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பொடியின் பரிமளம் விசு மிக்காட்டில்: உள்ள மரங்கள் 

வண்டுகளின் சீங்காரங்களால் ஓலிப்பனபோல் காணப் 

“படுஉன்றன. மலைகளின் காழ்வரைகளிலுள்ள சிறு குன் 

அகள் சன்றாய்ப் பூக்.௪ மரங்களால் மூடப்பட்டு Cough 

ரமணீயமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றன. புஷ்பங்க ளடர்க்க க 

சங்களையுடைய விருக்ஷங்கள் வண்டுகள் ரீங்காரம் செய் 

யக் காற்றி லசைவது ஒருவன் தலையில் Ly apy gwd 

கலையை அசைச்துப் பாடிக்கொண்டு ஈகடனம் செய்வது 

போல் காணப்பேன்றது. பொன்னாபரணங்க எணிந்து 

மஞ்சட்பட்டுடுத்து நிற்கும் மானிடர்களைப்போலக் கர்ணி 

_ காரங்கள் காற்புறமும் புஷ்பிகீது Marie Ger ver wri, 

பறவைகள் இனிமையாகச் சத்திக்கின் ற வசக்தகராலம் 

சடையைப் பிரிந்திருக்கும் எனக்குச் சோகச்தை வீளை 

க்கின்றது, லஷ்மணா, முன்னசே துயரத்தி லாழ்க்திருக் 

கும் என்னை மன்மதன் பின்னும் கீபிக்கச் செய்கன்றான். 

குயிலினங்கள் கனிப்பினால் உற்காகம் கொண்டு என்னை 

அவமதிப்பனபோல் கூவுகன் றன. இவ்வன 5 இலிருக்கும் 

அருவிகளின் பக்கதில் சந்தோஷத்துடன் கூவும் காட் 

டுக் கோழிகளும் என் சோகத்தை விரு,ச்தி செய்இன் றன; 

இதற்கு முன், லக்ஷ்மணா, காம் கமது ஆசிரமக்தி விருக்க 

கால,சீதில் இப்பக்ஷீகளின் சத்தக்கைச் சதை கெட் 

கும்போகெல்லாம் சச்தோஷ மடைந்து என்னைக் கூப் 

பிட்டுக் காண்பித்துப் பின்னும் விசேஷமான FEO STAD 

் ” மடைவளே.. பலவகைப் பறவைகள் பலவிதமாகப் பாடிக் 

கொண்டு ஆங்காங்கு மரங்களிலும் கொடிகளிலும் புகர் 

களிலும் வந்து உட்காருகின் றனபார். இவ்வேரியின் கரை 

யில் ஆணும் பெண்ணுமாய்அநேக பறவைகளும் வண்டு 

கஞம் 'உல்லாசமாக உட்கார்க்து, மதுரமாகப் பாடிக்கொ 

ண்டு, காங்கள் பிரியாது சேர்க்திருப்பதற்காகச் சந்தோ 

ஷக்தி தில் மூற்கியிருககின் ஒன, . ஆண் கோலம் முதலிய 

பறவைகள் இம்மரங்களில் காய்க் கூவுவது என் இய /
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ரத்தை வளர்கின்றது, அசோகப் பூங்கொத்துக்களா 

இய தணல்களையும் இளக்,தனிர்களாகிய கொழுகந்துகளை 

யும் வண்டுகளின் சத் தமாகிய ஒலியையுமுடைய வசக்த 

காலம் என்னும் நெருப்பு என்னைத் ,கஇக்கன்றது. 

லக்ஃமணா, அழகான கண்ணிமைகளையும் கருங்குழலையும் 

இன்சொல்லையுமுடைய சதையைக் காணாது நான் உயிர் 

தரித்திருப்பதில் என்னபிரயோஜனம் ? தூய்மையுள் 

ளவனே, காடுகள் எல்லாம் அழகுவாய்க்து குயில்கள் 

இனிமையாய்க் கூவுன்ஐற இக்காலக்தான் அவளுக்கு 

மிகப் பிரியமானது. சதையைப் பிரிக்தகனாலாய சோ 

காக்கினி இந்த வசந்தகாலத் தினால் விருத திசெய்யப்பட்டு 

என்னை அதி இக்ரத்தில் எரித்து விடும்போலிருக்க 

ஐது, கதையைக் காணாமல் இவ்வழகிய மரங்களை கான் 

காணுவ.தனால் என் விரகதாபம் ௮தஇ௧க விரு,ச்தியடை 

யப்போ௫ின்றது, சதையைப் பிரிக், த துன்பமும் வியர் 

வையைப் போக்குசன்ற வசச்,தகாலமும் ஓன்னுசெர்க்து 

என்காதலை எழுப்புகன் ஐன், அகோ பார்! மயில்கள் 

எவ்வளவு நேர்த்தியாய் ஆடுகின்றன ! அவைகளின் 

இறகுகள் காற்றால் அலைக்கப்படும்பொழுது படிகக்கற்க 

ளாலமை,த்த பலகணிவாயில்கள்போல் விளங்குசன் றன. 

அவைகளைச் சற்றி அவைகளின் பேடுகள் வகஅ்குநிற்கு 

மழகைப் பார்க்கப்பார்க்க என் துக்கம் மிகு இன்றது. 

அதோரபார் | மலைத், தட,தீ.தில் ஆடுகின் உ ஆண் மயிலோடு . 

அதன் பேடு காமவேட்கை யுற்று கடனம் செய்கின்றது. 

அவைக ஸிவ்வாறு என் முன் தோகை விரித்தாடுவது 

என்னைக்கண்டு சரிப்பதுபோ லிருக்கிறது, அரக்கன் 

என் பிராணகாய௰யை இக்கானகத்தின் வழியாய்: எடுத் 

துச் செல்லவில்லை. ஆதலாற்றான் இம்மயில்கள் இக்காட் 

டில் தங்கள் காயகிகளுடன் சுகமாய் விளையாடுகின் றன. 

பூக்கள் மலர்ந்து விளங்கு மிக்கால,த்தில் சசையைப்பி 

ரிந்து கான் எவ்வாது ஜீவிப்பேன் ? ல௯்ஷ்.மணா, இக்க 

€
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இழிவான பிராணிகளிடத்தும் காதல் காணப்படின் றது, 
பெண்மயில் கரமத்தா லுய்க்கப்பட்டு ஆண்மயிலினிடம் 

செல்கின்றது. நீண்ட கண்களையுடைய ஜான் அபக 

ரிக்கப்படாது இங்கிருப்பானாகில் என்னிடத்தில் மோகங் 

கொண்டு இவ்வாஅ வருவாளன்ஜறோ? அழகான இக்தப் 

_யூுஷ்பங்களால் எனக்கு என்ன உபயோகம்? மரங்களி 

னின்ஆம் அவைகள் தேனீக்களுடன் வியர்ததமாய்க 

கீழே விழுகின்றன. பறவைகள் ஒருங்கே செர்க்து ஓன் 

மையொன்றழைப்பதுபோல் இனிய இ&தம்பாடி என் 

ஆசையை வளர்கின் றன, என்னாயட யிருக்குமிட ததி 

அம் இவ்வாஹறே வசகதககாலமாயின் அவளும் என்னைப் 

போலவே துயருறுவாள் என்பதில் சக்கேகமில்லை, இவ் 

ONFE SET OID அவளிருக்குமிட Gov: இல்லையெனினும் 

் அவள் என்னைப் பிரிச்செங்கனம் பிழைப்பாள் 2? அவ 

னிருக்கு மிடத்திலும் வசக்ககாலக்கான் என்னு கொள் 

_ஸினும் சச்துருவினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் அவளுக்கு 

அ தனால் என்ன பயன் ? இளமையும் மென்மையுமுடை 

யவளஞும், காமரை மலர்போன்ற கண்களையுடையவளூம், 

. இன்சொற் பகர்பவளுமான என் பிராணகாயகி வசக்த 

காலம் வந்ததைக் கண்டதும் உயிர்துறந்து விவொள் என் 

பது நிச்சயம், . மகாபதிவிரகையான சசை என்னைப் 

பிரிந்து உயிர் தரிக்கச் சயோள் என்று. நிச்சயமாய் எண் 

 ஹுகழேன். ano? 5 BuQesr DOL] முழுதும் என்னிடதக் 

இலேயே, அப்படியே என்னுடைய அன்பும். ௮வளணிடக் 

திலே. நத மணமளாவி வருகின் உ சுகமான பரிச,த்தை 

யுடைய ,இக்தக் குளிர்ந்தகாற்றுச் சதையை நினைந்து 

வாடும் எனக்கு அக்$னிக்கொழுந்துபோல் இருக்கின்.ற.௮, 

Foe ctor pil னிருக போது எனக்குச் சுகச்தை விளை 

வித் ௪. காற்று அவள் என்னைவிட்டுப் .பிரிக்திருக்கும் 

இக்காலத்தில் எனக்குச் சோககச்தை உண்டு பண்ணு 

“தன் றது, முன்னம் €கா வியோகச்கைச் தெரிவித்துக்
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கரைக்,க காக்கை இப்பொழுது மரதச்தின்மே லுட்கார்ந்து 

எனக்குச் சதையின் சேர்க்கை கேரப்போகிறகென்று 

- சுயஸ-டுசகமாய்க் கத்துன்றது, வைகே௫க்கு வாயில் 
காப்பவன்போன்ற இப்பறவை அச்தடங்கண்ணாளு 

டைய சமீபத்தில் என்னைச் சேர்ப்பிக்க விருக்கன் ஐது 

போலும், லக்ஷ்மணா, பூக்கள் நிறைக்க மரங்களின் நுனி 

யிலிருக்து வேட்கையை உண்பெண்ணக்தக்ககாக இப்பற் . 

வைகள் பாடும்.இனிய €கதக்தைக் கேள். காற்ரு லசை . 

யும் 'திலகமரங்களைக் களித்துக் கூத காடும் பெண்பாலார் 

போல் வண்டினங்கள் அணுகுசன் மன. காமிகளுடைய 

எண்ணங்களை வளரச் செய்யும் இவ்வசோகமரம் காற்று 

லசைூன்2 தனது பூங்கொச்துச்களால் என்னை வெரு, 

ட்டுவதுபோல் தோன்றுகின்ற, லக்ஷ்மணா நிறையப் 

பூச்சு நிற்கும் ௮க்ச மா மரங்கள் சர்,சனம் பூக் காமத் 
கால் வருக்துவோரை ஓத்திருக்கின் றன. இந்தப் பம்பா 

இ.ரச்திலுள்ள அழகான வனங்களில் கன்னரங்கள் அங்கு 

மிங்கும் உலாவிக் இரிஇன்றன. பார். ஈல்ல மணம் கமழும் 

செக்காமரைகள் உகயபானுவைப்போல இங்கே பிரகா 

சிக்கன் றன. நிர்மலமான நீர் நிரம்பிய இதத் கடா 

கம் பரிமளமான் நீலோற்பலங்களும் அன்னமும் நீர்க் 

காக்கைகளும் நெருங்கி, வண்டினங்கள் மொய்க்க, மக 

ரந்கு முஇர்க்் த சூரியயரணம் போலுஞ் செந்தாமரை 

அடர்ந்து எவ்வளவு அழகா யிருககன்றது ! இசைச் 

சுற்றியுள்ள அழகு. பொருக்திய காடுகள் சக்கரவாகப் 

பக்ஷிகளும் குள,க்தில் நீர்குடிக்க வரும் யானைச் இரன் 

'கஞூம் மான் கூட்டங்களும் நிறைந்து விளங்குன் றன. 

லக்ஷ்மணா, காற்றினாலடியுண்டு அங்குமிங்கு மோடுகின்ற . 

அலைகளால் அசைந்காடுகின் ற தாமரைமலர்களின் தோற் 

ஐ.த்தைப் பார், காமரை யிகழ்போன்ஐ விசாலமான கண் 

. களையுடையவளும் அ௮ம்மலரிட,த்தில் அதிகபிரியமுள்ள 

வளுமான வைதேஇியைப் பாராமல் உயிர்தரித்திருக்க
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எனக்கு விருப்பமில்லை. ஓகோ ! காமனுடைய செய்கை 

எத்தன்மைக்கா யிருக்கன்றஅ ! இடைக் தற் கரியவளஞும் 

மதுரபாஷிணியுமான அச்ச மங்கள சுவரூபிணியை இடை 

விடாது என் மனத்தில் நிறுத்தி என்னை வருந்தச் செய் 
இன்றனனே? மரங்களை ஈன்ளுப்ப் புஷ்பிக்கச்செய்து தோர் 
ன்றிய இவ், வசக்ககாலம் என்னை வாட்டா திருக்குமாஇல் 

யான் என்னுடைய வேட்கை நோயை ஒருவாறு சத் 

துச் கொள்வேன். அவன் என்னுட ஸிருக்ககாலத்தில் 

எனக்கு அழகாகச் தோற்றிய பொருள்களெல்லாம். ey 

னில்லாமையால் அழகில்லா, கவைகளாகக் காணுகின் றன. 

லக்ஷ்மணா, இதக்சாமரைக் களங்கள் அவஞஷ்டைய கண் 

களை யொத்கிருப்பசால் அவைகளைப் பார்க்க என்மனம் 

அவாவுகன்றது. மரங்களின் இடைவெளியிற் புகுந்து 

காமரைச் தாதுக்களின்மேற் படிந்துவரும் இக்காற்றுச் 

சீதையின் மச்சுப்போல மஜனோகரமாய் இருக்கன்றது. 

அதோ | பம்பையின் தென்கரையிலுள்ள மலைக்காள் 

'வரைகளில் கோங்குகள் பூ,ச்து வெகு அழகாய் தோன் 

அூடின்றன பார், பல்வகைக் தாதுக்களால் . அலங்கிரு த 

மான அந்தச் இறந்தமலை காற்றடிக்குக்கோறும் பல 

வர்ணமான புழுதிகளை வாரி யிறைத்துக்கொண்டு பிரகா 

இக்ன்றது, இலைகள் உதிர்ந்து முழுதும் பூத்து அழகாய் 

விளங்கும் பலாச விருக்ஷங்களால் இம்மலைச் சார்புக 

ளெல்லாம் இடப்பற்றி யெரிவதுபோல் காணப்படுகின் றன 

மல்லிகை, முல்லை, அலரி மூகலிய மலர்கள் கொத்துக் 

Gar SSIS wot sg! காழையும் வெண்ணொசசியும் பூத்து 

இவ்வசந்,சகாலம்.. விளக்கமடைஇன்றது, அன்றியும் 

வாசனை கிரம்பிய குருக்கத்தி, எங்கும் அடர்ந்து வளர்க் 

திருக்கும் குருக்து, சரிவில்வம், இலுப்பை, அசோகம், 

மூழம், திலகம், நாகம், கடம்பு, மாவிலிங்கை, பச்ம 

_ கம், ரீலாசோகம், லோத்திரம் முதலிய மரங்களெல்லாம் 

இம்மலைச்சாரல்கஹளில் இங்கத்தின் பிடர்மமிரை யொக்
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அப் பூத்து அழகாய் விளங்குன் உன. மேலும் அழி 

ஞ்சில், மரு காணி, பூர்ணகம், பாரிப,த்திரகம், மா, பாதிரி, 

கோவிகதாரம், முசுளிக்தம், மருதம், காழை, உக்காலகம், 

காட்டு வாகை, இஞ்சுபம், 'கவம், சான்மலி, இஞ்சுகம், 

செம்மருகாணி, இனிசம், BESO, FHS, WIGS 

னம் முதலிய மரங்களும். இம்மலைக் காள்வரைகளில் 

பூத்து,சி தோன். நின் றன. இவைகள் இப்பம்பைக் கரை 

யில் எவ்வளவு அழகாய்ப் பூதீது மலர் நிறைக்,த பூங்கொடி. 

களால் தஅுவக்குண்டிருக்கன் றன | களிச்,௪ பெண்களைப் 

போல இப்படர் கொடிகள் பக்கத்திலுள்ள பாதபங்கள் 

காற்றா லசைபவைகளைத் கழுவுசன்றன. ஆங்காங்குள்ள 

நானாவிகமான வாசனைகளைக் இர௫த்துக் கனிப்படைக்த 

காற்று ஒரு மரத்திலிருக்து மற்றொரு மரத்துக்கும், . ஒரு 

மலையிலிருக்து மற்றொரு மலைக்கும், ஒரு வன*த்இலி. 

- ருக்து மற்றொரு வனத்துக்கும் காவிச்செல்.லுகின் ற. 
இல சுகந்த விருக்ஷங்கள் பூக்களால் மூடப்பட்டும் லெ 

மரங்கள் அரும்புகளால் மூடப்பட்டும் கண்ணுக்கினிய 

பசுமையுடையவைகளாய் விளங்குகின்றன, * இது வெகு 

கருக ரமான, இது சேன் நிறைந்துள்ளது. இன நன்ரய் 

அலர்க்திருக்இன்றது' என்று சொல்லிக்கொண்டுபோவது 

'போல் புஷ்பங்களிட,ச்தில் வண்டுகள் சென்று மொய்க் 
இன்றன. அவைகள் DIL. மெலே இளஎம்பி மது உண்ண 

ஆசைகொண்டு பம்பாதிரத்திலுள்ள வேது மரங்களை 

நோக்கச் செல்லுகின்றன. மரங்களினின்தம் தாமாக 

உதிர்ஈக. மலர்களால் இவ்வனபூமி பாயல் பரப்பியது 

போல் இனிதாக விளங்குகின்றது. பலவித புஷ்பங்கள் 

சொரிந்திருக்கின்ற இம்மலைச்சாரல்கள் ஆங்காங்கு கானா. 

விசமான படுக்கைகள் விரிச்தருப்பனபோல் காணுகின் 

LOT, VIED), இவ்வசந்,தகாலச்தில் விருக்ஷங்களில் 

புஷ்பங்கள் உண்டாவதைப். பார், இந்தப் புஷ் பமாசதீ 

தில் இம்மரங்களெல்லாம் ஒன்றோடொன்று மாறுகொ 

ஸ்
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ண்டு பூகுகசனபோலக் காணப்படுகின்றன. வண்டுகள் 

சூழ்க்து ரீங்காரம். பாடப் பூங்கொத்துக்கள் நிறைந்துள்ள 

மரங்கள் ஓஒன்றையொன்அ நல்வசவு கூறுவன போலும், 

இக்,௪ நீர்க்காகம் கன் துணையோடு கெளிவான இந்நீரில் 

விளையாடி எனது ஆசைக் கனலை எழுப்புகின் றது, IDB 

 S1Gof 5Dow Qiurs g15 Carer gid QLubeoL! 2 cir 

மையாக உலகப் பிர௫த்கமா யுள்ள குணங்க எனைத்தும் 

அமைந்திருக்கக் தக்க தொன்றே, ல்ஷமணா, பதிவிரதா 

.சிரோமணியான சசையை இங்கே கண்டு அவளசூடன் 
கூடி வடிக்கப் பெறுவேனேயாகல் நான் அயோத்திமா 

'சகரமும் வேண்டேன் ; இக்திரன் பதவியும் வேண் 
டேன். அதி மனோககியமாயுள்ள இக்தப் பசும்புற்றரை 

யில் அவளுடன்கூடி உல்லாசமாய் உலாவித் திரியப்பெறு 

வேனேல் யான் ஒருவிக இலேசமு மின் றியிருப்பேன். ' 
கானாவிதமான புஷ்பங்களால் வேயப்பட்ட இம்மரங்கள் 

பிராணகாயகயை விட்டுப் பிரிக்து காட்டில் சஞ்சரிக்கும் 

ஏன் மனத்தைப் பிரமிக்கச் செய்கன்றன. சுமித்திரை 
குமார, இப்பம்பை குளிர்ந்த நீர் நிரம்பி, சாமரை மலர் 
கன் மல்க, சக்கரவாகம், சீர்க்காக்கை, பிலவம், சசெளஞ் 
சம் முதலிய பறவைகள் குழுமி, காட்டுப்பன்றி, மான் 

முதலிய விலங்குகள் துவன்;றிக் காணப்படின் றத; பக்ஷி 
கள் மனோகரமாய்ச் சதிஇிப்பசால் பம்பையினறுடைய 

அழகு Anis விளங்குகின்றது, அகேகவிதமான பறவை 

கள் இனியகுர லெழுப்பிக் கூவிச் சந்திரன்போன்.ற முக 

BTL UFOS சாமரை யிகழ்கள்போன்ற கண்களை 

யும் உடைய என் பிரிய நாய௫யை நினைப்பூட்டி. எனக்கு 

“வேட்கை பெருகச் செய்கின்றன, அதோ பரர், வித் 

தரமான அம்மலைச் :தான்வளைகளில் மான்கள் ஆணும் 
பெண்ணுமாய் விளையாடுன் றன. அவைகள் அங்கன 
மாக கான் இவ்விடத்தில் மான்போன். ற கண்களை உடைய 
வைதேஇியைப் பிரிந்து வாடுகின்றேன், கொழுக்க பட்
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இகள் உல்லாசமாய்க். கூவி அங்கு மிங்குமாய்தி Bila 

தைப் பார்க்க என்மனம் மிகவும் சங்கடப்பின் றது, 

லக்ஷ்மணா, நான் என்: கா,தலியைக் காண்பேனேல் கவலை 

ய.ற்.நிருப்பேன். ,காமசை, செளகந்திகம் முதலிய புஷ் 

பங்களின் ஈஅ.மண மளாரவி, எவ்வித wor EBONE EOS 

யும் மாற்றவல்லதாய், பம்பையிலிருக்து வந்து வீசும். 

மகத மாருகத்தை நுண்ணிடையாளான வைதேகி என். 

னுடனிருக்து அனுபவித்தாலன்றோ நான் உயிர் வாழ். 

வேன், இப்பம்பையின் காற்றை யனுபவிப்பவரன்றோ : 

பாக்கியவான்கள்? தாமரை மலர்போன்ற கண்களை யுடைய 

ஜனக நந்தினியான என்னுடைய பிராணநாயூ என்னை 

விட்டுப் பர,தக்திரையாய் எவ்வாறு உயிர்,தரி,த்திருக்கன் 

ager? 49062) யுணர்ந்தோனும் உண்மை woos 

போனு மான ஜனகமகாராஜன் என்னைச் சபை நடுவே 

சதையின் ேஷம சமாசாரச்தைப்பற்றிக் கேட்டால் 

நான் என்ன சொல்வேன்? என் தந்தை மந்தபாக்கய 

் னான என்னை வனத்இிற்சனுப்பியபோது அறநெறி மற 

வாது என்னைத் தொடர்க்துவந்த என் பிராணகாயக 

இப்போது எங்குற்றுள் ? நாடி.ழந்து மதிகலங்கி வனம் 

புக்க என்னைப் பின்றொடர்ந்து வந்த சதையை விட்டு. 

தான் எங்கனம் உயிர் ௬மந்து வாழ்வேன்? ,காமரை யிதழ் 

கள் போன்ற கண்களை உடைத்தாய் நன்மணங் கமழும் 

அவளுடைய தருமுகமண்டலத்தைக் காணாது என் மனம் 

் வாகென்்ற.ு. லக்ஷ்மணா, ஓப்பில்லாததும், இனியதும், 

தன்மை பயப்பதும், இடையிடை புன்முறுவலோடு விரவி . 

யதும், எனிதி௰் பொருள், விளங்கும் சொற்கள் பொதிந்த 

தும், நல்ல கடையினை யுடையதுமான அவ் வைதேகயின் 

வசன க்தை கான் எப்பொழுது: கேட்கப் பெறுவேன் ? 

கற்புக் கரசியான அப்பெண்கொடி காட்டில் யாதொரு 

- துயருற்றபோழ்தும் அதனைப் பொருட்படுத்தாது என் 

னைக் கண்டமாத்த இரத்தில் அதனைநீக்கி வேட்கை கொண்டு 

6
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சக்தோஷ மடைக் சவள்போல என்னோடு அன்புடன் 

உசையாடுவாளன்் ரோ ? கோமகனே, கான் அயோத்தி 

சென்றால், * என்னுடைய மருமகள் ங்கே £ அவள் ௬௧ 

மாரக விருக்கன்றனனா ?” என்த கெளசலாதேவி என் 

ணைக்கேட்டால் கான் என்ன மாறுதச்தரம் கொடுப்பேன் ? 

லக்ஷ்மணா, கீ சகோதர வாஞ்சையுள்ள பரதனிடம் சென் 

அவாழ்வாம். 6S serie Sate நான் ai Gt 

எருக்க சஇயென், 

இவ்வாருக மகாத்துமாவாகிய இராமர் Baim 

வரைப்போல் புலம்புவதை லஷ்ஷ்மனார் UMTS, Mo 

ரை கோக்ூக் குற்றமில்லாத காலோசதமான வார்த்தை 

கரன் சொல்வா ராயினார்:--* ரகுருல இலக, உமக்குண் 

டாயிருக்கும் இரசக் துக்கக்தை விட்டு 

்.. இராமரை விடுவீராக, உமக்கு மங்கள முண்டாகுக, 
ல்மணர் . ய ‘ த. 

தெழ்று தல். புருஷோத்தம, நீர் விசனப்படவேண் 

டாம். சுத்தாக்துமாக்க ளுடைய புத்தி 

இவ்வி கமாய்க். கலக்கமடைவது கூடாது. இப்பொழுது 

சதையின் பிரிவா லுண்டாயிருக்கும் துக்கத்தை நினைக்து 

பிரிய ஜனங்களிட,க்தில் அதிக கேசம் பாராட்டக்கூடா 

தென்று அதை யொழித்துவிடவேண்டும். எண்ணெயில் 

அதிகமாய் நனைக்க வர்த்தி எண்ணெயின் ஈரமுள்ள 

தேனும் எரிக்துவிடும், ஓ இராகவ, பாதாளம் சென்ரு 

அம் சரி, ௮சன் சழேபோ யொளித்தாலும் சரி, இராவ 

ணன் ஒருசாளும் பிழைக்கப்போடுற தில்லை. முதலில் காங் 

கள் ௮க்கொடிய அரக்கனுடைய சங்கதிகளை யறிந்து 

கொள்வோம் ; உடனே -அ௮வன் சதையைக் கொண்டுவந்து 
விட்டாலாயித்து: இல்லையாயின் அவன் மரணமடைவது 

இண்ணம். ச€தையைக்கொண்டுவந்து விடாவிட்டால் ௮ 

வன் இதியின் கர்ப்பத்தில் புகுக்துகொள்வானாயினும் அவ 

னை சான் கொன்றுவிடுவேன். சேவரீர் மனக்கலக்கத்தை 

மாத்திக் தைரியங்கொண்டு அயரம் நிங்கியிருங்கள், காரி
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ய க்தைச் சா இக்கவல்லவர்க்கும் கைகழுவின காரியம் எத் 

கனமின் மி மீட்டும் கூடாது, ஐய, இவ்வுலக கீதில் உற்சா. 

கமே வலிமைக்குக் காரணம், அதனின் மிக்க வலியுள்ள 
கொன்றுமில்லை, அதைப்பெற்றவனுக்கு இவ்வுலகத் இல் 

கட்டாக கொன்னுமில்லை. உற்சாகமுள்ள புருஷர்கள் 
தாங்கள் செய்யு கொழிலில் ஒருபொழுஅம் மனச்சோர் 
வடையமாட்டார்கள். ஆகலால் உற்சர்கச்தை மேற் 

கொண்டால் சான் நாம் சதையை மீளவும் பெறுவோம். 

சகல சாஸ்திரங்களையும் கற்று அவற்றின் உட்பொருளை 
YOrss மகாச்துமாவாகய தெவரீர் இங்ஙனம் வேட் 

கைமிக்கு வருக கலாமா? உமது வேட்கையை இப்போதே 

நீக்கி விடும்.” இவ்வாறு லக்ஷ்மணரால் தேற்றப்பட்டு 
் விசன த்தில் மூழ்கியிருக்௪ இராமர் தம்மைப்பற்தியசோக 

மோகங்களை hol துறந்து தைரியங்கொண்டார். 
நினை கீகற்கரிய பராக்கிரமமுடைய இராமர் பிறகு அழ 
சான மரங்கள் செழிக்க கரைசூழ்ந்து ரமணீயமாய் 
விளங்கும் பம்பையைக் கடக்துசென்ஞார், 

லக்ஷ்மணர் கூறிய மொழிகளை மனத்திற் இந்தித் 
அக்கொண்டு மகாதகீதுமாவாகய இசாமர் கானாறுகளும், 
குகைகளும் நிறைந்த அவ்வ ச்தின் வினேசச்தைப் 
பார்த்துச் கம்து மனவருக்கச்தை யடக்கிக்கொண்டு ' 
தம்பியுடன் வழிநடக்கார், மகாகதுமாவான லக்ஷ்மணர் 
மதத யானையைப்போல் நடக்து இராமரோடு கருமத்தை 
யும் பராக்கிரமச்கையும் பற்றிப் பேட அவரை உற்சாகப் 
படுச்திக்கொண்டு சென்ருர், இவ்வண்ணம் வெகு அறத் 
புகமான கோற்றச்துடன் ரியெமூகபருவ,ச,ச்தைச் சமீ 
பித்து வச்து கொண்டிருக்க இசாமலக்்ஷமணர்களை அங் 

கிருந்த வானராதிபதியான சுக்ரீவன் 
இராம லஷ்ம : என்ட க ்  * ணர்களைக் சண் கண்டு நடுங்கச் செயலற்துத் திகைத்து 

a eestor uu நின்றான். அவன் மின்பு யானையைப் மேல், : ட்ட . போல் மெதுவாய் அடிபெயா்தீது கடந்து
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அச்சமுக் துக்கமு மடைந்து இந்தாக்கிராக்தனாயினான். 

மகா பராகஇரமமுடைய இராம லக்ஷ்மணர்களைக் கண்ட 

வானரர்கள். பயந்து தாங்கள் ௬கமாக வாசசம்செய்து 

abs புகலிடமாய புண்ணியாச்செமத்துட் புகுந்துகொண் 

டார்கள், ன இ 

இரண்ட ரஞ் சருக்கம். 

இசாமலஷமணர்களின் வரலாற்றை யறிந்துவரச் சுக்ரீவன்: 

அனுமானை யனுப்பு தல். 

'பெருவிறலினையுடைய மகாதக்துமாக்களாகிய இராம 

லக்ஷ்மணர்கள் பெரிய ஆயுசங்களைக் கையில் தாற்இ 

அங்கு வருவகைக கண்ட வானரோதக்தம 
இராம லஷ்ம டர : . . ச 

ணர் ஊளைக்கண்டு னாகிய சுக்கிரீவன் பயமடைக் தவனுாய், காத் 

, வானரர்கள் வெ. புறமும் சூற்றிப்பார்.தீது, ஓரிடத்திலும் 
ருவி யோடுதல். . ல் . 

.... நிலைகொண்டு நிற்க இயலாது உள்ளம் 

கமோநினான். அவன் அவ்வீரர்களுக்கும் சனக்குமுன்ள 

ஏழற்றக்காழ்வுகளைச் சர்தூகஇப்பார் ச, மிக்க கவலையும் 

அ, கனது மந்திரிமார்களை கோக்க “ இவ்விரண்டு வீரர்க 
ஞம் வாலியினால் ஏவப்பட்டுப்பொய்வேடம் பூண்மெரவுரி 
தீரி,த்துப் புகுதற்கரிய இவ்வன தசைக் கடந்துவக்இருக் 

கின்றனர் என்பதில் சந்தேகமில்லை” என்றான். உடனே 

மக்திரிமார்கள் அவ்வில்வீரர்களைக் கண்டு தாங்களிருக்,௪ 

மலைச், கடத்தை விட்டு மத்ரோர் உன்னகமான கொடு 

முடியை யடைக்தார்கள். அங்கே தங்களரசனும் தலை 

வனுமான சுக்கிரீவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்குப், பாச் 

தியப்பட்டு நிற்கும் வானர,த. தலைவர்கள் எல்லாரும் ௮ம் 

மலையின் கொடுமுடிகள் அசையவும், அதன்மேல் புஷ்
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பிச்துவிளங்கும் விருக்ஷங்கள் முறிந்து விழவும், அம்மலை 

யின் நாற்புறத்திலுமுன்ள மான், பூனை, புலி முதலிய 

விலங்குகள் வெருவியோடவும் அதிவேகமாக ஒரு கெரத்தி 

னின்று .மற்ரொன் விற் பாய்ந்து விரைந்து சென்று தம். 

. தலைவனைச் சுற்றிநின்றார்கள். அமாத்தியர்கள் ௬க்கிசீ 

வன் எ.ரில் வந்து கைகூப்பி நின்றார்கள். பிறகு வசனிப்ப 
இல் Foi sso அனுமான் வாலியின் கெட்டசெய்கை 

தளை தடக்னு. பயமடைந்து சுககிரீவனைநோக்கி *:நீவிர்' 

அனைவரும்வாலியின் பயத்தை விட்டுவிடுங்கள். இக்தச் 

இறந்த மலயபர்வ,த.த்தில் வாலியால் ஒன்னும் செய்யமுடி 

யாது, ஓ வானரோததம, : எவனுடைய கொடுமையைச் 

சயொது நீர் பயந்தோடிவர்திரோ அச்சப் பயங்கரமான 

தோற்றத்தையுடைய வாவியை இங்கே காணேன், கெட்ட 

செயல்களைச் செய்யும் நுமது முன்னோனாகய தீய வாலி 

"இவ்விடத்தில் இல்லை. இவ்விடத்தில் அவனால் பயம் உண் 

டாதற்குக் காரணமும் கான் காணவில்லை, ஐய, உம்மு 

டைய வரனரத.தன்மையை நன்றாய் வெளியாகனீர், 

கெளரவபுததி இல்லாமையால் மனத்தை ஒருவழி நிது 

ச்ச இயலாதிருச்கின்றீர், புத்தியும் ஞானமு முடைய 

நிர் இங்) தங்களால் அனை,ச்தையு மறிந்து செய்யவேண் 

டம். புத்தியில்லாக.மன்னவன் குடிகளைப் பாதுகாப்பது ' 

முடியாது” என்றான். 

இந்தப் பொருள்பொ திர் த சொற்களைச் செவியுற்ற 

சுக்கிரீவன் அனுமானை- கோக்க. முன்னி. 

: முக்கண் அ லும் "மேன்மையான வார். ச்தைகளால் : 
னுமானை ராமலஷ் 

மணர்களிடம் ௮ நிண்ட கைகளையும் விசாலமான கண் 
அப்பு,தல். 

களையும் உடையராய் வில்லும் அம்பும் 

வாளும் தரித்துக் தேவ குமாரர்களைப்போல் விளங்கும். 

அவ்விரு வீரர்களையும் கண்டால் யார். தாம் ௮ச்சமடை _— 

uri? இந்தப் புருஷோ.த்தமர்களை வாலியால் அனுப் 

S
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பப்பட்டவர்களென்று நான் எண்ணுகிறேன். அரசர் 

களுக்குக் துணைவர்கள். அனேகர், ஆராய்க்தறியும் 

வரையில் எவரையும் கம்பவொண்ணாது, பகைவர்கள் 

கபடமார்க்க முள்ளவர்களா தலால் வேஷமா ஜித் இரிந்து 

அவ்வேஷதக்தை மெய்யென்று கொள்வோரைச் சமயம் 

LITT F GIB கொன்றுவிடுவார்கள், . இது யாவரும் அறிந்து 

கொள்ளவேண்டிய விஷயம், வாலியோ தன் காரி 

ய்த்தை முடிப்பதில் ௮இக சமர்,ச்சன். -. அரசர்கள் 

பலவிசமான தந்திரங்களால் சத்துருக்களைக் கொலை - 

செய்வார்கள், இவர்க ளெண்ண,க்தை மாறுவேடம் 
பூண்ட ஓற்றர்களா ல.றியவேண்டும், ஆதலால், அனு 

மானே, நீர் வேற்றுருவங்கொண்டு சென்று, அவர் 

களை இன்னாரென்றுகெரிர்து, அவர்களுடைய முகக்கு றி, 
தோற்றம், பேச்சுக்களை நஈன்றாய்க் கவனித்து. அவர் 

களுடைய காரியம் யாதென்று அறிவீராக, அவர்கள் கம் 

மிடதீதில் கல்ல எண்ணம் உடையவர்கள் எனச் கெளிவி 

ராகில் அவர்கள் முன் என்னை அடிக்கடி புகழ்க்து பேடு 

அக்காலத்தில் அவர்களுடைய முசக்குறிகள் எவ்வாரு 

யிருக்கின் தன வென் றிக் துகொள்ளும். YES MV gir 

கள் சுக்தாதீதுமாக்களாக விருக்கும்பக்ஷ தீதில் அவர்கள் 

இக்கக் காட்டிற்கு என்ன காரியமாக வக்கார்கள் என்து 

கேட்டறியும், அவர்களுடைய சொற்களாலும் இங்கிதங் 

களாலும் அவர்களுடைய எண்ணம் கல்லதோ கெட் 

'டகோ வென்று தெரிக்துகொள்ளும்”” என்ரான். "வெல் 

லற்கரிய பராக்கிரமமுடைய வானரேக்திரன் இவ்வாறு 

ஆஞ்ஞாபிக்க. மகானுபாவனாகிய அனுமான் “அப்படியே 

யாகட்டும்'” என்று சொல்லி இராமலக்மணர்க ஸிருக்கு 

மிடம் போகப் புறப்பட்டான்.



16 கஇஷ்.கந்தாகாண்டம். 
  

மூனமுஞ் சருக்கம். 
அனுமான் .இராமலஷ்மணர்களைச் சுக்கிரீவஜஞேடு 

கட்புச்செய்யு ம்படி , வேண்டல், 

அனுமான் மகாத்துமாவாயே சுக்கரீவனுடைய வ௪ 

னங்களின் கருத்தை. யறிந்து, NAueape 
"அனுமான். இ c “% 2 கடு ட்ட ழ் 

ள்ரம லஷ்மணர்க பர்வ, தினின்று புறப்பட்டு, ச,தி.தியமும். 

க ணணித்ன். அ பராககரமமுமுடைய ரகுகந்தனர்க விருக் 

குமிடதீமை காடிச் சென்று, தான் இன்னா 

னென்று தெரியா திருச்ச வேண்டிக் தனது வானர உ௬ 

வத்தை நீககப் பிரமசரிய வேடங்கொண்டுபோய், அவர் 

களை ௮.இக விகயத்துடன் பணிந்து, விதிப்படி பூத்து, 

அவர்களைப் பார். தீது வெகு அழகும் மனோக்கியமுமான 

OMT ZO SEMIN கான் சொல்ல எண்ணியதைச் சொல்ல 

லுற்றான்: _.௭ ரரஜரிஷிகளையும் கேவர்களையும் போலத், 

தேசுள்ளவர்களாய தி கோன்றும் நீவிர் அரிய,தவவிர கம். 

பூண்டவர்களாய்க் காணப்படுகிறீர்கள். அங்கனமாகவும் 
இவ்வன ததிலுள்ள மான் கூட்டங்களையும் மற்றுமுள்ள 

விலங்குகளையும் வெருவச் செய்துகொண்டு நீங்க ஸிங்கு 

வந் தகாரண மென்ன ? நீங்கள் இவ்வேரி தீர,க்கிலடர்க்து 

antag மரங்களைப் பார்தீதுக்கொண்டு Bias 

னால் நல்ல நீர்கிரம்பிய இப்பம்பை பொலிந்து விளங்கு 

இன்றது. இளமையுடையவர்களாயும், மகா தைரியவான் 

் களாயும்,. பொன்னொச்.ச மேனியராயும், மிக்க தோள் 
வலி படைத,கவர்களாயும், இக்காட்டிலுள்ள மிருகங்களை 

ஈடுங்கச் செய்பவர்களாயும், சிங்கக்தின் தோற்றமும் ௮ 

னின் மிக்க பலமு முடையவர்களாயும், இந்திரனுடைய: 

விற்போன்ற விற்களைக் கையிலேக்தினவர்களாயும், சத். 
துருக்களை காசம்செய்யவல்ல பராக்கிரம மூடையவர்களர 

யும், பாக்யெசூசகமான குறிகளுன்ளவர்களாயும், ரூப 
ay
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லாவண்ணியங்க ளமைக்தவர்களாயும், பெரிய Magus 

தின் வலியுடையவர்களாயும், யானையின் துதிக்கையை 
திகர்,5,ச கைகளுடையவர்களாயும், கேககாக்தி புடைய 
வர்களாயும், கரசிரேஷ்டர்களாயு மிருக்தும், சடைமுடி,ச் 
அம் மரவுரி ,தரி.த்தும் பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு மிருக் 

கும் நீவிர் யாவர்? . உங்கஞ்டைய கேச,ச்தினொளியினால் 
இந்சப் பர்வதமும் தஇகழுன்ற௮, இராச்யெபாரத்தை 

, வடிக்க யோக்கயர்களாயும் சேவதுல்லியர்களாயு மிருக் 

கும் கீவிர் இங்குவரக் காரணம் யாது? ஓருவசை யொரு 
வர் ஓத்துக் கோன்றும் காமரையோன்்.2 கண்க 

யுடைய மகரவீரர்களாய உங்களைப் பார்க்குமிடச்துச் 
சேவலோகத்திலிருக்து வந்.தவர்கள்போல,ச் தோத் ழு 
சன்ஐ௮. நீங்கள் இப்பூவுலகில் சுயேச்சையால் வத்து 
லாவுகன் ற சந்திர சூரியர்கள்போல் காணுகன் தீர்கள், 
விசாலமான மார்பும் வீர,ததன்மையும் Anas Ber Geir 
போன்ற கழுத்தும் மகோ ச்ஸாகமும் உடையவராய்க் 

கொழுத்க ரிஷபங்களைப்போலும் உங்களை மானுட உர 
வம்கொண்ட தேவர்கள் எனவே கான் எண்ணுகின்றேன். 
பரிகாயுகங்கள்போல நீண்டுருண்ட உங்களுடைய தெரள் 
கள் ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்க, தக்கனவாயிருக்தும் 
அவ்வாறு அலங்கரிக்சப்படாமைக்குக் காரணம் மாது? 
சமுக ரங்கள் சூழ்க்து, வனங்கள் அடர்க்து, விந்தம் 
மேரு என்னும் மலைக்தகொடர்களால் அலங்கிரு சமா 
யிருக்கும் இப்புவி மூழுகையும் நிங்கள் பாதுகாக்க 
வல்லவர்களாகக் காணப்படுகின் நீர்கள். அழகுடையன 
வாய்க்திரண்டு சுவர்ணதக்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டுன்ன 
உங்களுடைய விற்கள் இத்திரனுடைய வச்சிராயுகம். 
போல் விளங்குஇன் றன. அழகு பொருக்திய உங்களு 
டைய அம்பருதிதாணிகள் உயிரைவாங்கப் பெருலூச் 
செறிந்துகொண்டிருக்கும் பயங்கரமான சர்ப்பங்கள் 
போன்ற கூரிய பாணங்களால் நிறைந் இருக்கன் றன. 

2
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தங்கப்பிடிகளையுடையனவாய் இவ்விரண்டு பெரிய கத 

இகளும் கட்டவிழ்,த,த சர்ப்பங்கள் போல் காணுசன் றன. 

கான் இவ்வளவு பேடியும் நீங்கள் ஏன் என்னுடன் வார் 

த்தை யாடாஇருக்கன் தீர்கள் 2? மகா வல்லமைசாலியும் 

தருமாத்துமாவுமாய் விளங்குகின் ஐ சுக்கிரீவன் என்னும் 

பெயருடைய வானராதிபன் ஒருவன் ,தமையனால் துத். 

தப்பட்டு ௮திக துக்கமுடையவனாய் இவ்வுலகத்தில் 

அலைக்து இரிகின்றான். கரன் அத்த மகா,த்துமாவினால் 

அனுப்பப்பட்டு இங்குவக்தேன். என் பெயர் அனுமான், 

௮க்த வானசோ.த.தமனாகய சுக்கிரீவன் உங்களுடைய 

தட்பை விரும்புசின்றான். கான் அவனுடைய மந்திரி; 

ஜாதியில் வானரன் ; வாயுகுமாரன்., நினை,க,த உருவம் 

எடுக்கவல்லே னாதல்பற்றிப் பிரமசரியவேடம் BS BEF 

சுக்கசீவனுக்கு இ.க,த்தைச் செய்யும்பொருட்டு நிசியமூக 

பர்வத,க்தை விட்டு இங்குவந்தேன்.'” கன்றாகப் பேசு 

வதில் வல்ல அனுமான் சொற்பொரு எதியக்கூடிய வீரர் 

களான இராமலக்ஷ்மணர்களை கோக்கி இவ்வாறு சொல் 

லிவிட்டு மெளனமாயிருக்தனன். 

இக்த வார். த்தையைச் செவியுற்ற €மானாகிய இராம 

சந்தோஷ_மடைக்து, பக்கத்திவிருக்கும் லஷ்மணரை 
நோக்க “தம்பி, இவர் வானசேக்திரனும்: 

பக் வ தத மகாத்துமாவுமான சுக்சசீவனுடைய மச். 

அனுமாஅக்கு த்த BA, அந்தச் சுக்கரீவவுடைய தன்மை 

வ கவன். யைக் கருதி எம்மிட்தீது வக்தனர், 

சுக்கரீவனுடையமகந்திரி யாகையால் இவ 

ருக்கு அமைச்சருக்குரிய மரியாதைசெய்து நட்பை யுண் 

டாக்கவல்ல செர்ன்னயமுடைய மறுமொழிசொல்லு, 

இருக்கு, யஜுஃஸ், ஸாமம் ஆகிய மூன்று வேதங்களையும் 

கற்றவர்க் கல்லாது இவ்விதமாய் வசனிக்கமுடியா௮, இவர் 

வியாகரண சாஸ்திரம் முழுதும் வெகு ஈன்றாய் ௮ப்பிய9த்
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தவர் என்பதில் சக்தேகமில்லை, இவ்வளவுகாலம் பே௫யும் 

இவர் வாக்கில் ஓரு அபசப்தமாவது வரவில்லை, பேசும் 

பொழுது இவருடைய முகத்திலாவது கண்களிலாவது 

'கெற்றியிலாவது புருவங்களிலாவது மற்றுமுள்ள எத்த 
'அவயவங்களிலாவது யாதொரு கோஷமும் காணப்பட 

வில்லை, இவர் சொன்ன சொற்கள் சுருக்கமாயும் சந்தேகக் 

துக்கடமின் நதியும் தாமத மின்றியும் படபடப்பின் ியும் 
இவருடைய மார்பினின்று கண்டத்தின்வழியாக நடுத்தர 

மான குரலோடு வெளிவக் தன. இவருடைய சொற்கள் 

அத்புதமாயும் மங்களகரமாயும் கேட்போர் மனச்தைக் 

கொள்ளைகொள்ளுபவைகளாயு மிருக்கன்றன. இவ 

சிட,ததிலிருக்து வரும் இனிய வசனத்தைக் கேட்டால் 

கதி தியை ஓங்கிக்கொண்டு வரும் சத்துருக்களும் இரங் 

குூவாரன்றோ ? இவ்விகமான தாதனில்லா ' அரச 

னுக்கு என்னகாரியம் நிறைவேறும் ? 'இவ்வகைக்கு 

ணங்களோடு விளங்கும் தூதரிருப்பின் அவர்கஞைடைய 

சொற்களால் அரசர்களுடைய சர்வகாரியங்களஞும் சத 

யடையு மன்றோ?!” என்னு சென்னார். அதுகேட்டு 

நன்றாய்ப் பேசுவதில் வல்ல லக்ஷ்மணர் சுக்சீவனுடைய 
மந்திரியாக அனுமானைப் பார்த்து ஓ புலவ, மகாத்து 

் மாவாயை சுக்கிரீவனுடைய குணங்களை காரங்கள் செவ் 

வனே தெரிக்துள்ளோம், அவ்வானரேச்திரனைப்போய்க் 

காண்போம், சுக்கிரீவனுடைய உக்கரவை யனுசரித்து 

கீர் சொல்லுமாறு செய்கன்றோம்'? என்ருர், வெகு 

சாதுர்யமான இவ்வாக்கியங்களை அனுமான் கேட்டுச் 

சந்கோஷித்துச் சுக்கிரீவவுடைய வெற்றியைக் கருதி 

அவனுக்கும் இராமலக்ஷ்மணர்களுக்கும் கட்டும் செய்து 

வைக்க எண்ணினான்.
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BUCH ET CHF (HEED: 

"இராமர் சக்சரீவனுடைய நட்பை விரும்புவகாய் ௨ஷ்மணர் 

௮னுமானக்குச் தெரிவி,த்சல், 

லஷ்மனார் கன்னிடம் சொன்ன சொற்களையும் 

இராமல்்ஷ்மஜர் இருவருக்குள்ளும் கடக்” மதுரமான 

சம்பாஷணையையும் காரியகிர்வாகம் செய்யவல்ல அனு 

மான் கேட்டு * இவர்களும் ஏதோ காரி 

தத்தன ன யத்தை உச்தேடுத்து கத்தான் இங்கு வக்தி 

மருடைய IGS ருக்ன்றனர். இனி மகாதீதுமாவாகய 

2 PRE RAO SE we சுக்கரீவனுக்கு இராச்சியம் இடைப்ப. . 

தில் யாதொரு சக்தேகமு மில்லை'' என் 

பெண்ணிக் களிப்படைந்து சுக்ரீவனை மனத்தில் நினைக் 

தான், பிறகு வானர சரேஷ்டனாய அனுமான் ௮திக 

- உவப்புற்று வாக்கில் வல்லவராகிய இராமரைப்பார் 

த்து “ஐய, யாதுகாரணத்தால் நீர் உம்முடைய தம்பி 

யுடன் பயங்கரமானதும், நானாவிதமான மிருகங்கள் சஞ்ச 

நிப்பதும், பிரவே௫ுப்ப,த.ற்குக் கூடாததும், பம்பைக் கரை 

யிலுள்ள மரச்சூழல்களால் அலங்கிரு தமானதுமான இவ் 

வனத்துக்கு வந்திர்??” என்று வினாவினான். அதைக் 

- கேட்டவுடன் ல-மணர் இசாமருடைய கட்டளையால் . 

அவரைப்பற்றி அனுமானுக்குச் சொல்லத். Oar ge 

ஞர்: மகா காந்திமானும் ,தருமத இஷ 2 1/1 

முள்ள வருமான சசரதர் என்று ஒரு சக்ரவர்த்தி 

யிருந்தார், அவர் தமது நெறியிற் பிறழாது கான்னு: ரூ. 

கணத்தவரையிம் சதாபாதுகா ததுவக்தார். அவருக்குச் சச் 

அருக்களே யில்லை. அவரும் ஓருவரிட,த்திலும் பகை பா 

சாட்டின தில்லை. அவர் எல்லாப்பிரரணிகளுக்கும் வேறொரு 

் இதர்மகன்போன் திருந்தார். வேண்டியவளவு சக்ஷிணை 

காடுத்து அவர் அக்ினிஷ்டோமாதி மகாயாகங்களைச் 

    

&
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செய்து முடித்தார். இவர் அவருடைய மூச்தகுமாரரான 

இசாமர்; உ,க்கமகுணங்க ஞடையவர்; அரரசர்க்கூரிய ல 

ணங்கள் யாவும் பொருந்தியவர்; ராஜலஃ்.மி விளங்கப் . 

பெற்றவர், இவர் நாட்டைத்துறந்து காட்டில் வடக்க 

என்னுடன் இங்கு வக்திருக்கின்றார் ; மாலைப்பொழுதில் 

கதிரோனுடன் செல்லும் ௮வன்து ஓனிபோல இவரு 

டைய பாரியையான சதை இவரை,5 தொடர்ந்துவக்தாள், 

கான் இவருக்ளேயவன் ; எல்லாமறிக்,கவரும் .நன்.றி 
மஐவா,தவருமான இந்த மகரனுபாவனுடைய - குணாதி 

சயங்களால் கவரப்பட்டு இவருக்குக் குற்றேவல் செய் 

வதே விரதமாகக் கொண்டுள்ளேன், என்பெயர் ல 

மணன், சுகத்திலிருக்ககிஜ தக்கவரும், எல்லாராலும் 

- சேவிக்கச் தக்கவரும், சர்வபூகங்களுக்கும் உன்மையை 

ட காடுபவருமான இம்மகானுபாவன் பாக்கிய சதை இழந்து 

- வனத்தில் வடத்துவருகையில் அரக்கன் ஒருவன் 
உருமா நிவந்து “இவருடைய மனைவியை . அபகரித்துச் 

சென்றான். அவ்வாறு இவருடைய : மனைவியை அப 

கரிச்துச்சென்ற அரக்கன் இன்னான் என்பது. தெரி 
யாது, இதனால் நாங்கள் கலங்கும்பொழுது, திதியின் 

குமாரனாகிய கனு என்பவன் சாபத்தால் அரக்கனு 

ருக்கொண்் டிருக்கானைக் கண்டோம், ௮வன் எங்களைப் 

பார்த்து “சுக்கிரீவன் என்று ஓரு வானர,க் தலைவ .னிருக் 

இருன். ௮வன் நுமது மனைவியைக் கவர்ந்து சென் தவளைக் 

கண்டறியக் தக்கவன்” என்னு சொல்லிவிட்டுச் தேஜோ 
ரூபக்,தரி,க்.து,ச் தேவருலகம் சென்றான். இப்பொழுது 

இசாமரும் கானும் சுக்ரீவனைச் சரணடைக்தவர்களா 

யிருக்கறோம். இவ்வுலத்துக்கெல்லாம் வேந்தராயிருக்து 
அகேக தானங்கள் வழகூப்: புகழ்பெற்றிருக் ச. இசாமர் 

இப்பொழுது சுகரீவனைக் கனக்குச் தலைவனாக்க விரு 
 ம்புன்றனர். : அறநெறி வழுவா,கவரும் யரவர்க்கும் 
புகவிடமானவரும் யார்க்கும்புகவிடமான SFT SHO 

8
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குமாரருமாகய இராமர் இப்பொழுது சுக்கிரீவவுடைய 

பாதுகாவலை,க தேடிவக்திருக்இன் தனர், சர்வலோகமும் 

சரணடைய த்தக்கவராயும் உண்மையாய்ச் சர்வலோக 

சரண்ணியராயும் என் குருவாயும் விள்ங்கு மிராமர் சுக்கரீ 
வனைச் சரணடைஇன் றனர்... குடிகளுடைய சந்தோஷத் 

இத்குக் "காரணமாகிய அருளையுடைய இராமர் இப் 

பொழுது சுக்கிரீவனுடைய பிரசாதத்தை அபேக்ஷிக்கன் 

றனர், குணங்களால் நிறைந்த மன்னவ ரனைவோர்க்கும் 
தக்க மரியாசைசெய்து அரசாண்டுவக்த தசரதமகாராஜ 

னுடைய ஜூத்த குமாரரும் மூவுலகிலும் கர் த்திபெற்ற 

வருமான இராமர் இப்பொழுது வானரேச் இரனாகிய 

சுக்கரீவனைச் சரணடைன் றனர், அுக்கதீதால் வருக்இதி 
அன்னைவந்து சரணடைகன் ற இராமருக்கு சுக்கீவன், 

உதவிபுரியவேண்டும் 74. இவ்வாறு லக்ஷ்மணர் கண் 

ணீர் பெருகச் சொல்லிநிற்க, பேசுதலில் வல்ல ௮னு 

மான் அவரைப்: பார்த்து * இத்தகைய புத்தி விசே, 

ஷூத்தைப் 'பெற்றுக் கோபத்தை யடகடச் சாக்த! 

Ag St Gon Wis ஐம்புலன்களை யவிதீதுள்ள மகாபு ரு 

் ஷர்களை அவ்வானரேந்திரனே வக்கு! 
சீகையைச் சே பார்க்கவேண்டும். அப்படி. யிருக்க நிங் 

பவெ.இல் சுகீகரீவ ் 
ன்முயலுவா னெ களே அ(வனைப்பார்க்கச் செல்வது அவ 

டட a னுடைய ursBuinerCay ?P அவனும். 

் காடி.ழக்து தமையனாகய வாலியுடன் பகை .: 

கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய மனைவியை. வாலி யபக 

ரித்துக்கொண்டு அவனை அல்லல்செய்து வருவதால் , 

அவன். பயந்து வன்தீதில் வ௫ூக்கறான், சூரிய பூக் 

, இரனாயே. அந்தச் சுக்கிரீவனும் எங்கஞடன் சதை 

யைச் தேவெதில் வேண்டிய சகாயதச்தைச் செய்வான்”! 

என்று. இனிய வார்த்தை சொல்லி இராமரைப்: 

பார்த்துத் சான் சுக்கிரீவனிடத்துக்குப் போய் வருவ 

காகச் சொன்னான். "இவ்வாறு. பகாரக்ச அனுமானை 
வ
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லக்ஷ்மணர் தக்கபடி உபசரித்து,இராமரை நோக்கி “வாயு 

குமாரராகய இவர் சக்கோஷ ச தராய்ப்பேசுவதைப் 

பார்.தீதால் இவரும் கம்முடைய உதவியை காடி.நிற்ப,சா 

கக் காணப்படுகின். றது, இங்கு வக்து உம்முடைய காரிய 

_ மும் நிறைவேறிற்று, இவர் களிப்படைந்த முகத்துடன் 

கெளிவாக வசனிககின்றனர். இவர் ஓருபொழுதும் 

பொய்யுசையார் எனக் தோற்றுகன்றது'”என்றார். பின்பு 

வாயுபு,ச்தனாகய அனுமான் தான் கொண்டிருக்க பிச 

மசரிய உருவத்தை நீகக, வானர வடிவுகொண்டு, ௮வ் 

விரு வீரர்களையும் தன்னிரு சோளிலு மேத்றிக் 

கொண்டு, வக்,தகாரியம் பலி,ச்ததென்று உள்ளம் பூரித்து, 

வானரமன்னவனிருக்,க மலையைச் சென்று செர்ந்தான். ' 

ஐசக்தாஞ்சருக்கம். 

இசசமர் சக்சிவனுடன் ஈட்புச்சொண்டு வாலியை. .வரைப்ப,சாக: 

வாக்களித்சல், 

அனுமான் ரியயெமூகபர்வக,ச்தை விட்டு மலயபர்வ 

தத்துக்கு வக்து வீரர்களான இராமலக்ஷ் 
சாமலமண மணர்களஞுடைய வரவை alors seen 

ட ர்கஷ்டையவாலா . . ச 

டத்மை அனுமான் வனுக்கு அறிவித்து * பெருமானே, 

: ie இதோ தம்பி லக்ஷ்மணருடன் வர்திருக்கி 
ரூசே இவர் இராமர்; மகா புத்தி 

. மான்; உண்மையான பராக்கரமமுடையவர் ; இக்ஷ்வாகு 

கூல,த்தில் பிறந்தவர்; sei சக்ெவர்,கஇ யின் குமாரர், 

எப்பொழுதும் தருமமார்க்கத்தினின்றும் தவறாகவ ராக 

லின். இவர் தந்தையின் கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு 

“வனவாசம் செய்யவக்தார், abs இடத்தில் இவரது 

மனைவியாரை இராவணன் அபகரித்துச் சென்முன், 

a
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ஆதலின் இவர் உம்மைச் சரணமாக அடைந்திருக்கின் ஐ. 

“னர், விசேஷமான தக்ஷணைகள் கொடுத்து நூறு ஆயி 

பரங்களாகக் கோதானங்கள் வழங்கி இராஜசூயம் ௮௬. 

'வமேதம் முதலிய: யாகங்களைச் செய்து gor sas Bor 
பெருமையாலும் ௪.த்திய,த்இன் மகிமையினாலும் .இவ்வு . 

.லகை யாண்ட தசரதச் சக்கரவர்்த்தியிவடைய குமார 

ராகிய இராமர் ஒரு பெண் நிமித்தமாக உம்மைச் தஞ்ச 

மடைகந்திருக்கிருர், இராமலக்ஷமணர்களாயெ இவ்விரு 

சகோதரர்களும் உம்முடன் சினேகம் செய்துகொள்ள 

விரும்புகன்றார்கள். பூசிக்க கக்சவர்களாகிய இவ்விருவ 

ரையும் நீர் தக்கபடி மரியாசைசெய்து அழைத்துக் கொள் 

ஞம்'” என்றனன். ௮னுமா னிவ்வாறு சொல்லக்கேட்ட 

வானராதிபனாய சுக்கிரீவன் மனத்திற் ' சசக்கோஷங் 

கொண்டு, :இராமரிட த.தில் கான் கொண்டிருக்கு பயச் 

_ தைத்தவிர்ச்து, மனோவியாகூல,ச்தைப் போக்கு, அழயே 

மானிட உருவம் கரித்து, வெகு பிரீ தியுடன் இராகவரை 

கோக்க ஐய, நீர் சருமவழி கின்று எல் 

இராமர் சகர லாரிடத்திலும் அன்பு பராட்டும் தன்மை 
அனுடன் நட்புக் ப 

கொள்ளுதல், யர் என்று உம்முடைய குணங்க எனைக் 

தயைம் யதார்க்கமாக மாருதி சொல்லக் 

- கேட்டேன். பிரபுவே, வானரனான என்னொடு நிர் ஈட்புக் 
- கொள்ள விரும் புவது எனக்கு மிக்க மேன்மையும் பெரிய 
லாபமும் ஆ௫ன் றது, என்னுடைய சினேகம் உமக்கு வேண் 

ன டுமர்இல்: இகோ£யான் நீட்டிய கையை உம்முடையகையால் 

பற்றிச் செய்யவேண்டி௰ உறு தியைச் செய்துகொள்ளும்” 

என்றான். இவ்வண்ணம் சுக்ரீவன் சொன்ன இனி 

“மையான வார், க்தையை இராமர் கேட்டுக் களிப்பும் : 

றுக். தமது கையால் வெகு சக்கோஷ.த்துடன் சுக்கிரீவன் . 

ட கையைப் பற்றினார். சுக்கிரீவன் மனப்பூர்வகமாய்,த் தன் 

னுடைய நட்பை காடிகின்ற, சால் அவனை இராமர் Be 

சந்தோஷத்துடன். இறுகக் கழுவிக்கொ ண்டார். அப் 

௪
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போது சத்துரு சூதனனாகிய அனுமான் தகான்.கொண்டி 

- ருந்த பிரமசரிய உருவத்தை விட்டுச் தன்னுடைய சுய 

, ரூபங்கொண்டு, அணியில் கெருப்புக் கடைச்கெடுக்து, 
கொழுக்துவிட்டெரியும் ௮த்தீயை ஆசாரத்துடன் புஷ் 
பங்களால் அருச்சித்து வெகு பக்தியோடு அவ்விருவர் 

களுக்கும். நடுவில் வைத்,கனன்- இராமரும் சுக்கிரீவனும் 

அ.த்தியை வலம்வந்து, சனேக. வுஆதி செய்துகொண்டு, 

உள்ளங்குளிர்க்து நின்னு. விரைவில் 'திருப் தயடையாது 

ஒருவரை யொருவர் பார்த்தவண்ணமா யிருந்தார்கள். 
அப்பொழுது சுக்கிரீவன் இராமரைப் பார்த்து ஐய, 

நீர் என் மன,த்துக்கியைக்த நண்பர், சுகமும் துக்கமும் 

இனி ஈமக்குப் பொதுவாயின”” என்று கூறி இலைக டச் 

த்து ஈன்றாகப் பூச்திருந்க ஓர் ஆச்சாமரத்தின் இளை 

யொன்றை யொடி.த்துக் சழேபோட்டு இராமருடன் உட் 

கார்க்தான்., அனுமானும் சந்தோஷமடைக்து லஷ 

மணர் உட்காருவதற்கு நன்முகப் பூத்திருக்க ஒரு சக் 

Soros & Bow களையை pHa gies கீழேபோட்டான். 

பின்பு சுக்கிரீவன். சந்தோஷத்தால் தன்னிருகண்களும் 

மலர்ந்து தோன்ற 'இராமரைப்பார்,த்து மதுரமான வா 

கதைகளால் **ஓ ரகுகந்தன; தானிக்தக்காட்டில் என் 

கேசத்தையும் மனைவியையு மிழக்து,. மிக்க பயமடைந்து, 

எனது சத்துருக்களுக்கு அணுகமுடியாக இம்மலை 

யை யடைதக்து பிழைச்திருக்கறேன். என் தமையன் 

'வரலியினால் ப்கைக்கப்பட்டு அவனுடைய பயத்தால் 

மதிகலங் இங்கு வ9த்துக்கொண்டிருக்கேன், இவ் 
வாறு வாலியை நினைந்து பயங்கொண்டு திரியும் என்னை 

சிர் அபயப்பிரசகானம் செய்து காக. தருளவேண்டும். கான் 

இனி அஞ்சாதவண்ணம் செய்வது உமது ' கடமை” 

என்றனன்: அறமுணர்க்தவரும் அகன் 'வழியினின்று 

'பிறழாதவருமான- இராமர் இவ்வண்ணம் சுக்கிரீவன் 

சொன்ன கதைக் கேட்டுப் புன்முறுவல்கொண்டு, அவனை 
௫



26. - இஷ்டுந்தாகாண்டம். 
  

கோக்க *: கவிசிரேஷ்டனே, ஈட்பினது பயன் உபகார 

மியற்அுசல் என கான் .அறிவேனாகையாம் உம்முடைய 

மனைவியை மபகரிது த வாலியை வதைக்கியேன், ஒரு 

தாளும் வீண்போகாதனவும் கூர்மையான முனைகள்பொ 

ருக் தினவும்கங்கப,த்இிரங்கள் கட்டப்பட்டு 

வாலியை வகை நேராய்ச் செல்வனவும் சூரியனுக்கொ 
ப்பதாக இராமர் . த . 
arésal S56, ப்பாயினவுமான் என்னுடைய பாணஙு 

கள் இக்திரனுடைய வச்சிராயுகம்போலக் 

கொடியோனாயெ வாலியின்மேல் அதிவேகமாய்ப்பாயப் 

போகின்றன. விஷத்தைக் கக்கும் சர்ப்பங்கள்போன் ஐ 

குரூரமான என்னுடைய பாணங்களால் பிளவுண்டு, 

9தறிவிழுற்,த மலையைப்போல வாவி இன்று பூமியில் 

மடிந்து விழுவதைப் பாரும்” என்று மறுமொழி 

பகர்ந்தனர். சன் மனத்துக்கயைக்த மொழிகளை இரா .. 

மா சொல்லச்சுகஇரீவன் கேட்டு மிக்க சந்தோஷ.மடைந்து . 

 மானிடடிங்கமாகய இராகவ, உமது பேரருளால் கான். 

என்பிராண காயகியையும் இராச்சய,த்தையும் அடை 

வேன், சந்தேகமில்லை. உக்தமனே, எனக்குச் சத்துரு 

வாகிய என் சமையனை எப்படி. வதைக்கவேண்டுமோ 

அவ்வாறு செய்யவேண்டும் > என்று. சொன்னான். 

இவ்விசமாய் இராமசுக்கிரீவர்க ஸிருவர்க்கும் கட்பு உண் 

டானபொழுது சாமரைமலரையும், பொன்னையும், . அக் - 

இனியையும் “போன்ற கண்களை மூழையே யுடைய 

சீதைக்கும், வாலிக்கும், அரக்கர்களுக்கும் இடதுகண் 

Sil. FS Gl, ~ 

ஆமுஞ்சருக்கம்; 
ச.க்ீவன் இராமருக்குச் சதையின் ஆபரணங்களைக் காண்பித்தல், 

.. மறுபடியும் சுக்கிரீவன் மிகவும் சச்தோஷமடைக்து 

இரகுகுலதக்துக்கு ஆகக்தகரனாப் விளங்கும் இராமரை
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கோக இராம, என் மக்திரிமாருக்குள் முதல்வ 

னான அனுமான் என்ன காரணத்தால் நீங்கள் மனித 

௪ஞ்சாரமற்ற இக்காட்டை யடைந்திருக்கிறீர்கள் என்ப 

தைச் சொன்னான், நீவிர் உமது கம்பிலஆமணருடன் 

வன த்தில் : வாசம்பண்ணிவருவதையும் அ௮.திக்துகொண் 

டேன். மிதிலாதபதியாகய ஜனகமகாராஜன் புதல்வியும் 

உமது பாரியையுமான சதையை அரக்கன் அபகரித் 

அச் சென்ற தாயும் கேள்விப்பட்டேன். உம்மையும் லக்ஷ 
மணரையும் பிரிந்து தமியளாய்ப் புலம்பிகின் ஐ ையைச் 

சமயம்பார்த்து அரக்கன் தூக்கிக்கொண்டு 

சதையை மீட்வே எ.இர்.ச்துவர்ச ஜடாயுவைக்கொன் அவிட் 
ட்டா தவக்களை க்க டுப் போனதையும் அறிக்துகொண்டேன். வன .இசாமருககு Su ௮ 

உல இபகர்சல், உமக்குப் பாரியையின் வியோகத்தகா 

னுண்டாயிருக்கும் அக்கம் அதிகக் 
தில் நிங்கிவிடும், முழுகப்போன வேதங்களை மீட்டுக் 

- கொண்டுவக்ததுபோல் அப்பெண் மணியை கான் மீட் 

டுக்கொண்டு வந்துவிடுகிறேன்: ஓசத்துருசூதன, பாசு 

? ல,த.இிலிருப்பிவும் ஆகாயத்தி விருப்பினும் எப்படி. 

      

யாவது. கான் அவளைக் கொணர்ந்து உமக்குச் சமர்ப்பிக் 

இன்றேன், கான் சொல்வதை உண்மையென்று கம்பும், 

விஷம் BNET உண்டியை எவ்வாறு ஜீரணம் செய்து 

கொள்ள முடியாதோ அவ்வாராகத் தேவர்களுடன் இக் 

திரனே வக்காலும் உம்முடைய பத்தினிக்கு யாதொரு. 

திங்கும் செய்யமுடியாது, ஆதலால் துயரத்தை விட்டு 

விடும், உம்முடைய காயஏியை கான் கொண்வெருகதேன். 

முன் ஒரு காள் ௮ரக்கனொருவன் ஒரு பெண்பிள்ளையைக் 

தூக்கக்கொண்டுபோகக் கண்டேன். அவள். மைதிலியா . 

கசா னிருக்கவேண்டு மென்அ இப்போது அனுமானிக் 

கின்றேன், அக்கொடிய அரக்கன் அவளைக் கொண்டுபோ 

கையில் அவள் *: இராமா. லக்ஷ்மணா '' என்று. கதறிக் 
். கொண்டு போயினாள். அப்பொழுது ௮வள் இராவண:
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னுடைய மடியின்மேல் பாம்புபோல் துடி.ச்துக்கொண் 

டிருக் தாள். காரன் எனது we Siri ser நால்வருடன் 

இம்மலையி னுசூயி லிருக்சசைப் பார்தது, அவ்வம்மணி. 

| STH மேலாடையையும் மங்களகரமான லே ஆபரணங் 

களையும் காங்களிருக்் ச இடச்கைகோக்க or 6 5 6m St 

அவைகளை கான் எடுச்அப் பத்திரமாய் வைச்தஇருகஇ 

மேன், இகோ கொண்டுவருகயேன். அவைகளைப் 

பார்வையிட்டு அவைகள் உம்முடைய மனைவியார் அணிக் 

் இருக, கவைகானோ என்பதைக் தெரிக். 

தத் அுகொள்ளும்!” என்றான். சுக்கிரீவன் 
சுக்கிரீவன் இராம வெகு அன்புடன் இவ்வண்ணம் சொல்ல 
ருக்குக் சாட்டு 
an, இராமர் நண்பனே, அவைகளைச் க் 

கரமாய்க் கொண்வொரும்; ஏன் தாமதிக் 

கின்றிர்'” என்றார், உடனே சுக்கிரீவன் அவர் விரும்பிய 

வண்ணம் செய்யவேண்டி விரைந்து ஒரு பெரிய குகைக் 

குள் நுழைந்து உத்தரீயச்சையும் அழகான் அவ்வா 

பரணங்களையும் எடுத்துவந்து இதோ பாரும்” 

என்று இராமருக்குக் காண்பித்தான். ௮வ்வாடையை 

யூம் ஆபரணங்களையும் இராமர் கையால் எடுத்ததும் அவ 

குடைய மூகம் சக்திரபிம்பம் பனியால் மறைக்கப்பட்டது 

போல். கண்ணீரால் மூடப்பட்டது. அவர் சீதையினிடதஇ 

அள்ள அன்பின் மிகுதியால் கண்ணீர் விட்டு தைரிய 
மிழக்து “ஏன் அன்பே!” என்று க,க.நிக்கொண்டு பூமி 

பில்விழுக் சார், அவர் அழகுபொருக்கய சிரேஷ்டமான 

அவ்வாபரணங்களை,ச் srs மார்பின்மேல் அடிக்கடி 

கன் வளைக்குள்ளிருக்துகொண்டு பெருஞூச்செறியும் 
சர்ப்பம்போல் கோபத்தால் பெருஞூச் 

. என்கின் தா 
ப ணங்களைக் கண்டு செமிக்சார். அவர். பக்கத்தில் கின்று 

இராமர் இசய் கொண்டிருக்க .லக்ஷ்மணரைப் பார்த்து, 
அல், 

ஓயாமல் கண்ணீர்பெருகவிட்டு, வெகு பரி 

காபமாய்ப் புலம்பத் தலைப்பட்டு * லக்ஷ்மணா, அரக்கன்



  

தன்னை யபகரித்துச் செல்லும்போது சதை sor ef 

ர,த்இிலிருக்து கழற்றி, எ.றிர்,க. உத்தரியத்தையும் ஆபர 
ணங்களையும் பார். இவற்றை அவள் இப்புற்கள் நிறை 

த்த பூமியில் எறிக்த,கனாற்றுன் இவை முன்னிருக்தபடி 

யே இருக்கின்றன ”” என்று சொல்ல, லக்ஷ்மணர் ௮வ 

ரைப்பார்த்து ஐயனே, கான் தினமும் அவருடைய 

பாதங்களைச் சேவித்தவனாகையால் அவர் பாதங்களில் 

அணிந்திருக்க நாபுரங்களை யறிவேனேயன்றி அவர் கை 

யிலும் காதிலும் அணிந்திருந்த கேயூரங்களையும் குண்ட 

லங்களையும் அறியேன் '? என்றுர். பின்பு இராமர் சக்கர 
வனை கோக்க வெகு தீனமாய் “ஓ சக்கிரீவ, அக்கொடிய 

அரக்கன் என்னுயிர்க்குயிரா யிருக்கும் என் பிராணதாயடஇ 

யைக் கவர்த்துபோகையில் நீர் அவனை எவ்விடத்தில் எவ் 

வண்ணமாய்க் கண்டீர்? எனக்குப் பெரிகான துக்கத்தை 

'யுண்டாக்கெ அவ்வரக்கன் எங்கு வ௫க்கன்றுன் ?-அவன் 
பொருட்டு அரக்கரனைவரையும் கான் நாசம் செய்து 

விடுலேன் , மைதிவியைக் கவர்த்து எனக்குக் கோபம் 

'மூட்டின அவ்வரக்கன் கான் சாகவென்றே இயமபுரி 

யின் ககவைத் திறத்துவைகத்திருக்கிறுன். ஓ வானரேக் 

இர, என்னை மோசஞ்செய்து என் பிராணநாய௰யை இக் 

காட்டிலிருந்து எடுத்துச் சென்ற ௮ந்த நிசாசரன் சங்க: 

இகன் யாவற்றையும் எனக்குச் சொல்லுவிராக, நான் 

அவனை இக்கணமே வைவஸ்வத பட்டணத்துக்கு அனு 

oe. என்ருர். 

ஏழாஞ்சருக்கம். 

சக்கிரீவன் இராமரை ச் ee 

இவ்வாறு விசனம் விஞ்செயவராய் இராமர் aoe 

'வனைகோக்கிச் சொல்ல அவன் அதன். னிருகைகளையும்
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கூப்பிக்கொண்டு. கண்களில் நீர் ததும்பி சாச் தழு கழு 
த்து அவரைப்பார்த்து, *மகா பாழியான அக்கரா 

க்ஷசணுடை௰ இருப்பிடம், சாமர்தீதியம், பராக்கிரமம், 

குலம் மு,கலியவற்றுள் ஒன்றையும் கான் அறியேன். 

ஆயினும் மைதிலியை நீங்கள் அடையும் படியான பிர 

ய.ச்தினம் செய்வேன், இது சத்தியம், 

SCS 8 cAsosem, கொக்கை. ட 
சள வேண்டுமெ , விடுங்கள், நீங்கள் உங்கருடைய பெரிய 

=e eee ERTIES கண்டிட gs இலை 

சொல்லுதல். னை அவன் கூட்டதீதாருடன் சங்கரித் 

துச் சந்கோஷிக்குமாறு கான் தாமத 

மின்றிச் செய்யக் கா.த்திருக்கன்றேன். இதுகாறும் மனம் 

கலங்கியது போதும், இனிக் தைரியச்கை மேற்கொள் 

னல் வேண்டும். உம்மைப்போன்றவர்கள் இவ்வாறு சேசக 

மடையமாட்டார்கள், கானும் என்து மனைவியை ஒருவன் 

கவர்க்துகொண்டதா லுண்டான பெரிய துக்கச்தை 

யடைந்திருக்கன்றேன். ஆயினும் இவ்விதமாய் கான் 
ஒருபொழுதும் அுக்கப்படவுமில்லை ; தைரியத்தை இழக் 

கவுமில்லை, கான் ஓர் அற்ப வானரனேயாயினும் என் . 

மனைவியை நினைந்து இவ்வாறு துக்கச்.சதில்லை, அப்படி 

யிருக்க மகாதீதுமாவாயும், பரமசாக்தஜூர்,தீதயாயும், இர 

புருஷனாயும் விளங்கும் நீங்கள் இவ்வாறு மனச்சோர் ' 

வடையலாகுமா ? தைரியத்தைக் கைக்கொண்டு கண்ணீர் 

பெருக்குவதை நகி௮,க்தவேண்டும். துயருத்றுலும், பொரு 
ளை யிழந்தாலும், பயமடைக்தாலும், உயிர்குதி கேரும் 

காலம் வந்தாலும் திரபுருஷர்கள் தங்களுடைய சுயபு,் : 

தியினால் நன்ருய்ப் பரியாலோசனைசெய்து தெளிவுறுவார் 

களே யன்றிக் தைரியச்கைக்  கைவிடமாட்டார்கள். 

கோழைமனமுள்ள் சிதியர்கள் சங்கடம் கேரிடுங்காலக் 

இல் மனவலி தளர்க்து, பாரம் மிகுந்த ஓடம் கடவில் தத் 

,தளிப்பதுபோல் விசனாக்கிராக்தர்களாய் வருக்துவார்கள்.



7-ம் சருக்கம், 91 
  

உங்களிடத்தில் எனக்குள்ள அன்பின் மிகுதியால் இரு 
கைகளையும் கூப்பி ' வேண்டுகின்றேன். MEET AEE 
"கொஞ்சமேனும் இடம்கொடாமல் ஆண்மைக் கன சக்கை 
மேற்கொள்ளும், துக்கத்துக் கிடங்கொடுப்பவனுக்குச் 
சுகம் என்பதே யிராது, அவன் எத்துணைப் பலவானாயி 
னம் மெலிந்து வாவொன். துக்கச்இல் முழுகி யிருப்பவ 
னுடைய .பிராணனுக்கே அபாயம் வந்துவிடும், ஆகை ' 
யால், ராஜேக்இர, நீர் உமது துக்கக்ைக நீக்கிச் தைரி 
யத்தைக் கைக்கொள்ளும், நானுமது நண்பனென்ற 

உரிமையினால் உமக்கு இகச்சைச் சொல்லுன்றேனே 
யன்றி உபதேக்க வரவில்லை, கான் உம்மிட சீல் கொண் 
ஒ.ருக்கும் நட்பை மதித்துச் சோகத்தை விட்டுவிடும்!” என் 
மூன். இப்படி இணிதாய்ச் சுக்கிரீவனால் தேற்றப்பட்ட 
இராமர் ௧மது வஸ்இிரகோடியினால் கண்ணீரால் னைக் 
திருக் ச தமது மூகச்தைதக்துடைச்துக்கொண்டார், பின்பு 
இராமர் தமது இயற்கை நிலைமையை அடைந்து சுக 

டட வனை த் கழுவிக்கொண்டு 6 சுக்கிரீவ, : இராமர் சக்கர : ‘ 4 . ட வன் are Gx இனியகும் அனுஉலமானதும் தகக்கதும் 
ய்ய வேண்டிய உ செய்யவேண்டவெஅமாஇயெகாரியம் உம்மால் திவி.யாசெென: டு. ௮ ; ல டட வினைகள், செய்யப்பட்டது. உம்மால் தேற்றப்பட்டு 

் கான் எனது இயற்கையான மன நிலை 
யை அடைக்தேன், இவ்விகமான நண்பன் Qs sss 
காலக்தில் கிடைப்பது மிகவும் அரிது, இணி நீர் மைதஇலி 
யைக் கண்டுபிடிக்கவும் அராச்துமாவாகய அக்கொடிய 
இராவணனை வதைக்கவும் முயற்டு செய்யவேண்டும். 
அன்றியும் நான் உமக்கரகச் செய்யவேண்டிய காரியம் 
இன்ன்தெனதீ கெணளிவாகச் சொல்லவேண்டும், மாரிக் 
Srv & Sev நல்லவளப்பழமுள்ள நிலத்தில் விதைக்க விதை 
போல உம்முடைய எண்ணமெல்லாம் முடிவுபெறும். 
வானரோத்தம, தான் அன்பினால் சொன்ன வார். ச்தைக 
ளெல்லாம் உண்மை என்று நீர் நிசமாய் நம்பும், கான்
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முன் தருபோகதும் பொய்யுரை த,ததுமில்லை இனி உரைப் 

பதுமில்லை. கான் உமது விருப்பக்தை முடி,த்துவைக் 

இன்றேன் என்து சத்தியமாய் வாக்குத்தத்தம் செய் 

இன்றேன்”' என்றார். இவ்வாறு இராமர் சொன்னவத் 

றையும் அவர் வாக்குத்தத்தம் செய்ததையும் கேட்டுச் 

சுக்ரீவன் தனது மக்திரிமார்களுடன் மிகவும் சச்கோஷ 

மடைக்தான். நரேந்திரனும் வானரேந்திரனும் இவ் 

வண்ணமாக கட்புக்கொண்டு ஏகாந்தத்தில் தங்களிரு 

வருக்குமுள்ள சுகதுக்கங்களைப்பற்றி வெகு ௮க்நியோக் 

நியமாகப் பேசிக்கொண்டார்கள். இராமருடைய வார்த் 

தையைக் கேட்டுச் சுக்கிரீவன் தனது காரியம் முடிவு 

பெற்றதாக எண்ணிக்கொண்டான். 

எட்டாஞ்சருக்கம். 

சக்5ரீவன் தனது வரலாற்றை இராமருக் & Pal 550. 

  

சுக்ரீவன் இராமருடைய வார் த்தைகளால் சக்கோ 

'"ஷுூமடைக்து அவரைப்பார்த்து * இவ்வித கற்குணங்க 

ளமையப்பெற்ற நீர் எனக்கு நண்பரானபொழுதே தேவர் 

களுடைய அனுக்கிரகம் எனக்குண்டு என்பதில் சந்தேக 

மில்லை. உம்முடைய உதவியைக்கொண்டு தேவர்களுடய 

இராச்யெத்தையே அடையலாமென்ளுல் என்னுடைய 

சொக்.தமாட்டை கான் அடைவேன் என்பது சொல்லவும் 

வேண்டுமோ? இரகு குலத்தி லுஇத்தவராகிய உம்முடைய 

தட்பை அக்கனிசாக்ஷியாக அடைத்து கான் எனது உத 

வினராலும் சனே௫ூதர்களாலும் மதிக்கப்பட்டவனாய்விட் 

டேன். உமக்கு நான் தக்க மித்தரனென்பது கரலக்கரமதீ 

இல் தெரியவரும் ; என்னுடைய குணங்களை நானேயெடுத். 

துச்சொல்வது கன்.றன்று. ஆத்துமவிதக்துக்களான SHS 

ஊைப்போன்ற மகாத்துமாக்களின் சண்பு ஒருபோகும்
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என்னை காட்டைவிட்டு ஓட்டினான் ; பின்பு தனது 

பலத்தின் செருக்கால் என்னைப் பலவிதமாக நிக்தித,கான் ; 

என் உயிரினும் இனிய எனது மனைவியை 

சுக்சசீவன் ,சன அபகரித்துக்கொண்டான் ; என் துணைவர் 

தம களைக் கட்டிச் இழையிலிட்டான். ௮வன் 

கூச் சொல்௮,சல். இப்போது என்னைக்கொல்ல எத்தனம் 

செய்கன்றுான். என்னைக் கொல்லும்படி 

அவன் அனுப்பிய அதேக வானசர்களை கான் கொன்று 

விட்டேன், இந்தப் பயத்தினால்கான் நான் உம்மைக் 

கண்டவுடன் வெளிவராது பயத்து ஒளித் திருக்கேன். 

இதுதான் என்னை வருத்துவது, எனக்கு இப்போது 

சகாயமா யிருப்பவர்கள் ௮னுமான் முதலிய இவர்கள் 

காம். இவர்களுடைய உதவியாதற்முன் கரன் இவ்வளவு 

சங்கடமடைக்தும் உயிர் தரி.ததிருக்கன்றேன். என்னிடத் 

தில் அதிக ௮ன்புள்ளவர்களரகிய இவ்வான ச த. தலைவர் 

கள் என்னைச் சுற்.றியிருத்து கா தீதுவருகன்றார்கள். அவர் 

கன் கான் செல்லச் சென்று இருக்க இருப்பார்கள். நான் 

அதிகம் சொல்லவேண்டியதென்ன ? வலிமையால் புகழ் 

பெற்.த என் தமையன் வாலி எனக்குச் சத்துரு. அவன் 

செத்தால் கான் என்னுடைய துக்கம் நீங்கும், என்னு 

டைய உயிரும் சுகமும் அவணிறக்தகால் தரன் நிலைக் 

கும், கான் என் துக்ககிவாரணத்திற்கு வழிசொல்லி 

- விட்டேன். சுகத்திலும். துக்கத்திலும் ஒருவனுக்கு 

கண்பன் தான் கத” என்று கூறினான். அதை இரர 

மர்கேட்டுச் சுக்கரீவனைகோக்குி ஐய, யாதுகாரணத் 

கால் வாவிக்கும் உமக்கும் பகைகேச்த்,த.து? உண்மையாக 

இதைக்கேட்க விரும்புகின்றேன். பகையின் காரண ச்தை 

யறிக்து, பின்பு சமது Lied, gon gait அவனுடைய பலத்தை 

யும் சீர்தாக்ஒப்பார்.த.து, உமக்குச் சுகத்தை யுண்டாக் 

கும் வழியைத் தேடுகின்றேன். உமக்குற்ற அவமானச் 

தைக் கேட்டுக் கார்காலத்து மழையைப்போல் எனக்



96. கிஷடித்தாகாண்டம், 
  
    

குக் கோபம் மேலிட்டு மனம் Oar HEB sir m gy, நான் வில் 
லில் BIC cnr DM al Ron நீர் சக்கோஷமாய் ஓன்றை : 
யும் ஓளியாமல் சொல்லும், என் பாணம் விபெட்டபோது 
உம்முடைய சத்துரு மாண்டான் என் 2.றிந்துகொள் 

- ஞம்'* என்னுகூறச் சுகஇரீவனும் அவனுடனிருக்ச வான 
£,திதலைவர்கள் கால்வரும் சந்கோஷ . மடைக்கார்கள் 
பின்பு சுக்கிரீவன் இராமரைநோக்கத் அனக்கும் வாலிக் 
கும்பகைகேர்க் ச காரணச்சைச் சொல்ல,க்கொடங்குனான். 

  

ஒன்பதாஞ்சருக்கம். 
வாலிக்கும் கனக்கும் பகையுண்டான காசணக்கைச் 

சுகீகிரீவன் இசாமருக்குச் சொல்லுதல், 

  

“சதீதுரு சங்காரகனாய வாலி என்பவன் என் 
FOU, kp on Gav அவனிடத்தில் எங்கள் தந்தை 
மிகவும் அன்புபாராட்டிவக்தார்,. கானும் அவனிடச்தில் 
அவ்வாறே அன்பு பாராட்டிவர்தேன். எங்களுடைய 
பிசா இறந்தபிறகு மந்திரிமா ரனைவரும் **இவன் ap ss 
வன் ” என்ன சொல்லி, எல்லாரும் சம்ம திக்க, வாலிக்கு 
முடிசூட்டி. அவனை வானரர்களக் க இிபஇயாக்கனார்கள். 

- தன்னுடைய முன்னோர்களிட மிருக்து கனக்குககடைக்த 
. .இராச்சியச்தை வாலிபரிபாலனம்பண்ணி வருகாளில் சான் 
அவனுக்கடங்கி அடிமைபோ லிருக்சேன். அக்காலத்தில் 

, மகாபராக்கிரமசாலியாகிய அுந்துபிபன் மூக்தகுமாரனான . . 
மாயாவி என்னுமோர் அசுரனிருக்கான். ஒரு பெண். 
விஷயமாய் அவனுக்கும் வலிக்கும் ௦ பெரும்பகை உண்டா ! 

மாயாவிஎன்னும் கண்ல அவன் அர்கா கதவம் அள் ௮சரணுக்கும்வர வரும் அயர்ந்து நித்திரை செய்கையில் 
விக்கும் உ டர் ௧ Bor Bian 5&6; வக்கு, கோட்டைவாயிலில் சண்டையின் வ. 

ன்று. கின்று, உரக்கக் கர்ச்சனைசெய்ு, வாலி 
யைச் சண்டைக் BOOS SM or, தூங்கிக் 

கொண்டிருக் ச என் தமையன் பயங்கரமான அந்தக் கர்ச்
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சனையைக் கேட்டுக் கொஞ்சமும் சயொமல் எழுக்து வெகு 
வேகமாய் அவனை. எதிர்க்க ஓடினான். மகா கோபாவேச 
னாய் அவ்வசுரனைச் சங்கரிக்கச் சென்ற அவ்வாலியை 
அக்தப்புரதீது மாதர் அனைவரும் போகவேண்டாமென்று 

அடுத்தார்கள். கானும் அவனை அடிபணிந்து தடுத்தேன். 
மகாபலவானான வாலி எஏங்களனைவரையும் உதறிவிட்டு ' 
வெளியே சென்றான், அவனிடத்தில் எனககருக் க ௮ன் 
பினால் கான் அவனைக் தொடர்ந்து சென்றேன், அவ் 
MET என்: தமையனையும் என்னையும் தூரத்தில் 

கண்டவுடன் திலைடைகஅ 'ஓடத்.தலைப்பட்டான், அங்ங 
னம் பயந்து ஓடபவனை நாங்கள் GI SDF செல்லும் 

். பொழுது சந்திரன் உகயமாதி வழி நன்ராக, தெரிந்தது. 

அவன் ஓடிப் புற்களால் ஞூடப்பட்டு உட்புக வரிதாய் 
வெகு ஆழமாய்ப் பெரிகாயிருக்க ஒரு குகைக்குள் நுழைக 
தான், நாங்கள் அக்குகையின் துவாரத்தில் சென்று 

நின்றோம். பகைவன் குகையில் புகுக் சதைக் கண்ட வாலி, 
மிக்க கோபங்கொண்டு, மெய் பகுற, என்னைப் பார்தது. 

*சுக்இரீவா, நி இவ்விட ச.இத்றானே . வெகு ஜாக்கிரதை: 

யாய் இதீதுவாரக்தைக் காதீதுக்கொண்டிரு,.கான் உள + 

ளே புகுர்து சத்துருவைச் சங்கரிக்கன்றேன்' என்ரான் , 
அகைக்கேட்டுச் ௪,த்துரு கமனனாகிய வாலியை அவனைப் 
பின்தொடர்க்து செல்ல எனக்கு அனுமதி யளிக்கவேண்டு 

: மென்று நாணிரந்து பின்னின்றேன். அவன் மறுத்து 
ட என்னை கீ தன்னுடைய பாதங்களைச் தொட்டுச் சக்தியம் 
் செய்யச்சொல்லிச் தான் மாத்திரம் குகைக்குள் புகுக் 

- தான். புகுந்தபின் நான் அவ்விட கீ திலே ஒருவருஷ்காலம் 
காத்திருக்கேன். அங்கி ருதம் அவன் இரும்பிவாராமை 
யால் கான் எனது சகோதர வாஞ்சையால் .அவன் 
மரித்துவிட்டான் . என்று பயந்து மிகவும் துயரமடைக் 

_ தேன்... வெகுகாலச்தன்் பின் அக்குகைக்குள் of HES 
இர த, தவெள்ளம் அரை க்துக்கொண்டு மேலே இஎம்பி
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வந்தது, அதைக் கண்டதும் நான் ௮தஇக துக்கமடைக் 
தேன். அசுரர்கள் கர்சசச்த சத்தம் என் காதில் விழுக் 
த்து, சண்டைசெய்யச் சென்ற என் தமையனுடைய 
குரல் கேட்டிலது, இக், அடையாளங்களால் கான் என் 

தமையன் மாண்டான் என்று எண்ணி மலைபோன்ற. 

பெருங் கத்பாறை யொன் தினால் ௮க்குகை 

oe யின் அணத மூடிவிட்டு த் auld 

ச்சுக்சீவன் தய SITES@OUE BapGiogs சென்றுசேர்ச் 

pence a. இந்தச் Geni fess நான் ஒருவருக் 

பெறுதல், கும் வெளியிடாது மறைத்து வைத்திருக்க 

வும் மத்திரிமார்கள் எல்லாவற்றையும் 

அறிக்து ஒருங்கு கூடி எனக்கு முடிசூட்டி வைத்தார்கள். 

கான் இராச்சிய, த்தைவூத்து நீதியாய் ஆண்டுவருகை 

யில் வாலி அந்த அசுரனைக் கொன்றுவிட்கெ கிஷ்.எக்தை 

வக்அசேர்க் கான். நான் முடிசூட்டி அரசாண்டு வருவதை 

அவன் சண்டு கோபத்தால் கண்கள் இவக்க மந்திரிமார் ' 

களையெல்லாம் பிடி த.துஃ கட்டிவிட்டு என்னைப் பலவாருக 

நிக்தித, தான். ௮வனை ஓறுக்கத்தக்க வல்லமை எனககிருக் 

தும் தமையன் என்ற மரியாதையால் அந்தப்பாபச்செய் 

கைக்கு என் மனம் துணியவில்லை. கான் அவனுக்குத் 

தக்க மரியாதைகள்செய்து அவனை அடிபணிந்து கின்றே 

னாகவும் அவன் கோபத் தால் என்னை வாழ்ததவுமில்லை, 

௮ருள் புரியவுமில்லை.'” 

பத்தாஞ் சருக்கம். 

சக்கரீவன் இராமரை,ச் சனக கபயமளிக்கும்படி. வேண்டுதல், 

  

“அ கன் பின்பு, கான் என்க்ஷே£மச்தைக்கரு தி, என் 

மேல் கோபங்கொண்டிருக்,க என் சகோ,கரன் பிரீ தியைச் 

சம்பாதிக்க வெகுவாய் முயன்றேன். *ஐயா, நீர் உம்மு
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_ டைய சத்துருவைக் கொன்னு க்ஷேமமா 

: pac @Parler ய்.ச் திரும்பிவர்த,த.ற்குச் சச்கோஷ மடை 

. endo, சன், EF ES யிருக்கும் ate 

. மையன்றி எனக்கு வேறு கா.தனில்லை, 

அநேக சலாகைகளையுடைய உதயசக்திரன்போன்்த இக் 

குடையை உமக்கு கானே பிடிக்கயறன் ; வெண்சாமரை 

யிரட்டுகறேன். நான் செய்யும் பணிவிடைகளை நீர் ஏற் 

அக்கொள்ளும். மஹாராஜ, நான் வெகு துக்கக்கோடு 

ஒருவருஷகாலம் அக்குகையின் துவாரத்தில் காத்தி 

ருந்தேன், பின்பு அக்குகையிலிருந்து செம்பின உதிரப் 

பெருக்கைக் , கண்டு நடுங்கச் சோகக்கதால் . பரிதழித்து 

மனம் கலங்கி ஒரு மலையின் கொடுமுடியைப் பெயர்ச் 

தெடுத்துக் குகையின் வாயை மூடிவிட்டு அங்இருக்து 

புறப்பட்டுக் கிஷ்டந்சை வந்துசேர்க்சேன், முகம் வாடித் 

.. இரும்பிய என்னை யழைத்து நகரத்தாரும் மந்திரி 

களம் எனக்கு மகுடம் சூட்டினார்கள். இராச்சயெ சதைக் 

கைப்பற்றும் எண்ணத்துடன் நான் முடிசூட்டிக்கொள்ள 

வில்லை யாகையால் என்னை நீர் மன்னிக்கவேண்டும். நீரே. 

தான் இங்காட்டுக் கதிபதி, எல்லாக் கெளரவங்களுக்கும் 

நீரே உரியவர், கான் அன்௮ுபோல இன்அம் உமது அடி. 

மை, நீர் இல்லாக.காரணக்தால் ககரக்கார் என்னை அரச 

னாக்னார்களேயன் நி மற்றில்லை, மந்திரி பிரகானிகளும் 

குடிகளும் மல்கிய இக்ககரச்கை. கான்யாகொரு கெடுதனு 

.மின்திப்பரிபாலிக்து வந்தேன். என்னிட த்இல் ஒப்புவிக்க 
ப்பட்டிர்,௪ இக்,௪ இராச்சியச்தை நான் இப்போது உம் 

மிடத்தில் ஓப்புவித்துவிட்டேன். சத்துருக்களை காசம் 

செய்ய வல்லானே, என்மீது கோபம் கொள்ளவேண்டாம், 

நான். தலைவணங்கி என் இருகைகளையும் கூப்பி வேண்டு | 

கின்றேன். அரசனில் லாவிடில் இராசசய, ச்தைப் பகைவர் 

அபகரிக்க எண்ணங்கொள்வார்கள் என்றெண்ணி அமாத் 

. இயர்களும் நகரத்தார்களும் பலாக்காரமாக எனக்கு முடி
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சூட்டினார்கள்” என் திவ்வானு கான் அன்புடன் சொல்ல 
வும் வாலி என்னைக்கடிக்துபேட By நீகெட்டாய்!” என், 

பலவாறு நிந்திச்து, தன் பிரஜைகளையும் ob Bi) wor uy 

மழைத்துச் சபைகூட்டிச் இனே தர்கள் ஈடுவில் என்னைக் 

குறித்து வெகு கடுமையாய்ப் பே௫னான்: _சபையாசே, 

மகாபலம்பொருந்திய மாயாவி யென்ற அசுரன் ஒருகா 

ளிரவில் கெட்ட எண்ணங்கொண்டு என்னுடன் போர் 

புரியவிரும்பி என்னை யமைத்தகான் என்பது உங்களுக்குதீ 

தெரியுமே, கான் அதைக்கேட்டு என் அரண் மனையைவிட்டு 

வெளியிற்செல்லக் கொடியவனாகிய என்தம்பி என்னைப். 

பின்தொடர்ந்து வக்கான். மகாபலவானான அவ்வசுரன் 

அன் திரவில் தன்னை, தஅர,த் திச்செல்லும் எனக்கு தீதுணை 

யாக என்பின் மற்றொருவன் வருவதைக் கண்டு பயந்து 

ஓட்டமெடுத் தான், அவன் ஓடி ஒரு பெரிய குகைக்குள் ப 

- நுழைந்தான். மகாபயங்கரமும் ஆழமுமான அக்குகை 

யில். ௮வன் புகுக், ௧) நான ிந்து என் தம்பியாகிய இக் 

கொடியவனை நோக்கி “இவ்வசகூரனைக் கொல்லாது நான் - 

நகரத்துக்கு சீதிரும்பேன், கான் இவனைக்கொன்று இரும் , 

பும்வரையில் கீ. இந்தப் பிலத்துவாரக்தில் BM FB HESS HL 

வாய்” என்று சொல்லி இவன் அங்கருக்கின்றான் என்று 

நம்பிக்கொண்டு உட்புகுவ.தற்கு அரிகாயிருச்,த ௮க்குகைக் 

குள் பிரவே?ிக்தேன்.. அங்கே அசுரனைக் தேடிக் கண்டு 

பிடிப்பதற்கு ஒருவருஷம் சென்றது, கடைசியாய் அவனைக். 

கண்டுபிடித்துச் சிறிதும் சிரமமின்றி அக்கொடியவனை 

அவன் பந்துவர்க்கங்களுடன்கொன்றேன். அ௮க்குகைக்குள் 

அவன் கதறி ஓலமிட்டு மாண்டபொழுது அவன் வா 

யிலிருக்து பெருகிய உதிரவெள்ளம். எங்கும் பாரவினமை 

யால் எனக்கு உடனே தானே வெளியில்வர முடியாமல். 

போய்விட்டது. நான் தரும்பிவருகையில் குகையின் 

வாய்ஞூடப்பட்டிருக் சமையால்வெளியில் வருவதற்கு வழி - 

தோன்றவில்லை. *சுக்கரீவா, சுக்கிரீவா' என்அ பலமுறை
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கூவியும் மாத தரமில்லாமையால் கான் மிகவும் துக்க 

மடைக்தேன். பின்பு என்கால்களால் பலமுறை உதைக்து 

அப்பாறஜையைக்கீழேகள்ளிவிட்டு வெளிப்பட்டு இக்ஈகரம் 

வர்துசேர்க்தேன், இசாச்சிய, சதை யடையவேண்டுமென் ற. 

ஆசையால் ௬க்ரீவன் சகோதரவாஞ்சையை முற்றும் 

மறந்து என்னைக்குகைக்குள்அடைத்தவிட்வெர்சான் என் 
ப.தில்சக்தேகமில்லை' என்.திவ்வானு சொல்லி ஓரேவஸ்தி 
06 sn_or என்னை யோட்டிவிட்டான். இராகவ, என்னை 

இவ்வாறு அவமானம் செய்து என் மனைவியையும் பிடிக் 
துக்கொண்டான். அவனுக்குப் பயந்து சமுத்திரஞ் சூழ் 

் ஈது காடடர்கத்த இப்பூமி முழுதும்கான் 
நினது கபர் ன அலைந்துதிரிந்து ஒருகாரண ச.கால் வாலி 
சேர்தல்,  - யால் அணுகொணொாத இக்க ரிசியமூகபர்வ 

தீதில் மனையாளைப் பறிகொடுச்ச அக் 
'குத்துடன் பிரவேசக்தேன். வாலிக்கும் எனக்கும் பகை. 
கேர்ச்சவிதம்.மு.தஅம் சொல்லிவிட்டேன், இராகவ, நிர்,ச் 
தோஷியாகய எனக்கு இப்பெரிய விசனம் வந்திருக் 

இறு, எல்லா உலகங்களுக்கும் அப்யமளிக்கவல்ல வீர 
னே, வாலியினிட த தில் பயந்து கடுங்கும் எனக்கு அபயந் 
தந் தருளவேண்டும்,'” இவ்வாறு சுக்ரீவன் சொல்லச் 
 தருமமறிந்த பெருவிறல் இராமர் புன்னகைகொண்டு சக் 

. கரீவனைப் பார்த்து “இலக்குத் கவரு,கனவும் கன்றாக,த் 
கீட்டப்பட்டுச். சூரியனைப்போல் விளங்குவனவுமாகயே 

.... எனது பாணங்கள் உம்முடைய மனைவி 
இராமர் ௪௬97 யை அபகரித்துக்கொண்ட ௮க்தக் கொ 

வனுக்கு வாலியை . உட்ச ட வமைப்பசாக வர fu பாவியான வாலியின்மேல் பாயப் 
கீகலித்தல், போன்றன. என் கண்முன் எதிர்ப்படும் 

வரையுக்கான் அவன் உயிரோடிருப் 

பான். நீர் அுயர்க்கடலில் ஆழ்க திருக்கன் நீ ரென்பதை 
என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தால் அறிர்துகொண் 
டேன்.. ௮தினின்௮ம் உம்மை கான் கரையேற்.திவிடுகி 

6
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றேன். உம்முடைய மணைவியையும் இராச்ெ,ச்தையும் கீர் 
நிச்சயமாய் அடைவீர்” என்த பொருள்பொதிக்த சொத் 

் களைக்கூறினர், உற்சாகத்தை யுண்டுபண்ண ததக்கசான 

 இவ்வசனக்தைக்கேட்டுச் சுக்கிரீவன் சந்தோஷ_மடைக்து 

- பின்வரும் பேரியல்புள்ள சொற்களைச் சொல்லலானான். 

பதினொன்றாஞ்சருக்கம். 
மதங்கமகாரிஷி வாலிக்கிட்ட சாப,த்தைச் சுக்கிரீவன் இராமருக்குச் 

சொல்லி இர.ரமருடைய பரரக்ரமக்மைப் பரீக்ஷித்தல். 

“ஐயனே, நீர் கோபங்கெள்வீராகில் ௮ திதீகூண 

முள்ளனவும் மர்மஸ்கானங்களைச் சிதைக்க வல்லனவும் 

ASA பறப்பனவுமான உம்முடைய பாணங்களால் 

ஊழிக்காலத்துச் சூரியன்போல் உலகனைத்தையும் எரித் 

விடுவீர், ஆயினும் இனி வாலியின் பராக்கிரமத்தையும் 

பலத்தையும் தைரியத்தையும் கான் சொல்லக்கேட்டுப் 

பன்செய்ய,த.தக்கதைச் செய்யும், அவன் சூரியன் உதிக்கு 

...... முன்எழுந்திருந்துமேல் SLASHES Erp 
வாலியின் வல் es s : 

nemmuéeacaee கடலுக்கும் தென்கடலிலிருக்து வடகட 

வன் இராமருக் லுக்கும் Frode DS stars செல் 

குக்கொல்துகல் ல். மலைகளி னுச்சியிலேறி, அவற்தின் 
பெரியகொடுமுடிகளை க் தன் பலத்தினால் பறித்துப் பக்து 

போலெறிந்து பிடிப்பான் ; வன ததிலுள்ள வைரமேதிய 

நானாவிதமான மரங்களையெல்லாம் ! தனது வலி தெரியு 

மாஇமுறித்துத்தள்ளுவான். கைலாசமலைபோன் றவனும் 

ஆயிரம் யானைகளின் பலமுள்ளவனும் எருமை உருவ 

முடையவனு.மான துந்துபி என்றோர் அசுரன் இருக் 

தான், அந்தக் கொடியவன் தன் பலத்தின் மிகுதியாலும் 

தான் பெற்ற வரத்தின் பெருமையாலும் செருக்குற்று,த் 

தனது பெருருவத்துடன் ஒருநாள் திகளுக்கெல்லாம் அர
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சானசமு.த்தர,ச்தை யடைக்து*5 “எனக்குப்போர் தருதி ஏன் 

Gor, அதைக்கேட்ட தருமா,த்துமாவாய சமுத்திரரா 

ஜன். ஊழின் வச.க்தனாய்வக்,த அசுரனைகோக்கி “போரில் 

வல்லாய், உன்னுடன் அமரியற்ற கான் வல்லன் அல் 

லேன், உன்னுடன் யு.த.தஞ்செய்யவல்லவன் இன்னானெ . 

ன்று சொல்லுகிறேன், கேள். தபோ.தனர்கட்ஞ்ச் திறந்த 

இருப்பிட மானவனாய், மஹேஸ்வரனுக்கு மாமனாய், 

் அனேக அருவிகளையும் அருவி விழ்களையும் குகைகளையு 

முடையவஞய் இமவான் எனப்பெரியபருவ,தராஜன் ஒரு. 

- வன் உளன். அவன் உன்னுடன். பு.க்சஞ்செய்து உனக்குப் 

பிரீதியுண்பெண்ணச் சமர்தீ.தன்' என்றான். அதுகேட்ட. 

கடலரசன் தன்னைக்கண்டு பயங்கொண்டானென்னு அவ் 

வசுரன் எண்ணிக்கொண்டு வில்லினின்னும் , விடப்பட்ட 

. .பர்ணம்போல் சரேலென்று இமவானையடைகஅு யானை 

களைப்போன்.ற பெரிய வெண்ணிறமுள்ள கற்பாறைகளைப். 

பெயர்த்துக் தள்ளிக் கர்ச்சித்து கின்றான். அப்பொ 

முது, அழகிய உருவத்தையுடைய வெண்மேகம்போன் ற: 

இமவான் ஒரு சிகரத்தில் தோன்றி அசுரனைப்பார்த்து 

“தருமகெறியில் தவறாத துந்துபியே, கான் தபோதனர்க 

ஞக்கு உறைவிடமா யுள்ளவன்; போராடதீதெரியா தவன்.. 

ஆதலால் நீ என்னை ASSO Sat gi’ என்றனன். அத 

ஊாக்கேட்ட துந்துபி கோபத்தால் கண்கள் சிவந்து “ஐய, 

நீர். பயந்து. என்னுடன் போர்புரியாவிடில், ue os Bev 

_ இச்சைகொண்டிருக்கும் என்னோடு சமர்செய்ய வல்லவன் 

ஒருவனைச் சொல்லும்' என்றான். பேசு தலில் வல்ல தரு. 

 .மாத்துமாவாகிய இமவான் அதைக்கேட்டு மனங்கொ 

இத்து “பெரியாய், ஓப்பற் ற அழகினையுடைய 'இஷ்டுக். 

தைமலையிலே மிக்கவனப்பும் வலியுமுடைய இந்திரன் 

குமாரனான வாலி என்னும் வானர வேந்தன் ஒருவன்: 

உளன்... இந்திரனை எ.ர்,த்,௧. கமுிபோல் அவன் உன் 

னுடன் (Curry fuser. நீ போர்செய்ய விரும்பினை-
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யாகில் அதி சக்கரமாக அவனிடம் செல், அவன் யுச் . 

கம் செய்வதில் சமர்தீதன் ; வெல்லற்கரியன்” என் 

ரன், அசைக்கேட்டுச் துக்துபி கோபத்தோடு வாலியின் 
கலைககராகய கஷ்டஇக்தையை நோகச் சென்றான். அவன் ' 
கூரிய கொம்புகளையுடைய மகாபயங்கரமான: எருமையின் 

உருவத்தோடு மழைக்காலத்தில் ஆகாயத்தி லியங்கும் 

நீருண்ட மெகச்தைப்போலக் இஷ்.கக்தையின்கோாட்டை 

. வாயிலை யடைந்து பூமி யஇரும்படியாகக் துந்துபிவா,த் 

தியம்போல முழங்கனான்., பின்பு அவன் மசங்கொண்ட 

யானையபோல் கர்வங்சொண்டு பக்க,க்தலிருக்,ச மரங்களை 

முறித்துக் தள்ளி, சரையைக் குளம்புகளால் இளைத்து, 

கொம்புகளால் கோட்டைவாயிலை இடிக்கான், அப்போது 
அந்தப்புரத்தி லிருந்த வாலி B6sF ச,ச்த,க்தைக்கேட் 

Oe FRUIT SG காராகணங்களஞுடன் சந்திரன் தோன் றினது 

போலச் தன் தேவிய ௬டன் வெளிப்பட்டான். அவன் ் 

அவவசுரனைகோக்கி ₹ துந்துபி, என்னுடைய நகரத்தின் . 

வாயிலை யடை ததுக்கொண்டு நி ஏன் இவ்வாறு க.த்துஇன் 

வனை? நீ என் வலியை அறியாயோ? உன்னுடைய பிரா 

ணனைக் காப்பாற்றிக்கொள் ? என்றான். துந்துபி கண்கள் 

வெந்து வாவியைப் பார்த்து *வீர, ஸ்இரீகள் முன்னிலை 
யில் வீரவா.தம் கூறுவது கக்ககன்று, முன் என்னுடன்: 

யுத்கஞ் செய்; மின் உன் பலம் தெரியும். அன்றேல் நான் 

-"இன்திரவு. முழுதும் என்கோபக்தை யடக்க்கொள்ளுக 

றேன் ; நீ பொழுது விடியும்வரையில் உனச்ஷெடமான 

சுகங்களை யனுபவி, நீ உன்னுடைய அன்பர்களுக்கும் 

.வானரர்களுக்கும் வேண்வெனவற்றைக் கொடுத்து, Gap 

கந்தை முழுதையும் நன்ருகச் சுற்றிப்பார்த்து, பட்ட 

ணத்துக்குச் தக்க அரசனை ஏற்படுத்த, உன்னுடைய. 

.மனைவிமார்களுடன் சுகமனுபவித்துவிட்டுவா, நான் உன் 

னுடைய கர்வத்தை யழிக்க வந்திருக்கிறேன். கள்ளுண் 

உவனையும், ஜாக்ரெகை யில்லாதவனையும், மெலிக், தவனை
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யும், ஆயுக மில்லா தவனையும், உன்னைப்போல் காமத்தி 

லாழ்க் சவனையும் கொல்லுபவன் கருச் சிதைத்த பா 

பதீதித் குள்ளாவான்” என்றான். அதைக்கேட்டு வாலி 
நகைத்து, காரை முதலிய மனைவிமார்களை யனுப்பிவிட்டு, 

. கொடிய அசுரனைநோக்கு ₹ நீ சண்டைக்குப் பயப்படாத 
வனாயின், என்னைக் கூடியன் என்னு இகழவேண்டாம், 
கான்செய்யும் காமபான் சீதை இச்சண்டைக்கேற்ற விர 
பானமென் றெண்ணிக்கொள்” என்று சொல்லிவிட்டுக் 

கோபங்கொண்டு தன்னுடைய பிசாவான் இக்தரன்கொ 

OSS காஞ்சனமாலையை யெடுத்தணிந்துகொண்டு யூத் 

' SEBEH ஆயச்தமா௫க் கர்ச்சளை செய்துகொண்டு மலை 

போன்ற துந்துபியை இரு கொம்புகளையும் பற்றிக் 
தூக்கிப் பூமியில் அறைக் சான், அறையவே துச்அபியின் ' 
கானுகளின்வழியாய் இரக்கம் பெருகிற்று, - இருவகும் 

ஒருவரை யொருவர் வெல்லவேண்டு மென்னும் கருத் 

் தினராய்ப் பெரும் போர் செய்தார்கள். 
me ee இந்திரன் Cure sien ore 

Qu se. மூடடிகளாலும முழககாடகளாலும கால் ் 

களாலும் கற்களாலும் மரங்களாலும் 

Curt yh sre. இவ்வாறு யக்தம் நடக்கையில் ௮௬ 

ரன் வலி மிகவும் குன்ற, இந்திர குமாரன்வலி விரு,க்தி 

மடைக்தது, செளரியமும் . நதைரியமு மிழக்துநின்ற துத் 

- துபியை வாலி கூர்க்கிச் சுழற்றி உயிர்போம்படி தரையி 

லடி.த்தான். அப்போது அவன் காதுகளிலிருக்து உதிரம் 

பெருடிவழியக் கீழே விழுக்து உயிர் துறந்தான். பின்பு 

பலவானாகிய வாலி கன் கை களால் அவ்வகுரனுடைய 

்... உயிரற்ற உடலை யெடுத்து வெகு வேகமாய் ஒரு யோசனை 

ஆரம் சுழற்றி எறிந்தான். எதிக்கபோது ௮.கன் வாயி 

விருக்து இரக்௪.க் அளிகள் இந்திக் காற்தினா, லடிக்கப் 

பட்டு மதங்கமாமுநிவரின் ஆச்சிரமத்தில் தெறித்தன, இ 

JESS Hillsong கண்டு முனிபுங்கவர் கோபங்கொண்டு
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“இங்கு இரத்தம் இக்தனவன். யார்? இடீரென்று என்... 
மேல். இரத் தக்தைச் இந்திய SsOsr Pa aor NDE. 
SG ம.திவிலியார்?' ஏன்று யோசித்துக்கொண்டு வெளி 
யே வந்து பார்து மலைபோன்ற பெரிய உயிரற்ற எருமை 
யொன்று அங்கு விழுக் திருக்கக் கண்டார், சபடனே தனது... 

அபோ மூமையால் அது செய்தவன் ஒரு-வானரன் எண். . 
திக்கு “என்னுடைய ஆச்செமத்தின். தாய்மையை இச. .. 

கஞ். இக்.இக்கெடு,ச், தவன் இவ்வன்,க்துள். . 
துழையப் பெழுனாக ; அழைவானேயா௫ல். 

நாசமு.றக் கடவன், இந்த உடலை யெறிக் 
து இக்,த மரங்களை முதித்துவிட்டவன் இக்,த ஆச்சிரம 

OSE DD oc, Cursor தூரத்துக்குள் வருவானாயின் 

உயிரிழக்கக்கடவன், அன்றியும் அவனுடைய மக் திரிமார் 

மதங்கமகாகிஷி 
சாபம், 

முதலியோர் .இவ்வன த்துள் வருவாராயின் அவர்களு 

. முயிரிழக்கக்கடவர், அவர்கள் இதை யறிக்து தங்களுக் 
கஷ்டமான. இடம் செல்வார்களாக, இனிமேல் அவர்க 

ளிங்கருக் கால் அவர்களைச் சபித்து விடுவேன். இவ்வன த 

தை. நான் பிரதிதனமும் என்னுடைய குழக்தைபோல் 

பரிபாலி,த்து வருகிறேன், ஆயினும் வானரர்கள் இம்ம 

ரங்களின் இலை அளிர் பழம் வேர் மு,கலியவற்றை காசம் . 

செய்து விடுசன் ஐனர். . அவர்கள் குற்றத்தை இன்று 

பொறுக்கன்றேன். 51 lor BS யாவராயினும் இங்கிருப் 
பார்களாகில் அவர்களை அனேகமாயிரம் வருஷம் கல்லா.. 
கப். போகுமாறு சபிச்துவிடுவேன்”” என்று Se Nei. Par 

வாறு அவரிட்ட சாபத்தை ௮ங்ஒருக் ச வானரர்கள் கேட் . 
டுப்பயக்து புறப்பட்டுப் போயினார்கள். அவர்களைக்கண்ட ் 

'வாலி.*மதங்கவன,க்இல் வடக்கும் நீவிர் என்னிடம் வரக்... 
காரணம் யாது? நீங்கள் அனைவீரும் க்ஷூமமா?” என்று 
கேட்டான். அவர்கள் வாலிக்கு ம;தங்கமகரிஷி யிட்ட.சா 
பத்தை தெரிவித்தார்கள். அசைக்கேட்ட வாலி அம் 
மகரிஷ்யை காடிச் சென்று கைகூப்பி வணங்கிச் தன்
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பிழையைப் பொறுத் தருளவேண்டுமென்று இரக்துகின் 
5 ரன், மகரிஷி அவனைச் சிறிதும் கவனியாது தன காச்செ 

டமதீதுட் புகுந்தார்; வாலி. ஈகடுக்கசமடைக்தான். அன்று. 

(முதல் அவன் இக்க ரிசியமூக பருவக.ச்தைப் பயக்து கண் ் 

-ணெடுத்துப் பார்ப்பதுமில்லை. ஆகையால் அ வன்-இங்கு 
ஒருகாலும் பிரவேரியானென்து கான் நன்று ய.றித்து என்: 

- மீத்திரிமாருடன் கவலையற்று. இவ்விட,கீதில் வக்கன் 

மேன், இகோ காணப்பென்.றதே, இதுகான் துந்து 

யின் எலும்பு, பருவகம்போன் ற. அவனது சரீரத்தை 

- வாலி தன்னுடைய வலியின்செருக்கால் சுழற்றி ot Oe 

கான். இதோ நிற்கும் இவ்வேழு ஆச்சாமரங்களையும் 
வாலி Sor g பலகால் ஓரேகால,க.திலே ஒரு இலையேனு 

மில்லாது போகுமாறு செய்யவல்லன் , வாலியின் பரரக் 
இரமம் இவ்வகைகீ£து, “ஐய, நீர். எவ்வாறு அப்படிப் 

பட்ட வாலியைப் போரில் கொல்வீர் ? ் என்னு சுகஇரீ 
. வன் கூறினான். அதுகேட் டு லக்ஷ்மணர் புன்னகை . 

செய்து: ஓயா, எந்தக்காரியம் ewer இராமர்: வாலி 

_யை வக௮ைசெய்ய- வல்லவர் என்னு கொள்வீர் ” என்னு 

கேட்க, சுக்கிரீவன் * ஐய, இவ்வேழு ஆச்சாமரங்களையும் 
முன் வாலி ஏககாலத்தில் தளை தீதிருக்ன்றுன் :. தனிச் 

 கனியாகவும் துளை, இருக்கின்றான். -. இராமர் .இம்மரங் 
களில் ஓன்றை _ஓருபாணத்தால் பிளக்தெ.றிவாராயி 

னும் வாலியால் ' கொல்லப்பட்ட அச ரனுடைபயு இவ் 

வெலும்பை அவர் தமது. ஒ.ற்றைக்காலால் orp) DO 
நூ 1 அம்பு தாரம் எ.றிவாராயினும் வாலி மாண்டகாக 

எண்ணுவேன்” என்றான். இவ்வாறு சொல்லிப் பின் 
வும். சத்ருலோசச்௮, சிவக், கண்களையுடைய இராம 

சை கோக்கு * வாலிவெகு. சூரன். சூரர்க வாணைவரை 
யும். கொல்லவல்லவன் ; 3 UNS Sen gin ஆண்மை௰யினாலும் 

195953. Quo parosr ; போரில் ஓருகாளும் தோல்வி 

யடையாதவன் ; தேவர்களாலும் செயற்கரிய கரரியங்
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களைச் செய்ய வல்லவன், இவை யனைத்தையும் மனத்தி 

லெண்ணிப் பயந்தே நான் இகத ரியெஞூக பருவத தீதில் 

வந்துசேர்க்தேன், வாலியைப் போர் புரிக்து வெல்லுவது: 

முடியாத காரியம் என்று எண்ணியே கா ஸனிவ்விடத்தை .: 

விட்டகலா திருக்கின்றேன். இவற்றால் மனம் ao GIG, 

உற்ற துணைவர்களான அனுமான் முதலியவரோடு கான் 

இவ்வன த்தில் இரிஒன்றேன். ஈண்பரிடசத் தன்பு பாராட் . 

_டும்.புருஷோ,த்தம, . இமவானைப்போல உம்மைப் புக 

லடைந்தேன் . மகாபலசாலியும் - கொடிய்வனுமாயுள்ள 

என்' கதமையனுடைய ஆற்றலை யறிக்துன்ளேன் ; யுத்த 

  

முனையில் உம்முடைய விர,த்தன்மையை நான் கண்டி 

லேன், நான் உம்மை அவனோடு ஓப்பிடவு மில்லை; அவ . 

'மதிக்கவு மில்லை ; அன்றிப் பயமுறுத்தக் கரு. தகவு மில்லை. 

அவனுடைய பயங்கரமான செய்கைகளை நினைக்க என் 

உடல் நடுங்குகின்றஅ. இராகவ, உம்முடைய வார் தீதையுக். 

தோற்றமும் பொமையும் உம்முடைய . வீர.த்இற்குச் 

சான்று பகர்இன்றன ; அவை உண்மையாய் நீறுபூத்த 

- நெருப்புப் போலும் உம்முடையபேராண்மையைக் குறிப். 

பிக்கன்றன”” என்று சொன்னான். இவ்வாறு சுக்கிரீவன் 

சொன்னதை இராமர் கேட்டு மூதுவலித்து, வானர 

வேந்தனைப் பார்த்து * என்னுடைய ஆண்மையில் உமக் 

குச் சந்தேகமிருக்குமாசில் ௮அகை இப்பொது தூர்த்து , 

விடன்றேன்”” என்று சொல்லித் துக்துபியின் ,சசை 

கழி முழுவெலும்பைத் தனது காதற் பெருவிரலால் விளை ' 

யாட்டுப்போலப் பத் துயோசனைக்கப்பால் எற்.திவிட்டார். 

இவ்வாறு அவ்வசுரனுடைய என்பு. எ DING OSE 

கண்ட சுக்கிரீவன், ல-்ஷ்மணர்மு,தலியோர்முன்னிலையில், 

இராமரை நோக்கி. “நண்ப, இர் உடலைமுன் சதைபற்றி : 

ஈரமாக விருந்கபோது , என் கமையன் . எறிந்தான். 

இப்போது இது,சசைகழிக்துபுல்லைப்போன் இ இலேசாயி ட் 

ருக்கன்றது, அப்போது அவன்யுககஞ்செய்து களை த்தும்.
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கள்ளுண்டு மயக்கயு மிருந்கான்; மீர் இப்போது தல்ல ஜி 
வட ஸிருக்குன் தீர், ஆகையால் இதைக்கொண்டு உங்க 

ஸிருவரில் பலவான் இன்னாரென்று அ.றியக்கூடவில்லை. 
FIM SDS உலர்ந்த.த.ற்கும் மிகவும் விதீதியாசம் 
உள தன்றோ? ஆகையால் என் ஓயம் நிங்கவில்லை. PE 
இவ்வாச்சாமரங்களி லொன்றை,க் தளைப்பிராஓல் உம்மு 
டையபலம் இவ்வள வென்பகை கான் அறிக்துகொள் 

் வேன். யானைத்துதிக்கைபோன்ற உமது வில்லை காணேத் 
அிக் கர்ணபரியக்கம் வாங்க இந்தப் பெரிய பாணத்தை 
'எய்யும். . அது இவ்வாச்சாமரக்தைக் தடையின்றிக் 
துளை,சதஅவிடும். இனி இதைப்பற் கி யோ௫ிக்கவெண்டாம். 
(THO SH லன்புகூர்ந்து எனக்கு நிச்சய முண்டாகு 
மாறு செய்யவேண்டுவகைச் செய்யும், ஒளியுள்ள பொ 
ரகுள்களுள் ஆதிக்தன்போலவும், மலைகஞூள் இமவான் 
போலவும், மிருகங்களுள் சிங்கம்போலவும் கீர் மானுடர்க் 
குள் வலியாற் இறகந்தவர்”” என்று சொன்னான். 

  

- பன்னிரண்டாஞ்சருக்கம். 

இராம௰ிடதஇல் ஈம்பிக்கை யடைந்து சுக9ரீவன் வாலியுடன்] 

, போர்புகிசல். 

இவ்வா சுக்கிரீவன் கூறிய இனிய வார், த்தைகளை 
இராமர் கேட்டு அவனுக்கு கம்பிக்கை யண்டுபண்ணும் 
பொருட்டுக் சமது கார்முகச்தைக் கையி லகு கா 

- ணேற்றி எண்டிசையும் நிரம்பக் குணச் 
. இர்ரமர் எழு 4. தொனிசெய்து ௮ல் ஒரு பாணகத்தைக் 
ச்சா மரங்களையும் ஒசே பாணக்கால் தொடுத்து ஆச்சாமர,க்தைக் HOS gs 
துளைத்தல். விடுக்கார். இராமரால் விடப்பட்ட அத்தப் 

பாணம் வெகு வேகமாய்ச் சென்று அவ் 
வாச்சாமரங்களை,தி துளைத்து மலையையும் கீழேழுலகங் 

7
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களையு மூடுருவிக் கணப்பொழுதில் திரும்பி அவருடைய 

தூணீர,க்தை வக்தடைக்தது, இராமருடைய பாணம் 

அவ்வேழு ஆச்சாமரங்களையும் துளைகததைக் கண்டு 

சுக்கிரீவன் மிகப் பெரிய ஆச்சரியமடைக்தான்., உடனே 

அவன் கழிபேருவகை பூத்துச் ,தலையிறைஞ்டிப் பூமியில் 

விழுந்து ஈமஸ்காரம்செய்து எழுந்து கைகுவித்து நின்அு 

அறங்களை கண்ட ரகுகுலக் தகோன்.றலாகிய இராமரை 

கோக்கி ஐ புருஷோத்தம, நீ Gust 

சுக்கிரீவன் சம் பரணங்களால் இந்திரனை முன்னிட்ட 

கோல அர்க். தெவர்களையும் போரில் அழிக்கவல்கீர், 
அழ்தல், வாலி உமக்கு எம்மாத்திரம்? ஓரே 

பாணகச்தால் ஏழு ஆச்சாமரங்களையும் 

மலையையும் பூமியையும் ஒருங்கே பிளக்தெ.றிஈக உமக் 

கெதிரில் சமரபூமியில் கிற்க வல்லவன் யாவன் ? இக்தி 

ர்னையும் வருணனையும்போல உம்மை ஈட்பாகப்பெற்று 

நான் சோகம் நீங்க. கழிபேருவகை அடைந்தேன், 

என் நன்மை கருதி என் தமையனை இன்றே சங் 

ens தருளவேண்டும், ‘prot கைகூப்பி வேண்டுகின் 

றேன் ” என்றுன். இராமர் களித்த .முகத்தையுடைய 

சுக்கரீவனைக் கட்டிக் தழுவி லக்ஷ்மணரும் சம்மதிக்க 

அவனை நோக்கி * நாம் சக்கரம் கஷ்டிச்சைக்குப் போ 

வோம். நீ முன்பு போய் உன் கொடிய சகோதரனைச் 

சண்டைக் கழை” என்றார், பின்பு எல்லா 

சுக்கிரீவன் வா ரும் Gap B60 EG வேகமாய்ச் சென்று 
லியைச் சண்டை 

் 

க்கு அழைத்தல், அடர்ந்த காட்டின்கணுள்ள மரங்களில் 

மறைந்துநின்றார்கள். அப்போது சுக்கசீ 

வன் தன்னு ஆடையை யிறுக்கக் கட்டிக்கொண்டு வாலி 

யைப் போரிற் கழைத்து ௮ண்டமுகடு இிழிந்துபோவது 

போல் பயங்கரமாகக் கூச்சலிட்டான். தன் சகோதரன் 

இட்ட கூச்சலை: மகாபலவானான. வாலிகேட்டுப் பெருங் 

கோபமடைந்து மேற்கூத் இக்கிலிருக்து தோன்றும் சூரி
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'மனைப்போல் தன்னகரக்தை விட்டு வெளியே வக்தான்., 

.... உடனே ஆகாயத்திலே புதனும் அங்கா 

— சகனுஞ் சண்டையிடுவதுபோல வாலியும் 

சுக்ரீவனும் இடியேறுபோலக் கைக 

ளால் அறைந்து வச்சராயுகம்போன்ற முட்டிகளால் ஒரு 

வரை யொருவர் கு,ச்தி வெகு பயங்கரமாகப் போர்புரிக் 

தார்கள். இராமர் வில்லை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்க, அவர் 

கள் இருவரும் உருவத்தில் பேதமின் கி அசுவினிதேவர் 

களைப் போலக் காணப்பட்டனர். அதனால் அவர் இவன் 

வாலி, இவன் சுக்கிரீவன் என்னு கெரிந்துகொள்ளா,த 

வராய், கொல்லும். தன்மையுடைய FOOT SLIT CT SCO BL 

பிரயோடூயாகுநின்றார். ௮.த.ற்ிடையில் சுக்கிரீவன் வாலி 

: க்சூச் தோற்று இராமரைக் காணாது ரிய. 
FED? A OT 4 ் ‘ ட க 

தோ்றோடுதல். மூகபர்வத,த்தைகோக்கி ஓடினான். ' அடி 
பட்டுக் களை ச்துத்சேகம் முழுதும் இரதி 

தம் தோய்ந்து ஓடிப்போகும் சுக்ரீவனை வாலி அரத் 

இக்கொண்டு சென்று ௮வன் மதங்கவனச்தில் புகுக் , 

ததைக் கண்டு கனக்கு கோ்க்ச சாபத்தின் பயத்தால் 

அங்குச் செல்லமாட்டாதவனாகி * இன்று நீ கப்பினாம் 

என்று சொல்லித் இரும்பினான். அப்போது . இராமர் 

லக்ஷ்மண்ரோடும் அனுமானோடும் சுக்கிரீவன் இருந்த 

காட்டிற்குச் சென்றார்.  அ௮வரைக்கண்டு சுக்கிரீவன் 

வெட்க மடைந்து பூமியைப் பார்த்துக்கொண்டு பரிதாப . 

மாக *: இராகவ, வாலியைச் சண்டைக் கழை என்று 

என்னை எவி, உம்முடைய பராக்கரமச் 

சுக்ஈரிவன். தையும் எனக்குக் காட்டி, என்னைச் ௪. 

ர் உர அருவினால் அடியுண்ணப்பண்ணிச் செய் 
as யாக காரியம் செய்தீர்? Serer aed 

. யைக் கொல்லமாட்டேன் £ என்று நீர் அப்போசே 

- செர்ல்லியிருக் தால் நான் ௮ங்கே போயிருக்கமாட்டேன்”? 

... என்றான், இவ்வாறு ௬க்இரீவன் வெகு: பரிசாபமாய்ச்



52 கஷ்கிந்தாகாண்டம். 
  

வல்லன pee மாழி Fa. 0 BI DAG :— 

ஐயசுக்கிரீவ, யாது சாரணகத்தால் கான் 

இராமர் சான்' பாணம் தொடுக்கவில்லை யென்பதைக் 
வாலிபின் மேல் டடம ல ட் 
பாணம் தொடுக் கேஞம், ஆபரணாதிகளாலும் 2 Haaser 
காம விருக்ககத் லும் நடையுடைகளாலும் நீங்களிருவ 

சோல்கல்ன 4. ரம். ஒருவரை யொருவர் ஓ்திருக்கன் 
நீர்கள், குரலாலும், சொல்லாலும், 

கோதற்றதத்தாலும், பராக்கரமததாலும் உங்களுக்குள் 

ஒரு பேதமும் நான் காணவில்லை. வானசோகச்,தம, 

உங்களுடைய உருவத்தின் ஓற்றுமையினான் மயங்க, 

- சதீதுருவைக் கொல்லுஇன்ற மகா வேகமுள்ள என்னு 

டைய பாணச்தை யான் விடவில்லை. நீர் எல்லாவற்றா 

௮ம்வாலியை ஓ.க்.திருக் கமையால் எங்கே எனது பாணம். 

உம்மேற் பாய்க்துவிடகின்றஐகோ வென்று பயந்தேன், 

எனது செயலால் உமக்கேதேலனும் அபாயம் நேரிட்டால் 

எனது அ.ிவின்மையும் பிள்ளைமைக்.கன்மையும் உலகெ 
ங்கும்பரவு மன்றோ ? சஞ்சமடைந்தோரைக் கொல்லுவது 
மகாபாதககம், கானும் லக்ஷ்மணலும். சிதையும் உம்... 
முூடையசொல்லின் ஈழுள்ளோம். இக்காட்டில் நீரன்றோ 
எங்களுக்குப் புகலிடம் £? ஆகையால், நீர் போய் மறு 
படியும்யுக.கஞ் செய்யும், பயப்படவேண்டாம். இக்கண 
மே ore எனது பாணம்பாய்க்து பூமியில் Bape துருளு 

வதைப் பாரும், போர்புரியும்போது உம் 
சுக்கரீ வனது 

“கழுத்தில்புஷ் 
பக் கொடியை டைய உடலில் ஓரடையாளம் தரித்துக் 
அடையாளமாகப் ் 

போடுதல், சொள்ளும், லக்ஷ்மணா, இக்க காகபுஷ் 

பக்கொடியைப் பிடுங்கி மகா க்துமாவாகிய 

சுக்கரீவனுடைய கழுத்தில் போடு” என்றார், உடனே 

_ லக்ஷ்மணர் அப்படிச் செய்ய கொடியை அணிக் சச். — 

- இரீவன் பெளர்ணிமையில். கடு ராத்திரியில் ஈக்ஷ£த்திரங் 
கள் சூழ்ந்து விளங்கும் சந்திரன் போலவும் சக்தியா 

மை நான மிக்துகொள்ளும்படி. நிர் உம்மு
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. காலத்தில் கொக்குக்கள் சூழ்க்து விளங்கும் மேகம் போல 

வும் பிரகாசிக் சான். பின்பு அவன் மனந்தேறி முக 

மலர்ச்சியடைக்து இராமருடன் வெ.ூ்கைக்குப், போ 

பினான். 

பதின்மூன் முஞ்சருக்கம். 

சுக்ரீவன் மறுபடி. இஷ்டம்மைக்குச் செல்லுதல், 

அப்போது இணர் தனது ணன் புனை ஈத பெரிய 

வில்லையும் சூரியன் போன்ற பாணங்களையும் கையிலெ 

ன ட டுகஅக்கொண்டு சென்றுர், சுக்கிரீவன். 
re கிலைவணங்கி, SFOS ERE 

- செல்லுதல். னே போயினான். அதுமான், களன், 

்_... நீலன், தாரன் என்னும் வானர விரர்கள் 

பின்னே சென்ருர்கள்.. அவர்கள் போகும்வழியில் பூவின் 

சுமையால் வளைக்க மரங்களும், தெளிக்க நீர்கிரம்பிச் ௪மு 

தீ.தர,சக்சை நாடியோடும் நதிகளும், மலைகளின் சகெரங்க 

ஞம், மனிதர்கள் வாழும் மனைகளைப்போன் ற குகைகளும், 

தெய்வகதியால் பாறைகள் பிளக்துண்டாகிய கற்பாழி 

_ களும்; முழைஞ்சுகளஞூம், வைீரியம்போல,ச் தெளிந்த 

- நீர் நிறைந்து, தாமரைமுகைகளும் மலர்களும் செறிந்து, 

அன்னம், நீர்க்காக்கை, காரிப்பின்ளை, ரீர்க்கோழி, சக்கர 
வர்கம் முகலிய பறவைகள் ஒலிக்க அழகாய் விளங்கும் 

நீசோடைகளும் காணப்பட்டன. ௮ம். வனத்தி லெவ் ' 
விடத்திலும் மானினங்கள் மெல்லிய புல்லைக். கடி ததத 

Boro பயமின் றி யுலாவின ; ஆற்.றங்கரைகளையும், சுனை 

களையும். அழித்துச் செல்கின்ற அச்சம்தரும் வெள்ளிய 

கொம்புகளையுடைய யானைகள் சனியன்களாய்,ச் இரிர், சன? 

மேகத்துக்கொப்பான கரிய யானைகள் மலைகள்போல் 

கடந்து மகம்கொண்டு குன்றுகளை முட்டி கீகள்ளி ௮ங்க'
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மெல்லாம் புழுஇபடிர்துசென்றன. இவைகளையும் இன்னா 

மனேக பறவை கையும், மிருகங்களையும் பார்த்துக் 

கொண்டு சுக்கிரீவனும் அவனுடன் சென் வர்களும் போ 
யினார்கள். இவ்வாறு இவர்கள் வேகமாய்ச் செல் லும்போ 

அ அங்கே. மரங்களடர்க்த காடொன்றைக்கண்டு இராமர் 

சுக்ரீவனைப்பார்த்து ஐய, நாற்புற,தீதிலும் வாழைகள் 

வளர்ந்து தோன்று மிம்மரச்சூழல் ஆகாயத்தில் காணும் .. 

மேகக்கூட்டம்போ லிருக்கன்றது, இது என்னென் ஐ.றிய 

கான் மிகவும் விரும்புகின்றேன் ; எனது விருப்பச்தை 

நீர் இர்க்கவேண்டும்'' என்றார். மகா தீதுமாவாகிய இராமர் 

இவ்வாறு கேட்கச் சுக்கிரீவன் நடந்துகொண்டே அவ்வ 

ன த்தைப்பற்றிச் சொல்லலுற்ருன்:--*இராகவ, கேளும், . 

அடைந்தவர்களின் சரமத்தைப் போக்க... 

ஸப். ஜன ஆச் வல்லதும் அழகிய தோட்டங்களும் நல்ல... 

செமத்தின் ௭ ச நிலைகளுமுள்ளதும் இனிய கிழங்குக லாது. 
6 ஞம் கணிகஞம் மல்க துமாகியஇக்,தவிஸ் ' 

காரமான ஆச்ரெமச்திலே ஐம்புலனடக்கய ஏழு முகி 
வர்கள் வ௫ச்தார்கள், அவர்கள் நீரில் தலை கீழாக 

நின்று :கவமியற்நிக்கொண்டு ஏழுகாளைக் கொருதரம் 
ST Doo OLAS Sout sri sar, இவ்வாறு அவர்கள் எழு 

ஆனு வருஷி.காலம் தவம்புரிந்து சரீ ர.ச.துடன் தேவருலக. 

மடைக்தார்கள், ௮ம்முகிவர்களின் மகிமையால் இவ்வாசச 

ர்மம் மரங்களால்சூழப்பட்டுத் தெவர்களாலும் அசுரர்க. 

டனாலும் தேவேக்திரனாலும் பிரவே௫க்க முடியாத,காயி. 

ருக்கன் 2௪, பறவைகளும் மிருகங்களும் இங்கே சஞ்சரிப் 

் பதில்லை. இவ்வாசசரமத்துள் யாவராயினும் அறியாது. 

துழைவாராயின் அவர் திரும்புவதில்லை, இவ்விடத்தில் 

- தெய்வ மாதர்களின் கலம்பொலியும், இனிய சொற்களும், 
பாட்டும், மிருதங்கங்களின் ச,க்தமும் கேட்கும் ; தெய்வ 

மணம் பரிமளிக்கும், இங்கே இிரே.தரக்கனி எரிக் துகொ 

ண்டிருக்கின்றது, அதினின் நெழும்பும் மாடப்புறுவின்
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கழைபோன்ற புகையும் மேகமும் மரங்களை மூடிக்கொண் 

டிருக்கன்றன. அங்ஙனம் புகை சூழ்ந்து மேகம்படிந்த 

மரங்கள் வைடூரிய மலைகளைப்போல விளங்குகன் றன, 

இராகவ, நீர் லஷ்மணருடன் அம்முகிவர்களுக்கு ஒருப் 
பட்ட மனத்தோடு . கைகூப்பி வந்தனம் பண்ணும், 

அவ்வருக், வரைப் பணிக்கோரை எவ்வித கோயும் அணு 

67 gi,” இவ்வாறு சுக்கிரீவன் சொல்ல, இராமர் அத் 

காபதர்களைக் குறிச்து, தம்பி லக்;மணசோடு வந்தனம் 

செய்தார். அதன் பின் இராமரும் லக்ஷ்மணரும் ea @ie 
வனும் வானரவீரரும் .சக்தகோஷச்துடன் வழிகடக்தார் 
கள், ௮௪ எழுமுகி யாச்சரமத்தை விட்டு நெடுந்தாரம் 
சென்றபின் அவர்கள் வாலியால் பாதுகாக்கப்பட்டு. 

அிடைதுற் கரிதாயுள்ள இஷ்.இக்சையைக் கண்டார்கள், 

பின்பு ராமலஷ்மணர்களும் வானரவீரர்களஞும் க்கம் 
ஆயுதங்களே எடுத்துக்கொண்டு சக்துருகாசஞ் செய்வதற் 
காக இக்திரகுமாரனது சஷ்இக்கா bar ser பிரவே9ச் 
தார்கள். 

-பதினான்காஞ் சருக்கம், 

சுக்கிரீவன் வரலியைப் போருக்கஜைகத்தல், 

  

அவர்க எனைவரும் வேகமாய்ச் கிஷ்சக்ையை 
, யடைந்து ஓர் அடர்க்க காட்டில் மரங்களின் பின் மறை 

நீது நின்றார்கள், அப்போது பருத்த  கழமுக்தையுடைய 
சுக்கிரீவன் கன் பரிவாரங்கள் சூழ்க்துநிற்க, நாற்புறமும் 
சுற்றிப்பார்த்து வெகு கோபங்கொண்டு அண்டமுகடு 
கிழியும்படி. ஆர்தீது, வாலியைச் சண்டைச் கழைக்தான், 
பின்பு இளஞ், சூரியன்போலும் சுக்ரீவன் வாயுவோடு 
கூடிய மேகம்போலக் கர்சசித.து, சிங்கமென தடக்து, நினை
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தி.ச காரியத்தை முடிக்க வல்ல இராமரைகோககி “பொ 

ன்னினாற் புனைந்து ௮கேக கொடிகளையும் 
வாலியைவதை த 

வேண்டுமென் பொறிகளையு முடையதாகி வானர்கள் 

௮ சுக்ரீவன் சூழ்ந்த கஷ்கர்சையை யடைந்தோம். 
இராமரை வேண் 5 ‘ 2 ம 4 
இதல், வீர, நீர் வாலியை வதைப்பதாக முன் 

னே செய்த சபதத்தை ஏற்றகாலத் 

இல், கொடிகளைப் பழுக்கச்செய்யும் பருவம்போல, நிறை 

வெற்றியருளும், சீக்கர,த்தில் என் மனோபிஷ்டத்கைப் 

பூர், ததிபண்ணும்'' என்று வேண்டினான். அதற் குக் 

ரமாக இராமர் சுக்கிரீவனைப் பார்தது * லக்ஷ்மணன் 

நாகபுஷ்பக்கொடியைப் .பிடுங்கி உம்முடைய கழு,தீதில் 

அடையாளமாகச் சூடினன். கழுத்தி லணிக்த இக்தக் 

கொடியால் நீர் நக்ஷ,திதிரங்கள் மாலையாகச் சூழ்5,த சந்தி 

ரனைப்போல விளங்கு௫ன் நீர், நான் வாலியின் பயத்தை 

யும் பகையையும் நீங்கள் சண்டை செய் 

யதாக இராமர் யும்போது ஓரேபாணச்தால் தொலைத்து 

சுக்ரீவணுக் விடுறேன். தமையனாய்ப் பிறந்து உமக் 

பவன a குச் சத்துருவாயிருக்கும் வாலியை நீர் 
காட்டும். அவன்: எனது பாணம் பாய் 

ந்து: இன்றைக்கு இரச்,த மண்ணில் புரளுவான். என் 

பாணம் பட்டு அவன் உயிருடன் திரும்புவானாகில் நீர் 

என்னை நிந்தியும். என்னுடைய ஒருபாணகத்தால் ஏழு 

மராமரங்கள் பிளவுபட்டதை நீர் பார்,த.திருக்கன் நீர், 

அந்தப் பாணத்தால் வாலி இன்று மடிக்கான் என்று 

எண்ணும். எப்போதும் ,தருமவழியில் ஓழுகவேண்டு 

மென்னும் கருத தினனாகலான் நான் துன்பமுற்றகர 

“லத்தும் பொய் சொன்னவன் அல்2லன், இந்திரன் 

மழைபொழிவித்துப் பயிர்களைச் செழிக்கச்செய்வதுபோல் 

நான் என் வலியால் என்னுடைய பிரஇக்கையை நிறை 

வேற்றுகன்றேன், நீர் சந்தே௫ுக்க வேண்டாம். பொன் 

மாலை புனைக் த வாலி வெளிப்பட்டுவரும்படி. பெருஞ்



15-ம் சருக்கம். 57 
  

௪,க,கம். செய்து அவனைச் சண்டைக்கழையும். அவன் 

வெற்றியாற் கர்வமடைக்து விரச்.கால் புகழ்பெற்றவன் ;. 

அவனை இதற்குமுன் அடக்க உம்மால் கூடாமல் போ 

யிற்று, அவன் போரில் விருப்பமுள்ளவனாகையால் உம் 

முடைய ச, த.கமைக் கேட்டவுடன் வெளிப்பட்டு வரு 

வான், பகைவன் போருக்கழைப்பதைக் கேட்டு அவன் 

வாளா விருக்கமாட்டான்'” என்று சொன்னார். அதைப் 

பொன்னார் மேனியனான சுக்கிரீவன் கேட்டு ஆகாயம் 

—_ கிழிவதுபோலப் பெரும் பூசலிட்டான், அந்தச் சக்தத் 

தைக் கேட்டு ஆனினங்கள் பொலீவிழக்து அரசனது 
. கொடுமையால் அல்லற்படும் குலமா சர்போல் அங்கு மிங் 

கும் ஓடின; போர்முணையில்கோ ற்றோடும் குதிரைகள்போ 
லமான்கள் அதிவேகமாய் ஓடின ; புண்ணியம் குறைக்கு: 

விண்ணினின் திரும் இரகங்கள்போலப் பறவைகள் பூமி 

யில் வீழ்ந்தன, அப்போது சூரியகுமாரன் கர்த்றினால் 

அடியுண்டு கொதிக்கும் சமு.சீதிம்போல இராமருடைய 

சொற்களால் உற்சாகம் மேலிட்டு நீருண்ட மேகம்போல் 

கர்சச,க௮ கின்றான். 

பதினைந்தாஞ்சருக்கம். 
சுக்ரீவனுடன் போர்புமிய வாலி புறப்படுகையில் சாசை தடுத்ச்ல். 

சுக்கிரீவன் இட்ட பேரிரைச்சலை அந்தப்புர,க் திலி 

ருக்க வாலிகேட்டுக் கொஞ்சம் தைரியங் 

குன்றிப் பிறகு பெருங் கோபங்கொண் 

டான். கோபங்கொண்ட வாலி இராகு 
வாற் பற்றப்பட்ட சூரியன்போல ஓளி மரழுங்குத் 

தோன் நினான். பற்கள் பயங்கரமாகக் சோன்ற, கண் 

கள் அ௮க்னிபோலக் கனல, பூவுங் கொடியும் பிடுங்குண்ட. 
grows யோடையைப்போல வாலி காணப்பட்டான்.* 

வாலி 

type uD se, 

    

௩ 4. ஒர்க் ச செட்சாமரையுடன் விளங்கும் ஓடையைப்போல் தோன்றி 

ஞான்!" என்று அருத்தங்கொள்ளும் வேறுபாடமு முண்டு, 

8
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அ௮க்தச் சத்தத்தைக் கேட்டு வாலி சூக்கமாட்டா 

கவனாஇுப் பூமி பிளந்துபோமாது காலெடுத்துவைக்து 

விரைந்து புறப்பட்டான். அப்போது கரரை மிகவும் 

பயந்து வாட்டமுற்று வாலியிணிடக்தில் ௮இக அன்பு 

காட்டி அவனைக். கட்டிக் தழுவிக்கொண்டு அவன் 

கன்மை கருதி அவனைக் தடுப்பாளாயினாள் :--**வீர, ஆத் 

அப் பெருக்கைப்போலப் பொங்கி யெழுகின்ற உம்மு. 

டைய கோபத்தை விட்டுவிடும், நீர் அதனை இரவிழ் 

கானா வாலி புனைந்திருந்க பூமாலையைக் காலையிற் 

“யைச் சண்டைக் நுயிலெழும்போது களைக்துவிடுவதுபோல் 
ப் போகவேண் ப் a . 
டாமென்று தடச நிக்இவிடும், சுக்கிரிவனுடன் நீர் நாளைக் 

அல். குப் போர்செய்யலாம், Svar, உமது 

பகைவன் அற்பனா யிருத்தலின் உமக்கொரு [குறையும் 

வாராது, நீர் இவ்வானு அவசரப்பட்டு வெளியிற் செல் 

.லுதல் எனக்குப் பிரியமில்லை. கான் ஏன் உம்மைத் தடுக் 

இன்மே னென்பதைக் கேளும், சுக்கிரீவன் முன் வெகு 

ண்டு உம்மைச் சண்டைக்கழைகத்து உம்மால் அடிபட்டுக் 

தோழற்றோடினான். அவ்வாறு உம்மால் கோல்வியடைக்து 

. இடுக்கணுற்ற சுக்கிரீவன் மீளவும் உம்மைப் போருக 

கழைப்பதைப் பார்.தீதால் எனக்குச் ௪்கேக முண்டா 

இன்றது, அவனுடைய செருக்கும் உற்சாகமும் ar 

னிடும். பெரும் பூசலும் அவனுடைய காரியம் அற்பமன் 

றென்பதைக் காட்டுகின்றன. ௮வன் அணை யாருமின் றி 

வந்திருப்பதாக கான் எண்ணவில்லை, அவன் உண்மை 

யாகப் பேருதவி யொன்று பெற்திருக்கன்றுன் ; அத 

னுத்றான் ௮வன் இவ்வண்ணம் பெரும்பூச லின் மனன், 

இயற்கையாகவே ௮வன் வெகு புத்திமான் ; காரியத்தில் 

இபுணன், அவன் ஒருவன் வன்மையை அளக்ததியாது 

. அவனைத் தனக்குதி துணையாகக் கொள்ளமாட்டான். - 

் "தலைவ, கமது குமாரன் அங்கதன் சொல்ல நரன் இன்று 

கேள்விப்பட்டகைக் கேளும், ௮வன் காட்டில் திரிக்க
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போது தன்னுடைய சாரர்களால் சுக்கரீவனைப்பற்றி 

அறிந், சமாசாரத்தை என்னிடம் சொல்லினன். ௮.தா 

வது: அயோ,த்திமாககரத்து மன்னன் பு,தல்வரிருவர், இசா 

மர் லக்ஷ்மணர் என்னும் பெயருடையவர்கள், மகாசூரா் 

கள், போரில் வெல்லத் கரியர்கள், காட்டில் வந்திருக்கன் 

ரூர்கள். அவர்கள் சுக்கரீ வனுக்கு நன்மைசெய்யவேண்டி. 

இவ்விடம் வக்இருக்கிறார்கள். உம்முடைய சகோ தரன் 

சக்கிரீவனுக்கு யு.த,த,தீதில் அணை இராமர், அவர் ஊழித் 

Bonu PSSail ; பகைவரை அழிப்பவர் ; சாதுக்களுக் 

குச் சரணமாயுள்ளவர் ; புன்கணுற்றோர்க்குப் புகலிட 

- மானவர் ; பகைவரால் நலிக்கோரைப் பரிந்து காப்பவர் ; 

புகழித் இருப்பிடமானவர் ; நன்ஞானமும் eps Sy 

முள்ளவர்; தநத சொற்படி நடப்பவர்; பலவித ,தாதுக்க. 

ளுக்கும் இருப்பிடமாகிய இமவான்போலக் குணங்கள். 

கெல்லா மிருக்கையானவர், இத்துணைப்பெரிய ஆற்றலு 

டைய இராமரோடு நீர் முரணுவது ub SWOT LM. சூரனே,. 

இன்னும் ஓன்று யான் சொல்லுவதுளது, என்னிடக் : 

தில் அசூயை கொள்ளாது அதனைக் கேளும். இக்கண 

மே சுக்கிரீவனை யழைத்து இளவரசாக்கும். நீர் உமத 

தம்பியை வெறுக்காதேயும். இராமரோடு சனேகம்செய்து 

சுக்இிரீவனிடத்துள்ள பகையை யொழித்து அவனுடைய 

அன்பை மீட்டும் பெறுவது உமக்கு நன்மையென் ஜஹெண் 

ணுகின்றேன். உம்முடைய தம்பியை நீரன்றோ லாலனை 

செய்யவேண்டும் ? உமக் கருகலிருப்பினும் தூரத் திலிருப் 

பினும் அவனன்றோ உமக்குற்.ற பத்து 2? இவ்வுலகில் ௮வ 

னைப்போன்ற பந்து உமக்கு வேறு இருப்பதாக நான் 

காணவில்லை. ஆதலால் அவனுக்கு கன்கொடை யளிதது 

மரியாதை பண்ணி அவனை மீளச் சேர்.த்துக்கொள்ளும். 

அவனோடு பகை பாராட்டாது அவனை உமது பக்கத்தில் 

இருத்திவையும். சுக்கரீவனே உமக்கு உற்றதுணைவன். 

௮வனுடைய அன்பைப் பெறுவதினும் உமக்குச் செம்
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யதி ஐக்கது வேறுளதென்று நான் எண்ணவில்லை, உம் 
மூடைய நன்மையை கான் விரும்பினவள் என்று, என்னு 
டைய எண்ணகத்தின்படி உமக்கு கடக்க இஷ்டமானால், 
கான் வேண்டிக்கொள்வகை நீர் செய்யும்; நான் கூறும் 
க.ற்பு,தீ.திகளைக் கேளும், கோபத்திற் இடங்கொடுக்க : 
வேண்டாம், இக்திரனுக் கொப்பான வலியையுடைய 
Caren gs sri கோமகனோடு நீர் முசணுவது உமக்கு கன் 
மை பயக்காது”? என்றாள், தாரை இவ்வாறு கூறிய கன் 
மை பயக்குஞ் சொற்கள் காலன் கையகப்பட்ட வாலிக்கு 
வூறிகவில்லை, 

பதினாழுஞ்சருக்கம். 

வாலி இராமபாணம் பாய்க்து பூமியில் விழுதல். 

  

சந்திரன்போன்ற முகச்தையுடைய தரரை இவ் 
வாறு சொல்ல, வாலி யஉளைக் கடிந்து *மாசே, என் தம் 
பியும் சத்துருவுமான சுக்ரீவ னிவ்வாற௮ு உறுமிக் கரச 
ES நான் அதைக்கேட்டு எப்படிப் பொறுத் திருப்பேன்? 
பயக்தவளே, சமர் முச,த்இல் சோல்வியடையா தவர்களும் 

ஓடாதவர்களுமானவீரர்கள் இவ்வித அவ: 
வாலி காரைக் மரியாதையைச் சகிப்பதினும் உயிரைக் . 

சொல்லுதல்... கொடுத்துவிடுவார்கள். என்னோடு போர்பு. 
= ரிய விரும்பிச்சுக்கரீவ னிடும் பூசலை கான் 
சூக்கமாட்டேன் ? இராமரால் எனக்குக் கெடுதி கேருமெ 
ன்று நீ பயப்படவேண்டாம். கருமமுணர்ந் தவரும் நன் நி 
யறிக தவருமான இராமர் எங்கனம் இமை செய்வார்? நீ 
ஏன் என்னைச் 'தொடர்க்துவருகன் றனை ? மற்றைப் 
பெண்களோடு இரும்பிச்செல், என்னிடத்தில் நீ அன்பும் 
ஆசைய மூடையவள் என்பகை முன்னரே காட்டிவிட்
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டாம், சான் அங்கே சென்ன சுக்கரீவனோடு-போர்செய்து 
அவனைக் கொல்லாது அவனுடைய செருக்கை அடக்இ 

விமிகிறேன், உனது விருப்பத்தின்படி. அவனைச் சண்டை 

பில் நெருக்காது கையாலும் கடியாலும் அடித்து ஒட்டி 

விடறேன், அவன் எனது பலத்தையும் போராத்றலை 

யும் சக்கவல்லவனல்லன். மாதே, நீ எனக்கு நல்ல புத் 

இகள் சொல்லி உன்னுடைய அன்பைச் காட்டிவிட்டனை. 
ஏன் ஆணை நீ திரும்பிவி௫ி, கான் என் தம்பி சுக்கிரீவனைச் 
சமரில் வென்றபின் இரும்புவேன்”? என்அசொன்னான். 

இவ்வாறு தடுக்கப்பட்ட இனியமொழியையுடைய காரை 

வாலியைக் கழுவிக்கொண்டு, கண்களில் நீர்பெருக 

அவனை வலம்வந்த, அவனுக்கு வெற்றியுண்டாக வேண்டு 

மென்று wi Are B50 வாழ்த்தி, துக்கக்கான் மீதூரப் 

பட்டு, மற்றைப்) பண்களோடும் அக்தப்பு.ச்தை யடைக் 

அரள். அவ்வா தாரை திரும்பிச் சென்றபின், வாலி௪£ற் 
Huet xr சர்ப்பம்போல நெட்டுமிர் த துககாப்புஉம்போ 

த்து, காற்புறமும் சற்றிப்பார்,ச்து, பொன்னிறமுடைய 

சுக்கிரீவன் ஆடையை நன்றாக இறுக்கக் 

கட்டிக்கொண்டு பற்றியெரியும் அக்னி 

போல விளங்கிக்கொண்டிருக்கக் கண்டு, 

“பெருங் கோபங்கொண்டு, மடியைக் தற்றுக்கொண்டு, 

சுக்ரீவனுக்கு முந்துற்றுக் கையோக்இ நின்றான். ௬இ 

சீவனும் செக்து தனது கைகளை உயர்தீதிக்கொண்டு 

கட்டினான். அவன் அவ்வா கண்கள் வெந்து அதிவேக 

மாய் வருவதை வாலி கண்டு * இதோபார், விரல்களை 

. நெருக்கிக் கெட்டியாய்ப் பிடிச்துக்கொண்டிருக்கறேன். 

இதனால் ஒரு கூக்கோடு உன் ,பிராணன் போய் விடும்” 

ayer, சுகசரீவன் கோபங்கொண்டு : * இதோ உன் 
,கிலையில் விழுன்ற என் கைக்குத்தினால் உன் உயிர் 
போன்றது '* 

லாலி சுக்கரீவர் 
சண்டை. 

என்றான். உடனே வாலி சனங்கொண்டு 
சுக்கரீவனைக் கட்டிப் புடைக்கான், -சச்கிரீவன் மலையி
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. னின்றும் ஊற்றுப்பெருகுவதுபோல உதிர,க்கைக் கக்க, 

ஒரு பெரிய ஆச்சாமர,ச்தைப் பிடுங்கி மலையின்மேல் இடி 

விழுவதுபோல வாலியைச் சாடினான், ஆச்சாமரத்தா 

லடியுண்ட வாலி மனம் கலங்கச் சமுத்திரத்தில் ௮.இ௧க. 

LUTE SO கக், களிக்ன் உ கலம்போலமாழ்இனான். மிக்க 

வலியையும் கருடன்போன்.2 வேகதச்தையும் அஞ்சக் 

தக்க பருத்த சரீர த்தையுமுடைய வாலி ௬க்கிரீவ Aap. 

வரும் ஆகாயத்தில் சூரிய சந்திரர் சமர்புரிவதுபோலச் 

சண்டை யிட்டார்கள். (அவர்கள் ஓருவரை யொருவர் 

பகைத்து ஒருவருடைய உயிசை ஒருவர் வாங்கச் சமயம் 

பார்தீது நின்றார்கள், பின்னர் வாலி பெருவலியினாலும் 

இறலினாலும் மேற்கொள்ள, சூரியபு,சீதிரனாகிய சுக் 
வன் பலம் குன் நினான்) வாலியால் செருக்கழிந்து ஆற் 

றல் குன்றிய சுக்ரீவன் கோபங்கொண்டு தனது வேகத் 
தைச் காண்பிக்க, அவர்களிருவரும் விருக்திராக.ரனையும் 

இக்்திரனையும்போல ஒருவரையொருவர் மரங்களாலும், 

மலைகளாலும், வச்சிராயுகக்கைப்போன்ற கூரிய நகங்க. 

ளாலும், முட்டிகளாலும், முழங்கால்களாலும், கால் 

களாலும், தோள்களாலும் காக, தேகமெங்கும் உத 

சம்பெருக மேகங்கள்போலக் கர்ச்சிக்துப் போர் புரிக. 

தார்கள். (அப்போது சுக்ரீவன் வரவர இளைத்து 
அடிக்கடி இரசாமரிருக்கு மிடத்தைப் பார்த்தான். இவ்: 

வண்ணம் .சுசரீவன் சங்கடப்படுவதை மகா. பராக். 

கரமசாலியான இராமர் பார்,த்து வாலியை. வதைப் 

பதற்காகச சர்ப்பம்போன்ற ஒரு பாணத்தை யெடுத்து 
வில்லில் பூட்டி யமனுடைய காலசக்கர,க்தைப்போல அவ்: 

வில்லை வளைத்தார் ் அவர்செய்த காணோசையைக்கேட்டுப். 

் பறவைகளும் விலங்குகளும் யுகாக்தகா 

Ga மரன் os Bp Cure கழிக்க சக்கரை அற்றும். 

சொடுச்சல், ஓடின. மகேசுரன் கனது வாயிலிருக்து: 

புகை கலந்து மெருப்பைக் கக்இனாழ்:
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போல, இராமரஅ வில்லிலிருந்து விடப்பட்ட, அக்பு.ற்க 

போன்றதும், காலனை BST SSID, MFAIT YS SOS லும், 

ததும், சத்துருக்களை யழிப்பதும்,பொன்னாற் புளையப்பட் 
. உதுமாயய அந்தப் பெரும்பாணம் தனது மார்பிற் பாய, 

மிக்க வலியையுடைய இந்திர குமாரனான் வாலி சாய்க்து, 
அறிவிழக்து, கேகமுழுதும் இரக்கம் தோய, நிறையப் 

YSS அசோகமரம் காற்றினாலடிபா நி விழுக் சதுபோல 

வூம், ஐப்பசி மா.த,கீதுப்பெளர்ணிமையில் கீழே சாய்க்கப் 
- ய்ட்ட இந்திரனது துவஜம்போலவும், பூமியில்விழுக், கான்.) 

. பதினேழாஞ்சருக்கம். 

வாலி தன்னை எய்.5,சம்காக இராமரைக் கு,த்தங்கூல். 

  

போரில் இரனான வாலி இராமருடைய அம்பு 
பாய்ந்து அடியற்ற மரம்போலவும், பொன்மாலை யணிர் 
இருக் சமையின், SLL A DES Ob Dror கொடிபோலவும், 
பூமியில் விழுந்து இடக்கான். அவன் அவ்வாறு விழவே 
அவனுடைய ராசயம்சக்திரனை யிழக்ச ஆகாயம்போலப் 

பொலிவழிக்தது, கீழே வீழ்க்தும், இக்தி 
வாலி 8ழேவி ரன் கொடுத்த காஞ்சனமாலையை அணிக் 

Grew பொலிவு - இ x By குன்றா இருத் அிறுக்துகனால் அவனுடைய பிராணன் 
அல்... போகவுமில்லை, கேசககாத்தி குறையவுமில் 

லை, பராக்கிரமம் நீங்கவுமில்லை. ௮ம்மாலை 
யால் அவன் அந்தியில் சோன்றும் செவ்வானம்போலப் 
பிரகா9ித்தான். கீழே விழுக்க வாலியி னொளி அவனது 
மாலையிலும், சரீரத்திலும், மார்பில்தைக்க பாணத்தி 
அமாக: மூன்று பகுப்பாய்ச் தோன்கிற்று, இராமரு 
டைய வில்லினின் அம் விடப்பட்ட பாணம் வாலிக்குச் 
சுவர்க்கத்துக்குச் இதும் வழியைக் கரட்டிற்று, இந்தி
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'ப்போல் வெல்லமுடியா தவனும், அவன் ம.தலையும், 
கேச்தைப்போன்ற மார்பும், நீண்ட கைகளும், பிரகாச 

டனிள் 
மோன முகமும், பசுமையான கண்கஞூ முடையவனுமாகிய 
வாலி அவ்வாறுபோர்க்கள த்தில், அணைக் ச ௮க்னிபோ 
லவும், புண்ணியம் குன்றித் கேவலோகத்திலிருக்கு: 
விழுக்க யயாதிமகாராஜன்போலவும், யுகாக்தகால,த்இல்: 
பூமியில் விழுக், ச சூரியன்போலவும், விழுந் திருப்பதைக். 
கண்டு இராமர் லக்ஷ்மணருடன் சென்று அவனைப் 

பார்த்தார், [(இசாமரையும் மகாபலம் பொருந்திய லக் . 
மணரையும் கண்டமாத்திரச்தில் வாலி வணக்கமாயும். 

தைரியமாயும் அறக்கழுவிய லெ வார், க்தைகளைப் பேசு. 

வானாயினான் ;--- '* நீவிர் இராஜகுமாரரர் ; 

பிரகாபமுடையவர் ; கண்ணுக்கஇனியர் 2 
வாலி இசாமசை 

ஏன் என்னை எய் 
திரென வினவு நல்லகுலதக்தி லுதிக்தவர்; பலாட்டியர் ; 

ee காக்தியடையவர் ; விசதம்பூண்டுள்ளவர்;. 

அப்படியிருக்கும் பராமுகனா யிருக்த என்னை எய்து-நிர் 

யாது பயனடைந்தீர் ? கான் வேஜொருவனுடன் போர்புரி 

கையில் என்மேல் நீர் பாணம் என் விடுத்திர் ? இவ்வுலக 

லனைவரும் உம்மைக் கருணைக்கடலென்றும் குடிகளு 

டைய நன்மையில் நாட்டமுள்ளவரென்னும் ஐம்புலன் 

களையு மவி,ச்,தவரென்னும் புகழ்ந்து கொண்டாடுகருூர் 

Gor, தமம், சமம், கஷமை, தருமம், தைசியம், ச,த்தியம், 

பராக்கிரமம், அபராதம் செய்தவர்களைக் சண்டித்தல்: 

ஆய இவை யெல்லாம் அரசர்க்குரிய வட் நீர் 

இக்தக் குணங்களையுடையவரென்னும் உயர் குலத். 

துதிச்சவசென்னு மெண்ணித் தாரை என்னைழ்சடை 

செய்யவும் நான் சுக்கரீிவனோடு அமர்செய்ய வந்தேன்... 

கான் உம்மைக் காண்பதற்கு மூன்  வேருருவனுடன் 

கான் போர்புரியும்போது இராமர் என்னை எ.இர்க்கமாட். 
டார்' என்று எண்ணினேன். கீர் கருமத்தை கிலைகி௮,ச்: 

துவதாரக வீண்கொடி கட்டிக்கொண்டு அ/தற்கு மாஞும்: 
- ர் 

/ 
J 
|
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நடக்து பாவச்தொழிலைச் செய்ெவரென்னும், os 
னால் ஞாடப்பட்ட பாழ்ங் இணறுபோல்பவசென்றும், 

ஆன்மாவை . யழித்துக்கொண்டவரென்றும், பரிசுத்த 

. வேடம்பூண்டு இச்செயல் புரிபவசென்றும், சாம்பல்ஞூடிய 

.. நெருப்புப்போலக் தருமப் போர்வை போர்த்துக் 'இரி 

யும் கொடியவர் என்னும் இதுகாறும் கான் அ றிக்திலேன்2 

உம்முடைய நாட்டிலாவது நகரச்திலாவது கான் ஒரு 

தீங்கு மிழைக்திலேன்; உம்மை அவமதிச்துமறியேன், 

காட்டிலலைக்து கஈ,கூலா இகளையுண்டு இரியும் குரங்கா 

நான் வேறொருவனோடு சண்டைசெய்யும்9பாமுது நீம். 

    

. என்னைக்கொல்லவகர்தகதுயாது காரணம்பற்றி? உம்மைப் . 

பார்த கால் இராஜகுமாரராகவும் கண்டோரால் விரும்பப் 

படும் தன்மை கோக்கமுடையவராகவும் விரகம் பூண்ட 

வராகவும் காணப்பகென்றிர், அரசர்குலத்தி லுதித்து 
வேதசாஸ் தரங்களை ஐயக்திரிபறக் கற்றுச் கவவேஷம் 

- பூண்டவன் யாவன் இக்கொடியகாரியம் செய்யச் தலைப் 

படுவான் ? நீர் இரகுவமிச,த் தில் பிறந் தவரென்றும் சரம 
வான் என்னும் பிரஏத்தி யடைச்துள்ளீர், இமையுடைய 

நீர் என் நல்ல உருவங்கொண்டு திரிகள் தீட்டு சாமம், தா 

னம், பொறுமை, தருமம், சதீதியம், உறுதி, பராக்ர 

மம், அபரா தஞ் Qu, Sout SIT sein 4.6 Sor Bus இவை 

கள் அரசர் குணங்கள். நாங்கள் காய்களையும் கனிகளையும் 

"புசித்துக் காட்டில் சஞ்சரிக்கும் விலங்குகள், இது 

எங்களுடைய சுபாவம், அரச, நீர் மானுடன், உல 

கத்தில் கலகத்துக்குக் காரணம் பூமி, பொன், வெள்ளி 

முதலியவைகள், இவற்றில் எ.தன்மேல் ஆசைகொண்டு 

நீர். என்னை நலிந்தீர் ? காங்கள் தின்னும் கனிகளின் 

மேல் ஆசைகொண்டீரோ ழ். நிக்கம் அனுக்கிரகம் என் 

ஆம் ராஜதருமங்களை அரசன் . விதிப்பிரகாரம் செய் 

ட வதே யல்லாது மனம்போனபடி செய்யலாமோ? ர் 

கோபமுள்ளவராயும், உறு தியில்லா தவராயும், காரண 

9
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மின்றிப் பாணம் தொடுப்பவராயும், ராஜகருமச்கைச் 
செவ்வனே நடத்த வறியாதவராயும் இருகஇறீர், உமக். 

குத் கரும,க்தில் விருப்பமில்லை ; நற்காரியமறியீர் ; அரச 

னாயிருக்கும். ஐம்புலன்களா லலைக்கப்படுூதீர், ETS By, 

யாதொரு குற்றமும் செய்யாக என்னை அம்பெய்து 

கொன் தீர் ; இத்தகாதகாரியத்தை ஏன் செய்தீர் ஏன்று 

சாதுக்கள்கேட்டால். நீர் யாது சொல்வீர் ? அரசனைக். 

கொன்றவன், பிரமஹ,ததிசெய்் தவன், கோவகை செய்த 

வன், மற்றும் பிராணிகளைக் கொன்றவன், இருடன், 

நாஸ்இகன், மையன் பிரமசாரியாயிருக்கத் கான் மணம் 

புரிக்துகொண்டவன், கோட்சொல்லும் குணமுள்ளவன்,. 

அற்பன், ஈண்பனைக் கொன்றவன், குருபத்தினி கமனம் 

செய்தவன் ஆகிய இவர்கள் எல்லாரும் நரகம் புகுவார் 

கள். இதில் சிறிதும் சகேேகமில்லை. என்னுடைய தோல் 

 சாதுக்களால் தரிக்கக்தசகாகது; எனது உரசோமங்களும் 

எலும்புகளும் ௮வ்விகமாகவே நீக்கிவைக்கக் தக்கன. 

உம்மைப்போன்.ற தருமவான்களால் என் மாமிசம் பு9க் , 

ள் | SS GES Fo MD. முன்ளம்பன் கி, பன்றி, உடும்பு, முயல், ' 

ஆமை ஆகய ஐந்து ஈகங்களையுடைய இவ்ல்வக்து பரொணி 
ர ட். களையுமே. பிராமணரும் அவது திர 

் 1 சொல்லப்பட்டிருக் றது, என் தோலையும்" எலும்பையும்-- 

| யூத்திமான்கள் கொடார்கள் ; அசையையும் ' RUTH Bor, 

- உம்மால் கொல்லப்பட்ட கான் ஐந்து விரலுள்ள குரங்கு, 

“தாரை கூறிய நன்மைதரும் உண்மைச்சொற்களைக் 

   யரும் புக்கலாமென்று! 

  

கேளாது நான் காலன்வாயப்பட்டேன். நல்லொழுக்க. 

முள்ள. ஒரு பெண்ணுக்கு நலங்கெட்ட காயகன்வாய்,த 

தாற்போல இப்பூமாதுக்கு நீர் நாயகனாகவாய்கத்திர். மகாக் ' 

துமாவாகியதசர.தருக்குச் சிறுமையும் கொடுமையும்பொம் 

மையுமுள்ளவரும் உயிர்களுக்குத் துன்பஞ் செய்பவரும் 

பாபியுமாகிய நீர் எவ்வாறு பிள்ளையாய்ப்பிறக இர் ?. BOE 

ணம் என்னும் கயிற்றை அறுத்து, தருமம் என்னுமக்கு
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FD GIS கடங்காது, சாதுக்கள் செல்லும் வழியை நீங்கச் 

'செல்லும் இராமன் என்ற வேழத்தால் நான் கொல்லப் 

பட்டேன் ? இமை தருவதும், தகுதியற்றதும், சாதுக்க 

ளால் நிந்திக்கப்பட்டதுமான இக்காரியத்கைச் செய்து 

விட்டுப் பெரியார் சபையிற் சென்று நீர் யாது சொல்லு 

வீர் $ அபகாரஞ்செய்,சவரிடத்தில் நீர் ஒருபோதும் காட் 

டாத பரரக்சரமத்தை உமக்கோர் அபரா தமும் செய்யாத 

என்னிடசத்இல் காட்டினீர், என் முன் கின்று போர்செய் 

.இருப்பீராஇில் நீர் இந்நேரம் என்னால்கொல்லப்பட்டு யம 

லோகம் போயிருப்பீர். போரில் புறங்காணமுடியாத 

என்னைக் குடித்து மயங்கச் தூங்குபவரைப் பாம்பு கடித 

தாற்போல நீர் மறைந்து நின்று கொன்தீர், சுக்கிரீவனு 

க்கு நன்மை செய்யவேண்டுமென் தன்றோ நீர் இவ்வாறு 

'செய்இர் ? நீர் விரும்பிய காரிய, த்தை முன்னரே என்னி 

டம் சொல்லியிருக்இீரானால் ஓரே பகவில்மைதிலியை உம் 

. மிடம் கொண்டுவர்அ விட்டிருப்பேன் ; அன்றியும் இராவ 

ணனை வென்று அவணை உயிருடனே கழு.த்தைப்பிடித் ் 

து.ச்கள்னிக் கொணர்க்திருப்பேனே. சமு,ச்ர,த்திலிருச் - 

காலும் பாதலத்தி லிருக்தாலும் வெள்ளைக்குதிரை ரூப 

. மான வேதங்களை மகாவிஷ்ணு மீட்டுக்கொணர்க்தது 

போல கான் மைதிலியைக் கொண்டுவந்திருப்பேனே. 

நான் சுவர்க்கம் புகுக்த.கற்பின் சுக்ரீவன் அரசான் 

- வேண்டியது நியாயமாயினும், போரில் இவ்வண்ணம் நீர் 

என்னை வஞ்சகமாகக் கொன்றது சியாயமன்று., இணி கான் 

என்னைப்பற்றி ஒன்அம் எண்ணவேண்டியதில்லை ; என் 

- ஹைக்காவது ஒருநாள் மரிக்கவேண்டி௰து தான், நீர் 

செய்த காரியத்துக்கு த் தகுக்ச சமாதானம் சொல்ல நீர் 

வழி தேடும்.” இவ்வாஅ மகாத்துமாவாகய வாலிசொல்லி 

விட்டுப் பாணச்தைத்த வருத்தம் மீக்கொள்ள, வா. 

யுலர்க்து, ஆதித், கனை கிகர்ச,௪இராமருடைய முகத்தைப் 

பயார்ச்துக்கொண்டு மெளனமா யிருக்தான்., 
க
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பதினெட்டாஞ்சருக்கம். 

கான் செய்சகாரியம் சருமமன்றி வேறன்றென்று 

இராமர் வாலிக்குச் சொல்லுதல், 

புண்பட்டுப் பூமியில்விழுக்து ஒளியிழக் த சூரியன் 
போலவும், நிரைப்பொழிந்த மேகம்போலவும், அவிக்க 
அக்கனிபோலவும் தோன் நிய வாலி இவ்வாறு கொஞ்சம் 
கடிந்து தருமக்தகோடெத்த Ors Hare கூறு, இராமர் 
அவனை கோக்க “தருமம், அருத்தம், காமம், லெளூகம் 
இவைகளை ய.ியாமல் சறுபிள்ளைபோல நீர் என் என்னைக் 
குத்றங் கூறுகின் நிர்? ஆரியர்களால் அங்கேரிக்கப்பட்ட 
புத திமான்களாகிய பெரியாரைக் கேட்டதியாது வானரத்: 
தன்மையால் நீர் ஏன் இவ்வாறு பேசு௫ன் நீர்? மலைகளும். 

. _ .காகெஞும்செதிக்க இப்பூமிமுழுதும் இக்ஷ் 
இராமா சான் க க . செய்,ச காரியத் வரகு வமிசத் சவரைச் சேர்நத, இதி 

திக்கு நியாயம் லுள்ள மிருகங்களுக்கும் ப.றவைகளுக்கும். 
கவன் மானுடர்களுக்கும் தண்டனை புரி,த.ற்கும் 
அனும க்கம் அகும் உரியார் அவர்களே, இப்போ: 
உண்மையைக்கடைப்பிடி தது கேர்மையுட னொழுகும் தர 
மாத்துமாவும், SHOW SS காமங்களை ய.இிக்சவருமாகிய 
பரதர் இவ்விராசசியத்தைப் பரிபாலித்து, கிக்செகானுக் 

் கரகம்செய்து வருகின்றனர், கியாயம், வணக்கம், உண்: 
மை, பராக்ரமம் என்னால ன அரசர்களே 
காலமும் இடமும் தெரிந்து கடப்பவர்களெனப் பெயர் 
பெறுவார்கள், கானும் மற்ற அரசர்கஞம் பரகருடைய. 
ஆணையை மேற்கொண்டு தரும,க்தை கிலைபெறச்செய்ய 

உலகமெங்கும் சஞ்சரி,த.துவருன்றோம். தரும௫க்தை 
. யுள்ளபர,கர் இப்புவியைப் பாதுகாத்து வருகையில் யார் 

காம் தரும,த தினின்றும்விலகெடக்கவல்லவர்? ; எங்களுக்கு. 
விதிக்கப்பட்ட தருமத்தில் வழுவாது நின்று பரதருடைய 

ட
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கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு காங்கள் அறநெறி தப்பி 

நடப்பவர்களை விதிப்படி சக்ஷித்துவருகன்றோம். நீர் தரு. 

S055 கெடுத்துக் காமத்தின் வசப்பட்டு அநியாயம் 

செய்து அரசர்க்குரிய நீதிமார்க்கச தனின்றும் so DGG 

கன் நீர், அறநெறியிற் செல்லும் சக்த, கமையன், குரு - 

ஆஓய- இம்மூவரும் பி,தாக்களாகப் பாவிக்கப்படுவர் ; தம் 

0, கயன், சடன் ஆ௫ய இம்ஞூவரும் தருமம் வழுவாது 

நிற்பாராயின் 'பு,தீதிரராகப் பாவிக்கற் பாலர், இவற்றிற் 

கெல்லாம் கருமமே காரணம், பெரியார்கள் உபதேூக் 

இருக்கும் தருமம் வெகு நுட்பமானது; மிகவரிதில் அறி 

ய,தீ தக்கது, சர்வபூகங்கஞ்டைய 2 dror £99 மிருக்கும் 

பரமாத்துமாவே அதருமங்களின் கன்மை. தஇிமைகளை 

அ.றியவல்லது. உறுதியில்லாக மனமுடைய நீர் குருட 

ணுக்குக் குருடன் வழிகாட்டுவதுபோல யாதொரு சிகைஷயு 

மில்லாது உம்மைப்போல்சபல9த்கர்களாயுள்ள வானரர் 

, களோடு சகவாசம் பண்ணிக் F HW Fo WD FOG SO) 

ரிந்துகொள்வ கெப்படி.£ கான் உமக்கு வெளியாய்ச் 
சொல்லுகிறேன் கேளும், என்னை நீர் நிந்இிக்க நியாய 

மேயில்லை.. கோப,த்இனால் உம்மைக்: கொன்றேனென்று 
நீர் எண்ணவேண்டாம். கான் உம்மைக்கொன்றதன் கார 

ணம் புராதனமாயுள்ள தருமச்தை விட்டுவிட்டு நீர் 

உம்முடைய தம்பிமின் மனைவியைக் கவர்க்துகொண்டீர் 
என்பதே, பாப கருமங்களைச் செய்துவரும் நீர் ௮க்த 

மகாத்துமாவான் சுக்கிரீவனுடைய மனைவியாயும் உமக்கு 

மருமகள் போன்றவளாயு முன்ள உருமை என்பவளை 

வைக்திருக்இன் நீர். நீர் கருமச்தினின்றும் விலூவிட் 
டீர், கான் இதற்காக உம்மைக் கண்டிக்சேன், வானர 

சிரேஷ்ட, .தருமத்துக்கு விரோ.தமாயும் உலக வழக் 
கத்தை மீறியும் நடப்பவனுக்குக் கண்டனை. யன்றி மத் 

ஜொன்றனும் யுக்கமாய்க் காணவில்லை. கான் நல்ல ap. SB 

ரிய குலத்தில் பிறக்கவன். நீர் செய்த பாபச்செய்கை
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யைக் கேட்டு என்மனம் சூக்கவில்லை. காமவச த.கனாய்,ச் 

அகன்னுடைய மகள், கன் தங்கை, தன் தம்பியின் மனைவி : 
. இவர்களைக் கைப்பற் துபவனைக் கொல்லவேண்டுமென்று 
ஸ்மிரு திகள் கூறுஇன் றன. சாங்கள் இப்புவியை ஆஞம் : 
பரதகருடைய ஆணையை அனுசரித்து நடப்பவர்கள்; நீர் 
தருமத்தை மீ.ரினவர், ஆகவே காங்கள் எவ்வாறு 
உபயேக்்ஷையாக விருக்கமுடியும்? வெகு நீதிமானும் தெரிந் 
கவருமான பரதர், காமத்தில் மூழ்கி நெறி. தப்பிநடப் 
பவர்களைச் க்ைசெய்யவேண்டுமென வி இத்திருக்இருர், 
நாங்கஷம் அவருடைய கட்டளையை விதிப்படிரிறைவேற் 
அிக்கொண்டு உம்மைப்போல் உலகமரியாதைகளைப் பே 

,திகஇன் றவர்களை ச் அதண்டிப்ப,கற்காகவே சஞ்சரித்து வரு 
கின்றோம். லக்ூமணனைப்போலச் சுக்கிரீவர் எனக்கு ஈண் 
பராயினார். அவர் தமது மனைவியையும் காட்டையும் தர 
மடையவேண்டுமென்று ஏன்னுடைய நன்மையைநாடச் 
அணிக்கார். நான் அவருக்கு அவரது மனைவியையும் நாட் 
டையும் மீட்டுக்கொடுப்பகாக வானரர்கள்முன்வாக்களிதக் 
சேன். நான்செய்கபிர இக்கையை நிறைவேற்றுதுவாளா 
விருப்பேனோ? SGOT Sis Son Gu Deh ECs இவ்வித 
மான பெரிய காரணங்களால் கான் உம்மைத் SOI S 
தேன், நீர் இதை அறிந்துகொள்ளும், உம்மை கான் தண் 
டிக்ச௮ு கருமமே, அன் தியும் ஒருவன் Foor Gl Gowri Gy 
க்கு உசவி செய்யவேண்டியதும் தருமமே, நன்ரு யாலோ 
த்துப் பார்க்குமிடக்து நீர் செய்த காரியத்துக்கு இதக் 
சண்டனை எவ்விகத்தாலும் கருமமே, இகைப்பற்தி 

மனு... என்பவர் இரண்டு சுலோகங்கள் சொல்லியிருக் 
கருர்; அவை. கருமசாஸ்இர மறிக்க யாவராலும் மிக 
வும் ம.திக்கப்படுசன் தன அவற்றைக். கேளும் :--பாபஞ் 
செய்தவர்கள் அரசனால் அண்டிக்கப்பட்டுப் பாபம் நிங் 
சிப் புண்ணியம் புரிந்கோரைப்போலப் புனிகராஏச் 
சுவர்க்கமடைஇன் றனர், பாபம் செய்தோர் கங்கஞ்டைய
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குற்ற, திசை ஓப்புக்கொண்டு அதற்குக் தக்க கண்டனையை 

யடைக்காவது மன்னிக்கப்பட்டாவது அப்பாபத்திலி 

குக்து விடுபடுகின்றனர், பாபத்திற்குத் சக்க கண்டனை 

விதிக்காக அரசன் அப்பாபச்தைக் தானே யனுபவிப் 

பான். உம்மைப்போலப் பெரும்பாப Bus Dus ஒருபெள 

பத்த சன்னியாகியை. எங்கள் குலத் தரசரான மாந்தாதா 

"இவ்விகமாகவே ( முன் சண்டிக் இருக்கருர், ' மற்றுமுள்ள 

அரசர்களும் பாபம் செய்தோசை இவ்விதமாய்ச் கண் 

டி.தீ திருக்கிறார்கள். குற்றவாளிகளும் தாங்க ஸியற்திய 

கொடுமைகளுக்காகப் பிராயச்சித்தம் செய்துகொண்டு 
பாபத்தைப் போக்கி யிருக்கன் wow i ஆகையால், 

வானர சிரேஷ்ட, நீர் இனிப் பரிதபிக்கவேண்டரம், உமது 

பாபதீதுக்குதி தக்கபடி, தருமானுசாரமாக: கான் தண் 

டனை செய்தேன், காங்கள் எங்களிஷ்டப்படி ஈடப்பவர்க 

ளல்லர். உம்மை தான் AID 55 5S DS மற்றுமோர் கார 

ணமு முண்டு, அதையும் சொல்லுறேன் கேளும், 

அகைக் கேட்டபின் என்மீது கொள்ளும் கோபத்தை 

ஓழித்துவிடும். நீர் பே கால் எனக்காக் கேரபமுமில்லை, 

.மனஸ்தாபமுமில்லை. மாமிசச்தை அபெட்டிக்கும் மணி 

தர்கள் ௮0ேக மிருகங்களை வலைகளாலும், கயிஅகளா 

௮ம், பலவிகமான கண்ணிகளாலும், எதிர்ப்பட்டும் மறை: 

ந்துநின்றும் பிடிக்கிரார்கள், அவர்கள் அம்மிருகங்கஷைப் 

பயந்து ஐடும்பொழுசும், நம்பி நிற்கும்பொழுதும், சண்டை 

'பிடும்பொழுதும், பராக்காயிருக்கும்பொழுதும், குத்தியும் 

அடித்தும் கொல்லுஇமுர்கள், அதற்குச் கோஷம் ஓன் 
அம் சொல்லப்படவில்லை. :தருமகச்தை wor puso os 

இராஜரிஷிகளும் வேட்டையாடி, யிருக்கன்றார்கள். ஆகை 

யால் நான் உம்மைக் கொன்றேன். கீர் வானரஜா தியான 

தால் நீர் என்னுடன் போர்புரிக்சாலும் புரியாவிடிலும் 

உம்மை நான் கொல்லுவதில் தோஷமில்லை. ! அடைதத் 
கரிய தருமத்தை நிலைகிறு கத்திப் பிராணிகளுக்குச் சுகத்தை
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விளைவிப்பது அரசர்களின் கடமை யென்பதில் சந்தேக 
மேயில்லை. ஆகையால் அரசர்களை வருத்துவதும் அவர்கள் 

மேல் கோபங்கொள்வகதும், அவர்களுடைய யோக்கியதை 

யைக் குறித்து ஆக்ஷூபிப்பதும், அவர்களைப்பத்றிப் பிரிய 

மற்ற சொற்களைச் சொல்வதும் கூடாது, அவர்கள் மா 

ட உருவங்கொண்டு பூமியில் சஞ்சரிக்கும். தேவர்கள், 

நீர் தருமம் இன்னதென் அணராது, கோபத்தால், முன் 

ஜஞோர்களுடைய . தருமச்தை அறுசரிக்கும் என்னைத் 

MOLARS 0? என்று சொன்னார், இவ்வாது இராமர் 

Gymeinetiees. வாலி கருமக்தையறிக்து, தன்னைப் பல 

our OPE நிந்தித்து, இராமரிடத்தில் யா 
வாலி இராமரி 

உண்டல். கோக தொரு Csrapapis கண்டிலனாயினான். 

மில்லை. யெனச் பிறகு அவ்வானரேக்திரன் கன்னிருகை 
கெளிதல், - é aL 5 

களையும் கூப்பிக்கொண்டு இசாமரைநேர 

க. * புருஷோத்தம, நீர் சொல்வதுயாவும் உண்மை 

யே; அதில் சக்தேகமில்லை, பெரியார்களிட,த்தில் சறியார் 
எதிர்மொழி கூறுவது தகாது, இராகவ, கான் இதத் 

குமுன் அறிவின்மையால் உம்மைக்குறிக்துச் தகாகன 

வும் பிரியமில்லா கனவுமான சொற்களைச் சொன்னேன். 

அதற்காக என்னைக் குறைகூறவேண்டாம், நீர் சகல. 

,தருமங்களையு மறிந்தவர் ; எப்பொழுதும் குடிகஞஷுடைய 

நன்மையை நாடுபவர்; இது செய்யத் தருந்தது, இது 

செய்யகத்தகாகது என்பதைத் செளிவா யுணர்க்சவர். 

தான் தருமமார்க்கக்தை விட்டு. நீங்கிய பெரும்பாபி, 

அறநெறியுணர்ந்தாய், எனக்குக் . தருமத்தை யுண 

ர்த்தி என்னை ஈல்வழிப்படுத்திக் காப்பாற்றுவிராக” 

என்றான். மறுபடியும் வாலி கண்ணீர்விட்டுகத் கொண் 

டையடைத்துக்கொள்ள மெல்ல்மெல்ல: இராமரைப் 

பார்த்து “நான் . இப்போது. என்னைப்பற்றியும், என். 

மனைவி தரரையைப்பற்றியும் மற்றுமுன்ள பந்துக்களைப் 

பற்றியும் விசனப்படவில்லை; பொன்னாலாய அங்க
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தங்களை யணிந்த ஈ.த்குணங்களையுடைய எனது புத்தி 
ரன். அங்க சனைக் கூறிச்சே விசனப்படுகிறேன். அவன் 
குழந்தைப்பருவம் முகல் என்னைப் பிரியா கென்னிடம் 

மிகச் செல்வமாக வளர்ந்தவன். இனி என்னைப் பிரியும் 
துயரத்தால் அவன் யானையுண்ட சுனை வரண்டு 
போவதுபோல் இளைதக்துப்போவான். அவன் காரையி 
A_ GS எனக்குப்பிறர் ௪ ஒரே குமாரன் ;. யாதுமறி 
யாப்பாலகன் ; ஆயினும் மகாபலவான், அவளே நீர் 
கரப்பாற்றவேண்டும். சுக்கிரீவனைப்போலவே அங்க 

_ தஜேயும் பாதுகாக்கவேண்டும், அவர்கஷக் கண்டிப் 
பதும், காப்பாற்றுவதும், காரியாகாரியங்க or Deg 
நடக்கச்செய்வதும் உம்முடைய பொறுப்பு, அரச, . நீர் 

பரதலஷ்_மணர்களிடத்தில் அன்பு பாராட்டுவதுபோல 
வே சுக்கரீவனிடத்திலும் அங்ககனிடத்திலும் அன்பு 
பாராட்டவேண்டும், குற்றமற்ற தகாரையைச் «eA 
சீவன் என் குற்றத்திற்காக அவமதிக்காதபடி நிர் 
செய்யவேண்டும். உம்முடைய கட்டதோகளைக் கேட்டு, 
உம்முடைய மனக்தின்படி கடந்து, உம்முடைய அனுக 
கரகச்தைப் பெற்றவன் இவ்வுலகத்இல் இராச்சியக் 
தை யடைந்து பிறகு சவர்க்கக்தையும் FIT BF gd 
கொள்ளுவான். உம்முடைய கையால் மரணம டையவே 
ண்டுமென்றே, காசை தடுக்கவும் கேளாது, நான் என் 
கும்பியொயை FEB Po SDI oor போர்புரிய abe sor” 
என்று சொல்லி நிறுத்தினான். அப்போது இராமர் நல் 
லதிவுபெற்ற வாலியைச் சாதுக்களால் அங்கேரிக்கப்படும் 
அருமசாரமான நன்மொழிகளரல் FTG GUUS Sitio 
சாய் *வானரசிரேஷ்ட, இதில் .நீர் சவறுசெய்துவிட் 
டீசென்ருவது, நான் கவறுசெய்அவிட்டேனென்றாவது 

எண்ணவேண்டாம், உம்மைக்காட்டிலும் கரங்கள் தருமச் 
தை நன்ருக. OMT TT i அறிந்தவர்கள், குற்றவாளிகளை ச் 
தக்கபடி கண்டிப்பவரும் குற்றச இற்குச் சக்கபடி. சண் 

10
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டிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளும் தருமகாச மடையார்கள். 

நீர் என்னால் சிக்ஷிக்கப்பட்டுப் பாபச்இனின்றும் நீங்கித் 

தருமத்தை யறிந்து கரும மார்க்கக்தில் செல்லப்போதகி 

தீர். ஆகலால் உமது மனத்தில் சோகம், மோகம், பயம் 

மூ.கலியவைகளை விட்டுவிடும். வானரபுங்கவ, விதியினால் 

வகததை விலக்க உம்மால் முடியாது, அங்கன் உம்மால் 

வளர்க்கப்பட்ட வாறுபோலவே என்னாலும் ௬க்கரீவனா 

அம் வளர்க்கப்படுவான், இதில் சந்தேகம் வேண்டாம்”? 

என்றார், இவ்வா௮ு இராமர்கூகிய இனியமொழிகளை வா 

கேட்டுப் பின் அவரைநேரகஇ * நரேந்திர, இக்திரனுக் 

ககொப்பான வலியையுடையாய், உம்முடைய பாணம். 

பாய்ந்து பு.க்திமயங்கி கான் உம்மைத் BOL) S EOE 

மன்னித்து என்னை அனுக்கரஇக்குமாறு 'வேண்டுகின் 

றேன்”? என்ரான். 

பத்தொன்பதாஞ்சருக்கம், 

வாலி விழுந்ததைக் கேட்டுச் காளை அங்க சனுடன் ஓடி வருதல், 

பாணம் தைத்துப் பூமியில் விழுந்துகிடக்கும் வான 

ரேந்தரனாகியவாலி இராமர் சொன்ன இச்சொற்கவைக்கே 

ட்டுப் பேசா இருக்கான், அவன் போரில் கற்களாலும் மரங் 

களாலும் தாக்கப்பட்டுப் பின் இராமபாண த்தால் துளைக். 

கப்பட்டு மரணங்கட்ட மயக்கங்கொண்டவனானான். அவ: 

வுடைய மனைவி தாரை இராமர் எய்த பாணத்தால் 

வாலி மாண்டான் என்று கேள்விப்பட்டு, மெய் நடுங் 

இச் சன்குமாரவுடன் ,கானிருச் தகுகையைவிட்டு வெளிப் 
பட்டாள். HASSE சூழ்க்துவந்,௪ வானரக்கூட்டங்கள் 

இசாமர் விற்பிடி,தி.௮ நிற்பஜைக்கண்டு வெருவியோடின. 

கலைமான் மாண்டபின் மான்கூட்டங்கள் வெருண்டோடு 

வதுபோல் வானரர்கள் கலைக்தோடினார்கள். இராம
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ரைக்கண்டவுடன் அவருடைய பாணம் பாய்ந்தவர்களைப் 

. போலவானரர்கள் பயகந்தோடுவதைச் தர 

இராமரைகல் க: ரர் கண்டு துக்கமுற்று, அவர்களைச் குடு 

.ண்டுவெருவியோ 
ஆய வானசர்களை 
ததாரை s0sso, முன்னிட்டுக்கொண்டுபோர்செய்வதற்குச் 

தீது “வானரர்களே, நீங்கள். யாவரை 

செல்லுவீர்களோ ௮ந்த வானரர் கேர 

மானை இப்போது களத்தில் விட்டிட்டு நீங்கள் அணிந் 

துள்ள ஆடையவிழ்க சதுக்தெரியாமல் ஏன் ஓடுகறீர்கள்? 

இராச்சிய க தினிமித்;தம் SGP amv எவப்பட்டு இராமர் 

'வெகுதார,க்திலிருந்து எய், பாணகத்கால் என் நாயகர் 

உயிர்மாண்டாரோ ? நீங்களேன் ஓ௫கநீர்கள் ?'” என்த 

வினாவினுள். நினைதீ.தவுருவ மெடுக்கவல்ல வானரர்கள் . 

அதுகேட்டு க் தாரையைதொக்கி ““அ௮ம்மணீ, உம்முடைய 

குழந்தை உயிசோடிருக்இன் றது; ஆகலால்திரும்பிச்சென் 

௮ உம்முடையகுழக்கையைக்காப்பாற்றும், பமனே இசா 

மனுருவெடுக்துவக்து வாலியை வதைக்க 

or, ate யெறிந்ச பெரிய விரு-்ஷூங் வானசர்கள் sr 
ரையை நகரைத்து 

க்குத் இரும்பிச் களையும் மலைகளையும் இசாமன் வச்கிராயு 
செல்லும்படி. வே அக் O ர ட 
ண்டல், SS$H8S கொப்பான: தனது பாணங்க - 

ளால் பிளந்து அவனைக் கொன்றனன். 

இச்திரன்போன்ற பராக்கிரமத்தை யுடைய கமது மன் 

னன் மாண்டது கண்டு இந்தப் பெரிய வானரசேனை பயக் 

து கலைக்தோடுின்றது, கஷ்௫ர்கதையின் கோட்டைவாயி 

லைக் . காவல்செய்து அங்க,தனுக்குப் . பட்டாபிஷேகம் 

செய்யவேண்டும். வானரர்கள் வாலியின் பு.த்தூரனை மன் 

னவனாகக்கொண்டு அவனுக்கு. அடங்கி நடப்பார்கள். 

காமிவ்விட,ததிலிருப்பது உ௫தமல்ல, மது சத்துநக்களா 

புள்ள மற்றை வானரர்கள் இக்கோட்டைக்குள் புகுக்து 

கொள்வார்கள். அவர்கஞூள் பத்தினி யுள்ளர்களும் 

இல்லா தவர்களும் அரதேகர் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் 

வாலியால் முன்னே தங்களுடைய பதியை இழக்தவர்க
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ளாசலால் அவர்களைக் கண்டு நாம் அஞ்சவேண்டி௰தா 
யிருக்கிறது?” என்று சொன்னார்கள், சன் சமீபத் 

இல் நின்2 வானரர்கள் கூறியதைச் காரை கேட். 

டு அவர்களைப் uli gS Sor gi பெரு 
தாரை எணவ ் . ர ட & acm லி 

OSHS தககவாரூக **மகா பாக்கியம்.  ஸனிஜர்.தபின் தான் ் 
ஒன்றையும்வேண். பொருந்திய வானர இங்கமான என்னா. 
டேன்என்று துல் ட டைய ட ச இத்தல, யகன் மாண்டதற்பின் எனக்குப் FS) 

ரன் ஏன்? இராச்சியம் என்? என் உயிர் 

கான் என் ? இராமபாணகத்தால் உயிர் துறந்து இடக்ன் த 

௮௧௪ மகாத்துமாவின் இருவடிகளை கான் அடைவென்””' 

என்அ சொல்லி, சோகத்தால் மெலிந்து. புலம்பி, கனு: 

Soden மார்பிலும் கைகளா லறைந்துகொண்டு, 
வெரு அுக்கமுடையவளாய் வாலி விழுந்து டக்கு, 

_மிடதீதிற்குச் சென்றாள், அப்படிச் செல்லும்பொழுது 

HAIG தலைவர்களைக் கொணன்றவனும், ஒருபொழுதும் 

போரில் பு.றங்காட்டா தவனும், இந்திரன் வச்ரொயு௪ 
SOF எறிவதுபோல் சத்துருக்களின் மேல் மலைகளைப், 
டுங்கி எ.ஜிபவனும், பெருங்கா ற் றடிக்கும்பொழுது பெரிய 
-மேகம். கர்சசப்பதுபோல் கர்ச்சனை செய்பவனும், இக் 

.தஅரன்போன்2 பராக்ரமம் உடையவனுமான வாலி சன் 
ட னின்மிக்க சூரனா லடிபட்டு, மழையைப் பொழிக்துவிட்ட, 
'மேகம்போலவும், 'மாமிசச்தின் பொருட்டுப் புலியா லடி 
பட்டு. வீழ்க்த மிருகராஜன் போலவும், சர்ப்பங்களைக். . 
கொல்லு நிமித்தம் கருடனால் இடி. பட்டப சாகைகளையும் 
வேதிகைகளையும் உடைய கோபுரக்கதைப் போலவும். 
விழுக் துடப்பதையும், இராமர் தமதுறந்கவில்லை ஊன் 
திக்கொண்டு நிற்பதையும் அவசைச்சார்ந்து லக்ஷ்மண 
ரூம்.சுக்கரீவனும் நிற்புதையும் காரை கண்டாள், அவர் 
கை அவள் கடந்துசென் று, Sor Si நாயகனருகல்போய்,. . 
அவன் மடிந்து இடப்பதைக்கண்டு, மெய்பததி, மூர்ச்சை 
யடைந்து பூமியில் விமுக்காள். தூங்க விதிக சவன்போல-:
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அவள் மறுபடி எழுந்து, காலபாசத்தால் கட்டுண்டி ரக் 

கும் கணவனைப்பார் த்து * ஆரியபுக்திர !”” என்று கூவி 

அழுதாள். சுக்கிரீவன் பெண்' யானைபோன் த காரையும் 

௮ங்கதனும் புலம்புவதைச் கண்டு பெருந்துன்ப மடைக் 

தான்... 

இருபதாஞ்சருக்கம், 

அரை புலம்பல். 

  

மரணச்தைச் செய்யும் இராம பாணத்தால் தனது 

நாயகன் உயிர் மாண்டு யானையைப்போலவும் பெரிய 

மலையைப்போலவும் வேருடன் பாதிய மரச்தைப்போ 

லவும் விழுக்துகடப்பதைக் கண்டு சக் திரனைப்போன் ற: 

முகத்தையுடைய தாரை அவனிருக்௪ விடத்தை யணுக 

அவனைக் கட்டிக்கொண்டு பிரலாபிக்கலானாள்:--*ஐயனே, 

போரில் பயங்கரமானவனே, வீரனே, வான சிரேஷ்ட 

னே, உமக்கு யாதொரு குற்றமும் செய்யா துவளும் இப் 

போசு வெகுபரிகாபமான நிலைமையி லிருப்பவளுமாகிய . 

என்னிடத்தில் ஏன் பேசாமலிருக்கிறீர் ? எழுந்இருந்து 

நல்ல படுக்கையில் படுதக்துக்கொள்ளும் ; மன்னர்கள் வெ 

அர்குரையில் இவ்விகமாகப் படுக்கமாட் 

டார்கள். பூபதியாகிய உமக்குப் பூமிதே 

வியினிடத்தில் ௮திக பிரியம்போலும் ; 

உயிர்துறந்து என்னை நீங்கியும் நீர் உமது உடலால். 

அவளைச் கழுவிக்கொண்டு உடககன் நீரே. போர்புரியும் 

தாளை 
புலம்பல். 

பொழுதே, ' கீர் சுவர்க்கலோகம் சென் றவுடன் வூத்த 

கற்கென்று வேறொரு கிஷ௫ந்தாநகரக்தை அங்கு 

நிர்மாணம் செய்துகொண்டீர்போலும், மதுமணம் Of x 

மிவ்வன்ங்களில் கான் உம்முடன்: சுசமாகச் சஞ்சரித் 

துவந்த தெல்லா மின்றோடு முடிவுற்றது, யூகபதிகஞக்
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குன் சரேஷ்டரான நீர் மாண்டதற்பின் கான் சச்கோஷ 

மூம் ஆசையும் நீங்னெவளாய்க் துயர்க்கடலி லாழ்ந்து 

விட்டேன், . என் இதயம் வெகு ஈகடினமானஅ) னெ 

னில், எனது நாயகனாகிய நீர் இவ்விகம் விழுந்து மாண்டு ர் 

இடப்பதைக் கண்டும் அது துன்பம் மிகுத்து ஆயிரம் 

அண்டுகளாய்ப் பிளந்து போகவில்லை, சுக்கரீவனுடைய 

மனைவியைக் கைக்கொண்டு அவனை ஊரைவிட்டுத் BTS 

இய இவினையின் பயனன்றோ நிர் இப்பொழுது அடைக் 

இருப்பது? உம்முடைய நன்மையை நாடி நான் சொன்ன 

இதமான வார்ச்தைகளைக் கேளாது என்னை நிக்திதீ 

Cr! bi இன்று நல்லுருவும் இளைமையும் உடைய 

தேவலோகத்து அப்ஸரஸ்திரீகளுடைய மன தீகைக் கவ 

ரப்போ௫ன் திர், . உமக்குக் காலவிறுதி நேர்க்ததென்ப 

Aw சக்கேகமில்லை. அ.தனுத்றான் ஒருவருக்கும் தோற் 

வதி நீர் இன்று சுக்கிரீ வனுக்கு கோற்று மாண் 

. இதற்கு முன் ஒருவித. துக்கத்தையும் அனுபவிக்கா 

லிருகளா, இப்பொழுது கா,கனின் நி, கைம்மை, க்கம், 

தாழ்வு இவைகளை நான் எங்ஙனம் ச௫ப்பேன்? இதுகா. 

அம் யாதொரு கஷ்டமு மதியாமல் செல்வத்தில் வளர்ந்து 

லாலனை செய்யப்பட்டுவர் ச என்குமாரனாகிய அங்கன் 

௮இக கோபற்கொண்டிருக்கும் றிய தச்தையாகிய சக் 

இரீவளுல் யாது பாடு படுவானோ அறியேன் ! குழக்சாய், 

கருமத்த லன்புளன்ள உனது தந்தையார் முகத்தை இப் 

போது நன்றாய்ப் பார் ; இனிமேல் அவருடைய முக.தரிச 

னம் உடைப்பது கூடாது. காதனே, நீர் இப்போது நெடும் 

பிரயாணம் போகப்போடன்தி ராதலால் உம்முடைய 

பு,த்திரனை உச்சிமோந்து சமாகானப்படு ததி அவனுக்குச் 

சொல்லவேண்டியதை ச சொல்லும், : உம்மைக் கொன்னு 

- இராமர் ௦ பெரியதொரு காரியத்தைச் செய்தார், இதனால் 

சுக்இசீ வனுக்குச் Deus QI BEBlaroou நிறைவேற்றி 

னார். சுக்கிரீவ, உம்முடைய மனோபிஷ்டம் நிறைவே
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இற்று, இனி: நீர் உருமையைப் பெற்றுக்கொண்டு 

யாதொரு விக்னெமுமின் நி இராச்செ,ச்தை யனுபவியும்; 
உமக்குச் சத்துருவாயிருக்க . உம்முடைய தமையனார் 

கொல்லப்பட்டார். கா.த, உம்முடைய அன்பின் மனைவி 

.யரன் கான் இவ்வாது கதறியழவும் நீர் என் ஒரு மது 

மொழியும் கூறு திருக்இதீர் 2? உம்முடைய மற்றை மனைவி 

மார்களும் இசோ வந்து என்னைப்போலவே அக்கப்படு 

இன்ரார்கள் பாரும்” என்அ புலம்பினாள். இவ்விகமாய்,தீ 

காரை புலம்புவகதைக் கண்ட மற்றை மாதர்கள் வந்து 

அங்கதனை எடுத்து மடியின்மேல் வைத்துக்கொண்டு 

வெகு துக்கத்துடன் அழுதார்கள். *தோள்வளைக ளணி 

ந்த வீரனே அங்க.கணை விட்டு நெடும் பிரயாணம் ஏன் 
போடதிீர் $ உத்கமகுணங்களையுடைய உமது செல்வக். 

குமாரனாகிய ௮ங்ககனை இவ்வா விட்டுப்போவது யுக்த 

மன்று, அழகுள்ள நாச, நானாவது உமது குமாரனாவது 

உமக்குக் குற்றம் ஏதேனும் செய்ததுண்டோ? யாது ' 

காரணம்பற்றி என்னையும் அங்க னையும் விட்டுக் தூர, 

தேசம் போ௫ன்தீர் ? கீண்ட கைகளையுடையானே, கான் 

். ஏதேனும் குற்றம் செய்திருப்பின் அதைப் பொறுசக் 

தருளவேண்டும். உம்முடைய பாதங்களில் வீழ்ந்து 

வண்ங்குகன்றேன் '* என்னு குற்றமற்ற தாரை மற்று 

முள்ள வான ரப்பெண்டீருடன் வெகுபரிதாபமாக,க தன்து 

'கணவனருகில் நின்று கதறி, அவன் இடக்கவிடத்தித் 

மூனே தான்பட்டினிடடந்து உயிர்துறக்க நிச்சயித், சான். 

இருபத்தொன்முஞ்சருக்கம், 

அனுமான். தாளையைத் தேழ்றல். 

- அப்போது விண்ணினின்று விழுக்ச. விண் மீன் 
போலக் தரசையிற்கடக்க காரையை வானரத் தலைவனா 

இய அனுமான் ஈண்டு அவளை கீ தேற்றஅுவானாயினான் :--
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₹ உயிர்கள் எல்லாம் அறிந்தும் அறியாதும் செய்த 

நல்வினை இவினைகளினால் ௬௧ துக்கங்களை அடைஇன் றன. 

நீவிர் உம்மைக் குறித்துச் துக்கப்படவேண்டியவரா யிரு 

நீதுகொண்டு மற்டொருவர் பொருட்டுக் அக்கப்படுவானே 

ன் ? நீவிரே ஏழையாயிருக்துகொண்டு மற்ரோரேழை 

யின் பொருட்டுப் பரிதாபப் படுவது யாதுகாரணம் பற்றி? 

நீரிற் குமிழிபோல கிலையற் உ இவ்வியாக்கை காரணமாக 

யார்பொருட்டு யார் துக்கப்படவேண்டியவர்களாயிருக்கு 

ரூர்கள் ? இனி உயிரோடுள்ள உமது குமா 

கன் ரன் அங்கதனைப் பாதுகாத்து மற்று மும் 

தேழ்றல், மால் செய்யவேண்டியவைகளைச செய்தல் 

உமக்குத் தக்கது, உயிர்களுக்குப் பிறப்பு 

மிறப்பும் நிலையில்லாகன வென்பகை நீரதியீரோ? அறி 

விலாரைப்போல அழுவது உமக்குக் தக்ககன்று, இக 

லோகத்திற்கு வேண்டியகாரியங்களை இனிச் செய்யவேண் 

டும். ஆயிரக்கணக்கான வானரர்கள் சூழவாழ்க்த வாலி 

யும் இன்று தன் வினையின்படி முடிவெய்தினர், அவர் 

அற நூலிற் கூறியபடி ராஜதருமக்தை கடத்தி, கொடுத் 

தல், இன்சொழற் சொல்லல், பொறுத்தல் முதலிய நத் 

செய்கைகளித் பயின்றுவர்கார், அவரிப்போது தருமஞ் 

செய்தார் சேரும் சுவர்க்கலோக முத்றுர்; அ.தலால் 

- அவர் பொருட்டுத் துக்கப்படலொழிக, கல்லாய், இங் 

குள்ள வானர சிரேஷ்டர்களும், இக்த அங்கத குமார 

னும், இக்த வான ராச்சியமும் எல்லாம் இணி உம்மு 
டைமையன்றோ ? ஆதலால் இனிச் சோகத்தையும் 

தாப,த்தையும் விட்டு விடும், உம்முடைய சொல்லின் படி. 

அங்கதன் அரசாளட்டும், பு,தீதரர்களாற் செய்யப்பட 

வேண்டுமென்று சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டுள்ள 

சடங்குகளெல்லாவற்றையும் இப்போது அங்கசன் வா 

னர வேந்தன் பொருட்செ செய்யட்டும். அந்திய கருமங் 
கள்-செய்யவேண்டிய௰ய காலமிதுவே. அவைகள் செய்தா
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மினபின் அங்கதனுக்கு முடிசூட்டும், பின்பு உமது புத் 

இரனைச் மம்மாசன.த்இல் வித்.திருக்கக்காண உமக்குத் 
அக்கம் ஆறி விடும்.” - 

QoS ats Son Stars கணவனை யிழக்த துன்பத் 

கால் வருக்துக் காரைகேட்டு, அருகில் நின்ற அனுமா. 

னைப் பார்கீது “அங்ககன்போன்ற நாறுகுமாரர்களை 

உடையவள் யிருச்சலினும் இங்குமாண்டு கடக்கும் வீர 

னாயே என் காயகனோடு உயிர்துறப்பதே எனக்கு மேலான 

காரியம், என் நாயகனுக்குச் செய்யவேண்டிய பிரே தகர் 

மங்களைச் செய்விப்பதற்காவது, அங்க கனுக்கு முடி.சூட் 

டுதற்கரவது யான் உரியளல்லேன். அ௮க்கக் கடமைகளெல் 

! லாம் அங்கதனுக்குச் இற்றப்பனான FEB 
அடசல் சீவனைச் சேர்ந்தவை, ஐய அனும், கான் 

Qos இராச்யெ,ச்தை அங்கதனுக்குக்கொ 

டுக்கவேண்டுமென்று கீர் எண்ணுவதை விட்டுவிடும், “இக் 

Sear hugs இல் பிள்ளைக்குப் பக்துவாயுள்ளவன் Songun 

அன் இத தாயல்லள், எனக்கு என்கணவணைப்பின் தெர 

டார்வதை விடடூ இம்மையிலாவது முமையிலாவது தன்மை 

தருவது வேறொன்று மில்லை. இதோ. மாண்டு இடக்கும் 
என் நாயகன் படுக்கையே எனக்கும் ஏற்றது” என்று 
Sa Wea, 

இருபத்திரண்டாஞ் சருக்கம். 
சுக்ரீவனுக்கும் ௮அங்க,கனுக்கும் வாலி பு.தி.இ கூறல், 

  

மரண கசையை யடைந்த வாலி மூர்ச்சை ஜிகணிக்க, 
கண் விழித்து, மெதுவாக மூச்சுவிட்டு, நான்கு பக்கங்கள் 
அம் பார்தது, தன் முன் நிற்குஞ் சுக்கிரீவனைல் உண் 
ணுற்று, தெளிவான வார். க்தைகளால் அவனைச் தன்ன 

ருகில் வரவழைத்து, அவனுக்கு அன்பே கூவ 

னாயினான் :--
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ஈக்கிரீவ, கான் உனக்குச் செய்த குற்றங்களை நீ 

மன த்ீதிற்கொள்ளற்க, அவற்றையான் ௮ கியாமையாலும் 

வினைவலியாலும் செய்தேனென்று கொள், ஓரேகாலக் — 

_தில் காங்களிருவரும் தமையன் தம்பியாய்க் கூடியிருக்க 

இந்த ராச்சிய, த்தை அனுபவித்தற்கு. எங்களுக்கு விதி 

யில்லை என்அ எண்ணுகழேன், அன்றேல் இப்படிச் சம்ப. 

விக்கவேண்டிய காரணமென்ன ? என்னை யமபுரஞ் சென் 

அவனாகப் பாவித்து நீ இன்றைக்கே இகத ராச்கயெச்தை 

வ௫த்துக்கொள், கான் இதோ எனது உயிசையும் அரசை 

யும்பெரும்பாக்கய,த்தையும் ஓப்பற்ற.புகழையும் அுறக்கப் 

போகின்றேன், அரச, இக்க.க் சசையில் நான் சொல்லு. 

வனவற்றை, அவை செய்,க.ற்கரியன வாயிருப்பினும், நீ 

செய்யவேண்டும், தரையில் விழுக்து கண்ணீர்விட்டமுக 

ன் 2 அங்கதனைப் பார், அவன் குழக்தை; 
வாலி சுககிரீவ 3 ae . . *% 
கன் ஒக கஷ்டமறியா தவன்;இதுவரையும்செல்வ. 

சொல்லல். இல்வளர்க், தவன் ; இனிமேலும் இன்பச் 

தை௮னுபவிக்கவேண்டியவன். என்உயிரினு மினிய என் 

குழக்கையாகிய இவனை, யாணிறக்த.தன் பின், நீ “அவன்... 

குறைகளை முடிதீது, உன்வயிற்றிற் புறக்க உன்னுடைய: 

சொக்தக்குழந்தைபோலப் பாவி, வாகரசிரேஷ்ட, இணி . 

என்னைப்போல நீயே இவனுக்குச் தந்தையும், பாதுகாப். | 

பவனும், வேண்டியவற்றைக் கொடுப்பவலும், வருக இங்கு . 

களை,க் தீர்ப்பவலு. மான் தனை. காரை குமாரனான இவ்வி '. 

ளைஞன் ஊக்கமும் வலியுமுடையன் ; வீரக் கால் உன்னை .. 
யொ ச்தவன் ; அர்க்கர்களுடைய போரில் உனக்கு (per | 

னின்று பேராண்மை செய்யக் தக்கவன், சுஷேணன் 

Stor fur Bu காரை நுட்பமான காரியங்களை ஆய்க்கு.றிவ. . 

இலும் அபாயகாலத்தில் பு,த திசொல்லுவதிலும் வல்லன். . : 

அவள் ஆராய்ந்து தெளிக்,க விஷயம் ஒரு காலும் தவறு: 

வதில்லை ; ஆதலால். அவள் எந்தக் காரியகீதைச் செய்யச் 

சொல்லுசன்றாுளோ அதை நீ 8றிதும் ஐயமின் திச் செய்,
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இராமருடைய வேலைகளை கீசிகிஅம் பின்னில்லாது செய்ய 
வேண்டும். பின்னிற்பையாயின் உனக்குப் பாபம் உண் 

Lib; அவர் கோபங்கொண்டு உன்னைத் சண்டிக்கவுவ் 
கூடும், சுக்ரீவ, என் கழுத்திலுள்ள இ இக்கு, திவ்விய 

- பொன்மாலையை எடுத்து கீ அணிக்துகொள் ; இதிலுள்ள 
லக்ஷ்மி யானி றக காற் போய்விடுவள்,”” 

சகோ, கரவாஞ்சையால் வாவி இவ்வாறு கூற, ௬க்ரீ 

வன் செக்தணிந்து, மகழ்ச்சிகுன் 8ி, இராகு கெளவப் 
பட்ட சந்திரன்போல் ஒளியிழந்து, அவன் சொன்ன 

சொற்களை அங்கீகரித்து, அவன் கொ்.௪ கரஞ்சன் 
மாலையைப் பெற்றுக்கொண்டான், வாலி, பொன்மாலை 

யைக் கொடுத்துவிட்டு, உயிர்விட ஆயத கமா௫, தன்முன் 

னே நிற்கும் கன பிள்ளையாகிய அங்ககனைப்பார்தது 

“மகனே, இனி நீ சுக்கிரீவன் சொற்படிகின்௮ு, காலமுமிட 
_ முமறிந்து, சுகமடைதல் காரணமாக உனக்கு நகேருச் துக் 

- கங்களைப்பொறுத்து நடந்துகொள். என்னிடத்தில் வளர் 

; 5, சதுபோல நீ இன்னும் இருப்பையாஇல், 

அவற்வற. சுக்ரீவன் உன்னை மஇக்கமாட்டான்., நீ வசதி கூர, க் | ட 9 
- ஒருபோதும் சுக்இசீவனுடைய 'பகைவர்க 

ளோடு சேராகே, அவனுடைய நல்வாழ்விலே : எப்போ 

துங் கரு. த்துடையவளனாய், அவனுக்கடங்க ஈடக்அகொள். 

கீ யாருடனாவது அதிக ஈண்பு பாராட்டவும் வேண்டாம், 
கண்பு பாராட்டாது நடக்கவும் வேண்டாம்; இவை யிரண் 
டும் மிக்க தீமை பயக்கும்; ஆதலால் நடுத்தரமாக கடக் 

கொள்” என்னு சொல்லி, அம்புதை க் தவருத்தம்மேலிட் 
டஉமையால் கண்களைப்புரட்டி, வாயைக்திதக்கதுர். உயிரை 
விட்டான். 

அப்பேர்து வானரக் கலைவர்கள் *ஐயோ, இஷ௰ம்: 
,_ தைதலைவனை யிழக்கதே | கோட்டங்களும், மலைகளும், 

காடுகளும் பாழாயினவே ! வானரர்கள் ஒணியிழக்தார்
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களே | காடுகளையும் நீர் நிலைகளையும் ளப் 

போகும் பூத்து விளங்கச்செய்த ம்ன்ன் 

வன் ' போய்விட்டானே | கோலபனென் 

னும். கக்தர்வனுடன் பதினைந்து வருடம் இரவும் பகலும் 

இடைவிடாது போர் பொருது பதினாறும் வருடத்தில் 

அவனைக்கொன்னு கமக்கெல்லாம் இன்பஞ்செய்.த மகா 

வானரர் 
புலம்பல், 

விரன் எவ்வாறு கொல்லப்பட்டான்!” என்னு சொல்லிப் 

புலம்பி யமுதார்கள். : வாலி இறக்ககனால் OMT Cor TB 

ளெல்லாம் இங்கங்கள் நிறைந்த காட்டிலுள்ள பசுக்கூட் 

டம்போலக், கலக்கமுற்று வருந்தினார்கள். அப்போது 

காரை, உயிர்துறர்க கனது நாயகன் முகத்தைக் கண் 

ணுற்று, துன்ப,ததிலாழ்கது, வெட்டுண்டு சாய்க்க மரத் 

தின் மேற்படருங் கொடிபோல safest petra af rp 

BM அவனைச் கழுவினாள். 

- இருபத்தமூன்றாஞ் எனககம, 

சாரை புலம்பல், 

  

பின்பு தாரை இறந்து இடக்கன் 2 வானர வேக்தனா. 

இய கன் நாயகனது முககச்தைமோக்து அவனை விளித்து. 

-* வீர, என்சொல்லைக் கேளாமையாலன்றோ, நீர் பருக்.. 
கைக் கற்களையுடையதும் மேடும்பள்ள முமாயதுமான இவ் 

வன்னில,த்தில் கிடக்கன் நீர், வானரர்கோமானே, என் 
னைப்பார்க்லும் உமக்கு இப்பூமி அண்டி கவுல்! 
எனெனில் என்னை உவக்தேற்றுக்கொள்ளாது நீர் ௮வ 
ளையே தழுவிக்கொண்டு இடக்கன் நீரே | BT GOO) Siar 
மும்சுக்கிரீவன் பக்கலிலிருக்கன் ஐதே | இது என்ன ௮. 
சயம்! இணி அவனன்றோ வீரனாக மதிச்கப்படுவான் 
உமது தொழும்புபுரியும் குரங்குகளும் கரடிகளும் அங்கத 
அவம் நாணும் புலம்புவதைக் கேட்டும் சீர் என் எழும்பா இ
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ருக்கி இன் நீர், உம்மாற்கொல்லப்பட்டு உமது பகைவர்கள் 

Maps Bes சேக்கையிலே நீர் இப்போது மாண்டு 

இடக்கன் நீரே, நற்குல.தீதில் பிறர் வரே, போரில் பிரிய 

மூள்ளவசே, என் காசலரே, என்னைக் கைம்மையாக்இ 

நீர் எங்கு போயினீர்? இணி உலகத்தார் கங்கள் பெண் 

கனை வீரர்களுக்கு . விவாகம் செய்துகொடாகொழிவா 

ரர ; ஐயோ! வீரனுக்குப் பெண்டாகிய நான் இதோ 

“oer ius apn கைம்பெண்ணானேனே | என் மானம் 

அழிந்தது ; இன்பம் தொலைக்தது ; கானும். துன்பக். 

கடலி லாழ்ந்துவிட்டேன், ஆ!' என் கணவனிறக்கக்கண் 

டும் எனஅ கன்னெஞ்சம் நாறு துண்டுகளாகப் பிளவா 

திருக்கன்றே! என் அன்ப, என் காதல்: 
காரை 

புலம்பல் நாயக, வீர, நீர் போரில் மாண்டு இடக். 

-இன்றீரே! , கணவனை யிழக்கவளுக்குப் 

மிள்ளையிருக்தென் £ பெருஞ்செல்வ மிருக்தென் $? அவளை 
உலகத்தார் கைம்பெண் என்து. சானே கூறுவார்கள் | | 

இர் சரகோபம் போன்ற வக்க பட்டினாற் செய்யப்பட்ட 
உமது படுக்கையிற்போல, உமது உடலிலிருக்து பெருகும் 

இச,ககவெள்ள,த.திற் இடக்கன் நீரே, உம்முடைய தேகம்... 

, மூழுவதும் இரக்கம் தோய்ந்து புழுதிபடிக்கிருச,சலினால் 
உம்மைக் கையால் தழுவ எனகூயலா இருக்கின்றதே. ' 

இசாமர் விடுக்க ஓரே பாணத்தால் இன்று சுக்ரீவ 

னுடைய பயமும் போய் அவனுடைய எண்ணமு மெல் 

_ லாங் கைகூடின, நிர் இறந்து சுவர்ககமடையவும், உமது 

மார்பில். தைத்இிருகன். ந அம்பினால் கான் உம்மைத் 

தழுவமுடியாது வாளா வக ல். என்று 

புலம்பினாள். 

அதுகேட்டு நீலன் பலமுழைஞ்டில் Los Fre 

பம்போல வாலி மார்பில் பாய்ந்திருக்௪ பாணசத்தைப்: 

பிடுங்க எடுக்சனன், அப்போது அந்தப் பாணம் அஸ்த. 
மன இரியிலுன்ள சூரியனது Fabs ரெணம்போல
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விளங்கிற்று, மலையினின்௮ு பெருகும் செர்தாதுகலக்க 

நீர்போல, வாலியினுடைய உடலினின்றும் இரச்சம் சா 

ரை காரையாக ஓடிற்று, இவ்வாறு அம்பு தைத்து, 
கொலையுண்டு, இர,க்தந் தோய்ந்து, புழுதிபடிக்து டெக் 
கின்ற கனது கணவனினுடலைச் சாசை கன் கண்ணீரால் 

கழுவி, அழுது சிவக்க கண்களையுடைய தனது குமாரன் 

அக்க கனை நோக்கி உன் தந்ைத படுகின்ற பயங்கர 
மான மரணாவஸ்கதையைப் பார், அவரது பாவச்செயல்க 

் னால்கேர்க் சபகையின் முடிவு இதகு. மகனே, இளஞாயிறு 

போன் © ஒளியுள்ள உடலையுடையவரும், பெருமை யளிப் 

பவருமான உனது கோத்தக்தை யமலோகம் செல்கன்ரு 

ரா.கலின், அவரைப் பணிவாயாக”” என்றாள். காரை 

அவ்வாறு சொல்ல அங்க. தைழுந்து “அடியேன் அங்கத 

னேன்” என்று சொல்லிக்கொண்டு கன் தந்தையின் 

பாதங்களைக் தனது கொழுங்கைகளால் கட்டிக்கொண் 

டான். அப்போது தாரை, “உம்மை வணங்குகன் உ ble 

கனை முன்போலப் பல்லாண்டு கூறி ஏன் வாழ்த்தாதருக் 
இன் நீர் ? சங்கேற்றாற் கொல்லப்பட்ட எருத்தின் பக்கலில் 

நிற்கும் பசுவும் கன்றும்போல, கானும் உமது குமாரன் 

. அங்கதனும் உயிர் துறக்கும் உமது பக்கலில் நிற்கின்றோம், 

உமது போர் வேள்வியின் முடிவில், உமது கருமபத்தினி 

யான் என்னைவிட்டு, நீர் மாத்திரம் எப்படி இராமருடைய 

் அஸ்திர கங்கையில் அவபிரு சஸ்கானம் செய்தீர் ? உமது ' 

போர்வலியைக்கண்டுசந்தோஷ.மடைந்,க தேவேக்திரனால் 

உமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட . காஞ்சனமாலையைக் காணே 

னே ! அதன் காரணமென்ன ? பெருமையிற் இறக்தகாய், 

சூரியன் மறைக்தபோதும் அவனுடைய ஓளி மேருமலை ம் 

யை விட்டகலாததுபோல, நீரிறந்துபோயும் உம்மை ராஜ: 

ல்மி விட்டகலவில்லை. நான். சொன்ன நல்ல சொற்களை 

நீர் கேட்கவுமில்லை ; உம்மை,க்தடுக்கவு மென்னால் முடி.- 

யாது போய்விட்டது, இப்போது நானும் என் குமார.
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னும் போர்க்களத்தில் பட்ட உம்மோடு இக், தவர்களா 

னோம். லக்ஷ்மியும் என்னை மெய்யாய். விட்டு நீங்கிவிட் 

டாள்” என்ற கூறினாள்... 

இருபத்துநான்காஞ் சருக்கம். 

இராமர் சுக்கிரீவனையும் சாரையையும் தேற்று சல், 

இவ்வாறு, காரை, கண்ணீர்வார, மிகப் பெரிய துன் 

பக்கடலில் அமிழ்ந்து வருந்துவைக் கண்ணுற்ற சகர 

வன், தனது தமையன் மாண்டதகற்காக இரங்கி, மிகவும் 

் வருக்தி, னது பரிவாரங்கள் புடைசூழ, வில்லையும் 

பாம்புபோன்ற அம்புகளையும் கையிற்கொண்டு லக்ஷ் 

மணரோரடு வீற்றிருக்க இராமரிடம் சென்று * நரேந் 

திர, உமதுசொல்லை நீர் நிறைவேற்றிவிட்டீர், எனியேன் 

. இன்றுதொட்டு உலகசுகங்க ளெல்லாவற்றையும் நிகஇவிடு 

கின்றேன். இக்க வானரர் கோமகள். இவ்வா அழவும், 
ன சகு அரசனிறக் கமையால் குூடிகஞம் பரிவா 

தன் ரங்களும் புலம்பவும், அரசாளுத ற்கு. 

எவ்வா என்மனம் ஏவப்படும்? நான் 

அடைந்த அவமானத்தால் வச், பகைமையுங் கோப 

் முங் காரணமாக நான் முன்பு என் கமையனைக் கொல்ல 

விரும்பினேன். , அகத வானரர் கோமகன் .இறக்த பின் 

னர் நான் இப்போது மிகவும் பச்சா தீ காபப்படுகன் மேன். 

வாலியைக்9கான்னு வானுலகைப் பெறுவதிலும் ரிய 

ஞூக பர்வத் திலேயே எவ்வாருவது .சீவனஞ்செய்து எக் 

தாளும் வூப்பது ஏனக்கு கலமெனப் புலப்படுகின் றது, 

“நீ எங்கேயாவது திரிக்துகொண்டு உயிரோடடிரு ; உன் 

னைக்கொல்ல எனக்கு இஷ்டமில்லை”? என்னு இப்பெருந்,த 

கைமையுடையவன் எனக்குச் சொன்னான். அ௮ச்.கச்சொல் 

அவனுக்கே தகும், இக்சச்சொல்லும் இந்தச் செய்கையும்
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பாவியாஇய எனக்கே பொருக்கும். இராச்சியமடைவத 

னால் வருமின்பத்தைப் பெருந் சகைமையுடைய சகோதர 

னைக் கொல் லுவதனால் வருந் துன்பத்தோடு ஓத்திடுவா. : 

னாயின் எவன் சான், எவ்வளவு பேராசையுடையோனாயி 

னம், கன் சகோதரனைக் கொல்ல விரும்புவான். ? வாலி 

தன் பெருந்தகைமைக்கேற்க என்னைக்கொல்ல விரும்ப 

வில்லை; கான் என் இழிசகைமையினால் சகோதரனைக் 
கொன்று பெரும்பாவ மியற்றினேன். கான் மரக்இஷேக 

ளால் அடியுண்டு கதறியோடும்போது £ இவ்வா செய் 

யாதே > என்னு அவன் என்னைத் தேற்றி, எப்பேர்தும் 

தனது சகோ தர வாஞ்சையையும், பெருந் தகைமையை 

யும், தருமதிதையும் அழியாது பாதுகாக்கான் ; கான் 

அதற்கு மாருக என் கோபத்தையும், காமத்தையும், குரங்' 

குச் தன்மையையும் காட்டி விட்டேன். அன்ப, தேவேக் 

் திரன் விசுவரூபனைக் கொன்று பாபம் புரிக ததுபோல, 

கான் என் தமையனைக்கொன்று நினை தக்தற்கரியகும், நீக் 

கதிகக்கதும், விரும்பவொண்ணாததும், காணமுடியா தது 

மான இக்தப்பாவக்தை,ச் தேடிக்கொண்டேன். இந்திர 

னுடைய பாபச்தில் பூமியும் நீரும் மரங்களும் பெண்க 

ளூம் பங்கு பழஜ்.றினார்கள்; இக்தக் குரங்கின் பாப.த்தில் பன் 
குபத்ற விரும்புவர்யார்? தகுஇியில்லா கதம் தருமமல்லாக 

அம் குலகாசக்தை வருவிப்பதுமாகய இ இச்செயலைப் புரிக்ச - 

நான்குடிகள் செய்யும் வழிபாட்டிற்கும் இளவரசுப் பதவிக். 

கும் அருகனல்லேன் ; அங்ஙனமாயின் ராஜப .தவிக்கருக 

னாவேஜோ? பெரும்பழியைக் தருவதும் உலக் சாரால் நிக். 
இக்கப்பவெதமான கொடும் பாபத்தை நான் செய்துவிட் 

| டென், பள்ள, த்ைகோக்கி ஓடும் மழைவெள்ளம்போல, 

இப்பெருக்.துக்கம் என்னை மீதூர்க்து செல்கின்றது, சமை: 

யன்கொலை என்னும் வாலையும் பின்புறத்தையும், பரிகர்ப.. 

மென்னும் திக்கை, தலை, கண், தந்தங்களையுமுடைய் 

965 பெரிய மதயானை, "ஆற்நின்கரையை இடிப்பது
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"போல், என்னை இடிக்கன்றது., நெருப்பிலிட்டிருக்கும் 

'பொன்னிலிருக்து மாச கழிடிமாறுபோல, இப்பொறுத் 

Soest பாபச்தைக் செய். என்னிடமிருந்து நல்லெண் ' 

ணங்களெல்லாம் நீங்கிவிடுகின் றன. இக்,க வலிய வானர 
- வீரர்களும் அங்கதனும் துன்பத்தினால் பாதி உயிர் 

போனவர்கள் போல்: காணப்படுகிருர்கள், கற்குண தற் 

செய்கைகளையுடைய பு. கல்வனைப் பெறு தலரிது, இவ்வங் 

. 5G NES நிகரான பிள்ளையை எங்கே காணலாம் ? வீர, 

கான் ஏன் அண்ணனைக் காணக்கூடிய நரடு எங்குமில்லை 

மே. அங்கதன் இன்று இறந்துவிடுவான் போலும்; இறவா 

அ பிழைப்பானாயின் அவனை வளர்ப்பதற்கு அவன் தாயும் 

பிழை திருகவேண்டும், கன் குமாரனையின். ரி அவள் 

ஒருகாலும் உயிரோடிருக்கமாட்டாள். ஆதலால் கான் 

என் கமையனையும் அவன் குமாரனையும் சேர்வது காரண 
மாக இத்தீயில் விழ்க்திறப்பென், இக்க வாகரவீரர்கள் 

.உம.தாணையின்படி சீகையைக்தேடிக் தருவார்கள். நானி . 

- ந்தபின்னும் இவர்கள் உமது கட்டளையின்படி. நடப்பார் 

கள். ஆதலால், கொடும்பாயியும், குல,க்தை காசஞ்செய்த : 

வனும், இவ்வுலகில் வாழ்குற்கு ee Se ea 

மாகிய கான் இீயிற் GBS SPS உத்தரவு தாரும்”? 

ஏன்று கேட்டான். 

இவ்வாறு துன்புற்றுப் புலம்பிய சுக்கரிவனவுடைய 

வார். தீதையை ரகுருலதிலகரும் பகைவரேறுமாகிய இதா 

மர் கேட்டுக் கண்களில் நீர் கதும்பச் சிறிதுநேரம் மனங் 
-கலங்கியிருக்து, துக்கசாகரத்தில் மூழ்கி வருந்துகின் ற 

,தாரையைக் கருணையோடு HOSS LITT SST, Bs 

போது தன் நாயகனைக் தழுவிக்கொண்டு கரையிற் Ges 

அழகிய கண்களையுடைய: காரையை வாநர ச் தலைவர்கள் 

தூக்இவிட்டார்கள். அவ்வாறு தன் நாயகனி னின்றும் 

பிரிக்கப்பட்ட சாரை கடுக்கமடைக்து, சன் முன்னே வில் 
Dib அம்பும் பிடித்த கையராய், கமது தேககாச்தியால் 

12
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சூரியனைப்போலப் பிரகாசிக்துக்கொண்டு நிற்கின்ற இரா 

மரைக் கண்டாள். ராஜல-ஷணங்களெல்லா மமைந்த 

வரும், அழகிய கண்களையுடையவரும், தன்னால் முன் 

காணப்படா தவருமான இராமரை மான்போன்ற கண்க: 

ஊோயுடைய ,தாரை கண்டு “4 இப்பெருமான் தான் இராமர் 

போலும்” என்னு தன் மனத்து ளெண்ணினாள். அவள் 

இடுக்கணு.ற்று, கனக்கு நேர்க் த QU Hor USF FIR HU 

மந்த; அழுதுகொண்டு, இக்திரனை ஓப்பவரும் அடைகுத் 

கீரியவரும் புண்ணியா த்துமாவுமாகிய இராமரை விரை 

் நீது இட்டி, நடுங்கிக்கொண்டு, அவரைகோகஇ “நீர் அள 

வைகளைக் கடக்தவரும், அடை.தற் கரியவரும், புலன்களை 

வென்றவரும், மேலான தருமத்தை யுடையவரும், அழி 

யாத புகழ்படைத்தவரும், பேராற்றலுள்ளவரும், பூமி 

- போன்ற பொறுமையுள்ள வரும், இர க ம்போலச் Rubs 

கண்களையுடையவருமாயுள்ளீர். நீர் வில்லு மம்புங் கையிற். 

பிடி,ச,தவராயும் மிக்க வலியும் திண்ணிய தெகமுமுடை 

யவராயு மிருக்கன் தீர் ? மானுடரூபதச்தைவிட்டுக் சேவ 

வடிவம் பூண்டிருக்கன் நீர். என் நாயகனைக்கொன்ற ௮ம் 

பினால் என்னையுங் கொன் றருளும். அவ்வாறு கொல்லப் 

பட்டால் கான் என் காயகனைச். சென்று 

சாரை சன் கூடுவேன். என்னையன்றி Hout வேறொரு 

னையுங் கொல்லும் : ண ட 
படி வேண்டல், விரைச சேரவிரும்பார். காமரைக்கண்ண, 

அவர் சுவர்க்கம் சென்று என்னைக் சண்டு 

கொள்ளப் பெருதவராய், Aves ஆடையாபசணங்் 

களை யணிந்த தேவரம்பையர் கூட்டத்தில் விழைவுரார். . 

இந்த அழகே மலையின் மத்தியில் வைதே௫யைப் 

பிரிந்து வருந்தும் உம்மைப்போல் சுவர்க்கத்திலும் என் 

நாயகர் என்னைப் பிரிந்கமையால் வருக்தி ஒளியிழந்து. 

தோன்றுவார். மனைவியைப் பிரிந்த அழகிய ஆண்மக 

னுறுக் துயரத்ல:த நீர் நன்றாயறிவீர் ; ஆகையால் என் 

ஊரப்பிரிந்து என் காயகன் அலக்கணுமுவண்ணம் என்
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னைக் கொன்றருளும், மகாத்துமாவாகய நீர் என்னைக் 
கொன்றால் பெண்கொலை செய்தபாபம் வருமென்று 

எண்ணுகின் நீர் போலும், என்னை வாலியின் ஆன்மா 

வாகப் பரவித்து நீர் கொல்லும் ; அவ்வா செய்கதால் நீர் 

பெண் கொலைசெய்கு பாபத்திற்குள்ளாகமாட்டீர், வேத 

ங்களும் மற்றை நூல்களும் பத்தினி தன் பதியினின் 

அம் வேறல்லள் என்று கூறுகன்றனவே, பத்தினி 

யை அவள் பதியினிடத்துச் சேர்ப்பதிலும் இறக் த தருமம் 

வேறில்லை என்று தரும நூலுணர்ந்தோர் கூறுஇன் ற 

ன்ர். ஆசகலால் நீர் என்னை என் பதியினிடத்துச் சேர்தது 

விடும் ; அப்படிச் செர்.ச்துவைப்ப,தனால் நீர் பெண்கொலை 

செய்த பாபத்திற்கு ஆளாகமாட்டீர், நாயகனை யிழக்து, 

அ வனினின் அம் பிரிக்கப்பட்டு, அலக்கணுற்று வாடு 

கின்ற. என்னைக் கொல்லா இருப்பது உமக்குச் தகுதி 

பன்னு, மதயானைபோல்பவனும் பொன்மாலையணிக்க 

வனுமாயை அலிவிதசறர்க வாகரர்கோமகனைப் பிரிந்து 

கான் உயிர் வாழென் '” என்று கூறினாள். 

இவ்வாது முழையிடப்பட்ட மகாகத்துமாவாகிய இரா 

மர் தாரையை நோக  வீரபத்இனீ, நீ கலக்கமுறவேண் 
டாம், இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் கடவுளாணையால் 

நடைபெறுகின்றது, உயிர்களுக்கு வரும் 

இராமர் சாரா இன்ப துன்பங்கள் அவரேவலினால் வரு 

சேற்றுக், இன்றன. இந்த மூன்றுலகஙந்களஞம். அவ 

ராணையின் வசப்பட்டனவன்நி ௮கனை 

மீறி நடப்பனவல்ல, உன்னுடைய குமாரன் இக்கராச்சி 

ய,த்திற்கு இளவரசனாக வைக்கப்பவொன் ; அதனால் நீ 

இன்பமடைவாய், இ௫ வரம்பிலாற்றலுடைய கடவுளால் 

விதிக்கப்பட்டுளது. வி. ரபச்தினிகள் இவ்வாறெருபோ 

தும் கலக்க முழருர்கள் '” என்று இன்சொற் கூறித் தேற் 

தினார். இவ்வாறு பெருந்திறலிராமரால் தேத்றப்பட்டு 

வீர ப,த் இனியாகய காரை அழுகை ஓழிக்தாள். க
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. இருபத்தைத்தாஞ் சருக்கம். 
வாலியை தகனம்செய்தல், 

அதன்பின் இராமர், துக்கமடைக்க லக்ஷமணசோரடு, 
௬க்கரீவலுக்கும் தாரைக்கும் அங்க தலுக்கும் தெற்றரவு 
கூறவா ராயினார்:-- 

““அமுவதும் துக்கப்படுவதும் இறந்துபோன வாலி 

கீசு ஈன்மை பயப்பனவாகா, ஆதலரல் இனி அவனுக்குச். 
செய்யவேண்டிய ௮க்தியகர்மங்களைச் செய்வது தக்கது. 
உலகவழக்கச்கோடொட்டி நீங்கள் மிகவும் கண்ணீர்பெரு. 
க்கி அழுதுவிட்டீர்கள். இனிச்செய்யக்கடவ Ors Buses 
ளைச் செய்யாது பாணிப்பது தக்ககன் று, உலகத்தில் கால 

மே முதற்காரணம் ; காலமே: கர்மசாத 

னம்; காலமே எல்லாவுயிர்களின் தொழி: 
அக்குங் காரணம், ஒருவனும் ஓரு செய. . 

லிற்கும் si F5T வல்லன் ; ஒருவனை ஒரு செயல் செய் 
என்று ஏவுகற்கும் வல்லனல்லன் ; உலகம் வினையினாற்- 
கரரியப்படுகின்றது ; காலமதற்கு ஆதாரமா யிருக்இன். 

ற. காலமும் தன் வரையமையைக் கடக்கமாட்டாது > 

வினைப்பயனை யடைக்தவ ரெவரும் அதனை மீ றிச்செல்ல 

மாட்டார், காலத்திற்கு அழிவில்லை, அதற்கு கண்பின 

ரும் உறவினரும் சுற்றத்தாரும் இடையாஅு, அசுற்குக். 

கருவியுமில்லை வலியுமில்லை. அது பர,தகந்திரமுடைய 

தன்று, அறிவுடையாரே காலத்தின். பரிணுமைங்களை 

யதியவல்லார், அறம் பொருள் இன்பமெல்லாம் காலத் 

இராமர் தேத்த 
௮ கூறுதல், 

தின் வரமையழையிற்பட்டன. வானராஇபனாசிய வாவி: 

அறம் பொருளின்பங்களினா லீட்டியவினைப்பயனை அடை 

ந்து நற்கதிபெற்றான், முன்செய்த புண்ணியத் இனால்: 

தனக்குக் கிடைத்த சுவர்க்கக்கை வாலி தனதுடலை தீத் 

அவிட்டுப் போய்ச்சேர்க்தான். வாலிக்கு வக்தது கல்ல. -
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காலம், இணி அழுகைவேண்டாம். இப்போது செய்யக் 

கடவ காரியங்களைச் செய்யுங்கள், '* 

  

இவ்வாறு இராமர் கூறிய மின்பு, லஷ்மணர், துக் 

கத்தில் மாழ்இக்டெக்கும் சக்கரீவனைப்பார் தது “* சுக்ரீவ, ' 
காரையும், அங்ககனும் நீருமாக வாலிக்குச் செய்யவேண் 

டும் ௮க்திய கர்மங்களைச் செய்யுங்கள்... 

லஷ்மணர் வாலி தகனத்திற்காகக் திவ்வியமான சக்கனக் 

ae ee கட்டைகளையும் காய்க்க விறகுகளையும் 

சொல்லல், வருவியும். துன்பத்தால் மாழாந்து இடக் 

கும் அங்கதனுக்குத் தேற்்.ஐரவு கூறும், 
பேதைபோல் நடவாதேயும்; இவ்விராச்சியம் இப்போது 

உமதரயிருக்கின் ஐது, துணி, மாலை, கக்கம், கெய், எண் 

ணெய் முதலியவைகளை அங்கதன் கொண்டுவரட்டும்... 

கார, கீ போய் விரைவிலொரு இவிகை கொண்டுவா. 

இக்தக் காலங்களில் ஓவ்வொரு காரியத்தையும் விரைவில் 

நடத்தவேண்டும். இவிகைதூக்கும் வானரர்கள் உடுக் 

துக்கொண்டு ஆயத்த மாகட்டும் ; வலியும் ஆற்றலும் 

உள்ளவர்களே வாலியை தூக்குவத த்கூ.க் தக்கவரரவர்'* 

என் சொல்லிவிட்டுச் gor கமையன் முன்போய் கின் 

லக்ஷ்மணர் சொன்னதைக் கேட்ட தாரனென்னும் 
வான ர,க,தலைவன் இவிகையெடுக்கும் பொருட்டுக் குகைக் 

குள் புகுந்து, வீரர்கள் தூக்கு த.ற்கு.ச் தகுதியான சிவிகை 

யொன்றை வானரர்களா ஸெடுப்பிததுச்கொண்டு புறப் 

பட்டு வந்தான். அது ஒரு போரிரகம். போன்று அழகிய 

பீடமுடையதா யிருக்தது, ௮தன் நாலு பக்கத்திலும் 

வரிசையாக மரங்கள்போலவும். பக்ஷிகள்போலவும் இத் 

இரங்கள் எழு தப்பட்டிருக்கன. ௮து மரக்திஞற்செய்த 

ஒரு செய்குன்௮ு போலவும், சத்தர்கஞனடய விமானம் 

போலவும், அகலமாகவும் அழகாகவும் மிகவும் பலமுடைய 

தாகவுஞ் செய்யப்பட்டுச் கறக, சாளரங்ஃ.ளையுஞ் ௪,த.இர
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வேலைகளையுமுடைய,தர யிருக்கது. அது அழிய அ-ஷி 
கள் புனைந்து, மாலைகள் காற்றி, செஞ்சக்கனம் பூசி, மலர் 
கள் தாவி, தாமரைப் பூமாலை தூக்கு, அழகிய பட்ட 
ணிக்கு, கிடுகுகூற்றி, இனஞாயிறுபோல விளங்இற்று. 

அதைக் கண்டவுடன் இராமர் லக்ஷ்மணமரைப் பார் 
தீன விரைவில் வாவியினுடைய பிரேதகாரியங்களைச் 
செய்வி'” என்று சொன்னார். பின்பு சுககிரீவனும் 2065 
னும் வாவியினுடைய உடை எடுத்து ௮௫௧ யானத்தின் 
மேல் வைத்து ASD Boor ஆப ணங்கள் மாலை முத 

லிய சாத்திவிட்டு அழுதார்கள். அதன்பின் சுக்கிரீவன் 
வாலியின் அந்தியகர்மங்களைச் செய்வத DSS stor 
பிடுவானாம் * வானரர்கள் விலையுயாக் த மணிகளை இறைக் . 
அக்கொண்டு முன்னே போகட்டும் ; அதன்பின் பிரேச 
யானம் செல்லட்டும், எங்கள் அரசுக்குச் செய்யவேண் 
டிய கிரியைகளை யெல்லாம் உலகமன்னர் பெருஞ் செல்வத் 
SIGE தக்கபடி செய்யுங்கள் ”? என்றுன், 

அகைக்கேட்டு வானர க்தலைவர்களும் மற்ற வான 
ரர்களும் அரசனையிழக்க அக்கத்தால் . அங்கதனைக் 
கட்டி அழுதுகொண்டு 'சென்ருர்கள், காயகனை யிழக்க 

காரரை முதலிய வானரப்பெண்கள் *: வீர, விர”? என்று 
சொல்லிப் பரிதபிச் கரத்கிக்கொண்டு பிரேகயானசத் ' 
கைப் பின்றொடர்க்கார்கள். அவர்கள் அர, ற்அவ,காலுண் 
டாகிய எதிரொலியினால் நான்கு பு.ஐக்திலுமுன்ன மலை 
களம் காடுகஞும் அழுவதுபோல் கோன் மின, மலையாஜ் 
அின் கரையிலே ஓசேகாக்கமான விடக்திலே வான 
சர்கள் வாலியைக் அகனஞ் செய்வதற்குச் கதையடுக்இ 
னார்கள். பிரேகயானச்கைச் தாக்க்கொண்டு சென்ற 
வானரத். கலைவர் அதை அவ்விடத்தில் இலக்கி வைத்து 
விட்டுக் அக்கக்தோடு ஒரு பக்கத்தில் கின்றார்கள். தா 
ரை பிரேதயானத்தில் உடக்சசனது தாயகன் கலையைத் 
தனது மடியின்மேல் தூக்வைக்துக்கொண்டு ஓவா
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னரர்கோமானே ! என் காயகரே! என் காதலரே[ 

பெருஞ்செல்வம் படை_ச,கவரே ! நீண்ட கைகளையுடை 

யவசே ! என் அ௮ன்பசே | என்னைப் பாரீரோ | துன் 

ப.ததால் மாழரத்து நிற்கும் இவ்வானரர் 

சர. கா ஏன் பார்க்கின் நீரில்லை? ஓ வள்ளால், 
புலம்பல், ன் 

நீர் இறந்துபோயும் உயிரோடிருப்பவர் 

போலக் காணப்படுஇதீர் ; உம்முடையமுகம் மலர்ச்சி 

யடைந்து ௮.ச,த௫ரியையடைக்க சூரியனைப்போல் காணப் 

படுன் ஐது, வேக்கே, காலனே இசாமருடைய உருவங் 

கொண்டு உம்மைப் பிடித்திழுக்து ஓரம்பினால் எங்களை 

எல்லாம் விகவைகளாக்இவிட்டான், சந்திரன்போன்ற 

(முகங்களையுடைய உமது மனைவியர்க ளெல்லாரும் உம் 

மிடதீதில்வைக் த அன்பால் கெகெதாரம் உம்மைக் தொ 

டர்க்து கடக்து வக்இருக்கின்றார்களே ! அவர்கஹை நீர் 

பார்க்கமாட்டீரோ”? சுக்கிரீவனைக் காணமாட்டீரோ ? உம் 

மூடைய மத்திரிமார்களும், தாரை முதலாகிய உம்மு 

டைய மனைவியர்களும், ககரத்கார்களுமாகய எல்லாரும் 

வந்து உம்மைச்சூழ்க்து அழுஇன்றார்களே. பகைவசேதே, 

மக்திரிமார்களை யெல்லாம் ககர.த்திற் கனுப்பிவிடும் ; காங் 

கள் எல்லாரும் இக்க மதுமலர்ச் சோலையில் விளையாடு 

வோம் என்அு புலம்பினாள்.”” 

இவ்வாது துன்பழுற்றுப் பிரலாபிக்த தாரையை 

மற்றை வானரப்பெண்கன் எடுத்துக் தேற்றிஞர்கள், 

அதன்பின் அங்ககனும் சுககரீவலும் துன்பத்தால் ' 

மாழாக்து அழுதுகொண்டு வாலியைக் தூக்கச் சதையின் 

மேல் வளர் தீ திஞர்கள். பின்பு ௮ங்ககன் சிதைக்கு கெரு 

ப்புவைதீது அகனைச் சுற்கிவக்து நீர்க்கடன் செய்வதற் 

காக ஒரு ததியின் புண்ணிய கீர். ச,தக்கரையில் போய்ச் 

சேர்க்கான். அங்கே சுக்கிரீவனும் காரையும் மற்றை 

வானரர்களும் அங்ககனை மூன்னிட்டுக்கொண்டு தீர்ப் 

பணஞ் செய்தார்கள். பெருவிறலினையுடைய இசாமர் சுக்



96 கஷ்௫த்தாகாண்டம். 
  

'இரீவன்போல் காமும் துக்கமடைந்து வாலிக்குச் செய்ய 
வேண்டி௰ நீர்க்கடன் முதலியவற்றைச் செய்வித்தார். 
அடங்குகளெல்லாம் முடிந்தபின் சுக்கிரீவன் லக்ஷ்மணதோ 
இருக்கு இராமரை வத்து கூடினாண். 

இருபத்தாமுஞ் சருக்கம். 
சுஃ்சீவன் பட்டாபிஷேகம், 

  

அப்போது துக்கழுற்று FIO Cura hss FEB 
சீவனை வானரர்கஞூம் மகாமா.ததிரர்கணும் வக் சூழ்த் 
அாச்கள், அவர்கள் எல்லாரும் Serr iors இராமரை 
அடைகீது கை குவி கலுக்கொண்டு பிரமதேவன் மூன் 
நிற்கும் முகிவர்களேப்போல நின்ருர்கள், அப்போது 
பொன்மலை போன்றவஷஞம் இளஞாயிறுபேோன்த முகத் 
தை புடையவலுமான அனுமான் கை குவித்துக் 

கொண்டு இராமசை நேரக் «© ஐய 
—— 2 சுக்கிரீவன் உம்முடைய உதவியினால் 
லஅக்குப் பட்டா பெறுதற்கரிய இக்தப் பெகிய வானசராச் 

மலக் கதைப் பெத்துக்கொண்டான்.. இன 
உம்முடைய ஆஞ்னையின் படி அவன் 

Qos நகரத்துட்புகுக்து அரசாட்சி செய்வேண்டும். முறை - 
மைப்படி அபிஷேகம் செய்யப்பெற்று அவன் உம்மை 

மணிகளும் மாலைகளும் கத்தங்களும் ஓஷ.திகஷம் கொ 

ண்டு பூசை செய்யவேண்டும். ஆதலால் தீர் இக்ச் அழகே 

மலை ககருக்குச் சென்று சக்கிசீவனுக்குப் பட்டாபிஷே 
கம் செய்து வானசர்களை மகிழ்வித்தருளும்?? என்று 
கேட்டான். அதத்குதக்தரமாக வாக்கில் வல்ல இராகர் 
அதுமானை கோக *அதுமானே, என் தந்தையாரின் 

. கட்டளைப் பிரகாரம் கான் இந்தப் பதி 

மஓ்மொழி, CFG வருஷமுங் கழியுமளவும் ஒரு 
ககர திதித்குன்ளாவது காட்டி ற்குள்ளாவது
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புகமாட்டேன். திங்கள் எல்லாரும் சுக்கிசீவனை ஈகரத்துக் 

கழை,த்துக் கொண்டுபோய் விரைவில் அகீஷேகம் 

பண்ணி வையுங்கள்” என்றார். பின்பு அவர் சுக்ரீவனோா 

கொக்கி ** தீர் உலக வழக்கத்தை அதிக் தவர், உமது அமை 

யன் குமாரனாகிய இக்த வீரமுடைய அங்கதன் இளவரச 

னாயிருக்க மிகவுக் தக்கவன், ஆதலால் இவனை உலக 

வழக்கை அறுசகித்து கீர் இளவரசனாக்கியவையும். கண்ப, 

மழைக்காலம் வக்அவிட்டஅு. இது மழைக்காலமான 

தான்கு மாதங்களுள் முதலாகிய ஆவணிமாதம், இப் 

போது சதையைத் தேடுவதத்கு யாகொன்னுஞ் செய்து 

கொள்ள முடியாது. ஆதலால் தீர் உமது ககருக்குப்போம், 

கான் லக்்மணனொோடு இக்,௪ மலையில் இருக்கிறேன். இக்க 

மாலைச் சூழல் விசாலமாய், நல்ல காதும் தல்ல நீரும் சாட 

சைகளஞு முடையகாய், மிக அழகுள்ளதர யிருக்கதது, 

கார்த்திகைமாதம் பிறத்தவுடன் இராவணனைக் கொல்வ 

தற்கு நீர் முயற்சி செய்யவேண்டும். இப்போது அதற்குக் 

காலமன்று, ஆதலால் தீர் உமத நகரம் போய்ச்சேர்க்து 

அபிஷேகம் பண்ணப்பெத்து உமதன்பர்களை மகிழச் 

செய்யும்'” என்றார். இராமரால் இவ்வாறு ஆஞ்ஞாபிக்கப் 

பட்டு வானரர் தலைவனான சுக்ரீவன் வாலியால் கட்டப் 

பட்ட அழூய இஷி௫க்கைக்குப் போயினான். அவனைச் 

சூழ்க்துகொண்டு பல்லாயிரம் வானரர்கள் அக்தகரதீதுள் 

புகுக் தார்கள். நகரத்திலுள்ள பிரஜைகள் அவணைக் 

கண்டு தலைவணங்கி தரையில் விழுக்து பணிக்தார்கள். 

அவர்களுக்கு தல்லவார். த்தை சொல்லி அவர்களை த தரை 

Gather pi எடுத்அவிட்டிட்டு மகா வீரனான சுக்கிரீவன் 

வாலியினுடைய அக்தப்புர.தீஇத்குப் போயினான். 

தகரத்தித்குள் புகுக்த ௫க்கிசீவனை, ஆயிரங் கண் 

ணனாகய இந்திரனைத் தேவர்கள் அபிஷேகம் செய்து 

வைத்தா தியோல, வானரர்கள் பட்டரபிஷேகம் செய்து 

13
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வைக்தார்கள். பட்டாபிஷேகத்்இற்காகப் பதினாறு கன் 

னிப்பெண்கள் மனமகிழ்ச்சியுடன் செம் 
சுக்கிரிவன் 

பட்டாபிஷேகம், 
பொத்கூடை, வெண்சாமரம், பொதறண் 

டம், பலவிகமணி, தாணியம், மருக்து, 

பாலுள்ள மரங்களின் அதஸிரும் மல்ரும், வெண்பட்டு, 

கலவைச்சாக்து, மணமுன்ள மாலை, நிலப்பூ, நீர்ப்பூ, அரி 

சந்தனம், பலவகைக் கத்தம், அஃ-ஷ.தம், பொன், குங்கு 

மப்பூ, கேன், கெப், தயிர், புலிக்கோல், பன்றிக்கோ 

லால்செய்த பாதரகை்ை, *சமாலம்பனம், கோசோசனை, 

மனோகிலை முதலியவைகளை எடுத்துக்கொண்டு வத்தார் 

கள். வானசர்கள். பிராமண கிரேஷ்டர்களுக்கு இரத்த 

னம் வஸ்திரம் போசனம் முதலியவை கொடுத்து of 

ழ்ச்ச யடையச் செய்தார்கள். மக்திரங்களை அ.திக்தவர் 

கன் அதருப்பைப் புல்லைப் பரப்பி அதன்மேல் ஓமாக் 

இணியை வளர்த்து மக்திரங்களைச் சொல்லி ASO SF 

Be OQodoous Orifastian, segs 29p8w கோயி 

வின் மேனிலையிலே, சத்திராசனங்கள் பரப்பி மாலைகள் 

கரற்றி அலங்காரஞ் செய்யப்பட்ட பொன்மயமான ஓ 

சறையின்௧ண்ணே, ஓரழூய சங்காசன த்தின்மீது, சக்கிரீ 

வனைக் இழக்கு முகமாக விருத்தி, பல ஈஇிகணினின்னும் * 

கடல்களினின்அம் மற்றுள்ள புண்ணிய தீர்துதங்களி 

ater min பொற்குடங்களிற் கொண்டுவக்து கறுமண 

ஜட்டின கீரை, கஜன், கவாக்ஷன் , கவயன், சரபன், கக்க. 

மாகனன், மயிக்கன், துவிவிகன், அதுமான், ஜாம்பவன், 

தளன் என்னும் வாகர.க தலைவர்கள் எடுத்து, அட்ட வசு 

கள் தேவேக்திரனை அபிஷேகம் பண்ணினாற்போல, பெ 

நியரிஷிகளால் செய்யப்பட்ட சாஸ்திர விதிப்படி, மங்கள 

மான இடபக் கொம்புகனினாலும் பொற் கலசங்களி 
னாம் அபிஷேகம் செய்தார்கள். அபிஷேகமானவுடன் 

வானரர்கள் ஆயிரக்கணக்காகவும் தூற்றுக்கணக்காகவும் 
  

= 2 வெங்பாராதக்- ஒருவகை SOLUS,
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கூடி மஒழ்ச்யொல் ஆரவாரித்தார்கள். பின்பு சக்கிசீவன், 
இராமர் சொற்படி அங்கதனை அழைத்து த்தழுவி, அவ 

னுக்கு இனவரசப்பட்டம் சூட்டினான்.. அ௮ங்கதனுக்குப் 

பட்டமானவுடன் வானசர்களெல்லாரும் ம௫ழ் இறந்து 

_ சுக்ரீவனைப் பலமுறை புகழ்க்அு பணிந்தார்கள். அங்கத 

னம் சுக்ரீவனும் பெருமகிழ்ச்சி படைக்து இராமரையும் 

- லகஷ்மணரையும் பலவாறு புகழ்த்தார்கள். மலைச் சூழ 

லின் நடுவிலுள்ள கிஷ்௰ந்தா ககரம் பலவகைக் கொடி 

களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, வானரர்கள் கனிப்படைக்து 

தேகங்கள் பூரிக்க விளங்கியது, சுக்கிரீவன் தனக்குப் 

பட்டாமபிஷேகமான சமாசாரத்தை இராமருக் கதி 

வித்து, கன் மனைவி உருமையைப்பெத்து, இக்திரனைப் 

போல் அரசு புரிக்திருக் தான். 

இருபத்தேழாஞ் சருக்கம். 

இசாமர் இறையை dares AGE SA, 

வான்ரர்க ளெல்லாரும் கஷ்கிக்தைக்குப் போய்ச் ௬௨. 

இரீவனுக்குப் பட்டா பிஷேகஞ்செய்ய, இராமர், லஷ்மண 

ரோடு புறப்பட்டு, மேகக்கூட்டம் போன்றதும், பலமரக் 

_ கஷூம் பெருக் தாறுகளு மடர்க்கதும், அஞ்சத்தக்க 
தங்கங்கள் திரிவதும், புவிகளும் மான்களும் கதீனவகும், 

கரடி, குரங்கு, மூசு, பூனை முதலிய விலங்குகள் 

வூப்பதும், வற்றா,க கல்ல கீரூற்றுக்களை யுடையதுமாகிய 

பிரஸ்ரவணமலையை படைத்தார், அக்த மலைச்சிகர த்தி 

அள்ள ஓரகன் த பெரிய குகையை அவர் தமக்கிருப்பிட 

மாகத் தெரிக்துகொண்டு, பணிவுள்ளவரும் செல்வதை 

வளர்ப்பவருமாகிய தமது தம்பி லக்்மணரை தொக்கி 

** இந். மலைக்குகை அழகரயும், விசாலமாயும் ஈல்ல கர து 

டையதரயு மிருக்கன் ஐது ; இதில் தாங்கள் இகத மழைக்கா
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.லச்தைக் கழிப்போம், இக்க மலைக்கோடு உக்க,கமான 

தாயும், அழகுள்ள தாயும், கறுப்பும் 

இராமர் பரல்: பவெளுப்பும் சிவப்புமான கற்களையுடை 
வணமலைக் ஞுகை டட ப் 
யை வர்ணித்தல்,  பீதாயும், ௮க௫ேக தாதுக்கள் நிறைந்த 

காயும், குகைகளும் அருவிகளு முடைய 

தாயும், பலவித மரச்சூழல்களும் பலகி றக்கொடிகளுஞ் செ 

இிக்த, காயும், மயின்முகலிய பறவைகளொலிப்ப.தாயும், 

- மலர்கள் நிறைந்த மாலஇ, குருக்அ, வெண்ணொச?, குறிஞ்சி) 

கடம்பு, மரு, ஆச்சாமுதலிய பூமரங்க எடர்ந்ததாயு 

மிருக்கின்றஅு, அலர்க் ௪ மலர்களையுடைய அழூய இக் 

3, சாமரையோடை கமது குகைக் கணிதக் தாகவே யிருக் 

இன்றது.। இது வடகிழக்குப்பக்கம் தாழ்க்து சாய்ந்து 

-வெரு அழகாயும், மேற்குப்புறம் உயர்ந்து காற்றுக் கொ 

அக்கமாயு மிருக்கன்றது, குகைக்குச் செல்லும் வழி 

யிலுள்ள கல் சமமான தலமுடையதாயும், சீண்டதாயும், 

மழமழப்பாயும், மையோலக் கரியதாயு மிருக்கன் றது, 

அகோ வடக்கே பார், அந்த மலைக்கோடு கறுத்த வடிவ 

மூடையதாய் மேகம்போல் உயர்ந்து தோன்றுகின்றது, 

தெற்கே மற்றொரு கோடு கைலைமலையின் கெரம்போல 

வெள்ளி,காய்ப் பல தரதுக்கள் நிறைந்து விளங்குகின்றது, 

இரிகூட பர்வத,தீதிலே பெருகும் கங்கையைப்போலக் 

குகைக்கு முன்புறத்தில் தெளிக, நிருடைய நதியொன்து 

கிழக்கு முகமாக வோடுகன்றஅ பார், அது, கரையில் 

busi, Gash, காலம், சமாலம், அதிமுக்தம், பத் 

மகம், சரளம், அசோகம், வாநீரம், தமி, வகுளம்,.கே.கு 

கை, தவம், இக்காலம், தரிடம், நீபம், வே,த்திரம், இரு. 
கமாலகம், முதலிய மரங்கள் செறிந்து அங்கங்கே பல 

வர்ணங்களை யுடையதாய், வஸ்திராபரணங்களா லலங் 

கரிக்கப்பட்ட பெண்போல Mar bie Bair ற ௫. ஒன்றோ 
டொன்று அன்புள்ள சக்கரவாகங்களும், அன்னங்களும் 

சாரசங்கஞம் தங்கப்பெற்ற மிக வழ non peer weds
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அணிசெய்யவும், பலவிகமான. ஓசைகளையுடைய நூற் 

அக் கணக்கான . பறவைக் கூட்டங்கள் ஓலிசெய்ய 

an Aor igo Qos oD நன்றா யலங்கரிக்கப்பட்ட 
ஒரு பெண் இரிப்பதுபோலக் தோன்றுகின்றது, அது: 

ஒரு பக்கதில் நீலோற்பலமும், ஒரு பக்கதில் செங்க 

மூநீரும், ஒருபக்கத்தில் வெண்ணெய் தலுஞ் செஜறிக்து 

விளங்குகன் ற௮. ரிஷிகூட்டங்கள் வத்து தங்கப்பெற்று, 

பலவித நீர்ப்பறவைகள் மிகுக்து, மயில்களும் அன் 

நில்களும் ஒலிக்கின்ற இக்க அழ௫ூய கதி வெகு ரமணீ 

யமா யிருக்கின்றது. அக்தச் சந்தன மரங்களின் பத்தி 

நிரல்பட வைத்தாற்போலவும் மருதமரங்களின் பத்தி 

மனக் திலேகினைக்க ஓரேகாலத்தில் கோன் றினா ற்போல 

. வும் காணப்பகென்றன பார். ௮ம்ம] இக்த இடம் மிக 

_ அழகாகவிருக்கின் றது | நாம் இங்கே A AMET VID சுகமாக 

வூப்போம், இவ்விடத் இற்குச் சுக்கரீவனுடைய அழகிய 

நகரமாகிய காடு சூழ்ந்த கஷ்டுந்தை மிகவுக்கார மன் அ ;. 

அங்கே நர்த்தனம் செய்கின்ற வானரர்களின் மிருகங்கள் 

தொனியோடு சதேவாத்தியங்கனி. னொலியும் கேட்டின் 
றது, தனது மனைவியையும் இசாச்ிய த்தையும் பெற்றுப் 

பெருஞ் செல்வமடைந்து சக்ிரீவன்: சனது கண்பர்கள் 

சூழ விழாக் கொண்டாகென்றான் '” என்றார். இவ்வாறு 

சொல்லிவிட்டு அழகிய அ௮கேக குகைகளையுக் தூறுகளை 

யுமூடைய அந்தப் பிரஸ்ரவண மலையிலே இராமர் லக்ஷ 

மணரோடு வூக்தார், அந்த மலை பல பொருள்களையு ' 

. டையதாய் வெகு சுகமாயிருக்தும், உயிரினு மினிய தம் 

மனைவியைப் ப,நிகொடுத்து வருக்திய இராமருக்கு அங்கு. 

வத்த தனால் சிறிதும் இன்பமுண்டாக 

வில்லை. .இரவில் இழக்கே யூதக் த சந்தி 

ரனைப் பார்தீதுக்கொண்டு படுக்கையில் 

"இடந்த இராமருக்கு நித்திரை வந்ததில்லை. இந்தத் 
துன்ப,க்தினால் கண்ணீர்விட்டு அறிவிழந்து எப்போதும் 

இராமர் 

Geren,
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துக்கத்திலாழ்க்து கடக்க இராமரை ஓத்த துன்பத்தை 

யுடைய லக்ஷ்மணர் தேற்றுவாராய் ₹*விர, நீர் துன் 

புற்ததுபோதும் ; நீர் துன்பமடைதழ் கருகரல்லர், துன் 

பப் படுபவர்கள் . எல்லா வகையாலும் 

groaned Gus முயற்டு இல்லாதவ ராவார்கள். இது er 

தல், றிந்த. இவ்வுலகனில் நீவிர் வினைக் 

கஞ்சாதவர்; தெய்வத்தையே தஞ்ச 

மென்று பற்தினவர் ; தெய்வ முண்டென் ற கொள்கை 

யுடையவர் ; தருமசீலர் ; மூயத்கியுள்ளவர். முக்கியமாக, 

மூயத்டி இல்லையாயின் நீர் அந்தக்கொடிய சாக்ஷசனே 

ys SS Bo கொல்லமாட்டீர் ? ஆதலால் நீர் துன்பத்தை 

வேருடன்களையும் ; முயற்சியை மன தீதிண்மையோடு 

செய்யும் ; அப்படிச்செய்,தால் நீர் HOS ரரக்ஷ்சனை அவன் 

பரிவாரங்களோடு வேரறுப்பீர், நிர் இந்தப் பூமியை 

அ திலுள்ள காடு மலைகளோடும் சமுதீதிரச்சோடும் நிலை . 

'தடுமாறச்செய்ய வல்லீர் ; அப்படிப்பட்ட உமக்கு இராவ - 

ண்னைக் கொல்வது எம்மா தீதிரம்? இப்போது கார்கா 

லம் வந்து விட்டது; இனிக்கூதிர்க்காலம் வருமளவும் 

பொஜுத்திரும் ; பின் இராவணலை அவன் குற்றத்தோ 

டும் இராச்யெ,த்தோடும் அழிக்கலாம். "நீறுபூத்த நெருப் 

பை நெய்யாகுதியினால் சுவாலிக்கச்செய்வதுபோல் தாங் 

இயிருக்கன்ற உமது வீரியத்தை கர்னெழுப்பிவிடுகி 

ஜேன் ”' என்னு கூறினார். லக்ஷ்மணர் கூறிய இக்கு கல்ல . 

இ.கமான வார். த்தையைக்கேட்டு இராமர் அ௮அவசை அன் 

போடு நோக்கி “லக்ஷ்மண, அன்பும் கேயமும் இதமும் 

உண்மையும் ஆண்மையு முடையவர்கள் சொல்வதை 

நியும் சொல்லினை. சர்வகாரியங்களையும் கெடுக்கின் ற 

இக்,த,க்துன்ப, த்தை ஓழித்துவிட்டு ஆண்மை செய்வதில். 

தடைப்படுதலில்லா,த ஊக்கக்தை யான்பூண்டு கொள்ளு 

இறேன். உன்னுடைய சொற்படி நான் FI DEIN S Sow 

வரவையும் ஈதிகளின் 0) Soflonouujl சுக்கிரீவனுடைய
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தயவையும் எதிர் ' பார்தீதுக்கொண்டிருக்கிறேன். வீரர். 

கள் ஓருபகாரம் செய்யப் பெறுவார்களாயின் அசகுற்குப் 

பிர,ச்தியுபகாரம் செய்யாது போகார்கள். பிரத்தியுப 

காரம் செய்யாதவர்கள் பெரியோர்களுக்கு மனவருசத் 

தத்தை உண்டாக்குவார்கள்'' என்று சொன்னார். இக்க 

வார் க்தையை லக்ஷ்மணர் தண்டனிட்டுக் கைகூப்பி ஏத் 

அப் புகழ்ந்து, அழலை தோற்ற ககையுடைய இராமரை 

நோக்கி, தமது நல்லநிவைச் தெரிவிப்பவசாய் “*நரேக்இர, 

நீர் சொல்லியவண்ணம் சுக்கிரீவன் சகர த.இல் கிர் விரும் 

பியவற்றை எல்லாம் செய்வான். நிர் பகைவனைக் கொல் 

வதில் திண்மை யுடையவராய்ச் சரற்காலச்தை of Di 

பார். தீதுக்கொண்டு மழைக்காலக்தை இங்கே கழியும், 

கோபத்தை அடக்கிப் பகைவனை அழித்தற்கு வேண்டி௰ 

முயற்சியைச் செய்துகொண்டு, இக்,சச்ங்கங்கள் மிகுக் ௪ 

மலையிலே என்னோடு இக்க நாலுமாகத்தையும் போக் 

Gb” என்று சொன்னார். 

இருபத்தெட்டாஞ் சருக்கம். 
கார்கால வருணனை, 

இராமர் வாலியைக்கொன்று சுகஇரீவனுக்கு அபி 

ஷேகம்செய்து மாலியவான் மலையின்மேல் உ௫க்கையில் 

லக்ஷ்மணரை கோக்கக் கூற லு ற்ருர்:-- 

* இகோ கார்காலம் வந்துவிட்டது ; மலைகள்போன்ற 

மேகங்களால் ஆகாயம் மூடப்பட்டுளது பார், ஆகாயம் 

சூரியனுடைய இகரணங்களால் சமுத்திரத் 

“ இராமர் கார் : இன் நீரைப்பருகி ஓன்பது மாதம் கர்ப்பங் 
. காலத்தை வர் . 

ont 3.560, தரி.தீதிருந்து மழையைப் பெறுஇன் ஐது. 

மேகமாகய ஏணிவறியாக வானத்தில் ஏறி 

மருசமலராலும் வெட்பாலை மலராலும் சூரியனை யலங் 

கரிக்கததக்கசா யிருக்கின்ற, ஆகாயம் அ௮ர்இக்காலத் 

தின் செம்மையால் மேலே இவக்அ அடியில் வெண்மையா
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யுள்ள “மூகில்களாகிய கிழிந்த துணியினால் கட்டப்பட்ட 

புண்ணுடையதுபோலக் தோன்றுகின் ஐது, மந்தமாருத 

மாயே சுவாசத்தையும் 2B இவண்ணமாூய சந்தனப் பூச் 

சையும் வெள்ளிய மெகங்களையு முடையதா௫ ஆகாயம் விர 

ககோய் கொண்ட்வன்போல் காணப்பட
ுஇன் றது, வெப்பத் | 

தரல் வாடிப் புதுநீரால் நனைந்த பூமி, துக்கத்தால் வருச 

் திய சதையைப்போல, கண்ணீர் விடுகின்றது. மேகத்தி 

னின்று விடுபட்டுச் செங்கழுநிரில் படிந்து குளிர்ச்சி 

டைந்து காழைமணம் விச மிக்தக்கா த்அுக்கையாலனள்ளிக் 

குடிக்கக்கூடிய தா யிருக்கின் றது. மருது மலர்ந்து, கேத 

கைகமழ்ந்து விளங்கும் இக்தமலை பகைவரை வென்ற சுக் 

இரீவனைப்போல DGPS TCT Bort CO அபிஷேகம்செய் 

யப்படுசின் றது. மேகமாகிய கரிய மான்றோலைக் SASS, 

மழைத்தா ரையாயே உபவீ,த.த்தைப்பூண்டு, காற்று நிரம் 

பிய குகைகளையுடைய இக்க மலைகள் வேதமோதத் தொ. 

டங்கும் மாணவர்களைப்போலுள்ளன. 
ஆகாயம் மின்ன 

லென்னும் பொ ற்கசைகளினால் அடிக்கப்பட்டு வே.கனேை 

யூத்று மேகமுழக்கத்தால், ககறுவதுபோலும், நிலமே 

கத்தினிடத்தில் துடிக்இன் ற. மின்னல் இராவணன்மடியில் 

இடத்து துடிக்கின்ற மெல்லிய சதையைப்போல எனக்குச் 

தோர்றுகின்் றது, மேகத்இனால் டப்பட்டுச் சந்திரனும் 

தகஷத்இரங்களும் மறைந்தருக்கின்ற இந்தத் இசைகள் 

காமமு.ற்றவர்களுக்கு இதமாயுள்ளன. லக்ஷ்மண, மலைதீ 

காரன்வரைகளில் புஷ்பித்து நீராவியினால் மூடப்பட்டு 

மழைக்கால,த்தின் வருகையினால் உற்சாக (pb vans 

ளாய் கிற்கும் வெட்பாலைகளைப் பார்) அவைகள் சேரகத் | 

தால் வருந்தும் எனக்குக் கா தலை யுண்டாக்குகின் றன. 

₹ பூதூனி அடங்கி விட்டது ; காத்றுக்குளிர்க்து வீசு 

இன்று ; வேனிற்கால,த்தின் குற்.றங்களெல்லாம் ஓழிக்து 

விட்டன்; அரசர்கள் படையெடுத்துச் செல்வது தின்றுவிட் 

டது; தாரதேசம் போயிருக்தவர்கள் தங்கள் தங்கள் சுவ



26-ம் சருக்கம். 105 
  

கேசம் செல்கின்றார்கள், மானசவாவியில் வ௫க்கவேண் 
டிச் சக்கர வாசகங்கள் தங்கள் பேடைகளுடன் செல்லு 
கின்றன. இடையீடில்லாது மழை பொழிக் தமையால் வழி 
களில் பானங்கள் செல்லுஇன் கில, மேகங்கள் செறுண்டு 

சிலவிட,க்தில் பிரகாசமாகவும் சலவிடசத்தில் அப்பிரகாச 
மாகவுமுள்ள ஆகாயம்ற்லெ விடங்களில் மலைகளால் 
சூழப்பட்டுள்ள, அசைவில்லா த சமுத்திரம்போலக் கா 
ணப்படுகன்றது, மலை யருவிகள் செக்தாதுக்களோடு 
கலந்து தாமிர நிறமுள்ள புது நீரையடையனவாய், 
கடப்ப மலர்களையும் வெட்ட மலர்களைய மடி ச்துக்கொண்டு, 
மயிலின் கேகாவென்ற சத்தம்பேரன்்2 அநுகரண 
வோசையோடு மிக வேகமாகப் பாய்கின்றன. வண்டு 

கள் போன்ற கரிய மதுரமான நாவற்பழங்கள் சன்ங் 

கரநக்குப் பெரிதும் உணவா௫ூன்் றன, பலவகை கிறமு 
OW HGS மாம்பழங்கள் காற்றினா லடிக்கப்பட்டுக் 
கரையில் வீழ்சன்றன.. பெரிய மலைபோன்ற வடிவு 
டைய மேகங்கள் மின்னற்கொடிகளும் வலாக மாலைகளு 

முடையனவாய், போர்க்கள ததிற் சென்று பிஸிற்றுஇன் ற 
மதயாளைகள்போல, முழங்குகன் றன. வனங்கள் மழை 

வெள்ளத்தி லாழ்க்த புற்களையும் களிக்காடுகன் 2 மயில் 

களையும் மழையைப் பொ ழி௫ன் ஐ மேகங்களையு முடையன 
வாய் மாலைக்காலகத்தில் மிகவும் விளங்குகன்றன் பார். 
மேகங்கள் அதிக பாரமான சலத்தைச் FOES, UOT SE 

கள் 'சூழ்ந்துவர, முழங்கக்கொண்டு, பெரிய . மலைச் க 
ரங்களில் தங்கிச் தங்கி இளைப்பாறிச் செல்லுன் ன, 
மேகக்தின்மேற்கொண்ட காதலால் களிப்புற்று. ஆகா 

ம,தீதில் பறக்கின்ற வலாகவரிசைகள் வானகத்தில் கட்டப் 

பட்ட வெண்டாமரைமாலை காற்றி லசைவதுபோல் கா 

ணப்படுன் றன, பூமி, இச்திர கோபங்களையுடைய இளம் 

புற்றசைகளினாலே, அலக்தகப் புள்ளிகள் பொருக்திய 

கஇளிபோன்ற பச்சைப் பட்டுடுதத பெண்போல விளங்கு 

14
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இன்றது, நித்திரை மெள்ள மெள்ளக் கேசவனையடை 

இன்றது: யாறுகள் வேகமாகக் கடலையடைகின் றன ; 

களிப்புற்.௦ கொக்குகள் மேகங்களை யடைஇன் நன ; காதல் 

கொண்ட மங்கையர் பிரிய நாயகர்களை யடைகஇன்ருர்கள். 

வனங்களில் மயில்களின் கடனமுண்டாஇன்ற்து ; கடப்ப 

மரங்களின் களைகளில் புஷ்பங்கஞுண்டாகின் ஒன ; Hag 

பங்களுக்குப் பசகக்களிட,த்தில் ஆசையுண்டாஇன்றது ; 

பூமிக்குப் பயிரினாலும் நீரினாலும் அழகுண்டாகின் றது. 

ஆறுகள் ஓடுகின்றன ; மேகங்கள் மழைபொழி௫ன் தன ; 

மதயானைகள் Deri miGesxr Dow ; வனங்கள் பிரகாகிக்கின் 

னை; மனைவியைப் பிரிந்தோர் கவற்சிெயடை.௫ன் றனர் ; 

மயில்கள் ஆடுகின் தன ; சூரங்குகன் இளைப்பாறுகன் றன. 

மக.த்தையுடைய யானைகள் தாழம்பூவின் வாசனையை 

மோச்து களிப்புற று மலை யருவி வீழ்கின் ஐ FESS BoM 

வெருண்டு மயில்களோடு கூடிச் சதஇிக்கின் றன. கடப்பங் 

களைகளிலே மொய்,த்திருக்கன் உ அறுகால் வண்டுகள் 

மழை.த.தாரசைகளின் வீழ்ச்சியினால் அடியுண்டு, புஷ்பங்க 

னிலிருக் தெடுத்துச்சேர்,த்,த தேனை ஒழுக்குகன் 2ன, ரித் 

தூள்களை அள்ளி அப்பினாுற்போன் 2 சாறு Mees கரிய 

பழங்கள் நிரம்பிய நாவற்சளேகள் வண்கெ்கூட்டங்கள் 

மொய்ச்சனபோல விளங்குகின் றன. மின்ன. ற்கொகடி 

னால் அலங்கரிக்கப்பட்டுக கம்பி. ரமானபெரிய முழக்கதி 

தையுடைய மெகங்கள் யுத்,த,த.தித் கெழுக்த யானைகள் . 

போலச் தோன்றுன்றன. மலையிலும் வனத்திலும் 

நினை ச். தபடி. சஞ்சரிக்கின் ற பெரிய மதயானை, வழியிற் 

போகும்போது மேகத் இன் முழக்க.த்தைக்கேட்டு, அதை 

மற்ரொரு யானையின் தொனி என்த சந்தேகித்து, HS 

. னோட மாறுகொண்டு பொர விரும்பிச் திரும்பிச் செல்லு 

இன்றது. காடுகள் வண்டுக் கூட்டங்களினால் ஒரு பு.றஐ,த 

இல் பாடுவது போலவும், மயில்களினால் ஒரு புறத்தில் 

ஆடுவதுபோலவும், யானைகளினால் ஒரு புறத்தில் மதங்
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கொண்டனயோலவும், அனேக தன்மைகளை யுடையன் 

வாய்க் காணப்படுகின் றன, காட்டுகிலம் கடம்பு, வெட்டு, 

_ மருது, கந்தளம் முதலிய மலர்கள் மிகுந்து, புது நீர் 

நிறைந்து, களிப்புற்ற மயில்களின் கடன த தினால் பான 

பூமியை நிகர் தீது,ச் கோன்றுகன் 2௮, தேவேக்்தஇரனால் 

பெய்விக்கப்பட்ட மழைத்துளிகள் முதீதுக்கள்போல கிர் 

மலமாய் இலைப்புறங்களில் ஓட்டிக்கொண் டிருப்பனவம் 

ஹைப் பல வர்ணமான இறகுகளையுடைய களிப்புற்த 

- பறவைகள் விடாய் கொண்டுண்ணுகின் றன.. வண்டுகளா 

Bu யாழ்ப்பாடிகளின் மதுரமான இசையினாலும் குரங்கு 

கள் கண்டத்தால் செய்கின்ற காளவோசையினாலும் மேக 

முழக்கமாகிய மத்தள வோசையினாலும் வனங்களில் 

சங்கதம் தொடங்கெது போலும், அழகிய தோகையை 

யுடைய மயில்கள் சிலவிடத்தில் கஉடனஞ்செய்ய, சலவிடதக் 

இல் கூவ, கிலவிடத்தில் மரங்களின் நுனிகளில் உட்காரக் 

திருக்க, வனங்களில் சங்கீதம் தொடங்கனதுபோ லும், 

தவளைகள் மேகமுழக்க,ச் தினால் தங்கள் நெடுங்கால நித்தி 

ரையை விட்டெழுக்து. அநேத ரூபங்களையும் வர்ணங்களை 
யும் தொணிகளையு முடையவைகளாப் மழைச் துளிகளி 

னால் மொத்துண்டு ச,த்இகஇன்றன., ௩இகன் நீக்துன்ற 
சக்கரவாகங்களையுடையனவரய், அழிந்தகரைகளின் வழி 

யே ஓடி, மதமுத்று, புதியபோகபதார்.த. தங்களை நிறைய 
ஏந்திக்கொண்டு, விரைவாகக் தமது சொக்தகநாயகளனிடம் . 

செல்லுகன் தன, அவைகள் நீலங்களோடு செர்ந்து நீலம் 
போலவும், மேகங்களோடு' செர்க்து மேசம்போலவும், 
-கரட்டாக்கினியால் தகிக்கப்பட்ட இடகங்களோடு செர்க்து 

காட்டாக்கனியரல் தூக்கப்பட்ட இடம்போலவும், மலை 

- களோடு சேர்க்து மலைகள்போலவும் விளங்குன் றன, : 

- களிப்புற்றுக் கூவுன் ஐ மயில்களையுடையனவும் இக்திர 

கோபங்கள் நிறைந்த பசும்புற்றரைகளை யுடையனவும் 

வேப்பமலர் மரு, சமலர்களின் வாசனை கமழ்வனவுமாகிய
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அழகிய காடுகளில் யானைகள் திரிகின்றன. புதிய மழைத் : 
காரைகள் விழுந்து தாதுக்கள் மடங்கிய தாமசை மலரை 

நீக்கிவிட்டு வண்டுகள் கல்ல தாதுக்களையுடைய புதிய 

கடப்பமலர்களில் வீழ்டின் ஹன. 

* யானைகள் மதங்கொண்டிருக்கின் தன ; எருதுகள் 

களிப்பு ற். திருக்கன் ஜன ; இங்கங்கள் வனங்களில் இளைப் - 
பாறுகின் றன ; மலைகள் அழகாக விளங்குகின்றன ; அர 

சர்கள் போர்த்தொழிலை விட்டிருக்கின் 2னர் ; தேவேக் : 

இரன் மேகங்களோடு விஜையாடுன்றுன். மேகங்கள் 
ஆகாயத்தில் திரிந்து சமு,தீதிரம்போல முழங்கி நீரைப் 

பொழிந்து நதிகளையும் தடாகங்களையும் குளங்களையும் 

வாவிகளையும் பூமியெங்கும் பெருகச்செய்கன்றன. மழை 

அதிகமாக வேகத்தோடு பெய்ன் றது ; காத்அ மிகவும் 

முழங்கி வீசுன் றது ; நதிகள் கரைகளை யுடைத்து வெள் 
ளத்தினால் வழிகளைத தடுத்து விரைவாகப் பெருகுசன் 

னை. மலைகள், பூவுலகத்து அரசர்கஷைப்போல, இந்திர 

னால் கொடுக்கப்பட்டுக் காற்தினால் கொண்டுவரப்பட்ட 

மேகமாகிய தநீர்க்குடங்களினால் அபிஷேகம் செய்யப் 

பட்டு ச தங்களுடைய அழகிய ரூப,ததைக் காட்டுகன் மன 

போன்றன, வானம் மேகங்களால் ூடப்பட்டிருக்கன் 

2து ; சூரியனுடைய தரிசனமாவது காரகைகளஸஷினுடைய 

கரிசனமாவது கிடைக்க வில்லை ; புது நீர்ப்பெருக்கினால் 

பூமி திருச்தியடைக்துளது ; எங்கும் இருள் மூடித் தசை 

கள் தெரியவில்லை. பெரியமலைகளின் இகெரங்கள் மழையி 

னால் கழுவப்பட்டுச் சிறந்து விளங்குகன் றன. மிகவும் 

- அதிகமாக விழுகன் ற பெரிய மலையருவிகள் தொங்குசன் ஐ 
மு.திதுமாலைகள்போல விளங்குகன்றன். பெரிய மலை 
களில் நின்றும் விழுந்து கற்களைப் புரட்டிக்கொண்டு ஓடு 

இன்ற பெரிய அருவிகள் மயில்கள் சத்திக்கன்ற குகை 

கஸின்மேல் அறுத்த மணிவடம்போலக் தோன்றுன். 

20, அ௮திகவேகமாய்ச் செல்லுஇன்ற முதீது வடம்
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போன்ற பெரிய அருவிகள் மலைகளின் சிகரங்களைக் கழு 

விக்கொண்டு பெரிய குகையின் மத்தியில் வீழ்த்து ஓடு 

Boor parr , 

“சுவாக்க மாது ௮ணிக்துள்ள ஆரச்தின் மு.தீ௮க்கள் ் 

புணர்சசிக்காலத்தில் ௮றுக்து விழுக்தாற்போலத் இக்கு. 

கள் எங்கும் மழைத்துளிகள் விழுகின்றன. பறவைகள் 

கூகெளில் போய் அடைகின் தமையாலும் தாமசை மலர் 

கள் குவிதலினாலும் மாலதி மலர்சன் தமையினாலுமே சூரி 

யன் ௮ஸ்தமிதக்தமை தெநிகின்தது. அசசர்கன் படையெ 

டுதஅச்செல்லல் ஒழிக்துவிட்டது ; சேனைகள் திரும்பிவிட் 

டன; பகையும் வழிப்போக்கும் நீரினால் ஓசே தன்மையன 

வாயச செய்யப்பட்டுள்ளன. வேதமோகும் இச்சையுள்ள 

பிரா.மணர்களுக்குப் புரட்டாசி மாதத்திலே சாமவேதம் 

அ.ததியயனம் செய்யும் காலம் வக்துவிட்டது. இப்போது 

கோசலா திபனாகிய பரதன் மற்றுங் காரியங்களையெல் 

லாம்செய்து முடிதீதுவிட்டுப் பொருள் சேர்,தீதுக்கொண்டு 

ஆஷாடபெளர்ணமி விரதத்தைத் கதொடங்கியிருப்பான். 

எனது வருகையைக்கண்டு அயோத்தியில் எழும்பும் ஓலி 

- போலு மொலியுடைய தா௫ச் சரயுகதியில் இப்போது கீர் 

நிறைந்து வெள்ளம் பெருகும், மழைக்காலததின் குண 
“மெல்லாம் இப்போது நிறைத்திருக்க.2௮, சுக்கிரீவன் பகை 

யைவென்று, மனைவியையடைந்அ , பெரியசாச்செய த்தல் 

திலைபெற்றுச் சுகமடைக்கனன். கான் மனைவியையும் பெ 

ரிய விசாலமான இராச்சியத்தையும் இழக்து விட்டு ஆத் 

தங்கசையைப் போலத் தேய்வூற்நிருக்கறேன். எனது 

அக்க,ச்தின் பெருமையும் மழைக்காலதச்தின் அடைதற் 
கருக்தன்மையும் இராவணனுடைய பெரிய பகைமையும் 

எனக்கு அபாரமாக தோன்னுகன் 2ன. இக்தக்காலம் 

யா,த் திரைக் கேலாகதையும் வழிகள் போதற்கு யோக்கிய 

மில்லா, கனவா யிர். தலையும் கண்டே சுக்கிரீவன் வணக் 

இக்கேட்கவும் கான் அவனை அனுப்பவில்லை: சுக்கிரீவன்
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அதிக துன்பமடைந்து நெடுங்காலத்தின் பின் மனைவி 

யைக் கூடினான் ; அதனாலும் எனது வேலையின் பெரு . 

மையினாலும் நான் அவனைக் கேட்க விரும்பவில்லை... : 

சுக்கிரீவன் கறிதுகாலம் இளைப்பாறிக் காலம் வக்தவுடன் 

கானாகவே கான்செய்்ச ஈன்.றிகளை நினைப்பான் ; இதிற் .. . 

சந்தேக மில்லை. ஆகையால் நான் காலத்தையும், சுக்கரீவ 

னுடைய சயையையும் யா களின் தெளிவையும் ot Bir 

unt 5 Hear or@ இங்கிருக்கிறேன். உபகாரம்செய்யப் 

பெத்த வீரர்கள் அதனைப் பிரத்தியுபகாரம் செய்து 

ர்த்து விவொர்கள் ; பிரத்தியுபகாரம் San 

சாதுக்களின் மனத்தை Gs Sew reer.” 

லக்ஷ்மணர் இதைக்கேட்டு அழகிய Gur dnseas 

யுடைய இராமரைக் கைகூப்பி வணங்கி, அவருடைய 

வார் க்தையை மிகவும் மெச்டு, அவருக்கு கன்மை கூறுப 

வராய் ** நரேந்இர, நன்ருகச்சொன்னீர். நீர் விரும்பிய 

வைகனளெல்லாவற்றையும் சுக்ரீவன். விரைவில் செய்து 

முடிப்பான். சரற்காலத்தை எதிர்பார் தீதுக்கொண்டு, 

பகைவனை. அழித்தலில் மன,த்திண்மையுடையவராய், 

மழைக்கால,க்தை இங்கே கழியும் '' என்முர், 

இருபத்தொன்பதாஞ் சருக்கம்: 

சுக்ரீவன் வானரசேனையைச் சேர்த்தல், 

aK, 

் ஆகாயம் நிர்மலமாய், , மேகங்களும் மின்னலும் . 

திங்க, வெள்ளை நாரசையின் துழனி மிகுக்து, அழக நில. 

வரசிய பூச்சையுடைய தாய் விளங்கற்று, அப்போது 

சுக்ரீவன் செல்வமடைந்த, அறம் பொருள்களை ஈட்டு 

வதில் பற்.நின்.றி, கெட்டவழியில் மன,க்தை மிகவுஞ் செல் 

லவிட்டு, வேண்டியவற்றை வேண்டிய வண்ணமடைந்து, 

வினைசெய்தலைக் கைவிட்டு, எப்போதும் பெண்கள் கூட்
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டத்தை விரும்பி, தன்னுடைய அன்புள்ள மனைவியை 

யூம் கான் மிகவும் விரும்பிய தாரையையு wet wi, 

அச்சம் Sibg, நந்தவனச்திலே தெய்வப்பெண்களு 

டன் கூடி. விளையாகென்் ஐ இக்திரனைப்போல அல்லும் 

பகலும் விளையாடிக்கொண்டு, இரர்ச்சியக்தை மக்திரிகள் 

வசம் ஓப்புவிக்துவிட்டு, அவர்களைக் கவனியாமல், இராச் 

இய காரியங்களை விசாரியாமல், காமத்தால் மீதாரப்பட்டி 

ருக்ததை, பொருள்களை நிச்சயஞ் செய்தவனும், பொருள் 

நரல்களை அதிக் தவனும், காலதர்மங்களை நன்றாயுணர்க்க 

வனுமாகிய வாயு குமாரன் அதுமான் கண்டு, சொற் 

பொருளை நன்ராயுணர்க் த அவ்வானர ராஜனையடைக்து, 

அன்பும் விசுவாசமு முடையனவும், நன்மை பயப்பன 

வும், உண்மை யுள்ளனவும், அறம் பொருள் பொறைக 

ளைப் போ.இப்பனவுமாலய சொற்களை இனிமை யாகவும், 

நியாயச௫தமாகவும், மனத்துக்வணெங்குமானு கூறலுற் 

மூன் :-- 5 
“அரச, உமக்கு இராச்சயமும் ர்த்இியும் எட்டி 

விட்டன ; குலமுறையாக வந்த செல்வமும் வளருகன் 

Pst; ஈண்பினருடைய கூட்டுறவே எஞ்ச 
அறுமான் க்கி, 2. 

சீவனச் சேளசே நிற்கின்றது; அதை இனி நீர் செய்து 
ர்க்கச் சொல் கொள்ள வேண்டும், காலத்தை யறிந்து 

லல், . 
கண்பர்களிட,த்தில் நன்றாய் நடப்பவனுக்கு 

இசாச்சியமும் கீர்த்தியும் பிர,காபமும் பெருகும். பொரு 

- ஷம் படையும் ஈட்பும் நீங்கா திருக்கு மரசனுக்கு இராச்' 

யம் நீடித்து நிற்கும், நற்குணம் பூண்டு ஈல்வழியில் நிற் 
கூம் கீர் நட்பினருக்காக வேண்டியதைச்செய்தல் தக்கது, 

தனது. காரியங்க. ளெல்லாவற்றையும் விட்டிட்டு உற் 

சாகத்துடன் 'மித்திரனுடைய காரியத்தைச். செய்யவ 

க்குச் திங்குவாராஅ, செய்தற்குரிய காலங் கழிக்,தபின் 
மித்திரனுடைய காரியத்தைச் செய்பவன், பெரியகாரிய,ச் 

தைச் செய்கானாயினும், அவனுக்கு கன்மைசெய்கவனு
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கான், அரிக் தம, காம் இப்போது நமது: 'மித்தரசரலய 

இராமருக்குச் செய்யவேண்டிய காரியம் வைதேகி யிருக்கு 

மிடத்தைத் தேடுதல் ; அது செய்தற்குரியகாலம், வீர, 

கழிந்துவிட்டது. காலங் கழிக்துவிட்டாலும் அதனை 

உமக்கு .இராமர் ௮.திவியா இருக்கின்றார், செய்யக்கடவ 

காரிய,த்தை விரைவிற் செய்யவேண்டுமென்ற விருப்பமு 
டையவராயினும் அவர் உம்முடைய எண்ணக்தின்படி 

நடப்பவராயிருக்இன்றார். இராமர் உம்முடைய குலவிர்,த் 

இக்குக் காரணமாயுள்ளவர் ; பெரிய ஈகண்புடையவர் ; 

ஓப்பில்லா,க குண்ங்களையுடைமையால் அளவிடப்படாத 

aT at ate, உமக்கு முன்னே அவர் உதவி. செய் 

: நீர் இப்போது அவருக் குதவிசெய்யும் ; அது:செய் 

தி அற்று வான ர,க் தலைவர்களைக் கட்டளையிட்டருளும், இராம 

ரரல் எவப்பமெளவும்.. அவருடைய காரியத்தைச் செய் 

த.ற்குரிய காலம் கழிக்க காகாது ; ஏவப்பட்டபோது அதற் 

-கூரியகாலம் கழிந்துவிடும், முன் ஒரு ஈன்தி செய்யாத 
வருக்கும் நன்றி செய்யும் நீர் உமக்கு. இராச்செ.ததையும் 

தன த்தையும் தந்ைத இராமருக்கு உதவிசெய்யா இருப்ப 

தென் |! அரச,. கீர் வலியும் ஆண்மையுமுடையீர் ; இருக். 

தும் இராமர் விரும்பிய காரியத்தைச் செய்தற்கு ணம் 

தேனிருக்கின்நீர்? இராமர் தன்னுடைய சரங்களால் 

சூரர் அசுரர் நாகர் எல்லாரையும் வசப்படுத்,த வல்லவர் $ 

ஆயினும் அவர். உமது பிரஇஞ்ஞையின் முடிவை எதிர் 

பார். த. இருக்கின்றார். அவர் தம தயிருக்கு வரும் அபா 

-ம்.த்தையும் நோக்காது உமக்கு உதவி செய்தார் ; அவருக் 

காக நாம் இப்போது வைதே௫யை மண்ணுலகச்இலிருப் 

பினும் விண்ணுலகத்திலிருப்பினும் தேடிக் காணவேண் 

~ Ob, தேவர்களாலும் கந். தருவர்களாலும் அசுரர்களா 

௮ம். மரு,த்துக்களர் ஓம் யக்ஷர்களாலும்' இசாமருக்குப் 

பயமில்லை ; ஆயின் இசாக்ஷ்சர்களால் பயமென் ?. இ௫்,த 
கைய வலியுள்ளவரும், முன்னரே உமக்கு நன்மை செய்க
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வருமாகிய இராமருக்கு நீர் இப்போது எவ்வாற்ளுனும் 

தன்மைசெய்ய-: வேண்டும், அரச, உம்முடைய கட்டளை 

யின்படி பூமியின் சழாயினும் நீரினுள்ளாயினும், விண் 

ணின் மேலாயினும் செல்லாதகார் எங்களுள் யாவருளர் ? 
௮௩௧, வெல்லமுடியா,த வாநர வீரர்கள் உம்மிடத்தில் 

கோடிக்குமேலுள்ளார்கள் ;' அவர்களுள் யார் போவ 

“தென்றும் எங்கே போவதென்னும் கீர் இனிக் கட்டளை 

யிட்டருளும், ” ட 

தக்க... காலத்தில். சொல்லப்பட்ட Oss ars 

தைக்கேட்செ றந்த குணங்களைய்டைய சுக்கிரீவன் கல்ல 

. பூத்திசெய்து, எல்லாக் இக்குகனிலுமுள்ள் சகல சைனியங் 

pier. செர்க்கும்படிக்கு; தின்னால் நன்கும் இக்கப்பட்டவ 

னும் எப்போதும் சு சுஅப்புள்ளவனு 

ச க்கிரிவன் மான நீலனை கோக்கு ₹ எனது சேனைக் 
சேனை சேர்க்கக் 
கட்டளை யிடல், ளெல்லாம் தங்கள் தலைவர்களோடு தடை 

மின்றி இங்கே வரும்படிசெய், என்னு: 

டைய | கட்டளையினால் இகாக்தங்களிலுள்ள கலைவர்களும் 

விரைவாகச் செல்லுபவர்களும் சீக்கிரமாக வக்துசேோட் 

Ob, அங்ஙனம் வந்து சேர்க்தமின் நீயே சென்று அவர் 

களைப் பார். பதினைந்து staf peer வரா,தவர்களுக்குப். 

பிராண தண்டனை செய்) இதில் விசாரம் வேண்டிய 
இல்லை. என்: கடலினும் நீ அங்கதனோடு சென்று 
வானரப் பெரியார்களைக் கண்டு எல்லாம் இட்டம் செய் £? 
என்னு ' சொல்லி அவனை அனுப்பிவிட்டு ௮க்தப்புரத் 

திற்குப்போயினான். 

முப்பதாஞ் சருக்கம். 

 சுக்கரீவன் வரவில்லை என்று இராமர் கோபித்தல், 

ட இவ்வாது சல்கரியன் இிஞ்டிக்தையில் இருக்க, வர் 
னம் மேகங்கள் நீங்கி வெளியாக, காமத்தினாலும் சோ 

15



114 கிஷ்௫ந்தாகாண்டம். 
  

க,த்தினாலும் வருந்திய இராமர் மழைக்காலக் இிரவினால்- 
கொக்கு, ஆகாயம் வெண்மை யடைகந்ததையும், சந்திர 
மண்டலம். கிர்மலமா யிருப்பதையும், சரற்காலக் திசவு 
கிலவுபரக்து விளங்குவதையும் கண்டு, சுக்கிரீவன் காமக் 

அய்.தீதுக்கொண் டிருப்பதையும், ஜானகி கவரப்பட்ட 
தையும், மழைக்காலங் கழிக்கதையும் நினைத்து மோகம 
டைக்தார். பின்பு ஒரு முகூர்.த,த காலத்தில் அவர் அறிவு 
வரப்பெற்று வைதேக தன் மனத்தினுள்ளேயே யிருப் 
பவும் ௮வளைப்பற்றிச் சிந்திப்பாராயினார். பொத்றாதுக் 
கள் கிறைக்த அந்த மலையினுச்சயிலே அவர் இருக்கு 
கொண்டு, சச.ற் காலத்து வானம், மின்ன லையுடைய மேகங் 
கன் நீங்கப்பெற்று, கிர்மலமாகி, சாரசப் பறவைகளின் 
ஓலி மிக்கு விளங்குவதைக் கண்டு மனைவியை கினைக்து 
வருக்தி * முன்பு ஈம காச்செம,த்திலே என்னோடு சாரசப் 
பஹஜைவைகளைப் போலச் சத தஞ்செய்து விளையாடுகன் ற 
சீகை இன்றைக்கு எப்படி வி௲ையாடப் போ௫ன்ராள் ? 

.. என்னைக் காணாமல் அவள் பொன்பேரல அழகாக மலர்ந்த 
வேங்கைமரங்களைக் கண்டு எப்படி மகிழ்ச்சி அடை 
வாள $ முன்னர் .௮ழூய அன்னங்களின் ஓசையைக் 
கேட்டுத் துயிலுணரும் அந்த இனிய கு. ரலையுடைய 
மாதுகல்லான் இன்று எவ்வாறு அுயிலுணர்வாள் ? 

...... இணையிரியாது சஞ்சரிக்க்ற' சக்கரவா 
இசாமா புலம் வ கப் புட்களின் ஓசையைக் கெட்டு அந்தத் | 

காமரைக் தடங்கண்ணாள். : எவ்வாறு 
உயிர் வாழ்வாள் ? ௮,௪ மான்போன்்ற கண்ணாளை யின் 
திக் காடுகளிலும் சோலைகளிலும் ஆது குளம் வாவி 
கனின் கரைகளிலும்  இரிக்தும் எனக்குச் சுகமுண்டாக 

- வில்லை. எனது பிரிவினாலும் அவளது மென்மையினாலும் 
சர.ற்கால சகாயனாகய காமன் அவளை மிகவும் வருத்து . 
வானே !'' என்னு புலம்பினார், ்
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.தேவேந்திரனிடத்து மழையை விரும்பிச் சாதகப் 

புள் புலம்புவதுபோல.க் தசரத குமாரரான இராமர் இவ் 

வாறு புலம்பிக்கொண் டிருப்பதைச் சூரியரெணங்கள் 
அவழுகின் ற மலை முகடுகளில் பழச் தேடிச்சென்று திரும்பி 

வக்,த. அழகிய லக்ஷ்மணர் கண்டார், ஒருவரு மில் 
லாத காட்டில் பொறுத்தற்கரிய அுக்க,க் தினால் ஞூர்ச்சை. 

யடைந்து டக்க இராமரை, அவர் படுந்துயரத்தைக் 

கண்டு பரிதவித் ச லக்மணர் இட்டி அவரை நோக்க 

“ sow, காமதீதின் வசப்பட்டு யாது செய்திர் ? உமது 

ஆண்மையை இழிவுபடுத்தி யாது செய் 

அச டு இதம் தீர்? டன் மனவொருமை கெட்டு 
லஆமணர் தேத ட் 

ழு தல். விட்டது |! இப்போது முயற்சியை 
ஓழித்து யாது Geng ? பெரிய வலியுடை 

wir ws, ஊக்கமுடைமையும், மன கீெளிவும், மன்வொரு' 
மையோடும் .முயற்சியோடும் தொடர்ந்த காலமும், பிறரு: 
டைய உதவியும் உமது வலிமையுமாகிய இவற்றை நீர். 
௭௦5 காரிய, ச்தை முடித்தத்குக் கருவிகளாகச் செய்து 
கொள்ளும், மநுகுல,க்,சலைவ, உம்மை நரயகராகவுடைய 
ஜான பிறருக்கு எனியளாகாள் ; எரின்ற நெருப்பைச் 

, அடைக்கவன் யாவன் சுடுபடாது தப்புவான்?'' என்து 

சொன்னார், 
இவ்வாறு லக்ஷ்மணர் கூறிய. உண்மையும் இதமும் 

கீகுதியுமுள்ள தம் ராஜநீ.தக்கும் ,கருமதக்துக்கும் ஓத்தது 
மான வாக்கியத்தை இசாமர் கேட்டு * கம்பி, நாம் எடுத்த . 
காரியத்தை மறந்துவிடப் படாதென்பதில் சந்தேகமில்லை. 
பெரிய: காரியங்களை இடையில் விடாது செய்தல்வேண் 

டும். கஷ்டமான காரியத்தைக் தொடங்க விட்டால் 
ட _ அதன் பயனை நினைத்தலாகாது :* என்ருர், பின்னர் ' 

இசாமர் தாமரைமலர்போன்ற கண்களையுடைய மைதி 
வியை நினைத்து முகம் வாடி லக்ஷ்மணரை (கோக்கச் 
சொல்லனு்ஞர் : a
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* ஆயிரங்கண்ணன் பூமியை: மழையினால் குளிரச் 

செய்து பயிர்களை வளர்த்துத் தன்து காரியத்தை ' 

முடிச்துக்கொண்டு போய்விட்டான். மேகங்கள் மிகப் 
பயங்கரமாக முழங்கி, மலைகளுக்கும் மரங்களுக்கும் முன் 

சென்று, கீரைப் பொழிந்துவிட்டு, இளைப்பாஅு இன் றன. 

பத்துத் இக்குகளையும் நீலோற்பல மலர்போலக் கறுக்கச் 

செய்த பயோதரங்கள் இப்போது ம,த மழித்த யானை 

போல அடங்கிவிட்டன. நீர்திதுளி ௬மக் 

ததும் மகாவேகத்தையுடையதும் மருது 

வெட்பாலை மலர்களின் வாசனையுடையது 

மான மழைக்காற்று வீச ஓய்க்துவிட்டஅ. மேகங்கள் 

முழங்குதலும், யானைகள் பினி௮ு,தலும், மயில்கள் கத்துது 

அம், மலை யருவிகள் ஓலி,த,தலும் கின்னு விட்டன. பெரிய 

மேகங்கள் பொழிக்த மழையால் கழுவப்பட்டுச் சுத்தமா 

இய பலவர்ணசசிகரங்களையுடைய மலைகள் பலவித கரணங் 

களைக்கான்று சாத்து பூசப்பட்டனபோல விளங்குகன் 

“தன, காயகரோடு முதன்முதல் கூடுகன் ற மங்கையர்கள் . _ 

வெட்க,த்தினால் சிறிது சறிதாகத் தமது சகனத்தைக் ் 

காட்மொறுபோல இக்தச் சரற்காலதது ஈதகள் மென்ன 

மெள்ளத் sits sora மணத் குண்ணுகளைக் காட்டு 

இன்றன, ஏழிலைம்பாலைகளின் களைகளிலும், சூரியசக் 

இச தாசகைகளின் ஒளியிலும், உ.த,தம வாரணங்களின் : 

ச௪ரற்கால 
வர்ணனை. 

ட "லீலைகளிலும் தனது இருவைதக் தோற்றுவித்துக்கொண்டு 

சச.ற்காலம் வக்அவிட்டது, ௮கேக பொருள்களைப்ப.த்தி. 

விளங்குகின்ற சரற்காலத்தின் .திரு இப்போது சூரிய 

அடைய முதற் இரணங்களால் மலர்ந்த தாமரைமல 

ரில் அதிகமாகப் பிரகாசகன் 2, இக்,சக்காலம் எழிலைம் 

பாலை மலர்களின் வாசனையை வீ?, : வண்டுக்கூட்டங் 

கனின்' வரிப்பாட்டைப் பாடி, காற்றைப் பின்றொடர்க்து; 

வனங்களிலுள்ள மதயானைகளின் களிப்பை மிகுக்கச் . 

செய்கின்றது, சரற்காலம் வர்,க.தம் BEG abs, மகா
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தஇிகளினிடையிலுள்ள புளினங்களைச் செர்க்,த, அழக 

விசாலமான இஜறெகுகளை யுடையனவும், நீரிலாசையுள்ளன 

வும், தாமரை மலர்த்தாது படியப் 'பெற்றனவுமாகிய Fas 

ரவாகங்களோடு அன்னங்கள் விளையாகென்றன. சரத் 

காலத்தின் திரு மதங்கொண்ட யானைகளிலும் கனிப்புற்.ற 

எருதுகளிலும் தெளிந்த. நீரையுடைய மலையருவிகளிலும் 

- இரிந்து நின்று, வெகு அழகாக விளங்குகின்றது. காட்டி 

ள்ள மயில்கள் மேகங்கள் நீங்கிய ஆகாயத்தைக் கண்டு, 

தோகையை உதிர்த்து, பேடைகளைவிட்டுப்பிரிக் த, நடனஞ் 

செய்தலை யொழித்து, அழகு குன்றி, விசாரம் பூண் 
டிருக்கன்றன., வனாக்தரங்கள் நறுமணம் வீசுவனவும், 

புஷ்ப பாரத தால் வளைகத நுனிக்கொம்புகளை யுடையன 

வும், பொன்னிறமுள்ளனவும், கண்ணுக் கினியனவுமான 

அகேகம் பிரியக மரங்களினால் நெருப்புக் கொளுத்தி விட் 

. டாற்போல விளங்குகன் றன. களிகொண்டு, மதப்பெருக 

- இனால் இளைப்புற்௮ு, ஏ ழிலைம்பாலை மலரின் வாசனையுடை 

யனவாய், பிடிகளோடு கூடி, தாமரை யோடைகளை காடி, 

வனங்களிலே திரிகின்ற ஜறெக்த யானைகளின் கதி மந்.த கதி 

யாய்விட்டது. ஆகாயம் மேகங்களின்.றி.,க் தீட்டிய கத்தி 

போல விளங்குகின்றது ; ஆறு; கீர்ப்பெருக்குக் குறைந்து 

விட்டது; காற்றுச் செங்கழுநீர் வாசனையளாவி வீசுகன் 

ஐ; இசைகள் இருள் நீங்கி விளங்குகின்றன. சூரிய - 

னுடைய வெயிலின் வெம்மையால் சேது உலர்க்து 

தசையில் பூதூளி எழும்புகன் றது. _ ஒருவரோ டொரு. 

வர் வமிரமுற்றுப் பொருகன்.உ அரசர்கள் யுச்.தஞ். 

செய்தற்கு இது ஏற்ற காலம், சர.ற்கால,க தினால் அழகு 

மேம்பட்டு, களித்து, உடலில் பூதாளிபடிக்து, மதம் 

wees, போர்செய்ய விரும்பி, பசுக்கூட்டத்தின். ஈடுவி 

னின்று, எரு.அுகள் ' முழங்குன் தன, விரைந்த கதியை 

'யுடைய காகல்கொண்ட யானைப்பிடிகள். _இனதக்தோடு 

கூடி மதமுற்றுக் காட்டில் செல்லுடன் ஐ. மக தகதியை
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யுடைய கணிற்று யானைகளைச் சூழ்ந்து செல்லுஇன் றன, 
மயில்கள் தமது மிகச் இறப்புற்ற ஆபரணமாகிய தோ. 

“கையை உதிர்த்து, ஈஇகளின் கரையையடைக்து, சாரசக் 

கூட்டங்களைக்கண்டு அஞ்னெவைகளைப்போல வருத தம 

டைக்து, களிப்பற்றுப் போன்றன. மதம்மீ றிய இறந்த 

யானைகள் தங்களுடைய பெரிய முழக்க தால். சக்கரவா 

கங்களையும் காரண்டவங்களையும் அஞ்சச்செய்து, ,காமரை 

மலர்கள் நிறைந்த குளங்களைக் கலக்கிக் - கலக நீர் 
குடிக்கன்றன. சேறு நீங்னெவும், மணற்குன்றுகளை 

-புடையனவும், தெளிகர்க நிரையுடையனவும், பசுக்கூட் 

டங்கள் சேர்க்தனவும், சாரசப் பக்ஷிகளின் ஒலி மிகுக் கன 

வுமா௫ிய கதிகளில் அன்னங்கள் களிப்புற்அுக் குதிக்கன்" 
னை, நதியி ஜொலியும் மேகத்தின் முழக்கமும் மலையருவி . 
மின் ஆரவாரமும் பெருங் காற்தினேசையும் மயிலின் 

FE Sip கணிப்புற்ற தவளைகளின் கத்தும் எல்லாம் 

அடங்கிவிட்டன., அ௮0கேக வாரணங்களையுடைய BEES aula 

கன் கார்காலத்தில் மேகக் தோன்தகினயபோது. புற்றில் 

புகுக்து ஓனிக்திருந்து சரீரம் மெலிக்து இப்போது ப9 

யுடையனவாய் வெளியே வந்து உலாவுகின் றன, அகதிக் 

காலமாகிய பெண் சந்திரனுடைய கரங்கள் பட்டதனா 

ண்டாஇய ம௫ழ்ச்சியினால் தாரகைக்கண்மலர்க்து இராக 

முற்றத் தானாகவே அம்பர,ச்தை நி,த்துவிடென்ருள். 

இரா,த்திரிகாலம் உதய சந்திரனாகிய அழகிய முகத்தை 

யும் காராகணங்களாகிய விழித்த கண்களையும் நில 

வாய ஆடையையும் உடையதாடு வெள்ளை வஸ்திரம்: 

தரி.த். த ஒரு: பெண்போல் விளங்குகன் றத, முத்தின! 

- நெற்கதிர்களை யுண்டு மடழ்ச்சியடைந்த paw erred 

: கூட்டங்கள் அதிவேகமாக ஆகாயத்தில் பறந்து செட். 

வது காற்றி லசைகன். ற .மாலைபோலத் கோன்றுன் 

ஐது. தூங்குன் ற. ஓஒ.ற்றை அன்னத்தையும் குமுக மலர்: 

.களையுமுடைய பெரிய .குளங்களிலுள்ள நீர் மேகங்கள்:
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நீங்கெ இரவில் காரகைகளின் ஈடுவிலுள்ள சந்திரனை 
யுடைய ஆகாயம்போல விளங்குகின்றது, சிதறுண்ட 

அன்னக் கூட்டங்களாகிய மேகலையையும் அலர்ந்த பத் 
Cus pric மாலையையு முடைய இறக்க வாவிகள் அலங் 

கரிக்கப்பட்ட பெண்களைப்போல,க் தோன்அுன் றன. 

மூங்கலினோசையில் தோற்றிய தாரிய. வொலி விடியற்கா 
லது வரும் காற். தினால் பெரிதாகி முழங்குவது அயிர் 

கடைகிற சத்தமும் ஆனேற்றின் முழக்கமும் ஓன் 

ஹையொன்தனு வளர்ப்பதுபோன் நிருக்கன்றது, ஆத்றங் 
கரைகள் இளங்காத்றினால் அடிபட்டு. விழுக்கத அன்ற 

லர்க் த மலர்களினாலும் காணத் பூக்களினாலும் கழுவின 
சுத்தமான பட்டாடை யணிந்தனபோலதக் தோன்றுகன் 

Dow?’ ஆண்வண்டுகள் மதுவுண்டு களித்து, தாமரை 

வெட்ட? முதலிய மலர்களின் மகரந்த ச்தைப் பூசி மஞ்சள் 

நிஐமடைந்து, பெண்: வண்டுகளோடு கூடி வன்ங்களிலே 
காற்றைப் பின்றொடர்க்து செல்சன் தன். தெளிச்சு நீரும், 

- அலர்க்க குழுதமும், அன்.திலினொலியும், முத்தி விளைஈ்,த 
நெற்பயிரும், மிருதுவான காற்றும், களங்கமற்ற சந்திர 

னும் மழைக்காலங் கழிந்து விட்டசகென்னு காட்டுகின்றன. 

மீன்களாகய மேகலாபரணங்களை ௮ணிக்த கதிப் பெண் 

களின்செலவு விடியற்கால,க் திலே காயகர்களோடு புணர்ம் 

Rta SS at ron Diesel er செலவுபோல மக்தமாகவிருக் 

. இன்றது, பாபெடர்ந்து சக்கரவாகங்கள் சங்கப்பெற்றுப் 
பட்டாடைபோல காணல்காளாற்  சூழப்பட்டுள்ள நதி 
முகங்கள் பச்சை குத்திப் பொட்டிட்ட பெண்களின் முகங் 
 கன்போல விளங்குன் றன, அலர்ந்த வெட்டு மலர்கள் 
அம் பாண மலர்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுக் களித்த 

வண்டுகளின் சீங்காரததையுடைய இக்தக் காட்டிலே 
மிக்க வலியுள்ள காமன் சனது கொடிய வில்லை எடுத்துக் 

.கொண்டுகிற்கின்றுன். மேகங்கள் உலகத்தை கல்ல மழை 

யால்.ம௫ழ்வி,த.௫, ஈ 5 Bator uyis கடாகங்களையும் நிறைவித்து,
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பூமியில் பயிர்களை முளைக்கச்செய்து ஆகாயத்தில் நின்று 

மறைந்துவிட்டன. நீர் நிலைகள் தெளிக்,த சீரை யுடையன 

வாய், அன் நில்களின் ஓலிமிக்கு, சக்கரவாகக் கூட்டங்கள் 

. நிறைந்து விளங்குகன்றன.. மலைச்சாரல்களில் வெட்டு, : 

எழிலைம்பாலை, கோவிதாரம், பந்துஜீவம் முதலிய மரங் 

கள் பூத்து விளங்குசின் றன, லக்ஷ்மணா, ஈ.திகளினிடையி 

லுள்ள மணஜத்குன்றுகள் அன்னம், வெள்ளைகாரை, சக்கர 

வாகம் அன் தில் முதலிய பக்ஷிகள் நிறைந்து விளங்குகன் 

ன பார், ஒருவரோ டொருவர் வயிரங்கொண்டு ஒருவரை 

யொருவர் வெல்ல வெண்ணும் அரசர்கள் யூத்குத்திற் 

கரய,த்தம் செய்தற்கேற்.ற காலம் வந்துவிட்டது. இதுவே 

அரசர்கள் படையெடுத்துச் செல்லத்குச். சிறந்தகாலம்; ... 

சுக்ரீவன் அதற்கேற்ற முயற்சி ஒன்னும் செய்யக் 

காணவில்லை. இதையைக் காணாது சோகமுத்திருக்கும் 

எனக்கு இக்த மழைக்காலத்து நான்கு மாசங்கஞும் நரறு 

வருஷங்கள்போலக் கழிந்தன, 

 தரட்டிலே சக்கரவாகப் பறவை தன்பர்த்தாவைத்' 

தொடர்ந்து செல்லுமாறு போலச் சகை கொடிய தண்ட 

காரணியத்தை ஓர் உத்தியானவனம் போல, எண்ணி 

என்னைச் தொடர்ந்துவக்தாள். அப்படிப்பட்ட மனைவி 

யைப்்பிரிக்து, இராசயெ,த்தை யிழக்௮, காட்டிற் கனுப்பப் 

பட்டுச் துன்பமடைக்,த என்னிடத்தில், லக்ஷ்மணா, சுக்கிரீ 

வன் இருபைசெய்ய வில்லை. அரா தனாயும், இரரவணனுால் 

வெல்லப்பட்டவனாயும், தீனனாயும், தார தேச,த்தானாயும், 

் வேட்கையு ற். றவனாயும், தன்னைச் சரணடைகதவனாயும், 

இருக்கன் தமையால் நான் வானர ராஜனாகிய கெட்டபுதி . 

இியையுடைய சுக்கரீ வனுக்கு அவமதித்தற் காளானேன். 

அவன் கையைச் தேடதற்குக் காலம் நியமித்அவிட்டு 

அது வந்ததை அ.தியாமலிருக்கன் Door oor. . ஆதலால் நீ 

இஷ்ூந்தைக்குச் சென்று இற்தின்பத்திலே ஆழ்க திருக் 

- இன்ற மூர்க்கனான சுக்ரீவனுக்கு நான் சொன்ன தாகச்
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சொல் :--முன்னர் கன்றி செய்தவர்கள் தன்னையடைக்து 

இரக்து நிற்கும்போது அவர்களுக்கு ஆசைகாட்டி உதவி 

செய்யாதொழிபவன் உலக தில் மனுஷர்களுக்குள் கடை 

யானவன், தான் சொன்னசொல்லால் கன்மையுண்டா 

யினும் இமையுண்டாயினும் அதைச்ச த்திய கவருமல் 

ஏற்றுக்கொள்பவனே வீரன் ; அவனே மனுஷர்களுக் 

குள் உத்,கமன். தான் விரும்பியதை அடைக்கவிட்டு அவ் 

வாது தாம் விரும்பிய) அடையாத மித்திரர்களுக்கு 

உதவிசெய்யாக நன்றி யறிகலில்லா தவன் .இறந்தால் 

அவன் பிணத்தை காய் கரிகளும் தீண்டமாட்டா, சுக் 

இரீவன் யுத்தஞ்செய்கற் பொருட்டு வளைக்கப்பட்ட 

பொன்னாலாகிய புற இனையுடைய எனது வில்லின் மின் 

போன்ற ரூபத்தைக் காண விரும்புகின்றா னென்பது நிச் 

சயம், நான் கோபங்கொண்டு பாணப்பிரயோகஞ் செய் 

யும்பேர்்து இடிமுழக்கம் போன்ற எனது காணி னோசை 

யைக் கேட்க அவன் விரும்புகின்றனன் போலும். வீர, 

என்னுடைய. பராக்கிரமத்தையும் நீ எனக்குச் அணையா 

யிருப்பதையும் நன்ருயறிக்திருக்தும் அவனுக்கொரு Ab 

, தையுமில்லை, அவன் தன் காரியம்முடிக்தபின் நாம் ஒருவ 

ரோடொருவர் ஏன் ஈண்பு பூண்டோ மென்பதை மறந்து 
த் .... விட்டான். மழைக்காலம் கழிய வருவே 

தும் சல்லிவன் னென்று பிர திக்கனை செய்துவிட்டு கான் ' 

வரவில்லை மென் கு. மாசங்களை அவன் விளையாடிக் கழித் 
a இராமர் கோ ‘i ‘ ப் . . 
Sse. SAMA Ltr, Hor Mors Gut sCorr 

டும் பரிவாரங்களோடுங் கூடி விளையாடிக் 

கனியாட்டயர்சன்றுனே யன்றி, சோகத்தால் வருந்தும் 

எங்களிடதீதுச் இறிதம் தயை செய்சன்ருனில்லை. பெரு 

விறலாய், நீ சுக்கிரீவனிடம் போய் நான் கோபமுற்றுச் 

சொன்ன இக்,௪ வார் த்தைகளை அவ்விகமா கவேசொல்;:-- 

சுக்ரீவ, வாலிசென்.ற வழி இன்னும் அடைபட்டுப்போக 

வில்லை ; த; ஆதலால் é சொன்ன சொல்லில் தவருதே; வாலி . 
16
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யைப் பின்றொடர்க்து நீயும் போகாதே. வாலி ஒருவனையே 

யான் சரத்தினால் யுத்தத்தில் கொன்றேன் ; சத்தியக் த 

வ.றின உன்னை உன் சுற்றததாரோடும் கொல்வேன். இவ் 

விதமாக நீ சுக்கரீவனுக்கு எங்கள் காரியத்தில் சொல்ல 

வேண்டிய வைகளெல்லாவத்றையும் சொல்லு. காலமோ 

Beat Si; வரக்குச்செய்த தர்ம த்துக். கழிவில்லை GT oor LI 

தை நன்றாயுணர்ந்து, உன் சத்தியத்தைத் தவருதுசெமய் ;. 

எனது பாணத்தாற் கொல்லப்பட்ட வாலியை யமலோ: 

கத்திற்குச்சென்று காணவேண்டாம்.” 

கமது தமையன் Goad sores கோபமுற்அப்- 

புலம்பி வருந்துவதைக் கண்டு லக்ஷ்மணர் சுக்கிரீவணி . 

டத்தில் அதிக கோபங்கொண்டார். 

  

முப்பத்தொன்முஞ் சருக்கம். 

லஷ்மணர் இஷ்ந்தைக்குச் செல்லல், 

இதையின் பிரிவினால் வருந்திச் சோகத்தால் மீதா 

ரப்பட்டு அறிவழிந்து கோபத்தா லிவ்வாறுகூறிய இரா 

மரை லக்ஷ்மணர் நோக்கி * அந்த வானரன் சான்றவர் 

சென்ற வழியிற் செல்லான் ; கர்மபல,சீ தொடர்ச்சியை 

யறியான் ; அரச, செல்வத்தைக் காப்பாற்றான் த ஏனெ 

னில் அவனுடைய புத்தி அவைகளில் — 

.... எஷ்மணர்சக்9 செல்ல மாட்டாது. அவன் உம்முடைய 

சிவனைக் கொல்ல ் 

வேண்டுமெனல். 
கருணையாற் செல்வத்தையடைந்கு, புத 

இக்குறைவால் சற்றின்பங்களில் ஆழ்க்து, 

செய்த. நன் தியை மறந்துவிட்டான் ; அவனைக்கொன்று 

பரலியைப்போய்க் காணும்படி செய்வோம் ; அவனுக்கு 

இராச்சிய மேற்றதன்று, என் பெருங்கோபத்தைத் 

தாங்க என்னால் முடியவில்லை ; ௪,தீ.தியந்தவ.றின சுக்கிரீ. 

வனை இன்றைக்கே கொல்லுஇன்றேன் ; வாலிபு,கத்திர
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ty னாகிய - அங்கதன் வானரசேனைகளோடு உமதுபத்தினி 

'யைத்தேடட்டும்” என்னு சொன்னார். இவ்விகமாக,க் தம 

'கெண்ணசத்தைக் கூறி மிகுந்த கோபமுற்று வில்லைக் 
கையிலெடுத்துக்கொண்டு எழுக்த லக்்மணரை இராமர் 

நோக, ஈய வசனமாகு, ** GV info LD GD), உன்னை QS Sout SOT 

. உலகத்தில் இவ்விதமான பாபத்தைச் செய்யார்கள் 5 

LUT EOS BS தனது கல்லறிவால் நிச்வியெவனே விரன்; 

அவனே புருஷோத்தமன்." இக தகைய 

இரசம் அக்கர காரியம் நல் லொழுக்க,த்தையுடைய நீ : வன்மேத் கோ 

பம் வேண்டாமெ செய்ய,ததக்கதன் அ ; : EGR cies Bw 

நாம் முன்செய்த ௩ட்பைப் பாராட்ட 

'வேண்மென்றே? காலக்தப்பிவிட்டானாயினும் அவனிட க் 

இல் நீகொடிய சொற்களைச் சொல்லாமல் கல்ல இதமான 

சொற்களையே சொல்லு ” என்ருர். 

இவ்வி,கமாக,தீ ,தமையனாரசால் நற்புததி சொல்லப் 

பட்ட லஷ்மணர் இஷ்டக்கைக்குப் போனார், நற்பத்தி. 

யூம் நல்லறிவு முடையவரும் தமது. , சமை 

அபக கல் யன் . நன்மையையே கருதுபவருமாகிய இந்தை செல்லல், 

. லக்ஷ்மணர் காலாந்தகன்போலக் கோப 

முற்று, இக்திர கனுப்போன்ற தமது வில்லைக் கையிலெ 

OSHS கொண்டு, சுக்கிரீவனுடைய மனையை நோக்டுச் 

சென்ருர், புத்தியால் பிருகஸ்பதியை . ஓத்தவரும் 

தமையன் சொன்னவண்ணம் செய்பவருமான லக்ஷ்ம 

ணர் தாரம் சுக்கிரீவனுக்குச் சொல்ல வேண்டியதையும், 

அவன் அதற்குச் சொல்லத்தக்க மறுமொழியையும், காம் 

பின்சொல்லவேண்டுவதையும் எண்ணிக்கொண்டு, தமைய 

னாருடைய வருத்தத்தையும் கோபத்தையும் நினைத்துக் 

கோபாக்கினியாற் சூழப்பட்டவராசி வாயுவைப்போல 

வேகமாகச் சென்ருர், அவர் தமது வேகத்தால்' சாலம் 

காலம் அ௮ஸ்வகர்ணம் முதலிய பல மரங்களை கீ. தரையி. 

லே. விழுத்தி, மலைச்கெரங்களையும் மற்றை மரங்களையு
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முருட்டி, வேகமாகச் செல்லும் யானைபோல வழியிலுள்ள 

_ கற்களைப் பொடியாக்க, தமது .காரியத்தின் : விசை 

a
d
e
 

வால் எட்டி யெட் டி! அடியெடுத்து வைத்துக்கொண்டு 

சென்ருூர். பின்பு (இஷ்வாகு குலோ.த்தமராகிய லஷ .: 
மணர் வாளரக்கூட்டங்களாலும் மலைகளாலுஞ் சூழப்ப 

ட்டதும் புகு.குற்கரியதும் ஆய சுக்கிரீவனுடைய பெரிய 

இஷ்டர் கா நகரத்தையும் அந்நகர்ப்புற,தீதிற் இரிந்து 

கொண்டிருக்க கொடிய வானரர்களையும் கண்டு சுக்கிர 

வன்மேல் கொண்ட கோபத்தினால் உதடு அடித்தார். யா 

னைகளஞுக்குச் சமானமான ௮௧ வானரர்கள் புருஷர்களுக் 

குட்டுறக்கவராகிய லக்ஷ்மணரைக் கண்டு, 

வானரர்கள் மலையினுள் நுழைந்து, மலைச்கெரங்களை . 
லஷுூமண்மைக க் a டி ட . ச 

கண்டோடுதல், ய/ம் பெரிய மரங்களையும் நூற்அுக்கணக 

காகக் கையி லெடுத்துக்கொண்டு நின்ரூர் ' 

கள், அப்படி. ஆயுதங்களை யெடுத்துக் சொண்ட வானரர் -: 

களை லக்ஷ்மணர் கண்டு அதிகமாக விறகூட்டப்பட்ட ௮க் 

இனியைப்போல முன்னையிலும் இருமடங்கு கோபங் 

கொண்டார். யுகாக்த காலத்தில் தோற்றும் காலாக தக 

னைப்போலக்் கோ பங்கொண்ட லக்ஷமணரசைக்கண்டு நடுக் 

கங்கொண்டு வானரர்கள் நூற்றுக் கணக்காகக் திக்குகள் 

கோரும் ஓடினார்கள். அவர்களுட் இலர் சுக்இரீவனுடைய 

மாளிகைக்குச் சென்று லக்ஷ்மணர் கோபங்கொண்டு வச் 

இருப்பதை அறிவித்தார்கள். சுக்கிரீவன் Toto G SBC 

தாரையுடனேகூடிக் காமவின்ப,த.தி OT Lp BI வானரத் : 

: தலைவர்கள் வகு சொல்லிய வார்,த்தைக்குச் செவிகொடா 

இருந்தான், மலைகளையும் மேகங்களையும் யானைகளையும் 

நிகார்,க்த வானசர்கள் அமாத்தியர்களின் 
மந் இரிகள் ௩௪ 5 டட ் Kis 
வனம் ae சொற்படி நகருக்குப் புறத்தே போனார் 

வானசர்களை கன், அவர்கள்: கூரிய நகங்களையும் பற் 
ஏவல், 

களையு முடையவர்கள் ; புலிபோன் ற வலி . 

யுடையவர்கள் ; கோரமான முகத்தை யுடையவர்கள்,
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அவர்களும் Aor uss யானைப் . பலமுள்ளவர்கள் ; 

சிலர் நூ யானைப்: பலமுள்ளவர்கள் ; கலர் ஆயிரம் 

யானைப் பலமுள்ளவர்கள். அவர்கள் கையிலே மரங் 
களை பெடுத்துக்கொண்டு இட்டுதற் கரிய இஷ்டுந் கா ௩௧ 

ர.தீதை முழுதும் சூழ்ச்துகொண்டு நிற்பதை லக்ஷ்மணர் 

- கண்டு கோபங்கொண்டார், அவர்கள் மதில் வாயிலினின் 
அம் பூறம்போக்து வெளிப்பட்டு கின்ருர்கள், லக்ஷ்மணர் 

சுக்கரீவனவுடைய குற்றத்தையும் தமது தமையனார் சதை 

யைப் பிரிக்து படும் வரு,ச்,த,ச்தையும் எண்ணிக்கொண்டு 
சென்றார். அவர் அக்கினிபோல உஷ்ணமான பெரு 

மச்சு விட்டுக்கொண்டு, கோபத்தாற் கண்கள் வெந்து, 

-புகைக்கன் உ நெருப்பைப்போலக் தோன் தினார். அவர் 

பாண முனைகளாகிய காக்கையும், வில்லாகய படத்தையும், 

பலமாகிய விஷ.,ச்தையுமுடைய ஐது, தலை நாகம்போன் 

இருந்தார். நாகேந்தூனைப் போலக் கோபங்கொண்டு 

காலாகனிபோ லெரிஏன்த ல-ஷமணரை அங்கதன் 

கண்டு மிகவுச் துன்பமடைக்தான். பெரும் புகழ் படைத்த 

லக்ஷ்மணர், கோபத்தால் கண்கள் வகு, 

வயச 5 அங்கதனை யழைக்து “பிள்ளாய், சுக்கரீ 
ams MSG வருக்கு யான் வந்ததைச் தெரிவி, இராம 
ம்படி, அங்கதனை ் ் ; 

ஏவு,கல், ருடைய தம்பியாகிய லக்ஷ்மணர் தமை 

யனா ரடைந்த விசனத்தினால் துன்பங் 

கொண்டு உம்மிடத்தில் வந்து வாயிலிலே கிற்கின்ரூர், கீர் 

அவர்களுக்கு வாக்குச் த,2,கஞ் செய்தகை முடித்து வை 
யும் என்து சொல்லிவிட்டுச் சக்கிரந் இரும்பிவா '' என் 

ரூர். லக்ஷ்மணருடைய வார்த்தையைக் கேட்டு Mas 

கன் சோகங்கொண்டு ல௯்்மணரங்கே வந்திருக்கிற 

சென்று சொல்லச் சஇத்றப்பனிடத திற்குப் போனான். அங் 

கதன் அந்த வார். த்தைகளைக் கேட்டு அச்சங்கொண்டு 

முகம் வாடி அவ்விடத்தை விட்டுச் சகேரமாகச் சென்று 

சுக்கரீவனுடைய பாதங்களை வந்திக்கான். அவன் முசு 

~~
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லில் சித்தப்பவுடைய பாதங்களைக் தொட்டு, பின்பு தன் 

தாயின் பாதங்களைப் பிடித்து, அகன்பின் உருமையின் 

பா.தங்களை,ச் தடவி, அவர்களுக்கு ௩டக்த காரியங்க ளெல் 

லாவற்றையுஞ் சொன்னான், சுக்கிரீவன் கள்ஞுண்டும் 

நிதீதிரையுற்றும் மயங்கி, காமத்தினால் மோகித்து, அங்க 

-.. தன் சொன்ன தொன்றையும் தெரிக்து கொள்ளா திருக் | 

தான், லக்ஷ்மணர் கோபமுற்கிருப்பதை வானரர்கள் 

கண்டு அ௮ச்சங்கொண்டு அவரை உபசரிதீதுக் கல 

கலவென்று பெருஞ் சத்த மிட்டார்கள். அவர்கள் 

லஃ்ஷமணரைக் இட்டி இடியேற்றுக்குச் சமானமாகச் 

சிம்மகாதஞ் செய்தார்கள். கள்ளுண்டு மயங்கிக் கண்... 

வந்திருக், த ௬க்கரீவன். அந்தப் பெருஞ் சத்தத்தைக் 
கேட்டுக் தான் அணிந்திருந்த மாலை 

கள் அசைய எழுந்திருக்கான். அங்கத 

னுடைய செரற்களைக்கேட்டு நல்லறிவும் 

சுக்கிரீவன் மயக் 
கம் தெளிதல், 

நல்ல தோற்றமு முடையவர்களாகய பில௯ூன் பிரபா 

வன் என்னும் பெயருடைய சுக்கிரீவனுடைய மக்திரிக 

ளிருவர் ௮ங்கதனோடு சுக்ரீவ ஸிடத்திற்குப்போய் 

அவனுக்கு கற்புத்தி சொல்லுபவர்களாய் லக்ஷ்மண 

நடைய வரவை அறிவித் கார்கள். அவர்கள் முதலில் 

கல்ல வசனங்களால் சுக்கரீவனைச் சாக்தப்படுக்இ, அவன் 
பக்கலிலிருக்துகொண்டு சதிதியசக்தர்களும் பெரியவவி 

புடையவர்களும் நமதுகண்பர்களும் இசாச்சிய,கதுக்குடை 

யவர்கஞும் உமக்கு இராசசியச்தை த் தந். 
மங் இரிகள் ௯4 த ல் ‘ ள் 
ae oul 5 Om LOT Bus இராம லக்ஷ்மணர்களுள் Ba MEG ow 

5 கரரியக்கைச் ஒருவராகிய லக்ஷ்மணர் கையில்வில்லெடு 
சொல்லல், ௮. ன ் : . ன் கஅக்கொண்டு நமத வாயிலில் வந்து நதித் 
கின்றார், வானரர்கள் அவரைக்கண்டு ஈடுக்இச் சத்தமிட 

இன்ரார்கள். அவர் சொல்லாகிய சேர்ப்பாகனும் முயற்ட 

யாகிய கேருமுடையவராய், இராமருடைய கட்டளையால் 

இங்குவச்.இருக்கன்றார், அவர் காரையின் குமாரனாகிய
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அங்கதனை உம்மிடத்தில் அனுப்பி விட்டுக் கோபங் 

கொண்டு வானரர்சகளெல்லாரையு மெரித்து விடுபவர்போ 

லக் கண்கள் இவக்து வாயிலில் நிற்இன்ருூர். மகாராஜ, ' 

நீர் உமது பு,ச்தரனோடுஞ்:சு.ற்ற,க்,சாரோடும் விரைவாகப் 

பேர்ப் அவரைப்பணிந்து அவருடைய கோபத்தை யாற் 

om, தர்மாகதுமாவாகிய இராமர் கட்டளையிட்டகைச் .. 

செய்து நீர் சொன்ன2சால்லை நிறைவேற்றும் '* என்று. 

சொன்னார்கள். 

| முப்பத்திரண்டாஞ் சருக்கம். 

& &afaiar லஷ்மணர் வரவைக்கேட்டுச் சந்தைகொள்ளல், 

   
   

   

சுக்ரீவன் அங்ககனுடைய வார், கதையைக்கேட்டு, 

$கஷமணர் கோபத்தோடு வந்திருக்கன்றாரென்பதை 

9ி.றிகத, ,சன் மக்திரிமார்களுடன் இருக்கையை விட்டெ 

மர்த, யாது செயற்பாலதென்று FEDS gw, சூழ்ச்சியில் 

வேல்ல அவ்வமைச்சர்களை நோக்கி * நான் இராமருடைய 

் தம்பி லக்ஷ்மணருக்கு ஒரு இங்கும் செய் 

1 சுக்ரவன் மம் திலேன்;; அவரைக் குற். றமாகப் பே௫யுமி 
forear Cor . Cove: i = ௪ ச 

72௪ லஷ்மணர் லேன்; அங்ஙனமாக, அவர் என்மேல் 

“கோபத் தஇித்குக் ஏன் கோபங்கொண்டாரென்னு இந்இக்இ 
காரணம் வினு ன . sue ல . ச 
வம் ஹென். என்னிடத்தில் ௮ன்பற்று எப். 

| | போது. தருணம் வாய்க்குமென்று பார்த் 

“இருக்க எனது பகைவர் என்னிடத்திலில்லாத சூற்றங் 

களை அவருக்கெடுத்துக் கூறியிருக்கலாம், ஆகையால் நீங் 

களெல்லாரும் இப்போது உங்கள் புத் ் இக்கும் நூலின் 

விதிக்குமேற்க மூழைமையாக தன்கரராய்ச்து சொல்லுங் 

கள். இராமரிட,த் 'திலாவது லக்ஷ்மண ரிடதீதிலாவது எனக் 

குப் பயமில்லை; ஒரு கா. ரணமுமின் நி என்மித்இரர்கள் ஏன் 
கோபங்கொள்ள வேண்டுமென்மே பயமுண்டாஇன்றது. 

ஒருவரோடு ஈன்பு பூணுவது எவ்வாற்றாலு மெளிது ;
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அதைக்கரப்பாற்றுவது மிகவுமரிது ; மனவு.தியில்லா 

மையால் அற்பகுற்றத்தின்லும் கண்பு அழிந்துபோகும்; 

ஆகையால் தான் கான் அஞ்சுகின்றேன் மகாத்துமாவா 

இய இராமர் எனக்குச் செய்,த.நன் நிக்கு கான் என்னகைம் 

மா செய்யவல்லேன் '”? என்னு சொன்னான். சுக்கிரீவன் 

இவ்வாறு சொன்ன வளவில் அங்குகின் உ வானரமக்திரிக 

ஞூள் ஒருவனான அ.தநுமான் கன்னுள்ஆலோ௫த்து “அரிக் 

குல,த் தலைவ, இராமர் மிக்கஅன்பினால் உமக்குச்செய்த உப 

காரத்தின் கன்மையை நீர் மறக்கவில்லை: 

௮துமான் ஷ் என்பது எவ்வாற்றாலும் ஆச்சரியப்பட 

ene heel துக்கதொன்றன்று, விரராகய இராகவர் 

க்குச் சொல்லல். பயச்கைத்தாரத்தே எறிந்துவிட்டு, ot 

முடைய நட்பின்பொருட்டு, இந்திரன்பே! 

ன்ற வலியையுடைய வாலியைக்கொன்முர். இராமர் உம்ம் 

டத்துவைக்த அன்பினால் உம்மேத் கோபங்கொண்( 

தமது தம்பி லக்ஷ்மணரை இங்கே அனுப்பியிருக்கரு 

ரென்பதற்கு எவ்வளவுஞ் சக்தேகமில்லை. காலமறிக்,தவர்ச. 

ஞூட் இறக்தாய், நீர், களி,ச்.து மயங்க இருக்கன் றமையின், 

இப்போது என்ன காலமென்பதை அறிந் கொள்ளி 

வில்லை. இப்போது ஏழிலைம்பாலை மலருகின் ற அழல், 

சரற்காலம் வக்அவிட்டது. ஆகாயத்தில் மேகங்கள் BBs 

கோள்களும் விண்மீன்களும் நன்றாகப் பிரகா௫க்கன் நன ; 
ஆஜதுகளும் குளங்களும் கெளிக்துவிட்டன ; திசைகள்வெ 

னித்துவிட்டன. வானர,த்தலைவ, காம் வினைசெய்தற்கேற்ற 

காலம் வந்தும் அதை நீர.றிந்து கொள்ளவில்லை. நீர் களி 

த்து மயங்இயிருக்கன்நீிரென்று உம்மைத். தெளிவிக்க 

லக்ஷ்மணர் வந் ் இருக்கின்ரர். சதையைப் பதிகொடுக் 

தச் துன்பத்தில் ஞூழ்டு யிருக்கின்ற மகா.த்துமாவாகய , 
இசாமருடைய கோபவார் தசையை லக்டமணர் சொல்லப் 

போன்றார்; அதை நீர் பொறுமையுடன் கேளும், அவரி 

் டத்தில் அபரா.தப்பட்ட உமக்குக் கைகூப்பிப்' பணிந்து
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லக்ஷ்மணருடைய அருளைப்பெஅுவதைவிட கல்லது வே 

ஜெரன்னுளதென்று நான் எண்ணவில்லை, அரசர்களுக்கு 

சல்லபு.சஇ சொல்லவேண்டியது ' புத்தி சொல்வதெழ் 
கென்று ஏற்பட்ட மந்திரிகள் கடன்; அதனால் கான் பய 

மற்று உமக இந்த முடிவான வார் த்தையைக் கூறுஇன் 

ஹேன், இராமர் கோபங்கொண்டு கையில் வில்லெடுத்தா . 

ராயின் தேவாசுர கந்தர்வலோகங்களை யெல்லாம் வெற்றி 

கொள்ளவல்லர், அவர் முன்பு உமக்குச் செய்க உபகாரங் 

களை மறவா இருக்கன் ற நீர் அவரை இப்போது கோபங் 

கொள்ளும்படி. செய்வது தக்ககன்௮ு, அவரைப் பின்பு 

பணிந்து சாக்தப்படுக்த வேண்டுமன் ஹே?நீர் பு,த.திரமித்தி 

ரா திகளுடன் சென்று, ௮வரை,த்,தலைவண*ு, நீர் செய்க 

வாக்குத் தச்தை முடிக்கு, நாயக தன் காயகன் வசப்பட்டு 

நித்குமாறுபோல, அவர் வசப்பட்டு நில்லும், கவியின் 

வேந்த, இராம லக்ஷ்மணர்களஞுடைய கட்டளையை கீர் 

மன த்தாலாயினும் கள்ளிவிடல் தக்கதன்அு ; இக்திரன் 

போன்ற இராமருடைய பலம் மக்கள் பலமோவென்பது 

உமது மன தஇற்குச் தெரியும் '* என்முன். 

முப்பத்துமூன்முஞ் சருக்கம். 

லஷ்மணர் இஷ்டந்தைக்குள் போதல். 

  

அதன்பின் உள்ளே செல்லும்படி அநுமதிபெற்ற 

லக்ஷ்மணர், இராமருடைய கட்டளையால், பயங்கரமான 

கஷ்க்தை நகரத்துள் பிரவேித்தார், கோபுரவாயிலில் 

நின்ற மிக்க வலியுடைய பெரியவானரர்கள் எல்லாரும் 

லக்ஷ்மணரைக்கண்டு கைகூப்பிக்கொண்டு நின்றார்கள், 
லக்ஷ்மணர். கோபமடைந்து பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு 

வருவதைப்பார்,தீது வானரர்கள் HFF UPL HI அவரை 

வந்து சூழ்க்துசொள்ளாது நின்றார்கள். லக்ஷ்மணர் கண் 
17
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ணுக்குப் புலப்பட்ட ௮க்.தப் பெரியககரம் இரச தின்மயமா 

யும், சேவலேோகத்தைப்போல அழகயதாயும், மலர்ச்சோ 

லைகளையுடையதாயும், சாலைகஞம் மாளிகைகளும் நெருங் 

து இன சாயும், பலபலபண்டங்கள் நிறைக்,௪ 

ae ““ தாயும், விரும்பியவைகளைக் கொடுக்கின் ஐ 

பழமரங்களும் பூமரங்களுமுடையதாயும், 

இவ்வியமான மாலைகளையும் வஸ்திரங்களையுக் தரி.த. வர்க 

ஞம் .பார்.தீதற்கதழகய தோற்றத்தையுடையவர்களும் 

வேண்டிய ரூபமெடுக்கவல்லவர்களு£மான தேவர்களுக்கும் 

காக் தருவர்களுக்கும் பிறக் த வானரர்கள் வூக்கப்பெத்த 

STUD, Fb Sort, YB, தாமரைமுதவியவற் தின்வாசனை 

யால் நன்மணங் கமழப்பட்டதாயும், கள்ளூக்தேனும் நர 

அன்ற பெரிய வீதிகளையுடைய காயுமிருக் தது, லக்ஷ்ம 

ணர் அங்கே தெளிந்த கீரீனையுடைய மலையாஅகளையும், 

அரசர்வீதியிலே அங்கதன், ம:ிந்சன்,துவிவிதன், கவயன், 

கவாக்ஷன், கஜன், சரபன், வித்யுன்மாலி, சம்பாதி, சூர் 

யாக்ஷன், அதுமான், வீரவாகு, வாகு, களன், குமுதன், 

சுஷேணன்,காரன், ஜாம்பவன், க.திவக்கிரன்,நீலன், சுபா 

Lor, சுகேக்திரன், முதலிய பெரியவானர,ச் தலைவர்க 

ஞடைய, திவ்வியமாலைகள் புனைந்து, தனதகானியங்கள் 

நிறைக்து, மங்கை கல்லார்கள் அவன் தி விளங்குகின்ற 

வெண்முசல்போன் த வீடுகளையும் கண்டார், அதன்பின் 
லக்ஷ்மணர், வெள்ளியம திலினால் சூழப்பட்டதும், வெல்லத் . 

கரியதும், சேவேச்திரன் மாளிகை போன் ! 

-லஆமணர் ௮தும், கைலாச முடிபோன்்ற வெள்ளிய 
சுக்ிரீவனுடைய a ன் த ‘ 
வானிைல்கூப் ரொசாத சிகரங்களையுடையதும், இத்திர 

போதல் OD கொடுக்கப்பட்ட, நீலமேகம் போன் ஐ 

னவாஇய, வேண்டியவற்றைக் தரவல்ல, 

Gates - திழலையுடைய, அழகிய மலர் மரங்களையுடைய 

அம், ஆயு_பாணிகளாகிய வலிய வானசர்களாஜ் காக்கப் 

பட்ட வாயிலையுடையதும், திவ்விய மாலைகள் புனையப்பட்
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டதும், பொத்ரோ ரணங்கள் காட்டப்பட்ட துமரதிய சுக்ரி 

வனுடைய அழகிய மாளிகைக்குள், மேகமண்டலத்துள் 

சூரியன் புகுமாறுபோல, புகுந்தார், அவர் பலசனங் 

கன் நிறைந்துள்ள எழுகட்டுக்களையுங் கடச்து சென்று, 

பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் செய்யப்பட்ட கட் 

டில்களும் இறந்த ஆசனங்களு மிடப்பட்டு, இடங்கடோ 

அம் விலையுயர்க்,௪ கம்பலங்கள் விரிக்கப்பட்டு விளங்கும் 
மஹைவான பெரிய அக்தப்புரத்தைக் கண்டார். DEB 

கே பிரவேசித்த வுடனே அவர் இனியசகரததையுடைய 

நரப்புக் கருவியோடு பயின் ஐ பாடலாடல்களைக் கேட்டார். 

தங்கள் வடிவழகுகளால் செருக்குத்று, உயர்க௪ ஆபச 

ணங்க னணிந்து, ௪த்திரமாலை புளைக்து, அதிக கவனமாய் 

மாலை கட்டிக்கொண்டிருக்கு கற்குலத்தித் பிறந்த பல 

மங்கையர்களையும், கல்லாடையுடுத்து, நல்லுணவுண்டு கவ 

aicr 1S இரிக்த சக்கிரீவவுடைய அடிமைகளையும் 

அவர் கண்டார். அங்கே நாபுரத்தினுடைய ஓசையையும் 

காஞ்சியின் ஆரவாரிப்பையுங் கேட்டு லஷ்மணர் வெட்க 

மடைந்து, பின்பு அதிக கோபங்கொண்டு, திசைகளெல் 

லாம் ஓலிமண்டும்படியாக வில்லைக்குண த்கொனி செய்து 

விட்டு, அந்தப்புரத்தினுள் நுழைக்து என்செய்தேனென் 

அ எண்ணி, இசாமருடைய சோகத்தை நினைத்துக் துக்க 

மடைக்து, ஓரேகாக்த ஸ்தானத்தித்போய் நின்முர், அப் 

போது வானராதிபனாகஇிய சுக்கிரீவன், லக்ஷமணர் செய்த 

குணத்தொணியினால், அவருடைய வரவை யதிக்து, பயங் 

கொண்டு, ஆசனக்திலிருக்கபடியே நடுங்கி * அங்கதன் 

முன்சொல்லியபடி அண்ணன்மாட்டன்புள்ள ல௯்மணர் 

உண்மையரகவேவக்து விட்டார்போலும் என்னு நினைத் 

தான். லக்ஷமணருடைய வரவை முன் அங்கதன் சொல்லக் 

கேட்டுப் பின் அவர்செய்த குண க்தொனியினால் தெனிக்த 

. சுகிகிரீவன் முகம் வாடி, மனமஞ்சி, அழகிய தாரையை 

கோக மாதே, சுபாவத்தில் இளகிய மன ததையுடைய
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- வராய லக்ஷ்மணர் கோபங்கொண்டு வருத.ற்குக்காரண 

மென்னை? அவருடைய கோபத்திற்கு 

வன்கனைவத் இடம் யாது என்னு சீ ௮.திவாயா ? ஒரு 
eros uOsg காரணமுமில்லாமல் அவர் கோபங் கொ 

Me RTO னார். கான் அவருக்குச்சிதிகாவது குத் 
DG செய்திருக்கன்றேனா வென்று நீ ஈன் 

காராய்ந்து எனக்குச் சீக்ரஞ் சொல்லு; அல்லது நியே 

கநேரேபோய் அவரைக்கண்டு பேட கல்ல வார் தீதைகளால் 

அவர் கோபத்தைக் தணி, உன்னைப் பார்த்து அரதச் 

சுத்தாச்துமா கோபங்கொள்ளமாட்டார். பெரியவர்கள் 

பெண்களுக்கு ஒருகாலும் இங்குசெய்யுமாட்டார்கள். உன் 

னாம் கோபர்கணிக்து மனக் தெனிந்தபின் அந்தக் கமலக் 

கண்ணனை நான் காண்இன்றேன் '' என்னு இதமாகக் 

Fa DCO. | 
அழூிய தாசை கள்ளுண்ட MUSES STO கால்! 

கள் தள்ளாட; கண்கள் சுழல, இடையிலணிகர,த காஞ்சிக் 

கோவையும் பொன்ஞாணும் கழுவ உடல் வைய, 

லக்ஷ்மணருக்கு முன்னே போயினான். வானரவேநக்தன் 

பத்தனியாகய தாரையை லக்ஷ்மணர் கண்டு, கோபத் 

தைத்துறந்து, தலைகூனிந்து, ஓதுங்கிகின்றார். தாரை 
லக்ஷ்மணருடைய அருஹணோக்கத்தைப் பெற்று, கள். 

ஞுண்ட மயக்கால் காண்துறந்து “கோ / 

சாகா வனை மானே, உமது கேரபத்திற்குக் காரணம் 

Gate யாது? உமது கட்டளைப்படி .சடவா,கவர் 

யார்? உலர்க்,ச௪ காட்டைநோக்கி வருஇன் ற: 

தாவாக்கனியைக் கண்டு மனக்கவற்கியின் வி இருப்ப . 

வன் யாவன் ?'” என்று அவருடைய கோபத்தைக் சணிக 

Gist அன்பான வார். தீதைகள் கூறினாள். = 

சாரை கூறிய சாக்தமுடையகும் அச்சமில்லாதது 

DT OT ONT SOF லக்்மணர்கேட்டுக் தமது அன்பினை 

நன்றாகக் காட்டவேண்டி அவளை: நேரககி * கணவனுக்கு
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கன்மைசெய்பவளே, உன்னுடைய காயகன் காம வின்பதி் 

இல் ஈபெட்டு) அறம் பொருள்களை ஈட்டாது கழிகன் தை 
நி காணவில்லையா ? அவன் தன் ( இசாச்யே,க்கின் கன்மை 

| யையும் துன்பத்தால் மீதாசப்பட்ட எங் 

லஷ்மணர் சாரர் களையும் சிறிதும் எண்ணாது தனது மக்இரி 
EG மதுமொழி ர ‘ ள் கூதல்; மார். முதலிய பரிவாரங்கஞஷடன் கள் 

[ ஞண்டு கனிக்கின்றானே! அவன் கான்கு ன் 
ine aPSa sGCaGar cro crises qi G7 DEB 

ட் சய்துவிட்டுச் களியாட்டில் மனம் வைத்தவனாய் AB 
ரன்கு மாசமுங் கழிக்ததை அறியாம லிருக்கின்றானே 1 

அறம் பொருள்களை யடைவதுற்குக் கள்ஞெண்டல் காரண 
மென்அ சொல்லப்படவில்லை ; ? கள்ளுண்டலினால் அறமும். 
பொருளும். இன்பமும் அழிந்து விடும், செய்க்கன் றி 
பனை மவன் அற ச்ை இழச்து விவொன் ; தக்கவர் 
நட்பை இழக் தவன் பொருளை இறர்சவிகொன், உண்மை 

பறமுடையாரோடு செய்த ஈட்புப் பொருளின்பங்களித் 
றந்தது அப்படிப்பட்ட நட்பை இழப்பவன் பொரு 

ின்பல்களையு மிழக தவனே ; அவன் அத க்தைய மிழ 
வாது போவதில்லை. இப்படி அவன் தனது நட்பினரை 
Dyes Cura gs1i9 R68" ar fu gd Dw or bwry செய்யக் 
தக்கது யாது? காரியங்களை யெல்லாமறிந்த நீயெ 
அதைச் சொல்லக்கடவை ?” என்ஞுர். 

   

  

இவ்வாறு லக்ஷ்மணர் கூறிய, அறம் பொருள் பொ 
ஹையோடு பயின்ற, இனிய arrgosooug காரை . 
கேட்டு, அவரை கோக்க * கோவிளங்குமர, இது கோயித் 
தற்குத்தக்க காலமன்று ; அன்றி உற்ருரிட தீதில் கோபஞ் 

செய்வது சக்கதுமன்று, வீர, உமது. ஈன் 
சாரை சுக்ரீவ மயை விரும்பினவன் செய்த GALS, 

DOM FHS ன ச ட்டு 
தசை மன்னிக்க தைப்பொறுத்தல் உமது கடன். கோமக, 
oe oe a நற்குணங்களால் : நிறைந்தவன் குணமில் 

லாதவனிட த்தில் கோபங் கொள்வதெப்
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படி? உம்மைப்போலச் ச,ச்.அுவகுண்முடையவர்களாய்,த். 

தவத்திற்குப் பிறப்பிடமானவர்கள் கோபமடைவரர்களா? 

அரிக்குலச் தலைவனத கண் பரின் கோபத்தை கான் அதி 

வேன் ; அவரது காரியத்தில் காலவிளம்பன மானதையும் 

அறிவேன் ; நீங்கள் எங்களுக்குச் செய்,த ஈன் நியையும் 

அறிவேன் ; நாங்கள் அதற்கு யாது கைம்மா செய்ய 

வேண்டு மென்பதையும் அறிவேன், மக்களுட் சறந்தாய், 

காமனுடையவலி கடத்தற் கரியதென்பதையும் ஆறி 

வேன் ; அ௮க்.தக் காமனால் சுக்கிரீவன் யாரிடத்தில் ஈஓ. 

பட்டுச் செயலத்திருக்கன்றா னென்பதையும் அறிவேன்! | 
8ீர் இவ்வாறு கோபமடைந் திருக்கின்றமையின் ஆமது 

பு.தீதி காம தந்திரத்தில் செல்லவில்லை. காம வேட்கையுற் 

வன் காலதேசங்களையாவது அறம் பொருள்களையாவது 

அறியான். என்னரு லிருக்கன் ஐமையால் கரமமுற்று 

அதனால் காணிழக்திருக்ன்ற உமது பிராகாவாகய அரிக்! 

குல,க் தலைவனைப் பொறுத்தருளும், தர்மக்திலும் தவத் ' 
திலும் பற்றுவைத் த முநிவர்களும் காமவின்பதீனை 

விரும்பி மோகம்டைவார்களாயின் இயல்பாகவே தண்மை 

யில்லாத குரக்ெ த்,தவனாகய சுக்ரீவன் காமவின்ப,த்இ 

லழுந்தாதிருப்பது எவ்வண்ணம் ?”?? என்று விசுவா 

சம் பிறக்கும்படியாகப் பொருள் பொதிந்த சொற்களைச் 

சொல்லிவிட்டு, பெயர்த்தும் தனது காயகன் பொருட்டு 

லக்ஷ்மணசை கோக்க *நரோத்தம, சுகிிரீவன் காம 

முற்றிருந்தானாயினும் முன்னரே தங்கள் காரியத்தை 

முடிப்பதில் முயற்சி செய்யும்படி, கட்டளை யிட்டிருக் 

கின்றனன். பல மலைகளிலும் வகென்ற மகா பல 

.முள்ளவானரர்கள், நினை,5,க உருவமெடுக்க வல்லவர்கள், 

நூற்றுக் கணக்காகவும் ஆயிரக் கணக்காகவும் கோடிக் 

கணக்காகவும் வந்திருக்கன்றார்கள். தடந்தோள, தீர் 

ஒழுக்கத்தில் தவ.தினவரல்லர் ; கல்லோர்கள் சிகேகத்தன் 

மையினாலே பிறர் மனைவியரைக் காணுவது குத்தமா
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“ காது; ஆகையால் உள்ளேவருக”” என்று கூறினாள். 

ட் இவ்வாறு காரையா லழைக்கப்பட்ட லக்ஷ்மணர் தாம் 
வர்,த காரியத்தைச் சீக்கரம் முடிக்கவேண் 

லஷ்மணர் சகர மன்று அக்தப்புரத்தினுன் பிரவே 

எண்கண் த்து. அங்கே தெவெக்திரனைப்போல் 
லெல்லற்கரிய புகழ்படை,த்த சுக்கிரிவன், விலையுயர்ச்,௪ 

கம்பலம் விரிக்கப்பட்ட ஓரு சிறந்த பொன் Cro gs 

இன் மேலே, தஇவ்வியாபரணம் அணிந்து, திவ்விய மாலை 
புனைந்து, : இவ்விய வஸ்திரம் தரித்து, ALI T COHN AMT 2 

ராகிய பெண்கள் சூழ, ஆதித்தன்போல் வீற்றிருக்கக் 

கண்டார். பொன்னிறமுடைய சுக்கிரீவன் சறந்தவா 

For FDA BS, தன் மனைவியாகிய உருமையை இதுகத் 

கழுவிக்கொண்டு வீரமுள்ள ல-கஷ்மணர் வருவதைக் 

கண்டான். 

முப்பத்துநான்காஞ் சருக்கம், 
லஷ்மணர் சுக்கரீவனைக் ௪டிர் அபேசு தல். 

மக்கஞூள் ஏறுபோன்ற லக்ஷ்மணர் கோபங்கொ 
ண்டு, ஒருவராலும் கடுக்கப்படாது, HST SB spor 
வந்ததைச் சுக்கிரீவன் கண்டு மனங்கலங்கனான். கோபங் 
கொண்டு, நெட்டுயிர்த்து, தேககாந்தியால் எரி௫ன்ற நெ 
ருப்புப்போல் விளங்க, தமது தமையனர்க்கு தேர்ந்த துக் 
கததால் வாடியிருக்கன் 2 க௪ரககுமாரரை அரியின்வேக் 
தன் கண்டு பொன்மயமான ஆசன கீதைவிட்டு அலங்கரிக் 
கப்பட்ட பெரிய இக்தரச் துவசம்போலச் இடீரொன்று 
எழுக்திருக் சான், ஆகாயத்தில் பூரணசக்திரன் உதயமான 
போது தாராகணங்களெல்லாம் கோன் றநினாற்போல, 
சுக்ரீவன் எழுர்.திருக்கவே அவனைச் தொடர்ந்து உருமை 
முதலிய பெண்களெல்லாம் எழுக்திருந்கார்கள். சிவக் த 
கண்களையுடைய சுக்கிரீவன் கைகூப்பிக்கொண்டு ஒரு
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பெரிய கற்ப விரு-ஷம்போல அவ்விடத௮ நின்றான். விண் 

மீன்களின் நடுவே விளங்குகின்ற சந்திரனைப்போல உரு 

மாசமேதனாய் காரியர் நடுவில் கின்ற சுக்ரீவனை லக்ஷம 
ணர் கோபங்கொண்டு நோக்கி “ நல்ல குலத்திற் பிறக், தவ 

னும், அருளஞுடையவனும், புலன்களை வென்றவனும், 

தன் தியறிர், தவனும், உண்மை பேசுபவனுமாகிய அரசனை 

உலகம் மேலாகக்கூறும், அதர்மம் புரிக் 

லஷ்மணர் FF gal con® அனக்கு கன் கிசெய்.த ஈண்பர் 
கரீவனைப் பேசு 
சக். களுக்குப் பொய்ப்பிர தஞ்ஞஜை செய்கன் த 

அரசனிலும் கொடியன் யாவனுளன் ? 

கவியின் வேந்தே, *: ஓரு குதிரையின் பொருட்டுப் பொய் | 

பேசுபவன் நாறு குதிரைகளைக்கொன்த பாபத்திற்கா 

“ளாவான் ; ஓரு பசுவின்பொருட்டுப் பொய் பேசுபவன் 

ஆயிரம் பசுவைக்கொன்ற பாபத்திற் காளாவான் ; ஒரு 

மனிதன் பொருட்டுப் பொய்பேசுபவன் தன்னையும் தனது 

மித்தரசையுங் கொன்றவனாவான். முன்பொரு தன்மை 

செய்யப்பெற்று அதற்குப்பின் பொருகைம்மாறு செய் 

யாத செய்க்கன் வி கொன்றவன் உலகத்தில் எல்லாராலும் 

கொல்லப்பட த.தக்கவன் ”' என்ன பிரமதேவர் ஒரு கன்றி 

கொன் றவனைக்கண்டு கோபங்கொண்டு பாடினார். இதை 

நீ யறிந்துகொள், பிரமக்கொலை செய்்தவனுக்கும், கள் 

ளுண்ட.வனுக்கும், திருடஅக்கும், விரத தவ.றினவனுக 

கும் அறநூல் செய்தவர்கள் உய்திகூறி யிருக்கின்றார்கள்; 

நன்றி கொன் றவனுக்கு உய் திகூறவில்லை. முன்னர் இராம 

ரால் உதவிசெய்யப்பெற்றுப் பின்னர் அவருக்குக் கைம் . 

மாஅ செய்யாத நீ ௮காரியனும், நன் கி கொன்றவனும், 

பொய்பேசுபவனுமாகின் தனை. இராமரால் உதவிசெய் 

யப்பெற்ற நீ, அவருக்குக்கைம்மானு செய்ய இச்சைகொ 

ண்டு, சதையைக் தேடுவதில் முயத்கி செய்யவேண்டா 

மோ? நீ பொய்ப்பிர திஞ்ஞை செய்துவிட்டுச் ஈற்றின்பத 

தில் ஆழ்த்திருககன் மனை; கவளைக்குரலையுடைய சர்ப்ப
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மென்றுன்னை இராமர் அறியாது போய்விட்டார். AIT S 

துமாவும் பாபியுமாகிய நீ பெருக்கோஞூம் கருணையுமு 

டைய மகாத்துமாவாகிய இராமரால் வானரரரச்சிய, தை 

அடைக்கனை. இராமர் உனக்குச் செய்த உதவியை நீ 

எண்ணாஇன்ரரயில்லை ; ஆகையால் நீ கூரிய பாணங். 

களாஜற் கொல்லப்பட்டு வாலியை விரைவில் போய்க்காண் 

பாய், சுக்ரீவ, வாலிசென்ற வழி இன்னும் மூடப்பட 

வில்லை; ஆதலால் நீ செய்த வாக்குத்தத்,த,த்தில் தவ 

ரூதே; வாலிசென் றவறியில் நீயும் செல்லாதே. இஷ 

வாகு கூலோத்தமருடைய கார்முகத்தினின்று விடப் 

படும் வச்சிராயுதகம்போன் ற பாணதக்தை நீ காணவில்லை ; 

அதனாற்றான் நீ சுகத்தைப் பாராட்டிக்கொண்டு இராம 

_ ருடைய காரியத்தை மணக தினம் நினைக்கா இருக்கின் 

weer”? என்று கூறினார். 

முப்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம்: 

தாசை லஷ்மணசைச் சாந்தப்படுத்தல். 

தேககரந்தியால் எரி௫ன்ற ௮க்ினிபோல் விளங்கிய 

லக்ஷ்மணர் இவ்வாறு கூற, சக்திரன்போன்ற முகத்தை 

யுடைய தாசை அவரை நேக்கி “லக்ஷ்மண, நீர் இவ் 

வாறு கூறுதலாகாது; வாகரவேக்தன் இந்தக் கடுஞ் 

சொல்லைக் கேட்கதக்தகாது, அதுவும் உமது 

தாரை லஷ்ம வாயிலிருந்து கேட்கலாகாது, வீர, கவி 
ணர் பர்டிககள். 

ஆத்து தல். யின் வேக்தனாகிய சுக்கிரீவன் நன்றி 

கொன்றவனு மல்லன் ; கள்வனு மல்லன் ; 

'கொடியவனு மல்லன்; பொய்யனு மல்லன்; வஞ்சகனு 

மல்லன். வீரனாகய சுக்கிரீவன் போரிலே மற்றொருவ 
ரால் செய்யப்படாத உதவியை இராமர் செய்ததை 

மறந்துவிட்டவணு மல்லன், இசாமருடைய ௮ருஸின 

18
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லன்றோ அவன் நிலையான இர்.த்தியையும் வானர ராச 

ய, திதையும் உருமையையும் என்னையும் பெற்றிருக்கன் 

மரூன் ? அவன் முன்பு துன்ப,தீதில் அழுந்திக்கிடந்து இப் 

போது இக்தப்பெருஞ் சகச அடைக்க தனால் விசுவா 

EBs முநிவரைப்போலச் கனது முயற்சிக் கெற்.றகாலம். 
வந்துவிட்டதை அறியா திருக்கன்றான். லக்ஷ்மண, அந்த 

விசுவாமித்திர மாமுனிவர் முன்பு இரு காச்சியினிடத்இல் 
மோகங்கொண்டு அவளோடு கதித்த பதீதுவருஷங்களை 

ஒரு பகலாக எண்ணிச் கம் முயற்சிக்கு தீ. தக்ககாலம் வக்.த: 

தையும் அறியா திருக்காரன்றோ? பெருக் தவக் தினராகிய 

விசுவாமித்திரர் செய்தி இப்படியாயின் மற்றுள்ள பாமர 

ஜனங்களின் செய்தியைச் சொல்லவேண்டுவதென் ! கேக 

சபாவத்தின்படி நடக்து மெலிந்து இருப்கியடையாத ௪௧௫ 

ரீவன் காமவின்பத்தில்வைகீத ஆசையை நீவிர் பொறுத் 

தல்வேண்டும். பொருள் மிச்சயம் பண்ணாத புல்லறி 

வாளர்போல நீவிர் கோபவசத்தராகல் ' கக்கசன்று. 

மக்களுள் ஏுபோல்வாய், உம்மைப்போல தற்குசை 

மூடையவர்கள் ஓன்றை Ss இர விசாரித்கறியாது உட 

னே கோபத்திற்கு வசப்பட மாட்டார்கள். அறமுணர்க் 

தாய், சுக்கிரீவன் பொருட்டு கான் உம்மை வேண்டிச் 

கொள்ளேன் : பெருங் கோபத்தால் உண்டாகும் 

பெருக் துன்பத்தை விட்டுவிடும், இராமருடைய பிரீ இக். 

காகச் சுக்ரீவன் உருமையையும், என்னையும், வானரராச் 

சியத்தையும், கன காணிய செல்வங்களையும் விட்டுவிட: 

வான் என்பது கான் அறிந்தது, சுக்கிரீவன் இராவண 

னைப்போரில் கொன்று, உரோடஇணியோடு சந்திரனைச் 

Csi sa வைக்தாற்போல, சகையோடு இராமரசைச் 

Cri Ss govt, இலங்கையிலுள்ள ராக்ஷசர்கள் ' 

நாருயிரங்கோடி, பதினாயிரம், முப்பச்தாறுயிரம், நூறு: 
என்னும் தொகையினர், ௮ந்த வெல்லுதற்கரிய, வேண்டி௰ 

உருலமெடுக்க வல்ல ராக்ஷசர்களையும் மைதிலியைக் கண
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் வெடுச்துச்சென்.ற இராவணனையும் அணையின் றிக் கொல் 

லமுஒியாது, சுக்ரீவன் அணையின் றி ஒருவனா யிருக்அ 
கொண்டு யுத்தத்தில் அக்க ராக்ஷசர்களையும் கொடிய 

இராவணனையும் கொல்லமாட்டான் இவ்வாறு அவற்றை 

நன்கறிக் த கவியின் வேச்,தரா௫ய வாலி எனக்குச் சொன் 

னார். இவ்வளவு சேனை இராவணனுக்கு எவ்வாறு வந்த 

தென்பது எனக்குக் தெரியாது ; நான் வாலியிடத்தில் 

கேட்டபடி. சொன்னேன். உங்களுக்குத் அணைசெய்யும் 

பொருட்டு யுத்த.த்திற் கென்று அநேக வானரவீரர்களை 

அழைக்கும்படி வானரத் தலைவர்கள் போரயிருக்கின்றார் 

கன், அக்த வலிய வீரர்கள் வரவை எ திர்பார்ப்ப,கனால் 

சுக்ரீவன் இராமருடைய காரியத்தை முடிப்பதற்குப் 

புறப்படா திருக்கிறான். லக்ஷ்மண, சுக்ரீவன்' செய் 

இருக்கின்ற ஏற்பாட்டின்படி ௮க்த மகா பலமுள்ள 

வானர சேனைகளெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து சேர்ந்து 

விடும், காகு,ச்.த, இன்றைக்கு ஆயிரங்கோடி. கரடிகளும் 

நூறுகோடி முசுக்களும், அகேககோடி Our or TT BHD, 

உம்மை வக்தடைவார்கள். -ஆகலால் நீர் உமது கோபத் 

தை அடக்கும், உமது னெந்த முகத்தையும் கோபத்தால் 

இச,ச்,கம்போல் சவந்திருக்கன்்ற கண்ணையும் பார்த்துச் 
திறந்த வானர வநிகைகள் மன்க்கலக்க மடைக் திருக்கரூர் 

கள்; அவர்கள் எல்லாரும் முன்னையிற் பயம் பிடி,க்.தவர் 

களா யிருக்இன்முர்கள் ” என்னு கூறினான். 

முப்பத்தாமுஞ் சருக்கம். 
லஷ்மணர் கோபமாறிச் சாம் கூறிய கடுஞ்சொற்களை மன்னிக்க 

வேண்டுமென்று சுக்ரீவனை வேண்டல், 

இவ்வா௮ு தாரை கூறிய சர்மமான பணிமொ ழிகளை 

கற்குணமுள்ள லக்ஷ்மணர் ஏற்றுக்கொண்டார், அவ்
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"வாது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே சுக்கிரீவன் லஷ்மண 

ரிடச்துக் கொண்ட அச்சத்தை நனைந்த வஸ்.திரத்தைக் 

கழிப்பதுபோல் நீக்கவிட்டான். அதன்பின் அவன் தன் 

கழுக்திலிருக, த அழகிய பல வர்ணமுடைய மாலையை 

அது.ச்தெறிந்துவிட்டுக் கள்ளுண்ட மயக்க,ச்இனின்னும். 

நீங்கான். பின்னர் அவன் அஞ்ச,கீ.தக்க பல,த்தையுடைய 

லக்ஷ்மணரை கொக்கி மிக வணக்கமாக * சுமித்திரை 

பு.தீதிர, கெட்டுப்போன எனது செல்வத்தையும், கீர். அ.தி 

யையும், வானர ராசயெத்தையும் கான் 

சனகன் இசாமருடைய அருளினால் மறுபடியும் 

தைப் பொறுக்க நிலை பேறுடையனவாகப் பெற்றுக் கொ 

ieee ண்டேன், பகைவரேறே, தமது தொழி 

லாற் புகம் படைதீத அந்த இசாமர் 

செய்து செய்கைக்குக் கைம்மாறு செய்ய யாரால் முடியும்? 

அவர் தமது சுயவலியினால், யான் செய்யும் சகாயமும் 

சிறிது அணையாக நிற்க, இராவணனைக் கொன்றது சீகை 

யை அடைவார், ஓரு பாணத்தினாலேயே ஏழு மரா 

மரங்களையும், மலையையும், பூமியையும் பிளக்க இராம . 

ருக்கு மற்ஜனொருவர் துணை எற்றித்கு ? லக்ஷ்மண, கமத 

வில்லி னுடைய ஞாணைத்தெறித்்த ௪்த,க தினால்பூமியை 

யும் மலைகளையும் நடுங்கசீசெய்த இராமருக்கு, அணையி 

னால் யாது பயன்? மக்களுள் ஏறுபோல்வாய், அவர் 

கமது பகைவனாகய இராவணனை அவன் சேசாகளோடு 

கொல்லப் புறப்பட்டுப் போகையில். சான் அவரைப் 

_பென்றொடர்ந்து போவேன். நான் அவரிடதக்து வைக்க 

விசுவாசக் தனாலாவது அன்பினாலாவது சிறிது ஆணை 

மீ.ஜி நடக்திருப்பேனாயின் அதைப் பொறுத்துக்கொள் . 

வது அவர் கடமையாகும், உலூல் குற்றஞ் செய்யாதவன் 

யாவன்?” என்னு கூகினான். மகாத்துமாவாகய சுக்கரீ 

வன் இவ்வாறு சொன்னவுடன் லக்ஷ்மணர் பிரீ தியடைந்து 

் அன்போடு அவனை நோக்கி 4 sada, மிக்க வணக்க
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முடைய உம்மைக் துணையாகப் பெற்ற என் தமையனார் 

எவ்வாற்றாலும் துணையாற் கறக்தவரே, வலியாலும், 

நேர்மையாலும், தூய்மையாலும் மிகச் இறக்கு நீர் இக்கு 

"வானர ராச்கயே,த்தின் திருவை அடைதற்குக் தக்கவரே, 

உம்முடைய சகாயத்தினால் வலியுடைய 

லஷ்மணர்: இராமர் ,தமது பகைவரை யுத்தத்தில் 
சுகீஇரீவனைப் . ட, . 
புகழ்தல், விரைவில் அழிதீது விவொர். இதிற் சமு 

சயமில்லை, சுக்கிரீவ, அற முணர்ந்தவ 

ரும் செய்க்கன்றி அறிக் தவரும் யூத்தத்திற் பின்னிடாக 

வருமாகய நீர் சொன்ன சொற்கள் மிகவும் பொருத்த 

முடையன., வானரோத்தம, நீரும் என்து தமையனாரு 

மன்றி, அறிவுடையவர் யார்தான் இவ்வாறு சொல்ல 

வல்லவர்? ஆண்மையாலும் வலியாலும் இசாமரையே 

நிகர். தீத உம்மைக் தேவர்கள் அவர்க்குக் துணையாகக் 

கொடுச்இருக்கருர்கள். விர, கிர் சக்ரம் என்னோடு புறப் 

, பட்டுவந்து மனைவியைப் பதிகொடுக்து வருக்துஇன் ற 

உமது தோழனை,க் தேற்றுதல் செய்யும், துன்ப,தீ.இல்' 

மூழ்கியிருக்கும் இராமருடைய வார்,த்தையைக் கேட்டு 

நான் உம்மைக் கூறிய கடுஞ் சொற்களை நீர் மன்னிக்க. 

வேண்டும் ”? என்ருூர். 

முப்பத்தேழாஞ் சருக்கம், 

வரன சேனை புறப்பட்டு வருதல், 

  

லஷ்்மணர் இவ்வாறு கூற, சுக்கரிவன் பக்கக் இல்: 

நின்ற அநுமானை நோக்க * மகேந்திரம், இமயம், விக் 

கம், கைலாசம் முதலிய மலைகளிலும், மக்கரமலையிலும், 

பாண்டு மலையிலும், பஞ்சசைலத்திலு மிருப்பவர்கள், 

மேற்கு,த்இக்கலே சமு,த்திராந்த,த்திலே உதய சந்திரன்



142 கிஷ்கிந்தாகாண்டம். 
  

'போலச் சவக் நிறமுடையனவும் எப்போதும் பிரகாகத் 

துக்கொண் டிருப்பனவுமாகிய மலைகளி 
சுக்கிரீவன் 
வானரர்களை . : . . 

weopegiur அந்திவானம்போற் வச், மலைகளிலும், 

டடம. அச்சம்பரக்த பத்மகால வன,க.இலு மிருக் 

கும் வானர வீரர்கள், அஞ்சன மலையில் 

.லிருப்பவர்கள், இழக்குதீ.திக்கிலே உள்ள 

-வ9க்கின்ற கருமேகம்போன் ஐ நிறமும் யானபோன்ற 

'பலமுமுடைய வானரர்கள், பொன்போன்ற நிறமுடைய 

மனோ சிலைக்குகைகளில் வடக்கும் வானரர்கள், மேருமலை 

மின் பக்கத்திலுள்ளவர்கள், தூமிர௫ரியில் வ௫ிப்பவர்கள், 

். மகாருணமலையில் வ௫சப்பவர்களாகிய மைசேயம் என்னும் 

மதுவுண்ணும் பாலசூரியன்போன்ற வானரர்கள், அழகிய 

பெரிய நன்மணம் விசுன்ற வனங்களில் வூப்பவர்கள், 

சிறகக முனிவராசசிரமங்களி லிருப்பவர்கள்; பூமியில் 

அவ்வவ்விடங்களிற் சிகண் டிருப்பவர்கள் ஆலய யாவ 

ரி தீதும்வேகமுளன்ள வான ரர்களையனுப்பிக் கொடுத்தல் 

.இன்சொற் சொல்லல் முதலிய உபாயங்களைச் செய்து 

அவர்களை அழைப்பி, முதலில் கான் அனுப்பின தூதர் 

கன் வேகமுடையவர்கள் ; ஆயினும் அவர்களை விரைந்து 

வரச்செய்யும்பொருட்டு வேறுவானரரர்களை நீ மறுபடியும் 

அனுப்பு, காமவின்பத்தில் ூழ்சியிருப்பவர்களையும் 

காலக் தாழ்ப்பவர்களையும் எனது கட்டளையென்று 

சொல்லி நீ இலஇரம் இங்கே அழைகத்துவா, எனது. 

கட்டளைப்படி USg காளைக்குள் வராதவர்கள் எல்லா 

ரையும் ராஜகட்டளையை மீகின கொடியவர்களென்று 

கொன்றுவிடு, என் கட்டளைப்படி நடப்பவர்களாகிய 

வானர இங்கங்கள் நூற்றுக் கணக்காகவும் ஆயிரக் 

கணக்கரகவும் கோடிக் கணக்காகவும் என் ACF CHL 
படி. இசைகளைங்குஞ் செல்லட்டும், அஞ்சத்தக்க உரு 

வ,க்தையுடைய வானரர்கள் மேகம்போலவும் மலைபோல. 

வும் ஆகாயத்தை: மூடிக்கொண்டு செல்லட்டும், வானரர்.
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களின் இருப்பிடங்களையறிஈ்க வானரர்க ளெல்லாரும் 

அந்தந்க இடங்கஞக்குப்போய் அங்கங்குள்ள வானரர் 

களை எல்லாம் சீக்ரம் அழைத்து வரட்டும் '” என்றான், 

இவ்வாறு வானர ராஜன் கூறிய வார்த்தையை வாயு 

கூமாரன் கேட்டு எல்லாக் இக்குகளிலும் போகும்படி 

வானரர்களை யனுப்பினான். ௮ரசனால் அனுப்பப்பட்ட - 

வானரர்கள் அந்தக் கணத்திலே ஆகாய மார்க்கமாக 

நக்டச்இரங்களும் பறதவைகளுஞ் செல்லும் வழியிலே 

சென்ரார்கள். வானர வீரர்கள் வானரர்களை இராம 

காரியத்தின் பொருட்டுச் சமுக திரங்களுக்கும் மலைகளுக் 

கும் வனங்களுக்கும் யாறுகஞக்கும் அனுப்பினார்கள். 

வானரர்கள் ராஜ ராஜனாகிய காலாந்தகன் போன்ற சுக்கரீ 

வனுடைய கட்டளையைக் கேட்டுப் பயந்து சென்ருர்கள், 

அஞ்சன மலையிலிருக்து மைபோன்்ற கரு நிறமுடைய 

வேகமுள்ள மூன்று கோடி வானரர்கள் இராமரிருக் 

கின் ற மலைக்குப் போனார்கள், சூரியன் போய்ப்படுஇன் ௨௦: 

அத்த௫ரியிலிருக்து உருக்க பொன்போன் உ மஞ்சள் 

வர்ணமுடைய பதீதுக்கோடி வானரர்கள் போனார் 

கள். ' கைலாச மலையிலிருக்து சங்ககச்தின் பிடர் மயிர் 

போன்ற நிறமுடைய ஆயிரங் கோடி வானரர்கள் 

சென்றார்கள். இம௰ய : மலையிலிருக்து.: பல மூலங்களை 

உண்பவர்களாகிய ஆயிர மாயிரங்கோடி. வானரர்கள் 

சென்ருர்கள். விச்,த மலையிலிருக்து கொடிய அங்காரகன் 

போன்ற ௮ச்சக்ைச் தருக கொழிலையுடைய ஆயிரங் 

கோடி வானரர்கள் சென்ருர்கள், பாற்சமுக்இரச்இன் 

'கரையிலிருக்தும் தமால வன ததிலிருக்கும் சென் றவர் 

களுக்கும் தேங்காய் இன்பவர்களுக்கும் ஓரளவில்லை. 

, வானரர்கள், சூரியனை உண்ணுதற்கு வெளிப்பட்டாற் 

போல, வனங்களிலிருக்கும் குகைகனிலிருக்தும் யாது 

களிலிருந்தும் புறப்பட்டார்கள்.
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வானரசேனைகளை விரைந்து புறப்படச் செய்யும் 
பொருட்டுப். போன வானரர்கள் இமயகிரியில் ஒரு 

பெரிய மரத்தைக் கண்டார்கள். ௮க்க அழகிய பெரிய 

மலையின்மேலே தேவர்க ளெல்லாருடைய மனத்தை 

யும் சக்தோஷப்படுத்திய அழகிய மாகேசுவர யாக 

மொன்று முன் நடந்தது, அப்போது அங்கே இத 

கின அன்னத்திலிருக்து முளைத்த அமுதம்போலும் 

பழங்களையும் கிழங்குகளையும் அவர்கள் எண்டார்கள், 

HESS இவ்வியமான பல ஞூலங்களை ஒரு முறை புத் 

தால் ஒருவனுக்கு ஒரு மாசம்வரையில் பரி யிருக்க 

மாட்டாது, ௮க்தத் இவ்வியமான பழங்களையும் இழங்கு 

களையும் திவ்வியமான ஓஷூதிகளையும் Hos alow 

ர,த்தலைவர்கள் பிடுங்கனார்கள், சுக்கிரீவனைப் பிரீதிப் 

படுச்தும் பொருட்டு அவர்கள் அந்த வேள்விதீ 

தானத்திலிருக், ச நல்ல வாசனையுள்ள புஷ்பங்களையும் 

எடுத்துக்கொண்டார்கள். ௮, வானர வீரர்கள் பூமியி 

அள்ள வானரசேனைக ஸளெல்லாவற்றையும் திரட்டிக் 

கொண்டு அவைகளுக்கு முன்னே மிக விரைவாகச் 
சென்று ஒரு முகூர்த்த காலத்தில் சுக்கரீவனிருக்த 

இஷ்௫இந்தை போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அவர்கள் தாங்கள் 

கொண்டுவந்த பல மூலங்களையும் ஓஷ இகளையும் சக்க 

ரீவன்முன் வைத்து “ நாங்கள் காடுகள் மலைகள் Fs 

இரங்கள் எங்குஞ் சென்றோம் ; பூமியிலுள்ள வானசர்க 

ளெல்லாரும் உமது கட்டளையின்படி. வரு௫ன்ருர்கள் ?” 

என்ருரர்கள். அதைக்கேட்டுச் சுக்கிரீவன் சக்கோஷ 

மடைந்து அவர்கள் கொண்டுவக்து வைக்க காணிக்கை 

களை மனமூழ்க்து ஏற்றுக்கொண்டான். 

முப்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம். 
சுக்ரீவன் இராமரிடம் செல்லல், 

சுக்கிரீவன் வானரர்கள்கொண்டுவக்து வைத்த அக் 

சக் காணிக்கைகளை யெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு அவர்க
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ளைப் புகழ்ந்து விடைகொடு தனுப்பினான். அவன் தங் 

கஞக் கடப்பட்ட வேலையை முடித்துவக்த 'ரூரரரதிய 

வானசர்களை அனுப்பிவிட்டு இனிக் sors காரியமும் 

இராமருடைய எண்ணமும் முடிச்து விட்டன்வென் 

றெண்ணினான். அப்போது லக்ஷ்மணர் மிக்க பலச்தை 
யுடைய வானரோ தீதமனாகய சுக்ரீவனை ஈகயமொழிகளால் 
சந்கோஷப்படு,கஇ, வணக்கமாக ₹ இருவுடையாய், உமக் 
குப் பிரியமாகில் இனிக் இஷ்௫க்தையை விட்டுப் புறப்படு 
Cou” என்றார். ல-்மணர் கூறிய Qos art sag 
யைக்கேட்டுச் சுக்கிரீவன் மிகவுஞ் சந்தகோஷமடைந்து 

் *அப்படியே யாகட்டும் ; நாங்கள் போவோம், ரீர் சொன் 
னபடி மான் செய்கிறேன் '' என்றான். . சுக்கிரீவன் சப 
லகஷஷணங்களையுடைய லஷ்மணருக்கு இவ்வாறு சொல்வி 

விட்செ தாரை மு,கலாகிய பெண்களுக்கு விடைகொடுச் 
அனுப்பினான். பின்பு அவன் *: இங்கே வாருங்கள் *? 
என்று. வானரத்தலைவர்களை. உரத்துக் கூப்பிட்டான். 
A'S வார். ததையைக் கேட்டு அவர்கள் சரம் வந்து 
சேர்க்கார்கள். aw senor பெண்கள் முன் போகத்தக்' 
கவர்கள் கைகூப்பிக்கொண்டு சுக்ரீவன் மூன் வந்து நின் 
ரூர்கள். அப்படி வந்து நின் றவர்களைச் சூரியன்போன்் ற 
ஒளியுடைய சுக்கிரீவன் நோக்கி தூரமாக எங்களுக் 
கொரு சிவிகை கொண்டுவாருங்கள் ?? என்றான். அதைக் 
கேட்டு வானரர்கள் விரைவாகச் சென்று ஓரழூய சிவிகை 
யைக் கொண்டுவக்தார்கள். அதனைப்பாரக்துச் சுக்கிர 
வன் லக்ஷ்மணசை நோக்கி “லக்ஷ்மண, இதில் சக்ரம் 

39 ஏறும்” என்று சொன்னான். அப்படிச் 
சுக்ரீவன் வி சொல்லிவிட்டுச் ் சூரியன்போன்ற ஓளி osu Sg ட . . ட . செல்லல்... யுடைய சுக்கிரீவன் பெரிய வானரர்கள் 

சுமக்கன்உ அந்தப் பொற் இவிகை 
யின்மேல் ல-்ஷ்மணருடன் ஏறினான். ,தலைக்குமேலே 
வெண்குடை தநிழத்ற, நாற்புற த்தும் வெண்சாமரம் 

19
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இரட்ட, சங்க படகங்கள் முழங்க, வானரர்கள் புகழ, மே 

லாய ராஜ தஇருவுடனே சுக்கிரீவன் சென்ஞுன். அவன் 

சு சுஅப்புடைய ௮கேக வான ரவீரர்கள் ஆயுதபாணிக 

ளாய்ச் சூழ்ந்து வர இராமர் இருக்குமிடம் போரய்ச்சேர்க் 

கான், அங்கு செர்ந்தவுடன் அவன் லஷ்மணரோடு 

இவிகையை விட்டிறங்கி இராமரை அணுகிக் கைகூப்பி 

நின்றான். அவன் கைகூப்பினதைக் கண்டு அவனுடன் 

வந்த வானரர்களெல்லாரும் கைகூப்பினாகள், தாமரை 

முகைகள் நிறைந்த தடாகம்போலக் கைகூப்பி நிற்கும் 

வானரசேனையைக் கண்டு இராமர் சுக்கிரீவனிடத்தில் 

மூழ்ச்சி யடைக்தார், சுக்கிரீவன் அவர் பாகத்தில் 

விழுத்து தலைவணங்க, இசாமர் அவனை எடுத்து அன்பி 

னாலும் மரியாதையினாலும் தழுவிக்கொண்டார் ; கழுவி 

னபின் “ இப்படி இருக்க!” என்று சொன்னார். பின்பு 

...... தரையிலிருக்த சுக்கரீவனை இராமர் 
இசாமா ௬௯௬௫4 ல : ௩ : க 

வனச் கையைச் நோக்கி அறம் பொருள் இனபங்க 

பணை சொல், ஊைப் பாகுபாடுசெய்து ஒவ்வொன்றையும் 

தக்ககரலத்தில் அனுபவிப்பவனே ௮ரச 

னாவான். அற.க்தையும் பொருளையும் நீக்கிவிட்டு இன் 

பத்திற் பயின்று நிற்பவன் மரஅனியில் படுத்துறங்க 

BC pall aps Sar விழி,த்துக்கொள்பவனாவன் பகைவர் 

களை அழித்து கண்பினரைச் சேர்த்து அறம் பொருள் 

இன்பங்களின் பயனைக் தக்க காலத்தில் அனுபவிக் 

இன்ற அரசன் தருமமுடையவனாவன். பகைவரை யழிப் 

பவ, நாம் முயற்சி செய்தற் கேற்றகாலம் வக்துவிட் 

டது, காம் இணிச் செய்யவேண்டுவதை மக்திரிகளோடு 

ஆலோசனை செய்க '” என்றார். அப்போது சுக்கிரீவன் 

இராமரை நோக்க : கடந்தோள, கெட்டுப்போன எனது 

செல்வத்தையும் இர்,த்தியையும் நிலையான வானச ராச் 

ஓயத்தையும் உம்முடைய அருளினால் கான் மீளவும் 

பெற்றுக்கொண்டேன், ஒருவன் செய்த sor PEGE
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கைம்மாறு செய்யாதவன் : மக்களுள் கடைப்பட்டவன். 

இந்த வலியுடைய.நாறு வானரத் தலைவர்களும் பூமியி 

லுள்ள வானரர்க ளெல்லாரையும் அழைத்துக்கொண்டு 

இங்கு வக்திருக்கிறார்கள். பெருங் காடுகளையும் சோலைகளை 

யும் துூர்க்கங்களையும் நன்றா யறிந்தவரும் கோரரூப 

மூடையவருமான வீர தீகன்மையுடைய கரடிகளும், முசுக் 

களும், விரும்பிய ரூபமெடுக்கவல்ல தேதவர் கந்தர்வர் 

களின் பிள்ளைகளாகிய வானரர்களைம் தங்கள் தங்கள் 

சேனைகள் சூழ வழியில் வந்துகொண்டிருக்கிறுர்கள். 

இக் தரன்போன்ற வலியுடைய வானரர்கள், நூறு, நூரு 

யிரம், கோடி, *அயுகம், சங்கு, அற்புதம், தாறற்புதம், 
மத்தியம், அந்தம், சமுத்திரம், பரார்த்தம் என்னும் 

தொகையினர்களாக வருகின்றார்கள். விக கமலையிலும் 

மேருமலையிலும் வ௫க்கின்ற மந் கரமலையும் மேருமலையும் 

போலும் பெரிய ரூபதிதையுடைய இந்த வானரர்கள் 

யுதிகுன்தில் உமக்குச துணையாக வந்து, இராவணனை 

அவன் சுற்ஐக்காரோடும் கொன்௮ு, மைதிலியை மீட்டுக் 

தருவார்கள் '? என்றான், பு.த்திமானாகய இராமர் தமது 

சொற்படி சுக்கிரீவன் செய்த ஏற்பாடுகளைக் கண்டு 

களிப்பெய்தி அலர்க்க நிலோற்பலம்போல விளங்இஞார். 

முப்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம். 

வானர சேனை வருதல், 

  

௬க்கரீவன்: கைகூப்பிக்கொண்டு இவ்வாறு கூற, 

கருமவான்களுட் றக்க இராமர் அவனைக் தன் கைக 

ளால் கட்டிக் கழுவி அவனை கோக்க “ இந்திரன் மழை 
  

* அயுதம் பதினாயிரம். ௮யகம் பதினயிரம் கொண்டது தூற்புகம் ; 
அற்புகம் லக்ஷம் கொண்டது ஒரு எங்கு ; சங்கு பத்துக்கொண்டது ஒரு 
அழுத்தும்; சமுதீஇரம் பத்துக்கொண்டது லூந்கம்; அம்தம் பத்துக் 
கொண்டது ஒரு மத்தியம்) மச்தியம் பததச்கொண்டது ஒரு பசார்ச்௫ம்,



148 கிஷ்டுிக்தாகாண்டம். 
  

யை வருஷிப்பதும், ஆயிரங் சரணனாயெ சூரியன் ஆகா 
யதீதிலிருக்து இருளைப். போக்குவதும், சந்திரன் கன் 

இரணங்களால் ' பூமியை நிர்மலமாகச் 
கரி வதால் செய்வதும், உம்மைப்போன்றவர்கள் கண் 

பர்களுக்குக் கைம்மாறு செய்வதும் ஆச் 
சரியமன்று, கற்குணங்களெல்லாம் உம்மிடத்தில் கூடி 

யிருப்பதும் ஆச்சரியமன்று, நீர் எப்போதும் கன்மையை 

யே பேசுபவர் என்பதை கான் அறிவேன். அன்ப, உம் 
மூடைய துணையைக்கொண்டு கான் என் பகைவரை எல் 

லாம் வெற்தியடைவேன் ; எனது இனிய ஈண்பரரகிய நீ 

சே எனக்குக் துணைசெய்யவேண்டும். புலோமனின் ys 

இரியாகிய சசியை இந்திரன் எடுத்துக்கொண்டு சென்ரு 
போல, அக்கு ராக்ஷசர்கஞட் கடையாயினான் தனது 
.காசதீதின்பொருட்டே சதையை எடுத்துக்கொண்டு 

போயினான். .செருக்குற்றிறாக்,.த சசியின் பிகாவை இந்தி 

ரன் கொன்றாற்போல, நான் எனது கூரிய பாணங்க 

னால் இராவணனைச் சக்ரர,க்தில் கொல்வேன் '? என்று 
சொன்ஞார். 

அப்போது பூதாளி எழுந்து ஆகாயத்தின் கண்ணே 

சூரியவுடைய தீவிரமான உஷ்ணூரணகத்தை மறைத் 

௮, பூதூனிமிகுதியால் திசைகள் மூடுண்டன. பூமி, மலை, 

காடு, பெருங்காடு முதலிய வெல்லாம் நடுங்க, அதன் 

பின் மேரு மலைபோன் ஐவர்களூம் கூரிய பற்களையுடைய 

வர்களும் மகாபலமுள்ளவர்களுமான கணக்றக்கத வான 

ரர்கள் பூமி முழுவதையும் மூடிக்கொண்டார்கள். பின்' 

னர் ஒரு நிமிஷத்திற்குன் வேண்டி௰ ரூபமெடுக்க வல்ல 

வர்களும், கதிகளில் வடப்பவர்களும் 

சமுத்திரத்தில் வடூப்பவர்களஞும், மலை. 

களில் வ௫ப்பவர்களும், மகா பலமுன்ள- 

வர்களும், மேகமுழக்கம்போன் ற உறுக்குடையவர்களும், 
வன த.தி.ந் சஞ்சரிப்பவர்கஞம், இளஞ் சூரியன்போன் ற 

வான? சேனை 
வருகை.
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வெந்த நிறமுடையவர்களும், சந்திரன்போன்ற வெண் 

ணிறமுடையவர்களும், தாமரைப் பூக்தாதின் கிற 

முடையவர்களும், சுவே.ச வர்ணமுடையவர்களும், மேரு 

மலையில் வூப்பவர்களுமாகிய .பதினாயிரங்கோடி பரி 

வாரங்களோடு நூறுகோடி வானர,க் தலைவர்கள் உடன் 

வர, விரனாகயெே ௪கவலி என்னும் வானரண் வந்து 

தோன்தினான். அதன்பின் பொன்மலைபோன்ற வீரிய 

வானாகய தாரையின் பிதா ௮கேக பகினாயிரங்கோடி. 

சேனைகளோரடும் சார்ந்தான். பின்னர்த் தாமரைப் பூக் 

காது போன்றவனும், இளஞ் சூரியன்போன்ற மூக 

முடையவனும், பு.த்திமானும், வானரர்களுட் இறந்தவனு 

மாய உருமையின் பி.கா ஆயிரங்கோடிசேனைகள் உடன் 

வர வந்தான். அகேகமாயிரம் வானரச்.சேனைகள் உடன் 

வர atest Soon Fur Bu Futer Carl abs Cele 

கான். “அஞ்சத்தக்க வலியுடைய முசுவினங்கட் GIF 

னாகிய கவாக-்ஷன் ஆயிரங்கோடி வானரர்கள் சூழ வந்த 

டைக்தான்.. மிக்கவேகச்தை யுடையவனும், பகைவரை 

யழிப்பவனுமாகிய .கரடி.த.தலைவன் தூமிரன் இரண் 

டாயிரங் கோடி சேனைகள் சூழ வந்து புகுந்தான், மகா: 

வி. ரனாகிய பனசனென்னும் வானரக் தலைவன் பெரிய 

மலைபோன்ற கோரமான ரூப,ச்தையுடைய மூன்றுகோடி 

சேண் களோடு வந்தான், நீலாஞ்சனம் போன்ற பெரிய 

கரிய ரூபதிதையுடைய நீலனென்னும் வானர .த.தலைவன் 

ப.தீதுக்கோடி படைகள்சூழ வக்துதோன்றினான், மகா 

விரனாகய பொன்மலைபோன் உ ரூபச்தையுடைய கவய 

னென்னும் வானரத். தலைவன் ஐர்துகோடி சேனைகளோடு 

வந்து சார்க்கான். பலவானான தரீமுகனென்னும் வான 

. ர.தீதலைவன் ஆயிரங்கோடி சானைகள் சூழ வந்து சக்; 

வன் பக்கலில் நின்றான், அசுவினி தேவதைகளின் குமா 

ரர்களாகிய மகாபலமுன்ள மயிந்சனும் துவிவிகனும் பல் 
லாயிரங்கோடி சேனைகளோடு வந்து புகும் தார்கள். வலிய
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வீ. ரனாகிய கஜனென்பவன் மூன்றுகோடி கதானைகளோடு 

சுக்இரீவன் பக்கலில் வக்தடைக்தான், மிக்க வலியுடைய 

கரடி,ச், தலைவனாகிய சாம்பவன் பத்துக்கோடி தானைக 

ளோடு சுக்கிரீவன் பக்கலில் வக்துகின்றான். ரமண் 

வானென்னும் பெயருடைய வானரதி தலைவன் வலிய 

நூறுகோடி சேனைகள் சூழச்சுக்கிரீவனை வக் கணைக்தான். 

அதன்பின் வானரர்கள் நாருயிரல்கோடி ஆயிரமாயிரங் 

கோடி. என்னும் கணக்காகப் பின்ஜொடர்கதுவரக் கந்த 

மாதனன் வந்தடைந்தான், பின்பு தன் தந்சையை 

Out FS பலமுடைய யுவராஜனான அங்கதன் ஆயிரம் 

பேதுமம் நானு சங்கென்னும் கணகனையுடைய வானரர் 

/கள் சூழ வக்.தான். பின்னர் விண்மீன்போன்ற ஓளியு 

“டைய காரனென்பவன் அஞ்சத்தக்க பராக்கரமத்தையு 

“டைய அஞ்சுகோடி வானரர்கள் சூழச் றிது தார தீதில் 

தோன்றினான். இக்திரஜானு வென்னும் வானரவீரன் 

ப.தினொருகோடி சேனைகள் சூழ வக்துதோற்.றினான். இள 

ஞாயிறுபோன்ற அரம்பன் அயுகம், ஆயிரம், நூறென் 

னம் கணக்காகச் சேனைகள் சூழ வந்து சேர்க்கான். பின்பு 

விரனாயெ அன் முகன் என்னும் வான ரக. தலைவன் இரண்டு 

கோடி. வானரர்கள் சூழ வந்துகதோன் நினான். மிக்கவலி 

யுடைய கைலாச இகரம்போன் உ உடலினையுடைய ஆயிரங் 

கோடி. வானரர்கள் சூழ அனுமான் தோன் றினான். மகா 

வீ.ரனாகிய களன் மரங்களில் வ௫ிக்கின் ஐ வானரர்கள் நாறு ' 

கோடி, ஆயிரம், நூறென்னும் கணக்காகச்சூழ வந்தான், 
பின்பு -சமானாகிய ததிமுகனென்பவன் பத்துக்கோடி 

.சேனைகள்சூழ மகா தீதுமாவாகிய சுக்கிரீ வனுக்கு முன்னே 

வந்து சேர்க சான். நினைக், உருவம் எடுக்கவல்ல சரபன், 

குமுதன், வன்னி, மு,கலியவர்களும் மற்றும் பல வானரர் 

கஞம், அளவில்லாக வானர தலைவர்களும் பூமியும் 
மலைகளும் காடுகஷம் மறையும்படியாக வக்தார்கள். ' 

சூரியனை மேகக்கூட்டங்கள் சுற்றுமாறுபோல வான



40-ம் சருக்கம். 151 
  

ரர்கள் குதித்துக் கூத். தாடிக்கொண்டும், கர்ச்சித்துக் 

கொண்டும், சுக்கிரீவனை வந்து சூழ்ந்தார்கள். பெருக் 

கோளையுடைய ௮௧ வானரர்கள் சந்தோஷ.மடைக்து 

பலவிகமாகச் சத்தித்தக்கொண்டு தலைவணைக௫௫ச் சுக்இிரீவ 

னுக்குக் தம் வரவை அறிவித்தார்கள். மற்ற வானரக் 

தலைவர்களும் சுக்கிரீவனிடம் சென்று அஞ்சலிசெய்து 

நின்றார்கள். சுக்கிரீவன் கை கூப்பிக்கொண்டு இராம 

GIG வானரர்க ளெல்லாரும் வக்ததை அறிவித்து 

விட்டு, வானர,க்தலைவர்களை நோக்கு * வானரேந்திரர் 

களே, சேனைகளை மலைக்குகைகளிலும் காடுகளிலும் தக்க 

படி நிறுத்திவிட்டு, யார் வந்தார்கள் யார் வரவில்லை 

என்று பாருங்கள் '' என்றான். 

மாற்பதாஞ் சருக்கம், 

சீதையைக் தேட லானார்களைக் சழ்ச்திசைக் க௮ப்பல், 

  

அதன்பின் கனதெண்ணம் மு.ற்றுப்பெற்த வானர 
- வேந்தனாகிய சுக்கிரீவன் பகைவரை யழிக்கும் பெருக்இத 

- அடைய இராமரை கோக்க **ஏனது தேய, க்திலுள்ள, 
இர்திரன்போன்ற வலிபடைக்த, கிளைத்த ரூப மெடுக்க 

- வல்ல வானரர்க ளெல்லாரும் வக்து விட்டார்கள். இவர் 
கள் கொடிய தைததியர்களையும் கானவர்களையும் ஓத்த 

'வர்கள்; கத்ரொறிலும் நல்லொழுக்கமு 
சுககரீவன் . டி ட ல : சசையைத்தேட மூடையவர்கள், வலியுள்ளவர்கள்; இஷப் 
வானரர்களை பில்லாதவர்கள், ஆண்மை௰ிற் இறந்தவர் 

ஏவும்படி. இராம உ, ரி ல ர அம்ம இ ருக்குச்சொல்லல் - என் 3 ௪ us Bev கர்க,தவர்கள் ; கரை 
யிலும் நீரிலும் சஞ்சரிப்பவர்கள் : மலைக 

் ஸில் வ௫ப்பவர்கள், இவர்கள் ஆண்மையும் வெற்றியு 
முள்ள அ௮கேக வானரர்கள் சூழக் கோடிக் கணக்காக வந்
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திருக்கிருர்கள் ; இவர்க ளெல்லாரும் உம்முடைய ஏவ 
லாளர்கள் ; எல்லாரும் உம்முடைய கட்டளையைக் கேட் 
பவர்கள் 7 தந் தலைவனுக்கு ஈன்மைசெய்யும் விருப்பமுள் 
வர்கள் ; மர் விரும்பியதை முடி.க்கவல்லவர்கள். மக்களுட் 
ஏவினான், காம் முயற்சி செய்யத தக்க காலம் வந்து 
விட்டதென்று எண்ணுவீராயில் சொல்லும் ; உம்மிடத் 
தில் வந்துள்ள உமது சைநியக் இற்கு நீரே கட்டஊேசெய் 
யவேண்டும். இவர்கள் செய்யவேண்டிய காரியம் எனக்கு 
நன்ராய்,ச தெரியுமாயினும் நீரே மூழைப்படி அதைக் கட் 
டளையிடல் வேண்டும் '? என்னு சொன்னான். இவ்வாறு 
கூறிய சுகஇரீவனைக் தசரத பு. ராகிய இராமர் தன் 
கைகளால் கட்டித்தழுவி *பேரறிவாள, ௩மது வைதேட 

உயிரோடிருக்கிறாளர் இல்லையா என்பதை 
இராமர் ௪௧98 யம் இராவணன் எவ்விடத்தில் வென் வனையே ஏவும்படி. . . ட் 

சொல்லல், ரூன் என்பதையும் ௮ கியவேண்டும், இசா 

வணணனுடைய இருப்பிட த்தையும் வை 
தேகி உயிரோடிருப்பதையும் அிக்தபின் நாம் செய்யத் 
தக்கதை நானும் நீருமாகச் செய்வோம். இந்தச். சேனை 

டமை ஏவுகுற்கு உரியவன் கானுமன்று, லக்ஷ்மணனு 
மன்னு ; ௮௮ செய்யவேண்டியவர் நீரே, என்னுடைய 
காரியத்தில் செய்யவேண்டிய இது வென்பதை நீரே 
கட்டளையிடும், கிர் ௮க்கக் காரியச்தை நன்றா யிவீர்; 
இதில் சந்தேகமில்லை, எனக்கு உற்ற துணைவரும், ஆண் 

_ மையுள்ளவரும், அறிவுடையவரும், கால விசேஷ.ம திந்த 
வரும், எனது நன்மையை விரும்பின வரும், பொருளறிக்த 
வரும் நீரே”? என்று சொன்னார், 

இசாமர் இவ்வாறு கூறினவுடன் சுக்கிரீவன் அவ 
_ ருக்கும் பு.சதிமானாகய லஷ்.மணருக்கும் முன்னிலையில் 
மலையபோன் றவனும் இடிபோன்்.ற குரலுடையவனுமா 
கிய ae SQeor esr 1b வானர, சலைவனை கோக 4: வான
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ரோக்கம, செய்யச்தகுவ தஇ௮, தகாத இது வென்று நிச்ச 
யிகிகறிக்த நீ, காலமும் இடனு மிந்த 

சுக்கிரீவன் ச சோம சூரிய புக இரர்களாகய வேகமுன்ள 
ae நூருயிரம் வானரர்கள் சூழ, மலைகளும் 

ணுப்பல், சோலைகளும் காடுகளு மடர்ந்த Sips 
இசைக்குச் செல், அங்கே மலைகளிலும் 

வனங்களிலும் நதிகளிலும்: சிகசையையும் இராவண 
னுடைய இருப்பிடத்தையும் தேடு, அழகிய பாரத ததி 
பிலும், சரய, கெள, காளிக்தி, யமுனைகளிலும், யமுனா 
ததியின் கரையிலுள்ள பெரிய மலைகளிலும், சரஸ்வதி, 
சந்து நதிகளிலும், மாணிக்கம்போன்.உ நிரையுடைய 
சோணை நதியிலும், மலைகளும் கரடுகளுஞ் செறிந்த மக, 
-கரனமஇ நாகெளிலும், பிரமமாலம், 'விதேகம், மாளவம், 
காசி, கோசலம், மகதம், புண்டரம், வங்கம் மு.கலிய நாடு 
கணிலும், Careers சாஜர்களின் பட்டணங்களிலும், 
(வெள்ளி வெட்டி எடுக்கப்படும் நிலங்களிலும், கடல்களின் 
நடுவிலுள்ள மலைகளிலும் பட்டணங்களிலும் கசர.தன் 
மருஇயும் இராமர் மனைவியுமாயெ சீதையைக் தேடுங்கள், . 
மந்தர மலையிலே நிண்ட. அங்கவஸ்திரம் போன்ற கர. 
துடையவர்களும், உதடுவரைக்கும் நீண்ட காதுடையவர் 
கஞம், இரும்புபோன் ஐ. கொடிய மூகமுடையவர்களும், 
வேகமுள்ள ஓ.க்றைக்காலர்களும், குன்றா,௪ பலமுள்ளவர் 
கநம், நரமாமிச பக்ஷணம்செய்யும் இரா.தர்களும், கன்னக் 
குடுமிகளும், அழ பொன்னிற Yoon ar Korth, Fang. 
மீன் தின்பவர்களும்," இவில் வடப்பவர்களும், நீரினுள் 

_ வூப்பவர்கஞம், பயங்கரமான புலிமுகமுடையவர்களும், 
- இருக்ன்றுர்களென்று கேள்வி, இவர்களுடைய இருப் 
படங்க ளெல்லாவற்றையுக் தேடுங்கள், டீச் யும் பாய்ச்தும் 
அடையத்தகும் மலைகள், ஏழு ராச்சியங்கஷேயடைய' ரது” 
தினம் நிறைந்த யவத்துவீபம், பொன்னாகரங்களையுடைய ப 
சவர்ணரூப்பியகம், கன் கோடுகளால் அண்ட முகட்டைக் 

7 20
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, கழிப்பதும், தேவர் தானவர் வாசஞ் செய்வதுமாகிய 

யவத்துவிபத்திற் கப்பாலுள்ள சஏரமென்னும் மலை,. 

Yau இவைகளிலுள்ள அூர்க்கங்கள், நீரறாவிகள், 

சோலைகள் மு.கலிய் எல்லாவிடங்களிலும் நீங்களெல்லா 

Gb ys puoi FS இரா மருடைய ப.க்தினியை,க் தேடும் 

கள், அதன்பின் ஆழமான சிவர த நீருள்ள சோணை 

நதியைக் கடந்து, இச,கரும் சாரணரும் வ௫க்கன் ற சமத் 

இரகத்தின் கரையை யடைந்து, அங்கேயுள்ள அழூய 

திர் ச. தங்களிலும் விசிசரமான வனங்களிலும் வைதேகி 

யையும் இராவணனையும் தேடவேண்டும். மலையில் தோன் 
அம் நதிகளையும் அழகிய பூஞ்சோலைகளையும் குகைகளை 

யுடைய மலைகளையும் வனங்களையும் கேடவேண்டும்.. 

அதன்பின் பயங்கரமான சமுத்திர திலுள்ள தீவுகளை 

யும் பார்க்கவேண்டும், காற்றினால் மோதுண்டு முழங்கு. 

இன்ற அலைகளையுடைய சமுக்திர,ச்தையும் கேடவேண். 

டும், அங்கே பெரிய உடலையுடைய அசுரர்கள் கெடும் 

காலம் பசகொண்டு பிரமசேவன் அருணினால் சாயையைக். 

இரூப்பார்கள். காளமேகம் போன்றதும், பெரும் பாம்பு 

வ௫ப்பதும், பேரொலி யுடையதுமாகிய பெருங்கடலை 

யடைந்து, வர்க நிருடைய லோகிகமென்னும் கடலைக். 

கடக்தால் ஒரு பெரிய அசையாத முள்ளிலவ மரத்தைக். 

காண்பீர்கள், அங்கே கைலாசமலையை சிகர்த்ததும், 

விசுவகருமனால் செய்யப்பட்டதும், பலவித ர.த்தினங்க. 

“ஸால் அலங்கரிக்கப்பட்டதுமாகிய வைனதேயனுடைய 

'இருகமுளது, அங்கே அச்சத்தைக் தரும் நாகாவிக ரூப 

மூடையவர்களும் மலைபோன் றவர்களுமாகிய கொடிய: 

மந்தேகரென்னும் ராக்ஷசர்கள் மலைக்கோடுகளில் தொக் 

இக்கொண் டிருப்பார்கள் ; அவர்கள் காள்சகோதம் சூரி 

யோதய காலத்தில் சூரியனுக்கு முன்னே பிரம தெசுவி 

னாலடி.பட்டு நீருள் விழுந்து பெயர்த்தும் பெயர்த்தும் 

சூரியனால் ,தூக்கப்பட்டுக் தொங்கக்கொண் டிருப்பார்
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Sor, அதத்கப்புறம் சென்றால் அலைசனினால் முத்து 
மரலை அணிந்ததுபோல விளங்குகின் ஐ வெள்ளிய மேகம் 

போன்ற பாற்கடலைக் காண்பீர்கள், அதன் மத்தியிலே 

இவ்விய பரிமளமுள்ள புஷ் பங்களையடைய வெள்ளிக் 

குன்றுகளாற் சூழப்பட்ட பெரிய வெள்ளிய ரிஷபமென் 

-ணும் மலையும், அரசவன்னங்கள் நிறைந்து பிரகா௫ப்ப 

தாகிய பொன்னல்லிகள் வாய்க்௪ வெள்ளிக் தாமரைகளை 

யுடைய சுதரிசனமென்னுங் குளமழு மிருக்கன்றன, அந் 

தக்குளத்தில் களித்த விபுக சாரண யக்ஷ இன்னர அப் 

சரக் கூட்டங்கள் சென்று நீர் விளயாவொர்கள், பரற் 

கடலைக்கடந்து அப்பாற் சென்ருல் உயிர்க்கூட்டங்க ளெல் 

லாவற்றையும் அஞ்சச்செய்யும் பெரிய கன்னீர்க்கடலைக் 

காண்பீர்கள். அங்கே ஒளர்வருடைய கோப,த்திற் பிறக்க 

வடவாமுகாக்கினி யிருக்கன் றது, ௮க்த அக்கினிக்கு இக்க 

மகா வேகச்தையுடைய. சராசர மனை,த்தும் உணவாகும். 

௮க்ச வடவைத் தீயைக் கண்டு அக்கடலவில் வ௫க்கும் உயிர்க் 
கூட்டங்க ளெல்லாம் அலறிக்கொண்டிருக்கும், அத்த 
தன்னீர்க் கடலுக்கு வடக்கே பதின்னான்ு யோசனை 
தூரத்தில் சாதரூபமென்னும் பொன்மலை யிருக்கன் றது, 

அங்கே மலைமுடியின்மேலே சக்திரன்போன்ற பிரகர்ச 
மூடையதும், காமரை யிதழ்போன்ற விசாலமான கண் 

களையுடையதும், 'உயிர்க்கூட்டங்களால் வணங்கப்படுவ 
அம், ஆயிரக் தலைகளையுடையதும், நீலவாடை தரித்தது 

_மரகிய பூமியைக் தாங்குகன் உ அ௮கஈக்தனென்னும் சர்ப் 

பதிதைக் காண்பீர்கள். அக்கு மலையின் இகெரத்திலே 

ஒரு வேஇகையின்மேல் அவ்வனக்கனால் தாயபிக்கப்பட்ட 
மூன்று தலைகளையுடைய பொன்னாலாகிய பனைக்கொடி 

மிருக்கின்றது.. அது இக்திரனால் இழக்குக் இகஒற்கு 

எல்லையாக காட்டப்பட்டது, அதற்கப்பால் பொன்மய 

மாய. அழகிய உதயபர்வத மிருக்கன்றது, அதன் 

அகரம் நூறு யோசனை கீளமுடையதாய் ஆகாய,க்தை
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அளாவி, வேதிகையுடையதாய், சால கால் தமால மரங்க 
சாலும் புஷ்பித்துள்ள கோங்க மரங்களாலும் பொன் 
மயமாய்ச் சூரியனைப்போல விளங்கும். அசனிடத்தே 
ஒரு யோசனை அகலமும் பதீது யோசனை உயரமு முடைய 
பொன் மயமான அசையாக செளமனசமென்னும் சகர 
மொன்றுண்டு. முற்காலத்தில் இருமால் உலகத்தை மூன், 
ஐடியால் அளக்தபோது முதலில் ஒருகாலை அதன்மேல். 
வைத்து மற்றக்காலை மேருவின் arg Borne வைக 
கார், சூரியன் நாவலந் இவை வடபுறமாகச் சுற்றிவந்து 
மிகவுயர்ந்,த அக்தப் பெரிய சிகரக்தின்மேல் தோன்று 
வான், அங்கே இருப்பவர்கள் விளக்கமுள்ள சூரியன் 
போன்ற காக்தியுடைய கபோகனர்களாகய வைகானச 
சென்று பெயர் கூறப்படும் வாலஇல்லிய மகரிஷிகள் , 
அக்கே சுதரிசனமென்னும் தீவு உளது : அதனிடச்தே 
உயிர்களெல்லாம் கட்புலன் கொள்ளற்குக் காரணமா௫ய 
ஓளியையுடைய சூரியன் பிரகாஇப்பான்., HES wearer Ae, 
சங்களிலும், குகைகளிலும், வனங்களிலும் இராவணனை 

யும் வைகேகியையுக் தேடுங்கள். HES Gin or மலை 
யின் ஓனியாலும், பெரிய சூரியனுடைய இரணங்களா 
அம் விடியற்காலம் செந்நிறமுடையதாக விளங்குகன் 
2௮. பூமிக்கும் உலக,த்இற்கும் பூர்வ,தஇல் செய்க வாயி 

, லாகலாலும் சூரியன் உதஇக்குமிட மா சலாலும் அது பூர்வ 
தசை என்று பெயர் கூறப்படும், அக்க மலையின் பக். 
கத்திலும் அருவிகளிலும் குகைகளிலும் சீதையையும். 
இராவணஜேயுக் தேடுங்கள். அதற் கப்பால் கீழ்,தீ திசை 
யில் செல்லமுடியாது; அவ்விடம் தேவர்கள் சூழ்க்து, 
சந்திர சூரியர்களின். கி, இருளடைந்து, கண்ணுக்கும்: 
புலனாகா திருக்கும், நான் சொல்லா்.த மலைகள் குகைகள் 

, வனங்கள் முகலாய எல்லாவிடங்களிலும் சதையைக் 
கேடுங்கள். வானர புங்கவ, இதுவரையும் கான் நீங்கள் 
"போகக்கூடும் ; அப்புறம் ஒளியின் றியும் எல்லையின் தி.
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யுமிருக்கும் ; அதை நான றியேன், நீங்கள் உதய பர்வத் 

தை அடைந்து வைதேூயையும் இராவணனுடைய இருப் 

பிடத்கையுங்கண்டு ஒரு மா,த,தஇற்குள் திரும்பிவிடவேண் 

டும், ஒரு மா,கச்தின்மேல் கிற்கப்படாது ; நின்றால் என் 

னால் கொல்லப்படுவீர்கள் ; மைதிலியைக்கண்டு உங்கள் 

காரியச்தை முடிக்துக்கொண்டு இரும்பிவிடுங்கள், இக் 

திரன் விரும்பி யுறைகன்ற வனங்களடர்ந்த &ழ்த்திசை : 

யில் பு.த்தியாய்ச் சென்று ரகுகக்தனர் மனைவி யாயே 

சையைக்கண்டு திரும்புங்கள். சுகமடைவிர்களாக”” 

நாற்பத்தொன்ஞுாஞ் சருக்கம். 

எதையைத்சேட வாளார்களை,ச் தென்றிசைக் க௮ுப்பல், 

  

அக்கப்பெரிய வானரசேனையை அனுப்பி விட்டுக் 

குறிக்கப்பட்ட வானரர்கள் லெரைச் சுக்கிரீவன் தென் . 

ிசைக் கேவுவானாயினான். பேராற்றலுள்ள அங்கதனை த் 

திலைவனாகக்கொண்ட, வேகமும் ஆண்மையுமுனள்ள, அச: 

கினி குமாரனான நிலன், அதுமான், பிரமதேவன் புத்திர 

னாயே பெருவலியுடைய ஜாம்பவன், சுகோ,த்.இரன், சராரி, 

- சரகுன்மன், கஜன், கவாக்ஷன், கவயன், சுஷேணன், ரிஷூ 

பன், மயிக்தன், அவிவிகன், விஜயன், BB SLOT GOT Ol, HE 

இனி குமாரர்களான உல்காமுகன் அசங்கன் முதலிய வீர 

கண்டுக் Eisrniieanpias அரிகுல,த. தலைவன் தெற்குக் 

இக்குக்குப் போங்களென்று கட்டளை யிட் 

அங்கள் பச டான். அவர்களுக்கு முன்னே போகும்படி... 

சுக்ரீவன் . தாமதமின்றிச் செல்லவல்ல பெருஞ் சே 

Vg pete பையையும் ஏவினான். பின்பு அவன் தென் 

அிசையில் எக்தஇடம் போதற்கரிகா யிரு. 

க்கு மென்பதைப்பத்றி வரன்களை நோக்கிச் சொல்லக்.
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தொடங்க * பலவித மரங்களும் கொடிகளும் செறிந்த 

ஆயிரஞ் கெரங்களையுடைய விச்,தமலையையும், பெரும்பாம் 

புகள் தங்குவதும் கடத்தற் கரியதுமாகய கர௬ம,தா கதியை 

யும், அழகிய கோ,தாவரியையும், பெரிய கிருஷ்ணவேணி 

நதியையும், பெரும் பகுதிகளையுடைய வர.தா நதியையும், 

மேகலை, உற்கலை, தசார்ணம் முதலிய நகரங்களையும், 

அஸ்வவக்தி அவந்தி முதலிய நகரங்களையும் நீங்கள் 

காண்பீர்கள். விதர்ப்பம், ரிஷிகம், மா£ஷைகம், வங்கம், 

கலிங்கம், கெளசிகம், மலைகளும் கதிகளஞும் குகைகளு 

முடைய தண்டகாரணியம், கோதாவரி ததி மு,.தலியவழ் 

றையும் காண்பீர்கள். அவ்வாறே ஆத்திரம், புண்டரம், 

சோளம், பாண்டியம், கேரளமுதலிய காடுகளையும் கான் 

“பீர்கள், பின்பு தாதுக்கள் நிறைந்ததும், விசிச்இரமான் 

கெரங்களையுடையதும், பல வர்ணமான பூக்கள் Aon 0b A 

சோலைகளையுடையதும், சந்தன வனங்கள் செஜிக்த 

மான பெரிய அயோமுக மலையைத்* தேடுங்கள். அத 3 

- மன் தேவரம்பையர்கள் வந்து நீரான் ற, இவ்வியமான 
கெளிக்த நீரையுடைய அழகிய காவேரி நதியை ௮க்ே 

காண்பீர்கள், அந்த மலயமலையின் கெரத்திலே ஆதிச் 

் தனுக்குச்' சமானமான் மிகுந்த ஓனியையுடைய மு 

   
   

   

  

    

  

அம்மகரிஷி யிடத்தில் விடைபெற்றுச் சென்று முத 

. கன் நிரம்பிய பெரிய தாமிரபருணி நதியைத் தாண்டுங் 

கள். அந்ததி அழல சந்தனச் சோலைகளாலே மூடப் 

பட்ட துவீபங்களை யுடையதாய், ,தனது நாயகனிடத் திற் 

போகும் பெண்ணைப்போல, சமுத்திர த்தினிடத் இத் 

சென்று: விழும், அதை விட்டு அப்பாற் சென்ழுல் 

முத தாலும் மணியாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகிய 

பொன்மயமான பாண்டி காட்டின் க,தவைக் காண்பீர்கள். 

௮ .தன்பின் தென் சமுத்திரத்தை யடைக்கு பின்பு செய்ய' 

* மலயமலை, 
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வேண்டியதை நிச்சயம் பண்ணுங்கள். அக்தச் சமுத் 

இிர,ச்தின் கண்ணே மலைகளுட் இறந்ததும், சகதிரமான 

பலவி,௪ குன்றுகளை யுடையதும், பொன்மயமானதும், 

நானாவித மரங்களும் கொடிகளுஞ் செறிக்ததும், தேவர் 
ளும் ரிஷிகளும் யக்ஷர்களும் அப்சரப் பெண்களும் தங் 

குவகும், சத.தர்களும் சாரணர்களஞும் கூட்டங் கூட்டமாக. 

இருப்பதுமாகிய அழிய மகேக்.திரமலை முழுகக்கடக்கன் 

றது, அது அகத்திய முனிவராலே அங்கு வைக்கப்பட் 

டது, பர்வகாலங்களில் எப்போதும் இந்திரன் அங்கே. 

வருவான். அந்தச் சமுத்திரத்தின் மற்றக்கரையிலே: 

நூறுயோசனை நீளமுள்ள ஒரு தீவிருக்கன்றது; அது 

மனுஷரால் அடையக்கூடாதது ; அதை முழுதும் நீங்கள். 

தேடுங்கள். அங்கே நீங்களெல்லாரும் சதையை விசே 

ஷமாகதக் தேடவேண்டும், அகத் இவு கொல்லப்படத் 

,சக்கவனும், கெட்டவனும், சாக்ஷசாஇிபனும், இக்திரன் 
(போன்ற செல்வமுடையவனு மாகிய இராவணனுடைய 

'இருப்பிடம். ௮௩்,௪,ச் தக்ஷிண சமுத்திர சன் மத்தியிலே. 
(அங்காரகை யென்னும் பெயருடைய ராக்ஷட ஒருத்தி 
"இருக்கின்றாள். அவள் தனக்கு இரையாயுள்ளனவற்றை. 

அவற்றின் நிழலைப்பற்றி இழுச்துப் போசனம் செய்ப 

வள், இவ்விதமாக நிங்கள் சந்கேகமுள்ள இடங்கஹிலெல்: 

லாம் தேடிச் சமுசயம் நிங்னெவர்களாய் அளவில்லாத 
புகழையுடைய இராமருடைய பத்தினியை, தேடுங்கள். 

, அதைக்கடக்கது சென்றால் சமு,ச்திரச்தில் நாறு யோசு 

னைதார,க்இல் சித். தர்களும் சாரணர்களும் தங்குவகாஇய 
அழகூய புஷ்பிககமென்னும் மலை யொன்றுள௮, அது 
சமு,கிதிர நீரால் சூழப்பட்டுச் சூரிய சக்இரர்களின் ஒளி 

யுடையதாய்க் கனது பெரியசகரங்களால் ஆகாயச்தைப் 

பிளப்பதுபோல் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும், அதின் 

பொற் சகர மொன்றில் சூரியன் தங்குவான் ; வெள்ளிச் 

சகரமொன்கில் சந்திரன் தங்குவான். அதை நன் றிகொன்்
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அவர்களும் கொடியவர்களும் நாஸ்திகர்களும் காணமாட் 
டார்கள். நீங்கள் அதைக் தலையால் வணங்கத் கேடுங் 
கள். அதைக் கடந்து புகு.கற்கரிய வழியால் பதினாலு 
"யோசனை சென்முல் சூரியவான் என்னும் மலை யிருக்இன் 

2௮, அதன்பின் அதையுங் கடந்து சென்றால் எந்தக் 
காலத்திலும் பார். த்தற் கழகாய் விரும்பிய பழங்க செல் 
லாவற்றையுங் கொடுக்கும் வைத்துதம் என்னும் மலை 

"இருக்கின்றது. அங்கே விலையுயர்க் ௪ பழங்களையுங் Spi 
கூகளையும் சாப்பிட்டுச் றந்த தேளையுண்டு அப்புறம் 
செல்லுங்கள், அங்கே கண்ணுக்கும் மன த்திற்கு மினிய 
குஞ்சரமென்னும் மலை உளது; அதில் விசவகர்மன் YS 
ஸ்.இியருக்கு ஒரு கோயில் கட்டி யிருக்க்றுன், இன்னும் 
அங்கே ஒரு யோசனை அகலமும் பத்து யோசனை உயர 

முமுள்ள அம் பலவகை ர,கீதினங்களால் அலங்கரிக்கப் 
பட்டதுமான பொன்னாற்செய்த அழூய சரண மொன் 
ஆள, அங்கேயே காகர்களுக் இருப்பிடமாகிய பொக 
வதி என்னும் ஆலய மிருக்கன்௨௮, அது விசாலமான 
விதகளுடையத. அதை நான்கு புறத்திலும் கூரிய பற் 
களையும் பெரிய விஷச்தையுமுடைய கொடிய பாம்புகள் 
காத்துக்கொண்டிரறுக்கும், பேர திவுடைய வாசு என்னும் 
சர்ப்பராஜன் அங்கேயே வ9க்கன்றான். அர்கப்போச 
வதிபுரியை நீங்கள் கவனமாய்ச் சென்று தேடவேண் 
டும்; அதுபோலவே அவ்விடச்திலாவது வேகிடததிலா. 
வது மறைந்திருக்கன் ற. இடங்களையும் கேடவேண்டும், 
அந்த இடத்தைக் கடந்து சென்றால் இடபம் போன்ற, 
ச,.ததினமயமாகிய அழகிய  இடபமென்னும் . மு 
இருக்கின்றது. , ௮ங்கே அக்னி போன்ற நிறமுடைய 
கோ?ரிஷம், பத்மகம், அரிரியாமம் என்னும் Bantu sé 
அனங்கள் உற்பத்தி யாகின்றஉன. அவைகஜடைப் பார்த்து 
நீங்கள் விரும்பலாகாது, உரேரஇதர் என்னுநு கத்தருவர்
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கள் 65 வன கத்தைக் காக்கன்றார்கள். அங்கே சூரியன் 

போன்ற ஒளியுடைய சைலூஷன், ரோமணி, இக்குரு, 

சுப்பிரன், பப்புரு என்னும் ஐந்து கந்தருவச் கலைவர்க 

ஸனிருக்கன்றார்கள். ௮,க.ற்கப்பால் அடை தற்கரிய பூமியின் 

அக்த,த்திலே சூரியன், சந்திரன் ௮க்ணி என்னும் முச் 

சுடர்களையும் ஓ.க்க ஓனிபொருக்திய உடலையுடைய புண் 

ணியவான்களுக் இருப்பிடமுளது ; அங்கேசுவர்க்க;ச்தை . 

அடைக்தவர்கள் வடப்பார்கள், அதற் கப்புறக்தில் பயங் 

கரமான பிதிர்லோகமிருக்கன் று, அங்கு நீங்கள் போக 

வேண்டியதில்லை, அதுயமனுடைய ராஜதானி ; மிகுந்த 

இருளால் சூழப்பட்டது, இவ்வளவும் கான், வீரர்களே, 

உங்களா த் செல்லமுடியும், அப்பால்வழறி இல்லை. கான் 

கூறியவைக ளெல்லாவற்றையும் தேடிமற் அளன்ளவைக்ளை 
யும் பார் தீதுவிட்டு வைதேகி சென்ற வழியைய திந்து 3G 

ம்பி வரக்கடவீர்கள், ஒரு மாதத் இற்குள் Boo ass 

Bi or Feo SOUS Bar Cr_Goowr sr முதலிற் சொல்லுபவன் 

எனஅ செல்வக்துக்கொப்பான செல்வச்தையடைக்து ௪௧ 
மனுபவிப்பான். ௮வன் எனக்கு என் உயிரினும் இனியவ 
அம் எனது கண்பரிற் றந் சவனும் ஆவான்; அவன்பல 
குற்றங்களைச் செய் சவனாயினும் என் சற்றி வனாவான், 
அளவில்லாத பலத்தையும் பராக் மத்தையு மூடைய 
வர்களும் நல்ல குணங்களாஜற் இறந்த குலங்களஷிலே தோ 
ன்,தின்வர்கஞு.மான . நீங்கள் ஜனக ராஜன் புத்திரியைக் 
காணவல்ல சறக்த முயற்சியைச் செய்யுங்கள்” என்றான். 

காற்பத்திரண்டாஞ் சருக்கம், 
வானர்களை மேம்றிசைக் கப்பல், 

  

அக்கிரீவன் அந்த வானரர்களைக் கக்ஷிண இசைக் 
கனுப்பி விட்டு மேகம்போன்ற சுஷேண்னை நோக் 
எனால் அவன் காரையின் பிகரவாயை ௮ச்சக்தரும் 

| 
21



162 கஷ்டகிந்தாகாண்டம். 
  

ஆண்மையினையுடை தன் மாமனைககட்டி.க் சைகூப்பிப் 

_ பணிந்து, மரிசி புத்திரனான் மாரீசனையும், புதீதியு மாண் 

மையுமுடைய இறக்க வானர வீரர்களாம் சூழப்பட்ட 

; மகேந்திர மலை போன்ற காரந்தியினயு 

வ கனல் டைய அர்ச்சிஷ்மானையும், மற்அுமுள்ள 
மேத்குத்திகசம் ரிஷிபு,தீ.திரர்க ளெல்லாரைரயும் மேத்குச் 

ன் திசைக் கேவுபவனாய் **வானரவீரர்காள், 

சுஷேணர் முதலாக நீவிர் இருநாருயிரவர் சென்று வை. 

"தெூயைச் தேடுங்கள். செனராஷ்டிரம், வாலலிகம், சூர 
கேசம், பீமசேசம் முதலிய தேசங்களையும் மற்றை ரம 
ணீயமான நாடுகளையும், பெரிய நகரங்களையும், புக்காக 
வன,த்தையும், வகுளமும் உக்தாலகமும் நிறைந்த குக்ஷி 
யையும், கேசக வன த்தையும் தேடுங்கள். மேற்கே யோடு 

கின்ற குனிர்க்த சலச்தையுடையபுண்ணிய 5திகளையும், 

தவஞ்செய்யும் முணனிவர்வ௫க்குங் காடுகளையும், மலைக்காடு: 
களையும் தேடுங்கள். பின்பு மணரம்காடுகளையும், உயர்ந்த 

சகெரங்களையுடைய மலைகளையும், மலைக் கூட்டங்களாஜ்.. 
சூழப்பட்ட துர்க்கங்களையும் சேடினபின், றிது தூரம்' 
மேற்கே சென்றால், இமி மீனும் முதலையும் நி்க்த் சமூதி 
திர,ச்கைக் காண்பீர்கள். பின்பு கேககவன இலும், 
கமாலக வன த்திலும், கெங்கங்காட்டிலும் நிங்கள் விளை: 
யாடலாம், அங்கே கட ற்கரையிலுள்ள மலைகளிலும் வனக். 
னிலும் சதையையும் இராவணனுடைய இருப்பிடச்தை' 
தேடுங்கள். அழயே முூசசபட்டண,க்தையும், சடீபுரத்தை 
யும், ௮வச் தியையும், ௮ங்கலோபையையும், அலக்ஷிதவன த் 
தையும், விசாலமான ராசசயங்களையும், பட்டணங்களை 
யும் கேடுங்கள், இந்துகதி போய்க் கடலிற் சங்கமமாஇன் ற. 
இடத்தில் பெரிய மரங்கைடர்க் ௪, நூறு கொடுமுடி 
களையுடைய பெரிய ஏமகரியென்றொரு மலை யிருக்இன், 
றது, அந்த Mpa 'மலைப்பக்கத்தில் சிங்கை என்னும்]
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ப.றவைகளிருக்கின் றன, அவைகள் தஇிமிமீனையும் யானை 

களையும் தங்கள் கூடுகளிற் கொண்டுபோய் வைக்கும். அப் 

படிக்கூடுகளில் வைக்கப்பட்ட யானைகள் உண்டு திருத்தி 

யடைந்து மேகம்போல முழங்கிக்கொண்டு நீர் நிறைந்த 

மலைத்தடத்தில் விளையாடித்திரியும். பல வர்ணமான 

மரங்கள்: செறிந்து ஆகாயச்தை அளாவிப் பொன்மய 

மாய் விளங்குகிற ௮க்,௪ மலைமூடிகளை: யெல்லாம் வேண் 

டிய ரூபமெடுக்க வல்ல உங்களால் சக்ரம் தேடமுடியும். 

அப்புறம் சென்றால் அந்தச் சமு,த்திச,த்திலே தரறு யோ 

சனைகதூர்ரம் அகன்்.றிருக்கற காணற்கரிய பாரியாத்திர 

மலையின் பொ.ற்கொடுமுடி யைக் காண்பீர்கள். அங்கே 

அக்னி போன் றவர்களும் வேண்டிய ரூபமெடுக்க வல்ல 

வர்கஞூம் கொடியவர்களுமாகிய வலிமையுள்ள இருபத்து 

கான்குகோடி கக்தருவர்கள் ஆயிரம் .இச்சுடர்கள் ஓன்று 

கூடினாற்போல வடக்கிரூர்கள், நீங்கள் அங்கே போகவும் 

வேண்டாம், அவ்விட,ச்திலுள்ள பழங்களைப் பதிக்கவும் 

வேண்டாம். 656 HHS (HUT SM 2} GHB (ply யாதவர் 

கன், ச,த்தியவந்தர்கள், பெரிய வலியுடையவர்கள். அவர் 

கள் அங்கேயுள்ள பழங்களையும் கிழங்குகளையும் போத் 

டிக் காப்பாத்றுவார்கள். அங்கே நிங்கள் மிக்க முயதற்டி 

செய்து ஜான௫யை நன்றாய்த் தேடுங்கள். குரங்குகளின் 

செய்கையைப் பின்பற்று முங்களஞுக்கு. அவர்களால் ஒரு 

பயமுமில்லை, அங்கே வைரியம்போல நிறமுடையதும், 

வச்ரெக்கூட்டம் போன்றதும், பலவிக மரங்களும் கொடி 
களுமுள்ளதுமாகய வச்சிரமென்ஜொரு பெரிய மலை யிருக 

இன்றது. “அது நானு யோசனை உயரமுன்ளது, நீங்கள் . 

அங்கேயுள்ள குகைகளெைல்லாவற்றையும் நன்றாய், தேட 

வேண்டும். சமுத்திரத்தின் கான்காவது பாக,த்திலே சச் 

காவான். என்றொரு மலையிருக்ன் றது. அங்கே. விசுவ 

கர்மன் சகஸ்ராரம் என்னும் சக்கரக்தைச் . செய்தான். 

அங்கே பஞ்சசனனையும் அயக்கிரீவ னென்ஆ.ம் தானவ
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னையுங் கொன்று இருமால் சங்கும் சக்கரமும் பெற்றுக் 

கொண்டார். அதனுடைய அழ பக்கங்களிலும் விசா 

லமான குகைகளிலும் இராவணனையும் வைதேகயையுக் 

தேடவேண்டும். ஆழ்ந்த சமு,த்தி,த்தலே ஆறுயோ 
சனைதாரத்திலே பொற் கொடுமுடிகளையுடைய அழகிய 

வராகமென்னும் மலை யிருக்கன் றது. அதனிடத்திலே 

பொன்மயமான பிராக்சோதிஷ ககர் உளது. அங்கே . 

கொடிய நரகனென்னும் அசுரனிருக்கின்றான். | OB 

யுள்ள ௮ழூய மலைப்பக்கங்களிலும் விசாலமான குகை 

களிலும் இராவணனையும் வைதேகூயையுச் தேடுங்கள், 

அக். மலையைக்கடந்து சென்றால் உள்ளே பொன்மய 

மான குகைகளையும் மலையருவிகளையுமுடைய சர்வ செள 

வர்ணமென்னும் மலை வரும், அங்கே யானைகளும், 

பன் நதிகளும், சங்கங்களும், புலிகளும், அருவிகளின் 

ச,த.2.சசால் கோபங்கொண்டு எப்போதும் SI FAS HME 

கொண்டிருக்கும். இந்த மலைக்கு மேகவானென்று 

மது பெயருண்டு, இதனிடத்திலேயே பச்சைக் குதிரை 

களையுடையவனும் பாகாசுரனைக் கொன்.றவனுமான இக் 

இரனுக்கு,ச் தேவர்கள் முடிசூட்டினார்கள். .இத்திரனாற் 

பரிபாலிக்கப்படும் ௮௩,௫ மலையைக் கடந்து சென்றால் அறு 

பதினாயிரம் பொற்குன்னுகளை அடைவீர்கள். அவைகள் 

இளஞ்சூரியனைப்போல Dela or MI அழகாகப் பூத்த 

பொன் மரங்களால் விளங்காநிற்கும், அவைகளுக்குகடுவே 

மலைக்கரசனாகய மேருமலை திகழ்ந்து தோன்றும். மு.ற்கா 

லத்தில் ௮ந்.த மலைக்கு ஆதித்தன் * மலைக்கரச, என்னு 

டைய அருளினால் உன்னைச் சுதீதி யுள்ள சறுமலைகளெல் 

லாம் இரவும் பகலும் பொன்போல் விளங்க்கொண்டிருக 

கக்கடவன. உன்னிடத்தில் வ9க்கும் தேவர்களும் EEG 

வர்களும், சானவர்களும் இர,ச்தம்போத் சிவந்து பொன் 

னிற மடையக்கடவார்கள்'” என்று வரமனித்தான். ஓவ். 

வொரு காளும் அ௮க்திப்போதில் விசுவ தேவர்களும்,
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ருதீதுக்களும், வசுக்களும், தேவர்களும் ௮௬5 மேரும 
யில்போய் ஆதித் சனைப் பூசிப்பார்கள். அவ்வாறு பூசக் 

கப்பட்ட பின் சூரியன் உலக,த்இற்குக் காணப்படாதவ 

னாய் ௮,த்த௫ரியைப் போயடைவான். அந்த மலை பதினா 
யிரம்யோசனை தூரமுள்ள; அகனை ஆதித்தன் அரை 
முகூர்க்த.தீதில் விரைவாகக் கடந்து விடுவான். 65 

மலையினுச்சியிலே சூரியனைப்போல ஓளிகா லுஇன் ஐ அழ 

இய பெரிய கோயிலொன்றுளது, ௮து பல மாளிகைக 

ளடங்கி யுள்ளது ; விசுவகருமனாற் செய்யப்பட்டது : பல 

் மரங்களும் பறவைகளும் நிறைந்துள்ள, ௮து பாசம் 

பிடி,தீ,த கையையுடைய வருணனுடைய கோயில், அத்த 

கரிக்கும் மேருமலைக்கு மிடையில் பத்துச் தலையுடைய 

பெரிய பனை மரமொன்றுண்டு, அது அழூய வேதிகை 

யின்மேல் பொன்மயமாய் விளங்கும், அங்கேயுள்ள ஆறு 

கள் குளங்கள் துர்க்கங்க ளெல்லாவற்திலும். சதையை 
யும் இராவணனையுக் தேடவேண்டும். அக்.ச மலையிலே பிர 
மதேவரை ஓ,க்தவரும் தருமமதகிந்தவருமான தவத்தான் 

மேம்பட்ட மேருசாவர்ணி என்னும் மூநிவர் இருக்கின் 

மூர். சூரியனுக்குச் சமானமான ௮ந்.க.மகரிஷியைச் தரை 
யி.ற் படும்படி. தலையைக்குனிக்து வண்ங்சி மைதிலியின் 

செய்தியைக் கேளுங்கள், DHS உலகத்தில் இதுவரைக் 
குக் தான் சூரியன் இரவு கழிந்தபோது இருளை நீகடப் 

பின்பு ௮5,த௫ரியை அடைவான், வானரத் தலைவர்காள், 

இதுவரைக்குச் கான் நீங்கள் போகமுடியும், அப்பால் 

ஒளியின் றியும் எல்லையின் நியு மிருக்கும்; அதை நான் 
அறியேன். அத்த௫ரிவரைக்கும் சென்று வைதே௫யை 
யும் இராவணனுடைய இருப்பிடத்தையுங் கண்டு ஒரு 
மாக,த்திற்குள் திரும்பிவிடுங்கள். Qn orgs Sor ww 

- இிற்கப்படாது ; நின்னால் நிங்கள் உயிரிழப்பீர்கள். உங்க 
'ளோடு.கூட வீரராகிய என் மாமனார் செல்லுஇின்ளுர், 
இக்தக் காரியத்தில் செல்லும் நிங்கள் (யாவரும் ௮வ
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ருடைய சொல்லைக்கேட்டு அதன்படி நடவுங்கள். பெரி 
வலியுடைய என் மாமனார் எனக்குக் குருவுமாவர், ore} 
Ore காரியங்களுக்கும் நீங்களே பிரமாணமாயிருக்கன் 
றீர்கள். இசையே எல்லையாகக்கொண்டு £ங்கள் Cup a 
சையை,் தேடுங்கள், அளவில்லாத புகழையுடைய இர 
மருடைய பகீ தினியைக் காண்போமானால் காங்கள் அவ 
செய்க நன் நிக்குக் கைம்மாறு செய்தவர்களாப் வி 
வோம். வேறேதாவது நீங்கள் செய்யும் காரியத்இற்கு! 
இகமாய்ச் கோன்றுமானால் அதையும் நீங்கள் செய்து! 
கொள்ளலரம் £?? என்ருன் சுஷேணன் முகலாய ு 
வானர தலைவர்கள் சுக்கிரீவன் கூறிய Qos ani goons 

    

   

யைக் கேட்டு வருணன் பாதுகாக்கும் மேத்குச்இக்கை 
கோக்க சென்ருர்கள். 

BT DIS SIP oH (CH சருக்கம். 

வானசர்களை வடஇசைக்கனுப்பல், 

  

கரும மறிக்க வானரோ,சீகமனாய சுக்கிரீவன் 
தனது மாமனை மேத்திசைக்களுப்பிவிட்டு, வானரர்களுள் 
எறுபோன்ற சதவலி என்னும் விரனைகோக்கு, இராம 
ருக்கும் தனக்கும் இதமா . வார்சுதையினால் “உண் 
லேப்போலும் நூருமிரம் ' வானரர்கள் உன்னைச். 
சூழ்க்துவச, நி யமனுடைய குமாரனோடும் உனது. மந். 
திரிகளோடும் இம௰ய மலையா காகணியையுடைய வட 

திசைக்குச்சென்ு குற்றமில்லா௪ இராம &EEF@ or ‘ ் த க ம் சகசவலியை ருடைய ப.திீதினியை எவ்விடத்திலும் 
வட திசைக் கேடவேண்டும். தசரத குமாரராகய BBOLILIG, க க . . ன 5 இராமருக்குப் பிரியமான இககக்கருமத் 

தைச்செய்து முடி;.ச்தபோது நாம் கடன்ரீங்கக் காரியம்
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கைகூடினவர்களாவோம். மகாதீதுமாவாகய இசாமர் நமக் 

கொருசன்மை செய்தார்; காம் அவருகொரு கைம் 

மாஅ செய்வேமானால் கமது வாழ்காள் பயனடைந்ததா 

கும். முன் ஒரு நன் மி செய்யா தவனுக்கும் ஒருபகாரத் 

் தைச் செய்வகனால் ஒருவனுடைய பிறப்புப் பயனடைந்த 

- தாகுமாயின் முன் ஒரு நன்றி செய்தவனுக் கோருபகா 

சம் செய்வகனால் அது எவ்வளவு பயனடைந்த தாகும் ? 

இதனை மனத்தில் நன்ரூயெண்ணி, ஜான௫யைக் காண 

. வல்ல காரியங்களை எமது நன்மையை விரும்பும் நீங்கள் 

செய்யவேண்டும். இந்த ஈகரசிரேஷ்டர் உயிர்க்கூட்டங்க 

. ளெல்லாவற்றுலும் பூசிக்கப்படத.தக்கவர் ; இவர் எம் 

மேல் அன்புடையவரா யிருக்கிறார். பு.தீ.தியும் ஆண்மைய 

- மூடைய நிங்கள். நதிகளையும், மலைகளின் நடுக்களையும், 
வனகத்திலுள்ள தூர்க்கங்களையும் தேடுங்கள், அங்கே 

_மிலேச்சம்,புளிக்கம், சூரசேனம்,பிரஸ்தலம், பர,சம், குரு, 

மத்திரகம், வரதம், காம்போஜம், யவனம், சகம், ஆரட் 

- டகம், வாகலிகம், ருஷிகம், Quien sau, டங்கணம், €னம், 

பரமசீனம், நிகாரம் முதலிய நாடுகளை யெல்லாம் பெயர்த் 

இம் பெயர்த்தும் சேடி இமயமலையையும் அவ்வாறு 

தேடுங்கள். . அங்குள்ள வெட்பாலை வனம், பக்மகவனம் 

தேவதாருவனம் என்னும் வனங்க ளொவ்வொன் றிலும் 

 இராவணனையும் வைதேகியையுக் தேடுங்கள், பின்பு 

் தேவர்களும் கந் தருவர்களும் வாசம்செய்யும் சோமாச்ச 

மத்்இற்குப் போய்ப் பெரிய தடங்களையுடைய. காலமென் . 

னும் மலையை யடைவீர்கள். ௮க்தப் பெரியமலையின் ௮௬. 

விகளிலும் குகைகளிலும் குற்றமில்லா தவளும் பெருக் 

தன்மை யுடையவஞமா௫ூய இராம பத்தினியைச் தேடுங் 

கள், பொன்னையுடைய அந்தப் பெரிய மலையைக் கடந்து 
சென்றால் சு, கரிசனமென்னும் மலையைச் சேருவீர்கள். 

. அதற்கப்பால் பதகாலயமென்னும் தேவசகமலையுள து. 

௮து ௮கேக பறவைக்கூட்டங்கள் மிகுக்து பலவித மரங்
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கள் செறிந்து விளங்கும், ௮5 மலையிலுள்ள வனங்களி 

லம் அருவிகளிலும் குகைகளிலும் நீங்கள் இராவணனை 

யும் வைதேகியையுக் தேடுங்கள், அதைக் கடந்து சென் 

. மூல் நூறுயோசனை அகலமுள்ள தும், மலை, நதி, மரம் 

முதலிய ஒன் அமில்லா ததும், உயிர்க்கூட்டங்க ஸில்லாத 

துமாகய ஒரு வெளியை அடைவீர்கள், கண்டவர் மயிர்சி 

லிர்த்தற்குக் காரணமாக௫ய அந்தக் காந்தார பூமியைக்கட 

ந்து சென்றால் வெள்ளிய கைலாசமலையை யடைந்து களிப் 

புஅவீர்கள். அங்கே குபேரனுடைய அழகை மாளிகை 

உளது, அது வெண்மேகம் போன்றது ; விசுவகர்மனால் 

, பொன்னினாற் செய்யப்பட்டது. அங்கே ஒரு விசாலமான 

தாமரை ஓடையுளது; அது கமலமும் உற்பலமும் மலா் 

ந்து, அன்னமும் காரண்டவமும் மிகுந்து, அரம்பையர் 

சூழ்க்து விளங்கும். அதிலே யக்ஷராசனாஇய குபேரன், 

உயிர்களெல்லாம் வணங்க, குஹ்யகர்களுடன் விளையாடு 

வான். அங்குள்ள சக்திரன்போன்.ற மலைகளிலும் குகை 

களிலும் இராவணனையும் வைதேஇயையும் தேடுங்கள். 

பின் ரெவுஞ்சமலையை அடைந்து நுழைதற்கரிய அதன் 

குகையுள் சாவதானமாய்ச் செல்லுங்கள் ;. எனெனில் 

அது புகு. த.ற்கரியதென்று பேர்பெற்றது, அங்கே சூரிய 

னைப்போன்ற ஒளியுடைய பெரிய முனிவர்கள் இருக்கி 

CPt ser. அவர்கள் தேவரூப மூடையவர்கள் 3 தேவராக 

்.... ளால் தேடப்படுபவர்கள். ௮க்தக்ரெவுஞ்ச மலையிலுள்ள 

மற்றைய கரங்களையும், சாரல்களையும், குகைகளையும் 

அருவிகளையும், பக்கங்களையும் தேடுங்கள். அதன்பின் 

மரங்களில்லா,த காமசைலமென்னும் சகெரதக்தையும் பற. 

வைகளுக் இருப்பிடமாகிய மானசமென்னும் வரவியையுக் 

தேடுங்கள். அங்கே தேவர்களுக்காவது, | SUT oul EOS 

காவது, ராக்ஷசர்களுக்காவது வழியில்லை. அங்குள்ள 

மலைகளையும் தாள்வரைகளையும் மூழுதுச் தேடுங்கள், இர 

வுஞ்சசிரியைக் கடந்து சென்றால் மைகாகமலை யிருக்கின்
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து; அங்கே மயனென்னும் அசுரச்சச்சன் ஒரு மாளிகை 
கட்டி Ques Berane. அந்து மைதாக பர்வத,கீதையும் 
அதன் சாரல்களையும் குகைகளையும் சீங்கள் தேடவேண் 
டும். அங்கே இடங்கடோறும் குதிரை முகப் பெண் 
கணின் வீடுகளிருக்கன்றன. அந்த இட,சக்தைக் கடக்து 

, சென்றால் சத்தராச்சரமக்தை யடைவீர்கள். அங்கே 
'சிதி.தர்கஞம் வைகானசரும் வாலஇல்லியரும் வ௫க்கன்ருர் 
கள். கமது சவச்இனால் பாபத்தினின்ம் நீற்யெ அந்தச் 
இச்தர்களை வக்திகீது விரய, க்தோடு சதையின் செய்தி 
யைப்பற்தி விசாரியுங்கள், அங்கே பொஜற்றுமரைகள் 

_ நிறைக்தவைகானசமென்றொரு குளமுண்டு ; அது அழ 
இய இளஞ் சூரியன்போன் உ அன்னங்கள் மிகுந்திருக்கும், 
அங்கே குபேரனுடைய வாகனமாயெ சார்வபெளமம் என் 
ஆம் யானை பிடிகளோடு எப்போதும் திரிக்துகொண்டிருக் 

Gib. HESS Hor FOSS SOS சென்ருல் சக்திர சூரியர் 

களம் ந-ஷத்திரங்கஞூம் மேகமுமின் கி ஓலி யில்லா 
இருக்கும் ஒரிடதீை யடைவீர்கள். அகத இடம் அங்கு 
இளைப்பாறுகன் உசேவர்போலச் சுயம்ொகாசகர்களான ' 
முனிவர்களது சூரியனுடைய ஓஸிபோன் ற ஒணியினால் 
பிரகா௫ிக்கும். அதைக்கடந்து சென்றால் சைலோதை 
நதியை அடைவீர்கள். அதன் இரு கரையிலும் Bea 
மென்னும் மூங்கில் முளை,க்தருக்கும் :; அசைக்கொண்டே 
சித்தர்கள் 65 நதியைக் கடந்து செல்வார்கள். 
புண்ணியஞ் Osu Sait sens இருப்பிடமாகிய உத்குர 

குரு அங்கே உளது, அப்பால் பொற்றாமரை வாவிகஞம் 
நீலவைடூரிய ப,க்திரங்களையுடைய ஆறுகளும் ஆயிரமுள, 

- அங்கேயுள்ள இளஞ்சூரியனைப்போலப் பிரகா௫க்கும் நீர் 
நிலைகள் பொன்மயமான செங்கமுதிர் "நிறைந்தன. 
அக்கு இடம் முழுதும் விலையுயர்க்க இரத்தின பத்இிரங்க 
சாரலும் பொத் பூக காஅுகளாலும் அழகிய நீலோத்பல 
வனங்களாலும் உருண்ட மு.தீதுக்களாலும் விலைபெழ்.ஐ 
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மணிகளாலும் சூழப்பட்டது, அங்குள்ள ஆறுகள் 

பொன்மயமான புளினங்களஞுடையன; அவற்றிலுள்ள 

குன்றுகள் கெருப்புப்போல ஓளிகான்்௮ு இர.த். தின மய: 

மாயும் பொன்மயமாயும் விளங்கும். அங்குள்ள மரங்கள் 

பறவைகள் மிகுந்து இவ்வியமான மணமும் சுவையும். : 

ஊதுமுடைய பூக்களையும் பழங்களையும் எப்போதும். 

கொடுக்கும் ; அவை விரும்பியவைகளையு மெல்லாம் கொ 

் டுக்கும். லெ மரங்கள் ஆடவர்களும் பெண்களும் விரும் 

பும் பலவி,தமான உடைகளையும் முத்துக்களாலும் வைர . 

யங்களாலும் செய்க பூஷணங்களையுங் கொடுக்கும். இல: 

மரங்கள் எக்காலத்திலும் இன்ன ச். தக்கபழங்களைக் கொடு 

க்கும், சிலமரங்கள் அழகிய பொன்மயமான விலையுயர்ந்த 

படுக்கைகளையும் அவைகளின்மேல் விரிக்கப்படும் சத்தி 

ரப் படாங்களையும் கொடுக்கும், லெமரங்கள் மனத்துக்இ 

னிய மாலைகளையும் விலையுயர்க்,ச பானங்களையும் பலவித 

மான பக்ஷணங்களையும் கொடுக்கும், அழகும் இளமை 

யும் கற்குணமுமமைக் த பெண்களும், தங்கள் மனைவியர்க., 

ளோடு கூடின சூரியன்போன்ற ஒளியுடைய கக்.தருவர் 

SOD, இன்ன ரர்களும், சதீகர்களும், நாகர்களும் all .& BY 

யாதரர்களும் ௮ங்கே விளையாடுவார்கள்.” ௮ங்கே எல்லா. 

ரூம் தங்கள் மனைவியர்களுடன் கூடி மல்லொழுக்க. 

முடையவர்களாய், இன்பறுகர்க்து, விரும்பிய பொ 

ருளை யடைந்து வாழ்வார்கள். அ௮ந்கே எல்லாரு. 

டைய மனத்தையும் கவருச் தன்மையுள்ள &£தவாத்தி 

யத தீனொலியும் இறந்த ிரிப்பினொலியும் எப்போ. 

அம் கேட்கும், அங்கே கனிப்படையா தவர்கள் ஒருவரு 
மில்லை; இமையை விரும்புபவர்களும் ஒருவரு மில்லை.. 

அழூய ஈற்குணங்களெல்லாம் அங்கே நாளுக்கு காள் வள. 

ரும். ௮௫௪ இடத்தைக் கடந்து சென்றால் வடகடல் 

வக்து சேரும். அக்கடலின் நடுவிலே பொன்மயமான 

பெரிய சோமூரி என்னும் மலை உளது; இந்திரலோகம்.
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செல்பவர்கஞம் பிரமலோகம் செல்பவர்களும் ஆகாயத் 

தில் செல்லும் தேவர்களும் அதைக்காண்பார்கள். சூரிய 

னில்லா இருப்பினும் சோமூரியின் ஒளியினால் ௮கத இடம் 
சூரிய னொளியினால் பிரகா௫ப்பதுபோலவே பிரகர௫த்துக் 

- கொண்டிருக்கும், விசுவாக்துமாவாகய பகவான் சம்புவும் 

- சேவேசனாகிய பிரமாவும் முறையே பதினொரு ருத்திரர் 

களம் பிரமரிஷிகளும் சூழ அங்கு வ௫க்சன்றுர்கள். 'உ)த் 

கர குருவிற்கப்பால் உங்களால் செல்லமுடியாது ; மத் 

ஹையோர்கஞக்கும் அங்கே போவதற்கு வழிஇல்லை. 

"தேவர்களாலும் இகட்டுகற்கரிய சோமூரியைக் கண்டவு 

உன் நீங்கள் சக்கரம் இரும்பிவரவேண்டும். வாகரபுங்க 

வர்காள், அதுவரையும் தான் வானரர்களாஜ் செல்லமுடி 

யும், அதற் கப்பாலுள்ளது ஒளியின் றியும் எல்லையின் வி 

யுமிருக்கும், அதை கான் அறியேன். யான் கூதிய 

இகத இடங்களையும் யான் கூறாுதொழிர்த மற்றை இடங் 

களையும் நிங்கள் தேடவேண்டும், . காற்றும் நெருப்பும் 

போன்றவர்களே, நீங்கள் வைதே௫யைக் கண்டுபிடிப்பீர் 

களாயின் இராமருக்கும் எனக்கும் பிரியமாகிய செய்கை 

யைச் செய்தவர்களாவீர்கள். அகைச்செய்து முடிப்பின் 

நீங்கள் என்னாற் சறப்புச்செய்யப்பெற்று, மனத்துக்க 

னிய கற்குணங்க செல்லா முடையவர்களாய், பகை 

யொழித்து, பந்துக்களோடும் மனைவியர்களோடும் உல 

கத்தில் உலாவுவீர்கள் ”” என்னு சொன்னான், 

  

தாற்பத் து நான்காஞ் சருக்கம். 

ட இசாமர் அறுமானிடம் சமது மோதிர சதைக் கொடுச்சல், 

வானர வேந்தனாகிய சுக்கிரீவன் வாயு குமாரனாகிய 

ஆண்மையுடைய அநுமானே சீதையைக் தேடுங்காரியத் 

தைச் செய்து முடிக்கவல்லனென முழுதும் கம்பி, மிக்க.
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சக்கோஷமடைந்து, அவனை நோக்கு * அரிபுங்கவ, பூமி' 
ரத, Horus Dor gi, அம்பர ச்திலாவது, சேவருல 

கச்திலாவது, நீரிலாவது, உனது செலவிற்: . 
சக்சிவன் AH 

மானிடம் சை கொருகடை யிருப்பதாய் நான் காண . 

யைத்தேடச்சொ. வில்லை. அசுரலோகம், கந்தருவலோகம் 
“ne நாகலோகம், கரலோகம், தேவலோகமு,த 
லிய எல்லாலோகங்களையும், சமுத்இரங்களையும், மலைக. 

ளையும் நீ நன்றாயறிவாய், வீர, செலவாலும் வேகத்தர 
லும் ஆண்மையாலும் விரைவாலும் நீ உனது பிதாவை: 

. ஓப்பாய். இந்தப் பூமியில் உன்னை ஆண்மையால் ஓப்பான 

வர்களை யான் அறியேன், ஆகையால் சதையை அடையும் 

வழியை நீ.கான் தேடவேண்டும், நீதி யுணர்நதாய், உன் 

னிட,த் திலேயே வலியும், அறிவும், ஆண்மையும், காலமு 

மிடமு மதிக்துகடத் தலும், நீதியும் இருக்கின்றன”? என்று: ' 

கூறினான். அதுகேட்டு இராமர் தமது காரியம் அநுமானா 
லேயே கைகூடவேண்டு ன்ப அநு மானுடைய வலி: 

யின்னதென்னும் அறிந்து, **வானரவேந்தன் எல்லா 

வி,த,ச சாலும் ௮நுமானே காரியத்தை முடிச்து வைப்பா 

னென்று எண்ணுகிறான் ; அதநுமானும் அவ்வாறே: 

கானே காரியத்தை முடிக்கவல்லனென்னு பெரிதும் நிச் 
சயமுன்ளவனா யிருக்கறான். தொழிலினாலறிக்து அரச 

னால் தெரிக் தெகெகப்பட்டவனாலே காரியம் இத்தியாவ- 

திற் சந்தேகமில்லை” என்து இந்தித்து, எடச்ககாரியச் 
தை முடிக்கவல்ல அதுமானைப்பார்தது, காரியம் கை. 

eras தம்மை மதித்து, இக்திரியங்களும் மன 

மூங் களிப்படைக்கார், பின்பு அவர் பிரீதி ° 
பன்ர வட்! சலம் அனா நண்ணு பெயர் 'பொிக்கப்பட்ட 

கொடுக்கல், மோ திரக்தைச் சான௫க்கு அகிகுதியாக 

௮ துமானிடத் இல் கொடுத்து: **வாண 

சரோசத்சம, இந்த அடையாள தக்தினாலே சான௫ உன்னை 

என்னிட,த் திலிருக்து வக்,தவனாகத் தடையின்றி அறிந்து.
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கொள்வாள். உன்னுடைய தொழிலாற்றலும் வலியும் 
சுக்ரீவன் உன்னிடத்து வைத்த நம்பிக்கையும் எனக்குக் 

காரியம் இச்தியாகுமென்று சொல்லுன் தன”” என்றூ , 

கூறினார். அநுமான் அக்க மோதிரத்தைப் பெற்றுக். 

கொண்டு தலைமேல் கைகுவித்து இராமருடைய பாதத் 

தை வந்தஇத்துப் புறப்பட்டான். பெரிய வானரசேனை 

தன்னைச் சூழ்ந்துவரச் சென்ற அநுமான் மேகம் நீங்க 

ஆகாயத்தில் ஈக்ட.க்திர கணங்கள் சூழத் தோன்றும் 

சக்திரன்போல விளங்இனான். சுக்கிரீவன் அநுமானை 

கோக்க *: மிக்க வலியுடையாய், உன்னுடைய வலியையே: 

கான் தஞ்சமாகப் பற்றினேன் ; சங்கேறுபோன் ஐ ஆண் 

மையுடையானே, உன்னுடைய அளவற்ற வலியைக். 

கொண்டு சானகயை நாமடைதற்கேற்ற சாதிய 

செய்வாயாக” என்றான், 

தாற்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம். 

வானரர்கள் தையைச் சேடப் புறப்படல், 

வானரர்கஞள் எறுபோன்ற சுக்கிரீவன் வானரர் 

களை எல்லாம். வரவழைத்து இராமருடைய காரியம் = 
திக்கும்பொருட்டு அவர்களெல்லாரையும் நேரக்” ந 
சொல்லிய இடங்க ளெல்லாவற்றையும். நீங்கள் டை 
வேண்டும்!” என்றான், தமது அரசனுடைய அந்தக் 
கடிய கட்டளையைக்கேட்டு வானர வீரர்கள் விட்டிற் 

பறவையைப்போல் தரையை epg புறப்பட்டார் 

கள், இராமர், லக்ஷ்மணரோடு, சதையைச் தேடிக் 

காண்பகுற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஓரு மாசமும் கழியும் 

_ வரைக்கும் ௮க்தப் பிரஸ்ரவண மலையின்மே லிருக்தார்.. 

இமயமலை வளைந்,ச அழூய வடஇசையை நோக் வீர 

னாகிய ச,தவலி விரைந்து புறப்பட்டான். விஈ.தனென்
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.னூம் வானர த தலைவன் 8€ழ்,த்தசையை கோக்கப் போயி 

னான். வாயு குமாரனான அதநுமான் காரன் அங்கதன் 

முதலிய வீரர்களுடன் அகத்திய மூணிவர் வ௫க்கும் 

கென் இசைக் கேகனான். வானசர்களுக்குள் புலி 

போன்ற சுஷேணனென்னும் சேனைத் தலைவன் வருண 

னுற் பாதுகாக்கப்படும் கொடிய மேற்றிசைக்குச் சென் 

ரன், இவ்வாறு எல்லாச் திசைகளுக்கும் சிறக்க வானர 

வீரர்களை அலுபப்பிவிட்டு, சுக்கிரீவன் சுகமடைத்து 

ச்கோஷமாயினான். சுக்கிரீவனால் இவ்வாறு அனுப்பப் 

பட்ட வானர விரர்களெல்லாரும் தங்கள் தங்களுக்கு இய 

மிக்கப்பட்ட தஇசையைகோகக விரைந்து புறப்பட்டார் 

கன். பெரிய வலியையுடைய வானரர்கள் “சதையை 

மீட்டுக் கொண்டு வருவோம், இராவணனைக் கொன்அவிடு 

வோம் என்னு சொல்லிக்கொண்டும், பூசலிட்டுக்கொண் - 

டும், கர்ச்சதெதுக்கொண்டும் குதித்துப் பாய்ச்துகொ 

ண்டு போயினார்கள். அவர்கள் ஓவ்வொருவரும் ₹யூத் 

த.தீதில் வந்தெதிர்க்கும் இராவணை கான் 

வானரர்கள் ஒருவனே கொன்றுவிடுவேன். அவனைக் 
(SW Si are wen 5 அவரி a ல ட் 
எடுத்துக் கூறல். கொன் விட்டுக் களைத்து நடுங்குகின்ற 

எடையை :“கேவி, இளைப்பாறுக” என்று 

சொல்லி நான் விரைவில் எடுதீதுக்கொண்டு வந்துவிடு 

வேன்”; “பா காளத்திலிருக்தபோதிலும் சானகியை கான் 

ஒருவனே சென்று எடுத்து வக்அுவிடுவேன்'; *நான் 

மரங்களை அழித்து விடுவேன்”; “கான் மலைகளைப் பிடு' 
ங்கி விடுவேன்'; *கான் பூமியைப் பிளக்து விடு 

Car’; “நான் கடலைக் கலக்டவிடுவேன்,” “நான் . ஒரு 

'யோசனைதாரக்தை ஓரேபாய்ச்சலில் பாய்க்து விடுவேன்; 

இதில் சக்தேகமில்லை'; * நான் நூாறுயோசனை கடந்துவிடு 

Car’; “நான் நாற்றுக்கு மேலே கடந்து விடுவேன்”; 

“பூகலத்திலாவது, கடலிலாவது, வாவியிலாவது, மலையி 

லாவது, வனத்திலாவது, பாகாளத்திலாவது கான் போவ
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ml : 

தற்கு] ஓரு கடையுமிராது' என்று தங்கள் பலச் செருக்கி 

னால். | வானரவேக்கனாகய சுக்கிரீவன் முன்னிலையில் 
சொன்னார்கள். ் 

காற்பத்தாமுஞ் சருக்கம். 

சுக்கிரீவன் கான் பூமண்டலம்முழுதும் அறிர் சவாறு கனல், 

வானர த தலைவர்கள்' சென்றபின் இராமர் சுகஇரீ - 
வனை கோக்க “: பூமண்டலம் முழுதையும் நீர் 2) OG sur 
ஹெப்படி.”” என்னு கேட்டார். சுக்ரீவன் இராமரை 
வணங்க ““மக்கஞள் ஏறுபோல்வாய், கான் எல்லாவற்றை. 
யும் விரிவாய்ச் சொல்லுஇன்றேன் கேஷம், எருமை 

உருவமெடுக்துவரக்க துக்துபி என்னும் 
சுக்கிரீவன் சான் ம 3 பூமியை அறிந்த இரனவனை வாலி மலயமலைக்கு நேராகத் 

கன்மையைக் அர,கதிக்கொண்டு போகும்போது, அந் 

ஆ SS சானவன் ௮௩௧5 மலையின் கணுள்ள 

ஒரு குகைக்குள் போய்ப் புகுக்கான். அவனைக் கொல்ல 

வேண்டி. வாலியும் அந்தக் குகைக்குள் புகுக்கான். . கான் 

அந்தக் குகையின் வாயிலில் வணக்ககீதுடன் 8 1G Gs 

பட்டேன். ஒரு வருஷம் கழிந்தும் வாலி அதக் குகை, 

யில் நின்று வெளிப்படவில்லை. கடைசியில் ௮௩.தக் குகை. . 
யில் வேகமாகப் பாய்ந்து இர,த்தம் நிரம்பியது, கான் 
அதைப் பார்த்து. ஆச்சரியமடைந்த, சகோத்ர "வாஞ்சை 

யென்னும் விஷ் தலைக்கொண்டு, அண்ணன் மெய்யாயம்- 

இறக்அுவிட்டானென்று எண்ணி, மலைபோன்ற ஒரு கற். 

பாறையை எடுத்துக் குகையின் வாயிலை மூடிவிட்டு, . 

. அந்துபி குகையினின் ௮ம் வெளிப்படமாட்டாது இறந்து 

விடுவானென்னு எண்ணிக்கொண்டு, தமையன் உயிரில்: 

ஆசையற்றவளாய்க் இஷ்.ஏக்தைக்கு வந்து, ,சாரையோடும். 

உருமையோடும் பெரிய ராச்யெச்தை அடைக்தேன்...
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அங்கு நான் பயமற்றவனாய் மித்திரர்களோடு ahs gs 

கொண்டிருக்கையில் வாலி ,கானவருக்குள் எறுபோன் ற 

துந்துபியைக் கொன்னுவிட்டுச் திரும்பி வந்தான். நான் 

அவனுடைய பெருமிதத்தை நினைத்து அச்சங்கொண்டு 

இராச்சியத்தை அவனுக்குக் கொடுத்தேன். அப்போது 

துஷ்டாத்துமாவாகிய வாலி மனம் நொந்து, கோபங் 

கொண்டு, என்னைக் கொல்லவேண்டி, :,மக்திரிகளோடு 

என்னைச் துரத்தினான். நான் அந்த வாலியினால் ஓயாது 

துரத்தப்பட்டுப் பல ந இகளையும் நகரங்களையும் வனந்ுகளை 

யும் பார்த்தேன். நான் அப்போது கொள்ளிவட்டம் 

போற் சுழன்று இந்த உலகத்தைப் பசுவின் குளப்படி 

போலவும் கண்ணாடி போலவுங் கண்டேன். பின்பு 

நான் &ழ்.ததிசைக்குச் சென்று பலவித மரங்களையும் 

பர்வதங்களையும் அழகிய கஇிகளையும் பல குளங்களையுங் 

கண்டேன். அங்கே நான் தாதுக்கள் நிறைந்த உதய 

பர்வதத்தையும் எப்போதும் ௮ப்சர கணங்களுக் கிருப் 

படெமாயே பாற்கடலையுங் கண்டேன். ஓடிக்கொண்டிருக் 

கும்போது வாலியினால் மிகவும் நெருக்கப்பட்டுத Be. 

ரென்று திரும்பி கான் வேழொரு பக்கமாக ஓடினேன். 

அப்படி மாறி யோடும்போது பெயர்த்தும் வாலியி' 

- னால் மிகவும் நெருக்கப்பட்டுக் இரும்பி,த். தென்றிசைக் 

கோடினேன். அங்கே விக் தமலைக்குரிய மரங்கள் செறிந்து 

சக். தன மரங்களடர்ந்து விளங்குற வேறொரு அருமசை 

ல.த்தைக் கண்டேன். பின்னரும் வாலியினால் நெருக்கித் 

துரத்தப்பட்டு மேத்சூத் இசையை அடைந்து பலபல 

தேசங்களையும் இறந்த அத்,த௫ரியையுங் கண்டேன். அங் 

இருந்து வடதிசைக் கோடி இமயமலையையும் மேருகிரியை 

யும் வடகடலையுங் கண்டேன். வாலியினால் துரத்தப்பட்டு 

எங்கே ஓடினபோ திலும் எனக்குப் புகலிடமொன்றும் 

இட்டவில்லை. அப்போது புத்திமானாகிய அதநுமான் 

என்னை நோக்க **அரச, இந்த ஆச்சிரமத்தில் மதங்க
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முநிவர் வாலிக்கு என்ன சாபமிட்டாரென்பதை இப் 
போதுதான் கான் நினைத்தேன், இங்கே பிரவே௫ிப்பா 

னாயின் வாலியினுடைய தலை நாது துண்டுகளாகப் 

பளெந்துபோம், நாங்கள் இங்கே யாதொரு பயமுமின் நிச் 
சுகமாக வாழலாம்'” என்று சொன்னான், கோமக, அதன் 

பின் நாங்கள் ரிசயஞூக பர்வக,க்ை அடைந்தோம், 

மதங்கமுனிவரிட்ட சாபத்தின் பயத்தினால் வாலி அங்கு 

வரவில்லை, ௮௪, இவ்வி,கமாகவே கான் இக்தப் பூமண்ட 

் லம் முழுகையும் பிரச்தியகடமாகப் பார் த்தேன். அதன் 

பின் இக்த ஈகரம் வந்து சேர்க்தேன் '' என்று கூறினான். 

நாற்பத்தேழாளஞ் சருக்கம். 

எதையைச் தேடிச்சென்ற வானரர்கள் இரும்பிவருசல். 

சதையைச் தேடும்படி சுகஇரீவனால் அனுப்பப்பட்ட 

வானர வீரர்கள் அவன் சொன்னவாறு எல்லாதீ.திசை 

களுக்கும் விரைந்து: சென்றார்கள். அவர்கள் குளங்கள், 
_ இற்றுஅகள், கரிகாகெள், வெளிகள், கரங்கள், EL GEOR | 

fu பேரானுகள், மலைகள், மலைசார்க்த நிலங்கள், வனஞ் 

சரர்க்,த நிலங்கள், காசொர்க,க நிலங்கள், முதலிய யாவழ் 

றையுக் தேடினார்கள், அவர்கள் பகல் முழுதும் சதையை 

வெகு கவனமாகத்தேடி இரவில் பூமியில் படுத்துறங்க 

னார்கள். ஓவ்வோரிடச்திலும் ஓவ்வொருகாளும் எல்லாப் 

பருவகாலத்திலும் பழம்பழுக்கன் உ மரங்களை அடைந்து 

இராத இரியில்: படுக்கைசெய்து கொண்டார்கள், தாம் 

புறப்பட்ட காள்மு,கலாக ஒருமாசம் கழிந்தவுடன் வானர 

விரர்க ளெொல்லாரும் பிரஸ்ரவண மலையை அடைத்து 

வானரவேர்தனை ச் தலைப்பட்டார்கள். மகாபலமுடைய 

Asser தனக்கிட்ட கட்டளையின்படி. இழக்குத் இக் 
கைத்தேடிச் சதையைக் காணாதவனாய்ச் தன் மக்திரி 

23
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சடினாடு இரும்பிவர்,கான். விரனாகய ச,கவலி வடக்குத் 

இசை முழுதுந் தேடிவிட்டு Som gy 
சேனைகளுடன் இரும்பிவக்சான், சுஷே 
ணன் வானரர்களோடு மேற்குச் திசை 

யைத் தேடிவிட்டு ஒருமாசமானவுடன் சுக்ரீவன் 
முன் வந்துசெர்க் கான். அவர்களெல்லாரும் பிரஸ்ரவண 
மலையின்மேல் இராமரோடு வித்றிருக்த ௬க்ரீவனைக். 
கட்டிப் பணிந்து “* ஏல்லாமலைகளும், சோலைகளும், காடு 
கஷம், ஆறுகளும், கடல்களும், ஊர்கஞம் கேடியாம் 
விட்டன ; நீர் கூறிய குகைகளெல்லாம் கெடியாம் 
விட்டன $; கொடிகள் படர்ந்த மரச்சூழல்க ளெல்லாக் 
கேடியாய்விட்டன; காட்டிடங்களிலும், அர்க்கங்களி ௮ம், 
பள்ளங்களிலு முள்ள பெரிய .மிருகங்களெல்லாக் தேடிக் 
கொல்லப்பட்டன. உதகாரகுணமும் பெருக்திறலுமுடைய 
பெரியாய், ௮அநுமானே மைதிலியைக் காண்பான் ; ஏனெ 
ofan அவனே அவள் போன இசைக்குச் சென் திருக்கன் 
மூன் '? என்றார்கள், 

வானம் வீரர்கள் 

இரும்பிவரு,சல், 

  

தாற்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம், 
வானார்கள் சென்றிசையில் தேடு சல், 

அதநுமான் காரனோடும் அங்கதனோடும் சுக்கிரீவன் 
GAMES இசையைநோக்கி விரைந்து சென்ருன். அவர் 

கள் வெகு தாரஞ்சென்னு விக் கமலையின் GIG Garr wat 
காடுகளையும், மலைக்கோடுகளையும், கடக்கமுடியாத <2} OF 
களையும், குளங்களையும், பெரிய மரங்களையும், மரக்காடு 
களையும், மரஞ்செ.றிக்,ச பல மலைகளையும் தேடிஞார்கள். 
அவர்கள் எல்லாகி திசைகளிலும் கெடியும் சனகர௱ 
சன் பு,கல்வியாகய சதையைக். கண்டுகொள்ள வில்லை... 
அவர்கள் பலவிதமான பழங்களையுங் இழங்குகளையுஞ் 
சாப்பிட்டு, நுழைந்து தேடுகற்கரிய பெரிய குகைகளையும் 

காடுகளையுக்தேடி இளைப்புற்ரூர்கள். அவர்கள் நீரின் கி
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யூம் சனமின்றியும் பாழாயும் கண்டவர் மயிர்சிலிர்க் 

(65 தக்கதாயு மிருந்த அந்தக்காட்டை விட்டுநீங்கி, 

அதுபோன்ற வேது காடுகளையுக்தேடி மிகவும் வருக்தி, - 

அணுகமுடியா, த வேறோர் இடத்திற்குப் போமினார்கள். 

அங்கேயுள்ள மரங்கள் பழமில்லா கவைகள் ; அவைகள் 

பூப்பதுமில்லை ,சனிர்ப்பதுமில்லை. அங்குள்ள ஆறுகளிற் 

.சலமில்லை; அங்கே கிழங்குகள் அகப்படமாட்டா, அங்கே 

... எருமையுமில்லை; மானுமில்லை; யானையு 

வ தமம், மில்லை;புவியுமில்லை; பறவையுமில்லை; காட் 

டில் வாழும் மற்றை மிருகங்களுமில்லை. 

அங்கே மரங்களுமில்லை ; மருந்துகளுமில்லை ; Osis, 

களுமில்லை ; பூண்டுகளுமில்லை; இலைகள் செறிந்து மலர் 

கள் விரிக்து ஈறு மணங்கமழும் அழக, காமசை ஓடைகளஞ 

மில்லை, வண்டுகளும் அவ்விடகீதைச் துறந்து போயின, 

அங்கே கண்டு என்னும் பெயருடைய பெரிய மகரிஷி ஒரு 
வறிருக்தார் ; அவர் ச,கீதியவா தி; பெருக் தவமுடையவர் ; 

மிகவும் பொஅுமையில்லாதவர் ; நியமங்களினால் அடங் 

காதவர், பதினாறு வயதுள்ள அவருடைய இளங்குமா 

ரன் அந்தவனத்திலே உயிரிழக் கான். அதனால் அவர் 

கோபமடைநக்கார், அவருடைய சாபதீதினாலே அந்தப் 

பெரியவனம் முழுதும் வசக்கக்தகுதியற்௮ு, அணுக முடி, 

யாகுதாய், பறவைகளும் விலங்குகளும் இல்லா த.தாய்ப் 

போயிற்அு, அவர்கள் அந்தக்காட்டின் எல்லைகளை 

யும், மலையின் குகைகளையும், நதிகளின் உற்பத்தி ஸ்தா 

னங்களையும் நன்ளுய்,கீ தேடினார்கள். சுக்கரீவணுக்குப் 

, பரெியமான காரியத்தைச் செய்யும் ௮ந்த வானர வீரர்கள் 

இதையையாவது அவளை எடுத்துச் சென்உ இராவணனை 

யாவது காணவில்லை. அவர்கள் கொடிகள் அடர்க்த பயங் 

கரமான ஒரு சூழலில் புகுக்கபோது கொடிய செயல்கணை 

யுடையவனும் தேவர்களுக் கஞ்சா, கவனுமாகய HRT 

-னொருவனைக் கண்டார்கள், அவன் ஒரு பெரிய மலை
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போல முள்காத்திருக்கான், அவனைக் கண்டதும் வானரர் 

களெல்லாரும் துணியை இறுக்கிக் கட்டிக்கொண்டார் 

கள், அவனும் அந்த வானரர்களை நேரக்இ 4 ் சிங்கள் 

செத்தீர்கள்'” என்னு சொல்லிக் கோபமுற்றுக் கைஷ்யப் ் 

பொத்தி உயர். சீதிக்கொண்டு ஓடிவந்தான், அவலன 

ஓடிவந்த அவ்வசுரனே வாலிபுக்திரனாகிய அலகின் 

* இவன் இராவணன் ”' என்று கரு இக்கையினால் இமை 

HODES, aT ASAIO அடிபட்ட அவ்வசுரன் 

வாயினால் இரத்தத்தைக் கக்ிக்கொண்டு மலை அடிபா தி. 

னு.ற்போலப் பூமியில் விழுக்சகான். அவன் இறந்தபோது 

வானரர்கள். ,காமடைகத வெற்றியால் மகிழ்ந்து அந்த 
மலைக்குகை முழுதையும் ஈன்றாய்,க் தேடினார்கள், HES 

முழைஞ்சை த் தேடியபின் அவர்கள் மறுபடியும் ஒரு, 

பயங்கரமான மலைக்குகையுள் நுழைக்கார்கள், அவர்சள் " 
அதையும் தேடிப்பார்,த.து இளைப்படைக்து DGG sr 

மனஞ்சோர்ச்து ஒரு கனிமர சீதன டியிலே.தங்இனார்கள். 

| நாற்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம். 

வானசர்கள் விந்தமலையை மறுபடியும் தேடுதல், 

  

அப்போது இளைப்படைந்திருக்,௪ Cus Des or ey Bus 

அங்கதன் மெல்ல மெல்ல வானர வீரர்களெல்லாருக்கும். 

உற்சாகம் உண்டுபண்ணி அவர்களை நோக்இ *: சேரலை 
களும் -மலைகஞூம் நதிகளும் துர்க்கங்களும் காகெஞம் 

முழைகளும் மலைக்குகைகளும் எல்லாக் தேடியாய் விட் 
் டன. QoS இடங்களில் எங்கேயாவது: 

௮ங்கசன் வான தேவாமிர்கம்போன்த சதையை யாதல் 
கலயம் அவளை. எடுத்அச்சென் ற சாக்ஷ சேயா. 

சேட்ச்சொல்லல், தல் காம் காணவில்லை. கொடிய கண்டணே 

செய்யும் சுக்கிரீவன் குறி2,க காலத்திலும். 

அதிக பாகம் கழிக்துவிட்டது; ஆதலால் மீங்களெல்லாரும்.
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ஓன் சேர்க்து எல்லாவிடங்களையும் தேடவே, 
இளைப்பையும் சோகத்தையும் நகி,த்திரையையும் ஒருங்கே 

நிக்கவிட்டுச் சனகராசன் பு.*£திரியாகிய சதையை ஒரு 

தலையாக நிங்கள்தேடிக் காணவேண்டும். துளக்கமின்மை 

யும் வலிமையும் மனவெழுச்சியும் காரிய சி,ச.தியைச் செய்யு 

மென்பார்கள் ; அகனாலே,கான் நான் இதனை உங்களுக் 

குச்சொல்லுகன்றேன். வானரர்காள், இணி இக், நுழை 

குற்கரியகாட்டை நீங்கள் தேடுங்கள்; இக், வனத்தை நீங் 

கன் எல்லாரும் வருச்,ச,ச்தை நிக்விட்டு மறுபடியும் தே 

டல் தக்கது, முயற்சசெய்பவர்களே முயற்கசியின்பயனைக் 

காண்பார்கள் ; இது நிச்சயம், மனஞ்சலிக்தது போகும் ; 

கண்ணை மூடிக்கொண்டிருப்பது தக்ககன்று, சுக்ரீவன் | 

வெகு கோபமுள்ளவன் ; கொடுக் சண்டனை செய்பவன் ; 

ஆகையால் அவனுக்கும் மகாதீதுமாவாகிய இராமருக்கும் - 

நாம் எப்போதும் பயப்படவேண்டும். இது நான் உங்க 

ளுடைய ஈன்மைக்காகச் சொன்னேன். இனி உங்களுக் 
- இஷ்டமானகைச் செய்யுங்கள் ; அல்லது வே செய்யச் 

தக்கஜைச் சொல்லுங்கள்” என்றான். ௮ங்ககன் சொன் 

-னதைக்கேட்டுக் கந்தமாதனன் நீர்வேட்கையினாலும் 
களைப்பினாலும் மெலிந்து செவ்வனே புலப்படாத வார்ச் 
தையினால் :அற்ககன் நமக்குச் சொன்னது தக்கதும் நன் 

மை பயப்பதும் அனுகூலமானது மன்றெர? . ஆதலால் 
காம் அகைச்செய்வோம். காம் மகாத்துமா 

கந்சமாசனன். வான சுக்கிரீவனுடைய கட்டளையின் படி. 

அங்கை மலைகளையும் குகைகளையும். முழைகளையும் ' 

ண்டு மெனல். பாழ்ங்காடுகளையும் மலை யருவிகளையும் 

வனங்களையும் மலையிலுள்ள துர்க்கங்களை 

. டயும் மறுபடியும் தேடுவோம்'' என்று கூறினான். கர்.தமா 
தனன் இவ்வாறு -சொல்ல மிக்க வலியுடைய வானரர்க 

ளெல்லாருமெழுக்து. விக் தாடவிசெறிக்க கென்திசையை 
மறுபடியும் தேடினார்கள், வானரர்கள் AST Heo, 

- முழைகளு முூடையதும் சரற்காலகீது மேகம்போல
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Cored SSSI wr Qu அழகிய இரச,சபர்வத சதன் மேலே 
, ௮ிச் சையைக் காணவேண்டு மென்ற ஆசையினால் அங் 

-கேயுள்ள கோத்திர வனச்தையும் எழிலைப்பாலை வனத் 
தையும் தேடினார்கள். மிக்க அண்மையுடைய அந். வான 
ITE ௮௬௧ மலையி னுச்சியிலே தி இளைப்புற்றும் இராம 
ருடைய பிரிய மனைவியாகிய வைகேகியைக் காணவில்லை. 

- அவர்கள் பல முழைஞ்சுகளையுடைய ௮௧ மலையைச் 
கண்பார்வை போனவரைக்கும் எங்கும் தெடிப் பார் தீதுக் 
கொண்டு இறங்கினார்கள். அவர்கள் பூமியில் இறங்கக் 
களைப்புறறு அறிவழிக்து அவ்விடத்துள்ள ஒரு wT 5 By. 
யில் ஒரு முகூர்க்தகால மிருக்தார்கள். அவர்கள் ஒரு 
மூகூர் சீககாலம் இளைப்பாறிச் றிது ஏரமம் இர்ந்து 

“கென் திசை மூழுவதையுக் தேடும்படி மறுபடியு மெழுக் : 

கார்கள், அ.நுமான் முதலிய வீரர்கள் புறப்பட்டு விச்சு 

மலை முதலாக எவ்விடங்களையும் தேடினார்கள். 

ஐம்பதாஞ் சருக்கம். 

வானார்கள் நிக்ஷபிலதச்துள் புகுதல், 

  

அநுமான் தாரனோடும் அங்ககனோடும் சேர்ந்து 
விக தமலையின் குகைகளையும் அடர்கத காடுகளையும் சங்கப் 

கஞும் புலிகளும் வத்த கற்பாறைகளையும் ஆறு 

களையும் பள்ளங்களையும் பெரிய மலையருவிகளையும் தேடி. 
ஞன், பின்பு அவர்கள் அந்த மலையின் தென்மேற்குக் 
கோடியில் வந்து தங்கினார்கள், அங்கே அவர்கள் இருக் . 

கையில் அவர்களுக்குக் குகிக்த: காலவெல்லை கழிக்துவிட் 

டது. ௮க்த இடம் பெரிய குகைகளும் 
வானார்கள் அடர்க்த காடுகளும் மிகுக்து எளிதில் 
வரைச். சேடமுடியாததா மிருக்கது, அக்க மலை டிசம், கடமுடியாததா யிருந்தது, அக்த | 

முழுதையும் அநுமான் தேடினான். அநு 
மானும் கஜன், கவாக்ஷன், கவயன், சரபன்; கந்தமாத
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னன், மயிந்தசன், அவிவிகன், சுஷேணன், சாம்பவன், 

நளன், இளவரசனாகிய அங்கதன், வனத்தில் திரியும் 

SUIT (ip Sorex at Sow oor செர்ந்து ஓருவசை ஒரு 

வர்விட்டு அதிக .தூரம்பிரியாமல் தென்திசையிலுள்ள 

மலை செறிக்த நிலங்களைக் தேடினார்கள். அவர்கள் அப் 

படி,தீ தேடும்பொழுது அங்கே ஒரு வாய்திறந்த பிலக் 

தைக்கண்டார்கள். அது ரிக்ஷபில மென்னும் பெயருடை 

யது ; புகு,த.ற் கரியது ; ஒருகானவளுற் காக்கப்பட்டது, 

களைப்படைந்து படியுந்காகமுமுற்று நீர் 

வானரர்கள் தேடித்இரிர்த வர்னரர்கள் அந்தப்பெரிய 
ரிஷபில சைக் ட . ள் ர 

அரணல். பில,க்தைக் கண்டார்கள், அது Lot (Lp il 

கொடியும் செறிக்திருக்கது, அதனுள் 

ஸிருக்து அன் தில்கஞம், அன்னங்களும், வெள்ளை காரை 

கருநம், சக்கரவாகங்களும் காமரைப்பூர்,சா தனால் உடல் 

சிவந்து நீசொழுகவக்து கொண்டிருக்கன, வானர வீரர்கள் ' 

புகு க.ற் கரியதும் கன்மணம் வீசுவதுமாகிய 29651 90s 

தைக் கண்ணுற்று ஆச்சரியமடைக்தார்கள். அந்தப் பிலம் 

பலவகை உயிர்க் கூட்டங்கள் மிகுந்து, அசுரேக்திரன் 

மாளிகை போன்று, கண்கொண்டு பார்க்கக்கூடா.ச 

காய், அச்சக் தருவதாய், THYVSSIT QD YS முடியாக 

காயிருக்தது, மிக்க வலியுடைய வான் வீரர்கள் வெகு FB 

கோஷ க்தோடு அக்தப் பிலச்தை அடைந்தார்கள். அப் 

போது பலவகைக் காடுகளையும் bar op Obs வாயு குமார 

னான அதுமான் வானரர்களை நோக்க “ நாம்தென் இசைக் 

கண்ணுள்ள மலை செறிந்த கிலங்களை,ச் தேடிக் களைத்து 

விட்டோம்; ஆயினும் மைதிலியை காம் காணவில்லை. 

இக்தப் பிலச்திஐன்னிருந்து அன்னங்களும் . அன் தில் 

“கஞூம் வெள்ளைகாரைகளும் சக்கரவாகங்களூம் உடல் 

தனைந்து .வருகின் றன. ஆதலால் இதற்குள் கீருள்ள ஒரு 

கணமே குளமோ விருப்பது நிச்சயம், பில,த்தின் வாயி 

வில் குழை,த்,க மரங்களும் கிற்சன்றன'” என்று சொன்
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னான். சொன்னவுடன் வானரர்களெல்லாரும் சக்திர சூரி 

யரின். றி இருள் நிறைந்து கண்டவர் மயிர் சிலிர்,த்,அ.் | 

கெதுவான அக்தப்பிலக்துள் துழைக்கதார்கள், அங்கே ! 

Bibs சங்கங்களையும் விலங்குகளையும் 
வானரர்கள் பறவைகளையும் பார் சீதுக்கொண்டு பழக் 
பிலத்துள் 

_ தழை சல்; கன் உள்ளே புகுந்தார்கள், அங்கே 

அவர்கரைடைய கண்பார்வையாவது வலி 

யாவது ஆண்மையாவது குறையவில்லை ; அவர்களுடைய 

கதி வாயுகதிபோன்றிருக் தது ; அவர்களுடைய பார்வை 
இருளில் கூர்தீது விளங்கிற்று, அந்தப் பிலச்துள் வேக 

மாகச் சென்றுகொண்டிருக்க வானரர்கள் முன்னே அழ 

கிய றக், காட்டு யொன்று தோன் நிற்று, பலவகை விரு 

'கஷங்கள் நிறைந்து நுழைகற்கரியதாயிருக்்க அக். கப்பிலத் 

தினுள்ளே அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர்பிடி கீ.துக்கொண்டு . 

ஒரு யோசனைகாூரம் சென்றுூர்கள், அவர்கள் அங்கே 

அறிவிழந்து, காகமுற்று, சுழற் யடைந்து, நீர் தேடிக் 

கொண்டு பேோரயினார்கள் ; இறிதுகாலம் மெய்ம்மறந்து 

ெந்தார்கள். அந்த வானச வீரர்கள் மெலிக்து, முகம் 
வாடி, இளைப்படைந்து, உயிரில் ஆசை அற்றவர்களாய்ச் 

செல்லும்போது ஓரொனியைக் கண்டார்கள், பின்பு 

௮௧்,௪ இடத்இற்குச் சென்னு எரிகன் ஐ சூரியன்போன்ற 
ஓளியுடைய பொன் மரங்களால் இருளதற்.ற அழடயவன 

மொன்றைக்கண்டார்கள். அவர்கள் பொன்னணி யணிந் 

கசாற்போலப் புஷ்.பி.சி.துப் பலவகையான பொழ் கெரச் : 

துக்களையும், வெந்த கஹிர்களையு மூடையவைகளர்ய், கொடி 

கள் மிடைந்ச சாலம், காலம், புக்காகம், ககுபம், வஞ்ச 

ளம், தவம், சம்பகம், காகம், கோங்கம் முதலிய மரங் 

களையும், வைூரிய,த்தினாத் செய்யப்பட்டு இள ஞாயிறு 

போல் விளங்கிய வேதிகைகளிலுள்ள ஓளியுடைய அழ 

கிய பொற்றருக்களையும், பறவைகள் சூழ்க்து, பால சூரி 

யன்போன்ற. பெரிய பொஜழ்றுமரை மலர்கள் Gels
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துள்ள நீல வைடூரிய வர்ணங்களையுடைய தாமரை ஓடை 

களையும், தெளிக்க நீரையும் பொன் மீன்களையும் பெரிய 

ஆமைகளையுமுடைய தாமரைக் குளங்களையும் கண்டார் 

கள், பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் செய்யப்பட்ட 

'.விமானங்களையும், பொன்னாந்செய்து முத்துதி தூக்கம் 

தூக்கிய பலகணிகளையும், பொன்னாலும் வெள்ளியாலும் 

இயத்றப்பட்டு வைடூரியக் 5 DUDES நிலங்களையுமுடைய 

பெரிய மாளிகைகளையும் அவர்கள்: அங்கே கண்டார்கள். 

அவர்கள் எவ்விடங்களிலும் தேனும், பவளம்போன்ற 

புஷ்பங்களும், பழங்களும், பொன் வண்டுகளஞூ முள்ள 

மரங்களையும், பொன்னாற் செய்து மணியிழைத்த பல 

வகையான படுக்கைகளையும் இருக்கைகளையும் விலை 

யுயர்க, ச வாகனங்களையும் கண்டார்கள். அவர்கள் 

இடங்கடோனும் பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் 
SCF SDE DID செய்த பாத்இிரக் கூட்டங்களையும், 

- அற் குவால்களையும், இவ்விய சந்தனக் கூவியல்களை 

யும், உணவுக்கு யோக்கயமான சத்தமாகய கிழங்கு 

களையும் பழங்களையும், விலையுயர்ந்த பானங்களையும், 

இனிய மதுக்களையும், விலையுயர்க்,க இவ்விய வஸ்திர ராடு 

களையும், AS Sy iw0 oor கம்பலத்தொகுதிகளையும், தோற் 

- குப்பைகளையும், எரிகின் த சூரியன்போல ஓனிகாலும் 

அழகிய பொற் குவைகளையும் கண்டார்கள், வானர 

வீரர்கள் அ௮க்.தப்பில,த்தின் இடங்களையெல்லாம் தேடிக் 

| கொண்டு வரும்போது சமீபத்தில் ஒரு 

ப. வானரர் பிலச் இபண்ணைக் கண்டார்கள், கிழிந்த ௧௬ 
துள ஒரு தவமுது எ ம ட் 

க் காணல், மான்றோனுடுத்து, உண்டி சுருக்கி, ஒளி 

விசய சேகத்தோடுதோன் நிய அந்தத் 

தவப்பெண்ணைக்கண்டு வானரர்க ளெல்லாரும் ஆச்சரிய 

மடைக்து நின்றார்கள். அப்போது. மலைபோன்ற ௮நூ 

rer HESS ,தவமுதுமகளை வந்திதீது வணங்கி “௮ன் 

24
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னாய், நீவிர் யார் ? இந்தப்பிலமும் இக் மாளிகையும் 

இதிலுள்ள பொன்னும் மணியும் யாருடையன?”' என்று 

கெட்டான், 

ஐம்பத்தொன்முஞ் சருக்கம். 

பிலம் மாருடையசென்று சுயம்பிரபை கூறல், 

அதநுமான் இவ்வாறு கூறிவிட்டுப் பெயர்த்தும் ௧௬ 

மான்றோல் தரித்துக் கருவவழியில் ஒழுகும் பெரிய தவ 

முது மகளை கோக்க ** நாங்கள் பசியாலும் தா்கக்கசா 

அம் வருதி மிகவும் மெலிக்து இகத இருள்கிறைக்,க பில,க் 

துள் பிரவேசிச்கோம், காங்கள் நீர்வேட்கையினால் இக் 

தப் பெரிய பிலத்கள் பிரவேடத்து இங் 

ண பாணனை குள்ள பல அற்பு கமான பொருள்களைக் 

சென்று வீனாவல். கண்டு மருண்டு அலம்வக்து அ.றிவழிக் 

தோம். இள்ஞாயி௮ு போன்த இக்தப் 

பொஜ்.றருக்கள் யாருடையன? இக்க உணவுக்காகிய FSS 

மான கிழங்குகளும் பழங்களும் யாருடையன? பொன்னி 

னாலும் வெள்ளியினாலும். செய்த விமானங்களையும் 

இர,த்தினவலைகள் கட்டிய பொற்பல கணிகளையுமுடைய 

இந்த மாளிகைகள் யாருடையன ? யாருடைய ஆற்றலி 

னால் இக்தப் பொன்மயமான விருக்ஷங்கள் பூதீதுப் 

பழுத்து நறு மணங் கமழ்ந்து விளங்குகின் தன ? யாரு 

டைய ஆற்றலால் நிர்மலமான் சலத்தில் பொற்றாமரை 

கள் முளைக்கின்றன? இக்,த நீரில் பொன்மீன்கள் ஆமை 

யோடு கூடி எப்படிச் சஞ்சரிக்கன்றன ? இவைகளெல் 

லாம் உம்முடைய ஆற்றலால் உண்டாயினவா ? அல்லது 

வேறொருவருடைய தவவலிமையினால் உண்டாயினவா ? 

இவைகள் ஒன்னும் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை... நீவிர் 

எல்லாவற்றையும் சொல்லவேண்டும்” என்று வினவி
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னான். அதுகேட்டு உயிர்கண்மேல் அருள் முதிர்க்து தரும 

வழியில் ஒழுகிய ,தவமுதுமகள் அநுமானை நோக்கு **தா 

னவர்களுட் றக்க மயனென்பவ னொருவன் இருக்கான். 

அவன் பேராற்றலுள்ளவன்; மாயைசெய்வதில் வல்லவன். 

அவன் கானவவேக்கர்களுக்குவிசுவகருமனாகவிருக்கான். 

அவனே தன் மாயையால் இந்த அழகிய 

எதன். ப பொன்: மாளிகையையும் பொற் சோலை 

வரலாறு கூதல். யையும் செய்தான். அவன் இந்த வனத் 

திலே ஆயிரம்வருஷம் தகவம்செய்து பிரம 
சேவரிடத்தில் வரம்பெற்று உசனனென்னும் சுக்கிர 

ட ௫ னியற்றிய சாஸ்திரங்களி னவை யடைந்தகான். தான் 

விரும்பியவைக ளெல்லாவற்றையும் படைத்து வைத்துக் 

கொண்டு அவன் இக்த வனத்திலே இறிதுகாலம் இன்ப 

மூத்து வாழ்ந்சான். அவன் ஏமை என்னும் தெய்வப் 

பெண்மேல் ஆசை கொண்டானாக இக்திரன் வலியோடு 

வச்சிரக்கா லெறிக்து அவனைக் கொன்ரறான், பின்பு பிரம 

தேவர் இந்தச்சிறக்க வனச்கையும் பொன் மாளிகையை 

யும் என்றென்றைக்கும் அநுபவிக்கும்படி எஏமைக்குக் 

"கொடுத்தார். நான் மேருசாவர்ணியின் புத்திரி; என் 

பெயர் சுயம்பிரபை, எஏமையினுடைய இக்க மாளிகை 

. ஏனது காவலி லிருக்கன்றது. இசையிலும் காடகத்தி 

அம் வல்லலாகய ஏமை எனக்குயிர்த்தோழி, அவள் 

எனக்குத் தநத வரத்தினால் நான் இந்தச் இறந்த மாளி - 

கையைக் காதீதுக்கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய 

காரியம் என்ன? யாதுகாரணகத்தினால் நீங்கள் இந்தப் 

பெருங்காட்டி ற்கு வந்தீர்கள் ? இக்தநுழை 

சுயம்பிரபை தற்கரிய வனத்தை நீங்கள் எவ்வாறு 
வாளர்கள் 

வந்த காரணம் 

-. வினாவல், இக்தக கிழங்குகளையும் பழங்களையும் சாப் 

கண்டீர்கள் ? உணவுக்கு யோக்கியமான 

பிட்டு 2, கண்ணீரும் குடிச் தவிட்டு எனக்கு 

இவைகள் எல்லாவற்றையும் சொல்லுங்கள் '' என்றாள்.
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4 ஐம்பத்திரண்டாஞ் சருக்கம். 

அதுமான் தாங்கள் வந். தகாரியம் இன்னதென்று 

சுயம்பிரபைக்குக் கூறல். 

  

ஒருப்பட்ட மன த்தையுடையவளும் தரும கெ றியில் 

நடப்பவளுமாகிய அந்தச் தவமுதுமகள் வலிய வானர 

வீரர்களை நோக்க * வானரர்கான், நீங்கள் பழஞ் சாப் 

பிட்டு இளைப்பு 8 ங்இவிட்டீர்களாயின், உங்கள் வரலா
ற்றை 

யான் கேட்க விரும்புகின்றேன் : அதை யான் கேட்கலா 

மாயிற் சொல்லுங்கள் '' என்றாள். அவள் கூறின வார்த் 

தையை வாயு குமாரனாகிய அநுமான் கேட்டு எல்லாவற் 

றையும் உள்ளபடி சொல்லத்தொடங்கி “ எல்லாவுலகங் 

களுக்கும் அரசரும், இந்திரனையும் வரு 

தரங்கள் wip ணனையும் ஓ.த.தவரும், சக குமாரரு 

மாகிய சமான் இராமா, தமது தம்பி 

ல.க்ஷமணரோடும் மனைவி சதையோடும், 

சண்டகாவன த் திற்கு வந்தார், ஜனஸ்.தானத்தி லிருக் 

கும்போது அவருடைய மனைவியை இசாவணன் வலிந்து 

எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டான். அவ்வரசருக்குச் சுக் 

இரீவனென்னும் வானர வீரன் தோழன். நாகங்கள் அக்க 

வானர ராஜனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள். அங்கதன் முத் 

லாகிய கொடிய வானரர்களுடன் கூடிய நாங்கள் YSU 

இயர் வூப்பதும் யமனுடைய காவலிலுள்ளது மாகிய 

இந்தத் தென் திசைக்கண் நினை.ச்,ச உருவமெடுக்க வல்ல 

இராவணனென்னும் ராரக்ஷசனையும் ததையையும் தேடும் 

படி கட்டளை பெற்திருக்கிறோம். காங்கள் தென்.றிசை 

, முழுதையும் தேடிப் ப௫யினால் மெலிந்து ஒரு ws S Sor 

டியில் உட்காந்தோம். முகம்வெளிறிச் இந்தைமேலிட்டுக் 

கடத் தற்கரிய கவலைப் பெருங்கடலுள் ஆழ்ந்து நான்கு 

புறமும் நோக்கிய எங்களுக்கு மரங்களும் கொடிகளுஞ் 

செறிந்து இருள் நிறைந்திருக்கும் இந்.தப்பிலம் புலப்பட் 

காரியம் கூறல்.
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டது, இ,கவள்ளிருக்து அன்னங்களும் வெள்ளை நாரை 

கஞம் அன்றில்களும் சலக்தில், நனைக்து, AVE hos 

ரீரொழுக, வெளிப்பட்டு வக்,தன. அப்போது நான் “: இந் 

தக் குகைக்குள் நாங்கள் போவோம் ”?' என்று இந்த 

வானரரர்களுக்குச் சொன்னேன், அவர்களு மெல்லாரும் 

அந்தக் . கருத்தே கொண்டார்கள். பின்பு அவர்கள் 

2 பாவோம், போவோர்" என்று அரசனுடைய காரி 

யத்தின் விரைவால் உடனே இருள் மூடிய இக்தப் பில் 

துள் நுழைந்து ஒருவர் கையை ஒருவர் இறுகப்பிடிதி 

அக் கொண்டு இறங்கினார்கள். இதுவே எங்களுடையகாரி 

யம்; இதனாலேயே காங்கள் இங்குவக்தோம். பூயோால் 

வருக்தி உம்மிட. தில் வந்தேமுக்கு நீர் விருந்து புறந்தரும் 

முறைமையால் உண்ணும்படி பழங்களையும் இழெங்குகளை 

யும் கொடுத்தீர். இவ்வாறு உம்மால் பூயினின்னும் காப் 

பாற்றப்பட்ட யாங்கள் உமக்குப் பிரத்தியுபகாரமாகயாது 

செய்யவேண்டும் சொல்லும் ?”? என்றான். அதுமான் இவ் 

வாத கூற எல்லாமதிக்த சுயம்பிபை வானர விரர்களை 

கோக்க * மிக்க வேகமுடைய உங்களைக் கண்டு நான் சந 

தோஷமடைந்தேன். என்னுடைய நிலைக்குரிய அதத் 

இலே ஒழுகும் எனக்கு உங்களால் ஆகவேண்டிய காரியம் 

ஓன் மில்லை '' என்ரான். 

ஐம்பத்துமூன்முஞ்: சருக்கம். 

வாளசர்கள் பிலத்துணின்று வெளிப்படுதல். 

இவ்வா சுயம்பிரபை கூறிய தருமத்கோடியைக்த 

வார்த்தையை அநுமான் கேட்டு அந்தக் குற்றமில்லாக 

'செய்கையுடையாளை கோக்க “5௮ றவொழுக்க மூடையாய், 

தாங்கள் எல்லாரும் உம்மைச்சரணடைஇன்ழறோம். இந்தப் 

பில,த்துளன் காங்கள் இரிவோமாயின் சுக்கிரீவனால்: எங்க
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QFE வரையறுக்கப்பட்டகாலம் கழிந்து விடும் ; அவனு 
டைய கட்டளையை மீறினால் எங்கள் உயிர் 

ன்றி எரி போய்விடும். ஆகையால் சுக்கரீவனுடைய 

௮ வெளிப்படுச்த பயத்தால் வருந்தும் எங்களை நீர் இந்தக் 
ee mee கொடிய பிலத்துணின்றும் கரையேந்றிக் 

கேட்டல், காப்பாற். றவேண்டும். ். நாங்கள் செய்ய 

வேண்டும் காரியமோமிகப்பெரியது, இங் 

கே சங்குவோமரபின் நாங்கள் அ.கனைச்செய்தல் முடி 
ae என்று ! கூறினான். அது கேட்ட சுயம்பிரபை 

© ஒருவர் இந்தப்! ப ரன்வுட் புகுந்து பின் உயிருடன் இரும் 
பெபாவது ௮சி! . விரதங்கள்செய்து ஈட்டிய எனது தவ 
வலிமையால் தான் உங்கள் எல்லாரையும் இந்தப்பிலக்துள் 
நின்றும் எடுக் அவிடுகியேன். வானரவீரர்காள், நீங்கள் 

எல்லாரும் உங்கள் கண்கவைஞடுங்கள் ; கண்களை ஞூடா 
மல் ஒருவரும் இங்கிருந்து வெளியில் போகமுடியாது” 

என்றாள். உடனே அவர்கள் எல்லாரும் 
சுமம்பீபை வெளியேபோதல்வேண்டுமென் ற இச்சை 

வானசர்களைப் 
பிலகிதுணின்று . 
வெளிப்படுதல், கைஞாடிக்கொண்டார்கள். அப்படிக் கை 

யால் மெல்லிய கைவிரவினால் தங்கள் கண் 

யால் முகங்களைமூடிக்கொண்ட பெரிய வா 
ஸர வீரர்களைச் சயம்பிரபை ஒரு நிமிஷக் இற்குள் பில,ச்௮ 
ணின்அம் வெளிப்படுச் இவிட்டாள். பின்பு அவன் அவர் : 
களை உற்சாகப்படுத்தி “நானாவித மரங்களும் கொடிகளை 
மடர்க்த அழகிய விந் தமலை இன ; பிரஸ்ரவண மலை இது? 

பெரிய சமுத்திரம் இத, வானர வீரர்காள், உங்களக்கு 
நன்மை உண்டாவதாக) கான் என் மாளிகைக்குப் போகி 
மேன் '” என்னு சொல்லிவிட்டு அக்தப் பில,க்துள் புகுக் 
தாள். அதன்பின் அவர்கள் பயங்கரமாக அலைகள் வீடு 
முழங்கும் வருணனுக்கிருப்பிடமாகிய கரையற்ற பெருப் 
கடலைக் கண்டார்கள். அவர்கள் மயன் தன்.மாயையின் வலி: 
யால் செய்த பிலச்தைத்தேடிச் கம்மரசனால் குறிக்கப்
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பட்ட ஒருமாச வெல்லையையும் கழித்துவிட்டு ores 
். மலர்செறிக்க மரங்களையுடைய விக். தமலையின் அடியிலே 

இருக்துகொண்டு கிக்திக்கலாயினார்கள். அவர்கள் வசக்த 
காலத்து மரங்கள் புஷ்பபா ரத சால்வளைக்கது அ௮கேக கொ 

டிகள் சூழ்க்து விளங்குவதைக்கண்டு பயமடைக்தார்கள். 

அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வசந்தகாலம் வக்துவிட்ட தென் 

பதையறிக்து சதையைக் தேடுவதற்குக் குறிக்க கரலம் 
கழிக்துவிட்டதென்று பயந்து பூமியில் விழுக், கார்கள், அப் 

போது இங்கேற்றின் தகோள்கள்போன்.2 தோள்களையும் 
பருத்து நீண்டகைகளையுமுடைய அறிவித்கசிறந்த இள 

வரசனான அங்கன் வானரர்களுள் விருத.தர்களையு மற் 

அுள்ளவர்களையும் இனிய வார்க்தை கூறி உபசாரஞ் 

செய்து * வானரசர்காள், ஏங்களரசன் கட்டளையினால் காங் 

கள் எல்லாரும் புறப்பட்டோம்; நாம் பில,தீதுளிருக்கும் 

Cures Sour se குறி ந்துவிட்டது. இதை நீங்கள் ஏன் 
அறியவில்லை? நாங்கள் கார்த்திகை மாதத் 

அ கக இதற்குள் சதையை,ச் தேடுவதாகச் சொல் 
யால் காங்கள் லிப் புறப்பட்டு வக்கோம்; அந்த மாதம் 
உயிர் துறக்க ல் . ல ் வேண்டு மெனல், கழிர்அுவிட்டது ; இனிச் செய்யவேண்டிய 

் காரியம் என்ன? நிங்கள் அரசனால் தேறப் 

பட்டவர்கள்; நீ.;தி.நாலை யறிர், தவர்கள் ; அரசன் ஈன்மை 
யை நாடுபவர்கள் ; எல்லாக்கொழிலும் தெரிக் தவர்கள் ; 

வினை செய்வதில் ஓப்பில்லாதவர்கள் ; எல்லா த இக்கும் 
எட்டிய புகழை உடையவர்கள்; அரசனால் என்னு 

டன் அனுப்பப்பட்டவர்கள், அரசன் ஏவிய காரியத் 

கதைச் செய்துமுடிக்காச நாங்கள் கொலைக்காளாவோரம் ; 

இதிற் சந்தேகமில்லை. வானரராஜனுடைய ஏவலைச் 

செய்யாது யர்வன் சுகமடைந்தவன் ? சுக்ரீவன் குறித்த 

காலம் கழிந்தமையால் நாம் பட்டினிஇடக்து உயிர் 

அற,த்தல் தக்கது, எங்களுக்குச் தலைவனாகிய சுக்கரீ 
வன் இயற்கையால் கொடியவன் ; காம் குற்றஞ் செய்து
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விட்டுப் போவோமாயின் அவன் நம்மை ஒருபோகும் 
Ee 

மன்னிக்கமாட்டான், சதையைக் காணாசபோது அவன்”” ர 

இக்,சக் கொடிய கண்டனை செய்வது நிச்சயம் ; ஆகையால் - 

நாங்கள் ஈமது மனைவி மக்கன் பொருள் வீடு எல்லா 

வற்றையுக் துறந்துவிட்டுப் பட்டினிகடந்து உயிர் விடு 

தல் தக்கது, காங்கள் இரும்பிப்போனால் எங்களை அர 

சன் தண்டிப்பான் என்பதில் சந்தேகமில்லை ; +62 

யில்லா கபடி. கொலையுண்ணுவதைப் பார்க்கிலும் இங்கே 

இறந்துவிவெ.து இறந்தது, சுக்கிரீவன் என்னை யுவராஜ 

பதவிக்கு நியமிக்கவில்லை; வினைசெய்வ இற் கலங்காத இரா 

மரே என்னை நியமித்தார். கட்டளைமீ கின என்னைக்கண் 

டால் என்மேல் முன்வைத்த வைரக் தினால். சுக்ரீவன் 

எனக்குக் கொடிய கண்டனை விதித்து என்னுயிரை வாங் 

இவிவெது நிச்சயம். என்னுடைய உயிர் போகும்போது 

நான் படுந்துயரச்தை. என்ஈண்பர் காண்பதனால் என்ன 

பயன் ? ஆகையால் இக்தச் சமுத்திர,த.தின் புண்ணிய 

ரத் திலேயே நான் பட்டினி இடக்கன்றேன் ”' என்று 

கூறினான். யுவராஜனான அங்கதன் கூறிய இக்த வார்த் 

தையைக் கெட்டு வானரவீரர்கள் கருணையோடு “சக்கி 

ரீவன் இயல்பினாற் கொடியவன் ; இராமர் மனைவியின்மே 

லன்புள்ளவர் ; நாங்கள் சதையைக் காணாது போவகதைக 

கண்டால் சுக்ரீவன் இராமரைப் பிரீ திசெய்யும்பொருட்டு 

எங்களைக் கொல்லுவான்; இ.தித் சந்தேகமில்லை, குற்றஞ் 

செய்தவர்கள் தம் தலைவன் பக்கலில்போவது கக்ககன்று, 

நாம் இங்கேயே Pango SCS. அவளுடைய செய்தியை 

அறிவேம். சுக்கரீவளை அடைவோமாயின் யமலோகம் 

போவேம்'? என்னு சொன்னார்கள். 

பயமடைந்த வானரர்கள் கூறிய வார்த்தையைக் 

தாரன் கேட்டு 2 துச்கப்பட்டது போதும். உங்களுக் 

இஷ்டமானால் . காங்கள் எல்லாரும் பிலத்தில்போய் வப். 

போம், அது மாயையினால் செய்யப்பட்டது ; அதனால் 

ப 
x
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ஒருவராலும் அணுகமுடியாகது, அதுமரமும் EG 
முடையதாய் உண்பனவும் குடிப்பனவும் 

arse ககக நிறைந்துள்ளது, அங்கே இகந்திரனாலா 

மென்றல், வது, இராமராலாவது, சுக்கரீவனுலாவது 

ஒருபயமுமில்லை”” என்றான். அங்க தனுக்கு. 

அநுகூலமாகய இக்,த வார், த்தையைக் கேட்டு வானரர்க 

ளெல்லாரும் தேறு சலடைந்து “ நாங்கள் உயிரிழவா திருக் 

கும் வண்ணம் செய்யவேண்டுவகை க் தாமதமின் றிச் 

செய்யுங்கள் '”? என்ளுர்கள். 

ஐம்பத்து நான்காஞ் சருக்கம். 
௮நுமான் அங்கதனைச் சுக்கிரீவன் சண்டிக்க 

மாட்டானென்று தேற்றுதல், 

சந்திரனைப்போன்ற வெள்ளிய கிறச்தையுடைய தா 

ரன் இவ்வாறு கூற, அங்கதன் அ.தற்கியைத்து இராசி 

யத்தை வ௫த்துக்கொள்வானென்று அநுமான் எண்ணி 

னான். அவன் அங்கதனை எட்டங்கங்கரநேடைய புத்தியும் 

நால்வகை வலியும், பதினான்கு குணமும், அறிவு, ஆண் 

மை, பெருமைகஞை முடையவனென்னும், சுக்கிலபக்கள் 

துச் சந்திரன்போல வளருக் திருவினையுடையவ னென்் 

ம், பு,த்தியில் தேவகுருவை ஓக்கவனென்னம், ஆண் 

மையில் தன்தக்தை வாலியை நிகர் தீ தவனென்னும், இக் 

இரன் தேவமக்திரியின் பு,த்தியைக் கேட்குமாறுபோலத் 

காரனுடைய புத் தியைக் கேட்பவனென்றும் கருதினான். 

அதுமான் சர்வ சாஸ்திரங்களு மறிக் கவர்கஞூள் சிறக்க 

அங்கதனை அரச்னுடைய காரியக் தில் மனம் மெலிக் தவ 

னென்றெண்ணி உற்சாகப் படுத்தும்படி 'தொடங்கனொன். 

அவன் நால்வகை உபாயங்களுள் மூன்றாவதாகிய பேசச் 

தை உபயோட௫த்து,் தன் சொல்வன்மையினால் அங்குள்ள 

25
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வானரர்களை எல்லாம் வேுபடுத்தினான். அவர்கள் அவ் 
வாது வேறுபட்டபோது அதுமான் அங்ககனை ௮ச்ச 

முத் தவேண்டி, கோபத்கோடியைந்து பயதீதை யுண் 

டாக்கும் பலவார்,க்தைகளால் ** தரரைகுமார, நீ கிச்சய 

மாக உன் பிதாவைப்பார்க்கிலும் யு.ச்,த,தஇல் மிக வல்ல 

வன் ; உன் பிகாவைப்போலவே வானச 

pore ராரச்செய) த்தையும் வ௫க்க வல்லவன். வான: 

ne சர்கள் ஒருபோதும் ஸ்திரமான புத்தி 

் உடையவர்களல்லர் ; அவர்கள் தங்கள் 

மனைவி மக்களை விட்டு நீங்கு உன்னுடைய ஆஞ்ஜைக்குக் 
ழ்ப்படிக் இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் உன்னோடொகத் 

இருக்கமாட்டார்கள். இதை கான் அவர்கள் முன்னிலையி 

லேயே சொல்லுடன்றேன். சாம்பவனையாவது நீலனையா 

வது பெரிய சுகோத்திரனையாவது என்னையாவது சாம 

பேத தானதண்டம் முதலிய உபாயங்களுள் ஓன் நினால் 

சக்இரீவனிடத்தில் நின்றும் பிரித்தெடுக்க உன்னால் முடி. 
யாது, வலியவன் மெலியவனைப் பகைத்து உயிர் வாழலாம்; 

தன்னுயிரைக் காப்பாற்ற வேண்டுமாயின் மெலியவன் 

வலியவனைப் பகைக்கலாகாது, தாரன். சொன்னதைக் 

'கேட்டு நீ இக்தப் பிலம் உனக்குப் புகலிடமாகுமென்று 

GT oT BIBT ய் ; இதைப் பிளக்தெறிவது ல-கமணரு.. 
"டைய பாணங்களுக்கு அற்பகாநியமாகும், முன்னர் இக் 

இரன் ,தனது வச்சிராயுத,த்தை எறிக்து இதனைச் றிது 

மளெக்தான். லக்ஷ்மணருடைய. கூரியபாணங்கள் இப் 

போது இதனை ஒரு தொன்னையைப்போலக் இழி,ச.தவிடும். 

வச்சிராயுத,த்தையும் இடியையும்போன்னு மலைகளையும் 

பிளக்கன்ற அம்புகள் ல்மணரிடதீ.தில் அகேக மிருக் 

இன்றன. மீ இங்கே தங்குவதற்கு நிச்சயிக்க ௮௫ க்ஷண 

மே வானரர்கள் உன்னைத்துறந்து விடததீர்மானிதக்து விடு 

. வார்கள். அவர்கள் மனைவி மக்களை கினைச்து அவர்களைக் 

. காண ஆசையுற்றுப்படுத்து வருந்தி உனக்கு வாலைக்காட் 

௩
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டுவார்கள். அப்போது நீ நண்பினரும் உனது கன்மையை 

காடும் சுற்றத்தாருமின் நித அரும்பசைவதைக கண்டா 

௮ம் அ௮ச்சமுஅவாய்.' சுக்கரீவனோடு மாறுபட்ட உன்னை 

மிகும் தவேகமுள்ளனவும் அடுக்க முடியா Sor aor Gu asp 

மணருடைய அ௮ச்சம்பரக் பாணங்கள் வருத்தாதுபோகா. 

அப்படியன் றி நீ எங்களுடன் போய் வணக்கத்துடன் ௮வ 

ஊச்சேர்வாயாஇல் சுக்ரீவன் உன்னை முறைப்படி இராச் 

சயத்தில் தாபித்து வைப்பான். ,கருமத்திலாசையும், 

அசையாத விரதமும், ஈல்லொழுக்கமும், சொ.த்றவருமை 

யுமூன்ள உன் இற்றப்பன் சுக்கிரீவன் உன்னைக்கொல்ல 

_ மாட்டான், அவன் உன்னுடைய தாயாரின்மேல் மிகவு 

மன்புடையவன் ; ௮,தனாலேயே அவன் உயிர்வைக்திருப் 

பது. அவளுக்கு . உன்னையன்தி வேறுபிள்ளை இல்லை ; 

ஆகையால் கீவா ” என்று கூறினான். 

  

ஐம்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம். 

ட அங்கதன் பட்டினிடெந்து உயிர்விட நிச்சயிக்சல், 

வணக்கமுடையதும் தருமகச்தோடியைக்ததும் அரச 

னுக்கு நன்மைபயப்பதுமாகய அ௮நுமான் கூறிய வார்த் 

தையை அங்கதன் கேட்டு ** இண்மையும், நல்லெண்ண 

மும், அருளும், நேர்மையும், ஆண்மையும், தைரியமும் 

சுக்இரீ வனிடத்தில் இல்லை. தனது தாய்க்குச் சமானமான 

கன் கமையனது காதற்றேவியைக் தனக்குரியளாக்கக் 

கொண்டு உயிர் வாழ்பவன் யாவராலும் 

| Se நிந்திக்கப் பவொன். யுச்,கஞ் செய்யச் 

என்று கூறல். சென்ற தன் தமையனால் காவல் செய்யும் 

் படி நியமிக்கப்பட்டுப் பில,தீதின் வழியை 

மூடினவனுக்கு,ச் தருமம் என்ன கெரியும் ? கைதொட்டுச் 

ச,த்தியம் செய்து விட்டு, கனக்கு நன்று செய்த பெரும்



196 சஷ்டுந்தாகாண்டம். 
  

புகழை யுடைய இராமரை மறந்துவிட்டவன் யார் செய்த 

கன்மையை நினைத்திருக்கப் போறான் ? தரும்துக்குப் 

பயக்தன் தி லக்ஷமணருடைய பயத்தால் சதையைத்தே 

டும்படி எங்களை யனுப்பினவனிட ச்தில் ,கருமமெங்கனம் 

இருக்கும்? நீதியும் மன். த்திட்பமும், நன்றி யறிதலுமில் 

லாத இந்தப்பாபியினிடத்தில், அவன் பிறக்த குலத்தில் 

பிறந்த இறந் தவர்களுள் உயிரின் மேலாசையுடையவன் 

யார்தான் நம்பிக்கை வைப்பான் ? குணமுள்ள வனாயினும் 

குணமில்லா தவனாயினும் பு,க்திரனை இராச்சியத்தில் காபிக் 

- துவைப்பார்கள், சுக்கிரீவன் தன்சத்துரு குல,த்.திற்பிறர்,ச 

என்னை எப்படி உயிரோடு வைப்பான்? கான் என் இரகூய : 

மெல்லாம் வெளியாக, குற்றஞ் செய்து, ஆற்றல்கெட்டு, 

இஷ்௫ந்தைக்குப்போற், அநா,தனாயும் பலமில்லா தவனா 

யும் எப்படி உயிர்வாழ்வேன் ? சுக்கிரீவன் கெட்டவனும் 

கொடியவனும் இரக்க மில்லா தவனு.மானமையால் இராச் 

சயத்தினிமித் தம் என்னைச்சிறையிலிட்டாவது இரகசிய 

மாய்த்கண்டித் சாவது கொன்றுவிவொன். இறையில் 

இடந்து துன்பமனுபவித் கலினும் பட்டினி௫ிடந்து உயிர் 

் துறத்தல் எனக்குச்றெந்தது, ஆதலால் எனக்கு விடை. 

காருங்கள். வானரர்காள், நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட் 

. டி.ஜ்குப்போங்கள், கான் இணிக்கஷ்.க்தைக்குத திரும்பி 

வரமாட்டேனென்னறு உங்களுக்கு இதோ உறுதியாய்ச் 

சொல்லுறேன். இக், இட,க்திலேயே கான் பட்டினிகடக் 

இன்தேன் ; எனக்கு மரணமே இறந்தது, பலசாலிகளான 

. இராமலக்ஷ்மணர்களுக்கு நான் வந் தனைசெய்தேனென்று 

சொல்லுங்கள். வானரேஸ்வரனாகுிய என் இத்றப்பன் சக் 

- இரீவனுக்கு எனது வழிபாட்டையும் எனது சுக,த்தையுஞ் 

சொல்லுங்கள். எனது சதிய தாய் உருமைக்கு எனதஅசுகத் 

தையும் ஆரோக்கிய த்தையுங் கூறுங்கள், எனது தாய் 

காரைக்குச் தேறுதல் சொல்லுங்கள். ௮வள் Qu pans 

யால் என்மேல், அன்புள்ளவள் ; இரக்கமுள்ளவள் ; அவ
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லப்படுபவள் ; நான் இங்கே இறக்து விட்டேன் என்ற 
தைக் கேட்டவுடன் உயிரை விட்டுவிவொள்'” என்றான். 

அங்கசன் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டுப் பெரியவர்களை 

வணங்கி, மனம்வருக்தி, அழுதுகொண்டு பூமியில் தருப் 

பையின்மேல் உட்காந்தான். அப்படி அவன் . இருக் 
போது வானரவீரர்கள். துக்கமடைந்து அழுது கண்களி 

னின்றும் உஷ்ணமான நீரை வடித்தார்கள். . அவர்கள் 

எல்லாரும் சுக்ரீவனை நிந்தித்து வாலியைப் புகழ்ந்து 

அங்க,தனைச் சூழ்க துகொண்டு பட்டினி கடக்து உயிர் 
துறக்க நிச்சயித்தார்கள். அவர்கள் அங்ககனுடைய எண் 

| OT EOF அ௮றிக்துகொண்டு சண்ணீரைக் 

வானரர்கள் குடி.தீதுவிட்டுக்தக்குமுகமாக விருக்தார் 
உயிர்துறக்கப் ல் உட ss க ட 
eee =: “அவக கீர்ச்களையில் தெத்குமுக 

தல், ். மாகப்பரப்பிய தருப்பையின்மேல் இருக்கது . 

கொண்டு *: இதுவே எமக்கு ஏற்றது”? 

என்று எண்ணினார்கள். அவர்கள் இராமருடைய வன 

AT FSO, GUD GET GOT மரணசத்தையும்ஜனஸ், கான ததின் 

அழிவுபாட்டையும் சடாயுவின் வதையையும் சீதையின் 

அ௮பகரணத்தையும் வாலியின் வதையையும் இராம 

ருடைய கோபத்தையும்பத்றிப் பயத்தோடு : பேக் 

- கொண்டிருகந்தார்கள். பெரிய மலைபோன்ற வானசர்கள் 

உட்காந்து மேகக்கூட்டங்களைப்போலப் பூசலிட்டபோது 

அருவிகள்பாயும் ௮ர்.த மலை ஓசை மிக்கொலித்,தது. 

ஐம்பத்தாமுஞ் சருக்கம்; 
Fur Honus காணல். 

* வானரர்கள் ௮௧ மலையின்மேலே பட்டினியிருக்து 

உயிர் துறக்க நிச்சயித்து உட்காந்தபோது ௮ங்கே கழு 

கரசன் வந்.தான். அவன் சம்பாதி என்று பெயர் கூறப் 

படுபவன் ; நீடி,த்,ச ஆயுளுடையவன் ; சடாயுவின் சகோத
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ரன் ; வலியாலும் ஆண்மையாலும் புகழ் படைக் தவன், 

அவன்பெரிய விக,கமலையின் முழை ஒன் றி 

சம்பாதி வருதல், லிருக்து வெளிப்பட்டு௮ங்கருக்,5 வானரர் 

களைக்கண்டு சக்கோஷ.முற்று ** இவ்வுல: 

கத்தில் ஓவ்வொருவனையும் அவன் வினைப்பயன் கொ 

டருன்றது, அ௮தனாலன்ஹறே எனக்கென்று நியமிக் 

கப்பட்ட இக், உணவு நெடுங்காலங் கழித்து என்னிடம். 

வந்திருக்கின்றது. கான் இர், வானரர்களை ஒவ்வொருவ 

ராகக் கொன்று தின்னுவேன்”' என்று சொன்னான், 

UA S DHE S ௮க்.தப்பறவையின் வார். ததையை அங் 
க.தன்கேட்டு மிகவும் கவலையடைந்து. அதுமானை நோக்கி 

* கை என்னும் வியாசச்சை வைச்துக்கொண்டு சூரிழு: 

YsSr@@Gu யமன்கானே வானரர்களை அழிக்கும் 

பொருட்டு இங்கு வந்திருக்கிமுன் , இராம 

கனவி ருடைய காரியமும் முடிவுபெறவில்லை. 
கீ௫ வம்துவிட்ட நமகதரசன் கட்டளையும் நிறைவேறவில்லை. 

ளெ பது அப்படியிருக்க வானரர்களுக்கு,ச் தெரி 

யாமலே அவர்களுக்கு இகத விபத்து வக் 

இருக்கின். ௨௫. சதைக்கு கன்மை செய்யும் பொருட்டு 

முன் கழுகரசனான சடாயு இங்கே யாது செய். கானென்' 

பதை நீங்கள் முழுதும் கேட்டிருக்கஇன் நீர்கள். இவ்வாறே 

விலங்கு சாதியுள்ளிட்ட எல்லாப்பிராணிகளும், எங்களைப்: 
போல்வே, கம்முயிரைக்கொடு5 ௯, இராமருக்கு வேண் 
டியவற்றைச் செய்கின்றன. ௮ன்பினாலும் அருளினாலும் 

ஏவப்பட்டு இவ்வாறே மனுடர் ஒருவருக்கொருவர் கன் 

மை செய்௫ன்ரார்கள். ௮.கனாலேயே அறமுணர்க்த சடாயு 
இராமருக்கு உதவி செய்யும்பொருட்டுச் தானே சன் உயி 
ரைக்கொடுக்சது அவர் விரும்பியதைச் செய்தான். நாங்க. 
ஞூம் இராமருக்காக இளைப்படைக்து உயிர் பேரன் றவர் 
களாய் இக்தப் பெருங்காட்டில் வந்து சேர்ச்தோம், 
நாம் சதையைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. கழுகரசன் யுத்.த.க்
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தில் இரரவணனால் கொல்லப்பட்டுச் சுகமடைக்தான். 

அவன் சுக்கரீவவுடைய பயத்தினின்னும் நீங்கப் பெரும் 

பேறு பெத்ரான். சடாயுவினுடைய வதையினாலும் SF 

சதராஜனுடைய. மரண_த்தினாலும் சதை அபகரிக்கப்பட் 

உமையினாலும் வானரர்களஞுடைய உயிருக்குப் பயமுண் 

டா யிருக்கின்றது, இராமரும் லக்்மணரும் சதையோடு 

காட்டில் வசத தலும், இராமருடைய பாணத்தால் வாவி 

மாண்டதும், அவருடைய கோபத்தினால் அளவற்ற ராக 

.சர்கள் மடிக்ததும், இக்க விபத்தும் எல்லாம் முன் கைகே 

யிக்குக் கொடுக்.ச வரத்தினால் வந்தன '' என்னு கூறி 

னான். பூமியில் விழுக்து கடந்துகொண்டு தமது வரு,த்,த.த் 

தை எடுத்துக் கூறிக்கொண்டிருக்க வானரர்களைக் கண்டு 

கழுகரசன் மிகவும் மனக்கலக்கமுற்று த் தன் பெருக்தன் 

மையைக் காட்டுவானாயினான். 

-ஜம்பத்தேழாஞ் சருக்கம். 
சம்பாதி சடாயு மாண்டசெவ்வாறென்று வினாவல், 

அங்கதன் வாயிலிருந்து abs சொற்களைக் கேட்டுக் 

கூரிய மறக்கும் பெரிய ஓசையுமுடைய சம்பாதி வானரர் 

களைகோகக * என்னுடைய மனத்தை நடுந்கும்படி செ 

ய்து என்னுயிரினுமினி௰ய சகோதரன் சடாயுவினுடைய 

மரணகத்தைப்பற்றிப் பேசுகன் றவன் யாவன் ? ஜனஸ்,கா 

னத்தில் இராக்ஷசர்களுக்கும் சடாயுவுக்குமிடையில் யுத் 

அம் எப்படி யுண்டாயிற்று ? கெகொள் கழித். து இப்போ 

துதான் என் சகோதரன் பெயரை கான் கேட்ூறேன். 

கான் இக்க மலைக்துர்க்க,த்இலிருக் து இற 

சம்பாதி சடாயு ங்க விரும்புசன்றேன். குணங்களை யறிக் 
ச் யத்திவசா தவனும் ஆண்மைக்காக யரவராலும் புக 

நித்தல், ழப் படுபவனுமாகய என் கம்பியின் Bi gs 

் தியை கெடகொனைக்குப்பின் கேட்டு மிகஷம் 

சர்தோஷமடை நீதேன். வானரவீரர்காள், ஜனஸ்்,கான 5 '
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தில் வசி5,க எனது தம்பி சடாயுவின் மரணத்தைப்பற்றி 

நான் அறிய விரும்புறேன். பெரியாரால் விரும்பப்படும் 
இராமரைக் தன் அன்பிற்குரிய மூத்தபிள்ளையாகப் பெற்: 

அதசர.தருக்கு என் தம்பி நண்பனானதெப்படி ? சூரியனு 

டைய இரணங்களால் என் இறகுகள் எரிக்து போனமை 

யால் எனக்கு. உங்களிடத்தில் வரமுடியவில்லை, நீங்கள் 

என்னை இந்தப் பர்வத,ச்்திலிருக்து இறக்விட வேண்டு 

மென்று விரும்புகிறேன்'' என்றான். 

வானரர்கள், சோகத்தினால் சம்பாதி நாததழுகழுத் 

துப் பேனெதைக் கேட்டும், அவன் செய்கையால் சக் 

தெகமுற்றவர்களாக, அவன் சொல்லை நம்பவில்லை. உயிர் 

துறக்கவேண்டிப் பட்டினியிருக்த வானரர்கள் சம்பாதி 

யைக்கண்டு பயங்கொண்டு “: இவன் எங்களெல்லாரையும். 
பக்ஷித்துவிவொன். உயிர்துறக்க வேண்டியிருக்கும் எங்க 

ளெல்லாரையும் பக்ஷிச்துவிவொனாயின்  காங்கள் செய்ய 

வேண்டியதைச் செய்து £ீக்கர த்தில்.சச.த அடைக்தவர்க. 

ளாவோம்”' என்று எண்ணினார்கள், வானரர்கள் இவ்: 

வாறு எண்ண, அங்கதன்மலைச்கெர த இல் நின்றும் சம்பா 

இயை இறக்கி ** கழுகரச, பிரதாபமுடைய ரிக்ஷ;.ரஜன் 

என்னு ஓருவானரவேக்தன் இருந்தான். 

௮ம்கதன் சம்பா ௮வ்வரசன் என்பிகாமகன் ; ,கருமகுணமு 
திக்குச் சடாயு த . of ora . ் 

மாண்டகாரணம் பனை அவனுக்கு வாலி எனஅம ௬௧. 

கடத், இரீவன் என்னும் இரண்டு குமாரர்கள், 
- அவர்கள் அளவற்ற பலமுடையவர்கள்.. 

எனது பிசாவாகயவாலிஎன்னும் அரசன் இவ்வுலக 2.தில் 

தன் கொழிலாற்.றலால் பேர்போனவன். 5௪7 த குமாரரா 

இய இராமர் இவ்வுலூற்கெல்லா மரசர் ; இக்ஷ்வாகு குலச் 

இல்வக்த பெருந்தேர்வீரர், அவர் கருமவறியில் நின்று தக் 

தை கட்டளையை நிறைவேற்றவேண்டி, கன் தம்பி ல. 

மணரோடும் மனைவி சதையோடும், கண்டகரவன த திற்கு 

வந்தார். அவருடைய மனைவியை ஜனஸ்,கான தீ இலிருக்து 

n
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இராவணன் வலிக்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டான், 

இராமருடைய தந்தையின் கண்பனாலய சடாயுவென்னும் 

கழுகரசன் சதையை இராவணன் ஆகாய மார்க்கமரக 

எடுத்துக்கொண்டு போவதைக் கண்டு அவனைத் சே 

spss பூமியில் இறக்கிவிட்டான். பின்பு அவன் 

ஞாப்பினால் இளைப்படைக்திருக்கமையின் இராவணனால் 

கொல்லப்பட்டான். இவ்வாறு வலிய இரரவணனாற் 

கொல்லப்பட்ட சடாயு இராமரால் பிரேத சம்ஸ்காரம் 

செய்யப்பெற்று நற்கதியடைக்தான். பின்பு இராமர் என் 

இற்றப்பனான சுக்ரீவனோடு ௩ட்புக்கொண்டார் ; அவரே 

என் தந்ைத வாலியையும் கொன்றுர், சுக்கிரீவன் மக்திரி 

மார்களோடு என் தந்தையால் ஊரைவிட்டுச் துரத்தப் 

பட்டிருக்கான். இராமர் வாலியைக் கொன்று சுக்கசீவ 

னுக்கு அபிஷேகம் செய்தார். - அவரால் ௮௬ செய்ய 

வைக்கப்பட்டுச் சுக்ரீவன் வானரர்களுக் கஇபனானான். 

வானரவீரர்களுக்கெல்லாம் அரசனாகிய சுக்கிரீவனால் காங் 

கள் அனுப்பப்பட்டோம், அவ்வாஹே இராமராலும் 

அனுப்பப்பட்டு நாங்கள் சதையை எவ்விடங்களினும் 

தேடினோம். இராத்திரியில் சூரியனுடைய ஓஹியைக்கர 

ணக்கூடாத வாறுபோல வைதேகியை நாங்கள் தலைப்பட 

வில்லை, நாங்கள் ௮திக கவன, கதோடு கண்டகா ரணியம் 

முழுதையுக்தேடி அ.றிவின்மையினால் ஒரு ,சதவமகளுடைய 

வாய்திறக்க பிலத்துள் புகுந்தோம், மயன் கன் மாயை 

யால்செய்.த அக்தப் பிலகஅள் சதையைக்தேடி தரித்து 

THEM அரசன் குறிக த ஒருமாசத்தையும் அங்கே கழித் 

கோம். வானர வேக், கனுடைய ஏவலைச்செய்யும் தரங்கள் 

அவன் குறித தகால வரையழையைக் கடந்து விட்டமை 

யால் பயக்து உயிர்துறக்க விருக்கிறோம். இராமரும் லக்ஷ 

மணரும் சுக்கரீவனும் எங்கள்மேல் கோபங்கொண்டிரும் 

கும்போது காங்கள் ௮ங்கே போவோமாயின் உயிசிழக் க 

‘AOC aris” என்று கூறினான். 
26



202 கிஷூடக்தாகாண்டம். 

ஐம்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம். 
சம்பாதி Fans இலங்கையி லிருக்கிராளென்று கூறல்; 

உயிர் போவதுபோலிருக்,த வானரர்கள் இக்தப் 
பரி,சாபமான வார்,த்தையைக் கூ௮2, பெரியகுரலையுடைய 

். சம்பாதி அவர்களை கோக, “* வானரர்காள், என் தம்பி 
சடாயு யுததத்திலே இராவணனால் கொல்லப்பட்டான் 

என்று நீங்கள் சொல்லுஇநீர்கள். ஞூப்பினாலும் இற 

சன்மையினாலும் நீங்கள் சொன்னதைக் கேட்டுப் பொ 
அ,தஇருக்கிறேன். எனது தம்பியைக் கொன்றதற்கர 
கப் பழிவாங்க கான் இப்போது வலியன் அல்லேன். 

முன்னொரு காலத்தில் விருத்திராசுரன் 

கக. ர் ட் கொலை யுண்டபோது நாங்களிருவரும் 

ஒருவசை ஒருவர்வெல்லவேண்டு மென்று 

இரண வரிசைகளாழ் சொலித்துக் கொண்டிருக்த 'ஆதித் 

கனுக்குக் இட்டப் பறந்து சென்றோம். ஆகாசமார்க்கச் : 
இலே காங்கள் அதிவேகமாகச் சுற்றிப் பறந்து போன 
போது; சூரியன் உச்சியில்வர, சடாயு இளைப்பு,ற்ரன். சூரி' 

யகிரண_தீதினால் என் தம்பி வருக்துவகைக் கண்டு கான் 

அவன்மேல் வை,க்க அன்பினால் மிகவும் பயக்து என்றை: 
்் களினால் அவனை மறைத்தேன். அப்போது நான் இறகர் 

SHES! M65 மலையின்மேல் விழுந்தேன். அன்று தொட்டு 

நான் இங்கேயே யிருக், சமையின் என் தம்பியுடைய செய்தி 

ஒன்ு மறியேன்'' என்னு கூறினான். சடாயுவின் மைய: 

னான சம்பாதி இவ்வாறுசொல்ல, பேரறிவுடைய இளவ_ 
சனாகிய ௮ங்ககன் ௮அவனைகோக்கி 4 நீ சடாயுவின் சகோ 

கரனானால், கீ கான் சொன்னதைக் கேட்டிருக்,தலின்,. 
ன சூ அந்த ராக்;சனுடைய இருப்பிடம் உனக் 

இரவணனிருப் குதிதெரியுமோ? சொல், தீர்க்காலோசனை 
பத எவ்விடக்தி மல்லாக இராக்ஷசா இபனாஇய இராவ 
லென்று வினாவல், . ; ட . . 

ணன் சமீபத்தி லிருக்கன்றானா தூரத்தலி 
ருக்கன்றானா ? சொல் '' என்று? கேட்டான். .
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பின்பு சடாயுவின் ,தமையனான மிக்க திறலினையு 

டைய சம்பரதி, தன் தகுதிக் கேற்ற வார் சதை உரைத்து 

வானரர்களை மூழ்விப்பவனாய் “* வானரர்காள், நான் என் 

இறகெரிக்து வலிகுன் வின வனா யிருக்கறேன் ; ஆகையினால் 

நான் வாக்கு மா,த்திர,த்ீதனாலேயே இராமருக்கு ஒரு பேரு 

தவி .செய்ன்றேன். உலோகங்களை நீர்மூடினதை . 

ட யும் திருமால் மூவடியால் உலகை அளந்த 

கன் இது சையும் பெரிய அசுரர்களை ௮ழிக்ததையும் 

இலங்கையில் அமுதுத்திற்காகப் பாற்கடலைக் கடைக் த 

ee ror ea தையும் கான் அறிவேன். மூப்பினால் வலி 

குன் றி உயிர்போகின் றவனா யிரு,க்,தலின் 

இசாமருடைய காரியமாகிய இதனை நான் முதலில் செய் 

இன்றேன். கொடிய இராவணன் அழகும் இளமையு 

முடைய ஒரு பெண்ணணங்கை எடுத்துக்கொண்டு போன 

தை யான் கண்டேன்; ae அப்போது § Qrrwr 

இசாமா” என்றும் “லக்ஷ்மணா” என்றும் கதறிக்கொண்டு, 

உடல் நடுங்க, சான் அணிந்திருக்க ஆபரணங்களைக் 

கழற்றி எ.றிக் காள். அவளுடைய ADEs கோ௫ிகப்பட்டு 

மலையினுச்சயிலெறிக்கும் வெயில்போன் நிருந்,௧.௮ ; : கரிய. 

இராக்ஷசன் மடியிலிருந்த அவள் கார்மேகத்தில் கோன் 

ம் மின்னல்போல விளங்கினாள். இராமருடைய பெய 

coors சொல்லினமையால் அவளைச் சதையென்று கான் 

ar ast GBC pair ௮ந்த இராக்ஷசனுடைய இருப்பிடத் 

தைச்சொல்லுகறேன் கேளுங்கள், இராவணனென்லும் 

'பெயருடை யஇராக்ஷசன் விச்டிரவசுவின் பு,தல்வன்; வைச் 

இரவணனுக்குத் தம்பி, ௮வன் வூப்பது இலங்கைககர த்: 

தில், ௮க்.த அழகியககரம் விசுவகர்மனால்செய்யப்பட்ட௮; 

அது சமுத்திர,த்திலே நாறுயோசனை தூர;க் இல் ஒரு தீவி 

ன்கணுள்ளஅ, ௮அதுபொன்மயமான வாயில்களும் அழகிய 

பொன்னாற்செய்தவேதிகைகளுமுடையது;. சூரியன்போல் 

ஒளிகாலும் பெரிய மதில்களால் சூழப்பட்டது. €தை
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அங்கே யிருக்கிறாள்.  அவ்வேழை கோகெைப் ut @Os sr 

இசாவணனுடைய அந்தப்புர,க்திலே இராக்ஷஏகளால்: ' 

காவல் செய்யப்பட்டு அமுது கொண்டிருக்கிறாள். நான்கே. 

புறமும் கடலாற் சூழப்பட்ட இலங்கையிலே நீங்கள் ஜன 

கராஜன் பு.த்திரியாயெ மைதிலியைக் காண்பீர்கள், நாறு 

யோ சனைக்கப்பால் சமு,த்இராந்.த.க். இலே தக்ஷிண தீரத் 

திலே நீங்கள் இராவணனைக் காண்பீர்கள். வானரர்காள்,. 
நீங்கள் ஊககக்தோடு மிக விரைவாக அங்கே செல்லுங் 

கள், நீங்கள் எதையைக்கண்டு தஇிரும்பிவருவதை கான் 

ஞான ததினால் காண்கின்றேன். வானத்திலே முசற்கதி 

ஊர்க்குருவிகளுக்கும் தானியத்தை உண்ணும் மற்றைப் 

பறவைகளுக்கும் உரியது; இசரண்டாங்கதி காகங்களுக்கும் ' 

பழங்களை உண்ணும் மற்றைப் பறவைகளுக்கும் உரிய: 

் மூன்ருங்கதியில் பாசங்கள் செல்லும்; காலாங்க இயில். 

அன் நில்களும் சூரரிகளும் பருக்துகளும் செல்லும் ; ஐக் 

தாங்க ;இயில் கழுகுகள் செல்லும் ; ஆறாங்ககதி அழகும்இள 

மையும் வலியும் விரமுமுடைய அன்னங்களுக்குரியஅ [. 
அதற்கு மேற்கதி வைகதேயர்களுக்குரியது. காங்கள் பிறப் 

பினால் வைஈகேயர்கள். கான் இங்கிருக்துகொண்டே இரா 

வணனையும் ஜான௫யையும் காண்சின்றேன். அப்படிப்: 

பட்ட திவ்வியமான சிறந கண்பார்வை எங்களுக்குண்டு, 

உணவின்வலியாலும் எங்கள் இயற்கையாலும் காங்கள்' 

எப்போதும் நாறுயோசனைக் கப்பாலுள்ளதையும் காண் 

போம். எங்களுக்கு இயற்கையினால் தார.ச்திலுள்ளஉணவு 

உரியது ; காலாயுதங்களாகிய ! கோழிகளுக்குக் காலடியி' 

அள்ள உணவு உரியது. GA saponr en Gu இராவணன் 

- செய்த கருமம் நிந்திக்கச்.தக்கது. கான் அவனுக்குப் பிரத 
கூலம் செய்து என் தம்பியின் பழியைத் தீர்ப்பேன், உம் 

- புச்சமூ,ச்தர,ச்தைக் கடப்பதற்கு வழிபாருங்கள். நீங்கள் 
வைதெடுயைக். கண்டு உங்கள் காரியதசை முடித்துக் 

கொண்டு திரும்புங்கள். என்னைச்சமுக்இரக்கரைக்குஎடு த் 

oO
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AEDST SIA போய்விடுங்கள். சுவர்க்கமடைக் த என் பெரு 

மையுடைய தம்பிக்கு நான் நீர்க்கடன் செய்ய விரும்புகின் 

ஜேன் '' என்றான். அப்போது மிகுக்கவேக,க்தையுடைய 

வானரர்கள் ஜெகெரிக்திருக் ச சம்பாதியைச்சமுத்திரதிர,த் 
திலே அவனாற் குறிக்கப்பட்ட இடத்திற் கொண்டுபோய் 

விட்டுமறுபடியும் ௮வனை அவனிருக்,த விட,ததிற்கொண்டு 

வந்து சேர்த்து, சதையின் செய்தியைக்கேள்வியுற்றுச் சக் 

கோஷ்மடைக்தார்கள். 

ஐம்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம். * 

சம்பாதி சதையின் அபகரணகசத்கைக் தான்றிர்,த வழியைச் சொல்லுதல்... 

பின்பு வானரவீரர்கள் கழுகரசன் கூறிய அமிர்தம் 

போன்ற வார். த்தையைக்கேட்டு, மிகவுஞ் சந்தோஷ. 

மடைக்தார்கள். வானரவீரர்கஞுட்ிறக்் த சாம்பவன் 

மற்றை வீரர்களெல்லாரோடும் பூமியில் நின்று தடீரென் 

நெழுந்து கழுகரசனை கோக்க, “சதை எங்கே யிருக்கன் 

முள்? ௮அவளைக்கண்டது யார்? அவனைஎடுக் 

nn cea அுக்கொண்டுபோனது யார்? இவைகளெல். 

கொண்டு சென் லாவற்றையும் பற்திச்சொல்லிவானரர்களு 
க வன்க கக நீர் வழிகாட்டிவிடும். வச்ரொயுதம் 

போல வேகமாக விழுகன் உ இராமருடைய 

பாணங்களையும், லக்ஷ்மணரேவிய பாணங்களின் வலியை 

"யும் சக்இக்காசவன் யாவன்?” என்னு கேட்டான். சம்பாதி 
சந்தோஷ.முற்அுச் சதையின் செய்தியைக்கேட்க ஆவல். 

கொண்டெழுக்தவானசர்களை மீட்டும் மகிழ்வித்து “வைதே 

சகியினுடைய அபகரணத்தை யான் எப்படி அதிந்தே 

னென்னும் அந்த கெடுங்கண்ணாளிருக்கு மிடத்தை யார் 

எனக்குச்சொன்னார்களென்றுங் கேளுங்கள். நான் இக்க 

அசேகயோசனை நீளமுள்ள மலையின் துர்க்கத்திலே மூப் 
  

* இதுமு,சல் ஐந்து ௪ருக்கங்கள் லெ பிர இகளில் இல்லை ,
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அனால் உயிரும் வலியும் குறைக்து நெநொட் கிடந்தேன். 
அப்படிக்கெக்த எனக்குப் பதவைகளுட் இறந்த சுபார் 
சுவன் என்னும் பெயருடைய எனது புத்திரன் காலக் தப் 
பாது வந்து உணவூட்வொன். கந்தர்வர்களஞூக்குக் காமம் 
பெரிது ; நாகர்களுக்குக் கோபம் பெரிது ; மான்களுக்குப் 
பயம் பெரிஅ ; எங்களுக்குப் ப9 பெரிது, ஒரு காள்பட 
யால் வருந்தும் எனக்கு உணவு கேடிச்சூரியோதயத்திற் 
சென்ற எனது புத்திரன் மாலையில் இழைசூயில்லாது 
திரும்பி வர்,கான். ப௫யினால் வருந்திய யான் என் மூப்பினா 
௮ம், கோபத்தினாலும், அவனைக் கடிந்து பேன். 
அவன் ப௫யினால் வருந்தும் என்னைப் பொறு திகேட்டு, 
என்னை நோக்க *ஐய,யான் அதிகாலையிலே ஸ்கானம் 
செய்துவிட்டு இரைதேடும் பொருட்டுச்சென்று மகேந்திர 
மலையின் வழியை மறைத்துக்கொண்டு நின்றேன். அங்கே 
கரன் ழே பார்த்துக்கொண்டு சமுத்திரக்திலிருக் அவரும் 
ஆயிரக்கணக்கான பிராணிகளின் வழியைக் தனியாகவே 
தடுத்து கின்றேன். அப்போது மைப்பிழம்புபோ லுமொ 
ருவன் இளஞாயிறுபோலு மொளியையுடைய ஒரு பெண் 

> ணையெடுத்துக்கொண்டு போனான். அவர்களைக் கண்டவு 
உன் அவர்கணிருவரும் உனக்காகாரமாகவேண்டுமென்று 

யான் நிச்சயித்தகேன். அப்போது அவ ' 
னென்னைப் பணிந்து கனக்கு வழிவிடும்படி. 
மிக வணக்கமாகக்கேட்டான். வணங்க 

வனை வசைசெய்பவன் நீசர்களுக்குள் கூட ஒருவனுமில்லை; 
பின்னர் என்னைப்போன்.றவர்கள் கொல்வதெப்படி.? 
அவன் தன் ஆற்றலினால் ஆகாயத்சைச் சுருக்க விடுபவன் 
போல அதிவேகமாகச் சென்ருன். அதன் பின் ஆகாயத் 
Bo செல்பவர்கள் என்னை யடைந்து துதித் கார்கள். 
“* கல்ல காலம் நீ பிழைத்தது ”” என்று மகரிஷிகள் சொன்: 
னார்கள். * அவன் ஒரு பெண்ணோடு உன்முன் போனமை 
யால் உனக்கு நன்மை ஆயித்து ?? என்று பெரிய இத்தர் 
கள் கூறினார்கள். அவர்கள் எனக்கு ₹* இவன் இராக்ஷசர் 

சம்பாதி விடை 
கூறல்.
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களுக் கரசனாகய இசாவணன் ; த௪ர,த பு.சதிரனான இரா 

எரு மனைவி சானஇயை எடுக்துக்கொண்டு போன் 

முன் * ் என்றார்கள். ௮வள் சோகத்தால் மெலிக்து ஆடை 

ae ot O65 g10._O மயிரை விரித்து * இராமா, 

லக்ஷ்மணா * ் என்னு அழுது கொண்டு சென்றாள். இ.கனால் 

என்காலம் இன்று கழிக௧அ ”' என்.று சொன்னான். இவை 

கள் எல்லாவற்றையும் காலமறிக்தவர்கஞன் இறந்த 

,சுபார்சுவன் சொல்லக்கேட்டும் என் பராக்கிரமக்தைக் 

காட்ட எனக்குப்பு ச. இவரவில்லை, இறதில்லா கப௰றவையால் 

யாதுகாரியம் செய்யமுடியும் ? ஆயினும் என்னுடைய 

மனமொழிகளால் யாது செய்யக் கூடுமென்பதைச் சொல். 

அடியேன் கேளுங்கள். என்னுடைய மனமொழிகளால் 

உங்கள் யாவர்க்கும் பிரியமானதை கான் செய்வேன். இசா 

மருடைய காரியம். எனது காரியமே; இதில் சந்தேக 

மில்லை. வானச வேந்தன் தேவர்களாலும் வெல்லமுடியா 

குவர்களாகய இறக்த புதீதியும் வலியும் நல்லெண்ணமு. 

முடைய உங்களை அனுப்பி மிருக்கன்றான்.  கங்கபத்தரம் 
கட்டப்பெற்ற இராமலஷுூமணர்கஞுடைய கூரியபாணங் 

கள் மூவுலகங்களையும் அழிக்கவும் அளிக்கவும் வல்லவை 

கள். ,த௫௪க்கரீவன் வலியும் ஆண்மையும் உடையானாயினும். 

சமர்,த்சர்களாயெ உங்களுக்குச் செய்தற்கரியது ஒன்று 

மில்லை, காலக் தாழ்த்ததுபோதும்; இனி மனத்தை 

ஒருப்படுதீதுங்கள். உங்களைப் போலும். பு,தீதிமான்கள் 

காரியத்தில் களைக்க மாட்டார்கள் '' என்றான், 

அதுபதாஞ் சருக்கம். 
சம்பாதி Sor வரலாறு கூறு தல், 

அக்க மலையின் சகெர.த்தில் நீர்க்கடன் செய்து wor 

னம் பண்ணிவிட்டிருக்கத சம்பாதியை வானரவீரர்கள் 

நான்கு பு.ற,தஇலும் சூழ்ந்இருக் சார்கள். அப்போது சம்.
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பாதி நம்பிக்கைகொண்டு சக்கோஷ,க்கோடு வானரர்கள் ' 

சூழவிருக்,க அங்கதனை கோக்க * வானரர்காள், சத்தம் 

பண்ணாது ஓரே மன ததடன் கேஞங்கள். .நான் மைதிலி 

யின் செய்தியை எவ்வாறறிந்தேன் என்பதை உள்ளபடி 

சொல்லுகிறேன். சூரியனுடைய வெயிலினால் உடல்லாடி. : 

அவனுடைய செணக்இனால் சூடுண்டு கான் 

௪ம்பாஇ ஜெக முன்னர் இச்,க மலையின் கெர.ச் தன்மேல் 
சிந்த மப்பில். 2 ழுக்சேன், விழுக்கமின் ஆறுநாள் இர, bsg. 

வும் பகலு ஞார்ச்சையடைந்திருந்தேன். 

பின் அறிவு வந்தபோது எல்லாத் இசைகளையும் சுற்றிப் 

பார்தீதும் எனக்கொன்னுந் தெரியவில்லை. பின்னர் நான் 

கடல்களையும் மலைகளையும் : நதிகளையும் அருவிகளையும் . 

காடுகளையும் கடற்கரைகளையும் பார்த்து இது இவ்விட 

மென்று அறிந்துகொண்டேன். களிப்படைக்த பறவைக் 

கூட்டங்கள் நிறைந்திரு ச, கலினாலும் குகைஞம்சிகரங்களு 

முூடைமையினாலும் தென்சமு,த்திர தீரக் திலுள்ள விக்த 

மலை இதுவென்று கான் நிச்சயித்தேன். இங்கே தேவர்க 
ளாலும் பூசிக்கப்படும்புண்ணியாச்சிரம மொன் றிருக்கதது ; 

நிசாகரர் என்னும் பெயருடைய பெரிய தவமுனிவர் அவ் 

வாச்சிரமத்தில் வித்தார். கருமமுணர்ந் த ச'சொகரமுனணி. 

வர் சுவர்க்கம் போனபின் பு கான் அவரையின் 9 எண்ணா 

யிரம் வருஷம் இங்கிருந்தேன். கான் மேடும் பன்ள 

"plot ar விந்தமலையின் 2 FAIA HES வரு,த்த,ச்தோடு. 

மெல்ல மெல்ல இறங்இக் கூரிய புல்லையுடைய பூமியை 
அடைந்தேன். ௮நத முநிவரைப்: பார்க்க விரும்பிப் பல 

_ முறை வருக்திச் சென்றேன். அவரைச் சடாயுவும் கானும் 

பலகால். பார்த்தோம். ௮ந்த ஆச்செமதக்தைச் சுற்தி' 

நன்மணங் கமழுங் காற்று வீசக்கொண்டிருக்தது; புஷ் 

பமும் பழமுமில்லா,த மரங்கள் அங்கே காணப்பட வில்லை, 

தான் அந்தப் புண்ணிய ஆச்சரமத்தை யடைந்து பகவரன் 

திசாகர முனிவரைக் காணவேண்டி ஒரு மர,ததினடியில்
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காத்திருந்தேன். அப்போது அம்முனிவர் ஸ்கானம் 

செய்துவிட்டு, உடலம் ஓஹிகால, வடக்கு நோக்டு எனக் 
கூச் சமீபமாக வந்துகொண்டிருந்தார். பிரமதேவனைப் 

பிராணிகள் சூழ்க்து வருமாறுபோல அவரைச் சூழ்ந்து 
கரடி, புலி, ங்கம், யானை, மான், பாம்பு முதலிய 
விலங்குகள் வச்,கன, அவர் தமதாச்ரெமத்சை அடைக் 
த்தும், அரசன் தன் மாளிகை யடைக்தபேரது - அவனு 
டைய மந்திரிமார்களும் சேனைகளும் அவனை விட்டு நீங்கு 
மாறுபோல, அவரைச்சூழ்க்து வக்.த விலங்குகளெல்லாம் 
தஇிரும்பிப்போயின, முனிவர் என்னைக்கண்டு சக்கோஷ 
மடைந்து ஆச்சிரம்அள் புகுக்து ஒரு முகூர்,சி,2ம் கழிக்து 
வந்து எனது காரியம் என்ன வென்று வினவினார், ௮வர் 

“கல்லாய், உனது இறஇூன் வேற்றுமையினால் நரண்' 
உன்னை இன்னான் என்று அறிந்து கொள்ளவில்லை. உன் 
னுடைய இறகுகள் எரிக்த விட்டன ; உடலும் புண்பட்டு 

விட்டது. கான் முன்னர் வாயுவேகம்போன் ஐ வேக க்தையு 

டைய இரண்டு கழுகுகளைக் கண்டேன் ; 
சிசாகர முரிவர் அவர்கள் இருவரும் சகோதரர்கள் ; கழு 
பண்கள் மல்கு குக் கரசர்கள் ; வேண்டிய. உருவமெடுக்க 

, மென்று வினாவல், வல்லவர்கள். சம்பா தியாகிய நீ அவர்க 

ஞள் ஞூ,,தீ,தவன் ; சடாயு உன் தம்பி, நீங் 
கள் மனுஷரூபமெடுத்து என் காலைப் பிடித்அக்கொண் 

டீர்கள். உனகூப்போது என்ன நோய்? உன்னுடைய 

சிறகுகள் எப்படிவிழுக் கன 1 இக்த,ச் கண்டனை உனக்கு 
யார் செய்தார் ? எனக்கு எல்லாவற்றையுஞ் சொல்லு £ 

என்னு கேட்டார்.” 

அறுபத்தொன்முஞ் சருக்கம். 
௪ம்பாதி சூரியனை கொடர்ச் ௪ வரலாறு, 

“ன்னர் கான் சூரியனை, க தொடர்க்துசென்ற அதி 
பயங்கரமும் அசாத்தியமுமான செய்தியை ஒன்றும் 

விடாது முநிவருக்குச்சொன்னேன்;--- பகவானே, கான் 

27 
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உடலம் புண்பட்டும் வெட்கத் தால் புலன்கள் மாழ்இயும் 

இளைப்புற்றும் இருத் தலினால் பேசிக்கொள்ள முடியாத 

வனாயிருக்கிறேன். கானும் சடாயுவும் செருக்குற்று, யார் 

ஆண்மை மிகவுடையவ சென்றறியவேண்டி, ஒருவரோ: 

டொருவர் மாஅுபட்டு, கைலாசமலையின் கெரத்திலே 
முடிவர்கள் முன்னிலையில் சூரியனை ௮,5,தூரி வரைக்கும் 

கொடு வன்ம சூஞஷூறவு செய்துகொண்டு, ஆகா 

யதீதில் பறக்து சென்றோம். அவ்வாறு . 

சம்பாதி  ஓரேகாலத்தில் நாங்களிருவரும் பறத்து 
சூரியனை ச ல oa oo, 

"தொடர்க்தது, சென்றபோது பூமிமிலுள்ள நகரங்கள் 

ஓவ்வொன்றும் தேருரு ளளவு பிரமாண 

முள்ள, காகத் கோன்டின. ஒரிடத்தில் வா,தீதியங்களி 

னோசையும் மற்ஜோரிட,த்தில் வேசமோதுமொலியும் கேட் 

டன. இவெர்த ஆடையணிந்து பாடிக்கொண்டி ருக்: 

பெண்களையும் பலரைக் கண்டோம். விரைவாக உயரப் 

பறக்து ஆதித்திய us SOS அடைந்த எங்களுக்குக் காடு 

கள் பசும்புறரைபோலவும், பூமியிலுள்ள உயர்கத மலை 

கள் கற்களைப்போலவும், கரையில் ஓடின ஆறுகள் 

. நூல்களைப் போலவும், இம௰ம் விக்தம் மேரு என்னுக் 
பெரியமலைகள் நிர் நிலைகளுட் படிக்த யானைகளைப்போல 
வும் தோன்றின. பின்பு அஇகமாக வெர்க்கவேர்க்க எங்: 

களுக்குப் பயம் மேலிட்டது; எங்களை இருண்டமோக 

மும் கொடிய ஸஞூர்ச்சையும் வந்து பற்.நின;. எங்களுக்கு, : 

யமன் திசையாவது, அக்னியின் இசையாவது, வருணன் இ 

சையாவது தெரியவில்லை ; யுகாந்,௪ காலம் வரைக்கும் நிலை 

பெத்திருக்கும் லோகமும் அக்னியால் எரிரக்துபோவது 

போல் தோன்றிற்று, தனகூருப்பிடமாகிய கண் 

. ணினின்னும் திரும்பி அழிந்துபோன அ௮.றிவைப் பெரிய — 

முயற்கி செய்து மறுபடியும் கண்ணினிடத்திற் கொண்டு .- 

போய்ப் பொருத்தி காங்கள் பெருங்கஷ்டப் பட்ட சூரிய 

னைப்பார் த்தோம். அப்போது சூரியன் பூமியளவு பெரி
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தாக எங்களுத்குக்கோற்றிற்று, உடனேசடாயு என்னைக் 
கேளாமலே பூமிக்கு இறங்கினான். அவனைக்கண்டு நானும் 

. விரைந்து ஆகாயத்தை விட்டி றங்கனேன். என்னுடைய 
| GPE ew மறைக்கப்பட்டுச் சடாயு எரியாது தப்பினான் 

எனது அறிவின்மையால் நான் எரிந்து வாபுப.த.சஇனின் 

அம் விழுந்தேன், சடாயு ஜனஸ்.கான த்தில் விழுக்திருப் 
பானென்று நினைக்கின்றேன். நான் இறகெரிந்து சடப் 

பொருள் போலா விக். மலையின்மேல் விழ்க்சேன், 

இசாச்சிய, த்தையும் தம்பியையும் சறகையும் ஆண்மையை 

யும் இழக்க கான். மலைச்கெர,க்இலிருக்து கீழே விழுந்து 

உயிர்விட விரும்புகின்றேன்.” 

அறுபத்திரண்டாஞ் சருக்கம். 
நிசாக்.ர முனிவர் சம்பாதியைத் தேற்றுகல், ' 

இவ்வாறு முணிவருக்குக் கூறிவிட்டு நான் மிகவும் 

துக்கமடைந்து அழுதேன். ௮ச்த முநிவர் ஒரு முகூர்த்த 

காலம் யோசனை செய்து என்னை கோகூ *உன்னுடைய 

இறகுகளும் தூவிகளும் உனக்குப் புதிசாக மறுபடியும் 

மூளைக்கும். உன்னுடைய உயிரும் பார்வையும் ஆண்மை 

யும் பலமும் மறுபடியும் வரும், ஓரு பெரிய கரறியம் இவ்வு 

. லகதீதில் கடக்கப்போடின் உ கென்று முன்பு கேட்டிருக் 

இன்றேன். அது எனக்கு என்னுடைய sa வலிமையா 

௮ம் தெரியும் ; அதைக் கேட்டும் அறிவேன். இக்ஷ்வாகு 

- வழித்தோன்றாலாகிய க௪ரதகனென்றோரரசன் உளன், 
அவனுக்கு மிக்க வலிமையுடைய இராமனென்றறொரு புக் 

இரன் பிறப்பான், அவன் தந்தை ஏவலால் தம்பி லக்ஷ . 

மணனோடு காட்டுக்குச் செல்வான். ' அவனுடைய மணை 

Aco gs தேவர்களாலும் அசுரர்களாறும் 

தத்த கரா அழிவில்லா, இராக்ஷசேக்திரனாகய இரா 

wr FS GO, வணன் ஜனக ஸ்தா னதீிலிருக்து எடுத்துக் 

் கொண்டு போவான். விரும்ப,த்தக்க உண் 

- பன இன்பன் வற்றைப் பெறுவாளாயினும் அச்சல்லாள்
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தக்க,த்தில் மூழ்க அவைகள் ஒன்றையுச் தன்னமாட்டாள். ' 
அவன் அவ்வாறு ஒன்றுக். இன்னா இரு,த.தலை இக்திரன் 

_ அறிந்து அவளுக்குக் தேவர்களுக்கும் நட்டா அமுதம். 

போலும் பரமான்னம் அனுப்புவான். அதனை அவள் 

. இக்திரனிடமிருந்து வக ததென்றறிந்து வாங்கு இராமருக் 

கென்று கொஞ்சச்தை மேலாலே எடுத்து * எனது காய. 

கன் லக்ஷ்மணரோடு உயிரோடிருக்காலுமாக, சேவ 

னாய்ப் போய் விட்டாலுமாக, இது அவருக்குணவாகட்டும்” 

என்து சொல்லித் கரையில் சொரிவாள். இராமரால். 

அனுப்பப்பட்ட வானரர்கள் சதையைத் தேடிவருவார் ~ 

கள்; அவர்களுக்கு, கீ. சகையின் செய்தி முழுதையும். 

சொல்லு. நீ இகைவிட்டு ஒருபோதும் போகாகே, கீ எம். 

கே போவாய்? காலத்தையும் இடத்தையும் உனக்குச் 

சிறகு முளைதீதலையும் பார். த்துக்கொண்டு $ இங்கேயே 

இரு. உனக்கு இன்றைக்கே இறகு முளைக்கும்படி கான் 

செய்யமாட்டேன். ம இங்கே இருப்பதனால் உலகத்துக் 

இதமான காரியத்தைச் செய்வாய். தசரதனின் புத்திரர் 

களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் முனிவர் 

களுக்கும் உன்னாலன்றோ காரியமாகவேண்டும்? கானும் 

இராம லக்ஷ்மணர்களைப் பார்க்க விரும்புகின்றேன். ஆயி 
னும் இக்த உயிரை நெடுநாள் வைத்திருக்க கான் விரும்ப 

வில்லை, இந்த உடலைக் கழித்து விடுன்றேன் ? என்றுர். 
உண்மைப்பொருளை: எக்க அத்த மாமுனிவர் இவ்வாறு. 

எனக்குச் சொன்னார், ”? 

அதுபத்துமூன்முஞ் சருக்கம். 
சம்பா இக்கு மறுபடி. இறகு முளைத்தல், 

... * அந்த வாக்கில் வல்ல முநிவரர் இவ்வண்ணம் பல 
வாருகஎன்னைப் புகழ்க்துரைத்து எனக்கு விடை தந்து , 

விட்டுத் தமதாச்ரெமகத்துள் புகுந்தார். நான் மலைமுழை
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ஞ்சினின்னும் றப்பட்டு மெல்ல மெல்ல விக். மலைமேல் 

ஏறி உங்கள் வரவு.பார் சீ திருக்கேன், அன்னு தொட்டு 

இன்று வரைக்கும் கழிக்க காலம் நூறு வருஷத்திற்கு 

மேலாயிற்று, கான் முனிவர் சொன்ன சொல்லை மனச் 

Bw வைத்துக் காலமும் இடமும் பார்.த்துக்கொண்டிருக் 

தேன், கிசாகரமுனிவர் பெரும் புறப்பாடுற்றுச் சுவர்க்க 

மடைக்க பின், நான் பல எண்ணங்களுமெண்ணிக் துன் 

பதீ.தால் தட௫க்கப்பட்டேன், உயிர் துறக்கவேண்டுமென்் று 

எழுந்த புத்தியை நான் முனிவர் கூறிய சொற்களைக் 

கொண்டு அடக்டவிட்டேன். என் உயிரைக் காப்பதற்காக 

அவர் கூறிய புத்தி எரிகன் ற ௮க்கனிக் கொழுந்து இரு 

ளைப்போக்கனாற்போல எனது துக்க,க்சை ஒட்டிவிட்டது. 

கொடிய இராவணனுடைய விரச்ையலிந்த யான் மைதி . 

வலியை என் மீட்காது விட்டாயென்து ctor SI LS BITS 

கேட்டேன். சதை அழுவதைக் கேட்டும், இராமலக்ஷ்மண 

ர்கள் அவளைப்பிரிக்தகை யறிந்தும், தசரதருடைய ACs 

.. கத்தினிமித்தம் காம் செய்யவேண்டுவதை 

ane eons என் புத்திரன் செய்யவில்லை” என்னு இவ் 

வாது -வானரர்களோடு பேடக்கொண்டி. 

Gis சம்பா இக்கு வானரர்கஞுடைய கண் முன்னிலையில் 

இறகு முளைத்தது, சம்பாதி தன்னுடைய உடலில் சூரிய 

னைப்போல ஒளியுடைய இறகு முளைக் கதைக் கண்டு ஓப் 

் பற்ற சசக்தோஷங்கொண்டு வானரர்களை கோக்க, “அள 

'விலாற்உலுடைய நிசாகரமுனிவர் இருபையினால் சூரிய 

கரணச்தினால் எரிக்துபோன என் இறகுகள் முளைத்து 

் விட்டன. இளமைப்பருவத்தில் எனக்ருக்,க வலியையும் 

இறலையும் ஆண்மையையும் கான் இன்னு பெற்றுக்கொண் 

டேன், எல்லாவகையானும் முய. செய்யுங்கள்; நீங்கள் 

சதையைக் காணுவீர்கள். கான் இறகு பெத்றது உங்கள் . 

முயற்கி 5த்தித்தற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது ””. என் 

மூன். இப்படிச்' சொல்லிவிட்டுப் பறவைகளுட்டிறக்,௪
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சம்பா.இ மலையுச்சியில் நின்னு ஆகாயத்தில் பறக்கும் சக் 
தியை அ.திர்துகொள்ள வேண்டிப் பறந்தான். வானர 

வீரர்கள் அவன் கூறிய வார்,த்தையைக் கேட்டு மனங் 
கணிகூர்க்து வெற்நியடைவதில் கோக்கம் வைத்ச்ரர்கள். 

பின்பு வாயுவைப்போன்ற வேகமும் ஆண்மையுமுடைய 
வானரவீரர்களன் ஜானூயைக் கேடவேண்டி விரைந்து 
இராவணனிருக்கும் இசையை நோகச் சென்ரர்கள், 

.அறுபத்துநான்காஞ் சருக்கம். 
அங்கன் கடருவுவதுயார் : என்று வினாவ சல், 

  

கழுகரசன் இவ்வாறு சொல்லக் கேட்டுச். இங்கம்' 
போலும் வவியுடைய வானரவீரர்கள் ஒரு ங்குகூடிச் சந் 
கோஷமடைக்து குதித்து ஆரவாரித் தார்கள். அவர்கள் 
இராவணனுடைய இருப்பிடத்தைக் குறிச்துச் சம்பாதி 

. சொன்னவற்றைக் கெட்டுச் சந்கோஷங்கொண்டு சதை 
யைக் காண விரும்பிச் சமு.தீதிரக்கரைக்குச் சென்ருர்கள். 
அச்சக்கரும் வலியுடைய வானரர்கள் அவ்விடச்தை 
இ யடைந்து இந்தப் பெரிய உலகம் முழுதையும் பிர இவிம் 
195 gid காட்டுசன் உ கடலைக் ' கண்டார்கள். அவர்கள் : 

HESS Oscre ups Bs & Beir வடகரையிலே. தங், பல. 
விகமான பெரிய மீன்கள் அங்காக்த வாயோடு விளையா. 

டும் அலைகள் செறிக்தும், ஓரிட,த்இல் தாங்குவதுபோன் ் 
அம், ‘eit san. விளையாடுல௮ போன்றும், Ris 

7 தில் மலைபோன் ற Bi é Dror sor மிகுந்தும், பா;தாலத்தில் 
வ௫ப்பவர்களும் . பார்,க.சவர்கள் wit Rot bes G&S 
வர்களுமாகய,.. தானவர்கள் சஞ்சரிக்கப்பெற்றும் விளங்... 

ட கும் கடலைப் பார்.க௮,ச் துக்கமடைக்தார்கள். அவர்கள் -: 
.. அந்தக் கடல். ஆகாயம்போல விரிந்து .கடத்தற்கரிகர 
_பிருதி தலைக் கண்டுயாது செய்வதென்று மனங் கலங் 
'இனார்களன். வானரர்களுக்குள் ஹெந்த அ௮ங்ககன் கட
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லைக்கண்டு -கொனகள் கலங்கெசை அறிந்து. அவர்க 

ஞக்குத்தேற்றரவு சொல்லி'**மன,த்தைக் 

அங்கதன் கலங்கவிடப்படாது ; மனக்கலக்கம் மிக 
. வானசர்களைன் 5 ட ட 

. தெம்றுதல், வும் குத்றமுடையது,  இீற்றற்கொண்ட 
எவ பாம்பு ஒரு. குழச்தையைக் கொல்லுமாறு 

போல் மனக்கலக்கம் ஒருவனைக், கொன்றுவிடும்: தனது 

ஆண்மையைக் காட்டவேண்டிய காலத்தில் மனங்கலங்கு 

். ப்வன் . ஒனிகுன் திப் : புருஷ்ரர்,ச்,ச,த்தையும். இழச்துவிடு 

வரன் ச் என்னு கூறினான். அன் நிரவைக் SOE SAB 

அங்க,கன் வாளரர்களோடும்” ant ow த். தலைவர்களோடும் 

ஆலோசனை செய்தான். ' மருத் தக்கூட்டங்கள் இக்திர 

னைச்: சூழ்க்திருந்,சா.ற்போல் வானரசேனை அங்கதனைச் 

Gps DGes a. அங்கதனையும் அ துமானையுமன் ஸி es 

வானரசேணனையை அடக்கி யான்வ,தற்கு யார் வல்லவர் P 

'பின்பு மோன் அங்கன் aul oor TF Ga Mair deguh a" 

தலைவர்களுக்கும். பணிக்துரைகூறிப் பொருள் : பொ oes 

சொற்களால்.**இக்கக் கடலைக் கடக்கும் பெருக் இத. லுடை. 

“யான் யாவன் ?  புகைவர்களை WIL BHD அக்கரீவனை அ 
டர ச,த்தியவானாகச். செய்பவன் யவன் ப) 

ப கடலைக்: வாணரர்கராள், எத்த வீரன் நாறு Cur 
். கடப்பது யார். 

“ary Shee, Feet * ,சாவ்வல்லன் ? இக்க வானரத் 

ட தலைவர்களின் ! ் பயத்தை நிகிகுபவன்: 

கரவு எவனுடைய பெருமிதச்தினல் நாங்கள் காரியம் 

As Pe dps “அகமடைந்து “இங்விடதிதினின் அம் 

ர் திரும்பிச்சென்று எங்களுடைய air a மக்களையும் வீடு 

வாசல்களையும், 2 தின்போம்? எவனுடைய கருணையினால் 

. தாங்கள். மிக்கபுலமுட்ைய' இசாம ov. incr igo சக் 
. ரீவனையும் மனமகழ்க்து. சென்று சேர்வோம் P உங்களுள்: 

எவரரலாவ* “இந்தக்: கடலைக் கடக்க. மூடிவ்ாளுல் er bre 

nde; இப்போகே.. அப்யும்: கொடுங்கள் ”? ் என்னு கூறி. 

ரான்... அக்கத்ணுடைய, ப ரன்கிக்கட்டு ர ஒருவரும் அடம்,
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இறக்க வில்லை. வானர 'சேனையிலுள்ளவர்க ளெல்லாரும்' 

. துளக்கமடைக்தார்கள், அங்கதன் மறுபடியும் அவர்களை 

நோக்கி “நிங்கள் எல்லீரும் வீரர்கஞூன் சிறந்தவர்கள் ; 

அசையாத .வலியுள்ளவர்கள் ; கற்குலததஇிற் மறந்தவர் 

கள்; அரசனால் நன்கு மதிக்கப்பட்டவர்கள், . அப்படி 

யிருந்தும் ஒருவராவது இக்,சக்கடலைக் கடக்க முன் வர 

வில்லை. வீரர்காள், இணி உங்கள் ஓவ்வொருவராலும்- 

எவ்வளவுதாரம் கடக்க சோர வெள்ய் வைகள் சொல்லுங் 

கள் ”” என்றான் 

அறுபத்தைந்தாஞ் சருக்கம். 
வானரர்கள் தங்கள் தங்கள் கடறாவு மர்.றறலைக் கூறல், 

அங்கன் சொன்னவற்றைக்கெட்டு, கஜன், கவா 

க்ஷன், கவயன், சரபன், கந்தமா.கனன், மயிக்சன், அவிவி 

கன், சுஷேணன், சாம்பவன் மு.கலிய வானரவீரர்கள் 

கடலைக்கடதக் தலில் தங்கள் தங்களுக்குன்்ள வலியை 

, மூழறைப்படி சொல்லிஞனார்கள் : கஜன் “* நான் ப.த்துயோ 
சனை கடப்பேன்”' என்அ சொன்னான் ; கவாக்ஷன் “நான் 

- இருபது யோசனை கடப்பேன் ” என்னு சொன்னான் ; 

கவயனென்னும் வானரவீரன் ₹ வானரர் . 

ட. வானச வீரர்கள் கான், நான் முப்பது யோசனை கடப் . 
அங்கள் : வலிமை உள 5 “ஆ x 
x பென் '' என்றுசொன்னான் ; சரபனென் 

னும் வானரவீரன் “4 வானரர்காள், நான் 

நாற்பது யோசனைகடப்பேன் '' என்றான் : வானரர்களுக் 

குள் வலியாற் றந்த கந்தமாகனன் “நான் ஐம்பது. 

யோசனை போவேன் ; இதல் சக்தேகமில்லை”” என்றான்;. . 
மயிந்தனென்னும் வானரன் “நான் அறுபது யோசனைக் . 

- குமேல் கடக்க மாட்டுவேன்'' என்றான் ; மிக்க வலியுடைய ... 

-துவிவிகன் “நான் எழுபது யோசனை செல்வேன்; சக் 

தேகமில்லை”” என்னுள்? வானர வீரர்களுட் றந். சுஷே 
ணன் “4 வானர வீரர்காள், கான் எண்பது யோசனை கடப் 

பேன் ” என்றான்.
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இவர்கஷ் இவ்வா சொல்ல, வானர. வீரர்களுக் 

குள் ap Clem ea Sie சாம்பவன் அவர்கஞக்கு வந் தனை 

் செய்து “முன்னர் என்னிடத்தில் இக் 

ன்படி சன் கடலைக் கடக்க ஆநத்றலிருக், தத; கான் இப் 

போது வயின் மறுகரையில் வந்து விட் 

டேன், ஆயினும் இக்தக்காரியச்சகை காங்கள் செய்யாது 

விடவலியில்லரல்லேம் ; சுககிரீவனும் இராமரும் நாங்கள் 

இதைச் செய்ய வேண்டுமென்று நிச்சயித் இருக்கறுர்கள். 

வயதாட விட்டாலும் இப்போது என்னால் எவ்வளவு கடக் 

கழமுடியுமென்பதை நீங்கள் கேளுங்கள், மான்' கொண் 

coro யோசனை செல்வேன் ; இதில் சந்தேகமில்லை ” 

.ஏன்றுன், சாம்பவன் பெயர்த்தும் ௮௫௪ வானர வீரர்கஷே 

கோக்கி *: முற்காலத்தில் எனக்இருக்க கடக்குஞ். சத்தி 

இதுவன்னு, -முன்னே மாவலியினுடைய யாக,க்திலே 

-ச்காகனராயே விஷ்ணு உலக,ச்தை ஜூவடியாலளந்த 
போது கான் அவரை வலம் வந்தேன். கான் இப்போது 

விரு,த்,தனா௫க் கடக்கு மாற்றல் குறைந்து விட்டேன், இள 

“மையிலே, என்அவலி ஐஓப்புயர் வில்லாத.தாயிருக்கது; 

் இப்போது என்வலி இவ்வளவு, சானென்னு எண்ணுகின்: 

மேன், - இக்தவலியினால் காரியம் , மூடியமாட்டாது” 7 

என்றான், 

... பின்னர் அங்கதன் பேரறிவுள்ள சாம்பவனை வக் 

தனை செய்து இன் சொல்லால் ** இந்தப் பெரிய. நூறு 

யோசனை pre Somes கடக்க என்னால் முடியும்; திரும்பி 
ன க வருவதற்கு எனக்குச் சத்தி ae 

அங்கதன் கான் இல்லையோ என்று சொல்ல முடியாது ?? 

வேல் கட்ப்பேன்.. என்றான், பேச்சில்: வல்ல சாம்பவன் 
என்று சொல்லல். ௮வனை நோக்கி *வானசோத்தம, கட 

ங்க ஜேக் கடத தலில் உமக்குள்ள வலியை 

நரங்கள் அறிவேம், நீர் நாருயிரயோசனை கடக்கவும் ' 

இரும்பி வரவும் சமர்,த்,சர் அன்றோ? அடியேங்கள் உம் 

ட உம 28 
! 

a
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மைப் போமென்றேவல் தக்கதன்அ, அப்ப, தொழுவர் 

கள் இறைவனை ஒருபோதும் ஏவப்படாஅ, நீரே எங்களை 

ஏவல்வேண்டும். எங்களுக்குச் தலைவனாயிருக்கும் கீர்... 

எங்கஞக்கு மனைவியுமாவீர், சேனைக்கு அதன் தலைவனே 

மனைவியாகும் ; இதுவே உலக நடை; ஆதலால் உம்மை | 

- நாங்கள் மனைவியைப்போல் பாதுகாக்கவேண்டும். பகைவ: .. 
ரேறே, கீர் இக்தக் காரியத்திற்கு மூலமுமாவீர், பொருண்: 

மூலங் காரக்கப்படவேண்டும். இது நால இிபுலவர் கொள். 

. கை, மூலமிருந்கால் பூத்தல் பழுக்தல் முதலிய தொழில் . 

கள் இத்இக்கும். உண்மை வலியுடையாய், இக்தக் காரியத் 

இதற்குக் கருவியாயுள்ளவர் நீரே, அதத்குக். காரணமும் 
நீரே. நீர் எங்களுக்கு இறைவனும் இறைவன் குமாரனு 

மாயுள்ளீர், உம்மைக் துணையாகக். கொண்டே இந்தக் 

காரியத்தை முடித்தற்கு நாங்கள் சமர்ச்.தராவேம் 7? 

என்றுன். சு 

இவ்வாறு கூறிய பேர திவுடைய சாம்பவனுக்கு 

வாலி புத்திரனாகிய அங்கதன் உத்தர முரைப்பானாய் | 

 நரனா,தல், வேஜொரு வான ர,க் தலைவனாதல், இக்கடலைக் 
கடந்து செல்லா -கொழிவேமாயின் இவ்விடச்தப் பெ. 

ur dH நாங்கள் செய்ய,க்.தக்கது பட்டினி௫டந்துயிர் BIDE... 

தல்ன்றோ? இறந்த புத்தி யுடைய வானர வேந்தன் கட் 

டளையைச் செய்யாது அங்கு செல்வேமாயின் நாம் ஈமதுமி 

ரைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள மாட்டேம், 

அங்கன் சராம்ப வானர வேந்தன் அருள் செய்வதிலும் 

ae acai ee கோபஞ் செய்வதிலும் மிகக் கடியவன், 

டல், அவனுடைய கட்டளையை முடியாது. 

சென்றால் நாசம் சம்பவிக்கும், இக்தக்கா ~ 

pug இற்கு Canaan, ஆகையால் முடிவறிக்த 

நீரே இக்இக்கவேண்டும் '* என்றான். அங்கதன் இவ்வாறு 

கூற, வானர வீரர்களுட் றந்த சாம்பவன் அவனை 

நோக, உத்தரமாக * வீர, இக்தக்காரியத்தித்கு ஒரு.
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குறையும் வாதாஅ, இந்தக் காரியத்தைச் செய்து முடிக்க 

வல்லானை நான் அலுப்புகன்றேன் '' என்ரான். "பின்பு 

- : “அவன் ஒரு தனியிடத்திற் சென்று சுகமாக விற்றிருக், த ' 
. வானர வீரர்களுட் A pbs பெருவலியுடைய அதுமானை 

- வேண்டலாயினான். 

  

QUITS PCH சருக்கம்; 

சர்ப்பவன் கட்ருவும்படி. அதுமாளை த் NCLB, 

சாம்பவன், அகேக நூருயிரம் பேரடங்க வானர. 

சேனை துக்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதைப்பார்தீது, அது 

மானை நோக்க. ::வானரர்களஞுக்குள் வீர, நான்முழு 

தறிக்த புலவ, மெளனமாய்சத்' கனியிடத்திற் போயிருச்து 

கொண்டு ஏன் பேசா இருக்கன்ருய் ? நி உன் வலியினாலும் 

ஆண்மையினாலும் வானர வேந்தனாகிய சுக்கிரீவனுக்கும் 

இராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் ஓப்பான் வன். காபெரின் 

பு,த்திரனாயெ வைகதேயன். பெருவவி 

அமான் பீதர். புடையவன். அவன் கருடனென்னு பெயர் 
பெற்றவன் ; பக்ஷிகளுட் இறக் தவன், மகா 

வேகமும்.பலமுமுடைய அக்கருடன் 
கடலினின் அ பெரிய 

பரம்புகளை,த் தூக்கிக்கொண்டு போகப்பலமுறை நான் 

பார்.த் திருக் றேன். அவனுடைய இறூலிலுள்ள பலம் 

உன்து புஜபலத் இதற்குச் சமானமாகும். வலியிலா தல் 

CaaS Bor go. அவன் உனக்கு: மேற்பட்டவனல்லன், 

உன்னுடைய பலமும் பு.த்தியம் உரனும் ஆண்மையும் 

யாவருக்கும் தெரிக் தவை. நீ ஏன் அவற்றை. ௮.றியவில்லை? 

அப்சரப்பெண்களுட் கறந்த புஞ்கெ,த் தலை என்பவள் 

அஞ்சனை என்னும் 'பெயராற் பிரசத்திபெற்றவள் ; 

அவள் வானச விரனாகய 'கேசரிக்கு மனைவி, அவள் 

ஞூன்ன௮ு லோகத்திலும் புகழ்பெற்று, அழூனால் இக்கில
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வுலகத்தில் ஓப்பில்லா,சவளாய், ergs Bye வானரப் 

பெண்ணாக, வானச வெந்தனாகய் : பெரிய குஞ்சரனுக்கு. 

  

  

மகளாயினாள். அவள், ஒருகாலத்தில், வானரப் பெண் 

ணாயினும் வேண்டிய உருவமெடுக்க வல்லள்ா தலின், 

மாணிடவடிவ மெடுத்து, இளமையும் அழகுமுடையவ ் 

எர்ய், விலையுயர்க் த பட்டுடு,ச்அ, : ஆபரணமணிக்து, அழ 

இய மாலைபுனைந்து, மழைக்காலத்து மெகம்போலும் 

மலையினுசியின்மேல் உலாவினாள். . அ௮க்.க,.த. தடங்கண் 

ணாள் மலையினுச்சியில் நிற்கும்போது Pots க்ரை் 

யுடைய அழமயெ ௮வளஅ மஞ்சள் பட்டை வாயுதேவன் 

மெதுவாகக் கவர்க்து கொண்டான், அவன் அவளுடைய , 

இரண்ட துடைகளையும் பருத்து நெருங்கிய ஸ்தனங்களை. 

யும் ஒள்னிய அழகுவாய்க்த முகத்தையும். அகன்ற அல் 

.. குலையும் மெல்லிய இடையையும் இனிய சாயலையும் அழ. 

திய "உருவையும்கண்டு காமமுத்று மயங்இனான். அவன் 

தேகம் முழுதும் காமத்தால் பிடிக்கப்பட்டு | Hed pb si 

௮க்தக். குற்றமில்லாசவளைதக் தனது நீண்ட இரண்டு. 

கைகளாலும் கட்டிக்கொண்டான். அதனால் SEO 

லொழுக்க முடையான் அ௮ச்சங்கொண்டு * ஏனதுகற்பு 

நிலைமையைக் கெடுக்க நினைப்பவன் யாவன்? !” என்றான். 
அஞ்சனையின் வார். த்தையை வாயுதேவன் கேட்டு * கல் 

லாய், கான் உன்னைக்கெடுக்கவில்லை ; நீ பயப்படவேண் 
மாம், நான் ' உன்னைச் சழுவினபோதே மனச் இனால் 

. உன்னிடத்தில் புகுந்துவிட்டேன், அறிவும் ஆண்மையு 

'முடைய ஒரு புத்திரன் உனக்குப் பிறப்பான், - அவன் 

மிக்க. உரனும் பெரியவலியும் மிக்க புகழும் வீரமுமுடை 

" யனாவான், அவ்ன் குதிப்பதிலும் காவுவதிலும் எனக்குச் 

சமானமானவன் ?? என்றான். இதைக்கேட்டு உன் தாய் 
சக்தோஷ.மடைக்தாள், தடந்தோள, அவன் உன்னை ஒரு 

குகையிலே பெற்றுள். அந்தப் பெருங்காட்டிலே நீரூழக் . 

தையா யிருக்கும்போது உதித்துவந்த சூரியனைக்கண்டு.
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LippQineir 2 For cia on அதை அருந்்தவேண்டிஆகாயகதி 

இல் குதித்தெழுக்காம். நீ மூவாயிரம் யோசனை சென்று 

சூரியவுடைய காந்தியால் நெருக்கப்பட்டும் இளைப்படைய 

வில்லை. மீ ஆகாயமார்க்கமாக வேகத்தோடு செல்லும்போ 

து இந்திரன் கோபங்கொண்டு தனது வச்ரொயுகத்தை 

உன்மேலெறிக்தான். அதுபட்டு உன் இடஅ அனணு/(கவுள்) 

ஓடிந்து ஒருமலைச் கெர,த்.தின்மேல் நீ விழுந்தாய், ௮.தனால் 

். உனக்கு அதுமான் என்னும் பெயர் வந்தது, அவ் 

வாது விழுந்த உன்னை வாயுதேவன் கண்டுமிகவுங் 

. கோபங்கொண்டு மூன்அுலகத் திலும் வீசா திருந்அவிட் 

_ பான், அதனால், மூன்றுலகமும் SEEN ESO SS கண்டு 

தேவர்களெல்லாரும் பயக்து கோபங்கொண்ட வாயுதே 

'வணைச் சாக்தப்படுச் இனார்கள். வாயு சாந்தமடைந்தபோது 

பிரமதேவர் * குழந்தாய், நீ போரில் ஆயுதங்களால் 

93. 

கொல்லப்படா இருப்பாயாக *? என்று உனக்கு aur wel & 

grr,  வச்ரொயுக,த்தினா லடி.பட்டு நீ மாளா திருக்கை 

் இக்இரன் கண்டு மன த் திருப்தியடைந்து ₹ உன்னுடைய 

எண்ணப்படி. உனக்கு மரணமுண்டாவ்தாக ? என்று 

உனக்கோ ருத்தம வரங்கொடுத்தான். பேராண்மை ' 

புடைய நி கேசரிக்கு சேஷத்திர புத்திரன், "வாயுதேவ 
தேக்கு இனசசபுக்தன், ஆண்மையாதும் அரவுஞ் சி 

“யாலும் ரீ வாயுலை. ஓ.தீ.தவன். நாங்கள் இப்போது உயிர் 

போயிருக்கன் றோம். நீ எங்களை இப்போது காப்பாற்ற 

வேண்டும். சாமர்்த் தியத்தினாலும் பலத்தினாலும் நீ வே 

ஜெரு புள்ளரசுபோன் றவன். விஷ்ணு உலகளந்தபோது 

நான் மலைகளும் சோலைகளும் காகெஞ(முடைய இந்தப் 

"பூமியை இருபத்தொரு முறை வலம்வந்தேன், பின்பு 

தெவர்கரஞைடைய கட்டளையால் கான் மருக்துகள் பிடுங்கி 

னேன் ; அவைகளால் அமுதமுண்டாயித்று, அப்போது 

எனக்கு ௮௧. பலமிருக்க.அ. நான் இப்போது விருத,௪ 

.. ாய்விட்டேன் ; எனது பலமுங் குறைக்அவிட்டது. இப் 

க
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போகு எங்களுக்குச் சர்வகுண சம்பன்னஞூய நீ இருக் 

இன்ருய், வீர, நீ கடலைக்கடக்க எழும்பு 

சாம்பவன் அது வாயாக, உன்னுடைய Ps SO SUITES 

a deren வானர : சேனைகளெல்லாம் இச்சைப்படு 

. இன்றன. வானரோத்தம, எழுந்து கட 

லைக் கடப்பாயாக, உன்னுடைய வேகம் சர்வ பூதங்களு 

டைய வேகத்இற்கும் மேலானது, வானரர்களெல்லாரும் 

துக்கமடைந்திருக்கறார்கள். அதும், நீ ஏன் உபேவைஷ. 

யாயிருக்கன்ருய். பெரிய வேகமுடையாய், விஷ்ணு மூவ 

என்றான், : 32 

டி வைத்தாற்போல நீயும் அடியெடுத்து வை 

வாயு குமாரனான மிகுக்,ச வேகத்தையுடைய அது 

மான் இவ்வாறு சாம்பவனால் : ஏவப்பட்டு வானரசேனை 

- யைச் சந்தோஷிப்பிக்கதீ க்க உருவமெடுக் கான். 

  

அறுபத்தேழாஞ் சருக்கம்: 

அநுமான் தனது மேம்பாட்டை எடுத்துரைத்தல், 

வீரம்மிகுக்கு நூரறுயோசனை கடத்தற்குச் திடீரென் 

  

றெழுக த வானரோத்தமனுகய அதுமானை வானரர்கள் 

கண்டு, துன்பம் நீங்கி, சந்கோஷமடைக்கு, ஆரவாரித்துப் 

புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரும் களிப்பு ற்று, ஆச் 

சரியமடைந்து, உலகத்தை மூன்.றடியா லளக்கக்கருதிய 

நாராயணனைச் சனங்கள் பார்.த்தாற்போல, அநுமானைப் 

பார்க்கலானார்கள். பெரிய வலியுடைய அதுமான் வான 

ரர்கள் புகழப்புகழ வளர்ச்து சந்தோஷத்தால் வாலை 

அசைத்துப் பலமடைக்கான். வயசான் மூதி, வானர 

வீரர்களால் புகழப்பட்டு வலிகிறைந்த அதுமானுக்கு 

நல்ல உருவமுண்டாயித்து. அகன் ற மலைக்குகையினின் று 

எழும்பின இங்கம்போல வாயுகுமாரன் எழும்பினான். 

அவ்வாறு எழும்பிய அதுமானுடைய மூகம் எரிகின்ற 

கெய்ச்சட்டிபோலவும் புகையில்லா,த நெருப்புப்போலவும் 

அவ ய ் hye 4 ம க
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விளங்கிற்று. 26} gor sr வானரர்கள் நடுவினின்று எழுக் 
- அ; மமிர்ப்புனகங்கொண்டு, அவர்களுள் மூத்தோர்களைப் 

் புகழ்க்து ** அக்கினியின் சகாயனாகய காற் 

  

அதுமான் சனத ூ மலைச்கெரங்களை உடைப்பவன்; அளவி 
Sr sas Os ‘ த ் . 
ச் கூறல்,  லாற்றலுடையவன் ; ஆகாயத்தில் Dou 

.. வன்; மிக்க வேகமுடையவன் ; விரைந்த 
- கதியுடையவன், அவனுடைய , பு,த்திரனாகிய எனக்குத் 

- தாரவுகிலில் சமானமானவன் ஓருவனுமில்லை. ஆகாயத் 

சை அளாவி நிற்கின்ற விசாலமான மேருமலையை 

தடையின்றி ஆயிரந்தரஞ். சுற்றிவர நான் மாட்டுவேன்., 
என்னுடைய தோளின் வேக.தினா லலைக்கப்பட்ட கடலி 
னால் இச்சு நில வுலகத்தையும் ௮.இலுள்ள . மலைகள் நதி 
கீள் முதலியவற்றையும் முழுகச்செய்ய. கான் வல்லேன், 

என்னுடைய காலின் Cars 5 Bene சமுத்திரம் கன்னி 

sign சுருக்களை மேலே வீடப் பொங்கிப்புரளும், 

பறவைகள் செல்லுகின்உ2 ஆகாயத்திலே பறக்இன்ற 

பன்னகாரசனனாகஇய கருடனை கான் ஆயிரந்தரஞ் சுற்றிவர 
வல்லேன், உதயரியிலிருக்து பு. ௦ப்பட்டு ௮,க திரியை 

அடைவதத்குமுன் ஏரிகன்ற கிரணமாலியாகிய சூரியனை 

நரன் போய்ப்பிடிக்க வல்லேன். வானரவீரர்கரள், கான் 
அதன்பின் கடிய வேகத்தோடு பூமியைத் தொடாது 

இரும்பிவரவும் வல்லேன். ஆகாச.த்.திலே இரி௫ன்ற சோஇ 

வர்க்கங்களுக்கு மேலே செல்லவும் கான் வல்லேன், கடலை 
. வற்றச்செய்வேன் ; கரையைப் பிளந்துவிவேன், வான 

ரார்காள், கான் குதித்து மலைகளைப் பொடிபடுத்துவேன் ; 
கடல்களை என் அடையின் வேகத்தால் பற்தியிழுப் 

“பேன். நான். ஆகாயத்தில் தாரவும்போது என்னைப் பல 

வகைக் கொடிகளின் பூக்களும் மரங்களின் பூக்களம் 

BOG its வரும், அ,கனால் கரன் போகும்வழி ஆகா 
ய,த்தில் சுவாதிசெல்லும் வழிபோல விளங்கும், ஆகாய் 
தில் கான் உயர எழும்புவதையும் அதிவேகமாகச் செல்லு 

9
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வதையும் கீழே இறங்குவ்தையும் எல்லாப்? பிராணிகளும் 

பார்க்கப்போடுன்றன. விண்ணை மூடிக்கொண்டு வர்து. 

ஆகாயத்தை விழுங்குசன்.உ ஒரு பெரிய மேகம்போல ' 

நான் உங்களுக்குக் தோன்றுவேன். நான் வலிகொண்டு- 

, பரய்க்து மேகங்களைச் சகறிவிடுவேன் ; மலைகளை நடுங்கச் 

செய்வேன் ; கடலைத் இ.த்துவிடுவேன். என்னுடைய ஆற் 

றல் எதுவோ அதுவே கருடனுக்கும் வாயுவுக்கும் உள. 

நான் தரவிச் செல்வேனாஇல், என்னை,ச்தொடர, மகா வே.. 
க.த்தையுடைய கருடனையும் வாயுவையுச் தவிர : வேரு 

வரையும் நான் காணவில்லை. Gnas Safer ond மின்னல் 

தோன் தினற்போல ஒரு நிமிஷ,த்இற்குள்ளே இந்த கிரா 

காரமான ஆகாயத்தை நான் கடந்துவிடுவேன். முற் 

காலத்திலே உலகந்தாவிய விஷ்ணுவின் இரிவிக்க 
ரம. ரூபதிதைப்போலக் கடறாவும் எனதுருவம் சழுத்தி 

ரத்திலே தோன்றப்போகின்றது. நரன் வைதே௫யைக் .. 

காண்பேன் ; அது எனக்கு என் புத்தியினாலும் மனச்: 

சேட்டையினாலும் தோன்றுின்றது, ஆகலால், வான 

்.. ரர்கான், நீங்கள் .களிகூருங்கள், வேகத்தில் வாயுவுக் 

"கும் விரைவில் கருடனுக்கும் சமானமான கான் பதினா 

யிரம் யோசனை போவேன் என் எனக்குக் தோன்று 

இன்று. வச்ரொயுத,த்தையுடைய .இக்திரன் கையிலிருக் 

தும் சுயம்புவாகிய பிரமன் கையிலிருந்தும் கான் அமு -: 

கத்தைப் பறித்து இங்கே கொண்டுவருவேன், கான் 

ஒரே காண்டில் இலங்கையையும் கடக்து அப்பாற்செல் 

வேன் என்று எனக்குக் தோன்றுகின்றது '” என்று . 

சொன்னான். இவ்வாறு கூறி: அளவிறந்த வலியுடைய 

அதுமான் கர்ச்சிக்க அதனை வானரர்கள் கண்டு FOC ST. 

் மும் ஆச்சரியமும், அடைக்கார்கள். ஞாதிகளின் 

துன்பத்தைப் போக்கவல்ல ௮நுமான் கூறிய வார் சை 

யைச் சாம்பவன் கேட்டு .**வீர, கேசரிபுததிர, வாயுகு 

மார, உன் சுற்றக்தாரின் துக்கக்தை நீ போக்டஇிவிட்டனை.
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வானரவீ ரர்கள் ofr maw நன்மையை விரும்பி ஓன்று 

கூடி ஓருப்பட்ட மன்துடன் நீ எடுத். தகாரியம் முடியும் 

cule மங்களம் சொல்லுகின்றார்கள். முணிவர்களு 

... ' டையஅருளாலும் வானர மூக்கோர்களு 

சாம்பபன் ௮றற டைய அநுமதியாலும் பெரியோர்களின் 
மானைக் கட . 3s 3 ம 
ஜ் கடக்கச் அதுக்கரகக்தாலும் நீ பெரிய கடலைச் 

சொல்லல், : கடப்பாயாக, சீ இரும்பிவரும் வரையும் 

நாங்கள் ஒற்றைக்காலில் .நின்று . தவஞ் 

லிவோ வானரர்களுடைய உயிரெல்லாம் உன்னைக் 

“தொடர்க்துவரும் ”? என்து கூறினான், பின்னர் அநுமான் 

வானரர்களே நோக்கி “கான் தாவும்போது எனது வேகச் 

தை இகதப்பூமி காங்கமாட்டாது, Qos மகேக்இர மலை 

யின் கங்கள் கற்பாறைகள் மலிக்து ஸ்திரமாயும் விசால 

மாயு LAGER poor பலவித மரங்கள் அடர்ந்து தாதுக்கள் 

"நிறைக்துள்ள இக்க மகேக்திரமலையின் கெரங்களிலிருக்அ 

நான்: தாவுவேன். நாற௮ுயோசனை காவுவதற்கு நான் காலு. 

தைச் கெழும்புவதை இவைகள் தகாங்கவல்லன”' என்னு 

சொல்லிவிட்டு, பலவித மரற்கள் சூழ்க ததும், மான்கள் 

உலாவும் பசும் புற் றரைகள் சார்க்த.தும், கொடிப் பூக்கள் ' 

மிகுக் ததும், பூக்களையும் பழங்களையும் இடையது கொடுக் 
கம் மரங்கள் செ.றிந்ததும், இங்கங்களும் புலிகளும் சஞ் 

'சரிப்பதும், மதங்கொண்ட யானைகள் Bil 

அதுமான் வதும், கொழுத்த பறவைக் கூட்டங்கள் 
west இரமலை ae a a ர ன் 

- பில்ஸ்றல், ஒலிப்பதும், கீரருவிகள் நிறைந்ததும், 

பெரிய கெரங்களாலுயர்க்து Carer nial 

“தமாக மலைகளுட் சறந் ௪ மகேக்திரமலையின்மேல் எ.றி 

உலாவினான். 'வாயுபோன்ற வேகமும் மகேந்திரன் 

(போன்ற வலியுமுடைய பகைவர்க்கேருயே அதுமான் 

சன் பாதங்களை ஊன்ற அந்த மாலைகெரிக்து, இங்க் ' 

_தீரற் பற்றப்பட்ட மதயானையோல ஓலமிட்டது; கற் 

Gmaiser As அருவிகளைக்கான் றன; மான்களும் யானே
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களும் த் அடைக்தன ; மரங்கள் அதிர்க்தன ; 
ஆணும் பெண்ணுமாய்ச் சேர்ந்து : .கள்ரண்டும். கூடியும் 

களி,த்,த காகர்களும் கக்,தருவர்களும் "தாங்களிருக்,த சாரல் 

களினின்னும் எழுந்து சென்ருர்கள் ; பறவைகள் பறந்து 

போயின ; வி,த்தியாதரர்கள் தாங்களிருக்,த மலைப்பக்கம். 

கனினின்றும் இரிக்தோடினார்கள் ; பெரும் பாம்புகள் ஓடி. 

ஒளி,க்கன; சகெரங்களும் கற்பொறைகளும் அசைந்து 

விழுக்கன., உடல் நெரிந்து நெட்டுயிர்,த்துக்கொண்டு 
மலையிலிருக்து பாதி புறப்பட்ட பாம்புகளினால் அந்த 

மலை கொடிகள் கட்டினதுபோல் விளங்கத்னு, அஞ்9. 
. மனங்கலங்கின முனிவர்கள் விட்டு நீங்க கன் மலைகள் 

, பெருங்காட்டிலே வணிகசா த்துக்களைப் பிரிந்த வழிச் 

'சொல்வோரைப்போலத் தோன் கின. அப்போது புத்தி 

யும் வேகமும் வீரமுமுடைய அ.தநுமான். தன் வேகம் HEE 
சிய மன், தீதினால் இலங்கை சென் றவனாயினான். 

கஷ்டுந்தாகாண்டம். 

முத்தித்த... 

5, : னர் 
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