தைக் கொஞ்சமேனும் இடைவெளி 

இல்லாமல் மறைத்துவிட்டார். இவ்விகமாக இசாமரும் 

கரனும் விடுச்௪ கூரிய பாணங்களால் ஆகாயம் முழுதும் 

எல்லாப். பக்கங்களிலும் ஞூடப்பட்டது, இருவரும் ஒருவ 

ரோ டொருவர் னெந்து யுத்தம் பண்ணும்பொழுது 

பாணங்களின் சமூகத் இல் மறைந்து சூரியன் . பிரகா௫க்க . 

வில்லை, ் 

கரன், கொஞ்சம் வளைக்த கூரிய மூனையுள்ள் 

நாளீகம், நாராசம் என்ற பாணங்களால், WEISER FOOSE 

தாற்றுக்கேர்லால் கூத்அவதுபோல, இராமரைச் தாக்கி
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“னான், அன்றியும் ௮வ்வரக்கன் கையில் வில்லுடன் இர.த.த் 
இல் உட்கார்ந்திருக்க, கையில் பாசச்தைப்பிடி தீதுவக்த 

யமன்போல், எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் தோன்றிற்று, 

தனது படை முழுவதையுங் கொன்ற இராமர் வெகு 

பராக்ரெமசாலி என்முலும், அவர் அப்பொழுது கொஞ் 

சம் களைத்திருந்கசாகக் ஈரன் எண்ணினான். இய்கம் 

போலச் செருக்கடைந்து நடக்க கரனை இராமர் பார்.2.அ: 

ஒரு சிங்கமானது அற்ப மிருகச்சை எவ்வா mer 

ணுமோ அவ்வாறு கருதினார். அவ்வண்ணம் நிற்கும் 

இராமரோடு, அங்துப்பூச்சி நெருப்பில் விமுவதுபோல, 

கரன் ,கனஅ சூரியனுச்கொப்பான பெரிய 
இராமருடைய 2 இயர் . Crepe ss Cea ain 5G gon அவனை வத்து ் சர்ட் 

பட்டது. கான். உடனே அவன் சனது கைவன்மை 

யைக் காட்டும் விசகமாக மகாதீதுமாவாகஇய 

இராமர் பிடித்திருந்த வில்லை அதில் பூட்டிய அம்பு 

டன் இரண்டாக வெட்டினான். மறுபடி அவன் இக் 

கொப்பான ஏழு பாணங்களை எடுத்து வெசூ கோபத்து 

டன் இராமருடைய மர்மஸ் தானங்களை கோக்க. விடுத 

தான். சூரியனுக்கொப்பான பிரகாசமுடைய இராம 

_ நடைய கவசம் அப்பாணங்களால் வெட்டுண்டு &ழேவிழுக் 

அது, அதன்மேல் கரன் ஆயிரம் பாணங்களை ஒப்பறற 
 பராக்கரமமுள்ள இராமர்மேல் விடுத்து அட்டகாசம் பண் 

ணினான். அப்பாணங்களால் தேகம் முழுதும் அடியுண்டு 

வெகு கோபங்கொண்டு போர்க்களத்தில் நின்ற இராமர் 

புகையற்ற ௮க்ினிபோல விளங்இனர். பிறகு, சதீதுருக் 

- களை அடக்கும் இராமர் தமது பகைவனாஇய கரனே உடனே 

முடித்துவிடக்கரு தி வெகு கம்பீரமாக ஒலிக்கும் மற்றொரு 
வில்லை எடுத்து நாணேற்நினார், ௮து விஷ்ணுவின் வில்; ' 

அகஸ் தியரால் இராமருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. புகழ் 

- பெற்ற அந்த வில்லை இராமர் கையிலெடுத்துக்கொண்டு 

கரனை எதிர்த்தார். கொஞ்சம் வளைக்க முனைகளும்



100 ஆரணியகாண்டம்;. 
  

பொன் இறகுகளுமுள்ள பாணங்களை இராமர் வெகு 

கோபத்துடன் விடுத்துக் கசரனுடைய கொடியைப் போர்க் 

களத்தில் அறுத்துக் தள்ளினார். ௮௫௪ அழகான தங்கக் 

கொடி வெட்டுண்டு கழே விழுக்தத தேவர்களுடைய உத் 

கரவின்படி. சூரியன் பூமியில் விழுக் ததுபோன் நிரு£்,க௮.. 

போரின் துண்மையையறிக்ககரன் அதைக்கண்டு கோபம் 

கொண்டு, மதயானையைக் காற்றுக்கோலால் குதீதுவது 

போல, இராமர் மார்பில் சான்குபாணங்களை அழு த்.தினான். 

கரன் வில்லிலிருக்து விடுக்கப்பட்ட பாணங்கள் தைத் 

அச் தேகமெங்கும் இரத்தமோட. நின்ற இராமர் பெருங் 

கோபங்கொண்டார், உடனே வில்விச்தையில் முதல் 

வரான இராமர் தமது பாரவில்லைக் கையிலேக் தி.காணெ 

றிந்து இலக்காக ஆறுபாணங்களை எய்தார். அவைகளில் 

ஓன்று கரன் தலையிலும், இசண்டு அவன் கைகளிலும், 

மற்றைய அர்த்ச சந்திரன்போன்ற மூன்று பாணங்கள் 

HUT DTI GYD OF STOO, பிறசூம் ௮தஇக பராக்கிரம 

முள்ள இராமர் பெருங்கேர்பங்கொண்டு கரன்மேல் சூரிய 

னுக்கொப்பான பதின்ஞூன்றுபாணங்களை விடுத்து, ஒன்" 

ரூல் அவனஅ இரகத்தின் நுகத்தடி 
யையும், கான்கு பாணங்களால் கான்கு | 

குதிரைகளையும், ஆறாவது பாணக்தால் 

சா. தியின் தலையையும், மூன்று பாணங்களால் இரத் 

வான் 
கோரழிமர் 5௮. 

இன் பாரையும், இரண்டு பாணங்களால் அச்சையும், வச்ச 

சாயு.சச்சுக்கொப்பான பன்னிரண்டாவது பாணத்தால் 

- அவனுடைய வில்லையும் வெட்டி, பதின் மூன்றும் பாண்தி 

கால் அவன் உடலையும் விளையாட்டாகச் தளைத்தார். அப் 

பொழுது கரன் வில்முதிக்து, இர தமழிக்து, குதிரைகளும் 

சாரதியும் மாண்டு, கையில் கையை ஏடு கீதுக்கொண்டு 

. தரையில் குதித்தான். ் 

மகார, தராகய இராமர் இவ்வாறு: செய்த ஆச்சரிய 

மான காரியதீதைக் சேவர்களும் மகரிஷிகளும் கண்டு
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களித்துக் கைகூப்பிதி தங்கள் தங்கள். விமானங்களிலிருச் 

கபடியே அவரைச் துஇச்தார்கள், 

முகக் 

  

இருபத்தொன்பதாஞ்சருக்கம், 

இசாமர் கரனுடைய பாவங்களைக்கூறி ௮வன் சதையைக் அண்டித்தது. 

  

இரதமற்றுக் கசாபாணியாகள் தம்முன்வக்து நின்ற: 

கரனைப்பார் சது ௮இக தேஜசடன் விளங்கும் , இராமர் 

வெகு மிருதுவாக அவன் கொடிய செயல்களையெடுத்துக் 

காட்டினார்;-... இரதஜைதுரக பகா இகள் நிரம்பிய பெருஞ் 

சேனையின் உதவியால், நீ உலக்திலுள்ளார் யாவரும் 

அருவருக்க,ச்சக்க கொடிய செயலைச் செய் 

அவந்தாய், . ஒருவன் இம்ஞமூவுலகங்களுக் 

கும் ஈசனாக இருப்பினும், கொடியவ 

ஞகவும் பாவமான காரியங்களைச் செய்கிறவனாகவும் இருக். 

இராமர் காளை 

இகழல், 

தால் அவன் க்ஷூமமாக ,வாழமாட்டான். DOVES GIB 

கொவ்வாக கொடிய. செயல்கள் செய்யும் பாவியை, 

கொடிய பர்ம்பை வதைப்பதுபோல், எல்லாரும் வதைப் 

பார்கள். ' எவனொருவன் உலோபத்் தன்மையால் பாபன் 

களைப் பண்ணிக்கொண்டு அதிக இலாபத்தின் இச்சை 

யால் தான் செய்வது பாபமென்றறியாமல் இருகஇறானோ 

அவன் ஓஐஸ்வரியச்திலிருக்து விலக்கப்பட்டவனாய், ஆலங் 

கட்டியைப் புசித்து அறணை .மாண்டுவிடுவது பேர்ல, 

"சக்ரம் மாள்வான், தருமத்தை கடத்திக்கொண்டு தண் 
டகாரணிய,த்தில் வடத்துவரும் சபகெளைக் கொன்ற. 
னால் உனக்கு என்ன இலாபம்? உலகத்தார் வெறுக்கும் 

கொடிய செய்கைகளைச் செய்யும். பாவிகள் ஒருபொழுதும் 

க்ஷூமமாக இருக்கமாட்டார்கள்; வேரற்ற விருக்ஷம்போல் 

அழிக்துவிவொர்கள், விருகூஷங்கள் பருவத்தில் புஷ்பிப் 

ப பதுபோல, பாவ.த்கொழிலைச்செய்பவன் ஓவ்வொருவனும்
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அதிகொழிலின் பலனைக் சக்ககேரச்தில் தப்பாமல் அடை 

வான். விஷஒங்கலக்க அன்ன ச்தைப் YASS Ger Lov oor 

உடனே காண்பதுபோல, மனிதரும் சங்கஞுடைய செய 

லின் பயனை உடனே காண்பார்கள், உலகத்துக்குச் இமை 

யைச் செய்யும் கொடிய பாவிகளுடைய பிராணனை வாங்க 

*அரசனால் சான் கட்டளை யிடப்பட்டிருக்றேன். இப் 

பொழுது என்னால் விடுக்கப்படும் தங்கமிழைக்கப்பட்ட 

பாணங்கள் உனது உடலை ஊடுருவி, பாம்புகள் புற்றில் 

அழைவதுபோல, பூமியைப் போழ்க்து புக்கொளிக்கும், 

தண்டகாரணியத்தில் நீ புத்த ரிஷிகள் போயிருக்கு . 

மிடத்திற்கு, யுக்சதீதில் கொல்லப்பட்டு. நீயும் நினது 

சேனையுடன் போகலாம், முன்னசே உன்னால். கொல்லப் 

பட்ட ரிஷிகள் இன்று விமானங்களிலிருக்துகொண்டு நீ 

எனது பாணங்களால் அடிபட்டு .மாண்டு நரகத்தில் 

விழ்வதைப் பார்க்கப்போலருர்கள், உனது இஷ்டப்பிர 

். காரம் நீ பொருதுபார், இழிகுலககோனே, உன்னால் 

கூடுமானதையெல்லாம் நீ செய், இன்று உனது தலை 

யை, பனங்காயை அறுத்துச் கள்ளுவதுபோல, அறுக 

IS கள்ளன்,” இவ்வாறு இராமர் சொன்ன 

, சொற்களைக் கேட்டுக் கோபமடைந்து கண்கள் இவக்து 

கோபத்தால் ஒன்றுக்தெரியா கவனாஇக் கரன் சொல்லலுற் 

முன்:--- * தசரத பு.தீதிரா, போரில் ஆற்றலில்லாக அரக் 

கர்களைக்கொன்றுவிட்டு, ஏன் விணாக உன்னைப் புகழ்ந்து 

கொள்ளூஇ௫ய்? பலமும் பராக்கிரமமும் 
கரண் 

sign hea உள்ள சூரர்கள் ஊக்கமிகு தயால் செருக 

கடைந்து ஒருபொழுதும் தங்களைச் தாங் 

களே புகழ்ச்துகொள்ள மாட்டார்கள், நல்லுள்ளமில்லா ௪ 

அற்பமான ௯ இிரியர்கள் சான் தங்களைச் காங்களே, நீ 

உன்னைப் புகழ்க்துகொள்ளுவதுபோல், புகழ்ச் தகொள்ளு 
வார்கள். போர்க்களத்தில் எக் தவீரன் sor qn goes OS 
  

* க௪ர.ர் அல்லது பரதர்,
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MS கூறுவான்? மாண்டுபோகும் காலம் நெருங்கியபோது 
எவன் தன்னைப்பற்றிப் புகம்பாவொன் ?: தருப்பைப்புல் 
EGO காய்ச்சப்பட்ட அங்கறிறமான பித்தளை கறுப்பது 

.. போல் உன்அு தற்புகழ்ச்யொல் நீ உனது அற்பச்சன த் 
சை வெளியாகஇவிட்டரய், இவ்விடத்தில் ரான் கதை 
யைப் பிடி,ச்.அக்கொண்டு, அசைக்கக்கூடாத பெரும்பரு 
வசம் காதுராகத்தால் விளச்கருற்_று நிற்பதுபோல், நித் 
பது உன்து கண்ணிற்குப். புலப்படவில்லை. நான் கையில் 
கதையைப் பிடித்துக்கொண்டு உனது பிராணனை மட்டு 
மன்று, இம்ஞூவுலகச் இலும் உள்ளாருடைய பிராணன் 
களையும், கையில் பாசம் பிடிச்ச பமன்போல், சனியே 
வாங்கிவிடவல்லேன். நான் உனக்குச் சொல்லவேண்டிய 
சங்கஇகன் நிரம்ப இருக்கின்றன. அவ்ற்றைச்சொல்ல இப் 
பொழுது எனக்குச் சாவகாசமில்லை, சூரியன் ௮ஸ். சமண் ' 
மாகுங்காலம் கெருங்குகறெ து, அகன் பிறகு யுத்தத்துக்கு 
இடையூறுவச்துவிடும், நீ பதினாலாயிரம் சாக்ஷசரைக் 
கொன்ற தனால் அவர்கள் பக்அுக்கள் விடும் அக்கக்கண்ணீ 
சை இன்று நான் உன்னை வதைக்துச் BOL F IDA 
வேன். ”” இவ்வண்ணஞ் சொல்லிக் கரன் வெருகோபதீ 
துடன் அழகான கேயூரமணிக்ச சன்து கைகளரல் 

- எரிகின்ற இடிபோன்த கதையை ச்தூகஇ 
2. லு இராமர்மேல் எறிந்தான், . அவ்வாறு கர: 

உ, னுடைய கையிலிருக்கு விடப்பட்ட சதை 
. அகாசதஇல்ஜ்வலி கீதுக்கொண்டு, அகேகவிருக்ஷங்களையும் 
பு.தர்களையும் நீரூக்கக்கொண்டு, இராமரைக் இட்டிற்று, 
YAMA SOEs SOW CEB BoA ure விளங்கக் கா் 
லனுடைய பாசச்துக்கொப்பாக வர்துகொண்டிருக்ச கதை 
யை இராமர் மது பாணங்களால் ஆகாய திலேயே ges 
ளாக்கிமாற்கினார், அப்போது அது, மக்திரத் இனால் விழுச் 
கப்பட்ட சர்ப்பம்போல, உடைந்து ஒமியில்விமுதி ca    

ROR RE
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கரன்ன தை. 

  

இராமர் அக்கதையைப் பாணங்களால் துண்டித்து, 

தாம் எப்பொழுதும் தருமத்தில் வாஞ்சை 

யுள்ளவராகையால் கொஞ்சம் புன்னகை 

யுடன் கரனைப்பார்.த்துக் கோபமாகக் கூறி 
இராமர் 

கரனை இகழல், 

ஞர்:--“ ராக்ஷ்சப்பதரே, 8 உன்னு பலம் முழுமையையும் 

காண்பித்தது இதுதான் 1! என்கையால் சக்இயற்று, என் 

வீணாகக் Gud Bap ? உனது கதை என் பாணங்களால் 

பினக்கப்பட்டு அதோ பூமியில் விழுந்திருக்க. ! வீண்பெ 

ருமை பாராட்டிககொண்ட உனது செருக்குக்குக் கர் ரண 

மாகவிருக்த கதையின்கதி இப்படியாக முடிந்தது ! மாண் 

டுவிட்ட அரக்கர் பந்துக்கள் துக்கக்கண்ணீரைச் துடைப்ப 

தாக நீ சொன்ன சொல்லும் பொய்யாக முடிக்த௮,. நீசனாக 

"வும், கொடிய செய்கையுள்ளவனாகவும், பொய்மையே 
பொ 

(Hb Muse Boj இருக்கும் உனது உயிரை, கருடன் அமிர் 

இ.த்கைக் கவர்ந்சதுபோல, கான் கவர்க்துவிடுகிறேன். 

இன்று உனது கழுத்து எனது பர்ணங்களால்-அுக்கப்பட் 

டுக் ழேவிழ, உனது உடலிலிருந்து சொப்புளித்துப் 

பெருகும் இரத்தத்தை இப்பூமி குடிக்கட்டும். _ இன்று 

உனது தேகம் புழுதியாடி, கைகளும் வெட்டுண்டு, இஷ்ட 

மில்லாத . பெண்போல நீ பூமியைத் தழுவிக்கொண்டு 

தூங்கலாம். நீ அவவாறு கண்விழியாச். தூக்கம் தூங் 

இவிட்டபின்பு, இ.த்தண்டகாரணியம் ஒதுக்டெச் கேடி. 

வருபவர்களுக்கு உறைவிடமாய் இருக்கும். எனது பா 

ணங்களால் ஜனஸ்தானத்தில் இருக்கும் ' LT apr OT 

எல்லாரும் தொலைந்தபிறகு இவ்விடத்தில் ரிஷிகள் பய் 

மின்றிச் சஞ்சரிப்பார்கள். மற்றவர்களுக்குப் பயத்தை
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க்கள் காசமடைந்த காஜ. 

னு, கண்ணுங் கண்ணீருமாக 

ட விவோர்கள். உங்கள் குலத் 

5m உங்களுடைய மனைவியர்கள், 

தீகன்மையது என்பதை அறி 

கனு, தங் ட or முழுவதும் இமக்துவிவொர்கள். 

கொடியவனே, வ் னே, பிராமணகண்டகனே, உன்கீ 

காகவல்லவா இனக்கதோறும் முநிவர்கள் ஈகடுங்கி ஊக்க 

மிழந்து கெகொளாக அவிசை gus sae தக்கிசெய்கிறுர் 

ட்கள்??? 

| இவ்விகமாகப் போர்ச்களன் தீஇல் "இராமர், கோபதி 

தால் சொன்ன சொல்லைக் கேட்டுக் கரன் கடுகடு த்துச்சொ 

ல்லலுற்றான் :--* நீ வெகு செருக்கடைந் இருக்கிருய் ; பய 

மென்பது உன்னைப்பற்றி யிருக்கவும் பயமற்றுப் பேசு 
ரூப், மரணம் கிட்டிவிட்டபடியால் இன்னது சொல்லலாம் ' 
இன்னது சொல்லக்கூடாசென்பதைக்கூடநி அறியவில்லை. 

அதுவும் நியாயந்சான் ;. ஏனெனில், காலபாசத்தால் கட் 
டப்பட்டவர்கள் புலன்களை இமக்்த விடுெபடியால் செய் 

. Us SERS QA Oru F SET SS இகதுஎன்று பகு ச.கிய 

மாட்டார்கள்.” இராமரைப்பார் தீது இவ்வாறு சொல்லிக் 

கொண்டே புருவங்களை நெரித்துச் சற்திலும் கரன் பார்ச் 
ப். பக்கத்தில் ஆச்சாமரமொன்று நிற்பதைல் கண்: 

டான். போர்க்களத்தில் ஆய க.தீஇற்காகச் சற்றிப்பார்ப் 
பவன் கீழு கட்டைக் ஈடி.கீதுக்கொண்டு அசைப்பிடுங்கக் 

கைகளால் உயரத்தூக்கி வெகு பலமாக ஒரு கூச்சல் 
போட்டு. “நீ இ௫்துடன் மாண்டாய்”” . என்று சொல்லி 

இசாமர்மேல் வீசியெறிக்தான். வெகு பராக் ரமம்பொருக் 

இய இராமர் அவ்வாறு தம்மை கோக்கவரும் அ௮ம்மரத் 

OFS தமது பாணங்களால் அண்டித்து இனிச் கேரம் 

ட போரில் கரனைக் கொன்றுவிட வேண்டுமென்று கோபன் 
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கொண்டார், அந்தக் கோ 

அதுக் கண்கள்வெக்து ஆ 

ae தினர். ரண 

கோக்க வேகமாக ஓடிவந்தான். os ED மூழுமையுக் இவ் 

வாறு இரத்தம்வழியச் உம்மை கோக ஓடி வரும் கரனைக் 

கண்டு ஆயுதபாணியாகய இராமர் திடீரென்று இரண்டடி. 

பின்வாங்னனார். பிறகு கரனை வகைசெய்வகுற்காக, அகட 

னிக்கொப்பாய், மற்றொரு பிரமதண்டம்போல விளங்கும் 

பாணமொரன்றைக் கையிலெடுத்தார். அது பு. கீதிமானாயெ 

தேவேந்இரனால் கொடுக்கப்பட்ட பாணம், அப்பாணம் 

இராமருடைய வில்லிலிருகது விடுக்கப் 

பட்டு, இடிபோல முழங்கிக்கொண்டு, கரன் 

வைத், 

். கரன்மார்பில் பாய்க்கு, கரன், திரு 

வெண்காட்டில் ருச்திரனால் கஹிக்கப்பட்டு அந்தகர் 

கரன் மாய்க்கதுபோல, இராமருடைய சராககினியால் 

அஹிக்கப்பட்டுப் பூமியில் விழுக்கான். வச்ரொயுதக்.தால் 

விருத்திராகரன் மாண்டதுபோலவும், நுரையால் கழு 

மாண்டதுபோலவும், இடியால் வலாசுரன்மாண்டது போ 

லவும், கரன் இராமபாண த்தால் மாண்டுவிழுக்கான். 

பிறகு ராஜரிஷிகளும் மற்ற நிஷிகளும் சேர்க்து இரா 

மரைக்கண்டு களித்து * இதன்பொருட்டே .பாகசாசன 

னாய மகேந்திரன் சசபங்கருடைய புண்ணிய QAI SE 

துக்கு வந்தனன். கொடியசெயல்புரியும் 
ரிஷிகள் எணிப்படைட்தின், இவ்விராகஷசர்கவை வழைக்கும் பொருட் 

டே மகறிஷிகளும் தங்களை ௮னேக : உபா 

__யங்களால் இக்காட்டுக்குக் கொண்வெந்தார்கள். காங்கள் 
உத்தேடச்தகாரியம் முடிந்துவிட்டது, மகரிஷிகள் இனிப்



    &A, eles சந்தோஷ 

பாழிந்தார்கள். “ஓன்ற 
     

  

சேவர்கள் 

வதைகத்தார், ஆகா | 

பகம் என்ன சாமர்து; 

த்தம் 

அச்சமயத்தில் வீரராகிய லக்ஷ்மணர் . சதையுடன். 

மலைக் குகையைவிட்டு வந்துசந்தகோஷூமாக ஆச்ம ச்துள் 

புகுந்தார். வெற்றிபெற்ற. இராமரும், மகரிஷிகள் ஆரா 

இக்க, லக்ஷ்மணர் பூஜிக்க, ஆச்ரெமம்சேர்ந்கார், ௪த்துருக் 

களைக் கொன்னு, பெரிய நிஷிகளுக்கெல் 
& ் . ம 5 
தை லாம் சுக) உண்டுபண்ணின தனது 

களிப்படைர் 5௮ ர 

கணவரான இராமரைச் சீகைகண்டு களி 

கூர்ந்து ஆகக்த.த்தால் கழுவினாள். சாகஷசக்கூட்டங்கள் 

மாண்டதையும் இராமர் காயமின்றி இருந்ததையும் சீதை 

பார்த்துச் சச்கோஷமடைந்து ஆனக்தக்கடலில் மூழ்ட 

னாள். பிறகு சக்கோஷமடைந்த மகரிஷிகளால் பூஜிக்கப் 

பட்ட. பகைவரேறாஇய கனதுகணவனை ஜானூ மறுபடி. 

யும் சழுவிகி களிச்சமுகச்கோடு பேருவகையுற்றாள்.



அரக்கர்கள் எல்லாரும் வதைக் 

பாரில் மாண்டான். நான்மாகி 

  

yeti Gate Bettinger பார்கீது எனது 

ஆயுண் முடிந்னு என்னு அழகான ஜனஸ் 
அனஸ் சான கீ ; : ம ் : 
அறிக்கலள்மாள். தானத்தை அழித் தவன்யாவன்? இப்பொ 

, என்று முது இவ்வுலகத்தில் ஒருநாளும் வாமமுடி. 
இராவணன் 5 = ட் ் 
விரவிய, யாக வழியைக் தேடிக்கொண்டவன யா 

வன்? எனக்குக் கெடுதல் செய்தபின்பு 

அவன்  இக்இரனாக இருப்பினும், அல்லது குபோன், 

யமன், விண்ண இவர்களில். ஒருவனாக இருப்பினும் ஒரு 

பொழுதும் சுகமென்பதை அடையான். நான் காலனுக் 

ஞும் காலன் ; நெருப்பையும் கொளுத்துவேன் ; சாவுக்கும் 

சாவுவரச் செய்வேன், கோபம் கொண்டால் கான் சூரியனை 

யும் நெருப்பையுங்கூட ஏரித்துவியவேன். எனன பலத்தால் 

காற்றின் வேகக்கைக்கூட கான் தடுக்கமாட்டுவேன் £** 

என்று சொன்னான். அகம்பனன் பயத்தால் நடுங்கிக் கை. 

கூப்பித் சனக்கு அபயம் கொடுக்கவேண்டுமென்று சக் 
Peder வேண்டிக்கொண்டான், ராகசோ ச்தமனான 

இசாவண்ணனும் அவனுக்கு அபயம்கொடுக்தான், பிறகு,” 

அகம்பனன் கொஞ்சம் ce LE தரேஷ்டமான
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அங்கமுள்ளவனும், யெளவனமுள்ளவனும், கிஷபகத்தின் 

பிடர்போன்ற பிடரை உடையவனும், உருண்டு நீண்டு 

அழகாயுள்ள கரங்களை உடையவனும், நிகரற்ற பலபராக 

இரம முடையவனும், விரனும்,£ர் கீதியுள்ள்வனும், ரீமா 

னும், சசரகமன்னவனுடைய. .கூமாரனுமான இராமனெ 

ன்பவன் ஒருவனிருக்கிறான். அவன் பெரும்புகழ் படைதி 

தவன்; பலவிகமான சம்பச்கடைக்கவன், அவன் கான் 

Bor oy Slax GOS ச்சம்பவ்க்ணினள்ன் கரவேபுக் தாவு 

     

  

ணனையும் வதைச் தவன் ”” எனக் 

கூறியமொழியை ராக்ஷசவேத்சக் 

ஆதிசேடன்போலப் பட ரும் 

என்ன a என்றுவினவ, மன்னன் “கெட்டு அம்மகா தீது 

_% மாவின் பலதீதையும் பராககரமத்தையும் 
அகம்பனன் 
இராமருடைய வ்ருணிக்கச்தொடங்கஇனுன் : இராமன் 

வலிமையைக் வெகுபராக்கிரமம் உள்ளவன் ; 5 oor 
கூறல், 

ளர்க்செல்லாம் மேலானவன் 3; இவ்யமான 

அஸ்.திரங்களின் பயிற்சி கன்றாக உடைமையால் YSSS 

இல் இந்திரனுக்சொப்பானவன், அவனுக்குச் சரியான 

பலமுள்ள அவன் தம்பி லக்ஷ்மணன் வெர்தகண்களு 

- டையவன் ; பேரிபோல ஒலிக்கும் ௪குகமுன்ளவன் ; சக்தி 

ரன்போன்ற முகமுடை யவன், அவர்களுடைய சேர்க்கை 

காற்றுடன் நெருப்புச் சேர்ந்ததுபோலிருக்கறது. வெகு 

- பாக்கயம்பெற்று விளங்கும் அரசர்களுள் உக்தமனான 

.. இராமனாலேசான் ஜனஸ்கானம் . அழிக்கப்பட்டது... 

-மகாச்துமாச்களான தெவர்கள் Ror UST or SHS usr 

வில்லை, இவ்விஷயத்தில். உனக்குச் சந்தேகம் வேண் 

டாம். இராமன் விடுக்கும் சங்கப்பூண்கட்டி.ய சரங்கள் எல் 
லாம், ஐந்துகலை காகங்கள்போல், அரக்கர்கள் உயிரைக் 

.  கூடிச்துவிகென்றன., பயந்து ஓடும் அரக்கர்கள் காம்போ
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குமிடங்களிலெல்லாம் இராமனைக் காணுகிறூர்கள், ஓஒ பாப 

Bs, இவ்விகமாகக்தான் இராமன் ஜனஸ் கான ச்சை 

அழிதக்கான்.”” இவ்வாறு அகம்பனன்சொன்னசொல்லை 

இராவணன்கேட்டு “இதோ நான் இராமல-ஷ்்மணர்களைக் . 

கொல்லஜனஸ் கானம் செல்லுகிறேன்”? என்றான், அதைக் 

கேட்ட அகம்பனன் சொல்லலுற்றான் :--4*அ7௪, இராம 

னுடைய பலத்தையும் பராககரமக்தையும்பற்றி நான் 

- உண்மையாய்ச் eres’ Gaon, வெரு புகழ்பெற்ற 

bore ajtn  இருகல்ளையும் வத ல வா 

  

ins Hexen இவ்வுலகம் ஒருகால் முழுகவிட்டால் 

அதையும் தூக் கிலைகிறு த்துவான்; சமுத்திரத்தின் கரை 

யைப். பிளந்துவிட்டுப் பூமிமுழுவதையும் வெள்ளத்தில் 

அமிழச்செய்வான்; சமூதச்இரச்தின் வேகத்தையும் வாயு 

வின் வேகத்தையும் சனதுபாணங்களால் அடக்குவான். 

அப்பெரும் புகழ்பெற்றவன் தன் பராக்ரெமத்தால் இவ் 

வுலகங்களை எல்லாம் அழித்து மறுபடியும் உண்டாக்க 

வல்லவன், ஓ தசகூரீவ, இராமனை நீயாவது, அல்லது 

அரக்கர்கணமாவது . ஜெயிப்பது, சுவர்க்கலோகம் பாபித 

ஞூக்குக ஒட்டா சவாறுபோல், சிறிதும் கூட்டான, எல்லாக் 

தேவர்களும் அசுரர்களும் ஓன்றுகூடினும் இ.ராமனைக 

் கொல்லமுடியாதென்பது என் எண்ணம், ஆனால், ௮வ 

னை க்கொல்ல உபாயமொன்றுண்டு , அசை ster Gere 

அகறேன், சற்றுககவனமாகக் கேள், சை என்ற மெல் 

வியலாள் அவனுடைய மனைவி. அவள் இவ்வுலக சீ திலே 

உத்தமமான பெண், அவள் கல்ல யெள 

அகம்பனன் வுனபருவமுள்ளவன். அவள வயவங் பகன். வணபருவமுள்ளவன். அவளது அவயவல் 
வர்ணித்தல், கள் ஒவ்வொன்றும் சரியாக அமைக்கப் 

பட்டுள்ளன, பெண்களுக்குள் ஓரிரத்தி
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னம்போலுமவள் மணிகளிழைக்கப்பட்ட ஆபரணங்கள் 

பூண்டு . விளங்குகிறாள், தேவப்பெண், கந்தர்வப்பெண், 

அப்சரஸ்பெண், அ௮சகரப்பெண் ஒருவரும் அவளுக்குச் சமா 

னம் இல்லை, பின்னர் மானிடப்பெண் எப்படி. அவளுக 

கொப்பாவாள்? ஆகையால், நீ எப்படியாவது முயன்று 

இராமனைவஞ்சத்து அவனுக்குக்தெரியாமல் அவன் மனை 

,வியைக்காட்டிலிருக்து தாக்கிக்கொண்டுபோய்விடவேண் 

(டும், அவளிடம் அவனுக்குக் காகல் கரையில்லையா கலால் 

அவள் போனபின்பு அவன் சன்னுயிரை விட்டுவிடு 

வான்.:' இவ்வண்ணம் அகம்பனன் சொன்ன சொல் 

. அரக்கர் மன்னவனாகிய இராவணன் மனச்இத்கு ஓத்திருக் 

் தது, அவன் சிறிதுகேரம் இந்தித்து அகம்பனனைகோகஇ 

அம்; நீசொன்னது கன்முகவிருக்கிறது, கர்ன் எனது சார 

இயுடன் புறப்பட்டுக் காலையில் கனிமையாய் இராமனிருக்கு 

மிடம் போடறேன். இவ்வழகிய மாககருக்குச் சதையைக் 

கொண்வெக்துவிடழேன் ?? என்று சொன்னான். ௮.சன் 
[ன் இசாவணன் சூரியனுக் கொப்பான கோவேறுகமு 

தைகள் பூட்டிய இரத த்தின்மேல் ஏறி எண்டிசைகளை 

யும் பிரகாடிக்கச் செய்துகொண்டு புறப்பட்டான். ஆகா௪ 

மாரர்கீகமாகப் போகும் அரக்கர் மன்னவன் தேர், மேகச்இ 
டனிடையே ஊர்தரும் சந்தி ரன்போல, விளங்கிற்று. இரா 

வணன் நெடுக்தூரம் போய்ச் தாடகை 
இராவணன் _யின் குமாரனாகிய மாரீசன் வ9த்துக்கொ 

மாரீ௪னிடம் ம் 5 ம் : ட் 
கென்று ண்டிருக்க LFATO SOS DOC SUT. . 

மாரீசன் கன்னை நகாடிவக்௪ மன்னவனுகல் 

கூச் திவ்வியமான உணவுகளையும் பானங்களையும் கொடுத்து 

உபசாரம்பண்ணினான்; அன் தியும், மாரீசன் சகானாகவே 

அர்க்கியம், ஆசனம் முதலியவைகளால் இராவணனை உப 

சாரம் பண்ணி அவனைப்பார்த்து பொருள் பொதிந்த . 
சொற்களால் *6 ஐ ராஜா, ரரக்ஷ்சேந்திரா, நின் குடிகளுக்கு 

“ஒருவிகசமான குறைவும் இல்லையே? உன்னைப்பார்ச்
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தால் சக்தே௫ுக்க வேண்டியதாக விருக்றெ௫. சனியே இவ் 

வனவு வேகமாக நீ இவ்விடம் வந்த காரணமென்ன? ” 

என்று: கேட்டான். மாரீசனிவ்வண்ணம் . கேட்க, வெகு 

பராக்ரெமமுள்ள இராவணன் “ow, வெகு புகழ் 

- பெற்ற இராமன் ஜனஸ், கானத்தில் இருக்த காவலர்களை 

எல்லாம் கொன்றுவிட்டான். அழித்தற்கரிய Boor ov 

eros lb முழுவதும் யுக்தத்தில் அழிக்துவிட்டது, கான் 

இப்பொழுது இராமன் வனைவில்யத் கவர்ந்துகொண்டு 

வரப்போடறேன். அதற்கு நீ சகாயம் பண்ணவேண்டும்” 

என்னு கூறினான். ட. 

ராக்சேந்திரன் சொன்னசொல்லை மாரீசன் கேட்டு 

அவனைப்பார்த்து “மிச்தூன்போல எந்தச் சத்துரு சதை 

யைப்பற்றி நினக்குச் சொன்னான்? ஓ ராக்ஷச௫ங்கமே, 

நீ க்டமமாக இருப்பதைச் சகிக்காச அஷ்டன் யா 

வன்? “சதையைக் தூக்கிவந்து விடு £ ஏன்று நின்னிட 

் சொன்னவன் எவன்? அவன். யார்சொல், அரக்கர் ange 

னுடைய கெர.த்ைச்தைக்கக்கரு தனவன் எவன்? இரத் 

கொழிற்கு நின்னை எஏவினவன் நின்க்குச் FB BHC OE 

யன்றி வேறல்லன், அகுற்குச் சந்தேகமி 

மாரிசன்: ல்லை, அவன் நின்னைக்கொண்டு பாம்பின் 
ge 1 & ae ie 5 . be, es 

கணவனிடம் வாயிலிருக்கும் விஷப்பல்லைப்பிடுங்க எண் - 

ண ஹுூறுள். iit இந்தக் கட. வழியில் . 

தடுத்தல், செலுத்த நினை தீதவன் எவன் ? சுகமாகத் 

தூங்௫ச்கொண்டி ருக்கும் நின் தலையில் அடி: 

தீ. தவன் யாவன்? இராவணேசுவரா, இராகவனை ஓரு மச 

யானையென்னு கருது; அவனுக்குக் குடிப்பிறப்பே LES 

- கை; பராக்இரமமே மதம்; நீண்டபாகுகளே சொம்புகள், 

அவனைப்: போரில் கண்ணெடுச்துப் பார்க்கவும் நீ தக்வை 

னல்லன்? அவன் வாசனையைக் தரரகின்று மோந்துபார்,2. 

்.. தவிட்டு நீ ஓடிவிடவேண்டும். ௮வன் போரில் இங்கமா 

Been, அவனுக்குச் தைரியமே வால்; பளபளப்பான |
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க,த்திகளே பற்கள்; பாணங்களே அங்கம்; ' ரரஷஷ்சர்கள் 
என்ற மான்களை எப்பொழுதும் கொல்லுவது செயல், 
தூங்கிக்கொண்கி ருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஏிங்கதிதை எழுப் 

புவது சரி அன்று, விற்களாகய முதலைகளையும், பாண் . 

களைவிடும் கைவேகமாயய பெருஞ்சேற்றையும், பாரணங்க 
ள்ர்கிய அலைகளையும், போர் பொருதலாலெ பிரவாககைக 

யும் உடைய வெகுபயங்கரமான இராமனென்னும் சமுத்இி 

தீதில், ராகஷசேந்திரா, நி விழுக்துவிடாதே, இலங்கை 

நாயக, கோபங்கொள்ளத்க; அரக்கரேறே,. செளக்கியமாக 

வர் சவழியே இரும்பி இலங்கைக்குச் செல், & நின் மணை 

விமார்களோடு எப்போதும் இன்புற்று வாழ்க்திரு. இரா... 
மன் சன்மனைவியோடு வனத்தில் வ௫க்கட்டும்'” என்றான். 

மாரீசன் இவ்வாறு சொல்ல, SESS) Perso இதன்ல்க ் 

் இச்மைஷ்ன். 

  

முப்பத்திரண்டாஞ்சருக்கம்.. 
சூர்ப்பணகை இலங்கைசென்று தனக்கு 

நேரிட்ட அவமான சையும் அரக்கர்களுகீறாவம் ச Bis Son BU WD 

இராவணனிடம் சொல்லிப் புலம்பல், 

இசாமர் ஓருவரே கொடிய செயல்கள் 'செய்துவக்கு . 
பதினாலாயிரம் அரக்கர்களையும், இரிசரனுடன் தூஷண 
னையும், கரனையும். வதைதசசைக் கண்ட சூர்ப்பணகை ... 
மேகம்போலக் BI FAS BT or, இராமர். செய்த செயற்கரிய 

காரிய திசை அவள் கண்டு நடுநடுங்க, இசாவனன் MTR 

செய்யும் இலங்கையை கோக ஓடினாள். :.. : 
இராவணன் 
அரடருக்கை, அவ்விடத்தில்: ஹண்ட் விமானத்தில், தே. 

வர்கள்: மச் தியில், இக்திரன் வீற்றிருப்பது 
பேர்ல, மந்திரிமார்கள் சூழ மிக்க பொலிவோடு இசா 
வணன் விற்.றிருக்கக் கண்டாள்," சூரியன் போல ஓவிரும் - 

தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட உயர்க்க ஆசன மொன்கறில், 

் ் ் 15
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கங்கவேதிகையின் மத்இயில் கொழுந்து விட்டெரியும் ' 

ஹோமத்ப்போல, தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், பூதங் 

கள், மகாத்துமாக்களாயெ இருஷிகள் .மு.கலியவர்க 

ளால் ஜெயிக்க முடியாதவனும், வாயைப் பிளந்து 

கொண்டு "உட்கார்ந்தருக்கும் யமன் போலப் பயங் 

கரமானவனும், கேவர்களுடனும் அசுரர்களுடனும் 

போர்புரிக்க காலத்தில். வஜ்ஜிராயுகதக்் தாலும் இடியா 

லும் உண்டான தழும்புகளையும், ஐராவதச் தின்கொம்பு 

Sor GS Su அகழும்புகளையும் மார்பில் உடையவனும், இரு 

பது தோளும், ஒருபது முகமும், அழகான ஆடைகளும், 

விசாலமான மார்புமுள்ளவனும், எல்லா மாரஜலக்ஷணங் 

களும் அமைந் தவனும், வைடூரியமணியின் நிறமுடையவ 

னும், ஆடகத்தாலாய குண்டலங்களை அணிக் தவனும், 

அழகான் கைகளும், வெண்மையான பற்களும், மலை 

போலப் பெரிய மூகமும் உடையவனும், தேவர்களுடன் . 

போர்புரிந்தபொழுது விஷ்ணுவின் FEST ESTO நாறு 

கரம் அடி. பட்டவனும், தேவர்களுடைய ஆயுதங்களால் 

குதீதுண்ட் உடலையுடையவனும், கலக்கக்கூடர்த சமுதி 

இரங்களைக் கலக்குபவனும், . பெருமலைகளைப் பிடுங்கு 

் பவனும், தேவர்களைப் பிசைபவனும், சருமக்தை அழிப் 

பவனும், பிறர் மனைவிகளைக் கற்பழிப்பவனும், உத்தம 

மான சகலவித ஆயுதப்பயிற்கயிலும் தேர்ந் தவனும், 

_ யக்ஞங்களுக் கெப்போதும் இடையூற் செய்பவனும், 

ஒருகாலத்தில் போகவதஇ என்ற நகரஞ்சென்று வாசுகியை 

வென்று த்ஷ்கனுடைய அன்பான மனைவியை எடுக் 

கதோடின்வனும், கைலாச பருவத,த்துக்குச் சென்று குபே 

ரனைச்செயிதுது நினைத், சவிடம் செல்லும்.புஷ்பகம் என்ற 

விமான திகைக் கொண்டுவந்தவனும், இவ்வியமான் சைத 

இரரதம் என்ற பூங்காவையும் அதிலிருக் த தாமரை 

ஓடையையும் கந்தனவனத்தையும் தேவர்களுடைய தோட் 

கண்களையும் அழித்தவனும், மலைக்கொப்பான nd
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தோடு எழுக்து கின்று இருகரங்களையும் நீட்டி வெகுகாந்தி 

யுடன் உஇக்கும் சூரிய -சக்திரர்களைத் கடுச்துவிடுபவ 

னும், ப தினாயிரம் வருஷகாலம் காட்டில் அவம்புரிக்து சுயம் 

- புக்கடவுளுக்குக் தனது தலைகளை அறுத்து ஓமம் பண்ணி 

னவனும், யுத்தத்தில் மானிடர் நீங்கலாக, மற்றத் தேவர் 

கள், கானவர்கள், கந்தர்வர்கள், ' பிசாசர்கள், LU GEIST, 

உரகர்கள் முகுலியவர்களால் . அழிவில்லா தவனும், பெரு 

வ்லியின் செருக்கால் அக்கணர்கள் மந்திரங்களோதி 

யாகத்தில் ஹோமம் பண்ணும் அவிசையும் தேவதை 

களுக்கு அவ்வக்சணர்கள் கொடுக்கும் பாகங்களையும் 

அவர்கள் பானம்பண்ண வைச்திருக்கும் சோமபான தை 

யும் சாசம்பண்ணுபவனும், யகீஞதீதை அழிப்பவனும், எல் 

லாருக்கும் கொடுமைசெய்பவனும், அச்கணர்களை வகைப் 

பவனும், கெட்டநடச்தை உள்ளவனும், சயையற்றவனும், 

அன்பற்றவனும், எப்பொழுதும் எக்தப்பிராணிகளையும் 

இம்ப்பவனும், எவ்வுலகத்துக்கும் பயமுண்டாக்குற 

"வனும், மகாபலம்பொருக்தியவலும், சூரனுமான இராவ 

ணன் விற்.நிருப்பறைச் சூர்ப்பணகை கண்டாள். நல்லா 

டை புனைந்து, நற்கலனணிக்து, ஈற்முர் சூடி, கால காலன் 

: உட்கார்க் திருப்பதுபோல, அரக்கர் மன்னவனும் புலஸ் 

இய வம்சத்தின் கொழுக்துமான தன் தமையன் இசா 

வணன் வீற்றிருப்பதைச் சூர்ப்பணகை கண்டாள், மகதி 

நரிகள் புடைசூழ, உலகத்தை அழிக்கதீ தகுந்த ஆண் 

மையோடு உட்கார்த்திருக்,௪ இசாவணனைகூட்டி. மகா. 

துமாவாகிய லக்ஷ்மணனால் அங்கபங்கம் பண்ணப்பட்டவ 

ளான, நினை கீசவிடங்களில் சஞ்சரிக்கும் சூர்ப்பணகை 

பயத்தால் மெய்பகறிகெருப்புப்பொறி பலக்கன்ற விசால. 

மான கண்களையுடைய இராவணனுக்குச் கான் அடைக்க 

. அங்கபங்கக்கைக் காட்டி இவ்விதக் கொடிய ant gone 

களைச் சொல் லுவாளாயினள்,
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முப்பத்துமூன்முஞ்சருக்கம். 
சாவணன் தனக்கு abe Cs cor யாமலிரும் வல் இ கனக்கு வந்த ன Oras 

are சூர்ப்பணகை சிர் இத்சல்;.. 

  

பின்னர், வெகுபரிகாபமான நிலைமையிலிருக்த சூர்ப் 

umes, மக்இரிகள் மத்இயில்  உட்கார்த்திருந்க உல 
கத்தை அழச்செய்யும் கொடிய பராக்ரைமமுன்ள இரா 

வணனைப்பார்ச்து, வெகு. கோபத்துடன். பின்வருமாறு 

. சொன்னாள்;--** நீ இஷ்டப்படி. ் எல்லாம் நடக்து, 

சுகங்களில் அழ்க்னு மயக்குற்று, கேட்பவர்கள் ' ஒருவரு 

3 .. மில்லாமல், கினக்குப் பெருங்கேடு வந்து. 

டது விட்டதைக் கூட: 'அறிந்துகொள்ளாமல் 

| Beye. .. இருக்கிறாய். ௮ற்பபோகங்களவில் மூடக் 

காமத்தில் ஆம்க்து. ௮ற்பவறியில் நடக்: 

கும் ௮ரசனை அவனுடைய குடிகள், ௬கொட்டுச் தீயைப் 

போல, மதிக்கமாட்டார்கள். - செய்யவேண்டிய காரியப் . 

ட களைச் தக்ககாலத்தில் செய்யாச அரசன் கனத காட் 

டடை அக்காரியங்களுடன் . இழக்துவிவொன். காரியங்க 

tors தெரிஈ்துகொள்ள power - அனுப்பா தவனும், 

வேண்டிய காலங்களில் குடிகளுக்குதி தரிசனம் கொடுக்கா 

தவனும், கன் பு.2 இியின்றிப் பிதர் பு.தீஇப்படி. கடப்பவனு 

மான அரசனைத் தூரதுீதில் இருக். துகொண்டே குடிகள், 

். சேறடைக்க. ஆற்றை யானை. நீங்குவதுபோல, நீம் 
விடுவார்கள், கன் புச் தயால் சன் இராச்யெ.த்தை ரக்ஷிக் 

“காக அரசன் சமுக்இரத்தில் முழுகிய மலைகள்போல் ஒரு 

பொழுதும் விள்ங்கமாட்டான். தேவர்கள், தானவர்கள், 

கந்தர்வர்கள் : மு.சலானவர்களுடைய பகையைச் சம்பாதி 

திதுவை,ச்துக்கொண்டு, அவர்கள் என்ன செய்கிருர்களெ 

ன்று ஓற்றதர்களால் அ௮றிக்துகொள்ளாமல் விஷயசபல்மே 

'பெரிசாகக்கொண்டிருக்கும் டீ எவ்வாறு ௮ரசனாகுவாய்? ஓ...



- 88-ம் சருக்கம்... 117 
  

ராக்ஷச, நி பிள்ளைச் தன்மையுள்ளவனும். புத்தி 

் அத்றவனும்  அவூயமாகச். தெரிக்துகொள்ளவேண்டியவை 

் களைக். கெரிக்துகொள்ளா,தவனுமாய் இருக்இறுமய், ஆயின் 

நீ எவ்வாறு - அ ரசனாகுவாய்?. ,கொற்றவனே, ஓற்றரும் 

ட பொக்கிஷமும் இரசாசநீதியும் தங்கள் வசமில்லாகு 

அரசர்கள் சாதரரண சனங்களுக் கொப்பாவார்கள்.. 

தற்றர்களாகின்ற சண்களால் வெகுதூரதீதில் நடக்கும் 

விஷயங்களை அ.தி௫ன்ற னால் அரசர்கள் தீர்க்கதரிசி 

- களென்று சொல்லப்பலெழுர்கள், நமது . சுற்றதீதார் 

கீ gear civ gi oor Bod மாண்டதை நீ இன்னும் அறிக்துகொள் 

2 -சராதபடி யால் உனக்குச் - சர்ரணர்கள் இல்லையென்றும், 

உன்னைச்சுற்றி உட்கார்க் திருக்கும் ல்கள் சாமான்யர்க- 

ளென்றும் கானெண்ணு௫தேன்.. இராமனொருவனால் வெகு . 

கொடிய செயல்கள் புரிந்துவந்ச பதினாலாயிரம் ராக்ஷசர் 
 கஞநம் கரனும் தூஷணனும் : கொல்லப்பட்டார்கள், அன் 

. தியும், அவன் ரிஷிகளுக்கு, அபயம் கொடுத்துச் கண்ட 

காரணியத்திற்கு க்ஷமச்தை உண்டாக்கி ஜனஸ் கானக 

OS OS HM cor, காமவலையில் சிக்கிக்கொண்டு, 

ம இி.மயங்க, பரா தின்னாய், உனக்கு என்னகேடு நேர்க்துள் 

ளது என்பதை அறியாமலிருக்கிறாய், கொடியவனாய், லோ 

பியாய், கன்ளுண்பவனாய், கர்வமடைந்தவளாய்,. புத்தி 

யீனனாய் ௮அரசாண்டுவரும் மன்னவனுக்குச் சங்கடம் வந்.த. 

SIS Dov உலகத்கார் உகவிசெய்யார்கள். தன்னைப்பற்றி : 

௮.இகமாக எண்ணிக்கொள்ளுறெவனும், நல்வழியில் நில் . 

லாதவனும், தன்னைப்பற்றிப் பெருமையாகக் கருதுகிற 

வனும், கோ பிக்குங்குணமுள்ள்வனு.மான அரசனை அவன் 

சொந்தச் சனங்களே கொன்றுவிடுவார்கள், அவன் சொல் | 

ஆம் பேச்சை ஒருவரும் கேட்கமாட்டார்கள். அவனைக் 

கண்டு ஒருவரும் பயப்படமாட்டார்கள். அவன் சீக்கரம் 

தனது இசாச்யெச்தை . இழந்து வறுமை அடைந்து 

அரும்புக்கொப்பாவான். காய்க்கு. கட்டையும் கல்லும்
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மண்ணும் ஏதர்வது பயன்பட்டாலும் படலாம்; தனது . 

ப.தவியை இழக்த அரசன் ஒன்றுக்கு மு,சவான். கட்டிக், 

கழிச்ச வஸ்தரம்போலவும், கசங்கப்போன பூமால்போல 

வும் இராச ச்சை இழந் ச மன்னன் ஆற்றலுளனாமினும் 

ஒரு பொருளாக மதிக்கப்படான். ஆனால், வெகு சாக்கிர 

தையுள்ளவனாகவும், எல்லாம் அறிந்தவனாகவும், புலன்: 

களை அடக்னெவனாகவும், கன்.றியுள்ளவனாகவும், நீதிநெறி 

யில் கடப்பவனாகவும் இருக்கும் அரசன்” வெகுகாலம் ௮ர 

சாஞவான். கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்கவபோதி 

லும், நீதியா௫இன்ற கண்களைவிழிக் இருப்பவனும் தன்னு 

டைய கோபங்களின் பலன்களை யாவரும் அறியவைப்பவ 

னுமாகிய அரசன் எல்லாராலும் மதிக்கப்படுகிறான்.. இரா 

வணா, அரக்கர்களுக்குண்டாகிய நாசத்தை ஒற்றர்களால் 

அறிந்துகொள்ளாக நீ அுற்புகீஇயுள்ளவன் ; நற்குணங் 

களொன்றும் இல்லாகவன், பிறரை அவமானம் செய். 

அகொண்டு, காமத்தால் கவரப்பட்டு, காலமும் இடமு 

மறிக்து, செய்யவேண்டிய கடமைகளைச் செய்யாது, குணங் 

களையும் தோஷங்களையும் பகுக்ததியா திருக்கும் நீ உன sg 

இராச்சியத்தை இழக்து. விரைவில் அழிவடையப்போஇ 

மூய்'”, இவ்வண்ணம் சூர்ப்பணகை தனது: குற்றங்களை 

ஏடுகீதுரைக்க, அரக்கர் வேக்கனாகிய இராவணன் அவை 

"களைப்பற்றி நினைக்அ, sor g செல்வத்தையும், செருக்கை 

மும், சேனையையும் சீர் தூக்கி, கொஞ்சகேரம் For EGO 

Corus Gi Bat acing Ga pr er, 

  

— 

முப்பத் துநான்காஞ்சருக்கம், 

இராவணன் சூர்ப்பணகையிடம் இராமரைப்பறறி விசாரித்தல், 

- இவ்வாறு சூர்ப்பணகை சபை நடுவே கொடுஞ் சொற் 

களைச் சொல்ல, இராவணன் கோபங்கொண்டு, அவளை
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கோக்க at இசாமன் என்பவன் யார்? அவன் பராக்கிரமம் 

என்ன. ? அவன் உருவம் எப்படிப்பட்ட 1 P அவன்விரிய 

மெத்தன்மையது | ? ஏன்ன காரணத்தால் ஒருவராலும் 

கெருங்கமுடியாக தண்டகாரணியத்துக்கு அவன் வக 

இருக்கிறான் ? அவன் எந்த ஆயுதங்களைக். கொண்டு இத் : 

தனை ராக்ஷசர்களையுங் கரதூஷண இரிசிரர்களையுங் கொன் 

முன் 2? என்று வினாவினான். இவ்வாறு அரக்கர் மன்ன 

னான இராவணன் கேட்கச் சூர்ப்பணகை வெகு கோபத் 

துடன் தான் கண்டபடி இராமருடைய பராக்கரமத்தைப் 

பத்த சொல்லக்கொடங்கினாள் :--* த௪ரதகுமாரனான் 

இசாமன் நீண்டகைகளும் விசாலமான் 
சூர்ப்பணகை 

இராமருடைய 

வலிமையைக் ௮ முடு த். தவன்; மன்மதன் போல் உருவம் 
கூறல், 

சண்களு மூடையவன்; மரவுரியு மான்றோ 

ODE SUT, அவன் பொற்பூண் பூண்ட, 

இக்தரசனுசபோன்ற சன துவில்லை நாணேற்றி, மகா விஷ 

மூள்ள சர்ப்பங்களுக்கொப்பான கூர்மையான் பாணங்க் 

ளைச் தொகெஒருன். அவன்யுச்,௪.ச் தில் வில்லைவளைப்பதை 

தான் கரணவில்லை ; சரமாரியால் அரக்கர் சேனை மாண்டு 

விழுவதையே நான் கண்டேன். கல்மழையால் இந்திரன் 

பலிகமான பயிர்களை அழிப்பதுபோல, இராமன் ஓருவன் 

பா தசாரியாக நின்றுகொண்டு பயங்கரமான உருவம் பொ 

ருந்திய பதினாலாயிரம் அரக்கர்களையும் தாரஷணனுடன் 

கரனையும் ஒன்றரை முகூர் தீதகாலத்தில் கூரிய பாணங்க 

ளால் கொன்னுன், அவன் நிஷிகளுக்கு அபயங் கொடுத் 

தான்; தண்டகா ரணியத்துக்கு க்மத்தையுண்டாகடனான்
... of 

bers giorarau OQrrocr பெண்கொலை பழியெனக்க 

ரகுதிஎன்னை அவமானப்படுத்தி உயிர் தப்பி ஓடவிட்டான். 

அவன் தம்பி வெகு பராகூரமமும் ௮வனுக் கொப்பான் 

சவுரியமுமுள்ளவன்; இசாமனிடதீது ௮இக அன்பும் பக் 

தியு முடையவன், அவன் பெயர் .லக்ஷ்மணன், அவன் 

மிக்கவீரன்; சூற்ற,ச்ைச் சோ தவன்; ஒருவரா லுஞ்ஜெயி 

௩
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க்க முடியா தவன்; எல்லாசையும்ஜெயிக்கவல்லவன்; Be ச் 

பராக்கிர்மமும் புதீதியும் வலியுமுடையவன்; அவனை இசா =, 

மனுடைய வலக்கையென்றும், பு.ற,தீ.இற் சஞ்சரிக்கும் உயிர் . 

் என்றும் சொல்லலாம், விசாலமான கண். 

கடவை களும், பூரணசந்திரன்போன்ற முகமும் 

வர்ணிக்தல், உடைய இராமனுடைய அறியமனைவி அவ 

... னுடைய நன்மையையே எப்பொழுதும் 

நாடுபவள், அழ கூக்கலும், ௮ழமே மூக்கும், அழமயை 
அதுடையும் உடைய அச்.த,ச்சையல்கண்டகாசணியத்திற்கு 

ஒரு தேவதைபோலவும்; . மற்றொரு லக்ஷ்மிபோலவும், 

விளங்கிக்கொண் டிருக்கிறுள்.- “பொன்போன்ற மேனியும். 

..இவக்து உயர்க த நகங்களும் உடைய அந்த அழகுடையாள்.. 

- பெய்ர் சிதை, அம்மெல்லிய இடையையுடையாள் - IG 
'கராஜனுடைய குமாரி, அவ்வள்வு அழகுவாய்ச் ௪ தேவப் 

| பெண்ணையாவ.து, கந்தர்வப்பெண்ணையாவது, ய்க்ஷ கன்: 

னியையாவத, இன்னரியையர்வது, நான்-இ இவ்வுலகத்தில் . 

கண்டதேயில்லை, எவனுக்குச்- சதை: மனைவியோ, எவ 

lars சதை சந்தோஷத்தோடு தழுவுறாளோ, அவனு 

டைய பாக்யம் இவ்வுலகத்தில் இந்திரனுடைய” பாக் 

இய.தீனக்கு மேலானது, ... அவ்வளவு. நல்நட்க்கையும், ட் 

கேகத்தின் வனப்பும், . நிகர்ற்றொளிரும் காச்தியுமுள்ள ட 

் அவள்.தான் நினக்குச் சரியான. மனைவி, நீ. சான் . அவளுக் 

ட குச் சரியான் கணவன். அம்மடக்தையை நின்னுடைய ் 

மனைவியாக்க வேண்டுமென் நு ah SST | நான். மூயன் 

றேன், * வலியபுயுங்களையடையானே, அதற்காகத்சான் 

கொடிய லக்ஷ்மணன் என்னை: "இவ்வாறு: அம்கபங்கம்செய் 

» தான். பரண் சந்திரனுக்கொப்பான . முகமுடைய அச் 

் சதையைக் : கண்டால் அது முதல் மன்மத பாணங்களால் 
நிவருக்துவாய், அவளை மருவவேண்டுமென் நு. OY 

_ தால் உடனே தானே வெத்.நியடையும்பொருட் டு வலக 

காலைச் sel aaa நட, வத வ௫க்கும் இராமனைக் 

ச க
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கொன்று மாண்டொழிக்த அரக்கர்களுக்கு த் திருப் திபண் 

ணிவை, உன்னுடைய கூரிய பாணங்களால் இராமனை 

யும் மகாரதனான ல்ஷ்மணனையுங் கொன்று கணவனை 

யிழக்த சதையை மணஞ்செய்துகொள்; அரக்கர் வேக் 

தே, கான் சொல்லுவது நின் மன.தீஇழ் கொச்இருக்தால் 
உடனே நான் சொல்லும்வண்ணம் ௩ட, அவர்கள் வலி 

மையையும் உன்னுடைய பலத்தையும் சர் தூக்கப்பார்த்து ் 

அப்பெண்ணைப் பலாத்காரமாகக் கொண்டுவக்துவிடு, அவ 

வக் குற்றங்கள் ஒன்றுமில்லாத அழயே தையே உனக் 

கேற்ற மனைவி, இராமன், தனது கொடிய பாணங் 

களால், ஜனஸ்.கானத்திலிருக்த அரக்கர்கள் எல்லா 

சையும் வதைத்ததைக்கேட்டும், கார தூாஷணர்கள் மாண்ட 

*தைக்கண்டும் நீ எவ்வாறு ஈடக்துகொள்ளவேண்டுமோ 

அவ்வாறு நடந்துகோள். 

  

முப்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம், 

இராவணன் மறுபடியும் மாரீசனிடம் சென்றது, 

சூர்ப்பணகை : கூறிய . மயிர்க்கூச்செறியும்படியான 
மொழியைக் கேட்டுக் கான் செய்யவேண் 

- இராவணன். டிய காரியத்தை மச் இிரிகஷடன் ஆராய் 
இிதையைக்கவாப் — , ப் ரி டம ச 

பு.றப்படல். ந்னு இராவணன் புறப்பட்டான், அவன் 

். அக்காரியதீதின் குண கோஷக்களையும், 

அதற்குச் செய்யவேண்டிய. ் மூயத்சியையயும், அசன்ர்பலா 
பல,த்தையும்குறிக்து,த். தனக்குள்ளேயே Cums 1, அதை , 7 
இப்படித் தான் முடிக்கவேண்டுமென் நு நிச்சயிசீதுக்கொ ட் 

ண்டு, கனஅபுத்தியை ஒரு நிலையில் கி௮ு,ச்தி, அசன்மேல் 
தனது வாகனசாலைச்குப் போயினான்.-இரக௫யமாக இரா 

வணன் இரதசாலையுள் புஞுந்து * சகரம் இரத சதைக் 

கட்டு!” என்று சா.ரஇக்குக் கட்டளையிட்டான். அவ்வாறு 

‘16
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கட்டளையிடப்பட்ட சாரஇ உடனே அவன் காட்டின இச 

SEEDS பூட்டினான். தன இஷ்டப்படி சஞ்சரிப்பஅம், 

பொன்னால் செய்யப்பட்டதும், இர,த்தினங்களால் அலங் 

கரிக்கப்பட்டதும், பிசாசுபோன்ற முகங்களையுடைய பொற் 

கல னணிக்த கோவேறுகழுதைகள் பூட்டப்பட்டதும், மே 

கத்தின் முழக்கத்றுக் கொப்பான முழக்கத்தை உடையது , 

மான அந்த இரதத்தில் ஏ.றி இராவணன் சமு,த்.திரக்களை 

யை நோகச் சென்றான். வெண்சாமரம் இரட்ட, வெண் 

குடை நிழற்ற, பத்தரைமாற்று, த். தங்கத்தால்செய்யப்பட்ட 

ஆப. ரணங்களை வைரிய மணியின் நிறத்துக்கொப்பான' 

தனது மேனியில் அணித்து, அழகான ஆடை தரித்து, 

பத்துச் தலைகளையும் இருபது கைகளையுமுடையவனும் 

தேவ & 5 BGO ரிஷிகாசகனும் பெரிய கரங்களை 

யுடைய மலையாசன் போன்றவனுமான அரக்கர் மன் 

னவன், இஷ்டப்படி செல்லும் இர தமேதி, மின்னல்களோ 

டும் கொக்குக்களோடும் ஆகாசத்தில் விளங்கும் மேகம் 

போல், தோற்றினான். அதிவீரனான இராவணன் தான் 

போகும் வழியில் சமுத்திரக் கரையோர ட் 

Seti மாகவிருக்த மலைகளையும், பூக்துக்காய் 

வாணன். | gl OH ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை 

யும், குளிர்ந்த நீர் .கிரம்பிய தாமரை 

ஓடைசளையும், யாகவேஇகளையுடைய அநேக ஆச்சிரமங் 

களையும், வாழை,த்தோட்டங்கள், துவரங்கொல்லைகள், 

தென்னந்தோப்புகள், "ஆச்சா, பனை, கமாலம் மு. தலான 

பல pS SOs BST ES காடுகள், சோலைகள் முதலிய 

வைசளையும்,. ஆயிரக்கணக்கான நாகர்கள், ச௬பர்ணர்கள், 

கந்தர்வர்கள், ் இன்னரர்களையும், கர்ப்ப,தீதிலிருக் ௪ பிற 

_ வாத வைகானசர்கள், மஷகோ,க்துர,தஇல்: பிறக்க ரிஷி 

கள், வாலஇல்லியர்கள்,, .சூரியசரணங்களை - உண் வாகக் 

கொண்ட மரீபெர்கள், தத்துவ நிர்ணயிகளாயே ரிஷிகள், 

பரமரிஷிகள், தங்களாசைகளை அட்கிகுய ரிஷிகள், சித்தர் 

॥
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"கள், சாரணர்கள் முதலியவர்கள் ரிரம்பியமுகிவராச்சிரமஸ் 

களையும், ஈகைகளையும் மாலைகளையும் அணிக்தவர்களும், 

இவ்யமான அழகையுடையவர்களும், ஜலக்கிரீடையையும் 

௪ தியையும் ஈன்றுூக அதிக் சவர்களுமான ஆயிரம் ௮ப்ஸ. 

ஸ்.இரீகள் நிரம்பிய இடங்களையும், வெகு பாக்கயசாலிக 

ளான தேவப்பெண்கள் சூழ்க்துநிற்கும் இடங்களையும், 

அமிர் தச்தைப் புக்கும் தேவர்களும் தான வர்களும் 

. உலாவும் ஸ்.கலங்களையும், அன்னங்கள், இரெளஞ்சங்கள், 

நீர்க்கோழிகள், சாரசங்கள் மூ,சலிய பறவைகள் ஒலிக்கும்" 

நீர்நிலைகளையும், வைடூரியக் கற்களையுடைய அழகான இடங் 

களையும், மனோகரமான் சமுத்திரத்தின் சோற்றத்தை 

யும், வெண்மை. நிறமுடையனவும், விசாலமுள்ளனவும், 

மாலைகள் கட்டப்பட்டனவும், வாது இயங்கள் ஒலிப்பனவு 

மான விமானங்களையும், அவைகளிலேறிச் தவத்தால் 

- உலகங்களெல்லாவற்றையும் வென்று தங்களிஷ்டப்படி.. 

சஞ்சரிக்கும் ககதர்வர்களையும், அப்சரஸ் இரிகணங்களையும் 

பார்த்தான். தன் வேரிலிருந்து பெருங்காயம் என்ற பிசி 

ஊக்கொடுக்கும் மூலம் என்றசெடியடர்க்த வனங்களையும், 

ஆயிரக்கணக்கான சந்தனக்க ரக்களையும், மிக்க மணங்கமழும் 

சோலைகளையும், அடர்ந்த று காடுகளையும், பெருங் 

- காடுகளையும், வால்மிளகு, ஜாதிக்காய் : முதலிய வாசனைச் 

திரவியங்கள் நிரம்பிய கானகங்களையும்,.,கமால மலர்களை 

யும், மிளகுகொடிகளின் பு.தர்களையும், கரையோரத்தில் 

் உலர்க்துகொண்டிருக்த ORT (LP BIB குவியல்களையும், சங் 

கக் குவால்களையும், பவளத்தின் போர்களையும், ele) 

களையும், வெள்ளிராகளையும், அழகானமலையருவிகளையும், 

கெளிவான ஓடைகளையும், கன தானியங்கள், ௨ உதக்சமிகள், 

இசத்தினங்கள், யானை குதிரை மு,கலி யவைகள் நிறைக்க 

நகரங்களையும் பார் த்துக்கொண்டு அரச்சுர்மன்னன் சென் 

முன், அவ்வாறு அவன் சமு.தீதிரச்கரையோரமாகச் செல் 

லுகையில் சமுத்இரத்துக்குச் சமீபத்தில் சுகமான இளங்
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காற்று வீசப்பெற்று,ச் தேவலோகம்போல் விளங்கும் QE. 

யெ சமசரையைக் சண்டான், அங்கே அவன் கான்குபக் 

கங்களிலும் முகிவர்கள் சூழ மேகம்போல் விளங்கும் ஆல 

மரமொன்றைக் கண்ணுற்றான்., அதனுடைய இசைகள் 

அதைச்சுற்றி கான்கு பக்கங்களிலும் நாறுயோசனை தூரம் 

பரவி நின்றன, அந்தக் ளை ஒன்றில் முன் 
கருடன் ஸனொருகாலத்தில் கருடன் தான் பு9ப்ப 

அமிர் ௪ம் சுவர்த் ௪ 3 ச் . aie தற்காக ஓரு பெரிய யானையையும் ஆமை 

. யையும் எத்துக்கொண்டு வக்அட்கார்க் 

அது, அங்ஙனம் உட்கார்ந்தபொழுது ௮சன் பாரச்தைன் 

தாங்கமுடியாமல் இலைகள் செறிக்த அ௮க்ளை படபட வெ 
ன்று முறிந்தன, அ௮க்ளையின்8ழ் வைகானசர்கள், மஷ 

, கேரத்திரத் தில்பிறக்தரிஷிகள், வாலூல்லியர்கள், சூரிய ர 

ணங்களைப்பு௫க்கும் மரீசிபர்கள், அஜர்கள், புகையைக்குடிக் 

- கும் ரிஷிகள் மு.சுலிய3அதநேக முநிவர்கள் வ௫ிக்துக்கொண் 

ஒ.ருக்கார்கள், கருடன் ௮ம்முறிவர்கள் மேல் அதயைகூர்க்து, 

அவ்வாறு. முறித்த இளையைக் கீழேவிழவிடாமல், நாறு 

யோசனை நீளம் உடையதாக விருந்தபோதிலும் அதைச் 

கான் முன்னே கொண்டுவந்த யானை ஆமைகளோரடு 

சேர்,சீது ஒற்றைக்காலர்ல் தூக்கிக்கொண்டு, வெகு வேக 

மாக ஆகாயத்தில் பறந்து, அவ்விரு பிராணிகளுடைய 

மாமிசத்தையும் புசிதீதுவிட்டு, மரக்கிளையை வேடர் 

களிருக,க .காடொன் றில் எறிசக்து, அதை யழித்து, முறி. 

வர்களைக் காப்பாற்றினகற்காக வெரு சக்கோஷமடைக் 

அது. அக்தச் சந்கோஷத்தசால் ௮து முன்னரில் இரு, 

மடங்கு பராக்கிரமம் அடைந்து அமிர்சதச்தைக் கவர 

எண்ணிற்று, பின்பு ஈன்றாக இருப்புக் கம்பிகள்போட்டு 
இச,க்தின தீதால் கட்டப்பட்ட வீட்டில் இந்இரன் இரக 

யமாக வைத்திருக்க அமிர் த,கீ)க அது அவ்விருப்புக் கம். 

பிகளை முறித்து இரச்இனச்சுவரைப் பிளந்தெறிக்துவிட் 
டச் தாக்க்கொண்டு போயிற்று, :அவ்விசமாகக் கருட
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OX அடையாளம் செய்யப்பட்டதும் ௮கநேக மக 

ரிஷிகளின் கூட்டங்கள் : வாசம்பண்ணுவதுமான சுபக் 

இரம் - என்ற பெயருள்ள பேராலமரச்தைக் குபேர 

| க்குப் பின்பிறந்த இராவணன் கண்டான், பின்பு 

ஷு, சமுத்திரச்தைச் காண்டி அ௮க்கரைசேர்ந்து அங்கு. 

ஜனசஞ்சாரமில்லாக அழகான அரணிய த. 

இன் ஒருபக்கத்தில் ஓர் ஆச்சரமக்ை 

அடை க்தான், அவ்விடத்தில் மான்தோல் புனைந்து, சடை 

முடி. தரித்து, மரவுரி உடு௪௮, உண்டியைச் சுருக்கி இருக்க 

மாரீசன் என்ற ராக்ஷசனை ௮வன் கண்டான். மாரீசன் 

மாரீசன்; 

- மனிதர்களால் செய்யமுடியாக உபசாரங்களைச் செய்து: 

அரக்கராஜனை ஏற்றுக்கொண்டான், "அவன் ஆகாரம். 

தீர்த்தம் முதலியவைகளைக் கானே இசாவணனுக்குக் 

கொண்டுவந்து கொடுத்து அவளைப்பார்க்அப் பின்வரும் 

“பொருள். பொருந்திய சொற்களால் “சாக்ஷசேந்திரா, 

இலங்கையில் எல்லாம் க்ஷேமமா, யாதுறிமிததம் நீ இவ்வ 

ளவு சீக்கிரமாக மறுபடியும் இங்கே தஇரும்பி வத் தனை? '* 

என்து வினாவினஞன், இவ்வாறு மாரீசன் வினவ, அவனைப். 

பார்த்து, பேசுவதில் 'சமர்த்தனான மிக்கவலியுள்ள இரா 

.. வணன் சொல்லவுற்றான். 

_மூப்பத்தாமுஞ்சருக்கம். 
இராவணன் மாரீசனிடம் கனக்குகேரிட்ட கஷ்டச்தையம், சதையை 

- அபகரிக்கவேண்டுமென்று சான்கொண்ட எண்ணத்தையும். 

எடுத்துச் சொல்லல், 

  

த மாரீசா, நான் சொல்லுவதைக் கேள், எனக்கூ, 

மிகுக்கு துக்கமொன்று கேர்க திருக்கறது. 'துக்கமடைக்க 

வனை அதீதுக்கத் திலிருந்து நீக்கிவைக்க நீ.கான் வல்லவன். 

ஜனஸ் கானத்தில் என் தம்பி கரனும், மகாபலமுள்ள்
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.... தூஷணனும், எனது தங்கை சூர்ப்பணகை. 

இரனார்பட wi இரகக க்குச் தெரியுமே உன 
BetvaCart, மாமிசத்தைப்புசக்கும்மமாபலம்பொரு 

நீதிய இரிசரனும் அக்இருக்கான், இன் 

னும் அநேக வீரர்களும், போரில் இச்சையுடைய அரக்கர் 

களும் எனது கட்டளையால் அவ்விடத்தில். சுகமாக வத் 

அக்கொண்டிருக்கார்கள், 'இவர்கள் அவ்வரணியத்தில். 

தங்கள் இயற்கைக் . கொத்தபடி. கர்மம் செய்பவர்களை. 

 வருச்திக்கொண்டிருந்தார்கள். இவ்வண்ணம் பதினாலா 

யிரம் அரக்கர்கள் கொடிய செய்கைகளைப்புரிந்துகொண்டு 

கரனுடைய இஷ்டப்பிரகாரம் நடகச்துகொண்டு யூத்து. 

தில் மிகத் தேர்க்தவர்களாப் அவ்விட Hav வித்துக் 

கொண்டு வந்தார்கள், அவர்கள் ஜனஸ் தானத்தில் பல 

ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு கரனை முன்னிட்டு 

இராமனைப் போரில் எதிர்த்தார்கள், இராமன் அதைக் 

அண்டு கோபங்கொண்டு அவர்களை ஒன்றுங் கடிந்துபேசா 

மல் வில்லில் அம்புகளைச்சந்தித்து விடுத்தான். வெகு பலம் 

பொருக்திய 'அப்பதினாலாயிரம் அரக்கர்களும் பாதசாகி 

யாய் யுத்தம்செய் ௪ மனுஷனா இராமன் ஒருவனால் 

கொல்லப்பட்டார்கள். போரில் கரனும் மாண்டான்? 

தூஷணனும் மாய்க்தான்; தரிசனம் மடிந்தான், கண்ட 

.காரணியமும் பயம் நீங்யெது,. கோபமடைந்த தனது 

கந்தையால் மனைவியுடன் காட்டுக்கோட்டப்பட்ட அற்ப. 

-. கூத்இரியனும், ஆயுளிழக்தவனுமான இராமன் அந்தப் , 

பெரிய அரக்கர் சேனையை அழித்தான். அவன் கெட்ட 

கடைக்காரன்; வெகு குரூரமானவன்; பொல்லாதவன்; - 

யூ.தீதியீனன்; அற்பன்; ,தன் புலன்களை அடக்கா தவன்; 

தருமமற்றவன்; பாவி; எப்பொழுதும் எல்லாப்பிராணி 

களையும் இம்ப்பவன், அவன் தன்பல்த்தின் செருக்கால் 

கொஞ்சமேனும் பகையில்லாத எனது தங்கையின் காது: 

களையும் மூச்கையும் அத்து அவளுடைய உருவச்தைக் 

க்கான. :



  

.தேவப்பெண்ணுக் கொப்பான அவன் மனைவி சிகை 

இய கான் -ஜனஸ்.தானத்திலிருக்து எடுச்துவரப்போகி 

றேன்; அவ்விஷயத்தில் & எனக்கு உதவிசெய்யவேண் 

டும், மகாபலம் பொருக்திய , மாரீசா, நீ ஒருவன்மட்டும் 

- எனக்கு உதவியாக என்பக்கத்தில் நின்றால் கும்பகர் 

ணன் முதலான எனது சகோதரர்கள் கேவர்களுடன் 

song என்னைப் போரில் எதிர்ச்சபோ திலும் நான் அவர் 

களை லக்ஷ்யம் பண்ணமாட்டேன். ஆகையால், நி எனக்கு 

உதவிசெய்யவேண்டும். நீ வெகுவல்லவன், யுத்தத்திலும், 

பராக்ரேமதக்திலும், செருக்கிலும், உனக்கொப்பானவர் 

கள் ஒருவருமில்லை, நீயோ பலவித உபாயங்களை அறி 

5, தவன்; பெரிய சூரன்; சகல மாயைகளிலும் தேர்க்கு 

வன்., : இக்காரணத்தைக் கொண்கொன் கான் இப் 

பொழுது உன்னிடம். வச்தேன், நீ எனக்குச் செய்ய 

வேண்டி.ய உதவி இன்னகென்பதை கான் சொல்லுக 

றேன் கேள், நீ அழகான வெள்ளிப் புள்ளிகள் அமைக் 

4 ஒருபொன்மானாக உருவமெடுக்கவேண்டும், gaia | 

a_cr Orrngs¢@swo Oesr oi, & Fonguer apetori 

உலாவவேண்டும், அவ்வாறு உலாவும் உன்னைச் சதை 

. உண்மையாகவே ஒருமானாக எண்ணிக் தனது கணவனை 

யும் அவன் கம்பி லக்ஷ்மணனையும் பார்தது உன்னைப் 

பித.தீ.துக்கொ டுக்கும்படிவேண்வொள், அவ்விருவர்களும் 

உன்னைப்பிடிக்க ஆச்செமத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டபின்பு, 

ஒருவி௪ இடையூறுமின்றி, சக் திரனது காந்தியை இராகு .. 

விழுங்குவதுபோல், நான் சதையை எடுக்துச்செல்வேன், 

தன அுமனைவி போய்விட்ட அுயரத்.தால் வருச சமடைக்த 

்.. இராமனை, கான் காரியம் நிறைவேறப்பெற்றுச் சச்கோஷ 

மடைந்த மனத்தை உடையவனாம், . வெகு எளிதாக 

வதைசெய்வேன்,”” 

இவ்வண்ணம் இராவணன்சொன்ன சொல்லைக்கேட்டு 
மகா,சமாவாயெ மாரீசன். முகம் சோர்க்து பயத்தால் «Ga
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 இனான். உலர்க்துபோன தனது உதடுகளை 

sans . அவன் நாவினால் ஈக்கக்கொண்டு, கண்களை 

கேட்டு மாரீசன் இமைகொட்டாமல் விழி,க.து, இறக் தவன் ௩ 

பயர் தது. 7 
போலா௫, மிக்க துயரமடைந்து, இராவ. 

ண்னை உற்றுப்பார் த்தான். இராமருடையசக் தியை முன் 

னரே அரணியத்தில் அறிக்கவனா, லின் மாரீசன், மனம் 

நடுங்இதீ துயரப்பட்டுக்கொண்டு, இராவணனைப் பார்த் 

துச் கைகூப்பி, அவனுக்கும் தனக்கும் நன்மையை உண் 

டாக்கச்கூடிய உண்மையான வார்த்தைகளைச் சொல்லு 

வானாயினான். 

  

முப்பத்தேழாஞ்சருக்கம். 

இராமருடைய விரோதம் பேண்டாமென்று மாரீசன்... 

௫ சரவணனை வேண்டல், 

  

அவ்வாறு அரக்கர் மன்னவன் சொன்ன: சொல்லை 

(வெகு பு.தீ.திமானும் விஷயங்களை நன்றாக அறிக்தவனு 

மான மாரீசன் கேட்டு அவனைப்பார்த்து “வேந்தே, 

இனிமையாகப் பேசுகன்றவர்கள் எங்கும் 

மாரீசன். உளர்; கேட்கும்பொழுது அப்பிரியமாய்த் 

க்க உ. கோன்தினபோதிலும் பிறகு மிகுந்த 
நன்மையைப் பயக்கும்படியான வார்த் 

தைகளைப் பேசுகிறவர்களும் கேட்பவர்களும் அரியர், ஓற் 

ஐர்களில்லாமையாலும், சாபல்லியத தாலும், இக்தரனுக் 

கும் வருணனுக்கும் ஓப்பான மகாவிரியமும் ம்காகுணமும் 

பொருந்திய இராமனை நீ உண்மையாக அறிந்துகொள்ள 

வில்லை, ஐயனே, இராமன் கோபங்கொண்டு. இவ்வுலகத் 

இல் அரக்கர்கள் இல்லையாம்படி.செய்யாமலிருந்தால், சீதை 

புறெந்தது . உனது காசத்திற்கு அல்லாமலிருந்தால், சதை 

- பின்காரணத்தால் எனக்கும் ஒருவி,சகேடும் உண்டாகாம
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லிருக்தால், பு,ததிசொல் ஓறெவர்களில்லாமல் இஷ்டப்படி. 
நடப்பவனும் நீதியற்றவனுமான் உன்னை அ௮ரசனாகப்பெ 

ற்ற இலங்கை உன்னுடனும் மற்ற அரக்கர்களுடனும் அறி 

யாமலிருக்கால், அது போதும், உன்னைப்போன்றகொடிய 

செய்கையும் தஅராலோசனையுமுள்ள் அரசன், கெட்டபுச்தி 

யால், தனக்கும் தன் பக்துஜன ததிற்கும் தன் கேசத்திற் 

- சூம் அழிவை உண்பெண்ணுகிறான். இராமன் தனது தக் 

*தையால் கைவிடப்பட்டவனல்லன்; ஒருபொழுதும் மரியா 

தை தவதுபவனுமல்லன். ௮வன் லோபியு மல்லன்; கெர். 

டிய செய்கையுள்ளவனுமல்லன்? க்ஷத்தரியப்பகடியுமல் 

லன்; கருமம்மு,சலிய நற்குணங்கள் இல்லா தவனுமல்லன்., 

அவன் குரூரமுள்ளவனல்லன்; பிராணிகளை இம்சிக்கிறவ 

ன்ல்லன், ௮வன் எப்பொழுதும் தாயாருடைய மன தீதைக் 

களிக்கச் செய்பவன், சத்தியச்திற்கஞ்ய gor தந்தை 

கைகெயியால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை அ.ிக்து “நீங்கள் பயப். 

, படவேண்டாம், உங்கள் சத்இயத்தை கான் நிலைகிறுத்தி 

வைக்கிறேன்”? என்று தன். தந்தைக்குக் நைரியம்சொல் 

As கான் காட்டுக்குவக்சனன். அவன் 

ganar ris தன் து சாய்கைகேயியின் கோரிக்கையையும் 

cere, தன்து தக்கை தசரதரின் சத்தியத்தையும் 
நிறைவேற்றும் பொருட்டே இராச்ியத் 

தையும்இராஜபோகங்களையும் துறந்து சண்டகாரணியத் 

இற்குவந்தான். ஐயனே, இராமன்கொடியனுமல்லன்; மதி 

யற்றவனுமல்லன்; புலன்களை அடக்கா தவனுமல்லன், நீ. 

அவனைப்பற்றி இவ்வாறு கொடுஞ்சொல் சொல்லுவது .' 

தகாது, இராமன் தருமத்தின் அவதாரம், - அவன் வெரூ 

சாது; உண்மையர்ன 'பராக்கரமமுள்ளவன். இக்திரன் 

தேவர்களுக்கு இறைவனாமாறுபோல, - அவன் இவ்வுல 

கச்திற்கெல்லாம் இறைவன். பதிவிரதாதருமதக்தால் 

பாதுகாக்கப்பட்டு விளங்கும் சதையை, அக்கினியினிட 

மிருந்து அதன். ஒளியை: அபகறிக்க எண்ணுகறவன்் போல, 

17
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பலாத்காரமாக இசாமனிடமிருக்து எதெதோட நி ஏவ் 

வாறு எண்ணுகிரும்? பாணங்களாகய ' ஜீவாலையையும், 

விற்களும் கத்திகளுமாகிய விறகுகளையும் உடைய, அணு 

கமுடியாக இரவாக்வனினம், சிபரபரப்புடன் நெருங்குவது ட 

தவறு. வில் என்ற பெருவாயால் பாணமென்னும் அணுக் 

முடியாத் தியைக் கக்டுக்கொண்டு, தன துகையில்விலலையும் 

பாசம்போல் வைத்துக்கொண்டு நின்று, சத்துரு சைநியங் 

களை அழிக்கும் இராணு பே காலனை, நீ உன் னுடைய 

ராசயத்தையும் சுகத்தையும் மூழுதும் விட்டிட்டு, 
யிர் 

மேல் வைத்திருக்கும் அன்பையும் ஓழித்,சவனாஇ 

் வது கூடாது, அவனது பராக்ரேமம் SiN ge kr ai    

அவன் மனைவி சதை அவனுடைய வில்லால் பாதுகாக்க 

.. ப்பட்வெருகிறுள். அவளைக்காட்டிலிருச்து எடுத்.துவர உன் 

“னால் ஒருபொழுதும் முடியாது, அப்பெண்மணி: சிங்கத் 

தின் மடெர்போன்ற பிடரையுடைய மானிடசங்கமாய 

“௩... இராமனுடைய உமிருக்குமிரான “மனைவி; 

சதையைக். எப்பொழுதும் அவனிடம் நீங்காத அன்பு 

சவரவேண்டாம . 
_ 

வால், ்.டையவன். 'வெகு பரர்கொாமசாலியாகிய ' 

- இராமனுடையமனைவியை, Can Epis gro 

டெரியும் தியின் Peo flavus எடுத்தோடக்கருதுபவன் போல், 

நீ ஏடுத் கோட எண்டறுவது ஒருபொழுதும்முடியாத காரி 

யம். அரக்கர்வேர்தே, இக்தப்.பயனற்ற விண்காரியத் தல் 

தி. முயற்சசெய்து என்ன பிரயோசனம்? போரில்” அவனை ர் 

நீகாணுமள்வே உன்னுடையவாழ்வு. நி உன்னுடையபிரா 

‘eon oot Gin QLD, HE! ‘ya sr en gu, ஏய்தற்கரிய இராச்ச 

யத்தன்மேலும் அ லை உள்ளவனாய், அவைகளை. வெகுகா 

லம் அனுபவிக்கவேைடுமென்ற எண்ணம் கொண்டிருச் 

தால், இசாமனுடைட் பகையை ஒருகாலும் தேடாதே, 

விபீஷணன் முதலா தருமமதிக்ச மக்திரிகளுடன்' கூடி. 

யோடுத்து, இக்காரிய 5 Bor ஈன்மைதிமைகளைச் Pi gr GO 

பார்த்து, உன்னு eas als இராம்னுடைய் பலத் 

| 

்
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தையும் அ yy OI By பின்பு தக்கபடி கட, . அக்கோசல௪ 

த்து! இராஜகுமாரனைப் போரில் எ.ிர்,தீ.தகிற்க ஒருபொ 

.மூதும் உன்னால் முடியாதென்று கான். எண்ணுகிறேன் . 

- நிசாசரேந்தரா, கான் உனக்கு ஈன்மையாயும் யுக்கமாயும் 

. மீளவும் சொல்லப்போறெ சொல்லைக் கேள் ?” என்றுன். 

  

்-மூப்பத்தெட்டாஞ்சருக்கம். 

மாரீசன்" சான் இராமரிடம் பட்ட ௮வஸ்னஜையை -இராவ 

் ணனுக்காள் சொல்லல், 

“நான். முன்னொருகாலச்தில் ஆயிரம் யானைகளின் 
பலமுடைய மலைக்கொப்பான உருவுடன் இவ்வுலகழெவ் 

கும் சஞ்சரிச்தேன், , அப்பொழுது கான் முகில்போல் 
ப கரிய. நிறமுடையவனாய், காதில் தங்கச்குண்டலங்கள் 

ou 651, தலையில் இரீடம். புனைந்து, கையில் .பரிகை 

aq யாயுதம் ஏக்இி, உலகத்துக்கெல்லாம் பெ 

கக்கன் விசுவா ரும் பயத்தை உண்டுபண்ணிக்கொண்டு, 
தம் அனகன் ரிஷிகளின் மாமிசக்கைப் புசித்து, கண்ட 

எதற்குக், _ காரணியத்தில் இரிர்துகொண்டி ரக்சதேன்.. 

வ் அப்படி நானிருக்ககாலத்தில் என்னைக் 

ண்டு விசுவாமி,தீதிரமுநிவர் பயக்து த௪ரதரிடம் சென்று 

அவரைப்பார்த்து “வேக்தே, மாரீசனுக்கு கான் மிகவும் 

அஞ்சுகிறேன் "ஆகையால், கான் யக்ஞம் பண்ணுங்காலத் 

இல் இராமன் வந்து என்னைப் பாதுகாக்கவேண்டும்?? ஏன் 

நேர்; இவ்விகமாக அம்முநிவர்சொல்லத் தருமாத்துமாவா 

இய தசரதர் அவரைப்பார் தீது “இராமன் சிறு பையன்; 

பன்னிரண்டு வயதுள்ளவன்; ஆயுதப்பயித்சயில் Boor pugs 

C sib சவனல்லன். தாங்கள் அருள்செய்கால் கரனே 

எனது. சஅரங்கசேனைகளோடும் வத்து, ஓ முநிசிரேஷ்ட 

_சே,. தங்கள் சத்துருக்களாகய அரக்கர்களை வதைக்கி
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றேன்”? என்று மறுமொழி கூறினர். விசுவாமித்திரர் ௮௮ ' 

கேட்டு அரசனைநோக்கி “நீர் போரில் தேவர்களுக்கு: 

டகுவியாக இருக்திருக்கிீர்; உம்மால் போரில் செய்யப் 

ப்பட ஆச்சரியமானகாரியங்கள் ஞூவுலகங்களுக்கும் தெரிக் 

இருக்கன்றன. ஆயினும் அரக்கர்களை வதைக்க இராமனா. ... 

லன்றி மற்றொருவரால் முடியாது. ஆகையால், அரசனே -: - 

உம்முடைய சேனைகள் இங்கேயே இருக்கட்டும், இராமன், பசி 

இறுகுழந்தையாக இருப்பினும், அரக்கர்களை வதைக்க... 

வல்லவன், கான் இராமனையே அழை த்துப்போடறேன். ' a 

o mae கேஷேமம்உண்டாவகாக'” என்று சொல்லி, இராம 
ற பதாக > 

ளை அழைத்துக்கொண்டு சந்சோஷமாகத் தமது ஆச்ச 

மம் சென்றுர், அவர் அதன்மேல் தீக்ஷை செய்துகொண்டு 

தண்டகாரணிய த்தில் யக்ஞம்பண்ண உட்கார்ந்தார். ௮வ 

ருக்கு அருகில் இசாமன் ,கனஅ வில்லைக் கையிற் படித்து 

நின்றான். அவன் யெளவன பருவத்தை முத்தும் அடை 

யாதவனும் தாமரை இதழ்போன்ற இரண்டு கண்களை 

உடையவனுமாய், ஓற்றை வஸ் திரம் உடுத்து, கழுதீதில் 

ஒரு பொன்மாலை அணிக்கு, கையில் வில்லைப்பிடி,தஅ, தேக 

காந்தியால் சண்டகா ரணிய முழுவதையும் இகழச்செய்து, 

அப்பொழுது உதயமான் இளஞ்சக் இரன்போல விளங்இ — 

னான். : அப்போது கான் மேகம்போன்ற எனது கரிய 

தேகத்துடன் சுவர்ண குண்டலங்களை அணிச் துகொண்டு, 

வெகு பலசாலி என்றம் வெரு வரங்கள் பெற்றவன் என் 

னும் செருக்கடைந்அ, அவ்வாச்ரெமக்தக்குச்சென்றேன். 

என்னைக் கண்ட நிமிஷத்தில் அவன் கொஞ்சமேனும் 

கலக்கமின்றி வில்லை. காணேத்றினான், 

கர் நான் அவனைச் சிறு பிள்ளை என்னு எனது 

gainer ig, பு.த்தியின்மையால் அலக்ஷ்யமாய் எண்ணி 

— Ong வேகமாக விசுவாமித்இர்' முகிவரு 

டைய வேதிகையை நோக்கச்சென்றேன். ௮ப்போ.து இசா 

மன் சதிதுருக்களை வதைக்கும் வல்லமையுள்ள கூரிய பாண
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'மொன்றை எய்து என்னை தூக்க அண்னா ரத. 

“க்ளு. அப்பால் eps Big Boo எறி சனன், அவன். அப் 

, பொழுது என்னைக் கொல்லக் கருதவில்லை யாகையால், 

. நான் பிழைத்தேன். ஆனால், அவன் விடுசச பாணங்கள் 

என்னைப்: பிரக்ஞையற்றவனாகப்பண்ணி, ஆழமான சழுதி 

இர 23005 Bev தள்ளின, பிறகு, வெகுகோங் கழிக்து, நான் 

் தல்லறிவடைக்து இலங்கைவக்து சேர்ந்தேன், கான் இவ் 

nit pi பிழை த்தேனாயினும் எனக்கு உதவியாகவக்௪ அரக் 

கர்களெல்லாம் ஆயுதப்பயிற்ச இல்லாத ுபின்ளையாகிய 

இராமனால் Ap gid சரெமமில்லாமல் அப்போதே வதை 

செய்யப்பட்டார்கள். .இதனாலேதான், இராவணா, நான் உன் 

் ஊத் தடுகறேன்.. இராமனுடன் போர் 

இசாவணனளை புரியக் கருதுவாயானால், நீ வெகு சங்க 
_..இராமருடன் : 
போர்புரிய வேண் 

டா மெனல், ும் அகேகவிதமான இரீடைகளையும் ரதி 

டங்கள்பட்டு நாசமடைவாய், எப்பொழு 

"களையும். “செய்துகொண்டு கூட்டமாக 

"விழாக்கள் சுகமாகவிருக்கும் அரக்கர்களுக்கு வீணாகக் 

கெடுதியை விளைவிப்பாம், சதையின். நிமித்தம், மாட 

மாளிகைகளை உடையதாக, அதநேகவிச 'இரத்தினங்க 

ளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு. விளங்கும் இலங்கைக்கும் அழிவு 

வருவிப்பாய், கொடியவர்களுடன் வ௫க்கும் கல்லவர். ~ 

கள், தாங்கள் பாபங்கள் செய்யாவிடி.ஸனும், அக்கொடிய 

வர்கஞுடைய பாவங்களால், பாம்புவாழும் மடுவிலுன்ள 

_மீன்கள்போல, அழிக்துவிவொர்கள், நல்லசக்கனம் பூசி, 

pau ஆபரணம் அணித்து விளங்கும் அரக்கர்கள் 

உன்னுடைய பாவத்தால் மாண்டு பூமியில் விழுவதை நீ 

-காணுவாய், அவர்கள் தஞ்சமற்றவர்களாய், லர் மனைவி 

காளோடும், லர் மனைவிகளை இழக்து தனித் தவர்களாயும், 

பத்துச் இக்லும் ஒவொர்கள், இலங்கை பாணங்களால் 

மூடுண்டு, இமண்டி, வீடுகளெல்லாம் நீருகப் பாஜாவதை 

ரீ காணுவாய், பிறர் மனைவியைக் கவர்வதைவிடப் பெரும்
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பர்வம் Radia eae அரசனே, உனக்கோ ஆயிரம் 

மனைவிமார்கள் இருக்களுர்கள். : உன்மனைவிகளோடு நீசக் 

தோஷமாக இருந்துகொண்டு உன் குலக்தையும், உன்னு 

டைய மரியாதையையும், சம்பத்தையும், நாட்டையும், 

உன்னால் விரும்பப்படும் ' உயிரையும் பாதுகா தீதுக்கொள். 

நீ நின்மனைவிமார்களோடும் கோழர்களோடும் வெகுகா 

லம் 'வாழவேண்டுமென்று விரும்பினால் இராமனுடைய 

பகையைக் தேடாதே, உனக்கு மிகவும் வேண்டிய அன்ப 

னான கான் இவ்வாறு பெரிதும் கடுப்பதைக். கேளாமல் ' 

LIT SECT DT SE FOO TONS தெர்வொயானால், நீ உனது 

பலத்தை இழக்து, உனது பக்அக்களுடன் இராமனணு - 

டைய ரண்களால் மாய்ந்து, யமனுடைய மாளிகைக் 

குப்போவது நிச்சயம்,” 

  

முப்பத்தொன்பதாஞ்சருக்கம். 

இராமரைச் தாண். மதற்றொருதாம் எதிர்த்து 

உயிர்பிழைத்ததையும் அன்றுமு கல் அவர் பயதீதால் Caray yt 

மாரீசன் இர ட்ட டு சொல்லல், 

- “இவ்வாறு வெகு கஷ்டப்பட்டு அப்போரில் நான் . 
அதனது ee கப்பிப்பிமைச்சேன். பின்பு நடந்த... 

தைச் சொல்லுகிறேன், பதிலுத்தரம். சொல்லார்.மல் கேள்; 

முன்பு இராமனால் அலக்ஷ்யமாய் விடப்பட்டபடியால், 

பின்னார் நான் செருக்குக் - கொண்டு, வேறு . இரண்டு 

அரக்கர்களுடன் உருமாறிக் சண்டகாரணி 

மாரீசன் சண்ட யம் புகுக்சேன்., இக்கொப்பான நாவும், 
SMT CONS 

இல். இரர்மரளை 

எதிர்ச்தது. பெரிய மான் -வடிவமெடுத்து, மூநிவர்க 

கூர்மையான கோரப்பல்லும் உடைய ' 

ட ளூடைய மாமிசத்தைப் புசித்துக்கொண்டு, ் 

நான் அக்காட்டில் இரிக்சேன். . ரிஷிகள் அக்னி '
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ஹோத்திரம். செய்யுமிடங்களிலும், ஸ்கான்ம்பண்ணும் 

துறைகளிலும், பூசைக் குரிச் சான விருக்ஷங்களுள்ள 

| இடங்களிலும் ' சென்று, முநிவர்களைக்கொன்று, அவர்க . 

. ஞடைய இரத்தத்தைக் குடித்து, மாமிசத்தைப் புத் 

துத் சவத்இம். படையூறு செய்சேன், நான் பெரிய 
கோரமான உருவமுடையவனா௫, வனத் திலுள்ளவர்கள். 

என்னைக்கண்டு நடுங்கும்படி நடக்கேன். இரச்சவெறி : 

கொண்டு . இப்படி நான் தவத்தைக் கெடுத்துக்கொண்டு 

சண்டகாரணியத்தில் இரியும்காலதீதில் ஒருகாள், தவ 
வேடம் பூண்டு தருமச்தை வளர்த்துக்கொண்டு வக்கு 

. இராமனையும், வெகு பாக்கியசாலியான சீதையையும், 

மகாரசனான லக்ஷ்மணனையும் கண்டேன். உண்டியைக் 

குறை ச்துக்கொண்டு, எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் நன்மை 

புரிந்துவக்த இராமனுடைய பலச்தை நான். முன்போ 

லிருக்கும் என்னு கருதர்மல், என் பு.ததியின்மையால் - 
அவனைத். SUG) என்னு அலக்ஷ்யம்பண்ணி, அவனிடம் 

முன்பு நான் வைச்திருக்க பகைமையால் வெகு: கோபங் 

கொண்டு, என துகூரான கொம்மினால் அவனைக்கொன்று 

விடவேண்டுமென் று, மானுருவத்தோடு போய் எதிர்ச் 

தேன், அவன் கனது வில்லை வளைக்துச். சத்துருக்களை 
வதைக்கும் வல்லமை பொருக்திய மூன்று பாணங்களை 

விடு ச கான், அவை அவனுடைய வில்லிலிருந்து கருடனுக் 

கொப்பான as fara இளம்பன , இசத்தச்தைக் SA 

களுக்கு உண் வாகக்கொண்ட, ; கொஞ்சம் 

. = கனிகள் வளைக்க முனைகளையுடைய, அப்பாணங் 

னது. கள் FATT YTS HE கொப்பாக. ஏங்கள் 

. மூவர்களையும் காடி. வெகு வேகமாக வக் 

ன: aida ¢ இராமனுடைய பாணத்தின் பலகை 

அ.நிர்சவனுகையால் நான் ஓடித் தப்பினேன்.. மற்றை 

இருவர்களும் ௮ப்பாணசத்தால் மாண்டார்கள், இராமனு 

டைய பாணத்தால் மாளாமல் கரன் எவ்வாறோ உயிர்
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தப்பி, கெட்ட செய்கைகளைவிட்டு, - தவவேடம்பூண்டு, 

Dor Mp SX Hered தில் தவஞ்செய்துகொண்டு ௨௫க் 

இன்றேன். மரங்களைப்பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் ஓவ்வொ 

ரூமா ததிலும், கையில் பாசமேக்திய யமனைப்போல, மர 

வுசியும் மான்றோலுமுதெ.௪ இராமனை கான் காண்கிறேன், 

அதிக பயமுடைமையால், என்னைச்சுற்தி எப்போகும் 

ஆயிரம் இசாமர்கள் நிற்க நான் காண்டுதேன்.. இக்காடு 

முழுதும் இராமன் ஒருவனே இருக்ற 

மாரீசன் கூர்க எனக்குத் தோற்றுறெது. இராமன்: 

த ந் . ள் ர . 
ee ஸி இல்லாத இடங்களிலும் அவனை கான் 

காண்டுறேன். தூக்கத்திலுங்கூட கான் 

இராமனைப்பத்திக் கனவுகண்டு உளறிக்கொண்டு பிரக்ஞை 

wb poe BC per. இராமனுக்கு நான் மிகவும் பயக் திருக் 

இறபடியால் ரகாசத்தில் தொடங்கும் சத்தினம், ரதம் 

் என்ற பெயர்கள்கூட எனக்குப் பெரும்பயச்தைஉண்டாக் 

குகின்றன. இராகவனுடைய SAU TOS SCOT COT Gs 

அதிவேன். £ அவனுடன் யுத்.தம்செய்வது சரியன்று, 

அவன் பலியையும் நமுசியையும் வதைக்கும் சக்தியுள்ள 

வன், ஓ ராவணா, மீ இராமனிடம் போர்புரிக்காலும் சரி, 

போர்புரியாது விட்டாலும் சரி, கான் பிழைத்இருக்க 

வேண்டுமென்ற எண்ணம் உனக்கருக்தால், அவன் பெய 

ரை என்முன் செல்லாதே, இவ்வுலகத் தில் தருமத்தைச் 

செய்துவர ச சாதுக்கள் அகேகர் பிதர் குற்றங்களுக்காக. 

மாண்டிருக்கரூர்கள். அவ்வாறு உன்குற்ற தீதுக்காக கான் 

மாளவேண்டி வரும். ஆகையால், நீ உன் இஷ்டப்படி செம், 

சான் உனக்குத் துணவரேன். மிகுந்த காந்தியும் வீர. 

மும் பலமும் உடைய இராமன் அரக்கர் குலத்துக்கு யமனா 

வது நிச்சயம், ஜனஸ். கான தீதிலிருக்த கரன் சூர்ப்பணலை 

யின்பொருட்டுக் சூற்றமற்ற இராமனோடு எதிர்த்து மாண் 

டுவிட்டால் ௮து எவ்வாறு இராமனுடைய குற்றமாகும், 

இதை நீ ஈன்றுக யோடத்துச் சொல்லு, நி என்-சண்பன் 

ர
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ஆகையால் கான் உன் நன்மையை காடி இரச உண்மை 

யைச் சொன்னேன். நீ என் சொல்லைக் கேளாதுவிடில் 

உன்னுடைய பக்துக்களுடன் இராமனால் போரில் மாண்டு 

_ விடுவாய்”? ப 

  

நாற்பதாஞ்சருக்கம்: 

Br rarer cor வெகு கோபங்கொண்டு தான்சொன்னப இ, கு பீடி. 

செய்ய மாரீசனைக் கட்டளையிடல், 

  

வெகு நியாயமாக மாரீசன்சொன்ன ஈன்மைபயக்கும் 

சொற்களை, இறந்துபோக எண்ணின வன் மருந்தை உட் 

கொள்ளாதவாறுபோல, இராவணன் ஒஓதீதுக்கொள்ள் 

வில்லை, ௮ன்.றியும் வெகு ௮ நுகூலமாகப் பேனை மாரீசனை 

நோக்க, அரக்கர் . மன்னவனான' இராவணன், தனக்கு 

முடிவுகாலம் இட்டிவிட்டபடியால், பின்வரும் கடுஞ்சொற் 

களைச் சொன்னான் ;--*6ஓ மாரீசா, நீ என்னிடத்தில் 

் சொன்ன சொற்கள் உவர்நிலக்தில் விதை 

இசர்வணன் சத விதைபோலப் பயனடையமாட்டா, 
மாரிசனைப் ் ; a ம a ம் 

புத இசொல்ல அவைகளினால் கான் பயந்து வெகு பாவி 

'வேண்டாமெனல், யும் புத்தியற்றவனும் மானிடனுமான 

இராமனோடு போர் புரியாமல் விடேன், 

ஒரு: பெண்சொற்கேட்டுச் தனது காய், கக்தை, 'இசாச் 

இயம், . ஈட்பினர். முதலிய எல்லாரையும். SMEG காட் 

டுக்கு வந்து கரனையும் வதைசெய்த அவ்விராமனுடைய 

உயிர்க்குயிரான மனைவியை நான் உண் கண்முன்பாக : 

அபகரிக்கப்போடிறேன். ' இவ்வண்ணம் கான் மனத்தில் 

் உறுதி செய்துகொண்டேன். அ௮.கனை மாற்றத் தேவாசரர் 

களுடன் கூடிய இக்இரனாலும் முடியாது, கான் உன்னிடம் 

வந்து இக்காரியக் தின் நன்மை இமையை, அல்லது Qs 

னால் வரும் அபாயங்களை, அல்லது இதை நடசத்இ முடிக்க 

் 18
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. வேண்டிய உபாயங்களைப்பத்திக் கேட்டி ருந்தால் நீ இப்புச். 

Bator TOMEHIOFTAVE SGD. Quy SCS 4 GOST 

லும் தன்க்ஷேமத்தை விரும்பிய நல்லமக்திரி அரசன் முன் 

கைகூப்பிச் சான் சொல்லப்போ௫றவைகளைச் சொல்லவே 

ண்டும், அவை அரசன் மனத்திற் கொவ்வாதவைகளாக 

விருப்பின், அவைகளை வெகு மெதுவாகவும் நன்மைக்காக 

வென்று வெகு உபசாரத்துடனும் சொல்ல. வேண்டுமன் 

றோ? மரியாதையுடன்விண்ணப்பம் செய்யப்படவேண்டிய 

அரசர்கள், மரியாதையின் றிக் .கர்வமாகச் சொல்லப்படும் 

_ சொற்களைச் சடப்பார்களா? ஒப்பற்ற பராக்ரமம் பொருக் 

இய மன்னர்கள். அக்கினி, இக்திரன், சோமன், வருணன், 

யமன் என்னும் ஐந்து தேவர்களுடைய தன்மைகளை 

உடையவர்களாய்க் கொடுமை, பராக்கிரமம், நன்மை, 

அன்பு, தண்டஞ்செய்தல் முதலியவைகளை வ் இருக் 

இன்ருர்கள். ஆகையால், எக்காலத்திலும் ௮ரசர்கள் மரியா 

தையுடன் - பூசிச்கப்பட,த் தக்கவர்கள், நீ இரந்த இராஜ 

- நீதியை அதியாமல் அஞ்ஞான தீதில் முழுகி, உனது . 

கெட்டகுண ததால் உன்னிடம் விருக் சாக வந்த என்னைப் 

பார்த்து இக்கொடுமையான “வாசகங்களை மொழிக்தாய், 

ஓ ராக்ஷசா, நான் உன்னிடம் இக்க விஷ 

சான் சொன் . யத்தின் ஈன்மை, திமைகளைப் பற்றியா. 
னதைச்செய்யச் cus ் ், 

சொல்லல், வது தகுதியைப்பற்தியாவது கேட்கவர 

வில்லை, நான்: உன்னுடைய உதவியை 

மட்டும் கேட்டேன். நீ செய்யவேண்டிய உசவி இது 

- தான் :. வெள்ளிமயமான புள்ளிகளையுடைய ஒரு 

பொன்மான் உருவங்கொண்டு, இசாமனுடைய ஆச்ச 

மம் சென்று, சஜதைமுன்பாக உலாவி, அவள் மனத் 

தில் ஆசை உண்டாக, பின்பு நீ உன்னிஷ்டப்படி. Gur, . 

பொன்மானாகச் சென்ற உன்னைச் சதை கண்டு. வியப் 

புற்று *இம்மானை எனக்குச் கரம் பிடி. தீ.அக்கொடுங் 

கள்” என்று தன்னு கணவனாயே இராமனிடம் சொல்லு
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'வாள், உன்னைச் அர,ச்இக்கொண்டு இராமன் வெகுதூரம் 
தொடர்க்து வந்த பிறகு, நீ இராமன் கதறுவதுபோல் 

“ஓ சீகா, ஓ லக்ஷ்மணா' என்று கூப்பிடு, அதைக் கேட்ட . 

வுடன் இராமனுக்கு ஆபத்துகேரிட்ட சாகச் சதை கருதி 

லக்ஷ்மணனைப் போய்ப்பார்க்கும்படி. சொல்லுவாள். லக்ஷ். 

மணனும் கமையன்மேல் வைக்்௪ அன்பால் இராமனைத் 

தேடிச்செல்லுவான், இவ்வாறு இராமனும் லக்ஷ்மணனும் — 

அவ்விடம் விட்டுப் போனவுடன், இந்திரன் சசியைக | 

கொண்டுசென்றதுபோல, கான் சதையை அவ்விடமிருக்து 

கவர்க்துகொண்டு போய்விடுவேன், இத செய்துவிட்டு, ஓ 

சாக்ஷசா, நீ உன்னிஷ்டப்படி. எவ்விடம் போகவேண்டு 

மோ அவ்விடம்போ, கானிக்கத உபகாரதீதுக்சாக உன 

க்கு ஏன்னுடைய - இசாச்சியத.தில் பாதி கொடுக்கறேன். 

கண்பனே, என்னுடைய இக்காரியதக்தை முடிப்பதற்காக 
நீ புறப்பட்டெகீொ சண்டகாரணியம் செல்லு, கானும் - என் 

இரதச் திலேறிக்கொண்டு உன்பின்னே வருகிறேன். யுதீ 

தம்செய்யாமல் இராமனை வஞ்த்துச் சதையைக் கவர் 

கீது என் காரியத்தை முடிக்துக்கொண்டு நான் உன்னு 

டன் இலங்கைக்குக் இரும்புவேன். என்கட்டளைப்படி நீ 

- செய்யாதபக்ஷத்தில் நான் உன்னை இப்பொ முதேகொன்று 

விடுவேன், கான் பலாக்காரம்பண்ணி உன்னைக்காண்டு 

இக்காரியத்தைச் செய்விப்பேன். அரசனுடைய விருப்பத் 

இற்கு மாறாக ஈடப்பவன் ஒருகாலும் சகச அடைய 

மாட்டான். நீ மானுருவமெடுத்து இராமனிட த்தில் போ 

வது உன் உயிருக்கு அபாயக்ததான். ஆனால் என் விருப் 

பதீதுக்கு மாருக நடக்தால், நிச்சயமாக உனக்குச் சாவு 

கேரிடும், இவைகளை ஆலோ௫த்து, உன் புத்திக்குச் 

_ தகுந்ததென்று தோன்றுவதை நீசெய்,.”..
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நாற்பத்தொன்முஞ்சருக்கம். - 

மாரிசன் மறுபடி. தூக்கல். 

இஅ ராஜாக்கனை என்று இராவணனால் தன் மனக் 

- துக்கு விரோ. சமான செய்கையம்ச் செய்யும்படி கட்டளை 

யிடப்பட்ட மாரீசன் அவனைப்பார்த்து, சற்றும் அஞ்சாது 

"கோபத்தோடு கூறுவானாயினான் :-- * நிசாசர, எந்தப் 

் பாவி நீயும், உனது பிள்ளைகளும், தேச 

மாரீசன் மம், மந்தரிமார்களும், எல்லாரும் ஒருங் 
சீ 5 2 
dominic. a Ca fu இவ்விசமான போதனையை. 

எனல், உனக்குச் செய்தான் ? எந்தப் பாவிக்கு நீ 

சுகமாக வாழ்வது , விருப்பமில்லை ? உன்” 

சாவிற்கு வழியை எவன் கப்டமாக உனக்கு நல்லவழி 

என்று இவ்வண்ணம் உபதேசம் பண்ணினான் ? பலமில்லா 

தவர்களாகிய உன்னுடைய பகைவர்கள் - பலசாலியான 

இராமனுடன் உனக்குச் சண்டை மூட்டி. உன்னை அழிக் 

ட கக் கருதுஇருர்கள் என்பது தண்ணம். கெட்ட எண்ணச் 

தை உடைய எக்.த அற்பன் உனக இவ்வாறு பு.சதிசொன் 

ஞன்? உன்னுடைய ௮ஒருத்தியத்தால் நீ அழித்துபோ 

கும்படி. ஏவன் இசக்கிறான் ? , இசாவணா, கெட்ட வழி 

யில் புகும் உன்னைச் தடுக்காத அமைச்சர்கள் கொல். 

லப்படத்தக்கவர்களாயினும் நீ அவர்களைக் கொல்லுகன். 

நிலை, னது மனம்போனபடி. கொடியவழியில் செல்லும் 

அரசனை அக்கொடிய வழியிலிருக்.து நல்ல மந்.இரிகள் | 

கடுத்துவைப்பார்கள். ஆனால், அவ்வாறு உன்னை: அடக்க 

நல்லந்திரி ஒருவனுமில்லை, ராஜூபேஷ்டனே, OTe 

“னுடைய அருளினாலேதான் மந திரிமார்கள் தருமார்்த,௪ 

காமங்களையும் புகழையும் அடைஒருர்கள். அரசன் ௮௬ 

ளிலன் ஆயின் அவைகள்,ஓன்னறும் அவர்களுக்குக் .இட்டா. 

"அரசனுடைய அர்க்குண,த்தால் குடிகளும் கஷ்டத்தை 

் 

\
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அடை ஒருர்கள், கொற்றவரேலே, குடிகளுக்கு அறமும் புக, 
மும் ௮ரசன்மூலமாக வருகின்றன. ஆகையால், அரசன் எப் 
போதும் .குடிகளால் பாதுகாக்கப்பட ததக்கவன். கொடிய 
வனும், குடிகளுடைய ஈன்மையைக் கருகா,தவனும், செருக் 
கடைந்தவனுமான .அ௮ரசன் அ. ரசுசெய்யவல்லனாகான். 
அதுபோலக் கெட்ட எண்ணமுள்ள மக்இரிகள் ஆற்றலில் 
லாத era Sure மேபெள்ளமுள்ள வழியில் செலுத்தப் 
பட்ட தேர்போல நாசமடைவார்கள். இவ்வுலகத்தில் நல் 
வழியில் நின்று தருமம் செய்துவந்த சாதுக்கள் அநேகர் ' 
பிறர். ௮பசா:;க.துகால் தங்கள் பரிவாரங்களுடன் மாண்டிரு 
கீஒமுர்கள், கரிகளால் காக்கப்பட்ட ஆகெள்போல, பிரஜை 

. கள் நன்மையைக் கருதாத கொடுங்கோன் மன்னனால் 
பாதுகாக்கப்படும் குடிகள் செழிப்படையார்கள், கொடியவ 

னம், அர்ப்பு,தீதயுள்ளவனும், ஐம்புலன் 
சுவர்க் சால் களை அடக்காதவனுமான நின்னை ௮7௪ 

த கறை re னாகவுடைய அரக்கர்கள் அனைவர்களும் 
வாய் எனல்... அவசியமாக நாரசமடையப் போரூர்கள்.. 

காக்கைவரப் பனம்பழம் விழுந்தா ற்போல, 
எனக்குப் பயம் கேரிட்டதென்று நரன் கவல்இன் நிலேன்: 

- நி உன்னுடைய சேனையுடன் விரைவில் மடஜ.ந்துபோகப். 
போருயே என்னு துக்கப்படுதிறேன். இராமன் என் 
னைக்கொன்று, கேரமாக உன்னையும் கொன்றுவிடப் 

, போடருன். போரில் சத்துருவால் -கொல்லப்படுவ சால் 
கான் ூருதார்,ச்சனாய்விடுவேன். இராமனைக் கண்டமாத்இ 
சத்தில் நான் மாண்டுவிட்டதாக நி நிச்சயி ச. து.க்கொள்... 

- சதையைக். கவர்ந்துகொண்டுபோய் நீயும் கின் உறவினர் 
களுடன் மாண்டுவிடுவாய், & கையை என்னுடைய . 
உதவியால் ஆச்செமத்இலிருக்து எடுச்துவச்துவிட்டபோது 
$கீயென்ன கானென்ன இலங்கையென்ன இசாக்கதர்க 
ளென்ன உய்வில்லை. அரக்க; உன் இதத்தை நாடித் 
துச்சுச்சொல் ௮ம் என் சொற்களை 8 ப அகறுவில்ல்,
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ஆயுள்குன்றி உயிர்போகும் பக்குவத்தில் உள்ளவர்கள் 

நண்பர்கள் சொல்லும் ஈற்பு,தீஇயைக். கேட்பதில்லை ! ”* 

  

நாற்பத்திரண்டாஞ் சருக்கம்; 

மானுருவங்கொண்டு மாரிசன் சதைமுன் விளையாவெ.து, 

இவ்வர்_று இராவணனைப்பார்.த்துக் கடிந்துரைத்த 

மாரீசன் அவனிடத்தில் உள்ள பயத்தால் நாம் இருவ 

ரும்போவோம்” என்றுசொன்னான், பிறகும் அவன் இரா 

வணனை கோக்க “கையில் வில்லும், பாணமும், கத்தியும் 

பிடி.த்.இருக்கும் இராமன்: முன் நான்போனால் அவன் 

அந்த க்ஷணமே என்னுயிரை வாங்கிவிடு 

மாரீசன் பயந்தி வான், இராமனை எதிர்ப்பட்ட பின் உயிர் , 
துணைசெய்ய 5 ச ச Ls 
piaptican de, தப்பி வருகறதென்பது இல்லை; அவன் 

உன் உயிருக்குக் காலபாசம்போல்வன். . நீ 

கெட்டவன். உனக்கு என்னால் என்னசெய்ய முடியும்? 

நான் இகோ போடறேன். உனக்கு வெற்றி உண்டாகுக”? 

என்று சொன்னான். மாரீசன் இவ்வாறு சொன்னதைக் 

கேட்டு இராவணன் சந்ேதோஷமடைந்து அவனை இறுகக் 

SS (pa “croor விருப்பப்படிசெய்ய உடன்பட்ட இதுதான் 

உன் தைரியத்துக்கொக்தது, கீ முன் வேறொரு அரக்க 

னாக விருந்தாய் ; இப்பொழுஅதான் மாரீசன், ஆயினாம், 

இச,க்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுப் பேய்போன்ற ' 

முகங்களையுடைய கழுதைகள் பூட்டி விளங்கும். இச்சு இர 

தத்தில் என்னுடன் சீக்கரமாக எறு, சடையை மயக்கி 

விட்டு உன் இஷ்டப்படி: ரீ போ, இராமனும் லக்ஷ்மண : 

னும் போகத் தனியேயிருக்கும் சதையைகான் தாக்திக்கொ 

ண்டு வந்துவிடுகிறேன்” என்று கூறினான். பின்னர் இராவ 

ணனும் மாரீசனும் தேவவிமானம்போன்ற அந்தத் தேர்மீ 

தேறி அவ்வாச்ரெம,த்தைவிட்டு வேகமாகப் புறப்பட்டார்
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கள், அவர்கள் வழியில் அகேகநாடுகள், ஈகரங்கள், வனங் 
கள், மலைகள், ஆறுகள் முதலியவைகளைப் 

மாரீ௫னும் பார்தீதுக்கொண்டு தண்டகாரணியம் சேர் 

ae டகராணியம் ௮7 இசாமருடைய ஆச்சரமத்தை அடைக் 
சேர்தல், தார்கள், தேரினின்றும் இறங்க இசாவ 

ணன் மாரீசனுடன் அவ்வாச்ரெமச்தைப் 
பார்த்தான், பின்பு அவன் மாரீசன் கையைப் பற்றிக் 
கொண்டு 4 அதோ வாழைகளால் சூழப்பட்டு 5 கோன் 
WE gs அதுதான் இராமனுடைய ஆச்சிரமம், இனி 
நீ நாம் இங்குவர் சகாரியக்தைச் செய்யக்கடவாய் ?? என் 

மூன். அதைக்கேட்ட மாரீசன் ஆச்சரிய 
a ட. மான ஒரு மானு குலிமிலான்ட இசாமரு 

கொள்ளல்: டைய ஆச்சிரமத்துக்கு முன்புறத்தில் 
சென்று உலாவினான். பார்ப்பதற்கு 

௮௩௪ மானுடைய கொம்பின் அநனிகள் இரண்டும் இக் 
இ.ரநீலக்கற்கள் போல விளங்னெ. அதன் முகச்தோற் 

ஐம் கறுத்தும் வெளுத்தும் இருக்,௧௮, ௮;தன் வதனம் 
செந்தாமரைபோலவும் காதுகள் நீலோற்பலம் போல 
வும் இருந்தன. அகன்கழுத்துக் கொஞ்சம் உயர்ந் தருக் 

அது; உதகெள் இக்இரநீல I B30 8B 
கொப்பாக விளங்க, வயிறு முல்லைமல 
ரும் சந்திரனும் .வைரக்கல்லும் போல 

் விளங்கிற்று; பக்கங்கள் இரண்டும் இலுப்பைப்பூப்போல 
வும் தாமரைப்பூவின் காதுபோலவும் விளங்க, காத் 
குளம்புகள் வைடூரியக்கற்கள்போல இருக் சன; துடை 
மெல்லிதாயும் சந்துகள் இண்ணியனவாயும் இருக்கன. இக் 
தஇிரவில்லுப்போலப் பலவிக வருணங்கள்பொருக்தியவால் 
உயர்த்தப்பட்டு இருர்,கது, சதையினுடைய மனத்தைக் 
கவர்வதற்காக ஒரு கணப்பொழுஇத்குள் மாரீசன் அகேக 
விமான அழகிய இச,ததினங்களால் அலங்கரிக்கப் 
பட்டாற்போன்ற புள்ளிகளையுடைய பொன்மான் உருவங் 

மாயமானின் 
வர்ணனை,
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கொண்டு அவ்வழகானகாட்டையும் இசரர்மருடைய ஆச்சிர. 

_ மத்தையும் பொலிவுறச்செய்து ப௯ம்புற்றரைகளில் புல் 

மேய்க்து இரிக்தனன், நூற்றுக்கணக்கான வெள்ளிப்புள் 

னிகளையுடைய ௮ந்,த அழூயமான் கழை ச்திருக்கும் மரங் 

களின் கொழுச்துகளைக் கடித்துதீதின்று இரிக்தது, வா 

-ழைத்தோட்டத்துள்போவதும் கர்ணிகார வனச்தைச் சற் 

அவதும் சகையின் கண்முன் எதிர்ப்படுவதுமாகச் காம 

- மைமலர்போன்ற முதுகையுடைய அழகான அந்தமான் 

இசாமருடைய ஆச்சிரம,க்கைச் சுற்றிக்கொண்டு கன் 

. இஷ்டப்படி திரிந்தது. அது லெகேரம் ஓரிடம் மேய்க்து 
- விட்டு மற்மேரிடத்துக்கோடும்; மறுபடி. ௮ங்இருக்து இரும் - 
பும்; இறிதுகாலம் வெகுவேகமாக ஓடித் இரும்பும் ; 

இறிதுகேரம் துள்ளிவிளையாடும்; றிதுவேளை கசையில் 
படுக்கும்; சிலவேளை மான்கூட்டங்களுடன். கூடி. ஆச் 

rng Sar வாயிலில் ass நின்றுவிட்டு ஓடும்; : மறுபடி 

_ மான்கூட்டங்கள் தகொடசச் திரும்பிவரும், இவ்வாருக மா 

னுருவங்கொண்ட மாரீசன், சை சன்னைப்பார்க்கவேண்டு 

மென்ற கருத் தினால், அவ்விடத்தில் சுற்றித் இரிக்தான். 

௮க்,த மானைக்கண்டு, அக்காட்டிலுள்ள் மற்றை மான்கள் 

அ.தனருகழ் சென்ன, அதை மோத்துபார் த்து, பின் பல 

இசைகளிலும் ஓடின. மாரீசன் மான்களைக்கொன்று yar 

பவனாயினும், ,தன் தன்மை வெளிப்படாதிருக்கும்படி, 

அவைகளை ஒண்ணும்செல்யன் மோச்துகொண்டு ரிக் 

கான். ae த 

அத்தருணத் தில் அழ௰ய கண்களையுடைய சதை மலர் ' 

 கொய்யும்பொருட்டு: அக்காட்டுக்கு வக் 

ணத nde தாள், மதர்த்த நோக்கையும், . மனக் 

இற்கு ரம்மியமான முகத்தையும் உடைய 

gare, sa) அங்குமிங்கும் சென்று கர்ணிகாரம், அசோ 

கம், மாமலர்முதலிய புஷ்பங்களைக் கொய்துகொண்டிருக் 

"தான், ஆசணியத், இல் வாசஞ்செய்வதத்குச் அக்கவனல்லா,௧



49-ம். சருக்கம். 145 
  

அந்தச் சை, முத்தும் மாணிக்கமும்போன்ற புள்ளிகளை 
யும், ௮மூய பற்களையும், வெள்ளிபோன்ற உரோமங்களையு 
முடைய அம்மானைக் கண்டுவியப்படைக்து, கண்ணிமையா 
மல் வெகு சக்கோஷ த்தோடும் அன்போடும் பரர்ச்காள்.. 
அக்க மாயமானும் அவளைக்கண்டு ௮.இக வேடிக்கையாகக் 
அள்ளிக்கொண்டு அக்காடெங்கும் இகழும்படி இரிக்கது., 
கரன் ஒருபொழுதும் காணாகதும் இர,ச்சன,ச்.காலிழைக் 
கப்பட்டதுபோன்று விளங்குவதுமான அம்மானைச் சதை 
கண்டு வெகு ஆச்சரியமடை தாள், 

  

காற்பத்அமுன்முஞ்சருக்கம், 
= இராமர் சசகையைப் பாதுகாக்க ல மணருக்குக் கட்டளையிட்டு 

மாயமான் சொடர்க்து செல்லுதல், 

  

குற்றமற்ற ௮ங்கமுள்ளவளும் அழகான SOG TNE 
COB Dovel 65 இடையினளுமாகய சீசை அவ்வாறு மலம் 

. கொய்யும்பொழுது, இருவிலாப்பக்கங்கஞம் வெள்ளியா 
௮ம் பொன்னாலும் செய்யப்பட்ட துபோல விளங்கும் அப் 

பொன்மானைக் கண்டு வெரூ FEC SIAR 
தை மானை மடைந்து, ஆயசபாணிகளாகியகனஆ கண. 

ve eee cok வனையும் லக்ஷ்மணரையும் அவ்விட அதுக்கு. 
“பல், வரும்படி. கூப்பிட்டாள். ma? «Burra 

s அழைக்கப்பட்ட அப்புருஷூகங்கள் அவ் 
்.. விடம் சென்று நான்குபுற த்தும் பார்தீது அம்மானைக் 

- கண்டார்கள், அதைக்கண்டதும் லக்ஷ்மணர் சந்தேகப். 
பட்டு இசாமரைகோக்இ “இக்கமானை IN FoF மர்ரீசன் : 

ட... என்று கான் எண்ணுகிறேன், வேண்டிய 
ரான் உருவங்களை எடுக்அுக்கொள்ளும் அக்தப் னஸ். பாவி மானுருவங் கொண்டு இவ்விடம் 

ட வேட்டைக்கு BS ௮0ேக அசசர்களைக் 
கொன் விருக்ன், ௮௬௪ மாபாவிதான். இப்பொழு: ‘ 

கவ 19
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இக்க மாயமான் ரூபங்கொண்டிருக்கிறான். இது கந்தர்வ 

தகருக்கொப்பாக இருக்கறது, ஓ புருஷூரேஷ்ட, உலகத் 

இல் இப்படி இச,ச்தி மிழைத்த மான் உண்மையாக 

இல்லை, ஆனபடியால், உலககாயக, இது மாயை என்பதற் 

குச் சந்தெகமில்லை'' என்று சொன்னார், ் 

லஷ்மணர் அப்படிச் சொன்னதைச் சதை தடுத்து, 

மாரீசனுடையமாயை மன தீதைக் கவர, புன்னகைசெய்து, 

சந்கோஷங்கொண்டு, கணவனைப்பார்த்து “என் காதா, 

இவ்வழகானமான். என்மன தீதைக் கவருஇன்றது, தாங் 

ட. கன் இதை எனக்குப் பிடி தீ.துச் சரவேண்டும். ஈமது விளை. 

யாட்டுக்கு இது உபயோகப்படும், இங்கு தமது YFAT Ww S 

அக்குச்சமீபி.தில்,கவரிமான், சருமரம், புள்ளிமான், கரடி, 

குரங்கு, கின்னரம் முகுலிய வெரு அழ. 

சதை மானைப் கான பலமிருகங்கள் கூட்டங்கூட்டமாகக் ' 

அக் இரி௫ன்றன. அவைகள்பார்ப்பதற்கு வெகு 

வேண்டல். . அழகும் மனோகரமுமானவைகளே ஆயி 

ப்ட் ட னும், இக்சமானுக்குச்சசியான அழகுள்ள 

மானை இதுவரையில் நான் கண்டதேயில்லை, இது சாயலா 

லும், ஓளியாலும் அழகாலும் ,ஓப்பற்றது. இச,க்தினம் 

போன்ற பல நிறமான புள்ளிகளையுடைய இவ்வழகான 

மான் சந்தின்போலச் SOT HET BUTS இக்காடெங்கும் 

ஓளிரச்செய்கெ௮. என்ன ஆச்சரியம்! ஏன்ன அழகு! என் 

-.னகாக்இ ! என்னமது ரமான குரல்! விிச்ரமான தேக் 

- குயுடைய இம்மான் என் மனத்தை முழுதும் கொள்ளை ற ௫ 

"கொண்டது. உயிருடனே இம்்.மானைத் தாங்கள் பிடிக்கக் 

கூடுமானால் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும், எல்லாரும் இதைக். 

கண்டு வியப்படைவார்கள். வனவாசம் முடிந்து காம் நமது 

இராச்ிெ,ச்தை அடைந்தபோது, இம்மான் கமது அந்தப் 

பு சத்திற்கு ஒரு அலங்காரமாக இருக்கும், ் இதைக்கண்டு 

நாம் களிப்பதுபோலப் பாதரும், எனது மாமிமார்களும் 

களிப்பார்களென்ப இல்-சக்சேகமேயில்லை, இம்மானை உயிரு
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டன் பிடிக்க முடியா காயின் இ,சனுடைய கோல்கூட அழ 

காகவிருக்கும், கொல்லப்பட்ட இசனுடைய தங்ககிறமான 

சோலைச் தருப்பாசன,கீஇன்மேல் பரப்பி அசன்மேல் தங் 
களுடன் உட்கார கான் இசசிம்கிறேன். தங்கள் தலைவர் 

_ களை: இவ்வாறு ஓன்று செய்யவேண்டுமென்று ஏவுவது 
'ஸ்இரீகளுக்குக் தகாது; மரியாதையுமன்று, ஆயினும் 

தான் இக்சமானின் தேககாந்தியைக் கண்டு மயங்க இருக் 

கிறேன்” என்று வேண்டினள், 

இசாமர் பொன்போன்றமயிரும், Gee Bea Seen 
செய்யப்பட்டாற்போன்ற கொம்புகளும், இளஞ்சூரியன் 
போன்ற நிறமும், கக்ஷக்திரங்களுக்கொப்பான புள்ளிகளு 
முடைய அ௮ம்மானைக்கண்டு மிகவும் வியப்புற்றார். அவ்வ, — 
கான மானைச்கண்டு மயங்கச் சசையின் வேண்டுகோளால் 
தாண்டப்பட்ட இராமர், வெகு சந்தோஷூக்துடன் தமது 
அம்பியைப்பார்தீது **ல-்மணா, சை இம்மானிட தஇல் 
மிக ஆசைப்பட்டிருக்கன்றுள். இவ்வளவு அழகானமான் ் 
Ps கமது வனவாசகாலத் தில் நேர்க்ச.து துர்ல. 

இராமர் ,பந்தான். இதற்குச் சமானமான மான் 
tor ws wo der ‘ ; ட் விய த்சல், கேவேக்திரன், குபேரன், முகிலியவர்களு. 

டைய 'சச்சனவனங்களிலேகூட இல்லை. 

அப்படியாயின் இவ்வுலகத்தில் 'இதற்கொப்பான மான் 
இருக்கப் போறதா 8 £ குறுக்கும் கெடுக்குமாக இன் 
உடன்மேலுள்ள உரேரமமும் அகன்மேலுள்ள ௦ பொற்புள் 
னிகளும் வெகுகேர். சதியாக விளங்குகின்றன | | அதுவாய் 
அிறக்கும் பொழுதெல்லாம் வாயிலிருக்து வெளிப்படும் 
அக்னிச் சவாலைக்கொப்பான HST BEE மேகத்தில் 
கோன்றும் மின்னல்போன் நிருக்கறது. அதன்முகம் இச் 
இிரநீலக்கல்லால்செய்யப்பட்ட பாச. இரம்போல். கோன்து 7 
கிற, .. வயிறு சங்குபோலவும் : கன் முத்அுப்போலவும் 

_ விளங்குறஅ. இசனுடைய ஓப்பற்ற அழகு யாருடைய 
உள்ள,ச்தைத்தான் கவரரமலிருக்கும் ? தங்கறிறமானதும்
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அகேகவிச இரக்தினங்களின் வண்ணத்தை உடையது 

மான இதன்ரூப,ச்சைக் கண்டு யார்தான் ஆச்சரியமடை 

யார? காட்டில் விற்பிஒ, கீத வேட்டையாடும் மன்னவர்கள், 
மாமிச தீ தின்பொருட்டும் வேடிக்கைக்காகவும் மான்களைக் 
கொல்லுகிருர்கள், லக்ஷ்மணா, அன்றியும், அவர்கள் வேட் 
டையாடுகையில் சலவேளையில் காட்டில் அநேகவித இரத் 
இனங்களையும் பொருள்களையும் தேடிக் ருவிக்கருர்கள், 
அவ்வாறு காட்டில் சேர்க்கப்படும் பொருள்கள் சிறக், சவை 

களன் 2ரோ?ஈசுக்ொசாரியர் மன,க்சால் நினைக்க ஒரு பொ 
Gr நாரூக விருத்தியாகறது. பொருளைவிரும்புகதவன் 

அகனை அடைவதற்கு இன்னமுயற்? செய்யவேண்டுமெ 
ன்ற விசாரமின் மி சேர்க, சவழியில் தேடிச் சம்பாதிப்பது 
தரன் பொருள் என்று மீதிசாஸ் திரமறிச் சவர்கள் சொல்லி 
யிருக்கிறுர்கள், சதை இந்த இரச்தினம்போன்ற மானின் 

. விங்கக்சோலின்மேல் என்னோகெடட உட்கார. விரும்பு 
கிறாள், புள்விமான்தோல், கவரிமான்தோல், ஆட்டுத் 
தோல், மற்ற மிருகச்தின் தோல் ' மூ. தலியவைகளில் 
ஏ. சாவதொன்று இந்த மானின் கோலுக்குச் சமானமாக 
இருக்கும். என்று கான் எண்ணவில்லை, உலகத்தில். 

இரண்டு மான்கள். சான் றக் வைகள். பூமியில் சஞ்சரிக் 

கும் இது ஒன்று, ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் அருகர் 
WDAZ LI, 

லக்ஷ்மணா, நீ சொல்லுறெபடி இன. அரக்கன் மாயை. 
யாகவிருக்காலும் கான்அவ௫யம் இதை வகைசெய்யவேண் 
டியவன்.. மாரீசன் என்ற ௮க்கொடிய பாவி இக்காட்டில்... 
அகேக முநிவர்களை வசைசெய்கதிருக்இறான். அல்லாமல் 
வேட்டையாட வந்த வில்லானிகளான CES வேந்தர் . 
களையும் கொன்திருக்கிறான். அதற்காக கான் இம்மா 
னைக்: கொல்லவேண்டும், முன்னொருகால,த்தில்: இக்காட் 
  

* @sterts பாரதத்தில் உச்தியோக பருவசத்இல் acl
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yo டில் வாதாடி என்பவன் தப௫கள் வயிற் 
வா தாபியின் ள் ல ia ம் 2 அப் 

சவி, ஜில் புகுக்து அவர்கள் வயிற்றைக் &€தறிக் 

கொண்டு வெளிப்பட்டு, * கோவேறு கழு 

கையின் கருப்பம் அசைக்கொல்லுவதுபோல, அவர்களைக் 

கொன்றான். இப்படி. வெகுகாலமாகச் செய்துகெரண் 
டிருக்கும்பொழுது ஓருகான் அவன் மகா தபூயாஇிய .: 

அகஸ்தியமாமுநிவருக்கு உணவாயினான், பின்பு, அவன் 
அவர் வயிற்றைப் பிளந்துகொண்டு வெளிப்பட முயற் 

- செய்தகை அம்முரிவர் கண்டு புன்னகை செய்து . 
வாதாபியை நோக்கி “அடே வாதாமி, நீ உன்பலத்இன் ... 

செருக்கால் உத்தமர்களான அநேக அந்தணர்களே இவ் 
வுலகக்தில் வதைசெய்தாய்; அக்காரணத்தால் சகானிப் 
பொழுது உன்னை என வயிற்றில் செரிப்பிக்ெ றேன் *? 
என்றார். ஆகையால், லக்ஷ்மணா, எப்பொழுதும் தரு 

மத்தை இடைவிடாது நடத்திக்கொண்டு ஐம்புலங்களை 

யும் அடக்கியாளும் ஏன்னைப்போல்பவரை இம்சிக்கவரு. 

வானானால் : இவ்வரக்கன் வாதரபியைப்போல் காசமடை 
வான், : 

... நீ இயுதபாணியாகச் சதையைச் FI SBI OO GWT ws 

இவ்விட,சஇல் பாதுகாத்துக் கொண்டிரு. 

இராமர் லஷ்மண இவளை ரக்ஷிக்கவேண்டி௰த நமது கடமை, 
ம ன கானிக்கமானைப் பிடி தீ சாவது கொன்றா 

யிடல், வது கொண்டுவருகறேன். லக்ஷ்மணா, இம் ... 

மானுடைய  தோலின்மேல் சைகை அதிக - 
ஆசைவைக்தஇருக்கிறாள். ஆதலால் கான் இதைப்பிடிக்கப் 
போடறேன். இதன்தோல் மிகவும் அழகானது, அதன் 

நிமிதீகம் இந்ச மான் இன்று காசமடையப் போது. 

கான். ஓரே பாணச்தால் .இம்மானைக் கொன்று இரும்பி 

வரும்வரையில் நீ Bis ஆச்சிரமத்தில் கயை. வெகு 

சாவகானமாகக் .காப்பாற்றவேண்டும், கான் இதைக் 
  

* ௮ச்வதச்இறி என்பதற்கு பேள்என்றும் கெர் அர்,க.௪சம் சொல்்துூருர்கள் ,
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கொன்று: இதன் தோலுடன் சீக்கரம் திரும்புவேன். 

DS sols agp, வெகு பலசாலியும், பு,ச்திசாலியுமா 

இய ஜடாயுவுடன், லக்ஷ்மணா, நீ தையை வெகு சாக்கிர 

தையாக எந்தச்சமயத்தில் என்ன ஆபத்து கேரிரமோ 
99 

என்று கருஇப் பாதுகாதுதுவருவாய என்று கூறினர், 

நாற்பத் துநான்காஞ் சருக்கம். 

மாரீசன் வறை, 

  

- இவ்வாறு தன் தம்பிக்குக் கட்டளையிட்டுவிட்டு 

வெகு பராக்ரொமக்தையுடைய இராமர் பொற்பிடியுள்ள 

தமது வாளை இடை யில் கட்டினார். பின்பு 

oc இரண்டு. அம்பறாத். தாணிகளை முதுகில் 

- பூதப்படல், விக்கி, தமக்கு ஒராபரணம்போல விளங்கு 

வதான மூவிடங்களில் வளைக்துள்ள தமது 

வில்லைக் கையில் எடு கீதுக்கொண்டு ஒப்பற்றதசூரரான இரா£ 

மர் புறப்பட்டார், . அவ்வாறு புறப்பட்டு வந்த அம்மன் 

னர்மன்னனைக் கண்டு மாரீசனாயே மான் க0கடுங்கி ஒட 

யொளித்,கது ; மறுபடி அவர் கண்ணிற்குப் yore oo, 
மானைக்கண்டவுடன் இராமர் அரையிற் கட்டிய கத்தியுட . 

னும் கையிற்பிடிதீத வில்லுடனும் அதைக் அரத்இக் 

கொண்டோடினார், அப்போது ௮க்த மான் அவரைப் 

பார்த்து வெருண்டு கனது உருவத்தால் அக்காடு முழு 

தையும் பிரகாசிக்கச் செய்துகொண்டு ஓடினது, அம்மான் 

ட ஒருகால் பாணம் பாயும் தூரத்துக்கப்பால் 
மானினுடைய 

ட்டர், ஓ.டிச்செல்லும் ; ஒருகால் கிட்டி. வந்து . 

ஆசைகாட்டும் ; ஒருகால் தன் உயிருக்கு 

அபாயம் வக்.க,சாகப் பயந்து வெகுகலக்கமெய்தி ஆகாயத் 

தில் எழும்பிக் குதிச்தோடும் ; ஒருகால் காட்டில் வக . 

கண்ணுக்குப் புலனாகும் ; ஒருகால் புலனாகாது மறைக்துவி
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டும், அது கண்டங் கண்டமான மேகக்குழுவில் மறை௫ன்ற 
சரச்கால சக்திரன்போல் சோன்றி மறையும்: உடணே 
NTS POC UT Ws காணப்படும். இவ்வாறு மானுருவங்கொ 
ண்ட மாரீசன் இராமர் கண்களுக்கு எதர்ப்பட்டும் எதிர்ப் 
படாது ஓடிமறைக்அம் அ/வரைஆச்ரெமச் திலிருந்து வெகு 
தூரம் கொண்டெசன்றான். இராமர் கம்மை அவ்வளவு 
தாரம் ௮ம்மான் இழுத்துவர்ச,கற்காக வெருகோபங்கொ 
ஷ்டு கிஅகலக்இப் பசும்புற்றரையில் ஒரு நிழலின் ழ் கின் 

- மூர், அப்பொழுது மாரீசனாகய அம்மான் மற்றைமான்கள் 
சூழச் சமீப, தில் வந்து அவர் கண்களுக்குப் புலப்பட்டது. 
அப்போது இராமர் அதைப்பிடிக்க விரைந்து ஓடினார். 
உடனே அம்மான் பயத்தால் ஒரு கொடிப்பொழுதில் 
ஓடி மறைந்தது; மறுபடி கொஞ்சதச்தார இல் ஒரு மரத் 
தன் ௮ருஇல் காணப்பட்டது, F GSN SECO வதைக்கும் 
வல்லமையுள்ளவரும் பலசாலியுமான இராமர் அதைக் 

கண்டு வெகு கோபல்கொண்டு, அதனைக் 
ial மாளைச் கொல்ல உறுதிசெய்து, சூரியனுடைய இர கால்ல . . . 
கிச்சயிக் சஜ, ஸணங்களுக் கொப்பாக ஜ்வலிக்கும் ஒரு பா 

ணத்தை எடுத்துச். ௧ம௫ பலமான வில் : 
லில் பூட்டினார், அவர் வில்லை கன்றாக வளைத்துப் பெரு 
மூச்செறியும் சர்ப்பம்போன்றதும் பிரம கேவரால் செய் 
யப்பட்டதுமான நெருப்புப் போன்ற அப்பாணச்தை ௮ம் 
மானைக்குறிப்பிட்டு எய்.கார்,- இடிக்கொப்பான ௮க்க உ 
அம பாணம் மானுருவங்கொண்ட மாரீசன் கேகச்கைச் 

கிழிக்து அவனுடைய இருதய,ச்தையும் பிளக்,௪௮, ஆயுள் 
முடிச்ச அவ்வரக்கன். ஒருபனையுயரம் ஆகாய) க்தில்எழும்பி 

| .. வெகு பயங்கரமாகக் கசறிக்கொண்டு பூமி 
மாஒருவம்கொ யில் விழுந்தான். பிராணன்போகும் ௪ம் 
மாண்டது. பத்தில் அவன் “எவ்விச உபாயஞ்செய் 

கால் €தை ல்௲மணனை BEATS one 
விட்டு அனுப்புவாள் ; அவள் கனித்திருக்கையில் இராவ
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ணன் ௮ வளை எடுத்துச்செல்லுவான் £? என்று யோக் 
கான், இசாமருடைய ஒப்பற்ற பாணத்தால். பிளக்கப் 
பட்ட மாரீசன் மானுருவக்தைவிட்டு, உண்மையான 
னது ராக்ஷச உருவக்தைக் கொண்டு, பெரிய சரீரத்தை 
அடைந்து பிராணனை விபெவன் இராமருடைய குரலால் 
“@ Gsr! @ லக்ஷ்மணா !?' என்று பெருஞ்சத தமாய்க் 
க,த.றினான், அப்பொழுது அவன் அழகான கேயூரங்களும் 
பொன்மணி மாலைகளும் விளங்க, கோரப்பற்கள்தோன்ற, 
அ_ரக்கர்களுக்குரிய பயங்கரமான உருவகத்தை அடைக்கு, 
மாண்டு பூமியில் விழுக்து, சேகமெல்லாம் இசக்கமாமுக 
வெறுக்கரையில் புரண்டுகொண் டிரு்கதை இராமர் 
கண்டு, லக்ஷ்மணன் சொன்னது நிச்சயமாய்விட்டசென்று 
தெரிந்த, மனத்இல் சிதையைக்குறித்து நினைத்தார். 

- “Oe மாரீசனுடைய மாயை, லக்ஷ்ம 
அகரன் ணன் இகை முன்னரே அறிந்து சொன் 

னான். அவன் சொன்னப. இப்பொழுது 
கான் கொன்றது மாரீசன். ஐயோ இவன் “@ Far, @ 
லக்ஷ்மணா” என்று பெருஞ்சத்,சமாய்க் கூச்சலிட்டு மாண் 
பரன்! இதைக்கேட்டு௪ சீதை என்ன செய்வாளோ தெரிய 
'வில்லை! வெகு பராக்ராமசாலியாலய லக்ஷ்மணன் யாது 
செய்வான் ?”* என்று சிக்.தி.சதுக்கொண்டிருக்கையில் கர் 
மாதீதுமாவான இராமருக்குக் தேகம் மயிர்க்கூச்செறிக் 
அ. மானுருவங்கொண்ட மாரீசனைக் கொன்று, அவன் 
கூவின பெருஞ்சத்,ச.ச்தைக் கேட்கவே, இசாமருக்குக் . 
கடுக்துயர் கோன்றிப் பெரும்பய முண்டாயிற்று, அவர் 
உடனே அவ்விடம்விட்டு நீங்க, வழியில் மற்றொரு மானைச் 
கொன்று, அதன் மாமிசத்தைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு, 
ஆச்சிரமச்தை கோக்க வெகு வேகமாசச் சென்றார், 
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நாற்பத்தைத்தாஞ்சருக்கம். ! 
சீடை இராமரைச் கேட லஷ்மணரை ௮ஆப்புதல், 

  

கனது காயகனுடைய குரல்போன்ற அந்தப் பரிசா 

பமான கூச்சலைக்கேட்டுச் சை லக்ஷ்மணரைப் பார் சது 

* இராகவருக்கு என்ன நேர்க்கது என்று 
சமை இராமரைச் போய்ப்பாரும், அவர் சுகறினதைக் கே. 
தேட லஷ்மண ‘ ப் * “மை ஏவல், ட்டி எனது இருதயமும் உயிரும் தம்மு 

டைய நிலையில் நிற்கவில்லை, காட்டில் ௧௪ 
டம் உமது தமையனாரைக் கரப்பாற்றுவது உமது கடமை. 

உமது உகவியை வேண்டி நிற்கும் உம்முடைய தமையனா 

சைச்தேடி உடனே செல்லும், இடபம் இங்க் தினிடத் தில் 

சிக்கக்கொண்டதுபோல் அவர் அரக்கர்கள் வசம் அகப்ப 

ட்டெ்கொண்டார்'' என்றாள். அவள் அவ்வாறு சொன்ன 
'போதிலும், தமது தமையன் கட்டளையை நினை தது லக்ஷ 
மணர் புறப்பட்டுப் போகவில்லை, அதைக்கண்டு தை 
வெகு கோபங்கொண்டு *சுமிச்இிரைபுக்திர, இந்,த ஸ் இத. 

யிலிருக்கும் உமது, சமையனாரை த்தேடி நீர்போகாமையால் 

நீர் அவருக்குச் சகோதர உருவமாகிய சத்துருப் போ 

லும், என் நிமித்தம் நீர் இசாகவர் காட் 
cena ஒல் மாண்டுபோகட்டும் என்.திருக்கி 

் சோ ? என்மேல் வைதக்ச ஆசையால்தான் 
தீர் இராகவ்ரைக்தேடி ச்செல்லவில்லை, இதனால் இராகவரி' 

டம் உமக்கன்பில்லை என்றும், அவருடைய அழிவை நீர் 
விரும்புகறீர் என்றும் தெரியவருகிறது, ஆனபடியால் 
சான் நீர் விரைந்துசென்று மகாகாக்திபொருக்திய இசாக: 
வரைப் பாராமல் இங்கு நிற்கதீர், யாவசொருவரைகத் 
தொடர்ந்து நீர் இக்காட்டிற்கு வந்திரோ .;வர் நாச 
மடைக்தமின்பு கான் உயிரோடிருக்து என்ன பிரயோச 
னம்? என்று இவ்வாறு துயரப்பட்டுக் கண்ணுங் சண்ணீ 

ரூமாக அழுதுகொண்டு பெண்.மான்போல் நடுங்கி நின் 

20 ,
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ருள். அவளைப்பார்,த.து லக்ஷ்மணர் * வைதே௫, பன்னகர், 

அசுரர், கந்தருவர், சேவர், மானிடர், ராக்ஷசர் ஆய 

இவர்கள் ஒருவராலும் உம்முடைய கண 

நண்ண வரை வெல்ல முடி.யாது, இந்இரனுக் கொ 
இ IT Gol 

(வெல்வார் இல்லை 

எனல், : வல்லவர்கள் ராக்ஷசர்கள், பிசாசர்கள், 

ப்பான இராமர் முன் நின்று போர்புரிய 

இன்னரர்கள், மிருகங்கள், பயங்கரமான 

தானவர்கள். மு.குலியவர்களுள் ஒருவருமில்லை, அம்மா, 

இசாமரைப் போரில் கொல்ல வல்லவர்கள் ஒருவருமிலர். 

ஆகையால் நீர் இவ்வாறு 'சொல்ல,ச.தகாது, ௮ன்தியும், 

இராகவர் இல்லாதபோது நான் உம்மை இக்காட்டில் 

தனியாய்விட்டுப் போவது சரியன்று, ௮கேக வீசர்கள் 

ஒன்றாகக் கூடி வந்தபோதிலும், இம்ூவுலகங்களிலுமுள் 

வர்களோடும் தேவர்களோடும் சேர்ந்து இந்திரனே சண் - 

டையிட வந்தபோதிலும் இராமருடைய பலச்தை அடக்க 

முடியாது, ஆகையால், உமத உள்ள தீதில் தயரம் வேண் 

டாம்; இவ்வி சமான தாபமும் வேண்டாம், அக்கப் 

பொன் மானைக் கொன்றுவிட்டு உமது கணவர் விரைவில் 

இரும்பிவருவார், அக்கூச்சல் அவர் கூரலன்று; வேறு 

யாரோ மாயையால் இட்ட FG GW. அது அவ்வரக்களு 

டைய பெருமாயை. GES HUGE FONG 

"கூக்குரலிட்டு. போல் வீண்பிரமம், மகாதீதுமாவாகிய 

அ வெளல், . இராமர் காம்இரும்பிவருறவசையில் பா 
காக்கும்படி, உம்மை என்னிடம் இப்பி . 

_ தார், ஆகையால், வைத, தான் உம்மைவிட்டுச் செல்ல 

மாட்டேன், அன்றியும், காங்கள் ZF erwin GOS Boor ov 

கான த்திலிருக்க மற்ற இராக்கதர்களையும் கொன்ற,கனால் 

அரக்கர்களைப்.பகை. செய்துகொண்டோம். அன்பம் செய் 

வகையே விளையாட்டாக உடைய அரச்கர்கள் இப்பெரும் 

காட்டில் அகேகவிதமாகக் கூவுகிறார்கள், ஆகையால் இ 

தைப்பற்றி நீர் கவலைப்படவேண்டாம்'” என்றுர், இவ் '
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விதமாக லக்ஷ்மணர் உண்மையை எடுத்துச்சொல்ல... 
௪கை வெகு கோபங்கொண்டு கண்கள் செவந்து அவரைப் - 
பார்திதுக் கடுஞ்சொல்லால் “கெட்டவரே | கருணை 
ய.ற்றவசே | கொடியவரே ! கூடிகேடரே ! இராமருக்கு 

... இப்போது நேரிட்ட பெருந்தீங்கு .உமக் 
ட. சதை... குச் சம்மதம் போலும், ஆகையா த்ரான், லஷ்மணரைப் ன் த ட் ச பழி கூறல், YUHEGS . தங்கு வக்துவிட்டசென்ப 

தைக் தெரிந்தும் நீர் இவ்வாறு Cure Bir, 
குரூரமனமும் கெட்ட எண்ணமுமுடைய சத்துருவாகய 
உம்மிட தீதில் இவ்விதமான கொடிய செய்கை காணப் 
படுவது அச்சரியமன்று,. நீர் கனியே இராமருக்குத் 
துணையாக வருவதுபோல் எனக்காகவே காட்டுக்கு வக் ... 
இருக்கிறீர், அல்லத இவ்வாறு செய்ய இசகசியமாகப் 
பரதர் உம்மை ஏவியிருக்கலாம், ஆனால், அவ்வாறு நீரா 
US UT SITs கொண்டகருத்து நிறைவேறப்போகற 

தில்லை, குவளைகிறமும் காமரை இ௫சம்போன்ற சுண்களு ன்னா 
முடைய இராகவரைக் கணவராஃப் பெற்ற கான் மற்றொரு 
புருஷனைக் கருதுவேனோ ! லஸ்்மணரே, உமது கண்கள் 
முன்பாக கான் பிராணணை விட்டுவிடுகறேன், இதில் ஐய 
மில்லை, கான் இசாகவரையின் நி ஒருகிமிஷமாவது இவ் 
வுலகச்தில் உயிரை வை்திருக்கமாட்டேன்?? என்னாள், 

இவ்வண்ணம் மயிரசிலிர்க்கும்படியான கொடிய வ௪ 
ow Baers Fan. En ல்ல, ஐம்புலன் களையும் அடக்கின லக்ஷ 
மணர் கைகுவித்து அவளைப்பார்் சது “அம்மா, மீர்எனச்கு 
ஒரு செய்வமாகையால், கான் உமக்கு ஒரு மறுமொழி 
யும் சொல்லக் கூடாகுவனாக இருக்கின்றேன். ஓமை 
sO _ இலி, நீர் இவ்வாறு அற கமாகப் பேசி 

என்னைல் ச்செ னது ஆச்சரியமன்று, . இது இவ்வுலகதஇ 
a weer a ௮ள்ள மாதர்கள் இயல்பு, அவர்கள் பெரும் 

் பாலும் தருமத்தை அ.தியா தவர்களும், 
சபலம் உள்ளவர்சளும், கொடியவர்களும், QC or BF 5 oe , ட்
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ரீதக் கெடுப்பவர்களுமாக இருக்கிறார்கள். வைதேகி, ஜனக 

1 மகாராஜாவின் குமாரியாகய நீர் சொன்ன இச்சொல்லை 

தான் பொறுக்கமாட்டேன், அவைகள் என் காதுகளில் 

காய்ச்னெ நாராசங்கள்போல் ஏறின, இக்காட்டில் உள்ள 

தெய்வங்கள் சாக்ஷி, அவர்கள் நீர் சொன்னதைக் 

கேட்கட்டும். கான். நியாயதீதைச் சொல்ல நீர் அநியாயமாக 

என்னை இக்கொடிய வார். த்தைகளைப் பேனீர், என் 
னுடைய கமையன் வார்க்தையை மீறி நடவாக் என்னை 

நீர் இப்படிச் சந்தே௫த்தீர் ! ஆனமையால் நீர் வருச 

கத்தை அடையப்போஇதீர், இயற்கையாகவே பெண் 

களின் தன்மை கெட்டது, ௪! நீர் கெட்டீர், இனி கான் 

இரசாகவர் இருக்கற இடம் 'போூறேன், நீர் கூஷமமாக 

இரும், விசாலமான கண்ணையுடையாரே, உம்மை இவ் 

வனதேவதைகள்; பாதுகாக்கட்டும், பல் ௮பசகுனங்கள் 

கோன்றுடஇன்றன ! மறுபடி கான் இராமசோடு திரும்பி 

வரும்பொழுது உம்மைப் பார்ப்பேனாக”” என்றார், இவ் 

வாறு லக்ஷ்மணர் சொல்லச் சான அழுது கண்ணீர் 

விட்டு அவரைப்பார் தீது “* லக்ஷ்மணரசே, 

இதை உயிர் இராமர் இல்லையாயின் கான் கோதாவரி 
மாய்ப்பேன் ட ல ல லி ல 

எனல். யில் விழுவேன் ; அல்லது கழுத்தில் சுருக் 

இட்டுக்கொள்ளுவேன் ; அல்லது மலையின் 

உச்யிலேறிக் குதித்துப் பிராணனை விடுவேன் ;. அல்லது 

கொடிய விஷத்தைக் குடி.ப்பேன் ; அல்லது Fido விழு 

வேன். இராகவரையன் நி மற்றொருபுருஷனை நான் கொட : 

மாட்டேன் '?. என்றாள், இவ்வாறு லக்ஷ்மணருக்குச் 

சொல்லிச் சதை துயரத்தில்மூற்கு, அழுது, கைகளால் 

தனது வயிற்றில் அடி,ச்துக்கொண்டாள், விசாலமான 

கண்களையுடைய ஜான இவ்வாறு துயருறுவதை லக்ஷ : 

- மணர் கண்டு, செயலற்று, அவளை வெகுவிதமாகச் சாந்தம் 

பண்ணலானஞார், ஆனால், அவள் தனது பர். த; காவின் 

தம்பியான அவரைப்பார்த்து ஒன்னும். பேசவேயில்லை ,
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பின்பு லக்ஷ்மணர் க்டைப்பித் சீதைக்கு கமஸ்காச3், 
பண்ணிவிட்டுப் புறப்பட்டு, அவளைக் திரும்பித்திரும் 
பிப் பார். த்துக்கொண்டே கன்னை தைரியப்படு தஇக் 

- கொண்டு, இராமர் போயிருக்கும் இடத்தை கோக்ச் 
சென்றார். 

காற்பத்தாமுஞ்சருக்கம். 

இரரவணன் சம்நியாசிவேஷம்பூண்டு எதையிடம் சென்றது, 

இவ்விகமாகக் கடுஞ் சொல் க ப்கபதில லக்ஷ்மணர் 
கோபங்கொண்டு இராமரைச் தேடிப் புறப்பட்டுச் சென் 
ரூர். சமயம்பார்தது ஒளித்திருக் ச சசக்கரீவன் உடனே 
சந்நியாசி. வேஷம்கொண்டு சகைமுன் வந்தான், அழ 
கான காவிதீதுணி உடுத்து, கலையிலொரு சிறு குடுமி 

. வைத்து, கையிற் Horio $s, பாதங்களில் செருப் 
பணிந்து, இட க்சோளில் கண்டமும் கமண்டலுவுக் தாங் 
இச் சந்நியாரி உருவம் பூண்டு, சதையிருக்கு இடத்துக்கு 

இராவணன் வக்துசேர்க்சான். சகோதரர் 
இசாவண சம்சி களாகிய இராமலஃஷ்;மணர்கள் இருவரு யாசி சை 

மேன் சென்ழது, Str Sieh SoC UI GES Fan,goou இராவ 
ணன் கட்டினது சந்திர சூரியர்கள் இரு 

வரும் இல்லாமலிருக்கும் சந்தியாகால.க்தை கள்ளிருள் 
கணுகினதுபோலக் தோன்றிற்று, புகழ்பெற்றவளும் 
இளம்பருவ முடையவளுமாகய சசையை அக்கொடியவன் 
சததிரனைவிட்டுப் பிரி ௪ உரோாடிணி கஷூகிதிரக்ை அப் 
காரகன் பார்திசதுபோலப் பார்க்சான், கொடிய செயல் 
களைச் செய்யும் அப்பாவியைக் கண்டு ஜனஸ்சானத்இ 
லிருக்ச மரங்கள் அசையவில்லை; காற்றும் அடிக்கவில்லை. 
அவன் srg வெக்க கண்களால் சதையைப் பார்த்த 
பார்வையைக் கண்டு பயந்து வெகு வேகமாக ஓடும் 
கோதாவரி நதியும் தனது "வேகம் அடங்கிற்று. இரா.
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Je இல்லாத சமயம்பார்தீதுச். தசக்ரீவன் சந்நியாச. 

வேஷம் பூ ண்ட Fons (poor சென்ருன். சித்திரா wep SF) 

TECO5E சனி சென்று சேர்வதுபோல் கணவனைக் காணா 

மல் பரிதபிக்கும் சதைமுன் புல்லால் மூடப்பட்ட ணெறு 

போலக். கொடியவனாகய இராவணன் நல்ல தவத்தினர் 

வடிவங்கொண்டு சென்றான். கொடிய கருத்துள்ள அவ் 

- வரக்கன், அழயெ வெள்ளிய பற்களையும், இ.கழையும், 

பூசணசக்திரன் போன்ற முகத்தையும், தாமரை யிதழ் 

போன்ற கண்களையும் உடையவளாய், மஞ்சள். பட்டுடுத் 

SE துக்கத்தால் கண்ணீர் பெருக்குப் : பர்ணசாலையில் 
உட்காரக் இருக்கும் அழகான சிசையை அணுஇனான்; 

அவளைக் கண்டவுடன் ராக்ஷசேக்இரன் மன்மத பாணச் 

கால் மொச்துண்டான். வேதமோதிச்கொண்டு அவ்வரக். 

கர் மன்னவன் கன்னழூனால் ஜூவுலக ச்தையும் வென்று 

லக்மிபோல விளங்கும் சகையைப்பார் த்துப் புகழ் . 

கொடங்கினான். 4 பொன்போன்ற மேனியை உடைய் 

ராகி மஞ்சனள்பட்டுடுத்து . காம்ரை ஓ 

இராவணன் ey Cure அழகான தாமரை மலர்மாலை . 
சதையை யார் ல இருட் ம டு ட 

என வினவியது. யை அணிந்திருக்கும் நீங்கள் யாரம்மா ? 

் அழகான முகம் படைதக மாதே, நீங்கள்: 

யார்? கர்திதியோ? அமகோ ?லக்ஷ்மியோ 9 அப்சரசோ Pp 

ஐசுவரியதச்தின் உருவமோ? அல்லது Gor g Oat civsiy. . 

, சஞ்சரிக்கும் ரதிதேவியோ ? உங்கரஞுடைய பற்கள் ஒன்று : 

போல் எல்லாம் அழகாகவும், கூரிய முணைகளையுடையன 

வாகவும், வெண்மையாகவும் இருச்சன்றன.. உங்கள் கண் 

“கள் விசாலமாகவும் நிஷ்களங்கமாகவும் . செவ்வரிபட்ாக் 

அனவாகவும் கருவிழிக ஞடையனவாகவும்' விளங்குன் 

னை. கடி.பாகம் விசாலமும் பெருமனுமா யிருக்கின்றது ; 

அடைகள் யானைத் 'துதிக்கைபோலக் இரண்டு பருகச் 

திருக்கின்றன. தனங்கள் விம்மிப் புடைத்து இறுமாந்து 

மணிவடங்கள ணிக். புனம்பழ துக் கொப்பாக: விளங்கு 

அ 
% 

SS
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இன்றன. அம்மணி, உங்கள் புன்னகையும், 

இராவணன் பற்களின் அழகும், கண்களின் ஒளியும், 
சீடையைப்। ௬ é ன் . 2 
புக்ழல், உங்கள் மேனியும் ஆற்று நீர் கரையைக் 

கறைசீதுக்கொோண் டோடுவதுபோல: என் 

உள்ள ச்சை முழுஅம் கவர்ச்துவிட்டன,  பிடிக்கடம்னெ 

இடையையும் அழல கூட் தலையும் உடையவசே, உம்மைப் 

போல். இவ்வள்வு அழகான பெண்ணை ச் சேவப்பெண் 

களுள்ளும், “கந்தர்வ யக இன்னரப் பெண்களாள்ளும் 

கான் பார்த்ததில்லை, இவ்வுலகத்தில் மிக உச்சமமான் 

- உங்கள் அழகும், இளமையும், சாயலும், நீங்கள் காட்டில் 

வடப்பதும் எல்லாம் என் மனச்மை மயக்குகன்றன. தங் 

கஜிஷ்டப்படி. உருவம் மாறும் கொடிய அரக்கர்கள் வடக் 

கும் காடு இது, ஆகையால், நீங்கள் காட்டுக்குத் இரும்: 

பிப்போகவேண்டும், 'ககரத்திலும் பட்டணக்திலும் அழ. 

கான மாளிகையின்கண்ணும் தல்ல வாசணைகள் நிரம்பிய 
பூஞ்சோலைகளிலும் . நீங்கள் _வ௫க்கவேண்டும். உயர்த்து. 
மாலைகள், உயர்க் ௪ உண்வு, உயர்ந்த புடைவை, உயர்த் 
புருஷன் இ இவைகள் எப்பொழுதும் உங்களுக் கிருக்கவேண் 

டுமென்று கான் எண்ணுகிறேன். மாதே, நீர் யார்? Re 
அிரர்கள், வசுக்கள், தேவர்கள் இவர்களுள். யாரைச்சேர்ச் 

். தவர் நீர் கேவகன்னிகை என்றே தான் 
diet tn எண்ணுகின்றேன். இக்காட்டிற்குக் «eb 
as Bit எனல், அர்வர்கள், தேவர்கள், இன்னரர்கள் ஒரு 

: வரும் வரமாட்டார்கள். இ அரக்கர்கள் 
வாழும் இ இடம், நீர் எவ்வாறு இங்கு வக்ர் ?. இவ்விடச் 
தில் சஞ்சரிக்கும் குரங்கு, சிங்கம், புலி, யானை, கரடி, செக் 

காய், சமுதைப்புலி முதலிய விலங்குகளைக் கண்டு ர். 
எவ்வாறு பயப்படாமலிருக்கிகீர் ? ese காட்டில் கனி 
யே இருஈ்.தகொண்டு இவ்விட gs Dev சஞ்சரிக்கும் வெகு 
-பலம்பொருக்திய பயங்கரமான மகயானைக் கூட்டங்க 
சோக் கண்டு எப்படி. நீர் பயப்படாமலிருக்கிதீர் | Por wrt? 

all 
+ மக்க 

ர் a
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யாரைச் சேர்ந்தவர் ? எங்கிருந்து வக்திருக்கறீர் என் 
ன,த்திற்காகக் கொடிய அரக்கர்கள் சஞ்சரிக்கும் இத்தண் 
டக வன_தீதஇில் தனிமையாக வ9த்துக்கொண்டிருக்இறீ ர்??? 

என்முன். துஷ்டனாஓய இசாவணனுல் 
Pons இவ்வாறு வினாவப்பட்ட சீதை அவனு 
eae டைய அந்தண வேஷத்தைக் கண்டு அவ 

செய்தல். ணுக்கு அதிஇிகளுக்குச் செய்யவேண்டிய 
் மரியாதைகளில் Por MH குறையாமல் 

| செய்சாள், மூ.தலில் ஆசனம் கொடுக்து, அதன்பின் 
காலலம்ப ஜலம் வார்த்து, பிறகு வெகு யோக்கியன்போ 
லக் காணும் அவனைப் பார்த்து “அன்னம் சத்தமாக 
விருககற.து!' என்றாள். காவிச் அுணியுடு த்துக் கையில் 
கமண்டலம் தரி.க்துப். பிராமண வேஷம்பூண்டு வக்ச இரா 
வணனை ௮ வன் கெட்ட எண்ணமுன் எவனாயும் பூஜிப்ப 
தற்கு அயோக்கியனாயு மிருந்தபோதிலும் “இரத ஆசன 
தன்மேல் உட்காருங்கள், இதோ ஜலம் பெற்றுக்கொள் 
ளுங்கள், இக்காட்டில் இடைக்கும் கிழங்குகளும் பழங்களும் 
கங்களுடைய புப்புக்கென்று இதசேோவைக்கப்பட்டி ருக் 
-கன்றன., இவைகளை உங்களுக்கு வேண்டியமட்டும் புசி 
யுங்கள்” என்றாள். இவ்வாறு மனிதர்களுக்குள் உத்தம . 
சான இராமருடைய மனைவி இராவணனை வெகுமரியாதை 
யாகப் போசனத்துக் கழைக்க, அவன் தனக்கு முடிவு 
காலம் கிட்டிவிட்டபடியால் அவளை எப்படியாவது பலாத் 
காரமாகத் தூக்கிக்கொண்டு போய்விடவேண்டுமென் நு 
௧௬ னான். அப்பொழுது சதை வேட்டைக்குப்போயி 

ருக்க. இராமர் லக்ஷ்மணருடன் திரும்பிவருவை ஒவ் 
வொரு நிமிஷமும் எதிர்பார்த்துக் ன கண்களுக்கு 
எட்டியமட்டும் காட்டை. நான்கு. பக்கங்களிலும் நோக 
னாள். எவ்வாருகச் சுற்திப்பார்ச்தபோ இலும் அக்கா 
டெங்கும் பசுமையாக இருக்கக் கண்டாளே யன்றி இராம 
லக்ஷ்மணர்களை அவள் காணவில்லை. 
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காற்பத்தேழாஞ் சருக்கம். 

இசாவணன் Gain. எண்ணங்கொண்டதசை சனை 

செறிச்துகொண்டு நிர் இத்சல், 

சதை, தன்னைக் கவர்வதற்காகச் சர்நியாடி வேஷம் 
பூண்வெக்ச இராவணன் இவ்வாறு கேட்க, Sor aor Cor 
இவரோ கமது ௮திதி, மேலும் பிராமணர், கேட் 

டகைச் சொல்லாவிடில் இவர் நம்மைச் 
சபிப்பார்'”. என்று கொஞ்சநேரம் Cur 
Ags அவனைப் unig gis சொல்லலு ழ் 

றேன் :-- ₹* உங்களுக்கு கன்மையுண்டாகுக, நான் மிதி 
லைக் கரசணன மகாததுமாவாஇய ஊன கமகா ரரஜாவின் 
குமாரி; இராமருடைய அன்பான மனைவி. என்பெயர் 
Fons. "இக்ஷ்வாகு வம்சக தரசர்கள்மாளிகையில் பன்னிர 
ண்டு வருஷகாலம் வடத்துப் பலவிசபோகங்களையும் அனு 
UGS GI என்னுடைய இச்சைகள் எல்லாம் நிறைவேறப் 
பெற்றேன், பதின்மூன்றாம் வருஷத்தில் தசரசமன்னர் 
தமது மந்திரிமார்களுடன் யோத்து இராமருக்குப் பட் 
டாபிஷேகம் செய்துவைக்க GF தீர்மானிச்சார். அவ்வாறு 

Fans sor ar 

லாறு கூறல், 

பட்டாபிஷேகக்திற்கு வேண்டிய சாமான்கள் எல்லாம். 
வந்து சித். தமாயிருக்கும்பொழுது எனது மாமிமார்களுள் 
ஒருத் தியாய கைகேயி தனது - கணவனிடம் ஓரு வரம் 
கேட்டாள். அவள், சத இியவக்கராடஇய சாஜோ,ததமருக் 
குத சான்செய்ச உபகாரச்தை ரினைப்புமூட்டி அவரைக். 
கன் வசப்படுத்திக்கொண்டு என்கணவஜஷிக் காட்டுக்கு 
அனுப்பவேண்டும் என்றும், ப. களுக்குப் பட்டங்கட்ட . 
வேண்டுமென்றும் இரண்டு வரங்களைக்கேட்டு இராமன் 
பட்ட தீதுக்கு வருவதாக இருக்,சால் கான் புசிக்கவும் மாட்
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டேன், இர்.,த,சபானம் செய்யவும் மாட்டேன், தூங்கவும் 

மாட்டேன், என்னுயிசைமாய்த்துக்கொள்வேன்”” என்று 

சொன்னாள். இவ்வா_று கைகேயி சொல்ல மூபை தியாகய 

என்மாமனார் அவளைப் பலவி,த செல்வங்களைப் பெற்றுக் 

கொள்ளுமாது வேண்டினார், அவள் அதற்கு உடன்பட 

- வில்லை, அப்போது என் கணவனுக்கு வயது இருபத் 

தைந்து; எனக்கு வயது பதினெட்டு, என்கணவர் இராமர் 

என்னும் பெயரால் உலக மெங்கும் புகழ் 

பெற்றவர், our FS Duplo, BOG wr 

apt, நல்லொழுக்கமும் Uses விழியும் 

இரரமருடைய 
கணசிதட்டி 

நீண்டகைகளும் உடையவர்; பிராணிகளுக்கெல்லாம் எப் 

"பொழுதும் நன்மையேசெய்பவர், அப்படியிருக்கும் வெகு 

பராக்ரமம் பொருந்திய என் மாமனாராகய சரகர் கை 

கேயியின் மனம் கோணாமலிருக்கவேண்டி. இராமருக்குப் 

பட்டாபிஷேகம்பண்ணவில்லை, பட்டாபிஷேக நிமிச்தமா 

கத் தந்தையிடம் சென்ற என் பர்த்தாவாகிய இராமரைப் 

பார்த்துக் கைகேயி “இராகவா, உன து.கந்தை ஏன்னிடம் | 

செய் திருக்கும் கட்டளையைக் கேள், ஒருவித இடைஞ்ச . 

லின்றி இக்த இராச்சியம் பரதனுக்காகவும் நீ ஏழிசண் 

டரண்டு காட்டிலுறையவும் வேண்மொம், ஆகையால் நீ 

அவ்வாறுசென்று உனது கந்தையினுடைய வார்ச்தை 

யைக் காப்பாற்றிவைப்பாயாக” என்று இக்கொடுஞ் சொற் 

களைச் சொன்னாள். என்கணவராகிய இராமர் அவ்வாறே 

ஆகுகவென்று அவளுடைய வார்த்தையை அங்கேரிதீது 

விரதம் பூண்டு இவ்விடம் வந்தார், ௮வர் எப்பொழுதும் . 

வேண்பெவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டும் பொருளைக் கொ . 

டுப்பவசேயன் நி ஒருவரிடமிருக்து தாம் ஒன்று வேண்பெ 

வரல்லர். அவர் எப்போதும் உண்மையையே பேசுப்வர் 3 

. பொய்யுரைப்பவரல்லர், ஐயா அக்கணரே, இவைகளே 

இசாமருடைய இறக்௪ விரதங்கள், இராமருடைய இளைய
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தாயார் வயிற்றிற்பிறக்,௪ தம்பி லக்ஷ்மணர், அவர் இராம 

ருக்கு உதவியாயுள்ளவர் ; சத்துருக்களை 

_O FR Der வதைக்கும் வல்லமைபெற்றவர் ; வெகு 
ருடைய ஞூணச் ட ன் த ஜெப்பு, பராக்கிரமசாலி, அவ்வு2தமர் மிக்க உறு 

தியும் சீலமும் உடையவர், .௮வர் கையில் 

வில்லேக்இி, ' என்னுடன் காட்டுக்குப் புறப்பட்ட தமது 
கமையனாசைச் தொடர்ந்து வந்தார், இவ்வாறு ஐம்புலன் 

ட களையும் அடக்கிக் தருமச்சை இடைவிடாது கடத்தும் 

இராமர் சடைபுனைக்து தவவேடம் பூண்டு தமது தம்பி 

யோடும் என்னோடும் இக்கக்: சண்டகாரணியத்துக்கு 

வந்த சேர்ந்தார், ஐயா பிராமணோச் சமரே, இவ்வாறு 
காங்கள் மூன்றுபேரும் கைகேயியினால் இராச்சியம் ௮ப 
கறிக்கப்பட்டவர்களாஇ எங்கள் பலத்தின் மகிமையால் 
இப்பயங்கரமான கண்டகாரணியத்தில் வாழ்ந்துகொண் 
ஒ.ருச்றோம், ,காங்கள் இங்கே சற்றுச்கங்கு இளைப்பா 

அங்கள், எனது கணவர் காட்டில் உள்ள கந்தமூல 
பலங்களையும் மான் பன்றிமு தலானவைகளைக்கொன்று . 
போதுமான இறைச்சியையும் எடுத்துக்கொண்டு இதோ 
இிரும்பிவக்துவிவொர், . கரங்கள் தங்கள் பெயர், கோச் 

. இரம், குலம் முசவியவைகளைக் தயவுசெய்து எனக்குத் 
கெரிவிக்கவேண்டும், ஓ ௮க்கணசே, யாது BI SOO SIG 
SIE EF இந்தத் கண்டகாரணியத்இல் தனிமையாகத் இரி 

் இன்ஜிர்?”? இவ்வாறு இராமருடைய மனைவியாயை சதை 
சொல்ல வெகுபலசாலியா கிய அசக்கர்வேக்கன் விசைக்கு 

கூறலுற்றான் ;--*6 தாய், னன் இசாவணன் ; அரக 
கலன்? கர். மன்னவன், . தேவர்கள், அசுசர்கள், 

sor மானுடாகளயாவரும் அஞ்சுபவன், பொன் : 
aca Ee: 

போலும் மேனியுடையவளும். பட்டுடு gs. 
அள்ளவளுமாகிய உன்னைக் கண்டது முதல் கான் 
எனது மனைவிமார்கள்மேல் ஆசையை முழுதும் ஒழின் 
அவிட்டேன். நான் பல இடங்களிலிருக்து. CEs அழ



164 ஆ ரணியகாண்டம். 
  

கான பெண்களைக் கொண்டுவந்து . வைத்திருக்கிறேன், ' 

. அவர்களெல்லாருக்கும் நீ . சலைவி ஆகுவாயாக, சமுதீ 

தரத்தின் நடுவில் காலு புறமும் கடலால் சூழப்: 

பட்டு மலையின் கெரத்தில் அமைக்கப்பட்ட இலங்கை 

எனது ராஜதானி, சீதே, அவ்விடத்தில் நீ என்னுடன்: 

சங்காரவன. த்தில் சக்ேதோஷமாக உலாவலாம், அப்பொ 

முது நி இந்தக்காட்டில் வாழ எண்ணமாட்டாய்; சீதே, £ 

என்னுடைய மனைவி ஆய்விட்டால் நல்ல ஆடையாபர: 

ணங்கள் அணிந்த ஐயாயிரம் பணிப்பெண்கள்: உனக்குப். 

பணிவிடைசெய்வார்கள்,'? இவ்வாறு இராவணன்சொல்ல, 

உத்தமியான ஜானூ... கோபமடைந்து அவ்வரக்கனை 

அகன்று நின்று சொல்லலுற்றாள் . பெரிய மலைபோல 

அசைக்க முடியா தவரும், மஹேக்இரனுக் கொப்பான. 

வரும், பெருங் கடல்போலக் கலக்க முடியாதவருமான 

இராமருடைய மனைவி நான், சகல லக்ஷ 

ணங்களும். பொருக்தினவரும், ஆலவிரு 

க்ஷம் போல்வரும், ச,ச்தியவக்தரும், 

மகாத்துமாவுவாகிய இராமருடைய மனைவி கா ன், நீண்ட 

கரங்களும், அகன்ற மார்பும், மதத்த Anas Box 

தடையுமுடைய புருஷ சிங்கமாகிய இ இராமருடைய மனைவி 

நான். பூரண சந்திரனுக் ௦ கொப்பான முகமுடையவரும், 

ராஜகுமாரரும், ஐம்புலன்களை அடகனெவரும், பெரும் 

புகழ்பெற்றவருமாகய இசாமருடைய மனைவி நான். 

நீ என்னை இசசிப்பது ஒரு பெண்டுங்கச்தை கரி இச். 

சப்பதுபோலும், சூரியனுடைய சரணம்போல என்னை 

நீ தொட முடியாது, ஓ ராக்ஷசா, இராகவருடைய காதலி 

யாகிய என்னை நீ கவரக்கருகினமையால் இக்க மரங்களெல் 

லாம். உன் கண்களுக்குப் பொன்னாலானவைகளாகப்புலப் 

படும். மிருகாரியாகய சிங்கக்தன்வாயிலும் சர்ப்பத்தின் 

வாயிலுமுள்ள பல்லைப்பிடுங்க நீகினைககன்றாய்! மக்தர.- 

Fags இராவ 

ணனை கிம் இத்சல்,
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மலையை நின்கையால் கழுவவும் Map dons உண்டுவிட்டு 

உயிருடனிருக்கவும் நீ நினைக்கின் ய் | கூரிய ஊூயால் 

கண்களைக் துடைக்கவும் கத்தியின் கூரை காவால். பரி 

சிக்கவும் கீ நினைக்கன்ருய் | கழுத்தில் ஓரு பெருங்கல்லைக் 

கட்டிக்கொண்டு சமுத்திரத்தைக் கடக்க நி விரும்புஇருய்! 

இராமருடைய உத்தமமான பதீதினியை விரும்பும் நீ 

.. சூரியசக்இரர்களைக் கையால் ப ற்றவும், கொழுக்துவிட்டெரி 

5 யும் தீமை துணியில் முடிந்துகொள்ளவும், கூரிய இருப்புச் 

சூலங்களின் மேல் நடக்கவும் கருதுகஇிருய் | HEE HED 

. கரிக்கும் போலவும், கால்வாய்க்கும் சமு,ச் ் இர.ச்துக்கும் 

போலவும், அமு,க,க்துக்கும் கஞ்க்கும் போலவும், ,தங்கத் 

க்கும் இரும்புக்கும் போலவும், சந்தனத்துக்கும் சேற்றுக் 

கும் போலவும், யானைக்கும் பூனைக்கும்போலவும், காக்கைக் 

கும் கருடனுக்கும்போலவும், மயிலுக்கும் நீர்க்கோழிக்கும் 

போலவும், சாரசப்பகஷிக்கும் கழுகுக்கும்போலவும், இராம 

ருக்கும் உனக்கும் உள்ள வேற்றுமை பெரிது, இக்இரனுக் 

'கொப்பான பராக்கிரமத்தையுடைய அப்பெரிய வில்லாளி 

பாய இராமர் உயிருடன் இருக்கும்வரையில் நீ என்னை 

அபகரித்தபோ இலும் கெய்யைக்குடி 2,க கொதுகுபோல நி 

மாண்டுபோவது நிச்சயம்,” கொடிய ராவணனைப்பார்தது 

இகசச் சொற்களைச் சொல்லி உத்தமியான சதை பெருங் 

காற்றால் அசைக்கப்படும் வாழையபோல கடுங் நின்றாள். 

அப்போது யமன்போன்ற பேராத்றலையுடைய இராவ 
ணன் அவனள்மன த்தில் இன்னும் <4) DS LU Son 2 aior) 

பண்ணும்பொருட்டு5் ன குலம், பலம், பெயர், சான்... 

செய்க கொடிய செயல்கள் முதலி யவைகளை எடுத்துச் 

சொல்லச்தொடங்கனான் ,
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நாற்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம். 

சதையிடம் இராவணன் சனது மமையை உரை தல், 

சீதை இவ்வாறு சொல்ல இராவணன் ௮ திக கோபங் 

கொண்டு, சனத புருவங்களை கெரித்துக் கூறலுற்றான்:-- 

“ஓ ௬கதரி, சான் குபேரனுடைய தம்பி, என்பெயர்பத௮,தீ 

 தலைகளைப் படைத்த இராவணன். நீ 

இராவணன் சன் வாழ்வாயாக, கான் வெகு பிரதாபமுள்ள் 

அதாபக்கை.. வன், யமனைக்கண்டு மனிதர் சடுங்கி 
சொல்லல். ஓடுவதுபோல், என்னைக் கண்டால் தேவர் 

கள், கந்தர்வர்கள், பிசாசர்கள், உரகர் 

கள், பதகர்கள் மு.தலியவர்களெல்லாரும் பயந்து ஓடி. 

விவொர்கள், கான் என் ௮ண்ணனாூய குபேரனை ஒரு 
காரணகிமித்தம் கோபங்கொண்டு சண்டையிட்டு வெற்றி 

கொண்டேன். அதனால் அவன் எனக்கு அஞ்சத் தனது. 

செல்வககரமா௫ய இலங்கையை விட்டுக் கைலைமலைக் 

கோடி. அங்கே குடி.யிருக்கறுன். வேண்டுமிட தீதக்குப் 

போகும் புஷ்பகம் என்னும் அவனுடைய விமானத் 

தை நான் எனது பராக்ரொமத்தால் பறிதீதுக்கொண் 

டேன். அதன்மீதேறி கான் இப்பொழுது வேண்டுமிடங் 

களுக்கு ஆகாசமார்க்கமாகச் செல்வேன். நான் கோபக். 

கொள்ளும்போது எனஅ முகத்தைப் பார்சி, சமாத்திரத் 

இலேயே இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் எல்லாரும் ஓடிவிடு 

வார்கள், கான் இருக்கும் இடத்தில் காற்றும் பயதீதுடன் 

விசம், கொடுமையான கரணங்களை உடைய சூரியனும் 

எனக்குப் பயந்து குளிர்க்த சக்திரன்போலப் பிரகா?ிப் 

பான். வேறென்ன சொல்லவேண்டும்? கான் வ௫க்குமிடத் 

இல் மரங்களும் இலைகள் அசையா ; ஆறுகளும் விசைக்கு 

\.
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ஓடா. சமுத்திரததுக்கு ௮க்கசையில் எனது 9pSu 

பட்டணமாடிய இல்ங்கை உளது; அது 

இந்திரனுடைய ௮அமரராவதிபோல நான்கு . 

புறத்திலும் கொடிய ராக்ஷசர்களால் 

காக்கப்பட்டுப் பொன்மயமான மதில்களால் சூழப்பட் 

இலங்கையைப் 
HELO, 

டிருக்றெது. ௮து தங்கத்தால் கட்டப்பட்ட மாளிகை 

களும், இரகீதினமிமைத்,க கோபு ரவாயில்களு முடைய து, 

அனு .ஆனைகள், கு திரைகள், சேர்கள் நிறைந்தது ; எப்பொ 

முதும் மங்களவா க தியங்கள் ஓலிப்பது ர விரும்பிய பழங் 

களைக் கொடுக்கும் பல்வகை மரங்கள் நிறைந்து இங்காச 

வன்ங்கள் செறிந்தது, ஜனகராஜபுக்இரி, தே, ம அவ்வி 

த்தில் என்னுடன் வாழவேண்டும். மாதே, அங்கே நீ 

ஒருபொழுதும் மானிடப் பெண்களைப்பற்றி நினைக்கமாட் 

டாய்,. கதையால், அவ்விட தீதில் நீ மானுடர்களுக் கெட் . 
டாத போகங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு சுகமாயிருக்கும் 
போது அற்ப . ஆயுளுடைய மானிடனாய இராமனை 
கினைக்கவேமாட்டாய், 'தசரகராஜன் தனக்கு வேண்டிய 
குமாரனுக்குப் பட்டங்கட்டி. வைத்துவிட்டு வீ.ரமில்லா,த 
SOO SI மூக்தகுமாரனைக் காட்டுக் கோட்டிவிட்டான். 
அகடங்கண்ணாய்,. தனது இராச்யெச்தை இழக்து துன் 
புறம் விரதியாகிய இராமனோடு இனி உனக்கு உறவு. 
என்ன? அரக்கர்களெல்லாருக்கும் மன்னவன் கான், காம 
பாணத்தால் துளைபட்டு உன்னைக் தேடிவந்தேன். ஆசு | 
லால் என்னை அலக்ஷ்யம் செய்வது உனக்குச் தகாது, நீ 
அலக்ஷ்யம் செய்வாயேயானால் முன்னர்ப். புரூரவனைக் கா 
லால் உதைத்து ச்சள்ளிய ஊர்வசபோலப் பின் பரிசாபப் 

பவொய்., இசாமன் மானிடன் ; போரில் 
இராமனை விட்டு என் கைவிரலொன்றிற் இயான். 
mh . மாதே, உனது அதிர்ஷ்டத்தால் கானுனு 
வாவெனல், னைத் தேடிவக்இருக்கிறேன், ஆகையால், 

்.... நீ. என்னிடம் வந்துவிடு ?? இசாவணன்
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.. இவ்வண்ணம் சொன்னதைச் சகைகேட்டு வெருகோப 

மடைந்து கண்கள் சவக்.த அவ்வரக்கர் மன்னவனை கோக்க 

இவ்வி, கடினமான சொற்களைச் சொல்வாளாயினாள் :-- 

“*ஏல்லாராலும் வணங்கப்படும் குபேரனை உன் சகோதர 

னென்று சொல்லிக்கொண்டு நீ எவ்விதமாக இந்தப் பாப. 

மான காரியத்தைச் செய்யச் துணிகிருய? ௮டா இராவணா, 

புலன்களை அடக்காத புத் தியற்ற கொடியவனாகிய உன்னை 

அரசனாக அடைந்ததால் அரக்கர்கள் எல்லாரும் மாண்டு... 

போகப்போடுமுர்கள், இக்திரன் மனைவியாயே சரிதேவி 

ous sats சென்றவன் ஒருகால் பிழைத்தாலும் : 

பிழைக்கலாம் ; இராமருடைய மனைவியாகய என்னைக் 

SOM SUCT ஓருகாளும் உயிருடன் இருக்கமாட்டான். 

வச்சராயுகத்தைக் தரிசச இக்திரன். மனைவியாகிய A 

தேவியை அவமதிசெய்,தவன் பிழைப்பதுகூடும் ; என்னை 

௮வமதி செய்பவன் அமிர் சபானம் பண்ணின வாயினும் 

கூற்றுக்கு தீ தப்புவ தில்லை, pa : 

  

நாற்பத்தொன்பதாஞ்சருக்கம். 

இராவணன் "சதையை எடுத்துச்செல்லல், 

  

சதை சொன்னதைக்கேட்டு வெகு பி.ர,தாபவானாகிய 

குசக்கரீவன் கையொடுகையைத்தட்டி ஒரு பேருருவுகொ 

ண்டு மறுபடியும் சதையைப் பார்த்து “நி பித்சம்பிடி,ச 

தனையபோலும். நீ எனது வீரியத்தையும் பராக்கிரம ' 

தையும் கேட்டதில்லையா? நான். ஆகாசத்தில் நின்று ! 

கொண்டு எனது கைகளால் இந்தப் பூமியை மேலே. 

இண் எடுப்பேன் ; FS BI EOS _மூழுதும் 

sor பிரதாப் குடிப்பேன் 5 யமனையும். போரில் வதைப் 

தைக் கூறல், 
பென் : எனது கூரிய பாணங்களால் சூரி .. 

> & 

யனை ததுளைப்பேன் ; பூமியையும் பிளப்பேன், நான் விரும்
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் பிய உருவெடுக்கவல்லேன். ஆகையால், நீ என்னைக் கண் 

ணெக௫ுத்துப்பா்'” என்றான். இவ்வண்ணம் அவன் சொல் 

லிக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே அவனுடைய பிங்களவர்ண 
மான கண்கள் கோபத்தால் சவக்து எரிஏன்ற அக்னிக். 
கொப்பாயின. உடனே இராவணன் தான் கொண்ட சாது 
வான சக்நியாடு வேஷத்தை நீக்டுவிட்டு யபமனுக்கொப்பான 
,தனது நிஜ உருவங்கொண்டு மிகச்வெக்ச கண்களும், பொற் 

் குண்டலங்களும், US GIS கலைகளும், பாணங்களும், வில்லு 
கஞும்' உடையவனாய் வெகு கோபங்கொண்டு கார்மேகம், 
போலநின்றான், அவ்வாறு சக்நியா௫ வேஷக்ை அழித்துப் 
பெரிய. வடிவமடைசக்,5 அரக்கர் மன்னவனாகிய இராவான் 
இரக்தவர்ணமான ஆடைபுனைக்க கசனது நிஜ உருவப் 
,கொண்டுஸ்தஇரீரச் தினமாகிய மைதிலியை உற்றுப் பார்த் 
தான், கருங்குமலுடையவளாமய் ஆடையாபரணமணிக்து 
சூரிய ரஸ்மிபோல விளங்கும் தையை அவன் பார்தது: 
** சந்தர், ஞாவுலகங்களிலும் கீர்,ச்திபெற்ற புருஷனை 
அடையக்கருதினால், நீ இப்பொழுதே என்னுடன் வந்து 
விடு, கான் உனக்குத் தகுதியான கணவன். நீ 

என்னை ஏற்றுக்கொள். நான் உச்மமன்.. 
இராவணன் . 

... சீதையைக் om - 
, தன்னை நரயகளுக ஒருபொழுதும் உனகஇஷ்டமில்லாக காரி 

்.. ஏத்றுக்கொள்ள யதகீகைச்செய்யேன். ஆகையால்,ரீ மானிட வேண்டல், 
னிடம்வைக்திருக்கும் அன்பை விட்டுவிட. 

உன்னிடம் காதல் கொண்டவன், கான் 

. என்னிடம் உனது அன்பை வை, நீ ஓன்றும் “தெரியாத te 

வள் ; கெரிந்தவளைப்போல் நடிக்கறுய், sear sy இசாச் 
செய, ததை இழந்து, எண்ணங்கள் கைகூடாது, ஆயுளும் 
குறுகிய இராமனை நீ என்னகுணங்களைக் கண்டு காலிக் 

[ Pare ி அவன் ஒரு பெண்ணின் கட்டளைப்படி. தனது 
காட்டை தீதுறக்து, அன்பர்களையும் பக்துக்களையும்விட்டுப் 
பிரிந்து, கொடிய விலங்குகள் எஞ்சரிக்கும் இக்காட்டில் 
வந்து புத்தியின் ச்சால் வரச்அக்கொண் ஓ. ருக்கிறான்?” 

] 22 
, 
I
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என்ரான். அக்கொடிய பாவியாகிய அரக்கன் அன்பாகப் 

பேசவேண்டிய சகதையைப்பார். தது வன் 
இராவணன் 

இதையைக் கைப் 
sid phe, Li a@pul gaiter DequG, 2 CrrBeil 

யைப் புதன் ஆகாசத்தில் பற்றுவதுபோல் 

பற். நினான். அவன் தையை அவளுடைய *கூக்தலை இடக் 

கையாலும்'துடைகளை வலக்கையாலும் பிடிதீதுத் தூக்கி 

னான். யமனுக்கொப்பான மலைபோன்ற பெரிய தோள்களை 

யும் கூரிய பற்களையுமூுடைய இராவணனைக் கண்டு பயந்து 

நடுங்கி அங்கிருக்க வனதேவதைகளெல்லாம் ஓடின. 

பெரிய ஓலியுடையதும் பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்டதும் 

கழுதைகள் பூட்டப்பட்டதுமான இசாவணனுடைய ரதம் 

அங்கே வந்து Csra don, அப்போது இராவணன் 

பெருங்குரலோடு கொடியவார் ச்தையால்ர் சதையைப் பய 

முறுத்திச் தூக்கிச் தன் மடியில் வைத்துக்கொண்டு இர 

தத் திலேநினான். புகழ்பெற்ற சை அவ்வாறு இராவண 

னால் பிடிக்கப்பட்டுத் துக்கத்தில் சூழ்க தூரத்திலுள்ள 

காட்டிற்குச்சென்ற இராமரைக்குறித்து ஓ இசாமா, இரா 

மா?? என்று கதறினாள். பன்னகேக் திரன் மனைவிபோலக் 

அவளும் சதையை இராவணன் மோகத் 

=. m Ee கால் மயங்கிச் தூக்கிக்கொண்டு உயரக் 

ண்டு காய இளம்பினான். அவள் அவன்மேல் சிறிதும் 

சகன் அன் பில்லா கவளா,கலால் தன்னை அவன் 

கையில்நின்று விடுவிக்கப் பெரிதும் மூயன் 

முள். அரக்கர் மன்னவனால் ஆகாசமார்க்கமாகக் கொண்டு 

சொற் சொல்லிக் காமத்தால் கண்மூடப் 

  

* இந்த இடத்தில் ஸ்காக்தபுராணக்தில் கூந்தலின் கிழலையும், 

துடைகளின் கிழலையும் பிடி.த்த,சாய்ச் சொல்லப்பட்டி ௬௧௦௮. 

ர் இவ்விடதஇலும் மடியில் வைத்துக்கொண்டது சதையின் சாயையை 
என்பது ஸ்காட் சபுராணத்தின் கூற்று. 

் சதையைப் பற்றிச் சொல்வ தெல்லாம் சாயையைப் பத்றியே 

என்று maa மமக கடனோ fos SuréQure s Dor 
கொள்கை,
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போகப்படாகிற்கையில் அவன் பைத்தியம்பிடி.,த,தவள் 

போலவும், பிராந்தி கொண்டவள்போலவும், பிணி 

கொண்டவள்போலவும் அதிகமாகக் 6505 தலைப்பட் 

டாள் : ** ஆ! ல்ஷ்மணரே, பெரும் பராக்ரமம் பொருக் 

இியவரே, பெரியவர்கள் சொற்படி. நடப்ப. 
சதை 

பிரலாபிசல். 
வரே, கம்மிடம் அசூயைகொண்ட அரக் 

கன் என்னை ச் தூககிப்போவதை நீர் அறி 

. ீரோ? கரும,த்தின்பொருட்டு வாழ்வையும் சுகச்தையும் 

பொருளையும் துறந்து காட்டுக்குவக்த இராகவரே, வெகு. 

பாவியாகிய இராவணன் என்னை எடுத்துப்போவதை நீர் 

காணிவீரோ? ஐயா, ச,தீ.துருக்களைச் சங்காரம் செய்பவரே, 

நீர் எப்பொழுதும் கொடியவர்களைக் சண்டிக்றெவராயிற் 

நே! இர்தப் பெரும் பாவியாகிய இராவணனை ஏன் நீர் 

கண்டிக்கவில்லை ? சானியங்கள் முற்றக் காலம் வரவேண்டு 
மென்பதுபோல் இக்கொடிய - பாவியைத் அண்டிப்பதற் 

குத் தகு சகாலமும் வரவேண்டுமோ ? இராவணா, கெட்ட 

காலத்தால் உயிருக்கு முடிவைக் ,தருன்ற. இப்பயங்கர 

மான தொழிலைச் செய்கு உனக்கு இராமரிடமிருந்து SES 

தண்டனை இடைக்கும், இப்பொழுதுதான் கைகேயியின் 

எண்ணமும், அவள் பந்துக்கள் எண்ணமும் நிறைவேறின . 

hy! மஹா பெருமைபொருக்இய குர்மசாலியாகய இராம 

ருடைய அருமப,த்தினியாயய கான். இவ்வாறு தூக்கிக் 

கொண்டு போகப்படுகிறேனே! இக்தத் சண்டகாரணியத் 

. தில் நன்றுகப் புஷ்பிச்இருக்கும் கர்ணிகார விருக்ஷங்களே, 

இசாமரிடம் இராவணன் சதையைக் தூக்கப்போகருன் 

என்று சொல்லுங்கள், கன்ராகப் புஷ்பிதத பல இிகரங்களை 

யுடைய பிரசரவணபருவதமே, உனக்கு நமஸ்காரம்; கீ 

இராமரிடம் இராவணன் சதையைத் தூக்கப்போகிறுன் 

என்று விரைவில் கூறு, அன்னம் காரண்டவம் முதலிய 

.. பறவைகள் நிரம்பிய கோ தாவரிஈஇயே, உனக்கு கமஸ்காரம்.
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செய்கிறேன்; ௮ம்மர் நீயும் இராமரிடம் இராவணன் சீதை 
யைக் தூகடஇுப்போகிருன் என்றுசொல் லு, விரு-க்ஷங்கள் 
அடர்க்க இக்காட்டி லுள்ள தெய்வங்களே, உங்களுக்கெல் 
லாம் நமஸ்காரம்; நீங்கள் எல்லாரும் என் கணவரிடம் 
இசாவணன் என்னை ததூக்ப்போனான் என்று தெரிவியுங். 
கள், இன்னும் இக்காட்டில் வடக்கும் மிருகங்காள், பக்ஷி 
கான், உங்கள் எல்லாருக்கும் கமஸ்காரம், எனது கணவ 
ரிடம் உம்முடைய உயிருக்குமேலான மனைவியை, ௮ 
தையாய இருக்கும்)பொழுது, பலா ச்காரமாக இசாவணன் 
கதூககக்கொண்டு போனான் என்று சொல்லுங்கள். யமன் 
கான் என்னைக் தாக்இக்கொண்டு போனபோ திலும் என் 
கணவர் ௮றிவாராயின் தமது பேராற்றலால் ஒரு கொடி 
யில் என்னை மீட்டுக்கொண்டு இரும்புவார்”, இவ்வாறு 

வெகு பரிதாபமாகப் பிரலாபிச் துக்கொண்டு செல்லன்.ஐ 
விசாலமான கண்களையுடைய சதை கழுகரசனாயெ ஜடாயு: 
ஒரு விருக்ஷ,ச் தின்மேல் உட்கார்ந் திருப்பதை,ச் சன் கண் 
களால் கண்டாள். இராவணன் வச.தீதில் சக்க்கொண்ட 

Gan s 21 Cor வெகு பய ச்தோடும் துக்கத் 
சீதை - . 8 ஜடாயுவைக் கோடும் அலறிக்கொண்டு ஐயர ஜடா 

அன் யுவே, ஓ பெரியவரே, என்னைப்பாருள் 
் கள்! என்னை ௮அகாகதையபோலக் கொடிய .: 

அரக்கன் இரக்கமின்றித் தூக்கிக்கொண்டு போடருனே ! 
'வெகு பலமுடையவனும் ஆயுதக்தரித் சவனுமாகய இக் 
கொடிய அரக்கனைத் தடுக்கத் தங்களால் முடியாது, என்னை 
Qasr தூக்க்கொண்டுபோகும் சமாசாரத்தை ஓன்றும் 
விடாமல் தாங்கள் கண்டதைக் கண்டபடி இராமரிடத்தி 
௮ம் லக்ஷ்மணரிடத்திலும் சொல்லவேண்டும்'? என்று 
(வேண்டினாள்.
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ஐம்பதாஞ் சருக்கம் 

ஜடாயு இராவணனைச் தடுத்தல், 

  

அந்தச் சத்தத்தைச் சிறிது தூங்ககேகொண்டி ருந்த. 

ஜடாயு கேட்டு எழுந்து இராவணனையும் சதையையும் கண் 

டார். அதன்பிறகு மலையின் கெரம்போன்ற கூரிய மூக 

் குடைய அப்புள்ளரசர் மரத்தில் இருக் தபடி.யே இராவண 

னைப்பார்த்து *: தம்பி தசக்கிரீவ, கான் 
ஜடாயு இராவண : 
Sek Conse பழமையான தருமங்களை அறுஷ்டித்து 

விட்டுப்போம்படி. உண்மையைக் கைப்பற் நினவன். என் 
சொல்லல், க 

் பெயர் ஜடாயு ; பலம்பொருந்திய கழுகுக 

ளூக் கரசன். ,சசா,௪ குமாரராசிய இராமர் உலகத்துக்கெல் 

லாம் இறைவர் ; இக்திரனுக்கும் வருணனுக்கும் ஒப்பான 

வர்; எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் எப்பொழுதும் சன்மையே 

செய்பவர், நி இப்பொழுது . தூக்கிக்கொண்டு போகும் 

- இந்த மிக அழூய பெரும் புகழ்பெற்ற சதை அவ்வுலோக 

நாதருடைய தரம ப,தீதினி, குடிகளைப் பாதுகாக்கும் ் 

அரசனாகிய உனக்குப் பிறன்மனைவியைக் கைப்பற்றுவது 

தகுமா? மஹாபலம் பொருக்தியவனே, அரசர் மனைவீ 

யர்களை நீ முக்யமாக ஆதரவுடன் பாதுகாக்கவேண்டு 

மே? ஆகையால், பிறர் மணைவியர்களை,ச் அன்பப்படுக்,ச 
நீ கொண்ட. இந்த இழிவான கரு,த்தை விட்டுவிடு, தீரனு 

யுள்ளவன் நிக்தைக்கடனாகிய கொழில். ஒருபொழு.ம் 

செய்யமாட்டான், அவன் பிறர் மனைவியர்களையும் ger. 

மனைவியைப்போல வேூஞுருவர் தீண்டாதபடி பாது 

காப்பான். நல்லமன்னவர்கள் ' சாஸ்திரத்தில் சொல்லப் 

பட்ட தருமார்த்த காமங்கள் அல்லா தவைகளைச் செய்ய 

மாட்டார்கள். : அரசனே தருமார்தீத ,காமங்களுக் 

கெல்லாம் இருப்பிடம், தருமம், புண்ணியம், - பாவம் 

எல்லாம் ௮ரசனையே மூலகாரணமாக உடையன, சாக்ஷ;
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சோத்தமா,நீ பாவியும் கொடிய காமியுமாய் உள்ளாய், 
பாவி சவர்க்கலோகச்தை அடைந் சாற்போல நீ எவ்வாறு 
சம்பச்ை அடைந்தாய்? எவனுக்கு எது இயற்கையோ 

அதைச் Pi BGS ஒருவராலும் முடியா, கொடியவர் _. 
களிடதீ.தில் கல்ல உபதேசம் கொஞ்சமேனும் தங்காது. 

மகா பலம்பொருக்திய தகருமாதீதுமாவாகிய இராமர் உனது 

கேசத்திலாவது உனது ககரததிலாவது ஒருவகைத் இங் 
கும் பண்ணவில்லை, அப்படியிருக்க அவருக்கு நீ ஏன் தீங்கு 
பண்ணுகழுய் 2 சூர்ப்பணகையின்பொருட்டு ஜனஸ்தானச் 

இலிருக்,ச கொடிய கரன் தனக்கொரு இங்கும் செய்யாத 
இராமரை எதிர் தது அவரால் வதைக்கப்பட்டான்- அதில் 

் இராமர் செய்துகுற்றம் என்ன ? பின்னர் உலகத்துக்கெல் 
லாம் ௮ரசராகிய அவர் மனைவியை நீஏன் தூக் இக்கொண்டு 
போகின்றனை ? நீ சசையை உடனே விட்டுவிடு ; இல்லா 
விடில், இந்திரனுடைய வசிராயுகம் Ags Por x reer 
ஏரித் ததுபோல, அக்கினிக்கொப்பான இராம்ருடைய கண் . 
கள் உன்னை எரித்துவிடும், உன் துணியில் கொடியவிஷப் 
பாம்பை நீ முடிந்துகொண்டாயென்பதை நீ அ.கியவில்லை' 
யா? உன் கழுத்தில் யமனுடைய பாசத்தை நீ மாட்டிக் 
கொண்டாயென்பதை நீ அறியவில்லையா $ சுமக்கக்கூடிய 
பாரத்தையன்றோ ஒருவன் எடுக்கவேண்டும்? புசத்தால் 

சுகமாகச்செரிககும் உணவையன்றோ ஒருவன் பு.சக்கவேண் 
டும்? தருமம், கீர்தீ.தி, புகம், பெருமை முதலியவைகளை ச் 
கரா.கதும் தேகத்துக்குச் ரெமம்தருவதுமா௫ய காரியத் 
தை யார்செய்வான்?ஓ இராவணா, எனக்கு வயது அறுபஇ 

னாயிரமாகின்றது, கான் இதுவரையில் எனது காதை 

களிடமிருக்து எனக்குக்கடை சக்த. இராசயெச்சை நன்றாகப் 
பாதுகாத்து வருகிறேன். கான் வயதசென் றவனாயினும் 
என்முன் சிறுவயதுள்ளவனும் கையில் விற்பிடித்து.ச் தே 
கத்தில் கவசமணிக்து இரகச்திலேறிச் செல்பவனுமாகஇய 

கீ சதையை எளிதில் தூக்கிக்கொண்டு போகமாட்டாய்,
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என்றுமுள்ளதும் மாற்றமுடியாகதுமான உண்மையை 

உணர்த்தும் வேதங்களையும் சுரு இகளையும் அகர்க்கசாஸ்திர 

யுக்திகளைக்கொண்டு அழிக்க எவ்வாறு முடியாதோ அது 

போல் என் கண்முன்பாக நீ சதையைப் பலாக்காரமாகத் 

தூக்கிக்கொண்டுபோக முடியாது, நீ சூரனானால் கொஞ்ச 

கேரம் காத்திருந்து இராமர்முன் நின்று போர்புரி, அப் 

போது கரனைப்போல் நீயும் மாண்டுவிழுக்து பூமியைத் கழு 

வுவாய், அடிக்கடி தைத்தியர்களையும் ,சகானவர்களையும் பல 

கரம்யுகி தத்தில் கொன்ற இராமர் மரவுரிஉடு,ச்.அ உன்னை 

யூம் ஒரு கொடியில் வகதைப்பார்.' அவ்விரு சாசகுமாரர் 

களும் நெடுந்தூரம் போயிருக்கிருர்கள் ; நான் இப்போது, 

என்ன செய்வேன் ? €ழ்மகனே, அவர்களை நீகண்டமாத் 

இரத்தில் பயத்தால் நடுங்கி நாசமடைவாய், கானுயி 

ருடன் இருக்கும் வசையில் ராமருடைய காகலியாகிய 

காமசை மலருச்கொப்பான கண்களையுடைய நற்குண 

முள்ள சீதையை நீ எடுத்துப்போக ரூடியாஅ, நான் என் 

உயிரைக் கொடுத்தாவது மகாச்துமாக்களாகயய இசாமருக் 

கும் தசர.கருக்கும் உகவிசெய்யச் கடமைப்பட்டி.௬கஇ 
றேன், நில்லடா தசக்ரீவா, கணப்பொழுது நின்று: 

பார், ஓ நிசெர, என்னால் கூடியவரையில் மான் உனக்குப் 

போர் .விருக்தளிக்கன்றேன். காம்பினின்ன௮ு பழத்தைப் 

பறிக்தெறிவதுபோல ' இவ்விரத.த இலிருந்து உன்னைக். 

சமே தள்ளுறேன்'? என்று சொன்னார். ன 

  

ஐம்பத்தொன்முஞ்சருக்கம், ' 

ஜடாறுவுக்கும் இராவணவுக்கும் ses wy Bb, ட் 

கமலை கையைக், 

கழுகரசனாகிய ஜீடாயு இவ்வாறு நிதியை எடுத்து 
ரைக்க இராவணன்கேட்டுக் கோபமடைந்து, அக்னி2பா
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லக் கண்கள் வந்து, சானணிக் திருந்த 
இராவணன ஐடா தங்கக்குண்டலங்களாட, அவரை எதிர்த்து 
யுவை எகிர்த்து : டு ் ee 

பூ.த்தம் செய்தல்; ஓடினான். அப்பொழுது அவ்விடத்தில் 

அரச்கர்மன்னவனுக்கும் கமுகரசனுக்கும் 

இடையில் காற்.நினால் துரக்கப்பட்ட மேகங்கள் ஒன்றோ 

டொன்று மோதினாற்போலவும் இறச்கைகளுள்ள மாலி 

யவக்தமலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று முட்டினாற்போலவும் 

பெரும்போர் நிகழ்க்,தது. இராவணன் தீக்ஷணமான நாளீ 

கம், நாராசம், விகர்ணம் என்கிற பாணங்களை மழைபொ. 

ழிவதுபோல அக்கமுகரசன்மேல் செலுத்தினான். ஜடாயு 

அவைகளைப் பொறுத்துக்கொண்டு கூரிய நகங்களஞுள்ள 

னது கால்களால் வெகுபலசாலீயாகிய . இராவணனுூ.. 

டைய தேகத்தில் பலவிடங்களில் காயம் பண்ணினார். அப் 

போது, மகாவிீரியம் பொருந்திய தசக்கிரீவன் கோபங் 

கொண்டு கூரமையுள்ளனவும் கேராகச் செல்வனவும். யம 

தண்டத்துக் கொப்பாயினவுமான பத்துப் பாணங்களைக் . 

தனது வில்லில் ௪ந்இச்துக் கா துவரையிலிழு,க்.து அக்கழு 

கரசனுடைய பிராண்ணனை ஒழித்துவிட அவர்மேல் ஏவி: 

னான். அவர் அவ்வரக்கன் தேர்மேல் சதை கண்ணீர்விட்டு 

அழுதுகொண் டிருப்பதைப் பார்த்து, அ௮ப்பாணங்களைக் 

கொஞ்சமேனும் லக்ஷ்யஞ் செய்யாமல், இராவணனை 

நோக்கி ஓடி, தன் கால்களால் முத்தும் மாணிக்கமும் ' 

இழைக்கப்பட்ட .அ௮வன் வில்லையும் பாணங்களையும் pos 

தெறிக்தார். டு 7 

அதன்பிறகு, இராவணன் வெகு கோபங்கொண்டு 

மற்றொருவில்லை. எடுத்து நாூற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்க 

ணக்காகவும்பாணங்களைவருஷித்தான்.அப்பாணங்களால் 

மூடப்பட்ட புள்ளரசர் கூட்டிற்குள்ளிருச்கும் பக்ஷிபோல் 

விளங்கனார். ௮வர் அப்பாணங்களெல்லாவற்றையும் சமது 

இறகுகளால் உதறிவிட்டுச் தமது கால்களால் மறுபடியும் 

அவன் பெரியவில்லை முறிகீதார். அன்றியும், அக்கினி 

f 

/
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போலப் பிரகா௫க்கும் ௮வன் கவசத்தை மகாவீரியம் 

பொருக்தியஜடாயு தமது இறக்கைகளால் அடி.தீதுதி துக 

ள்ரக்இனார். பின்னர் ௮வர் தங்கப்பட்டயம் அணிக் சனவும் 

பேய்முகச்தையுடையனவும் வேகமுடையனவுமான அவ 

னுடைய கழுதைவளை அடித்துக்கொன் 
டா. . ௩ ௦ ௪ ச . ட 

ரணி ரூர், பின்பு இஷ்டப்படி. சஞ்சரிப்பதும் . 

தேரை நல்ல பாரையுடையதும் அக்ினிபோல் 
அழித்தது. ர ; ர . Loe 

விளங்குவதும் இரச்தினம் இழைக்கப்பட் 

உதுமான அவனுடைய இரதத்தை முறித்தார். பின்னர்ப் 

பூசண சச்திரனுக்கொப்பான அவன் வெண்குடையையும் 

அவன் சாமரங்களையும் அவைகளைப் பிடி.த்இருக்க அரக்கர் *- 

களையும் ஜடாயு அடித்துக் ழே தள்ளி, 

மூகஇனால் சாரதியின் கலையைக் கொத்தி 

எறிந்தார். இராவணன் வில் மு.றிக்னு, 

ூதமழிக்கு, இரதத்தில் கட்டிய குதிரைகள் மாண்டு, 

சாரதியும் செத்து, சதையை மடியிலெடு சஅக்கொண்டு 

பூமியில்வந்துநின்றான் , இராவணன் Br swiss பூமியில் 

நிற்பதைக் கண்டு பிராணிகளெல்லாம் * நன்று நன்று”? 

என்று புள்ளரசனைப் புகம்க்கன. பக்ஷிராசன் Bip gs ser 
மையால்கொஞ்சம் சோர்வடைக்கதை இசாவணன் கண்டு, 

சந்தேோரஷமுற்று, சதையை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடி 

சார இயை க 
கொன்றது. 

யூம் ஆகாயதீதில் இளம்பினான். அவ்வாறு சக்தேோரஷம 

டைந்து, இராவணன் சதையை எடுத்துக்கொண்டு பேரவ . 

“தை ஜடாயு கண்டு, பறந்து சென்ன அவனைச் 50331, 
*₹ஓ இராவணா, உன்னுடைய அன்பர்கள், பக்தக்கள், மகதி 

நிகள், சைநியங்கள், மற்றப் பரிவாரங்கள் எல்லாரும் 

தாசமடை கற்காகவே, காகமெடுக்தவன் ,சண்ணீர் என்று ை 

- விஷத்தைக் குடிப்பதுபோல், வஜ்ஜிராயுக.கீதுக் கொப் 

- பான் பாணங்களையுடைய இராமரது மனைவியை, நீ எடுச் 

- துப்போஒருய், தாம் செய்யுங்காநியச்,கால் விளையும் பயனை 

அதியாதவர்கள் நகாசமடைவதுபோல், வெகு சீக்கிரமாக நீ 

23
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தாசமடைவாய், மாமிசக்தைக் கண்டு மயங்கிச் தரண் 
மூன்முள்ளை விழுங்க மீனைப்போல், உன்னை யமனு 
டைய பாசம் சுற்றிக்கொண்டது ! இனி நீ எவ்விடமோடிச் 
தப்புவாய்? ஒருபொழுதும் வெல்லமுடியா த அ௮வ்வரச௪ 
குமாரர்கள் அவர்களுடைய ஆச்ரமத்தில் நீ நுழைக்க 
தைக் கொஞ்சமேனும் ச௫க்கமாட்டார்கள். அன்றியும் நீ 
செய்ககாரியம் பயந்தவன் செயலாயிருக்கன்றது.. எல்லா 
ரும் நித்இக்கும்படி நீ செய்த இர் சவேலை திருடருடைய 
தொழிலேயன் லிச் சூரர்கள் செயலன் று, நீசூரனாகில் போர் . 
செய், அல்லது கொஞ்சகேரம் நில், உனது தம்பியாலய 
கரன் மாண்டதுபோல் நீயும் பூமியில் மாண்டுவிழுவாய், 
கெட்டுப்போகும் காலம் வர், கமையால் கான் நீ இக்கெட்ட 
தொழில்களைச் செய்தாய், இவை காசமடைபவர்கள் 
செய்யும் செயல்களே. பாபம்விளையும் செயல்களை யார் 
செய்வார்கள்? உலகா திப தியாய பிரமதேவர்கூடச் செய் ' 
யமாட்டார்” என்ருர். இவ்வாறு ஜடாயு சொல்லிவிட்டுச் 
தசக்கிரீவன் முதுகில் பறக்துவக்து விழுக் கார், யானைமேல் 
ஏ.நினவன் அதனுடைய துஷ்ட சீ சன த்தைப் போக்கடிக்க 
அதனை நடததுவதுபோல் அப்புள்ளசசர் . அவ்வரக்கன் | 
தலைமயிரைப் பிடுங்க முதுகை நகத்தாலும் மூக்காலும்: ! 
சின்னபின்னமர்சக் இழிக்கத்தலைப்பட்டார். அவ்வாறு புள் 
ளரசரால் பிளக்கப்பட்ட இராவணன் கோபத்தால் உதடு 
அடித்து மெய் பதறி நின்றான். அவன் தனது இடது 
துடையில் சீதையை வைச்துக்கொண்டு வெகு கோபத் 
தோடு தனஅ கையால் ஐடாயுவை அறைந்தான், பகை 

வவேருகிய ஜடாயு அவ்வடியைப் பட்டுக் 
ஜடாயு. கொண்டு தமது மூக்கால் அவனுடைய இசாவணன 

கைகளைச். இடக்கை பச்தையும் துண்டி சீதெறிர்தார். 
எப். கைகள் ௮றுக் ட் ழேவிழுக்குவுடனே 

அவற்றினிடத்தில், புற்தினின்று விஷப் பாம்புகள் எழும் 
புவதுபோல, வேறு கைகள் உடனே கோன்தின, அதன்
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மேல் இராவணன் வெகு கோபங்கொண்டு €ீகையைப் பூமி 

யில் விட்டுவிட்டுக் கைழமுட்டியாலும் காலாலும் புள்ள௪ 

ரைப் புடைத்தான், அப்போது மிக்க பலமுள்ள அவ்வரக் 

கர் மன்ன்வனுக்கும் எருவைகட் கரசனுக்கும் கொஞ்சகே 

_ ரம் பெருஞ் சண்டை விளைந்தது. இராமருக்காக,ச் Serra 

யைக் காட்டச்தொடங்கின ஜடாயுவின் இரு சறகுகளையும் . 

கால்களையும் விலாக்களையும் இராவணன் வாளால் வெட் 

ஓடினான், கொடிய அரக்கனால் அவ்வாறு 

சிறகுகள் வெட்டுண்ட புள்ள ரசர் குற்று 

யிராகப் பூமியில் விழுக்தார், ேகமெல் 

ஜடாயு 
மாண்டது. 

லாம் இரத்தமோட ஜடாயு பூமியில் விழுக் சுதைச் சை. 

் பார்த்து, அதிக துக்கங்கொண்டு, அவரைநாடிப் பநீதுவைப் 

போல் அக்கக்துடன் ஓடினாள். கார்மேகம்போன்றவரும் 

வயதால் வெஞுக்தவரும் பலசாலியுமாகய புள்ளரசர், 

இலங்கை! மன்னவனாகிய இராவணன் காண, அணைந்த 

காட்டு ச யைப்போலப் பூமியில் விழுந்தார், அப்போது 

Fon இராவணனுடைய பலத்தால் மடிக்கு பூமியில் விழு 

6S ஜடாயுவைக் கட்டிக்கொண்டு கோவென்று கதநினாள். 

ஐம்பத்திரண்டாஞ் சருக்கம். 

ஜடாயு மாண்டபிறகு 

இராவணன் சதையை எடுத்துக்கொண்டு செல்லல். 

இராமருடைய ஆச்சிரம_த்துக்கு அருகில் அவ்வாறு 

, குற்றுயிராக ஜடாயு விழுந்ததை இராவணன் கண்டான். 

சந்தரன்போன்ற முகத்தையுடைய சீதை இராவணனால் 

வெட்டுண்டு அப்புள்ளரசர் மாண்டுவிழுக்ககைக் கண்டு 

வெகுவாகப் புலம்பினாள், பலசாலியான இராவணன் அவ் 

வர்று வதைத்த ஜடாயுவைச் €தை கட்டிக்கொண்டு துக்
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க,த்.தால் புலம்பி “*கண்துடி,ச்.தல், தோள் 
எச் துடி. தீகல், கனவு, பறவைகளைக் காணல், புலம்பல், ் 

பறவைகள் கூவுதல் முதலிய சகுனங்கள் 

மனிதர்களுக் குண்டாகும் கன்மை தீமைகளைச் தெரிவிக் 

இன்றன. ஓ இராமா, நீர் உமக்கு வந்திருக்கும் இப் 

பெருந் துக்கத்தை இன்னும் அறிந்துகொள்ளவில்லை, 

உமக்கு முன் அபசகுனமாகப் பறவைகளும் விலங்குகளும் 

சஞ்சரிக்கவும் அன்பினால் என்னைக் காப்பாற்றவகர்த இப்ப 

றவை மன்னன் எனது பாக்கியமின்மையால் வதையுண்டு 

பூமியில் டெக்கன்றான். ஓ இராமா, ஓ லக்ஷ்மணா, என்னைக் 
காப்பாற்றுங்கள்'' என்று சொல்லி அ௮வ்வு,தீதமியானவள் 

பயது தால் நடுங்கிக்கொண்டு தனக்குச் சமீப திலிருப் 

பவர்களைக் கூப்பிடுவதுபோலத் தார,த்இலிருக்கும் இராம 

லக்ஷ்மணர்களைக் கூப்பிட்டுக் கதறினாள். அப்போது 

வாடின பூமாலை ௮ணிக்து ௮கரதையபோலக் கதறும் சை 

யிடம் இராவணன் ஓடிவந்து, அ௮வ்வுக,கமி கொடியைப் 

போல ஒரு பெருமசத்தைக கட்டிப்பிடிப்பதைப் பார்த்து 

“விட்டுவிடு! “விட்டுவிட” என்று கூவினான். அக்கர்ட்டில் 

- இராமரைப்பாராமல் இராமா, இராமா, என்று கதறும். 

சீதையை யமனுக்கொப்பான இராவணன் ரம் கன் 

பிராணனை இழக்கும்பொருட்டுக் கூந்தலில் பற்றினான். 

த அவ்வாறு, ௮க்கொடிய பாவி வைதேகி 

- இராவணன் யைப் பற்றினதும் இவ்வுலக த்திலிருக்க 
, சதையைக் 
கைப்பத்றல், " அசையும்பொருள் அசையாப்பொருள்கள் . . 

ல்லாம் மெய்ம்மறந்து போயின, பெரிய 

- இருள்வந்து சகல பொருள்களையும் மூடிக்கொண்டது. 

காற்று வீசவில்லை, சூரியன் ஓளி இழச்,கனன். பி..மதேவர் 

சதை பிடிபட்டதைச் தமது இவ்ய ஞானத்தால் அதிக்து 
நமது காரியம் ஆய்விட்டது ?? என்று சொன்னார், சண்ட 

காரணியத்இில் வத்த பெரிய தவக்தோர்கள் சீதை பிடி 

பட்டதைக கண்டு துக்கமும், இசாவணஜனுக்கு முடிவு கிட்டி
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விட்டதென்று சந்கோஷமும் ஓரேகால,ச்இல் அடைக் 
கார்கள், இராமா, லக்ஷ்மணா என்னு சதை கதறிக்கொண் 
ஓூ.ருக்க அரக்கர் மன்னவனாகுய இராவணன் அவளைச் கூக்: 
இக்கொண்டு ஆகாயமார்க்கமாகச் சென்றான். பொன்னா 

். பரணமணிந்து மஞ்சட் பட்டுடு ததிருக்,ச தங்கநிறமான 
சிதை அப்பொழுது மிகவும் அழகாக மின்னல்போல் 
விளங்கினாள். சீதை உடுத் திருக், மஞ்சள்பட்டுக் கொடி 
போல் பறக்க இராவணன் ஒரு பெரியமலை தீப்பற்றின து 
போல் வெகு அழகாகச் Carer Denar, "வெகு உத்தமி 

யான சகதை அணிக்இருக்,௪ மணமுள்ள செக்கிறமான 
காமரை யிதழ்கள் உதிர்ந்து இராவணன் உடலில் விழுக் 
தன. காற்றில் பறக்கின்ற அவளுடைய மஞ்சள் நிறமான 
பட்டுத்துணி சூரியனுடைய வெயிலாற் Aout மேகம். 
போல் கோன் திற்று, ஆகாயத்தில் செல்லும் இராவணன். 
மடியிலிருந்த இராமரைப் பிரிக் ச கையின் முகம், காம். 
Gor Nines தாமரைபோல, வாடியிருக்் குது, நன்றாக 

வெளுத்து விளங்கும் அழகிய பற்களையும், ௮ழ௫ய நெத்தி 
யையும், கூச் தலையும் உடையதும், சாமரை மலரின் உள் 
நிமம்போன்ற நகிறமுடையதும், லக்ஷணக் சூறைவில்லா 
அதும், பூரண சந்திரன் போன்றதும், உயர்த்த மூக்கும். 
அழூய உதடுமுடையதும், ஆகாசத்தில் செம்பொன் நிற 
மாகவிள்ங்குவதுமா கிய சீதையின் முசம் அமுகையினா லும். 
கண்ணீர் வடி.கலினாலும் இராமரைவிட்டுப் பிரிந்திருக்கை- 

் யினாலும் இராவணனால் பிடிக்கப்பட்டமை 

் Judas பினலும் ஆகாயத்தில் செல்லும் அவ்! 
கையிலெடுததுச் வரக்க மன்னவன் மடியில் பகலிலுஇித௪ 

Gaon; சக்திரன்போல் சோபிக்கவில்லை. பொன் 
னிறமுள்ள yaa go) இராவணன் மடி 

யில் யானையணிக்க பொன்மாலை போலவும் கார்மேகச் 
தின் மதீ.தயில் உள்ள மின்னற்கொடிபோலவும் தோன்தி' 
er. Bors தளிர்போல் சிவந்த நிறமுள்ள சதை:
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யானையின்மேல் கட்டப்பட்ட தங்கக் குழல்போல் இராவ் 
ணன் மடியில் விளங்கினாள். . அவளுடைய ஆபரணவங் - 
-களின் சப்க.கீதால் இராவணன் ஆகாயத்தில் செல்லும் 
முழங்குசன்ற கரிய மேகம்போல விளங்கினாள். அவன் 
சீதையைக் கொண்டுபோகும்பொழுது அவள் தலையி ~ 
லிருந்து புஷ்பங்கள் உதிர்ந்து நான்கு பக்கங்களிலும் 
விழுந்தன. அப்போது இராவணன் கேக் தின்மேல் 
விழுக்க புஷ்பங்கள் மேருமலையைச் சுற்றியுள்ள ஈக்ஷச் 
திரங்கள்போல விளங், கல்லமணிக ளிழைக்கப்பட்ட 
சிலம்புகள் வைதே௫யின் காலினின்றும் கமன்று மின்னற் 
கொடிபோல் பூமியில் விழுக் சன. குபேரனுடைய தம்பி 
பான தசமுகன் €சையைச் தாக்௫க்கொண்டு செல்ல, 
பெரிய கக்ஷ்ச்தரம்போலும் அவளது பெருங்காக்தியால் 
விண்முழுதும் விளக்கமடைக்,௪.௮. அவள் உடலிலிருக்து 
கழுவிப் பூமியில் விழும் நெருப்புப்போன்ற பொன்னாபர 
ணங்கள் சமது புண்ணியங்குன்்றிப் பூமியிலு திரும் Ga. 
தரங்கள்போல விளங்கன; சந்திரன்போல விளங்கும் 
முத்துமாலை அவள் மார்பிலிருக்து விழுவது ஆகாயசத்தி 

லிருந்து பூமியிலிறங்கெய கங்கைபோலச் சோபி்தது. இரா 
வணன் செல்லும் வேகத்தால் வழியிலிருக், ௪ மரங்கள் 
அலைக்து அவைகளிலிருக்,ச பறைவைகளெல்லாந் ஒலிக் 
தது பயப்படவேண்டாம் £”? என்று சீதைக்குச் தைரி 

யம் சொன்னதை ஓத்திருக்,௧௮, மலர்கள் அலைத்து வாட 

மீன்கள் ஓடுகின்ற சாமரை: ஓடைகள் தங்கள் கோழி 
பாரகிய. சீதைக்கு நேர்ந்ததைக் கண்டு பரிதபிப்பன 

போன்றன. சீதையின் கிழலைச் தொடர்ச் 
துகொண்டு . சிங்கங்களும், புலிகளும், 

மற்ற விலங்குகளும், பக்ஷிகளும், - கானா 
பக்கங்களிலிருக்தும் வெகு கோப்ச்துடன் ஓடின. அருவி 
களாகிய கண்ணீரை ஒஓழுகச் கெரங்களரகய கைகளை 

சராசரம் 

அடைந்த துயரம், 

மேலே தூக்ூக்கொண்டு பெருமலைகளும் எடுத்துக்கொண்டு
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போகப்படுஇன்ற சீதைக்காகப் பரிதபிப்பன போலச் 

தோன்றின. அபகரிக்கப்பட்டுப் போகும் சதையைக் 

கண்டு சூரியனும் தனது இயல்பான காந்தியை யிழக்து- 

வெளுத்துச் தோன்றினான். “4 இராமருடைய மனைவி 

யாகிய சதையை இசாவணன் தூக்கிப்போவ,கானால் இவ் 

வுலகத்தில் தருமமில்லை, உண்மை ஏ ஆ? கன்மையும் இல்லை. 

தயையும் இல்லை '' என்று பிராணிகள் எல்லாம் கூட்டங் 

கூட்டமாய்க் கூடிப் புலம்பின, மான்குட்டிகள் பய 

மடைக்து வாடினமுகச்கோ டழு. கன. வனதேவதைகள் * 

பயமடைக்த தங்கள் கண்களை அடிக்கடி உயர எடுத்துப்- 

-பார்தீது நடுக்கமடைந்தார்கள். சதை அடிக்கடி பூமி 

யைப் பார். தீதுக்கொண்டு கூந்தல் சோரத் திலகமழிய 

இராமா, லக்ஷ்மணா '' என்று கதறிக்கொண்டு போயி 

னாள். தனது நாச,த்தன்பொருட்டு இராவணன் சதையை 

gaat தூக்க்கொண்டு செல்ல, வெள்ளிய eps 
யுடைய Fos Ubg ஜனங்களை விட்டுப்பிரிக்து இ இராமரை 

யும் லக்ஷ்மணரையும் காணாமல் துக்கத்தில் மூழ்கி முகம் ட் 

வெளுகத்தாள். 

ஐம்பத்துமூன்ருஞ் சருக்கம். 

Fos இராவணனை நிர் இச்சல், 

கை தன்னைக். தூக்கிக்கொண்டு ஆகாய மார்கக:- 

- மாகப் போகிற இராவணனைப் பார்த்துத். அயருற்று மிக: 
வும் மனங்கலங்கிப் பெரும் பயமடைக்தாள். அவ்வாறு 

கொண்டுபோகப்படும்போது சீசை: மிகவும் பரிசாபமாக 
் அழுது, தனது கண்களில் கோபமும், அழுகையும், ௮௪௪. 

மும் புலப்படத் கறுகண்ணனாகய இராவணனைப் பார்த் 

துப் பின்வருமாறு சொல்லக் கொடஙஇ: 
் வகிக் இதல், ஞள் :--₹*அடா இராவணா, அற்பணே.,. 

கான் தனியாக இருப்பதை அறிந்து எண்
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னை தூக்கக்கொண்டு போஇருயே ! உனக்கு வெட்கம் 

இல்லையா? கொடியவனாகிய நீ.கான் என்னைக் கவர்ந்து 

கொண்டுபோகக்கருதி உன்னுடைய மாயையின் வலியால் 

ஒரு மானுருவங்கொண்டு என் கணவனை என்னைவிட்டுப் , 

பிரித்து வெகுதாரம் போகச்செய்தாய். என்னைக் காப்பாற் 

றவந்ச எனது மாமனாருடையதோழரும் பெரியவருமாகிய 

கமுகரசரும் உன்னால் கொல்லப்பட்டார், இராக்கதப் 

பதரே, உன் வலிமை மிகவும் பெரிது! கான் இராவணன் 

என்னு கூறி நேராகயுத்ததீதில் ஜெயிக்கமாட்டாமல் என் 

னைக் தூகிக்கொண்டு வக்துவிட்டாயே ! இக்த கிக்தனை 

யான காரியத்தைச் செய்துவிட்டு வெட்கம் இல்லா 

இருக்கன்றாயே 1 ஒருவனுடைய மனைவியை அவனில் 

லாத சமயத்தில் அபகரிப்பகாகிய உன்னுடைய இந்தக் 

கொடிய இழிவான செய்கையை உலகமெங்கும் பெரியோர் 

கன் தூற்அுவார்கள், சற்றுமுன் நீ பேன உனது பெரு 

மையும் பராக்கிரமமும் நித்திக்கத தக்கன, ௪! உன்னு ' 

டைய இக்தச் சரித்திரம் உன் குலத்திற்கு என்றென்றைக் 

கும் இழிவாகும். நீ வெகு வேகமாய் ஓ௫௫ன்றுயே ! நான் 

என்ன செய்வேன் ? கொஞ்சநேரம் . தாமதிப்பாயானால் 

உயிருடன் நீ திரும்பவே மாட்டாய், அவ்விரு சாஜகுமா 

ரர்களுடைய கண்களுக்கு நீ எதிர்ப்பவொயானால் உன . 

சைநியங்கள் சூழ இருந்தபோதிலும் சீ ஓரு காழிகை 

. கூட உயிசோடிருக்கமாட்டாயம், காட்டுத்தயைப் பறவை 
பொறுக்க முடியா தவாறுபோல நீயும் - ௮அவர்ளஞுடைய 

பாணங்கள் உன்மேல் தைப்பதைப் பொறுக்கமாட்டாய், 

ஆகையால், உனக்கு ஈன்மையைத் தேடிக்கொள்ளவேண் 

டின் நீ என்னை.விட்டுவிடு, நீ என்னை விடாமற்போனால் 

என் கணவரும் தம்பியும் உன்னைக் தப்பாமல் கொன்று 

விடுவார்கள். எந்த எண்ணத்துடன் என்னைப் பலாத்கார 

மாகக் கொண்டுபோகிறையோ அ௮க்த எண்ணம் வியர்த்த 

மாசத்தான்போய்விடுமென்று எண்ணிக்கொள். தேவருக்
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கொப்பான என்கணவரைப் பாராமல் ச,த்துருவச,தீதி 

- AGE ger aor) என் பிராணனை நான் வைக்துக்கொண் 

ஒ.ருக்கமாட்டேன். சாகுங்காலத்தில் ஒருவனுக்கு எல் 

லாம் விபரீ சமாகத் தோன்றுவதுபோல உனக்கும் எது 

் பெருமை எது க்ஷமம் என்பது தெரிய2வேயில்லை.;.. 

-காலங்இட்டின வர்களுக்கு நன்மை சொன்னால் அது ஏற்க 

மாட்டாது. ஓ ராவணா, உனது கழுத்தில் காலபாசம் 

‘eget lt. இவ்வண்ணம் பயப்படும்படியா யிருக் 

கவும், நிசாசர, ரீ பயப்படவில்லை, ஆகையால், மரங்களெல் 

லாம் தங்கமாக உன்கண்களுக்குக்கோற்றுஇற து நிச்சயம். 

இச,க்கவெள்ளம் கிறைக்தோடும் பயங்கரமான வைதரிணி 

க தியையும், க.ச்தகளையே இலைகளாக உடைய பயங்கர 

மான காட்டையும், இருப்பு முட்களையும், பொன் மலர்களை 

யும், வை£ரிய க. காலான இலைகளையுமுடைய அனல்வீசிக் 

“கொண்டிருக்கும் சான்மலி விருக்த்தையும் நீ பார்க்கப் 

- போ௫இஞுய்,* விஷத்தைக் குடித்தவன் பிழை,த்திருப் 

பது எவ்வாறு . சிறிதும் முடியாதோ அதுபோல மகாத் 

, துமாவாகய இராமருக்கு இக்தக் குற்றம் செய்த நீ 

பிழைக்கவேமாட்டாய், அடா இராவணா, நீ யமனுடைய 

பாசத்தில் கெடுக்கொண்டாய். : இனி & எங்கே சென் 

ரூற்றான் என்ன? மகாத்துமாவாகிய இராமருக்குக் சூற் 

.ஐஞ்செய்.சு உனக்குப் புகலிடம் என்ன இருக்கறது ? ,௧ம 

அ கம்பியின் துணைகூட இல்லாமல் தாமே கனிமையாய். 

நின்று ஒரு நிமிஷத்தில் பதினாலாயிசம் அரக்கர்களை 

பதித தீதில் மாய்,க,கவரும் சகலவித ஆயுதப்பயிற்சியிலும் 

தேர்ந் தவரும் பலசாலியுமாகிய இராகவர், ,தம.து மனைவி 

யைச் தூக்க்கொண்டோடும் உன்னைக் கொல்லாது விடு 

- வரா??? என்றும் இன்னு மகேகவிதமாகவும் இராவணன் 

  

ச நரகசஇல் பாவிகளுக்கு இம்மன்றும் வெகு கொடிய சண்டனைக 

ட ல நம்மலர் கொள்கை, 

| 24
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'மடியிற் கடக்துகொண்டு கை பயத்தாலும் துக்கத் 
காலும் மீதூரப்பட்டு வெகுபரிதாபமாகப் Dror GF 
காள். இவ்வாறு அஇக துக்கமடைந்து மிகவும் பரிதாப 
மாகப் புலம்பி அமுது மெய் நடுங்கிக் கன்ஜே அவன் 
கையிலிருந்து விடுவிக்க முயன்அுகொண்டிருக்கும்பொ 
முகே சதையை அப்பாவி எடுத்துக்கொண்டு போயினான் ௨ 

ஜம்பத்அு நான்காஞ் சருக்கம். 

இராவணன் 

சதையை எடுத்துப்போய்ச் தனது அர் சப்புசசஇல் வைத்தல். 

  

இராவணன் இவ்வாறு அவளைக் தூக்க்கொண்டு' 
போகும்பொழுது தன்னைக் காப்பாற்றுவார் யாரையுங் 
காணாத சதை ஒரு மலையின் கெரச்தின்மேல் DE Si 
வானர வீரர்கள் நிற்கச் சண்டாளன். அவர்கள் தன் விருத 

- தாக்கத்தை இராமருக்குச் சொல்லக்கூடும் என்று எண் 
ணி-அ௮வன் அவர்கள் மத்தியில் பொன்னிறம் பொருக் இய: 

__ தன்து மஞ்சள்பட்டு மேல்வஸ்தஇிரத்தில் லெ ஈகைகளை 
முடிந்து எறிந்தாள். அவன் அவ்வண்ணம் SO SF 
துணியில் நகைகளை முடிந்து கீழே எறிந்ததை இசாவ: 
ணன் வேகமாகச் சென்றுகொண்டிருக்க.தால் காண 

- வில்லை, கெருப்புப்போன்ற கண்களையுடைய அவ்வானர 
வீரர்கள் அவ்வாறு அழுதுகொண்டு போகும் சதையைக். 
கண் இமையாது நன்றுகப் uli Ss scr ser, அரக்கர் குலா 

இபன் பம்பா சரசை,க் தாண்டி இலங்கையை நேரக், 

அழுதுகொண் ஒருந்த சதையை எடுத்துக்கொண்டு 

சென்றான். . இராவணன் சதையைக் கைப்பத் கினால் 

மிகவும் - சந்தோஷ மடைந்து கூர்மையான. poste ap 

\ 

1
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டைய விஷப் பாம்பை எடுச்து மடிமேல் வைத்துக் 
கொள்வதுபோல அவளை மடியில் வைத்துக்கொண்டு 

சென்ருன், வில்லிலிருந்து விடப்பட்ட பாணம் போல 

இராவணன் விரைவில் காடு, மலை, ஆது, குளம் இவை 

களையெல்லாம் கடந்து சென்று என்றும் வற்றாததும், 

திமிங்கிலம்மு கலிய கொடிய ஜலஜெந்துக்கள் உறைவதும், 

ததிகளெல்லாம் வந்து சேரப்பெறுவதுமான சமுத்திரத் 

கைச் தாண்டினான். அச்சமுக்திரமும். இராவணன் 

சதையைக் கவர்ந்துகொண்டு வருவதனால் துக்கமடைக்து 

அலைகள் வீசாமலும் மீன்கள் மூ,கலிய ஜலஜெக்துக்கள் 

ஒடப்பெருமலும் இருக்கது, BST wg De சஞ்சரித்துக் 

கொண்டிருக் தசிச்தர்களும் சாரணர்களும் ““தசமுகா, இது 

வே உனக்கு முடிவு'' என்று சொன்னார்கள், தனது காசச் 

அக்குக் சாரணமானவர௫ம் சன்னிடமிருக்து தன்னை விடு 

விக்க முயல்பவஞுமான் தையை மடியில் எடுத்துக 

கொண்டு இராவணன் இலங்கையை அடைந்தான், அவ் . 
வரறு அவன் இலங்கை செர்ந்து வெரு அழகாகவும் 

றெப்பாகவும் அமைக்கப்பட்டு ஜனங்கள். நிரம்,9 யிருக்க 

அகேக விதிகளைக் காண்டிச் கனது அக்தப்புரச்தை, 

“அடைந்தான். அங்கே, இராவணன் சோகமும் மோக 

மும் கொண்டு கடைக்கண் கறு த்திருக்கும் கையை, 

மயன்.௮சுர மாயையைக் தனது அரண்மனையில் வைக் 

திதுபோல, வைத்தான். அ௮கன்பிறகு, அவ்வரக்கன் 

லெ பேய்முகமுடைய வெகு பயங்கரமான் ராக்ஷ9களைப் 

பார்.தீதுப் பின்வருமாறுகூ றினான் : “என்னுத்தரவில்லா 

மல் ஆணாவது பெண்ணாவது சீதையைப் பார்க்கக்கூடா து, 

பொன், முத்து, மாணிக்கம், ஆபரணம், ஆடைமு கலிய - 

வைகளில் €கை எப்போது ஏவைகளைக் கேட்கருளோ 

அவைகளை அப்போதே அவளுக்குக் கொடுக்கவேண்டும், 

தெறிரந்சாவது தெரியாமலாவது சீகையைப் பார்த்து எவ 

சாவது ஏதாவது கொடிய சொற்களைச் சொல்லுவாளா
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'னால் ௮வன் தன் உயிரை உடனே இழச்தவிடுவாள்:”. இ இவ் 

வாறு வெகு இர்த் திபெற்ற இராவணன் ராக்ஷகெளைப்: 

பார்சீதுக் கட்டளையிட்டுவிட்டு அக்தப்புரத்தை நீங்கி 

வெளியே சென்று இணிமேல் என்ன செய்யவேண்டும் 

என்று ஆலோடத்தான். அப்பொழுது பிசி, தவூணராயெ: 

மிக்க பலம் பொருந்திய எட்டு அரக்கர்களை அவன் கண் 

டான். அவர்களைக் கண்ட தும் வெருவல்லமை பொருந்திய 

இராவணன் தான் பெற்ற வரங்களால் தன்னை ஒருவரும் 

அசைக்கமுடியாதென்று நினை த்து அவர்களைக் கூப்பிட்டு. 

அவர்கள் பலத்தையும் விரச்தையும் புகழ்க்து அவர்களை 

கோக நீங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுதே பல ஆயுதங் 

கள் எடுத்துக்கொண்டு இதற்கு முன் கரன் வ௫தீதுவக்து: 

தும், இப்பொழுது அவனுடன் மற்ற அரக்கர்களும் அழிக் 

ததால் பாழாகக் இடக்கிறதுமான ஜனஸ். தான தீதுக்குப் 

போய்ப் பயமென்பதைச் தூரத்தில் நீக்கிவிட்டு ௮ங்கே. 

வ௫ுயுங்கள். அவ்விடத்தில் கான் வைகத்திருக் த பெரிய வல்: 

லமையுள்ள ராக்ஷச சேனை கரதாஷணர்கஞுடன் ராம 

பாணங்களால் அழிந்துவிட்டது, ஆகையால், பொறுமை. 

யைமீதூர்ச்து எனக்கு ஓருகாலுமில்லா ௪ கோம் உண்டா 

யிருக்கறது, அன்றியும் அவ்விராமனிடம் கான் மிக்க கொடு. 

மையான் பகைமை பாராட்டுசன்றேன், அவனிடக் தில்: 

நான் பழிக்குப்பழி வாங்க விரும்புகிறேன். போரில் கான் 

அவனைக் கொல்லுஇறவரையில் எனக்குக். தூக்கம் வர 

மாட்டாது, கரனையும் தாஷணனையுங் கொன்ற அவ்விரா 

மனைச் சகரம் கொன்று, சனமில்லா தவன் பெரும்புகை - 

யலை அடைந்தாற்போலக்களிப்படைவேன். நீங்கள் ஜன ஸ்: 

- தானத்தி. லிருக்துகொண்டு இராமனுடைய செயல்களை 

எல்லாம் நன்றாய் அறியவேண்டும், நீங்கள் எல்லாரும் 

வெகு ஜாக்ரெையாகச் சென்று இராமனைக்: கொல்வ 

த.ற்கு இடைவிடாதுமுயலுங்கள் , நான் உங்களுடைய வல்.
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லமையைப் போர்முகத்தில் பலகடவைகளில் கண்டிருக்க 

ஜேன் ; ஆகையாற்றான், ஜனஸ்,கானத்துக்கு உங்களை 

- அனுப்புறேன்” என்று கட்டளையிட்டான். 

இவ்விதமான இணி௰ய பொருள்பொதிக்த வாசகங்க 

ளைக் கேட்டு அவ்வரக்கர்கள் இராவணனை கமஸ்காரம் 

பண்ணி, எல்லாரும் ஓன்அசேர்ந்து, ஒருவரும் தங்களைக் 

காணாதபடி. இலங்கையை நீங்கி ஜனஸ், கான, கதை நோக்க 

அப்பொழுதே புறப்பட்டார்கள். இவ்விகமாக இராவ 

“ணன் சசகையைக் கொண்டுவந்து தன் அரண்மனையில் 

வைத்தகற்காகச் சக்ேகோஷமடைந்ததன்றிக் தனது 

பு,த்தியின்மையால் இராமருடைய கொடிய பகையைத் 

கேடிக்கொண்டதற்காகவும் களிப்படைக்தான். 

ஐம்பத்தைக்தாஞ் சருக்கம். 

இசாவணன் சதையைக் கனக்கு மனைவியாகும்படி. வேண்டல், 

இவ்வாறு, பயங்கரமான பராக்கரமமுள்ள அரக்கர் 

கள்- எண்மரைக் கட்டளையிட்டு அனுப்பியபின் இராவ 

ணன் கான் செய்யவேண்டியவைக ஸளெல்லாவற்றையும் 

செய்து விட்டதாகச் தனது பு,த்தியின்மையால் நினைத்துக் 

கொண்டான். பின்பு அவன் STOUT EST மிக வருக் 

திச் சதையைப்பற்றி இடைவிடாது இந் 

க்களை = இித்துக்கொண்டு அவளைப் கச்சர்க்கும்பொ 

காணச் செல்லல், ருட்டுக் தனது அழகான் அரண்மனையில் 

வெகு வேகமாகப் புகுக்சான். ௮வன் 

HAG துழைக்து, ரரகஷிகளின் நடுவில் சதை மிக்க 

துயரத்தால் வருக்திக் கண்ணீர் ஓடுகின்ற முகத்துடன், 

பெருங்கடல் நடுவில் காத்றால் அடிபட்டு முழுகுகின்்ற 

கப்பல்போலவும், தனது இனத்தைவிட்டுப் பிரிந்து வேட்
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டைகாய்களால் சூழப்பட்டு நிற்கும் பெண்மான் போ 

லவும், இருப்பதைக் கண்டான். துயரத்தால் இனமாய்த் 

_ தலை குனிந் திருக்கும் சதையை இசாவணன் சட்டி, தேவர் 

கள் மாளிகைக் கொப்பானதும், ஆயிரம் 
இரரவணன் டு . : டட க 

சமைக்கத் சன் மாதர்கள் வசிப்பதும், ௮கேக பக்ஷிக்கூட் 

மாளிகை காட் உங்கள் கிரம்பியதும், அகேகவித மணிக . 

லு னிழைக்கப்பட்டதும், தந்தம், பொன், 
படிகம், வெள்ளி முதலியவைகளால் செய்யப்பட்டு வயி 

மும் வைடரியமும் பதிக்கப்பட்ட தூண்களையுடையகும், 

வெகு அழகான மாடங்களையுடையதும், மங்களவாத்தியங் 

கள் ஒலிப்பதும், சித்திரக் கோபு ரவாயில்களை யுடையது 

மான தனது மாளிகையை அவளுக்குப் பலா ச்காரமாகக் 

காட்டினான், அன்றியும், அவளுடன் தங்கக் தா லியற்றப் 

பட்டு வெகு அழகாக விளங்கும் னது மாடிப்படியில் 

"இராவணன் ஏறினான். அ௮ம்மாளிகையிலுன்ள பலக 

ணிகள் தந்தத்தாலும் வெள்ளியாலும் செய்யப்பட்டுப் 

பொன் புனைந்த 'வலைகளால் ஞூடப்பட்டிருக்கன. தரை 

மாணிக்கக் கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக் தது. இராவ 

ணன் இப்படிப்பட்ட தனது மாளிகை முழுதையும் 

சோகத்தால் தபிச்துக்கொண்டிருக் ௪ சிதைக்குக் காண் 

பித்தான். பின்னர் வைதேூக்கு அவன் தனது 
அரண்மனையிலிருக் ௧, அகேக நீர்நிலைகளையும், தாம 

ரைத்கடாகங்களையும், 'பலவித . விருக்ஷ£ங்களையும் காட் 

டினான், இவ்வாறு, எல்லாவற்றையும் அவளுக்கு அப் . 

பாதகன் காண்பித்து அவளுடைய மனத்தை வசப்படு 

'தும்பொருட்டுச் சொல்லலு.ற்றான் ; சிதாய், ழெவர்களை 

யும் குழந்தைகளையும் Pi FSi முப்பத்திரண்டுகோடி 

கோரமான அரக்கர்களுக்கு கான் தலைவன். எனக்கு 

ஒருகாரியம் செய்வதற்கு ஆயிரம் அரக்கர் 

ககன் கன் முன்வருவார்கள். இத்.தன்மைத்தா 

.மனைவியாகும்படி. இய என்து அதிகாரமும் எனது உயிரும் 
வேண்டல், - 

உன்னுடைய வாயின, என்னாயிரினும் நீ



  

எனக்கு அரியை, இங்குள்ள உத்்தமிகளர்யெே என் மனை | 

வியர்கள் எல்லாருக்கும் நீ சலைவியாகு, காதலி, நீ என் 

மனைவியாகு, இது: உனக்கு அழகு... Cums Cure 

னை வேண்டாம். கான் சொல்லும் பேச்சைக்கேள், கான் 
உன்னாசையால் தவிக்கிறேன். என்மீது கருணைவை 

தீது என்னைச் சேர், நாறுயோசனை விஸ். காரமுள்ள 

இக், இலங்கை கான்குபக்கங்களிலும் கடலால் சூழப்பட் 

டிருக்கிறது; இந்திரனோடுகூடிய தேவர்களாலும் ௪.திர்க்க 

'முடியாகது, தேவர்கள், யக்ஷர்கள், கந்தர்வர்கள், பன்னகர் 

கள் மு.கலியவர்களுள் எனக்கொப்பான பராக்கரமமுள்ள் 

். வன் ஒருவலுமில்லை, தனது இராச்சியத்ைை இழக்து Sor 

னாகிக் தவசு செய்துகொண்டிருக்கும் அற்ப ஆயுளுடைய 

மானிடனாயய இராமனால் உனக்கென்னபயன்? ஆகையால், 

௪தாய், என்னிடத்து உன் மனத்கைவை, தான் உனக் 

கேற்ற நாயகன். மெல்லியலே, இளமை நிலையாது. ஆத 

லால் என்னை அ௮ணைவாய். சுந்தரி, இனி இராமனைக்காண 

எண்ணாே 5. அவன் இங்குவரவேண்டும் என்று எண்ண 

வும் வல்லனல்லன். வெரு வேகமாக ஆகாசத்தில் ௪ஞ்சரிக் 

கும் காற்றைக் கயிறுகொண்டு கட்ட முடியுமா ?கொழுக்து 

விட்டெரியும் இீயைக் கையால் பிடிக்க முடியுமா? என்னால் 

காக்கப்படும் உன்னைச் தன் வலிமையால் எடுத்துப் 

போறவன் மூவுலக,க்திலும் இல்லை, இலங்கையிவிருக்து 

கொண்டு இக்தப்பெரிய இராச்சியத்தை 
, இரர்லணன் னை ‘ 

Cm séGs நீயே பரிபாலனம் பண்ணு, கானும், என் 

ச் கட்டணம் னைப்போன்றவர்களும், தேவர்களும், சரா 

. கொடுப்பசாகச் சரமும் எல்லாரும் உன்னடிமைகளே. நீ. 
சொல்லல். 

பட்டாபிஷேகம்செய்துகொண்டு என்னைச் 

. -சந்தோஷப்படுத்து, நீ முன் செய்திருக் பாவங்கள் எல் 

லாம் உன்அு வன்வாசதக்துடன் தொலைந்துவிட்டன, இனி 

நீ செய்துள்ள புண்ணியத்தின் பலனை இவ்விடத்இில் அனு
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பவி. இங்கே திவ்விய பரிமனமுன்ன நல்ல மாலைகளும் 

. உயர்ந்த ஆபரணங்களும் உள்ளன. அவைகளை நீ என். 

னுடன் அனுபவி, மெல்லிடையாளே, என் கமையனான் 

குபேரனுடைய புஷ்பகம் என்ற சூரியனுக் கொப்பான | 

| விமானத்தை நான் பலத்தால் அவனை வென்று அவனிட 

- மிருந்து பறிதீதுக்கொண்டேன். விசாலமாயும் வெகு ௮ழ 

காரயுமிருக்கும் அவ்விமானத்தில் என்னுடன்கூட இருக்து 

கொண்டு விளையாடுவாயாக, சந்திரனுக் கொப்பாகவும் 

'வெகு பரிசுத், கமாகவும் அழகாகவும் விளங்கும் உனது 

மூகம், ஓ மாதே, இப்பொழுது நீ சோகத்தால் வருக்து 

இறபடியால் வாடி.யிருக்கறது.'” இவ்வாறு இராவணன் 

சொல்ல Wao SSH சச்திரனுக் கொப்பான தனது முகக் 

தைக் தனது முன்றாளையால் மூடிக்கொண்டு கண்ணீர் 

பெருக்கினான். அவ்வா கவலையால் அழகு குன் தி, eo | 

மந்து, ஆலோசனையில் ஆழ்க்திருக்கும்- கையை இராவ் 

ணன் பார்தீது ₹*ஓ வைதே௫, ஒருவர் செய்யவேண்டிய 

கடமைக்கு இடைபயூருகய காண சதைஓழி 
இராவணன் தீதுவிடு, கம்மிருவர்களுடைய சேர்க்கை 
சீதை காலில் ந அட 

விழல், யும் தெய்வசங்கற்பத்தாலானஅ., .இதோ, 

உனது அழகான இருதாள்களையும் என் 

அலையால் வணங்குகிறேன். சீகூரமாக என்மேல் ௧௫௬ 

ணைவை, கான் உனது அடிமை. கான் காமத்தால் வருக 

தச் சொன்ன இச்சொற்கள் பயனடையாது பேரகற்க, 

இராவணன் இதுவரையில் ஒரு பெண்ணையும் திலை.வணங் 

இன தில்லை” என்று கூறினான். இவ்வாறு கூறித் சசமு 

கன் மாஞங்காலம் இிட்டிவிட்டபடியால் ஜனகமகாரா 

ஜன் பு,தீதிரியாகயய மைதிலியைக் கனக்குரியவளா கவே
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ஐம்பத்தாமுஞ் சருக்கம்: 

சனை இராவணனை நிர் இத்கல், 

இராவணன் சீகையைப்பார்.தீது இவ்வாறு சொல்ல், 

அவள். துயரத்தால் கபிக்துக்கொண்டிருக்கபோதிலும் 

அச்சமின் றி அவனுக்கும் *தனக்கும் இடையில் ஒரு அரும் 

பைப்போட்டு அனகற மறுமொழி கூறுவாளாயினாள்$ 

தருமத்தின் வேலிபோன்றவரும் சத்தி 
Fons 

“கன் நாயகர் யசந்தரும் உலகத்தார் எல்லாராலும் அதி 

இராமசென்று மப்பட்டவருமாயே தச௪ரதர் என்றமன்ன் 
கூறல், 

வர் ஒருவரிருந்தார், அவர் மைந்தர் இராக 

வர், தருமாதீதுமாவாயே இராகவருடைய பெயர் இம்மூவு 

.லகங்களிலேயும் பரவி யிருக்கிறது. அவர் நீண்ட கைகளை 

யுடையவர்; விசாலமானகண்கஹையுடையவர்; தெய்வம்போ 

ல்பவர், அவர் கான் என்கணவர், அவர் இக்ஷ்வாகு வம்சத் 

இல் பிறந்தவர் ; சங்கத்தின்சோள்போன்ற கோள்களை 

யுடையவர்; மிக்க புகழை உடையவர். அவரே கம தம்பி 

யாடிய ல-்மணருடன் உனது உயிரைவாங்கப்போலருர். 

அவர்முன்பாக என்னை நீ எடுத்இிருப்பாயானால் Beir oh Ir 

ஸத்இல் நிகழ்ச் சபோரில் கரன் விழுக் ததுபோல நீயும் விழு 

ந்துமடிக் இருப்பாய், நீ வெகுவாகப்புகழ்நத பயங்கரமான 

அரக்கர்கள் எல்லாரும் 'கருடன்முன் எதிர்ப்பட்ட பாம்பு 

கள்போல் இராகவரைக் கண்டமாத் இரத்தில் சாசமடை 

வார்கள், கங்கைகதியின் அலைகள் அகன் கரையை அறுப் 

  

* பதிவிரதைகள் , பரபுருஷனிடம் தைரியமாம்ப் பேசக்கூடா௫ விஷ 

அவங்களைப் பேசும்பொழுது இப்படிச் செய்யவேண்டுமென்பது விதி, 
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.... பதுபோல அவர் வில்காணிலிருக்து விடப் 
இராவணனுக்கு ட ர : a: 

முடிவு படும் பொன்புனைக்தபாணங்கள் உன து சரீ 

ண்ட். I EOS 8 வீழ்த்தும். ௮டா இரா 

் வணா, அசுரர்களாலும் தேவர்களாலும் 

வெல்லமுடியா தவனாயினும் இராமருடைய பகையைச் சம் 

பா இத். துக்கொண்டமையின் நீ உய்யப்போடுற தில்லை. எஞ். 

ஓயுள்ள உன்னுடைய வாழ்நாளை இராமர் அழித்துவிடு 

வர், யாககம்ப,த்தில் கட்டப்பட்ட பசுவின். உயிர்போல.. 
| டண ae உயிர்மீளாது. கோபத்தால் கொழுசக்குவிட் 

| டெரியும் கண்களால் இராமர் உன்னைப் பார்ப்பாராயின் 

நீ மன்மதனைப்போல உடனே எரிந்து நீறாவாய், சந்திரனை 

ஆகாயத் இலிருந்து தரையில் விழச்செய்யவும் அழிக்கவும் 

சமு,க் தர,ச்கை வற்றக்குடிக்கவும் வல்ல இராமர் நிச்சய 

மாய்ச் சதையை இங்கிருந்து விரவெப்பார். உனது ஆயுன் 

மாய்ந்துவிட்டது. உன லக்ஷ்மி உன்னைவிட்டு நீங்கி 

ட்ட விட்டாள் ; உனது பலம் போய்விட்டது ;. 
இலங்கைக்கு : . . . . 

அழிவுவர் ௪ உன்து புலன்களும் குன் நிவிட்டன. உன் 

தென்றல், நிமிச.தம் இலங்கை கைம்மைக் தன்மை 

அடையப்போ௫ன்றது. என்னைப் பலாக்காரமாக எடுத் 

தோடிவந்த உனக்கு இந்தத் இச்செயல் ஒருபோதும்: 

நலந்தருவதாகாது. - இறந்த இர் க்தியுடைய என்கணவர் 

sb தம்பியோடு இறிதும் பயமின்றித் தமது கோள் 

'வலியினாலே மனிதசஞ்சாரமற்ற கண்டகாரணியசத் தில் 

வ௫ூக்கருர், அவர் சரமாரிபொழிக்து உன செருக்கையும். 

ஆற்றலையும் வீரத்தையும் வரம்பு கடந்து நடக்கும் சபா 

வத்தையும் அழித்துவிவொர். காலனால் உயிர்கரநக்குக். 

கேவெருவதை அதிந்துகொள்ளக்கூடும்; அப்போது கால 

ணுடைய ஆஞ்ஜுக்குட்பட்டு மனிதர்கள் தாம்செய்யும் 

. காரியம் இன்னதென்று அறியமாட்டார்கள். என்னை 

எடுத் துவக்சமையால் உனக்கு முடிவுகாலம் வக்துவிட் 

டது, அடா ராக்ஷசப் பதரே; நீ நாச மடைவதன் றி.
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மற்ற அரக்கர்களும் உன் அர்தப்புர,த் தில். வாழ்பவர் 

கஞம் காசமடையப்போூருர்கள். அக்கணர்கள் சூழ்ந்து 

யாகத் இரவியங்கள் நிறைக்கு விளங்கும் யாகவே.திகையைச் 

.. சண்டாளன் தண்ட முடியா தவா௮ுபோல எப்பொழுதும் 

- தருமத்தையே கைக்கொண்ட. இசாமருடைய தரும பத்தி 

னியும் பதிவிரதையுமான என்னை அரக்கர்களுள் ப.தரும் 

பாவியுமான 8 தொடமுடியாது. தாமரைப் புஷ்பங்கள் 

நிரம்பிய தாமரையோடையில் எப்பொழுதும் TF அன் 

ன த்துடன் விளையாடின பெண்ணன்னம் கோரைப்புல் 

நிரம்பிய சேற்றில் நீர்க்காக்கையைக் கண்ணெடுத்குப் பார்... 

க்குமா?௨ உணர்ச்சியற்ற இந்தச் சரீரத்தை. நீ கட்டினாலென் 

— வணி அழித்தாலென்! அடா இராவணா, இந்தச் 

௯ விடுவேன் சரீர,த்தையாவன உயிரையாவது காப்பா. 

ener ae ற்ற மூயலேன்... 'இவ்வுலகச் இல் உள்ளவர் 

கன் என்னை அபவாதம் சொல்வதற்கு இடம் கொடுக்க 

மாட்டேன்.” சதை இந்தக் கொடிய வாசகங்களைக் கன் 

கோபத் இனால் சொல்லிவிட்டு ஒன்றும் பேசா இருதாள். 

மயிர்க்கூச் செறியும்படியான இவ் வன்மொழியை இரா 

வணன்கேட்டுச் சதையைநோக்க ** அடியே ECs, கான் 

சொல்லுவதைக் கேள், இன்னும் பன்னிரண்டு மாதங் 

களுக்குள் நீ என் கரு.த்துக்கையாவிடில் என் சமையற் 

காரர்கள் என் காலையுணவுக்காக உன்னைக் அண்/_ம்செய் 

வார்கள்”? என்னு அச்சந்தரும் இச்சொற்களைச் சொன் 

ளன், சத்துருக்களை அழப்பண்ணும் இராவணன் இவ்வி 

தமாக வெகு கோபங்கொண்டு சொல்லி அங்கிருக்,ச ராக்ஷ் 

இசளைப்பார்த்து. 4 பயஙற்சராமான தோற்ற 
இசாவணன் . . ; we Bg ் 

சதையை ராஷூ முள்ள ராக்ஷஏிகளே, மாம்சத்தையும் இரச 

மா! ஆ ச்சு.ச்தையும் உணவாகக் கொண்டவர்க 

ளே, நீங்கள் உடனே தானே இவள் செரு 

க்கை அடக்குங்கள்" ் என்னு. கூறினான். : அவன். அப்படிச் 

சொல்லலும் அ௮க்கொடிய அரக்கியர்கள் கூப்பிய கையுடன்
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சதையை வந்து சூழ்ச்துகொண்டார்கள். வெகு பயங்கர 

மான முகத்தையுடைய இராவணன் இரண்டடி. எடுக் 

வைத்துப் பூமி பிள்துவிவெதுபோல நடந்து அவ்விராக்ஷட 

களைப்பார்த்து “எடையை அசோகவன ததிற்குக் கொண் 

் டுபோங்கனள், அங்கே அ௮வளைசசூம்ந்து பாதுகா தீதுக்கொ 

ண்டு காட்யொனையை வசமாக்குவதுபோல ஒருகால் வெ 

ருட்டியும் ஒருகால் இன்சொற் சொல்லியும் அவளை மெது 

- வாக வசமாக்குங்கள் '*? என்றான், இவ்விகமாகக் கட்டளை 

யிடப்பட்ட ராக்ஷடிகள் சதையை அழை 
னையை 

அசோகவன gs ் 
தில் வைத்சல். கொடுக்கும் விருக்ஷங்கள் செறிந்து, பல் . 

வகை மலர்களும் கனிகளும் நிறைந்து, எக் 

காலத்திலும் கேன் மலிந்து, பறவைகள் நெருங்க விள 

ங்க்க்கொண்டி ருக்கும் அசோகவனம் சென்ஞுர்கள், ஜனக 

மகாராஜன் பு.தீதிரியாகய சதை சோகத்தில் மூழ்னெ 

வள்£ய், புலிகள் நடுவில் மான்போல, ராக்ஷூகள் நடுவில். 

தீதுக்கொண்டு, விரும்பிய பொருள்களைக் 

அகப்பட்டுக்கொண்டு, வலையில்பட்ட மான்போலச் HFSS 

தால் மீதூரப்பட்டுச் செளக்யெச்ை இழக்து, ராக்ூ9ி 

். களஞுடைய கொடிய பார்வைகளைக்கண்டு பயந்து, தூக்க 

மின்றி, னது காதல் நாயகரையும் லக்ஷ்மணரையும். 

நினைத்துக்கொண்டு, பயத்தாலும் சோகத்தாலும் apts 

சை மடைக்காள். 

  

ஐம்பத்தேழாஞ் சருக்கம். 

. இராமர் மாரீசளைச் கொன்றுவிட்டு ம்பி வருதல், இ & B&G GF 

மானுருவங்கொண்டு வக்,கவனாகய வேண்டிய உருவ 

மெத்து,க்திரியும் ராக்ஷச மாரீசனைக்கொன்னுவிட்டு இரா 

மர் விரைந்து திரும்பிவர, கார், சசையைப் பார்க்கவேண்டு 

மென்ற : அ௫வேகமாக: gout சென்றுகொண்..டி ருச்கை 

யில், அவருக்குப் Deir Lp Dov 'வெகு கோரமாக ஈரிகள்
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ஊளையிட்டன., . மயிர்க்கூச் செறியும்படியான் அக்தப் . 

பயங்கரமான சத்தக்தை இராமர் கேட்டுக் இடுக்கட்டுப்: 

Rewer ஐயோ | இப்படி கரிகன் ஊளையிவெது நல்ல 

சகுனமன்று 1! அரக்கர்களுக் குணவாகா 

அ மல் த க்ஷமமாக விருப்பாளாக, மா. 

தோன்றல், அருவங்கொண்ட மாரீசன் என் சூரலைத். 

- தெரிந்துகொண்டு அதுமாதஇரிக் கததி 

னதை லஷ்மணன் கேட்டானேயானால் அவன் மைதிலி 

யைச் தனியே விட்டுவிட்டு அவளால் ஏவப்பட்டு என்னை' 

நோக்கச். சீக்கரம் வருவான். அரக்கர்கள் எல்லாரும். 

சதையைக் கொன்றுவிட நிச்சயமாக விரும்புவார்கள். 

மாரீசன் பொன்மானுருவங்கொண்டு என்னை எனது 

ஆசசரமத்திலிருந்து வெகுதூரம் இழுகீதுவந்து என் பா 

ணங்கள் தைத்த மாத்திரத்தில் அரக்க ரூபங்கொண்டு 

ஆ லக்ஷ்மணா, கான் கொல்லப்பட்டேன்'' என்று கதறி 

னான். நான் இல்லாம லீருக்கும்பொழுது சகா லக்ஷ்மணர் 

களுக்கு க்டமமுண்டாகுமா ? ஜனஸ்தானம் நிமிச்சமாக 

எனக்கு அரக்கர்களுடைய பகை ஏற்பட்டது, பயங்கர 

மான அபசகுனங்கள் பல olor SHES ay, Hos Moor” ot oor Mr 

, இவ்வா ஈகரிகளாடைய கூவிளியைக்கேட்டு யோடுத்துக். 

கொண்டு இராமர் சமது ஆச்சிரமத்துக்கு விரைக்துஇரும் 

மினார், அவர் மானுருவங்கொண்டு மாரீசன் கம்மை கெடுக: 

தூரம் இழுதீதுச் சென்றதற்காக மனங்குலைந்து Beer oy" 

தான த்திற்கு மீண்டார். அவ்வாறு பரி காபமடைக்,க மகா 

தீதுமாவாகய இராமரைக்கிட்டி . மிருகங்களும் பறவைக. 

ளும் இடப்புறத்தில் நின்று பயங்கரமாகச் சப்.தித.சன... 

் மகா பயங்கரமான அபசகுனங்கள் நிகழா 

கஷமனவாக்.. 22 இராமர் ஒளிகுன்ிய மூக்குடன் 
அரணம், லக்ஷ்மணர் வருவகைக்கண்டார், வியசன- 

திகோடு ல்மணர் இராமரை அடைந்து: 

அவருடைய வியசனத்தையும் அக்கத்தையும் பார்த்துத்:
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காம் மேலும் வியசனமடைந்தார், அரக்கர்கள் வாழும் 

காட்டில் சீதசையைச் சனியாக விட்பெர்க,கற்காக இராமர் 

- லக்ஷ்மணரைக் குறை கூறினார். இராமர் மிகுந்த அக்க 

துடன் ல-்ஷ்மணருடைய இடக்கையைப் பிடி.தீதுக்கொ 

ண்டு மிக மெதுவாக * ஐயோ | லக்ஷ்மணா, நீ செய்தது ' 

பெருங்குற்றம். சையைச் கனியாக விட்டுவிட்டு நீ வக் 

காயே! ௮வள் க்ஷேமமாக இருக்கிறாளா $? அவளை அரக் 

கர்கள் கொன் றிருப்பார்கள் அல்லது பு)ச்இருப்பார்கள் 

ஏன்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை, வெகுவிக அபசகுனங்கள் 

காணப்படுகின்றன, ஓ ல-ஷ்மணா, ஜனகருடைய uy san 

யாய சீமை பிமைத்து உயிருடனிருக்க நாம் காண்போ 

மார $ நரிகளும் மற்றைய மிருகங்களும் (வெகு பயங்கரமாகக் 

கத்துஒன்றன ; பறவைகளெல்லாம் சூரிய 
இராமர் சதையை 
“நினை ச்துப் 

புலம்பல், பேராற்றலுடையானே, அவ்விராஜகுமாரி 

னிருக்கும் இசையைகோக்கிக் கூவுஏன் றன) 

க்ஷமமாக இருக்கிறான் என்று கான் 

. எண்ணவில்லை. 'இவ்வரச்கன் மானுருவங்கொண்டு என் 

னை வெகுதாரம் இழுக்துவக்து இறு இயில் என்னால் வெகு. 

சிரமப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டான், அவன் மாண்டு விழும் 

பொழுது கனது அரக்க ரூபகிை அடைந்தான். என் 

மனம் வறிகாடச் சக்தகோலமின் றி யிருக்கின்றது, என்து 

இடக்கண்துடிக்கன்றது, ஓ லக்ஷ்மணா, சீதை ஈமது ஆச்சிர 

மாசீ.இி லில்லை: இ நிச்சயம், அவள் இறந்துவிட்டாள்,” 

அல்லது பிறரால் அபகரிக்கப்பட்டு விட்டாள், அல்ல்து 

வழியில் இரி௫ன்றாள்”” என்னு சொன்னார். க 

ஐம்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம், 
இராமர் தசை எங்கேயென்று லஷ்மணரை விசரரிகல், 

லக்மணர் முகம்வாடிச் சந்கோஷமின்றிச் சதை. 

இல்லாமல் வந்ததைப் பார்த்துத் தருமாத்துமாவான
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இசாமர் **ஓ ல:ஷ்மணா” தண்ட BO Tove USF GIB என்னை ச் 

தொடர்க்து வந்த அந்தச் சதை எங்கே? அவளை விட்டு: 

விட்டு நீ எங்கு வந்தாய்? இராச்சியத்தை இழந்து அன்ப 

மடைந்து தண்டகாரணியத்தில் அலைந்து திரியும் எனக்கு. 

"என் துக்கத்தன்கட் டுணையாயினான் எங்கே? வீரா, அவள் 
இல்லாமல் கான் ஒருகநொடிப்பொழுகும் உயிர் வாழேன். 

என் உயிர் த்துணையாகய அ௮மரமாகருக் கொப்பான அந் 

தச் சை எங்கே? உருக்னெ தங்கத்துக். 

எ த னன். pant pier முற Fan gear A) ww esr 

புலம்பல், இவ்வுலகத்தின் ௮ரசல்ல தேவலோகசக் 
இன் ௮ரசும் வேண்டேன், என்னஞுயிரினு 

மரிய சதை பிழை,த்திருக்ன்றாளா ? ஐயோ ! கான் இக் 
காட்டில் வாழ்க் சது பயன் ற்௮ுப்போகுமா ? ஓ லக்ஷ்மணா. 
சீதையினிமிததம் கான் உயிர்மாண்டு நீ அயோ த்தஇக்குச் 

சென்றால் கைகேயி தன் கோரிக்கை நிறைவேறிச் சந்தோ 

ஷுமடைவானளே | கெளசலை, அனத குமாரனாகிய நான் 

மாண்டுவிடசக் துறவிவேஷம்பூண்டு, கனது குமாரனுக்கு 

இராசசயக்ை முடிவுபெறப் பெற்றுக்கொண்ட கைகேயி 

யினிடம் Sr pss நிற்கவேண்டுமே!- €தை உயிருடனிருப்: 

பாளாயின் கான் என் ஆச்சிரமத்துக்கு வருவேன், ஓ லக்ஷ 

மணா, அவ்வு,ச்கமி இறந்திருந்தால் கான் உயிரை விட்டு 

விடுவேன். நான் ஆச்சிரமத்தில் புகும்பொழுது புன்னகை: 

“யுடன் சீதை என்னிடம் வக்து பேசாவிடில் கான் மாண்டு 

விடுவேன். ஒ லக்ஷ்மணா, சீதை பிழைத்திருக்கறுளா இல். 

லயா? நீ சொல், உன்னுடைய அஜாகூரகையினால் 

அவளை யாராவது அரக்கர்கள் புசதீதவிட்டார்களா? மிகச் 

சிறியவளும் மெல்லியவளும் ஒருகாஞ.ம் துககமென்பதை 

அறியாதவளஞுமாகிய சீதை, யான் பிரிக்தகாரணத்கால் 

அழுஇன்றாள் என்பது நிச்சயம், ௮ந்தக் துஷ்டனான 

அரக்கன் பெருங்குரலால் “* லக்ஷ்மணா '” என்று கூப்பிட்ட 

பொழுசு நீயும் பயந்தனையோ ? என்குரல் போன்௨ ௮௧௯.
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- குரலைக்கேட்டுப் பயந்த சதையால் ஏவப்பட்டு ரீ என்னைப் 
பார்க்கச் சக்கரமாக வந்திருககய் என்று எண்ணுஇ 

றேன், சதையைத் தனியே காட்டில் விட்டுவிட்டு. வக்க 

இல் நீ எவ்வகையாலும் புத்தியீனமாய் நடந்துவிட்டாய், 

இ,கனால் கொடிய அரக்கர்களுக்குக் கெடுகல்செய்ய Quer 

கொடுத்தாய், கரனை நாம் கொன்அவிட்டமையால் மாம்சத் 

தைப் பு9க்கும் அரக்கர்கள் துக்கமுள்ளவர்களா Whe A 

மூர்கள். அக்கொடியவர்கள் இப்போது சந்தேகமின் நிச் 

சதையைக் கொன்திருப்பார்கள். ஆ! தெவ்வரை அடக் 

குந் இறலுடையானே, நான் விசன,க்தில் மூம்கவிட்டேன். 

இப்பொழுது என்ன பண்ணப்போறேன். ஐயோ ! இவ் 

AS அவஸ்தைகள் நான் படவேண்டுமென்பது என் விதி 

போலும்!” என்று இவ்வண்ணம் உத்தமியான சதையைப் 

பற்றிப் புலம்பிக்கொண்டே அதி வேகமாக ல்மண 

ருடன் QTD FT SHE UGS சேர்ந்தார், வாடின 

முக ,ததையுடைய தமது தம்பியைக் கோபித்துக்கொண்டு, 

பயொஜும் தாகத்தாலும் வருக்தி, ஊக்கம் குன் றி, முகம் 
வெளுத்து, பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு, இராமர் ஆச்ச 

- மத்தனுட் புகுந்து, ௮து வெறி கா யிருக்கக்கண்டார். 

- திவ்விரர் ஆச்ரெமத்துள் நுழைந்து கை விளையாடும். 
இடங்களுக்குச் சென்று **இது Poms விளையாடு. மிட 

முல்லவோ”” என்று சொல்லி மயிர்க்கூசீசெறிந்து. துன்பத் 

இல் மூழ்கினார். 

ஐம்பத்தொன்பதாளஞ் சருக்கம். . 

எதையைச் சனியாக விட்டுவந்ச கரரணதக்கை லஆ்மணர் 

இரரமரிடம் கூறல், 

  

பின்பு ஆச்சிரமத்தை விட்டு வெளியே வந்து இறிது 

(நேரம் பொறுத்து இராகவர் துக்கத்தால் சுமித்திரை
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குமாரனை கோக்க. “ஓ. ல-்ஷ்மணா, உன்னை சம்பி மைதிலி 

யைக் காட்டில்விட்டிட்டு நான் பேர்யிருக்க 
வ தட் நீ அவளைக் தனியே விட்டுச் சென்ற 

ஏன் விட்டு தென்ன? சடையை விட்டிட்டு நீ மாத்தி 
வந்தாய் என்று 

வினாவல், 
் ரம் வருவகசைக் கண்டவுடன் என்மனம் 

பெருக்கவறு. விளைக்ககென்று கருதி 

உண்மையாக வருத்தமடைக்கது. சீதையின்றி Sor gs 

இரம் வருவதாகச் தூரக்தில் கண்டவுடனே எனது 

இடக்கண் ணும் இடதுதோஞம் இருதயமும் துடி க்தன”” 

என்றார். இவ்வாறு இராமர் கேட்க, நல்ல லக்ஷணங்கள் 

பொருந்திய ல்-ஷ்மணர் ௮தஇஇக துக்கமடைக்தவராய், 

அிகீகப்படும் இராமரைப்் பார் தீது நான் என்னிஷ்டப்படி 

ீையைக் கனியாக விட்டிட்டு வரவில்லை. அவள் என்னை 

வெகு கடோரமாகக் கடிந்துபேட ஏவின கால் கான் தங்க 

.ஸிடம் வந்தேன். ஓ லக்ஷ்மணா, என்னைக்காப்பா ற்று”? 

; .. என்து தாங்கள் கூவினாற்போன்ற சத் 
ORR WOT BIT er a ழ் ன் . ட 

Fangs ஏவலி SD Hair காதில் விழுந் தது, அந்தப் பரி 

oo ale ன் தாபமான சச்சச்தை மைதிலி கேட்டுச் 

தங்கண்மாட்டு வைத், அன்பால் அழுது, 

பயத்தால் மீதாரப்பட்டு, என்னைப்பார்த்து Cur Cur” 

, என்று கட்டளையிட்டாள். இப்படியாக அவள் என்னைப் 

போ, போ, என்று பலதரம் ஏவ கான் அவளை நோக்இ, 
அவளை ஆற்றும்வண்ணம் “இராமர் மன,க்தில் பயக்தை 
உண்பெண்ணத்தக்க அரக்கனை கான் பார்க்கவில்லை, நீர் 

அழவேண்டாம். இந்தச் ௪த.கம் அவருடைய குரலன்று ; 

அதுபோல வேஜொருவரிட்டது, கேவர்களையும் காப்பாத் 

,றகீ.கக்க வல்லமையுள்ள இராமர் பழிப்புக்படமான இஹி 

ந். என்னைக் காப்பாற்று ” என்னுஞ் சொல்லைச் 
'சொல்லுவாரா? யாரோ ஓருவன் ஏதோ ஒருகாரிய,ச்இன் 
பொருட்டாக, எனது தமையனாருடைய குரலால் ₹ லஷ 

மணா, என்னைக்காப்பாற்று, காப்பாற்று?” என்று சொல்லி 

26
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யிருக்கறுன். சுந்தர “என்னைக் காப் 

என்னனா. சை பாற்று ” என்ற இந்தச் சத்தம் பயமடை 

Cap Bari. "ந்த ராக்ஷசன் ஒருவனால் இடப்பட்டி 

ருக்கவேண்டும். ஏழைப்பெண்போல நீர் 

தடத்தல் கூடாது, துயரத்தை விட்டுவிடும் ; இறிதும். 

கலங்கவேண்டாம்,  இம்ஞூவுலகச்திலும் இராமரைப் 

போர்முக,த்தில் வெல்லத்தகுக்தவர் ஒருவரும் இல்லை. 

இனிப் பிறக்கப்போஇற.துமில்லை, இக்தரனோடு கூடிய 

தேவர்களாலும் இராமர் அபஜயமடைவதில்லை'” என் 

ஜேன். இப்படி. கான் சொல்லவும் சதை. பு,க்திமயங்கக் 

கண்ணீர். விட்டுக்கொண்டு என்னைநோக்கி * நீ உன் 

குமையனார். இறந்துபோக என்னை அடையலாம் என்த 

கெட்ட எண்ணம் கொண்டிருக்கிறாம்., அவர் துணைக். 

தாகப் பெரும் கூச்சலிடவும் நீ அவரிடம் போகா. 

மையால் நீ பரதனோடு சங்கேதம் பண்ணிக்கொண்டு. 

இராமரைத் தொடர்ந்துவந் இருக்கிறாய், 

சதை லஷ்மண நீ மாறுவேஷம் பூண்ட சத்துரு, எனக். 

ரைக் கூறிய 3 . a 
கடுஞ் சொல், காக இராமரைப பின்றொடர்ந்து அவ 

ருடைய குறைகளைத் தெரிந்துகொள்ளு 

இம். ஆகையாந்முன் நீ அவருக்கு உதவிசெய்யப்போ Be 

இன்ராயில்லை'” என்று இக்கொடிய மொழிகளைச் சொன் 

- னாள். இவ்வாறு தை சொல்ல நான் கோபத்தால் கண்கள் 

இவக்து உதடுகள் துடிக்க ஆச்சிரமக்தகை விட்டு ஓடிவக் 

தேன் ” என்றார். இவ்வாறு லக்ஷ்மணர் சொல்ல; இரா. 

மர் ௮திக MEE STV ௮ நிவுமயங்க ௮வரைப்பார் தது. 

“ 51019, & அவளை விட்டிட்டு வந்தது: குற்றம், அரக்கர் 

களால் என்னை வெல்லமுடியாது என்பதை ஈன்முக அறிந். 

இருந்தும் சதை கொபமாகச் சொன்னதைக் Ca Ol ae 

Argo soAOLs புதப்பட்டு வக்தாய், கோபத்தினால்: 

அவள் சொன்ன்தைக் கேட்டு அவளைதீ கனியாக :விட்டு 

வந் கதைப்பற்றி உன்னிடத்தில் எனக்குச் திருப்தி இல்லை...
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சதையின் சொல்லால் ஏவப்பட்டுச் னெங் 

இராமர்லஷ்மணர் கொண்டு கானிட்ட கட்டளையைக் காப் 
செய்தது டட? . ‘ த ப 

குத்மமெனல், பாற்றாகது எவ்வகையானுந் குற்றம், 

மான் உருவங்கொண்டு என்னை ஆச்ச 

மத்திலிருக்து வெகுதாரம் இழுத்துச்சென்ற அரக் 

கன் இப்பொழுது என் ௮ம்பால அடியுண்டு மாண்டு டக் 

இருன், நான். என் வில்லைச் இறிது வளைத்து அதில் ௮ம் 

பைப் பூட்டி அவனை எய் தபொழுது ௮வன் மான் உருவம் 

நீங்கெ கேயூரமணிர் ச அரக்கனா௫ுப் பரிதாபமாகக் கததி 

னன். என் பாணம் அவன்மேல் தைத்ததும் அவன் 
வெகருதாரம் கேட்கும்படியாக என் குரலைக்கொண்டு அவ் 

era கொடிய துன்பந்தரும் சொற்களைச் சொல்லிக் 

, கூப்பிட்டான். அவற்றை நீ கேட்டுச் சதையைவிட்டு என் 

னைச் தேடிவந்தாய்'” என்று சொன்னார். 

  

அறுபதாஞ் சருக்கம். 

இராமர் சதையைத் தேடிச் துக்கப்படு தல், 

் இராமர் ஆச்சரமச்தை நோக்கிச் செல்லும்போது 

அவருக்கு இடக்கண் துடித்தது ; கசல் தமோறிற்று; 

தேகம் முழுதும் நடுங்கிற்று, இவ்வாறு அடிக்கடி உண் 

டாகும் ௮அபசகுனங்களைப் பார்தது அவர் லஷ்மணரை 

டட கோக்ச் “சதை க்டமமா” என்று பன் 
roe முறை கேட்டார், இராமர் சதையைப் 

ous கானூஅு பார்க்கவேண்டுமென்ு வெகு வேகமாகச் 

“one சென்று ஆச்சிரமம் வெறிகாக இருக்கக் 

கண்டு மனம் கலங்கினார், அவர் கைகால்களை உதறிக் 

கொண்டு வேகமாய்ப் பர்ணசாலையை முழுதும் சுற்றிப் 

பார்த்தார், பர்ணசாலை தை இன்றிப் பனிக்காலத்தில் 

தாமரைப் பூக்கவளில்லா,க கடாகம்போல அழகற்றிருக், ௧௮.
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தமது ஆச்செமம் வெறுமையாயும், மரங்கள் அழுவன 

போன்றும், புஷ்பங்கள் வாடியும், மிருகங்களும் பறவை 

களும் வாட்டமுற்றும், அழகு நீம்கியும், வனதேவதைகள் 

பிரிந்தும், மான்றோல்களும் தருப்பைகளும் ௫ குண்டும், , 

- முநிவர் வீற்றிருக்கு மாசனங்கள் தலை£ழாகதக் தள்ளப் ் 

பட்டும் எல்லாம் அலங்கோலமாக இருக்கக் கண்டு இரா 

மர் அடிக்கடி * சதையை யாராவது எடுத்துக்கொண்டு 

போய்விட்டார்களா? அல்லது அவள் இறந்துவிட்டாளா? 

அல்லது அவளை யாராவது புசக்துவிட்டார்களா? அல்லது 

் அவள் பயந்து எங்கேயாவது ஒளித்து 

- இரமர்சசை விட்டாளா 9 அல்லது காட்டுக்குச் சென் 
யைக் சுரணாது . ற : ‘ ல 

புலம்பல், திருக்கிறாளா ? அல்லது புஷ்பங்கஞம் 

் பழங்களும் பறிக்கப் போயிருக்இறாளா ? 

அல்லது கண்ணீர் கொண்டுவரக் குளத்துக்குப் போனா. 

ளா? அல்லது ஆற்றுக்குச் சென்றுவிட்டாளா”” என்று. 

புலம்பினார். பலவிடங்களிலும் நன்றாகத் தெடிப்பார்த் 

தும் இராமர் ௪தையைக் காணவில்லை. ௮வர் துக்கதி . 

தால் கண்கள் சவக்து வெறிமிடிச் சவர்போலக் காணப் 

பட்டார், ஒருமர,த்தி னருகலிருகது மற்றொரு மரத்துக் 

கோடியும் ஒருமலையிலிருக்து மற்றொரு மலைக்குச் சென் 

அம் ஒரு நதியிலிருந்து மற்றொரு நதிக்குப்போயும் இரா. 

மர் புலம்பிக்கொண்டு துக்கசாகரதுஇல் மூழ்கினார், “ஓ. 

கடம்பே, கடம்ப வனத்தில் ஆசையுள்ள சீதையை நீ 

; கண்டதுண்டா? கண்டதுண்டாயின் தமை . 

en கூர்ந்து எனக்குச் சொல்லு. ஓ வில்வ 

மரமே, இளக்்களிருக்கொப்பான மஞ்சள் 

பட்டுடு சீதவளும் வில்வப் பழக்திந்கொப்பான தனங் 

களை யுடையவஞமான சதையை நீ கண்டதுண்டா ? : 

சொல்லு, ஓ மரு கமரமே, உன்னிடம் அவள் ௮.திக அன் 

புள்ளவ னாயிற்றே ! மெல்லிய இயலையுடைய ஜான 

உயிருடனிருக்கிறுளா.? சொல்லு, ககுபமே, ககுபத் திற்கு
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ஒப்பான துடையையுடைய சதையை 2TH BOT GSS 

"தெரியும், இந்தக் காட்டுக்கு, அரசன்போலக் துளிர் 

- கஞம், புஷ்பங்களும் நிறைந்து, கொடிகளால் ஞூடப்பட்டு 

வண்டுகள் பாட விளங்குகின்றது இக்கு,த் திலகம், இத் 

குச் சதையிருக்குமிடம் அவயம் கெரிந்திருக்கவேண் 

டும். ஓ ௮சோகமே, நமீ சோகச்தைப்போக்குபவனாயிற்வே? 

எனது பிராணநாயஇயை எனக்குக் காட்டி. எனது சோக. 

க்கை நிக உன்னுடைய பேரை மெய்ப்படுத்து, ஓ பனை 

மரமே, உனக்குக் கருணை உண்டாயின் பனம்பழத்திற் 

கொப்பான கொங்கைகளையுடைய என் மனைவியை நீ 

பார்.தீ.ச துண்டா ? சொல், ஓ காவன்மரமே, காவற்பழதீ 

துக் கொப்பான பளபளப்பான மேனியையுடைய என் 

மனைவியை நீ கண்டதுண்டாயின் பயமின்றிச் சொல், ஓ 

கோங்கமே, இன்று அகேக புஷ்பங்களைப் பூதீது வெகு. 

அழகாக விளங்குன்றனை ; கோங்கமலரில் ஆசையுள்ள 

என் மனைவியை சீ கண்டதுண்டோ ? சொல்” என்று இன் 

விதமாக மா, வேம்பு, ஆச்சா, பலா, மருதோன்றி, தே 

வம், மாதுளை, WAS, WI Go, FUEL, STEP (ps 

விய ஒவ்வொரு மரத்தையும் கட்டி அவைகளை யெல்லாம் 

சதையைப்பற்றி விசாரிதீதுக்கொண்டு ௮வ்வரணியத் 

இல் பைத்தியம்பிடி,த்.தவர்போல இராமர் அலைந்து தஇரிச் 

தார், பின்பு அவர் விலங்கினங்களை விசாரிப்பா ராயினார். 

இ மானே, மான்போல் விழியினனளாகய சதை போன 

விடம் உனக்குக் தெரியுமா? அவள் 

கான்கள் மான்களுடன் கூடி விஷாயாடுகின்றானா ? 

ன யானையே, உனது துதிக்கைபோன்ற. 

அடையையுடைய ஜானச போன. இடம் உனக்குத் 

தெரியவேண்டும், அவளை நீ கண்டாயா ? சொல், புலியே, 

பூர்ணசக் தரன்போன்ற முகத்தையுடைய என்னுடைய 

காகசலி மைதிலியை 8 கண்டாயாயின் என்னிட மஞ்சாமல் 

- சொல், தாமரை மலருக் கொப்பான கண்களை யுடையா
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ளே, காதலீ, நீ ஏன் ஓடுகருய் ? நான் உன்னைக் கண்டு 

கொண்டேன். ஏன் மரத்தின் பின்னால் மறைந்து. 

கொண்டு என்னிடம் வார்த்தையாடாது நிற்கின்றாய் ? 

பொது, பொறு, மாதே, என்மேல் உனக்குக் கருணை 

யில்லை, முன் ஒருபோதும் நீ இவ்வாறு பரிகாசம் பண் 

ணின தில்லை. இப்போது என் நீ என்னை உபேட்சை செய் 

இருய்? சுந்தரி, நீ எவ்வாறு மழைந்துகொண் டோடி 

னாலும் உனது மஞ்சள் பட்டாடை உன்னைக் காட்டிவிடு 

இறது, என்மேல் உனக்கு அன்பு உண்டாயின் நீ ஓடா 

மல் நில், ஓ இனிய நகையுடையாளே, நீ கையன்று 

போனும், வ ணானானி நீ கொல்லப்பட்டுவிட்டாய். 

இல்லையாயின் இந்தச் சமயத்தில் என்னை நீ உபேட்சை 

செய்யமாட்டாய், கான் இல்லாத சமயத்தில் வந்து IAS 

வூணர்களாகிய அரக்கர்கள் அவளுடைய அவயவங்களைக் 

இழித்து அவளைப் புசிச்துவிட்டார்கள் என்பது நிச்சயம். 

அழயே பற்களும் அழகயமூக்கும் உடையதாய் வெள்ளைக் 

குண்டலங்க ளணிக்து விளங்கும் பூர்ண சந்திரன்போன் ற. 

அவள் முகம் அரக்கர்கள் கையில் அகப்பட்டுக்கொண்ட 

போது ஒளிகுன் றி வெளூதீதுப்போ யிருக்கும், அவள்: 

கழுத்துச் சம்பகப்பூவின் நிறமுடையதாய் மாலை. யணித் 

இருக்கது, அதனை அவள் கதறக்கதற அரக்கர்கள் புசி 

சீதிருப்பார்கள்.. கனிர்போன்ற பல்வகை வளைகளணிக்,க, 

அழகமைக்த கைகளை அவள் பயத்தால் நடுகடுங்கி உதற 

உதற அரக்கர்கள் புத திருப்பார்கள். ஐயோ 1 அரக் 

கர்கள் புசிப்பதற்காகவா நான் அவளைச் தனியாக : 

'விட்டுப்போனேன்? அகேக பந்துமித்திரர்கள் இருந்தும் 

அகாகையபோல் அவள் அரக்கர்களால் புசிக்கப்பட்டாளே, 

ஓ பெருங்கைகளுள்ள லக்ஷ்மணா, என் காதலியை. எங்கு 

ளாள் என்னு நீ கண்டாயா? காய, €ீதாய், நீ எங்கே 

Cure” என்று இவ்வாறு புலம்பிக்கொண்டு இராமர் 

ஒரு காட்டினின்று மற்றொரு காட்டுக்குச் சென்றும், ஒரு
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வேளை வேகமாய் ஓடியும், ஒருவேளை விரைவாய் நடந்தும், 

பைத்தியம் கொண்டவர்போல் பலவாறலைந்து ஒரு நிமி 

ஷம் நின்றவிடத்தில் மற்றொரு நிமிஷம் நிற்காமல் வனப் 

கள், ஆறுகள், மலைகள், அருவிகள் மு.தலிய விடங்களெல். 

“லாம் சென்று தேடி மைதிலியை ஓரிட முங் காணாமல் பின் 

னும் அவளை வெகு கஷ்டத்தோடு கேடக் கரு இனார். 

| அனறுபத்தொன்முஞ்சருக்கம். 

இராமர் சதையை நினைந்து புலம்பல், 

  

சசரசகுமாரரான இராமர் ஆச்சிரமமும் பர்ணசா 

லையும் வெறிதாயிருப்பதையும், அவ்விடத்துப் போடப் 

Ly Ges ஆசனங்கள் சிதறுண்டிருப்பதையும் கண்டு 

நான்குபக்கமும் பார். த்துச் சதையை எங்கும் காணாராஇக் 

கையைக் தூக்க்கொண்டு புலம்பத் தொடங்கினார்: 

ஈ ஓலக்ஷ்மணா, சதை எங்கே? அவளிவ்விடம்விட்டு எங்கே 

போய்விட்டாள் ? ஓ சுமித்திரை குமார, 

are என் காதலியை யார் தூக்இப்போயினார் ?' 

னன்... அன்றி யார். புசக்துவிட்டார். ஓ சீகாய், 

நீ. மரங்களில் மறைந்துகொண்டு என் 

ஊப் பரிகாசம்பண்ணக் கருதுவது போதும் ; துக்கத்தி 

னால் வருந்தும் என்னை வந்து தேற்றுதல் செய், ஓ 

கோய், உன்னுடைய அன்புள்ள இந்தச் சிறு மான்கள் 

உன்னைக்'காணாமல் கண்ணீர் விட்டு விசாரங்கொண்டிருக் 

இன்றன. ஓ லஷ மணா, தையின்றி நான் பிழைத் திருக்க 

மாட்டேன். சதை கவரப்பட்டமையால் என்னைப் பெருக 

துக்கம் பற்றிக்கொண்டது. இனிப் பரலோகத்தில் என் 

தந்தை நிச்சயமாக என்னைக்கண்டு நான் உன்னை என் 

வாக் இணக்க நிறைவேற். நியமித்திருக்க, நீ அதை 

வினாவல்.
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முடித்துவைக்காமல் எவ்விதமாக இவ்விடம் வந்தாய்? 

ச நி கெட்டாய்” என்று சொல்வார். - உண்மையாக 

எனது தர்கையார் என்னுடைய பொனுமை யில்லாத 

“கெட்ட பொய் கஈடக்கையைக்குறிகீது இவ்வாது கூது 

வார், கான் என்னிலை கெட்டு என் ஆசைகள் ஒன்றும் 

கைகூடாமல் துக்க த்தில் ஆழ்க திருக்கின்றேன். மெல் 

விய இடையையுடைய சீதகாய், கொடியஉனைப் புகழ் 

கைவிவெதுபோல நீ என்னைக் தனியாகவிட்டு எங்கு ஓடி 

விட்டாய்? உன்னை அடையேனாயின் கான் என் பிராணனை: 

விட்டுவிடுவேன் .”? 

இவ்வண்ணம் இராமர் €ையைக் குறித்துப் பல 

வாறு புலம்பி எங்குச் தேடிப்பார்த்தும் அவளைக் கண்டு 

கொள்ளவில்லை. எ௪கையின் பொருட்டுக் துக்கத்தில் 

முழுகிச் சேற்றில் ஆழ்க க யானைபோல் இரர்மர் மெலிவ 

டைக்தார். லக்ஷ்மணர் இராமரைப் பார்த்து அவருடைய 

டட . நன்மைக்காக *₹ஐயா, மிக்க பரரக்ரெமம் 
லஷூமணா 

சிதையைச் 

— நாமிருவரும் இன்னும் தேடி.ப்பார்ப்போம், 

அந்தப் பெரியமலை ௮கேக குகைகளை. 

உடையது, சை காட்டில் உலாவுகறதில் ஆவல்கொண் 

வள்; புஷ்பித்த. மரங்களைக்கண்டு களிப்பவள். அவள் 

இக்காட்டில் எங்கேயாவது சென் நிருக்கலாம்; அல்லது 

பூக்கள் நிறைந்த தாமரை யோடைக்குப் போயிருக்க 

லாம், அவள் மீன்களும் நீர் கொச்கெளஞும் நிறைந்த ஆற். 

றண்டை சென் திருப்பான். அல்லது நமக்கு அச்சமூண் 

டாகி நாம் எவ்வாறு அவளைச் தேடிப்பிடிப்போ மென் 

பகைக் காணக் காட்டில் ஓளி,த்திருப்பாள். அகையால், 

காம் விரைந்து ௮வளை,ச் தேடுவோம். அவள் இக்காட்டில் 

இருப்பாளென்று நீர் எண்ணுவீராகில் காம் இக்காட்டை 

ஓரிடமும் விடாமல் தேடுவோம், . அக்கப்படவேண்டாம்”? 

என்அசொன்னார், இவ்விகமாக லக்ஷ்மணர் தமையனி' 

பொருக்தியவரே, துக்கப்படவேண டாம்.
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-. பம்்கொண்ட அன்பால் சொன்னவுடன் இராமர் மனக் 

தேறிச் தம்பியுடன் சையைச் தேடத் 
2 . ப் 
onan தொடங்கினார். வனங்கள், மலைகள், ஆறு 
சேடல், ் . 

கள், ஓடைகள் முதலிய எல்லா விடங்களி 

லும் தேடியும் அவர்கள் சதையைக் கண்டுகொள்ள 

வில்லை. அவ்வாறே. மலைகளின் உச்சிகள் சாழ்வரைகள் 

. மூதிலிய ஓவ்வோரிடங்களிலும் தேடியும் சதையைக்கா 

ணாுமல் இராமர் லக்ஷ்மணரைப்பார்த்து “சுமித்திரை புத 

Br, Qos மலைகளில் எல்லாம் கதையைக் காணேனே ? 

என்ருர். அது 'கேட்டு லஷ்மண் அுக்மைடைந்து கண் 

டகாரணியமெங்குக் Bilis பராக்ரெரமமுடைய இராம : 

ரைப்பார்தீது '*மகா. விஷ்ணு பலிச்சக்கரவர் கீதியைக் 

கட்டி இப்பூமியை யடைந்ததுபோல் தாங்கள் நிச்சயமா 

கச் தையை யடைவீர்கள் *? என்று கூறினார், இராமர் 

HL GE py wT துயரத்துடன் அவரைப்பார்த்து ** லஸ். 

மணா, கான் இக்காட்டின் இடங்க ளெல்லாவற்றையும், 

பூத்த தாமரை ஓடைசளையும், ௮கேக 

சதையைக் : குகைகரநம் அருவிகளும் கிரம்பிய இம்மலை 
காணாது ர . 

இராமர் புலம்பல், யையும் தேடினேன். ஒரிடதீ.திலும் என் 

... ஸனுயிரினுமினி௰ய கையைக் கண்டிலேன் ” 

என்முர், இராமர் இவ்வாறு புலம்பிச் சீதையைக் காணா 

மல் மெலிவடைந்து துக்கத்தில் மூழ்க கொஞ்சக்காலம் 

மெய்ம்மதக்திருந்தார். அவர் சோகத்தால் உணர்ச்சி... 

யற்று உடல் வருக்தி வெகு பரிசாபமடைக்து வெப்பமாக 

அடிக்கடி பெருமூச்செறிந்து அழ. த்தகொடங்கினார். சாம 

'சை யிதழுக்கொப்பான கண்களையுடைய இராமர் மீட்டும் 

மீட்டும். அழுது அயரச்தால் .கெஞ்சடைத்துக்கொண்டு 

64 ஓ காய்” என்று வாய்விட்டுக் ககுநிஞர், - அப்போது 

- அவருடைய அன்புள்ள தம்பியாரான் லக்ஷ்மணர் கை 

கூப்பி, வெரு வணக்கமாய், 'அகேகவிதமாகச் தெற்றரவு 

கூறினார், லக்ஷ்மணருடைய வார். த்தைகளைச் Gi) git 

ன ரர!
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கவனியாது ”ையைக் காணாமையால் இராமர் பெயர்ச் . 

தும் பெயர்தீதும் அழுவாராயிஞனார். 

  

அதுபத்திரண்டாஞ்சருக்கம், ' 
இராமர் சதையை நினைத்துப் பின்னும் ௮இகமாகப் புலம்பல், 

தருமாத்துமாவாகிய இராமர் சீையைக்காணாமல் 

கன்னை மறந்து பலவாருகப் புலம்பினார், சதையைக். 

தாம் காணவில்லையாயினும் மன்மதபாணக் தால் பிடிக் 

கப்பட்டு அவளைக் கண்டதுபோல் இராமர் புலம்பினார்: ' 

ஈ ஏன் காதலி, உனக்குப் புஷ்பங்களிட தீதில் அதிக ஆசை 

யாகையால் நீ ௮சோகத்தழைகளால் உன் தேகத்தை 

மறைத்துக்கொண்டு என் சோகத்தை 
இராமர் சசைமை வளர்க்இன்ருய், வாழைபோன்ற அடை 

விளி é gu 
புலம்பல், களை உடைய நீ வாழைக் கோட்டத் 

இல் புகுந்து ஓனி,க் கனை, சுக்,கரி, உன்னை. 
கான் கண்டுகொண்டேன்; உன்னை உன்னால் மறைக்கமுடி 

யாது, கங்காய், நீ சிரித்துக்கொண்டு. கோங்கஞ்சோலை 

yer புகுன்றாய், பிரியாய், விளையாட்டுப்போதும் ; 

என்னுயிர் போன்றது, ஆகையால், இந்தச் சமயத்தில் 

"விளையாடுவது சரியன்று, அதுவுமன்.றி ஆச்சிரமசஇல்' 
விளையாடுவது தக்ககன்று, விளையாட்டில் நீ இயல்பில் 

ஆசை உள்ளவளென்அ யான றிவேன். கடங்கண்ணாய், 8 

யில்லாமல் இந்தப் பர்ணசாலை வெறிதாக விருக்கறது ; சக்: 
இரம் வந்துவிடு, சதையை அரக்கர்கள் கவர்ந்து கொண்டு 

போயிருக்கவேண்டும், அல்லத . புசி,த திருக்கவேண்டும்; 

இது நிச்சயம், இல்லாவிடில், லக்ஷ்மணா, கான் இவ்வாறு 
பரிதபிக்கையில் அவள் வாராமலிருப்பாளா? ல-ஷ்மணா, 
கண்ணீர் விட்டு நிற்கும் இம்மான்கூட்டங்கள். அரக்கர்கள் 
சீதையைப் புசச்துவிட்டார்கள் என்று சொல்லுவன
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போலிருக்கன்றன., ஓ உத்தமீ, ஓ சந்தர், ஓ காயே, 

நீ எங்கேபோனாய், ஓ ௪ீதாய், கைகேயி யினுடைய எண்: 

ணம் இன்த நிறைவேறிவிட்டது! நான் ் சதையோடு 

புறப்பட்டு வந்து' அவளை யின்.றித் இரும்பிச் செல்லப் 
” போ௫டன்றேன். இனிச் சீதையில்லாமல் எப்படி கான் 

அந்தப்புர,தீதில் புகுவேன் ? உலகம் என்னைக் கொடி 
யவனென்றும் வீரமில்லாகவனென்னும் பழி கூறுவது 

நிச்சயம், சதையை இழக்க தனால் எனக்குத் தரமில்லை 

யென்பது வெளியாகும், - எனது வன 

இராசன். வாசம் முடிந்து கான் அயோர்திக் 
கூதி இரும்பிச் செல்லும்போது என்னை 

க்ஷெமம் விசாரிக்க வரும் ஜனகமகாராஜனை கானெவ் 

வாறு பார்ப்பேன் ? அவர் என்னைச் சீதையின்றிக் கா 

ணும்போது தமது புத்திரி காரணமாகக் துக்கத்தி 

லழுச்துவாரே.! இனிப் பரதனாளும் அக்ககரத் இற்கு 

நான் திரும்பிச்செல்லென், சீதையில்லையாயின் சுவர்க்க 

லோகமும் எனக்கு வெறும்பாழாக விருக்கும், YOR 

யால், லக்ஷ்மணா, என்னை இக்காட்டில் விட்டுவிட்டு க 
மாத்திரம் அயோத்திககரம்செல், சீதையின் றி கான் ஓரு 

போதும் உயிரோடிருக்கமாட்டேன். நீ பரதனை இறு 

கத்கழுவி ** இராமர் உனக்குப் பாராள உத்தரவு கொ 

டுச்தார் '” என்று கான் சொன்ன தாகச் சொல், அன்றி 

யும், என் கட்டளைப்படி. நீ என் தாய்மார். கோசலை, 

கைகேயி, சுமித்திரை மூவர்களையும் மிக்க மரியாதை . 

யுடன் நமஸ்காரம்பண்ணி வெகு சாககரதையாகப் பாது 

காப்பாயாக, பகைவுரேறே, சதையை யாணிங்கு இழக்க 

விச.க்தை எனது தாயாருக்கு நீ விரிவாகக் கூறு” என்று 

இவ்வாறு இராமர் கரியகூந் தலையுடைய சதையின் பிரி 

வால் துக்கத்தி லாழ்க்து புலம்ப, லக்ஷ்மணர் முகம் வாடி. 

மிகவும் மனம் கொக்து வருக தினார், 

—_——  
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அஅபத்.அமூன் முஞ்சருக்கம். 
இராமர் அடங்காத அயருறல், 

  

சக்கரவர் தீதி குமாரர் தமது அரிய நாயகியைப் ்் 

பிரிந்து அுயருற்றவராஇக் தம்பியாகிய Ving LD GOT (HE GE 

துக்கச்தகை விளைவிகது மறுபடியும் பெருக் அன்ப 

மடைக்கதார். அக்கக்தில் மூழுகககடக்கும் இராமர் தம் 

“மைப்போல் துன்புற றவராகிய லக்ஷ்மணரைப் பார்.த.த 

கெருப்புப்போல் பெருஷச்செநிக்து வெகு பரிதாபமாக 

அழுதுகொண்டு சொல்ல லுற்ளுர்;--*₹ என் 

னப்போல் கொடுமைசெய்தகவர் வேறொரு 

வரும் இவ்வுலகச்தில் இல்லை என்று 

நான் எண்ணுகிறேன், துக்கதீ தன்மேல் துக்கம் ஒன்றன் 

பின் ஓன்ருாய் இடைவிடாது தோன்றி எனது மன்ச் 

கைப் பிளக்கன் றது, நான் முற்பிறப்பில் .பலஇவிளை 

களைச் செய்தது நிச்சயம் ; அவைகளின் பயனை கான். 

இப்பொழுது அனுபவிக்கறென். அக்காரணத்தாதற்றான், 

அக்க த்தின்மேல் துக்கம் எனக்கு வக்துகொண்டிருக் 

கின்றது, நான் காடிழக்் ததும், பந்துக்களைவிட்டுப் பிரிந்து: 

தும், என்தந்தை மாண்டதும், என் தகாயைவிட்டு 

கான் பிரிந்ததுமாகிய இவைகள் ஏன் நினைவில் வந்து. 

என் அயரத்சை அதிகப்படு ச. து௫ன்றன. ஓ லக்ஷ்மணா, 

இக்,த,த் துக்கங்களெல்லாம் காட்டிற்கு ரான் வந்தபோது ் 

சீதையும் என்னுடனிருக் மையால் எனக்கு ஒரு அன்ப : 
மும் செய்யவில்லை. இப்பொழுது, தை என்னைப்பிரிந்து 

மையால் அவைகள் விறகூட்டப்பெத்த . ,தியைப்போல 

இராமர் 

புலம்பல். 

மறுப்டி மண்டி எரிகின்றன. அரக்கன் ஒருவன் பலாத்கார" 

மாய் என் காயகியை ஆகாயவழியாகளச். தூக்கக்கொண்டு 

போய்விட்டான்; இது நிச்சயம், அழகான குரலையுடைய 

என் மனைவி அப்பொழுது பயந்து கண்டோர் இரங்க
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அடிக்கடி பலவாறு புலம்பியிருப்பாள்; 

சீதை என்ன. இதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஐயோ ! சக கன 1 

ends <a களபம் பூசப்பெற்ற என் காயஇயின் Sir . 
ண்ட தனம் அ௮ரச்கனால் உண்ணப்படும் : 

“பொழுது இரத்தத்தில் மூழ்கியிருக்கும் ; இது நிச்சயம், 

இனிமையாகவும் மெதுவாகவும் த இதணிலாகலக் பேசவல்ல 

தும் கருங்குழல் சூழ்ந் கதுமாகிய அவள் முகம் அரக்க 

னால் பற்றப்பட்டபொழுது இசாகு கவ்விய சக் திரன்போல 

ஒளி யிழக் திருக்கும். மிக வணக்கமுள்ள என்னுடைய 

'காதலியின்கமு சதைப் GAS ap ovor sr Bus அரக்கர்கள் ஆகா 

சத்தில் போகும்போது முறித்து இரச்க,ச்தைக் குடித்த 

ருப்பார்கள். கான் பிரித்துவிட அவள் காட்டில் கணித் 

,திருக்கபொழுது அவளை கான்கு பக்கங்களிலும் அரக்கர் 

கள் சூழ்க்து பற்.றிஇழுக்க ௮.த் தடங்கண்ணாள் இரவுஞ்சப் 

பக்ஷியைப்போல் வருந்தி அழுதிருப்பாள், ஓ லக்ஷ் மணா, 

இக்தக் கற்பாறையிலன்ஹே அந்தப் 'பெருமிதமுடைய 

சை என்னுடன் விற்றிருந்துகொண்டு புன்னகையோடு. 

உன்னிடம். பலவிஷயங்களைப்பற்றிப். பேசுவது ? இது 

கோதாவரி நதி; நதிகஞள்மேம்பட்டது; சதை அதனிடம் 
மிக்க பிரீதி உடையள். அவள் அங்கே போயிருப்பளோ? 
அவள். அங்கு ஓருகாஞம் சனியாகப் போவதில்லை. 

தாமரைப் பூப்போன்ற முகமும் காமரை 

டசகை மிதழ்போன்ற கண்க டைய Fong 
எங்குபோயினாள் on 2 CS 

ere, தழமரைமலர் கொண்வெரப் போயிருப் 

பளோ? அதுவும் ஆகாது. என்னை. இன் றி 

அவள் காமசை மலரெடுக்க ஒருபோகும் போகமாட் 

டாள். பல. பூதி சமரங்களடர்ந்து பலவகைப் பக்ஷிகள் 

நிரம்பிய இந்தக் காட்டுக்குன் அவள் போயிருப்பா 

ளோ? அதுவும் கூடியதன் று. அவள் மிகப் பயக்தவளா 

கையால் தனியாக இதற்குள் போகாள். சூரியனே, நீ மனி 

கர்கஞுடைய புண்ணியபாபச் செயல்களை. யறிக தவன்;
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அன்றியும், அவர்கஞுடைய செயல்களின் 
சீனை எங்கே: . . ச 

என்னு சூரியனை பொய்மை உண்மைகளுக்கும் சாக்ஷியாக 
பூம் வாயுவையும் ன்ப விளங்குன் ஐவன் ; : கான் வேண்டுஇின் . 

ஹென், சோகத்தில் : முழுகிக்கடக்கும் . 

எனக்கு என் காதலி எங்காவது போயினாளா அல்லது 

கொலையுண்டாளா என்பகைச் சொல்லு, வாயுவே, இவ் 

வுலக,த்தில் நடப்பதில் உனக்குச் தெரியாதது ஓன்று 

மில்லை; ஆகையால், நீ என்மனைவி என்னவாருனாள்--தூக் 

இக்கொண்டு போகப்பட்டாளா? கொல்லப்பட்டாளார்? 

அல்லது வழியில் என்னை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றாளா ? 

என்பதை எனக்குச்சொல்லு.”” இராமர் சோகத்தால் கன் 

னை மறந்து இவ்வாருகப் புலம்ப அவரைப்பார்த்து வெகு 

தைரியசாலியும் சியாயச்தைக்'கைவிடா சவருமான் லக்ஷ 

மணர் இவ்வாறு அக்க வார். த்தைகளைச் சொல்வாராயி 

னார்: மனதைக் தைரியம் பண்ணிக்கொண்டு BEES 

தை நிக்டவிட்டு ஊக்கத்தோடு கதையைச் தேடக்தொ 

டங்கும். ஊக்கமுள்ளவர்கள் இவ்வுலகத்தில் எவ்வளவு 

பெருங் கஷ்டங்கள் கேரிடினும் ஒருபொழுகும் சோர்வு 

அடையமாட்டார்கள்,” மிக்க பராக்கரமசாலியாடிய லக்ஷ 

மணர் இவ்வாறு சொல்லியும் அதிக துன்பப்பட்டுக் 

கொண்டிருக்க இராமர் ௮வர் சொன்ன சொல்லைச் சி. 

தும் கவனியாது பொறுமை இழக் தவராக மறுபடியும். 

"பெருக்துக்க,த் தில் முழுகனார். 

  

அுபத் துநான்காஞ்சருக்கம், 
இராமர் Senseo ji தேடிச் தென்இிசை சென்று அரக்கர் 

அடி.ச்சுவடுகளைக் கண்டு ் 

இவ்வுகை கீதை APE BSBOE por என்று கோபம்கொள்ளல். 

மணா, சிவிண்ைகை. 'சேதாவரியாற்றுக்குச் சென்று... 
AA 

SS 
Sy
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அங்கே தாமரைமலர் எடுக்கச் சதை போயிருக்கிறானா 
என்று பார்த்துவா”” என்று மிக இரக்கமாகச் சொன்னார், 

அதை ல-்்மணர்கெட்டு வெகுதுரிதமாக அழிய கோதா 

அமிக்குச் சென்று அ௮ந்நதி யெங்கும் ஈன்றாகச் தேடிப்பார் 

“த்து வந்து இசாமரைகோக்கி “நான் ஸ்கானகட்டங்கள் 
ஏங்கும் தேடினேன் ; சதையை ஓரிடத்திலும் கண்டி 
லேன். நான் உரத்துக்கூப்பிட்டும் பார்த்தேன். என் 
குரலை அவள் கேட்டகாகச் தெரியவில்லை. நமது துயரச் . 

தைப் போக்குடன் ற மெல்லிய இடையையுடைய வைதேஇ 

எங்கு போயினான் என்பது தெரியவில்லை”? 
ee என்ருர், இவ்வாறு லஃ்மணர் சொன்ன 

கோதாவரி ஈதி தைச் துக்கத்தில் மூழுூயிருக்கும் இராமர் 
என nese, கேட்டுக் சகாமே கோதாவரி யாற்றுக்குச் 

சென்முர், அ௮க்கஇியைச் சர்ச் தவுடன் இதை ஏங்கே” 
என்று அவர் வினாவினர், அப்போது சதையைக் கொலைக் 
கரளாகிய அரக்கர்கோன் கவர்ந்து சென்றானென்று 
கோதாவரி நதியாவது. அங்குள்ள பிராணிகளாவது 
சொல்லவில்லை, சீதையின் செய்தியை இராமருக்குச் 
சொல் என்று பிராணிகளால் வேண்டப்பட்டிருந்தும் 
இராமர் துக்கச்துடன் கேட்டபோது அ௮க்கதி கொடிய 
இராவணனுடைய பயங்கரமான ரூபக்கையும் கோர 
மான் செய்கையையும் நினைத்துப் .பயக்து ஓன்றும் 
சொல்லாம லிருக்துவிட்ட 3. சதையைக் கோ தரவரியால் 
காணலாம் என்த எண்ணம் முற்றுப் பெருக. இராமர் 
அவள் பிரிவால் wor pa, லஷ்ஷமணரைப் பார்தது “லக்ஷ 
மணா, கோ காவரிதஇியும் ஓன்றும் மறுமொழி தந்திலது. 
சீதையின் நி சான் ஊர்போய் அவள் காயாருக்கும் ஜக 
ருக்கும் யாது சொல்லுவேன் £ இராச்யெ.ச்தை: Dyes, 
காட்டிந்குவர்து, இங்குள்ள காய்கனிகளைப் புசித்து, 
யான்பட்ட கஷ்டங்கஜைப் போக்கிக்கொண்வெக்ச கை 
எங்கேபோயினாள்? ௬.ற்ற மித் திரர்களைப் பிரிந்து, சீதை
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- யையும் காணாது, நெடுகேரம் விழி,த் திருக்குமெனக்கு இனி 
இரவு, தொலையாமல் மிகவும் பெரிகாகக் தோன்றுமே, 

. ததையைக் காணவேண்டி, மக்தாகினி கதியிலும், ஜனஸ் 

கானத்திலும், இக்கதப் பிரஸ்ரவணமலயிலும் கான் தேடு 

வேன். வீரனே, பார்; இந்த மான்கள் 

ae அடிக்கடி, என்னை உற்துப்பார்க்ன்றன. 

அவைகளின் கோற்ற த்தை கோக்குமிட 

தீது அவைகள் என்னிடம் ஏதோ சொல்ல விரும்புவன 

போல்தி தோன்றுகின்றன”? என்று உரைத்து, புரு 

ஷோத்கமராகய இராமர் அம்மான்களைப் பார்தது, 

தமது கண்களில் நீர் ததும்ப சதை எங்கே? என்று 

கேட்டனர். அப்படி அவர் கேட்டவுடனே ௮ம்மான்கள் 

எழுக்து தென்முகமாக ஆகாசத்தை கோக்கிக்கொண்டு 

சீகையைச் தூக்கிக்கொண்டு போனவழி 

மான்கள் சை வழியே நடக்கலாயின, அப்படிப் போ 
சென்ற . 

வழிகாட்டல், கும் மான்கள் இராமரைத் திரும்பித் 

... இரும்பிப் பார்த்து ௮க்த வழியையும் பூமி 

யையும் அடிக்கடி உற்றுநோக்கி அழுதுகொண்டு சென் 

Dox, இவைகளையெல்லாம் லக்ஷ்மணர் நன்ருகப்பார்.தீது 

யோூச்து மிக்கவிசனத்துடன் தமது தமையனாரைப் 

பார்த்து ஐய, க எங்கே என்று தாங்கள் கேட்ட 

வுடன். இம்மான்கள் எழுந்து பூமியைக் காட்டிச் தென் 

இசையை நோக்கிக்கொண்டு செல்லுகின்றன, ஆகையால், 

நாம் தென்திசையை CoraBs செல்லுவோம், அப்படிச் 

செல்வதால் நாம் சதையை வல்லது அவளைப்பத் திய 

அடையாளங்களைக் காணலாம்” என்றார். இராமர் “அப் 

் படியே ஆகட்டும்” என்றுசொல்லி லக்ஷ்மண ருடன் தென் 

, தசையை நோக்கிப் போகும்வழி யெல் 
வழியில் சை 2 e ல ல ஓ oe லு 2 
பணிக்க புஷ்பவ் ரம் சதையைப் பார் த்துக்கொண்டே 

கன் விழுந்து டெ - போயினார். அல்வாறு. அவ்விரு சகோ 
க்கக் காணல், e ன் உ லு 

கரர்களும் ஒருவருடன் ஒருவர் பேக்
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கொண்டு போகையில் சல புஷ்பங்கள் வழியில் விழுச்: 

டைக்கக் கண்டார்கள். தரையில் விழுக்தருக்க௪ புஷ்பங் 

களை இராமர் கண்டு விசனமுற்று லக்ஷ்மணரைப் பார்த்து 

. லக்ஷ்மணா, இம்மலர்கள் நான் சீகைக்குக் காட்டில் பறிதி 

“ துக்கொடுக்தவை, அவைகளை அவள் வாங்கித் தலைமே 

லணிக்துகொண்டாள். இவைகளை என் நன்மை கருதியே 

சூரியனும் காற்றும் பூமியும் வாடாமல் காப்பாத்தி 

வைத்தன”? என்றார். இவ்வாறு லக்ஷ்மணரிடம் சொல் 

லிச் தருமாத்துமாவும் புருஷோ,க்தமருமான நீண்ட 

கரங்களையுடைய இராமர் கனக்கெதிரில் உள்ள அகேக 

அருவிகள் பெருகிக்கொண்டிருக்க மலை 

யை நோக்கு **ஓ கிரிராஜ், இவ்வம௫ூய காட். — மலையை 
- வினாவல், 

டில் என்னைப்பிரிக்து பரி.தபிக்கும் அழகிய 

அங்கங்களையுடைய சதையை நீ கண்டதுண்டா??? என்னு 

கேட்டார். பின்பு.வெகு கோபத்துடன் ரங்கம் ஓரு.மானைப் : 

பார்தீதுப் பேசுவதுபோல அம்மலையைக கடிந்து கோக்கு, 

ஓ மலையே, பொன்னின் நிறமுடைய என் அழூய 

சதையை உடனே எனக்குக். காட்டு; இல்லையாயின் 

்? என் உனது தாழ்வரைகளைப் பொடிபடுத்துவேன் 

ரர். எவ்வாறு கேட்டும் அம்மலை சதையைக் காட்டிற் 

தில்லை, மறுபடியும் இராமர் அம்மலையைப் பார்தது, 

“ரீ என் பாணதிதி னக்னியால் எரியுண்டு நீறராகப்போஓு ' 
_ முய், உன்னிடத்திலுன்ள கழைகஞம் களைகளும் எல் 

லாம் முழுது மறிந்து உன்னிடம் ஒருவரும் சேராது 

போய்விடுவர்'” என்னுரை த்து, ல்க்ஷ்மணாரை Corea ap. 

லக்ஷ்மணா, இக்கோ,தரவரியையும், பூரண சந் இரன்போன்ற 

முகத்தையுடைய தை சென்ற இடத்தை எனக்குச் - 

சொல்லாதொஜியுமாயின், நீர் வற்றும்படி. செய்ஒறேன்??. 

எ்ன்ளுர், இராமர் மிகவும் னெக்து, தமது கண்களால் எல்: . 

லாவற்றையும் எரிச்துவிபெவர்போலக் : கம்மைச்சுற்றி 

நான்கு பக்கங்களிலும் பார்த்து, அங்கு அரக்கர்கோ . 
் 28
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னுடைய அடிச்சுவடுகளையும் அவளுற் பற்றப்பட்டபோது 

ee இராமரைக் காணவேண்டி அங்கு 

சிசையின் அடிச் நிற்கக் 2 னி ஜாவித் ஜை மி 

wae ager, Gb py sa e006 சதையிலுடைய 
அடிச்சுவடுகளையும் கண்டார், இக்க அடிச் 

சுவசெளையும் HES “வில்லையும், காணியையும், அழிந்த 

தேரையும் கண்டு இராமர் மனம் கலங்கக் சமதுதம்பியைப் 

, பார்தீது “லஷ்மணா, இதோயபார் | சீகசையினுடைய 

பொன்னாபரண க் அண்டங்களும் அவன் அணிக் திருக்,௪ 

ச் 

மாலைகளும் அங்குமிங்கும் சிதறுண்டிருக்கன்றன. பொற் 

் இுளனிகள்போல இரச்சதச்துளிகள் பூமியில் காணப்படுஇன் 

றன, லக்ஷ்மணா, மாயாவிகளான, அரக்கர்கள் தையைப் 

பல துண்டங்கள் செய்து. புத அவிட்டார்கள் போலக் 

கோன்றுகறது, €தையின்பொருட்டு ராக்ஷசர்கள் இங்கு. 

ஒருவரோடொருவர் எதிர்.த்துப் பெரும் போர் செய்தி 

ருக்கவேண்டும், மு.தீதுக்களும் வயிரக்கற்களும் இழைக்கப் 

பட்டு இங்கு முறிந்து கிடக்கின்ற இக்,சவில் யாருடையூ 

இது தெவர்களது அல்லன ராக்ஷசர்களது ஆகவேண்டும். 

இதோ உடைந்து இடக்கின்ற இளஞ்சூரி ' 

ere. என்போன்ற oahu  மணிகளிழைக் 
தேர் ய 8 be ல 
ணு ் கப்பட்ட பொற்கவசம் யாருடையது? 

Qe ar (tpi g1GL_&@eor இவ்வியமாலை 

கன் கட்டப்பட்டதும் நாறுகம்பிகள் போடப்பட்டதுமான 

குடை யாருடையது? பேய்முக முடையனவும் மார்பிற் 

கவசம் பூண்டனவுமான் இந்தப் பெரிய பயங்கரமான 

கோவேறுகழுகைகள் யாருடைய போரில் கொல்லப்பட் 

டன்? இதோ உடைந்து, கரையில் கவிழ்க்து, கொழுக்து' 

விட்டெரியும் செழுந்தீக்கொப்பான கொடிகளையுடைய 

துரய்க் இடக்கின்ற் இந்தப். Curt gC ar யாருடையது? 

இதோ லையற்றுப் ' பூமியில் இடக்கின்ற தங்கக்கட்ட , 

மைந்த நெடிய பாணங்கள் யாருடையவை? ஓ Vengo DC), 

. இதோபார்! இவ்விரண்டு தூணிகளும் பாணங்கள் நிரம்பி
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இருக்தபோ திலும் சிறிதும் உபயோகமற்றவைகளாகச் 

செய்யப்பட்டுக் இடக்கின்றன. | இதோ கையிற் பிடித்த 

குதிரைச் சம்மட்டியோடுங் கடிவாள்ச்தோடும் மாண்டு 
இடக்ன்ற தேர்ப்பாகன் யாருடைய சாரதி? தஃப் 

ப்ாரகையும், குண்டலங்களும் தரித்துக் கையிற்பிடி கத சாம 

ரங்களுடன் இறந்து இடக்கன் றவர்களாகிய இந்தச் சாம 

ரம் போடுகிறவர்கள் யாருடைய ஆட்கள் ? இக,௪ அடிசு 

சுவடுகள் அரக்கர்களஞுடையவைகளே. மாயங்கள் வல்ல: 

கொடிய மனமுள்ள அரக்கர்களை யான் எனக்குப் பகை: 

வர்களாக்கக்கொண்டேன். எழையாகய சீதை இறந் 

இருக்கவேண்டும் ; அல்லது அவளை அரக்கர்கள் விழுங்க 
யிருக்கவேண்டும் ; அல்லது தூக்கிக்கொண்டு போயிருக்க 

_ வேண்டும். ஐயோ! இப்பெருங்காட்டில் சீதையை அரக்கர் 

கள் சொண்டுபோகும்பொழுது தருமம் அவளைக் காப் 

பாற்றவில்லையே | ஓலக்ஷ்மணா, ஜானஇயை அரக்கர்கள் 

விழுங்காமலும் கவர்ந்துகொண்டு போகாமலும் தருமம். 

காப்பாற்றுகதபோது இவ்வுலகத்தில் எனக்கு, நன்மைசெய்் 

யத கக்கவர்கள் கெய்வதிசன்மை யுள்ளவர்கள் யாரிருக் 

இருர்கள் ? இதனாலேயே சர்வ பிராணிகளையும்: படைக். 

எல்லாம் .வல்ல தேவதேவனை மனிதர்கள் மடமையால் 

மஇிக்கின் நிலர், வெகு சாக்தமுள்ளவனும், 2.055 D HG. 

் எப்போதும் நன்மையையே காடுபவனும், ஐம்பொறிகளை 

அடக்னெவனுமாகய என்னைப் : பராக்ரம மற்றவன் 

என்று சேவர்களும் இனால். எண்ணுவார்கள், லக்ஷ்மணா, 

இகத நல்ல குணங்கள் என்னைச் சேர்க்கமையால் சூற்ற: 

மாயின, அரக்கர்களையும், மற்றெல்லாம் 

ன் க _ பிராணிசளையும் கான் காசம்பண்ணுவத ற் 
காரபம் கொள ட ் . 

«ap காக)ஊழிகாலத்தில் சக்திரனுடைய.காக் 

தியைச் சூரியனுடைய இரணம் தொலைப் 

பதுபோல என்துகுணங்களெல்லாவத்றையும் அடக்கி என்
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வல்லமை இன்ற நிரகரடட்டும், இலக்ஷ்மணா, யக்ஷர்கள், 

கந்தர்வர்கள், பிசாசர்கள், ராக்ஷசர்கள், இன்னார்கள், 

மானிடர்கள் ௫ முதலிய யாவருக்கும் ௬கமில்லாமல் போகட் 

டும், இன்று என் வில்லினின்று விடப்படும் பாணங்களால் 

ஆகாசம்மறைவதாக, நரன் இம்ஞூவுலகங்களிலும் வாழும் 

பிராணிகளெல்லாவற்றையும் அசைவற்று நிற்கச்செய்கி 

றேன். ஆகாசத்தில் கருகங்களை ஓடாது செய்கிறேன் சந்தி 

ரணை மறைத்து விடுகிறேன். காற்றின் இயக்கக்தை 

மாற்றுகிறேன். சூரிய இரண,தக்தையும் அக்கினியையும் 

அழித்துவிடுகறேன்.. மலைகளை மணல்களாகப் பொடி 

படுத்துவேன், சமு.திதிர,ச்தையும் மற்றும் நீர் நிலைகளை 

யும் வற்றும்படி செய்கிறேன், மரம் செடி. கொடி. மூகலிய 

மயரவற்றையும் அழி,ச்துவிடுகிறேன். தேவர்கள் சதையை 

என்னிடம் சேர்க்கா தொழிவார்களாயின் ஊழிகாலச்தில் 

அழி௫ன்ற இம்ஞமூவுலகங்களையும் இப்போதே நாசம் 

பண்ணி விடுகிறேன். சதையை என்னிடம் செர்க்கார்க 

ளாமின் இந்த கிமிஷச்திலேயே எனது பராக்ரெமத்தை 

இந்திரனை முன்னிட்டதேவர்கள் காண்பார்கள். ஓ ல-்ஷ் 
மணா, என் வில்லினின்று இடையருது விடப்படும் பாணம்: 

களால் மொத்துண்டு ஆகர்சத்தில் யாரும் செல்லமாட் 

டார் ; விலங்குகளும் பறவைகளும் மயங்கி அழிக்தவிடும் ; 

முவுகைல்களையும் உலகம் நிலைகுலைது தலை கடுமாறிப்போம், 

அழிக்க கர்ணபரியந்தம்' வில்லை யிழுத்து வளைத் . 
வேண்டல், 

துப் பிராணிகளால் தாங்கமுடியாக என் 

அம்புகளால்: சதையின் நிமி,தீதம் இவ்வுலூல் . பிசாசர்க 

ஞம் அரக்கர்களும் இல்லையாம்படி. செய்கிறேன், கேர்பத் 

சாரல் விடப்படும் என் பாணங்களுடைய பலத்தையும் 

அவைகள் வெகுதூரம் போவதையும் தேவர்கள் இன்று 

பார்க்கட்டும். மூவுலகங்களும் எனது கோபத்தால் நாச 

மடைந்து தேவர்கள், அசுரர்கள், பிசாசர்கள், சாக்ஷசர்கள் 

- ஒருவரும் இல்லையாவார்கள், OC gait Sor, er TT Sar, யக்ஷர்
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கள், ராக்ஷசர்கள் மு.சலியவர்களுடைய இருப்பிடங்கள் 

என் பாணங்களால் பிளப்புண்டு துகளாய்ப்போம். உலக 

மெல்லாவற்றையும் தலைூழோக்கவிடுவேன். எனது சீதை . 

“யை அவள் இருக் தபடி. அல்லது இறக்தபடி. அல்லது ௮ 

ளை எச்துப் போனபடி. என்னிடம் தேவர்கள்கொண்டு 

வந்து சேர்க்கார்களாயின் யான் என்னுடைய பாணங்க 

ளால் சராசர மனைத்தையும் அழித்து மாற்றிவிடுவேன்'' 

என்றார், இவ்வண்ணம் கூறி இராமர் கோபத்தால் உதடு 

GIES, கண்கள் சிவந்து, மரவுரியைக்கட்டிச் சடையை 

முடிதீது, தமது வில்லை லக்ஷமணரிடமிருக்து , வாங்கிக் 

கையிற்பற்றி, கொடிய. சர்ப்பம் போன்ற. அநேக 

பாணங்களை அதில் தொடுத்து, பிரளயகாலத்தில் தோன் 

நிய அக்னிபோலக்கோபங்கொண்டு “*லஆமணா, மூப்பு, 
சா, . கூற்று, விதி முதலியவைகளைப் பிராணிகளால் 

தடைசெய்ய முடியாகவாறு. போல, கோபங்கொண்ட 

என்னை விலக்க ஒருவராலும் முடியாது. இன்று யான் என் 

அழூய உத்தமியாகிய தையை அடையேனாயின் தேவர் 

கள், கந்தர்வர்கள், மானிடர்கள், பன்னகர்கள் வாழும் 

இவ்வுலக,க்தை மலைகளோடு தலை தடுமாறச் செய்து விடுக 

> றேன் ” என்றனர். 

  

அதுபத்தைந்தாஞ்சருக்கம். 
, லஷ்மணர் இராமரைக் கோபதச்தையடக்கும்படி. வேண்டல். 

சதையின் பிரிவால் மிகவுக் துன்புற்று, ஊழிக்இப் 

- போல ஞூன்றுலகங்களையும் அழித்அவிடக் கருதி,” நா 

ணேற்றிய தம் வில்லை அடிக்கடி. பார்த்துப் பெருமூச் 

செறிந்துகொண்டு, ஊழிகால,க்தில் உலகங்கள் யாவையும் 

எரிக்கும்படி சித்கும். மகசேவன்போல இராமர் நிற்க, 
லக்ஷ்மணர் முன் ஒருபொழுதும் காணாக இராமருடைய 

1
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- பெருங் "கோபத்தைக் கண்டு மூகம்வாடி. அஞ்சலி செய்து 

1 ஐயா, காங்கள் இதந்குமுன் எப்பொழுதும் வெகுசாக்,த 

குணமுடையவராய், ஐம்புலன்களை யடக௫, எல்லாவுயிர் 

கரக்கும் இனியசாய் இருக்கு, இப்பொ 

லஆ்ஷமணார் 2 ச ட . ற் 
ரகக முது கோபம்மேலிட்டு தங்கரைடைய இம் 

மெனல், DOES குணத்தைக் துறப்பது நியாயம 

ன்று, சக்திரனிட த்தில் நிலவும், சூரியனிட 

SBA வெயிலும், காற்றினிட தீதில் இயக்கமும், பூமியினிட 
தீதில் பொறுமையும் போலத் தங்களிடத தில் இறந்த 

புகழ் எப்போதும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறஅ, ஒருவரு 

டைய குற்றத்துக்காகக் தாங்கள் இவ்வுலகத்தை Gusev 

லாம் அழிப்பது நியாயமன்னு, இதோ முரிந்து கிடக்கும் 

தோர் ஒருவனுடையசதன் இிப் பலரகன்அ, ஆனால் யாரு 

டையதென்பதும் என்ன  காரண,_த்இனால் முரிக்கப்பட்ட 

தென்பதும் எனக்குத் தெரியாது, ஓ கோமகனே், இவ்வி 

LoS பாரும்; இர,க்தந் தோய்ந்து கழுதைக்குழம்பும் 

் .தேர்ச்சக்கரமும் புதைந்து இடக்கின் றது, இங்கே பயங்கர 

மான பெருஞ் சண்டை ஒன்னு நடந்திருக்கு, அக்தச் 

சண்டை . இங்குள்ள. அடையாளங்களால் ஒருவனுட' 

- னன்தி இரண்டு பேர்களுடன் நடக்தகாகக் காணப்பட 

வில்லை. சேனைகளின் அடிச்சுவடு இவ்விடத்தில் இல்லை. 

ஆதலால் ஒருவன் செய்த கொடுமைக்காகத் தாங்கள் 

இவ்வுலகத்தை யெல்லாம் அழிப்பது நியாயமன்று, அர 

சர்கள் சாந்தமும் அமைதியு முன்ளவர்களாய்க் குற்றத் 

அக்குதி தக்க சண்டனை செய்வார்கள், தாங்களே எப் 

பொழுதும் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் களைகண்ணாகவும் 

க.தியாகவு மிருக்கதீர்கள், யார்தான் தங்கள் மனைவியை 

எடுச்துப்போனதைச் சரியென்று எண்ணுவார்கள், யாக 

திதுக்கு.ச் திக்ை செய்துகொண்டவர்களுக்கு நல்லவர்க: 

ளொருபொழுகதும் கெடுதல் செய்யமாட்டார்கள். அது. 

போல மலை கடல்களும், தேவகந்தர்வ தானவர்களும் தங்: 

| zs 
( . 
)
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கஞக்கு.ஒருபொழுதும் தமை செய்யமாட்டார்கள். தாங் 

்... கள் இப்பொழுது வில்லைக் கையில் பற்றி 
சீதையைச் என்னையும் முநிவர்களையுக்' யாகக் 

சம அலரும் ன்னால் Sco end Oe Gee GT GT De 

ளைச் தேடவேண்டும். சையை எடுத்துப் 

. போன்வனைக் காணும்வரையும் நாங்கள் கடல் மலை 

காடுகளையும், பயங்கரமான குகைகளையும், நீர் நிலைகளை 

யும், தேவ கந்தர்வ லோகங்களையும் கேடுவோம். தேவர் 

கள் நல்லபடியாகச் சதையைக் கொணர்ந்து கொடாரா 

யின் பின்பு தாங்கள் செய்யவேண்டியதைச் செய்யலாம். 

சிலச்தையும், அடக்கதச்தையும், விசயத்தையும், நீதியை 

யும் மேற்கொண்டு காங்கள் சதையைப் பெருதுபேர 

னால் பின்பு இக்திரனுடைய வச்சிராயுதத்துக் கொப் 

பான பொன்புனைக்5 தங்கள் பாணங்களைச் செலுத்திக் 
காங்கள் இவ்வுலகம் முழுதையும் அழிக்கலாம்,” 

எது 

அதுபத்தாமுஞ்சருக்கம். 

லஷ்மணர் பெயர்த்தும் இராமரைச் சேறு கல், 

  

இராமர் இவ்வாறு சோகமுற்௮ு அகாதைபோலப் 
புலம்பித் துக்கத்கான் மீதூரப்பட்டு மூர்ச்சை அடைக் 
காராக, லக்ஷ்மணர் அவருடைய பாகத்தில் பணிந்து 
அவரைச். .தேற்றுகல் செய்யச் தொடங்இ தசரதர் 

- தவத்தையும் பல புண்ணியங்களையும் இடையரறுது புரிந்து 
கேவர்கள் அமிர்தத்தை அடைந்தது 

occas ல் Gures aaa முரசம் பெற்ளூர், 
ணன், தங்களுடைய உச்தம குணங்களினால் தந் 

wor Cine பேரன்பு வைக் இருக், தசரதர் 
- கங்கள் பிரிவாற்ருமையால் மாண்டார் என்னு பரதர்
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சொல்ல.யான் கேட்டுளேன். ஓ காகுத்த, தாங்களே இச் 

SE துன்பத்தைச் சூக்$ராயின் அறிவிலிகள் வேது யார் 

சடக்கவல்லார்? ஐ. புருஷோ தகம், அன்பர் தணிவீராக, 

துன்பம் ஒவ்வொருவரையும் பற்றினும் கண_த்இல் அழிந் 

துபோகும், இது உலகத்தின் சுபாவம், ஈகுஷ் மகர் 

ராஜாவின் குமாரர் யயாதி என்பவர் தேவபகவியையடைந் 

தும் சவறு செய்தபடியால் அதையிழக்கார், நமது தந்த 

யின் புரோகுதரான வூஷ்டமுகிவருடைய குமர்ரா்கள் 

நூதற்றுவரும் ஒரே நாளில் மாண்டார்கள், எல்லாப் 

பிராணிகளுக்கும் தாயாகிய இந்தப் பூமிதேவிக்கும் நடுங்கு 

தல் துன்பம் உண்டான் றது, உலகத்திற்கு இரு கண் 

களாக விளங்குபவர்களும் சர்வவஸ்துகளுக்கும் காரண 

மாயுள்ளவர்களும் மகா பலசா லிகளுமாகிய சந்திர சூரியர்க 

ளுக்கும் இரகணதுன்பம் நேரிடுகின்றது, பெரிய தங்க 

ளுக்கும் தேவர்களுக்குங் கூடத் தெய்வத்தைக் கடக்க 

முடியாது, இந்திரன் முதலான தேவர்களுக்கும் ௬கமும் 

துக்கமும் உண்டென்று நான் கெள்விப்பட்டுளென்.. 

ஆகையால், தாங்கள் இவ்வாறு துயரப்படுவது' சரியன்று... 

சதை இறக்கனென், பிறரால் கவரப்படினென், ,காங்கள் 

அதற்காக ஏழையபோலப் புலம்புவது தக்ககன்று, உண். 

மை ஞானிகள் எவ்வகைத் துன்பங்கள் நேரிடினும் அசை 

யார்கள், ஆகையால் உத்தமசே, தக்கதியாசென்று ஆரா 

ய்ந்குறிக. தங்களைப்போன்ற பேரறிவினை யுடையவர் 

கள்: தங்கள் திவினாலேயே நன்மை தீமைகளைப் பகுத்தறி 

இன்றார்கள். பலன் அ தியப்படா தனவும் முடிவு தெரியா : 

கனவுமான காரியங்கள் முயற்சி இன்றி .மு.ற்றுப்பெற 

மாட்டா, தாங்களே இவைகளை எனக்கு எத்தனையோ 

கரம் சொல்லியிருக்கன் தீர்கள். பிருகஸ்பதிக் . கொப். 

பான அறிவுள்ள தங்களுக்கு யாரால் பு.த்திசொல்ல மட. 

யும்? தங்களுடைய புத்தியைக் சகேவர்களாலும் ௮ள 

விட முடியாது, அவ்விதமான புத்தி இப்பொழுது துக்
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கத்சால் சோர்ந்து தூங்குகின் றது; கான் அதைச் துயிலு 
ணர்துீதுசன்றேன், இக்ஷ்வாகுகுல ரக்தினமே, தங்கள 
டைய தேவ வலிமையையும் மானிட வலிமையையும் ஈன் 
றூக ஆராய்ந்து பின் பகைவனை படக்க முயலுங்கள், ஓ 
வுருஷோ SSO, உலகங்கள் எல்லாவர் றையும் அழிப்பது 
யாது காரணம்பற் கி ? ஆகையால் கங்களஞுடைய கொடிய 
பகைவனைக் கண்டறிந்து சதையை மீட்கும் வழியைக் 
கடுவ்க் ர் என்று கூறினார். 

  

அதுபச்தேழாஞ்சருக்கம், 
இராமர் இசாவணனால் வெட்டப்பட்டு விழும். ஜடாயவைக் 

ST cor , 

லக்ஷ்மணர் இவ்வாறு ஈல்ல சகுயான இனிய வார்த் 
தைகளைச் சொல்ல, (கன்மையை எப் பாதும் கடைப் 
பிடிப்பவராகய இராமர், அவைகளை ஓப்புக்கொண்டார். 

; உடனே பெருக் தோள்களையுடைய இரா இராமர் என்ன , 5 உட் : ன A செய்வதென்று ' OT தமது அழமகானவில்லை ஊன் திக்கொ 
வினவல்... ean நின்று ல்ஷ்மணரை கோக “அடா 

கம்பி, நாமிப்பொழுது எங்கேபோகவேண் 
டும், என்ன செய்யவேண்டும், என்ன உபாய,ச்இனால் சதை 
யை அடையலாம் ஏன்பவைகளைப்பற்றி யோசனைசெய்”* 
என்றார், A SOG உச்கரமாக லக்ஷ்மணர் துயருறும் 

இசாமரைப்பார்த்து “ஐய, அரக்கர் கூட்டங்கள் நிறைந்து 
அகேக கொடிகளும் .மரங்களுஞ் சூழ்க திருக்கின்ற இக்க 
Roo ov ST or gS Bed Fon Scouse st Cora @id, இங்கெமலை 

கணின் நடுவிலே அர்கிகங்களும் மலைப்பி 
லகஷ்மணர் 

சதையைத்சே எவுகளும் பலவுள்ளன. பல்வகை மிருகப் : 
உல்கெம்ய) கசக்க கள் வடக்கன் ற குகைகளும் மலைமுழை 
ee CFSORL இன்னர கந்தர்வர்களுடைய 
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இருப்பிடங்களும் அ௮கேக மிருக்ன்றன, நாமிருவரும் 
இவைகளை யெல்லாம் கெடிப்பார்ப்போம், தங்களைப் 

போன்ற பெரியோர்கள், காற்றின் வேகத்தால் மலைகள் 

அசையாமல்நிற்பதுபோல, ஆப,த்துக்காலங்களில் சிறிதும் 

மனம் அசையா இருப்பார்கள் ?? என்றனர். இந்தச் சொற் 

களைக் கேட்டு இராமர் வெகுண்டு வில்லில் கொடிய கூரிய 

பாணத்தைத் தொடுத்துப் பிடிச்துக்கொண்டு Osa Wor 

ரோடு காடெங்குக் தேடினர், அப்போது 

இராமர் அவர் எருவைச்கர௪னாகிய ஜடாயு. மலை 
டாயுவைக . 7 ழ் . ட 

5 காணல், போலப் பூமியில் விழுந்து கேகமெல்லாம் 

இர,க்கந் தோய்ந்து இடப்பதைக் கண்டு 

லஷ்மணரைப் பார்தது கழுனுருக்கொண்டு காடெங்குக் 

'இரியும் இவ் வரக்கனே கையைப் புசித்தவன், இதில் 

சந்தேகமே யில்லை, ௮அக்கடங்கண்ணாளை,க் இன்றுவிட்டு 

இவன் இளைப்பா.நுின்றான்; கான் நேராகச் செல். 
லும் கூர்மையான பாணங்களால் இவனை யிதகோ வதைக் 

இறேன்”” என்றுசொல்லிக் கடல் சூழ்ச்ச நிலவுலகச் 
“தை ஈடுங்கச் செய்வதுபோல் கோபமடைந்து வில்லில் 
கொடிய பாணங்களைச் சந்தித்துக்கொண்டு கழுகரசணை 

நோக்கு ஓடினார். ஜடாயு தாத பு,தீதாரான இரா 

மரைப் பார்தது நரையுடன் இரத்தத்தைக் கக்டுக் 

கொண்டு “ரஞ்சி, இப்பெருங்காட்டில் அரிய ஜூலி ” 

கையைப்போல நீர் தேடி கதரியும் அப்பெண்ணணபங் 

கையும் என் பிராணனையும் இராவணன் 

ஜடாயு கவர்ந்துகொண்டு. .போய்விட்டான், ஐ 
். இதையின் 

வரலாறு கூறல், 
ராகவா, நீரும் லக்ஷ்மணரு மில்லாத 

சமயத்தில் வெகு பலசாலியாகிய' இராவ 

ணன் சதையைத் தூக்கக்கொண் டோடுவதை : நான். 

பரர்த்து, அவளை மீட்பதற்காக இராவணனை எதிர்த் 

துப் போர்புரிந்து அவன் இரதத்தை அழித்துக். குடை 

யை முரித்து அவனைப் பூமியில் விஜ்ச்தினேன். அவ
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னுடைய முரிக்த வில் இது, அவனுடைய ஓடிக்த பாணங் 
களன் இவை. போரி opis அவனுடைய தேர் இது, என 
ன இறக்கைகளின் வேகத்தால் கொல்லப்பட்டுப் பூமியில். 

விழுக் க ௮வனுடைய சாரதி இவன், கான் இறிது சோர்ந்த 

சமயம் பார்த்து இராவணன்: என் சிறகுகளை வாளால்: 

வெட்டிச் எடையைக் தூக்கக்கொண்டு BUFO I EB 

மாசை சென்றுவிட்டான். அரக்கனால் முன்னரே குற்றுயி 

ராரக்கப்பட்ட என்னைக் கொல்வது உமக்குத் SES Som or” 

என்றார். இராமர் இவ்விகமாகச் சையின் வரலாற்றைக் 

கேட்டுக் கையிலிருக்.க பெரிய வில்லைக் €ழே எறிந்துவிட் 

டுப் புள்ளரசனைக் கட்டி சீ.கழுவி மெய்ம்மறந்து பூமியில் 

- விழுக்து லக்ஷ்மணருடன் 5508 தலைப்பட்டார், up 

கையில் அடங்கிய மனமுடையவராயினும், அன்பத்தின் 

மேற் அன்பத்தால் இராமர் அறிவு மீதாரப்பட்டவராயி. 

ஞர், அடிக்கடி பெருஷமச் செறிந்து BALL GC gro psa 

விட்டுக்கொண்டு குற்றுயிராய்க் கடக்கும் ஜடாயுவை 

இராமர் பார்த்துப் பெருக் துயரடைந்து லக்ஷ்மணரமை 

கோக *:நான் காட்டையிழக்து காட்டில் . 

பு நலக் வச அக்கொண்டிருகறேன்; சையைப் 

பறிகொடுத்து விட்டேன் : இந்தப் பற 

வையும் என் ஸனிமித்தம் உயிரிழந்தது, இவ்விசமாக 

எனக்கு நேர்ந்த துன்பங்கள் கெருப்பைக்கூட எரித்து 

விடும், என்னுடைய துயரங்களைச் கணிப்பதுற்காக. 

கான் சமுத்திரத்தில் இறங்கனால் என் துன்பம் அந்தச் 

சமுத்திர த்தைக்கூட வற்றச்செய்துவிடும், இவ்வுலக,கஇ 

அள்ள தாவரசங்கமங்களுக்குள். என்னைப்போன்ற துர 

Braz 'முள்ளவன் ஓருவனு மில்லை, ஆகையாற்றுன், 

இப்பொழுது இப்பெருக் துயரத்தை கான் அடைச்கேன். 

என் தந்தைக்குக் சோழரான இவ்வெருவை வேந்தர் என் 

காலத்தின் கொடுமையால் உயிரிழந்து பூமியில் இடக் 

. கின்றார்” என்று கூறினார், இவ்விதமாகவும் இன்னும்.
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பலவிகமாகவும் புலம்பிக்கொண்டு இராமர் தமது தந்தை: 

மேல் வைச்இருக் த அன்பால் அப்பறவை வேர்தனைச் 

தடவினார். றெகு தைக்கு இரத்தம் தோய்ந்து டெக்கும் 

, ஜடாயுவை இராமர் கழுவி “என் உயிருக்கொப்பான 

சை எங்கே போய்விட்டான்” என்று சொல்லிக் 

கொண்டு பூமியில் விழுக்தார், 

அறுபத்தெட்டாஞ்சருக்கம். 

ஜடாயுவைச் தகனஞ்செய்தல், 

  

எல்லா உயிரிடதீதும் அன்புள்ள இராமர் இராவண 

னால் -கொல்லப்பட்டுப் பூமியில் விழுந்து கடக ஐடாயு 

"வைப்பார்ச்து, லக்ூமணரைநோக்கு “என்கிமிதிதம் இந் 

அப் பறவை இராவணனால் கொல்லப்பட்டு உயிரை இழசக் 

S45). ௮.சன் உயிர் மிகமெலிந்து இறிது மாத்திரமே தே 

கத்தில் தங்கி நிற்கிறது ; சூரல் விழுச்அவிட்டது ; கண் கள் 

பார்வை குன்.றிவிட்டன *' . என்னு கூறிக் கமுகரசனை: 
வினி. ஓ ஜடாயு, உமக்கு நன்மை யுண்டாகுக, : கூடு 

மாயிருக் தால் இராவணன் சதையை எவ்வாறு கவர்ந்து 

கொண்டு போயினானென்றும், உம்மை எவ்வாறு கொன் 

மரனென்னும் சொல்லும், இராவணன் சதையை ஏன் 

. « களவாக எடுத்துக்கொண்டு போனான் 9 
இசரமா ‘ 

ஜடாய/வை இரா 

வணனைப்பகி கொண்டுபோக கான் அவனுக்கு என்ன ட 
வினாவல், 

அவன் என் அரிய நாயகியைக் கவர்ந்து — 

குற்றஞ். செய்தேன் ! அவன் அவ்வாறு 

அவளைக் கொண்டுபோகும்பொழுது சந்திரனுக் கொப் 
பான அவஞ்டைய அழகிய முகம் எவ்வா.றிருக்,5.௮ P 

“ஓ பறவை வேந்த, அவள் அப்போது என்ன சொன். 

னாள்? அவ்வரச்கனுடைய பலம் ஏன்ன ? அவனுடைய 

உருவம் எவ்வா திருக்கும் $ அவன். செயல் யாது?. அவன் 

வப்பது எங்கு? பெரியோய், சொல்லும்?” என்று
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கேட்டார், - இவ்வாறு எனியோர் போலப் புலம்பும் 

_ இராமரை நோக்கத் கருமாத்துமாவாகிய ஜடாயு மிக 

அணுகிய கசூரலால், *6 மாயையால் பெருங் காற்றும் 

பெருமழையும்: உண்டுபண்ணி, ராக்ஷசேஸ்வரனாகய இரா 

”வணன் சீதையைக் தூக்க்கொண்டு போனான். கான் 

களைதீதவிட்ட சமயத்தில் என்னுடைய இறக்கைக 

ஸனிரண்டையும் வெட்டிவிட்டு அவன் சதையை எடுத்துக் 

கொண்டு சென் இசைக் கேகினான். ஓ ராகவ, ஏனது 

பிராணன் போகப்போகிறது. என்து கண்கள் சுழன்று 

கொண்டிருக்கின்றன, என் கண்முன் இலாமிச்சம் வேர் 
போன்ற மயிர்களையுடைய பொன் மரங்கள் தோன்று 

இன்றன, பொருளை இழச்,தவன் திரும்பி அடை கற்கேத்த 

முகூர்ச்ச்தில் இராவணன் சதையைக் 

Gram தாச்க்கொண்டு போயினான். இந்த 

வெண்தலை. முகர்த்தத்தித்ரு வந்தம் என்து Gumi 
: இதை இராவணன் அறியான், இந்த 

மூகூர்குககதில் ஒரு பொருளைக் கவர்ந்தவன் தூண்டிலைக் 

கவ்வின மீன்போல் விரைவில் மாண்டுபோவான். ஆகை 

யால், சதையை மீட்டுக்கொள்வதைப்பற்றிச் 6றிதும் சக் 

சேசகம்வேண்டாம். இசாவணனைப் போரில் வகைக்து நீர் 

அக்ரம் சதையைக் கூடிச் சர்கோஷமடை வீர்'” என்று 

"கூறினார், “அப்போது கழுகரசனான ஜடாயுவின் வாயிலி 

பருக்து மாமிசத்துடன் இரத்தம் வழிக்க, பிராணன் 

போகும் அச. தருணத்தலும் ஜ்டாயு அறிவு கெடவில்லை., 

*: இராவணன் விச்ரெவஸின் குமாரன், வைச்ரெவணன் 

கம்பி? என் சொல்லி ௮வர் தமது அரிய பிராணனை விட் 
டார், அப்போது இராமர்கைகூப்.பிக்கொண்டு ஜடாயுவை 

கோக்கு * கொஞ்சம் பேசும், கொஞ்சம் பேசும்” என்று 

- பெயர்த்தும் பெயர்த்தும் கேட்டார். அப்படி. அவர் கேட் 

டுக்கொண்டிருக்கும்போதே ஜடாயுவின் பிராணன் தேகக் 

தைவிட்டு ஆகாயத்திற் இளம்பிற்று, அப்போது கழுகரசர்
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SOG கலையைப் பூமியில் குத்திக்கொண்டு கால்களையும். 

உடலையும் நிட்டி உயிர்போய்ப் பூமியில் விழுக் கார், மலை 

போன்ற பெரிய உடலையும் சவர்,௪ கண் 
ஜடாயு 

மாரணம், களையுமுடைய புள்ளரசர் மாண்டு விழுக் 

கதைக் கண்டு, இராமர் ுக்கமடைந்து,. 
லஷ்மணரைப்பார்த்து “அரக்கர்கள் சஞ்சரிக்கும் இதத் 
தண்டகாரணியத்தில் அகேக வருஷம் சுகமர்க வச் 

அக்கொண்டிருந்து கடை௰யயோய் இப்பொழுது. இப்புள் 
TFT மாண்டுவிட்டார். வெகுகாலம் ஒருவி ச குறை 

வுமின் றி வாழ்ந்து ஜடாயு இப்போது உயிர் அுறந்தார்.. 
- விதியைவெல்ல ஒருவராலும் முடியாது, பார் லக்ஷ்மணா... 
எனக்கு உபகாரமாகச் கையை மீட்கமுயன்ற ஜடாயு 

மிக்க பலசாலியாகிய இராவணனால் கொல்லப்பட்டார், 
பழமையாகிய பெரிய ராஜா இகாரச்தைக் கைவிட்டு என். 
னிமிக் கம் இப்புள்ளரசர் ,ரொாணனை நீச்சார். இயங்கு. 
திணைப் பொருள்களுள் பறவைகளுள்ளும் தர்மமும் வீர 
மும் ச,த்தியமு முன்ளவர்களும் எல்லார்க்கும் புகலிடமான 
வர்களும் இருக்இருர்கள். என்னிமித்சம் உயிரிழர்ச இந்த 

ஜடாயுவிற்காக நான் அக்கப்பகெறதுபோ 

aha லச் சதையை இழக்த.த.ற்குக்கூட மான்துக். 

துக்கப்படல், : கப்படவில்லை. மிக்க LYS PUSS SFIS 

ரைப்போல இந்தப் புள்ளாசர் என்னால்: 

பணிக்துபோ ற்றப்படத்சக்கவர், ஓ லக்ஷ்மணா, 8. விறகு. 
கொண்டுவா, கான் தீஞுட்டி ௮கனால் எனக்காக மாண்ட 
இப்புள்ளரசரின் உடலைச் சகனம் செய்கிறேன். 'சுமித்தி 

சை புத்திர, பயங்கரமான முக.க்தையுடைய 'அரக்கனால்- 

கொல்லப்பட்ட இ இப்புள்ளரசரின் உயிரற்ற உடலை ஈமக் 

தில் ஏற்றி நான் தகனம்செய்வேன், பெரிய வலி படை 

தீ,௪ பறவைவெக்தே, என்னால் சம்ஸ்காரம்பண்ணி அனு: 

ப்பப்பட்டு, எப்போதும் தருமங்களைச் செய்பவர்களும். 

ஆூதாக்கினிகளும் போர்க்கள தீதில் புக அஞ்சாத வீரர்
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கஞூம் பூகானஞ்செய்பவர்களும் அடையும் பெரும் பதவி 

யை நீர் அடைவீர் ?” என்னார், இவ்வாறு சொல்லிச் தர் 
மாத்துமாவாகிய இராமர் துக்கமடைந்தவராய் ஈம,க்தன் 

மேல் ஜடாயுவினுடலை வைத்து அவரைக் 
உ. இடாயுவை தமது உ௰வினனைப்போல,ச் சகனம் பண் 

இராமா : இ த் க் டு 

னம் செய்சல்,. ணிஞர், பின்பு, பலமுள்ள இராமர் லக்ஷ : 

“மணருடன்கசாட்டுக்குச்சென்று. கொழுத்து : 
உ. பெரிய மான்களைக் கொன்று அவைகளின் மாமிச,ச்தை 4 

ட எடுத்துப் பிண்டங்கள் செய்து பசும் புல் கரையில் புல்லை >: 

யு. கழையையுங் கொண்டு பாயல்பண்ணி அதன்மேல் 

அப்பறவைக்குப் பிண்டம் போட்டார். பின்பு ஜடாயுவி 
அடைய உயிர் சுவர்க்கம் சேருவ,க௰்காக. இராமர் பிரா 

மணர்கள் இதும் மந் தரங்களை யோ இனர், பிறகு அவ்விரு 

- இராஜகுமாரர்களும் கோதாவரி கதிக்குச்சென்று ever 

னம்பண்ணி அவ்விடத்தில் சாஸ்திரப்பிரகாரம் sapare 
அக்குத் சர்ப்பணம் செய்தார்கள், புகழ்பெற்ற பெருஞ் 
செய்கை செய்து போரில் உயிரிழக்க கழுகரசனாயய ஜடாயு 

முகிதுல்லியரான இராமரால் தகனம் முதலிய சடங்கு 

_ கள் செய்யப்பெற்று மேலானபதவியை யடைக்கார். பற 
வை வேந்தனைச் தமது பிதாப்போலப் புத்திபண்ணி 
அவனுக்குக் தர்ப்பணம் செய்துவிட்டு இரமலஃ-;மணர் - 
கள் @sCanw €sut sort Qu விஷிணுவையும் வாசவனை 

யும்போலச் சீதையைக் கேடும் வண்ணம் காட்டினுள் 

வஜைக்களகட், 

  

அறுபத்தொன்பதாஞ்சருக்கம், 
. இராமலஷ்மணர்கள் சவர்சளைக் காணுதல், 

அவ்வாறு ஜடாயுவுக்கு நீர்க் கடன் செய்துவிட்டு 

இராமலக்மணர்கள் இருவரும் வில்பிடிக்க கையர்ச 

அரரய்ச் சதையைக் தேடிக்கொண்டு அக்காட்டில் சென்.
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மேற்குத் இசையாகச் சென்றார்கள் ; பின்பு தெற்கே. 

திரும்பி ஜனங்கள் சடச்கப்பெரு.க அரிய வழியொன்றை 

அடைக்கார்கள், அவர்கள் சென்ற காடு பெருஞ் சூழல்... 

_ களும், மரங்களும், கொடிகளும் நெருங்கி நுழைத.ற்கரிய | 

தாய்ப் பார்ப்பதற்கு வெகு. பயங்கரமாக விருந்ததும 

தென்புறமாகச் சென்று அந்தக் கொடிய பாழ்ங்காட்டை 

ரகுகுலோகச்கமர்களான இராம. லக்்மணர்க ஸிருவரும். 

விரைந்து SEG Boras ror & Bohs gs மூன்றுகுரோச 

., தூரத்திலுள்ள அடர்ந்த ஏரெளஞ்சாரண் 

ண் al ணிய,த்தைக் இட்டினார்கள், அக்காடு Gwe &: 

செல்லல், கூட்டங்கள்போல் இருள்செறிக்து, எம் 

கேபார்த்தாலும் புன்னகை கொள்வது 

பேரல் பல நிறமான அழூய பூக்கள் பொலிக்து, பலவித 

பறவைகளும் விலங்குகளும் நிரம்பியிருக்கது, அவர்கள் 

சதையை யிழந்த துயரத்தால் ஏங்கி ஆங்காங்கு உட். 

கார்ந்து அக்காடு முழுதும் அவளைச் தேடினார்கள். அவ் 

விரு சகோதரர்களும் மூன்று குரோசதூரம் கிழக்கே. . 

சென்று இரெளஞ்சாரண்ணியத்தைக் கடந்து மதங்காச்செ 

: ட்ட மதத்தைக் சண்ணுற்றுர்கள், பலவித மர்ங் 

a அல களும் அடர்ந்த சூழல்களும் நெருங்கு, . 

௮கேக மிருகங்களும் பறவைகளும் மலிக் 

துள்ள அப்பயங்கரமான் காட்டைத் தேடியபின் ஒரு மலை 

யின்மேல் பாதாளம்போல் ஆழ்ந்து எப்போதும் இருள் * 

செறிக்திருக் ௪ குகை யொன்மை. அவ்விரு ராஜகுமாரர்க.. 

ளும் கண்டார்கள். அகுற்குச் சமீப,தீதில் அவர்கள் செல் 

லும்போது அங்கே தரமில்லாத. ஏழைச் சனங்களுக்கு 

மிக்க பயத்தை யுண்டாக்குவதும் பார்ப்ப,சற்கு அருவருப் 

பானதும் பயங்க மானஅமான் பெரிய வடிவத்தை உடை : 

யவளும், கூரிய பற்களும் சரிந்த பெரிய வயிறும் கடின 

சரீ ரமு முடையவளும், கோர மிருகங்களைப் புப்பவளும், 

பமங்காமான விரிற்த கூக்தலை யுடைய்வளுமான் ஒரு கொ
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ஒரு அரக்கநின்றுன். அவ்விருவர்களையும் கண்டவுடன். 

ண் ் அவள் வேகமாக ஓடிவந்து. **வா, நாம் இரு. . 
வ வய மி இத ் sume வரும் விஷையாடலாம்.'” என்று சொல்லி 

இராமருக்கு முன்னர்ச் சென்றுகொண்டி 

“ருக்க லக்்மணரைக் கைப்பற்றிஞள், அவன் லக்ஷ்மண 

ரைக் கட்டிக்கொண்டு “என்பெயர் அயோமுகு; நாத, கான் 

உம்மேல் காதகல்கொண்டது | உமக்குப் பெரிதும் நல்ல் து... 

வீர, மலை முழைஞ்சுகளிலும், ஆற்றோரங்களிலும், என் 

னோ டெப்போதும். விளையாடிக்கொண்டிரும் '” என்றுள்.. 

அவ்வண்ணம் அவள் சொல்ல, பகைவரேரூய லக்ஷ்ம. 

ணர் கோபமடைந்து வாளை ஒங்கி அவளுடைய மூக்கை. 

யம் காதையும் முலையையும் வெட்டித் தள்ளினார். இவ்: 
வாது மூக்கும் காதும் அறுபட்ட பயங்கரமான தோற். 

அச்தையுடைய அவ்வரக்கி கதறிக்கொண்டு வக்,௪ வழி 

யே ஓடினாள். அவள் ஓடினபின் இராமலக்ஷ்மணர்கள் 

விரைக்கு சென்று ஒரு அடர்ந்த காட்டை அடைக்தார் 

கள். அப்போ மிக்க புகழும், சச்தியமும், கல்லொழுக்க, 

முழுள்ள லக்ஷ்மணர் வெகு பராக்கிரமமுன்ள இராமரைப் 

பார்த்துக் கைகூப்பி; ஐய, எனது இடக்கை துடிக்கிறது, 

மனம் கலக்கமுறுகின் ஐ, வே பல: 
அபசகுனம் ச ச ழ் ச அபசகுனங்களும் உண்டாகின்றன. ஆகை. , உண்டாதல், 

| யால், காங்கள் இப்போதே உடை தரி 

தீதுக்கொண்டு தங்கள் சன்மையை எண்ணி கான் 

சொல்லுகிறபடி . சடந்துகொள்ளும், இந்த அபசகுனங்க. 

ளர்ல் மக்கு ஒரு இங்கு சக்ரம் நேரிடும் என்று எண்ணு 

கின்றேன், ஆயினும், ஓ. ராகவ, இக்கொடிய வஞ்௬ன்ன் 

செய்கன்ற பயங்கரமான சத்தத்தால் தமக்கே இதில் 

வெற்றி இடைக்கும் என்று சோன்றுகிறது”” . என்: 
'சொன்னார். அப்பால் அவர்கள் அக்கக்காடு முழுதையும்: 

தேடும்பொழுனு காட்டை ஓடிப்பதுபோன். ற ஒரு பொ 

கும் ௪,தீ,த முண்டாயது, அதனை சரன்குபுறச்திலும் ஒரு: 

50
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பெருங் காற்றுச் சூழ்ந்துகொண்டது, - காடு முழுதும் : 
நிறைக்து ஒரு பேரிரைச்சல் கேட்டது, அச்சத்சம் எங்க 
ரூக்து வந்ததென்று உற்று நோக்கின இராமலக்ஷ 

மணர்கள் மிக்க பெரிய உருவத்தையும் 

oon பெரிய துடையையுமுடைய அரக்கனொரு, - 
வனணைக் கண்டார்கள். அவர்களுக்கு மூன் 

கோன் கிய அவ்விராக்ஷசணுடைய ரூபம் தலையற்ற க்பச் 
(sora வயிற்றில் வாயுடையதாயிருக்கத, அவனுடைய 

உடலம் கூரிய மயிர்கள் மூடி. ஓரு பெரிய மலைபோன் றிருச் 

தது. அவன் கிறம் கர்ர்மேகம்போன் றிருந்கது; சூரல். 

மேக முழக்கம்போன் திருந்தது, அவனுடைய விசால 
மான கொடிய ஒற்றைக்கண் மார்பிலுள்ள கெற்றியில் இப் 

போல் எரிர்துகொண்டிருந்் ௧௮, பெரிய இமைகள் மஞ்சள் 

நிறமுள்ளவைகளா யிருந்சன. வாய் மிகவும் அகன்றதா 

யும் பெரிய பல்வரிசைகளை யுடையதாயுமிருந்் தது, Ab 

(SU பயங்கரமான வாயை அவன் நாக்கைநீட்டி அடிக்கடி 

நகூிக்கொண்டிருக்கான், அவ்வரக்கன் யோசனை தூரம் 

. தனது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி அவற்றிற்குள் அகப் 

பட்ட மான் கரடி ிங்கங்களைப் பிடி சீதுப்புடக் கான். மற்ற. 
மிருகங்கள் பக்ஷிகளை யெல்லாம் கையாழ் பிடிச்கெறிர்அு 

கொண்டிருக்கான். அவன் வழியை மறித்து இராமல் 

மணர்கள் வரவை எதிர்பார்்த்திருந்சகான். அவர்கள் ஒரு 

.-குரோசதூரஞ் சென்று கைகளினால் மிருகங்களை எல்லாம் 

வழிமறித்துச் தடுதீதுக்கொண்டிருக்கிற பயங்கரமான 
கோரரூபமுள்ள கவந்தனைக் கண்ணுற்றுர்கள். ௮அப்பேர்து 

கவந்தன் தனத பெரிய கைகளை நீட்டி இ.ராமல்மணர் 

களைப் பிடித்துச் சன்து பலத்இனால் நெரிக்தான். அவன் 

கையில் ௨8 வாளும் வில்லுமேந்திய பெருந்கோன்களை 
யுடைய மகர் பலவான்களாகய இராமல-ஷ௨மணர்கள் நீலி : 

வடைந்தகார்கள். இராமர் சூரத்துவமும் 

பொழறுமையு மூடையவரா தலால் ௮திகம் 

வருந்தவில்லை ; லக்ஷ்மணர் ஹொெபிள்ளையா - 

. கவற்னன் கையில் 
அஃப்படல்,



69-ம் சருக்கம். . 285. 
  

qm auur gytb பொழையின்மையினாலும். மிகவும் அன்பம்: 

அடைக்கார். லஷ்மணர் ௮இக அயருற்று,சத சமையனா 

ரைப் பார்தீது “வீர, என்னைப்பாரும்; நான் இவ்வரக் 

கன் கையில் சிக்கிக்கொண்டேன். என்னை விட்டுவிட்டு, ஓ 
“ராகவ, நீர் கப்பிச்துக்கொள்ளும், என்னைப் புலியாகக்: 

... கொடுத்துவிட்டு நீர் சுகமாகத்சப்பித்துக் 

ண்ணு கொள்ளும், நீர் சகரம் கையை யடை இரங்கல், த 

ந்து கமது பழைய இராச்சிய த்தையும் 

நிச்சயமாகப் பெற்றுக்கொள்வீரென்று கான் எண்ணு 
கலேன். ஓ aes, நிர் அப்படிச் இம்மாசனமேறின 

போது என்னை மறவாதிராக”? என்றுர். லக்ஷ்மணர் இவ்' 

வரறுசெரல்ல, இசாமர் அவரைப்பார்த்து ** வீர, விணில்- 
அஞ்சற்க, உன்னைப்போன்ற வலியுள்ளவர்கள் ஓருபோ 
தும் பய,தீதால் ஈவியமாட்டார்கள் '* என்றார். ௮ப்போது 

அச்தக் கொடிய பெருக் கோன்களையுடைய அரக்களாகய 
கவக்கன் இராமல.ஷ;மணர்களை கோக்க * எருக்தன் 

கழுக்துப்போன்ற கழுத்தையுடையவராய்ப் பெரிய வா 

ஞூம் வில்லு மேக்திய நீவிர் யாவர்? இந்தப்" 

sab sor நீங்கள் பயங்கரமான இட த்துக்கு வந்து என் கண் 
எனக்கிளரை ‘ ட ‘ 6 டட 5 . 
ak ஐன் ணில் காணப்பட்டுவிட்டீர்கள். இவ்விட கீ 

எனல், தில் நீங்கள் என்ன செய்யப்போடறிர்கள்? 

எதற்காக இவ்விடம் வந்தீர்கள் ? இங்கே. 

பயொல் வருக்திச்கொண்டிருக்கும். என்னிடம் நீங்கள் 

விற்கஷையும் க,ச் இகளையும் அம்புகளையும் ஏந்திக்கொண்டு 

கூரிய கொம்புள்ள இரண்டு ரிஷபங்கள் போல வக்.இிருக்: 

இறிர்கள், என்ணை விரைந்து இட்டியபின் நீங்கள் உயிர் 
பிழைப்பது கஷ்டம்?” என்றான். கொடியனாய கவக்தன் 

இவ்வாறு கூற இராமர் முகம் வாடி லக்ஷ்மணரைப் 

பார்த்து “உண்மையான பராக்கிரம முடையவனே, மக்கு. 

"ஓன்.றன்பின் ஒன்றாய்ப் பெருந்துக்கங்கள் விளக்துகொண் 

. டிருக்ன்றன. உயிர் போதம் கேதுவாயே பெருக்குக்கம்.
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தையை நாமிழந்குத்னால் முன்னரே ஈமக்கு உண்டாஇ 

பிருக்கறது, ஓ லக்ஷ்மணா, விதியிற் பெரிய வலியுள்ளது - 

யாது? உன்னையும் என்னையும் விதியின் வலியால் துக்கம் 

வர்து சேர்ந்துகொண்டதுகாண், அதைக் குடுக்க முடியா. 

தென்பது நிச்சயம், பிராணிகளைக் துக்கத்இிற்குள்ளாக்கு ? 

வது விதிக்குக் கஷ்டமன்று. விதியின் 

இசாமா வலியால் வச்சரகவசமணிகக பெரிய வீரர் கெளிவடைகதல், 

கஞும் மணலால் கட்டப்பட்ட அணை 

போல் அழிந்து விடுகிருர்கள்”” என்றார். இவ்வாறு தட்ப 

மும் உண்மையும் பராக்கரமமு, முடைய பெரிய புகழ் - 

பெற்ற இராமர் லக்ஷ்மணருக்குக் கூறிச் தமது புக்தி 

பின் வவிமையால் கம்மன சீகைக் தேற்றிச்கொண்டார், 

எழுபதாஞ்சருக்கம். 

சவர்கன் இராமலஷ்மணர்களை அறிந்தகொண்டது. 

  

கவக்சன் சனது சைக்குள்ளகப்பட்ட இராமலக்ஷ் 

மணர்களைகோக்கி **ஓ க்ஷக்திரியோத்தமர்களே ; நான் . 

பளியாயிருப்பதைப் பார்தது நீங்கள் இங்கே நிற்இறீர்க 

corr? அறிவிழந்கத நும்மை விதி எனக்கு உணவாகக் 

கொண்டுவந்அ சேர்த்துளது ” என்றான். இகைக்கேட்ட 

அக்ஷ்மணர் மிகவும் வருக்கமடைக்து தமது பேரா ற்றலைக் : 

காட்டவேண்டி இராமரை நோக்கி “இக் - : 

லஷ்மணர் . ' கெரடிய அரக்கன் எங்களிருவரையும் 9 

“டு i OCar DIBOEN OW Ou OF , அதத்குமுன் நாங்கள் 

மெனல், விரைத்து வாணினால்' இவனுடைய பெருங் 

. கைகளிரண்டையும் வெட்டுவோம்... இந் 

தப் பெரிய பயங்கரமான உருவச்தையுடைய ராக்ஷசன் 

. தனது கோள்வலியைக்கொண்டே இவ்வுலகக்தை. யெல் 

ஸலாம் Cap BOs rain நம்மையும் இப்போது கொல்லக்
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கருதுகிறான், யாகத்திற்குக் கொண்வெரப்பட்ட பசுப்போ 

as கங்களைப் பாதுகாக்துக்கொள்ளக் கூடா தவர்களைக் 

கொல்வது க்ஷூ்இரியர்களுக்கு நிந்தையாகும் '” எண்று 

அச்சமயத்திற்குக் கக்க வார்க்கைகளைச் சொன்னா. 

இவர்களிவ்வாறு பேசுவதைக் கேட்ட கவந்தன் கோபங் 

கொண்டு வாயைத்திறந்து அவர்களை விழுங்க முயன்முன்., 

உடனே இராமலகஷ்மணர்கள் காலத்தையும் இடக்ை 

ட்ட யும் நோக்க வெகுசச்? சாஷமா௫ுத் தங் 

aa களுடைய வாணினால் கவந்தன் சோள்களி 

லிருக்து அவனுடைய கைகளை வெட்டித் 

- தின்னினார்கள், வலப்பக்கக்இல் நின்ற இரர்மர் அவனு 

டைய வலக்கையை ஒரு கணப்பொழுதினுள்் வெட்டினார் ; 

வீரராகய லக்ஷ்மணரும் அப்படியே அவனுடைய இடச் 

கையை வெட்டினார். கைகள் வெட்டுண்ட கவக்தன் மேக 

முழக்கம்போலப் பெருங் கூச்சலிட்டு ஆகாசம் பூமி எண் 

மிசைகளாயே எவ்விடத்துங் கேட்கக் ககறிக்கொண்டு 

பூமியில் விழுந்தான். கைகள் வெட்டுண்டு sora தேக 

மெல்லாம் : இரத்த வெள்ளம்பெருக நின்ற அரக்கன் 

அவர்களைப் பார்த்து **நீங்கள் யார்??? என்று பரிந்து 

கேட்டான். இவ்வாறு கவந்தன் கேட்க. அழகான லக்ஷ 

ணங்கள் அமைக்க ல-ந்மணர் அவனுக்கு. ராகவரைப் 

பற்றிச் சொல்லலுற்று * இவர் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் 

, ; கோன்றி இராமர் என்று பெயர்பெற்றவர். 
லம்பா ணா. ் 

சவம்.சனுக்குச் ; 

FQ ALOT DH அரசனாகமுடிசூட்டப்படப்போகும்போது 

na காயாரால் ௪திசெய்யப்பட்டு அவர் எல்லா. 

கான் அவருடைய தம்பி ல்க்ஷமணன். 

வற்றையும் அறத்து சன் மனைவியோடும் என்னோடும் 

காட்டிற்கு வந்துவிட்டார், அடர்ந்த காட்டில் oP dé gre 

கொண்டிருக்கும்பொழுது தெய்வப்பெண்போன்ற 3 இவ 

(ow iter Aen ஒரு அரக்கன் தூக்கிக்கொண்டு போய் 
= ome 

விட்டான், , அவரைச் மீகடிர்கொண்டு நாங்கள் agus
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தோம், நீயார்? துடைகள் மூரிக்து வாய் மார்பில் அமைக். 

கப்பட்டு இக்கவக்த உருவத்துடன் நீ ஏன் இக்காட்டில் 

வ9ச்துச்கொண்டிருக்கருய்?”” என்று கேட்டார், இவ்: 
வாறு லக்ஷ்மணர் ஈல்லவார்த்தையால் கேட்க, கவந்தன் 

சந்ேகோஷமடைக்து இந்திரன் சொற்களை நினைத்துக் 

கொண்டு அவர்களைப்பார்து து 4 புருஷோ த கமர்களே, . 

உங்களுடைய வரவு. நல் வரவாகுக, என்னுடைய பரகஇ 

யதீ.இனால் கான் உங்களைக் கண்டேன். என்னுடைய நல் 

வினையினாலேயே நீங்கள் என்: இரண்டு கைகளையும். 

வெட்டினீர்கள், கான் எவ்வாறு என் அகந்தையால் 

'இர்த விகாரமான ரூபச்தை அடைந்தே கொண்டவைகள் 

சொல்லுறேன் கேளுங்கள் ?? என்ரான், 

எழுபத்தொன்முஞ்சருக்கம். 

கவந்சன் தன் வரலாறு Fe MT. 

 பெருந்தோன்களையும் பேராற்றலேய முடைய 

- இராம, இந்திரனையும் சந்திரா இ.த்தியர்கவையும் போன்ற. . 

"சொல்லமுடியாத என் அழகினால் கான் முன் மூவுலகங் 

களிலும் கீர். இ பெற்றிருந்தேன், eror 965 அழிய 

ரூபச்தை யொழிதச்துக் கோரரூபங்கொ 

சலந்சன்கார டு எச்திசைகளிலும் காட்டில் கூக் 

ரன கும். ரிஷிகளைப் பயமுறுச இிக்கொண்டு : 

வர்தேன்., அப்படிச் செய்து வரும்பொ' 

மூது ஒருகான் நான் இந்தக் கோரரூபத்தைச் அரித்துக் 

காட்டில் பழம் பறிதீதுக்கொண்டிருந்க ஸ்தூாலசரசென்ற: 

பெரிய முகிவரைப் பயமுறுச்இனேன்.. அவர் கோபங் 

கொண்டு :*மநிகர் எல்லாராலும் வெறுக்கப்படும் இக 

கோர ரூபத்தை நி அடையக்கடவாய்”” என்று என்னை௫ 

FOS SIT, Brot Hoos cen BiG cre Fr விமோச.
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ன்,த்இிற்காகப் பிரார்.ச்இக்க, அவர் “இராமர் உன் கை 
களை வெட்டி உன்னை ஒரு பெரிய காட்டில் (ESOT CF 
செய்யும்போது நி உன் அழகான உருவக்தை அடையக் 
கடவாய்” என்றுூர், ஓ லக்ஷ்மண, நான் கனுவினுடைய 
குமாரன், போர்க்களத்தில் இந்திரனிட்ட சாபத்தினால் 
நான் இகத உருவம் அடைந்தேன், நான் பிரமனைக் 
சூறிச்துசி தவம்புரிக்து அவரைச் சந்சோஷப் படுத்இத் 

தீர்ச்சாயுசு பெற்றுக்கொண்டேன். YS eee ae னால் செருக்கடைக்து தீர்க்காயுசுபெற்ற 
என்னை இந்திரன் என்ன செய்வான் 

என்று அவனோடு. போர்புரிக்தேன், அப்போது அவ 
னால் எ.கியப்பட்ட ச, சகோடியாயே வச்சிராயு கத்தினால் 
எனது துடைகள் முரிந்து தலை உடலுக்குள் புதைக் 
குது, அது எண்டு. கான் என் உயிரை வாங்கிவிடும்படி 
கேட்டும் அவன் என்னை யமலோகத்திற் கனுப்ப 
வில்லை ;" “பிரமதேவர் கொடுக்க வரம் பொய்யாகா ஆ? 
என்று மாத்திரம் சொன்னான். அதற்கு நான் “உள் 

- வச்ரோயுக,ச்தினால் அடிபட்டு, என் தலையும் அடையும் 
வாயும் நொருங்கயுளேன் ; உணவின் நி நான் எவ்வாறு 
நகெ௫கொளைக்கு உயிரோ டிருப்பேன்'” என்றேன். அது 
கேட்டு. இக்திரன் என்கைகளை யோச ஹை கீளமுள்ளவைக 
ளாகச் செய்து கூரிய பற்களே புடைய என் வாயை வயிற் 
றில் வைத்கான், அன்றுதொட்டு கான் என் நெடிய கை 
களை நீட்டிக் காட்டில் வாழும் சிங்கம், புலி, மான், நரி 
களைப் பிடி.தீதுப் புசக்துக்கொண் டிருக்தேன், இக்தரன் 
 இராமலக்ஷமணர் உன் கைகளைப் போரில் வெட்டின 
போது B சுவர்க்கம் அடைக” என்றுன், ஐயா ராஜோத்கு 
மனே, என்னுடைய உடலைப் போக்கவரும் இசாமா் 
என்து கைக்குள் நிச்சயமாய் அகப்படுவார் என்று நம்94 
கையினால் கான் இக்சக்காட்டில் எ இர்ப்படும் ஒவ்வொரு 
மிருகங்களையும் சக்கோஷச்தோடு பிடிகீஅுக்கொண்டி
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ருந்தேன். அந்த இராமர் நீரே. ஓ ராகவ, உமக்கு நன்மை 

யுண்டாகுக, இராமர் அன்றி 'வேறெவராலும் என்னைக் 

கொல்ல முடியாதென்று அ௮ம்மாமுரி உண்மையாகச் 

சொன்னார், உம்மால் தகனம் பண்ணப்பட்டபின் கான் 

நீர் யாருடன் சகேகம் செய்யவேண்டும் என்று நல்லி 

பு.த்.திகள் சொல்வேன் ”” என்று தநுவின் குமாரன் 

சொல்ல, மகாத்துமாவாஓய இராமர், லஷ்ஷமணர் கேட்கும் 

படியாக, அவனை நோக்க * கானும் என் தம்பியும் ஜன 

ஸ்தானத்தி லில்லா இருக்,த சமயம் பார்தீது எனது புகழ் 

பெற்ற மனைவி தையை இராவணன் "தாக்கக்கொண்டு 

போய்விட்டான், அவன் பெயர்மாதுஇிரம் தெரியுமே 

அன் றி அவன் தோரஜ்றம், : இடம், வலி மு.சலியவைக 

ளொன்றும் எனக்குத் தெரியாது, இவ்வாறு துக்கக்தி. 

ப - லாழ்ந்து அகாதைகளாக அலைந்துகொண்டு. 

இராமர் கவர் சன் இரிபவர்களும் பிறருக்கு எப்போதும் ஈன் 
SIS DS வேண்டல். மையே புரிபவர்களுமா௫ய TES OBE, 

நீ தயவுசெய்யத் தகும், வீர, காரங்கள் 

யானைகளால் ஸமுறிக்கப்பட்டு உலர்ந்திருக்கும் கட்டை. 

களைக் கொண்வெந்து பெருங்குழியில் போட்டுத் இிஞுட்டி 

உன்னைக் த௲கனம்செய்கிரோம், கையை எவன் கவர்ந்து : 

சென்றான் என்றும் எங்கே கொண்டு போயினன் 

என்னும் உனக்குத் தெரிந்தால் அவயம் எங்களுக்குச். 

சொல்லு?” என்று கேட்டார். அப்போது பேசுவதில் 

வெரு சமர்த்தனை அரகீசன் அவரை நோக்கி எனக 

குத் இவ்விய ஞானம் இல்லை, ௮,கனால் சதை. மிருக்குமி , 
டத்தை அறியேன். உங்களால் தகனம்செய்யப்பட்டு 

என்னுடைய சுயரூபச்தை அடைகிதபின் சகையைப் 

பற்றி எல்லாம் சொல்லவல்லவ னொோருவனை உங்களுக்கு 

நான் சொல்லுவேன். இக்க,ச் தேகம் எரிந்துபோம்வரை 

யில் கதையைச் தூக்கிப்போன மகா வீரியம் .பொருக் 

இய அரக்கனை இன்னான் என்று: he? ஞானம் எனக்
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இல்லை, யான் சாபத்தினால் எனது. ஞானத்தை இழக்க 
விட்டேன். என் கொடிய செயலால் எனக்கு இக, விகார 
ரூபம் உண்டாயிற்று, சூரியன் தனது களைக்க பரிக 
ஞடன் மேற்றிசையில் சென்று மறையுமுன். என்னைக் 

௩குழியில் கள்ளிச் சாஸ்திரப் பிரகாரம் சகனம் செய்யும். 
௮. இராகவ, உம்மால் தகனம் செய்யப்பட்டசன்பின் 
அக்கு ராக்ஷ்£னை அறிக் சவ னொருவனை கான் உமக்குச் 
சொல்லுவேன். . கற்குணமமைந்த அவனோடு நீர் நட்புச் 
'செயதுகொள்ளும், அவன் உம GD SHS 2 5a செய் 
வான். இந்த ஜூவுலகங்களிலும் அவனுக்குக் தெரியாது 

தொன் கில்லை, அவன் முன்னொருகாலத்தில் ஒருகாசணச் 
தால் மூவுலகங்களையும் சுற்றிவச்துளான்”? என்ருன்., 

  

எழுபத்திரண்டாஞ்சருக்கம். 

Sab Sor Berend 

சுக்கிரீவஜேடு கட்புச்செய்துகொள்ளும்படி. கூறல். 

  

கவந்தன் இவ்வாறு கூறியபின் இராமலகடமணர்கள் 
அவணை ஒரு மலைக்குகைக்குக் கொண்டுபோய்ச் அகன் 
“செய்தார்கள், லக்ஷ்மணர் ஈமத்இற்கு கெருப்புவைசத்சார்.. . 
அறு காலுபக்கமும் கன்முகப்பற் றி எரிக்க. கெய்போல் 
, வகாகிய கவக்சகனுடைய பெரிய ச்சை 

Sale & or செ.லிக்க சரீரக்தை ௮௬௧௪ இ மெதுவா சவருபம் க 5 ட ம லகு அடைச்சது. க்கீ கினைம்செய்,தது, அகன்பின் அப் 
பெரிய ராசன் ஈமக்திணின்றும் புகை 

பற்ற அக்கினிப் மிழம்புபோல எழுக்து சத சவஸ்திரம் 
SISSIES Beau wr. யணிந்து விளங்கினான். அவண் 
“BVT GOL. புனை£து, அவயவங்களிலைல்லாகம் ஆபரணச் 
கன் அணிச்து, வெகு சம் தோஷச்துடன் ஈம திணின் 

் 91
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அம் ஆகாயத்தில் எழுந்து, HOT OT HI BOT பூட்டப்பட்ட 

புகழ்பெற்ற சேவவிமான தீதில் ஏறி, வானில் நின்று. 

இக்குக்களையெல்லாம் சனது Ceasers Sura விளக்கஞ். 

செய்துகொண்டு இரா மரைநோக்க ஓ இராகவ, யாதுகாரி 

யம் செய்தால் நீர் உண்மையாய்ச் €ஜை 

கவர்சன் யைஅடையலாமென்பதைக கேளும், உல, 
இராமருககுப் La: . 
புதில், கத்தில் அரசர்கள் தாம் விரும்பிய பொ : 

. ருள்களை யடையும் *உபாயங்கள் ஆறுள... 

ஒரு தன்ப த்தை அனுபவிப்பவன் ஓக்த துன்பக்தை 

அனுபவிக்கும் மற்றொருஉனைக் தனக்குக் துணையாகக் 

கொள்ளவேண்டும், ஓ. இராம, உமக்கு மனைவியை 

US ppb on Bus பெருக் துன்பம் நேரிட்டிருக்கறது. ஆத 

லால் அப்படி மனைவியை யிழந் தவன் ஒருவனோடு 

தீர் நட்புச் செய்துகொள்ளல் தக்கது, செய்யாவிடின் 

உம்முடைய காரியம் சத்தி யாவதற்கு வேறு வழி” 

தான் காணேன். ஓ இராகவ, நான் சொல்லுவதைக 

சேனும். பம்பாசரசன் கரையிலுள்ள மலைகளுட் ௪௦௧௧ 

ரிசியஞூக பர்வத,தீதில் கோபங்கொண்ட இந்திரன் குமார 

னான தன் தமையன் வாலியால் துரத்தப்பட்டு, வீரமும். 

அடக்கமுமுள்ள சுக்கிரீவன் என்னும் வானர.தி.கலைவன், . 

நான்கு வானரர்களோரடு, வடக்கின்றான் . 

மிக்க பலமும், இர்.த்தியும், சத்தியமும், 

தைரியமும், புத்தியும், சாமர் த.தியமும், 

பொழுமையும், பெருமையும், அழகும் வாய்க்க அந்த 
வானரத் தலைவன், இராச்யெ,த தின் பொருட்டுத். Sor 

தமையனால் ஊரைவிட்டுக் துரத்தப்பட்டான். ஓ வீர, 

வன் உம்மோடு நட்பாஇச் ையைத் தெடுவதற்கு, 

சுக்கிரீவன் 

வரலாறு, 

  

  

*(1) சந் இ--௩ட்பாக்கல், (2) விக்போகம்-- பகையரக்கல், (3 ) err oor = 

பகைவன் மேல் படையெடுத்தச் வெல்லு (4) ஆசனம் காலம் வரும் 

வரையில் காத்இருத்சல், (5) தவைதீபாவம்-4 A S50, (6) ForGs 

ale கூட்டல்,
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உதவி செய்வான். நீர் அக்கச்சி லாழவேண்டாம். இக்ஷ் 
வாகு சூலோக்கம, இவ்வுலகச்தில் விதியை வெல்ல 

ஒருவராலும் முடியாது, : வீர, நிர் இப்போதே இங்கே 

யிருந்து புறப்பட்டு விரைக்து சென்று மகாபலவானாகிய 

சக்கரீவனை அடைந்து ஒருவருக்கொருவர் துரோகம் செய் 

பாமலிருக்கவேண்டி அக்கினிசாக்ஷியாக அவனோடு ஈட் 

புச் செய்துகொள்ளும், அவ்வானரவரசன் சுக்கிரீவன் ' 

மிக்க கன் ஜியுள்ளவன்; வேண்டு முருவம் எடுத்துக்கொள் 

_ ரம் வன்மையுள்ளவன்; உதவி. கேடுபவன்; அதிக பல 

முடையவன்; ஆகையால் அவனை இகழற்க, அவன் விரும் 

மெ.காரிய, ச்சை மீங்களிருவர்களும் செய்து முடிக்க வல்லீர் 

கள்... ௮வன் உங்களால் உபகாரச்தை அடைந்திடினும் 

.அடையாவிடினும் உங்களுடைய காரியத்தைச் செய்வான். 

அவன் ரிக்ரரஜசென்கிற வானரனுடைய மனைவியினிடத 

இல் சூரியனுக்குப் பிற் தவன். அவன் வாலியால் பகைக் 

கப்பட்டு அவனிட த்துக் கொண்ட. இடையீடிலாத பயத்த 

னால் பம்பாசரசின் கரையில் திரிக்துகொண்டிருக்கறான். 
நீங்கள். அக்னிக்கு முன்பாக உங்களுடைய் ஆயுதங்களை 

வைத்து ரிசயமூக் பர்வதத்கி லிருக்கும் அவ்வானரது' 

தலைவனுடன் கட்புச் செய்துகொள்ளுங்கள். அவன் ஈர 

மாமிச. பக்ஷூணிகளாகிய அரக்கர்களுடைய இருப்பிடங் 

களை எல்லாம் அறிக்தவன், ஓ பகைவரேருகய இரா 

கவ, சூரியனுடைய கரணங்கள் பிரகாகெ௫ன்ற இடங் 

BOM அவன் அறியா கதொன்னுமில்லை, அவன் தனது 

கூ ரங்குகளுடன் ஆறுகள், மலைகள், கோட்டைகள், குகை 

ள் எல்லாவற்றையும் கேடி உமது மணைவியைக் கண்டு 

பிடிப்பான். அவன் .உம்மைப் பிரிந்த. துக்கதீகால் வருக 

அம் சதையைத் தேட ௪.த் திசைகளுக்கும் பெரிய உருவ 

மூடைய வானரர்களை அனுப்புவான் ; இராவணனுடைய ' 

... இருப்பிடத்திலும் அவளைக் தேடுவான். மேருமலை 

வின்  உச்சியிலிருப்பினும் nto Bey Spon அரக்
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கர்களை எல்லாம் ௮வ்வான ரச தலைவன் கொன்று சூற்று 

மத்ற உமது மனைவியை உமக்கு மீட்டுக்கொடுப்பான் '* 

- என்றனன். 

எழுபத்துமுன் முஞ்சருக்கம். 

கவர் சன் மிசியமூக பர்வசக்இரகு வழி கூறுசல், 

  

சீசையை அடைதகற்கேற்ற வழியை இராமருக்கு ஈன் 
றூக எடுத்துக்கூநியமீன் புசி தியள்ள கவச்சன் மறுபடி. 
யம் ௮௨உரசை கோகப் போருள்பொதிந்த சொற்களால் 
“இகோ மேற்குச்திக்கை அலங்காரம் செய்துகொண்டு 
நாவல், ஜேங்கை, பலா, இலி, அல், கம்பை, ௮7௬, Cor 
ங்கு, மா, காகம், மஞ்சாடி, கமாலம், சோசம், கடம்பு, ' 

அலரி, அ௮கீகனிமுகம், பாரிபச்திரம் முசு 
நியெமுக் — © டம் ஸ்ட ம 

பர்வகத்இத்முச் 207 மரங்கள் b D@Ger ver Car, இது சான் 

'செல்லும் வழியில் நிதிய மூக பர்வ௫,ச்திற்குப் போகும் வழி ;: 
உளள மரங்கள், 

அம்மரங்களிலே ியும், அவைகளை வளை த: 
. தும், அவைகளின் அழு கணைய கனிகளைப் பறிததருந்தி 

நீர் ௮ம்மலைக்குப் போகலாம், இந்சக் காட்டைக் கடந்து. 

சென்றால் தேவேந்திரஜடைய கந்கனவனம் போன்ற. ட 

தும் உத்தரகுறாவை ஓ,தததும். கூபேரலுூடைய தோட்ட 

மாகீய சைத்தரரகச்சைப்போல வருவம் பன்னிரண்டு; 

மாதமும் பழங்களையும் தேனையும் கொடுப்பதும் எல்லாக். 

காலத்திலும் எல்லாப்பருவங்களையு முடையகும் பூத்த 

மரங்கள் நிறைந்துள்ளஅமான. ஒரு காட்டை நீரடைவிர்... 
அக்கக் காட்டில் மேகக்கூட்டம்போலவும், மவேகள்போல. 
வும் , பெரிய €ளைக ளையஃடய ௮னேக மரங்கள் பழக் 

தின் பாரத்தால் உளைது ௮.இ௫ரப்பாக நிற்கும், ௮ம்.
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மரங்களில் ஏறியும் கஇஷைகளை olor gs gilb AY SE 

துக். கொப்பான பழங்களை ல-மணர் பறிச்துக்கொடுப்- 

யார். வீரர்காள், காடுகளையும் பலைசளையம் சு சூன் 

Meru ஒவ்வொன்றாகக் கடந்து சென்றால் நிங்கள்- 

"பரற்கற்களும் பாய மில்லாகதும், அதனால் ஜனங்கள்- 

விழுந்து ஆம்ந்துபோகாததும், சமமான நீர் தீ துறைகளை 

புடையதும், மணல்பாய்ககதும், செந்காமரையும் வெண் 

டாமரையும் மலரப்பெற்றதுமாலயய பம்பை என்னும் பெ 

ரிய ஏரிகரையைச் சேருவீர்கள். அங்கே. 

பம்பாகாசில் அன்னங்களும், . தவளைகளும், கொக்குக் 

டல் களும் ரனான்களும் காதிற் இனிய: றன், Ch, உள்ளான்களும் 

மகோகரமான ஓசைகளைச் செய்து விளை 

யாடித்திரியும். அவைகள் அவ்விடத்தில் ஒருபோதும்- 

கொலையுண்ணப்பட்டு வரு க.கமடையாமையால் மனுஷர் 

களைக் கண்டு ௮ச்சமடையா, ஓ இராகவ; இக், வெண் ! 

ணெய்க் கட்டிபோன்ற பறவைகளும், 

மீன்கள், சோகம், சக்கரதுண்டம், களம் என். 
னும் மீன்களும் உமக்கு உணவிற்காகும். 

இவைகளையன் நிச் செ.௫ள், முள் மு,சலியவைக னில்லா க." 

கொழுத்த பல மீன்களையும் உமது அன்புள்ள தம்பியா : 
கிய ல-ஷிமணர் தமது பாணங்களால் கொன்று நெருப்:.. 

0. சுட்டு உமக்குக் கொடுப்பார், அவைகளை கீரருந்இய. . 

பின் உமக்குப் பானம்பண்ணுவத.ற்காக லக்ஷ்மணர் ஒரு... 

காமரையிஷையில் மலர்களோடு பயின்றமையால் தாமரை 
மணம் வீசுவதும் இணிமையானதும் குளிர்ச்சியான கும். 

ஆசோக்யேகர மானதும் அழுக்கல்லாகதும் வெள்ளி ' 
யும் பனிங்கும்போல நிர்மலமானதுமான நீரைக் கொண் 

டுவந்து கொடுப்பார், நீர் அந்திக்காலத் இல் அவ்வேரி” 

கரையில் உலாவும்போது Vinca கொழுக்க குரங்கு. 

கள் மலைக்குகையில் படுத்திருப்பதையும் காட்டில் ஓடித் 

திரிவதையும் உமக்குக் காட்டுவர், ஓபுருஷேர் 2.5ம, நீரும்.
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௮க்கக் கொழுத்த குரங்குகள் தண்ணீர் 

விலங்குகள். . குடி.கீதுவிட்டு ஆற்றங்கரையில் ,சண்ணீர் 

குடிக்கவரும் .எருதுகள்போலக் ககீது 

வதைக் காண்பீர், சாயங்காலத்தில் நீர் அவ்விடத்தில் 

-உலாவிக்கொண்டு பம்பையின் அழகான ஜலக்தையும்” 

கி.கமரங்களையும் பார்த்துக் அக்கச்தைப் போக்கலாம். 

அன்றியும், ஓ இராகவ, அங்கேயுள்ள பூக்அவிளங்கும் 

திலகமும், கற்றமாலமும், கன்றாக மலர்ந்த தாமரை 

குவளை முதலியவைகளும் உமது அயர, கதைப் போக்கும். 

அங்குள்ள புஷ்பங்களைப் பறித்துச் சூடிக்கொள்ளுவ 
தற்கு அவ்விடத்தில் ஒரு மனுஷருமில்லை, அன்தியும் 

'ஓ இராகவ, அவ்விடத்தில் மதங்கமா முநிவருடைய Pay 

- யர்கள் புலன்களை யடக்கக் தவம் செய்தமையால் அந்தப் 

புஷ்பங்களால் தொடுக்கப்பட்ட மாலைகள் ஒருநாளும் 

வாடுவதில்லை. ஒரு சமய,க்தில் அவர்கள் ' 

புஷ்பங்கள், கங்கள் குருவாகிய ம,தங்கழுநிவருக்கராகப் 

ப.றித்தெடுத்துவக் த பழங்களின் பாரத்தி 

னால் அவர்கள் தேகத்திலிருந்து இக்திய வேர்வைக்துணி . 

. கன் அவருடைய தவத்தின் .மமையால் புஷ்பங்களா 
மின. இவ்வாறு வேர்வை,க் அுளியினின்று கோன்றிய 

படியா த்றுன் அப்புஷ்பங்கள் வாடிப்போகிறஇல்லை. ஓ 

காகுக்த, அவர்கஷக்குக் தொண்டு செய்துகொண்டி 

Gos Full sorb Em தவூகாட்டி இப்போதும் 

. அங்கே வசித்துக்கொண்டிருக்கிறுள். ஓ 
சவரி a ன் ae 

வ தல அட Orin, எப்போதும் தருமமே .செய்யும் , 

HSS ஞு.காட்டி கடவுளைப்போல எல் 

.-லாராலும் வணங்கப்படும் உம்மைக் கரிசனம்செய்கபின் ட 

வர்க்கம் அடையப்போடூருள், ஓ காகுதக்த, அப்பம்பை . 

பின் மேல்கரையில் மதங்கமுகிவருடைய அந்தரங்கமான 

இகரற்ற ஆச்ரெமக்தை நீர்காணுவீர், அக்காட்டில் யாணை 

sr அதிகமாயினும் அத்தபோதனருடைய தெய்வீக ”
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மான ஆற்றலுக் கஞ் ஓரு யானையாவது 
_ அவ்வாச்சரமதக்தி னெல்லைக்குள் நுழை: 

யாது, ஓ இராகவ, அச்தக்காட்டிற்கு மதங் 

கவனம் என்று பெயர், தேவர்களுடைய கந்கனவன குதுக். 

மதங்க 
வனம், 

*கொப்பானதும் அநேக பறவைகள் வ௫ப்பதுமாயே அக்... 

காட்டில், ' ஓ இராம, நீர் சச்தோஷமாகத் இரியலாம், 
'அப்பம்பாசரஇற்கு எதிரே பூத்த மரங்களையுடையகும். 
ஏஅவதுற்கரியதும், று பாம்புகளால் நான்கு பக்கத்தும். 

காக்கப்படுவதுமாகய ரிசியஞூக பருவத் மிருக்கின் றது, 

அம்மலை வள்ளன்மை மிக வுள்ளது ;... 

ஆதிகாலத்தில் பிரமசகேவரா. லுண்டாக். 

கப்பட்டது, அம்மலையில் படுத்து உறங்கத் 

சியேமூக 

பர் வசம், 

கனக்கு ஒரு புதையல் கிடைக் ச, காசக் கனவு காண்பவன் 

கண் விழிச்துக்கொண்டவுடனே அதனை அடைவான். 

அம்மலையை அடையும் பாதுகர்களையும் கல்லொழுக்க: 

1௦ற்றவர்களையும் நிகத்திரைகொள்ளும்போது ராக்ஷசர்கள் 
பிடி,க்துக் கொன்னுவிடுவார்கள். பம்பைக்கரையிலுள்ள. 
ம.தங்காச்ரமத்தில் இரியும் யானைக்கன்றுகளின் பயங் 
கரமான சத்ததை நீர் கேட்பீர், , அன்றியும், வேக. 
மாகச் செல்லும் மேகம்போன்ற கரிய மதயானைகள் 

ர் கபோலசக்திலிருக்து மதகீர் பாய அங்கு. 
- வனத்திறுள்ள மிங்கும். தனித்தும் கூட்டங்கூட்டமாயும். 

வள, திரிவதை கீர் காண்பீர். காட்டின்கண் 
வாழும் அந்தப் பெரிய யானைகள் பம்பாசரசுக்கு வந்து: 
அதகனுடைய இனிய தாய நறுமணங் கமழுகின்ற நீரை 

உண்டுவிட்டுப் பெயர்தீதும் அந்தக் காட்டுக்கே திரும்பிச்: 
செல்லும், ௮ங்கே கரடிகளையும், நரிகளையும், துன் பஞ். 
செய்யா,சனவும் மனிதரைக் கண் டஞ்சா கன்வுமாகய இக் 
திரகீலம்போன் ஐமெல்லிய முகத்தையுடைய மான்களையும். - 

கண்டு நீர் நுமது துயரத்தை ஓழிப்பீர், ஓ இரர்கவ,. 
கான்கு பக்கங்களிலும் கருங்கம் பாறைகளால் சூழப்பட்டு: 

et
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உட்புக வ்ரியதாம்' வாயிலில் பழக்தரு மரங்கள் சூழ்க 

ததும் குளிர்ந்த ஜலமுடையதுமாகிய அழயெ தடச 

சனை: யொன்று பொருக்திய பெருங் குகையொன்று 

அக்கு மலையிலிருக்ற௮, ௮க்குகையிலேகான் சுக்ரீவன் 

gers ator ts குணைவர்களோடு Aan or. அவன்” 

லை சமயத்தில் 265 மலையின் உச்சியிலும் இருப் 

பான்” என்றுன், ( இவ்வாறு இராமல-ஷ்மணர்களுக்குச் 

சொல்லிவிட்டுக் கவந்தன் சூரியன்போலப் பிரகா9த்றுக் 

கொண்டு: மாலையணிக்து அழகாக ஆகாசத்தில் விளங் 

Cr, அப்போது இராமலக்ஷ்மணர்கள் 

“ab Gesips. ஆகாயத்தில் நிற்கின்ற பெரிய sare sear 

ட “கொக்க. “நீர் .போய்வாரும்”” என்று 

சொன்ஞர்கள். அதற்கு மறுமொழியாக, கவந்தன் “சிங் 

கள் உங்கள் காரியத்தை முடிஈ்கப்போங்கள்'” என்று 

சொல்லிச் சக்தோஷமடைக்,௪ . இசாமலக்ஷ்மணர்களிடத் 

இல் விடை பெற்றுக்கொண்டு போயினான். Door it 

பழைய அழகைப்பெற்று ஆகாயத்தில். பிரகரடத்துக் 

கொண்டு கின்ற கவந்தன் இராமருக்கு -௮வர் செல்ல 

வேண்டிய வழியைக் காண்பித்து.*௬க்கரீவனுடன் கட்புச் 

செய்துகொள்ளும்” என்று சொன்னான். 

— 

எழுபத்து கான்காஞ்சருக்கம், 

- சவரி சுவர்கீகம் சென்றது. 

இராஜ குமாரர்களான இசாமலகஷ்மணர்கள் பம்... 

பர்சரசிற்றுப் போவதென்று கவக்தன் காட்டின வழியா 

கச் சென்று மேத்கு நோக்இப் போனார்கள், சுக்கிரீவ 

னைக் காணவேண்டி வழிக்கொண்டு செல்லும்பொழுது
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அவர்கள் மலைகனினுசியில் பூக்கள் நிறைந் சனவும் தேன் 

போன்ற கனிகள் மலிந்தனவுமான ௮3௧௩ மரங்களைக் , 

கண்டார்கள், அவர்கள்: அன் கிரவை ஒரு மலையின் உச் 

இயில் கழித்து மதுநாள் பம்பையின் மேற்குக்கரை சென் 

உ சேர்ந்து சவரியினுடைய அழிய ஆச்சரமத்தைக் கண். 

ணுத்றூர்கள், அவர்கள் நான்குபுத.கீதும். 
னையை மரங்கள் சூழ்ந்து Df PETS விளங்கும் 

Fanhouse ன் . த் ன் ல 
காணல், - அவ்வாச்சிரமதீதுள் நுழைந்து சுற்றிப் 

பார்தீதுத் தவமூகாட்டியாகய சவரியைக் 

கண்டார்கள், முற்றத் அற அந்தத் Sal ST. 

இராமலக்மணர்களைக் கண்டவுடன் எழுந்து கைஉப்புு 

அவர்களுடைய தாள்களில் வணங்கி அவர்கஞுக்கு முறைப் 

படி. பாத்திய ஆசமனீயங்களை வழங்்இனாள், - இராமர் 

கரும, . நெறியில் நின்ற .அ௮த்தவ : மூகாட்டியைநோக்கி 

“பணிமொழி, சவத்துக்கு இடைடூறுகளாக. உனள்ளவை௪. 

ளெல்லாவற்றையும் நீ ஓழிச்துவிட்டாயா 1 நினது தவம் 

தாளுக்கு நாள் வளர்க்துகொண்டு வருன்றகா? நீகோ 

பத்தை நிக்கி உணவைச் ஈருக்கிக்கொண்டாயா? செய்ய 

வேண்டிய - கோன்புக ளனைச்சுஞ் செய்தாயா ? மனே 
அகம் அடைந்தாயா? கீ நின் ஆசாரியகுர்குச் செய்கு 

- கொண்டு பயனடைந்துகா?'? என்று வினாவிஞர், இரா 

மர் அவ்வாறு கேட்டபோது சித்தர்களால் நன்குமஇக்கப் 
பட்ட முற்றுப்பெற்ற கவதசிதையுடைய சவரி மூ.காட்டி 
இராமரைக் இட்டி ஐ. புருஷோத்தம, Cesar DO gas 
ராகிய உம்மைப். பூஜிக்சகால் நான் சுவர்க்கம் புரூணை 

. மேன், உம்முடைய கரிசனம் கடைக்கப்பெற்றமையால் ' 
என் தவம் பயனடைந்கது; என் பிறவி வாழ்வுற்றது ; 

- கான் அூரியர்களுக்குச் செய்க சொண்டு பயனடைக் 
அது; என் சவமும் முற்றுப்பெற்றது. ஓ பெரியோய், 
புகைவரேறே, மனுடர்க் கருள்செய்பவனே, உம்முடைய 
அருணோக்க,க் இனால். யான் தூய்மை யடைந்து அழிவில் ” 

82
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லாத புக்கேளுலகம் புகுவேன். நான் கொண்டு புரிக்கு 

வர்க தபோதனர்கள் நீர் சித்இிரகூடம் வக்து சேர்ந்த: ' 

போது ஒப்பற்ற ஓளியினையுடைய கேவ விமானங்களி 

லிவர்ந்து விண்ணுலகம் புக்கனர். கருமத்தை யறிந்த 

அப்பெரியோர்கள். அப்போது என்னைப் பார்த்து **இரர? 

மர் உன்னுடைய அச்ரெமத்துக்கு வருவார், அவரையும். 

லஆஉமணரையும் மிகுந்த பத்தியோடு உபசாரஞ்் செய். 

aoe தரிசன ததினால் நீ,அழியாக சுவர்க்கலோகம். 

புகுவாய்” என்முர்கள், ஒபுருஷோ,க,சம, இவ்வாறு அக் 

கப் பெரிய தபோதனர்கள்: எனக்காச். சொன்னார்கள். 

தான் தங்களுக்காகப் பம்பைக் கரையி லுண்டாகிய பல. 

கனிகளைச் சேர்ச்துவைத் திருக்கறேன்”” என்று இவ்வா நூ. 

சொன்னாள். தருமாதீதுமா வாலிய. இராமர் மூக்கால்ற் : 

களைய மதிந்த சவரியைப்பார்த்து * உன்னுடைய தவத்து 

@ 2 wrevujt உன்னுடைய ஆூரியர்களது Sas Geyp 

.. ஐலையும் தனு சொல்ல கான். கேட்டிருக்கிறேன். உனக்கு. 

. விருப்ப மதுவாயின் அதை கான் இப்பொழுது என். ஈண். 

களால் பார்க்க விரும்புகிவேன்'” என்றனர். இவ்வாறு7 

ட இராமர் கூறக் கேட்ட சவரி அக்தப் பெருங் காட்டை. 

அவர்களுக்குக் காட்டலுற்று *ஓ இரா 

caf கவ, மிருகங்களும் பறவைகளும் நிரம்பி — 

een அடர்க்க Gnancaie விளங்குகிற. இக 

காட்டல், கக் காட்டைப் பாரும், இதற்கு மதங்க 

.. வனம் என்து பெயர், இக்காட்டில் கான் 

7 சுத்தாத்துமாக்களாகய எனது குரவர்கள் தங்கள் தேகக் 

“தை மக்திரங்களினால் மந்திரமாகச் சம்ஸ்காரம் பண்ணி 

ஓமாக்னியில் ஆவுதி செய்கார்கள்; இர், வேதிகையின் 

மேல்தான் அவர்கள் ஏறி நடுங்குன்.ற' கைகளினால் 

தேவர்களுக்குப் புஷ்பாஞ்சலி செய்வது, ஓ ரகுருலோகீ 

கம, இதோபாரும்; இக்க ஓப்பில்லா,௪ அழடூய வேதிகை 

அவர்களுடைய sais ae மஇூமையால்.. ் இன்னும். ஒளி
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கான்னுகொண்டு நிற்கின்றது. "இ காபாரும், Qed gs 

தில்தான் ஏழுகடல்களும் விர,கங்களினால் தேகம் இளை 

த்து இயங்கச் ச,த்தியற்றிருக் த அவர்கள் திடக்கியோனு 

வந்து கோன்றியது, அவர்கள் நீராடிவிட்டு இந்த பாங்க. 

ளில் தூக்க மரவுரிகள் இன்னும் உலரவில்லை. அவர்கள் 

தெவபூசை செய்த நீலோற்பல மலர்கள்கூட இன்னும். 

வாடவில்லை, நிங்கள் இந்தக்காடு முழுதையும் கண்டு 

கேட்கவேண்டியவைக ளெல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட் 

உர்கள், இனி உமது அனுமஇப்படி இச்சேகத்தை நீக் 

விட்டு. இவ்வாசசிரமத்துக் குடையோர்களஞும் சுதீதாதீது 

மாக்களுமாகய நான் தொண்டு செய்துவந்த முநிவர்க 

ஞடைய சன்னிஇிக்குப் போக விரும்புகிறேன்'' என்றாள். 

அந்குதி தவஞூதாட்டி சொல்லியவற்றையெல்லாம் இராமர் 

ல-்ஷ்மணரோடு கேட்டு மிக்க சந்தோஷமடைக்து ₹: இது 

ஆச்சரியம் !” என்றுசொல்லி மிக்க sty Ere jenn tes 

சவரியை கோக் **மாதே, நீ. என்னைப் பூசை செய்து 

விட்டாய், இனி நீ உன் விருப்பத் இன்படி சுகமாகச் செல்ல. 
72 orb” என்றார். இராமர் அவ்வாறு அநுமதி கொடுக்க. 

ஜடை தரித்து மரவுரியும் மான்தோலும் உடுத்து. நின்ற 

சவரி தீயில் குதித்து அக்கினிப்பிழம்புபோல ஆகாயத்தில் 

- எழுந்தான். அவன் திவ்விய ஆபரணங்களணிக்து தஇவ்விய 

மலர்மாலை புனைந்து சந் தனம்பூசி இவ்வியவஸ்திரக் தரித்து. 

் மிக அழகாக விளங்கி மின்னற்கொடிபோல அவ்விடத் 

தை விளக்கஞ்செய்காள், சவரி கனது தவத்தின் மமமை 

யால் புண்ணியாததுமாக்களாகிய தனது ஆரியர்கள். 

வத த ye Cegpest புகுந்தான்.
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எழுபத்தைந்தாஞ்சருக்கம். 

இராமர் பம்பையை அடைந் சது,     சவரி தனது தவத்தின் மகிமையால் தறக்கமடைக்? 

னெ இராமர் தமது தம்பி லக்மணரோடு அக்கப் பெரிய 

முரிவர்களின் தபோமகமையைப்பற்றி ஆலோசித்தார். 

அப்பெரியோர்களஞைடைய பெருமையைப்பற்றிக் தருமாக் 

'துமாவாகிய இராமர் தம்மனசத்துள் சிந்தித்துக் தம்மாட் 

டன்புள்ளவரும் தமது நன்மைக்கே பாடுபிபவருமான 

லக்ஷ்மணரைப் பார்தது ** கம்பி, மானும் புலியும் ஒன்று 

ட டன் ஒன்று கட்புக்கொண்டு இரிவதும் 

இராமா பலவகைப் : பறவைகள் வாழ்வதுமாகய 
சுக்கிரீவனைக் 
காண விரும்பல், இந்துப் புண்ணியாத்துமாக்களான மூதி 

வர்களுடைய ஆச்சரியப்பட ததக்க ஆச்சே . 

மகதைக் கண்டோம், இக்க எழுஈடலின் புண்ணிய ' 

இர்த்தத்தில் காம் ஸ்சாகம்பண்ணினோம், நமது பிஇ. 

ருக்களுக்குத் தர்ப்பணமும் செய்தோம், ஆகையால், 

நமது கஷ்டங்கள் : நீங்கி ஈமக்கு நல்வாழ்வு வந்துவிட்' 

டது, ஒ.லகஷ்மணா, என் மனம் இப்பொழுது FEC SM. 

“ஷம். நிறைந்துளன்.. புருஷோத்தம, நமக்கு நன்மை. 

. விரைவி ஒுண்டாகுமென்று எனக்குக் தோன் நூன் 

ஐது, ஆகையால், வா, அழகிய பம்பாசரஇற்குப் போ 

வோம், அகோ சமீபமாகவே ரிசியமூகபருவகம் கோன் 

அகன்ற, அவ்விடத்தில்கான் சூரிய குமாரனான சுக் 

இரீவன் வாலிக்குப் பயந்து கான்ரு வானரர்களுடன் வச. 

துக்கொண்டிருக்கிறான். சதையைக் தேவெ.காயெ என். 

கருமம் அவனாலாகவேண்டியகா யிருக்கிறபடியால் .வான 

ரோ,த்தமனாயெ சுக்கிரீவனைச் சேர்தல் காண நான்: 

விரும்புகிறேன்” "என்றார், இவவாஅ சொன்ன. இராம
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ரைப்பார், தீது லஷ்மணர் “நாம் சீக்ரம் போவோம், என் 

nee மவ்வாறே விரைகன்ற.து” என்றார். பின்னர், புரு 

ஷுகாயகரரகிய வலிய இராமர் மதங்காச் 

இராமர் சிரமத்தை நீங்கக் தமத தம்பியுடன் பம். 
"Ubud ser . ் . ve wd க 

சேர் தல்... பையின் கரையைச் சென்று சேர்ந்தார். 

அகேக மரங்களையும், நிர் நிலைகளையும், 

நான்குூபக்கத்தும் பெரிய மரங்களடர்ந்ததும், புஷ் பங்கள் 

பொலிக் ததும், மயில் சூயில் முதலிய பறவைக ளொலிப் 

பதும், ங்கில்கள் சட௪டப்பதுமாகிய பெரிய வனங்களை 

யுங் கடந்து துக்கப்பட்டுக்கொண்டே இராமர் பம்பைக் 

கரை சர்க்கார். குளிர்க்க இனிய சுசகமான நிருள்ள 

பம்பையைச் தூர சீதிலேயே நின்னு இராமர் ஈண்டு அற் 

குள்ள மதங்க ௪ர௫ல் ஸ்கானம்பண்ணி எரிகரைக்கு மெது 

வாக நடந்து சென்றார். அது சான்குபுற தீதும் இலகம், 

tn அசோகம், புன்னாகம், வகுளம் :மு.கலிய 

மரங்கள் சூழ்ந்து, ௮அழயே சோலைகளை 

. யுடையதா யிரு£தது, அதன் நீர் பளிங்கு 

யால் நிர்மலமாயும் கரை அழகாக வளைக்கும் மணல்.பரந 

(அமிருக்கது, அது மீன்களூம் ஆமைகளும் செறிந்து, கரை 

பீரில் மரங்களடர்ந்து,கோழிகள்போல் கொடிகளால் சூழப்: 

. பூம்பையின் 
தோற்றம், 

i « . 

பட்டு, கந்தருவர், இன்னரர், நாகர், யக்ஷர், TW Songs FT 

வந்து நீராடுவதாயிருர்,௪௮. அது பல்வகை மரங்களும் 

கொடிகளும் சூழ்க்து குளிர்க்க நிரையுடையதாய் மிக. வழ. 
ணி விளங்கிற்று, 2) லெவிடம் அரக்காம்பல் செறிந்து 

இவப்பாயும், லெவிடம் குழு தமலாசேர்க்து வெண்மையா 

யும், சலவிடம் நீலோற்பலம் படர்ந்து நீலமாயும் அழயெ 
(ச.ச இராசனம்போன் விருந் கது, அது வெண்டாமரைகஞம். 
'செக்காமரைகளும் செறிந்து, பூச்துவினங்காநின் ற மாஞ் 
|சோலை சூழ்க, மயில்க ளொலிப்பதாய் விளங்கியது. 
திலகம், எலுமிச்சை, ௮,5.இ, வெட்பாலை, கரவீரம், புன் 
னாகம், மல்லிகை, முல்லை, கொச்சி, அசோகம், ஏழி  
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லேம்பாலை, "தாழை மு,கவிய மரங்களால்" அலங்கரிக்கப் . : 

பட்டுக் கோலஞ்செய்யப்பட்ட பம்பையைத் த௪ரதகுமா 7 

ரான இராமர் பார்த்துப் புலம்பி லக்மணரோடு “தவத். 

தன் சொன்னபடி இதன் கரையில் பல. (BT BB lor oor 

வதும் பல்வகை -வர்ணங்களையுடைய பூமரங்கள் சூழ்க... 

கதுமாகிய ரிியமூக பருவதம் அதோரித்கது, மகா.த்து . 

ரட்ட மாவான ரிக்ஷரஜூன்' குமாரனாயெ சுக்ரி. : 

"இராமர் வனென்னும் புகழ்பெற்ற வானரத்தலை... 

ee வன் அங்கேதான் வ.௫ககனை முன்... பூரு. 

5 he's எனல், ஷோக்தம, கீ அவனிடம் போய்வா” 

ட என்று சொன்னார், அவர்: மறுபடியும் 

மெய் வீரனாக ல்மணரைகோககி, .இசாச்யெ,ச்தை' 

ப் யிழக்தும் சதையை. யிழக்தும் பரிதபிக்கும் நான் என். உயி 

ராகிய சகதையின்றி எவ்வாறு உயிருடன் இருப்பேன் ?* 

என்றார், இவ்வாறு ல-்ஷ்மணரிடம் சொல்லிவிட்டு. TES 

Cars suit சோகத்தாலும். GEESE MIND | வருந்திக் 

காமத்தால் பிடிக்கப்பட்டுக் காமமலைகளைப் பார்த்துக்கொ 

ண்டே மெதுவாகச்: சென்று BI OGL] Ob GID அழல 

சோலைகள் pes பல்வகைப் ப.றவைக்கூடடங்கள் 

   

  

  

-ிறைக்துள்ள பம்பையை யடைந்தார்.. 

ட்ட ் 

அர ணியகாண்டம் 

கட்த. 
முற்றிற்று, 

ம்.
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