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ene விமர் soa 
இக்திரஜித்துக்கும் வியீஷணருக்கும் கடக்த 

சம்வாதம் wa 

இந்திரஜித்அக்கும் இலட்சமணருக்கும்கடக்த 

போர் ... ் 

இலட்சுமணர்க்கும் இததிடுதிகறயகும் 

நடந் த பெரும்போர் 

இந்திரஜிக்தினது ரதபங்கம் ats 

இந் திரஜி,த்தின் வகை m* ன் 

இராமர் இலட்சுமணரைச் ஏிலொாூத்தல் ... 

இராவணன் இந்திரஜித்தின் வதையாற் சோ 

இ.தீது, €தையைக் கொல்ல. முய அகல். 

லபல யுத்தம் 

ராக்ஷஸிகளின் கது.தல் னி 

இராவணன் யுத்தத்துக்குப் புறப்பதெல் .., 

விரூபாக்ஷனது வதை 

மகோதகுரனது வகை 

மகாபார்சுவனது வதை ஸ் ஸு 

ஸ்ரீ.ராமருடன் இராவணன் போர்தொடங்கு 

தீல் aisle 6 eee awe oe 

இலட்சுமணர் இராவணனது ச.தீதியாயுக் 

கால் இறந்தவர் போன்று விழுதல் 

இலட்சுமணரைப் பிழைப்பு சூட்டுதல் 

்ரீராமர் இந்திரனது இரகக்தி லேறிக்கொ 

பக்கம், 

450 
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| முதற் சருக்கம். 8 
  

(மான் சமாசாரத்தைச் சொன்ன இவ்வநுமானுக்கு ஏற்ற . 

வானு விருப்ப,ச்தைச்செய்ய முடியவில்லையே யென்பது 

Big _ இப்பொழுது, எளியனான எனது மன ததை வாட்டு 

இன்றது; ஆனாலும், என்னைச் செர்ந்த 
பகன் எடிகாவ தியம் கானம் பண்ணுவதத்கு | 

விக்கொள்ளுல், ரன என்னு 'ஆலிங்ககத்தை கான். 
இப்பொழுது இம்மகாத்துமாவான அநு 

-மரனுக்குக் கொடுத்தேன்” என்று சொல்லி, இராமர், “ 

: தான் சென்ற காரியக்தைச் செய்துமுடித்துத் இரும்பிவக் 

் இருந்த. மகாத்துமாவாகிய அதநுமானை, ஆன்டி 

உடம்பு சலிர்க்கக் nN ae 

அதன்பிறகு, றிது 'ஆலோடுத்துப் பார்த்து, வாகர 

ரெல்லார்க்கும் மன்னவனாகிய சுக்கிரீவன் கேட்டுக் 

கொண்டிருக்கும்பொழுதே, பின்வருமாறு 
கடல் கடப் 

ரகுகந்.தகர். சொல்லலானார் :-- “இதை 
பதைப்பற்றிய ் . se", 

Garena apenas ergy, தல் _சன்றுகச் 

சந்தை, செய்து முடிந்தது; என்றாலும், கடுவிற் - 

- பெருங்கடலொன் நிருப்பதை ஆலோ௫த் 

-துப்பார்த்து என்மனம் கெடகின்றது; கரையில்லாத . 

- இப்பெருங்கடலின் தென்கரையை, எவ்வண்ணம் இவ். 

_வாகரர்களெல்லாரும் ஓன்றுசேர்க்து அடைவார்கள் ? 

இதையின்சமாசாரம். கமக்கு: இப்பொழுது தெரிந்தே 

விட்டது; ஆனாலும், இவ்வாநரர்கள் சமுத்திரத்தைக் 

காண்டும்வகை யென்ன ?'” என்று இவ்வாறு தமது சத் 

அருக்களை வருக்தச்செய்யும். இராமர், அநுமானைப்பார்,த் 

துச். சொல்லிவிட்டு, பின்பு, சிறிது. துக்கப்பட்டவராகச் 

இத் இக்கலானார்,



4 | . யுத்தகாண்டம். 
  

| இரண்டாஞ் சருக்கம்: 

சுக்கிரீவன் இராமரைச் சாத்தப்படுத் அதல். 

  

தசரதகுமாரரான இராமர் அவ்வாறு சோகத்தால் 

பரிதபிக்கும்பொழுது, ச€மானான «eel 

சக்சிவன் ஜா. வன்,அவரஅ அுக்கத்தைப்போக்குஞ்சொ த் 
மரைச் சோக் ல் ன் 5 a 

களைப் பின்வருமா௮ு சொல்லலானான்; 

- 6ஜூரரே! சாகாரணமதுஷ்மன் பரிதபிப் 

- பதுபோலத் தாங்கள் ஏன் பரிதபிக்கின் 

நீர்கள் ? தாங்கள் இவ்வாறு இருத்தல் தகுதியன்று. 

செய்க்கன் நியநியாதவன் : சநேகத்தை விடுவதுபோல, 

தாங்கள் சோக,ததைதைஅ௮க அங்கள். இராகவரே! €காதேவி 

பின் சமாசாரத்தையும் ஈமதுபகைவரிருக்குமிட த்தையும். 

அறிந்த பிறகும், தாங்கள் துக்கப்படவேண்டி௰ய காரணம் 

எனக்குப் புலப்படவில்லையே. இராகவரே! தாங்களோ கூர் 

"மையான புதீதயுள்ளவர்கள் : சாஸ்இிரங்களை நன்றாகக் கற் 

த.றிக்கவர்கள் ; ஆராய்ந்துசெய்யுக் திறத்தைப் பெற்றவர் 

aor; எல்லாவகைக் காரியங்களிலும் சாமர்தீதியமுன்ள 

வர்கள், யோூயாயிருப்பவன் நற்கதிக்கு விரோதமான 

பு,த்தியை விவெதுபோல, ஊக்கதக்தைக்கெடுக்கும் இப்பாப 

பூ.தீதியைத் தாங்கள் அகற்றுங்கள். பெருமுதலைகளால் 

நிரம்பியிருக்குஞ் சமு,த்திர,த்தை, நாம், இதோ, இச்சேனை 

யைக்கடக்கச்செய்து, இலங்கையில் நுழைந்து, தங்கள் ௪, 

துருவாகய இராவணனை வதைப்போம், மிகவுஞ்சோ௫த்.து, 

செய்யவேண்டிய .காரியத்திற் சக்தோஷமின் றி, வெகு 

' பரிதாபமா னநிலையி லிருக்கின்றவனுடைய காரியங்களெ 

“ல்லாம் கைகூடாமற் , பாழாய்விகென். றன, அவன், 

பின்னும் துக்கமே யடைஒருன். நமது இவ்வாநரசேனாஇி 

பர்க்ளோ வெகுசூரர்கள் "வல்லமை. பொருந்தியவர்கள், 

உங்கஞ்டைய இஷ்டப்படி". நெருப்பிற் குதிப்பதத்கும் 

“உ த்ஸா தற்கொண்டவர்கள், “இவ்வாநஈரர்கள் அவ்வாறு 

கவேண்டா 

. மென்றல்,



இரண்டாஞ் சருக்கம். த 
  

உதீஸா ஹங்கொண்டுள்ளவரென் பதை, இவர்களுடைய 
முகமலர்சியால் கான் ௮திவேன். இப்படி கான் கொண்டி 

ருக்கும் ஊகை சரியானதே, SHEN GIFS Shout Bis 
, திவினையைச்செய்த இராவணனை வகைச்து, தையை 
நான் இருப்பிக்கொண்டுவர எவ்வாறு முயற்டு செய் 
வேனோ, அவ்வாறு, தாங்கள் ஊக்கங்கொள்ள வேண்டும். 
 இராகவசெ ! இக்தச்சமு,த்திரத்தில் .சேதுகட்டி, அதன் 
வழியாக நாம் ராக்ஷஸராஜனுடைய அந்நகரச்தை எவ் .: 
வாஅ சென்று காணவேண்டுமோ, அவ்வா; தரங்கள் 

, இப்பொழுது உபாய க்தை ஆலோக௫ியுங்கள், ,இரிகூடமலை 
யின் உச்சியி லிருக்கும் இலங்கையை, நாம் பார்.த்தமாத் ' 
,திரத்தாலேயே, 'இராவணன் போரில் வசைக்கப்பட்டா 
னென்அ உறுதிகொள்ளுங்கள், . பயங்கரமான சமுத்தி 
I BoC wp சேதுவைக் கட்டாமல், தேவர்களும் HRI 

கஞம் இடன் கூடி முயன்றாலும், 
ச்க்கிரீவன் 

செதுகட்டினல் இலங்கையை அழிக்கமுடிமா ௮, நாம், 
காரியம் முடியு இலங்கையின்சமீபம்வரையில்- சமுத்திரத் 

“மென்று கூறுதல், 
இற் சேதுவை எப்போது கட்டிவிட் 

டோமோ, அப்போதே, நமது சேனைகளெல்லாம் கடலைக் 
கடந்தன வென்றும், வெற்றியை யடைந்கன வென்றும் 
உதுஇயாகக் கருதுங்கள். இவ்வாகரர்களோ போரில் மிக 
வும் வல்லவர்கள் ; வேண்டியபடி ரூபமெடுத்துக்கொள்ள க் 

கூடியவர்கள் ; ராக்ஷஸர்களுடன் இலங்கையைச் தூக்கச் 
கொணரரக்கூடிய சக்இமான்கள், ஆகையால், வேந்தே! 
எல்லாவிதமுய றடியையும் பாழாக்குகின் ற தைரியக்குறை 

வான எண்ணகதை விட்டிடுங்கள், இவ்வுலக,க்இல் துக்க ' 
மென்பது புருஷனுடையபராக்ெம, த்தை முற்றிலும் 
போக்ூவிடுமன்றோ. பேரறிவினரே | கைரியதச்சைக் கைப் 
Lp Moor ம துஷ்யனால் எவ்வாருனதைரியம் மேற்கொள் 

ளப்படன்றதோ, பராக்கரமத்தினால் அவ்வாருன 

தைரிய, ச்தை இப்போது மேற்கொள்ளுங்கள், war gg 
மாக்களாகவும் சூரர்களாகவுமிருக்கும் தங்களைப்போன் ற 

் il
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மதநுஷ்யர்கள், காணப்படாத பொருளைப்பற்றியும் அழி 

நதுபோன பொருளைப்பற்றியும் துக்கப்படுவாராயின், 

YAS அவர்கள் செய்துவரும் எல்லாக்காரியங்களையும் 

பாழாக்கிவிடுமே | ஐயா! தாங்களோ புத்திமான்கஞக் 

குட் சிறந்தவர்கள் ; சாஸ்தரங்களெல்லாவற்றையும் நன்கு 

குற்றறிந்தவர்கள் ; ஆகையால், இப்பொழுது என்னைப் 
போன்ற மந்திரிகளுடன் கூடிச் சத்துருவை வெல்லு 

வது, தங்கரக்குக் தகுதியானது, ராகவரே! கையில் 

விற்பிடி கீதுப் போர்புரிய,தீ தாங்கள் நிற்கையில், எதிரா 

கப் போர்செய்பவனொருவனையும் இம்ஞாவுலக,த்திலும் 

காணோம். வாகரர்கள்மூலமாக கடக்கவேண்டிய தங்கள் 

காரியம் குறைவுபடாது ; எல்லையிலடங்கா த இக்கடலைக் 

கடந்து, தாங்கள் சதையைச் சடிதியித் காண்பீர்கள், ஆத 

லால், சோகமென்பதை விட்டிடுங்கள். அரசரே! கோப 

மென்பதைக் கைப்பற்றுங்கள். முயத்செற்றுப் பாக்க 

ஹீகரான. க்ஷத்திரியர்கள், , கடுங்கோபமுடைய ௮ரச 

னைக் கண்டு நடுங்குகன்றுர்கள். நதிபதியா௫ிய பயங்கர 
மான கடலைக் கடப்பதற்கு, இப்போது, எங்களுடனிருக்கு ' 

துண்ணறிவோடு ஆலோகியுங்கள். எனது சேனைகளெல் 

லாம் இச்சமுத்தர,க்தை,க- தாண்டினால், பின்பு வெற்றி 

இடைத்ததென்றே எண்ணுங்கள், போரில் வல்லவர் 

களும் வேண்டியவடிவைக் கொள்ளக்கூடியவர்களுமான 

இவ்வாநரர்கள், மரங்களையும் மலைகளையும் பொழிந்த, ௮ந் 

தச் சத்துருக்களை எரித்துவருவார்கள். எப்படியாவது 

சமு,த்தர,த்தை காம் தர்ண்டியே திர்வோம்; ஆகவே, 
போரில் ம௫ழ்பவரே ! ச,த்துருவாசிய இராவணனை யுத்.த.த் 
இற் கொன் ற,.தாகவே நினைக்கிறேன், . பலபடியாகச் சொல் 

வதிற் பமன் என்ன ? எப்படியும் இனித் 

் தாங்கள் வெற்றியுடன் விளங்கப் போ 

- . இன்நீர்கள். சுபசகுனங்களையும் நான் 

காண்டன்றேன். என்மனமும் வெகுசந்சோஷ க்.தட 
னிருக்கன் றது,” 

வெல்வது. கிச் 

சயம், 

ee ace Ee
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மூன்முஞ் சருக்கம் : 

- இலங்கையின் கோட்டை முதலியவற் ற்ை ற 

.. இராமரிடம் அநுமான் சொல்லுதல். 

. . உண்மைப்பொருளை யுணர்க்தவரான இராமர், யுக்தி 

யுக் தமான சுக்ரீவன்சொல்லைக் கேட்டு, ஒப்புக்கொண்டு, : 

, பிறகு, அதநுமானைநோக்கச் சொல்லலானார்:.... எனது 

தவத்தின் மகிமையினாலே சேதுவைக் கட்டி முடி கீ. காவ, 

வற்றச்செய் சாவது இக்கடலைக் கடக்க எப்படியும் எனக்கு 

nial aia அநுமானே ! இலங்கையை ஒருவராலும் 

தகையமுடியா தென்ூருர்களே ; அதில், 

எதிதனைகோட்டைக விருக்கின். றன் ? அவ. இராமர் இலங்கை. 
யின் கோட்டை 

முதலியவற்றைக் ற்றை எனக்குச்சொல்லுக. அரக்கர்களு 
குறித்து .௮து ௦ த |. வாமில்களிக் 
மாளை விஞவல், டைய சேனையின் அளவு, வாயில்களில் 

்.... துர்க்கங்களின் அமைப்பு, இலங்கை பாது 

காக்கப்பட்டுவரும்விதம், அரக்கர்களின் மாளிகைகள் 

ஆய இவைகளெல்லாவத்றையும் கேரித் கண்டதுபோல. — 

அதிய: விரும்புகின்றேன், நீ சங்கையின்றி உள்ளபடி. 

இலங்கையிற் பார்தீதிருக்கிருயன்றோ ! பார். தீதவைகளை 

- யெல்லாம் பார் தீதபடிசொல் ௮௧, நீ எல்லாப்படியாலும் 

வல்லவனன்றோ !” என்னார், 

வாயுவின்குமாரனான அ.துமான், இவ்விதமாக இராமர் 

சொன்னதைக் கேட்டு, பேசுவஇல் மிகவும் சமர் தீ, கனாகை 

யால், பின்வருமாஅு சொல்லலானான்: ஈன்ருகக்கேளுங் 
கன்: கோட்டைமு ,தலிய பாதுகாப்பால் இலங்கை எவ்வாறு 

ரட்சிக்கப்படுசன் றகோ, அரக்கர்களஞுடைய சைனியம் அந் 

நகரத்தை எவ்வாறு காக்கன்றதோ, அல் கான்
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ல் ணன் சொல்லுகின்றேன். அரக்கர்கள் இரா 

வணனிடம் எவ்வா அன்புடனிருக்கன் 

அதுமானடைய ருர்களோ, இராவணனுடைய வல்லமை 

மறுமொழி இன் 2 5. சம்பா இக்கப்பட்ட.' இலங்கையின் கையினமைப்பு. oe Se இல 

ஓப்பற். ஐ ஐசுவரியம் எவ்வளவோ, சமுக 

இரத்தின் பயங்கரமான.தோற்றம் எப்படிப்பட்டதோ, 

சேனைகளின் வகுப்புக்கள் எவ்வளவோ, யாணை குதிரை 

முதலிய வாகனங்களின் தொகை எவ்வளவேர், ஆகிய 

எல்லாவற்றையும், இப்பொழுது சொல்லுகின்றேன் ; 

கேளுங்கள்” என் இவ்வண்ணஞ்சொல்லி ௮அவ்வாகரசரே 

ஷ்டன் உண்மையாகச் சொல்லலானான்: --* கொழுத்த 

யானைகளால் நிரம்பிய இலங்கை, உதீஸாஹமுள்ள 

ஜகங்களைக் கொண்டிருக்கன் றது; பெரிய இரதங்கள் 

நிறைந்து, அரக்கர்களின் கூட்டங்கள் எங்குஞ் சஞ்சரிக் 
கும்படி விசாலமாக விளங்குசன்றது; குதிரைகள் 

அஇகமாக நிரம்பிய அப்பட்டணத்தில் ச.த்துருக்களால் 

. ஏளிதில் நுழையமுடியாது, உறுதியாக அமைக்கப் 

பட்ட கதவுகளையுடையனவும் உழலைமரங்களைக்கொண்ட 

னவும் மிகப்பெரியனவும் விசாலமுமாஇய .கான்குவாயில்.. 

கன் அக்ககர,த்தி லிருக்கன்றன ; அவைகளில் ௮ம்புகளைக் 

கக்குவனவும் கற்களையெதிவனவுமாகய வலிய பெரிய யக் 

. தரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன: சத்துருக்களின் சைனி 

யம் அக்கோட்டைவாயிலில் வரும்பொழுதே அவைகள் 
கொன்அுவிடுகன்ஐ ன. கோட்டைவாயில்களில், பயங்கர | 

மானவைகளும் கறுப்பான இரும்பா தசெய்யப்பட்டவைக் 

ளும் கூர்மையுள்ளவைகளுமான * ச.தக்கியென் உ ஆயுதங் 

் * ச,தக்நி என்றால், கதூதுபெயர்களைக் கொல்லவல்லது என்று ௮௬௪ 

மான்றது. இது பழையகாலத்தப் பீரங்கி யென்று லெர் சொல்வதுண்ு, 

இலர், இருப்பாணிகள் முட்கள்போல் விளஃங்கிக்கொண்டி ருக்கும் ஒரு - 

M5555. என்பர், இன்னும் சிலர், 4, 5--முழ நீளமுள்ள ஈட்டி போன்ற 

ஓராயுதம் [4 சொல்லுவர்,
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கள், நா.ற்றுக்கணக்காக, வீரர்களான ராக்ஷஸர்கூட்டங்க 
ளால் வைக்கப்பட்டிருக்கன் தன, அக்ககர தீதின்ம தின், 

பொன்னா லெடுக்கப்பட்டு, வெகுஉன்ன,தமாக விளங்கு 
கின்றது, , ௮ம்மதின், ஆங்காங்கு, பத்மராகம், பவ 
ஐம், வை$ரியம், முத்து இவைகளாற் பக்கப்பட்டி 
ருக்கின்றது, அம்மதிளைச் சூழ்க்து, எல்லாப் பக்கங்களி 

லும், குளிர்ர்சஜலம் நிரம்பி, அழகாய், அளவிடமுடியாத 
ஆழமுடையனவாய்,மு.தலைகளூம் மீன்களும் நிரம்பியுள்ள 

பயங்கரமான அகழிகள், வெட்டப்பட்டி ருக்இன் றன, 

அவ்வகழிகளைக் கடக்க, கான்கு வாயில்வழிகளிலும், நீண்ட 

"பரலங்கள் கான்கு இருக்கின்றன, அவைகளில் அநேக 
வி.க யந்திரங்களும் வாயிற்காவலர் வாழும் பெரிய வீட்டு 
வரிசைகஞம் இருக்கன் றன. . ச,தீதுருக்களின் சைனி௰ங் 

கள் வரும்பொழுது, , அக்நகரக்ை அப்பாலங்கள் காக் 

இன்றன ; அப்போது, அப்பாலங்கள் யந்திரங்களால் உட் 
பு. றமாக இழுகீதுக்கொள்ளப்பகென்றன். அப்பாலங் 
கஞக்குள் ஓருபாலம், ஒருவராலும் அசைக்கமுடியா தபடி 

வெகுஉறுதியாகக் கட்டப்பட்டி HEB ஐது ;. ௮ல், 

பொன்னாத் செய்யப்பட்ட பல தம்பங்களஞும் இண்ணை 
களம் இருக்கின்றன. இராமரே ! இராவணனோ, சூது 

- மூதலியதீக்குணங்க of) அவதானமாக இருந்து 
். கொண்டும், ஜாக்கிரகையாககி இனந்கோறும் தனது 

' சைனியங்களை கேரில்வந்து பார் தீதுக்கொண்டும் யு.த்த SBE 
குச்சிதீதமாகக் காத்துக்கொண்டிருக்கன்றுன். மேலும், 
இலங்கையோ, தன்மீது ஏுவதந்கு ஒருவகைப் பிடிப்பு 

... மின்றித் தேவர்களாலும் அணுகவொண்ணாததாய்ப் பயங்... 

ட. கரமாக விருக்கன் றது, Cr rar, மலையரண், காட்டரண், 
நிலவரண் என்ற நாரன்குவகை யரண்கஞம் இலங்கைக்கு 
இருக்கன்றன. வெகுதார த்தஇற் கரையைக்கொண்டுன்ள 
சமுதீதிரத்துக்குகி தென்கரையில், அக்ககரம், இருக்கின் ற 
அ, மரக்கலவழியும் ௮வ்விட,த.இற்கு இல்லை: அதனால்தான் ..' 

9 
எ 3
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அவ்விடத்தியசமாசாரம் எங்கும் வருவதில்லை. அவ்விலங் 

காபுரியோ, ஒரு மலையின் உச்சியிற் கட்டப்பட்டு, ஒருவரா 

லும் அணுகமுடியாமல், இந்திரனுடைய நகரத்துக்கு ஓப் 

"பாக விளங்குறது. யானைகளாலும் குதிரைகளாலும் 

நிரம்பியிருக்கும் அவ்விலங்கையை, ஒருபொழுதும் வெல்ல 

மூடியாது, கொடிய இராவணனுடைய அக்ககரமானகது, 

உழலை,த்.தடிகளாலும் சதக்நிகளாலும் மற்றும்பலவித 

யந்திரங்களாலும் விளங்கக்கொண்டிருக்கின் ஐது. 

தங்கள் , கைகளிற் சூலங்களைப் பிடி.தீதுக்கொண்டு, 

பிறரால் ஒருபொழுதும் வெல்லமுடியா தவர்களாய், எல் 

லோரும் கத்திமுளையாத் 'போர்புரியக்கூடியவர்களாய். 

விளங்கும் . அரக்கவீரர்கள் பதினாயிரம் . 

பெயர்கள், அவ்விலங்கையின் கீழைக் 

கோட்டைவாயிலில் காவலிருக்கன்ருர்கள். 

அக்கோட்டையின் தென்வாயிலில், லக்ஷம் அரக்கர்கள், 

காவல் காக்கன்றார்கள் ; அவர்கள் கான்குவிதசேனைக 

ளுடன், தங்களுக்குமே.ற் போர்வீரர்களில்லை யென்னும் 

படி போர்புரிய வல்லவர்கள், அக்கோட்டையின் மேலை - 
வாயிலில், எல்லாரும் கத்தியும் கேடயமும் ஏந்தி, எல்லா. 

வித ஆயுதப் . பயிற்சியி லுஞ்செறர்,கவர்களாய் விளங்கும் 

பத்துலட்சம் அரக்கர்கள் இருக்கின் ர்கள், வடக்குக் 

கோட்டைவாயிலில், தேரேற்றத்திலும் குதிரையேற்றத் 

திலும் தேர்ந்தவர்களாய் உயர்குலத்.திற்பிறந் சவர்களான 

ஆயிரம் லட்சம் ௮ ரக்கர்கள் இருக்கின்றார்கள். நகரத்தின் 

நடுவிலோ, ஒருவராலும் தகையமுடியாக அரக்கர்கள் . 
நாற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்கர்கவும் . கோடிக் 

கணக்காகவும் இருக்கின்ருர்கள். 

ஆனால், கானோ, அப்பாலங்களை யெல்லாம் முறி ் 

....... தேன். அகழிகளைத் தூர்த்தேன்: இலங் 
api — கையையே தியிட்டு எரித்தேன் : மதில் 

அதுமான். களையும் இடி.தீகேன் : பேருருவத்தை 

aaa eal யுடைய aaa ஒரு பாகத்தை 

நாசம்பண்ணினேன், எவ்விகமாகவாவது 

இலங்கையின் 
வாயிற்காவல்,
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நாம் சமுத்திரத்தைக் தகாண்டிவிடுவோமானால், வாகரர்க 
ளால் ' இலங்கை அழிக்கப்பட்டசகென்றே உறுதியாக 
எண்ணுங்கள். ர ட 

இலங்கையை யழிக்க, அங்கதன், தீவிவிதன், மைந் 
தன், ஜாம்பவான், பகஸன், நளன், சேனை, த தலைவனான . 

நீலன் இவர்கள் மட்டுமே போதும் ; ம ற்றை 
இ ச ‘ 5 ப தக்வா வாகரசேனை தங்களுக்கு எதற்கு ? இவர் 

-  இத்மை, கள் சமு,த்இரத்தைக் GLB SOM Sor Til}, 
இராவணனுடைய பெரிய பட்டண த திற் 

புகுந்து, மலை காடு அகதி வாயில் பிராகாரம். மானிகை 
இவைகளோடு கூடிய இலங்கையையே பிளந்து, இங்குச் : 
துரகிவெந்துவிடுவார்கள் , இவ்வண்ணம் செய்யுமாறு, இக் 
சமாக, இவ்வாகரசெனைகளுக்குள் ஸாரமான அங்க கன் 
முதலியோர்க்குக் கட்டளையிடுங்கள், நல்ல வேளையிலே 
பிரமாணத்தை விரும்புங்கள். ?? 

_ தான்காஞ் சருக்கம் : 

வாதநாசேனை புறப்பட்டுக் 
கீடற்கரையையச் சேர்தல், 

  

அமான் ஓன்றும்விடாமல் அவ்வாறு சொன் 
OSS CED, மஹாபலவானும் தடைப்படாத பராக்கர 
ம.திதையுடையவருமான இராமர், உடனே சுக்ரீவ 
நோக்கிப் பின்வருமாறு சொல்லலானார் ;4 பயங்கர 

Wier அரக்கனுடைய ஈகரமென்று ஏந்த 
இராமர் 968 ட ட்டு ‘ ன தோட, 

நல்ல முகூர்,க்கச் இலங்கை அதின் Resear தில் வாராசேனை ரேர, அப்பட்டணத்கை, கான் சடி தியில் 
புடன் பசப்பி. நாசம் பண்ணிவிடுன்றேன் : இது உஷ் மர்று சுக்ிரீவளை பி | a8) பல டக wns அகிகலிது! Qos PRI ESEBD 

பிரயாணத்கதைக் தொடங்க விரும்புசன் 
ன் ன் 2 உள் தேன். சூரியபகவான் உச்சியிலிருக்கும் இம்முகூர்,தந்
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தான், வெற்றிக்கு ௭௧.5 மூகூர்குகம், சூரியன் உச்சியை ' 
யடைக்துள்ள இவ்விஜயமுகூர் த.கத்தில் நான் புறப்பட் 

டால், சதையை எடுத்துப்போனவன் எங்கு ஓடியிருந் 

- தால்தான் என்ன ? அவனை உயிருடன் விடமாட்டேன். 

“விஷ.த்தையுண்டு பீடிக்கப்பட்ட ஒரு புருஷன், உயிர் 
போகுக்தருண த்தில் YIRSEOSS தனதுகையால் 

"தொட்டால், தான் ஓருகால் பிழைக்கலா மென்று 

எவ்வாறு கொஞ்சம் நம்பிக்கையுள்ளவ னாவானோ, அவ் 

வாறே, சீதையும், கான் யு.ததத்துக்குப் புறப்பட்ட சமா 
சாரத்தைக் கேட்பாளேயானால் தனது பிராணன்மேத் 

கொஞ்சம் ஆசைவைப்பாள். இன்று * உச்தரநட்சதக் 

இரம்: நாளைக்கோ சந்திரன் ann sos 5 By ச்துடன் சேர் 

இன்றான், ஆகையால், சுக்கிரீவ! நாம் இப்பொழுதே 

வாதரர்களெல்லாரும் சூழப் பிரயாணப்படுவோம். ௮ன் 

ஜியும், இப்பொழுது தோன்றும் நிமித்தங்கள் நமது 
பாக்கியத்தை: எடுத்துக்காட்டும். நான் இராவணனைக்கொ 

ன்று சதையைமீட்பவெருவேன். எனது * இடக்கண்ணின் 

மேலிமை துடிப்பகானஅ, என் மனோரதமா௫ய வெற்றி 

கைகூடியதென்று வெளியிடுகின் றதுபோலும்”' என்ருர், 

அப்போது, ஸ்ரீராமரைச் சுக்ரீவனும் இலட்சுமணரும் 

புகழ்ந்து மரியாகைசெய்ய, எல்லாவிஷயங்களையும் நன் 

மூக அறிந்த தருமழூர்தீதியாகிய இராமர், மறுபடியும் 

பின்வருமாறு சொல்லத்தொடங்கனார்:--* வெகு பல. 

சாலிகளான வாநரர்கள் நாருயிரவர் தன்னைச் சூழ்ந்து 

நடக்க, நிலன், இச்சேனைக்கு முன்பாக, வழியை ஈன்றுகச் 
  

*உத்தாம்.ரீராமருடைய நட்சத்திரத் இற்கு 6-அவது ௩ட்ச2இரமாகை 

யால், அது ஸாதகத்தாசை ; ௮தாவது-எடுக்தகாறியத்தைச் சரிவரநிை 
வன்கலவி காசையாம் ; ஹஸ்தம்-7-ஆவது கட்ச,தீதிரமாகையரல், 

் அது வததீதாரை; ஆகவே, J65 CF S975 9H 1 PULL, இராம 
ருக்கு வதம் நேரு மென்க, 

+ இடக் கண்ணின் மேலிமைதுடி,த்சல் - மனதீதுயரைமாற்றும் அறிகுறி 
வென்பது, ஜ்யோ இலநூலார்கொள்கை வென்பர்,
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Cer Gs aA orOu#r HBex போகட்டும் ; ஐயா | சேரு 

பதியாகிய நிலனே | கனிகளும் கிழங்கு 
ror, ச ச . ட்ட 1 4 

anes கேனில் “ஆ ae oes குனிர்க்த கா அணும். ஜல 
இன்ன இன்ன ழும் நிறைந்து கேனை ௮இகமாகக்கொ 

இடத்தில் இன் டுள்ள வழியாகச் சேனையை விரைவாக 
ஞூ Rarer ar 

வேணா மென்றல், நடதீ திக்கொண்டுசெல், கொடிய அரக்கர் . 

கள், வழியிலிருக்கும் கனிகளையும் கிழங்கு 

ளையும் 'ஜலங்களையும், ஒருகால், உணவுக்கு உதவாத 

படி கெடுத்துவிவொர்கள் : ஆகையால், அப்படி அவர்கள் — 

- செய்யா திருக்குமாறு, எப்போதும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க 

வேண்டும். பள்ள ;த்.தாக்குகளிலும், நீர்நிரம்பிய இடங்களி. 

லும், காகெளிலும் பகைவர்கள் தங்கள் சைனி௰யங்களை 

ஓனிக்துவை,த்திருப்பார்கள் : ஆகையால், ௮வ்விடங்கள் 

காணப்படும்பொழுதெல்லாம் வாகரர்கன் ௮வைகணிற் 

பாய்ந்து, புகுந்துபார். ச்துக்கொண்டே போகவேண்டும். 

நமதுசேனைக்குள் வல்லமையில்லா தவர்கள் யாராவது இரு - 

ந். தரல், அவர்களெல்லாரும் இவ்விட,த திலேயே நின்றுவிடு 

வது நலம்; ஏனெனில்,"காம் இப்பொழுது ஆரம்பிச்திருக் 

குங் காரியமோ வெகுபயங்கரமானது ; வெகருவல்லமைபெர 

குந்தியயர்களே இதில் கலையிடத்தகுக் தவர்கள். HTP 

- அுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவுமுள்ள வெகுபலம் 

பொருக்தியவர்களான வாகரடிரேஷ்டர்கள், சமுத்திரத் 

'இன்வெள்ளம்போற் பெருகயிருக்கன் 2 இச்சேனையை 
நடத்திக்கொண்டு முன்னேசெல்லட்டும், மலையையொ த்த 
கஜனும், மகாபலம்பொருந்திய கவயனும், soley. 

னும், பசக்களின்முன்னே கொழுத்தஎருதுகள் நடப் 

பதுபோலச் சேனைகளுக்குமுன்னே செல்லட்டும், வா 

நரர்களுக்குட் இறந்தவனுன ரிஷபன் வாகரசேளை 

யின்  வலப்பக்கக்தைப் பாதுகாத்துக்கொண்டு போ .: 

கட்டும், அடக்கமுடியாமல் மதயாளையபோல வெகுபலத் 

துடன்விளங்குங் கர் தமாதரன், வாரகரசேனையின் இடப்
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பக்கச்தைப் பாதுகா கீதுக்கொண்டு போகட்டும். இந்திரன் 

ஐராவ,க.தீதின்மேல் ஏறிச்செல்வதுபோல, கான் அது 
மான்மேல் ஏறி வாரரசேனைகளின் மனத்தைக் களிப்பிக் 

துக்கொண்டு, சேனைகளின் ஈடுவிற் செல்வேன். யமதர்ம் 

ராஜனுக்கு ஒப்பான இலட்சுமணன், ௮ங்கதன் மேலேதிக் . 

கொண்டு,செல்வத்துக்குதீ தலைவனாய் யக்ஷர்கட்கு அதிபதி 

யாகிய குபேரன் ஸார்வபெளமமென்ற வடதிசையானை : 

மேல்ஏ நிச்செல்வதுபோலச் செல்லட்டும், மகாபலம்பொ 

ருக்திய ருக்ஷர்களுக்கு மன்னவனும், ஜாம்பவான் ஸு 
ஷேணன் வேகதர்சியென்னும்வாகரன் ஆகிய இம்மூவ 

ரும், வாகரசேனையின் வயி த்அப்புத,க்தைப் பாதுகாதீ 

துக்கொண்டு வரட்டும்?” என்றார். 

வாநரசேனைகளுக்கெல்லாம் நாயகனாய் கால்களால் 

டனான சுக்கிரீவன், ஸ்ரீராமரிட்ட கட்ட 

இராமலஷ்மணர் ஊோயைக் கெட்டதும், Want al If Hor Teor 

௬க்கிரிவசேனை 

யோடு புறப் . : . ் ் : 

்.. படுதல். கட்டளையிட்டான். போர் செய்வதில் வெகு 

ஆசையுடன் கூடியிருக்க அவ்வாநர 

கணங்கள், ௮அப்போது,பர்வதங்களின் குகைகளிலிருக்கும் . 

இகரங்களிலிருக்தும் விரைவாகக் கிளம்பின, வாநர 

வாகரர்கஞுக்கு உடனே புறப்பமோறு 

மன்னவனான சுக்கிரீவனும் இலட்சுமணரும் மரியாதை 

யுடன் தொடர்ந்துவர, தர்மா தீதுமாவாகய இசாமர், சைனி 

யங்களுடன்' தென் இசையைகோக்ூப்' பிரயாணமானார், 

அப்பொழுது, இராமர் நூற்றுக்கணக்காகவும் நாருயிரக் 

கணக்காகவும் கோடிக்கணக்காகவும் பதினாயிரகோடிக் 

கணக்காகவும் யானைகளைப்போன் ற: வாகரர்கள் தம்மைச் 

சூழ்ந்துவரச் சென்றார், aor அவர் புறப்பட்டபொ , 

மூது, அப்பெருவாகரசேனை உடன்புறப்பட்டது, ௬க்கரீ 

வன் அச்சேனைகளையெல்லாம். பாதுகா,தீதுக்கொண்வெர; 
. அவ்வாநரர்களெல்லாம், வெகுஉச்ஸாஹமாகச் செருக் 

குடன் தாண்டிக்கொண்டும், தரவிக்கொண்டும், கர்ஜ்ஜித்
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அுக்கொண்டும், சங்கங்கள்போலப் பெருமுழக்கஞ்செய்து 
கொண்டும், ஓடிக்கொண்டும், இடைவழியில் ஈஅமரை 
முள்ள தேனைக் குடி .தீதுக்கொண்டும், கனிகளை ப்பு துக் 
கொண்டும், பூங்கொ,ச்துக்கள் கொத்துக் கொத்காக விளங் 
கும் மரங்களைப் பிடுங்கிக் கைகளில்எக்திக்கொண்டுட் தென் 
இசையை நோக கடக்கலானார்கள்.௮ப்போது, சங்கள் பல' 
திதினாற்செருக்கி, அவ்வாகரர்கள், ஒருவரை பொருவர் இடீ 
ரென்று தூக்கியெிவார்கள் ; Far, Srp விழுந்து, விமுத் 

, தினவனை வாயால் அதட்வொர்கள் ; இலர், விழுதி இயவ 
னைப் பூமியில் தள்ளுவார்கள் ; 'இலவர்ஈரர், எல்லா 
அரக்கர்கஷுடனும் இராவணனை நாங்கள் கொல்லவேண்டு : 
மென்று இராமரருல் . கர்ச்ச)ி ச தக்கொண்டுபோவார் 
கள், வீரனான ரிஷபன், நிலன், குமுகன் என்.ற இவர்கள், 
பலவாகரர்கஞுடன் முன்பாக வழியைச். சோத்துக் 
கொண்டே. சென்ருர்கள், நடுவில், வாநரமன்னவனாஇய 
சுக்கிரீவன் இராமர் இல்ட்சுமணர் என்ற இவர்கள், சத் 
துருச்களைக்கொல்லும் வல்லமையுள்ள வெகு பலசாலி 
களாய்ப் பயங்கரரான் வாநரர்களாதற் சூழப்பட்டிருக்கார் 
கன், வீரனா ௪கவலி யென் 2 வாகரன், பத்துக்கோடி 
வாநர. சேனையுடன் தான். ஒருவஞாகவே எல்லா வாநர 
சேனைகளையும் மேத்பார்வைபார்சீஅக்கொண்டு சென் 
மூன், கேஸரீ, பநஸன், கஜன், மஹாபலசாவியான ' 
அர்க்கன் என்ற. இவர்கள், தங்கள் - நூறுகோடி வாதர 
சேனையோடு, அச்சேனையின் ஓருபக்ககச்தை ரட்டுத்துக் 
கொண்டுடோனார்கள். . அச்சேணையின் பின்பாகச்தை, 
சுக்ரீவனை மூன்னிட்டுக்கொண்டு, ஸுஷேணன் ஜாம் 
பவான் என்ற கு-்ஷ.சேனாபஇகள், அகேகருக்ஷர்க 
ளோடு பாதுகா கீதுக்கொண்டு. கடக் கார்கள்; arercACr 
ஷ்டனும். வீரனும் எல்லாச்சேனைகட்குர் சலைவனுமான . 

_ நீலன், வழியைச் சோதித்துக்கொண்டு தான் முன்னேசெ' 
ன்ருலும், காவிச்செல்வதில்வல்லவ னாதலால், ௮ச்சேனை ் 

5
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அ ப, பட வவட ட வவ யவ ப வவ வவக 

முழுவதையும் பாதுகா. தக்கொண்டே சென்றான். _தரீ 

முகன், பிரஜங்கன், ரம்பன், ரபஸன் என்ற இவ்வாகர 

வீரர்கள், எல்லாப் புற,த்திலும் வாகரர்களைத் துரிதப் : 

படுத்திக்கொண்டு சென்ஞுர்கள். 

  

இவ்வாறு அவ்வாகஈரப்புலிகள், கங்கள் வலிமைச் 

செருக்கால் நடந்துசென்று, ம்ரங்களும் 

ஸஹ்.பமலை, கொடிகளும் நிரம்பிய ஸஹ்யமென் ஞ் 

திறந்ததொரு Liha 5 BO SS கண்டார்கள், 

அம்மலையிலிருக் க பொய்கைகளும் சனைகளும் காகெளும் 

பூ.த்.துவிளங்கின. சமு.த்தரம்போலப் பேரொலி செய்து 

கொண்டிருந்த அந்தப் பெரிய கொடிய வாஈரசேனையான 

து, மிக்க கோபமுள்ள இராமருடைய கோபத்துக்காகப் 

பயந்ததுபோலப் பட்டணங்களின் சமீபத்தையும் காடு 

கனின்சமீப த்தையும் அணுகாமல், விலஇப்போயிற்று, 

அன் றியும், யானைகள் போன்ற -அவ்வாகரவீரர்களெல் 

லாரும், சம்மட்டி யாலடி.க்கப்பட்ட நற்குதிரைகள்போல, 

இராமருடைய seb BD குதித்துக்கொண்டு, சென்முர் 

கன். அநுமான் அங்கதன் இவர்கள் மேல் ஏ.றிக்கொ 

ண்டு சென்ற இராமலட்சுமணர்கள், சக்ரெபிருகஸ்பதி 

- கஞுடன் சேர்ந்த சந்திரசூரியர்கள்போல் ‘ Sor Get 

aor, அப்போ, வாகரமன்னவனாயய சுக்கிரீவனும் 

இலட்சுமணரும் மரியாதைபண்ணிக்கொண்டுதொடர் 

ந்துவர,. இராமர் தென் திசையைகோக்கப் பிரயாணஞ் 

செய்துகொண்டிருக்தார். 

Our aps, அங்க தன் மேல் ஏறிக்கொண்டு மன் 

ம்ஒழ்ச்சியுடன் வருகின் ற -இலட்சுமணர், கும்து நுண் 

ண.றிவாலும் படிப்பாலும் தாம் கண்ட சில விஷயங்... 

களை, இனிமையான சொற்களால் இராமரிடம் பின்வரு 

மாதுசொல்லலானார்:-*இராகவரே!தாங
்கள்,சிதையைத் 

தூக்கச்சென்ற இராவணனைச் இக்திரம் வதைத்துச் தை
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யை மீட்டுக்கொண்டு காரியங் கைகூடப்பெற்றவர்களாய்,௪ 

; .. ல்லாப்பொருள்களாலும் நிரம்பிய அயேர் 

ணன bye தீதிக்கு.க் இரும்புவீர்கள், நாம் எடுத்த 

சன்னிமித்தன். எல்லாக்காரியங்களும் கைகூடுமென்் பதை 
களைக் எண்டு ல ன் ல் ae ல 
மத்த கூதல், YOrt $5,An65 ஈற்சகுனங்கள் பூமியிலும் 

ஆகாயத்திலும் தோன்றுவதைக் காண் 

, கின்றேன். நமதுசேனைக்கு௮நுகூலமாகக் குளிர்க்த மெல் 

லிய இனிய காற்றானது, சபக்தைச் தெரிவிப்பதாக வீசு 

இன் ஐ.து, மிருகங்களும் பறவைகளும், நிறைந், க இனிய கூர 

லுடன் கூவுன்றன. எல்லாத் தசைகளும், தெளிவாக 
Anne Gea pear, சூரியபகவானும் கிர்மலமாகப் பிரகா 

சிக்கன்றார். தெளிவான ஓளியையுடையராய்ப் பிருகுவின் 
- குமாரராய் வே.தவித் தாகிய * சுக்கிரரும், பாபூரகங்களின் 

சேர்க்கையில்லாமல் தங்களுக்குப்பின்னே இருக்கின் ரர். 

பரிசு,த,தர்களாய். மிக்கதளியையுடைய ஸப்,கரிஷிகளும், 

துருவனுக்குச் தென்புறத்தில் விளங்குகின்ளார்கள்.மஹா. 

கீமாக்களான. இக்ஷ்வாகுவமிசத்தைச்சேர்க்த நமது மூ 

. தாதையரான இரிசங்குவும், விசுவாமிக்திரஸ்ருஷ்டியிற் 

சேர்க்தகக்ஷதீரரூபியான வூஷ்டகுருவுடன் நகிர்மலமாக 

் விளங்குகின்றார், மஹா.தமாக்களான இக்ஷ்வாகுவமிசத் 

காரா ற் கொண்டாடத்தக்க இரட்டையான விசாகநட்ச,க்தி 

ரம், பாபநட்ச,க்திரசம்பந் தமில்லாமல் விளங்குகன் ௦௮. 

'நிருருதிமைத்தேவதையாகக்கொண்டதும் அரக்கர்கட்கு 

உரியதுமான மூலாஈட்சத்திரம், விநாசத்துக்கு அறிகுறி 

யான தாமகேதுவினால் தண்டி எரிக்கப்படகின்றஅ, இவ் 

வாஅ,மிரு,த்யுவினிட தத் சக்னெ வனுக்கு, ௮ந்இமகால,த் 
இத்கு அறிகுறியாக, நட்சத்திரமும் ரெகச்தாத் பீடிக்கப் : 
'பட்டிருக்கின்றது, . இீர்.ததங்கள், கெளிவாயும் குசியுள்ள 
னவாயு மிருக்கின்றன ; வனங்களெல்லாம், கனிகளால் 
  

* பிரயாணத்தில் முன்பு,௦த.இ.ற் சுக்ரனிருந் கால், அபசகுநம் ; பின் 
இருந்சால் ௪கு௩ம் என்பது கொள்கை, 

3
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நிரம்பியிருக்கன்றன; விருக்ஷங்களெல்லாம், பருவத்திற்கு 

ஏற்ற புஷ்பங்களையுடையனவாய் மிகவும் நறுமணம் வீசு 

கின்றன. பிரபுவே! தாரகாசுரனுடன் போர்புரியச்சென் ற 

- தேவர்களின் சேனைகள்போல, . அணிவகுக்கப்பட்டுள்ள 

வாநரசேனைகள் மிகவும்விளங்குகன். றன, ரியசே | 

இவைகளையெல்லாம் கண் ணுத்றுக் களிப்படையுஙகள் 

என்று இவ்வாறு இலட்சுமணர் தமது தமைமனார்க்குத் 

தேறுகலுண்டாகுமாறு கூறினார். 

அப்போ அ, பற்களையும் நகங்களையும் ஆயுதமாகப் 

பெற்ற இறந்த ர௬க்ஷர்களும் வாகரர்களும் நிரம்பிய பெ 

ரியசேனை, பூதலம் முழுவதையும் மறைத்துக்கொண்டு, 

நடந்தது, அவர்களுடைய கைகளாலும் கால்களாலும் 

| இளப்பப்பட்ட தூனியான, சூரியபகவா 
வ ணை ுடையஓளியையும் மறைத்து, வெகு 

ரயாண . : ் ் . 

“வருணனை, - 11//ஙகரமாகீ இவ்வுலக,த்தையும் ஞூடி.ற்று. 
மேகவரிசைகள் ஆகாயத்தை மூடிக் 

- கொண்டு செல்வதுபோல, பயங்கரமான அந்தவாநர . 

சேனை, காமெலைகளால் கிரம்பிய தென் தசையை மறைத் . 

. துக்கொண்டு சென்றது, . அவ்வாகரசேனை இடைவிடா - 

மற் கடந்து செல்லும்பொழுது, குறுக்காகவுள்ள எல்லா 

நதிகளின் பெருக்குக்களும் பலயோஜனை.தாரம் or Big 

தோவெதுபோலப் பெருனே, அ௮ச்சேனை, கெளிவான 

நீர்கிரம்பிய பொய்கைகளில் இடையிலும், மரங்களடர்ந்த - 

மலைகளிற் குஅக்காகவும், சமமாகவிருக்கும் பூமிபாகங் 

கணில் நான்குபுற,த்திலும், கனிகள் நிறைக்திருக்கும் கரடு 

களித் எழ்ப்புறத்திலு மாகப் புகுந்து சென்றது, அப் 

பெருஞ்சேனை, பூமிமுழுவதையும் இவ்வாறு மறைத்துக் 

கொண்டு, நடந்தது, அ௮ச்சேனையிலிருக்த வாகரர்க: 

“ளெல்லாரும், இராம காரியத்தைச். செய்வதில் வல்லமை 

வளரப்பெற்றவர்களாய், வெகுசக்தகோஷ் மனதீதுடன் 

வாயுவேகமாக நடந்தார்கள் ; "அன்றியும், களிப்பு வீரியம் © 

33
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, பலம் இவை தமக்கு மிககிருப்பதை, ஒருவர் மற்றொருவர் 

க்குக் காண்பித்துக்கொண்டும், நல்ல :யெளவநகாலத் 

இற் கொழுத்துச்செய்யுக் தொழில்களை வழியிற் செய்து 

கொண்டும் சென்ஞுர்கள், அங்கு, சிலர், வேகமாக கடந் 

தார்கள்; வேறு இலர், குஇத்தார்கள் ழ மதற்துஞ் கல 

வாநரர்; காடுகளிதழ் புகுந்து செல்லும்பொழுது, கல கில 

வென்று ௪,த்.தம் பண்ணினார்கள்; பின்னுஞ் சிலர், வாலைப் 

பூமியில் அடித்தும், பாதங்களால் ஓங்கிப் பூமியில் உதை,க் 

தஞ் சென்ருர்கள்; லர், கங்கள்கைகளை நீட்டி மலைகளை 

யும் மரங்களையும் மு.நித்தார்கள் ; இலர், மலைகேரிடும் 
போது அ.தன்ூகரங்களில்௪ லிப் பெருஞ்ச,த்தமிட்டார்கள்; 

Par, இங்ககாதஞ்செய்தார்கள் ; Gor, தாங்கள் சென் ற. 

தொடைகளின்விசையால் . வழியிலிருந்து - கொடிவரிசை 

் களைத் அவைக்தார்கள்; கலர், தங்கள் வல்லமையைக்காட்டி, 

_ மலைகளையும்விருக;ஷங்களையுங்கொண்டு விளையாடினார்கள். 

இவ்வண்ணம் நூறு ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடிக்கணக் 

கான கொடிய வாநர சைனிய௰ங்களால், பூமி, அழகாக 

் ஞூடப்பட்டிருர், ௧௮, சேனாபதியையுடைய அப்பெரிய 

வாகரசேனை, இரவும் பகலும் வெகு ஆதரவுடன் சக் 

இரீவன் பாதுகாத்துவர, முகமலர்ச்சியுடனும் மிக்க களிப்பு 

_ டனும் போய்க்கொண்டிருக்தது, 2 காதேவியை விடுவிக்கக் 
(669, ஓரு நிமிஷமாவது இளைப்பாருமல், வாநரர்களெ 

ல்லோரும் போர்செய்வதில் டப் கத் பைட் 

் 'விரைந்துசென்றார்கள். 

4, பிறகு, மரங்களடர்ந்து, ் பல்விசமிருகங்கள் FC 

a . சரிக்கும்படி விளங்கும் -ஸஹ்யமலையையும் 

.. எஹ்யமலையும், மலயமலையையும் வந்து அடைந்தார்கள் 
 வரநாவீரர் , . ௩ 

களம், ஸு. ஹயம் மலயம் என்ற மலைகளி hb 

அழகானகாகுகளையும், நதிகளையும் அருவி 

களையும் பார்த்தபடியே, இராமர் போய்க்கொண்டிருக் 

தார். வாகரர்களோ, oe சஜ தில
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கம், மா, ௮சேரகம், கருகொச்சில், கரவீரம், திமிசம், ௮ங் 

கோலம், கரஞ்சம், ப்லக்ஷம், ஆல், இந்துகம், நாவல், 

நெல்லி, கடம்பு முதலிய மரங்களை ஓடி,கீ.துவிழு,த்.தினார் 

ட கள், அழகான பாறைகளினிடையில் வளர்ந்திருக்.த. பல 

விதமான காட்டுமரங்கள், காற்றடித்து அலையும்பொ . 

முது, அவ்வாநரர்கள் மீது புஷ்பங்களை தீதாவின. அவர்கள் 

- அவ்விடஞ்சேர்ந்தபொழுது, தேன்மணம் வீசுன் ஐ காடு 

களிற் பாடுசின்ற வண்டுகளால் தொடரப்பட்டு, சந்தனம் 

- போத் குளிர்க்த இளங்காற்றுச் சுகமாக வீசலாயித்று. 

௮க் தஸஹ்யபருவ.தமும், காவிக்கற்களினால் மிகவும் ௮லங் 

கரிக்கப்பட்டிருந் தது, அம்மலையானது, காற்றுவிசை 

யால் மேற்களம்பிய காவிக்கற்களின்தூளியினால், அப் 

பெருவாகரசேனையை முத்றிலும் மறைத்தது. அழகான 

மலைத்தாழ்வரைகளில் எங்கும் நன்ருகப் பூத்து விளங்கக் 

கொண்டிருக்க தாழை, நொச்சி, அழல முல்லை, வாசனை 

நிரம்பிய குருக்கத்தி, புன்கு, இலுப்பை, பூத்துன்ள 
குருந்தமரப்புதர், மூழ், கடம்பு, ஸ்பூர்ஜகம், Hava, 

,தன்றாகப்பூச்ச நாகை, தேமா, பாதிரி, பூத்துள்ள காட்ட 

கததி, முசுலிந் தம், மருதம், சம்சுபம், குடமல்லி, தவை, 

முள் மூருக்கை, Dabs மருகணை, 'ஹிந்தாலை, வேங்கை, 

சூர்ணகை, இபகம், நீலாசோகமரம், வரணம், அங்கோலம், 

ப.த்மகம் ஆகிய இவைகள், குதித்துச்செல்லுகிற வாநர 

- சேனையாற் பாழாக்கப்பட்டன. அப்பருவத தஇல், குளிர் .. 

ந். த நடைவாவிகளும் குட்டைகளும் மத்றுமுள்ள நீர்நிலை 
கஞம், 'சக்ரவாகம் காரண்டவம் ப்லவம் கரெளஞ்சம் 

இவைகளால் கிரம்பியும், பன் நிகளும் மான்களும் சூழ்க. 

தும், கரடி சிறுத்தை சிங்கம் புலி பயங்கரமான பல 

வகை யானைகள் இவைகளால் நாற்பு,ற,ததிலும் சூழப்பெற்- 

அம், மலர்ந்துள்ள, தாமரை செங்கழுநீர் ஆம்பல் குவளை 

முதலான பல நீர்ப்பூக்களால் வெகுமனோகரமாக விளங் 

ஒக்கொண்டும், அழகாக இருந்தன. அம்மலை,த்.தாழ்வரை



நான்காஞ் சருக்கம். 21 
  

ba, பலவகைப் பறவைகள் சதீதம்பண்ணிக்கொண் 

டிருக,கன. அங்குள்ள குளங்களில், அவ்வாகரர்கள், ஸ்ரா 

நம்பண்ணி, நீரருக்தி, ஜலத்திலிரும்.தகொண்டே விளை 

யாடுபவர்களாய், ஒருவர்மீது ஒருவர் ஜலக்தை வாரி பயிறை 

க்கலானார்கள், மலையின்மேலேறி, அவ்வாநரர்கள், மிக்க 

களிப்பையடைந்து, ௮மிருதம்போல மணக்குங் கனிகளை 

யும் ழங்குகளையும் மரங்களின்புஷ்பங்களையும் புசத்தார் 

கள், தேன்போன்.ற நிறமுடைய வாகரர்கள், அக்காட்டில் . 

ஒருதுரோணமளவுகீளமாகக் தொங்கிய தேனடைகளி 

அள்ள தேனைக் குடித்துவிட்டு, சச்கோஷ.மாகப் போகலா 

னார்கள்; அன்றியும், அவர்கள்சென்ற வழிகள்தோறும் 

மரங்களை: முறி.க்அக்கொண்டும், கொடிகளை இழுதீதுக் 

. கொண்டும், மலைகளை நொருக்கக்கெொண்டும் சென்ளுர்கள், 
சிலர் மரங்களில்லாதவிடதீதிலும் முன்னேகுடி,க்,க தேனி 

னாலாகிய .களிப்பாற் பேராரவாரஞ் செய்துகொண்டும், . 

சிலர் ஒருமர_த்திலிருக்து மத்றொருமர த்துக்குத் தாண்டியும், 
சிலர் மரங்களிலிருந்து விழுக்துகொண்டும் செல்லலானார் 

கள், - கன்றாக முற்.கிய செக்நெற்பயிர்கள் நிரம்பிய வயல் 

களாத் பூமி விளங்குவதுபோல, அ௮வ்வாநரவீரர்களால் 

“நிரம்பிய பூபாகமும் விளங்கிற்று, 

‘ தோள்வலிவிஞ்சுத் காமரைமலர்போன்த கண்களை 
i ,யுடையவரான இராமர், மகேந்திரமலையைச் சேர்ந்ததும், 

அகேக மரங்களடர்க்து அழகாகவிளங்யை : அதன்சிகெரத் 
தன்மேல் ஏறலானார், அச்செரத்தைச் சேர்ந்ததும், 
கசரதமன்னவரின்குமாரரான. இராமர், ஆமை: மீன் 

- முதலிய' ஜலஜர்துக்களால் நிரம்பிய சமுத்திரத்தைக் 
கண்ணுற்றூர். ஸஹ்யமலையையும் அப்படியே மலயமலை 
யையும் அவர்களெல்லாரும் கடந்து, பயங்கரமாக ஓலிக் 
குங் கடலின் சமீபத்ை வந்து சேர்ந்தார்கள். மலையை 
விட்டு இறங்னெதும், எல்லாருடைய மனங்களையும் 
களிக்கப்பண் ணுவதில் உத்தமரான இராமர், சுக்ரீவ
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டைனும் இலட்சுமணருடனும் அக்கடத்கரையிலிருக்,த 

காட்டிற் புகுந்தார். இடீர்திடீரென்று 
. சேர் டு கதிகள் சா இளம்பும் பேரலைகளாற் கழுவப்பட்ட பெ 

52 ரும் பாறைகளையுடைய வெகு விசாலமான 

கடற்கரையையடைந்ததும், இராமர், பின்வருமாறு சொல் 

லலானார் :--** சுக்கிரீவா | காம் எல்லோரும் இப்பொழுது 

இச்சமு,த்தரம் வந்து. சேர்க்துவிட்டோம்.  இங்குவந்த. 

டட பிறகு, சமுத்திரத்தைக் கடப்பதைப் 

இராமர் சேனையு பற்றி முன்னே நமக்குஉ ண்டான கலக்கம், 

Grimes ged 8 Gior Qib 2_ctort_t Boor DS. இனி அக்கரை 

கும் உபாய கண்ணுக்குதி தென்படாத இப்பெருங்கட 

க ன. லைப் பேருபாயததாலன் றி, நாம்.எவ்வாறு 

pe. தாண்டமுடியும் ? ஆகையால், நமதுசேனை 

களை காம் இவ்விடத்திலேயே தங்குவிப் 

போம். எவ்வாறு இக்கடலை .வாநரசேனை கடப்பதென் 

- பதைப்பற்றி மந்திராலோசனை பண்ணுவோம் ”: என்றார். 

தையைப்பிரிக்த சோகத்தால் இளை த்திருந்த மகாபாகு 

“வாகிய இராமர், கடற்கரைசேர்ந்ததும், சுக்கரீவனைப் 

பார்த்து, அப்போது, அவ்விடத்தில் அவ்வாகரசேனை 

யை நிறுத்துமாது கட்டளையிட்டார் : * வாநரசேனை 

களின் தலைவா | எல்லாச் சேனைகளையும் இக்கடற்கரை 

யிலே நிறுத்துக, இச்சமு,த்தர,ச்தை எவ்வாறு தாண்டு 

இறதென்ற ஆலோசனையைச் செய்யுங்காலம், இப்பொழுது 

நமக்கு வக்துவிட்டது. ஓஒருசேனை தீதலைவனாவது தனது 

'சேனையைத் தனிமையாக விட்டிட்டுப்போ தலென்பது 

- கூடாது; சூரர்களான வாநரர்கள், இவ்விடங்களை ப் பரி 

"சோதித்துப் பார்க்கவேண்டும்; எனெனில், ம pairs 

நமதுசத்துருக்கள் இங்குப் பதுங்கியிருக்கலாம் ” என்ருர். 

இராமர் சொன்னதைக் கேட்டதும், சுக்கிரீவனும் 

இலட்சுமணரும் மரங்களடர்ந்த அக்கடற்கரையில் வாகர 

சேனைகளை, இறக்கினார்கள். - அவ்வாறு சமுத்திரத்தினரு
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தில் தங்னெ அ௮ச்சேனையானது, மதுவைப்போன்ற நிறத் 

தையுடைய ஜலம்கிரம்பி/தொரு அழ 

வாயசேளை. ay, இரண்டாவது சழுத்திரம்போல 

விளங்கிற்று. கடற்கரையை யடைந்த 

பிறகு, அவ்வாகரவீரர்கள், பெருஞ்சமு,த் 

இரத்தின் . அக்கரையைக் காண ஆவலுள்ளவராய்ச் 

தங்கினார்கள். ARGS SHGer அவ்வாகரசேனையி 

னிடமிருந்து அப்பொழுது உண்டான பெருஞ்சத்,த 
மானது, சமுத்திரதீதின் இரைச்சலையும் அடக்கி, அதற்கு 

மேலாகக் கேட்கலாயிற்று.. அப்பெருஞ்சேனைக்குச் தலைவ 

னான சுக்கரீவன்,அச்சேனையை ஞூன்றுபாகமாகப் பிரித்து 

உட்காரவைத்தான்; அப்போது, ௮ச்சேனை இராமருடைய 

காரியத்தை முடி சீ துவைக்கவேணுமென் ஐ பேராவலை படை 

ந்திருந் தது; ௮ப்பெருவாகரசேனை, ௮ப்பெருங்கடலினிடம் 

வந்துசேர்க்கதற்காகக் களித்துக்கொண்டுமிருக்கது. காற் 

நின்வேகத்சால்௮ங்கும்இங்கும்அலைக்துகொண்டும்,வெகு 
தாரத்்திற் கரைபெற்றும், கலக்கமுடியாமலும், அரக்கர். 

கடற்கரையில் 

தங்குதல்; 

களாற் குடியேறப்பெற்றும், வெகுபயங்கரமாக விளங்கும் > 

கொடிய முதலைகளைக்கொண்டு பிராணிகளை யிழுப்பதாயும், 

சர்யங்கால,த்தில் நுரைக்கூட்டதகீதினழகாற் இரிப்பது 

போலவும் பேரலைக்கூட்டங்களின் கொக்தளிப்பாற் கூத் 
காவெதுபோலவும் தோன்றியும், சந்திரோதய,த்தினற் 
பெரங்கஇயும், பிரதபிம்பமான சந்திரர்கஞுடைய தோற் 

DS STH விளங்கிக்கொண்டும், . பெருஞ்சுழல்காற்றுப் ~ 

போத் கொடிய பெருமுதலை இமி .திமிங்லெம் காந்தி 
யால்எரிவதுபோல்விளங்குகின் ற கடற்பாம்பு ஆகிய இவை 

களால் : நிரம்பியும், இன்னும் பலவகையான பெரிய 

நீர்வா ழுயிர்கள் நிறைந்தும், - பலமலைகளுடன் கூடியும், 

மிகவும் இட்டுதற்கு அருமையாய் ஆழ்க்தும், அசுரர்கட்கு 

இடமாயு முள்ள அக்கடலைக் கண்டுகொண்டே அங்கு 

வாநரவீரர்கள் கனித்தார்கள், சுருமீன்களும் பாம்புகளும்
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புகப்பெற்றுக் காற்றால்மோ தப்பட்ட ஜலராடகள், மேற் 

கிளம்பிக்கொண்டும், கீழேவிழுந்துகொண்டும் இருந்தன. 

நீர். தீ திவலைகள் நெருப்புப்பொ றிகள்போல் விளங்க,பெரும் ' 

பாம்புகள் சஞ்சரிக்கப்பெற்று, பாகாளலோகம்போத்் கம் 

யீரமாய், எப்போதும் அசுரராட்சசர்கட்கு வாழிடமாய்ப் 

பயங்கரமான சமுத்திரமானது--அ௮ன ற்பொறிகள்போல 

நட்ச,தீதிரங்கள் பிரகாசிக்க, பெரிய உரகர்களையுடைய 

தாய், பா.தாளம்போத் கம்பீரமாய், அசுரராட்சசர்களுக்கு 
வாழிடமான கொடிய ஆகாயதக்தைப்போல் விளங்இத்று, 

ஆகாயமும் சமு.ச்திரம்போல் விளங்கிற்று, சமுத்திரக் 
துக்கும் ஆகாயத்துக்கும் ஒருவகைவேறுபாடும். தோன் 

ரூம லிருந்தது. : இரத்தினங்களையுடைய கடலின் ஜலம் 
ஆகாயத்தோடும், ௩ட்சத்திரங்களையுடைய ஆகாயம் கட 

லின்ஜலதக்தகோடும் வேறுபர்டுதோன்றாமல் ஓரேகிறச் 
தனவாய் விளங்கின. மேலெழும் மேகங்களைக்கொண்ட . 

ஆகாயம், உயரவெழுந்திரைகளையுடைய சமுத்திரம், 
ஆச இரண்டுக்கும் அப்பொழுது வேறுபாடு யாதொன்று 

மில்லை. யூத்தகள,த்திற் பெரும்பேரிகைவா தீ இயங்கள் 

பலவிடங்களில். .அடிக்கப்பவெதுபோல, சமுத்திரக்இழ் 
Garb Qu பேரலைகள், ஒன்றுடன் ஓன்அ மேர்இப் பயங் 

கரமாகச் சத் இததுக்கொண்டிருக்கன, காற்ரமுல் அலைக் 

கப்பட்டு ஒன்றாகச்சேர்வதுபோன்னும் Goris ows 

வெழுவதுபோன்னுந் தோன்.றி, ஜல ஜந்துக்களின் கூட் 

டத்துடன்கூடி, காற்றுத் ளெப்பப்பட்ட பெருந்திரைகள், 

ஆகாயத்தில் வெகுஉயரமாகக் கிளம்பிக். கூத்தாவெது. 

போலத் தோன்ற, இர;ததினக்குவியல்களும் நீர்ப்பெருக் 
குக்களும் என்ற இவற் கின் ஓலிகளையுடையதாய், காற் 
மூல்' மோதப்படுஞ் சமுத்திரத்தை, மிக்க உற்சாகங் 
கொண்ட அவ்வாகரவீரர்கள் கண்டார்கள். அப்போது, 

திரைகள் கொந்தளித்து ஓலிக்க,. இக்பிரமைகொண்ட . 

வன்போலச் தோன்றுகின்ற PGE AOE, வாநர 
வீரர்கள் கண்டு சணிய்படைக் கார்கள். 

——— nme 
Cr
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லந்தாஞ் சருக்கம். 
  

லந்தாஞ் சருக்கம்: 

சமுத்தாத்தைக்கண்டஇராமர் சதையை நினைத்.து 

.. வருத்த, இலட்சுமணர் சமாதானப்படுத் அதல். 

  

் காவலையுடையதரய்க் கலக்கமற்றசான அவ்வாகரசே 

னையை, நீலன், சமுதீதிர.தீ.தின் வடகரையில் முறைப்படி 

இணனிகாக நிறுத்தினான். அப்போது, oll BOF gr Bar Toor - 

மைந்தன், சீவிவிதன் என்ற இவ்விருவரும், அச்சேணை 
யைப் பாதுகாப்பவர்களாய், எல்லா திசையிலும் சூற்றிப் .' 

பார். தீதுக்கொண்டே யிருக்கார்கள். அவ்விதமாக வாநர 

சேனை கடற்கரையில் இறங்கியதும், தமது அ௮ருஇலிருக்,த. 

இலட்சுமணரைப் பார்.தி.து, இராமர், பின்வருமாறு சொ 

. ve gh bagi — நாள் கழியக்கழியச் சோகம் குறைந்துவிடு 

மன்றோ! எனக்கோ, சதையைக்காணாமை 

யாலுண்டான சோகம் நாளுக்குநாள் வளர் 

இன்றது. என்காதலி தார,ச்திலிருக்கன் 
ரூளென்று நான் அக்கப்படவில்லை ; அரக்கன் தூக்இப் 

'போனானேயென்றாவது நான் துக்கப்படவில்லை ; இவளை 

- டையவயசு கழிக்துவிகென் ஐதேயென்ற இதுவொன்றைப் 

்.. பற்றியே கான் வருக்துன் றேன்?! காற்றே! என் நாயக . 

ள்ங்கருக்்றாளோ, அங்குப்போய் வீச, அவளுடைய 
-ஸ்பரிசத்தைப் பெற்று, என்மேல் வீசுவாய்; நீ இவ் 

வாறுசெய்தர்ல், சதை பார்க்குஞ் சந்திரனைப் பார்ப் 
'பதனால் நானே சீதைமைப்பார்ப்பகாக எவ்வாறு ஆசின் 

தோ, அவ்வாறே, உன்மூலமாகச்.சீதையின் சரீ ரஸ்பரிச 

மும் நேரும், அரக்கன் எடுக்அக்கொண்டுபோனபொழுது, 

ஹா! காத!! என்னு தை கதகின சத்தம் என்மன த்தி 
லிருக்துகொண்டு, உட்கொள்ளப்பட்ட விஷம்போல, என் 

அவயவங்களை எரிக்கின் றத, சிதையின்விரஹமாகய விற 

கையும், ௮வளைப்பற் றி இடைவிடாதுகேர்கின் உ நினைவா 

கிய ஜ்வாலையையுமுடைய மந்மதாக்கியானது,என துஉடலை 
4 ் 4 

இரா மருடைய 

சோகம்,
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இரவும்பகலும் எரிக்கின் 2௮. ஆகையால், இலட்சுமணா ! 

நான் உன்னைவிட்டுச் சமு,த்இிரதீதில் முழுத் . அஞ்சு 

கின்றேன் ; கொழுக்துவிட்டெரிகிற இக்காமத்தீ 8ீரிலுறங் | 

கும் என்விஷயத்தில் மநதமாகும். நானும் அந்தச்சதை 

யும் ஓரேபூலோகத்தில் இருக்கின்றோ மென்ற: இதுவே, 

நான். பிழைத்திருக்கச் சாதனம் : இதனால் சான் விரஹி 

யானஎன்னால், உயிருடனிருக்க முடிகற த. நீருள்ளகழனி 

யின் சார்பால் நீரற்.மகழனியின் பயிரும் பிழை,த்திருப் 

பதுபோல, €தை உயிருடனிருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டு 

நான் பிழைத்திருக்கின்றேன். நிறைந்த. சம்ப, சதைக் 

காண்பதுபோல, Lt DDS ps கமலம்போன் 2 கண்களை 

யுடைய சீதையை, என்சத்துருக்களைவென்று எப் 

பொழுது கான் காண்பேனோ? கோயாளி ரஸாயநமெ 

ன் உ ஓளஷ_தவிசேஷ த்தை உட்கொள்வதுபோல, அழ 

இய கோவைப்பழம்போன்ற அதரத்தையடைய சதை 
யின் காமரைமலரையொ தத முகக்கைச் றிது உயர்த்தி 

எப்போது அதரபானஞ்செய்வேனோ?. கான் எப்போது 

சதையின் ஆலிங்கன கதைப் பெறுவேனோ ? கரிய் கடைக் 

கண்களையுடைய சதை, அரக்கமடந்தையர்நடுவிற் ஓக்கக் 
கொண்டு, என்னைக் கணவளுகப்பெத்தும் கணவனில்லா BF 

வனள்போலக் கன்னைக்காப்பாற்றுன் றவரைப்பெருமல் 

தவிக்கின்றாள்: இது தண்ணம், .ஜுகமஹாராஜாவின் 

குமாரியும் எனதுகா தலியும் தகசரதமன்னவருடைய நாட் 

டுப்பெண்ணுமான சீதை, அரக்கர்மடந்தையர்கடுவில் எவ் 

வாறு பகெஒருன்! சர,க்கால,த்.இற் கருகிறமேக,ச் தினின் ௮ 

பிறைச்சந்திரன் வெளிப்பவெதுபோல, கலக்குவதற்கு 
அரிய. அரக்கர்களை யு.கறிவிட்டு' 26 5FFos எப்போது 

வெளிப்பவொளோ ? இயற்கையாகவே இளைத்து க்தோன் 

அஞ் சீதை, காலதக்தின்மானுபாட்டால்நேர்க்சசோகத்தா 

ஐம் உணவில்லாமையாலும் :பின்ூம் இளைச்துவிடு 

வான் : இது நிச்சயம், ராக்ஷஸர் தலைவனுடைய மார்பில்
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அம்புகளைப்பிரயோ௫த்து, மன த்துன் பம்ரிங்கும்படி சீதை 

யை நான் மீட்பது எப்போது? கற்புடையவளஞும் தேவ 

மடந்தையர்க்கு ஓப்பானவளுமா௫ய இதை, மிகுந்தகா தலு 
டன் என்கழு,ச்கைதக்தழுவி : ஆனந்தக்கண்ணீர் பெருக்கு 

வது எப்போது? அழுக்குவஸ் திரக்கை நீக்குவதுபோல், 

மைதிலியின் விரஹத்தால் நேர்ந்த இக்தக்கொடியசோ 
கதை உடனே நிக்குவது எப்போதேர?$ 

இவ்வாறு பு.தீதிமானாகிய அ௮ந்கஇராமா் புலம்பும் 

பொழுது, பொழுதுகழிக்ததால், சூரியன், 

சூரியாஸ்சமனம், ஓனிகுறைந்து அஸ்தமித்கான். தாமரை 

பி, சழையொ க்க கண்களையுடைய சதையை 
(Boxe ts வருக்துன் உ இராமர், அப்போது இலட்சுமணர் . 
தேற்கியகனால் தேறி, மாலைச்சக்கியை உபாஸிக்தார், 

  

ஆருஞ் சருக்கம். 

- இராவணன் மத்திரிமார்களைக் கூட்டி இராமரை 
வெல்ல ஆலோசனை சொல்லுமாறு கேட்டல். 

ராக;ஸரர்ஜனான இராவணன், மஹா சமாவான Qe 
இரன்போல் அநுமான் இலங்கையி ற்செய்க பயங்கர 
மான கொடுஞ்செயல்களைப் பார் கீது, வெட்கக்தா DAD gs 
தலை காழ்க்து, எல்லா nanan கொகூப் பின்வரு 
மாறுசொ ல்லலுற்றுன்:-.- * ஒருவாகரன், எவராலும் 

் வெல்லப்படா.க இலங்கையில் தனியாகப் 
இராவணன் 2 = : அரக்கரைக் புகுந்து அழித்து, ஜாநஇயாகய சீதையை 

GS டமும் ride BF சென்றான்; சமது 
CET DS Bl பிர கான௮ரண்மனையை அழித் 

். சான் ; பெயர்பெற்ற அரக்கர்கள் அநேகரை வதைக் 
கான் ; அதநுமான்ஒருவனே இலங்கை முழுவதையும் 
ஒருகலக்குக் கலகினான். ஆகையால், இணி எவ்வித 
மாசுச்செய்தால் நன்றாகச் செய்த, காகுமோ, எது நமக்கு .
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- ஹிதமான்தோ, அதனைச்சொல்லுங்கள் : அவ்வாறே 

செய்வேன். உங்கஞக்கு மங்களமுண்டாகுக, வெற்றி 

யென்பது மச்திராலோசனையிலிருக்து உண்டாகறதெ 

ன்று, விசாலமாகய மன ததையுடையவரான பெரியோர், 

சொல்லுஇன்றார்கள், ஆகையால், மகாபலவான்களே ! 

இராமனின் வெல்வதைப்பத் நி ஆலோடக்க விரும்புகின் 

றென், % இவ்வுலகத்தில் மூன்அவகுப்பினரான மனிதர் 

ட கன் இருக்கின்றார்கள்: அவர்களாவார்- 
மந் 2 rome aor 

Sar ans உதீதமர், மத்தியமர், ௮அதமர் என்பவர். 

இம்ம வருடைய குணதோஷங்களைச் 

சொல்லுஇன்றேன். " மந்திராலோசனையில். தேர்ந்தவர் 

-கஞூம் நன்மைசெய்வதற் கரு தீதுளன்ளவர்களுமான மக்திரி 

கஞூடனாவது, சுகதுக்கங்களை க் கம்முடையனபோல தினைக் 

இன்ற நண்பர்களுடனாவது, தனது நன்மையை .நாடும் 

பக்துக்கஞூடனாவது ஒருமித்து எவனொருவன் கடவுளின் 

. மேற் பாரதிதைவைத்து Bor GFEYCOTAS 4,5 DOr Si 

பிரயத் தனங்களைச் செய்கன்றானோ, அவன் உத்தம 

COAT SF எவனொருவன், தானே தனியாகவே ஒருகாரி 

யத்தை ஆலோ௫த்துக் கடவுளின் மேல் மனப்பூர்வமாகப் 

பாரத்தைவைத்துக் காரிய க்கைச் செய்கன்றானோ, அவன் 

மத்தியமனாவான் ; எவனொருவன், ஓருகாரியத்திலிருக் 

இன்ற குணகோஷங்களைக் கவனியாமல் தைவமிருக்கன் ற 

தென்ற. எண்ணத்தையும் விட்டு, தானேசெய்துமுடிப்ப 

காக ஒன்றை ஆரம்பித்துக் . கடைசியில் தியங்கிகிற்கின் 

ரூனோ, அவன் அ.தமனாவான். மனிதர்கள் எவ்வாறு 

மூன்று வகுப்பினரோஃ அவ்வாறே. மந்திராலோசனை 

கஞம் மூன்னுவிதம், சா ஸ்திராப்பியாசமென் ற கண்களை 

யுடைய மக்இரிமார் ஓற்நுமையையடைக்து, எச்,.க ஆலோ 

சனையிற் கருத்து ஊன் நியிருக்கன்றார்களோ, அதுதான் 

உத்தமமான ஆலோசனை யென்று சொல்லப்படுகின் ஐது, 

- எங்கு, விஷயத்தை நிர்ணயிப்பதில் மந்திரிமார்களின்
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ஆலோசனைகள் பலவிதமாக விருந்தும், இறுதியில் ஒரே 
வழிக்கு வருன் ஐரனவோ, அவ்வாலோசனை ம.த்தியமமான 

ஆலோசனையாம். எவ்வாலோசனையை, ஒருவருடன் மத் 

ஜொருவர் ஒருமிகீதிராமல் சமதுகொள்கையே இறக்க 

தென்று தனிக்கனிபேடு ஓற்றுமையிற்டுகிதும் எண்ண 

, மில்லாமலே முடிக்கிறுர்களோ, அகனை அதமமான 

ஆலோசனையென்னு சொல்லவேண்டும், ஆகையால், புக 

இமான்களான நீங்கள், கன்றாகவும் உறுதியாகவும் ஒற்று 

. மையுடன் காரியத்தை ஆலோடத்துச் சொல்லுங்கள், நீங் 
“கள் சொல்லுகன் ற இதுவே, யான் செய்ய த்தக்கதாகும், 

மஹாவீரர்களான் வாகரர்கள் ஆயிரக்கணக்காகச் சூழ, 

் இராமன், நம்மை ௪ திரிடுமாறு இலங்கையைநோக்க வந்து 

கொண்டிருக்ன்றான். இராமன், கனு ' வல்லமையால் 
வற்றச்செய்கா வது, வேறு உபாயஞ்செய்தாவது, இச்சமு,த் 

இரத்ததை காண்டி, தனது தம்பியுடலனும், வாரரசேனை 

யுடனும் : இவ்விடம் வந்துவிடருவா னென்பது நிச்சயம், 

வாகரர்களுடன் நமக்கு. விரோதமுண்டாய், இலங்கை 
யைத் சகைதலென் ற இக்காரியம் இவ்வா ு நேர்க் த.தனால், 

நமது பட்டணத்துக்கும் சேனைகளுக்கும் நன்மைதரக் 
கூடியது எதுவோ, முழுவதையும் நன்ராக ஆலோருத்து 

நீங்கள் சொல்லுங்கள்,” 

ஏழாஞ் சருக்கம் : 

அரக்கர்கள் இராவண ஸுக்குத் தைரியஞ் 

சொல்லுதல், 
  

மகாபலவான்களான அரக்கர்களைப்பார்த்து ராக்ஷஸ 

. ராஜனாகய இராவணன் அவ்வண்ணம் சொன்ன தும்,அவர் 

. களெல்லோரும். அஞ்சலிபக்தம்பண்ணிக்கொண்டு, அந்த ' 
ராக;ஸராஜனான இராவணனை கோரக்க, சத்துருவின் பல 

ததை யறியாதவர்களாய், நீதிசாஸ் திர,த் இற்கும் மாறுக,
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கங்கஞ்டைய அறிவின்மையாற் சொல்லலானார்கள் :.- 

“Cases ! மிகவும் பெரிய ஈமது சைனியம்-உழலை ததடி, 

நீண்டதடி, கத்தி, சூலம், பட்டஸம் முதலிய ஆயுதங் 

_ களால் கிரம்பிநிற்கின்றதே ; கங்கஞுக்கு ஏன்: இப்பொ 

முது அுத்கமுண்டாகவேண்டும்? தாங்கள், போகவதி 

யென்ற ஈகரத்துக்குச் சென்று, ௮ங்கருக்த பன்னகர்களைப் 
போரில் வென்றவர்களாயிற்றே, யக்ஷர்கள் பலராத் 

சூழப்பட்டுக். கைலாஸமலையினுச்சியிலே 

ட ட்ட rer வ9த்துக்கொண்டிருக் ச குபேரனோு பெ 
ரும்போரிட்டு, அவரை தாங்கள் வசமாக புகழ்தல். 
இக்கொண்டீர்களே. பிரபுவே ! சிவபெரு 

மானிடம் தனக்கு நட்பு உண்டென்று செருக்கடைத்திருக்த 

மஹாபலசாலியான ௮வ்வுலகபாலனை த் காங்கள் கோபங் 

கொண்டு போரில் வென் றீர்கள், அங்குள்ள யக்ஷர்களை 

யெல்லாம் போர்செய்து கொன்றும், ஈநெடுங்கச்செய்தும், 

கைலாஸமலையினுச்சியிலிருக்து தாங்கள், இந்தப்புஷ்பக 

விமானச்தைப் பறித்துக்கொண்டுவக்இர்கள், அரக்கர் 

களின் சிங்கமே | தங்களிடம் பயமடைந்து தங்களஞுடைய 

நட்பைநாடிவக்கத காநவேந்திரராகிய மயன் தமதுகுமாரி 

யைத் தங்களுக்குமளைவியாகக் கொடுக்கார். ஒருவரா 

௮ம் அடக்கமுடியாமல் வல்லமையின்மிகுதியாற் கர்வ 

மடைந்இருக்த. மதுவென்ற தாநவேந்திரனைக் தாங்கள் 

வென்று வசமாக்க்கொண்டு, உங்கள் தங்கை முறை 

யாகிய கும்பீகஸிக்குக் கணவனாக்கி, அவளுக்குச் சுகத்தை 

விளைவித்தீர்கள். பெருந்தோள்வலிமை யுடையவசே ! 

தாங்கள் பாகசாளலோகஞ் சென்று, அங்கிருக் கவர்களை 

யெல்லாம் வென்று, வாசு தக்ஷகன் சங்கன் ஜடி என்த 

இவர்களையும் தங்கஞுடைய - வசமாக்கிக்கொண்டீர்கள். 

பிரபுவே! அழிவற்றவர்களாயும் . வெகுபலம்பொருக் 

இயவர்களாயும் மஹாரசூரர்களாயும், வரம்பெற்றவர் 

களாயு மிருந்த காலகேயரென் ஐதானவர்களுடன், ஒரு
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வருஷ.காலம்,பெருஞ் சைனி௰த்துடன் போர்செய்து, தாங் 

கள், அவர்களைக் தங்களுக்குக் கீழூக்இக்கொண்டீர்கள்: 

பகைவரை யடக்குபவரே ! அன் தியும், அவர்கணிடமிருக்து 

பலவித மாயைகளையும் கற்றுச்கொண்டீர்கள். மஹாபாகு 

வே! சூரர்களாயும், பலசாலிகளாயுமிருக்துகொண்டு நான்கு 

விக சேனைகளஞுடன் போரிடவர், த வருணபகவானுடைய 

குமாரர்களைப் போரில் தாங்கள் வென் நீர்கள், யமகண்ட 

மாகிய பெருமு.தலைகளையும், முள்ளிலவமென் ற ஆயுகமா 

இய்மரங்களையும், யமபாசமாகயபேரலைகளையும், யமதூகர்க 

ளாகிய சருப்பங்களையுமுடைய யமனது சேனாசமுத்தி | 
. ரத்இற் புகுந்து, ராஜரே | காரங்கள் மிக்கவெல்கிகொண்டு, 

காலனைக் தங்களிடம் : நெருங்காமலிருக்கும்படி . தள்ளி 

- வைத்ீதிர்கள். அங்கிருக் கவரெல்லோரும், தாங்கள் செய்த 

சறுபோரிலேயே புறங்காட்டி யோடினார்கள், இப்பூலோக : 

மானது, பெருமரங்கள் நிறைந்திருப்பதுபோல, இக்திர 

னுக் கொப்பான வல்லமை பொருக்இய பல அரசர்களால் 

.நிரம்பியிருந் தது : வெல்வ,கற்கு அரிய அவர்களைக் தாங் 

sor வலிய வென்நீர்கள், இராகவனென்பவன் வீர 

குணத்திலும் உழ்சாகத்திலும் அவ்வரக்கர்களுக்கு 

ஓப்பாவனோ ? பெருவேர்தரே ! தாங்கள் age 

கள்: தாங்கள் ஏன் சிரமப்படவேண்டும் ? .மிக்க தோள் 

வலிமையுடைய. இகந்,த இக்இரஜித்து ஒரு. 

A ' வரே வாநரர்களையெல்லாம் நாசஞ்செய்து 

, இர்காதிக்கே விவொர். மஹாராஜாவே! இவ்விக்திரஜிச் | யாவரையம வல - > ர 6 

"வானென்ழல், கோ, மாஹேச்வரமென்ற இறந்தயாகத் : 
தைச்செய்து, இவ்வுலக த்தார் ஒருவராலும் - 

அடையமுடியாத வரத்தைப் பெற்கிருக்கன்ரூர், ஈட்டி 

கோமரங்களாகற மீன்களையும், சழ்சதி விழுக் திருக்கும் 
நரம்புகளாகிற பாசிகளையும், யானைகளாகஉ ஆமையை 
யும், குதிரைகளாகற . தவளைகளையும், GE DIT sop 
ஆதிதயர்களுமாகற பெருமு கலைகளையும், மருதீறுக்களும் 

௮ரக்கர்கள்
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USS Oh LOT Bw பெரும்பாம்புகளையும், ரதங்களும் ௮௪௬ 

வங்களும் கஜங்களுமாகியநீர்ப்பெருக்கையும், பூதா.திகளா 
கற. மணற்குன்அுகளையுமுடைய தேவர்சைனியமாகிற 

பெருங் கடலிற்ப் புகுந்து, இவ்விக்திரஜித்து,. தேவ 

ராஜாவாகிய இக்திரனைப் பிடி,க.து இலங்கைக்குக்கொண்டு 

வந்தாரன்றோ !. அரசரே | . சம்பரனையும் விருத்திர... 

| Gast uy கொன் றவனாய்,எல்லா சேவர்கள ர்லும் வணங்கப்" 

.. படுன்ற இந்திரன், பிரமதேவருடைய கட்டளையினாலன் 

ஜோ அப்போ துவிடுவிக்கப்பட்டுச்தேேவலோகஞ்சென்றான் 

ஆகையால்,அந்க இக்திரஜிக்தென் ற pein eimntcanass 

தரங்கள் அனுப்புங்கள் ; அவர், எல்லாவாகரசேனைக 

OL Db இராமரை தாசமாக்குவார். வேந்தே ! அற்ப 

னாய அ .நுமானால் கம்க்கு நேர்க்த இவ்வாபத்தோ, எ.ர் " 
பாராது வந்தது : இதை ஓன்றருகக் தாங்கள் மனத்இத் 

கொள்ளவேண்டாம், தாங்கள் இராகவரை நிச்சயமாய் 

வதைப்பீர்கள்”” என்ளுர்கள், 

எட்டாஞ் சருக்கம் : 

பிரகஸ்தன் முதலியோர் தமது 
வல்லமையைக் கூறுதல். 

பிறகு, சீலமேகம்போலக் கறுத்துள்ள இண்ட " 

னென்த சூரனான் ராக்ஷஸசேனாபதி அஞ்சலிபந்தம் 

பண்ணிக்கொண்டு, அப்போது, இராவணனைகோக்க, “தே 

வர், கானவர், க்கதர்வர், பிசாசர், பதகர்,. 

aoe உரகர் என்பவர்கள் தங்களைப் போரில் 

வெல்லவல்லவரல்லர் ; - அப்படியிருக்க, ் 

வாநரர்கன் வெல்வதைக்குறித்துச் சொல்லவேணு 

மோ? அதுமான் வந்திருந்த கால,த்திலோ வென்றால், 

அலட்சியமாய் இவன் என்ன செய்யப்போடன்றான்?” 

என்னு மதத்தினால் 'மம்பியிருந்து, எல்லாரும் மோசம் 

போய்விட்டார்கள். கான் உயிருடனிருக்கன் றவரையில்.
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அவ்வாகரன் உயிருடன் போவர்னோ? தாங்கள் எனக்குக் 

கட்டளையிடுங்கள் ; நான் கடல் வரையிலும் பரவியுள்ள 

காடுமலைகளைக்கொண்ட பூமிமுழுவதிலும் ஓரு வாரமும் 

உயிருடனில்லாவண்ணம் செய்துவிடுவேன். ராக்ஷஸரே | 

தாங்கள் செய்து சூற் மாயை சதா ஹரணதக்தால் தங்க 

- ஷ்க்கு 'ஒருதுன்பமும் Cert sar வாகரர்களிடமிரு 

என்று கூறினான். 

அதன்பிறகு, துர்முகனென்ற அரக்கன், வெகுகோ 

பத்துடன், ** ஒருவாகரவீரன் வென் ற, நம்மெல்லார்க்கு 

மன் றியும் நமதுநகர,த்துக்கும் கமதுஅந்தப் 

டக பு.ர,த்துக்கும் .சமானான ராக்ஷஸ்ராஜர்க் 

GX அவமான கீசை யுண்டாக்கக்கூடிய 

ந்து பாதுகாப்பேன் 

தே: ஆகையால், இது பொறுக்கமுடியாத தொன்றும், 

ஆதலால், . கான் இப்பொழுதே புறப்பட்டுக் கனியா 

- கவேசென்று, வாகரர்கள், பயங்கரமான சமுத்திரத்தில் 

மறைந்துகொண்டாலும் சரி, ஆகாயத்தில் ஒளிந்தகொண் 

டாலும் சரி, பாகாளலோகஞ்சென்ருலும்சரி ஒருவரையும் 

cine emengalsinep அரும்பிவருன்றென்"” என்று 

பின்னர், மகாபலம்பொருக்திய வச்சிர தம்ஷ்ட்ர 

னென்பவன்,வெகுகேரப்த்துடன்,உதிரமும் தசையும்பற்றி 

யிருந்த பயங்கரமானகதாயுகமொன்றைக் தனதுகையால் 

எடுத்துச் சுழற்றிக்கொண்டு, '*வெல்லு,கற்கு அரியஇராமர் 

சுக்ரீவனுடலும் இலட்சுமணனுடனும்சே 

a aie ர்ந்திருக்கும்போது, பயர் தவனும் எளியனு 
ட்ரன் arr gos, 

மாகிய அநுமானால் நமக்கு ஆவதென்ன? 

நான் ஒன் நியாகச்சென்று இன்றைத்தினமே எனது கதர 

யுதத்தால் இராமனைச் சுக்ரீவனுடனும் இலட்சுமணனு 

டனும் கொன்னு, வாகரசேனையைக் குழப்பிவர்அவிடு் 

ஹேன்.வேக்தரே!கான் இன்னும்ஒன் அசொல் வுகன் தேன்; 
இஷ்டமுண்டானாற் கேட்பீராக : சோம்பலின் தி, உபாயத் 

ப்)
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,தில்வல்லவனே, சத்துருக்களை வெல்வான். அரக்கர் தலைவ 

சே!மிகக்கொடியவர்களும் பயங்கரமானதகோ ற் தமுள்ளவர் 

கஞம் சூரர்களுமாய்கதீ தங்களால் அனுப்பப்பட்ட ஆயிரக் 

கணக்கான அரக்கர்கள் கம்மன தஇிற் குழப்பமின் றி மனித 

வேடம்பூண்டு, இராமனது முன்பாகப் போய்நின்று, “நாங் 

கள் தங்களது தம்பியாகிய பர தரால்௮னுப்பப்பட்டவர்கள்” 

என்னு இராமனிடம் இறிதும் பின்வாங்காமற் சொல்லிக் 

கொள்ளட்டும்: அவன், அவர்களையெல்லாம்சேர் தீதுக்கொ 

ண்டு,வெகு சீக்கிரமாக இங்குப்புறப்பட்டுவருவான், காமும் 

அசதுத்குள், இங்கிருந்து, சூலம் சக்தி கதை முகலிய ஆயு 
தங்களுடனும், வில் அம்பு கத்தி இவைகளுடனும் விரை 

வாகப் புறப்பட்டுச்சென்று, ஆகாய த்தில்கின்றுகொண்டு, 

கல்லையும் அம்பையும் மழையபொ ழிவதுபோலப் பொ ழிந்து, 

அவ்வாநரசேனை யவ்வளவையும் கொன்று யம்லோககத் 

துக்கு அனுப்புவோம். இவ்விதமாக நாம் செய்தால், இராம 

லட்சுமணர் நமது வஞ்சனைக்கு உட்பட்டு, நிச்சயமாய் 

,கம்முயிரைவிடுவார்கள்”” என்ரான். 

அதன்பிறகு, கும்பகர்ணனதுகுமாரனாகய edu 

னென் றவீரன், வெருகோபங்கொண்டவனாய், உலகக்தைக் 

கதறச்செய்பவனான இராவணனைப் பார்,தீது, * அரக்கர் 

_ களே ! நீங்கள் எல்லோரும் இவ்விட,தீதிலேயே நமதுமன் 

னவரோடு, உட்கார்ந்திருங்கள், நான் ஓரு 

வனாகவேசென்று, இலட்சுமணஜனோடு இரா 

மனைவதைக்துச் சுக்கிரீவனையும் அனுமா 

னையும் மற்துமுள்ளவாகரர்களையும் நாசஞ்செய்கன் றேன்” 

Ble ou or 

வார்த்தை. 

என்றுன். 

௮ப்பால், மலைக்கு ஓப்பாக விளங்குகிற வச்சரஹ்நு 

என்ற அரக்கனொருவன், வெகு கோபங் 

வத்ஹதுவின் கொண்டவனாய், தனது நாவை வெளியே 
வார்த்தை, ன ச ் டல ன 

நீட்டிக்கொண்டு, :*அரக்கர்களே! நீங்கள் 6 19. > A
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குழப்பமின் நி உமதுவிருப்பக்தின் படி. காரியங்களைச் செய் 

யுங்கள், கான் ஒருவனாகவே அவ்வாகரவீரர்களைப் புத்து 

விகஷென்றேன். நீங்கள், கவலையற்று, வாருணியென்ற 

மதுவைக் குடி தீதுக்கொண்டு ஸ்வஸ்தர்களாக விளையாடிக் 

கொண்டிருங்கள், கான் ஒருவன்மட்டும் சென்று,யுத்,தவிர 

னாகிய இராமன்,சுக்ரீவன், இலட்சுமணன்,அ௮ங்க,கன்,௮.நு 

_மான் என்பவர்களை வதைத்துவியென் றேன்” என்றான், 

௪ 

  

ஒன்பதாஞ் சருக்கம்: 

ம்பன் முதலியோசைத் தடுத்து வி.$ஷணர் கு மி ay 
இராவணனுக்குப் புத் கூறுதல். 

  

அப்புறம் நிகும்பன், ரபஸன், மகாபலம் பொருந் 

டட இய சூரியச தீதுரு, சுப்தக்கன், யஜ்ஞஹா, 

ட்டா on மஹாபார்ச்வன், மஹோதரன், தகைய 
ணக்கம் முடியாக அ௮க்கிகேது, ரச்மிகேது என்ற 

கரல்வதாகப் ன்பம், அரக்கன், மஹாகேஜஸ்வியும் வெகுபலம் 

பொருக்தியவனும் .இராவணகுமாரனுமா 

இய இக்திரஜி,த.து, ப்ர ஹஸ்,கன், விரூபாக்ஷன், ௮.இக வல் 
லமையுள்ள வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரன், தூம் ராக்ஷன் , ௮ இகொயன், 

அர்முகனென்ற அரக்கன் என்ற இவர்கள், உழலைத் 

கடிகள் ஈட்டிகள் கத்திகள் சக்திகள் சூலங்கள் 
கோடாலிகள் பாணங்களையுடையவிற்கள் கூரானபெரிய 

அரிவாள்கள் என்ற இவ்விச ஆயுதங்களைச் தங்கள் கை 

. களில் எடுத்துக்கொண்டு, வெகுகோப,த்துடன் வெளிக் 
கிளம்பி, தங்கள்பராக்கிரமத்தை வெளியிட்டுக்கொண்டு, 

. இராவணனைப்பார்த்துப் பின்வருமா௮ு சொல்லு ்முர் 
ar: “இப்போதே இலட்சுமணனோடு இசாமனையும், சுக் 

இரிவனையும், நமது நகரமாகிய இலங்கையைக் கொஞளுச் 

தன அற்பனாகய அநுமானையும் காங்கள் கொன்று 

விகென்றோம் '? என்ருர்கள்,
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இவ்வாறு தங்கள் கைகளில் ஆயுதங்களை ஏக்இவரந்த 
அவர்களையெல்லாம் தடுத்து, விபீஷணர், 

Te ae aoe உட்காரச்செய்த, அஞ்சலிபந்தம்பண் 
. மரத் தடுத்து, ஸணிக்கொண்டு பின்வருமாறு சொல்லத் 

“nee டவ் தொடங்கினார்: * ஐமா | எக்தக்காரிய 
கூடாகென்றல், தஇதை,சாமம் பேகம் தானம் என்ற. மூன் 

அவிக உபாயங்களாற் சாதிக்க முடிய 

வில்லையே, அப்பொழுதுதான் ௮க்காரிய த்தைப் பராக் 

கிரமதீதால் முடிக்கவேண்டுமென்று பு.த்திமான்கள் சொல் 
லியிருக்கன்றார்கள். பகைவர்கள் ஜாக்ரதையில்லா தவர் 
களாகவாவது, வெறுக்தவர்களாகவாவது, பாக்கிய மற்ற 
வர்களாகவாவது இருக்கும் பட்ச,தீதில், கல்ல மந்.திரிகளு 
டன் கூடி ஆலோத்து, நிதிமுறைப்படி அப்பகைவர்களி 
டம்காட்டும் வல்லமை,வெற் தியைக்கொடுக்கும். இராமரோ 
வென்றால், வெகுஜாக்ரதையுள்ளவர்; எப்பொழுதும் 
வெற்.றியடையும்ஆவல்கொண்டு அ௮குற்குத்தகுந்க பலக் 
துடனிருப்பவர் ; கோபத்தை யடக்கயிருப்பவர் ; ஒருவரா 

அம் எளிதில் சகையக்கூடா தவர்;௮வ்விக வீரரை,கீங்கள்,: 
எவ்வாறு வெல்ல விரும்புகின் தீர்கள் £ பெருகதிகளெல்லா 
வற்றிற்கும் அடைக்கலமாய் வெகுபயங்கரமாயிருக்கும் 
இக்கச்சமுததிரராஜனை,அநுமான்; தாண்டி, செய்வத ற்கு 
ரிய இவ்வகை க்தொழிலைச் செய்தானே ! இதையாவது 
கருஅங்கள் அரக்கர்களே ! நமது பகைவர்கஞ்டைய 
பலமும் வல்லமையும் ௮அளவிடமுடியாம லிருக்கன் தன ; 
ஆகையால்,நிங்கள்,௮வர்களை,க் திடீரென்று அல்ட்சியமாக 
எண்ணக்கூடாது, சமது மன்னவருக்கு, இராமர், என்ன 
கெடுதிசெய்தகார் ? என்ன காரணத்துக்காக ஜ௩ாஸ்தாநத்தி 

லிருந்து அவ்விரருடைய கற்புள்ளமனைவியைக் கவர 
வேண்டும் ? கரன், இராமரை வரம்புகடந்து, உப,தஇிரவம் 
பண்ணத்தொடங்கினான். பிரரணிகள் _திம்மாற்கூடிய 
மட்டும் தம்து உயிரைக் காக்க முூயலவேண்மென்ஜெ !
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பிறர்மனைவியைக் கண்ணெடுத்துப்பார்ப்பது--ஓருவனு 

டைய புகழுக்குக் கேடாகவும், ஆயுளைப் போக்குவதாகவும், 

செல்வத்துக்குக் குறைவை யுண்டாக்குவதாகவும், பாபத் 
துக்கெல்லாம் இருப்பிடமாகவும், மிகக்கொடிய தாகவு மிருக் 

திறது; இப்படியிருப்பகனால், கையின் மூலமாகப் பெரும் 

பமம் ஈமக்கு உண்டாகும்: ஆகையால், காம் ௮ப்பிராட்டியை 

உடனே திருப்பிக்கொண்டுபோய் விட்டு 

“சை விடவேண்டும். வீணானகலக,க்தால் என்ன 

யைச் இருப்பில் பிரயோஜனம்? நீதிவழுவாமல் நடந்து 
.-கொடுத்துவிடச் 

சொல்லுதல், வரும் YOY SSW HOP (Hoo விண் 

பகை விளைத்துக்கொள்ளுதல், கமக்குத் 

தருதியன்று, ஆதலால், சீக்ரெமாகச் சதோதேவியை 

இராமருக்குக் கொடுத்துவிடுங்கள், மானைகள் கசூதிரைகள் 

நிரம்பிப் பலவகை இரத் தினங்கள் நிழைந்து விளங்கும் இவ் 

விலங்கையை, இராமர், தமதுபாணங்களால் காசம்பண்ணு 

வதற்குமுன்னே, . €தாதேவியை அவரிடம் கொடுத்து 

விடுங்கள், வெகு பயங்கரங்களாய் வெல்லமுடியாகன 

வாஇய பெருவாகரசைனியங்கள், நமது இலங்கையைக் 

தகையுமுன்னமே ச.காதேவியைக் கொடுக் விடுங்கள். 

காங்களே இராமரிடம் அவருடைய அன்பான . மனை 

் வியைக் கொடாதபக்ஷ த்தில், இவ்விலங்கைககரம் நாச 

மாய்விடும் ; விரர்களான எல்லாஅரக்கர்களும் அடியோடு 

அழிக்துபோய் -விவொர்கள். கான் தங்களுக்கு உறவு 

முறையர ஸனாதலால், தங்களை வேண்டிக்கொள்ளுஏன் 

றேன் : மான் சொல்வதைக் கேஞங்கள். என்சொல்லோ, 

உங்களுடைய நன்மையை நாடியகாகவும், உண்மையை 

- எடுத்துக்காட்வெதாகவு மிருக்கன் றது ; சதையை இராம 

ரிடம் கொடுத்துவிடுங்கள் , FT SVG BEF சூரியரெணங் 

கள்போற் கொளுதீதுபவையும், புதுமுனைகளுடன் கூடி. 

யனவையும், உறு தியானவையும், கவருமலழிப்பவையுமா 

கய பாணங்களை, தங்களை வதைக்குமாறு சக்கரவர் SBS 

விபீஷணர் எதை
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இருமகனார் பொழியுமுன்னம், . தசரதகுமாரரான அவ. 
ரிடம், தாங்கள் ையைக் கொடுத்துவிடுங்கள் தங்க 
ஞடைய சுகத்தையும் தருமக்தையும் நாசம்பண்ணின 
கோபத்தை விட்டிடுங்கள். தங்களுடைய க்ஷேமத்தையும் ' 
புகழையும் பெருகச்செய்யும் நியாயத்தைக் கைப்பற்றுங் 
கன், இறிது மனத்தெளிவு அடையுங்கள். குமாரர்களும் 
பந்துககஷூமாக உயிர்தப்புவோமாக, இகரம் இசாமரிடம் 
௪தாதேவியைக் கொடு த்துவிடுங்கள் ?? என்ஞுர், - 

அவ்வா வியீஷணர்சொன்ன சொஜ்களைக் கேட்டு, 
ஆலோசனைச் சரக்ஷஸராஜனாகிய இராவணன் அங்கு 
சபை கலைதல், வந்திருக், ச அரக்கர்களையெல்லாம் அனுப் 

பிவிட்டு, கானும் தனதுஅரண்மனேயித் ற புகுக் தான். 

  

பத்தாஞ் சருக்கம் : 

சதையை விட்டி வேண்டுமென்று விபீஷணர் - 

வற்புறுத் திக்கூறுதல். 

பிறகு, அதிகாலையில், கர்மம் அர்,தீதம் இவைகளை 
நன்றாகப் பகுத தறிந் தவரும் வெகுபராக்கரம்சாலியும் 
மிக்ககேஜஸ்வியும் வீரரு மாய விபீஷணர், அரக்கர் 
தலைவனாகிய .தமதுகமையனது மாளிகையிற் புகுந்தார். 

இராவணனச அம்மானிகையோ, பெரிய 
ட விடியத்காலசி. கொரு பருவத்தின் கொடு ் இல்விபீஷணர்து 4 ப. பெ வகிதிதின் “முக்கள் 
ராவணனது மாளி 

கையிற் புகுதல், 

போலப் பல இகரங்களை யுடையதாகவும், 
மலைச்சிகரங்கள்போ அமர்ந்தும், கன்முக 
வகுதீதுக்கட்டப்பட்ட பெரிய கட்டுக்களு . 

டன் கூடியும், பெரியவர்கள் நாடிவரப்பெற்றும், பு.தீதியிற் ' 
அ தக்தவர்களும் யஜமானனிடம் விசுவாசமுள்ள oul SOR 
மான பிரகானிகளால் நிரம்பப்பெற்றும், மிக்க நம்பிக்கை



பத்தாஞ் சருக்கம். 39 
  

யுள்ளவர்களான அரக்கர்களால் நான்கு பக்கங்களிலேயும் 

நன்றாகப் பாதுகாக்கப்பட்டும், மசயானைகளின் மூச்சுக்களி 
OL சுழல்காற்நு வீசப்பெற்றும், சங்கவா தீதியங்களா ற் 

பெருமுழக்கத்ைை யடைந்தும், மற்றைப்பலவிகவா,த்இ 

மங்களினொலியாற் பிரதித்கொனி . யொலிக்கப்பெற்றும், 

, இதுமியர் கூட்டங் கூட்டமாக நிரம்பிப் பேசுகிற வழி 

களைப் பெற்றும், பக்கரைமாற்றுக் தங்கக்தாற் செய் 

யப்பட்ட கொடுங்குகளை யடைந்தும், இறந்,க ஆபரணங் 

களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றும், * கந்கர்வர்களின் அரண் 
மனையோ ! தேவகைகளின் மாளிகையோ ! இரத்தினக் 

கற்களாவிழைக்கப்பட்ட போகவதியோ !? என்ற சந்தே 

கச்தை விளைவித்துக்கொண்டும் விளங்கிற்று, அப்பெரு 

மாஸிகையினுள், பெரிய மேகத்தில் தனது இரணங்களால் 

விளங்குஞ் சூரியபகவான் புகுவதுபோல, விபீஷணர் 

நுழைக்கார், அவ்விடத்தில், வேதங்களை ஈன்றாக வுணர் 

ந்த அந்தணர்கள் இராவணனுக்கு ஜயமுண்டாகும் 

பொருட்டு மங்களகரமான புண்யாஹங்களை ஓதக் 

கொண்டிருப்பதை, மிக்க ஒளியுள்ளவரான விபீஷணர் 

கேட்டார், மந்திரங்களையும் பிராமணங்களையும் அறிந்த 

வேதியர்கள் தயிர்கிரம்பிய பாதீதிரங்களாலும் நெய்யா 

அம் புஷ்பக் காலும் அக்ஷகையா லும் பூஜிக்கப்படுவதை, 

வெகுபலசாலியான விபீஷணர் கண்டார், அங்குள்ள 

அரக்கர்களெல்லாரும். மிக்க காக்தியால் விளங்குகிற விபி 

ஷணரைக் கண்டு வணங்ூநின்றார்கள், அங்கு ஆசன த்த 

லுட்கார்ந்திருந் த தமது தமையனை வணநிஇநின்று, 

அவன் கண்ணாற் காட்டிய தோராசன தீதில் எல்லாவித 

மரியாதைகளையுமறிந்த அ௮வ்வீரரான விபீஷணர், தாம் 

செய்யவேண்டியமரியாதையைச்செய்துவிட்டுஉட்கார்க்தார், 

ஏகாந்தமாய் மந்திரிகளுடன் கூடியிருந்த மஹா,கமா 

வான இராவணனைப் பார்த்து, விபீஷணர், அவனுடைய
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நன்மையை நாடியவராய், யுக்திக்கு ஒத, க காகச் கலவார்தீ 

தைகளைச் சொல்ல,ச்தகொடங்கனார், கன்மை தீமைகளை 

நன்றாக அ௮றிந்தவரான விபீஷணர், தமது கமையனை 

BON OTT SOO GUT BID மரியர்தைகளாலும் முதலிற் சம். 

கோஷப்படுத்தி, வெகு இனிமையாகவும் HOSE OS 

துக்கும் இட,தீ.ஐக்கும் சக்கவண்ணமாகவும் பின்வருமாறு 

சொல்லலானார் :-- ஏன்றையஇனம் இவ்விடம் சதை வந் 

காரோ, அன்அமு கல் நமதுபட்டண த்தில் அநேக: அப 

சகுனங்கள் காணப்படுகின்றன. ே ஹாமாக்னியான கு. 

மந்இரங்களினால் சாஸ்இரபிரகாரம் வளர்தீதாலும், பொறி 

களை வெளிப்படுத்திக்கொண்டும், புகைக்துஎரிர்துகொண் 

டும், அவிந்துஅவிரந்து எரிந்துகொண்டும் 

விபீஷணர் இலங் நன்றாக ஜ்வலிப்பதில்லை. சமையலறைகளி 
கையில் கோன் ‘ ல் ‘ டட 

தணி ஆமசனுனித் ௮ம், அக்கினி ஹோ ததிரஞ்செய்யும் அறை 

தைச் கூறுதல், களிலும், வேதா ச்தியயகம்பண்ணுமிடங்க 

ளிலும், அடிக்கடி சர்ப்பங்கள், கண்ணுக் : 

குப்புலப்படுசின் றன. அப்படியே ஹவ்யங்களில் எம் 
புகள் தென்படுகின்றன. பசுக்கள் இடீரென்று பால் 

-வற்றிப்போய்விடுன் றன. வீரயரனைகளெல்லாம் தங்கள் 
ம.தம் அடங்கிறிற்கன் உன. குதிரைகளும் எளிமையாகக் 

கனைக்னெ றன ; ஆயினும், புற்களை விரும்புவதில்லை, . 
கழுதைகள், ஒட்டகங்கள், கோவேறுகழுகைகள் மயி 

ரு.திரப்பெற்றுக் கண்ணீர்வடிக்கன் றன ; இவைகளுக்குச் 

இஒக்ஸைகள் செய்தா லும், இவைகள் பழைய ஸ்.திதிக்கு 

வருவதில்லை, எங்குப்பார் சீ.தாலும் காக்கைகள் கூட்டங் 

கூட்டமாகக் கதீதுதன்றன ; வாயசங்கள், கூட்டங்கூட்ட 

மாக விமானங்களினுச்சியில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக் 

இன் றன. கழுகுகள், ஏங்னெவைகளாரய், : கமதுககர த்தி 

'லிருக்கும் விடுகளின் மேல் வட்டமிட்டுக்கொண்டு, ' 

கூட்டங்கூட்டமாக உட்காருன்றன. கரிகள், ககரசமீ 

, பச்தை மடைந்தனவாய், காலையிலும் மாலையிலும் வெகு
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அமங்கள் மாக ஊளையிடகின் றன. மாமிசத்தைப் YAS 

கும் விலங்குகள், நகர வாயிலில் கூட்டங்கூட்டமாக 

நின்றுகொண்டு இடியிடிப்பதுபோலப் பயங்கரமாக உறு 
ஒன்ன. இவ்வண்ணமாய் அபசகுனங்கள் உண்டா 

இன் றபடியால், இவைகளுக்கெல்லாம் பிரா 

Posen MEAS SoOT5, இராமரிடம் சாதேவி 
கொடு ச துவிட 7 . . . . 

வேணுமென்றல், வைக் கொண்டுபோய் விடஓன்2 இதுதான் 

எனக்கு .ஏற்றதாககச் Cor pmo gi, 

மஹாராஜரே | கான் அறியாமையாலாவது Carus st 

லாவது சொல்லியிருப்பேனேயானால், அதற்காக என்மேற் 

குற்றம் ஓன்றும் எண்ணவேண்டாம், நான் இப்போது 

கூறிய: இரிமித் தங்களை, ஈகரமும் அந்தப்புரமும் அரக்கர் 

கஞும் அரக்யெர்களும். காண்கின்ருர்கள், உங்களுடைய 

கருத்தின் படி நடக்கவேண்டுமென் உ எண்ணமுடையவர்க 

ளா.தலால், எல்லாமந்திரிகளும் உரியசமயத்தில் இவ்வாறு 

ஆலோசனை சொல்லாம லிருக்கன் றனர், நானோ, கண்ட 

“தையும் கேட்டதையும் ஓன்றும் ஒளிக்காமல் எடுத்துச் 

சொல்லவேண்டியவன். நியாயம் இன்னதென்பகைச் ஜர் 

தூக்கி. அவ்வண்ணம் தரங்கள் கடக்கவேண்டும் '” என் 
ரர். இவ்விதமாக, மந்திரிக்ளின்நடுவில் விபீஷணர் தமது 

,சமையனும் ராக்ஷ்ஸராஜனு. மாகிய இராவணனை நோக்க 

நன்மையை நாடிச் சொல்லிமுடி த்தார், 

நலமாகவும், பயனைக் தருவனவாகவும், இனிமையாக 
வும், காரணத்துடன் கூடின்வைகளாகவும், முக்கால சதக் 
கும் ஏத்றன்வாகவு முன்ள அவ்வகைச்சொற்களை விபி: 

ஷ்ணார் சொல்லக் கேட்டதும், பிடிவா கமுடைய இராவ 

ணன், வெகு கோபங்கொண்டவனாய், பின்வருமாறு bo 
மொழி 'சொல்லத் தொடங்கினான் : 66 எவ்விதத்தாலும் 

எனக்குப் பயம் தோன்றவில்லை, இராமன் 

தானது. தேவியை பொழுதும் ள். மறுமொழி, தமத ஒரு தே! அடையப் 

போகிற இல்லை, இலட்சுமணனுக்கு முன் 
6
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னே பிறக்க இராமனுக்கு, இந்திரனோகடியவர்களாய்த் 

கெவர்களே துணையாகவந்தபோதிலும், முணைமுகத்இல்.. 
என்முன் அவன் எவ்வாறு நித்கமாட்டுவன் ?”? என்ரான். 

வெருபலம் பொருக்தியவனும், ஒருகாலத்தில் சேவர் 
் களது சைனி௰த்தை . நாசம்பண்ணியவ 

pk ie ் னும், போரில் அதிகபராக்செமமுன்ளவனு 

மான குசமுகன், தனது கன்மையை நாடிச் 

சொன்ன் விபீஷணரை நோக்கி இவ்வாறு சொல்லி, 
. அவருக்கு விடைகொடுத்து அனுப்பினான், 

  

பதினோஞ் சருக்கம்: 

இராவணன் ஆலோசனைக்காகச் சபையிற் புகுதல். 

அரக்கர்கள்,சலைவளுப்ப்் unr Gur Bus ௮ந்த இராவ” 

ணன் மை திலியினிட சதுக்கொண்ட காதலால் நேர்ந் 
துள்ள மதிமயக்கத் தாலும் விபீஷணர். முதலிய நண்பர் 

- கன் கன் கொள்கையை அகா தரிச்தகனாலும் தான் செய்த: 
கொடுஞ்செயலினாலும் உடல்மெலிந்தவனாப், மக்ராலோ 
சனைக்கு உரிய கரலம் கழிந்து யச்தம் சமீபித திருக்கும் 
போது, அதனை, தனது அமைச்சர்களுடனும் ஈண்பர்க 
ஞடஞம் ஆலோகித்தத்கு ஏற்றகாலமாகக் கருதினான். 
அவ்விராவணன், பொன்மயமான சாளரங்கள் நிரம்பிய ' 
தும், இரத்தினங்களாலும் பவழங்களாலும் அலங்கரிக்கப் 

பட்டதும், வணக்கமுள்ள குதிரைகள்: பூட் : 
இராவணன் டப்பட்டதுமான பெரியதொரு ரதத்தை ௪பைககுப் ் 
புறப்படுதல், வலம்வந்து ஏ நினான். மேகம்போத் சப்.இக் | 

. இன்ற சிறந்த அவ்விர கத்தில் அவ்வரக்கர். 
தலைவன், ஏறி, சபையை நோகூப் புறப்பட்டான். அந்த 
இராவணனுக்கு முன்புற,த இலே, கச்தி கேடயங்களை யேந் 
தியவர்கீஞஷம் மற்றும் எல்லாவாயுதங்களையும் FAS Sour
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,கஷூமாகி, போர்வீரர்களான அநேக அரக்கர், சென்று 

"கொண்டிருக்தார்கள். 'இன்னும் பல போர்வீரர்கள், 

பலவிதமாக அலங்கரித்துக்கொண்டும், பல வகை BUT 

'ணங்களை யணிந்துகொண்டும், இராவண ஷ/டையபக்கங் 
களிலும் பின்புறத்திலும் நெருங்கிச்சென்ரார்கள். அதி 
தர்கள்,” ரதங்களிலும் கொழு திதயானைகளிலும் நடை 

- விகத்பங்களையுடைய குதிரைகளிலும் . ஏதி, வெகு விரை 
வாக: இராவணனைப் பின்தொடர்ந்து சென்ருர்கள், இல 
வீரர் கதாயுதம் உழலை,க்.தடி இவைகளைக் கையிலேக்இக் 
கொண்டும், வேறுசிலர் சக்தி கோமரங்களைக் கைகளில் 

தால்க்கொண்டும், வேறுடலர் கோடாலியை,க் தரித்துக் 

கொண்டும், ம.ற்.அுஞ்லெர் சூலங்களைச் சுமந்துகொண்டும் 
வந்தார்கள், இராவணன் சபைக்குச்சென் ற அப்பொழுது, 

்  அவ்விடங்களினின்அம்-பல வாத்தியங்கள், வெகு சப்த 
துடன் முழங்கெ ; சங்கவாத்தியமும் அதிகமாக ஓலித் 

. தது, அவ்வாறு மஹார.,கனாய்ப் பெருமைபெத்த அவ் 
் விரர்வணன், தனது இச .த.த்தின் சக்கரங்கள் பிர திக்கொனி 
யுண்டாகும்படி சச் இக்கு, செல்வவளஞ் சிறந்ததோன்றும் 

- இராஜமார்க்க,தீஇல் வந்து சேர்ந்தான். அவனுக்குப் பிடிக் 
ட் கப்பட்ட அழகான ஓற்மை வெண்கொ ந்றக்குடையானது, 

களங்கமற்ற பூர்ணசக்திரன்போலப்்பிரகாசிச்சது. பொன் 
 னூரலை நடுவிலேபெத்றுச் சுத தமான ஸ்படிகம்போன் ற 
நித. த்தையுடைய வெண்சாமரங்கள், இராவணனது இரு 

- புறங்களிலும் விளங்னெ. அவ்வரக்கர்வேக் சன் இர,க.த்தி 
விருக்கபொழு, தரையிலிருந்து அரக்கர்களெல்லா 

ரும், அஞ்சலிபந் ,கம்பண்ணிக்கொண்டு; தங்கள் தலைகளால் 

அவனை வணங்்இஞார்கள்., சத்துருக்களை வெல்லுக்தன்மை 
_ யனாய் மஹாபரரக்ரமசாலியாயே இராவணன், அரக்கர் 

கள் வெத்தியைத்தரும் வாழ்,க்துக்களைச் சொல்லிக்தோத் 

இிரஞ்செய்ய, ௮ழகாக விளங்குகன் ற சபாமண்டபத்தைச் 
சேர்ந்தர்ன். .வெள்ளியாலும் தங்கதக்காலுஞ் செய்த தம்
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பங்களைப்பெற்றும், படிகக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நடுவிடத் 

“குப் பொருக்இயும், பொழற்பட்வெஸ் திரங்களாலியன் ற 

மேல்விரியைக்கொண்டும், அறு. நானு பிசாசர்களால் வெகு 

ஜாக்கிரதையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டும், விசுவகர்மாவினால். 

அழகாக அமைக்கப்பட்டுமுன்ள ௮க் தச்சபைக்குள், மிக்க 

பராக்ரமசாலியான் இராவணன் புகுக்கான். அங்கு 

வைடூரியக்கற்களினாற் செதுக்கப்பட்டுப் 

இராவணன் .முிரியமென்ற மிருகத்தின் தோலால் 

Poe. வேயப்பட்டுத் இண்டு இட்டிருந்த பெரிய 

் தொரு இறந்த ஆசன தன்மேல் | இரா 

வணன் ஏறி உட்கார்க்கான். 

பிறகு, இராவணன், அங்கிருக்க வெகுப்ராக்கோம 
சாலிகளான தாதர்களை நோக்கு, * விரைவில் இக்ஈகரத்தி 

அன்ன அரக்கர்களை அழைத்து வாருங் 

sen ioe கள்; சமது சத்துருக்களை வெல்லு த ற்பொ 

உடனே மக் ருட்டு நாம் பெருமுயற்கி செய்யவேண்டி௰ : 
இராலோசனைக்கு . ‘iS ; சாலமன் காரியம் வர்திருக்றெது '” என்று ஈசுவர 

னே கட்டளையிவெதுபோலக் கட்ட்ளையிட். 

டான். அக்கட்டளையைப் பெற்றவுடனே, அரக்கர்கள், 
இலங்கையில் வீடுவீடாகச்சென்னு, விளையாடுமிடங்களி 
அம், படுக்கையறைகளிலும்,பூந்கோட்டங்களிலு மிருக்து 
மூழ்கன் 2 அரக்கர்களைச் இதிதும் ௮ச்சமின் றி அழைக்க 

_லானார்கள். அழைக்கப்பட்டவர்களிற் லர் அழூயரதத் 
இன்மேலேறிக்கொண்டும், வேது இலர் கொழுத தகுதிரை 
களின்மேலேதிக்கொண்டும், மற்அஞ்லெர் யானையின்மே 
லே.றிக்கொண்டும், பின்னுஞ் லெர் பதா தகளாகவும் சென் 

- மூர்கள். அப்பொழுது, அக்கரம், யானைகளாரலும் ரதங் 
களாலும் குதிரைகளாலும் நிரம்பி, பறக்ன்ற கருடன்க 
ளால் கிரம்பிய ஆகாசம்போல விளங்கலாயிற்று. Hass 

கர்கள் சிவிகைமுகலியவாகனங்களையும் குதிரைகள் முத 
லிய யாகங்களையும் வெளியில் கிறு,க்இவிட்டு, சங்கங்கள்
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மலைக்குகையித் புகுவதுபோலக் காலால்கடக்து ௮ச்சபை 

யிற் புகுந்தார்கள். அவ்விடஞ்சேர்க் ததும், அவர்கள் தங் 
கள் அரசனுடைய பா தங்களில் விழுந்து வணங்க, ௮வ 

னால் மரியாதை செய்யப் பெற்றவர்களாய், லெர் பீடங்க 

ளிலும், சிலர்: ப்ருஸியெனப்படுற ஒருவகை யாசனங்களி 

லம், கலர் தரையிலுமாக உட்கார்ச் தார்கள். அவ்வரக்கர் 

கன், தங்கள் மன்னவன் கட்டளைப்படி அச்சபையில் வந்து 
சேர்ந்து, தங்களுக்குத்தக்கபடி ராக்ஷஸ்பதியாகிய இராவ 

cor HBG bus 9 அட்கார்க்தார்கள். அங்கு, இறக் தவர் 

களாய்; காரியங்களைச் ராக ஆராய்ூன் ற பண்டிதர்களாய், 

ஈற்குணங்களோகொடடி எல்லாமறிந்தவர்களாய், பூத்த 

யையே கண்ணாகப்பெற் றவர்களாய், ஆப்தர்களான மக் 

'தரிமாரும் சூரர்களும் திரண்டிருக்தனர். அழயேதாய்ப்.' 

பொன்னிறமான இராவணனுடைய ௮ச்சபையில், அரக் 

கர்கள், அப்பொழுது காரியம் இனிதுமுடியும்பொருட்டுப் 

'பெருந்திரளாய் வந்துசேர்ந் கார்கள். மகாத்துமாவும் புகழ். 

பெத்றவரு மாகிய விபீஷணர், விசாலமாய்க் குதிரைகள் 

பூட்டப்பட்டதாய்ப் பொன்னாலலங்கரிக்கப்பட்ட அழகிய 

சிறந்த இர,தமொன் தி லேறிக்கொண்டு தமது சமையன து 

சயைக்கு வந்து சேர்ந்தார், அவ்விடம் சேர்ந் ததும், அவர் 

sos பெயரைச் 'சொல்லிக்கொண்டு, தமது தமையனார் 

பாதங்களில் வணங்கினார். சுக பிரகஸ் தர்களும் அவ்வாறே 

செய்தார்கள். அவர்களுடையகிலைமைக்குத்தக்கபடி ஆச 

“னங்கள் அளிக்கப்பட்டன... பலவகையான பொன்னாபர 

- ணங்களினாலும் இர,த்தனாபரணங்களினாலும் அலங்கரித் 

- துக்கொண்டும், பலவகைப்பட்டாடைகளை உடுத்தும், சற 

- நத. கலவைச் சக்தனங்களைப் பூசிக்கொண்டுமுள்ள அரக் 

கர்கள் கூடிய ௮ச்சபையில், கான்குபக்கங்களிலும் கமகம 

வென்று மாலைகளும் கந்தங்களும் கமழ்க்தன. ' அங்கு வர் 

இருக்,சவர்களில் ஒருவனாவது உயர்ந்தகுரலா.ற் பேசவில்லை; 

பொய்சொல்லவில்லை; வீண்வம்பான பேச்சுக்களை நிகழ்,த,த
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வில்லை: வெகுவீரர்களாய்,த் தங்கள் தங்கள் மனோர தங்கள் 

நிழைவேறப்பெற்ற அவர்களெல்லோரும் ,கங்கள்யஜமான 

னாகிய இராவணனுடைய முகச்தையே பார் த்துக்கொண் 

டிருக்தார்கள். : அக்தச்சபையில், மகஸ்வியாகய இராவண 

னும், ஆயுதங்களை யேந்திக்கொண்டு வெகுமரியாதையுள்ள 

வர்களாய் மிக்க பலம்பொருக்தியவர்களான -அவ்வரக்கர் 

கஞுடை.ய கடுவிலே, வசுக்களினிடையிலே Renee 

விளங்குவதுபோல விளங்கலானான், 

  

பன்னீண்டாஞ்் சருக்கம்: 

இராவணன் மத்திராலோசனைகேட்கக் 
கும்பகர்ணன் கூறுதல். 

போர்களில் வெற்.தியடைபவனான இராவணன், அச் 
- சபையை நன்முகஉற்றுப்பார் தீது, சேனை க. கலைவனாகய 

பிர ஹஸ், தனை கோக்க “ சேனாபதியே ! ஈன்றாக,் தேர்ச்சி 
யடைந்தவர்களான தேர்வீரர், யானைவீரர், குதிரைவீரர்,. 

..... காலான்வீர 'ரென்ற நால்வகை வீரர்களை 
ப தாப்படி பஹ யும், முன்னிலும் ஈன்ருகப் பாதுகாத்து 
ser ஈகர்க்கா வரும்படி நியமிப்பாயாக ” 'என்அ கட்டளை 
வலை வலிமைப்படு ல் ல £BaGse., மிட்டான். உடனே வணக்கமுடைய.மிர 

ஹஸ்,கலும், ௮ரசன்கட்டளையைச் செய்ய 

விரும்பி, சேனைகளையெல்லாம் அவ்வாலோசனைச் சபை 

யின் உள்ளும் புறமும் வைத்து, .பிறகு நகர்ச்காவலின் 
பொருட்டுக் கனியே சைனிய்ங்களை யேவி, அரசன்முன் : 

பாகவந்து உட்கார்ந்து, பின்வருமாறு சொல்லலானான் :--- 

 வெகுபலம் பொருக்திய தங்கள் சேனையை நகரத்துக்கு 

வெளியிலும் உள்ளிலும் சரியாக அமைத்து வக்இருக்கன் 
றேன். ஆகையால், இணி யாதொரு கவலையு மின்றித் 
தாங்கள் “ தங்களிஷ்டப்படி, என்ன செய்யவேண்டுமோ,
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அதைச் செய்யலாம்; தங்கள் விருப்பம் ர கமர் a 

பிர ஷ்ண னுடைய பேச்சைக்கேட்டு, இ சாச்சி இன் 

நன்மையை காடியிருக்கும் இராவணன், சுகப்பவெதி © 

லேயே கருத்துக்கொண்டவனாய், SOO Sib Lit oT Bu 

லிருச்துகொண்டு பின்வருமாறு சொல்ல 

லுற்றான்:--“தர்மம், அர்த்தம், . காமம் இராவ்ணன் மந் 

இராலோசனை : wo . . 

a ee இவைகளுக்குள் எதை மேற்கொள்ளவே 

கேட்டல். ண்டுமென்று சந்தேகம் நிகழும்போது, இ 

ஷ்டாகிஷ்டங்களும் இன்பதுன்பங்களும் 

் லாபநஷ்டங்களும் நன்மைதிமைகளும் உங்களுக்கு நன்றா 

கதிதெரியும். அன் தியும், இதுவரையில் நீங்கள் எடுத்த 

என்னுபைய காரியங்கள் யாவும், விண்போகாமல், எப் 

பொழுதும் உங்களுடைய மந்தராலோசனையின்பிரபாவச். 

Sip கைகூடியே வந்திருக்கன் poor, சந்திரன் முதலிய 

'தவக்ரெகங்களஞம் ந்ட்ச,த் தரங்களும் மரு,த்துக்களும் எ ன்ற. 

.. இவர்களாற் சூழப்பட்டு இந்திரன் விளங்குவதுபோல, 

கான். தங்களாற் சூழப்பட்டு சம்பத்துடன் விளங்கவெரு 

இன்றேன், நானோ, உங்களெல்லாருடனுங்கூடி ஆலோ 

இக்க எண்ணங்கொண்டிருக்கும், கும்பகர்ணன் தாங்கக் 

கெர்ண்டிருக் தடியால், இதுவரையில் உங்களை இவ்விஷய 

மாக ஏவவில்லை. ஆயுதங்களையேக் இயவர்கணில் முக்கியனாகி 

மகாபலசாலியாகய அந்தக்கும்பகர்ணன் இஹுமாதகாலம் 

"தூங்கிவிட்டு இப்பொழுதுதான் எழுந்திருக் தான். நானோ, 

அரக்கர்கள் சஞ்சரிக்குக் , தேசமாகய தண்டகாரணியச்தி 

லிருந்து ஜுகமகாராஜாவின் பு.த்திரியும் இராமனுடைய 

அன்பான மனைவியுமாகய சதையை, இங்குக்கொண்டுவந் 

இருக்கன்றேன். -மந்தமானகதியையுடைய அவள், என் 

படுக்கையிலே. விரும்பவில்லை ; ஞவுலகங்கணிலேயும் 

சதைக்குச்சரியான ஒருபெண் இருப்பதாக எனக்கூத் 

- தோன் றவில்லை; அவளோ இடை றுகச்துப்! பின்புறம்
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பருத்துச் சரச்கால்சந்திரன்போன்.ற முகமுன்ளவளாய், 

- மயனாற் செய்மப்பட்ட மாயைபோலவும் அகங்கப்பதுமை 

போலவும் தோணன்றுகின்றாள், நன்றாகச் வந்து வழு” 

வழுப்புடன் விளங்கும் அவளது இருபாதங்களையும், 

- அவைகளில் அமைந்திருக்குர் சாமிரவருணமான ககங்களை 

யும் பார்க்கும் பொழுசெல்லாம், என்கரதல் பொங்குகன் 

os, ஹோம்த்தீப்போலவும் சூரியவுடைய கார்திபோல 

வும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் அவளைப் பார்.தீது என் 

விருப்பம் ௮திகெரிக்ன்,ற.து. மேலெடுச்.த மூக்கும் அழ 
Gu கண்களும். என்னும் இவற்றுடன் கூடிய அழகிய - 

விசாலமான அவளஞுடையமுகம் பார்க்கப்படும்பொழுதெல் 

் லாம், ஆசையென்பது என்னைத் தன்வசமாக்கிக் கொள்ளு 

இன்றதே| கோபம் சக்கோஷம் இவ்விரண்டிலும் சமான . 

மாயும், கிறக்தைவேறுபடுத்துவதாயும், மன்வரு,ச்.த,த் 

ஜையும் உடம்பில் வியாதியையு .முண்டாக்குவதாயுமுள்ள : 

என்காமமானத, என்னைக் கலங்கச் செய்க் றதே! 
நிண்டகண்களையுடைய அவளோ, தான் ஒரு வருஷகாலம்' 

தனது கணவனை எதிர்பார்ப்பதாகவும், ௮,கற்குள் அவன் 

UIT SLs. Bd or oor கருத்துக்கு இசைவ தாகவும் சொல் ' 

லியிருக்கன்றுள்.*கானும் அப்படியே ஆகட்டுமென்று. அக் 

கண்ணழ௫யினிடம் ஓப்புக்கொண்டிருக்கின்றேன். ; நா. 

னோ, வழிநடந்துவக்த குதிரை களை,த்இருப்பதுபேர்ல, எப் 

போதுமுள்ள காதலால் மெலிக்திருக்கன் றேன்... பல நீர். ட் 

வாழுயிர்களால் நிரம்பி வெகு கம்பீரமாக விளங்கும் இப் 

பெருஞ் சமு,த்திர,ச்கை, காட்டிற் சஞ்சரிக்குங் குரங்குகள் 

எவ்வாறு தாண்டும்? தசரதருடைய குமாரர்களாகய 

அவ்விருவர், சாம் எவ்வண்ணம்: இதனைச் சாண்வொர்? 
ஒரு குரங்கு இச்சமுச்திரக்தைக் தாண்டி இவ்விடம் வந் 

து நமக்குப் பெருக் தீங்குகளை விளைவித்த தா.தலால், காரி: 
  

* இன, இராவணன் தனது மட் இரிகளுக்கு இட்டுக்கடிட்ச் சொல்லும் 
பொய், பி ர
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ய,தீதின் போக்குக்கள் அ.திக்துகொள்ளூ,கத்குண அரியன 

“வா யிருக்கின் றன ; ஆகையால், உங்கள்பு,சீ.தியில் என்ன 

தோன்றுகன்றகதோ, அதை வெளியிடுங்கள், மணிதாக 

'ஸிடமிருக்து எனக்குப் பய முண்டாகப்போடற இல்லை ; 

ஆனாலும், றிது ஆலோசியுங்கள். முன்பு உங்களுடன் 

கூடியவனாய், நான், சேவாசாயுத்தக்தில் வெற்.நியடைக்த 

- ருக்கன்றேன்: இப்பொழுதும், நீங்கள் எனக்குத் துணை 

_ மாக இருக்கன் நீர்கள். இப்பொழுதோ, €தையிருக்கு 

மிடத்தையுணர்ந்து, அந் தராஜகுமாரரிருவரும், சுக்கிரீவன் 

மு.தலிய . வாநரவீரர்களை முன்னிட்டுக்கொண்டு, சமுதி 

இரத்தின் அக்கரையில் வந்இருக்கன்றார்கள். கான் மறு 

படி சதையைத் இருப்பிக்கொடுக்காமலிருக்கும்படியும், 

அவ்விருராஜகுமா ரரையும் வமனைசெய்யும்படியும் எவ்வித 

மாக. ஆலோ௫ிக்கவேண்டுமோ, அவ்விதமாக ஆலோ 

சித்து நிச்சயமாகச்சொல் லுங்கள். இவ்வுலகத்தில் இராம 

னுக்கும் அவனையேயன் 9ி வேழறொருவர்க்கும் வாநரர் 

களுடன் இக்கடலைக்கடக்குஞ் சக்தி இருப்பதாக எனக்குப் 

புலப்படவில்லை ; ஆகையால், எனக்கு வெற்றி நிச்சயம் '” 

என்றான். 

ETD SST DP கவரப்பட்ட அவ்கிராவனைதகைபம் இவ். 

- வாருகய். புலம்பலைக் கும்பகர்ணன் கேட்டு, வெகு கோபங் 

கொண்டு. பின்வருமாறு சொல்லலானான்; 6 தாங்கள் 

இலட்சுமணணோடு கூடிய இராமனிட மிருந்து, €தையைப் 

தள் பலாச்காரமாகச் தங்கஞுடைய புத்தி 

Cries பின் நிச்சயத்தாலேயே எப்போது இங் 
குக் கொண்டுவந்தீர்களோ, அப்போதே, 

எங்களுடன் நன்றுக ஆலோகித்துச் செய்திருந்தால், SHS 

நடைய மன்மானது, யமுனாகதி யா முனமலையினால் 

அணைகட்டப்பட்டிருப்பதுபோல உறுதியை யடைந்இருக் 

கும். மஹாராஜரே ! இவ்வாலோசனைகளெல்லாம் சதை 

யைக் கொணர்தற்குமுன்னமே தாங்கள் எங்களூடன் : 

@
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ஆலோத்இருக்தால், சரியாக இருக்இருக்கும், இராவண 

ரே! எவனொருவன் இராஜகாரியங்களை நியாயமாகப்பார் 

,தீதுச்செய்கின்ரானோ அவ்வரசனஅ பு,க்தி எல்லாருடைய 

ஆலோசனையாலும் ஒருவிதமான நிச்சயத்துக்கு வந்திருக் 

குமாதலால், அவன் பின்னால் ஒருவகைப் - பரிதாபத் 

தையும் அடையமாட்டான். எவனொருவன் உபாயங்களை 

மந்திரிமார்கஞடன் ஆலோ௫க்காமல் அ௮க்கரமமாகச் செய் 

கதின்றானோ,அவனுடையகாரியங்கள், அசுயான பாத்திரத் 

இல் வைக்கப்பட்ட ஹவிசுகள்போல் வீணாய்விடும்.ஏவனொ 

ருவன் முன்செய்யவேண்டி௰ காரியத்தைப் பின்னும்,பின் 

நடத்தவேண்டி௰ காரியதீதை முன்னும் செய்கன்ருனோ, 

அவன் நி.தியநீதகளை உணரா தவனே. ஓருவன் பலவானாக 

இருந்தபோதிலும் ஆராயாது .தொழில்செய்தால், அவ். 

வாது செய்யப்பட்ட பொத்தல் வழியாக, சத்துருக்கள் பிர 

Cas gs * BO sor Che neal or ஒட்டைவழியாக ஹம்ஸ 

பட்சிகள் புகுந்து செல்வதுபோல, அவனை வெல்இன்ளர் 

கள். தாங்கள் ஆலோ௫க்காமல் இக்தப்பெரும்பாவகாரசிய் 

தைச் செய்துவிட்டீர்கள்: விஷங்கலந்த மாமிசம் தன்னைப் 

புசப்பவனைக் கொல்வதுபோல, இராமர் இதுவரையில் 

தங்களைக் கொல்லாமலிருப்பதே ஆச்சரியம். ஆனாலும், 
நான், தங்களுடையச த்துருக்கஷையெல்லாம் கொன்று,என் ' 

னாலன் நிவேறொருவராற்சரிப்படுக்கமுடியாகதும் STB 

கள் எடுக்துக்கொண்டதுமானகொடியஇக்காரியத்தைச் சரி 

யான காரியமாகப் பண்ணிவைக்கின் ஹேன்: தாங்கள் கவலை - 

யற்திருங்கள். எண்டிசைகளுக்கும் அதிபதியாக விளங்கும் 

மன்னவசே ! இந்திரசூரியர்களாயிருக் காலும், அக்னி 

வாயுக்களாயிருந்காலும், குபேர வருணர்களாயிருக்கா 

லும், தங்களுடைய சத்துருக்களை நரன் வதைக்கன் மேன், 
  

* சப்பிரமணியக்கடவள் கிரெளஎஞ்சமலையைக் தமதுவேலாயுதச் 

தால் களைக்சாசென்பதும், அவ்வோட்டை வழியாக அன்னப்பறவைகள் 

அம்மலையைக் கடக் மன வென்பதும், புரணங்களிற் சொல்லப்பட்டி 
ருககனதறன,



பதின்ஞானமுஞ் சருக்கம். இ 51 
  

மலைபோன்ற எனது தேகத்தையும், கூரான கடைவாய்ப் 

பற்கஞுடன் நான் செய்யும் அட்டஹாஸக்தையும், பெ 

நுழலைத்கடி யெடுத்து கான் போர்புரிவதையும் கண்டால், 

இந்திரன்கூடப் பயப்பவொன். மு,கலிலே ஓர் அம்பைக் 

தொடுத்து, இரண்டாவதுதரம் மத்ஜோர் அம்பை எடுத்து 

- இராமன் என்மேல் விடத்தொடங்குமுன்னமே, நான் 

அவனுடைய இரத்தத்தை உறிஞ்சவியவேன். ஆகை 

மரல், காங்கள் விசாரப்படவேண்டாம் ; சந்தோஷமாக 

இருங்கள், நான், இராமனைக்கொன்று தங்களுக்குச் 

சுகத்தை . விளைவிக்கும் வெற்கியை யுண்டாக்குமாறு 

- என்னாலியன் றமட்டும் மூயற்சிசெய்கன்றேன், இலட்சு 

மணனுடன்கூட இராமனைக் கொன்று, வாநரசேனைத் 

கலைவரெல்லாரையும். புசச்துவிடுன்றேன். தாங்கள் 
சுகமாகஇருங்கள். முதல்கரமான மதுக்களைப் பானஞ் 

செய்யுங்கள், ஓருவகைக்கலக்கமு மின்றி, தங்களுக்கு 

நன்மையான காரியங்களை நடத்துங்கள். இராமனை கான் 

. யமனுடையமாளிகைக்கு -அனுப்பிவிட்டபிறகு, இதையும் 

தங்கள்்வசமாய்விரவோள் ””. 

ப தின்மூன்றுஞ். சருக்கம்: 

இராவணன் சதையைப் 
பலாத்காரஞ் செய்யாமைக்குக் காரணமும், 
அவனது அஸஹஹாய சூரத்துவமும், 

வெகு பலசாலியாக மஹாயார்சுவன், இராவணன் 

கோபமாயிருப்பதைய றிந்து, ஒருமுகூர் த. 
angen வலிவிற் காலம்ஆலோடுத்து, கூப்பியகையளாப்,பின் கைப்பறறுமாறு ் . . 
enn aidhiot or Gerevnes# eyer:— ** எவனொ 

i ய F | ae ச ன ட * ட டடம 

“கம் கல், ருவன், பாம்புகளாலும் மற்றும் பலவிலங் 

குகளாலும் கிரம்பியிருக்குங் காட்டுக்குள், 

தேனைப் பருகவேண்டுமென் ஐ விருப்ப த்தோடுரபுகுக்லு,
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தெனைப்பெற்றும் குடிக்காமலிருக்கன்றானோ, அவன் 

ஜேடனேயாவன்,. சத்துருக்களை மடக்கும் வேந்தே! எல் 

லாருக்கும்மேலாகவிருக்கும் ,தங்களுககு மேலானவர் யார் 

இருக்கின்ருர்கள் ? ஆகையால், தாங்கள், தங்களுடைய 

சத்துருக்கள்,கலையில் காலைவைத்த,தாகக் கொண்டு, சீதை 

யுடன் சுகமாக வாழுங்கள். மிக்கவலிமையுள்ளவரே ! 

கோழியின் செயலை வலிய மேற்கொள்ளுங்கள் ; சதையை 

மெல்லமெல்லச் சுவா இனப்படுத்திப் போகத்தைப்பெறுவ் 

கள் ; அதனால் மன மஒழுங்கள், கங்கள்கோரிக்கை நிறைவே 

நினபிறகு, ஏதாவது பயம் உண்டாகுமாயினும், இப் 

போது இல்லாமல் பின்னால் வரப்போடின் ற அக்தப்பயத் 

தைக் காத்துக்கொள்ள,க் தங்களுக்கு வல்லமை யுண்டு. ' 

-வச்ராயுகத்தை,த் தனது கையிலேக்தி Qe Bs Cor கம்மை 

எ.இர்.த்துவர்தபோ இலும், கும்பகர்ணனும் மகாபலம் பொ 

ருந்திய இந்திரஜி,த்தும் எங்களுடன் கூட நின்று அவனை 

“ வெல்ல, வல்லவர்கள். போர்செய்யச் சக்இியில்லா தவர்கட் 

காக ஏற்படுத்தியுள்ள சாம பேத தானங்க ளென்ற 

உபரயங்களை உதறிவிட்டு, கண்டோ பாயமே கமக்கு வெற் 

Bos கொடுக்குமென்று விரும்புங்கள். மிக்கவலிமை 

படைத். தவரே | இங்கு வந்துசேர்ச்துள்ள தங்கள் சத 

துருக்களெல்லாரையும் நாங்கள் எங்களுடைய ஆயுதங்க 

னின் வல்லமையால் ஈம்வசஞ்செய்துவிடுவோம் ; இதற்கு 

ஐயமேயில்லை ” என்றான். 

மகாபார்சுவன் இவ்வண்ணஞ் சொன்ன கும், அப்படிச் 

சொன்னதற்காக அவனை மெச்சி, ராக ஸராஜன், மது 

.... மொழி சொல்லுஇன்றான்:-- * மகாபார்சு 

இராவணன் சதா வனே | என்விஷயமாய் இரகூயமாக மூன் 

Taran LOLbS FHS தி யொன்று இருக்கன் றது : 

செய்யசமைக்குக் கான் சொல்லுகின்றேன் ; முன்னே யான் 

காரணம்: அடைந்த அதைக் கேட்பாயாக: ஒருகால், 

6 ஆகாயத்தில் நெருப்புப்பொறிபோல விள



பதின்மூன்றுஞ் சருக்கம். 53 
  

ங்குகின் ஐ புஞ்கெஸ்,தலையென் பவள் என்னிடத்து அச்சதீ 

தாற் பதுங்கக்கொண்டு பிரமதேவருடைய மாளிகைக்குச் 

செல்வதைக் கண்டேன், உடனே அவளை நெருங்கி நான் 

பலாத்காரம் பண்ணினேன். அவளும் வாடின தாம 

ரைக்கொடிபோல அக்கடவுளின் மாளிகை சேர்ந்தாள். 

நான்செய்த காரியம் அப்பிரமதேவருக்கு அப்போது தெரிய 

வந்ததுபோலும் ; உடனே அவர் வெருகோபங்கொண்டு 

. என்னிடம் வந்து, அடா! இன்றுமுதல் நீ எந்தப்பெண்ணை 

யரவசு பலாத்காரம் பண்ணுவாயேயானால், உடனே 

உனது தலை நாறுசுக்கலாக வெடிக்கக்கடவது ; இதற்கு 

ஐயமேயில்லை ் என இவ்வாறு சபித்தார், இவ்வண்ணம். 

- அவர் எனக்குச் சாபங்கொடுத் இருக்கன் றபடியால், கான் 

-அச்சாபத்துக்குப்பயக்து, இதையைப் பலா ச்காரம்பண்ணு 

வதில் துணியா மலிருக்கன் றேன், * என்வேகமோ சமுத்தி 

ச.தீதின்வேகத்துக்கு ஒப்பானது; என்னுடையபோக்கோ . 

வாயுவுக்குச் சமான மானது. இவைக 

இராவணனது 
தன்புகுழ்ச ளொன்றையும் இராமன் அதியான் : ஆதி 

லால், அவன் என்னை எதிர்க்க வந்திருக் 

இன்ருன். ,கனதுகுகையித் படுத்துத் தூங்குஞ் இங்கம் 

போலவும் உறங்கும் யமன்போலவும் கோபித்துக்கொள்ளு 

தற்குஉரியவனாக வெறுமேனயிருக்கும் என்னை, எவன் 

தான் கட்டியெழுப்ப துணிவான்? நான், போரிலே, சீறிக் 

கொண்டு செல்லுஞ் சருப்பங்களைப்போலக் கூர்மையான 

பாணங்களைப் .பிரயோடக்கும்போது, இராமன் பார்த்த 

இல்லை ; ஆகையால்தான், அவன் இப்பொழுது என்னை | 

யெதர்க்கன்றான். வச்ரொயுத,த்துக்குஓப்பாக எனது வில்லி 

“லிருந்து புறப்படும் நூற்றுக்கணக்கான பாணங்களால், 

நான், இராமனை, கொள்ளிக்கட்டைகளால்யானையைக்கொ 

ளுதீ.துவதுபோல ஒருகொடியிற்கொளு தீ.திவியவேன். பெ 

ருஞ்சைனியத்தாற் சூழப்பட்ட நான், காலையில் உதிக்குஞ் 

சூரியன் நட்சதீதி திரங்களின் காந்தியை வாங்கவிவெதுபோல,
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இராமனுடைய பலம்முழுவதையும் இழு,தீதுவிடுவேன். 

என்னுடன் போர்புரிவ,க.ற்கு, ஆயிரங்கண்கள்பெத்த இக் 

இரனாலும் முடியாது; வருணனாலும் முடியாது,. நான், 

குபேரனாத்பாதுகாக்கப்பட்டஇப்பட்டண க்தை, முற்கால 

தீதில் என்தோள்வலியாற் பெற்றேன்'” என்றுன். 

ப இனான்காஞ் சருக்கம் : 

விபீஷணர்சொன்ன நற்புத்தி. 

அரக்கர் தலைவனான இராவணன் சொன்ன சொல்லை 

யும், கும்பகர்ணன் பேசின நஇிரர் தீதகமான பேச்சுக்களையும் 

விபீஷணர், கேட்டு, அவ்விராவணனைகோக், நன்மையை 

காடி, வெகுதர்,த.த.த்துடன்கூடியசொற்களைப் பின்வரு 
மாஅ சொல்லலுத்ருர்:--“கோள்களினிடைப்பாகமாகய 

உடலைப் பெத்று, சிந்தையென்ற விஷ மமைகந்து, புன் 

னகையென்னுங் கூரானபற்களுடன் கூடி, ஐந்து விரல்க 

னாய ஐகந்துதலைகளையுடைய பேருருவமுள்ள சீதை 

யென் தபெரும்பாம்பை, அரக்கர்வேக்தே ! எதற்காக விரு 

_ ம்புகின்றீர்கள் ? பெருமலையின்்கெரத்துக்கு 
உறும் சபர் 2. ஓப்பான சரீரமமைக்து, கோர தக்தங்களை 

யும் ககங்களையும் ஆயுதங்களாகவுடைய 

வாகரர்கள், கம்து இலங்கையை நோக்க ஓடிவருமுன், 
காரங்கள் இராமரிடம் ச தாதேவியைக் கொடுத்துவிடுங்கள். 

வச்சராயுதம்போன்று வாயுவுக்கு ஒப்பரன வேகத்தைக் 
கொண்ட பாணங்கள் இராமபிரானா் பிரயோ௫க்கப்பட்டு 
அரக்கர்கஷன் முக்கியமானவர்களுடைய தலைகளைக் Sal 

முன்னமே, இராமசிடம் ச தாதேவியைக் கொடுத்துவிடுங் 2 
oor, பிரஹஸ்தரே |! இடிபேரன்ற வேகமுள்ளனவாய் 
உயிசைமாய்த்தேதீர்வனவான கூரரன இராமபாணங்கள்
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உங்கள அுமேனியில் விழுந்து பிளக்கவில்லை; ௮.தனால் கான் 

நீங்கள். இவ்வண்ணம் தற்புகழ்ச்சி செய்கன் நீர்கள். கும்ப 
கர்ண இந்.திரஜி,க்துக்களாவது, நமதுஅரசராவது, மகா 

பார்சுவ மகோதரர்களாவது, நிகும்ப கும்பர்களாவது, 

அதிகாயனாவது முனைமுகத்தில் இராமருடைய oa Siw 

நிற்கவல்லவ ரல்லர், வேக்தே | உம்மைச் சூரியபகவானே 

காப்பாற்கினாலும், மருதீதுக்கள் பாதுகாப்பினும், நீங்கள் 

Qe Ds or wig was மேலேலிஉட்கார்க்காலும், யமனுடைய 

ஸம்ரக்ஷணையிலிருக் காலும், ஆகாயத்திற் பறந்தாலும், 

பாதாளத்தித் புகுந்துகொண்டாலும், ' உம்மை இராமர் 

் உயிருடன் பிழைத் இருக்க விடார் '? என்ருர், 

இவ்வாறு விபீஷணர் சொன்னதைப் பிர ஹஸ்,தன் : 

கேட்டு, “: தேவர்களிடமிருக்காவது, அசுரர்களிடமிருக் கா 

வது நமக்குப் பயமென்பது உண்டாக 

oo a ் மாட்டாது; யக்ஷர், கந்தர்வர், உரகர், கர 
வ் ணாது ‘ ‘ ‘ த் ௩ a 
oe அன டர் என்ற இவர்களிடமிருக்தும் போரில் 
ani dose hare hr ம் 
மாறுகூட்றல், நமக்குப் பயமுண்டாகக் காரணமில்லை. 

ஆகையால், மானுடவரசனுடைய குமார 

on Bus இராமனிடமிருக்கு நமக்கு. எவ்வண்ணம் பய 

முண்டாகும்? ”” என்றான் , ் ் 

இவ்விதமாய் இராவணனுடைய நாசத்துக்கே காரண 

மாகப் பிரகஸ்கன் சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, oF Gay 

ணர்,.தாம் தமது கமையனுடைய நன்மையையே நாடிய 

மகா.தீதுமாவாகையாலும், கர்மம் Ot Sgt காமம் இவை 

களைச் தமது புத்தியால் சன்றாக ஆராய்ந் தறிக்தவராகை 

யாலும், பின்வருமாறு மறுபடியும் சொல்ல,த்தொடங்கி 

னார்: 4: அதுருமத்திற் பு.த்திவை.கீ.தவன் சுவர்க்கத்தின் 

வழியை அடையமாட்டா சவாறுபோல, பிரகஸ், தரே | வேட் 

தரும் மஹோதரரும் நீங்களும் கும்பகர்ணரும் இரா 

மரைப்பற்டி எவ்வாறு சொல்லுஇன் தீர்களோ, அவ்வாறு
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செய்தல் முடியாது, ஓடமில்லாதவனால் எவ்வாறு சமூ 

; SSI SOSS கடக்கமுடியாகோ, அவ்வா 

Sexent Bre Cy, பிரஹஸ்தரே! என்னாலும், உம் மருடைய வலி 9 5 

மையைக் கூறி, மாலும், ஒருங்குகிரண்ட எல்லா அரக் 

சீகையை விட் கர்களாலும், காரியத்தை நிறைவேற்று 

igh Santen வ.தில்வல்லவரான இராமரைக் கொல்வ . 

தென்பது, ஒரு பொழுதும் முடியாது, 

தர்மத்தையே பிரகானமாகக்கொண்டவராய், மஹாரத 

ரென்ற பட்டம் பெற்றவராய், இக்ஷ்வாகுவம்சத்திற் பிறந் 

தவராய், வல்லமையால் விளங்கும் இராமரது கொழில். 

இறமையைக் கண்டு தேவர்களும் இயங்குகன்ரர்களே! பிர 

கஸ்தீரே! கொஞ்சம்: நுனிவளைந்து இட்டுதற்கு௮ரியன. 

வாய் வெகுகூராகவிருக்கும் கழுகினிறகுகட்டியுள்ள அவரு 

டைய பாணங்கள் அவராற் பிரயோடக்கப்பட்டு உமது சரீ 

ரக்தை இன்னும் துளைக்கவில்லை யாகையால், நீங்கள் 

இவ்வாறு தற்புகழ்ச்சசெய்கன் நீர்கள், இராவணரா 
லும், வெகுபலம்பொருந்திய தீரிசீர்ஷராலும், கும்பகர்ண 

ராலும், அவர்குமாரனாயே நிகும்பனாலும், இக்திரஜித்தா 
லும், இக்இரனுக்குஓப்பான இராமர்முன்னே போரில்நின்' 
அ ஏர்இர்க்கமுடியாது; போரில் இராகவரதுமுன்னேகிலற்க, 

தேவாந்தகன், ஈராக்தகன், அதிர கனாய்ப் பரு,த்கஉடலை 

யுடைய அதிகாயன், மலைக்குஓப்பானபலமுூள்ள அகம் 

பநன் என்ற இவர்களில் ஒருவராலும் ஆகாது, ஈண்பர்கள் 

போல வேஷமாதக்திரமுடையவராய்ப் பகைவர்களான 

நீங்கள், .இயல்பாகவேகொடியவராய், ஆராயாது 9 Sr Lew 

செய்பவராகிய இவ்வரசரை, வியசன தீதில் appeals si, 

அரக்கர்களெல்லாம் ஒருசேர மாஞும்படி, அனுசரிக் 

Ger Piso. பெரிய உடலையும் ஆயிரந்தலைகளையுமு. 

டைய மகாபலம்பொருந்திய பயங்கரமான இராமரிட,ச் 

மென்றல். 

அப் பகையென்ற பெருஞ்சர்ப்பத் தால் வெகுபலமாகக் 

கட்டப்பட்டிருக்கும் ௩மது இவ்வரசரை, நீங்கள் அக்கட்டி
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னின்து விடுவிக்கவேண்டும், நமது வேந்தரிடமிருக்து 

எல்லாப்பாக்யெங்களையும் பெற்றிருக்கும் ஈண்பர்களான 

'நீங்களனைவரும், இக்காலத்தில் ஒன்அுசேர்க்அ, கொடிய 
, வலிமைகொண்ட, பூதமொன்று.ற் பிடிக்கப்பட்டவனைப். 

போலச் சத்துருக்கள் கையில் வலியப் பிடி படும்வரையில் 

. நமது அரசரைக் காப்பாற்ற வேண்டாமா? கொல்லுந்தன் 

மையுள்ள ல்க்ஷ்மணரென் ஐசமு.தீதிர த்தில் ம்றைந்திருக் 

இன்ற இராமராகய வடவைக்கனலின் வாயில் விழ இருக் ' 

இன்ற அவ்விராவணரை, நீங்களெல்லோரும் ஒன்றுசேர் 

டந்து வலிய,த்தப்புவி,த்.தல் தகுதி, நாம், அம்மானுடவேக் 

. தரிடம் அவர்மணைவியைக் கொண்டவன் கொடுத்துவிடு 

வோம் : இதுவே, இக்ககர£த்துக்கும் இதில் வாழ்கின்ற 

- எல்லாவரக்கர்களுக்கும்  ஈமதுஅரசர்க்கும் அவர.துஈண். 

_ பர்கட்கும் க்ஷூமதிகைத் தரக்கூடியது ; இவ்வாறு ஏன் 

மன ;த்திலிருப்பதை, கான் ஓளியாமல் வெளியின் 

“தேன், எவனொருவன், பகைவருடைய பலம் இடம் சக்தி 

் தஇதீதிகள் தன்னுடையவற்றோடு ஓ.தீதிருத் தல், குறைந்திரு 

கீதல், மிக்கரு.தீ.தல் என்ற இவைகளையெல்லாம் கன்முக 

BCs லோத்து, தனது யஜமானன அ நன்மைக்குக் ஞூறைவு 

வராதபடி : சொல்லுகன்௬னோ, அதனை களன் மந்திரியா 

வன்.” என்றார். 

பதினைந் தாஞ் சருக்கம்: 

 தமதுசொல்லைப் பரிகசித்த இச் இரஜித் துக்கு 

விபீஷணர் நற்புத்திகூறல், 

- பிருகஸ்பதிக்கு ஒப்பான பு,ச்தியையுடைய விபீஷ 

ணர் சொன்ன: அச்சொற்களை, ராக்ஷஸவீரர்களில் முக்கிய - 

on பரு,க்சவுடலையுடைய இந்திரஜி 
விமீ ணாத ண தினர் து, பொமையுடன்கேட்டு, அப்போது 

இந் இரதி,த்து Aaron? சொல்லலானான் :- 5 இற் : 

* Sica றப்பா 1 ஏன் இப்படி மிகவும் நடுங்க 
யவர்போல வீணானபேச்சுக்களைப் பேசு 

3 .
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கின்தீர்? இக்குலத்தித் பிறவாதவன்கூட இவ்வண் 

-ணம்பேசமாட்டான் ; இவ்வசன,ச்தை அநுஷ்டான.தஇற் 

கொணரவும் மாட்டான். பலம், ம௫மை, முயற், செளரி 
யம், தைரியம், பிறரையடக்கும்வல்லமை இவைகள் ஒன் அ 

மில்லா மல் இக்குல,த்இிற் பிறந்திருப்பவரில் ஒருவர், .என் 

கற்றப்பனாராகய இந்தவிபீஷணர். அக்தராஜகுமாரர் 

இருவரோ மிகவும் வலியற்.றவர் ; அரக்கர்களுக்குள் வெகு - 
சாதாரணமான ஒருவன் அவர்களை எனி. தாகக் கொல்ல 

லாம். அப்படியிருக்க, பயந் தவரே | நீங்கள் ஏன் பயப்படுச் 
துஇறீர்கள் ? மூவுலகங்களுக்கும் யஜமானனான தேவேந் 

திரனையல்லவோ, கான் இறையாகப் பிடித்து இவ்வுல 
கத்துக்குக் கொண்டுவந்தேன் ; அதைக்கண்டு எல்லாத் 
தேவர்களும் நகெடுங்கப் பலஇசைகளைநோக்கி ஓடினார் 
கள், நான், கோவென்றுகத.றின. Qo ai gg Goer SO SB 
களை வலியப்பிடி தீது, 295% QriyyCoras Dw தன்ன 
வில்லையோ ? அகைக்கண்டு எல்லா த்தேவகணங்களும் 
நடுங்ககின்றார்களே ! இவ்வண்ணம், கான், தேவர்களின் 

. செருக்கையும் குறைக் திருக்கன் றேனே ; அசுரர்களுக்குள் 
முக்கயெமானவர்களுக்கெல்லாம் துக்கச்தை விளைவித்திருக் 
இன்ே ன் ௮வ்வாறுசெய்்,த மிக்கவவிமைமையுடைய கான், 
சாதாரண மானிடர்களாயிருக்கும் சரஜகுமாரராரகிய அவ் 
விருவரை யடக்க, எவ்வாறு வல்லமையுடையவனாகமாட் 
டேன்? ”” என்றுன், 

ஒருவராலும் தகையமுடியா தவனும் இந்திரனுக்கு 

ஓப்பானவனும் வெகுபராக்ரம முன்ன 
.... வனுமான இக்திரஜித்து இவ்விதமாகச் 

விமீஷணர் த ர ் ‘ இக் இரஜிச்தைப் : சொன்ன சொற்களை, ஆயுதம் ஏந்இ 
பழத்த, இரக யவர்களுக்குள் வெகுஉத்தமரான விபி 

- எதையைக்கொடு ஷணர் கேட்டு, உடனே அர்த்த கெள 

சொல்லும் sip சொற்களைச் சொல்லலுழ் : 
. ரோ:-- * குழந்தாய் ! நீ இன்னும் இறிய
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வனே: உனக்குப் புத்தி நன்ராய் உதிக்கவில்லை; ஆகையால், 

ஆலோகூக்கும்படியான சக்தி உனக்கு வரவில்லை, ௮.தனால் 

தான், நீ, உன்னையே நாசம்பண்ணிக்கொள்ளும்படி, 

அர் தீ.தமில்லா,த பலவார்,க்தைகளை வீணாகப்பேட௫னாய், இக் 

இரஜித்தே | ந, இராவணகுமாரனென்ற பெயரை வத் 

துக்கொண்டு, உன் தந்தைக்கு ஓருகண்பன துவடிவமாய் 

வந்த சதீதுரு ; இராகவரிடமிருந்து அவூயமாக மரணத் 

ையுண்டரல்கக்கூடிய் து இராவணனஅசெயலென்று. நான் 

சொல்லக்கேட்டிருக்தும், கீ உனது பு.தீதியீன தீ.சால் உன் 

தந்தையின் இச்செயலை ௮ நுமதிசெய்கின்றாம், நீமாத்திரமா 

கொல்லு,தற்கு உரியவன் ? நீ மாத்திரமா கெமெதியுடைய 

வன் ; சிறுவனும் பிடிவா தமுடையவனும் ஸாஹஸிகனு 

மான உன்னை, இப்போது, எவன், ஆலோ (ிப்பவர்களின் 

௮ல் இங்கு வரச்செய்்தானோ, அவனும் கொல்லுதத்கு 

உரியவனே, நீயோ விவேக சூநியன் ; எல்லாமறிக் தவ 

னென்று கர்வங்கொண்டவன் ; வணக்கமற்றவன் ; கொடுந் 

கன்மையுள்ளவன் ; அற்பபு,தீதியுன்ளவன் ; அஷ்டன் ; 

மூர்க்கன் ; எப்பொழுதும் கெதெலிலேமே அ.திவைச் 

செலுத்துபவன், 'ஆகையால், இந்திரஜித்தே! கீசு . 

பின்ளை,த்,கன்மையால் இவ்வண்ணஞ் சொல்லுகின்ளுபம், 

பிரம. கண்டம்போலப் பிரகா9த்துக்கொண்டு, மிக்கஜ்வாலை 

யைப்பெற்று, யமதண்டத்துக்குச் சமானமாகச் சமீபதீ 

தல் இனி வரும் இராமபாணங்களைப் போரில் மாராற் 

ச௫க்கமுடியும் ? ஒ! மன்னவரே ! தனங்கள், இர.த்தினங் 

கள் ஆபரணங்கள் இவ்வியமானவஸ்திரங்கள் MASA 

மான மாணிக்கங்கள் என்ற இவைகளுடன், தேவியாகிய 

சதையையும், இராமரிடம் கொண்டுபோய்க்கொடுத்து 

விட்டு, இங்கு ஒரு துயர மூமின் நி நாம் சுகமாகவடிப்பேரம்”3 

என்றார்.
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பதினாருஞ் சருக்கம்: 
விபீஷணர். இராவணனைவிட்டு எழுதல். 

செவிக்குஇனியதம் நன்மையைநாரடி.யதுமான வார்த் 

தையை விபீஷணர் சொல்ல, இராவணன் காலத்இனால் 
. ஏவப்பட்டவனாய்,௮வரைகோக்கிக்கமையாகச்சிலசொல்ல 

லானான்; *ச தீதுருவோடும் கோயித்திருக் 

இராவணன்  இன்றபாம்போடும் வத்தலும் வக்க 

rao லாம்: கண்பன்போலத் தோன்றிச் ௪ 
துருவினிடச்திற் பட்சபாதமுடையவனு 

டன் வூக்கவேகூடாது, அடா அரக்கர. ! 

் உலகமுழுவதும் பங்காளிக்காய்ச்சலென்று சொல்லப்படு, 

வதை நான் நன்றாக ௮றிவேன். ,தாயாதிகளென்பவர்கள் 

எப்பொழுதும் தங்களுடைய தாயா திகளுக்குச் ட சங்கட 

முண்டாகும்பொமுது களிக்கன்றார்கள். தமது குடியில், 

முக்கியமானவனாயும் படி த. தவனாயும் காரியங்களைச் தவருது 

செய்து முடிப்பவனாயும் தருமங்களை ஆராய்பவனாயும் 
சூரனாயும் எவன் இருக்கன்றானோ, அவனைச் தாயா இகள் 
லட்சியம்பண்ணாமல் நடக்ன்றுர்கள் ; சமயம்கேரும்பொ 
முது அவமானமும் செய்டன்றார்கள். தங்கள் மனத்தில் 
தீமையை ஓளித்துவைத்துக்கொண்டு, வெளிக்குமட்டும் ' 
எப்பொழுதும் கண்பர்கள்போல கடி,த்துவந்த, கொடிய 

செயல்களையே செய்யும் பங்காளிகள், : சமயம்நேரிடும் 
பொழுது துரோகத்தையே பண்ணிவிகென்௫ர்கள் : ஆகை 

யால், அவர்கள் எப்பொழுதும் பயத்தைத். தோம்றுவிப்ப 
வர்களே; ஒருகால,க்.இல், ப,த்மவநமென் ஐ காட்டில் யாளை 
களைப் பிடிக்கக் கையும், si mutes லெ ஆட்கள் ' — 
வந்தபொழுது, அவர்களைப்பார். ததும் அக்காட்டயொானை 
கள் பாடியபாட்கெகவே நான் சொல்லுகின்றேன் ;நீ காது 

_ கொடுத்துக்கேள்;:--* தீயும் பாசாயுதங்கஷம் வேறு ஆயு
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தங்களும் ஆகிய இவற்றால் ஈமக்கு ஒருபொழுதும் பய 

முண்டாகமாட்டாகு ; தங்கள்காரியத்தையே பெரியதாகக் 

கொண்ட கொடிய நாட்டானைகளாகிய நமது தாயா திகளே 

நமக்கு அச்சத்தை யுண்டாக்குகன் றன: ஏனெனில், இவை 

கன்,தாம் ' நம்மைப்பிடிக்கும் உபாயதீதைச் சொல்லிக் 

'கொடுக்கன் றன: இதற்கு ஐயமேயில்லை. ஆகையால், எல் 

லாப்பயங்களைக்காட்டிலும் தாயா இபயமே மிகவுங்கஷ்ட 

மானது, ”? இதை கான் நன்றாக அறிந் இருக்கேன், பசுக்க 

ளிடத்இல் வள த்துக்குக்காரணமும், அந்தணர்களிடத்தில் 

பஞ்சேந்திரிய நிக்கிரகமும், மகளிரிடத்திற் சஞ்சலமும் 

போல, தாயா இகளிடத்தில் பயக்தையுண்டாக்குங் குணம் 

இயல்பாகவேயிருக்கன் ஐது, சா துவே! இவ்வுலகத்திலுள்ள 

. எல்லாராலும் வணங்கப்பட்டவனாய்ப் பாக்மெங்களெல்லா 

வற்றையும்பெற்றவனாய்: எல்லாப்பகைவர்களையும் அடக் 

.  இனெவளஞாய் கான் இருப்பது, உனக்கு விருப்பமாக இல்லை. 

தாமரையிலையில் விழுந்த. நீர்த்துளி எவ்வாறு ௮ 

னுடன் 'ஓட்டமாட்டாதோ, அதுபோலவே அமோக்கயர்க 

ளிடம் பழக்கமென்பது ஓட்டுதற்குக் காரணமாகமாட்டாது 

தேனீக்கள் மலர்களிலுன்ள தேளை ஆசையுடன் குடித்து 

விட்டு, பிறகு அவைகளில் நிற்காமத்போகும் ; அவ்வ 

ண்டைப்போன் றவனே நீயும்: அயோக்கியர்கஞுடையகட்பு 

இவ்வாறுதான் இருக்கும். எப்படி, யானையானது, ஸ்கா 

நம்செப்துவிட்டுப் பிறகு தனது துதிக்கையால் மண்ணை வா 

ரிச் தன் தலையிற் போட்டுக்கொள்ஞூறதோ, அப்படித் 
sir அமோக்கெர்களுடைய நட்பும், சரத்காலத்து 

மேகங்கள் கர்ஜித்து மழைடொழிந்தாலும், ௮,கனால், முன் 

oor Pi ஈரமாயிருக்கன் 2 நிலதீதுக்கு யாதொரு பயனும் 

உண்டாகாதவாறுபோல, அயோக்கயர்கஞுடைய . நட் 

பால் யாதொருபயனு மில்லை. : அடா அரக்கா!.. வேரொ. 

ருவன் இவ்வண்ணம் வார்.த்தை சொல்லியிருப்பானே ' 
யானால், ௮வன் அச்நிமிஷத் திலேயே நாசமாயிருப்பான்.
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நீ கெட்டாய் ! நீ இக்குல,த்தைக் கெடுப்பவன் '” என்றான். 
இவ்வாது இராவணன் கடுமையாகச் சொல்லவே, 

எப்பொழுதும் நியாயதீதையே எடுத்துப்பேசுக்் தன்மை 

யுன்ள விபீஷ்ணர், தமதுகதாயுக. கத்தைக் கையிலெடுத்துக் 

கொண்டு, தம்மைச்சேர்க்த நான்கு அரக்கர்கஞுடன் 

உயர எழுந்தார், அவ்வாறு ஆகாயத்திற்ளெம்பி நின்ற: 

சிமானான விபீஷணர், கோபங்கொண்டவராய், தமது 

தமையனான இராவணனை நோக்ூச் சொல் 
விபீஷணர் நால்ல ் 
சோடுஅங் இருந்து 

எழுந்து, இல தமையனாராக இருக்கின் நீர்கள் ற; ஆகை 

டக று a, யால், உங்கள் மனத்துக்குச் தோன் திய 

படி, நீங்கள், என்னைப்பற்றி என் 

னென்ன சொல்லவேண்டுமோ அவைகளைச் சொல்லுக, 

கமையனார் மரியாதை செய்ய,ததக்கவர் ; தந்தைக்குச். 

சமானமானவர்; ஆனாலும், தாங்கள் தரும,க்தின்வழி 

யில் நிற்கவில்லை : இப்பொழுது ,காங்கள் என்னைநோக்இக் 

கடிந்துகூறிய சொற்கள் அவ்வளவும் பொய், அவைகள் . 

என்னாற் ச௫க்கமுடி யவில்லை, ஐயா ! பத்துமுகங்கள் 

பெற்றவரே! தங்கள் நன்மையை நாடி, கான், நி.திகளை. : 

எடுத்துச்சொன்னேன் : நல்லறிவில்லா தவர்கள், காலத் 

இன்கொடுமையிற் சக்௫க்கொண்டு, தங்கஞ்டைய ஈன்மைக் 

காகச் சொல்லப்படன்ற இதங்களை ஏற்றுக்கொள்ள. 
மாட்டார்கள். அரசரே ! எப்பொழுதும் இனிமையாக 
வே பேசுங். குணமுள்ளவர்கள் இவ்வுலகத்தில் எங்கும் 

கிடைப்பார்கள் ; கேட்பதற்கு இனிமையாயிராக நன்மை 

தரக்கூடியதை எடுத்துச்சொல்பவனும் அரியன்; அப்படிச் .. 
சொல்வதைக் கேட்பவனும் அரியனே.. இப்பத் தியெரியும் 

வீட்டை உபேட்டுக்க முடியா சவாறுபோல, எல்லாப் பிரா 

ணிகளையும் ஓழிக்கவல்ல காலபாசத்தா ற் கட்டுண்டு அழிய 

இருக்கன் ற தங்களை, வெறுமனேபார்க்க மனமில்லா,கவ 

லலானார்:-- “வேந்தே ! தாங்கள் என் 

னாய், கான் இவ்வளவுதாரம் எடுத்துச்சொன்னேன்.
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கொழுமக்துவிட்டெரியும் திப்போலப் பிரகாகெ௫ன் ஐ பொன் 
. மயமாகய கூரான இராமபாணங்களால், நீங்கள். மாண்டு 
போவதைப் பார்க்க மனஞ் சயொோ,தவனாய், கான், இவ்வ 
ளவுதாரம் பு,தீதி சொன்னேன். மணலாஜ் கட்டப்பட்ட 

கரைகள் சித.றிவிடுவதுபோல, சூரர்களும், பலமுள்ளவர் : 
கஞம், ஆயுதப்பயித்சியில் தேர்ந் தவர்களும், காலத்தாற் 
பிடிக்கப்பட்டவர்களாய்ப் போரில் அழிந்துவிடுகன் ர்கள், 

. தங்கள்கன்மையை நாடி நான் இதுவரையி ம் சொன்னதை, 

விரோ தமாகத்தோன் நினாலும், தாங்கள் பெரியவர்களா ' 

,திலாற் பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டும். தங்களையும், 

இக்ககர,த்தையும் இதில் வடக்கும். அரக்கர்களையும் எப்படி 

யாவது. பாதுகா தீதுக்கொள்ளுங்கள். எப்படியாவது உங் 

கஞுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகக்கடவது: நான் போதன். 

என்னைவிட்டு எப்படியாவது சுகமடையுங்கள்.. நிசாசரரே | 

கங்கள் நன்மையை நாடிய நான் எவ்வளவோ தடுத்துக் : 

கூறியும், என்சொற்கள் கங்கள்மன திற்குப் பிடிக்க 
வில்லை. ஆயுள் முடிந்து காலம்கட்டப்பெற்றவர்கள் தமது 

கண்பர்கள் சொல்லும் ஹிதமானவார் கதைகளை ஒரு 

பொழுதும் கேட்கமாட்டார்களன்றோ! ?? என்ருர். 

es யய 

பதினேழாஞ் சருக்கம்: 

.்ரீராமரைச் சாணமாக. அடைத்த 

விபீஷணரைக்குறித் அப் பலர் பலவாறுகூற, 
அமான் ஏற்றுக்கொள்ளலா: பம் 

Oe தம்பியாயே விபீஷணர், இவ்வாறு. 

இராவணனைக் கடிந்து சொல்லி, ஒரு முகூர்.சீதகால,த்துக் 
குள், இராமரும் இல்ட்சுமணரும் எவ்விடத்தில் இருக்கார் 
களோ அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார், மேருமலையின் இகர த் 
தைப்போலவும் பிரகாசிக்கன் த மின்னற்கொடிபோலவும்
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ஆகாயத் இல்வந்துநித்கும் அவ்விபீஷ.ணரை, பூமியில்நின்,ற 
வாநர தீதலைவர்கள் கண்டார்கள், : அவ்வாறு நான்குஅரக்: 

கர்களுடன் abs அவ்விபிஷ்ணரை, எவராலும் வெல்ல 

முடியாத புதீதிமானாப் வாரரராஜனான சக் 

இரீவன், பார்,க௮, மற்றை வாநரர்களுடன் 

ஆலோ ௫க்கலானான் ; ஒரு முகூர் தீதகாலம் 

ஆலோ௫த்து, அதுமான் முதலிய எல்லா்'' 

வாகரர்களையும் பார்தீதுப் . பின்வருமாறு சொல்ல லுற் 

ஞூன் :-* பல ஆயுதங்களை ஏக்திக்கொண்டு, இவ்வரக்கன், 
தனக்குச் துணைவரான கான்கு அரக்கர்களுடன், ஈம்மைக் 

கொல்லவென்றே வருகின்றான்: நீங்கள் பாருங்கள்.; ஐய 

் மேயில்லை'” என்று மிகவுஞ்க்.த' .இவ்வார் Soo Sous 

சொன்னான். அந்தச் சுக்கரீவளுடைய வார். த்தையை, 

வாகரமுக்கயர்களெல்லாரும், கேட்டு, ஆச்சாமரங்களையும் 

மலைகளையும் தூக்க்கொண்டு, பின்வருமாறு சொல்லலா . 

விமீஷணரைக் 

கண்ட வாநரர் 

களின் கலக்கம், 

னார்கள் ;-- வேச்தே ! இப்பா தகர்களை வகைசெய்யுமாறு 

எங்களுக்கு விரைவாகக் கட்டளையிடுங்கள் : அற்ப 'பலமு 

டைய இவ்வரக்கர்கள் எங்களாற் கொல்லப்பட்டுப் பூமி 

யில் விழட்டும் ”. என்று இவ்வாறு உரைக்தார்கள். . 

இவர்கள் இவ்வாறு ஒருவருடன் ஒருவர் பேக் 

ண் டிருக்கும்பொழுகே, விபீஷணர், = (ps ars Bar : 

வடகரை சேர்ந்து, ஆகாயத்திலிருப்பவராகவே நிற்கலா - 

னார். அன்றியும், பேர.றிவின்ராய் மஹானான அவர், ஆகா 

ய,த்தி லிருந்துகொண்டே, சுக்கரீவனையும் வாகரர்களையும் 

, கோக்ப் பெருங்குரலால் ' பின்வருமாறு சொல்லலுத் 

ரூர்: ஐயா | அரக்கர்வேக்கனாப் அரக்கனுமாய்க் கொ 

தக அதற்கவன் இராவணனென்று பிரசத்தி 

பெதற்.த ஒருவன் இருக்கின்றான்; அவனுக் . 

கவமாப்ட்டிலி குப்பின்பிறந் த சகோ தரன் கான் : விபீஷ 
விபீஷண ருடைய - ் : ் 

வேண்டுகோள், ஊனென்னும் பெயருடையேன். அவ்விரா 

வணன், ஜடாயுவென்பவரைக் கொன்று,
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ஜநஸ்காந,த்தினின்று €தாதேவியை யெடுத்துப்போய், 

: அசோகவகிகையிலே ஞூச்சும்விடிவொண்ணாதபடி. சிறைப் : 

படுத்திப் பரவசையாய் எளியவளாயிருக்குமா 2! வைத 

இருக்கின்றான்; அவளை, ராக்ஷஸிகள் பாதுகாக்கன்றார் 

கன். நானோ, பலதடவை பலகாரணங்களை எடுத்துக் 

காட்டி, இராமரிடம் €தாதேவியை விட்டுவிடுங்களென்று 

அவ்விராவணனுக்கு அறிவு மூட்டினேன்; ஆயுள்முடிக் 

தவன் ' மருக்துண்பதை ஓப்புக்கொள்ளா தவாறுபோல; 

நான் சொன்ன நன்மையான வரக்கயங்களை, Ser SILTY 

லா,த காலத்தால் ஏவப்பட்டு ௮அவ்விராவணன் ஓப்புக்கொ 

“ன்ளவில்லை. அதுவுமல்லாமல், அவன், என்னை மிகவுங்கடி 

ந்துபே9ி, ஒர் அடிமையோல அவமானமுஞ் செய்தான்: 

ஆகையால், நான், என் பெண்டுபிள்ளைகளை விட்டு, இராக 

வரைச் சரணமாக வந்தடைந்தேன். எல்லாவுலகங்களுக் 

கும் சரண்யராய் மகாதகீதுமாவாக விளங்கும் இராகவ ~ 

ரிடம், நீங்கள், சடி.தியிற்சென்று, விபீஷணன் வந்திருக் 

இன்றானென்று என்னைப்பற்றிச் சொல்லுங்கள் ”என்ருர். 

இவ்வார், கையைக் கேட்டதும், வெகு வேகமாகச் 

சென்று,சுக்கரீவன், இலட்சுமணருடையமுன்பாக, இராம 

_ நிடம், வெகு பரபரப்புடன் பின்வருமாறு சொல்லலுற் 

“ஒன் 4 இராவணனுக்குப் பின்பிறந்த சகோதரனாக 

விபீஷணனென்பா ஸனொருவன், நான்கு 

ர வயர். அரக்கர்களுடன் வந்து தங்களைச் சரண 

பத்திச் 6665 மாகஅடைக் இருக்கின்றான். ௪,த்துருக்களை 

ஆக் pin நாசம் செய்பவரே ! வாகரர்கள் விஷயத் 

இல் மக் திராலோசனை செய்தும், அணிவகு 

பத்தும், ஏற்றபடி உபரயங்களை 2 உபயோடத்தும், அரக்கர்க 

ஞூடைய வேவுகாரரால் அவர்களது மந்திராலோசனையை : 

் உணர்ந்தும், அணிவகுப்பைத் தெரிந்தும், வெல்லும் 
உபாயங்களை ஆராய்ந்தும் ஜாக்கிரதையுடன் இருக்கவேண். 

டும்; இப்படியிருக் கால் தங்களுக்கு கன்மையுண்டாகும். 

9
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தங்களுக்கு இஷ்டமான உருவங்கொள்ள வல்ல இவ்வரக் 

கர்கள்,கண்ணுக்குச் தெரியா தபடி. சஞ்சரிக்க வல்லவர்கள் ; 

வெகு சூரர்கள் ; வஞ்சணையை அறிந்தவர்கள். இவர்களிடம் 
ஒருபொழுதும் நம்பிக்கை வைக்கலாகாது, இவன் ஒருகால் 

ராக்ஷஸராஜனாயே இராவணனுடைய வேவுகாரனாக 
இருக்கலாம்: இவன், நமக்குட்புகுக்து,ஈம்மைப் பேதஞ்செய் 
வான். : ஐயமேயில்லை. அல்லது, பு,கீதிமானாகிய இவன், 
நம்பும் வரையிற் சேர்ந் திருக்கு, சமயம்பார்தீது ஒருகால் 

கொன்றுவிட்டாலும் விவொன். பகைப்படையைகச் அவிர் 

- அது, துணைப்படை காட்டுப்படை மூலப்படை கூலிப்படை 
ஏன், எல்லாப்படைகளையும் ஓர் அரசன் கைக்கொள்ள . 
லாம். பிரபுவே ! இயல்பாகவே தங்கஞக்குப் பகைவனான் 
அரக்கர்வேக்குனுடைய தம்பி இவன்; ச,த்துருவின் கட்டியி 

விருக்து வந்திருக்ன்றான் : நாம் எப்படி. இவனை கம்ப 
லாம் ? ககுதியாகக்தொழில்செய்பவரிற். இறக்தவரே | 
இவ்விபிஷணனை, இராவணனால் அனுப்பப்பட்டவ 
னென்று கருதுங்கள் ; நாம் இவனைவதைப்பதுகான் நல 
மென்று தோன்றுகன்ற3ு, தாங்கள் நம்பிய வளவில் 

மாயையால் மறைச்து தங்களைக் கொல்வதற்காகவே, 
இவ்வரக்கன், கொடிய எண்ணச்துடன், இராவணனால் 
ஏவப்பட்டு, இங்கு வக்இருக்கன்றுன் ::இவன் வெகுசாமர்,ச் 
தியமுன்ன பகைவ னாகையால், அனக்குப் பகைவர்க 
ளான ஈம்து சைனிய௰சத்தில் இவன் புகுந்து, சமயம் பார்த 
இருந்து, கரக்கையொன் ௮ுமே கோட்டான்களை சலிந்தது 
போலக் கொன்றுவிடுவான். ஆகையால், நாம் கொடிய. 
தண்டனையால் இவனை மந்இரிகஞூடன் கொல்லவேண்டும். 
வெகுகொடியவனாயே இராவணனுடைய கம்பியன்ரோ 

இவ்விபீஷணன்” corm, இவ்வளவுதாரம் வாகரச் 
தலைவனான சுக்கிரீவன், வெகுசாமர்த்தியமாய், பரபரப் 
புடன் பேசுவஇில்வல்ல ௮ச்.கஇராமரிடம் சொல்லிவிட்டு, 

மெளனமாக நின்ருன்,
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_ மிக்க புகழ்பெற்ற ஸ்ரீராமர், சுக்கிரீவன் அவ்வாறு 

_ சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, தமக்குச் சமீபதீதிலிருக்,த 

அதுமான் முதலிய வாநரவிரர்களே நோக்க, 4 இரா. 

"வணன் தம்பியைப்பற்றி, வாகரராஜனாகயே சுக்ரீவன் 

Fa GUI GI BT J COT HS OGL Fat WW GID, LILI 
aoe ஊைத்தாதீதக்கது மானதெ; அதனை et 

கேட்டத. களம் கேட்டிருக்கின் நீர்கள், பு,கீதிமான் 

களாயும் வல்லவர்களாயும் நண்பனுக்கு 

அழிவத்றபொருளை,க தேடிக்கொடுக்கக்கருதுகின் 2 ஈண் 

பர்கள் நிர்ணயிதுதற்குஅரிய காலத்தில் உபதேடூத்தல் 

ககுதியடையகதேயாம் ''? ஏஎன்அ சொல்லிஞார், 

இவ்வண்ணம் இராமர் கேட்டதும், அவர்களெல் 

லாரும், அவருடைய நன்மையை நாடியவர்களாய், வெகு 

உபசாரத்துடன், அவ்விராமபிரானிடம் தங்கள் சங்கள் 

அபிப்பிராயச்தைச் சோம்பலின். 9 வெளியிடலானார் 

கள் :--* இராகவரே! இம்ஞூவகை யுலகங்களிலேயும் தங்க 

ஞுக்குக் தெரியாதது ஓன்னு மில்லை. இவ்வா௮ு உணர்ந் 

் .... இருந்தும், தாங்கள் எங்களிடம் கொண்: 
இராமர்வினவி. சள நட்பை வெளிப்படையாகக்காட்டும் 
“ஸ். பொருட்டே, எங்களைக் கேட்டன் தீர்கள். 

கொண்டாசெல், தாங்களோ உண்மையையே நோன்பர 

கக் கொண்டவர்; சூரர்; தார்மிகர்; ஓருவ 
- ராலும் அசைக்கமுடியாத பராக்ரெமமுன்ளவர்; எல்லாக் 

காரியங்களையும் பரிசோ இத்துச் செய்பவர்: ஞாபசசக்இ 
_யமைக்தவர்; ஈண்பர்கட்குப் பரா.தீகராயிருப்பவர். ஆகை 

யால், தங்களுடைய மக்திரிகளில் ஒவ்வொருவரும் தம்.தம் 

மன ததிலிருக்கும் அபிப்பிராயச்தைக் காரணத்துடன் எடு 

தீதுச் சொல்லட்டும் ; அவர்கள் யாவரும் பு,தீதிமான்கஞம் 
சாமர்.த்தியமுன்னவர்களு மாயிற்மே'” என்ருூர்கள். 

இப்படி அவர்கள் சொன்னதும், பிறகு, வெளுபு சகீஇிமா 
னாகியஅங்கதனென்னும் வாகரன், முதன் முதலில் al Fay
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ணரைப் பரிசோ இக்கும்பொருட்டுப் பின்வருமா ௮ுசொல்ல 

அத்ருன்:-- * சத்துருவின் கட்சியிலிருந்து வந்திருப்ப 

வன் எல்லாப்படியாலும் சந்தேக௰க்கப்படவேண்டி௰ 

வனே: ஆகையால், நாம் விபீஷணனை ஆராய்ந்தறியாமல் 

உடனே நம்பிவிடக்கூடாது, கொடிய புத்தியுள்ள வர்கள் 

ன ச தங்கள் இயல்பானகுணதக்தை ஒளித்துக் 

ee கொண்டு ஓழுகுவார்களன்னோ! சமயம்கேரி 
அபிப்பிராய ததை டும்பொழுது, அவர்கள் புடைப்பார்கள், 

யுசைத்சல், 
அப்படிநேர்க் தால், அ௮வ்வகர்த்தம். கம்பி 

erect தானாகவே உண்டாககக்கொண்ட தாகுமன்ஜோே? 

ஒருகாரிய,த்தில் ஒருவனை யேவி, ௮ தனாலுண்டாகும் நன் 

மைதிமைகளைச் சீர்தூக்கி, பிதகு, அவனை அங்கீகரிப்பதை 
யேனும் விட்டிடுதலையேனும் நிச்சயிக்கவேண்டுமன் ரோ ? 

அவனால் கமக்கு கன்மையுண்டாகு மென் நிருக்தால், நாம் 

கைப்பற்றவேண்டும்; தீமைவிளையுமென் ௮ தோன் கினால், 

வீட்டிடவேண்டும், மன்னவரே! அவ்விபீஷணனிடத்தில் 

இமையே மேலிட்டிருக்தால், கொஞ்சங்கூட ஆலோகிக்கா 

மல். அவனைக் கைவிடுங்கள் ; பலவிதகுணங்க ஸிருப்பது 

புலப்பட்டால், அவனைச் செர்.த்துக்கொள்ளுங்கள் '? என் 
ரன். அதன்பிறகு, சரபனென்பவன், தான் For spor S 

தில், செய்யவேண்டியதைப்பற்றி நிச்சயிக்துக்கொண்டு, 

“புருஷ சிங்கமே! தாங்கள் ஓர் ஓத்றனை இக்தக்ஷணமே 

இவ்விபீஷணனிடம் அனுப்புக; நுண்ண விவையுடையஓ் 

ஐன் இவனை ஈண்பன் போலக் கலந்து பரிசோ திக்கவேண் 

டிய வழியாகப் பரிசோ தத்துப் பார்க்கட்டும்; அதன்பிறகு, 

நாம் நியாயப்படி அங்ககேரிக்கலாம்'' என்றான். பின்பு, சமர் 

தி.தனான ஜாம்பவான் “நம்முடன் திராப்பகை கொண்ட 

வனாய்ப் பாவியான அரக்கர் தலைவனிடமிருக்து இவ்விபீஷ 

ணன் காலமல்லா த காலத்தில் இடமல்லா இட த்தில் வக் 

திருக்கன்றான் ; ஆகையால், காம் இவனைப்பற்கி எப்படி 

யும் சந்தேகப்படவேண்டியது தான் '? என்று, தான் சாஸ்
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இரங்களின் வழியாம் -அதிக்தபடி. ஒருவிதவழுவுமின் தி 
யுக்தியாகளடுத்துரைத்தான். பின்னர், நியாயம் ௮கியாயம் 

இவைகளை நன்றாக ௮ நிக்சவனான. மைந்தனென் பவன் , 

வெகுசாமர் தீ $ இயமாகப்பேசுவ ,தில்வல்லவனாகையா ov, “Cais 

தரே! மூதிலில் தாங்கள் மதுரமானவாக்கால், இரரவணன் 

நம்விஷ்ய,தஇல் என்னசொல்லுகிருனென்னு இவ்விபீஷ 

ணனைமெல்லவினவிஅவனுடையஅபிப்பிராய கீைகஉள்ள 

படி.௮ றிந்து, இவன் துஷ்டன் அல்லது ஈல்லவன் என்பதை 

அறு இயிட்டு, தங்கள் பூ,தீ.தியில் தோன்றும்வண்ணம் சரங்- 

கள்ஈடத்தலாம்” என்று காரணத்துடன் எடுத்துரைத் 

கான். 
அப்பால், மக்இிரிகளுக்குள்உத்தமனும் சாஸ்திரங்கள் 

பலவற்றை ஆராய்க த நிந்தவனு மான அநு 

As Ex மான்,பொருத் தமான பேச்சுக்களால்குருக் 
வார்த்தை, , ஆத் 

கமாகவும் இனிமையாகவும் பின்வருமாறு 

சொல்ல த்தொடங்கனான் :-.. * பிருகஸ்பதியே பேசின போ 

இலும், வல்லமையுள்ளவரும் உயர்க்தபு,த்தியையடைக்த 

வரும் பேசுந்திறமை பொருந்தியவருமான தங்களைவிட 

மேம்பட வல்லவ ரல்லர் ; நான் இப்பொழுது பேசத் 

துணிவது.” பேசும் திறமையைக் காட்டவல்ல கமது முன் 

tale Ca maa பேசுகையாவது என்?” என்ற பொரு 

மையாலன்று ; எனக்கு ஓருமேன்மையுண்டாகவெண்டு 

மென்றன்அ ; வந்திருப்பவரிடத்திலுன்ள நேசத்தா 

லன் ; இராமரே | ,தாங்கள் என்னிடத்இல் விசுவாசம் 

வைத்திருப்பகனால், உண்மையாகச் சொல்லுகிறேன், விபீ 

ஷணருடைய குணதோஷங்களை அறுதியிமொறு, மந் 

இரிமார்சொன்னஉபாயங்களிற் குற்றம் தேரன்றுஇன் றது; 

பரிட்சித்த நிதல் இப்போது முடியாதன்றோ! நாம் வந்த 

"வனை இராசகாரியமொன் தில் ஏவாதவரையில், எப்படி 

அவன்குணத்தை அதியமுடியும் ? திடீரென்று ஓருராஜ 

காரியத்தில் அவனை ஏவுவதும் பிசகென்று எச்க்குச் 

Csr nS ஐது, ஓர்ஓஒ.ற்றனை யனுப்பிப் பரிசோ இத்தல்
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தகுதி: யென்று தங்களஞுடையமக்திரிமார் சொன்னதும், 

நமது கண்ணெ திரில்கிற்கும் விபீஷணர் Magus Hav apy. 

யாது; ஏனெனில், ஓ.ற்.றர்கள், தர த்திலிருப்பவர் ,கன்மை 

யை, தாம் மறைக்இருத்தல் முதலிய செய்கையால் உணர் 

வாரன்றோ ! இவ்விபீஷணர் காலமல்லாதகாலதீதில் 

இடமல்லா,தஇடத்தில் வந்தா ரென்ற இவ்விஷயத்தில், 

“இதுதான் காலம், இதுதான் இடம்' என்று உண்மையாக 

என்பு,தீ.தியாற் சொல்லவேணுமென்றஹே கோன்றுஇறது, 

அதைக் காரண த்துடன் சொல்வேன்;கேளஞங்கள்: ௮தம 

னான இராவணணனோடு உத்தமபுருஷீரான தங்களை மனச் 

இனால் நினைத்துப் பார்,தீது, அவ்வாறே உங்களிருவரிடத்தி 

அமுள்ள குணதோஷங்களையும் எண்ணிப்பார் தீது, இரா — 

வணனுடைய தோஷங்களையும் தங்களிடமிருக்கும் பராக் 

இரமங்களையும் கன்றாக ஆலோடத்திந்து, தங்கஷை 

படைவதுதகான் நல்ல தென்று தமதுபுக்இயில் நிச்சய 

மாகத்தோன் நியவுடன், அவர் வந்திரு,த,தல் தக்கதேயாம். - 

வேந்தே ! அவருக்குக்தெரியாமல் அவருடன்பே௫ு, அவர் 

அபிப்பிராயத்தை அ.றியவேண்டு மென்று சொல்லிய 

இல், . நன்றாய் ஆராய்ந்து கூறிய யுக்தி மொன்றதையுங் 

காணோம். பு.த்திமானாகவிருந்தாலும் ஒருவனைத் இட 
ரென்று முகமதியாதவர்களைக்கொண்டு. கேட்கும்பெர 

முது, அவன் சந்தேகங்கொள்வானே : அப்பொழுது, : 

நம்பிக்கையுடனே வக்க இசகே௫தனும் சகுபடமரகக்கேட் 

கப் பட்டபடியால், மாழமுய்விவென் ; இவ்வாரமுக, புதிதா 

கக்டைத்த ஈண்பனை இழக்க நேரிடும், அன்தியும், 

வேந்தே! மறைச் தஎண்ணங்களையுடைய தூதன் வார்த்தை 

களைக்கொண்டு, பிறனது மனோபரவங்களை, தன்னைவல் 

லவனாககினை த.இருப்பவனுல் சரேலென்று அஜித்து 

கொள்ளமுடியாது.  பலபேசுற இவரீடத்தில், ஒருபோ 

தும், கேட்டஎண்ணம் தோன்றவில்லை; முகமும் தெளி. 

வாயிருக்கன் ஐது ; ஆகையால், இவரிடம் எனக்கு ஐயமே
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பில்லை. மேலும், மனத்திற் கபடதீதுடன் வருப்வன், 

சங்கையத்றபு கத்தியுடன், இவ்வளவு ஸ்வஸ்கனாக வரமா 

ட்டான், இவர் செொர்ன்ன சொற்களிலும் கெட்ட எண்ணம் 

தென்படவில்லை : ஆகையால், இவர்விஷயத்தில் இப் 

போது : சந்தேகமே யில்லை, முகக்குறிப்பை ஓருவன் 

- மறைத்துக்கொள்ளலாமென்றாலும் மறைத்துக்கொள்ள 

முடியாது. அம்முகக்குறிப்பு, மணிகருடைய உள்ளேயிருக் 

Bory எண்ணத்தை வெகு பலத்துடன் விளகீடிவிடும் ; 

செய்தொழிலஜிக்தவரிற் இறக் கவரே ! காலமறிக்து இட 
மறிந்து செய்யப்படும் காரியம், நற்பிரயோகத்துடன் 

மட்டும் சேர்ந் இருக்குமேயானால், தனது கற்பயனை விரை: 

வில் விளைக்கும், இக்க விபீஷணர், தாங்கள் செய்துவரு 

இன்ற முயற்கெளையும் இராவணன் இி,க்தொதறிலில் ஓழுகு 

வதையும் பார்தது, வாலி தங்களால் வதைக்கப்பட்ட 

OGD FBP our பட்டத்துக்கு வந்ததையும் கேள்வியுற்று, 

சாஜயம்வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் புத்திபூர்வமாக 

இங்கு வந்திருக்கிறார். இவைகளை ஆலோ௫ித்து, இவரை 

நாம் சேர்தீதுக்கொள்ளலாம். அதிஞரிற் இறக் கவரே! 

இவ்வரக்கருடைய நல்ல எண்ணக்தைப்பற்றி, என்புத்தி 

யில் தோண்டியபடி எடுத்துச் சொன்னேன். இத 

-ணேக்கேட்டு, இனிச் தங்கள்மனத்தில் எது நியாயமோ . 

அதை ஆராய்ந்தறிர்துகொண்டு .அவ்வாறுசெய்யுங் 

கள்” என்றான். | 

பதினெட்டாஞ் சருக்கம்: 

இசாமர் சாணாகதரான விபீஷணரை 

அங்கேேரித்தல். 

பிறகு, அநுமான்சொன்னதைக்கேட்டுச் தெளிக்க 

உள்ள கீதையுடையவராய் நற்கேள்விகளையுடைய இராமர், 

நானும், விபீஷணரைப்பற்றிக் கொஞ்சஞ் சொல்ல
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விரும்புன்ெறேன் ; எனஅகன்மையை நாடிகிற்கும் சிங்கள், 
த அவற்றை: யெல்லாம் கேட்கவேண்டு 

விபீஷணரை 
அ௮வ்கேரிப்பறைப் 

பதறிய இராம அபிஈயிதீதுக்கொண்டுவந்தவனையும் கை 
சது எண்ணம். 

'மென்று கருதுகின்றேன்: ஈண்பன்போல . 

. விடலாமென்ற எண்ணம் எனக்குஒருபொ 

முதும் இல்லை ; அவனிடம் குற்றங்க னிருப்பினும் இருக்கட் 
டும்; சரணமாகஅடைந்தவனைக் காக்கும் இது, பெரியோர் 

கட்குப் பழிப்பை யுண்டாக்காததேமாம்”” என்று 

தாம் ஒருவராலும் கலக்குதற்குமுடியா கவ ராகையால், 

Sogo FRAKES INIT Tu Foo வெளியிடலாஞார். 

பிறகு, அவர் சொன்ன சொல்லை வாகரத்தலைவ்னான 

சுக்ரீவன், அநுவதஇத்து, நன்றாக .ஆலோத்து, . அதன் 
பின்பு மிகவும் இனிகாக ஒருவார் கீதை சொன்னான்: “இவ் 

வரக்கன், நல்லவனாயிருந்,தாலும் / சரி, 
க்கிரீவன், த . த ன் : 

வினை அல் கெட்டவளாயிருக்தாலும் சரி ; Ber Su op 

கரிக்கக்கூ. இவனால் நமக்கு என்ன பயன்? | இப் 
டாதென்றுமீண் 
டுங்கூறு அல். படிப்பட்ட பெருஞ்சங்கட ததி விருக்கும் 

தனது தமையனைக் கைவிட்டு வந்த. Qa 

விபீஷணனுக்கு, meen mies ae எவன் 

கான் ?”' என்றான். 

      

“இவ்வண்ணம் வாகரராஜனான சுக்ரீவன் சான்ன . 

சொல்லைக் கேட்டு, காகுத்ஸ்தர், எல்லா 
சுக்ரீவனது ரையும் பார்தீதுப் புன்னகைகொண்டு, 

a புண்ணியலட்சணங்களையுடைய | இலட்ச . . இசாமர்மறுத்துப் ன ட் நரக , ் பேசுதல், மணரை நோக்கி இவ்வாத௮|) சொல்ல 

அத்ருூர்:--*சாஸ் தரங்களையோ)காமலும், 

பெரியவர்களிடதீதிற் பழகாமலும், இந்தச் கிரி வனால் 

இவ்வாறு சொல்லமுடியாத, ஆனால், இரந்த விம ஷணரை 

அங்ககேரிக்கும் விஷயத்தில், வெகு நுட்பமாக! எனக்குக் 

கோன்றுவது ஓன்று உண்டு, பிரதியட்ச
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சித்தமுமான இ, எல்லா அரசர்களிடச்இிலும் காணப் 

பன்றது, தமது Gas Bw றந்த தாயா இகளும், 

அடுத்தநாட்டி. லிருப்பவர்களும், ஓர் அரசர் சங்கடத்தி 

_ லிருக்கும்பொழுது அவரைச் சமயம்பார்,தீதுக் கொல்லு 

ன்ற சதீதுருக்க வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள்; 

அதனால், “கன்னை விபீஷணன் நஈலியக்கூடு மென்று . 

நினை தீ௮, இராவணன் எங்குச் தன்னை ஈலிவனோ” என் ற: 

அக்காரண,த்.தால், இவ்விபீஷணர் இங்கு வக்திருக்களர், 
ஒருகுல,க.திலேயே பிறக் த நன்னடக்கையையடைய அர 

சர்கள், தங்கள்சன்மையை சாடிய அக்குல ச்தவர்களைக் 

“கொண்டாடுகன்றார்கள் ; என்ளுலும், இவ்வரசர்கள், கல் 
லறிவு பராக்ரமம் மூகலிய குணங்களையுடைய காயாதி _ 

களைக் கண்டு, பெரும்பாலும் சந்தேகச்தையே கொள்ள 

இருர்கள். ,பகைப்படையைக் சைக்கொள்வதில் தாங் 

கள் சொன்ன : தோஷத்தைக்குறிகத்து, சாஸ்திரங்கள் 

சொல்லுறபடி கான் எடுத்துக் கூறுகின்றேன். இது - 

கேளுங்கள்: நாமோ வியிஷணருடைய குலத்தைச் சேர்ந் 

தீவர்க ளல்லர் ; அவ்வரக்கரோ, தாம் இராச்பெமடைவதை 

உத்தேக5 இருக்இன்ளூர்: மேலும், அரக்கர்களும் பண்டி 

தர்களா யிருக்கலாம், ஆகையால், விபீஷணரைக் கைக் 

கொள்ளவேண்டும். மிகவுக் அஷ்டர்களானவர்கள் ப,தரு 

மலும் இரார்கள் ; ஓருவசோடுஒருவர் சேர்க்தும் இரார் 

கள்; இவர்களோ பதருமலும் ஒருவரோடொருவர்சேர்ம் 

தும் இருக்கறுர்கள் ; அன் றியும், இவருடைய குரலும் ஈம் 
 மோடே சம்பக்தம்தோற்றும்படி. இருக்கின்றது ; இராவ 

ணனிடத்து இவருக்குப் பயம். வந்திருக்கன் ஐஅ : இக்கார 

த்தால், பேதப்பட்டு வருதல் இயல்பே; ஆகையால் ' 
வியிஷணரை அங்ககேரிக்கலாம். ஐயா! உலக, இல்எல்லா தீ 

கம்பிகஞம் பரதனுக்கு ஓப்பாவார்களோ? இறந்தீ சந்தை 

யைப்பெற்றவர்களில், என்னைப்போன்ற புத்திரர்களும் 

10
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இல்லை; உன்னைப்போன் ற எகெ௫தர்களும் கிடைத்த 

லரிது * or oor (agi, 

இவ்வி,சமாக ஸ்ரீராமர் சொல்லவே, வெகு பத்திமானு 

இய சுக்ரீவன், இலட்சுமணருடன் எழுந்து, மிக்க வணக் 

க.த்துடன் நமஸ்காரஞ்செய்து, இவ்வாறு சொல்லலு.த் 

மூன்: அவனை, இராவணனா லனுப்பப்பட்ட இரவில் 

-. இரியும் ராகஷ்ஸாஇபனென்று எண்ணுங்கள் ; பொறுமை 

யுள்ளவர்கஞக்குள் . உத்தமரே ! அவனை 
மீண்டும் ௬௧7 ன் க is ° ன் 
வன் விபீணஷ  விதைப்பதகான் நலமென்று எனக்குத் 

ரைச் சந்கேச் மீ தான்றுகன்றது. தாங்களும் கானும் 
துக் கூறல், ச 

இலட்சுமணரும் கம்பிக்கையை அடைக்க 

பின்பு, மகாபாகுவே ! ஈம்மைக் Darn OSD பொருட்டு, 

மறைந்தவனாய்க் கொடிய கருத்துள்ள இராவணன் ஏவ, 

இவ்வரக்கன் இங்கு வக்இிருக்கன்றான். ஆகையால், மக்.திரி 

களுடன் அவனைக் கொல்லவேண்டும் ? எனப் பேசுவதில் 

EDT SS OU OM GTS SVAN ௮ச்சுக்கிரீவன், சாதுரிய 

மூடையரான இராமரிடம் இவ்விதமாகச் சொல்லி, பிறகு 

மெளனமாயிருக்கான், 

இராமரும், சுக்ரீவன் அவ்வாறு சொன்னதைக் 

கேட்டு, சிறிதுநேரம் ஆலோடத்து, பிறகு, அவ்வாகர 
வேந்தனை கோக்க, மிக இணிமையாகச் சொல்ல,த்தொட்ங் 

இனார் :....** இவ்வரக்கன், கொடியவனாயிருப்பினும் ஈல்லவனா 

யிருப்பினும், எனக்கு என்ன இங்கு செய்யப்பேரகிரான் 6 . 

என்விஷயக்தில் மிகவுஞ் சொற்பமான கெடுதியையும் 

.. வருந்தியும் இவனாற் செய்யமுடியாது, வாஈரர்கூட்டத் 

- தலைவனே [| நான் கருஇனால், பிசாசர் ,சாகவர் யக்ஷர் இப் 

பூமிமுழுவதுமுள்ள அரக்கர் இவர்கள் எல்லாரையும் ஒரு 

கஷ௲ணதிதில் எனதுவிரல்நுனியாற் கொன்னுவிடுவேன். 

சரணமென்று வந்த சத்துருவானவன், புரறுவினால்
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முல தப்படிகே அர்ச்சிக்கப்பட்டு, அதன் மாமிசத்தால் 

விருக்திடப்பட்டா னென்று கேட்கப்பட்டு 
௪ரணமாக அடை 

ந்தவ்ரைக்கரத 

தல் இன்றியமை தன் மனைவியைக் கவர்ந் தவனாய் வந்த அவ் 

க்கட " விருந்தினனை அப்புரு அ௮ங்கேரித்ததே ; 

என்னைப்போன் றவர்கள் சரணாகதரைக் 

காக்கவேண்டுமென்று சொல்லவும்வேண்டுமோ ? அன் றி 

யும், கண்வமகரிஷியின் கூமாரராயும், பிரமருஷியாயும், 

உண்மையையே உரைப்பவராயுமுன்ள கண்டு வென்பவர் 

Cpa en Hard BD Sane தரும,த்தினின்று தவ 

ர.கபாடலைக் கேட்பாயாக; “பகைவரைத் கவிக்கச்செய் 

ans த,சன்றோ ! வாகரர்தலைவனே ! 

பவனே! ச,த்துருவாயிருக்கா லும்,கூப்பியகையனாகவா வது, 

எளிமைகோன்அும்முகதீதையுடையவனாகவா வ, வாயி 

னால் இரப்பாளனாகவாவு சரணமாகவந்து அடைக் தவணை 

அருளஞுடைமை தோன் அம்பொருட்டுக் கொல்லா அவிக, 

சதீதுருக்களுட் சரணமாக அடைந்தவன் கொக் தவனாக ் 

இருப்பினும் சரி, கருவமுடையவனாக இருப்பினும் சரி, 

அப்பகைவனை, யோக்கயேமுள்ள ஒருவன், ,கனது உயிரைக் 

Gan டுச்தாவது காப்பாற்றவேண்டும், ஒருகால், சரணம் 

புகப்பெ.ற்றவன், பயச்தினாலாவது, பொருளாசையினா 

லாவது, ' அதியாமையாலாவது உண்மையாகக் தன்னா 

வியன்நமட்டும் தனதுபலங்கொண்டு காப்பாற்றப்படா 

_ மற்போனால், அவனதுபாதகம் உலகத்தாரால் Ae DELI 

படும், காப்பாற்றும் நிலையிலிருக்கும் ஒருவன் பார் த்துக் 

கொண்டிருக்கும்போதே சரணமடைந் தவன் பாதுகாக் 

கப்படாமல் வதைக்கப்பவொனே யானால், அச்சரணாகதன், 

அவ்வாறு தன்னை இரட்சியா தவனுடைய புண்ணியங்க 

or Caer FOO BILD எடுத்துக்கொண்டு, புண்ணியப் பயனான 

உலகத்திற் போய்வி௫ென்றான். சரணமென்று அடைந் 

கவர்களை இரட்சியாவிட்டால், இதில், இவ்வாறு? பெருங் 

குற்றம் உண்டாகின்றது: இது, நரகத்தை விகைத்து . ன
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இதுவரையிற் கடைக்திருக்கின் ற புகழ் பலம் வீரியம் மு.க 

லியவைகளையும் அகற்றிவிடும், ஆகையால், நான், கண்டு 

மகரிஷிசொல்லிய உச்சமமானவசன ச்சை உண்மையாகச் 

செய்யக் கருதியிருக்கன்றேன். அவ்வாறு செய்யுங்கால், 

௮௮, தருமக்சையும் புகழையும் முடிவில் சுவர்க்க கதையும் 

விளைக்கும், ஒருகால் மாஈஸிகமாகப் பிரபத்தி பண்ணி 

னவனுக்கும், * நான் உனக்கு அடியவன் ? என்து ஒரு 

கால் இரக்கவனுக்கும், எல்லாப் பிராணிகளிட சீ. இதனின் 

அம் அபயம் அளிக்ன்றேன் ; இதுகான் என்னுடைய 

நோன்பு. வாநரவேச்தே! இவரை அழைக்துவருக : 

நான் இவர்க்கு அபயங் கொடுத்துவிட்டேன் : இவர் 

விபீஷணராகவாவது இருக்கட்டும்: ௮ன் ஜி, ஸ்வயம் இரா 

- வணனேயாகவாவது இருக்கட்டும்” என்த சொன்னார். 

இராமபிரான் சொன்னகை, வாஈரராஜனாகிய சசி 
வன், கேட்டு, கான் அவரிடம் வைத் BEES. 

, சுக்கிரீவன் 4 5 5 டடத “ 
nies ltl 9 DDT OF FST எவப்பட்டவனாய், மறு 

விபீணரு மொழி சொல்லலானான் :-- * தருமங்களை 
ee, அறிக் அவரே! எல்லா வுலகங்களுக்கும் காசு 

ராக விளங்குபவரே 1 உலகங்களுக்கெல் 

_ லாம் சுகத்தையனிப்பவரே! காங்கள், சத்துவகுணக்தை 

யுடையவர்களாய், சகமார்க்கதிதைக் கைக்கொண்டு Qatar 

கச் சொல்வதும் ஒர்ஆச்சரிய்மோ ? இப்பொழுது, எனது 
உள்ளமும் விமிஷணாசைப் பரிசுக்கராகவே தினைக்கன் 

2௮, மேலும், அதுமாகத்தாலும் முகக்குகிப்பாலும் வியி 

ஷணர் பலபடியாகப் பரிசோதிக்கப்பட்டார். . ஆகையால், 

இசாகவரே 1 அவர், சடி தியில் எங்களுக்குச் சமானா. 

ஆய்விடட்டும்; மகாபு.கதிமானான விபீஷணர், கம்கமைச் 

சோக்க கண்பராக ஆய்விடட்டும் *? என்றான். அவ்வாறு 

வாகர மன்னவனுகிய சுக்கிரிவன் சொன்ன சொற்களை 

மானுடமன்னவசாகிய இராமர், கேட்டு புரக்கான் கருட 
பகவானுடன் நட்புக்கொண்டவண்ணம் வெருசடி Sa 

விபிஷண்ருடன் நட்புக்கொண்டார். 
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| பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

இராமர் விபிஷணர்க்கு இலங்கையை யளித்த, 
பட்டாபிஷேகஞ் செய்தல். 

இராமர் அவ்வாறு அபயங்கொடுத்ததும், மகழ்ச்சி 

. கொண்டவராம், இராவணனுடையதம்பியும் மஹாபுத்தி 

மானுமாகியவிபீிஷணர்,வணக்கத்துடன்8ழ்நோக்குக்கொ 

ண்டே, தம்மிட தீதில் அன்புகொண்டு உடன் வக்தவர்களு 

டன், ஆகாயத்தைவிட்டுப் பூமியில் இறங்கலானார், தம்மைப் 

பாதுகாப்பவரைத் தேடிவந்த சருமாத்து 

விமிஷணர் இரா மாவாகிய 365 விபீஷணர், ' கான்கு 
புகுதல், அரக்கர்களுடன், ரீராமருடைய சரணங்க 

ஸில் வணங்கனார். மேலும், விபீஷணர், 

“அப்போது, தருமத்தோடு கூடியதாயும், அக்காலச் இற் 
குத்தக்கதாயும், எல்லார்க்கும் £60 510,505 Hoard 

கக்கூடியதாயு முன்ளசொற்களைச் சொல்லக் தொடங் 

கினார் :-- கான், இராவணனுடைய தம்பி; அவனால் அவ 

மானம் பண்ணப்பட்டு, எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் அடைக் 

. கலமாக விளங்கும் தங்களையே சரணமாக அடைத்திட் 
டேன். கான், இலங்கையையும் அதிலிருக்கும் எனது தண் 
பர்களையும் பொருளையும் விட்டிட்டு, இங்கு வக்திருக்கன் 
றேன், என்னுடைய இராச்சியமும் உ௰ிரும் சுகமும் 
தங்கள் அதீனமானவை ?”' என்றார், 

அவர் அவ்வா சொன்னதைக் கெட்டு, இராமர், 

தமன வாக்கினால் அவரைச். சமாகானம்பண்ணி, தமது 
கண்களால் அவரைப் பருகுகன் தவர்போலக் கடாட்9த்து, 

“ தாங்கள், என்னிடம் அரக்கர்களஞுடைய பலாபலங்களை 

உள்ளபடி சொல்லவேண்டும்''என்றார், எணிதில் தொழில் 

செய்யவல்லவரான இராமர் இவ்வண்ணம் கேட்கவே, க்கு 

சாக்ஷஸசரேஷ்டர் இராவணனது பலம்முதலியவற்றைப்
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பற்றி மொ ழியலானார்:--  சக்கரவர்தஇத் 

இரர்மபிராணு திரும்கனாரே |! பிரமதேவரிடமிருந்து இடை 
டைய விருப்பத் ன ape ல ல பட்டது ௫ 
இன்படி விபீஷ தீதுன்ன வரத்தினால், கந்தர்வர் அசுரர் 
ணர் ராக்ஷஸர் அரக்கர் என்ற இவர்களில் ஒருவரும் இரா 

noe, வணனைக் கொல்லமுடியாது, ' இராவண 

னுக்குப்பின்னும் எனக்குமுன்னும் பிறந்த 

பராக்கிரமசாலியும் மஹாதேஜஸ்வியுமாகய கும்பகர்ண 

னென்ற சகோதரன், போரில் இக்திரனுக்கு ஒப்பான பல 

மூள்ளவன். இராமரே | இராவணனஅ சேனாபதஇயாகய 
பிரகஸ்.தனைப்பற்றிக் தாங்கள் கேள்வியுற் நிருக்கலாம். 

அவன்,கைலாஷகத்தில்கடச் சபோரில், குபேரனுடைய சேனா 

பதியான மாரணிபத்திரனைச் தோ ்கச்செய்தவன். இந் 

திரஜிக்கோ, கனகு விரல்களில் உடும்பு,ச்தோலாலாகய 
விரத்சட்டைகளை . மாட்டிக்கொண்டு, எவராலும் பிளக்க 
முடியாதகவச மணிந்து, கையில் வில்லையெடுத்துக் 
கொண்டு, போரில் தான் நிற்குமிடத்தை ஒருவராலும் 

காணமுடியாதபடி நிற்பன், இராகவரே [! போர்புரியும் 
வேளையில் ௮ணிவகு,க்ச படையின் நடுவிலிருக் தகொண்டு, 

இந்திரஜி க்கென்பவன், அக்ினிபகவானை ச் இருப்திசெய் 
ASS, SIT ஒருவருடைய கண்ணுக்கும் புலப்படா 
மல் நிற்கும் சக்தியை யடைந்து, சனதுசத்துருக்களை 

வதைக்கும் வல்லமை யுள்ளவன். இராவணனஅ சேனைக் . 
தலைவர்களாகிய மகோ தரன், மகாபார்சுவன், அகம்பநன் 
முதலான அரக்கர்கள், போரில் லோகபாலர்களுக்கு ஓப் 
பானவர்களாம், தங்களுக்குச்தோன்அம் உருவங்களைக் 

கொள்ளவல்லவர்களாய், மாமிசத்தைப் புசித்து, இரசக் 
த.த்தைக் குடி.தீதுக்கொண்டு இலங்கையில் பதினாயிரங் 

கோடிக் கணக்காக இருக்கின்றார்கள் . அ௮ச்சேனாப திகளின் 
உதவியைக்கொண்கொன் ராகூஸேக்இரனாகய இராவ 

ணன்): லோகபாலர்கஞடனும் போர்புரிந்தான். தேவர் 

களுடைய சகாயத்துடன் அந்தலோகபாலர்கள் போர்
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் புரிந்தும் மஹாதைரியமுள்ள இராவணனால் தோற் 

கடிக்கப்பட்டார்கள்”” என்றார். 

.. வெகு உறுதியான வீரியம்பொருந்திய இராமர், விபி 

ஷணர் சொன்னதைக் கேட்டு, தமது மனத்இனுள் 

"ளேயே எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்தறிந்து, பின்வருமாறு 

சொல்ல, க்தொடங்கினா்:--*விபிஷணரே! இராவணனைப் 
_ பற்றித் தாங்கள் உண்மையாகச் சொன்ன முன்பு நடக் 

துள்ள அந்தச் சரித்திரங்கள் எனக்கு நன்றாக. தெரியும், 

கான், பிரகஸ் சனுடனும் பந்துக்களுடனும் தசக்கரீவனைக் 

கொன்னு, தங்களை வேக்தராகச் செய்துவைக்கின் றேன். 

; இதனைக் . தங்களிடத்தித் . சத்தியமாகச் 
இராமா இரரவ : ட் ட . ன ன் 
ஊணகச்கொல்வ சொல்லுகிமேன், இராவணன் ரஸாதலதீ 

தாகப்பிரதிஜ்னை இற் சென்றானும், பா,கா ளலோகஞ் சென் 
செய்தல், ் 43 

மூலும், பிரமதேவரிடமே சேன்று ஓஹி 

ந்துகொண்டாலும், அவனை, உயிர்பிழைச் திருக்கும்படி 

நான் விடப்போகின் ஐதில்லை, குமாரர்கஞடனும் சேனைக 

ஞூடனும் பந்துக்களுடனும், இராவணனை, கான் போரிற் 

கொல்லாமல் அயோ த்இக்குக் தரும்பிப்பேோ௫ன் ஐ.இல்லை ; 

எனஅ மூன்று சகோ தரர்கள் மேலும் ஆணையிட்டுச்சொல் 

அகின்றேன்! ” என்றார், 

எளிதாகக் தொழில்செய்யவல்ல அவ்விராமருடைய 

சொற்களை, தருமாத்துமாவாகிய விபீஷணர், கேட்டு, 

தமது தலையால் இராமரை வணங்கி, மறுபடியும் சொல்லச் 

‘ . தொடங்கினார்: *இராகவரே! என்னுடைய 

வலிமைக்கு இயன் தமட்டும், அரக்கர்களைக் 

"கொல்வதில் அணைபுரிவதிலும் இலங்கை 

யைதக்தகைவதிலும் உதவிசெய்வேன் ; 

“நான் சேனையின்நடுவிலும் புகுவேன்”? என்றுர், ' 

விபீஷணர் துணை 

் புரிவதாக வாக் 

் களித்தல், 

இப்படிச் சொல்லும் விமீஷ்ணரை, இராமர், கழு 
விக்கொண்டு, ' வெகுசக்தகோஷக்துடனே,

 இலட்சுமண
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ரைப் பார்த்து, “அடைந்தோர்க்குப் பெருமையைக்கொடுப் 

பவனே ! சமுத்திர தீதிலிருக்.து ஜலம் கொண்டுவருக ; அக் 

குதி இர்,ச்த,த்தாற் பேரறிவினராகய இவ்விபீஷணருக் " 
குச் 2க்கிரம் ராக்ஷஸராஜாவாகப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்து 

வைப்பாய். நான், அவரிடம் அறுக்ரெகங் கொண்டிருக் 

இறேன்” என்ருர், இவ்விகமாக இராமர் சொன்னதும், 

தமையனார் கட்டளைப்படி, இளையபெரு 

மாஞம், வாஈரசிரேஷ்டர்கள்கடுவில், விபீ 

ஷணரை அரக்கர்வேக்தகராகப் பட்டாபி 

ஷேகஞ் செய்துவைத்தார். சக்கரவர் தீதி. திருமகனார் அவ் 

வண்ணம் விபீஷணரிடம் ஒருகொடிப்பொழுதிற் கருணை 

விபீஷண 
பட்டாபிஷேகம், 

கொண்டதை, வாகரர்கள் பார்த்து, வெகு சக்தோஷத்து 

டன் கூச்சலிட்டு, நன்று நன்றென்று மஹாதக்மாவாகய 

இராமரைக் கொண்டாடினார்கள். | 

அதன் பிறகு, அநுமானும் சுக்ரீவனும், விபீஷண 

ரைப் பார்தது, :* மகாபலசாலிகளான வாநரர்க ளடங்கய 

இச்சேனையுடன், நாம் எல்லாரும், கலக்கமுடியாததும் 

வருணபகவானுக்கு இருப்பிடமுமான இக்கடலைக் கடப்பது 

......... எப்படி? கதிகளுக்கும் நதங்களுக்கும் 
FS BF FOSS ன் 2 oi “a 

கடக்கும் நாயகனாக விளங்கும் இக்தச்சமுத்திரத் 

அ ieee. தை வலிமைகொண்டு சைனி௰யங்களுடன் 

யாங்களெல்லோரும் எப்படித் தாண்டு : 

வோம்? இவ்விஷயத்தில் எங்களுக்கு உபாயமொன்றும் 

புலப்படவில்லை'” என்றார்கள். இப்படி. அவர்கள் தம்மைக் 

கேட்டவுடனே, தருமத்தை கன்றாகஅ றிக், சவரான விபீஷ 

ணர் மறுமொழி சொல்லலானார்:--*வேக்கராகய இராமர் 

சமுத்திர த்தைச் சசணமாக அடையவேண்டும். கரைகாணு 

தற்கு அரிய இந்தச்சமுத்திரம், சகரரால் வெட்டியுண்டாக் 

கப்பட்டது; பேர நிவினனாகிய சமுத்திரராஜன், SO HOD 

பத்திமை அவ்வாறென்று அறிக்துகொண்டு, இராமர் * 

சகரகுலத்திலுதததவ ராகையால், அவருடைய காரியத்
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தை யுணர்ந்து தவருமல் உதவிசெய்வான்”' என்முர், 

அரக்கர்குலத்தவராய்ப் பு.ச்திமானாகய விபீஷணர். இவ் 

விதமாகச் சொன்னவுடனே, சுக்கிரீவன், எவ்விடதீ 

தில் இலட்சுமணருடன் இராமர் இருக்கின்றாரோ, அவ் 

விடத்துக்கு வந்தான். பிறகு, விசாலமான கழுத தமைக்க 

சுக்கிரீவன், * சமு.ச்திரராஜனைச் சரணமடையவேண்டும் * 

என்னு விபிஷணர் இணனிதாகச் சொன்ன செய்தியை 

இராமபிரானிடம் செர்ல்ல க்கொடங்கினான்; இயல்பாகவே 

தருமகுணமமைந்த இராமருக்கும், விபீஷணர்சொன்ன 

, வழி, மன திற்கு உ9 கமாகவேயிருக்த.து. செய்தொழிலில் . 

- வல்லவராய் மிக்கபராகரெமசாலியான் அவ்விராமர், விபீஷ 

ணர்கூறிய அந்த ஆலோசனையைக் கொண்டாதெத்காகப் 

புன்சிரிப்புடன் இலட்சுமணரையும் வாகரராஜனாகய சுக்கு . 

சீவனையும் பார்.சஅச்சொல்லலானார்:--*இலட்சுமணா! இப் . 

பொழுது விபீஷணர் சொன்ன மந்திராலோசனை, என்: 

மன இற்குப் பிடித் தருக்கன்றது, நீயும், சுக்கரீவனுடன் 

இவ்விஷயத்தைப்பற்றி ஆலோ௫த்து, உன்மன தீஇற்கும் 

இது ஓ.த்திருக்கன் றதா? என்பதைப்பற்றிச் சொல்வாய். 

சுக்கிரீவன் எப்பொழுதும் வெகுபுதீதிமான் ; நீயோ 

ஆலோசனை சொல்வதில் தேர்ந்தவன். ஆகையால், நிங்க 

ளிருவரும் ஈன்ராக ஆலோடத்.த, உங்கள்மன தஇத்குப் 
பிடித்திருப்பதைச் சொல்லுங்கள்” என்றார். அவ்வாறு 

இராமபிரான் சொல்லவே, சுக்கிரீவன் இலட்சுமணர் என்ற 

இவ்விருவரும், மரியாதையுடன் இவ்விதமாக தெரிவிக் 

அக்கொள்ளலானார்கள்:-- “புருஷங்கமாகிய இராகவ 

“ரே இக்காலதீதிற்கு இன்பத்தைத் தரக்கூடியதாக விபி 

ஷணர் சொன்ன, ஏன் நமதுமன துதிற்குப் பிடிக்காது ? 

. வெகுபய்ங்கரமான இச்சமு,த்திர,த்தின்மேல் அணையொன் 

அ கட்டாமல், தேவர்களும் அசுரர்களும் இர்திரனுடன் 

வந்தாலும், இலங்கையைப்போயம்ச்சேர்வது முடியாது, 

ஆகையால், வெருசூரராயே விபீஷனார் சொன்ன செயலை 

11
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யே நாம் உண்மையாகச் செய்வோம்; காலதாமதம் செய்ய 

வேண்டாம். இராவணனுற் பாதுகாக்கப்படும் இலங்கைக் 

GF சைனியங்களுடன் நாம் எவ்வாறு போய்ச்சேர்வோ 5” 

மோ, அவ்வாருகச் சமுத்திர ராஜனையே en 

கொள்க?” என்றார்கள். 

இப்படி இவர்கள் சொன்ன்வுடனே, இராமர் அக்தச் 

சமு,த்.திரக்கரையில் தருப்பைப்படுக்கையில் யாகவேதிகை 

யில் அக்னிபோலப் படுத்தார். 

இருபதாஞ் சருக்கம் : 

சுகனென்பவனது தூது. 

  

பிறகு, சுக்ரீவனால் ரக்ஷிக்கப்பட்டு அங்குச் தங்யெ | 

வாநரசேனையை, அஇகெபராக்கரமமுள்ள சார். த்தாலனெ 

ன்ற அரக்கன், வந்து பார்.த்தான். மிகக் கொடியவனும் 

அரக்கர்கள் மன்னவனுமாய் விளங்கிய 

வரஈரசேனை 
வல்ல ணன. இராவணனுடைய ஓ.ற். னாகிய அவ்வரக் 

சார்த்தாலன் கன், அந்தச் சைனி௰யத்தைச் சமீபித்து 
இராவணனிடக் Q இ ees — sf a 

தெரிவித்தல். வகுஜாககரதையாக முழுவதும் பார தத 

வெகு வேகமாக இல்ங்கை சேர்க், இரா 

வணன் முன் நின்று சொல்லலானான் :-- ** வாநரர்களும் . 

ருக்ஷர்களும் நிரம்பிய பெருஞ்சேனை, இலங்கையை நோக்கி 

வந்துவிட்டது : அச்சேனையோ, அளவிடமுடியாமலும் 

உள்ளேபிரவேிக்க முடியாமலும் இரண்டாவதுசமுக் 

இரம்போல விளங்குகன் ஐது. தசரதராஜகுமாரர்களாய்ச் 

சகோதரர்களான ௮ந்த இராமலட்சுமணர்கள், இறக்கு. 

ஆயுதங்களை தீ தரித்துக்கொண்டு, ௪தாதேவி யிருக்கு 

M6055 தேடி வந்துவிட்டார்கள். அவ்விருவரும், 

் வெகு காந்தியுடன் விளங்கேகொண்டு, இச்சமுத்திரத் 

இன் அக்கரையை வந்அசேர்ந்திருக்கன்னார்கள், அவர்க
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ஞடைம சேனையோ, நாற்புறத்திலும், பத்து யோஜனை 

தாரம் விசாலமாகப் பரவிநிந்சின் ஐது, மகாராஜாவே ! 

் நான் மேல்நேரக்காக அறிந்த இவ்விஷ்ய,தஇன் உண்மை 
யைதீ தாங்கள் உண்மையாக அறிந்துகொள்ள வேண்டும் ; 

மகாராஜாவே | தங்கள்வேவுகாரர்களன் உடனே சென்று, 
இவ்விஷய,க்தின் உண்மையை விரைவாக அிந்துவர 

வேண்டும். அவ்விராமன்விஷ்௰ய.த்தில், சதையைக் இருப் 

பிக்கொடுத்தலையாவது, பேதஞ்செய்்,தலையரவது, சாக்த 

மானவழியில் நடதீதலையாவது உபயமோடக்கவேண்டும் ”” 

என்ரான், 

அரக்கர்களது தலைவனாகிய இராவணன்,சார் தீ.தாலன் 

சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, தான் செய்யவேண்டியதைப் 

பற்றி ஜாக்ரெகையாகத் தீர்மானம். பண்ணிக்கொண்டு, 

, பரபரப்புடன், வெகு சமர், தீதனான் சுகனென்ற அரக்கனை 

நோகூப் பின்வருமாறு சொல்லலுற்றான் :-4 “நீ, சுக் 

hasan pets சென்று, இணிமையாய்ச் இறந்த 

சொற்களால் பின்வாங்காமல் நான் சொன் 
இராவ்ணன் _.னதாகச் இல சங்கதிகளைச் கோல்லவேண் 

சுக்கிரீவனிடஞ் டும்: எச் ர ் 

| சுகளை அனுப்பு ட்ப லாத mt pa னா உயர்குல,த் 

பதில், இத் பிறந்திருக்கின் நீர்கள். . மஹாபல 

வான் ; ருகஷரஜஸ் என்பவருடைய புதல் 

வர்., தாங்கள் இராமனோடு ௩ட்பைக்கொண்டிருப்பதில், 

தங்களுக்கு இலாபமும் இல்லை : ஈஷ்டமும் இல்லை. வாந 

ரர் தலைவரே ! தரங்கள் என்னுடையசகோ தரர்க்குச் சமமா 

ன்வர் : பு,த்திமானான தசரதகுமாரனது மனைவியை காரன் 

எடுத்துவச்தே னென்ருல், ௮.கனால் தங்கஞூக்கு என்ன ?P 

சுக்கிரீவரே | தாங்கள் கஷ்.இந்தைக்குக் இரும்பிவிக, 
பிரயாஸப்பட்டாலும், வாகரர்கள் இவ்விலங்கையிற் புகு 

தல் முடியாது, தேவர்களாலும் க்ந்தர்வர்கனா லுங்கூட 

துமைய முடியா,ச இவ்விலங்கையில், அத்பரான மானிடர் 
களும் வாகரர்களும் எவ்வாறு புகுவார்கள் ??' ? என்றான்.
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இராவணன் அவ்வாறு கட்டளையிட்டதும், சகனெ 

ன்ற அவ்வரக்கன், ஒரு பக்ஷிரூப மெடுத்துக்கொண்டு 

சரேலென்று ஆகாயத்திற் கிளம்பிச் சமுத்திரத்தின் 

மேலாக வெகுதாரம் பறந்து வழியைக் 
குக்கிரீவனிடம் : ; eT ன் 
தானவர் கடக்துவந்து ஆகா ய.த்தில்கின்றுகொண்டு, 

சுக வரகசர் பாதகனாமயே இராவணன் கட்டளை. 

மகரக் ai Ge ad aninacs சொன்னான், 

அவன் அவ்வாறு சொன்னதைக் கேட்டவுடனே, வாகரர் 

கன், அவலைக் கொல்லவும் அவனணிறகுகளைமு நிக்கவும் 

எண்ணங்கொண்டவர்களாய், ஆகாயத்தித் சளம்பிச் 

சூழ்க்துகொண்டார்கள்., அவ்வாகரர்கள் கையிற் கட்ட்ண்ட 

அவ்வரக்கன், அவர்களால், Barus BA GES பூமியில் 

விரைவாக விழு,த்தப்பெற்ரான் . 

- வாநரர்கன் தன்னை அதஇகமாகப் பி டிபி பாருனு, 

.... சுகன் பின்வருமாறு கததலானான் :--*₹கர 
சுகனை இராமர் டர 4 ‘ je ல 
விடுவித்தல், குதீஸ் தரே ! தாதர்களைக் கொல்லுஇின் ற 

இல்லையே; ஆகையால், இவ்வாகரர்கள் 

எல்லோரையும், என்னைப் பீடியா தபடி தடுக்கவேண்டும். 

எந்தத் தூதன் தனதுயஜமானனது அபிப்பிசாய, த்தை - 

விட்டுக் தன்னபிப்பிராயத்தைச் சொல்லுகின்றானோ, 

சொல்லாத்தைச் சொல்லுன்ற அவனே கொல்லுதத்கு 
உரியவனாவன் ”” என்றான். இவ்வாறு சுகன் சொல்லிப் 

புலம்பியதை, இராமர், கேட்டு, அவளை வதைக்கும் வாகரர் 

களை நோக்க, * இவனைக் கொல்லாதெருங்கள் என்று. 

கட்டளையிட்டார், 

வாகரர்கள் அச்சுறு.தீஇயிருக்கையிலும், கன்றூகச் 
ததைந்துபோன இறகுகளையுடைய அவன், ஆகாயத்தில்: 

நின்றுகொண்டு மறுபடியும் பின்வருமாறு சொல்லலர் 

னான் :-44*சக்ரீவரே | நற்குணமமைகந்தவரே !.௮திக பல 

பராக்கிரமம் பொருக்தியவசே ! இவ்வுலகத்தைக் ககுறப்
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பண்ணும் இராவணரிடம் sro cterar Osrvat_Bin?” 

என்றான். இவ்வண்ணம் அவ்வரக்கன் கேட்கவே, இரா 

- வணனுடைய வேவுகாரனான அவனை கோக், மகாபலவா 

ஆம் எளிமையற்உ மனமுனள்ளவனும் வாநரவேக்தனு 

மான அச்சுக்கிரீவன், மறுமொழி சொல்லலுற்மான் :-- “நி 

, எனக்கு ஈண்பனல்லை ; உன்னிடம் எனக் 
சுக்கிரீவன் -, ‘ ர் arrears குத் தயையே இடையாது, நீ எனக்கு உப 

குச் சொல்லி காரஞ் செய்தவனுமல்லன் : என்க்கு Qa 
செய்தி, டனுமல்லன் ; கொல்லத்தகுக்தவனே. கி 

பேர, இராமருடன் பகைமைகொண்டவ 

ர்வ பதம்; ஆகவே, வாலிமைப்போலவே , நீயும், வதைக் 

கதீதகுந்தவனே  யாவாய், அரக்கர் சலைவனே | . உன்னை, 

நான்,  பு,தீதிரர்கள் பந்துக்கள் தாயா இக்கூட்டங்கள் உட் 

படச் சீக்ரம் வதைப்பேன். என்து பெருஞ் சேனையுடன் 

வந்அுசேர்ந்து, வெகுசீக்கிர கீதல் இலங்கை முழுவசையும், 

நான், சாம்பராகப் பண்ணுடன் மேன். எல்லா தீசேவர் 

கஞடனுங்கூட -இக்துரனே உன்னைப் பாதுகாத்தபோதி 

௮ம், நீ பாதாளலோகஞ்சென்று பதுங்கக்கொண்டபோ தி 

. ௮ம்,சூரியதுவார,க்தகையடைந்து மறைந்துகொண்டபோ தி 

_ும், அடா! பேதாய்! இராவண! நீஇராமரிடமிருக்துதப்ப 

ப்போகின் 2 தில்லை. இம்ஞூவுலகங்களிலேயும், இவ்வாபத்தி 

லிருந்து, உன்னைக் காக்குஞ் சாமர் த்தியமுள்ளவர்களாக, 

பிசாசர் ராக்ஷஸர் கந்தர்வர் அசுரர் என்னும் இவர்களில் 

ஒருவரையும் காணோம், நரையால் தளர்ந்து தொழில் 

செய்யவலிமையற்ஐ ஜடாயுவைக கொன்றுவிட்டாயென் ற 

இதில், உனக்கு என்ன விரியம் உண்டு ? இராமர்முன்பாக 

வும், இலட்சுமணர்சமீ பக்திலிருக்கும்போ தும், நீண்டகண் 

: களையடைய Foo Bons கவர்க்காயோ 3 அச்சிறைமைச் 

கவர்ந்தபோது, வரப்போ௫ன் ற இமையை உணரா தவனாயி... 

னாய். ஸரீரகுகாதர் மகாபலம்பொருந்திய மகாத்துமா 

வென்றும், தேவர்களாலும் தகையமுடியாகவ ரென் 

ay
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அம் நீ தெரிந்துகொள்ளவில்லை ; அவர்,தான் உன்பிரா 

ணனை வாங்கவிடப்போ௫ன்ருர்'” என்றான். 

அதன்பின்பு, வாவியின்குமாரனாகயய ௮ங்கதனென் ற 

வாகரவிரன், * மஹாராஜரே! இவன் 

ப டவ தூ. தனல்லன் ; வேவுகாரனென்றே எனக் ' 

GS தோன்றுன்றது, நமதுபலம் இவ் 

வளவென்னறு இங்கே யிருக்கும் இவன் கண்டுகொண் 

டானன்றோ ! இவன் இலங்கைக்குத் திரும்பிப் போக 

வேண்டாம் ; இவனைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள். இது, 

கான் எனக்கு விருப்பமாக இருக்கின்றது '” என்றான், 

அதன்பிறகு, சுக்ரீவன் கட்டளையிடவே, வாகரர்கள், 

ஆகாயத்இத் எளம்பிப் பிடித்து அநா தனாய்ப்புலம்புகின் ற 

அவனைக் கட்டினார்கள். 

வெகுகோபங்கொண்ட அவ்வாகரர்கள் அங்குச் ௬௧ 

னை இம்9க்கவே, அவன் மகாதி.தமாவாகயே இராமரை 

நோக்கக் கதறத்தலைப்பட்டான் “ஐயோ | எனது இத 

குகளைப் பலாத்காரமாகப் பிச்சுகன்றார்களே ! எனது 

கண்களை தீ தோண்டுென்றார்களே | நரன் இவ்விடத்திலே 

யே மரிப்பேனேயானால், பிறந்த இரவுதொடங்க wie 

இன் ற இவ்விரவுவரையில் நான் செய்துள்ள பாவங்களவ். 

வளவும் தங்களைச் சேரக்கடவது''என்று க,௪.றினான். 

இப்படி, அவன் கத.நியதைக் கேட்ட இ 

த இனின்று ராமர், * தூதனாகவக்த அவனைக்கொல்ல 

இராமர்விவிச் வேண்டாம். அவனை விடுங்கள் '' என்று 

- சொல்லி அவனைப் பந்தத்தினின்னு 

._ சுகனைப் பந்தன 

விடுவித்தார். 

x
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இருபத்தோராஞ் சருக்கம் : 

இராமர் சமுத்திரராஜன்மேல் அம்புதொடுக்க 
ஆரம்பித்தல். 

அதன்பிறகு, சமுதீதிரக்கரையில் தர்ப்பைகளைப் 
பரப்பி, பகைவரை மழிக்கவல்ல இரர மரானவர், சமுத்திர 
சாஜனைக்குறிக்து அஞ்சலிபண்ணி, பாம்பினுடம்பு போ 

ட ன்ற தோற்ற, ச்தையுடைய கையைக் தலை 
ப லவத்கம், எக்கணம் வண்ண பென்றுமுகம்சகப் 
weed wet. படுத்தார். அயோத்தியில் வக காலத் 

தில், உயர்ந்த இர,த்தனாபரணங்களினாலும் 
பொன்னாபரணங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டும், பச்ச 
ரைமாற்றுச் தங்ககச்காற்செய்கத கைவளைகள் முதீதுமாலை 

_ கன் இவைகளால் அலங்கரித்துக்கொண்டிருக்ற தாதி 
மார்களால் சந்தனம் ௮௫ல் மூ.தலிய வாசனை திரவியங்கள் 
பலமுறை பூசப்பட்டு மேன்மேலும் வாசனையுண்டாக்கப் 
பெற்றும், பாலசூரியன்போல.க் தோன்று குங்குமத் 
தால் விளங்கியும், முன்பு படுக்கையில் £காதேவியின் ரர 
சால் விளக்கமடைந்தும் இருந்த இராமபிரானது கையா 
னது, அக்காலத்தில் தருப்பசயநத்தில் அவர்க்குச் தலைய 
ணையாயிற்று, கங்கையின் ஜல,க்இ லிருக்கும் கக்ஷ்கனெ 
ன்ற ஸர்ப்பராஜனது உடல்போன்.அம், அகதக்கடி போன் 

னும், சத்துருக்களுடைய துயரச்தை வளர்தீதும், ஈண் 

பர்கஞுடைய சந்தோஷத்தைப் பெருக்கயும், சிண் 
டும், சமுத்திரம்வரையிலுமுள்ள பூமிபாகத்துக்கு ஆதார 
மாயும், அடிக்கடி இடப்பக்கமாக அம்பைச்கள்ளஞ்வத 
னால் நாணிபட்டுக் காழ்ப்பேதியும், உழல் தடிபோன் அம், 
பசுக்களை ஆயிரக்கணக்காக அக்கணர்களஞுக்குகி தானம் 

கவு 
செய்து மிருந்த தமது வலக்கையை, வல்லவரும் மகாபா்குவு 
மான இராமர், தலையணையாக வைகீதுக்கொண்டு, “இன்று
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எனக்கு மரணமாவது சம்பவிக்கவேண்டும் ; அல்லது 

சமுத்திரத்தைக் கடத்தலாவது ஆகவேண்டும்' என்று 

நிச்சயித்து, மனோவாக்காயங்களில் நியமமுள்ளவராய்,தாம் 

சாஸ்திரப்பிரகாரம் சமு,த்திரராஜனைக் குறித்தப் படுக்க 

லானார். தருப்பை பரப்பிய வெதறுந்தரையின்மேல் நோன்பு 

வழுவாமல் இராமர் படுத் இருக்கையில், மூன் றிரவுகள் கழி : 

ந்தன. இவ்வாறு, கியாயதிதை யறிந்து தருமத்தில் ௮ன் 

புள்ளவரரகய இராமர், ந இகளுக்கு த. தலைவனாகிய சமுத்திர 

ராஜனைக்குறிதீது மூன் திரவு அவம்புரிக் தார். வெகுகியம 

முள்ள இராமர், தகுதிக்கு ஏற்பப் பூஜித்தபோதிலும், 

ஞூடனான சமுத்திரராஜன் அப்போது இராமருக்குத் கரி 

சனங் கொடுக்கவில்லை. 

அதன்மேல், இசாமர், சமுத்திரராஜன்மீது ௮ இக 

கோபங் கொண்டவராய், தமது கடைக்கண்கன் இவக்க, 

தமது அருகிலிருந்த அழகான லசக்ஷணங்களமைக் ௧ 

. .... இலட்சுமணரை நோக்கிப் பின்வருமாறு 

இராமா சழமுத ௫ : > த் 

திர சாஜன் மேல் செர்ல்லலானார்:....-*சமுத்திரராஜனுடைய 

2 செருக்கைப் பார். த் தாயா |! நேரில் வருகின் 

தாடங்குதல். 
னில்லை. கோபமின்மை, பொழுமை, 

நேர்வழியாக கடத்தல், இனிமையாகப் பேசுதல் என்ற 

இந்தப் பெரியோர்குணங்கள் நற்குணமில்லா தவர்கட்கு 

அசாமர் தீதியமாகத் தோன்றுகின்றன, அறிவில்லாத 

ஜநங்கள், சற்புகழ்ச்சசெய்தும், வஞ்சத்தும், கருணை 

யற்றும், எல்லாரையுக் ர.தீஇயும், எல்லாசிடத்திலும் 

தண்டனைசெய்தும் வருகின் ற மனிதனைக் கண்டு கெளர 

விக்ஒருர்கள். பலத்தினா லுண்டாகும் புகழ் சாமோ 

பாயத்தால், உண்டாகின் றதில்லை ; பராக்கிரம த்தால் 

தோன்றும் .யசஸும் சாமோபாயதீதால் உண்டாக 

. கறட்டாது.  போர்முகத்தில் வெறி றியென்பறும், லஷ் 
ப 

மணனே | இவ்வுலகத்தில் சாமோயாயத்தால் உணடாக 

மாட்டாது, சமித்திரைகுமாரனே ! இன்று, சுருமீன்கள்
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நிறைந்துள்ள இச்சமு,த்தரமானது, தனது நீர் முழுவதும் 

என்பாணங்களாற் பிளக்கப்பட்டு, மிதக்கின்ற சுருமீன் 

களால் கிரம்பூவதை நீ பார்க்கப்போடன்றுய். லக்ஷ்மணா | 

'இக்கடலில், பெருங்கடற்பாம்புகள், யானைவடிவமுள்ள 

மீன்கள் ஆகிய இவைகளுடைய உடம்புகள் என்னாற் கண் 

- டங்கண்டமாகப் பண்ணப்படவகை நீ காண்பரய், சங்கங் 

களும் முத்துச்சிப்பிகளும் என்னும் இவற்றின் தொகுதி 

மையுடையதாய், மீன்கள் மு. தலைகள் இவைகளுடன்கூடிய 

கான் இச்சமு,த்தி ச்சை, இகோ, நான், பெரிய யூ.த,கஞ் 

செய்து வற்றடிக்ன்ெறேன். கான் மிகவும் பொறுமையாக 

இருக்கின் றபடியால், என்னை, இச்சமு,ச்ரராஜன், வல்ல 

மையற்றவனாகவே நினைக்கின்றான். இவ்விசமான அற்ப 

- ஜநத்தினிடம் பொறுமைகாட்டிய நான் கெட்டேன்! எனது 

சமாதானத்தால், சமுத்திரராஜன், தன்வடிவைக் காட்ட 

வில்லை, சுமித்திராகுமாரனே | வில்லைக்கெரண்டுவா ; பார் 

வையில்விஷ,த்தைக்கொண்டுள்ள சர்ப்பங்களுக்குஓப்பான 

பாணங்களையும் கொண்டுவா. இச்சமுத்தி த்தை வற்ற 

டிக்கப்போடன்றேன். வாகரர்கள் தடையின் றிக் கலால் 
நடந்து செல்லட்டும், எவராலும் கலக்கமுடியா த கடலையும், 

கான், கேோரபங்கொண்டவனாய், இன்று கலக்ூவிடுன் 

றேன், கரையைக்கடவாம்லே அலைகளையுடையதரய் நித 
குஞ் சமுத்திரத்தை, எனதுபாணங்களால் வரம்புகடக்கும் 

வண்ணம் செய்துவிடன் றேன், பெரிய தாநவர்கள் நிரம்பி 

_ மிருக்கும் இப்பெருங்கடலை, இன்னு, கான், கலக்கவிடுன் 
். . தேன் '' என இவ்வாது இலட்சுமணரை நோக்கச் சொல்லி 

| விட்டு, ஸ்ரீராமர், தமது கையில் வில்லையேந்திக் கோபத்தால் 

“விழித்த சகண்களையுடையவராய், கற்பரந்தகாலத்இல் ஜ்வ 

_ லிக்கும் அக்கினிபோல,ச் சகையமுடியாத உக்ரமுடையவ 

ரானார். அவர் தமது பயங்கரமான வில்லை வளைத்து” 

நாணேற்றி, உலக முழுவதும் நடநடுங்கும்படியாக, இக் 

திரன் வச்சிராயு, த்தை யெறிவதுபோலக் கொடியபாணங் 
12
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களை எய்தார். உத்தமமான அந்தப்பாணங்கள், வெகுவே 

கத்துடன் ஜ்வலிக்துக்கொண்டு சமுத்திர ததிலிருக்,ச சர்ப் ..' 

பங்களெல்லாம் பயப்படும்படி ௮.கன்ஜல த்தில் வந்து விழ 

லாயின. அக்காலத்தில், ௮ச்சமுத்திரத திலே, மு,தலையை 

யும் சுரூமீன்களையுமுடையதாய்க் காற்றினால் மோ தப்பட் 

டுப் பெருங்கோஷ.த்ைக்கொண்ட பேரலைகளின் வரிசை 

தோன் திற்று,உடனே அப்பெருங்கடலான து,பெரியஅலை 

களின் கூட்டங்களால் இழுக்கப்பட்ட சங்கம் இப்பி முதலிய 

வற்ரு.ற்சூழப்பட்டு, புகை மூடிய அலைகளுடன் கூடியகாக,க் 

தென்படலாயிற்று, கடற்பாம்புகள் மிகவும் வருக்தின; 

அதனால் சமு,தீஇரத்தினடியில்வகக்கும் மகாவீரர்களான 

தானவர்களும், எரிகின் ஐ முக.க்தையும் கண்களையு முடை 

யவரானார்கள் ; அச்சமூ,ச்தரராஜனிடமிருக்து பேரலைகள், 

முதலைகளோடும் சுருமீன்களோடும் கூடியனவாய், விந்திய ' 

_ பருவதம்போலவும் மர், கரமலையோலவும் ஆயிரக்கணக்காக 

மேத்ளெம்பலாயின ; சமு.த்திர,சீதில், அநேக அலைகளின் 

இரா௫ிகள் சுழன் றன ; உரகர்களும் அரக்கர்களும் குழப்ப 
மடைந்தார்கள். பெருமு தலைகள் சுருண்டு கவிக்கலாயின. 

.... அதற்குப் பிறகும், : மகாவைபவமுன்ள 

அனைத் அல்கி இராமர் இன்னும்வேகமாகச் தீம்து வில்லை 

வளைத்து இழுத்துக்கொண்டு சனெத்தாற் 

பெருமூச்சு விடும்பொழு த, இலட்சுமணர் : ஓடிவக்து 
வேண்டாம் வேண்டாம்” என் நு சொல்லி, அவர் வில்லைப் - 

பிடிதீதுக்கொண்டார். 

இருபத்திரண்டாஞ் சருக்கம்: 

சமுத்தாத்தில் அணைகட்டி யாவரும் | 

கடந் துசெல் லுதல். 

வட ASHI, THESE, ss இரத்தைப் பார். 

SH), “பெருங்கடலே ! இன்றையதினம் கான் உன்னைப் 

பாதாளம் வரையில் வத்.றும்படி செய்கின்றேன். சாகரமே 
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எனது அம்புகளால் ஜலமும் வறண்டு, ஊ௰்றுக்கண்களும் 

வற்றி,ஜலஜக்துக்களும்மாள,முன்பு உன்னிடத்து நிரிருக்க 

விடத்திற் பெரும்புழுதிபறக்கச் செய்கன் தேன், சமு.தஇர 

மே!என் வில்லிலிருந்து பிரயோ௫க்கப்பட்டஅம்புமாரியால், 

வாநரர்கள் காலாலேயே உனது அக்கரை 

த ல ன் மைச் சேர்வார்கள். காசவர்களினிருப்பிட 
பிரமாஸ்தரர் மே] எனதுபலத்தையும் பராக்கிரமக்தை 

ப இதி டமும், ் யும் நீ தெரிக்துகொள்ளவில்லை ; என்னால் 

௬ உனக்கு விளையப்போகற சங்கடத்தையும் 

கீ அ.தியவில்லை”” என்று சொல்லி, மகாபலம் பொருக்திய 

௮5 இராமர், கமது சிறந்த aller of p பிரமதண்டச்துக்கு 

.. ஓப்பான . பாணமொன்றைச் தொடுத்துப் Grr Ds wb 

இர. தீதை அபிமத்இரித்து நாணையிழுக்கலானார். © Ost sant 
தமதுவில்லை இவ்வண்ணம் வளை த்துகாணே த். மியபொழுது 

. திடீரென்று ஆகாயமும் _ பூமியும் — பிளக்தனபோலப் 
் பர்வதங்கள் நடுநடுங்க, இருள் உலக. 
கக் முழுவதையும் ஞூடலாயித்று ; திசைகள் 

பாதம். விளங்கவேயில்லை. பொய்கைகளும் ஆறுக 

ஞம் இடீரென்று குழம்பிவிட்டன, சந்திர 

சூரியர் நட்சத்திரங்களுடன் வக்ரமாகச் செல்லலாயினர், 
அப்போது, ஆகாயம், சூரியனொளி சிறிது . பிரகாடிக்க 

இருள் மூடிய; தாய், நாறு கொள்ளிக்கட்டைகளால் எரிக் 

கப்பட்டு விளங்கிற்று, : காதுகொடுத்துக் கேட்கமுடியாத 

பெருமுழக்க,த்துடன். பல இடிகள், ஆகாயத் இனின் று விழு 

ந்தன. ஆகாயத்திலே இடீ ரென்று கோன் நி மேகங்கள் 

FGFS tr காற்றானது, எதிர்பாராமல் ஆகாயத் இனி 

ன், ளெம்பி, மரங்களை முதித்தும் மேகங்களைச் தன்னி 

யும், மலைகளின் சகர ச்தையும் அுண்டுமலைகளையும் பெயர் ச் 

துக்கொண்டும் அடித்தது, பெருமேகங்கள், ஆகாயத் க. 

அள்£விகின்் று, ஒருங்குசேர்க்து பேரொலியுடன், வ்ன்னல் 

களையுண்டாகனெ ; அவை பேரிடிகளாயின, கண்ணுக்குப்
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புலப்படம் எல்லாப் பிராணிகளும், காணப்படாத பூதங் 
கஞம், அஞ்சியனவாய், ௧,த.றி இடிமுழக்கம்போத் பமங் 
கரமாகச் சத்இிக தன; எல்லாப்பிராணிகளும், ௮ச்சமடை 
ந்து உறங்குவன்போலப் பூமியிற் படுச்துக்கொண்டன; 
அவை, அதிக ஏக்கமடைக்தவைகளாய்சத் காங்கள் படுத்த 
இடங்களைவிட்டு நகரவுமில்லை. 

பிறகு, அலைகளையும் நாகங்களையும் அரக்கர்களையும் ' 
கொண்டுள்ள அப்பெருஞ்சமு,ச்திரமானது, இராமர் வேக 
மாக அம்பைப் பிரயோடுக்க ச்தொடங்கய அப்பொழுதே, 
கன்னிடம்அடங்கியுள்ள பிராணிகளுடன், ௮.தஇிக பயங்கர 
மான்வேகத்தை யுடையதாயிற்று, பிரசயகாலமென்பது 
அப்போசு கட்டாமலிருந்தபோதிலும், சமு,த்ர.மானது, 
கரைபுரண்டு ஓருயோஜனைகாரம் ஓடிற்று. முன்புசெருக் : : 
'கடைந்திருந்த சமுத்திரராஜன் அவ்வாறு அஞ்ச ஓடிய 
போது, தமது சக்துருக்களைவகைசெய்யும் இராமர், ௮ம் 

MOUS தொடுக்கவில்லை, அதன் பிறகு, 
இராமருக்கு எதி பெருமலையாகய மேருவினின்று சூரியபக 
ae ன வதன் வான் உஇப்பதுபோல, . அப்பெருங்கட 

லின் மத்தியினின்று, சமுத்திரராஜன் எரி 
கிறவாயையுடைய பன்னகர்களுடன் தோன் நினான். அப் 
பொழுது, அவன், வழுவழுப்பான வைடரியங்களைப் போல 
கீதோன்றியும், சிவற்த மாலைகளையும் வஸ்.இிரங்களையும் : 
தரித்தும், தாமரையிகம் போன்ற கண்களைப் பெற்றும், 
கேவலோகத்திலுண்டான கற்பகமலர் மாலையைக் கன gs 
தலையில் அணிந்தும், உயர்ந்தபொன்னணிகள் பல ரித் 
தும், சன்னிடத்திலுண்டாகயெ பலவகை யிரத்னெங் 
களா லிழைக்கப்பட்ட உயர்கு, ச ஆபரணங்களைப் பூண்டு 
மிருப்பதனால், பலவகைக் காவிக்கற்கனால் நிறைந்து 
விளங்கும் இம௰பருவ,தம்போல விளங்கனொன் ; மேகமாலை 
“ah காற்றாலும் குழப்பமடைந்த அந்தச் சமுத்திர 
சாஜன், கெளஸ்துபமணிக்குச் சகோதரமான இரதி
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Ba gos ககநொயகமாகவைத்து இழைக்கப்பட்ட அழ 

ட- கான முதீதுமாலை தனது விசாலமான மார்பில் அசைந் 

காடவும், அலைகளின் சமூகங்கள் ௬ுழன் நு நிற்கவும், பெரு 

முதலைகள் வட்டமிடவும், உரகர்களும் அரக்கர்களும் 

மனம்குழம்பவும், வெளியில் தோன் தி, மு.தவில் ஸ்ரீராம 

நாமத்தைச் சொல்லியழைத்துக்கொண்டே வந்து,௮ஞ்சலி 

செய்.து, வில்லுங்கையுமாய் நிற்கும் அந்த இராமபிரா 
னைப்பார்தீதுப் பின்வருமாறு சொல்லலானான் :-- இரகு 

.  பூங்கவரே | சாந்தரே ! பிருதிவி, வாயு, ஆ 

டட அள “காசம், ஜலம், ௮க்னி இவைகள்யாவும் 

கட்ட இடங்கொ நெநொளாகத் தங்கட்குஇயல்பென்று ஏற் 
டுப்பகாக இராம ‘ டட ல லட 

ரிடம் கூறல், பட்டிருக்கும் வழியில் பிறழாமலிருக்கின் 

வனை; ஆகவே, ஆழம் அளவிட முடியா 

தென்பதும், பிறரால் காண்ட முடியாதென்பதும், எனக்கு 

இயற்கை, தரை காணப்படுவதென்பது, எனது இவ்வியத் 

கைக்கு விரோ தமாம், அ௮வ்விஷயமாக நான் சொல் 

வதைக் கேளுங்கள் : சக்கரவர் தீதித்திருமகனாரே ! நான், 

விருப்பங்கொண்டாவது, உலோபகுணங்கொண்டாவது, 

பயந்தாவது, மீன்களாலும் மு,கலைகளாலும் நிரம்பியிருக் 

கும் எனது ஜலத்தை, வருந்தியும் ஸ்.தம்பகஞ் செய்யக் 

கூடாது, ஆனால், எவ்வித உபாயசத்தால் கானும் என்னைப் 

பொறுப்பேனோ, எவ்வாஅ முதலைகள் ஒருவகைத் திங் 

கும் செய்யாமலிருக்கச் சேனைகள் என்னைத் தாண்டிச் 

செல்லுமோ, அவ்வாறு செய்வேன் ; வாதரர்கள் என் 

னைக் கடக்குமானு ௮ணைகட்டுகையில், ௮சனை அடித்துக் 

கொண்டுபோகாமல் நிலம்போல . நிற்கச்செய்கன் ஹேன்'' 

என்றான். 
அப்போது, அ௮ச்சமுத்திரராஜனை நோக்க, இராமர், 

நதிகளின் நாயகனே | நான். எனதுவில்லில் தொடுத்த 

இந்தப்பேரம்பு விண்போகாது, நான் இதை எல்வடத 

திற். பிரயோஇக்கலாம் ? சொல்லுக?” என்றார், மிக்க ஓளி 

€
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பொருந்திய சமுத்திரராஜன், அவ்வாறு இராமர் சொல்லி 

யகைக்கேட்டு, அந்த அம்பையும் கண்ணு 
(ip 6 B47 0 Qasr . . . — 

துவேண்டுகோ நிறு, பின்வருமாறு சொல்லலானான் :--- 
ஸின்படி, இராமர் ௩ 5 2 4 : 
Gatee um | என்னைச்சேர்க்த புண்ணியகலமொன் அ 

ணத்தைப் பி... வடதிசையி லிருக்கன் ற. அஜ, அரும 
Cure: SED, 

குல்யமென்று 2065) த்பெயர்பெற் ற்று, 

கங்களைப்போல விளங்கிவருகன் றது. அவ்விட, ப் இல், கொ 

டிய தொழில்களையும் பார்வைகளையு முடையராய்ப், பெரிய 

சூகீதிரர்கள் பலர், பாபிஷடரான இருடர்களாய், எனது 

இர்.சீதச்சைப் பானம்பண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 

பாவச்செயல்கள் புரிச்துவரும் அவர்கள் எனது ஜல.க்தை த ் 

தொடுவது, எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. .இராமரே | கங்க. 

ஞடைய . பாணத்தை, அவ்விடத் திலுள்ள வர்கள் மேல் 

வித்து விண்போகாமற்செய்யுல்கள் ” என்றான், :வீரரா 

யை அ௮க்த இராமர், சமுத்திரராஜன் அவ்வாறு, சொன்ன 

தைக் கேட்டு, அவன் குறித்த இடத்தை நோக்க எரி௫ன் ந, 
 அக்தப்பாணத்தைப் பிரயோடத்தார். கெருப்புஜ்வாலை 

யோடு விழும் இடிபோல அவ்விராமராற் பிரயேரகிக்கப் 

பட்ட ௮ப்பாணம் போய் விழுந்த இடமான து,. இவ்வுலக) 

இல் மருகாக் தார மென்ற பெயருடன் விளங்குவசன் ரோ? 

அப்போது, அப்பாணத்தாதற் பிளக்கப்பட்ட பூமியும், அவ் 

விடத்தில் அலறித், அப்பாணம் கசூத்திய பிளப்பின் . 

வறியாக,. ரஸா.தலத்திலிருக்து ஜலம் பொங்கி வறியலா 

யிற்று, பிறகு, அவ்விடம் .விரணகூபமென்று 'பெயர் 

. பெற்றது, எப்பொழுதும் அதினின்௮ எழுகின்ற ஜலம், ் 

- ௪முத்திரம்போலக் காணப்படின் ௪௮, இராமபாணத் 

தால் அவ்விடம் பிளவுண்டபொழுது, பெருஞ்சத்தம் 

கேட்கலாயிற்று, அப்பாண த்தை எய்து ௮கனால், இராம 

பிரான், அங்குள்ள பெரும்பள்ள ங்களில் தேங்கியிருந்த - 
Dov isla lor வற்றசசெய்தார். அவ்விடம், மருகாந்தார 

மென்றே வழங்குகின் றது, தேவர்கஞுக்கு ஓப்பான பராக்
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"இரமமுள்ளவரும் விதிவானும் GEIS குமாரருமான 

ஸ்ரீராமர், அங்கிருர்உ பெரும்பள்ளங்களை வற்றச்செய்து, 

பிறகு,  * இந்தக் மருஸ்கலமானது - பசுக்களுக்கு நன்மை 

மான இடமாகவும், கோய்மிகுதியாக இல்லா த.காகவும், கனி 

BOG ID Bip ii eae@mto தேனும் கிரம்பியதாகவும், மிக்க பாலை 

யூம் நெய்யையும் உடையதாகவும், கறுமணங்களையுடைய தகா 

கவும், பலவகை ஜ்ஷ. இகளையுடைய தாகவும் ஆகுக!” என் அ 

அக்த மருப்பிரதேச தநுக்கு வரமனித்தார். இவ்வண்ணம் 

இரா.மரிடம் வரம்பெற்ற ௮௧ மருஸ்தலமானது, பலவ 

கைக் குணங்களோடுகூடியதாய் நல்ல இடமாக மாறிற்று. 

f அவ்வாறு அருமகுல்யமென் உ இடம் மாறுபட்டதும், 
ட க் நதிகளின் காயகனாகய சமுத்திரராஜன், 
‘wor ir Gus  கலைகளையெல்லாம் ௮ிக்த இராமரைப்் பா 

வைக கட்ட ன் த 

உடன்படுதல், _ர்தீனுப் பின்வருமாஅ சொல்லலானான்:-... 

 சரந்தனார், த்தியே ! இவன், களனென்் ந 

வாகரன் ; விசுவகருமாவினுடைய பு.சல்வன் ; தந்தையினி 

டத்தில் வரம்பெற்ற செல்வப்பு,தல்வன் ; விசுவகருமாவுக்கு 

ஒஓப்பானவன் ; ௮இக சுருசுருப்புள்ள இவ்வாநரன் என் 

-. மேல்: அணைகட்டட்டும்; ௮வ்வணையை, கான், காங்குின் 

றேன்; இவன், தனது தந்தை எப்படியோ, அப்படியே 

வல்லமையுள்ளவன்'” என்று இவ்விகமாகச் சொல்லிச் 

சமு.தீஇரராஜன். மறைந்ததும், மகாபலம் பொருந்தியவ 

னும்: வாகரசிரேஷ்டனுமான் களன், எழுந்து, இராம 

 ட.ரைப்பார்த்துப் பின்வருமாறு சொல்லலானான் “விசால 

மான. இந்தச் சமுத்திர இன்மீ௮, கான், என் சந்தையின் 
- வல்லமையைக் கைப்பற் தியவனய், அணையைக் கட்டுஇன் 

ஹேன். சமுத்திரராஜன் சொன்னது உண்மையே, இவ்வுல 

கதீதில் புருஷனுக்குச்  சண்டோபாவமே சிறந்தெண். 

பது, என்னுடைய கருத்து, அயோக்கியர்களிடம், பொ 
அமை சாமம் தானம் என்பவற்றை உபயோத்தல் தி
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மையே, கொடிய இந்தச்சாகரம், கண்டபயத்தகாலல்லவோ 

தன்மேல் அணைகட்மொறு இப்பொழுது வாக்களிதீ 

தது, முன்பு மர்,தரமலையில் எனது தாய் Q@esour 

முது, 'என்னைப்போன் ற வல்லமையுள்ள பு,கல்வன் உனக்கு 

உண்டாவான்”என்று விசுவகருமா அவட்கு வரமளித்திருக் 

தார்.சான் தான்,விசுவகருமாவுக்குஓப்பான வல்லமையுள்ள 

அவருடைய ஓளரஸபுத்திரன். இவ்வி,தமானசக்தி எனக்கு 

உண்டென்பது, இக்தச்சமுத்திரராஜன் சொல்லும்போது 

தரன்,என்க்கு ஞாபகத்தில் வந்தது. சமுத்திரராஜன் சொ 

ன்னது உண்மையே,வேறஜொருவர்சொல்லாகதபோதுஎனகு 

குணங்களை கானே சொல்லிக்கொள்ளமாட்டேன். நான் 

இச்சமூத்திரச்தின் மீது அணைகட்ட வல்லமையுள்ள 

வன். ஆகையால், இப்போதே வாநர விழக்கிளெல்லாறும் 

அணைகட்டுவதற்கு வேண்டியவைகளைக் Der mr st Bis” 

என்றான். 

இராமர் அவ்வாறே கட்டளையிட, ஸ்ழ்விறிகள்ட 

நாற்பூறச்திலும் நாற்றுக்கணக்காகவும். ஆயிரக்கணக் 

காகவும் பெருங்காட்டிற் சென்று . புகுக்தார்கள். மலை 

கள்போன்ற உருவத்துடன் விளங்க அவ்வாகரரேஷ். 

டர்கள், மரங்களை வேரோடுபெயர் ததுச் F(p SBI EAS 

AGE இழுத்து வந்தார்கள். அவ்வாநரர்கள்,ஆச்சா ௮௪ 

வகர்ணம் தவம் மூங்கில் வெண்பாலை. மரு 

தம் பனை Boal Gilet வில்வம் ஏழிலைம் 

பாலை மலர்கள்கிறைந்த கர்ணிகாரம் மா 

நளன் ஸேது 
கட்டுதல், 

அசேர்கம் என்ற மரங்களால், சமுத்திரத்தை நிரப்பினார் 

டகள், இந்திரதுவசத்தை ஏந்திவருவதுபோல, அவ்வாகர : 

வீரர்கள், வேருடனும் வேரில்லாமலும் மரங்களைத் தூக்க 

வந்தார்கள். இன்னும், அக்காட்டில் நான்கு பக்கங்களிலு 

Dexia, இறுபனை மாதுளை தெங்கு தான்.தி மூழ் கருங் 

காலி வேம்பு முதலிய மரங்களையும் வாநரர்கள் பிடுங்கி 

வந்தார்கள், அண்தியும், மகாபலமுன்ள அவ்வாகரவீரர்
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கள்,. யானைகள் போற் பெரியவைகளர்யிருந்த பெருங்கற். 

களையும் மலைகளையும் வேருடன்பறித்து யந்திரங்களால் 
தூக்வெந்,தார்கள். மலைகள் ஜலத்திற் பேர்டப்பட்ட அவ் 

வப்பொழு௮, சமு,திரெஜலம், ஆகாயம்வரையிற் செம் 

Ob. வாகரர்கள் நான்குபக்கங்களிலேயும் இருந்து 

கொண்டு சமுத்திர கீதைக் கலக்கினார்கள். சிலர் நாறுயோ 

ஜனைதாூரம் கயிறுகளை நீட்டிப்பிடிதீது நின்றார்கள் ; Aor 

அளவுகோ லை காரங்கினார்கள்;. இலர் அவத்றைச்தேடினார் 

கள், . நளனென்பவன், மிகப்பெரிய அணையொன்றை, ் 

சமு,த்திர,த்தின்மேற் கட்டலானான். பயங்கரமான தொ 
மில்களைச் செய்யும் வாகரர்கள், அவ்வாறுசேதுகட்டுதத்கு 7 

உதவியாக நின்றார்கள். ஸரீராமபிரானது கட்டளையை : 

முன்னிட்டுக்கொண்டு, நூற்றுக்கணக்கான வாநரர்கள், 

மேகங்கள் போல்விளங்கும்மலைகளா லும் புற்களாலும் கட் ' 

டைகளாலும் நுனியிற்பூக்துன்ளன மரங்களாலும் அவ் 

வணையைக் கட்டலானார்கள். யானைக்குஓப்பான வாந 

ரர்கள், மலைகள்போலக்கதோன்றும். பெருங்கற்களையும், 

மலைகளின்சிகரங்களையும் எடுச்அக்கொண்வெரக் காணப் 

பட்டார்கள், பாறைகளும் மலைகளும் ௮ச்சமு,த் இரத்தல் 

விழு கிதப்பட்ட பொழுது, பெருஞ்ச,கிகம் உண்டாயிற்று, 

வெகு பரபரப்புடனும் சந்தோஷத்துடனும் தொழில் 

செய்பவரான யானையையெர்,கீ.க அவ்வாகரர்கள், மூ.தல் ' 

நானில் பதினான்குயோஜனைதாரம் அ௮ணைகட்டினார்கள், 

பயங்கரமான சரீரமும் அதற்கேற்ற மகாபலமும் பொருக் 

திய அவ்வாகரவீரர்கள், 6 இரண்டாவது கானில், அவ்வாறே, 

விரைவாக, இருபதுயோஜனை தாரம் அணைகட்டினார்கள். 

வெகு அவசரத்துடன் கொழில்செய்பவரான பருக, சவடிவ 

முடைய அவ்வாநரர்கள், அவ்வாே, மூன்ருவதுகானில், 

இருபச்தகொருயோஜனைதாரம் அணைகட்டினார்கள். வெகு 

வேகமாகச் தெொ்ழில்செய்யவல்ல அவ்வீரர்கள், அவ் 

வாறே, நான்காவதுநாளில், இருபத்திரண்டு யோஜனை 

18
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தாரம் அணைகட்டினார்கள். எல்லா த்தொழிலையும் சடி.இி 
யில் முடிக்கும் வலிமையமைந்த HUM ITSM, 6 Sr 
வதுநானில் இருபத்துமூன் அயோஜனைதாரம் Corsi 
வரையும் ௮அணைகட்டினார்கள். வெகுபலசாவியும் மானும் 
விசுவகருமாவின் சூமாரனும் தர்தையையொத்த ஸாமர் சீ 

தியமுன்னவனு மாகிய கனனென்ற வாகரசிரேஷ்டன். 
சமு,தீ.திரத்தின்மேல் அங்ஙனமே அணைகட்டிமுடி கீகான், 
சுமுமீன்கள்கிரம்பிய அச்சமுக்தர த்தின்மேத் புதிதாகக் 
கட்டப்பட்ட அழகான அந்த அணையானது, ஆகாயத் 
இல் * சுவாதிவறழிகாணப்பவெதுபோலக் காணலாயித்று, 
பிறகு, அவ்வதிசயக்தைப் பார்க்க விரும்பி, கேவர்கஷம் 
கந்தர்வர்களும் சக்தர்கஷம் ம ஹர்ஷிகளும் ஆகாயக் 
இல் வந்து நின்றார்கள், நரறுயோஜனை நீளமும் பத்து 
யோஜனைஅகலமு முள்ள தாய், இதுவரையில் ஒருவரா லும் 
BLL LOD BO CDM LT Sor wor as கட்டப்பட்டு விளங் 

சூம் ௮ச்சேதுவை, தேவர்களும் கக்கருவர்களும் கண்டார் 
கள், மிக்க மூழ்ச்சியால் வாகரர்கள் அங்கும் இங்கும் 

குதிதீதுக்கொண்டிருக்தார்கள். மனத்தால் நினைக்க 
முடியாததும், கடவுளின் உதவியின் நிச் செய்துமுடிக்கச் 
சாதிதியப்படாததும், வெகு ஆச்சரியகரமானதும், பார்ப் 
பவர்களை மயிர்ச்சிலிர்ப்பெறியப்பண்ணுவதுமான Fup gs 

- திரத்தின்மேலுன்ள அத்தச் சேதுபக்தகக்தை எல்லாப் 
பிராணிகளும் பிர தியட்சமாகப் பார்திதார்கள். 

சேதுகட்டி ச் துணைபுரிர்,த பலசாலிகளான அ௮வ்வாயி 
ரங்கோடிவாகரர்களும், AF Cr gates வழியாக. நடந்து 
சமுத்திரத்தின் ௮க்கரையைச் சேரலானார்கள். விசால 
மாயும், உறுஇயுடையகதாயும், கேர்மையுள்ள தாயும், மேடு 
  

* இதனை, சூரியன் முதலிய ரகங்களுக்கு ற்பட்டேன்ள உதசா மதயம 
தட்ணெலி இிகலில் இடைப்பட்ட கென்பர் ; வியாக்யோனல்களில் வாயு 
புசாணத்தி௮ள்ளசாக விவரல் PULL SS or ogy,
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, பள்ளமின்் ஜிச். சமமான கரையுள்ள தாயும்,புரைசலில்லா,5 

ப காயும் கட்டப்பட்ட அம்மகாசேது, உச்சிக் 

ருடன் இர நி கலைவகர்தி கணமான சமுத்திரத்தில் 

மர் சேதுவழி விளங்கலாயிற்று, சமுத்திரத்தின் ௮க் 
யாகச் ELLOS _ : é 5 
பணத் கரையிலே, விபீஷணர், கமது நான்கு மக் 

். வாநரர்மு தலி 

இரிகளுடனே, வாகரர்களை ௪ திர்க்கவருஞ் 

_ சத்துருக்களை வகதைக்கும்பொருட்டு, கதாயுதமுங் கையு 

மாக நின்றார். ,௮தன் பிறகு, உண்மையும் வல்லமையும் 

அமைந்த இராமரை கோக்ச் சுக்கிரீவன் பின்வருமாறு 

கூறலானான்: “ நீங்கள் அநுமான்மீது ஏறிக்கொள்ளுங் 

கன்.  இலட்சுமணர் அங்கதன்மீது ஏ.றிக்கொள்ளட்டும். 
இசசமுதீதிரம் வெகுவிசாலமுடைய தகாகையால், ஆகாய 

மார்க்கத்தால் செல்லும் இவ்வாகரவீரர்கள் உங்களைச் - 
காண்டுவிப்பார்கள் '” என்றான், இப்படிச் சுக்கிரீவன் 

சொன்னதும், அசசேனைக்கு முன்பாக, இலட்சுமண 

ருடன்கூடிய கருமாத்துமாவும் வில்வீரரும் சீமானு 

மாமை இராமர், சுக்கரீவனுடன் சென்றுூர், லெர் oO 
விலும், கலர் பக்கங்களிலும் சென்ருர்கள் ; கலர் நீரிற் 

குதித்து நிர்திக்கொண்டு சென்றனர். இிலர்க்குப் போக 

வழி இடைக்கவில்லை. .லர், கருடபகவான்போல் ஆகாயத் 

இற் பறந்து சென்றார்கள். இவ்வாறு கொடிய அவ்வாகர 

சேனை . கடலைக்கடச்துசெல்லும்பொழுது செய்த சத்தம், - 

பயங்கரமாகச்தோன்னுஞ் சமுச்திர கோஷ த்தையும் 

அடக்கற்று, களன் கட்டிமுடித்த அந்தச் சேதுவழியாக 

எல்லாவாக்ரசேனையும் சமுத்திரத்தைக் கடந்ததும், சுக்கி 

ரீவன், அவைகளை, மிக்க நீர் நிரம்பிக் கனிகளும் கிழங்கு 

களும் கிறைக்இருக்குக் தென்கரையில் கங்காசெய்தகான். 

தேவர்கள், சத்தர்களனோடும் சாரணர்களோடும் மஹர்ஷீ' 

கஷூடனும் இராமபிரானது செயற்கரிய அந்தச்செய 

லைப் பார். தீத, ௪டி தியில் இராம்ரிடம்வந்து, மங்களகரமான 

இர். த்தங்களால் சக்கரவர்க்தித்திருமகனாருக்குக் தனித்
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தனியே அபிஷேகம்பண்ணிவைக்தார்கள்., பிறகு “மன் 
னவரே!உங்களஞுடைய சத்துருக்களை நிங்கள் வெல் ங்கள். 
கடல்சூழ்க் ௪ செடிய இவ்வுலகத்தை நீங்கள் என்றென் 
ஹைக்கும் பரிபாலனம்பண்ணுங்கள்"” என்னு, தேவர்களா 
அம் மனிதர்களாலும் மரியாகைசெய்யப்படும் இராமரை, 
இவ்விதமான மங்களவாக்கால் பலவிசமாக அவர்கள் ஆர் . 
வசனங்் கூறினார்கள். 

இருபத்துமூன்றுஞ் சருக்கம் : 
இராமர் எல்லோருடனும் 

இலங்கையைநோக்ூச் செல்லுதல். 

  

சகுனசாஸ்திரக்தை கன்ராகஅ திக்க இராமர், அப் 
பொழுது தோன் திய ல சகுனங்களைப் பார்தது, இலட்ச 
மணரைதக் தழுவி, இவ்வாறு சொல்ல BY Daze — 
“ இலட்சுமணா ! இங்கு, குளிர்க்க கீரையும் கனிகள் 
நிரம்பிய காட்டையும் நாம் அடைக்திருக்கன்ரோ மாகை 

யால், இவ்விடதீதில் நமது சைணி௰யதக்தைச் FHC w 
நிறுத்தி, ௮.கனை அணிவகுத்து, இதிதுகேரம் இருப் 
போம், வெகுவீரர்களான வாகரர்களும் ருக்ஷர்களும் 
அரக்கர்களும் தொ லையக்கூடியதாக, இவ்வுலக ச்தையே 
பாழாக்கும்படியாகப் பயங்கரமான பெரும்போர் கெருங்க 
விட்டகாகக் தோன்றுகன் ஐ௮. at DC gp வெகு பயவ்கர 
மாக வீகூன்றது ; பூமி ககெடுங்குசன் 2௮ : மலைலின் கெ 
சங்கள் ௮அசை௫ன் றன: மரங்கள் காரணமில்லாமலே விழு 
இன்றன. மேகங்கள் மாமிச,க்தைப்புஇக்கும் விலங்குகன் 
போல விளங்கக்கொண்டு வெகு உக்கிரமாகக் Seas a 
இசத்கக்து_டன் கூடிய கொடிய பெருமழையைப் பொழி 
கின்றன. சக்தியாகாலகோ, குங்குமகிதம்போன்று பார்ப் 
பதற்கு குகுரூரமாகக் காணப்படுகின்ற, பிசகாக
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தின்ற சூரியபகவானிடமிருக்து, அக்கனிபிட 

விழுகன் ற. ஏங்கும், கொடிரிய சிதை, 

போசைக்குதிப். கஞம், பட்டுகளும், வெகு பரிதாட்வண 

நிலையி லிருந்துகொண்டு, இரக்கமான இ 

லுடன், சூரியனைநோக்கி நின் தபடியே, பய 

பிக்குங் கொடிய 

As சங்கள், 

முண்டாகும்படி பேரொலிசெய்கன் றன. இரவில், சந்தி 

ரன்,பிரகாடுக்காமல் எரிக்கின் ற௮. ஓரத்தில் கறுப்பும் ௮2 

திஞுச் .சிறிதுமுன்னே திவப்புமான இரணங்களுடன் கூடி, 

மத்தியில் மிகவுஞ் செக்கிறமாய் இதுவரையிற் காணப்படா 

சதான ஊர்கோள், பிரளயகாலத்தில் தோன் oso gi Lr 

- லப்.பார்ப்பதற்குவெகுகொடியதாயும் இ.தியதாயும் காணப் 

படுன் ஐது, . இலட்சுமணா 1 நிர்மலனான சூரியனிட த.தில் 

நீலமானகளங்கம் சரணப்படன்றது. கட்சத்திரங்கள் 

பெரும்புழுதியால் மூடப்பட்டிருக்கின் னை: இவை, உலகத் 

இன் முடிவை வெளியிடுவதுபோலும். காக்கைகளும், கழுகு 

களாம், பருக்துகளும், துர்ப்பலமானப.றவைகளால் அவமதி 

க்கப்படுகின் இன, கரிகள், வெருபயங்கரமாய் அமங்களமாக 

ஊளையிலென் றன. மலைகள், சூலங்கள், க.தீதிகள் என்ற 

இவைகளை வாகரர்களும் அரக்கர்களும் ஒருவர்மேல் ஒரு 

வர் வீசியெறிவதால், இனி இப்பூமி, மாம்சங்களாலும் ரக 

தத்தாலும் நிரம்பிச் செறருகப்போ௫ுன்றது. காம், இப்போ 

தே சடிதியில்வெகுவேகமாக கான் சூபக்கங்களிலேயும் ஈம 

சேனைகளா ஜ் சூழப்பட்டவர்களாய், இதுவரையில் ஒருவ 

- ரரலுக் தகையப்படாத இராவணககரமாகய இலங்கையை 

எதிர்ப்போம்” என்ஞூர், டட 

, போரில் எப்பொழுதும். உ கணாகப்படுபவரும், விற் 

. .... பிடித்தவரும்,. மகாவீரரும், வியாபகரும் 
எல்லோரும் 
இலங்கையை தருமா த்துமாவு மான இராமர், இவ்வாறு 

் கோக்இப் பழப் 
படுதல், சொல்லி, இலன்கையை கோக்க முன்னே 

புறப்பட்டார், அவர்க்குப்பின்னர், விபி 

உண சுக்ரீவரடைன் கூடிய வாகரசேனை, தங்கள் ௪த்.அு 
தூ ௫ 2 &
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தனியே அதப்பதில் உறுதகொண்டனவாய், அட்டகா 

னவரே!2ஜிக்கெொண்டு புறப்பட்டன்: தைரியமும் வீரியமு 

கடல வாகரர்கள், இராமரை மூழ்விக்குமாஅு செய்த 

போர்க்கு௮அங்கமானதொழில்களைக் கண்டு, . இராமர், சந் 

- தோஷமடைந்தார். 
  

இருபத்துதான்காஞ் சருக்கம் : 

இராமர் சேனையுடன் கடல் கடத்துவந்ததைச் 

சுகன் இராவணனிடந் தெரிவித்தல். 
  

வீரரான இராகவரால் நிர்வஹிக்கப்பட்ட அவ்வாநர 

சேனை, பூர்ணசந்திரனால் சுபகட்சத்திரத்தை யுடைய 

சரத்கால த்துப் பூர்ணிமை விளங்குவதுபோல மிகவும் விள 

ங்ஒத்து, சமுதீதரம்போலவே : அளவில்லா இருக்த அவ் 

- வாநரசேனையின் கூட்டத்தாற் பிடிக்கப் 

பட்ட பூமிமானது, வேகத்தினால் அசைய 

லரயித்து; நடுங்கவும் நடுங்ஒத்து, பிறகு, 
இலங்கையிலே யுண்டான ராக்ஷஸசேனைகளின் கோலா 

ஹல,த்தையும், கேட்பவர்களின் தேகம் மயிர்க்கூச்செறி 

யும்படி மிகுதியாக உண்டான பேரீ மிருதங்கங்களின் 

முழக்கங்களையும் வாகரர்கள் கேட்டார்கள்... அவ்வொலி - 

முழங்க முழங்க, வாகரத் தலைவர்கள் அதிக சக்தோஷ் 

மடைந்தார்கள் ; அன்றியும், அவ்வொலியைக் கேட்க 

மனம் பொஜுக்காமல், ௮அதனினும்மேலாகத் தாங்களும் 

கர்ஜ்ஜிக் தார்கள். ஆகாயக்திற் செழித்த மேகங்கள் இடிக் 

கும் இடியைப்போன்்த அவ்வாகரர்களின் கர்ஜ்ஜனையை, 

சேனைகளின் 

கேரலாஹ்லம். 

அரக்கர்களும் கேட்டார்கள். ் 

அழகான அவசங்களும் தோரணங்களும் பறந்து 

கொண்டிருக்கும் இலங்கையை, இரர்மர், தமது கண்க 

ளாஜ் பார்த்ததும், * இவ்விடத்தில் கான் மான்குட்டியின்
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கண்கள் போன் D கண்களையுடைய என் தேவியாகிய சதை, 
- அங்காரகனால் தகைய்ப்பட்ட ரோடணிபோல இராவண 
op சிழைப்பதெதப்பட்டிருக்கன்றாள் '” என்று Cara; 

U4 Gbs so gnc S50) Fo scours Best sari. ட பின்பு, உஷ்ணமாகப் பெருமூச்சு விட்டு, வீரராஓய 
- இராமர், இலட்சுமணரைப்பார்,ச்து, அக்காலத்தில் தமக்கு 

ஆ -. கன்மையையுண்டாக்குஞ் Ad Der Daron + இராமா இலவ . . . கையை இலட்சும சொல்லலானார்: * லகஷூமணா ! விசுவ 
ண் பணம், கருமாவினால் alent ae, tee Sr SI 

அ௮ணிவகுப்பைப் மனதக்தாலேயே மிருமிக்கப்பட்ட துபோல ச் 
a Rae, கோன்றுஇன் ஐ இக்க இலங்கை, ஆகரயத் 
தையே முட்டக் களம்பியிருக்கின் ஐதுபோல விளங்குகன் 
ஐது; அதோ பார்; பல மாளிகைகளால் இவ்விலங்கை 
நிசம்பிவிஏங்குவதைப் பார்த்தால், சூரியனுடைய ஸ்தாந 
மான ஆகாயமேபலவெண்மேகங்களால்மூடப்பட்டிருப்பது 

' போலப் புலப்படுஇன் றது. சைதீதிரர தகம் போன் Dew aur), 
பல பறவைகள் சப்இக்க, மல்விகைமு.தலிய பூங்கொடிகள் 
நிரம்பி, புஷ்பங்கள் பூத்து விளங்குக் தோட்டங்கள் பல, 

. Obsar gangs அதகுடைய தாக்குகின்றன. இதோ பார் த 
கொழுத்து க்திரியும் பறவைகளையும் புஷ்.பங்களி த் பதுங் 
இக்டைக்கும் வண்டுகளையும் குயில்கள் கூட்டங்கூட்டமாய் 

உட்கார்க் திருக்கும் தனிர்க்கூட்டங்களையு முடைய கோட் - 
Laster, Dormer po அசைத்அுக்கொண்டே யிருக்கன் 
தது! என்னு இராமர் இலட்சுமணரைப் பார் தீதுச்சொன் 
ஞர். அ௮.தன் பிறகு, இராமர் தால்களித்' கூறியவாறு 
தமது படையை அணிவகுப்பதைப்ப த.சிப் பின்வருமாறு 
கட்டளையிடலானார் : ** வீரனும் எவராலும் வெல்லமுடி 
யாதவனுமான அங்கதன், நிலனுடன் கூட, தனது வரநர 
சேனையைக் கன்னுடன்வைகீதுக்கொண்டு, இவ்வணியி 
னது மார்பின் தானத்தி லிருக்கட்டும், வாகரர்களுக்குள் 
உத்தமனான நிஷபன், கனஅ வாகரசேனையை,த் தன்னைச்
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சூழவைத்துக்கொண்டு, இவ்வணியின் வலப்பக்கத் தி 

லிருக்கட்டும். ம கயானை போல அணுக முடியாதவனும் 

மிக்க பலவானுமரன கதக்தமாத்கன், இவ்வாதரசேளனை 

யின் இடப்பக்க)த்இி விருக்கட்டும், கான், வெகு ஜாக்கி 

தையாக, இலட்சு மணனுடன்கூட, இச்சேனையின் தலைப் 

பக்கத்தி லிருக்கன்றேன். ஜாம்பவான், ஸுஷேணன், 

வேகதர்£யென்ஐ வாகரவிரன் ஆகிய மகா தீதுமாக்களான 

இம்மூன்து ருக்ஷவிரர்களும், இச்சேனையின் வயித்துப் 

பாகத்தைப் பானுகாத்துவரட்டும். மேத்குத்திசையைக் 

-காரத்தியுன்ள வருணபகவான் இரட்சிப்பது போல, வாதர 

ராஜனாயே சுக்கிசீவன் இவ்வாகரசேணையின் பின்பாகத் 

தை இரட்டிக்கட்டும் ” என்னு கட்டளையிட்டார். இவ் 

வாது... கருடவியூஹமாக... வகுக்கப்பட்டுப் பெருவிரர்க :. 
ளாத்பாதுகாக்கப்பட்ட அப்பெருவாகரப்படை, ஆகாய 

மானது மெகக்கூட்டங்களால் கிரம்பி விளங்குவதுபோல, 

விளங்கலாயிற்று, வாகரர்கள் மலைகளின் கரங்களைப் ' 

பிரெட யெடுத்துக்கொண்டும், பெருமரக்களைப் பேச் தீதுதீ 

தாகக்கொண்டும், போரில், இலங்கையை முத்திலும் 

அழித்துவிட விரும்பியவர்களாய் வக்து தின்ளுர்கன். 

அன் தியும், மலையின் சிகரங்களை விசி Ou Ds stars கைக 

ளாத் சூத்தியாவது இவ்விலங்கையைப் பொடியாக்கி 

. விடவேணுமென்று, அவ்வாகரர்களில் ஒவ்வொருவீரனும் 

கனதுமனத்தித்குள்ளேயே கரு இனுன்: 

அதன்பிறகு, வெகுவல்லமை தங்க இராமர், சக்இ 

சீவனை நோக்கி *நமது வாரரப்படையை கன்றாக அணி 

siitac  “ருகிகாலிற்து; இனி இச்சுகளை விட்டிட 
விிலைசெய்ய,௪ லாம் ”” என்றார், மகசைபலம் பொருத்திய 
கன் இரரஅணனை 2 Pio a ட 5 
wos அவ அின்வாகர வேக்தன், இரசம் அவ்வா து 

அக்குச் செய்தி சொல்லை கேட்டதும், அப்பிரானது கட் 
கூடது கல், ஐ க 3 - ல 

டளைப்படியே, ஓத்ஐனாய் வத்த ௮ச்சுகனை 

விடுதலை செய்தான். வாகரரச்கணிடம் அதிகஅவணஸ்தைப்பட்
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டுக் கடை௰யாக இராமருடையகட்டளையால்விபெட்ட சுகன், 

பயத்தால் மிகவும் கடுங்யேபடியே அரக்கர் தலைவனிடம் 

சென்றான், இராவணன் அவனைக் கண்டதும் பரிகாச 

மாகச் சிரி.சீதுக்கொண்டே * உனது இறகுகள் ஏன் கட்டுப் 

பட்டிருக்கன்றன ? மேலும், உன் இறகுகள் பிச்சப்பட்டன 

வாகவும் காணப்படின் தனவே? மனம் ஒருநிலையில் நில் 

லாத அக்குரங்குகளினிடம் நீ அகப்படாமலிருக்தாறர ?” 

என்னு வினவினான். அரசன், தன்னை அவ்வாறு கேட் 

டதும், சுகன் அச்சக்இனால் தநெடுங்கி, ௮க்ச அரக்க கலை 

வனை கோக்கி மறுமொழி சொல்லலுற்ருன்;-.. “வந் 

"தே! தங்கள்சொற்படி, நான், இக்கடலின் வடகரை 

- சென்று, தாங்கள் சுக்கிரீவனிடஞ் சொல்லும்படி கட்டளை 

Mies, cag ou Orr para, வருக்காதபடி 

சொன்னேன். அவ்வாஈரர்கள், என்னைக் கண்டமாச் 

இர,ச்திற் செந்து ஆகாயத்திற் செம்பி என்னைக் கெட்டி 

யாகப் பிடி சீஅுக்கொண்டு, எனது இதகுகளைப்பதித்து என் 

னை தீ தங்கள் கைக்குத்துக்களாற் கொல்லவும் தஜைப்பட் 

டார்கள். வாதரர்கள், இயல்பாகவே வெகுகோபமுள்ள 

வர்களாகவும் வெகு கொடியவர்களாகவும் காணப்படின் 
Gian, போரம் அ௮வ்வாகரர்களுடன் பேசுவதென்பதே 

முடியாக காரியமாயிருக்கறது, இப்படியிருக்க, அரக்கர் 

தலைவனே 1! அவர்களிடம் மறுமொழிபெறுவது எப்படி 

முடியும்? விராகன், கபந்தன், கரன் என்ற இவ்வரக்கர் 

களைக் கொன்த ௮க்.த இராமரோ, சுக்கசீவனுடன் தை 
யிருக்குமிட தீதில் வக்.இருக்கின்றார். அவ்விராமர், சமு.த் 

இரதீதின்மேல் அணைகட்டிக் கடலைத்தாண்டி, அரக்கர் 

களை அலட்சியமாகக் கருதித் ௧ம௫ கையில் விற்பிடி தது.க் 

தைரியமாக வத்து இதோ கித்ின்ளுர், ருக்ஷ முக்யெர்களா 

அம் வாதரசரேஷ்டர்களரலும் நிரம்மிய பெருஞ்சேளை 
கள்,ஆயிரக்கணக்காக,மலைகள் போலவும் மேகங்கள்போல 

வும் விளங்கி, இப்பூமியை மூடிக்கொண்டு நிதின் தன, 

14
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தேவர்கட்கும் அசுரர்கட்கும் சேர்க்கை எவ்லாறு ஒரு 

பொழுதும் இடையாதோ, அவ்வாறே ௮ ரக்கர்கனின் சேனை 

க்கும் வாகரர்களின் சேனைக்கும், ஒருபொழுதும் சம்பந் 

கும் இடையாது. அவ்வாநரர்கள் தமது நகர.தீதின் மதில் 

களை வந்து சேருமுன்னமே, காரங்கள் செய்யவேண்டியது, 

இரண்டில் ஒன்றுதான்; ஓன்று - சீ .தாதேவியைச் சடிதி 

யில் அவ்விராமருக்குக் கொடுத்துவிடவேண்டும் : மற்றொ 

ன்று - போரையாவது கொடுக்கவேண்டும் '' என்றான். 

சுகன் சொன்ன வார் கதையைக் கேட்டதும், இராவ 

ணன், கோபத்தாற் கண்கள் வக்க, GOT Si கண்களாலே 

BOR oaths ger poss Curves Litt SEI, பின்வரு 

மாது சொல்லலானான் :-- தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் 

அசுரர்களும் என் முன்நின்று போர்புரிந்தபோ திலும், 

இவ்வுலகத்திலுள்ள எல்லாரிட தீ திலுமிரு 

*ட்துமொழி.. ந்தும் எனக்குப் பயம் கோன் வினபோதி 

லும், கான், சதையை ஒருபொழுதும் 

' இருப்பிக் கொடுக்கமாட்டேன், வசந்தகால,ச்தற் புஷ்பித் 

. இருக்கும் மரத்தை நாடிக் கொழுத்தவண்டுகள் ஓது 

போல, என்னுடையபாணங்கள் இராமனை காடி எப்பொ 

முது செல்லுமோ? கொள்ளிக்கட்டையால் யானையை அச் 

சமுறுத்திச் துரத்துவதுபோல, எனஅ அம்பருகீதாணியி 

லிருக்கின்ற எரியுக்தன்மையுள்ள பாணங்களைக் கூட்ட 

மாக எனது வில்லில் தொடுத்து விட்டு எப்பொழுது இரா 

மனைக்கொளு,த்துவேனோ? எனஅ௮ பெருஞ்சேனை என்னைச் 

சூழ்க்துவரக் இளெம்பி, உதமமாகுஞ் சூரியன் மற்றைக்கிர 

கங்களின் ஓளியை வாங்கிவிவெதுபோல, கான், இராம 

னுடைய அந்தப்பலத்தை வாங்கவிவேன். எனது வேக 

மோ, சமுத்திர த்தின் வேகம்போன் றஅ ; என்போக்கோ, 

வாயுபகவானுடைய போக்குக்கு ஓப்பான்து, இவைகள் 

இராமனுக்குசீ தெரியமாட்டா ; ஆகையால், என்னுடன் 

எளிதிற் போர்புரியலா மென்று அவன் எண்ணங்கொள்
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கின்றான். விஷத்தைக் கொண்டுள்ள சர்ப்பங்கள் போ 

ன். உ எனது அம்பருத்தூணியி லிருக்கும் பாணங்களை 

இராமன் பார்.தீ.த தில்லை ; ஆகையால்கான், என்னுடன் 

போர்செய்ய எண்ணங்கொள்கன்றான். முனைமுகத்திலே 
எனக்கு இயற்கையாக அமைந்துள்ள வீரியத்தை, அந்த 

இராமன் முன்னமே அறிந்ததில்லை. காணொலியாகற 

நெருங்கிய ஓசையையும், பீடிக்கப்பட்டுப் பயமடைக் கவர் 

களின். கச கலாகய பேரொலியையும், இருப்புச்சலா 

கையிலிருந்து தோன்றும் ஓலியாகய காதச்தையும் பெற் 

அிருக்கின்றதும், சரங்களாகற நரம்பால் மீட்டப்பட்டது 

. மான என அவில்லாகம கொடியவீணையை, போர்க்களத் 

  

தில், பகைவர்கஷுடைய சேனையாகம அரற்இற் புகுந்து 

வாசிப்பேன். ஆயிரங்கண்கள் படைத், இந்திரனே வந்த 
"போதிலும், வருணபகவானே நேறில்கின்றபோ திலும், 
யமதேவனே எரர் தீதுவந்தபோ திலும், குபேரனே எதிர் 

,தீதபோ திலும், பெரும்போரில் என்னைப் பாணங்களால் 
ஒருபொழுதும் வெல்லமுடியாது”? என்றான். 

  

இருபத்தைத்தாஞ் சருக்கம் : 

சுகஸாரணர்களின் தூது. 
  

வாகரசேனையுடன் கசரககுமாரரான ஸ்ரீராமர் சமு.தீ 

திரச்தைக் கடக்ததும், ௪ீமானான இராவணன், தனது மக் 

இரிகளான சுகஸாரணர்களை நோக்இப் பின்வருமாறு 

சொல்லலானான் :--“*ஓருவராலும் தாண்டமுடியாக பெ 
quanta, வாகரசேனை, தாண்டிவிட்டது, முக்தி ஒரு 

வராலுஞ் செய்யப்படாக காரியமாகிய 
இராவணன் ““ சமுத்திரதீதின்மீது அணைகட்டுகலை இரா 
ஸா. ரணர்களை ஒத் 

ராக அப்பு 

் Sore 

மன் செய்துமுடிக்கான். கடலின்மேல் 

சேதுகட்டப்பட்டதென்பதை, நான், ஒரு 

பொழுதும் நம்பவேமாட்டேன், ௮௮ எப்
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படியிருந்தபோதி லும், அவ்வாகரசேனை இவ்வளவென் 

பதை கான் இப்போது அவியமாக அதிக்துகொள்ள 

் வேண்டும். ஆகையால், நீங்கள, ஒருவருக்குக் தெறியாமல். 

வாகரசைனியத்தற் புகுந்து, அச்சேனையினது அளவை 

யும், பலத்தையும், அதில் எவர்கள் முக்கியமான வாகரர்க 

ளென்பதையும், இராமனுடைய மந்திரிகள் யாவரென் 

பதையும், சுக்கிரீவனுக்கு வேண்டியவர்கள் இன்னாரென் 

பதையும், எவர்கள் சைஷியத்தில் முற்பட்டு நித்கின்றூர்க 

மெனன்பதையும், எவ்வாகரர்கள சூரரென்பதையும், ட்ப 

நிரம்பிய சாகரததின்மேல் எவ்வண்ணம் அ௮ணைகட்டப் 

பட்டிருக்க்ற தென்பதையும், உறு Suit on bot Sons 

யுடைய அவ்வரகரர்கள் வாழுமிடம் எவ்வாறுள்ள தென் 

பதையும், இராமனுடைய வியவசாயம் பலம் ஆயுதங்கள் 

- இவைகளையும், § இலட்சுமணனுடைய பலத்தையும் உள்ள 

படி. அ.றிச்துவரவேண்டும், வெகுபலமமைக்கு , அவ்வாகர 

சேனைக்கு ௮இபதி யாரென்பதையும் உன்னபடி. அறிக்து 

கொண்டு, சடி.இியில் இரும்பிவந்து Beg Gmina” என் 

arom. 

வீரரான சுக ஸாரண ரென்ற அரக்கர், இவ்வாறு 

கட்டளையிடப்பட்டதும், வாத ரவுருவமெடு ததுக்கொண்டு, 

அந்த வாகரசேனைக்குள் நுழைந்தார்கள். 

ஆனால், மனத்தால் ஆலோத்துப்பார்க்க 

முடியா ததும்,பார்ப்பவர்களை மயிர்ச்சிலிர்ப் ‘ 

பெதியச் செய்வதுமான அவ்வாகரசேனை ் 

யை இவ்வள வென்று தொகையிடுவதற்கு, அந்தச் சுக 

ஸாரணரால் அப்போது முடியவில்லை ; எனெனில், மலை 

யின்கெரங்களிலும், பிளவுபட்ட பருவதஸ். தலங்களிலும், 

. குகைகளிலும், சமு,த்திரக்கரைகளிலும், காகெளிலும்,தோ 

ட்டங்களிலும், அவவாநரசேனைகளித் சில தாண்டிக்கொ 

ண்டும், லெ தாண்டிமுடிந்தும், ல தாண்டவிரும்பியும், 

லை உட்கார்ந்துகொண்டும், சில உட்கார முயன்றும் 

சுகஸாசணர் 

வாமரசேனை 

யைக் காணல்,



இருபத்தைந்தாஞ் சருக்கம். 109 

  

Qatar Lived STE SO) ST Lp தசென்தகொண்டு, கலக்க: 

மற்ற பெருங்கடல்போன்று மிக்கபலத்துடனே கடோர 

மாகப் பேரொலி செய்வதை,அவ்வரக்கர்கள் கண்டார்கள். 

சுகஸாரணர்கள் வெற்அருவத்துடன் வந்திருப்பதை, இ 

மகாபலவானாகிய விபீஷணர் கண்டு, அவர்களைப் பத் 

நிக்கொண்டுவந்து, “பகைவர்கள் பட்டணங்களை வெல்லும் 

மன்னவரே | இவர்கள் அவ்வரக்க Cab Spon மந்திரிக 

| ளாகிய சுகஸாரணர் : இலங்கையி 

i aa AGES QHvpismIs abDG_sGor ger 

Jy égargar கள் '” என்அு இராமரிடம் தெரிவித்தார், 

பாமயன் ae HELIS! GOH இராமரைக்கண்டதும், வரு 

ல்லி -பஅப்புதல், .கதித தங்களுயிரின்மேல் ஆசையற்றவாக 

ளாய், அப்போது அஞ்சலிபண்ணிக் 

கொண்டு, வெகுபயத்துடன் இவ்வாறு - தெரிவித்துக். 

கொள்ளலானார்கள் :--* அருளஞுடையவரே | ரகுகுல,த.தித 

- பிறந்தவரே ! காங்களிருவரும், இராவணரா லனுப்பப் 

பட்டு, தங்களுடைய இச்சேவண்யை முற்றிலும் பார்த்தி 

'யும்பொருட்டு இவ்விடம் ase ern” corgi aor, SFIS 

ராஜனது புத்திரரும் எல்லாப்பிராணிகட்கும் கன்மையைச 

செய்வதித் கருதீதுன்ளவருமான இராமர், அவர்கள் 

சொன்ன ௮ச்சொல்லைக் கேட்டு, புன்னகையுடன் பின்வரு 

மாறு மொழியலானார் :--. * எங்கஞுடைய செனை முழு 

வதையும் பார். தவிட்டு, எங்களையும் நன்முகப் பரிசோ தத 

த.றிந்து, உங்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளையைச் செய்தாய் 

விட்ட தென்முல், நீங்கள் இஷ்டப்படி இரும்பிச்செல்ல 

லாம், நீங்கள் இன்னும் பார்க்காதது ஏதாவது இருக் 

தால், மறுபடியும் சென்று பார்க்கலாம், வேண்டுமானால், 

விபீஷணர் முழுவதையும் மறுபடியும் காட்வொர், இப் 

போது பகைவர்கள் கையில் அகப்பட்கெகொண்ட தனால், 

உயிரைப் பற்றிக் கொஞ்சமேனும் அஞ்சவே வேண்டாம், 

- ஆயுகமில்லாதவர்களையும், பிடிபட்ட தூதர்களையும் ஒரு
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பொழுதும் வதைக்கலாகாது, தமதுசத்துருக்களைச் சாமம் 

முதலான உபாயங்களால் தம்வசப்படுக்துன்ற ஓற்றா்க 

ளாயே இவ்வரக்கரிருவரும் கெஞ்டுக் கேட்பதனால், : விபி 

- ஷணரே ! இவர்களை விட்டிடுங்கள். . வேவுகாரர்களே ! 

நிங்கள் இலங்கை சேர்ந்தவுடன், குபேரனது தம்பியாக 

அரக்கர் கலைவனிடம், நான் சொன்னதாக, சான் சொல்லு 

இறபடி. சொல்லவேண்டும். எப்படிப்பட்ட வல்லமையின் 

மேல் உறுதிவைக்து எனது €தாதேவியைக் கவர்க்கார- 

யோ, அதனை, உன்னுடைய இஷ்டப்படி, உனது சேனை 

யுடலும் பந்துக்களஞுடனுங் கூடியவனா என்முன் காட்கெ, 

நாளைக்காலையில், பிராகாரங்கஞடனும் கோரணங்கநேட 

ஆம் இலங்கைமாநகரையும், அரக்கர்கள் சேனையையும், 

நான், என்பாணங்களால் காசம்பண்ணுவகை நீ பார். இச் 

இரன் தானவர்கள்மேல் தனத வசசிராயு,க த்தைப்பிரயோ 

இப்பதுபோல, நான் நாளைக்காலையில் எனது பயங்கரமான 

கோபகாரியத்தைக் காட்டப்போகின்றேன். உன்து பலது. 

தைச் தாங்குவாயாக ” என்றூர். 

இவ்வண்ணம் இராமராஜத் கட்டளையிடப்பட்ட அரக்க. ' 

ராயே இந்தச் சுக ஸாரணர், வெகுதருமா த்துமர்வாக 

விளங்கும் இராமரை * தங்களுக்கு ஜயமுண்டாகட்டும் ”£ 

என்னு வாழ்.த்திக்க௰, இலங்கைக்குத் தரும்பிசசென்று, 

அரக்கர்வேர்.தனிடம் பின்வருமாறு சொல்லலுற்றுர்:- . 

₹ இராட்சசர் தலைவரே! வதைகத்தற்குஉரியவரென்று வி. 

ஷணாராற் பற்றிக்கொண்டு விடப்பட்ட 

சுகஸாரணர். ஏங்களை, ஒப்பில்லா,ச ஓனியோடு விளங்கு 
எழக் கூதிய ன்ற தருமாத்துமாவாயே இராமர், விடு 

செய்தி, தலைசெய்தார். உலகபாலகர்கள்போல 

வெகு சூரர்களாயும், ஆயுகங்களிற் பயின் ஐ 

வர்களாயும், உறுதியான் பராக்கிரமமமைந்தவர்கனாயு 

முன்ள இராமர் இலட்ஈமணர் விபீஷணர் Oe Bs Dag 

ஓப்பான் வல்லமை பொருந்திய சுக்ரீவன் என்ற இந்த
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BIGOT GL FSO FOL SOG, அங்கு ஒன்றுகூடிவிட்டார் 
கன். இவர்கள், இவ்விலங்காபுரியை, ம தில்களுடனும் 
கோபுரங்களுடனும் வேசோடு பிடுங்கியெறியவல்லவர்கள்., 
மற்றை வாகரர்கள் இருக்கட்டும். இசாமருடைய உருவச் 
தையும் ஆயுதங்களையும் பார்த்தால், அவரொருவரே 
இவ்விலங்காபுரியை அடியோடு காசம்பண்ணுவா ரென்று 
தோன் அன்2அ ; மற்தை மூவரும் இருக்கட்டும். இராம 
லட்சுமணரும் சுக்கிரீவனும் பாதுகாதீதுவருன்ற ௮ச் 

-.. சைனியததை, சேவாகரர்கள் இந்திரனை முன்னிட்கெ 

i SIT exer Go & C5 & 

கொண்டுவந்தாலும், ஒருபொழுதும் வெல்லமுடியர 
"கென்று தோன்றுஇன் றது, பேருருவ,க்தையுடைய அவ் 
வாகரர்களின் சேனையோ, வெகு உகீஸாஹத்துடன் எப் 

. பொழுது போருண்டாகுமென்று ஆவலுடன் எதிர்பார் தீ 
துக்கொண்டு நிற்கின்றது : ஆகையால், அவர்கஞைடன் 
விரோதமென்பது வேண்டாம்: ளெ க்தைப் போக்கவிடுங் 
கள்: இராமரிடம் ௪,காசேவியைக் கொடுச்அவிடுங்கள்”? 
என்ருர்கள், .. 

  

இருபத்தாறுஞ் சருக்கம் : 
ஸஹாரணன் வாநாசேனையை இராவண க்குக் 

காட்டுதல், 

  

அவ்வாறு வெகுகன்மையாகவும் உண்மையாகவும் 
பயமில்லாமலும் ஸாூரணன் சொல்ல, ராக்ஷஸ ரரஜனான 

இராவணன் கேட்டு, ம்றுமொழி சொல்ல 
இரகம் லானான்: தேவர். கந்தர்வர் காநவர் 

முதலியோர். என்னுடன் பேரர் புரிச் த 
போதிலும், எல்லாவுலகதச்சாலும் என 

க்கு ௮ச்சம் நேர்ந்த போதலும், சதையை நான் திருப்பிக் 

கூறிய உச்காம்,
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கொடுக்கமாட்டேன்,  சாந்தனே! சீ வாநரர்களால் வெல் 

லப்பட்டு மிகவும் அஞ்ினாய் ; அதனால், இப்போதே 

சதையைத் தஇிருப்பிக்கொடுப்பதேதே ஈலமென்று நினைக் 

இன்றாம், என்னை எர்தப்பகைவன் தான் போரில் வெல்ல 

வல்லவன் ?'”” என்ன். 
இவ்வண்ணம் அரக்கர்களின் மன்னவனும் சீமானு 

மாமே இராவணன், அவனைக் கடுமையாகப் பேசிவிட்டு, 

பிறகு, வாகரசேனையைக் காணவிரும்பி, பனிக்கட்டி 

போல வெண்ணிறமாய்ப் பலபனைம்ரங்களி னுயர்சிரியை 

யுடைய மாஸிகையினுபரிகையில் எ.ரினான். வெகுகோ 

பங்கொண்டவனாய், இராவணன், அவ்விரு காதர்களுட 

னும் சமூக்திரம் மலைகள் காடுகள் என்பவைகளைப் பார்க் 

கின்றவனாகி, வாகரவீரர்களால் நிரம்பி - 

இராவணன் உய மிருந்து பூமியாகத்தையும் பார்.கீதான். 
ரிகைமேலேறி 

வாரச்சேனை 
கரையில்லாமலும் அன்விட முடியாமலு 

ரான் மிருக கு பெரிய அந்த வாகாசேனையைக் 

கண்டு, மன்னவளுயே இராவணன் ஸார 

ணனைக் கேட்சலானான் :--* இவ்வாகர முக்கியர்களுக் 

குள், எவர்கள் சூரர்கள்? எவர்கள் ௮௫ பல மமைக்தவர் 

கள்? எவர்கள் மஹோ தக்ஸாஹமுன்னவர்களரய் காத் 
புத,த்திலும் முற்பட்டு நித்ன்றவர்கள் $ 

“0... எவர்கன்சொல்லைச் சுக்கிரீவன் கேட்டன் 
_ மேன்? எவர்கள் சேனை தீ தலைவர்களுக்கும் 

தலைவர் ? எவர்கள் சேனாபதிகள் ? ஸா ணா ! எல்லாச சந் 

-கதிகளையும் உள்ளபடி என்னிடம் சொல்லுக *” என்றான். 
இவ்விகமாக அரக்கர் தலைவன் கன்கைக் கேட்டலும், 

வாகரர்களுள் முக்யேமானவர்களை கன் 

ரவி றூக ௮திஈ்துவக்க ௮க்க ஸாரணன், வரத ! 

ராகட்குள் பிரகானமானவர்களைப் பற்றிச் 
சொல்லலானான்: * இகோ இலங்கைக்கு எதிர்முகமாக 

THEMES கர்ச்சிச்துக்கொண்டுகிற்கின்ருனோ, எவனை
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நரருயிரம்வானரசேனை தீ.தலைவர்கள் சூழ்ந்து கித்தன்றார் 

களோ, எவன் செய்யும். பேரொலியால் 

Saar, இலங்கையே கன மதின்கள் கோபுரங் 

கள் காகெள் தோட்டங்கள் மலைகள் இவை 

கஞுடன் நநெடுங்குகன்றகோ, எவன் எல்லாவானரர் 
_ கஞக்கும் மன்னவளாய் மகாதீதுமாவாய்விளங்குஞ் சுக்ரீவ 

னது சேனைக்கு முன்பாக நிதன்றுனோ, அவன் தான், 

-நீலனென்் ற மூக்யெசேனாஇபதி, எவன் னது. இருகை 

களையும். தூக்கக்கொண்டும், இலங்கையைகோக்ூக் தனது 

... கால்களால் நடந்துகொண்டும், அடிக்கடி கோபத்தாற் 
- கொட்டாவிவிட்டுக்கொண்டும், மலைச்கெரம்போன் ஐ உர 

வத்துடனும் காமரைக்காதுபோன் ஐ நிஐ,த.துடனும் வரு 

es கன்றானோ, எவன் மிக்கனெங்கொண்டு 

அடிக்கடி தனது வாலைப் பூமியில் அடிக் 

Berge, எவனது வாலின் சத்ததக்காற் பத்துச்தசை 

களும் எதிரொலி செய்கன் றரனவோ, அவன்தான் வாதர' 

ராஜனான சுக்ரீவனாூல் இனவரசனாக அபிஷேகஞ்செய்யப் 

பட்ட அங்கதன்; இவன் தங்களைப் போர்க்கு௮ழைக்கன் 

Gus Sar. 

்..... மூன். இவன், வாலியையொக்த அவன் அகுமாரன்; சக் 
். கரீவனுக்குஎப்போதும் வேண்டியவன். இக்திரன்பொரு 

ட்டி வருணன் சகாயத்துக்கு வருவதுபோல, இராம 
ருக்குதி தன்பராக்ரம,த,கால் உதவிசெய்ய வந்திருக்கன் 
முன், ' வெகுவேக,த்துடன் கூடியவனும் இராமருடைய 

நன்மையிற் கருதீதுன்ளவனுமான அநுமான் தோதேவி 

யைக்கண்டதெல்லாம் இவனுடைய பூதீதியினால் தரன். 

லெல்லு,க.ற்கு௮ரிய இவ்வங்க,கன், அகேகவாகரசைனிய௰ங் 

கலாச் தனது சேனையுடன் அழைத்துக்கொண்டு, உங்க 
ளைக்குதித்தே வகச்இருக்கின்றான். அங்க 

நளன். கனுக்குப் பின்பாகப் பெருவாநரசேணனை 
யாற் சூழப்பட்டிருக்கின்ற வீரன் கான், 

சமு,த்தர.ச்தின்மேற் சேதுவைக்கட்டின களன் : போர்க் 
= 45
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காக எதிர்நோக்கி நிற்கின்றான். எவர்கள் எழும்பிச் சிங்க 

நா.தத்தையும் கொக்கரிப்பையும் செய்கின்றார்களோ, எவ் 

வாகரர்கள் ஆசன த்தினின்று எழுந்து சோம்பல் விடுகன் 

ரூர்களோ, அவர்கள், போரில் ஒருபொழுதும் பிதரால் 

வெல்லமுடியாத பயங்கரரான பராக்ரமமமைக் த கொடிய 

விரார்கள், நாற்றெண்ணாயிரக்கணக்காகவும், பதீதுக்கோ 

டிக்கணக்காகவுமுள்ள சந்தனபருவத,த்தில் வூப்பவர்க 

ளான இவ்வீரர்கள், இக், களனென்பவனை அ.நுசரித்துச் 

் செல்ன்றார்கள். இவனொருவனாகவே ,கனதுசேனையைக் 

கொண்டு இவ்விலங்கையை காசஞ்செய்யக் கருதுகின்றான். 

-. வெள்ளியின்கிறம்போன்.ற நிறத்துடனே விளங்குகின் ற 

ட இவ்வாநரன், சுவேதனென்அ பெயர்பெற் 

சுவேதன். வன் ; இவன், போரில் மிக்க விருப்பமுள் 

ளவன் ; வெகு கொடிய பராக்கிரமசாலி ; 

இவன், பு,தீதிகூர்மையுள்ள வன்; வீரன் : மூவுலகங்களிலும் 

பிரசித்தபெத்றவன். இவன் இப்பொழுது வாரரசேனை 

யின்மத்தியிலே வழிசெய்துகொண்டு சுக்கிரீவனிடம்வந்து 

பேடிவிட்டு, தனது சைனியங்கள் களிக்க வேகமாகத்திரும் 

புசன்றான். இதற்குமுன் கோமதியா த்றங்கரையில் அழ 

காகவிளங்கும் பல சிறு மலைகளையுடைய 

குமுதன், சங்கோசனமென்னும்மலையிற் சஞ்சரித்துக் ! 

கொண்டு, அ௮ம்மலைகாட்டுக்கரசனாக விருப் 

பவன் எவனோ, அவனே இந்தக் குமுதன் : இவன் நாரு 

.பிரவாயிரக்கணக்கான வாநரசேனையைக் தான் இருக்கு ! 

_மிட தீதில் வரவழைப்பவன், மிக்க கொடுந்தொ ழிலையுடைய , 

இவனது வால்களின் நீண்டமயிர்கள், கப்பு வெண்மை ' 

சிவப்பு மஞ்சளென் ஐ,ரிறமுள்ளனவாய், பல மார்பின் 

ளவுநீளம் கொண்டனவாய், நான்குபக்கதீதிலும் தறி 

யுள்ளன. இவன் எனளிமையற்றவனாயும் கோபங்கொண்ட 

வனாயும் கொடியவனாயும் விளங்கக்கொண்டு, தங்களுடன் 

போர்செய்ய ஆசைகொண்டவனாக நிற்ன்றான். இவனும்
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தனதுசேனையாலேயே இலங்கையை நாசம்பண்ணக்கருது 
சன்றான். அதோ இங்கம்போல விளங்கிக்கொண்டு, கபில 

நிறத்துடன் நிண்டகண்களை யுடையவ : 
ரம்பன். னாய் நின்றுகொண்டு இலங்கையைக் கொ 

ஞ.த்திவிட ஆசைகொண்டவன் . போலச் 
தனது கண்களாத் பார்கன்றானே, அவன் தான், ரம்ப 
னென்ற பெயருள்ள சேனை தலைவன் ; அரசரே | அவன் 
விச். தியமலை கிருஷ் ணமலை ஸஹ்ய.மலை சு, தரிசகமலைஎன்்.ற 
இம்மலைகளில் பலகாலும்வடப்பான் ; மூன்றுகோடி வாநர 
வீரர்கள், வெகுகொடியபராக்கிரமமுள்ளவர்களாய், இலங் 
கையைக் தமதுவலிமையால் நாசம்பண்ணுமாறு இவனைச் 
சூழ்ந்துதகொடர்க்து நிற்கின்றார்கள். எவன் கனதுகா துகளை 

அகற்றிக்கொண்டும் அடிக்கடிகொட்டாவி 
சரபன், விட்டுக்கொண்டும் இருக்ன்றானோ,அ௮வன் 

யமனுக்கும் ஒருபொழுதும் அஞ்சா,கவன் ; 
போரினின்று பின்வாங்காதவன் ; அவனுடம்போ 
கோபத்தாத் பட்படத்துக்கொண்டிருக்கன் றது ; அவன் 
அடிக்கடி குறுக்காகப் பார்க்கின்றான் : தனது வாலைப் 

- பார்த்துக்கொண்டே இங்ககாதம் பண்ணுகின்்ரன்: அவன் 
அதிக பலம் பொருந்தியவன் : அச்சம். றவன் ; அவன் 
எப்பொழுதும் அழகிய ஸால்வேயமென் ற மலையி விருப்ப 
வன் ; இவன்,சான் சரபனென்ற வாகரசேனாஇபதி, அர 
சரே | பலவானான இவனுக்கு விளையாட்டாகப் போர்த் 
தொழிலைச்செய்கன் ற நா.த்பதுலட்சம்வீரர்களடங்கய வா 

நரசேனை இருக்கன் ஐது, எவன் ஆகாயத்தைப் பெருமேகம் 
போல ம்ஹை.த்துக்கொண்டு, வாகரர்கள் மத்தியிலே தேவர் 
கள்நடுவில் தேவேந்திரன் விளங்குவதுபோல விளங்கு 

சன்றானோ, போர்புரிய ஆவலுட ஸிருப் 
பாஸன். பவரான எவனைச்சேர்ந்தவாநரர்களின் 

கோஷம் பேரிகையினொலிபோலப்பெருஞ் 
சத்தத்தைக் கேட்பிகன்றதோ, அத்தன்மையையுடைய
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இவன் யுத்தத்தில் எப்பொழுதும் பிறரால் அணுகமுடியா 

கவனும், மிகச்சிற்த பாரியா.ச்தமென்ற பருவதத்தில் 

வூக்கன் றவனுமான பகஸனென்்ற சேனாபதி, சேனைக் 

தலைவனான இவனுடன் ஐம்பதுலட்சம் வாநரசேனாபதிகள் 

_ தங்கள் தங்கள் சேனையுடன் சூழ்க்துகி தின்றார்கள். Fs 

இரக்கரையில் இரண்டாவது சமு,தீதரம் போலிருக்கிறதும் 

ம௫ழ்ச்யொற் கூத் தாவெதுமான பயங்கரமான சேனையை 

விளங்கச் செய்துகொண்டு தர்்.த்தரமலைக் 

- இக்கல். கொப்பாய் விளங்குவோனேவிக்தனென் ற 

வாரரசேனாபஇ ; இவன் கஇகளுக்குள் 23 

தமமான பர்ணாசமென் தகதியின் ஜலத்தை அருந்திக்கொ 

ண்செஞ்சரிப்பவன் : இவன் சேனை அதுபதுலட்சம்வாகரர். 

குரோ தநனென்ற வாகரசேனுபதி அகோ தங்களைப் போ 

ருக்குக்கூப்பிடுகன்றான் : அவனது சேனை 

முசோசன்.  யிலடங்கயே வாகரவீரர்கனோ, வெகுவல்ல 

மை பொருக்தியவர்களும் பலமுன்ளவர்க 

ஞூம் அணியணயாகப் பிரிக் சவர்களுமாக விளங்குகின் ரூர் 

கன், அதோபாருங்கள் ! காவிக்கல்போன்ற தெககாத்தியு 

டன் பல.ததினா ்செருக்கடைந் இருக்கும் வா 

கவயன், நரர்களையெல்லாம் ௮அவமதிதி௮ுக்கொண்டு, 

ஓனியுள்ள கவயனென்ற புகழ்பெற்ற வா 

கரசேனாபதி தங்களைகோககக் கோபத்தோடு வருகின் 
மூன். இவனை எழுபதுலட்சம்வாகரர்கள் சூழ்க்து நிற் 

கன்றுர்கள். இவன் சன்சேனையைக்கொ ண்ட இலங் 

கையைத் தகானொருவனாகவே அழிக்கக் கருதுகின் முன். 

இந்தச் சேனை த்தலைவர்களும், சேனை த. தலைவர்களின் 

தலைவர்களும் சண்டையில் அணுகமுடியா தவர்கள் ற கொ 

டிய வல்லமை தங்கியவர்கள் ; வெகுபலமுன்னவர்கள் $ 

வேண்டுமுருவங்கொள்ளும் வல்லமைபெதற்றவர்கள். இவர் 
கள்படை தனித்தனியே அ௮ணியணியாக கிற்கன் தன ” 
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இருபத்தேழாஞ் சருக்கம் : 

மிகவும். பிரதாதரான வாதரத்தலைவர்களை 

ஸாரணன் இராவணனுக்குக் காட்டுதல். 

 அரக்கர்களது மன்னவரே [1 பாருங்கள் ; கான் அவ் 

'வாநரசேனாபஇகளுக்குள் எவர்கள் இராமருக்காக உயிரை 

யும்விமொறு வந்தருக்கன்ளுர்களோ, அவர்களைச் சொல் 
லுஇன்றேன். கொடுந்தொழிலையுடைய எவன அவாவிலி 

ருந்து வெளுப்பும், கறுப்பும், சப்பும், - 

ஹ்ரன்,' மஞ்சளுமாக அழகிய அதேகமார்பினளவு 

சீண்ட மயிர்கள், சேர்க்கும், ௪.க.றியும், சூரி 

யணிடமிருக்து சரணங்கள் பிரகாசிப்பதுபோலப் பூமியில் 

-விழுக்துகொண்டும் விளங்குசன்உனவோ, அவன் தான், 

ஹரனென்ற வாநரசேனாஇபதி, இவனைப் பின்தொடர்ந்து 

நரற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் இவனுடைய 

வேலைக்காரர்கள் பெருமரங்களை,தீதூக்கிக்கொண்டு, இலங் 

கையின்மேல் ஏறுவதற்கு எண்ண ங்கொண்டவர்களாய்த 

-தொடர்க்துசெல் லுசன்றார்கள். அகோ பாருங்கள், கீலகிற 

முன்ன பெருமேகங்கள் போலவும் கறுத்த அஞ்சனம் 

போலவும் விளங்குகன்றருர்களே, போரில் 

அமிசன், உண்மையான பராக்கிரமமுன்ளவர்களும் 

அளவிடமுடியா தவர்கஞூம் சமுத்திரக் 

தின் ௮க்கரைபோலக் காட்டமுடியா தவர்களஞுமான இவர் 

கள், மலைப்பிரதேசங்களி லும் மேடுபன்னமான நதிகளி 

அம்வூப்பவர்களான கரடிகள்; மிகக்கொடியஇவர்கள், வே 

நதரே 1 உங்களையெதிர் த்துப் போர்புரிய வக் திருக்கின்றுர் 

கள். இவர்கள்நடுவில் பார்ப்பதற்கு மிகவும்பயங்கரமான 

கண்களையுடையவனாய் அஞ்சத்தக்கதோத்ற க்துடன், மேக 

ங்கள்கடுவில் பர்ஜநயதேவதைகோபிப்பதுபோத் கோபிக் 

கன்றானே, அவன் தான் ருக்ஷவானென்னும் பர்வ.கு,தீஇல்
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வ9த்துக்கொண்டு கர்மசையின் ஜலக்தைக் குடிச்துவளர் 

ந்த தூமிரனென்ற ருக்ஷராஜன். இங்குக் காணப்படு 

பவனோ, இக்த.த்தாமிரனுடைய இளைய தம்பி; மலையை 

யொ த் தவனான இவளனைப்பாருங்கள்; இவன் 

ஜாம்பவா ன், உருவத்தால் கனு தமையனுக்கு ஓப்பான 

வன்; பராக்கிரம இலோ அவனுக்குமேலா 

னவன்: ஜாம்பவானென்் ற பெயருள்ளவன் ; இவன் பெரிய 

சேனை தீ.தலைவர்களுக்கும் தலைவன் ; பராக்கரமமுன்ள 

வன் ; நல்லாசிரியரிட,த்திற் பழகியவன் ; சண்டையிலோ 

அடங்காக் கோபமுன்ளவன்; தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக் 

கும் நடந்த சண்டையில் இந்த ஜாம்பவான், இக்திரனுக்கு 

எவ்வளவோ உபகாரங்கள்செய்து, பலவரங்களைப் பெற் 

நிருக்கன்றுன். இவன அ சைனி௰,க்கைச்சேர்ச்த பலர் மலை 

safer சிகரங்களில் ஏதிரின்௮, 'மகாமேகங்கள்போல 

விசாலமாகவிருக்கும் பெரும்பாறைகளை உருட்டித்கள்ளு 

இன்ரார்கள் : இவர்கள், யமனுக்கும் அஞ்சா தவர்கள், இவர் 

கள் மேனிமுழுமையும் உரோமம் அடர்ந்திருக்கின் ஐ. ; 

இவர்கள், அரக்கர்களஞுக்கும் பிசாசர்களுக்கும் ஒப்பானவர் 

கள். இவர்கள், அக்கினிக்கு ஒப்பான காக்தியுள்ளவர்க 

ளாய்ச் சஞ்சரிக்கின்றார்கள். எவன் ௮கோ கோபத்துடன் 

அங்குமிங்கும் சாண்டிக்கொண்டு எல்லா 
கம்பன்: வாநரர்களாலும் பார்க்கப்படென்்ருனோ, 

பலசாலியாகியஅவன் இக்திரனையும் தன 

து வல்லமையா ற் சக்கோஷப்படுக்திவைத,த தம்பனென்ற 

சேனாபதித் தலைவன். எவன் ஓரடியெடுத்து 

nest ser வைத்தால், யோஜனைக்கப்பாலவிருக்கும்மலை 

கன் பக்கத்தகாகுமோ, எவன். நின்றால் 

- ஒருயோசனை உயரமிருப்பானோ, எவனைவிட இனிப்பெரிய 
கானவடிவம் விலங்குசா தியிலேயே இடையாதோ, அவன் 

தான் ஸச்காதனென்பவன் ; வாநரர்கஞூக்குப் பாட்டன் 

முறையானவன். இவன் முன்னொருகாலத்தில் தேவேந்
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தஇரனுடன் அசுரர்கள் போர்புரிந்தபோது, தேவர்களுக் 

குதிதுணையாய் கின்று அசுரர்களுடன் சண்டைசெய்து, 

தோல்வியடையாமல் நின்றான். இவன் வாகரசேனாதி 

பதிகஞுக்குச் சேனாபதியாவன். இவன் தனது பராக் 

சிரமத்தைக் காட்ட யதீதணனித்தால், அது, இந்திரனு 

- டைய பராக்கிரமத்தை ஓத்திருக்கும். தேவர்களுக்கும் 

அசுரர்களுக்கும்  போர்கேர்ந்த அப்போது, இந்திரனு 

க்கு உதவிசெய்ய வேண்டு மென்றே அக்கினிபகவானால், 

. ஒரு கந்தர்வகன்னிகை வயிற்றில் இவன் உண்டாக்கப் 

பட்டான். எந்தமலைக்குக் குபேரன் அதி 

க்ரதான். பதியோ,  இந்நரர்கள்கிரம்பிய எது மலை 

கஞக்குட் சிறந்ததோ, எங்கு நாவன்மரம் 

நிறைந்திருக்கின் றதோ, எது தங்கள் தமையனாராகய குபே 

ரனுக்கு விளையாட்டையும் சுகத்தையும் தருன் றகோ, 

அவ்விடத்தில் கான், இதோகாணப்படுகன்றானே, இந்த 

கரககனென்ற மானும் பலவானும் வாநரர்கட்சூட் 

நிறக். தவனுமான வாநரசேனை தீ.தலைவன் வாழ்கின்றான் ; 

இவன், தன்னைப்பற்றிப் போரிற் புகழ்க்துகொள்ளா த 

வன், இவன், ஆயிரங்கோடி வாநரர்களாற் சூழப்பெற்று 

வந்திருக்இன்றான் ; இவன் தானாகவே தனது சேனையைக் 

கொண்டு இவ்விலங்கையை காசம்பண்ணக் கருஇயிருக் 

இன்றான், எவன் முன்னொருகால,த்தில் யா 

_ பிரமாதி, னைகளுக்கும் வாநரர்களஞுக்கும் * பகையுண் 

டாயிருந்ததைக் தன்மனதக்திற்கொண்டு, 

யானைக்கூட்டங்களுக்கு த் தலைமையானவற்றை நடுங்கச் 
  

* முன்னொருகாலக்தில் சம்பலாசனனென்ற௦ பெயரையுடைய ௮௯ 
ஜெருவ ஸிருந்கான் ; அவன் ஒருகடற்கரையிலே யானையின்வடிவமெட த 
துக்கொண்டு முனிவர்களை வருத்தச்கொடங்கினான், அம்முனிவர்கள் 
கேஸரீயென்ற வாநரவீரனைப் பிரார்ச்இத்சார்கள், அம்முனிவர்களின் 
வேண்டுகோளின்படி ௮ந்தக்கேஸரி அந்தக ரனைக்கொள்றான் ; ௮2. 
னால் ம௫ழச்.2 முனிவர்கள் * மகாபரரக்ரொமசாலியாகய அநுமான் உனக் 

குப்பு,தல்வஞுகப் பிறப்பானாக ? என்று வரமளிக்கனர், அதுமுசல், வலாநரங் 

கட்கும் பானைகட்கும் பகை புண்டாயிற்று என்பர்,



120 யுத்தகாண்டம். 
  

செய்துகொண்டே கங்கைக்கரையோரமாகச்சஞ்சரிக்கன்றா 

னோ, ௮ந்தச்சேனாதிபதி தான் சஞ்சரிக்கும்பொழுதே 

பகைவர்களையழிப்பவன்; மலைக்குகையில் வாழ்பவன்; பெ 

ரியவிருக்ஷங்களை வேருடன்களைக்து யானைகளின் மேலும் 

யானைகளை ததாக மரங்களின்மேலும் வீசி யழிப்பவன்; 

இவன், இமயமலைக்தா ழ்வசையி லோடுங் கங்கையை யடுதி 

துள்ளதாய் மந்.தரமலைக்கு ஒப்பான உ௫ரபீஜமென் ற 

மலையிலே, இந்திரபகவான் சுவர்க்கலோக த்தில் வீற்திருப் 

பதுபோலச் சுகமாகத் தானே வூப்பவன் ; மனக்களர்சசி 

பராக்ரமம் இவைகள் அமைந்து அட்டகாசம்பண்ணும் 

பலசாலிகளான ப,த்துக்கோடிவாகரர்கள், இவனை எப்பொ 

முதும் தொடர்ந்துகொண்டே யிருக்கிறார்கள் ; பலசாலி 

களான இவ்வாநரர்களுக்கு இவன் தலைவன். அரசரே [... 

் இவனைத் தகைய ஒருவராலும் முடியாத, காணப்படு 

இன் ஐ இவன்தான் பிரமாதி, பலங்கொண்டபோர்முய த 

யுள்ள: இவனது வாநரசேனை, காத்ரு.ற்கப்பப்பட்ட 

மேகம்போத் காணப்படுஇன் றது; இச்சேனை களப்பியமிகு 

ந் ததாளிகளே, பலபடி மேலெழுந்து காற்றால் காற்புற,த் 

இலுஞ் சுழத்றப்பட்டுச் செந்நிறமாக அதோ விளங்குகின் 

றன; கஇப்புவர்ணமான முகமுள்ளவர்களாய் வெகுபயங் 

கரமான தோஜழ்றமுள்ளவர்களான கொண்டைமுசுக்களெ 

டன்னும் மகாபலம்பொருந்திய பத்துக்கோடி வாநரர்கள், 

சேதுகட்டிமுடிந்ததைப் பார்த்த சந்தோ 

ஷ.த்தால், வெகு வேகத்துடன் மகாபலங் 

கொண்ட கவாக்ஷனென்த தமது சேனைத் தலைவனைச் 

சுற்றிக்கொண்டு இலங்கையைக் தமது பராககிரமத்தால் 

- நாசம்பண்ண வருன்ருர்கள். 

எம்மலையில் வேண்டி௰ கணிகளோககூடி௰ விரு 

கஷங்களின் மேல் எப்பொழுதும் வண்டு 

கள் மொய்தீதுக்கொண்டிருக்கன் றன வோ, 

எம்மலையில் தன்னுடைய நிற கதைப்பெத் 

கவாக்ஷன். 

கேஸரீ,
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அச் சூரியபகவான் சமீபதீதிற் சஞ்சரிக்கன்றானோ, கன் 

னுடைய ஒளியினால், மிருகங்களும் பட்கெளும் பொன்னிற 

மாகவிளங்குகன் உமனவோ, எம்ம்லையின் காற்வரைகளை 

 மகாதீதுமாக்களாகய முனிவர்கள் எப்பொழுதும் விட்டுப் 

போன் த.தில்லையோ, எம்மலையிலிருக்கும் விருக்ஷங்கள் 

நமக்கு உண்டான் உ எண்ணங்களைக் கொடுக்கின் றவை 

களாகவும் எக்காலத்திலும் கனியுன்ளவைகளாகவும் விள 

ங்குின்றனவோ, எம்மலையில் இறந்த தேன் உண்டா 

இன் றதோ, அப்படிப்பட்ட பொன்மயமாகய அழகுள்ள 

மேருமலையில் வூப்பவன், தான், அகோ தாங்கள் காண் 

இன்ற கேஸரீயென்ற சேனாபஇ; அவன், வார த.தலைவர் 

ee ஒரு கலைவன். 

அப இனாயிரம்மலைக னிருக்கன்றன ; அவைகளும் 

் பொன் நிரம்பியவை; தாங்கள் எவ்வாறு அரக்கர்களுக்குள் 

உத்தமராக விளங்குின் நீர்களோ, அவ்வாறே, ௮வ்வது ' 

பதினாயிரம் மலைகளுக்குள் மேருஸாவர்ணி 

ட சதவலி, மலையென்பது உயர்ந்தமலை ; அம்மலையில் 

கான் கபிலநிறமரயும் வெளுப்பாயும்,தரமிர 

நிறமாயும் தென்போற் வெந்தநி மாய மிருக்ன்ற 

வாநரர்கள் வ௫க்ன்றார்கள். அவர்கள், கூரானகோரப்பற் 

களையும் ஆயுதங்களாக உதவுன் ஐ ஈகங்களையும் உடைய 

்.. வர்கள் ; இங்கங்கள்போன்ற நான்குகோரப்பற்க எமைக்த' 
வர்களாகவும், வேங்கைகள்போல அணுகமுடியா தவர்க 

arr say விளங்குபவர்கள். அவர்களெல்லாரும் 9168 

னிக்குஒப்பானவர்கள் ; சீறுகன் ஐ சர்ப்பங்களுக்குச் ௪ம 

மானவர்கள் ;ஈன்ரூகரீண்டு உயரமாக,கீதாக்கிய வால் அமை 

ந்தவர்கள் : மதம்பிடிக்.* யானைகளுக்கு ஓப்பானவர்கள் ; 
பெரும்பருவதங்களைப் போன் றவர்கள் ; பெருமேகங்கள் 

போலக்கர்ஜ்ஜிக்கின் ற குர லுன்ளவர்கள்; உருண்டு பொன் 

னிறமாகவும் வவெப்பாகவுமிருக்குங் கண்களமைந்து, இறிது 
பயங்கரமானகடையும் அட்டகாசமும் பொருக்இயவர்கள் ; 

16
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௮வர்கள் தங்களுடைய இலங்கையைப் பார்தீது அழிக்க 

வருபவர்கள்போல இருக்கின்றார்கள். இவ்வாகரர்களுக் 

குச்சேனைததலைவன், இவர்கள் தடுவில் கித்கும் பலசாலி 

யான சதவலியென்னு உலகமெங்கும் பிரசிகீதிபெத்றவன் ; 

பு.ச்திமானான இவன் இப்பொழுது வெத் தியைக்கரு இய 

வனாய், சூரியதேவதையின் பூஜையைத். தஇனத்தோதும் 

செய்துவருன்றான். இவன் தனது சேனையொன்றைக் 

கொண்டே இலங்கா பட்டணத்தை நதாசம்பண்ணக்கருதி 

யிருக்கன்றான். அரசரே | வெகுபராக்கிரமமும் பலமு 

மமைகத்தசூரனாய் த். தனது வல்லமையொன் திலேயே முத்தி 

லும் கம்பிக்கைவைக் க இவ்வாகரன், இசாமருக்கு கன்மை 

செய்யவிரும்பியவனாயப் பகைவருயிரின் மேத் கொஞ்சமே 

ஷம் கருணையென்பதைப் பாராட்டாம விருக்கன்றான். 

கஜன், கவாக்ஷணன், கவயன், களன், கீலன் என்த 

டட இவ்வாகச த. தலைவர்களில் ஒவ்வொருவ 
மத்துஞ்லை 
வகசர், ஆம் பத்துக்கோடிவாதத செனையாத் சூழப் 

பட்டவளனாய் கிற ன்றான். அம்மா இிரியே 

- வித்தியயர்வக.தீதில் வூப்பவர்களாகய வேது வாதரதி 

தலைவர்கள் மிகுதியாயிருப்பதால், கணக்கெடல்காமவிருக் 

இன்ரார்கள் ; அவர்சன், பராக்கிரம தீதினால் மிகுக் தவர்கள். 

மகாராஜாவே 1! அவர்களெல்லாரும் மிக்கமகமையுன்ள 

வர்கள் ; எல்லாரும் பெருமலைக்கு ஒப்பான தேகமுன்ன 

வர்கள் ; எல்லாரும் இவ்வுலகத்திலுன்ன மலைகளையெல் 

லாம் பொடியாக்கி இறைக்கத்தகுக் ௧ பலமுன்னவர்கள். 

இருபத்தெட்டாஞ் சருக்கம் : 
சுகன் வாதாத்தலைவசை இராவண ஸுக்குத் 

தெரிவித்தல். 
  

ராக்ஷஸசாஜனாகம இசாவணனிடத்தில் ஸாரசணன் 

இவ்வாறு சொல்விமுடிக்கதும், அவன் முழுதஞ்சொல் 

லாது கனால், சுகனென்பவன் அச்சேனைமூழுவதையுவ்
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கையினாற் சட்டிக்காட்டிச் சொல்லலானான்:--  வேச்தரே! 

மதம்பிடி தீ. தயானைகள் போலவும், கங்கைக்கரையில் முளை 

திதுன்னள ஆலமரம்போலவும் இமயமலையில் முளை கீ.துன்ள 

ஆச்சாமரம்போலவம் நிற்கத் தாங்கள் காண்இன் நீர்களே, 

இவர்கள், போரில் எவராலும் வெல்லமுடியாத வீரர்கள்; 

தங்களுக்கு இஷ்டமான உருவங்கொள்ளும் வல்ல 

மையுள்ளவர்கள் ; ஒவ்வொருவரும் தேவர்கள் போலவும் 

அசுரர்கள் போலவும் விளங்கிக்கொண்டு, போரில் தேவர் 

கஞக்குஒஓப்பான் பராரக்கிரமமுன்ளவர்கள், இவர்களின் 

தொகை, இருபதிகோராயிரங்கோடிக்கணக்காகவும், அப் 
படியே ஆயிரஞ்* சங்கக்கணக்காகவும், நூறுபிருக்கு 

மென்னுல் கணக்காகவும் இருக்கன் தன, 

இவர்கள் சுக்கிசீவனுடைய மந்இிரிகள் ; எப்பொழு 

தும் இஷ்டிக்கையில் வ௫ப்பவர்கள் ; இவ்வாகரர்கள் 

வேண்டுமுருவங்கொள்ளும் வல்லமையுடன், தேவர்களிட 

மிருக்தும் கக் தர்வர்களிடமிருக்தும் பிறக், தவர்கள். அரசரே! 

அதோ, இருவராகச் BLES 2 has Bt 

மைக்க தீவிவிதர், ணிருக்கன்ற குமாரர்கள், மைந்த துவிவித 

சென்ற பெயருள்ளவர்கள்; பேரசில் அவர் 

கஞக்குச் சமான்மான்வ ரொருவருமில்லை; அவ்விருவரும் 

பிரமதேவன் கட்டளையிடப்பெத்று அமிருதபாகம் 

பண்ணின வர்கள் ; இவர்கள் தமது வல்லமையால் இலங் 

கையையழிக்க எண்ணியிருக்கின்றுர்கன். அசோ, மத 

யாரனைபோல கிற்கின்றானே, அவ்வாகரன் கோபங்கொண் 

டால், இச்சமுதீ தரத்தையும் தன்பலதக்தால் ஒருகலக் 

குக்கலக்விவொன்; அவன், இதற்குமுன்னமே இன்விலங் 

கைக்குவக்து 2 தாசேவியைத் தேடிக்கண்டு 

அதுமான். தங்களையும் பார்த்துப் போனவன் ; 

கேசரியின் ரூத் தகுமாரனும், வாயுபு,ததிர 
  

* இல்கணக்குகலின் அ௮னனை  இச்சருக்கதஇின். கடைகயித் 

காரணமாக்,
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னென்று பிரசஏத்தனும், அதுமானென்று எங்கும்பெயர் 

வழங்கப்பெத்தவனுமான அவன் தான், முன்பே சமுதீ 

இரத்தைத்தாண்டி இவ்விடம் வந்.தவன்; முன்னமே பார்க் 

கப்பட்டுள்ள அவன் மீண்டும் வந்திருக்கின்றான்; தான் 

நினைக்கும் உருவங்கொள்பவன் ; வாகரர்களுக்குட் கறந்த 

வன் ; பலத்தையும் வரங்களையும் பெற்றவன் ; வாயு 

பகவான் எப்படியோ, அப்படியே ஓரிடத்திலும் தடுக்க 

முடியாத போக்குள்ளவன் ; தன்பல_த்தினா த்செருக்கடை 

6S இவன் முன்பு குழந்தையாக: இருந்தபொழுது, 

உதயமாகுஞ் சூரியனைப் பார்த்துப் படத தவனாம், “எனக் 

குப் பர நீங்குகின் 2 வழியைக் காணோம்; கான் சூரியனைப் 

பறித்துப் புசக்கின்றேன் என்று அன்மன தீதில் எண்ணி 

யவனாய், மூவாயிரம்யோஜனைதுூரம் ஆகாயகத்திற்களம்பி, 

தேவர்கள் மகாமுணிவர்கள் ௮௬ரர்கள் என்த இவர்களா 

லும்அடையமுடியா த சூரியயகவானைகோக்கச் காவி, ௮க் 

கடவுளை அடையமுடியாமல் அவன் உழஇிக்கின்ற மலை 

யில் விழுந்தான். அப்படிவிழுந்தகாலதக்தில், இவ்வாகர 

வீரனுடைய ஒரு ஹு [கவுள் | பாறையிலடி பட்டுக் கொஞ் 

சம்* முறிந்தது; இக்காரணத்தால், இவன் ஹநுமானென் ற 

பெயருள்ளவனானான். இவன்சரித்திர ததைப்பற்றிச் சப்த 

பிரமாணத்தால் மெய்யாக அறிந்தேன். இவனுடைய 

பல.க்தைப்பற்தியாவது உருவத்தைப்பற் றியாவதுசாமர்,த 

திய,த்தைப்பத்தியாவது பேசுதற்கு முடியாது, இவன் ஒரு 

வனாகவே தனதுபராகரமத்தால் இலங்கையை நாசம் 

பண்ணக் கருதியிருக்கின் முன் . 

இங்கு அப்புறம்நிற்குஞ் சூரரைப் பாருங்கள்; கீல 

நிறமுன்ளவராய்சத் காமரையிதழுக்கொப்பான கண்க 

ளமைந்தவராய் கிற்ன்றாரே, அவர் தான் இக்ஷ்வாகுவம் 
  

* அதுமானது, கவுள் முதிக்துகம்கு இந்இரனது வச்சொயுகத்தால் 
அடி.பட்டதும், ஒரு காரணமா மென்௯,
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ச,த்திற் பிறந்த அதிரகர் இ இவ்வுலகத்தில் பெயர்பெற்ற 

பராக்ரெமமுள்ளவர், அவரிடத்தில் தரு 

இசாமர், மம் சலிப்பதேயில்லை; அவர்௮ கருமத்தை 

ஒருபோதும் அதுசரிப்பவரல்லர், ௮வ 

ருக்குப் பிரமாஸ்திரமும் வேதங்கஞம் தெரியும்; வேதங்க 

வைக்கற்றுணர்க்தவர்களுக்குன் ௮வர் மிகவும் உத்தமர், 

தமது அம்புகளால் ஆகாசத்தையும் இழித்துவிடுவார்: 

_ மலைகளையும் பிளந்துவிவொர்: அவரது கோபமேர யமனு 

டையகோபத்துக்கு ஒப்பானது; அவருடைய பராக்கிரமம் 

இந்திரனுடைய பராக்ரெமக்துக்கு ஓப்பானது, அவரு 

டைய மனைவியாகிய சகையென்பவளைக்கான் ஜகஸ்தா 

நத்திலிருக்து தரங்கள் கவர்ந்துவக்தீர்கள். அரசரே ! அவ் 

விராமர் தங்கஞுடன்போர்புரிய அகோ வந் இருக்கன் ரர், 

அவருடைய வலப்பக்கத்தில், பத்தரைமாற்றுத்தங்கக் 

துக்கு ஓப்பான நிறமமைந்தவராய் விசாலமான மார்பைப் 

பொருக்தியவராய்க் கண்கள் இவந்தவராய்க் கறுத்தும் 

சுருண்டுமுள்ள மயிர்முடி யமைந்சதவராய் விளங்குகின்ு 

ரே, அவர். தான் ௮௧ இராமமிரானுடைய 
இலட்சுமணர், தம்பியாக இலட்சுமணர் ; அவருடைய 

உயிருக்குஒப்பானவர்; அவரிடம் எப்பொ 
முதும் ௮ன்புவைத்தவர்; சியாயசாஸ்திரக்திலும் ys5s 
இலும் சாமர் தீதியமுன்ளவர்; எல்லாச்சாஸ் இரங்களையும் 

_ கன்றாகக்கற்று ததேர்க் தவர், பொறுக்காக தன்மையுள்ள 

வர்; அவரைவெல்ல ஒருவராலும் முடியாது, தாம் வெற்றிய 
டைபவர்; பராக்கரமசாலி; பு,தீதியமைக் பலசாலி, அவரை 
இராமருடைய வலக்கையென் றும், வெளியில்கடக்கும் . 
அவருடைய உயிரென்தும் சொல்லவேண்டும்; அவர் இரா 
மருடையகாரியம் நிலை றவேறுவகானால் கமதுஉயிரின்மே 

அம் அபிமானங்கொள்ளார். அவர் தாமாகவே: அரக்கர் 
களையெல்லாம் போரிற்கெல்ல எண்ணங்கொண்டிருக் 

கின்றார்,
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இராமருடைய இடப்பக்கத்தில் விளங்குகின்றாரே, 

Yor Soo HIE HL FST OD சூழப்பட்ட விபீஷணர்; 

தங்கஞுடையஇராச்சியத் இத்கு மன்னவர்; 

விபீஷணர், அரசர்களுக்கு அரசராகிய .இராமரால் 

இலங்கைக்கு ௮ ரசராகப் பட்டாபிஷேகம் 

பண்ணப்பட்டார். இவர், தங்கவளைகோக்கிச் சினங்கொண்ட 

வராய்ப் போரிமொறு எதிர்வருகன்றார். இராமவிபீஷ 

ணர்களின்நடுவில் அசையா தமலைபோல ஒருவர் கித்கின் 

ரூரே பாருங்கள்; அவர்,தான் எல்லா வாநரவீரர்களுக்கும் 

மன்னவர்; அவரைவென் ஐவன் ஒருவனு 

மில்லை. எல்லாமலைகளுக்கும்மேலாக இம௰ய 

மலை விளங்குவதுபோல், அவர், தமது ஒளியாலும், புகழா 

ஓம், இயற்கையறிவா லும், சாஸ்திரப்பயிற்சியினாற்பெற்ற 

பு.த்தியினாலும், EDGE ST Do, எல்லா வாநரவிரர்களி 

னும் மேலாகவிளங்குபவர். அவர் எப்பொழுதும் அடர்ந்த 

மரங்களையுடையகதும் மலையரணையுடையதுமான பிதராதற் 

இட்டுதற்கு அரிய இஷ்ந்தையென் ஐமலைக்குகையில், முக் 

இயமான சேனாபஇிகளுடன் வூப்பவர், நாறுபொத்றுமரை 

மலராற் கோத்த மாலையொன்று அவர்கழு.த்தில் விளங்கு 

Ber 00 5, ௮து தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் விரும் 

பப்படஒன் றது! அதில், லக்ஷ்மி இடைவிடாது தங்இயிருக் 

இன்றான். இம்மாலையையும் தாரையையும் வாநரராச்சியதீ 

தையும் தம்மைவிட்டு நிங்காதவண்ணம், இந்தச் சுக்கிரீவர், 

இராமருடைய தயையால் வாலியைக்கொன்று, தாம் 

சுக்ரீவன். 

அடைந்தார். 

LM IV Foy, WOT CLG ஓருகோடியென்று பெரி 

யவர்கள் ஏ.்படுத்தியிருக்கன் ரூர்கள் ; நாருயிரங்கோடி, 

சங்கமென்று சொல்லப்படுகின். றது. நூருயிரஞ்சங்கம், 

மகாசங்கமென்று குறிக்கப்படுகன். றது, நாருயி ரம் மகர. 

சங்கம்கொண்டது, ஒருபிருக்த மெனப்படு. 

இன்றது; நாருயிரம்பிருக் தம், மகாபிருக்த 

மெனப்படுகன் றத, நூருயி.ரம் மகாமிருக் 

வாநரசேனையின் 
தொகை,
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Sid, SWOT Gd, தாருயிரம்பத்மம்கொண்டது, ஒரு மகா 
பதீமம். wrap sip மகாபதிமம்கொண்டது, கர்வமென் று 
சொல்ல்ப்படும் ; ஆரருயிரங்கர்வம்சேர்ந் தால், மகாகர்வ மெ 
னப்படும், நூருயிரம்மகாகர்வம், ௪ழமு.தீதிரமெனப்படும்; ர 

மூபிரஞ்சமுத்திரம்சேர்க் தால், ஓகமென் அ!கு சிக்கப்படுக- 
DS; YU Sor or கதூருயிரவேோகங்கொண்டது மஹெள 
கம்: இவ்வாறு ஆயிரம்கோடி சேனைகளோடும், நா. 
சங்கம் சேனைகளோரடும், ஆயிரம் மகாசங்கம் சேனைகசளேர 
மம், நாுபிருக்் சம் சேனைகளோடும், ஆயிரம் மகாபிருந் 
கம் சேனைகளோடும், நாது பத்மம் சேனைகளோடும், 
ஆயிரம் மகாபதுமம் சேனைகளோடும், ஆரு கர்வம் சேஷ 
களோடும், நாறுசமு,த்இிரம் சேனைகளோடும், அப்படியே 
நாறு மகெளகம் சேனைகளோடும் ஆக ஓருகோடிமகெளக 

"மென்னு சொல்லும்படியாய்ச் சமுதீிதரம்போன்ற வாநர 
சேனையாற் சூழப்பட்டும், ராக்ஷஸ மந்திரியுடன் கூடிய விபி 
ஷணரால் உதவிசெய்யப் பெற்றும், மகா பலபராக்ரம 
சாலியாய் வாகரராஜரான சுகீகிரிவர், கங்களஞுடன்போர் ' 
புரிய வரது நிற்சின்ளார். 

மகாராஜாவே! கொடியரகத்துக்குஓப்பாக வந்து நிற் 
கும் இப்பெருஞ்சைனியத்தைப் பார்த்து, பிகு, இந்தப் 
பகைவர்கள் ஈம்மைச்தோ த்கடியாமல்நாம்வெற் வியடையும் 
படி, உத தமமான முயற்சியைச் செய்யுங்கள்”? என்ருன். 

ட இருபத்தொன்ப தாஞ் சருக்கம் : 
சுகஸாரணர்மேற்னெ தீத இராவணன் அனுப்பிய 

சார்த் தாலன் முதலியோரது தூது, 

சுசன் குூமிப்பிட்டிசிு சொன்ன ௮ தவாகரசேனை ச 
தலைவர்களையும், இராமருக்கு அருகில்கிற்கும் தனது கம்மி 
யாகிய விபீஷணரையும், இராமருடைய வலக்கைபோன் ற
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முள்ள எல்லாவாநரர்களுக்கும் வேக் கரான FEBS oI 

up LTT SB, இராவணன், கொஞ்சம் Wer BSE BS 

கோபங்கொண்டவனாய், அவ்வாது சொல்லி வாய்ஞூடின - 

அந்தச் சுகஸாரணரென்ற வீரர்களைக் கண்டித்து, அச் 

சத்தால் தலைகவிழ்ந்து வணங்ககின் ற அவ்விருவரையும் 

் நோக்கி, கோபத்தால் தழுதழுத்த கொடியவாக்கால் பட 

படப்புடன் பின்வருமாறு. மொழியலுற் | t 

சுகஸாரணசை முன்: ஓர்அரசன்8ழ் ௮டங்இ நடக்கும். 

இராவணன் 
கடிந்து பேசுதல். 

செய்யவும் வல்லமைபெ.த்ற அரசன்முன் 

பாககின்அுகொண்டு, அவனுக்குக்கேட்கப்பிடிக்கா 
கசொத் 

களாச் சொல்லுதல், அடியோடு தகாது, உங்களைக் கேட் 

காமலிருக்கும்பொழுகே, நமக்குப் பகைவர்களாய்ப் போர் 

செய்யவந்தவர்களாயிருக்குஞ் FES HSS NID OS STO 

மல்லாதகாலத்தில் இவ்வாறு நீங்களிருவரும் புகழ்க்து 

பேசுவது தகுதியோ? இ.துவரையில், நீங்கள் ஆசிரியர் 

, பெரியவர் இவர்களிடத்திற் பழகியது விணேயாம் ; 

எனெனில், ராஜநிதிநூலின்ஸாரமாக, ஒருவன் £ழடங்கி 

நடக்கவேண்டியவன்் தொழிலைத் தெரிந்து கொன்ளவில் 

லையே, கற்றறிந்ததை மறந்துவிட்டீர்களோ ? அன்றி, 

நடவடிக்கைக்குக் கொண்டவெராமல் அதிவின்சுமையைமா 3 

இரம் தாங்குன் தீர்களோ ₹ இவ்வண்ணம் மூடர்களான 

மந்தரிமார்களை வைத்துக்கொண்டு, நான் இராச்சியத்தை 

வ௫த்துவருவதும் பேரர்ச்சரியக்தான். என்னைப் பார்த்து, . 

இவ்விதமானசொற்களைச் சொல்லிவக்தீர்களே! ஈமது. அர! 

சன் நம்மைக் கொன்றுவிவொ னென்.ற பயமும் உண்டாக' 

வில்லையா, என்ன ? கட்டளையிட த்தொடங்கும் எனது, 

நாவே, நன்மையையும் 'இமையையும் செய்யவல்லதா' 

யிற்றே, இப்பற்றியகாட்டில் மரங்கள் தப்பினாலும் தப்ப 

லாம் ; அரசர்களுக்குக் கோபத்தைஞட்டிய குற்றவாளி 

மக்இரிகள், சங்களை,ச்தண் டிக்கவும் அருள் i 

i 

3
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கள், ஒருபொழுதும் பிழைக்கமாட்டார்கள். சதீதுருக்க 

ஞூடையகட்சியைப்புகழும் பாவிகளாகிய இவர்களிருவரை 

யும் சான் கொல்வேன், இதற்குமுன் எனக்கு இவர்கள் 

செய்திருக்கும் உபகாரங்கள், எனதுகோபகத்தைச் சாந்தப் 

படுத்தமாட்டா. ஆகையால், நிங்கள் உங்கள்தொ ழிலைவிட் 

டிடுங்கள்; என் முன்னிலையில் கில்லாதேயுங்கள்; கீங்கள் 

எனக்குச் செய்திருக்கின் உ உபகாரங்களை கினைப்பதனால், 

"நான் உங்களைக்கொல்லவிரும்பவில்லை, என்னிடத்து ௮ன் 

பில்லாமலும் செய்ச்ஈகன்்.றிமறந்து மிருக்கன்ற உங்க 

ஞக்கு, ௮ச்தகொழிலே கொலைக்குச் சமானந்தான்: நான் 

இனிக்கொல்லவேண்டுவதில்லை'” என்றான், இப்படி ௪௧ 

ஸாரணரைப்பார்தீது இராவணன்சொன்னதும், அவர்கள் 

வெட்கமடைக்தவர்களாய், *ஜயம் உண்டாகுக? என்று 

சொல்லிவிட்டு அப்பாத் சென்ருர்கள், 

அதன்பிறகு பதீதுத்தலைகளைப்படைக்க இராவ 

ணன் தன்சமீப,ததிலிருக்க மகோதரனைப் பார்த்து “நிதி 

சாஸ்திரங்களை நன்றாகஅ.றிந் த வேவுகாரர்களை என் முன் 

or சடி.தியில் நி௮ுத்துக”' என்து கட்டளையிட்டான், அவ் 

வா கட்டளையிடப்பட்டதும், மகோ தரன், 
இசாவணன 

வேறு ஒ.றமரை 
வரவழைக்துக் கூக் கட்டளையிட்டான், அரசன்கட்டளை 
.கட்டளையிடல், 

வெகு சக்கரமாக வருமாறு வேவுகாரர்கட் 

யின்படிமே வேகமாகவந்த வேவுகாரர்கள், 

இராவணனிடம் அஞ்சலிபண்ணிக்கொண்டு கின்று, 
“வேந்தே ! உங்களுக்கு ஜயமுண்டாவதாக'” என்னு ஆசீர் 

-வசன்ம் கூறினார்கள், பிறகு, அரக்கர்கள் மன்ன வனாகய 
இராவணன், சூரர்களாயும் . யஜமானவிசுவாசமுன்ள 

வர்களாயும், எ.தற்குங் கலங்கா தவர்களாயும், வரவழைக் 

கப்பட்டு வந்துகின்ற அந்தவேவுகாரர்களை நோக்கப் பின். 
வருமா௮ு மொழியலானான்:--* நிங்கள் இவ்விடம்விட்டுப் 

புறப்பட்டு இராமனுடைய விவசாயதச்சைச் சோதித்துப் 

பாருங்கள்; எவர்கள் இராமனுக்கு ௮ந்,தரங்கமான மக்தஇரி . 
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களாய், மிக்க அன்புடன் அவனிடம் நட்புச்செய்துகொண் 

டி. ரூக்ன் ரர்களோ ,அவர்களை நன்முக௮.ிர்து வாருங்கள், .. 

அவர் எவ்வண்ணம் தூங்குகின்றார் ? எவ்விகமாய்க் கண் 

விழிக்ன்றார் ? இன்னும் என்னசெய்டன்றார்? இவ்விஷ் 

யங்களையெல்லாம் ஒன்றுவிடாமல் நுட்பமாகப் பரி 

சோதித்து, நீங்கள் மறுபடியும் இங்குதீ தரும்பிவரவேண்் 

டும், வேவுகாரர்கள்ஞமூலமாகச் சமர்த்தர்களான அரசர் 

தமது பூகைவர்களஞுடைய இரகியங்களை ஒன்னவிடாமல் 

அறிந்து போரில் நெருங்குவாராயின், அற்பமான முயற்கி 

யினாலேயே வெகுசுலபமாய்ப் பகைவர்களைவெல்வார் ”” 

என்ரான். 

அவ்வேவுகாரர்களும் மிகம$ூழ்க்.௮ு, அப்படியே 

யாகட்டுமென்று இராவணனைநோக்இச்சொல்லி, சார்தீ 

தூலனை .முன்னிட்டுக்கொண்டு பரு,த்தவடிவையுடைய 

னாய் அரக்கரிற்ெக் த அவ்விராவணனைப் பிரதட்செம் 

பண்ணி, எவ்விடத்தில். இலட்சுமணருடன் இராமர் 

இருந்தாரோ, அவ்விடத்தை நோக்கப் போனார்கள். 

அவர்கள், மாறுவேஷங்கொண்டவர்களாய்ப் போய்ச் 

சுவேலமலையின் சமீபத்தில் சுக்கிரீவனுடனும் விபீ 

ஷ.ணருடனும், இராம லட்சுமணர் தங்கியிருப்பதைப் 

பார்,தீதார்கள், அச்சேனையை அவர்கள் 'காணும்பொ 

முதே, அச்சத்தாற் கலக்கமடைந்கார்கள். அவ்வரக்கர் 

களைக் தருமாதீதுமாவாகிய விபீஷணர் 

சார்க்காண்.. கண்டு, அங்கிருந்த அவர்களை விளையாட். ஷ்ணா ? ் 

, பத்திக்கொள்ள டரகவே வென்று, சார்,த்தாலனைமாத்த 

விலக்கல், ரம் இவ்வரக்கன் . பெரும்பாவியென்று 

. பிடி.த்துக்கொண்டார், அச்சார். த தூாலனை 

வர்கரர்கள் வகைசெய்ய ஆரம்பிக்கையில், அவனை. 
யும், அவனுக்குத் துணையாகவக்தவர்களையும், இராமர், 

தமதுகருணையால் விடுவித்தார். விரைவுகொண்ட் பராக்! 

இிரமமுள்ள வாநரர்களால் வருத்தப்பட்ட அவ்வரக்கர்கள்



அவர 

  

  

குற்றுமிராக் Bi np oF iD aa பகன் FT Be 

இத்தர்கள்- 
இஜங்கைசென்ருட் niesabete E call Denese Whitt ee 
Qed Bur pialise = : ௮ சர்விகளான அவ்வாக்கவேவுகா ர்கள் இழ 5520 ara eae ர் எ அவவாக்கவேவுகார்ர்கள் இரா 

வணணைக்கிட்டி, சுவேலகலைக்குு Bear 

கொடியசேனை;தங்கியிருப்ப, காகத் தெரிலிக்கலாளுர்கள் 

(மற்ப்பதாஞ் சருக்கம் : 

Frit Sarovar இரா ஈசேனையை 

இராவணனுக்குக் ஊறுதல்... 

  

QE ப்ர/்து வேலையில் ல்இராகர் க்ல்ங்காகசேணளை 

யுடனே தங்கியிருந் ததை pyran Given 

Car இராவணனிடம்.௮றிவிக்தார்கள் . அவர்கள் கலமாய் . 

இதம் பெருஞ்சேனையோடு- வக்தவிட்டதைக்- கேட்டு? 

இசரவணன் ஈதே, உ மணங்கலங்கி. eft Sartor 

நோக்கி    ் அரக்கனேர் உணகிறம்..மாறியிஞக்கின் ற: எரி 

யவனாகவும்... கோன்றுகின்றார்... கோபங்: 
தரவின் eatin wash ee ee ee த தைக Ch % ce Ne Be கொண்ட _ பகைவர்கள் கையில். 8: இக்திக4 alles. ் ் ் 

கொள்ளாமவிருக்கணையா 7?!” எண்டு விஞ்: 

வினாஷ்-. 

அவ்வா, இராவணன் கெட்கவெட அவ்வரக்கர்புவி - 

மைநோக்கத் சார்க்தூலை-பயக்கால் நடுங்கிக்கொண்டு 

மெல்லியகுசலுூடன்- மறுமொழி: சொல்லனு ற்றாண் உப 

“அரசரே! அவ்வாசரச்- இரேஷ்டர்களிணிட்ம்... தறம 

செல்வது: முடியாது”. பதரக்கிரமசாலிகளும்... பலமுள்ள” 

  

வர்களும் Hr CDE DLN SBT RELI doe 
ர்க் இரலை னை 
டத கரமான அவச்கரடன் பேசுவதும். ஆசா 

,கீதியம், அவர்களை a Biase Oat! Sava. 

எனவ்லிகமாகச ஏர ததியப்படும்.? மலைக்கூஒப்பாண வாதம் * 

ed
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கள், எல்லாவழிகளையும் பாதுகாகின்றார்கள். கான் வேவு 

தொழிலை மேற்கொள்வதற்குழுன்னமே, அச்சேனைக் 

குட் புகுந்தமாத்திரத்தில்கானே, அவர்கள் என்னை 

அறிர்துகொண்டார்கள், அரக்கர்கள் என்னைப்பிடித்துக் 

கொண்டு பூமியி லிழுக்க ஆரம்பிக்க, கோயிக்குக்சன்மை 

யுள்ள பலவான்களான வாகரர்கள், முழங்காலாலும், 

முஷ்டிகளாலும், பற்களாலும், கைகளாலும் என்னைப் 

பலவிசமாகக் தொந்தரைபண்ணி, இங்குமங்குமாக எங் 

கும் இழுதீதுக் கடைசியாக இராமரிருந்த இடத்துக்குக் 

கொண்டுவந்து, அவர்முன்ணிலையில் கிறு,தஇனார்கள், என் 

உடம்புமுழுதும் இர ,ததம்வழிய, ஞூர்ச்சைவர, எனது இந் 

திரியங்கள் கலங்க, வாகரர்கள் என்னைப்புடைப்பதைச் 

. ச௫க்கமுடியாமல், நான் இராமரைப்பார்.க.௮, என் கைக 

கோக்கூப்பிக்கொண்டு காப்பா ற்றவேண்டுமென்ு கேட்டுக் 

கொண்டேன். அவர் தயையால், இவ்வாறு உயிர் தப்பி, ௪ திர் 

பாராமல் பிழைத்திருக்கன்றேன், மலைகளாலும் மரந் 

களாலும் இவ்விசாமர் சமுக்திரச்தைதக்தார் தீது, சுவேல 

மலையில் இலங்கையின்வாயிலைச்சேர்ந். ஐ, ஆயுத .தீதுடன் 

இருக்கின்றார். தமது சேனையைக் கருடவியூகமாக வகுத்து, 

காற்புறதீதிலும் வாநரர்களாற் சூழப்பெற்றவராய், . மிக்க 

பராக்கிரமசாலியான இராமர், என்னை விடுவித்து விட்டு, 

இலங்கையைநோக்கியே வந் துகொண்டிருக்கன்றார். அவர் 

_ நமதுககர தீதின்மதிஞக்குச் சமீபத்தில் வருமுன், விரை 

_ வாகத் தாங்கள் இரண்டில்ஒன் நு செய்யவேண்டும்; ஓன் 

Ml, கம்சன் சதையை அவரிடம் திருப்பிக்கொடுத்து i 

விடவேண்டும் : இல்லையென்றாலோ, அவருடன் பெரும் 

Srosnmepshen அரவேண்டும் ' என்றான். 

அவ்வண்ணம் சொன்னதைக் கேட்டு, அப்போது 

கன்மன த்திலும் ஆலோகித்து, பிறகு, அவ்விராவணன் 
சார் தீதாலனை கோக்க, “என்னுடன் சண்டைசெய்யுமாறு 

தேவர், கந்தர்வர், தானவர் வந்தபோதிலும், இவ்வுல



மூப்பு ட், சருக்கம். iow 
    

க,த்திலுன்ள எல்லாரிடமிருக்.தும் எனக்ருப்பயமுண்டான 
"போதிலும், கான் சதையைச் இருப்பிக்கொடுக்கவேமாட் 
டேன் ” என்று, வெரு டம்பமாக மு.கலி.ற் சொல்லிவிட்டு, 
மிக்கபராக்ரேமசாலியான அவ்விராவணன், மறுபடியும் 
FUT BBTV LILITH SHILA பின்வருமாறு கேட்கலானான் : 

நி வரகரசேணனையை உ துப்பார் ச்தாயன் 
இராவணன் ஜோ! ௮இல் சூரர்களான வாகரர்கள் 

_ வாரரன்சைனிய ௪ 

அசக்குகிக்து பன வினாவல், கவும் முடியா சவர்களோ ? அவர்கள் எம் 

யாவர் ? அடங்கயெைவனே ! எவர்கள் அணு 

மாஇதரியானவர்கள் ? எந்தகிறம் பொருச் 
யவர்கள்? அவர்கள் யாருடைய சூமாரர்கள்? யாருடைய 

- பேரன்மார்கள் ? அரக்கனே! இவைகளைப்பற்றி உள்ள 
படிசொல்லுக, நானும் அவர்களுடைய பலம் மு.தலிய 
விஷயங்களை கன்றாக றிர்துகொண்டு,௮ ௪ ்ரு.தீ.தக்கபடி 
ஏற்பாடுசெய்கன்றேன். சண்டையை விரும்புகி றவர்கள் 
தங்கள் சத்துருக்களின் சேனையைப்பற் நி நன்றாக அறிந்து 
கொள்ளவேண்வெது அவயம் ” என்முன். 

ஓத்றர்களில் உத கமனான சார். த்தாலனை நோக, 
இராவணன் இவ்வண்ணம் சொல்லவே, இராவணன் முன் 

- ணிலையில் அவன் இவ்வா றுசொல்லலுற்ரான்:--** போரில் 
எவராலும் வெல்லமுடியா சவனானவாதரராஜன், நூக்உர 

ஜஸினுடையகுமாரன் ; இவ்வாகரர்களில் 
me கத்கதனுடைய குரான், * ஜாம்பவானெ 

லெவாகசர்க ஸ்றுபிரடித்தியெற்றவன்., கச்ககறுடைய 
cae மற்றொருகுமாரன் தாம்ரன்,ஏவன து குமா 

TE)BU அநுமான் தான் ஒருவனாகவிருந்து 
  

* இவன் பிரமதேவனைடைய கொட்டாவியினின்று பிறர் சவனுயினும், 
வளர்த்கவன் கத்கதனாகையால் இவ்வாறு கூறியது : பாலகாண்டச்திற் 
கூறியவற்றோடு மாறுபட்டு வருமிடங்கட்கெல்லரம் Baar? ooo, are 
சர்கள்கையிற செகுண்ட அசசக்கன் ௮ச்சக்சால் உண்மையைச்சறியாக 
உள்ளதில் வையரமையா ம் கூறினனென்றேனும், இப்பெயர் கொண்ட 
என் வேறொருவனென்மேவஞ் சமாதானப் கண்டுமகொள்௫.
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அரக்கர்களை காசம்பண்ணினானோ, அக்தக்கேஸரியென்ப 

வன், தேவேசக்திரனுடைய குருவாகிய பிரகஸ்பதியின் குமா 

ரன். தருமாத்துமாவாகய சுஷேணனென் ற வீரன், வருண 

பகவானுடைய குமாரன். அரசரே ! அடக்கமுன்ள வனாகய 

ததிமுகனென்ற வாநரவீரன் சந்திரபகவானுடைய குமா 

ரன், சுமுகன், துர்முகன், வேக.தர்கி என்5 இம்ஞூன் அ 

வீரர்களும், யமதேவதையின் புத்திரர்களான am errs 

ளாகப் பிரமதேவராத் படைக்கப்பட்டிருக்கன்றார்.. நீல 

னென்ற முக்யெசேனாபதி, ௮க்கினிபகவானுடைய குமா 

ரன். இங்கு, அநுமானென்பவன், வாயுபகவரணுடைகுமார 

னாகவும் பிரடுத்இபெற்றிருக்கன்றான். இளமைப்பரு 

வம் மு,தலாகவே ஒருவராலும் தகையமுடியா த பல பராக் 

இரமம்பொருக்தி விளங்கும் அங்கதன், Qe Bs arcu 

பெரன். பலசாலிகளான மைந்த தீவிவித ரென்ற இரு 

வரும், அசுவினீ தேவதைகளின் குமாரர். இங்கு, கஜன் 

கவாக்ஷன், 'கவயன், சரபன், கந்தமாகனன் என்ற 

இவ்வைக்துவீரர்களும் காலாக்தகனுக்கு ஒப்பானவர் 

கள் ; வைவஸ்வதனுடைய குமாரர்கள். தேவபுத்திரர்க 

ளாம்ச் சூரர்களாய்ச் தமான்களாய்ப் போர்புரியவிரும்பி 

நிற்கும் பத்துக்கோடிக்கணக்கான வாநரர்கட்குப் பிறப்பு 

வாழிடம் முதலியவற்றைச் சொல்ல என்னால் முடி - 

யாது. 

இவர், ,தசர,தருடைய புத்திரர் ; - இங்கம்போன்ற சரீர 

முன்னவர் ; யுவர் ; கரன் தூஷணன் திரி 

இராமர், சரஸ் என்ற அரக்கர்களைக் கொன் றவர் 

இவர் தான். இவ்வுலகத்திலே — பராக்கி 

ரமதுதால் இராமருக்குஓப்பான வன் ஒருவனும்” - இல்லை. 

விரா தனையும், யமனுக்குஓப்பானகபக்தனையும் இவர்;தான் 

வதைத்தார்.  இவ்வுலகத்திலுள்ள ஒருமனிதனாலும் 

இராமருடைய நற்குணத்தை எடுத்துச்சொல்ல: முடியாது,
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grisea sea ees அவ்வளவு அரக்கர்களையும் இவர் 

கான்கொன்ளுர். இங்கு, இலட்சுமணரோ, 
இலட்சமணர்:  வெகுதர்மாக்துவாக இருந்துகொண்டு, யா 

னைகளின்ம,தஇியில் யானையரசன் விளங்கு 

வதுபோல விளங்குகின்றார். இவருடைய பாணத்தித்கு 
கேரில் நின்று இந்திரனும் பிழைக்கமாட்டான். 

இங்கு, சுவேதன் ஜோதிர்முகன் என்பவர்கள் சூரிய 
பகவானுடைய பிள்ளைகள். ஹேம்கூட 

னென்ற வாகரன், வருணபகவரனுடைய 

Cader குமாரன். வீரனான ஈகளனென்ற 
வாநரக்தலைவன் தான், விசுவகர்மாவின் மகன். வெகுபராக் 

இரமமும் ௮திக பலமும் பொருக்திய அர்.ச்தரன், வசுவின் 
மகன். அரக்கர்களுக்குள்உகத்தமரான விபீஷண ரென் ற 
தங்கள் தம்பியும், இராமரிடத்தினின்௮ு இலங்கா புரியைப் 
பெத்அக்கொண்டு, இராமருடைய கன்மையையே தாடு 
Gt. இவ்விதமாக நான் ஒன்றுவிடாமல் சுவேலமலையி 
விருக்கும் இவ்வாகரசேனையைப்பற்றிச் சொல்லிவிட் 
டேன், இனிச்செய்யவேண்டி௰ய தொழில் தங்களைச் சேர்க் 

த” என்ரான். 

மத்துஞ் சிலவாக 
ர்கள், 

_ முூப்பத்தோராஞ் சருக்கம் : 

இராவணன் வித்யுல்ஜிஹ்வனைக்கொண்டு 
- மாயைசெய்தல். 

அப்போ, வேவுகாரர்கள், கலக்கமுடியர த சைனி 
யதீதடன் சுவேல.மஃையில் இராமர் தங்கியிருப்பதை, இரா 
வணனிடம் தெரிவிக்கவே, அவ்விராவணன் பெருஞ் 
சேனையுடன் இராமர்வர்ததைக் கேட்டுக் கொஞ்சம் மனங் 
கலங்க, தனது மக்திரிகளை நோக்க, * நிதியில் வல்லவ 
சான எனது மந்திரிகள் எல்லோரும் சடி.தியில் இங்குவந்து
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சேரவேண்டும் ; ஏனெனில், மந்திராலோசனை பண்ணுங் 

காலம் இப்பொழுது வர்அுவிட்டது ”” என் 
இராவணன் = க ‘ 

மந் இராலோசனை ௮ இவ்வாறு கூறினான். அவனது 

செய்துவிட்டுச் கட்டளையைக் கெட்டதும், அமைச்சர்கள் 
sar SOC er sa. . = os ட ட 

விரைவாக வந்தார்கள். பிஐஞூ,அவ்வரக்க 

மக்திரிகஞுடன், பகைவரால் எனிதில்வெல்லமுடியா தவ 

னான அவ்விராவணன், அக்காலத்தித்குஏ.த் ற ஆலோசனை 

களைச்செய்து, பிறகு அம்மந்திரிகளுக்கு விடைகொடுத்த 

னுப்பிக் தனது மாளிகை சேர்ந்தான். 

அதன் பிறகு, மாயையையறிக்த மஹாபலசாலியா 

இய விதியுஜ்ஜிஹ்வனென்ற அரக்கனை ச் 

bios அன்மை தன்னுடன் கூட்டிக்கொண்டு, வெகுமாயா 

அக்கு மாயை வியரகிய இராவணன், சீ. தாதேவியிருக்த 5 
செய்யக்கட்டளை த . ள் ல் 

டல். இடத்தை காடிவக்தான், ௮வ்வாறுவரும் 

பொழுது, வழியில் அவ்வரக்காமன் 

னவன் மாயையில்வல்லவிதயுஜ்ஜிஹ்வனைப் பார்த்து, 

₹ நரம் ஜுகராஜன்மகளாகய சதையை மாயையால் மோ 

இக்கச்செய்வோம். அரக்கனே ! கீ இராமனுடைய தலை 

போன்ற ஓரு தலையையும்௮ம்போடுகூடியஓஒருபெருவில்லை 

யும் மாயையால்கிருமிக்துக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு என் 

னிடம்வந்துசேர் '? என்றான். இப்படி இராவணன் சொல் : 

லவே, “* அப்படியே செய்கின்றேன் ” என்னு வித்யுஜ் 

ஜிஹ்வ னென்ற அரக்கன் ஓப்புக்கொண்டான். அது. 

கேட்டு, அரக்கர்வேந்தன், அவனிடம் சக்தகோஷ_மடைந்து, ' 

அவனுக்குப் பல அணிகளை வெகுமதி கொடுத்தான். . 

அதன்பிறகு, சகாதேவியைப்பார்ப்பதில் <9 Bs 

ஆசைகொண்டவனாய், அரக்கர்கள்மன்னனும் மஹா 

ண் பலசாலியுமாகய இராவணன், அசோகவகி 

எஜையைக் கையிற் புகுக்கான். பிறகு, குபேரன் தம்பி 

OSE மாய  அவ்விராவணன், அவ்வனத்
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இல், எனிமையை படைவதுத்கூ உரியளல்லா தவனாக 

விருந்தும் மிக்கஎனியகிலைமையி லிருப்பவளாரமப், கனது. 

முகத்தைத் அசாழ்தீதிச் சோகத்தில் மூழ்இப் பூமியிலே 

உட்கார்ந்துகொண்டி ருப்பவளாய், அ சோகவனிகையிவிரு 

. ததும் இடைவிடாமல் தனது கணவனையே மனத்தால் 

 நினைப்பவனாய், நாறத்புறதீதிலும் கொடிய அரக்வயர்க 

ளாஜ் சூழப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட்டவளாம்ச் சதையிருப் 

பதைக் கண்டான். பிறகு எதையினருகிற்சேோந்து, இரா 

வணன், வெகு சந்தோஷ்சமாசாரக்தைச் சொல்பவன் 

போல, ஜககமகாராஜாவின்குமாரியை நோக், இவ்வாறு 

சொல்லலுற்ருன்:--* மங்களமானவளே ! நான் எவ் 

வனவோ வேண்டிக்கொண்டும் யாருடைய பலதிதை 

நினைந்து அன்னினாயோ, எவன் கரனைக்கொன்றுனோ, 

உன்சணவனா௫ூய ௮௫௪ இராமன், போரில் 
இராவணன் 

சீழையினிட 2இ் 
பொய்யாகச் .லெ . ரவானது அடியோடு அழிந்துவிட்டது $ 
வற்றைக் கட்டி 

யுரைத்தல், 

என்னாற் கொல்லப்பட்டான், உனக்கு ஆக 

உனதுசெருக்கை கான் அடகடிவிட்டேன்; 

இவ்விகமானதுக்கம் உனக்கு வக்துவிட்ட 

படியால், இணி நீயே என் மனைவியாவாய். பேதாய்! இப் 

'பு.தீியை இனி விட்டிடு, . இதக்துபோனவனால் நீ என்ன 

செய்யமாட்டுவாய் ? மங்கனமானவனே | இணி கீ என் 

னுடைய ம்னைவிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவியாக ஆகச்கட 

வாய்... புண்ணியத்தைச் சொற்பமாகச்செய் தவனே! இது 

வரையித் பூருஷார்த்கத்தை பிழக்தவளே ! பு,த்தியற் ஐவ 

ளே புத்தசாவியென்னு தன்னை கீதானே விணாக எண் . 

ணுபவனே! சீதாய்! கொடிய விருத்திராகுரன்வ,.சம்போல 

"நடந்த உனதுகணவனுடையவதையைக் கேன்! வாகர 

TW 99,6) Bits சுக்கிரீவன் இரட்டிக்கொண்வெக்த . பெருஞ் 

சேனை உடன்சூழ, என்னைக்கொல்லவென்தே, இராமன், 

சமு,கீதிரக்கரையைச் சேர்ந்தான் ; பெரியசேணையால், இச் 

சமுதீதிரக்இன் வடகரையைக் கலக்ூக்கொண்டு, சூரிய 

18
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னஸ்,தமிக்கற வேளையிற் சேனையுடன் ,கந்௰யிருக்கான், 

பிறகு, கன்ளனிரவில் அவனதுசேனையானது, வழிகடக்து 

வச் தஇளைப்பினால் மெய்ம்மறந்து இனிதகாகச் தூந்கற்று ; 

அப்போது என அுவேவுகா.ரர்கள் ௮ச்சேனையினுட்புகுக்து 

வேவுபார் தீ௮ுவந்தார்கள். பிதகு, எவ்விடத்தில் இலட்சு 

மணனுடன் இராமன் கங்கயிருக் சானோ, அச்சேனைக்குட் 

- பிரஹஸ்.கன் எனதுபெருஞ்சேனையுடன் புகுந்து, அதை 

முற்திலும் இரவிலேயே௮ழித்துவிட்டான். பட்டாக்க,த்இ 

கள், உழலை,க தடிகள், சிறிய சக்கரங்கள், இருப்பு,த்தடிகள், 

அரிவாட்கள்,அம்புகளின் கூட்டங்கள், சூலங்கள்,விளங்கு 

இன்ற இரும்புப்பூண்கட்டிய ககைகள், கடிகள், தோம — 

ரங்கள், வேலாயுதங்கள், பெருஞ்சக்கரங்கள், உலக்கைகள் ; 

முதலான பலவகை ஆயுதங்களை அரக்கர்கள் எடுத்துக் 

கொண்டு, வாகரர்கள்மீது எறிக்கார்கள். இராமர்கன்றாகக் 

தாங்கக்சகொண்டிருக்,க சமயத்தில், போர்புரியும் தன்மை 
_ புள்ளவனும் கைதேர்க் தவனுமான பிரஹஸ்.தன், ஒரு பெ , 
ருங்கக்தியைத் கனதுகையிலெடுத்து, இராமன் தலையை - 

விரைவாகவெட்டினான். அதைக்கண்டு, விபீஷணன் பய 

ந்துஒமம்பொழுது, என்னைச்சேர்க்த அரக்கர்கள்௮வளனைப் 

பிடித்து வென்றார்கள். இலட்சுமணனோ, எல்லாவாதரங்க 

ஞடனும் ஓஒட்டம்பிடி த.தான். வாகரமன்ன வனாவயெசுக்கிரீவ 

னதுகழுத்தை அரக்கர்கள் மு.தித்துவிட்டார்கள், ௮நுமா ” 
னோ, அரக்கரால் தனது Saar Up MSS விழுந்துகடக்கின் 

ரன். ஜாம்பவானோ, தனதுமுழங்காலா தெம்பியோடப் 

பார்க்கையில், ராக்ஷஸர்களால், .பலபட்டாக்கச்தகளால் 

வெட்டிக்கொல்லப்பட்டு, வெட்டிவீம் ச தியமரம்போலச்சாய் 

ந்துடக்ன்றான். பகைவரைக் கொல்லுக்,சன்மையுள்ள 

வாகரக்காளைகளான மைக்ததீவிவிகரென்ற கீண்டஉடம் 

பையுடையஇருவரும் க,.தீதியினால் இடையிலே வெட்டுண்டு, ' 

பெருமூச்சுவிட்டுஅமுது, தங்களுடம்புமுழுவதும் இரத்த 

மோட மாண்டார்கள், பகஸ்ன் பலாப்பழம்பேரத் பிளக்
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கப்பட்டு விழுந்துடெகன்றுான். தரீமுகன், பல நாரா 
சங்களாற் பிளவுண்டு குகையில் மாண்டுகடக்கன்ருன். 
மகாபலம்படை கக குமுகன், பாணங்களால் வாய்திறவா 

. மல் மடிந்தான். அற்ககனோ அரச்கர்களின்பலபாணங்க 
Hep பிளக்கப்பட்டவனாய், சனதுகோள் வளை கரையில் 
விழுந்துடேக்க, தனதுவாயால் இர கசக்தைக் கக்இிக்கொ 

ட ண்டு விழுக்துவிட்டான். வாயுவேகச்தால் கலைதீது ஓட் 
டப்பட்ட மேகங்கள்போல, மழ்ை ஐவாகரர், எனதுயா்ளே 
களாலும் கேர்வரிசைகளாலும் குதிரைகளாலும் கலைத்து 
நாசம்பண்ணப்பட்டார்கள். சிங்கங்களாம் பெரியமாளை 
கள் அடிக்கப்பவெதுபோல, சிலவாகரர்கள், அஞ்ச ஓடிக் 
கொண்டிருக்கபொழுது, அரக்கர்களா த் பின்புறத்திலடிக் 
கப்பட்டார்கள். சிலர் சமுத்திரத்தில் விழுக் கார்கள்: லெர் 
ஆகாயமார்க்கமாய்க் செம்பியோடினார்கள்; heap Bor வா 
நரர்களைபோலப் பெருமரங்களில் ஏ ஙினார்கள், சமு.தீஇர 

க்கரையிலும் மலையிலும் காட்டிலும் சென்ற வாஈரர்கஹித் D 
பலர், அங்கங்குள்ள பிங்களவானரர்களாழ் கொல்லப்பட் 

பார்கள். இவ்விதமாக, சேனைகளுடன், உனது கண 
வனை, எனதுசேனை வகைசெய்துவிட்டது, புழு. திமண்டி 
இரத்தத்தால் சனைந்துன்்ள உன்சணவன் தலையை நான் 
இகோ கொண்வெக்திருக்கின்றேன்”” என்றான். 

| பிறகு, பகைவர்களால் எனிதில் வெல்லமுடியாத 
களும் அரக்கர் தலைவனான இராவணன், சீகை கேட்கும் 

படி அங்கிருக்க ஓர் அரக்ியைப் பார் SH 
பல்லிகள். * கொடியசெயல்களைப் புரியும் af gus 
கொண்டு, மாயா ஜிஹ்வனென்ற அரக்களைச் ௪டி.இயில் 

pases அழைக்துவா ;: அவன் தான் போர்க்கள ச். 

இலிருந்து இராமனுடைய கலையைக்: கொ 
ண்டுவந்தவன் '” என்று கூறினான். அவ்விடத்தில் விச் 
யுஜ்ஜிஹ்வன் வில்லுடனே அ.தி.தலையைக் கொணர்ந்து 
சேர்ந்து _ தலையால்வண்ங்கு இராவணன்முன்பாக நின்
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Gor. பெசியகாக்கையுடைய விதீயுஜ்ஜிஹ்வனென் ற ou" 

வரக்கணை நோக், மன்னவனாகிய இராவணன் * சக்கரம் 

ததையின் முன்பாக இராமனுடைய தலையை வை. எளிய 

வளான இச்சீதை தனது கணவனுடைய கடைஇநிலையை 

நன்ருகப்பார்க்கட்டும் என்முன். இப்படி. இராவணன் 

சொன்னதும், அவ்வரக்கன் அழகான அ,தக்தலையைச் €தா 

தேவியின் முன்பாக வைத்துவிட்டு மறைந்து போனான். 

இராவணஜும் இம்ஞவுலகங்களிலேயும் ர் த்தபெத்றுப் 

பெரிதாக விளங்கும் இராமருடைய வில்லை, விதீயுஜ்ஜி 

ஹ்வனுடையகையினின்் ௮ம் வாங்க, ௪தையைகோக்கு, . 

₹ இதுதான் இராமனுடைய நாண் ஏற்றப்பட்ட: வில். . 

இரவில் அம்மானுடனைக் கொன் றபிறகு, பிரகஸ்,கன் இவ் : 

வில்லை எடுத்துவக்தான் ” எனக் கூறினான். அவ்வாறு 

வித்யுஜ்ஜி ஹ்வன் 'கலையைவைததபோதே அவ்வில்லையும் 

பூமியில் இராவணன் வைத்து, வெகுசர்,தீதிபெற்றவளும் 

ஜநகருடைய குமாரியு மாயே ோதேவியைப் பார்தது, 

₹ இனிநீ என்வசமாகுக”” என்று சொன்னான்... | 

  

முப்பத்திண்டாஞ் சருக்கம் : 

சதையின் புலம்பலும், இராவணன் சேனையைத் 

இரட்டலும். 

.. ூந்தச்தோதேவி அ.த்தலைமையும் உத்தமமான அவ் 
வில்லையும் பார்தது, அநுமான் 'சன்னிடஞ்சொல்லியிருக்க். 

சுக்கரீவமகாராஜனது நட்பையும் இராவணன் சொல்லக் 

கேட்டு, கண்களும் முகத்தின்கிதமும் குடுமியும் One 

தியும் அழகே 'அந்தச்சூடாமணியும் ,கன்கணவருடைய 

வற்றைப்போன்றேயிருக்கக்கண்டு, இவ்வகையான எல்லா 

வடையாளங்களாலும் தனதுகணவசேயென்று நம்பின 

வளாய், துக்கத்தில்மூழ்கி, க,த்துகற அன் இி.ற்பேடு போ
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ன். றகுரலுடன், கைகேயியை நிந்தித்துக்கொண்டு புலம்ப | 

லாளுள்; ** கைகேயி ! இப்பொழுது, மனம்கிரம்பிமகழ் 

வாய்! குலத் இத்பிறந் ச இக்தக்குமாரர் மடி 
12 ; - . . . . « . . 

—— = a BSIT, EVE செய்துவரும் உன்னால், இக் 
தாறு கைக x * s a 
ஹமி பிக்கல், குலமே வேருடன்அழிக்கப்பட்டது. வெகு 

கற்குணமுன்ள இராமர், உனக்கு என்ன 

இனதைல்பேர்கா?? எதற்காக அவரை மரவுரியணியச் 

செய்து, என்னுடன் நீ காட்டுக்குஓட்டினாய் '” என்னு இன் 

வளவு சொல்லிவிட்டு, எனியவளான அச்தோதெவி துக் 

 கத்தால் மெய்ச்நடுங்கி, ஒன்அ௮ஞ்சொல்லக்தோன்றா, தவ 

னாய், அடியில்வெட்டப்பட்ட வாழைமரம்போலப் பூமி 

யில் விழுந்தாள். ஒருமுகூர் கீதகாலத்திற்குள் ஞூர்ச்சை 

கொஞ்சக்கெளிக்து, அறிவையடைந்து விசாலமான கண் 

களையுடையஅவள்,அ௮ கீதலையைமோந்து புலம்பலானாள்:-- 

 மகாபரகுவே ! வீரவிரதத்தை நடத்துக்கன்மையுள்ள 
வரே | ௮ந்தோ ! கெட்டேன் !! நான் தன் 

சீதையின் 
பிரலாபம், களுடைய கடைடிநிலையைக் கண்டறிந்த 

தனால் கைம்பெண்ணானேன். கணவன் 

முதலிலிறப்பது மனைவியின் கோஷ மென்று சொல்லப் 

பட்டிருக்கின்றது; கான் குற் உமற்றவளாயிருக்கையிலேயே 

எனக்குமுன்னமே . நற்குணமுள்ள தாங்கள் மாண்டீர் 

கள்: | துயர த்தின்மேல் துயரமடைக்து, சோகசாகர த்தில் 

மூழ்கியிருக்கும் என்னை, எவரொருவர் தூக்கிவிட முய 

ன்றுகொண்டிருக் காரோ; அந்தத் சாங்கஞூம் நாசமாய் 

, விட்டீர்கள். இராகவரே ! தங்களிடம் ser Mss 

எனதுமாமியாராகய் கெளசல்யை, கன்றையிழந்த பச 

வைப்போலப் பு,த்ரெரான தங்களை யிழந்து பு,சீதிரஹினை 

யானாள். மனத்தாலும் அளவிட முடியாக பராக்ரம 

மூள்ளவரே ! உங்களுக்குப் பூரணமான ஆயுளென்று 

பெரியோர்கள் சொன்னசொ களெல்லாம் பொய்யாகமுடி 

ந்தனவே !| இராகவரே ! அத் பஆயுளுள்ளவராய் விட்டீர்
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களே !| அன்றி, எல்லாவற்றைக்காட்டிலும் மேம்பட்ட 

கான காலமே மதியையுண்டாக்குவ காகையால், பெரி. 

யோர்கட்கும் தங்கள் விஷயத்தில் ஆயுளின்உண்மைகண்டு 

பிடிக்கமுடியாமல் அக்காலவசதீதால் புத்தி மாறுபட்ட 

தோ ? நீதிசாஸ்இரங்களை நன்றாகஅறிக்த தாங்கள் விய 

சனங்களைப் போக்ூக்கொள்ளுவதில் வல்லீர் : இவ்வாறு 

உபாயத்தையுணர்க்கு தாங்கள், எதிர்பாராத மரணச் 

கை எவ்வாறு அடைந்திர்கள்? காமரைக்கண்ணசே! மிகக் 

கொடிய கருணையற்ற காளரர் தீதிரியானது தங்களை நன்றா 

க.க தழுவிக்கொண்டு, என்னைவிட்டுக் தங்களைச் தூக்கப் 

போயிற்று, புருஷரித் சிறந்தவரே ! பருக்ககோள்களை 
யுடையவரே ! கண்டவர்க்கெல்லாம் துயூர திதையுண்டாக். 

கும் நிலையை யடைந்துள்ள என்னைச் துறந்து, தாங்கள், 

காதலிமைப்போலப் பூமியைத் கழுவிக்கிடககன் நீர்களே! 

வீரரே! பொன்னணியணிந்ததும் ௮ திகஆசைவைக்கப்பட் 

டதும் தங்களுடன் கானும் இடைவிடாமல் மலர்களாலும் 

சந்கனங்களாலும் பூசைசெய்கதுமாகய இக்தச்கங்கள து 

வில் இவ்வாறு இருக்கின் 2௪. கூற்றமற்றவரே ! எனது 

மாமனாரும் தங்கள் ககப்பனாருமாய அசரதரும் மற்று. 

முள்ள பிதிரர்களும். ஆகிய இவர்களுடன், தாங்கள் சுவர்க் 

க.த்தையடைந்தீர்கள் ; இது திண்ணம், தாங்கள். ஆகாயத் 

தில் நட்சத்திரவுருவங்கொண்டவர்களரய், சிறந், சொழில் 

செய்பவர்கட்கு விருப்பமாயும் பரிச,த்தமாயு மிருக்கன் ற. 

ராஜரிஷிவமிசக்தில் ஆசையொழிக்தீர்கள், மன்னவரே |! 

என்னை ஏன் தாங்கள் திரும்பிப்பார்ப்ப தில்லை? இளம்பிரா 

ம,தீதில் தாங்கள்மணந்க சிறுவயதுள்ள தங்கன்ம்னைவியல் 

லளேோச நான் ? காகுத்தரே ! என்கையைப்பற் DD தரங்கள் 
பாணிகரகஹணம் செய்ககால த்தில், ₹* உன்னுடன் கூடப் 
பிரியாமலிருக்துகொண்டு, கான் தர்மதிைைகடத்துவேன் ”?. 
என்று. தாங்கள் சொன்ன: சொல்லை நினைத்துத் துக்கப் 
பட்டுக்கொண்்டிருக்கும் என்னை, தங்களிடம் அழைத்துக்



முப்பத்தாண்டாஞ் சருக்கம். 143 
  

கொள்ளுங்கள். பு,திதிமான்கஞக்குட்டுறஈ், வரே ! தங்களை 

'விட்டுப்பிரிந்து. துக்கப்பட்டுக்கொண் டிருக்கும் என்னை, இவ் 

வுலகத்தில்விட்டு, எக்காரணக்சால் கா ங்கள்மட்டும் கனி 
யே மேலுலகஞ் சென்தீ ர்கள்?மங்களங்களுக்கு த.தக்க காம் 
என்னால்மட்டும் ஆலிங்கனம் பண்ணப்பட்டகான குங் 
கள் மேனியை, மாமிச,ச்தையுண்ணும்விலங்குகள் நிச்சம் 
மாய்ப் பிடுங்கப் .புக்கப்போகின்றனவே !! நாட்டை 
யடைந்தபிறகு, தக்ஷிணைகள் குறைவின் DIG EG SA 
ஷ்டோமம் முதலிய யாகங்களைச் செய்து, முதுமைப் : 
பிராய,த்தில் அக்கிரிஹோத்ராக்ககியால் சஹநஸம்ஸ் 
கார,க்தை,க் தாங்கள் ஏன் பெறவில்லை ? நாட்டைவிட்டுப்- 
புறப்பட்ட மூன்அுபெயர்களில் ஓருவசரசய இலட்சுமணர்' 
மாத்திரம் திரும்பிப்போகப் பார்த்தால், கெளசல்யை சேர 
கத்தில் முழுகியவராய் விசாரிப்பாரே | அப்படி. அவர் 
கேட்கும்பொழுது, தங்களையும் தங்கள் ஈகண்பர்சேனை க or 
யும் அரக்கர்கள் இரவில் வதை கத), அவர் நிச்சயமாகச் 
சொல்வார் ; இராகவரே ! அவர் தூங்கும்பொழுது தரங் 

கள் அரக்கர்களால் கொலைபண்ணப்பட்டதையும், நான் 
அரக்கன்வீட்டிற் சக்ிக்கொண்டதையும் கேள்விப்பட்டு, 
மனம்விண்டு மாண்டுவிவொர். கொடியபாவியாகய என் 

னிமித்தம், இவ்விதமான சாவுக்குஏலாத மன்னவர்குமார் 
ராலே இராமர், ஒப்பற்ற வல்லமையிருந்தும், பெருங்கட 
லைக்தாண்டி, ஒரு குளப்படியில் மாண்டாரே ! குலத்தை 
நாசஞ் செய்அுவைக்கும் என்னை, இராமர், அறியாமல் கவி 
யாணம் பண்ணிக்கொண்டார். பெரியோர்பு தல்வராகய 
இராமருக்கு மிருதியுவே பெண்டாகவாய்த்தது, கான் முற் 
பருவத்தில் மாராவதுசெய்ய எண்ணங்கொண்ட உயர்ந்த 
தானக்தை நிச்சயமாகச் SOS DRC usr 30 Waor 
பயனாகத்தான், எல்லாரையுங்காக்கன் ஐ வல்லமையுள்ள 
வரைக் கணவரரகப்பெற்றும், போகச்தை துகரவேண்டிய 
காலத்தில், நான் புலம்புன்றேன். இராவணா ! என்னை
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இப்பொழுதே இராமர்மேல் இருக்கும்படி ஈன்றாக வைப் 

பாய்; இப்படி பத்தினியைப் பர்.த்தாவுடன் சேர் தீ. துவை ; 

இவ்வாறு இறந் ததொழிலைச் செய்க. . என் தலையை அவர் 

தலையுடனும், என்னுடலை அவருடலுடனும் சேர் தீதுலை; 

இராவணா ! நான் எனது மகாத்துமாவாசிய கணவர்போன 

வழி போகின்றேன் '' என்றருள். இவ்வாறு துக்கத்தால் 

பரி.தபி.த்துக்கொண்டு கீண்டகண்களையுடைய அவள், 

தனது கணவன் தலையையும் அவர்வில்லையும் அடிக்கடி 

பார்.த்துப் புலம்பினாள். 

இவ்விகமாகச் தை அங்குப் புலம்பிக்கொண்டிருக் 

கையில், : வாயில்காப்பானாகிய ஓர்அரக்கன் இராவளை 

னிடம் அஞ்சலிசெய்துகொண்டே OUD i: 

age emai » Smear !- தங்கஞக்கு ஜயமு2 ண்டாவ 
யினின்(பபோய் தாக” என்று சொல்லி வணங்இ ஆர்வ. 

மந் இராலோசனை 
Cavigih. திச்து, சேனாபதியாகிய பிர ஹஸ்.தன் வந்த. 

ருப்பதாகத் தெரிவித் தான். அவ்வரக்கன் 

இராவணனைநோக்கி * அமைச்சர்கள் அணைவர்களுடனும்' 

பிரஹஸ்தர் வந்இருக்கின்ுர்; பிரபுவே ! தங்களைப் பார்க்க 

விரும்பிய அவர் என்னையனுப்பினார் ; பெருமன்னவரே | 

தங்கஞுடையஅரச,க்தன்மையால் தங்கள்கட்டளையைப். 

பெறுஇறவரையிற் பொறுக்கவேண்டியதகும், ௮ இயவயெழு 

மாகிய ராஜகாரியமொன்று இன் தியமையாததாக் இருக் 

இன்றது ; ஆகையால், சடி.தியில் காங்கள்போய் அவருக்குத் 

தரிசனம் கொடுக்கவேண்டும்!” என்றான். அரக்கன்: . 

சொன்ன இதை இராவணன் கேட்டு, அசோகவன த்தை 
விட்டுப் புறப்பட்டு, மந்திரிகள் பார்க்குமாறு வந்தான்; 

அவ்விராவணன் சபையிற்புகுக்து, ன மந்திரிகளுடன் 

சேர்ந்து, இராமருடைய வல்லமையையும் ஈன்ராகச்சர் தூக்க 

ய.ிந்தவனாய், தான் செய்யவேண்டிய காரியங்கள் அல் 

வளவையும் ஏற்பாடுசெய்துகொண்டு, அப்பொழுதைக்கு 

ஏற்ற காரியத்தைச் செய்யலானான்,
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இராவணன் அசோகவனிகையென்னும் அவ்விடச் 

தைவிட்டுப் புறப்பட்டதும், அக்தலையும் உக்தமமான 

அவ்வில்லும் காரமாகவே மறைக்துபோயின, 

 ராக்ஷஸராஜனும், பயங்கரமான பராக்ரமமுள்ள 

கனது மக்திரிமார்களுடன் இராமனிடம் தான் செய்ய 

வேண்டிய தொழிலைப் பற்றி அப்போது 

இராவணன் எண்ணினான். காலஷுக்கு ஓப்பாய், அரக் 
சேனையை இரட் 3 8 அரி 3 wae Bal 

Ose. காமனனவனான இராவணன், அன்க்குச் 

சமீபக்தி லிருந்தகொண்டு கனது ஈன்மை 

யையேகாடும் கன்சேனாபதிகளையெல்லாம் நோக்கு, நீங் 

கன் எல்லோரும், பெரிய்குணிலா லெறிர்து பேரிகைகளை 

முழக்கி எனஅு சைனியுங்களை தீ இரட்டுங்கள் ; காரணம் 

என்றான், அநர்குச்சேனாபதி 

களம்: 4 அப்படியே” என்று ஓத்துக்கொண்டு, உடனே 

மட்டுஞ் சொல்லவேண்டாம் ”” 

பெருஞ்சேனையைக் திரட்டி, அவ்வாறே சேனைகள் இர 

ண்டு வக்ததையும், அவைகள் போர்புரியச்சித்தமாயிருப் 

பதையும் தங்கள ரசனிடம் தெரிவித்தார்கள். 

முப்பத் துமுன்றாஞ் சருக்கம் : 

். விபீஷணர்மனைவியாகிய aurea. 
. சதையைத் தேற்றுதல். 

  

al? san வம்சக்ில் கோன்றிம கோாதேவி மோக 

மடைக்ததை அவளிடத்துஅன்புள்ள கோழியாகிய ஸர :. 

” மையென்ற ராக்ஷஸி பார்த்து, அவளி 
வதன! ஸ்மை 

ரி டத்தில் மிக்கஅன் பினால் அங்குவந்தாள். 

அரக்கர்கள் மன்னவனால் மோகமடைந்து 

| மிகவும் அுக்கமடைந் இருக்கற தோதேவியை, மெதுவாகப் 

பேசுந்தன்மையுள்ள ஸரமை, அப்போது சாந்தப்படுத்த 

"லானாள், அவள், மு,சலில் இரால௨ணனாலேவப்பட்டுச் சதை 
19.
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॥ 1 
1 % 

யைப் பாதுகாக்க ஏ ற்பட்டும், மிக்கசயையுள்ளவளாகவும்), | | 
      

உண்மையுள்ளவளாகவு மிருக்துகொண்டு, தான்காக்கின் த 2] 

தஇதையுடன் அவ்வ? சோகவனிகையில் கட்புள்ளவளானாளன்।। 

ஜோ; அவள், அங்குவந்தபொழுது, சதை பிரஜ்ஞைசப்பிப்| 

பூமியில் ஞூர்ச்சையாகக் இடந்ததையும், பிறகு பூமியிச்]1 

புரண்டெழுக்த பெண்குதிரைபோலக் தேகம்முழுமையும் | hy ர 

தாசுநிரம்பப் புரண்டெழுக்ததையும் கண்டான். நல்ல கேர்! 

ன்புள்ள அவ்வுத்தமி, கோழமையினால் அச்சதையைப்| 

பின்வருமாறு உண்மைகூறிச் சாக்தம்பண்ண,த் தொடங்க, 

ஞள்: “*€தே! உமது துயர த்தை அகத்தும்] 
எசையை ஸர | 

கள் ; அஞ்சும் கன்மையுடையவரே ! உமது! 
மை தேற்றுதல். 

shew 5 B60 வரு,க்தமென்பதே வேண்டாம். 

இராவணன் தங்களிடஞ் சொன்னகும், அப்பொழுது நீங்! 

கள் சொன்னதுமாகிய எல்லாவற்றையும், நான் தங்களிடம் | 

வைத்திருக்கும் கட்பினால் நிர்ஜஜகமான ஆகாய,க்தில் மறை 

ந்து நின்றபடியே இராவணனிடம் :.அ௮ச்சமில்லாமத் கெட்ர்' 

டென் ; ஏனெனில், தங்களைவிட எனக்கு என்னுயிர் 

பெரிதன்அு. மைதிலீ ! எக்காரண,த்தால் மிக்க குழப்பநி   
கொண்டு, அரக்கர்கள்மன்னவனாகிய இராவணன் இல் / 

விடத்தைவிட்டுப்போனானோே, அதுமுழுதும் எனக்கு கல் 

மூக,த்தெரியும். மகாபிரசத்தரான இராமரைச் தூக்கத் தி, 

கொல்வது, ஒருபொழுதும் ஈடவா தகாரியம் ; மானிடர்களு 

  

   

      

    

குட் புலியான. அவ்வீரரை, வதைசெய்வதே -முடியாது 

விருக்ஷங்களைப் பிடுங்கக்கொண்டு போர்புரியும் வாக 
வீரர்களை, ஒருபொழுதும் வைக்கமுடியாது : இக் இரனா6 

தேவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவதுபோல, அவர்கள் இராமரா 

ப
ட
ட
 அ
ன
வ
,
 

பாதுகாக்கப்படுகிரர்களன்் ரோ ! நீண்டும் 3 

கைகளமைந்தவராம், எல்லாப்பாகியங்களும் 

வராய், விசாலமான மார்பு அமைந்தவராய், சட 

ளவராய், விற்பிடித்தவராய், அழகான னை! 

பொருந்தியவராய், தருமாத்துமாவாய், 2055 Bp
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சித்தராய், பராக்ரெொமமுன்னளவராய், எப்போதும் தம்மை 

யும் . மற்றவர்களையும் பாதுகாப்பவராய், நீதிநாலை நன் 

மூக அறிச்தவராய், தமது சத்துரு சேனைகளை நாசஞ் 

செய்பவராய், எண்ணுதுற்கும் முடியாக பலமும் வல்ல 

மைய முூன்னவரா யிருக்கின்ற இராகவர், தமது தம்பி 

யாகிய இலட்சுமணரோடுகூட க்ஷூமமரக இருக்கஇன்றுர். 

சீதே! தமதுபகைவர்களைக் தவிக்கச்செய்கன்ற அகச் 

சமான், கொல்லப்படவேயில்லை. எப்பொழுதும் செய்யக் 

கூடாத செயல்களைச் செய்வதிலே கருத்துன்ளவளுய், எல் 

லாப்பிராணிகளுக்கும் சதீதுருவாய், மிகக் கொடியவளுய், 

மாயையைக் கற்தவனான் இரரவணன், உம்மிடத்தில் இம் 

மாயையைக் காட்டினான். இன்னறுமுகல் உமது எல்லா 

வகைத்துக்கங்களும் கங்கே; ஈற்காலம் தங்களை காடிவக்து 
விட்டது; பாக்கியலட்சுமி உங்களை நிச்சயமாக அடைத்து 

விட்டான். கான் சொல்லப்போகன் 2 இனியகான ௪மா 

சாரமொன்றைக் கேளுங்கள்; வாகரசேனையுடன், இராமர், 

சமுத்திரத்தை க்காண்டி, சமுக்இரகீஇன் தென்கரையில் 

வந்து இறங்கிவிட்டார். அவ்விடததிலுன்ள சேனைகளச ஹ் 

பாதுகாக்கப்பட்டவராய்தி தமது மகோரதம் திஹறைவேறிய 

இராமர், இலட்சுமணருடன் வீற்திருப்பதை, கான் பார்த் 

சேண், இவ்விராவணனுல் அனுப்பப்பட்ட அரக்கர்களும் 

வெருவேகமாகச் சென்று பார்தது, இராமர் சமுத்திரத் 
தைக்கடக்து இக்கரைசேர்க ௪ சமாசாரக்தையே இங்குக் 

கொணர்ந்தார்கள். கிண்ட கண்களையுடையவரே ! ராக்ஷஸ 

சாஜனான இராவணன் அக்தச் சமாசார,ச்கைக் கேட்டு 
எல்லாமக்இரிமார்களுடனும் சேர்த்து மத்திராலோச்னை 
செய்கன்றான் '” என்றான்... 

இவ்விசமாக அவ்வரக்கி சீதையினிடஞ்சொல்லிக் 

கொண்டிருக்கபொழுசே, சைனிய௰ங்கள் 
Gusttgd என் செய்யும் போரைப்ப ப் திய பூர்ணமான 

asin sé, முயற்சியால், வெகு பமங்கரமாகச் செய்த. 

் சத்தம் கேட்கலாயிற்று, குறுக்கடியால் 
எ.திரப்படும் முரசத்தனது பேரொலி.கேட்ட அ,
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அதுகேட்டு, வெகுமதரமாகழ்பேசும் ஸரமை, சதா 

கேவியைப் பார்்தீதுச் சொல்லலானான் :-- 
மீண்டும் ஸரமை 
யுத்ச ஸங்காஹச் 

சைக்காட்டிச் மான இந்தப்பேரிகை, போர்க்குச் ௪,2,தமா 
சதையைத் ல : ல் 
தெம்றுதல்,  கீருவது ; மேகம்போல முழங்கும் கம்பீர. 

ட் மான பேரிகையின் சதீதத்தைச் சற்றுக் 

கேளுங்கள் ; அரக்கர்கள் மசயானைகளை அலங்கரிக்கின்ருர் 

கன் : தேரிற்குதிரைகளைப் பூட்கென்றார்கள்; ஆயிரக்கணக் 

கான போர்வீரர்கள், ஈட்டியைக் கைக்கொண்டு, குதிரை 

மீதேறிக்கொண்டு ம௫ழ்ன் தனர். காலாட்களான போர் 

வீரர்கள், ஆங்காங்குப் போர்புரியவேண்டிய ஏற்பாட்டு 

டன் எழுக்துசேர்கின்றுூர்கள். வேகத்துடன் ஓலித்துக்கொ 

ண்டு விழும் அலைக்கூட்டங்களா ற் சமுத்திரம் விளங்குவது 

போல, பார்ப்பதற்கு வெகு அழகாகக் காணப்படுஞ் சேனை 

களால் ராஜவி திகள் கிரம்புகின்ஐன. அருவின் றி விளங்கு 

இற ஆயுதங்களாலும்,கேடயங்களாலும், உடற்கவசங்களா 

லும், தேர் குதிரை யானை இவைகளாலும், தங்கள் மே 

னியை அலங்காரஞ் செய்துகொண்டிருக்கும் அரக்கர்களா 

லும் உண்டாடன். ற ஓனியான து, வெயிற்கால,த். திலே வன: 

திஇற்பற்றியெரிகின்ற நெருப்பின து ஓளிபோலப் பிரகாடிப் 

பதைப் பாருங்கள். மணிகள் ஒலிப்பதையும், இர.தங்கள் 

ஓன் ற ஓசையையும், ஞூ.திரைகள் கனைப்பதையும், ப்றை 

கள் அடிக்கப்படுன் ஐ ௮ரவத்தையும், கேளுங்கள். தங்கள் 

தங்கள் கைகளில் ஆயுதங்களை .ஏந்தி, மன்னவனை, 

தொடர்ந்துசெல்கின் றவர்களான அரக்கர்களின் சன்னாகம், 

மயிர்ச்சிலிர்ப்படையும்படி. இங்கு நெருக்கமாக இருக்கன் 

றது, தங்களது சோகத்தைப் போக்குஞ் சம்பத்து வந்து 

விட்டது; அரக்கர்களுக்கு அச்சமுண்டாய்விட்டது.. தாம 

ரையிதழுக்கு ஓப்பான் கண்களையுடையராய், கோபதீதை 

வென்றுள்ளவராய், எண்ணுதற்கு ஓண்ணாத பராக்கிரம 

முள்ளவராய்தீ தங்கள்கணவரான இராமர், அசுரர்களை 

₹ அஞ்சுந் கன்மையுடையவரே |! பயங்கர
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இக்திரன்வென். றதுபோல, ௮ ரக்கர்களையெல்லாம்வென் று, 

யுதீ.த.தீிதில் இராவணனைமாய்,கீது, உம்மை அழைக்க வரு 

வர், பகைவரைக்கொல்லுந்தன்மையுள்ள இக்திரன் விஷ் 

் ணுவுடன் சோந்து பகைவர்கள் மேல் தமது வல்லமையைக் 

_ காண்பித்திதுபோலவே, இலட்சுமணருடன் இருக்கு இரா 
“மர் அரக்கர்கள்மேல் சமது பராக்கெமத்தைக் காண்பிக்கப் 

போ௫ன்றுர், சத்துரு கொல்லப்பட்டவுடன், இராமர் உம் 

மைத்தேடிவர, பதிவிரதையாகய தாங்கள் அவர்மடியில் 

உட்கார்ந்திருப்பதை, கான் என்கண்களாரக் காணப்போ 

கின்றேன். கட்டழகுடையவரே! அப்போது தங்களையடை 

ந்து தழுவிக்கொள்ளப் போகின்ற அவ்விராமரது விசால 

மான மார்பில், தாங்கள் ஆனந்தக்கண்ணீர் வடிப்பீர்கள். 

தேவி! கே! பலமாதங்களாகப் பின்னிவிடப்பட்டுத் . 

தொங்கும் உமதுகூக்தலை, இராமர், அவிழ்த்துப் பின்னு 

மாது செய்வார். கேவி ! பூர்ணசந்திரன் உதிச்சதுபோலப் 

பிரகாடிக்கும் அவர் முககச்தைக் கண்டவுடனே, பாம்பு தன 

து தோலையுரிப்பதுபோல, உமது சோகத்தை நீங்கள் ௮க 

ந்றப்பேர்இன் நீர்கள், மைஇலீ ! சுகத்திற்கு உரிய இராமர், 

இராவணனைப் போரிற்கொன்று, விரைவாக காதலியாகய 

- தங்களைச் சார்னு, கமதுமனோரதம் நிறைவேறப்பெற்றுச் 

சுகமாக வாழப்போகின்றார். மகாத்துமாவும் வீரருமான 

அவ்விராமரை யடைந்து, தாங்கள், நல்ல மழையபொழியப் 

பெற்ற பூமி பயிரால்விளங்குவதுபோலக் களிப்படைமப் 

போ௫ன் நீர்கள். சூதிரை மண்டலமாகச்செல்வதுபோல 

எக்கடவுள் மேருமலையைச்சு ற்.றி விரைவாக வலம் 

- வருன்றாரோ, பகலையுண்டாக்குன்ற அக்கடவுளை நீங் 

கன் சரணமடையுங்கள் ; அவர் எல்லாப்பிராணிகளும் 

பிழைத்திருப்ப,கற்குக் காரணரன்றோ 1 ?” ஏன்றான். 

st
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முப்பத்து நான்காஞ் சருக்கம் : 

ஸாமை இராவணசபையில் நடத்தவைகளைச் 

சீதைக்குத் தெரிவித்தல். 

இராவணன் சொன்ன சொற்களைக் கேட்ட தனால் 

தாபங்கொண்டு மோகமடைந்திருக் த சகாசேவியை, ஸர 

மை, பூமியை மழையான அ நீரா.த் குளிரச்செய்வதுபோல, 

SO J) MTT FOO GEMM சந்தோஷப்படுக்தினாள். பின் ... 

னும், காலத்திற்கு எ.ற்றபடி நடக்கவல்ல சீதாயிராட்டி . 

யின் தோழியாகிய 265 ஸரமை, தனதுதோழிக்கு 

நன்மைசெய்யவேண்டுமென் ற எண்ணங்கொண்டவளாய், ' 

புன்னகையுடன் அக்காலத்துக்கு ஏற்றபடி பேசலா 

னாள்:-- “கு,தீத கண்ணையுடையவரே ! நான் இங்குகின் 
அம் போய், இராமரிடம் சிர் வினவுவ 

ஸாூமைஇராமரது ம ச ச லட 
கேமத்தைவிசா FT அவர்க்ஷேூம கீதைவிசாரிதீது, ஒருவா ' 

நித்து வருவசா கண்ணிலும் படாமல் இரும்பிவர, எனக்கு 
கக்கூறல், 

வல்லமையுண்டு, 'பிடிப்பற்.ற ஆகாயத்தில் 

- நான் செல்லும்பொழுது, வாயுபகவானும் கருடனுங்கூட 

என்னைச் கொடர வல்லவரல்லர் *' என்றாள். ் 

இவ்வாறு ௮க்த ஸரமை சொன்னதும், சதை றிது 

சோகத்துடன் கூடின தாயும் அழகான தாயுமுள்ள வார்,தீ 

தையினால் இனிதாக மீண்டுஞ் சொல்லலுற்றுள்:--** ஆகா 

யமட்டுமல்ல, பாதாளலோகளு செல்லவேண்டுமென்ளுலும் 

தங்களுக்குச் சாமர்தீதிய்முண்டு 5 மற்றை எவர்களாலும் 

செய்யமுடியாக காரியங்களைக் தாங்கள் என்னிமித்தம் 

செய்வீர்க ளென்பதும் எனக்குத்தெரியும். எனக்கு ஏ.தா 

வது இஷ்டமான காரியம் செய்யவேண்டுமென்று உறு 

கள்மன த்தில் . தோன் றியிருக்தால், Hb GN, SB நிலை 

யாகஇருக்குமேயானுல், agian, இராவணன் இப்
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பொழுது என்னசெய்துகொண்டிருக்கன்றானென்னு அறி 

ந்துவருமாு நான் விரும்புகின் ஜேன் .அ்.த 
கீதை ஸ.ரமையை 

இராவணன் 

கருக்சை யறிர்து யையே வலிமையாகக்கொண்டவன் உ பகை 
வருமாறு ன் 3 ல க : சொல்லுதல். வார்களை எப்பொழுதும் கதறும்படி செய் 

.. இன்றவன் ; உட்கொள்ளப்பட்ட மதுவா 

இராவணணனோ, . வெகுகொடியவன்; மாயை 

னது உடனே மயக்கமுண்டாக்குவதுபோல, கொடியதன். 

மையுள்ள. அவன் கனது மாயைவிதச்தகையால் என்னை 
மயக்குசன்றான். என்னைப் பாதுகாக்கவென்று இங்கு 
வைத்திருக்கும் கொடிய அரக்யரைக் கொண்டு, என்னைச் 
'சொல்லினாலும் செய்கையினாலும் இடைவிடாது பயமுறு 
தீதிக்கொண்டி ருக்கன்றான். கான், எப்பொழுதும் பயச்.௪ 
வளும் கலக்கமுற்றவஞுமாக இருக்கின்றேன் ; என்மனம் 

.. நிச்சிந்தையாகவில்லை. அசோகவன ச்திலிருக்கன்ற நான் 

இராவணனிடச்துள்ள அச்சத்தால் சவிக்ன்றேன். அக்க 
இராவணன் என்விஷயமாக என்ன ஏற்பாடு செய்து 
கொண்டிருககன்றா னென்பதையும், கடையொக என்ன 
உத திபண்ணியிருக்கின்று னென்பதையும் அ.றிந்துவந்து 
தாங்கள் சொல்லவேண்டும். அதுகான் தாங்கள் எனக் 
குப் பண்ணும் பேரருளாகும் '” என்றாள். 

இவ்விகமாகச் சக சொல்லவே, மதுரமாகப்பேசும் 
ஸரமை அச்ச காதேவியின்கண் களிலிருந்து பெருக கண் 
ணீரைத் அடைத்து அவளை கோக்க, “ஜாகி! இது 

கங்கள் அபிப்பிராய கண்டுக், நான் 

engages yy இகசோோசென்று பகைவவூடைய எண்ணங் உடன்பட்டுச் 
ணன், களையறிக்து திரும்பி வரு$ேன்; பாரும் '? 

என்றாள். இவ்வண்ணஞ் சொல்லிப் பிறகு 
ஸரமை அவ்விடதீதினின்்றும் இராவணனுக்கருகற்செ 

ன்று, அவன் தனது மந்திரிமார்கஞுடன் செய்துகொண் 

GOES மந்திராலோசனை அவ்வளவையும் கேட்டிருக்து, 
அவன்கொண்டிருக்த உறுதியான. எண்ணத்தை யறி
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$.தகொண்டவளாய், அவ்விடம் AOS SG», விரை 

வாக அசோகவனம் வந்து சேர்ந்தாள் ;ழ அவள் மீண்டு 

அவ்விடம் வந்ததும், அங்குத் தன்னையே எதிர்பார்,ததுக் 

கொண்டிருக்கன் றவளும் தாமரைமலரை விட்டுவந்த 

இலக்குமி பேரன் றவளுமாகய சீதை ஏங்இயுட்கார்ந் திருக் 

கதைக் கண்டாள். சீதையும், இனிமையாகப்பேசும் 

அகத ஸரமையை வெகு அன் புடன் கட்டி தீதழுவிக் 

கொண்டு உட்காருமாறு ஆசனமுங் கொடுத்து, “* தாங் 

கள் இவ்விடத்திற் சுகமாக உட்கார்க்துகொண்டு, துராத் 

துமாவும் கொடியவனுமான 65 இராவணன் என் 

விஷயமாக என்ன உது திசெய்்திருக்கின்் ரூ னென்பது 

முழுதையும் உள்ளபடி சொல்லுக '” என்து கேட்டான். 

மெனிநடுக்கத்துடன் சதை இவ்வாறு வினாவியகும், இரா 

வணன் தனது மந்திரிகளுடன் Custis nF Dd அவன் 

சொல்லியதையெல்லாம் ஸரமை சொல்
ல paper: “ACS 

ஹவமிச,த்திற் பிறக், தவரே! இராவணனிடம், அவனுடைய 

தாயும், இழமந்திரியாகிய அவித்தரென் பவரும், “ மானுட 

வருக்குமரியாதைபண்ணிச் இதையைத் இருப்பிக்கொடுத்து . 

விடுங்கள்; இராமனுடையபராக்கரமத்துக்கு, முன
்பு அவன் 

ஜுஸ்தாகத் தித் செய்த : ஆச்சரியமான காரியங்களே 

போதுமான சாட்யொகும் ; அ.துமான் சமுத்திரத்தைக் 

தாண்டிவந்து, சதையை நேரிற் கண்ெ பே), போரில் 

அரக்கர்களை வதைத்ததையும் காணவில்லையோ ? எந்த 

ம நுஷ்யனுடையதாதன் கான் உலகத் இல்இவ்வாறுசெய்ய . 

வல்லவன்?” என்று பலபடியாகதீ கங்களை திருப்பிக் 

கொடுத்துவிடும்படியே போதித்தார்கள். வயதுசென் ற 

மக்இரிமார்களும் அவித்தரும் பலவிதமாக இவ்வா நூ பத்தி. 

சொல்லியும், செல்வதீதில் ஆசைகொ ண்டவன் பிறரிடமிரு 

ந்து அபகரித்த பொருளைத் இருப்பிக்கொடுக்க எண்ணங் 

கொள்ளமாட்டாதவாறுபோல, மைதிலி ! தங்களைவிட்டிட 

அவனுக்கு மனம்வரவில்லை. போரில் தனது பிராணனை
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விடாமல் உங்களை விடுவதில்லை யென்ற இதுதான்... ௮க் 

. கொடிய அரக்கன் சனது எல்லாமந்திரிகஞேடனுங் கூடி. 

HFFUF HEA OSH. இவ்விதமாக அவனுக்கு உறுதி 

யுண்டானது, ம்ரணத்திலுள்ள ஆசையிளுலாகும் : 

எல்லாவரக்கர்களும் தானும் போரிற் கொல்லப்படு 

தற்குமுன்பு பயக்து தங்களை த் திருப்பிக்கொடுக்கக் துணிய 

வில்லை. கறுக்க சண்களையுடையவசே | எப்படியாவது 

கூரான பாணங்களால், இராவணனைப் போரில் இரா 

pt Carer AOS தங்களை அயோ F DEG “பரவக் 

போவார் '? என்றுன். 

ஸரமை இவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டிருக்கையி 

லேயே, பேரிகை சங்கம் முதலியவைகள் 
வாகாரர்களின் 
ee ஒலிக்க உண்டாகும் . போரொலி, இவ் 

வுலகக்தை நடுங்கச்செய்துகொண்டு, வாகர 

சேனையிலிருக்து கஇளம்பலாயிற்று, அச்தவாகரசைனி௰த் 

இன் சக்கக்தகை இலங்கையிலிருக்த இராவணனது ஏவ 

லாளர்கேட்டு, தமது காக். இருன் றி ஏக்கமடைக் தமன முள்ள 

-வர்களாய், தமது மன்னவன் செய்தது குற்றமாகையால் 

தமக்கு ஒருபொழுதும் கன்மைவிளையாதென்று எண்ணி 

் COMBAT, 

முப்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம் : 

மால்யவான் இராவண ஸுக்குக் 

கூறிய புத்தி. 
  

தன அபகைவர்நகரங்களைகோசம்பண்ணும் வல்லமை 

_ யுள்ள? இராமர், பலவகை வாதீதிய கோஷ த்தோடு, 

இலங்கையை கோக்கி வந்துகொண்டிருக்கார், அரக் 

Bil BAT LOST COT GG) BU இராவணன், அந்தச் சத்கக்தைக் 

கேட்டு ஒருமுகூர் த.தகாலம் ஆலோடுத்து, மந்திரிகளைப் 

20
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பார். சீ சான். பிறகு, உலகத்தைதீ கவிக்கச்செய்பவனும் 

கொடியவனும் மகாபலசாலியுமாகய அவ்விராவணன் அங் 

இருந் த அமைச்சர்களை விளித்து, சபை 

  

இராவணன் முழுதும் நடுங்கும்படி **“இராமன் Fp sD 
சபையோரைப் — அனாள் ் பு ball க வஸ் 

ee, Hehe ener ற்.தியும், அவன் 
வல்லமையைப்பற்தியும், அவன் சைனி௰கத் 

இன் இரட்டியைப்பந்றியும், நீங்கள் சொன்னவைகளை 

யெல்லாம் நான் கேட்டாயிற்று, நீங்கள் யு.க.சம்பண்ணுவ 

இல் உண்மையானவல்லமையுள்ள வர்க ளென்பதையும், - 

அப்படியிருந்தும் இராமனுடைய பராக்கிரமத்தை யுணர் 

ந்து ஒருவர்க்கொருவர் வாயைஷமூடிக்கொண்டு பார்தீதுக் 

கொண்டிருப்பதையும் சான் அ ஜிவேன்”' என்று பழித்து 

உரைத்தான். 

அப்பொழுது, வெகுபுத்திமானும் இராவண்னு 

டைய இழப்பாட்டனுமாகய மாலியவா னென்ற ராக்ஷஸ 

மக்இரி, இராவணன் வார்,சீதையைக்கேட்டுச் சொல்லலுற் 

ரூன் :-- “ அரசனே ! எட்,தஅரசன் வித் 

ea eR. தைகளை நன்ராகக்கற்றவனாய், கியாய,த்தை 

அநுசரித்து: அரசாளுன்றானோ, அவன் 

தான் வெகுகாலம் அரசான்வான் ; தனது சத்துருக்களை 

யும் தனக்குஅடங்கும்படி செய்வான். காலத்திற்குத் தக்க 

படி தனது பகைவர்களுடன் சக் இபண்ணிக்கொண்டும், 

போர்புரிந்துகொண்டும் தனதுபக்க,ச்தைவளர்க்கும் மன் 

னவன், பெரியஐசுவரிய,கைத மனுபவிப்பான். ஓர் அர 

சன், தனது சத்துருவுக்குச் சமானபலமுள்ள வனானா லும் 

காழ்க் தபலமுள்ள வனானாலும் சந்திபண்ணிக் கொள்ள 

வேண்டும். பலக்கால்மேம்பட்ட மன்னவன் தன்ச,த்துரு 

வை அலட்சியமாக எண்ணாமற் போ ர்புரியவேண்டும். ஆத 

லால், இராவணா! இராமனுடன் சமா கானஞ்செய்்,.தலே தகு 

தியாக எனக்குத் தோன்றுஇன்றது ; யார்மூலமாகச்சண் 

டைகேர்க்ததோ,அ௮ந்தச்சதையை, இராமனுக்கேகொடுத்து
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விடு; எல்லா கீதேவரிஷிகஞும் கச்,கருவர்களும் ௮அவ்விராம 
னுக்கு ஜயமுண்டாகவேண்டுமென் அ விரும்புகின்ளர்கள். 
அவனுடன் உனக்கு விரோதம்வேண்டாம். ஆகையால், கீ 
அவனிடம் சந்திசெய்ய எண்ணங்கொள்வாமாக, பிரம 

சேவர் தேவாசுரர்கட்குத் கர்மம் அதர்மம் என்.2 இரண்டு 
பட்சங்களை உண்டாக்கினார் ; ஆகவே, அவை அவர்களைச் 
சார்ர்கவை, இராவணா ! தர்மபட்சம் மகாக்துமாக்களா 

கிய தேவர்களைச் சேர்ந்த தென்றும், அதர்மபக்ஷம் 
அசுரர்களையும் அரக்கர்களையும் சோந்த கென்றும் சொல் 

லப்படென்றது, எப்போது தர்மம் ௮அதர்மக்சை விழுங்கு 

இன் தகதோ, அத கிருதயுகமாகும், அதருமம் கருமத்தை 

விழுங்குவது எப்போதோ, அப்போது கலியுகம் வச்துவிடு 

ன்றது. ரீ இக்விஜயஞ்செய்யும்படி உலக,சஇல் தரி கபொ 
முது, கருமதிகை நா௪ஞ்செய்தரம் ; அதருமக்தைக் கைக் 

கொண்டாய் : அதனால், நமது சதீதுருக்கன் நம்மைவிட. 

அதிக பலசாலிகளாக இருக்இன்றார்கள். அதருமமான அ, 

உன்ுடையஅஜா கரதையினால் வளர்ந்து, ம்மையேவிழுங 

கத்தகொடங்கிவிட்டது ; மேலும், தேவர்கட்கு ௮நுகூலமாக 

இருது, தேவர்களின் பட்சக்தை வளர்க்கின் ஐது, விஷயங் 

களில் ஆசைவைத்த உனக்குச் இற்தலகாரண*த்தால், ௮க் 

சனிக்கு ஒப்பான முனிவர்களுடையபகை கன்முகஉண்டாய் 

வட்ட னு. கொழுந்து விட்டெரியுக் இப்போல் விளங்குகின் ற 

அவர்களது வல்லமையை, ஒருபொழுதும் தடுக்கமுடியாது, 

தவத்தினாற் பரிசு த்தர்களாய், எப்பொழுதும் தருமச்சை 

வளர்ப்பதில் ஊற்றமுள்ளவர்களான அவ்வந்கணர்கள், 
இற், கபலவகையாகங்களைச் செய்கின்றார்கள்; அக்னிகளி 

ம் முறைப்படி, ஹோமம்பண்ணுடன்றார்கள் ;- வேதங் 

களையும் உயர்க்ககுரலால் ஓதுஇன்ஞுார்கள் ; அரக்கர்களை 
அவமானஞ்செய்துகொண்டு, வேகதகோஷங்கள் அவர்களி 
ட,த்தினின் று கிளம்புகன் மன ; இவற்றால், கோடைக்கா 

லத்தில் மெகங்கள் ஓடிவிவெதுபோல, பலஇசைகளைகோ
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க அரக்கர் அஞ்சியோகென்றுர்கள். அக்கினிக்குச்சமான 

ரான முனிவர்கள் செய்கன் த௮க்னிஹோ தர த்தாத் கள 

ம்புகின்ற புகையானது,பத்து ச் இசைகளிலும்பரவி அரக்கர் 

களின் வலிமையைக் கவர்்இன்றது;: உறுதியானகோன்புள்ள 

அவ்வக்தணர்கள் அவ்வப்புண்ணிய தலங்களிற் செய்கின் ஐ 

கொடிய தவமான்து, அரக்கர்களை எசித்து அழிக்கின் த. 

நீ, சேவதாகவயக்ஷர்களிடமிருந்து மரணமில்லை யென்று 

தான்வரம் பெற்திருக்கின் ரப் ; மிக்கவவிமையுள்ள மாலு 

டர்களோ, வாகரர்கள் ரி;்ஷர்கள் கொண்டைமுசுக்கள் 

என்ற சேனையுடன், உறுஇயான பராக்ரமமுளன்ளவராய், 

இங்குவந்து கர்ச்சச்துக்கொண்டுகிற்கின் முர்கள். பலவகை 

யாகத் தோன்றுகின்ற பயங்கரமான உதபாதங்களைப் 

பார்ப்பதனாலும், அரக்கர்களுக்கெல்லாம் கரசம் வத்து 

விட்டதென்பதாகவே கான் எண்ணுடன் றேன். கொடிய 

மேகங்கள், கேட்கப்பிடியாதபடி பயங்கரமாக இடித் 

துக்கொண்டு, இலங்கையைச்சுத்கி, கொதிக்கின்ஐ இரத 

க.கீதுளிகளை வர்ஷிக்கன் றன ; கமதுவாகனங்கள், அழுது 

கொண்டு கண்ணீரைப்பெருக்குகின் ஹன; அவசங்கள், இழி 

ந்துபோய் அழுக்கடைக்தனவாய் நிதம்மாகி முன்போல் 

விளங்காம லிருக்கன் ஐன, கொடிய கரிகளும், கழுகுகளும், 

வெகுபயங்கரமாக ஊஜரயிட்டுக்கொண்டும் கதீதிக்கொண் 

டும் எப்பொழுதும் இலங்கையிஷ்புகுக்து கூட்டங்கூடுகின் 

னை, கருகிறமுள்ள பெண்வடிவாகய பிரதிமைகள், ரக் 

கத்தில் எதிர்கின்று, விகெளி ன்னவஸ்துக்களை தீ திருடிக் 

கொண்டு, பிர திகூலமாகப்பேச, வெண்மையான தங்கள் 

- பற்களைக்காட்டிச் ரித்துகிற்குன் றன. வீடுகளிலுள்ள பலி 

யிடுதற்கு௨உரிய ஹவிஸுகளை, காய்கள் புசக்ன் றன, மாடு 

கனின்வயிற் விலே, கழுதைகளும் கீசிப்பின்ளேகளும் எவி 

கஷம் பிறக்கின்றன, பூனைகள் புவிகளுடனும், பன்தி 

கள் காய்கஞஷடனும், கன்னசர்கள் அரச்கர்களுடலும் 

மானிடர்களுடனும் சேர்கின்றார்கள். வெஞப்பும் இவப்பு
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மான கால்களையுடைய கபோதகங்களென்ற பறவைகள், 

. தெய்வச்செயலாக அரக்கர்களுக்கு காசம்வினவை5 வெணி 

மிமொது சஞ்சரிக்ன்றன. விட்டிலுள்ள இனிகன் வீ' 
கூ8 யென்று இணிமையில்லாமற். கூவுகன்றன, பறவை 

களும் மிருகக்களும் எல்லாம் கோல்வியடைந்தும், கலகம் 

பண்ணிக்கொண்டு கூட்டமாக ஓன் ஜன ; சூரியலுக்கு 

எ.திரில்கின்று புலம்பு, சலையுஞ் செய்கன் றன, மிகக்கொடிய 

விகாரமான கோற்றத்கோடுிவெகுபயங்கரமாயக் கறுப்பும் 

மஞ்சஞிமான வர்ணமுன்ளன முண்டமான யமன், இனத் 

கோறும் ஓவ்வொரு வீட்டிலும் நுழைந்து பார்ப்பது 

போலக் தோன்றுகின்றது, இவைசளைன் றி, இன்னும் 

பலவிதமாகவும், கொடிய தீரிமித்தங்கன் காணப்படு 

இன் றன. இவைகளை அதிக்து, செய்யவேண்வெதை 

Cora gs gi நிச்சயிதீது,இணி வருங்காலகதீதுக்கு ஏற்றபடி 

தொழில்செய்க”' என்ரான். இவ்விகமாகச் இறக்.த மக்.இரி 
மார்கஞுூன் மிகக் சபராக்கரமமுன்ன பலவானான மாலிய 

வான் அச்சபையில் - இராவணணிடஞ் சொல்லி, அவ 

னுடைய கருதச்தை முழுதும் ஆராய்கது, இராவணனை, 

ஆகாரத்காலுணர்க்து, அதுத்கூமேல் ஒன்றும் பேசாமல் 

னது வாயை மூடிக்கொண்டான், 

முப்பத்தாருஞ் சருக்கம் : 

-. இராவணன் இலங்கையைக்காக்குமாறு 

் சேனையை வகுத்தஅுவைத்தல். 

அவ்வண்ணம் தனதுகன்மையைகதாடி. மாலியவான் 

சொன்ன் சொற்களை, காலதீதின்வச௪ ததில் சிக்கிக்கொண்ட 

துராதீதுமாவாகிய இரராவணண் சூக்கவில்லை. அவன் 

கோபத்திற்கு வசப்பட்டவனாகப் புருவங்களை On) gwd 

கொண்டு, கோபத்தாற் கண்கள் -ழல, அச். கமாலியவாளை
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நோக்ப் பின்வருமாறு சொல்லது pope -- * தன்மை 

வைத்தே. யுரைப்பதுபோல, தாங்கள் 

இராவணா இப் மூன Banas ய்விளைக்குங்கொ டிய 
வானியவாளை க 

  

ட று _ வார்திதைகளை தது பகைவர்கள் கட்கு 
கடிந்து Cue se. த 

ளைச் செர்ந்தவர்போலச் சொன்னது 

என்காதுகளில் ஏ.தவேயில்லை. மானுடனாும், எனிய 
  

COL, சூரங்குகணின்உகனிலை் கொண்டவளும், Sarg 

கட்தையாற் காட்டுக்கு ஒட்டப்பட்டவள யிருக்கும் தணிய 

னான இராமனை, என்னகாரணகு தால் சாங்கன் வெரு 

சமர்சத்சனென்று எண்ணுடன்றி ita 2 அரக்கர்களுக் 

கல்லாக் மண்ணவனளும்,  தேவர்களுகிகெல்லாம் தூக்க 

  

முண்டாக்குபவ। வகைவலையமையிலும் முைவில் 

லாதவனு விருக்கும் என்னை, சக்காரண தீதால் தாழக்க 

வஞாக கினைக்கின் தீர்கள் ? என வல்லமைவித் பொருமை 

யிறாுலோ, அல்லது பகைவரிடபிரும் ம பட்சபாகத்தா 

  

லோ, அல்லது பகைவர்கணைடைய எவுதவிறனுலோ, தாங் 

கள் இவ்வாறு கமையாக என்னேக்கு நித்தம் சொன்னீர் 

களென்று நிஷைக்கன்றேன். வல்லகைபெத்தறு கற்பதவி 

யிலிருகன்ற வேக்களைப் பார்ச்து, பகைவரது gaps 

வில்லாமல், அசசகீ இயினுண்மையை oe பாண்டின 

னாகவிருக்கும் எவன் கான், இவ்வாறு சொல்வான் ? காம 

மையைவிட்டு வாழ்கின்ற இலட்சுமியைப் போன்து Fans 

யை, கான் வன தீதிலிருக் துகொண்டுவக்கு, பிறகு யாதுகார 

  

   
ao ¢ Hears eT De I இருப்பிக்கொடுக்கவே 

  

கவ் 

  

ண்டும் ? அகேககோடிவாகரர்களா in சக்கிரிவளுனும் 

இலட்சுமணனாலும் சூழப்பட்டிருக்கன் ஐ இராமனை, காண் 
பி 

ir    

கிலகாள்களுக்குள் வதைப்பதை, கிங்கன் பார்ப்பிர்கள். 

எவனுடைய தொக் se க்கத்தில் தேவர்களாலும் எதிர்த்து 

    

A அது எட ea ் : ர ட உன்ர ௩ 
ee any தொ, a Wall IT QUST sa வாண ny Bo SED அரசி 

இதைன தகன ளைண்டுக் உ கான் இரண்டுஅுண் 

  

டாய்ப் பினவுபட்டாலும் படுவேனேயன் லி, ஒருவரையும்,
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வணங்கவேமாட்டேன். இது, எனக்கு இயல்பா யுள்ள 
குற்றம், இயற்கையைக்கடததல் முடியா தன்றோ 2 அற்ப 

மாய சமுத்திரத்தில் இராமன் ஏசோ அணைகட்டி 

விட்டால், அதில் ஏன்ன ஆச்சதியம் 2? அசனாலன்றே கிங் 

கன் அஞ்சுகன் நிர்கள் 2 அவ்விராமன் வாகரசேனையுடன் 
சமுத்திர தைக் தாண்டி வக்திருக்சா னென்றாலும், கான் 
உங்களுக்குச் சபகஞ்செய்து சொல்லுகேன் : அவன் 
உயிர் தப்பி தரும்பிப்போவது இல்லை” என்னுன், 

அதிககோபங்கொண்டு இராவணன் இவ்வாறு சொல் 
லவே, மாலியவான், அவ்விராவணன் சனங்கொண்டதை 

யிக்து, வெட்டு, ஓன் அம் மறுமொழி 
றத சொல்லாமலே வழக்கப்படிக்கு வெற்றி 

யுண்டானதாக ” என்னு வாழ்.சீஇவிட்டு 
விடைபெத்து,த் கனஅமாளிகை செர்க்தான். 

அதன்பிறகு, அரக்கனாய இராவணன் அன்று மத் 
இரிகளுடன்சேர்க்து செய்யவேண்டிய விஷயங்களைப்ப ற்றி 
கன்றாக ஆலோகிக்து, இலங்கையை நன்றாகப்பர துகாக் 

கும் ஏற்பாடுகளைச் செய்யலானான், அவ் 
இராவணன் 

இலங்கையிற் 
Simm ing say, சென் ற் அர EBON யம், Gs தருவா வில் 

விராவணன் கிழக்குவாயிலில் Gs amsnls 

மாகாவீிராகளான் மகாபார்சுவ கோ சுரர் 

களையும், பிறகு மேற்குவாயிவில் ௮ இகமாயாவியம் தனது 
குமாரனுமான வவிய பலஅரக்கர்களா தசூழப்பெத்த இக் 
இரஜிக்தையும் காத தருக்குமானு கட்டளையிட்டான் : வட 
க்குவாலிலில் சகஸாசணர்களை யேவி, sora wi Bisa 
கோக்க “தானும் இன்கு இருப்பேன் '” என்றூ கூலி 
னான். அதிகவிரியமும் பராக்ரமமும் பொருகச் திய விரூ 
பாக்னேன்ற அரக்களனைப் பல அரக்காாகணாடைய சகா 
யகிகோடும் அணிவகுச்சு சேனையின்கடுவி லிருக்கவைசீ 
அன், 
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இவ்வாறு அவ்விராவணன், இல லங்கையைப் பாது 

காக்கவேண்டி௰ய ஏ.தியாகெளைச செய்துவிட்டு, யமனது கட் 

டளைக்கு உட்பட்டவனா&, சன்னால் எல்ல லாக்காசியங்களும் 

சரிவரச் செய்து முடிக்கப்பட்டகாகக EGET. சனது 

பட்டணத்தை இரட்சிக்கவேண்டி௰ எத்யாடுகளைப் பூர்ண 

மாகச்செய்து, இராவணன், தனது £06 Bal 

சபை கலை தல். கஞக்கு விடைகொடு டுத்தனுப்பினான். அம் 

மக் இிரிமார்களும் வெத்தியுண்டாகே வண்டு 

மென்று ஆசீர்வசனம் கூறிக்கொண்டு சென்ஞுர்கள். 

அதன்பிறகு, இர: ரவணணும் எல்லாப்பாக்கயெங்களும் 

நிரம்பிய பெரிய தன அஅக்தப்புரத்தினுட் பு குக்தான். 

முப்பத்தேழாஞ் சருக்கம் : 

இராமர் இலங்கையி ற் போர்செய்தற்குச் 

செய்த ஏற்பாடுகள் 

  

மானுடமன்னவராயெ இராமர், தனது சுதிறுத்தா 

ருடன்கூடிய வாதரமன்னவளுகய ௯க்இர்னண், ஊற 

are gl LSM) Su அதுமான், ருக்ஷராஜனாகிய ஜாம் 

பவான், வியீஷணசென்று அசக்கர், வாலியின் மைக்க 

னாகிய அங்கதன், சுமிச்திரையின் சூமாசாகய இலட்ச 

மணார், சரபனென்று aul GF or, சுஷேணன், மைக்கண், 

திவிவிகன், கஜன், கவாக்ஷன், சூழமுதண், நனன், பத 

ஸன். ஆ௫ூய இவர்களெல்லாரும், தங்களுடைய FS BK 

வின்நாட்டை வக்து சேர்க்துவிட்டகனுல், ஓன்றுசோக்கு, 

இணிகடக்கவேண்டிய விதக்றைய்பறிதி. ஆலோசனை 

அசய்யலானார்கள் : “இதோ விளங்குஇின் த கே, இது கான் 

இராவணன் பாதுகாதீது வருகின்ற இலங்கைமாககரம். 

இ, அசுரர் உரகர் கக்தருவர் என்று இவர்களுடன், தே 

வர்கள் வந்தபோதிலும் தகையமுடியாததாக இருக்கின்
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ன்றன, இங்கு அரக்கரதுமன்னவனான இராவணன் எப் 

போதும் வாழ்சன்ருனன்ஜோ? எவ்வாறு 
இராமர் பக்க ம 3 a இ க செய்தால் நமது காரியம் கைகூடுகோ sar is Ss Cour 
சனை செய்னா தைத் தர்மானிக்கம்படி Aric டக 

i Oeie a5 இர்மானிக்கம்படி. இப்பொ 
மன்றல், Gs ஆலோிக்கவேண்டும் a orem capt 

கள். 

இவ்வாறு அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கை 

மிலேமே, இராவணனுடைய தம்பியாஐய வியி apes, 

சொமியவழக்கச்சொற்க ஸில்லாமல் வெகுகாகரிகமரகப் 

பொருள்கிரம்பிய சொற்களாற் சொல்லலானார் ;:--**அக 

லன் சரபன் சம்பாதி பிரகணன் என்2 என அுமக்திரிமார், 

இப்பொழுதுகான் இலங்கைக்குச் சென்று தஇிரும்பிவர் 

கார்கள். இவர்களெல்லாரும் பறவைக 
விபீஷணர், அமத ச * > : 
os a rs - ஞருவங்கொண்டு கமதுபகைவர்கள் சே 

அதிர்த எதிரிக sop புஞுக்கார்கள் ; அங்குள்ள ஏற் 
னின் எற்பாட்டை geet diet பாட்டைப் பார் தீதுத் இரும்பிவக் திருக்கின் 

ரூர்கன். இராமரே! அுராத்துமாவாயே 

இராவணன் செய்திருக்ன் ற ஏற்பாடுகளை அவர்கள் 

என்னிடம் சொன்னார்கள். அவைகளை யெல்லாம் தான் 

உள்ளபடி சொல்லுஇன்றேன், கேளுங்கள்: இலங்கை 

யிலே கழைவாயிலில் மிரஹஸ்சன் தனதுசேனையுடன் 

பாதுகா ததுக்கொண்டிருக்கின் றான். மகா வீரர்களான 

மகாபார்சுவமகோ தரர் தெற்குவாயிலில் இருக்கன் ர்கள் 
இக்திரஜிக்து-பட்டஸம், ௧2இ, வில், சூலம், கைக என்ற 

பல ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றி நிழமன்று சூர்களானண 

அரக்கர்களோடு மேலைவாயிவில் இருக்கின்றான். ஆயுதங் 

களைக் கையிலேந்திய பல ஆயிரக்கணக்கான அரக்கா்க 

டன் கூடிய இராவணன், இலிதம் அஞ்சா தவனுய், பல 

அரக்கர்கனாற் சூழப்பட்டு, ககர.ச்தின் வடக்சூ வாயிலில் 

கானே கின்று பாதுகா தீதுக்கொண்டிருக்கன்றுன். விரூ 

பாக்ஷனென்பவன், சூலக்கள் கத்திகள் விற்கள் இவை 
தது
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களையேங்திய பெரிய சேனையோடும் அரக்கரோடும் சேனை 

வகுப்பின்ஈடுவில் இருக்கின்றான் . இவ்வண்ணம் இலங்கை 

யில் சேனைகள் வகுக்கப்பட்டிருப்பளைக் கண்ணுற்று, 

எனது மக்இரிமார்களெல்லாரும் சடி.தியில் இவ்விடம் BG 

ம்பி வக்தார்கள். அங்கு - யானைகள் ஆயிரக்கணக்காகவும், 

தேர்கள் பதினாயிரக்கணக்காகவும், குதிரைகள் இருப தினா 

்- பிரக்கணக்காகவும், அரக்கர்கள் கோடிக்கணக்காகவும் 

சதுரங்கசேனைகள் சிச்தமாக இருக்இன் றன ; அங்குள்ள 

அரக்கர்களோ-போரில் வெகு வல்லமை தங்யெவர்களாக 

வும், பலமுன்ளவர்களாகவும், கடுக்கொழிலைச் செய்பவர் 

களாகவும், இராவணனுடைய விருப்ப,தீதின்படி எப்போ 

தும் நடப்பவர்கனாகவும் இருக்கின்றார்கள். மன்னவரே !- 

இப்போது அவ்வரக்கர்களுன் ஒவ்வொருவனுக்கும் சண் 

டைசெய்வதற்காகப் பத்துலட்சம்பரிவாரங்கள் தொடர்ந்து 

வருன்றன '' என்றார், இவ்வண்ணம் மகாபாகுவாகிய 

விபீஷணர் தமது மந்திரிகள் தம்மிடஞ்சொன்ன இலங் 

கையின் சமாசாரத்தை இராமரிடம் அறிவிதீது அவ் 

வரக்கர்களையும் சுட்டிக் காட்டி : அவர்களைக்கொண்டும். 

இலங்கையில் ஈடக்குஞ் செய்தியைச் தெரி 

"விபீஷணர் lg sri, இன்னும் இராமருக்கு நன்மை 

செய்யவேண்டு. 2ய்யகாடிரின் ஐ இராவணன் தம்பியாகிய 
லதைப்பற்றிக் + 2 இர த ஏழ பப்பட் 

கூறுதல், ' விபீஷணர், இராமரை நோக்கி இவ்வா 

அம் தெரிவித்தார் : * இராமரே | முன்பு 

இராவணன் குபேரனிடம் போர்புரிக்ககால,கீதல்,, இரா 

வணனுடன் அறுபதுலட்சம் அரக்கர்கள் : தொடர்ந்து 

சென்ருரர்கள்; அவ்வரக்கர்களில் ஒவ்வொரு, கலனும் கனது 

பராக்ரெமத்தாலும், விரக்காலும், ஓனியாலும், பலத்த 

லம், நைரியத்தாலும், கர்வத்தாலும், அராதிதுமாவாயே 

இராவணனுக்கு நிகராக இருந்தான். இப்படி கான் சொல் 

லுறேேனேயென்து என்மேல் கோயபிக்கலாகாது ; ஏனெ 

னில், பகைவன்மீது உங்களுக்குக் கோபத்தைக் வெப்பு
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சன்றேனே யன்றி, உங்களுக்குப் பயத்தை யுண்டாக்க 

வில்லை. தாங்களோ, வல்லமையால் தேவர்களையும் அடக் 

கச் சக்தியுள்ள வர்கள். ஆகையால், சதுரங்க சேனையுடன் 

கூடிய தாங்கள், இந்த வாக சைனியத்தை அணிவகுத்து 

இராவணனை காசம்பண்ணுவீர்கள் '” என்றுர். 

இவ்வாறு ' இர£ாவணனஅ தம்பியாகிய விபீஷணர் 

சொல்லி முடித்ததும், இராமர், தமது பகைவர்களை வெற்றி 

கொள்ளுத் பொருட்டுப் பின்வருமாறு கட்டளையிடலா 

் னார்:--* நீலனென்ற வாநரசேனாதிபதி, பல வாகரர்களா ற் 

சூழப்பட்டவனாய், இலங்கையின் கழைவாயிலில் நின்று 

கொண்டு, பிரஹஸ்தனுடன் போர்புரியச் 

7 இராமர் செ. இத்தமாக இருக்கட்டும். வாலியின துகுமார 
ய் ச ஏற்பாடு ் ன் ‘ : 

der, oa அங்கதன், மிகப் பெருஞ்சேனை : 

யுடனே  தெற்குவாயிவில் மகாபார்சுவ 

னானை எதிர்தீது கிற்கட்டும். ஒருவராலும் அறிய 

வொண்ணாக தன்மையமைக்த வாயுபகவானது மைந்த 

னான அதுமான், பல வாகரர்கஞுடன் கூடி, மேலைவாயி 

tus தாரக நூழையட்டும்,. CO gat Boor Fall SF es 

ரூம் மகாதகீதுமாக்களான முனிவர்களுக்கும் கெடுதிசெய் 
வதில் - ஆசையுள்ளவனும், அற்பனும், வரங்களினால் 

வல்லமைபெற்றவனும், எல்லா வுலகங்களிலும் உள்ள 

பிராணிகளை ச் தவிக்கச் செய்துகொண்டு இரிசன் றவனும், 
ராக்ஷ்ஸராஜனு மாகிய இராவணனை வதைக்குமாறு 

உத .திகொண்டு, நானே, கேராக, இலட்சுமணனுடன், அவ் 
விராவணன் நிறத்தின் ஐ ககர கிதுவடக்குவாபிலை,க் காக்கப் 

புகுின்றேன் ; அங்கு, . சேனைகளுடன் பலசாலியரஓய 

- சுக்கிரிவரும், வீரியயானான ருக்ஷராஜனும், : அரக்க 
் மன்னவன் தம்பியாகிய விபீஷணரும், பலவான்்௧ளான 

'இராவண இக்இரஜித்துக்கஞுடன் போர்புரிகின் ஐவர்கட்கு 
கடுவிலே, ம,க்திமசேனையாக இருக்கட்டும். போர் நடக்கும் : 
பொழுது, வாகரர்கள் மானிடவடிவங் கொள்ளவேண்
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டாம். இகந்தப்போரில் வான ரசைனி௰ த் தில் தக்வா 

சங்கே மிருக்கட்டும். வாகரர்கள் அவ்வுருவத்துடனே 

யிருப்பது, கான், அவர்களை எனிதிலறிந்துகொள்ள ஸா. 

சுநமாக்விருக்கும். நாங்கள் ஏழுபேர் . மனித வடிவக் 

துடன் போர்புரிகன் றீவர்கள் ; அவராவார்---௮ இகபல 

மமைந்த தம்பியான இலட்சுமணனுடன் கூடிய நானும், 

மக்திரிமார்களுடன் கூடி ஐக். தாமவராக இருக்கின்ற எனது 

நண்பரான விபீஷணரும் '' என்றார், ட்ட 

புத்திமானான இராமர், தமது காரியம் கைகூடுதுற் 

பொருட்டு அவ்விதமாக விபீஷணரிடம் 

இசாமர் சொல்லி, சுவேலமலையினது தாழ்வரை 

இகத யின் அழயே அமைப்பைப் பார்தது, அம் 

செல்லுதல், மலையின்மே லேற விருப்பங்கொண்டார். 

அதன்பிறகு, பெருஞ்சேனையால் இவ் 

வுலகச்தையே மஹைத்துக்கொண்டு சென்ற மகாத்துமா 

வாகிய இராமர், வெகு சந்தோஷத்துடன் SORES 

துருவை வதைகதீஅவியிவோ மென்ற உறுதியோடு இலங் ் 

கையை நோக்கச் செல்லலானார். 

—   

முப்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம்: 

இராமர் இலங்கையைப் பார்க்குமாறு 
சுவேலமலையி லேறுதல். 

  

இராமர், சுவேலமலையின்மேல் ஏறவேண்டுமென்த , 
கருதீதுக்கொண்டு இலட்சுமணரால் பின் 

இரரமர் கதொடரப்பட்டவராய், சுக்கிரீ வணையும், 

தமது எண் தருமச்தை அறிந்துள்ளவரும் ம்மிடம் arena Cat ருமகத்தை அறதிக்துன்ளவரும் தம்மிடம் 

வித்தல், அன்பு வைத்தவரும் மந்திராலோசனை 

தெரிந் தவரும் செய்யும்முறைமையறிந்த 

வருமான விபீஷணரென்ற அரக்கரையும் பார்த்து, பின்
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வருமாறு சொல்லலானார்; பலவகைச் தாதுப்பொருள் 

கள் நிரம்பிவிளங்கும் அழகான இச்சுவேலமஃ&ையில், காம் 

எல்லோரும் எறி, இன் றிரவைக் கழிப்போம் ; அவ்வரக் 

கன் வாழுமிடமாகிய இலங்கையையும் பார்ப்போம், எக் 

கொடியவன் தனது நாசதிதுக்கென்றே எனனு மனைவி 

யைக் SON SBTC, எவனொருவன் won Goo A) இன்ன 

'தென்பதை பீ.றியா தவனாயும் சூலாசாரச்தைக் தெரிந்து 

கொள்ளா, தவனாயும் கான் பிறந்த குலத்தின் கெளரவச் 

தைக் காப்பாற்று தவனாயு மிருந்துகொண்டு, அற்பமாகய 

ராக்ஷஸ பு.கீஇியினால் எல்லாரர்லும் நிந்இக்கப்படுங் காரி 

ய.ச்சைச் செய்இருக்ன்றானோ, அவ்வரக்கப்பதரின் பேரை 

யெடுத்தாலும் எனக்குக் கோபம் பொங்குகன்றது, அவ் 

வரக்கனொருவன் செய்க குற்ற திற்காக எல்லா அரக்கர் 

 கஷம்' மாளப்போ௫இன்றுர்கள். காலபாசத்திற் இக் 

கொண்ட ஓருவன் இங்குசெய்தால், அவ்வற்பன் செய், . 

குற்றசீதால் அவன்குலமே நாசமாகன்றது என்னு 

இராமர் இவ்வாறு இழிகுணழமுடைய அவ்விராவணனைப் : 

் பற்றி வெரு கோபத்துடன் சொல்லிக் 

சவேலமலையி கொண்டே, அழகான காழ்வரையமைந்த 

லேறுகல். சுவேலமலையில் வ௫க்கும்பொருட்டு எலா 

னார். நாணேற்றப்பட்ட வில்லைக் கமது 

கையிற் பற்றிக்கொண்டு, தமது பெரும்பராக்கரமத்தைக் 

காட்ட நிச்சயித்திருக்கன் ற இலட்சுமணர், aout Soo Cor 

"வெகு. ஜாக்ரரதையாக நடந்தார், சுக்ரீவன் தனது 

மந்திரிமார்களுடனும் வியீஷணருடனும் அவர் பின்னர் தீ 

தொடர்ந்து ஏறலானான், ,அநுமான், அங்கதன், நீலன், 

மைக்சன், சீவிவிசன், கஜன், கவாக்ஷன், கவயன், சரபன், 
கந்தமாகநன், பகஸன், குமு.கன், ஹரன், ரம்ப னென்ற 

வானரசேனாபசி, ஜாம்பவான், சுஷேணன், வெகு 

- புதிதிமானாகிய ரிஷ.பன், மிக்க ஒளியால் விளங்குந் தூர் 

முகன், ச௪கவலியென்ற வாகரன் என்னும் மலைகளிற் சஞ்
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சரிக்குர் கன்மையுள்ள வெகுவேகமாகச் செல்கன் ஐ இவர் 

SOF இன்னும் அகேக வாகரர்களும் வாயுவேகமாக 

இராமர் ஏ.றிக்கொண்டிருக்கு அச்சுவேலமலையின் மேல் 

ஏ.றலானார்கள். அவர்கள், சடி.இயில் அம்மலையின் மே 

Gad, ஆகாயத்தித் கட்டப்பட்டதுபோலத் இரிகூட 

மலையினுச்9ியில் விளங்கும் இலங்கையைப் 

எல்லாரும் இலங் பார்.தீதார்கள். சிறந்த வாயில்கள் அமை 

அவக த்தும், மதில்களால் விளங்கிக்கொண்டும், 
அரக்கர்கள் நிரம்பியும், அவ்விலங்கை அழ 

காக விளங்குவதை, வானரசேனாப.திகள் கண்ணுற்றுர்கள். 

அவ்வாகரதி தலைவர்கள், அந்ககரத்தின் மதின்களின் 

இண்ணைமேற்் கஅத்த மேனியுடன் பல அரக்கர்கள் நிறை 

ந்த காட்சியானது மற்றொரு பிராகாரம் கட்டப்பட்டிருந் தது 

போல விளங்வயெதைக் கண்டார்கள். போர்புரிய வெகு 

ஆவலுடனிருக்த அவ்வாகரவீரர்கள் அவ்வாறு அவ்வரக் 

கர்களைக் கண்டதும், இராமர் முன்பாகவே, பலவிதமாக 

அட்டகாசம் பண்ணலானார்கள். அப்பொழுது சக்இயினாத் 

செந்நிதமடைந்து சூரியன் அஸ்தமித்சான்; 

இவர் பூரணசக்இரனால் விளக்கப்பட்ட .இரவு 
அஎமுமலையில ட ஜ் 

shel _. தோன்றலாயிற்று. அப்பொழுது எல்லா 

வாநர செனைகளுக்கும் காயகரான அந்த 

இராமர், விபீஷணர் தமக்கு அன்புடன் மரியாைசெய்ய, 

சேனாபஇகளாலும் சேனைகளாலும் சூழப்பட்டவராய், 

இலட்சுமணருடன், அக்தச் சுவேலமலையின்மேல் சுகமாகத் 

தங்இயிருக்தார்.
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மூப்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

இராமர் இலங்கையைக் காணுதல். 

அன் நிரவு சுவேலமலையில் சங்க வாகரவீரர்கள், 

அங்கு இருந்தபடியே இலங்கையிலிருச்,௪ 

இரிகூடமலை... வனங்களையும் தோட்டங்களையும் கண்டார் 
Dare (ibe 

I Sor 
வருணனை, ரென்று அழகாகவும், கேர். தீதியாகவும், 

விசாலமாகவும், பார்ப்பதற்கு இனிமையாக 

கள், அவைகள் -ஓன்றைப்போலவே மற் 

வும் இருக்கக் கண்டு, அவர்கள் ஆச்சரியமடைந்தார்கள் . 

சம்பகம், அசோகம், புன்னை, ஆச்சா, பணை, கமாலம், 

பலர், காககேஸரம், ஹிந் காளம், மருதம், கடம்பு, ஏழி 

லைம்பாலை, இலகம், 'கர்ணிகாரம், பாதிரி என்உ இவை 

மூகலான், உச்வெரையில் அழகாகப்பூ.தீது ஈன்றாகப்படர்க் 

துள்ள கொடிகள் கழுவப்பெற்றுத் திவ்வியமானபலவகை 

ம்ரங்கராலும், பலவிக அழகானபுஷ்.பங்கள் பூகீதுச் செந் 

தளிர்விட்டக்கொண்டு வரிசையாக நின் ஐ காடுகளினாலும், 

நீலவர்ணமாக விளங்யை புல்லடர்ந்க மைதானங்களா 

லும் இனி,காகஇருக்க சுவேலமலையான து, இக் திரனுடைய 

அமராவதிபோலச் சோபித்துக்கொண்டிருக்கது. மனிதர் 
பலவகையாபரணங்களை யணிவதுபோல அங்குள்ள மரங் 

கள், வாசனை விரிக்கொண்டிருக்க அழகிய பலவகைக் கணி 

களையும் மலர்களையும் காங்குன் நன, அன் றியும், சை,க்இர 

ரகுதீதுக்கு . ஓப்பாகவும், நந்தன வன த்துக்கு ஓப்பாகவும் 

ஆறுபருவங்களிலுமுண்டாஞும் பழங்களையும்புஷ். பங்களை 

யும் ஒருங்கேபெற்றதாகவு முள்ள அவ்வனம், கா.ற்புறத்தி 

௮ம் வண்கெள் மொய்க்க இணிதுவிள ங௫த்று, காட்டருவி 

களின் அருகல் நீர்க்கோழிகளும், மயில்களும், ஆனக் 
ததீதாரல் சாண்டவமாடிக்கொண் டிருக்க, சூயில்கள் கூவு 

வதைக் கேட்டார்கள், எப்பொழுதும் மதத்திருக்கும் பற
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வைகளும் கொழுத்த சுரும்புகளும் நிரம்பியும், பல பறவை 

கள் ச,த்தித்துக்கொண்டும், வண்டுகள் ஏப்பொழுதும் 

மொய்ததுக்கொண்டு ரீங்காரஞ் செய்யப்பெற்றும், வலியன் 

குருவியும் வண்டானமும் கூவிக்கொண்டும், கோலங்கள் 

கூவப்பெற்.ற விருக்ஷங்கள் நிறைந்து முன்ன அந்தக்காடு 

களிலும் பூந்தோட்டங்களிலும் வேண்டுமுருவங்கொள் 

op விரர்களான் வாநரர்கள், வெகுசந்தோஷ.த்துடன் 

புகுந்து சஞ்சரிக்கலானார்கள், மிக்க காந்தியுன்ள ௮வ் - 

வாகரவீரர்கள் அவ்வண்ணம் அங்குச் சஞ்சரிக்க ஆரம் 

பிதீசபொழுது, புஷ். பங்களின்மேற்பட்டு மிக்கவாசனையுட 

னெழயுகன் ந இளங்காற்று, கமகமவென்று வீசலாயிற்று, 

கா்ஜ்ஜிக்கவல்ல சல வானரசேனாப.திகள், சுக்கிரீவனிடம் 

அநுமதி பெற்றுக்கொண்டு, கொடிகள் பறக்கும் இலங் 

கையினுட் புகுந்து பறவைகளைப் பயமுறு,தீதிக்கொண்டும், 

மான்களையும் யானைகளையும் வெருண் 

லெலாகார் மடோடச்செய்துகொண்டும்,. தாங்கள் செய் 
செய்௫ குழப் ் ் 

nil. கின்ற அட்டகாசத கால் இலங்கையையே 

ஈநடுங்கச்செய்துகொண்டும், நடந்த வேகத் 

கால் பூமியை அதிரச்செய்துகொண்டும் .வெகு விரைவா 

கச்சென்ருர்கள். அவர்கள் செல்லும்பொழுது காலாத் 

இளப்பப்பட்ட புழுஇிகள், விரைவில் உயரமாக எழலாயின, 

கரடிகளும் சிங்கங்களும் பன் திகஞும் எருமைகளும் யானை 

கஷம் மான்கஷரம், அவர்கள்செய்க சத்தத்தால் : வெரு 

டண்டு, பதீதுக் இசைகளையும் நோக்க யோடின, தஇரிகூட 

மலையின் ௮௧ மச் இமசகரமோ, வெகு உயரமாய், ஆகா 
யத்தை முட்டுவதாய், எல்லாப்பக்கங்களி 

இரிகூட மலையின் லும்புஷ்பங்களால்.ஷுடப்பெற்று,பொன் ' 
இரண்டாவது 

கத்தின் ள் 
வருணனை, ண்டு நாறுயோ சனைவிஸ் தாரமுள்ள சாய, 

ஒளியமைந்த தாய், காண்பதற்கு அழகா ய், 

மேடுபள்ளமற்வு, பலவகைச் சம்பத்தும் நிரம்பியதாம், 

மயமானதுபோலப் பிரகாடித்துக் கொ
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பறவைகளாலும் பறந்து செல்லக்கூடா கதாய்க் காணப் 

பட்டது ; அம்மலை, மானிடர்களால் மனத்தினாலும் ஏற 

முடியாதது; செய்கையால், அம்மனிதர் எவ்வாறு ஏற 

முடியும்? அந்தச் சகரத்தில்கான், இராவணனுற் பாது 

காக்கப்பட்டு முப்பதுயோசனை அகன்றும், நாறுயோ 

சனை நீண்டுமிருக்கன் ஐ இலங்கை அமைக்கப்பட்டிருக்கது. 

மழைக்கால,கீதில் பலமேகங்களால் ஆகாயம் விளங்குவது 

போல, அக்கரம் வெண்மேகங்கள் போல விளங்குகன் ஐ 

உயர்ந்த கோபுரங்களாலும், தங்கத்தாலும் வெள்ளியா 

ஓங் கட்டப்பட்டம இல்களா அம், அநேக உபரிகைகஞுடன் 

கூடிய அரண்மனைகளாலும், விமானங்களாலும் விளங் 

இற்று, ஆயிரங் கம்பங்களால் அலங்கரிக் 
இலங்கையின் ப்பட்டு விளங்குகின்ற அரண்மனையாய், 

வருணனை, கைலாசமலையின் இகரம்போல ஆகாயத் 

தையே முட்டிக்கொண்டு, அந்நகர சீ.தினி 

டையிலே,மாளனிகையொன்று சோபித்துக்கொண்டிருந் தது, 

அதுதான், ரா௲்ஸராஜனணான இராவணனது மாளிகை. 

அது அச்ககரதீதுசக்கே ஓரு௮லங்காரம்போல . விளங்இ 

ற்று. அமை, எப்போதும், பெருங்கூட்டமான அரக்கரது 

சேனை பாதுகா கீ.துவருஇன் ஐது, வெரு அழகான காடுக 

ளைப் பெற்று, பல இறு குன்னுகளால் விளங்கி, பல 

as சாதுப்பொருன்கள் விளங்குஞ் சிங்காரவனங்களுடன் 

கூடி, பலஜாதிப் பறவைகள் கூவப் பலவிச மிருகங்கள் 

சஞ்சாரம்பண்ணப் பலவகைச் சங்காரவன்ங்கள் அமைய, ' 

பல அரக்கர்கள் காதீதுக்கொண்டு நிர்க, 

. இராமர் வான எல்லாவிதமான பாக்கியங்களஞுடனும் விள 
ர்ர்களுடண் 2 : ன் 2 
இல்லை களைய ங்கிய அர்த இராவணககரக்ை, இலட்ச 

காண தல், மணரதுசமையனாரும் சீமானுமாகிய இரா 
ந 

மர் வாகரர்களுடன் கண்ணுற்றுர், தேவ 

ருக்கு ஓப்பாய் இலட்சுமணரதுமுன்பிறக்தவராயே அம் 

மகாவீரர், பல பெருமானிகைகளுடன் விளங்கிய அத்நகரத் 
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ast uli SS, aes gear இசா 

மர், தமது பெருஞ்ே 2சனையுடன் நின்றுகொண்டு, இரத் 

இன்ங்கள் நிரம்பி, காவலைப்பெற்று, அரண்மனைகளால் 

அலங்கரிக்கப்பட்டு, பெருங்கே ரட்டைக்கதவுகளும் யந்தி 

ரங்களும் விளங்காகிற்சூம் ௮கககர திதைக் கண்ணுற்றார். 

  

தாற்பதாஞ் சருக்கம் : 

சுக்கரீவனுக்கும் இராவண னுக்கும் 

தடத்த தொந்த யுத்தம். 
ew 

  

அவ்வா, இராமர், சுக்கரீவனுடன் வாகரசேனை தி 

தலைவர் சூழ, உச்சியில் இரண்டு யோசனை விசாலமாக 

இருந்து ௬ வேலமலையின்மேல் எ.தினார். : இராமர், அங்கு 

ஒரு முகூர்த்த காலம் நின்று, பத்துத் இசைகளையும் 

கோக்னெ சமயத்தில், அழகான இரிகூடமலைச்.சகரத்தின் 

மேல் கல்லமைப்புடனும் பல௫ங்கா ரவனங்களுடனும் விக 

வகர்மாவால் நிருமிக்கப்பட்ட இலங்கைமாககரம் விளங்கு 

வதைக் கண்ணுற்றுர், அங்ககரத்தில் கோபுரநிலையிலே, 

தனது இருபக்கத்திலும் வெண்சாமரங் 

இராவண கன் வீச > eT Bt தலையின் மீ ர் வெண் 

னைக் காணுதல். கொற்றக்குடை பிடிக்க, ஐரசவதத்தினு 

டைய தக்கங்கள் பட்டதனா லுண்டான் 

காழ்ப்பு மார்பில்விளங்க, வெப்புச்சக் தனம் பூசி, Ores 

னாபரணங்களையணிக்கு, நிலமேக நிறமாய், தங்கச்சரிகை 

களால் கெய்யப்பட்ட ஆடையை யணிக்து, முயலினிர கத்தக் 

துக்கு ஒப்பான வர்ணமுன்ன ஆடையை மேலேயோர்த்து, 

சாயங்காலவெயிலின் காக்தியால் ஆகாயத் இல் மேகங்கள் 

விளங்குவதுபோல விளங்கு எவரர லும்அணுகமுடியர த 

அரக்கமன்னவனை, இராமர் சண்டார். இராவணனைக் கண் 

டதும் சுக்கிரீவன் வெகு கோபங்கொண்டவனாய், இராம
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ரும் மற்ற வாகரவீரர்களும் தன்னைப் பார். தீதுக்கொண் . 

டிருக்கையிலேயே கனது தேகபலத்தினா 

சல்ீவன்.. லும்மனோபலத்தாலும் ஆகாயத்தில் இட 
Cos sd, சென்னு தானிருக் தமலையினுச்யைவிட் 

டுக் கிளம்பிக் கோபுர த்தல கதைகோக்கிப் 

- பரய்த்தான். அச்சுக்ரேீவன், அங்குக்கொஞ்சநேரம் கின்று, 
இறிதும் பயமேயில்லாமல் . உற்றுப்பார்தீது அவ்விராவ 

ணனை ஒருதுரும்பாக வெண்ணி, அவனை கோரக்கிச் லல 

கொடுஞ் சொற்களைப் பின்வருமாறு சொல்லலானான் — 

** அரக்கா ! கான், உலகங்கட்கெல்லாக் தலைவராக விருக்கும் 

இராம்பிரானுடைய நண்பனும் அடிமையு மாவேன், ௮ம் 

.மகானுடைய ஓணியால், கான் உன்னை உயிருடன் விடே 

or” என்று இவ்விகமாகச் சொல்லிவிட்டு, 

சுக்ரீவன் சுக்கிரிவன், அவ்விராவணனது தலையின் 
இராவணனை ட்டு i 

மெல் வத்துஇறஙகி, அவனுடைய அழகான 
மஞடபங்களு 
செய்தல். இரீடததைத்தள்ளி, தானும் பூமியிற் குதி 

ததான். அவ்வாறு விரைவாகச் செல்லு 

இன்ற சுக்கமீவனை கோக்க “நி என்கண்ணெ திரி வில்லா விட் 

டால், சுகிிரீவன் தான் | அழயெ கழுத்துடையவன் சான் |, 

Ger கண்முன்பாகவோ கழுத்து ௮த்தவனாவாய் 1* என்று 

இராவணன் சொல்லி, சடிதியில்எழுச்து, அவனைச் sor Zi 

கைகளினால் இழுத்துப் பூமியில் தள்ளினான் ; அவ்வா 

கரவீரன் ஒரு பந்துபோல எழும்பி, ௮ன் 

இராவண சக் ஒிரராவணனைக் கைகளினால் கள்ளினான். 
இிரீவர்களின் . . . = உடழ்டுலும் 

Qsrisy gs, இவ்விருவரும் ஒவ்வொருவர் உடம்பிலும் 
பொர்க்தொடக்க தீதில் அழுக்தக்கட்டுவகு 

னால் வேர்வைகீர் பெறு? நிற்கவும், பீதகு கந்கம்ககங்களைக் 

கொண்டு விரணப்படுத்துவகனால் ஒவ்வொருவர் தேகத்தி 

௮ம் இரத்தம் பெருகவும், ஒருவர் ம ற்ஜெரருவரைக் கட்டி 

விவெகனாத் செயலறவும் கின்று ஒருவரை மத்றொருவர் 

விட்டிட்டுச் சொமப்பட்டுக்கொண்டு அரும்பிய இலவவரும்பு 

4
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போலக்காணப்பட்டார்கள் ,கைக்குதீதுகளா னும், முடக்கிய 

கையின் மணிக்கட்டால் மோதுவதனாலும், முன்கையடியா 

லும் மகாபலசாவிகளான ராக்ஷ்ஸராஜனும் வாகரரர 

ஜு மாகிய அவ்விருவரும் பொறுக்கமுடியாத பெரும் 

போர் புரிந்தார்கள். அவ்விருவரும், மிக்கவேகக்துடன் 

கோபுரவேதிகையின் மத்தியில் மல்லயுத்தஞ் செயயத் 

தொடங்க, ஒருவரை யொருவர் உயரமாக எறிக்தும், ஒரு 

வரையொருவர் இழுதீதும், தமது தெகங்களைக் குறுக்குக் 

கொண்டும், அடிக்கடிபின்னிடைஈ்துகொண்டு மேல்விழும் 

- அவசரம்பார், த்து அக்கோபுரவேதிகையிலே அசைவற்று 

நின்றும், பிறகு ஒருவரையொருவர் கைகளா of mas 

தழுவி மதிலுக்கும் அகழுக்கும் கடுவில் விழுந்தார்கள். அவ் 

விருவரும் பூமியிற்படாமல் ஆகாய,தீதில் Bor oar corr, 

சிறிதுநேரம் பெருமூச்செறிந்து பிறகு உயரவெழுக்து, தங் 

கன்கைகளால் ஒருவர்மேல் ஒருவர் கயிறுகன்போலத் 

கழுவிக்கொண்டு சண்டையிடலானார்கள். போர்செய்வதில் 

ஊக்கம் பயிற்சி உடல்வலிமை இவைகளை யுடையரான 

அவ்விருவரும், புவியும் சங்கமும் செருக்காற் சண்டை 
யிவெதுபோலவும், இரண்டு யானைக்குட்டிகள் பொருவது 

போலவும், அப்போது யுச்கஞ்செய்யலானார்கள், அவ்விரு 

வரும் ஒருவரையொருவர் ஒட்டித் தம்தம் மார்பர்ல் மோதி 

். க்கொண்டு, ஓரே சமயதகீஇல் பூமியில் விழுக் கார்கள், அடி 

க்கடி பூமியிலிருந்து எழுக்து நின்று ஒருவரையொருவர் 

தூக்கி யெறிந்து பொரலானார்கள். வீரர்களாகய அவ் 

விருவரும், தேகப்பயித்சியில் தேர்க் சவர்களும் தேகவலி. 

மையிற்சிறந்தவர்களுமாக இருக் சுமையால், 'இளைப்பென் 

பதை விரைவாக அடையவேயில்லை. யானையினது கட் 

டுச்சகறிபோன்ற கைகளால் . அவ்வாறேயுன்ள மாற்று 

னுடைய கைகளைத் தடுத்துக்கொண்டு, அவர்கள் ஒருவரை 

யொருவர் நெருங்கி ஓழிதீதுவிட முயன் றவராய், வெகு 

கேரம் போர்புரிக்து மண்டலாகாரமாகச் சுழன்முர்கள்;
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இன்பண்டத்தைக் கவரப்பார்க்.ற இரண்டு பூனைகள் 

போல அசைவத்திருந்தார்கள். போர்செய்யுந்தொ ழிலில் 

வல்ல. இரர்வண . சுகிகிரிவ ரென்ற அவ்விருவரும், விசிக 

இரமான மண்டலநிலையில் ரின்றுகொண்டும், புலிப்பாய்ச் 

சல் இங்கப்பாய்ச்சல் மு,கலிய பாய்ச்சல்கள் காட்டிக்கொண் 

டும், கோஞூத்திரிகைக்குச்சமானமாகச சென்றும், எ.இிர்தி 

தும், பின்வாங்கயும், எதிரி தாக்கவரும்போது குறுக்காகப் 

பாய்க்துமுகோணலாகநடந்தும், இருந்த இடம்விட்டுப் பெயர் 

ந்தும், பிறகு ஓடி அடிதீதும், எதிரியைச் சுத்றி ஓடியும், 

நேர்முகமாக விரைந்தோடியும், தவளைப்பாய்தக்துப் பாய்ந 

தும், அச்சமற்று எதிர்த்து நின்று சண்டைசெய்தும், இரு 

ம்பி யோவெதுபோலக் காண்பித்தும், சக்துருவின் முன் 

நின்றே பக்கத்தால் ஓடியும், எதிரியைப் பிடி தீதுக்கொள் 

ள் தேகத்தை ஓடுக்கக்கொண்டு பாய்ச்தும், எதிரியைக் 

ETT BNC SGOT LI முகதிதைக்கீழ்கோக்கிவைதீது நடக் - 

தும், எதிரியின்கையைப்பிடிக்கக் சன்கையை நீட்டியும், 

ப தன்கையைப் பிடியாமல் எதிரி ஏமாறும்படி நீட்டியகை 

யைப் பின்னேவாங்கயும் இவ்வாறு மல்லயுக,கம்பண்ணி 

ஞர்கள். | 
இவ்வண்ணம் இவ்விருவரும் சண்டையிடுகையில், 

இராவணன், பலஇராவணர் இருப்பதுபோலக் தனது 

மாயையின் பலத்தாற் காட்டலானான். ரிதம் சரமமின் கி 

'வெற்றியடைந் இருக் ௪ சுக்கிரீவன் அதைக்கண்டதும், ஆகா 

யத்திற் ளெம்பினான் : .இரர்வணன் அவ்விட கீதிலேயே 

நின் றவனாய், வாகரராஜனால் ஏமாத்றப் 

ர i பட்டான். அவ்வாறு சூரியயகவானுடைய 
ண் இராமரை ் உட ் 
ராணா குமாரனாகிய வாகரவேர்தன் இராவணனு 

டன் தான்புரிந்ச போரிற் சர் தஇபெத்று, 

௮வ்வரக்க வேந்தனுக்கு அப்போரிற் களைப்பையுண்டு 

பண்ணி, மிகவிசாலமாக விளங்கிய ஆகாய,த்இற் ளெம்பி, 

வரநரசேனையின் நடுவில் இசாமர்பக்க,த்தில்  வங்துசெர்ந்
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கான். அச்சூசியகுமாரன் அங்கு அவ்வாறு செய்அவிட்டு, 
கனிப்புடன் இராமருக்குப் போரிலுற்சாகதிை ஐுாட்ட ர 

தானும் உக்ணாகங் கொண்டான் : வாக (pseu ear 

மரியாதை செய்ய, வாயு வேசுமாக்ச் சேனைக்குட்பகுக் சான், 

  

தாற்பத்தோராஞ் சருக்கம் : 
இராமர் இலங்கையை மூற்றுகைசெய்து 

அங்கதனைத் தூதனுப்புதல், 

பிறகு. இராமர் சக்கிரீவனிடத்இிலுண்டான லெ 

பேசர்க்குவிகளைப் பார்தது, சுக்ரவன் 

இராகர் ௬ கழுவிக்கொண்டு, அப்போது ஒருவார் 
Bia or owas 

வைஉடண்படாது 

கூறுதல், காலே நீ 

  

ததை செர்ல்லலாளார்:..** ஏன்னைக்கேட் 
  

ர் இவ்வாறு செய்கது ஸா ஹஊண 

மானகாசியம்; இவ்வாறு சாகசமாண காகி 

uso Ss அரசர்கள் செய்யவே கூடாது, ணாஹணச்செயல் 

புமிவதில் ஆசையுன்ளவரே ! என்னையும் இக்கச் சேனையை 

யும் விபிஷணரையும் சக்கேகத்தில் விட்டு, கஷ்டமான 

இக்சஸா ஹஸச்செயலை த் காங்கள் செய்தீர்கள், இனிமேல், 
வீரரே ! தாங்கள் இவ்வண்ணம் எதிர்பாராது தொழிலைச் 

செய்யக்கூடாது; ஏனெனில், தங்களுக்கு எகாவஅ கொளு 

சம் சங்டைம் வந்துவிட்டால், எனக்சூச் சதையால் என்ன 

பயன் ? மகாபாகுவே 1! பரகனால் சான் என்ன பயன் ? சத் 

அருக்களையழிப்பவசே என்து இளைய கம்பி இவட்சமணன் 
ச,சீதுருக்கனன் இவர்களால் கான் என்ன பயன்? அல்லது, 

org OSS TS FN Siar tities carer? Oe Sx ane 

சூம் வஅருணனுக்கூம் ஒப்பான வீரியமமைக் அவரே! கன்கள் 

வல்லமையை தான் அதிக்இிருக் கபோ இலும், காங்கள் இரும் 

வெரமதிபோனால், இராவணனை, சூமாரர்களுடனும்சேகோ 

களுடனும் வாகனங்களுடனும் பொோரித்கொன்று, அதன்
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பிறகு இலங்கைமாககரத்தில் விபிஷணரை அர சரரகப் 

பட்டாயபிஷேகம்பண்ணி, எனஅ இராச்சியதிதைப் பர கணி 

  

டம் ஓப்பி தீது, அசன் பிறகு என miGsranter Goa gos 

கான் முன்பு கருதீதில் உறுஇகொண்டிருக்கேன்” என்றார். 

இப்படிச் சொன்ன இராமரைப்பார் த.துச் சுக்கிரீவன் 

* இராகவரே 1 தங்கள் தேவியைக் கவர்ந்து சென்ற இராவ 

ஊனைக் கண்டபிறகு, வீரசே | என்தேகதி 

சக்ீவனது இன் பலத்தை கான் அதிக் இருக்கையில், 

சமா சானம், 
டு 

எவ்வாறு சூத்து கிற்பேன் 2?” என்று 

மறுமொழி கூறினான். 

இப்படி வீரனாகிய அவன் சொன்னதைக்கேட்டு, இரா 

மர், வெகு சக்கோஷமடைக்கு, இராம கைங்கரிய லட்சுமி 

யைப்பெத்திருக்கன் உஇலட்சமணரைப் பார் தீதுப் பின்வ 

ரகுமாறு சொல்லலானாம்:--**இலட்சுமணா ! 

Breer cule வர்க்கு சீர் . , டம இடல் 

மணரிடத்தச் Gennes காவன நு of sith, கண்கள சிதற 

Geter stare 
Szshuf soe க. 2 ஆ as உரக 
சொல்லி படைகளைச் சேறுபைதிகளின்வச தீதில் வை 

அவல நின்னு ல « ௮. வு. க pd yl 

Fess, அத அணிவகுத்து, யுதிததிதுக்குக் அறுக்க 
முயற்சியுடன் இருப்போம், உலக கையே 

டிய காகெளஞுன்னதுமான ஓரிடத்தில் கமது 

காசம்பண்ணிவிடக் கூடியதும், அர க்கர்கள் வாகரர்கள் 

ருக்ஷர்கள் இவர்களுக்குள் பலவிரர்கன் மடிவது ச் தெரி 

விக் ஐதமான கொடிய பல திகிமித்தங்களைக் காண் 

கின்றேன். காற்றுக்கள் கடுமையாகவிசுகின் றன ; பூமி 

கடிங்குன் ஐ.து;மலைகளின் கரங்கள் அசை௫ன் தன ; மரங்க 

ளோ காரணமில்லாமலேபூமியில்விழுகின் றன ;விலங்குகளி 

ன் 7 Th bal a My. ~ ர. ப. ன o 

னுருவங்களுடன் கொடிய மேகங்கள் தோன் அக காசித் 

அக்கொண்டு, இர க்த,கதுனிகளா ற் கொடிய மழைத்துளி 

களைப் பொழிகின்றன. மாலைப்பொழுகோ வேக்ககலவைச 

சந்தனம்பொல வெருபயங்கர மாகக் காணப்படின் ஐ.௮ு, 

விளங்குனெ ற அக்ணிமண்டலமானது, சூ ரியமண்டல தத 

  

wae o விழுன்றது. தாழ்த்த மிருகங்களும் பஜவை
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களும், எணனிமையடன் . கூடியனவாய், சூரியனை எதிர் 

கோக்க நின்றுகொண்டு, பெரும்பயமுண்டாகும்படி மிக்க 

பரிசாபமான குரல்கணுடன் கடுமையாகச் ௪திதமிடுன் 

ன, உலகமெல்லாம் அதியும் பரளயகால,ச்தி லுண்டா 

வதுபோல், இராக்காலக்திலே, சக் திரமண்டலம், ஓசங்கறு 

தீது அப்பாற் Fass ஓனியற்றகாகக் காணப்பட்டுக் 

கொண்டு தூக்கின் ஐது, சத்திரனைச்சு திறியிடப்பட்ட மண் 

  டலமானது, வெகுவாயக் குன். கின.காயும், பார்ப்பதத்குப் 

பயங்கரமாயும், கலமில்லா ததரயும், கடுவிற் கவெந்ததாயும் 

பிரனயகாலகத்திற் காணப்படுவதுபோலதக் தோன்றுஇன் 

அது, இலட்சுமணா 1 சூரியமண்டல ச்தின்௧கடுவில் சீலவருண 

மானகனங்கமொன்று, காணப்படின் தது. கட்சச் தரன்கள் 

எப்பொழுதும்போலக் காணப்படவில்லை, ஆராய்க தபார் தீ 

கால்,இவைகளெல்லாம் இவ்வுலகத்தின் முடிவுகாலக்சைச் 

சொல்வன போலவே விளங்குகின் ஊன. காக்கைகள் கமுகு 

Bar SEP தாழப் பறக்துகொண்டிருக்கின் தன, கரி 

கள், பெருங்குரலோடு அமங்களமாக ஊசையவிடுகின் ஐன , 

அனையான் காம் இன்றையஇினமே சிதியில் இதுவரை 

யில் ஒருவராலும் அகையப்படாக.காயும் இராவணணாற் 

பாதுகாக்கப்பட்ட சாயும் விளங்குசின் த eel aur 

நரசைஷியங்களா ம சூழப்பட்டவர்களாய்க்கொண்டு ௪ இர்.த 

அச் செல்வோம்” என்றார்     

இவ்வண்ணம் வீரரும் Se அவ்விரா 

மர், இலட்சுமணனை கோக்கிச் சொல்லிக்கொண்டே, ௮ம் 

BET, BHT SS 

மாவாகிய அவ்விராசவர், அவ்வாறு இறங்கியபின் ப, ஒரு. 

மலையினுச்சியிலிருக்து சடி இயி ag கீ 

  

பொழுதும் பகைவர்களால் -சுகையமுடியாகு தமது 

சேனைமைக் கண்ணு தரூர். காலதீதுக்கு ஏத்தபடி செய்யும் 

வல்லமையுள்ள இராமர், காலமலிந்து, தமது வாதரப் 
  

ஸி பெருஞ்சேணயை யுக்தக்துக்குச் சன்ன த.கமாக இருக்க 

வேண்டிய ஏத்பாடுகளைச் சுக்கிசீவனுடன் செய்துமுடி த்து,
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போரைக் தொடங்குமாறு கட்டளையிட்டார். அகன் 

பிதகு, புஜபலம் பொருக்இய வில்வீரராகிய இராமர், விடி 

யற்காலதீதில், பெருஞ்சேனை தம்மைச் சூழ்க்துவர, இலங் 

கைமாதகரை எதிர்தோக்கி முன்னே சென்ளுர், அப் 

பொழுது அவரைததொடர்க்துகொண்டு, வியிஷ்ணர், சுக் 

இரீவன்,. அதுமான், ஜாம்பவான், களன், நூூராஜ 

னுகய தாமிரன், நீலன், இலட்சும்ணர் 

urag Bou ஆய இவர்கள் உடன்சென்ருர்கள் 7 அவர் 
கையயைச்சோற்றது டட அடத ல் a 5 

maaan களஞுக்குப்பென்பாக, ருக்ஷர்களும் வாதரர் 

செய்தல், களும் கிரம்பிய பெருஞ்சேனை, பெரிய 

பூறியை மறைத்துக்கொண்டு தொடர்க்து 

செல்லலாயித்று, தங்கள் சத்துருக்களை கீ. கடுக்க வல்ல 

வர்களும் யானைகள் போலப் பருக்க உடல்களமைந்தவர் 

SCR or AN SITS, நாரற்றுக்கணக்காக, மலையின் சக 

ரங்களையும், ஓங்க வளர்ந்துநின் ஐ மரங்களையும் எடுத் 

துச்சென்ரூர்கள். வெகுகேரஞ்சென் தபிறகு, பகைவரை 

காசஞ்செய்யவல்ல இராமலட்சுமணர்களென்கிற அவ்விரு 

வரும் இலங்கையை யடைந்தகார்கன். கொடிகள் பறக்கப் 

பெத்றனவும், அருகில் அழ தோட்டங்கள் விளங்கு 
வனவும், அடியிற்கட்டிய அழகிய மண் திண்ணை சளையடை 

யனவும், ஒருவராலும் நெருங்கமுடியா தனவுமான உயர்ந்து 

மதில்களையும் வாயிலையுங் கொண்டு தேவர்களாலும் 

அணுகமுடியாக அவ்விலங்காபட்டண கீதை, ஸரீராமரது 

கட்டளைப்படி அவ்வாகரசேனை தீ.தலைவர்கள், தம் தமக்கு 

விதிக்கப்பட்ட இடத்தி லிருந்து முற். றுகைசெய்துகொண்டு 

SHB sar. 

Ugass Ser QarGapy@ura gar geng Sorrel 

நின்று இலங்கையின் வடக்கசூவாயிலை, இராமர், sug 
கையில் வில்லேந்தி, தம்து தம்பியாகிய இலட்சமண 

ருடன், தமது சேனைகளைக் காத்துக்கொண்டு சுகைந் 

சார்; தசரதராஜாவின் புகல்வராயெே இராமர், தம 

2
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தம்பியான இலட்சுமணருடன், இராவணன் தங்கியிருந்த 

இலங்கையின் வடக்குவாயிலில் அவ்வாறு இறந்டனார். ௮க் 

கோட்டைவாயிலி லிருக்துகொண்டு பாதுகாக்க, இராமபிரா 

ஞலைன்றி மற்ற எவராலும் முடியாது ; ஏனெனில், வரு 

ணன் பமயங்கரமான் சமுத்திரக்தைப் பாதுகாத்திருப்பது 

போல், ௮வ்விட,தீஇல் இராவணன் இருக்கின்றான்; மேலும் 

எவ்விடத்திலும் கொடியவர்களான அரக்கர்கள், ஆயுகு 

பாணிகளாக் இருந்துகொண்டு, அவ்வாயிலை இரட்சித்து 

வந்தபடியால், தானவர்களாற் பாதுகாக்கப்பட்ட.பா தாள: 

லோகம்போலக் கொஞ்சம் பயச்தவர்களுக்குப் பெரும்பயச் 

தை யுண்டாக்கலாயிற்று, .அவ்வாயிலில், பலவகையான 

ஆயுதங்களின் சஞுூகங்களும் கவசங்கஞம் இருந்ததை, 

இராமர் கண்டார், 'கீழைக்கோபுரவாயிலை யடைக்கு, 

நீலனென்ற சேனாபஇ, மைக் க அவிவிதர்களஞுடன் இருக் 

தான். மிகுந்த சேனைகளையுடைய அங்கதன், ௬ஷபன் 

கவாக்ஷன் கஜன் கவயன் என்ற இவர்களுடன் தெற்கு 

வாயிலை முற்றுகைசெய்தான். சேனைகளையுடைய அறு 

மானோ, பிரமாதி பிரகஸர்களுடனும், மற்றும் பல வீரர் 
கஞுடனும் மேற்குவாயிலிலே கிற்கலானான். சுக்கரீ 

வன், மேற்குவாயிலுக்கும் வடக்குவாயிலுக்கும் ஈடுவிலே, 

கருடபகவானுக்கும் வாயுபகவானுக்கும் ஒப்பான வல்லமை 

யமைந்ச வாகரவீரர்களுடன் கின்றான். அன்றியும், முப் 

ப,ச்தாறுகோடிக் கணக்கான புகழ்பெற்ற வாகரத.தலை 

- வர்கள், சுககிரீவுடன் இலங்கையை முற்றுகைசெய்து 

கொண்டு கின்றார்கள். இராமருடைய கட்டளைப்படி, விபீ 

ஷணரும் இலட்சுமணனும், இடைவெளிகளிலெல்லாம் ஓவ் 
வொருகோடி வாகரசேனையை கிறு க்தினார்கள். - தோள் 

வலிமை படை தீ.தவர்களான சுக்கரீவனும், ஜாம்பவாஸனும், 

தங்கள் தங்கள் பெருஞ்சேனைகஞுடன் சமயத்தில் இராமரு 

க்கு உதவிசெய்யும்படி மேற்புற தீதில் அவருக்குச் சமீபமாக 

வே சேனைவகுப்பின் ஈடுவிலே நின் றுகொண்டிருக் தார்கள், -
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.அவ்வண்ணம்முற் றுகைசெய்க வாகரசேனைகளிலுள் 

ளவரான வேங்கைகள் போன்ற வாகரச்சிரேஷ்டர்கள், 

தங்கள் கோரப்பற்களை வெளிக்காட்டிக்கொண்டும், மரங் 

களையும் மலைச்கெரங்களையும் ஏக் இக்கொண்டும் போர்புரிய 

மிகவும் உற்சாகங் கொண்டிருக்கார்கள், எல்லாரும் தங் 

கள் தங்கள் வால்களை மேலேதாகூக்கொண்டும், எல்லா 

ரும் தங்கள்,தங்கள் பற்களையும் நகங்களையுமே ஆயுதமாக 

உபயோட௫ுக்கச் சிததமாக இருக் துகொண்டும், எல்லாரும் 

தங்கள் தங்கள் அழகானதேகத்தைக் கோபசத்தாற் சலிர் த . 

துக்கொண்டும், தங்கள் தங்கள் முகங்களைக் கோபத்தாற் 

வெச்கச்செய்துகொண்டும் நின்றார்கள், அவ்வாகரர்களிழ் 
சிலர் பத்து யானைகளின் பலமுள்ளவர்களாயும், இன்னும் 

சிலர் நா௮ுயானை பலமுன்னவர்களாயும், வேறு ெர் ஆயி 

ரம் யானைகளின் பலமுன்ள வர்களாயும், மற்அுஞ் லர் ஓக 

மென் கணக்கைக்கொண்ட யானைகளின் பலமுள்ளவர் 

களாயும், பின்னு ஞ் சிலர் அவ்வாறு சொல்லப்பட்டவர் 

களைக்காட்டிலும் நாறு மடங்கு மிக்க பலமமைக்தவர்களா 

யும், இன்னுஞ் சிலர் அளவிட முடியாக பலம் பெற்றவர் — 

| களாயும் அங்கே இருக் தார்கள், அவ்வானரவீரர்கள் அவ் 

விடம் நிரம்பிரின் உ காட்சியான௮--வெகு ஆச்சரியமாயும், 

'அழகாயும், விட்டிற்கூட்டங்கள் இளம்பியதுபோலவும் 

காணப்பட்டது. இலங்கையில் இறங்கவிட்டனவும் இலங் 

கையை நோக்கி வந்துகொண்டிருந்கனவுமான வானரங் 

களால், பூமியே மறைக்கப்பட்டதுபோலவும், ஆகாயமே 

மூடப்பட்டதுபோலவும் காணப்பட்டது, நாத நாருயிர 

மான வெவ்வேரா௫யவானரர்களும் ருக்ஷர்களும் இலங்கை 

- வாயிலண்டைகாற்புறமும் வந்த சேர்க கார்கள். ௮க்.தத்திரி ' 
கூடபர்வதமே, கா.ற்புற,தீதிலும் அவ்வானரர்களால் மூடப் 

பட்டு விளங்கற்௮ு, ஆயிரம் அயுகம் வாகரர்கள், அநக 

ச,கிதைச் சூழ்ந்து நின்றார்கள். அப்போது விருட்சங்களைக் 
கைகளிலேந்திய பலசாவிகளான வாகரர்களால் எல்லாப்
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பக்கங்களிலேயும்கன் முகத் தகையப்பட்டு, இலங்கையானது, 

வாயுபகவான்கூடப் புகுதற்கு அ௮ரிகாகக் காணப்பட்டது. 

மேகங்கள்போன்ஐ உடம்புகளுடனும். இந்திரனுக்கு ஓப் 

பான பராக்ரெமத்துடனுங் கூடிய வாநரர்கள், இலங்கை 

யைச் சூழ்ந்துகொண்டதைக் கண்டு, அரக்கர்கள் ஆச்சரிய 

மடைநக்கார்களன், கரைகடந்து பொங்குஞ் சமு.தீதிரத்தி 

லிருந்து சதகம் உண்டாவதுபோல, அங்கே, முற்றுகை 

செய்ற வாநரசேனையிலிருந்து பேரொலி யெழுந்தது, 

அப்பெருஞ் ச,க்த.தீஇனால், மலைகள் காடுகள் சோலைகள் 

மதின்கள் தோரணங்கள் இவைகஞடன், இலங்காககரம், 

இடுடென்னு கடுங்கலாயிற்று, இராம லட்சுமணர்களா. 

லும், சுகீரீவனாலும் பாதுகாக்கப்பட்ட அவ்வானரசேனை 

யானது, எல்லாச் சுராசுரர்களும் தஇரண்வெந்து எதிர் தீத 

போதிலும், வெல்லமுடியாத.தாக விளங்கிற்று, 

சாமபேததான தண்டங்க ளென்னுஞ் சதுர்விதவுபா 

யங்களின் பயனை யுணர்ந் த இராமர், அரக் . 

இராமர் கர்களை வசைசெய்யும்பொருட்டு அவ்வாறு 

a ப்ப SDS! சேனையை அணிவகுதிது இறக்க 

தல். பின்பு, தாம் அரசநிதியை,தீ தவருஇருக்கு . 

மாறு நினைத்து, செய்யவேண்டிய காரியங 

- களைப்பற்றிச் தமது மக்.திரிமார்களுடன் கலக்து பலதடவை 

நன்றாகஆலோட௫த்து நிச்சயித்து, தாம் இனி நடத் தவேண் 

டிய காரியங்களை கடத் தவிரும்பி, விபீஷணருடைய அநு 

மதியின்மேல் வாலியின் குமாரனாகிய அங்கதனை தீ தம் 

மிடங் கூப்பிட்டு இவ்வாறு சொல்லத் தொடங்கினார்:-- 

நண்ப] வானரா! இலங்கையின் மதிலைச் சிரமமின் றிக் 

கடந்து, அச்சமில்லாமல் நீ இராவணனிடஞ் சென்று நான் 

சொன்ன தாகச் லெசங்கதிகள் சொல்லிவரவேண்டும்: “அர 

க்கா ! உனது சம்பத்தும், ஐசுவரியமும், உனது பிராண 

னும், அறிவும் இனித் தொலைஈ கன . இரவில் திரிபவ 

னே! £ உனது செருக்கினால், மூணிவர் தேவர். கந்தர்வர்
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௮ப்ஸரஸ்ஸுக்கள் நாகர் யக்ஷர் மநுஷ்யர் இவர்களவ் 

வளவு பெயர்களுக்கும், பிரமதேவரிடமிருக்து வரம்பெற் 

நிருக்ன்றோ மென்ற இறுமாப்பால், இதுவரையில் தீமை 

செய்துவந்தாயன்றோ! ௮ச்செருக்கு இன்றோடே தொலைக் 

தது; ஏனெனில், தகுச் த,கண்டனையை விதிக்கன் ற கான், 

நீ என்மனைவியைக் கவர்ச்ததனால் இளைத்து, உன்விஷ 

யத்தில் சண்டனைவிதிக்குமாறு இந்த இலங்கைவாயிலில் 

நிற்தின்றேனன்றோ ! அரக்கனே ! நீ யுத்தத்தில் நின்று, 

நம்மால் வகதைக்கப்பட்டு, தேவதைகளும் மஹரிஷிகளும் 

மன்னவர்களஞும் மற்றவர்களும் சென்ற வழிக்குப் போய் 

விடுவாய், அடா அரக்கப்பதரே ! எவ்வித பலக் தின்மேல் 

நம்பிக்கைவைத்து நாமில்லா கவேளைபார்ததுச் சதையைக் 

கவர்ந்துசென்ராயோ, அப்பல,க்தை, கம்முன்கின் று இப் 

பொழுது கொஞ்சம் காட்டிவிடு, சதையைக் இிருப்பிக்கொ 

ண்டுவந்து கொடுத்து நமது பாதங்களிற் சரணமென் நீ 

வந்து விழாதபட்ச,த் தல், ௩மது கூரான அம்புகளால் 

இவ்வுலகத் தில் அரக்கப்பூண் டேயில்லா தவண்ணம் காம் 

- செய்துவிடுஒன் ரேம். அரக்கருள் உத்தமரான தருமா 

தீதுமாவாகய் விபீஷணர், ஈம்மிடம்வந்து சேர்க் இருக்கன் 

ரூர்: மானாக இவர், ஒருவிகஇடைபூ௮ு மின் றி, இனி 

இவ்விலங்கையையாளும் பாக்கியத்தை அடையப்போ௫ூன் 

ரூர். தருமநெறியினின்அு வழுவியவனாய், பு.தீதியற்ற மக் 

திரியராற் சூழப்பட்டவனாய், பெரும்பாவியாய், மன சை 

யடக்கமுடியா தவனான உன்னால், ஒருகிமிஷமாவது இராச் 

சியபரிபாலகம் நடக்குமென்பது முடியா தகாரியம். ததை 

யைஎனக்குக்கொடுத்து உயிரைக்காப்பாற் விக்கொள்ளவிரு 

ப்ப மில்லாதபட்சத்தில், 8 தைரியத்தைக் கைப்பற்றி, . 

உனது வல்லமையைக்கொண்டு நம்முன்னே போர்புசி; ௩ம 

துபாணத்தாத் போரில் மாண்டவனாய், பிறகுபரிசு,த்,கனாக 

விவொய். நீ பறவையுருவங்கொண்டு ஞூவுலகங்களிலேயும் 

மனோவேகமாகஜஓடி ஒளித்தாலும், கமது கண்ணோக்க,த்தில்
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அகப்பட்டபிறகு, சிஉயிர்பிழைத்தப் போகமாட்டாய். நான் 

இப்பொழுது உனக நல்வார் ச்சைசொல்லுகிறேன்: இப் 

பொழுதே நி உனக்கு உத்தரடரியைகளைச் செய்துமுடித் 

'துக்கொள்; கன்றாக ஐருமுறை இலங்கையைப் பார்: ஏனெ 

னில், உனதுஉயிர் எனஅுகையில் இருக்இன்றது!' என்றார், 

இவ்வி,சமாக எளிதில் தொழில் செய்யவல்ல ஸ்ரீராமர் 
அங்கசனிடஞ் சொன்னதும், அவ்வாகர 

anes rer உருவமெடுத்துச் செல்லுகின்ற 
அது, அக்ினிபகவான்போல ஆகரயதக்தி லெழு 

ந்து சென்றான். சமோனான அவண், ஓரு 

நொடியில் இராவணன் மாளிகை செர்க்து, அவ்விராட்சச 

ராஜன் தனது மந்இரிமார்களின்நடுவில் ஒருகவலையுமின் நி 

உட்கார்ந் இருக் சதைக் கண்டான். அவணுக்குச்சமீ பத்தில், 

கோள்வளைகளையணிந்து கொழுந்து விட்டெரியும் திப்போ 

OO அ௮ங்ககனென்னும் ௮வ்வாகரவீரன், இறங்க, சான் 
இன்னானென்று தெரிவித்த, அமைச்சர்களுடன் வீற்றி 

ருந்த ௮வ்வரக்கணிடம், இராமபிரான் சொன்ன இறந்த 

சமாசாரத்தை, ஒன்றுவிடாமல் ஓன்றும் அ.திகமில்லாமற் 

சொல்லலானான் : * ஏளிதில் எக்தொழிலையுஞ் செய்து 

வரும் இராமரென் உ கோசலகேச த,தரசருடைய தாதன் 

நான் ; கான், வாலியின்குமாரன்: எனது பெயர், அங்கத 

னென்பத. என்னைப்பற்றி உன்கா இல் விழுக் திருக்கலாம். 

கெளசல்யையின் அருமைமைந்தராலய இராமர், உன்னி 

- டத்திற் சொல்லுகிறார்: கொடியவனே | வெளிவந்து நேர் 

நின்னு போர்செய்து ஆண்பின்ளையென்ற பெயரைக் காப் 
பாற்றிக்கொள், உன்னை, உனது புீஇரர்கருடனும், 

மந்திரிகஞடனும், தாயா திகளுடலும், உறவின ௬ுடனும், 

கொல்லப்போடன்றேன். உன்னைக்கொன்ரறால், இம்ஜூவு 

_ லகங்கஷூம் உன்னிடமிருந்து ௮ச்சமற்றனவாகும். நீ என் 

Coro BBs சம்மானித்துச இதையைக் Garter aft. 

டால், தேவர் தானவர் யகஷர் கந்தர்வர் உரகர் அரக்.
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கர் ஆகிய இவர்கட்குச் சதீதுருவாயும் இருடிகட்குக்கண் 

டகனாயு மிருக்கன் உ உன்னை, இப்போதே வேருடன் கவை 

வேன். நீ மாண்டதும், உனது இராச்சியம் விபீஷண 

ருடையதாகும் ” என்று இவ்வாறு இராமர் சொன்ன தாக, 

அங்கதன் கடுமையாகச் சொல்லியபொழுது, அதுகேட்ட 

இராவணன் கோபத்திம்கு அதீனனாய், கோபத்தாத் கண் 

கள் இவக்க, மக் இரிமார்களைநோக்க, “பு.க்தியற்த இவளைப் 

பற்திக்கொள்ளுங்கள் ற உடனே இவனை வகைசெய்யுங் 

கள்? என்து அப்போது அடிக்கடி கட்டளையிட்டான். 

பற்தியெரியுக்தீப்போல விளங்கிய அவ்விராவரை னுடைய 

கட்டளையைக் கேட்டதும், பயங்கரமானதோத்றமுள்ள 

நான்கு அரக்கர்கள், அவனைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். 

அப்போது, தைரியசாலியான விரனாகிய அ௮ங்கதலனும், 

- அரக்கர் கூட்டதீதில் தனது பலத்தைக் 

அங்கசன் சன் கொஞ்சங் காண்பிக்க எண்ணங்கொண் 
வலலமைவயவைக . 

"காட்டுதல், டவனாய், அவர்கள் தன்னைப்பற்றிக்கொள் 

் ஞம்படி. இடங்கொடுத்தான். அப்போது 

அப்படியே அவர்கள் கனத இருகைகளைப் பற்றிக்கொண் 
டதும், அவர்களை யிடுக்கக்கொண்டு, அங்கதன், பருவதம் 

போ லோங்கிகின்ற இராவணன் மாளிகையின்மேத் பத 

வையபோலக் இளம்பினான். அவ்வா கிளம்பி ஆகாயத்தி 

- லிருந்தபடியே, அவ்வங்கசன், அவ்வரக்கர்களை உதறிக் 

கீழே கன்ளியதனால், எல்லாவரக்கர்களும், இராவணன் 

கண்கள் முன்பாகவே, பூமியில் விரைவாகப் பொத்தெ 

ன்னு விழுந்தார்கள். அதன் பிறகு, பிர காபமுன்ள அங் 

கதன், மிகவும் உயரமான இராவணனசு மாளிகைச் சிகர 

தைப் பார்த்தான். பார்த்த அவன் ஓர் உதை உகதைக் 

கவே, முன்பு இமயமலையின் சிகரம் இக்திரனாற் பிளக்கப் 

பட்டு விழுக்கதுபோல, பார்.தீதுக்கொண்டிருக் ௪ பொழு 

தே, இராவணனது அ௮ம்மாளிகைசககரம் இடிந்து விழுக் 

தது, அவ்வா அம்மாளிகையின் சிகரத்தை இடித்துத் 

£
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,கனது பெயரைக் கூறி அட்டகாசஞ்செய்து, ௮அவ்வானர 

வீரன், ஆகாயத்திம் ளெம்பினான். அரக்கர்களின் மனங் 

களிலே குழப்பச்தையும், வானரர்களின் மனங்களிலே 

சந்தோஷத்தையும் உண்டாக், அங்கதன், வர்னரசேனை 

யின்கடுவில், இராமருடைய சமீபத்தில் வர்துசேர்க் கான், 

Sor மானிகைச் சகரம் அவ்வாறு அ௮ங்க,தனால் 

இடிக்கப்பட்டதைக் ஈண்டு, இராவணன் அ௮.இககோபங் 

கொண்டான் : அன்றியும், கனக்கு காசகாலம் நெருங்க 

விட்ட தென்பதாகவும் கினைத்துப் பெருமூச்செறிக்கான். 

இராமரோ, சந்தோஷத்தால் அட்டகாசம்பண்ணும் பல 

வானர்வீரர்களாற் சூழப்பட்டவராய், தமது FS BGM 

வதைக்கக் இர்மானித்து, போர்புரிய மிக்க ஆவலுடன் 

எதிர் பார்,தீது நின்றார், அதிகவல்லமை பொருக்இயவனும் 

மலைச் கெரங்கட்கு ஓப்பான சரீரமுள்ள 

யூத்த சன் வனுமான சுஷேணனென்னும் வானர 

0௧ம், வீரன், வேண்டியவடிவங்கொள்ளும் வான 

ரர்கள் பலராற் சூழப்பட்டவனாய், நட்சத் 

இரங்களினிடையித் சந்திரன் புகுந்து சஞ்சரிப்பதுபோல, 

சுகீகரீவவுூடைய கட்டளைப்படி, நான்கு வாயில்களையும் 

அடிக்கடி. சோஇத்துப் பார்.தீதுக்கொண்டு நிற்கலானான். 
கர ௮அஸஷ்ஷளகிணியான அ௮வ்வானரப்படை, இலங்கை 
யைக் கட்டியும் சமுத்திரம் வரையிலும் பரவியு மிருந், சதை 
அரக்கர்கள் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தார்கள். இலர், ௮ச் 

சத்தால் நடுங்கலானார்கள். வேத இலர், சண்டையிலுள்ள 

மனக்கிளர்ச்யொற் களிக்கலானார்கள். வானரர்கள் மஇிலுக் 

கும் அகழுக்கும் நடுவி லிருந்த இடத்தில் என்ளளவும் - 

விடாமல் பரவி, வானரர்களாலமைக்கப்பட்ட மத்ரொரு 

மதில்போலக் காணப்பட்டதை, அரக்கர்கள், - எளிமை 

யுடன் கண்ணுற்றுர்கள், அப்போது, அரக்கர்கள் அச்சத் 

தால் அறிவிழக்து, * ஹா ஹா ”' என்னு கதறலானார்கள்.
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அவ்விதமாக மிகவும் பயங்கரமான கோலாகலமானது 

ராக்ஷஸராஜகானியில் தோன் தியபோது, அரக்கர்கள் 

தங்கள் கைகளில் ஆயுதங்களை யெடுத்துக்கொண்டு, பிர 

ளயகாலக்கா ற்றுச் சஞ்சரிப்பதுபோலச் சஞ்சரிக்க, க்கொட 

HET Sor. 

நாற்பத் தரண்டாஞ் சருக்கம் : 

வாதரரும் அரக்கரும் போர்புரியத் 

தொடங்குதல். 

அதன் பிறகு, கோட்டைவாயில்காப்பாளரா யிருந்த. 

அரக்கர்கள், இராவணனுடைய மாளிகைக்குச் சென்று, 

வானரர்களுடன் இராமர் இலங்கைமாககரை முத்றுகை 

செய்கதைக் தெரிவித்தார்கள். நகரம் 
இராமர் சேனை 

யூடன் மு) ODDS 

செய்தகை யுணர் கோபங்கொண்டு, நகர தைக் காப்பாற்று 
ந்த இராவணன் 

கலங்கித்தேறு கல், 

அகையப்பட்டதைக் கேட்டு, ௮வ்வரக்கன், 

or முன்னமே செய்திருந்த ஏற்பாடு 

களை இரட்டிப்பாகச்செய்து, தனத மாளி 

கையின்மே லேறினான். அவன், தனது ககரமானஅ எல் 

லாப்பக்கங்களிலும் போர்புரிய உற்சாகத்துடனிருக்கன் ற 

எண்ணிக்கையிலடங்காக வானரர்களாத் சூழப்பட்டிருப் 

பதைக் கண்டான். பூமியின்பாகம் ஒருசாண்கூடவெத்,றிட 

மரகக்காணப்படாமல் வானரர்கள் நின் ததை, இராவணன், 

உற்றுப்பார்தீது, “எவ்விதமாய் இவர்களை காம் ஜயிக்கப் 

போடன்றோரம் ?” என்று ஏக்கங்கொண்டான், அவ்விரா 

வணன் இதைப்பற்றி வெகுகேரஞ்டந்தித்.த, சன்மன ததை 

ஒருவாறு தைரியப்படுத்திக்கொண்டு, மதஅபடியும் இராக 

வரையும் அவருடையசேனைகளையும் கன்றாக SOT SUITES 

கண்களைக்கொண்டு பார்,த்தான். 

24
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இராமரோ, மூழ்ச்கொண்டு தமது சேனைகளுடன் 

இலங்கையின் பிராகாரத்கைச சார்ந்து, இலங்காபுசியா 

னது ஆரக்கர்களால் நன்றாகப் பாதுகாக் 

கப்பெறுவதையுங் கண்டார், இராமர், 

ell ong அழகான கொடிகள் பறக்க இலங்கை 

Lotte aS MOT MAUD SS STO, Foo, Sonu Cor b i 
மாறு சேனையை 9 9 

பலன், “₹இங்கேயல்லவோ எனது மான்விழியாளா 

இய ஜாகூ என்னிமித்கமாகத் துக்கக்தால் 

எரிக்கப்பட்டு வருந்தி மெய்வாடித் தரையிற் புண்டுகொண் 

டிருக்இன்றான் !'” என்று இதை படுக் துக்கக்தைப்பற்றி 

மனம்வருக்து, தருமாக்துமாவாயே அவ்விராமர், வான 

ரார்களை கோக்கிப் பகைவர்களை விரைவில் வதைக்குமாு 

கட்டளையிடலானார். எளிகாகக் கொழில்செய்யவல்ல ௮ம் 

மகாதீதுமா அவ்வண்ணம் இட்ட கட்டளையை வானரர் 

கள் கேட்டதும், அவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு 

திங்ககா தஞ்செய்தகார்கள். மலைகளின் கெரங்களாலேனும், 

கைகளாதற் குக்தியேனும் இவ்விலங்கையைப் . பொடி 

யாக்குவோமென்று தங்கள் கங்கள் மன தீ.இற்குளன் எல்லா 

வானர த. தலைவரும் கருத்லானார்கள், 

வானரசேனாபதிகள், பருவ.தங்களின் பெருஞ்சகெரங் 

களையும் பெரியதுண்மெலைகளையும் தூக்க்கொண்டும். பல 

இராமர், சதையை (இ 9 

விசவிருட்சங்களை வேருடன் பிடுங்கிக்கொண்டும் போர் . 

புரியச் சதமாக நின்றார்கள். இராவணன் கண்ணாற் 

பார்த்துக் கொண்டிருக்தபொழுதே, அவ்வானர சேனை 

கன், இராமருக்குகன்மைசெய்யக்கரு இ, பல 
——* பாகங்களாகப் பிரிந்து தங்கள் தங்களுக்கு 

விதிக்கப்பட்ட இடத்தில் இலங்கை os 
ட ரதீதன் மதில்களி லேறலானார்கள், தாமிரவருணமான 

முகங்களும் தங்ககிகமானமேனியும் அமைந்த அவ்வான்ரர் 

கள், இராமபிரான் நிமித்தம் தங்களுயிரையுங் கொடுக்க 

உறுதிகொண்டவர்களாய், ஆச்சா பனை கற்பாறை இவை 

ச் 

‘
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களை ஆயுதங்களாக ஏந்திக்கொண்டு, இலங்கையைநோகூச் 

செல்லலானார்கள். அவ்வானரர்கள்--விருக்ஷங்களினாலும் 

மலைச்சிகரங்களினாலும் தங்கள் கைக்கூத்துக்களாலும், 

மதில்களின் உச்சிகளையும் பூந்தோட்டங்களையும் வெளி 

வாயில்களையும் அழிக்கலானார்கள். தெளிவான தநீர்நிரம்பி 

யுள்ள அகழிகளை, அவ்வானரர்கள், மண்ணினாலும் மலைச் 

சிகரங்களாலும் புல்லாலும் கொம்புகளாலும் gst SST 

னார்கள், அவ்வாறு தூர்க்தபிறகு, அப்போது அவ்வா 

ரப் போர்வீரர்கள், ஆயிரக்கணக்காகவும் கோடிக்கணக் 

காகவும் நூறுகோடிக்கணக்காகவும் இலங்கையின து 

மதிலின்மேல் ஏறினார்கள். பெரிய யானைகளை யொத்த 

வான்ரர்கள், தங்க, காரலாஇயவாசல்களையும் கைலைமலையின் 

சகரம்போன்ற கோபுரங்களையும் இடி,த்துக்கொண்டும், 

- கர்ச்சிதீதுக்கொண்டும் போவதும் வருவதுமாய் இலங்கை 

யில் நாற்புறச்திலும் ஒஓடலானார்கள். வேண்டுமுருவங் 

கொள்ளவல்ல வாணனரர்கள், “4 வெகுபலம் பொருக்திய 

இசாமபிரான் வெற்றிபெறுக; மகாபலம்படைத்த இலட்ச 

மணரும் வெற்றிபெறுக; இராமராற் பாதுகாக்கப்படும் 

மகாராஜராகிய சுக்கிரீவரும் வெற்றிபெறுக'' என்று 

கோஷித்துக்கொண்டும், கர்ஜ்ஜிச்துக்கொண்டும் இலங்கை 

யின் மதில்களை கோக்கி ஓடலானார்கள். இப்படி. ஈடந்த 

பொழுது,வீரபாகு சுபாகு நளன் என் ODT ASF FT oor oun or 

TTT, WHW OHUSESSO QO SHS தாங்கள் தங்க, 

, தீங்கள்சைனியங்களை அவ்விட தீதில் அணியாகநிறுகஇனார் 

கள், பலவானான குமுதன், ப,த்துக்கோடி வானரசேனை 

யுடன் கீழைவாயிலை முற்றுகைசெய்து நின்றான் ; அவ 

_ அக்கு உ,கவிசெய்யவேண்டி, பிரகஸனும், புஜபலம்பொரு 

ந்திய படஸனும் பலவானரர்களடங்கிய தங்கள் சேனைகளு 

டன் தங்இயிருக்தார்கள். பலசாலியான ச,.தவலியென்னும் 

வானரவீரன், இருபதுகோடிவானரசேனையுடன், தென்வா 

யிலை மறைத்துக்கொண்டு நின்றான். தாரையின் தந்தையா
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இய பலவானான சுஷேணன் என்ற வானரசேனுபதி, அறு 

பதுகோடி வானரசேனையுடன், மேலைவாயிலை மழைத் 

துக்கொண்டு கின்றான். வடக்குவாயிலை, புரீரசமரும் இல 

ட்கமணரும், வானரவேக்தனான சுக்கிரீவனும், முற்று 

கைசெய்அ கின்றார்கள். பேருடல்படைத்த கோலங் 

கூலமென்னுஞ் சாதியைச் சோத்த பயங்கரமான தோற்ற 

  

முள்ள மிக்கவீளியவானான கவாக்ஷன், கோடிக்கணக்கான 

சேனையுடன், இராமருடைய் Hass Ga கின்றான். பகை 

வசையழிக்கவல்ல மகசவீரியவாணான தூமிரன், அதிக 

வேகம்பொகுக்திய ஒருகோடி ருக்ஷர்கனாற் சூழப்பட்ட 

வஞய், இராமருடைய மற்னறொருபக்கத்தில் கித்கலானான். 

ப மகாபலவானான விபீஷணர் கதாயுத.திதைக்கையிலேக்தி, 

போர்முயத்சியுள்ள ௧மஅ மக்திரிகச தி சூழப்பட்டவராம், 

இராமருள்ன விடத் இத் சன்ன திதராய்வக்து நின்னார். கஜன் 

கவாக்ஷன் கவயன் சரபன் கந்தமாசகன் என்ற சேனுபதி 

கன், வானரசெனைகளை, நான்குபக்கங்களிலும் ஓடிக் 

கொண்டு பாதுகாக்கலானார்கள். 

இப்படி இவர்கள் இவ்ஒருக்கு கால ததில்,கோபத்தாத் 

கவசப்பட்ட அரக்கர்மன்னவனுன இராவணன், தனது 

  

எல்லாச்சேனை களையும் ௪டி இயிற்புறப்பமொறு கட்டனையிட் 

டான். இவ்விசமரய் இராவணனது னாயி 

  

Grose si க ன் ட (மு ௮ அடர ன் 

க ர... விருந்து வந்து கட்டளையைக் கேட்டதும், 
ay SSeEETEL. oo . ; 

அரக்கர்கள், வெகு பயவ்கரமாக அட்ட 

காசம் பண்ணத் தொடங்இஞர்கன்.. பிதகு, சக்திரன் 

போல் வெளுப்பான கண்ணையுடைய பயங்கரமான அரக் .. 

க்களின் போர்ப்பறைகள்,பொன்மயமான எ .திதடிகனசல் 

அடிக்சப்பட்டு, காறிபூதங்களி லும் ஒவிக்கலாயின சங்கன் 

sar, STD துக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காக்வம்' மிகக் 

கொடிய அரக்கர்களின் ssa sya நிரப்பப்பட்டு 

  

ஊதப்பட்டன. தங்கமயமான அணிகளையணிக்கு கறுத்த
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மேணிகளையுடைய அவ்வரக்கர்கள், சங்கங்களை யேக்திக் 

கொண்டு, மின்னந்கொடிகளோடு சேர்ந் த கொக்குக்கூட் 

டங்களையுடைய கார்மேகங்கள் போலக் காணப்பட்டனர், 

பிறகு, இராவணன்கட்டளைப்படியே, அவ்வரச்கசேனைகள், 

உற்சாகத்துடன், சந்திரோ தயகாலதஇற் Fup தீ.திரஜலம் 

பெரங்குவதுபோலப் புறப்பட்டன. 

பிறசூ,காற்புறத்திலும்வானரசேனைகளிலிருக்துளெம் 

பிய பேராரவாரமானது, இரிகூடமலையினது குகைகளிலும 

சாழ்வரைகளிலும் மலைத்தடங்களிலும் 

இரு திதத்சாரும் நிரம்பிற்று, சங்கங்கள் அுந்துபிகள் முதலிய 
செய்யும் போர். ் 

வைகளின் பேரொலியுடன்கூடிய பலசாலி 

களான வானர வீரர்களின் ஆரவாரமும், யானைகள் வீரிடஞ் 

சத்தத்துடனும் குதிரைக்களைப்புடனும் தேர்களுடைய சக் 

கரத்தின் பேரொலியுடனும் கூடிய அரக்கர்களின் பேரார 

வாரமும் ஆயை இவற்றால், பூமியும் ஆகாயமும் சமுதீ 

திரமும் ௪ இரொலி ஓலிக்கலாயின . சேவர்களுக்கும் 

அசுரர்களுக்கும் முற்காலக்திற் சண்டையுண்டானது 

போல, இச்சமயத்தில் அரக்கர்களுக்கும் வானரர்களுக்கும் 

வெகுபயங்கரமான சண்டை தொடங்கலாயித்று, அவ் 

அரக்கர்கள் மின்னுின்ற கதாயுதங்களாலும், சக்திக 

னாலும், சூலங்களர லும், கோடரிகளாலும், வானரர் 

களைப் புடைத்தார்கன், * சுக்ரிவமகாராஜர் வெற்றி 

um Barat” sro FSS பெருங்குரலாக எங்குது 

கேட்கலாயிற்று,பெருக்தோற்ற தீதுடனிருக வானரர்கள், 

அதிகவேகத்துடன், தங்கள் தங்கள் பெயரை எடுத்துச் 

சொல்லி, முடிவில் * மன்னவர் வெற்திபெறுக, வெத்றி 

Quays” என்னு உச்சரிச்துக்கொண்டு, விருட்சங்களாலும் 

மலைச்கெரங்களாலும் நகங்களாலும் பற்களாலும் அவ 

வரக்கர்களை எதிர்த்துப் புடை தீதார்கள், மதில்களின் மேல் 

நின்ற பயங்கரரான சல அரக்கர்கள், பூமியில்கின்ற வான 

ரர்களை, பிண்டிபாலங்களாலும் கத்திகளாலும் சூலங்களா
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லும் வெட்டலாஞனார்கள். காவிக்கூஇக்குந்கன்மையுள்ள பூமி 

யிலிருக் க வானரர்களஞும், வெருகோபங்கொண்டு, ஓரேபாய் 

சசலாகப்பாய்ந்து மதில்களின்மேல் நின்ற அரக்கர்களைப் 

பற்றி விழுத்திஞர்கள், அவ்வாறு அப்பொழுது அரக் 

கர்கஞுக்கும் வானரர்களுக்கும் நடந்த போர், நிகரற்றி 

ருக்கது; போர்க்களமும், மாமிசங்களாலும் இர,த்தங்க 

ளாலும் சேருயிற்று, 

தாற்பத் துமூன்றாஞ் சருக்கம் : 

அரக்க வாதரர்களின் தொத்தயுத்தம். 
  

மகாத்துமாக்களாகய வானரர்களும் அரக்கர்களும் 

அவ்வண்ணம் போர்செய்துகொண் டிருக்கபொழுகு, 

ஒருவர்சேனையை ஒருவர் கண்டதும் அவ்விருதிதக்தார்க் 

கும் அதிகமாகக் கோபம் பொங்கிவிட்டது, அரக்கர் 

கன், பொன்னாற்செய்யப்பட்ட தலைக்குஞ்சங்கள் கட்டிய 

குதிரைகளின் மேலும், கொழுக்துவிட்டெரியும் அக்கினி 

போலப் பிரகாசிக்கின்ற கொடிகளையுடைய சூரியன்போற் 

சோயிக்கும் இரதங்களின்மேலும் ஏறிக்கொண்டு, அழ 

கான்கவசங்களையணிக்து, இராவணனுடைய வெற்றியை 

விரும்பினவர்களாய், USMS திக்குகளிலும் . பிரதித் 

தொனியுண்டாக உறுமிக்கொண்டு போர்புரிய வெளிக் 

இெம்பமினார்கன். வானரப்பெருஞ்சேனையும், காமரூபிக 

ளான அரக்கர்க ளடங்கய அவ்விராட்சச 

அரக்க வானார் சேனையைகோக்கி வெற்றியடையவேண்டி 
களின் தொந்த : a 5 

யுத்தம், ஓடிற்று, இவ்வி கமாக ஓடி Qu Bt £5 

அரக்கர்களுக்கும் வானரர்களஞுக்கும் அப் 

போது துவந்துவயுக்த முண்டாயிற்று, முக்கண்படை 

தத வெபெருமானுடன் யமன் போரிட்டதுபோல, வெகு. 

பராக்ரெமம்பொருக்திய இந்திரஜிதீது வாலியின் குமார 

னாய அங்கதனோட சண்டைசெய்யலானான். . போரில் ஒரு
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பொழுதும் எவராலும் வெல்லமுடியா ௪ ஸம்பாஇியென் ற 
விபீஷணமக்தரி, பிரஜங்கனென்ற அரக்கவீரனுடன் மல் 
லுக்கு நின்றான். அதுமான், ஜம்புமாலியைக் கொல்லு 
மாறு முயன்றான். ௮இக கோபங்கொண்டவரும் அரக்க 
வேர்கனது தம்டியுமான விபீஷணர், போரிற் கொடிய 
வல்லமை பொருக்திய மிதீதிரக்னெனென் ற அரக்கவிரனு 
டன் யு.சீசம்பண்ணலானார். சபனனென்ற அரக்கனுடன் 
மகாபலவானான் கஜனென்் ற வானரனும், மகா பல பூரரச் 
கரம்சாலியாகிய நீலனென்்2 வானரவீரன் நிகும்பனென் த 
அரக்கனுடனும் போர்க்கு நின்றனர். சுக்கரீவனென் ற 
வானரராஜன், பிரகணனுடன் Curl ovr ener மிகச. 

_ பாகமெசாவியாகயயெ .இலட்சுமணர், விரூபாக்ஷனுடன் 
சார்ந்து ய.தீதஞ்செய்தார். ஒருவராலும் வெல்லமுடி 
uns அ௮க்கினிகேது ரச்மிகேது சுப்சக்னென் யக்யெ Cor 
பன் .மூகலான அரக்கர்கள், இராமருடன் போர்புரியு 
மாறு சேர்க்கார்கள். வானர சிரேஷ்டரான மைந்த 
அவிவிசரை, கொடிய வச்சரமுஷ்டியென்ற அரக்கனும், ” 
சனிபிரபனென்ற அரக்கனும், எ.ர்,சீது நின்ருர்கள், 
வீரனும் போரில் வெல்லமுடியா கவலும் பயங்கரனு மான 
பிரகபனனென் ற அரக்கவீரன், யு.ச்கத்இில் அதிக வேக 
மமைக்க. நளனுடன் போரிட்டுக்கொண்டு நின்றான். வரு 
ணனுடைய குமாரனும், வெகுபலசாலியுமான் சுஷேணை 
னென்ற புகழ்பெற்ற வானரவீரன், விதீயுக்மாலியென் ற 
அரக்கவிரனுடன் ய.கிகஞ்செய்யத் கொடங்குனான். 
இன்னுமுள்ள பல வானர வி ரார்கள், மற்றுமுன்ன பல 
அரக்கவிரர்களுடன் அவந்துவயுக்தம் பண்ணலாஞார்கள், 
அரக்கர்களும் வான் ரவீரா்கஞும் வெற்றியை வெண்டி 
அத்தருணத்தில் செய்க சண்டையானது, மிகவும் 
பெரிய காகவும் பார்ப்பவர்களை மயிர்க்கூச்செறியச் செய்வ 
காகவும் கைகலக்த.தாகவும் இருந்தது, உரசோமங்களரஇற 

புற்களையும் உறுப்புக்களாற கட்டைகளையும் பெற்று,
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அரக்க வர்னரர்களின் தேகங்களிலிருந்து பெரிய இரத்த 

- நஇகள் பெருனெ, வச்சராயுத கைக்கொண்டு இந்திரன் பு 

டைப்பதுபோல, இந்திரஜித்அு, மிக்கவீரனும்பகைவர்களை 

புறங்கொடுத்து ஈடுங்கியோடச்செய்பவனுமான அங்கதனை 

வெகுகோபத்துடன் கதாயுத,ச்.தால் அடித்தான். உடனே 

மானாகய அங்கதனென்ற வான்ரன் தானும், மிக்கவே 

கத்துடன்,இர்இரஜித்திவுடைய அழகான பொன்தேரைக் 

குதிரைகளுடனும் பாகனுடனும் புடைத் தான். பிரஜங்க 

னென்பவன், மூன்றுபாணங்களை விடுத்துச் சம்பாதியை : : 

அடிக்கவே, அவன், அசுவகர்ணனைக்கொண்டு போர்க் 

களத்திலே பிரஜங்கனை யடிப்பித்தான். மகாபலசாலியாகிய 

ஜம்புமாலியென் பவன், கன் துதேரிலிருக்தபடியே, தேரை 

நடத்தும் வல்லமையால், அனுமானுடைய மார்பிலே விர 

ணம்பண்ணிவைக்தான். மருதீதின்குமாரனான . அனு 

மான், அவ்வரக்கனுடன் அவ்விர.த,க்தையே தூக்ூப் பூமி 

யில்மோதி, அவனை யொழித்தான். பயங்கரமான பிரதப 

னன், கர்ச்சிச்துக்கொண்டே நனனை கோக்க Pl ab Si, 

அவன் மேலே கூரானஅம்புகளை விரைவாகப்பிரயோடத்து 

உடலைப்பிளக்கவே, அக்களன் அவ்வரக்கனுடைய கண்களை 

ப்பிடுங்க யெறிர் தான். வான் ரசேனேயை விழுங்கவர். தவன் 

போலப் போர்புரிக்த பிரகஸனை, வானரராஜனாகிய சுக்கி 

ரீவன், ஏ ழிலைம்பாலையென் ற மரத்காற் பிளந்து கொன் : 

மூன்,  தகையமுடியாத அக்நிகேது, ரச்மிகேது, ஸுப் 

்.. தக்நன், பஜ்ஞ்கோபன் என்ற அரக்கர்கள் இராமர்மீது 

பாணங்களைப் பிரயோ௫க்கலானார்கள். இராமரும், அவர்க : 

னிடம் அதிககோபங்கொண்டு, அக்னிக்கொப்பான கொ 

டிய கூரிய நான்குபாணங்களை விடுத்து, அவ்வரக்கர்களு 

டையதலைகளை வெட்டியெறிந்தார். மைந்தனென்ற வானர் 

வீரன், கனதுகைப்பிடியால் வச்ரெமுஷ்டியைக் . கொல் 

லவே, அவ்வரக்கன் தனதுஉயிரையிழக் து, 115,55 Bor 

Our GB மண்டப.த்தின்மேற்கட்டிய மாளிகை சரிந்து
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விழுவதுபோலக் தேருடனும் குதிரைகளூடனும் பூமி 

யிலே விழுந்தான். கறுத்த மைக்குன்றுபொன்.ற மேனி 

பொருக்திய நீலனை, .நிகும்பனென்ற அரக்கன், சூரியன் 

sag சரணங்களாற் கார்மேகக்தைக் சூத்துவது போ 

-லக்கூரானஅம்புகளாம் குத்கலானான், கை,கஇறம் பெய் 
திருந்த நிகும்பனென்ற அவ்வரக்கன், நாவு பாணங்களை 

மறுபடியும் நிலன்மேல்விடுக்து அவனைப்பிளந்து நகைத் 
_ தான். விஷ்ணுபகவான்போன்ற அக்கீலன், அக்கிகும்பனு 

டைய இரகத்தின் சக்கரத்தாலேயே, நிகும்பனையும் ௮வ 

னுடைய தேர்ப்பாகளையும் தலைதுணித்தான். வச்௫ிராயு 

,தம்போலவும் இடிபோலவும் வெகு உறுதியாகப். புடை 

க்கும் வல்லமையுள்ள துவிவிதன், அரக்கர்களெல்லாரும் 

விழித்துப் பார்தீதுக்கொண்டிருக்க பொழுதே, மலைச் 

Gar go05% கொண்டு அசனிபிரபனைப் புடை தீதனன். 

அவ்வசனிபிரபனும் மலையைப் பேர்த்து வினெ alm psd: 

தலைவனாகிய அவிவிதன்மீது இடிக்குஓப்பான பாணங்களை 

விடுக்சான். அவ்வண்ணம் பாணங்களால் அடியுண்ட 

அவிவிகன், மிகககோபங்கொண்டு, ஆச்சாமரமொன்றைப் . 

- பேர்தீதெடுத்து, அதனால், அசனிபிரபனை ச் தேருடனும் 

- புரவிகஞுடனும் வதைசெய்தான். வித்யுக்மாலியென் ற 

அரக்கவிரன், தனதுதேரிலிருக்துகொண்டே, தங்கத்தினா 

_ லியன்ற. பாணங்களால் ஸுஷேணனைப் புடைத்து, 

அடிக்கடி. அட்டகாசஞ் செய்யலானான். பிறகு, ஸுுஜஹேண 

னென்ற சிறந்த வானரன், தேரின்மே லிருந்து போர்புரி 

ந்துவந்த அவ்வரக்கனைக் கண்டு, பெரியதொரு மலைச்சிக 

ரத்தை எறிந்து தேரை (PI EBT: HOV, அதிக லாக 

வம்பொருந்திய வித்யுகமாலி யென்ற அரக்கனோ, . சரே 

லென்அ இரத,ச்சை விட்டிறங்கக் கதையும் கையுமாகப் 
- பூமியில் நின்றான், . அதைக். கண்டு, ஸுஷேணனும் 

- அதிககோபமடைந்து, பெருங்கல் லொன்றைத் தூக்கக் 

கொண்டு, அவ்வரக்கனை தீ LS BON Corr. விதயுக்மாலி 

25
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யும் அவ்வாறு தன்னைத் தர சீ இக்கொண்டுவக்,த ஸ1ஷே 

ணசைப் பார்த்து, அலன் மார்பிலே தன கதையால் அடி 

சீகான். போர்க்கள தீதிலே பயங்கரமான அவ்வடியைக் 

  

  

கடட இலட்சியஞ்செய்யாமல், அவ்வானரவீரன், அப்பெ 

ருங்கல்லை அவன்மார்பின்மேல் எ ஜிக்கான்; அவ்வாறு 

மலையால் அடியுண்ட விதீயும்மாலி, தன்து மார்பு வளப் 

புண்டு உயிர்போய்ப் பூமியில் விழுக் கான். 

தேவர்களால் அசுரர்கள் கொல்லப்பட்டது போல; 

இவ்வி மாகச் சூரர்கனான னானரவீரர் 

படுகளச்தெப்பு. கனினாலே துவக்துவ யுதீக.த்தில், சூரர்க 

னான அரக்கர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். 

அப்போர்க்களமான ௮--மு.ிக்துவிழுக் க SS Baer, கதை, 

கள், சக்திகள், OES தோமரங்கள், ஈட்டிகள் என்ற 

ஆயுதங்களாலும், ஓடிக்து கொருங்கியிருக்க தேர்களா 

லும், உயிரொழிகத பேரர்ப்புரவிகளாலும், ம.தயானைக 

ளாலும், வானரவீரர்கனாலும், அரக்கர்களா, லும், ape 

த்து இதறிக்கடெக்த சக்கரங்கள், அச்சுகள், HES TEM, 

ஏர்க்கால்கள் என்ற இவற்றாலும் நிரம்பி, நரிகளின் கூட் 

படங்களோடு கூடிய காய்ப் பயங்கரமாகத்தோன் திற் ற. 

தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் கடக்த போரைப்போல 

குடைய கபத்தங்கள் எல்லாக் திசைகளிலும் எழலாயின 

அப்போது வானரவிரர்களால் கெருக்கு 

மிண்டும் ண்ட அரக்கர்கள், தங்கள்மெய்யெல்லாம் 
அரக்காது ட இ = 4 

போர். இர.த்தம்பெருக, எப்பொழுது சூரியாஸ்தி 
மன மாசுப்போடன்றதென்று எதிர்பார் 

ததவர்களாய், மனுபடி அதிகமும் த்பெடன் போர்புரிக் 

தார்கள்.
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தாற்பத் துதான்காஞ் சருக்கம் : 

இராத்திரி யுத்தம். 
னை 

அவ்வாறு வானரர்களும் BISSI SOE ம்போர்புரிக்கு 

கொண்டிருக்கையில், சூரியன் அஸ்,சமித்தான். வானரர் 

கரடுடைய உயிரை வாங்குவ த ற்கு அ துகூலமாண இ ரவு 

தொடங்கலாயிற்று, அப்பொழு௮, ஒருவர்மீது ஒருவர் 
பகைத்தும் ஒவ்வொருவரும் ஜமடைய விரும்பியு முன்ன 

கொடிய அரக்கர்களுக்கும் வானரர்களுக்கும் இராப்போர் 

நடக்கலாயி று, கொடிய அவ்விரவில் ல் நீ 

ல 
rae su a3 ட ர கடு . we a 

இசா திரி அரக்கன் ”” என்னு சொல்லி
க்கொண்டு வா 

ay BSL, oo STEORD, 66g வானரன்” என்னு Denes 

லிக்கொண்டு . அரக்கர்களும், பொரிலே 

ஒருவசை யொருவர் புடைக்கலானார்கள், * கொல்லு,” 

ல வெட்டு, த வா, 1 என் ஒடுகன் ரய a” என்ற இவ் 

விதமான் சத்தங்கள், கெருக்கமாக அவ்விருட்டி ற் கேட்க 

லாகின, அவ்விரவில், கதத்தமேனியித் Dit Dales 

சணித்திருக் சு அரக்கர்கள், எறிகொடிகள்கிறைக் த காட்டி 

டன் கூடிய ஜெத்தமலைகளைப்போலக் காணப்பட்டார்கள். 

அளவிடமுடியாத அவ்விருனிலே, வெகுகோபத்துடன் 

போர்செய்க அரக்கர்கள், வானரர்களை விழுங்கக்கொ 

ண்டு, வெகுவேகமாகச் சஞ்சரிக்கலானார்கன். அவவான தர் 

கரம், பொன்னாற் செய்த தலையணியைப் பூண்ட புர வி 

களையும் தியின் சுவாலைபோல் விளங்க கொடிகளையும், 

கொடியகோபத்துடன் மேத்ளெம்பி கூரான பற்களா் 

கிழிக்கெலிக்கார்கள். வெகு பசைரலிகளான வானரர்கள், 

அரக்கசைனி௰ய த்தை அப்போரில் கன்னுகக் கலக்கிவிட் 

டார்கள் ; அவர்கள், கோபலங்கொண்டவர்களாய், யானை 

களையும், யானை. ரர்களையும், கொடிகளையுடையதேர்களை 

யும் இழுத்துத் சங்கன்பற்களாத் கடித்கா ர்கன். இலக்கு
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மணரும் இராமரும், சர்ப்பங்களுக்கொப்பான தங்கள் 

பாணங்களினால், கண்ணுக்கு நன்றாய்,தீ தெரியாத இறந்த 

அரக்கர்களைக் கொன்ருர்கள், . 

குதிரைகளின் குளம்புகளாலும் தேர்களின் ௪க்கரங்க 

ளாலும் எெப்பப்பட்ட தூளி, போர்செய் 

போர்க்கள _ இன்றவர்களஞுடைய காதுகளிலும்: கண்களி 

வருணனை. அம்படிந்து வருத தலாயிற்று, பார்,தீ.தவர் 

கள் மயிர்க்கூச்செறியும்படி பயங்கரமான - 

அப்பெரும்போர் நடந்தபொழுது, அப்யோர்க்கள தீதில். 

செந்கீரான்து, பார்ப்பதற்குப் பயமுண்டாகுமாறு ஆருக 

ஒடலாயித்து. அப்போர்க்கள தீதில், பேரிகைகள் மிருதங் 
_ கங்கள் பணவங்கள் சங்கங்கள் புள்ளாக்குழல்கள் என்ற 

வாத்தியங்களிலிருக்து முழங்யெ போரொலி, ஓப்பற்ற 

தாய் வெகு௮ தகமாகக் கேட்கலாயிற்று, கொல்லப்பட்டுக் - 
கதறிக்கொண்டு விழுக்த அரக்கர்களின் சத்தமும், பீடிக 

கப்பட்டவான் ரர்களுடைய சத்தமும், வெகு கடோர.மாகக் 

கேட்கப்பட்டன. அப்போது, கொல்லப்பட்டு விழுக்து கடக் 

கும் வானரவீரர்களாலும், ௪,௧ நிக்கிடக்குஞ் சூலங்கள் ஈட் 

டிகள் கோடரிகள் என்ற இவைகளாலும், வானரர்கள் 

வீச யெதிந்த மலைகளாலும், அரக்கர்களாலும் கிரம்பிய 

அப்போர்க்களம், ஆயுதங்களென்ற புஷ்பங்கள் இறைக் 

கப்பட்டு விளங்கிற்று, இரத்தப் பெருக்காத் சேருய்க்டே _ 

BF ௮க்களம், புலப்படாத தாயும், உட்புகக்கூடா த தாயும் 

காணப்பட்டது, 

அரக்கர்களையும் வானரர்களையும் ஓழிக்கவென்றே 

abs அனவ்விரவு, பிரளயகாலத்தின் இரவுபோல ஒருவரா 

லம் உயிர் தப்பமுடியாமல் வெகுபயங்கரமாகத் தோன்றி 

த்து, பிறகு அந்தப் பயங்கரமான இருளில் அவ்வரக் 

கர்கள் அம்புமழையைப். பொழிகந்துகொண்டு இராமரை 

யே. எதிர்தீது நின்றார்கள்... அவ்வண்ணம் கோபத்தாற் .
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றிக் கர்ச்சித்துக்கொண்டு இராமரை நோக்க ஓடிவந்த. 
அரக்கர்கூட்டங்களின் ௪,த் தமான து, பிரளயகாலகத் 

தில் ஏழுகடல்களுஞ் செர்ந்து கோஷிக் 
இராமருக்கும் குஞ் சதீகம்போற் கேட்கலாயித்று, சண் 

ர ர — ணிமைப் பொழுதிலே, இராமர், அக்கினிக் 
கெர்ப்பான ஆறுபாணங்களைவிடுத்து அவ் 

். வரக்கர்களுள் யஜ்ஞச,ததரு, மகாபார்சுவன், மகோதரன், 
-பேருடல்பொருக் திய வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரன், சுகன், சாரணன் 
என்ற ஆறுவீரர்களை படிததார்.௮வர்களெல்லாரும், அவ் 
வாறு இராமருடைய பாணக்கூட்டங்களால் தங்கள் மாம 
ஸ்,காகங்களில் அடியுண்டு, போர்க்கள ச்தைவிட்டு ஓடி. 
உயிர்பிழைத்தார்கள், அங்கு மகாவீரரான அவ்விராமர், 
தங்க தீதனாற் செய்து வி9க்இர மாயும் நெருப்புச் சுவாலை 
போல விளங்கக்கொண்டு மிருந்து தமது பாணங்களால், 

நான்கு பெருக் திசைகளையும், ஞூலை,ச் தசைகளையும் அரக்கப் 
பண்டே இல்லாதபடி செய்துமுடிச்.சார். இராமரை எதிர் 
இதுப் போர்புரிய வர், கொடிய மற்றை அரக்கர்களும், 

. தியின்முன் விட்டிற்பூச்கள்போல மடிந்தார்கள். ஆயிரக் 
கணக்காய் வெளிக்களம்பிய தங்க;ச்தாலியன் த அம்பு 
முனைகளால், அவ்விரவு, மின்மினிப்பூச்கெளால் விளங் 
குஞ் சரக்காலராதீதிரிபோல வி௫தக்திரமாக விளங்கலா 
யிற்று, அரக்கர்கள்செய்* அட்டகாசங்களாலும் வான 
ரர்கள் செய்து பெருஞ்சத்தங்களாலும் முன்னமே பயங் 
கரமாகவிருந்த அவ்விரவு, அப்போது பின்னும் 3 Be 
பயங்கரமாகக் கென்பட்டது. எங்கும் நிரம்பிக் கேட்கப் 
பட்ட அப்பெருஞ் சத்தத்தால், பல குகைகள் நிறைந் 

திருந்த இரிகூடபருவ,சமே பேசுவதுபோலக் காணப்பட் 
டது. பெருக்தேகமமைத்து இருள் போலக்கறு தீ இருக்கன் Dp 
கோலாங்கூலர்கள், கங்கள்கரங்களால் அ௮வ்வரக்கர்களை த. 
கழுவிக்கொண்டு புசிக்கக் சொடங்கனார்கள். அங்க கனோ, 
போரில் .௪,த்துருவைக் கொல்லும்படி இட்டியவனாய், இக்
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இரஜிச்ை அறைந்து, தேர்ப்பாகனையும் குதிரைகளையுங் 

கொன்ருன். பெருஞ் சரீரமுடைய இந்திர 

அங்கதன் ஜிதீது,௮அவ்வாஅு மிகக்கொடிய கோரமான 

ee reeo? போர் செய்கையில், அங்ககனால் குதிை வெல்லுதல், அங்கன புரை 

COULD LITE Hips Sau, Oras 

apelin அவ்விடத்திலேயே மறைந்துவிட்டான். அவ் 

வாத வாலிபு,தீ.திரனாகய அ௮வ்வங்க,கன் செய்,௪ போரைப் 

பார்த்து, எல்லாக் தேவர்களும் முணனிவர்க 

ஞூம் அவனைப் புகழலானார்கள். புகழுக்குப் 

பா.த்தரமாகய அவனது செயலைக் கண்டு, 

அ௮ங்கசனைப் பல 

ரும் புகழ்தல், 

இராமலட்சுமணரும் அங்க தனைக் கொண்டாடலானார்கள். 

இந்திரஜிச்தனுடைய போர்வல்லமையை எல்லாரும் அ.தி 

ந், தவர்க ளாகையால், அவனை அங்கதன் வென்றதைக் 

கண்டு,௮வனை அவ்வண்ணம் புகழலானார்கள் . அப்போது, 

FSP MG AL wri soot il. எல்லாவானரவீரர்களும் 

வெகுசக்தோஷமடைந்து, “வெகு கன்றாகச் செய்யப்பட் 

டது ! 

சொல்லி, அங்ககன் இர்திரஜிக்தை ஜயிக்ததற்காக அவ 

னைப் புகழலாஞனார்கள்., வாலியின் குமாரனும் கொடுந்தொ 

ழிலை யுடையவனு மான அங்ககன் போரில் அவ்வாறு 

வெற்றியடைந்தகைக் கண்டு, இந்திரஜித்து, அதிக pam 

கொண்டான், 

Cag தநன்ருசச் செய்யப்பட்டது | 1? என்று 

இச்சமயத்தில், இராமர்,வானரர்களைப்பார் த.து, “நீங்க 

ளெல்லாரும் வானரவேக்தரைச் சூழ்ந்து 

இராமர். வான? கொண்டு ஒருசேர நில்லுங்கள் ; அவ்விர் 
மை. நோக்குக eg 
கூறியது; இரஜிக்து பிரமதேவனிடமிருந்து வரம் 

பெத்றவனாகையால், இம்ஞவுலகங்களையும் 

மிகவும் இம்சிப்பவன் ; அவன், தன துகால,ச்இன்கொடுமை 

“யால் உங்களுக்கு வெற்றி கைகூடும்பொருட்டு Door see 

. இக்கிக்கொண்டான். ஆகையால், நான். அவனை இப்பொ
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முசே ௩ நாசம்பண்ண வேண்டும் : உங்களுக்கு இனி விசா 

ரம்வேண்டாம்'' என்றார். 

... பர்வியாகிய இக்இரஜித்.து போரில் வெகுகொடியவனா 

கையால், கான் அவ்வாறு மறைக்தபின், மறைக்துகின் ற 

; ; படியே இடிகளை விவெதுபோலக் கூர் 

eee :  மையான் பாணங்களைப் பிரயோ௫க்கலா 

மேல் நாகபாசச் னான். அவ்வரக்கன்,போரில் வெகு உகரங் 
தைவிடத் 

தொடங்குதல், கொண்டவனாய், பயங்கரமான நாகாஸ்திரங் 

களைக்கொண்டு இராமரையும் இலட்சுமண 

ரையும் தேகங்கள் முழுதும் பிளக்கலானான். மாயையில் 

மறைந்துநின்னு, ஒருபிராணியின் கண்ணுக்கும் புலப்படா 

மல், வஞ்சனையாகப் போர்புரிந்துகொண்டு, அவன், அவ் 

வாது இராமலட்சுமணர்களைதீ தனது நாகபாசங்களால் 

மோகமடையும்படி கட்டினான். கொடிய பாம்புகளுக் கொப் 

பான அப்பாசங்களால், அவ்விருபுலிகளஞும், கோபங்கொ 

“ண்ட இந்திரஜித்,கால் விரைவாகக் கட்டப்பட்டதை, வான 

ரர்கள்பார்.தீதார்கள். இவ்விசாஜகுமாரரிருவரையும் நேரில் 

்... நின்று போர்புரிந்து வருத்ீத எப்போது ௮வ்விர் இரஜி 

த்து வல்லமையத்ருனோ, அப்போது, ,தனதுமாயையப் பிர 

யோடக்கத்தொடங்க அவ்விருவரையும் கட்டிவிட்டான், 

  

. தாற்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம் : 

நாகபாசத்தால் இராமலட்சுமணர்களை 

இத்.இரஜித்து கட்டுதல். 

  

அதிக பலம்பொருந்திய பராக்கரமசாலியான இரா 

மர், அவ்விக்தரஜித்து போனவழியைக் கண்டுபிடிக்க, 

பத்து வானரசேனை தீ.தலைவர்களை அனுப்பினார் ; சத்துரு 

க்களின் செருக்கை அடக்குபவரான ௮வ்விராமபிரான்--
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ஸுஷேணனுடைய பு,தீதிரர்களாகிய இரண்டு வானரவீ 

இராமர் ரர்களும், வானரர்களுக்குள் உதி கமனான ் 

இக் தரஜிச்தைச் நிலனும்,வாலியின் குமாரனான் அ௮ங்கதனு 

oe ane ain ம், வெகுபலசாலியாகய சரபனும், விக்கனு 

வரை யஅப்பல். ம், ஜாம்பவானும், மகாபலம் பொருந்திய 

ஸாநுப்ரஸ் னும், ரிஷபனும், ரிஷபஸ்கர்தனும் என்ற 

பத்துப்பெயர்களை யனுப்பினார். அவ்வான் ரவீரர்களும், 

வெகு சடி.இியில் மரங்களைப்பீடுங்கிப் பயங்கரமாக ஓங்கிக் 

கொண்டு பத்துத் இக்குக்களிலேயும் தேட ஆகாயத்திற் 

இளம்மினார்கள். அஸ்திரங்களை யுணர்ந்த இராவண 

Garages இந் திரஜி.தீ.த, வெகுவேகமான பல அம்பு 

களால், அவ்வானராகளின் வேகத்தைத் 

சேடிய வானரர் தீடுதிகான். சடிதியித்சென்ற அவ்வானர 
களை இந்தூஜி வீரர்கள் அந்தப்பாணங்களால் : அடிக் 

ச்ச 20250 கப்பட்டவர்களாய், மெகத்தால் apr 

பட்ட சூரியனைப்போல, இருளால் மூடப் 

பட்ட அந்த ் இக்ாஜிகிறைக் கண்டார்கள். போரில்வெல்ப 

.. வனான இக்திரஜித்து, இராமலட்சுமணர்மீது தேகங்களைப் . 

பிளக்கும்படியான பாணங்களை மிகுதியாக விடுக்கலானான். 

சனங்கொண்டிருக்் த இக்்திரஜித்தால், சகோதரர்களான 

இராமலட்சுமணர்கஞைடைய தேகங்கள் பா 
இக் இரத்து 
இசாம லட்சம 

ணர்களை சாகபா கட்டப்பட்டன. அவர்களுடைய உடம்பில் 

எ டிகல்,. பாணங்கள் தைத்த இடங்கள்தோறும் 

இரக்கம் அதகெமாகப்பெருகவே, அவ்விரு 

வரும் பூதீதிருக்த பலாசமரங்கள் போலக் காணப்பட் 

டார்கள். மலைபோன்ற தோற்றமுன்ள இந்திரஜித்து, 

தனது கடைக்கண்கள் வெந்து செங்கொண்டு மறைந்து - 

நின்றபடியே, அவ்விருசகோ தரரும் கேட்கப் பின்வரு 

மாறு சொல்லலானான்:-- “4 நரன்மட்டும் மறைந்து நின்று 

போர்புரிர்சால், தேவராஜனாயே இந்இரனாலுங்கூட என் 

ணங்களாகக்காணப்பட்ட சர்ப்பங்களாதற்
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னைக் காணுதலும் பிடித்தலும் முடியாதே ! மனிதராகிய 

உங்களைப்பற்.றிச் சொல்லவேணுமோ ? இதோ கேரபங் 

கொண்டிருக்கும் கான், இராகவர்களே ! கழுகின் இறகு 

கட்டிய எனது பாணங்களால் உங்களை கன்முகமூடி, 

யமனதுமாளிகைக்கு அனுப்பிவிஷென்றேன் ' என்றுன். 

இவ்வாறுசொல்லி, தர்மமறிக்த சகோதரர்களான இராம 

லட்சுமணர்களை, இந்திரஜித்து, ௪னது கூரானபாணங்் 

களை விடுச்துப் பினக்து மிக்க களிப்புக்கொண்டு அட்டகர. 
சம் பண்ணினான். கருகிறமுன்ன ௮க்,க ராக்ஷஸன் யுதீ 

,ததீதில் பெருவில்லைவளை தீதுப் பயங்கரமான பாணங்களை 

- இடைவிடாமல்தொடுத்து, இராமலட்சுமணர்களஞுடையமர்ம 

ஸ்காநங்களில் தனது கொடியபாணங்களை மூழ்கச்செய்து 

அடிக்கடி அட்டகாசம் பண்ணினான். போர்க்கள தீதில் அவ் 

விருவரும் பாணங்களாஜற் கட்டுப்படவே, ஒரு கொடிப் 

“பொழுதில் தலைகளை மேலெடுத்அப்பார்க்க முடியா தவர்க 

ளாயினார்கள். அதன் பிறகு, கேகங்களின் ஓவ்வொரு 

பாகமும் பாணங்களின் நுனி பதஇர்து பிளக்கப்பட்ட அவ் 

விருவரும், கயிற்றின்கட்டுஅவிழ்ந்து ஆடிக்கொண்டிருந்த 

Oars அதுவசங்கள்போலக் காணப்பட்டார்கள், மாம 

ஸ்.தாகங்களிழ் பிளப்புண்டதனால் இளைப்படைக,த வில்லில் 

வல்ல அவ்விராமல்்க்ஷமணர், இவ்வுலகங்களூக்கே காயகர் 

களாக இருந்தபோதிலும் பூமியித் சாயக் கார்கள். உடம் 

. பெங்கும் அம்புகளன்கிறைந்து நொந்து எனிமையடைந்கு 

அவ்விருவீரரும், உடம்பெங்குங் குருதிசொரிய, வீரர்படுக் 

கையில் படுத்துக் கொண்டார்கள். அவ்விருவருடைய 

தேகங்களிலும் கைந்நுனிவரையில், ஒரு விரற்ிடையள 

வாவது, பாணத்தால் அடிக்கப்படாமலும் சர்ப்பங்களாத் 

பிளக்கப்படாமலும் 'சலனம்பெத்றும் காணப்படவில்லை. 

வெகுகொ டியவனாகவும் வேண்டும் வடிவங்கொள்ளவல்லவ 

னாகவுமிருக், ச ௮வ்விக் இரஜி,த்,தால் அடிக்கப்பட்ட அவ்விரு 

வர்தேகங்களிலிருக்தும் பிரஸ்ரவணமலையினின் ற நீர ருவி 
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- பெருகுவதுபோல இரத்தமானது பெருகலாயிற்று. முன்பு 

இர் திரனைவென் ஐ ௮ கராக்ஷஸனால் அடிக்கப்பட்டுப் பொ 

அக்க முடியாமல், முதலில் இராமர் பூமியிற் சாய்ந்தார். 

இக்திரஜிச்து, பொன்மயமான முனைகளையும் வழுவழுப் 

பான நுனிகளையுமுடைய அதோமுகமாகப்பாயும் பாணங் . 

கன், நாராசங்கள், அர்த தகாராசங்கள், பல்லங்கள்,அஞ்சலி 

aor, Sor Nor poor, இங்கப்பற்கள், கக்இகள்,என்ற இவ் 

விகமான ஆயுதங்களால் இராமரைப் பின்னும் புடைக்க 

லானான். அவ்விராமர், காணியற்அும் மூன் விடங்களில் 

வளைந்தும் இரத்தினங்க ளிழைக்கப்பட்டதுமான தமது 

வில்லை உறு இயாகப் பிடியாமல் கைக்கழுவ 

விட்டவராய், வீரப்படுக்கையிற் nee 

தனர், 

அவ்விதமாகச் சரதல்ப.தீதில் இராமர் படுக்கை இல 

_ட்சுமணர் கண்டு, தமது உயிரின்மேல் ஆசையை ஓழிக் 

கார். தாமரைமலரினிதழுக்கு ஓப்பான கண்களமைந்த 

தமையனாரான இராமர் இவ்வாறு பாசத்காற் கட்டப் 

பட்டுப் பூமியிற்சாப்ந் சதைக் கண்டு, இலட்சுமணரும் துக் 

இத்துமூர்ச்சிக்கார், வானரவீரர்கஞூம் ௮௫.௧ இராமரைப் 

பார்.தீதுப் பெருக்துயர த்தில் ஞூழ்கினார்கள். அவ்விரு 

வீரரும் அஸ்திர ததா கட்டுண்டு பூமியிற் 

சாய்க்ததும், அனுமான் மு.கலிய வானர 

வீரர்கள் அவ்விடம்வக்து அவர்களைச சூழ் 

ந்து நின்று சோர்ந்து மிக்கதயர த.தில் Lp pBeyi sar, 

இராமர் வீரசல் 

பத்தித் சாய்தல். 

வானசர்களில் ன் 

வருத்தம். 

  

தாற்பத்தாருஞ் சருக்கம்: ப 
விபீஷண சுக்கிரீவர் வானாரைத் தேற்றுத.லும், 
இத் இரஜித்து இலங்கைக்குத் இரும்புதலும். 

  

ஆகாயத்தையும் பூமியையும் எங்குப்பார்,ச.தாலும், 
வானரர்களுக்கு, இராமலட்சுமணர் பாணங்களால் மூடப்
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டி வர்க்க, .காட்சியொன்று தவிர வேறொன்றும் புலப்படவே 

யில்லை. ஈன்றாக மழைபொழிந்தோயந்த மழைக்கடவுள் 

போலத் தனது காரியதீதை அவ்வரக்கன் முடித்ததும், 

"அவ்விடத்இற்குச் சுக்கரீவனுடன் விபீஷணர் வந்துசெர்க் 
தார். நீலன், துவிவிகன், மைந்தன், சுஷேணன், குமு,கன், 

அங்கதன் என்ற இவர்கள் அனுமானுடன் செர்ந்து இரா 

கவர்களைக்கு றிதீதுதி அக்கப்படலானார்கள். செயலற்றவர் 

களாய், ஸ்வல்பமான மூச்சுன்ளவர்களாய், இரத்கவெள் 

ளதீதால் மூடப்பட்டவர்களாய், பாணங்க 
வானர்களின் 
கலக்கம், 

ளாகிய வலையாற் சூழப்பட்டவர்களாய், 

அசைவற்றவர்களாய், சர .தல்ப,க்இ் படுக் 

தவர்களாய், வலியொடுஙூச் "சொர்ந்து உயிர்ப்புக்கொண் 

டிருக்குஞ் சர்ப்பங்கள்போன் றவர்களாய், இர கீ.சம் பெருகு 

இன்ற மேனிகளால் தங்கக்கொடிமரங்கள்போலக் காணப் 

படின் றவர்களாய், கைகால்கள் அசைவற்று வீ ரப்படுக்கை 

யிற் படுச்தவர்களாய், கண்ணுங் கண்ணீருமாகக் கதறு 

ன்ற வானரசேனாபதஇிகளாறத் சூழப்பட்டவர்களாய், 

நாகபாசதீகா ம். கட்டப்பட்டவர்களாய் இராமலட்சுமணர் 

விழுக்திருப்பதைக் கண்டு, வானரர்களெல்லாரும் விபி 

- ஷணருடன்கூட வருத கமடைந் தார்கள் . ் 

ஆகாயத்தையும் எல்லாத் திசைகளையும் வானரர்கள் 

பார்த்தபோதிலும், மாயையால் மறைக் இருச்,௪ அவ்விக் இர 

ஜி. த்தை அப்போர்க்கள தீ.இற் பார்க்கமுடியவில்லை. மாயை 

யின் பலத்தால் மறைந்துகின் உ.தமது அண்ணன் மகனான 

இந்திரஜிக்சை, விபிஷணர் தாமும் மாயையினாலேயே 

கண்டுகொண்டார். சான்பெற்றுள்ளவசங் 

வீமீஷணர் இக் 

கத்தைக் ன ட . ள் 
ன் “ போரில் ஓப்பற்றசெயல்புரிபவனாகப் போ 

களின் மூமையால் மறைந்துகொண்டு 

் ரில் நிகரற்றவனாய் ஒளியும் வல்லமையும் 

புகழும் பெத்றவனான HBr) gs wo pb sib pus 
விபீஷணர் கண்டுகொண்டார்.
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இக்இரஜித்து தான்புரிந்்தசெயலையும் அவ்விருவரும் 

விழுக் இருப்பதையும் பார்தீது வெகுசக்கோஷம்டைக்து, 

எல்லாஅரக்கர்களையும் களிக்கச்செய்து சொல்லலானான்:-- 

இக் Ards Bar “முன்னே. கரனையும் கூஷணனையும் 

கொண்டாட்ட கொன்ற மகாபலசாலிகளான இராமலட்௬ 

மொழி. மணர்களென் ஐசகோ தரர்கள், இப்போது 

எனதுபாணங்களால்ஓழிக்கப்பட்டார்கள். எல்லாகீதேவர் 

கஞம் அசுரர்களுடனும் முணிவர்கூட்டங்களஞுடனும் ஒரு 

ங்கு கூடினாலும் என்பாணக்கட்டிலிருந்து இவ்விருவரை 

யும் விடுவிக்கமுடியாத, எவசொருவரை நினை கீ௮ வருந்து 

இன்ற. எனது தந்தைக்கு மூன்றுயாமங்களடங்கிெய இரவு 

முழுதும் படுக்கையென்பகைக் கொள்ளாமலே கழிக௫ன் 

றதோ, எவரொருவர்க்காக இவ்விலங்கை மழைக்காலத் 

இல் ஈஇகள் கலக்கமடைவதுபோலக்கலங்கியிருக்கன் தோ, 

நாம் வேருடன் கெடுமாறு கமக்கெல்லாம் அநர்ததத்தை 

விளைக்கக்கூடியவரென்று நினைத்திருந்த அவ்விராமரை, 

நான் ஓழித்துவிட்டேன். சரத்காலதீதில் மேகங்களின் 

காரியங்கள்போல, இராமலட்்சுமணர்களும் எல்லாவானரர் 

கஞும் செய்த முயற்கெளெல்லாம் பயனற்் றவைகளே ” 

என்ரான். 

இவ்வாறு தன்னைச்சுற்றியிருக் த அரக்கர்களைகேர்க்கி 

இக்இிரஜித்து சொல்லிவிட்டு, இராமருடைய சேனாபதி 

களையெல்லாம் புடைக்கலானான். வில்லில் வல்லவளுய்ப் 

பலைவரை,க் தவிக்கச்செய்கன்ற அந் இந்திரஜித்து, 

நீலனை ஓன்பதுபாணங்களாலும், மைந்ததுவிவிதரையும் 

seers Reerat மூன்று பலமான பாணங்களாலும், ஜாம் 

னர்களின் மேல் 
கும்பல், புடைத்கான். வெகுவேகமமைந்த அனு 

மான்மேற் பத்துப்பாணங்களை விட்டான். 

வேகமுள்ள இந்திரஜித்து, அப்போரிலே கவாக்ஷன் 
 சரபன் என்ற அமிசமான பராக்ரெமமுள்ள இவ்விருவர் 

பவானை மார்பிலே ஒருபாணக்தாலும்
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மேலும் இவ்விரண்பொணங்களைப் பிரயோ௫த்தான். 

இன்னும் அவ்விரரவணகுமாரன், வெகு வேகமாக, 

கோலாங்கூலரென் ற வானரர்கஞுடைய சேனை த.தலைவன் 

மேலும், வாலியின்குமாரனான அங்கதன்மேலும் பல 

பாணங்களை க்தொடுத்துப் பிளந்தான். அக்கினியின் காக் 

இக்கு ஒப்பான தனது பாணங்களால், வானரச்சிரேஷ்டர் 

களை, வல்லமை பெற்ற அவ்விக்திரஜித்து, பிளந்து, அட்ட 

காசம்பண்ணினான். இவ்வாறு தோள்வலிமையமைந்த 

இக் BIASES, அவ்வானரர்களை அம்புகளின் கூட்டங்களி 

னுற்  பீடித்துப் பயமுறு,க்திப் பெருககைககைத்துப் 

பின்வருமாறு ராக்ஷஸர்களைகோக்ச் சொல்லலானான்: 

“ அரக்கர்களே ! இணைபிரியாச இவ்விரண்செகோ தரரும் 

போர்க்கள, தீதில் என்னுடைய அம்புகளினாற் பயங்கர 

மாகக் கட்ண்ெடு உடகூன்ருர்கள், பாருங்கள் '' என்றான். 

இப்படி. இவன்சொன்னதும், கபடமாகப் போர்புரிகின் ற 

..... !.. இரக்கர்களெல்லாரும் ௮வன்செய்த செய 

anal லைக் கண்டு களித்து ௮திக ஆச்சரியங் 

கொண்டார்கள். மேகங்கஷக்கொப்பான 

அவர்களெல்லாரும் பெருத்தகர்ச்சனை செய்தார்கள் ; 
“இராமர் மாண்டார்” என்று எண்ணினவர்களாய், இந்திர 

ஜிகீதைப் பூஜிக்கார்கள். இராமலட்சுமணரென்ற அவ் 

விரு வீரரும் அசைவற்றவர்களாய்ப் பூமியில் ஞூச்சில்லா 

மல் விழுந்துகிடக்கதை அவ்வரக்கர்கள் பார்த்து, 

ப மாண்டார்க  ளென்றே நிச்சயிச்.தார்கள், 
PRBS Oh OupMasrawt. Qs Gr Assis, 
இலங்கைக்கு 
a சந்தகோஷமடைந்து எல்லா ஆரக்கர்களை 

யம் களிக்கச்செய்துகொண்டு இலங்கைமா 

ககர்க்குட் புகுந்தான். 
இராமலட்சுமணர்களஞுடைய கேகங்களும் அவற்றின் 

உறுப்புக்களும் பாணங்களால் கிரம்பியதைப் பார்த்த 

தும் சுக்கிரீவனுக்குப் பயமுண்டாயிற்று. அவ்வாறு
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பயதசால் நடுங்கிக் . கண்ணுங்கண்ணீருமாய் வெகு பரி 

.... தாபமான தோற்றத்துடன் குழம்பிரின் ஐ 
கலங்கிய ear 

வனை விபீஷணர் 

தேற்றுதல், 

வானர ராஜனாகஇய சுக்ரீவனை நோக்க 

விபீஷணர் கூறலுற்றுர்:.- “ «ear 

வரே! பயப்படவேண்டாம். கண்ணீர்ப் 

பெருக்கை அடக்கிக் கொள்ளுங்கள்... யுச்தமென்பது 

இவ்விகமாகத்தா ஸிருக்கும்; வெற்றியென்பது சிச்சய 

மாக. ஒருவர்பங்கன்அு ; வீரரே ! நமக்குப் பாக்கம் இன் 

னும் கொஞ்சம் மிகுந்திருக்குமேயானால், மகாபலமுன்ள 

இவர்களை விட்டு இந்தமோகம் சடிஇியில் நிங்இவிடும், 
வானரவீரரே! தங்களைச் கேற்நிக்கொள்ளுங்கள்? ௮காத 

னாயிருக்கும் என்னையும் தேற்றிவையுங்கள்.  சச்திமம் 

தருமம் இவைகளில் அன்பு பாராட்டுகின் ஐவர்கஞுக்கு . 

அகாலமரணத்தினால் பயம் உண்டாகாது?” என்ளுர். 

இவ்வாஅு சொல்லிவிட்டு, பிறகு, விபீஷணர் தமது 

கையால் ஜலததைத்கொட்டுச் சுக்கிரீவளுடைய அழ 

கான கண்களைச் துடைத்தார். மறுபடியும் ஜலம்கொ. 

ண்வெந்து அரக்கர்களது மாயையை அறிந்துகொள்ளும் 

மந்திரக்தை ஜபித்து, அந்தச் இர்த்தச் கால் சுக்கிரீவனது 

கண்களைக் தருமாதீதுமாவாகிய விபீஷணர். துடைத் 

கார். அவ்வாறு Lg Bor yer அவ்வானரராஜனுடைய 

நயனங்களை தீ துடைதீதபின், அக்கால தீதுக்குச் தக்கபடி 

யூம் மன தீதில் ஒருவகைக் குழப்பமும் உண்டாகாதபடிக் 

கும் பின்வருமாறு சொல்லலுற்ருர்:--* வானரவேந்தரே! 

நாம் ஏக்கங்கொள்ள இது சமயமன்று; நாம் இப்பொழுது ' 

அதிககேசம் வைத்திருப்பது மரணமாகமுடியும். ஆகை 

யால், எல்லாக்காரியங்களையும் நாசம்பண்ணிவைக்கும் ஏக் 

கத்தை விட்டிடுங்கள். இதுவரையில் இராமர் நட,கீ.இவந்,௪ 

சைனியங்களுக்கு அ௮நுகூலமானதை ஆலோகித்துப் 

பாருங்கள். இராமர் ஞூர்ச்சை தெளி௫ஏன் றவரையிலும் 

இந்தச் சைனியங்களைப் பரிபாலனம் பண்ணவேண்டும்.
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அவ்விருவர்க்கும் நல்லகிஷைவு வந்தவுடன், கமது துய 

ரத்தை அவர்களே அகற்றிவிவொர்கள். Qos BHM 

இரக்கட்டு இராமரை ஒன் அஞ்செய்யா து; இராமர் மாண்டு 

போகமாட்டார். ஆயுள் ஓழிர்துபோனவனை விட்டுப்பிரி 

இன்ற முகக்களை இறிதும் இவரை விட்டுப் பிரியவில்லை 

யே, ஆகையால், கான் எதுவரையில் செய்யவேண்டிய தொ 

ழதில்களை யெல்லாஞ் செய்கன்றேனோ, அதுவரையில் 

நீங்கள் உங்களைச் கேற்றிக்கொண்டு, பிறகு உங்க 

@HooL us செனைகளையும் தேற்றியிருங்கள், வானர 

வேக்தே! மலர்ந்த நோக்கமுன்ள இவ்வானரர்களோ, 

௮ச்சத் சால் வெருண்டு ஒருவரோடு ஒருவர் காதுவைத்து 

இரகலயெமாகப் பேசுகன்ருர்கள். என்னைக்கண்டு ஓன் ற 
சைனியங்களை,ச் தாங்கள் கனிப்பிக்கவேண்டும். பழைய 

பூமாலையைக் கழத்றியெறிவகபோல இவர்கள் தங்கள் 

மன தீதிலிருக்குங் குழப்பதிை நிக்விடட்டும்”” என்று 

இவ்வண்ணம் சொல்லி, அரக்கர்கஞஷுள் உகச்தமரான விபி 

ஷணர் சுக்கிரிவனை கீ தேற்றி, ஓடத்தொடங்யை எல்லா 

- வானரசேனைகளையும் அவ்வண்ணமே தெற்.றிஞர். 

... பெருமாயையுள்ள இர்திரஜிக்கோ, கனு எல்லாச் 

'சேனைகளாலுஞ் சூழப்பட்டு, இலங்கையிஷட்புகுக்து 
தனது தந்ைத  யிருக்குமிடக்தை நாடிவக்கான். அவ் 

விடத்தில் வீற்றிருக க கன துதட்சையைவணங்க, அஞ்சலி 

செய்து நின்அுகொண்டு, “இராம லட்சுமணர்கள் மடிந்தார் 

கள்” என்று கனதுதந்தைக்கு வெகு சந்கோஷ்கரமான 

சமாசாரக்தைக் தெரிவித்தான். அரக்கர்கள்நடுவி DG; 

ந்துகொண்டு தனதுச த்துருக்கள் மடிஈ்சார்க ளென் தைக் 

; . கெட்டதும், இராவணன், கனது சந்தோ 

a ea ஷூத்ைஅடக்கமாட்டாமல், சரேலென்று! 

tig Ger எழுக்திருக்து Sor Fi quiniets கழுவிக் 

வணன் மழ்செல், கொண்டான். அவனை உச்சிமோக்து வெகு 

HOTS எல்லாச் சமாசாரங்களையும்
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விசாரிக்கலர்னான், தந்ைத தன்னைக் கேட்கவே, இந் 

இரஜி,க்தும் எல்லாச்சங்கஇிகளையும் நடஈசவண்ணம் கெரி 

வித்சான். கன்னுடைய நாகாஸ் திரக்கட்டினால் இராம 

லட்சுமணரிருவரும் அசைவற்று ஓணியற்றவர்களாய் 

்.. விழுந்துடைப்பதைச் தெரிவித்தான். மகாரசவீரனான 

'அவ்விர்தரஜிக்து சொன்ன் செய்தியைக் கேட்டதும், அந்த 
இராவணன், கனது உள்ளம் முழுமையும் சக்கோஷத் 

தால் கிரம்பியவனாய், இராமரிடமிருந்து தகானடைக்த IF 

சம் நீங்க, மனம்மூழ்ச்து, தனதுகுமாரனைக் கொண்டாட 

லானான். 

தாற்பத்தேழாஞ் சருக்கம் : 

இராவணன் சீதையைப் புஷ்பகத்தில் ஏற்றி 

இராம லட்சுமணர் நிலையைக் காட்டுதல். 

இராவணன்பு,கல்வனான் இக்இரஜித்து தனது காரி 

ய. திதைமுடி கீதுக்கொண்டு இலங்கைக்குத் . 

வானா இரா இரும்பியபிறகு, வானரவீரர்கள், வெகுவிச 
bors STs ன் ன ௨. க 

GaSe. ன.தீதுடன் இராமரைச் சூழ்ந்துகொண்டு 

இரட்டிக்கலானார்கள். ஹநுமான், அங்க 

தன், நீலன், ஸ்ுஷேணன், குமுதன், களன், கஜன், கவா 

க்ஷன், கவயன், சரபன், கக். தமாதநன், ஜாம்பவான், ரிஷ் 

பன், ஸ்கக்தன், ரம்பன், சதகவலி, பிருது என்ற இவர் 

களும், மற்றுமுள்ள வானரர்களும் கங்கள் சைனி௰ங்களை 

அணிவகுசத்து நிறுத்திக்கொண்டும், தங்கள் கைகளில் : 

பெருமரங்களை எடுத்துக்கொண்டும், மேலும் எழும் மற். 

றைத்திசைகளையும் ஜாக்ரெதையுடன் பார், தீதுக்கொண்டு 

மிருக்கார்கள். அரும்பு அமிதவ லும் அக்வா 

எண்ணினார்கள்.
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இராவணனே வெகுசந்கோஷ மடைந்தவளாய், 
தனதுகுமாரனான இந்திரஜிச்தை யனுப்பி 

இராவணன் விட்டு, சதையைப் பாதுகா தீதுவக் ச அரக் 
அரக்கியர்க்கு - ட இட்ட கட்டளை. கியரை வரவழைத்தான். ராட்சகெளும், 

விபீஷணபு,க்திரியான இரிஜடையும், கட்ட 

| tiring Oe அங்கு வந்துசேர்க்தார்கள். அவ்விராவணன், 
அவ்வரக்கியரை கோக்கி, வெகு சந்தோஷத்துடன் பின் 

வருமா சொல்லலானான் :--* தையினிடம், நீங்கள், 

சென்று, இந்திரஜிதீது இராம லட்சுமணர்களைக் கொன்ற 

தாகச் சொல்லுங்கள், அன்றியும், அவளைப் புஷ்பக. 
- விமானத்தில் ஏற்திச்சென்று போர்க்கள தஇல் அவ்விரு 

வரும் மடிந்து ,கடகன் றலை அதயும் காட்டுங்கள். எவனு 

டைய ஆகார தால் இவன் செருக்குக்கொண்டு என்னைக் 
இட்டவில்லைமோ, ௮ந்த இவளது, கணவன் தனது தம்பி 
யுடன் போர்க்கள த்தில் மாண்டுடைக்கன்றுன். இனிமேல் 

யாதொரு விசாரமு மில்லாமலும், யா 

தொரு சோகமு மில்லாமலும், மைஇலி 

யானவள், ஆபரணங்களையெல்லாம் ௮ணி 
க்துகொண்டு என்னிடம் வந்து சேர்வள். சீண்ட கண்களை 

புடைய சீகை, இப்போது காலனுக்கு வசப்பட்டு இராமன் 
இலட்சுமணனுடன் மாண்டுகிடப்்பை SULIT SB, gions 
யில் வை,தீஇருக்கு ஆசையை ஓழித்தவளாய், வேறுவித 
வழியற்றவளாய்த். கானாகவே என்னிடம் வந்து சேர் 

“வான் ** என்றான். 

இராவணனது 

மலேசாஜ்மம், 

அராக்துமாவாகிய அவ்விராவணன் அப்படிச் சொன் 

” னதைக் கேட்டதும், BeaossQuir sor, 
Wess 6 pig Qu”? என்று சொல்லிவிட்டு, யர் சீகையைப் - ல 3 உ : த் புஃ்பகசதி புஷ்பகவிமானகதை நோக்கச் Oro api 

_ லேத்றிச்சென்று, கன், அவர்கள், இராவணன் கட்டப் இராம லட்சுமண 
ரைக் காட்டுசல், படியே புஷ்பகவிமான சீதை அசோகவன் 

ட. தீதில் சீதையிருக்தவிடத்தில் கொண்டு 

27
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வந்து சேர்ந்தவர்களாய், அப்போது கனது கணவன் 

நிமிச்சமாகச் சோகங்கொண்டிருக்௪ அக்தச் Gere sau 

அந்தப் புஷ்பகவிமான தீதில் ஏழற்கினார்கள். இரிஜடை 

யுடன்கூடச் சதையை அவ்வாறு புஷ். பகத்தின்மே 

லேத்றி, அரக்கியர்கள் அவஞக்கு இராமலட்சுமணர்களைக் 

காட்டப் புறப்பட்டார்கள். 

அப்பொழுது, இலங்கை முழுவதும் பலவகைக்கொடி. 

கள் பறர்தகொண்டிருக்கும்படி இராவணன் கட்டனளையிட் 

டிருக்கான். அவ்விராவணன், அப்போது வெகு சந்தோ 

ap EG or அங்நகர,தீதில் எல்லாவரக்கர் களையும் “போரில் 

் இந்திரஜித்து இராம இலட்சமணர்களைக் கொன்றான் * 

என்து பெருங்குரலாகக் கூவச்செய்கான். இரிஜடையு 

டன் தை விமானத்தின்மே லேறிப்போய், வானரசேனை 

கன் 'அழிந்துபோயிருக் கதையும், அரக்கர்கள் மிக்கஉற் 

சாகத்தடன் களிப்புக் கொண்டதையும், 
இனை இராமலட்சு 

LOIS BH TERT, 
வானரவிீரர்கள் வெகுதுக்க த்துடன் இராம 

... லட்சுமணரைச் சூழ்ந்து கின்றதையும் 

கண்டான், அன்றியும், தகோதேவியானவள், வீரர்களாக 

இராம லட்சுமணர் பிரஜ்ஞஜைய ற் றவர்களாய்,; பாணங்க 

ளாற் பிடிக்கப்பட்டும், கவசங்கள் அழியப்பெற்றும், வித் 

கள் கை கஈழுவப்பெற்றும், பாணங்களால் எல்லா 'அவ 

யவங்களிலும் அடிபட்டும், சரங்கள் நிரம்பிய புதர்போன் 

அம் பூமியில் சரதல்பத்தித் படுத் திருக் தைக் கண்டாள். . 

வீரர்களாயும் புருஷ.ஏங்கங்களாயும் தாமரையிதழ் 

- போன் றகண்களமைக்தவர்களாயும் அன ற் 
Fan sul) oor போகம் கடவுளின் குமாரர்களான ஸ்கந்த விசா 

கர்கட்கு ஓப்பானவர்களாயும் அவ்வாறு 

சரப்படுக்கையிற் படுத்திருக் ௪ புருஷசிரேஷ்டர்களான 

அந்சச்சகோதரர்களைச் சதை கண்டதும், ௮திகதுக்கமடை 

ந்து, வெகுநேரம் மிகவும் புலம்பலுற்றான், களங்கமற்ற
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மேனியைப் பெற்ற கறு கி ககண்களையுடைய சதை, தனது 
கணவரும் இலட்சுமணரும் புழுதிநிறைந்த Soro Br 
ந்ததைப் பார்த்ததும் கக மலானாள்; தனதுகண்களில் நீர் 
ததும்பி நிற்க, அவள், தேவர்களுக்கு ஓப்பான வல்லமை 
யுன்ள அவ்விருவரையும் பார்த்து, மாண்டார்களென்றே 
கருதி, சோகசாகர,த்தில் முழு இவ்வாறு புலம்பலானாள், 

  

தாற்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம் : 

சீதையின் புலம்பல், 

  

தனது கணவரும் மகாபலம்பொருக்திய இலட்சுமண 
ரும் மாண்டகைச் சீதாதேவி பார்த்ததும், சோகத்தால் 
வாடியவளாய், வெகு பரிதாபமாகப் புலம்பலானாள்:-- 
“* சாமுதீதிரிக லட்சண முணார்க்தவர்கள், கான் பின்னை 
களைப் பெறுவேனென்றும், விகவையாகமாட்டேனென் 
அம் சொல்லியிருக் தார்களே ; இப்பொழுது இராமர் மடி 

ந்துவிட்டதும் ௮கிஞரான அவர்களெல்லோரும் பொய் 
யர்களாய்விட்டார்களே |! எவர்கள் என்னை அசுவமேதம் 
,தேதிலிய மகா மாகங்களைச் செய்பவனுடைய பட்டம an) af 
யாகவும், ஸதரமென்டுற யாகச்தைச் செய்பவனுடைய 
ப,தீதினியர்கவுஞ் சொன்னார்களோ, இப்பொழுது இராமர் 

மடிந்ததும் அறிஞரான அவர்களெல்லோரும் பொய்யர்க 
ஊாயவிட்டார்களே ! என் முன்னிலையில் முகூர்த்தங்க 
Car & கணிக்கன் ற பிராமணர்கள் எப்போதும் மாங்கலிய 

மூடையவ ளென்று என்னைச் சொன்னார்களே, இப்பொ 
முது -இசாமர். மடிந்துவிட்டதும், அகிஞரான அவர்களெொல் 
லோரும் பொய்யர்களாய்விட்டார்களே ! விரராகய மன் 
னவருடைய மனைவி நீ என்றும், பாக்கயசாலியென்றும், 
என்னை எவர்கள் அறிக்தரர்கனோ, இப்பொழுது இரா 
மா மடிந்துவிட்டதும், ௮றிஞரான அவர்களெல்லோரும்
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பொய்யர்களாய்விட்டார்களே! மகளிர்கால்களிடத்துப் பது 

மரேகைகள் காணப்படுமாயின் அவர்கள் அரசரான தங் 

கள் கணவருடன் இராச்சியத்திற்கெல்லாம் பட்டமஹி 

ஷியராகப் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக் கொள்ளுகன்ருர்க 

ளே ; அப்படிப்பட்ட பதுமரேகைகள் எனது கால்களித் 

காணப்படுன் னவே ! எவ்விதக் குறிகளிருக் தால், மடக் 

தையர் துர்ப்பாக்யெமுள்ளவர்களாய்கீ கைம்மையை யடை 

வார்களோ, கிஷ் பலமான கல்லலட்சணங்களையுடைய கான், 

அவ்வகைக் சூறிகளுள் ஓன்றையும் என்னிடத்திற் கா 

ணேன் ! என்னிடத்திற் காணப்படும் பதுமரேகைகளைப் 

பத்தி, கவருமல் கற்பயனை விளைக்கு மென்று சொல்லு 

இன்றனர் ; ஆயினும், இராமர் இப்பொழுது மடிக் த, தனால் 

அவை என்விஷயத்தில் வீணாயின. எனது கூந்தல் 

மயிர்கள் தடி.த்தில்லாமல் அளவொத்துக் கறு )த்திருக்கின் 

ன ; எனது புருவங்கள் ஒன்றோடொன்று சேரா இருக் 

இன்றன ; எனது முழந்தான்௧கன் உரோமமத்று வட்ட 

மாக இருக்கன் இன ; எனது பற்களோ சேர்க் திருக்கன் 

றன : கண்ணையடுத்துள்ள நெற்றிப்பக்கங்களும், கண்க 

ஞூம், கைகளும், கால்களும், பரடுகஞும், துடைகளும், 

தசைப்பற்றுள்ளவைகளா யிருக்கின்றன. எனது விரல் 

கள் வட்டமான நகங்களையுடையனவாய் அழகாய்த் 562 

urs Bonus AGéEBer Por, ors SAHSCHW, UGS 

கெருங்இக் காம்புகள் உள்ளே யடங்கப்பெ ற்றிருக்கின் தன் ; 

எனது உந்தியானது, ஆழ்ந்தும் பக்கங்களில் உயர்ந்து 

மிருக்கன்றஅ ; எனகு விலாப்பக்கங்களும், மார்பும், ,தசை 

யுன்ளவைகளா யிருக்கின்றன ; எனது உடம்பின் நிறம்; 

மணிபோலப் பளபளப்புடையதாக இருக்கின் றது; எனது 

மயிர்கள், மெல்லியனவாக இருகின்றன ; பத்துவிரல் 

கஞம் இரண்பொததலங்களும் என்ற பன்னிரண்டும் 

பூமியிற்படியநித்கும் என்னை, உத்தமலட்சண முன்ளவ 

ளெனச் சொல்லுன்றனர். யவமென்ற ரேகை கெகெச்
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சென்றும் இடைவெளியில்லாது நெருங்கியுள்ள விரல் 

களைக் கொண்டு முன்ள் எனஅ கைகளும் கால்களும் உத் 

தமமான செக்கிததீதைப் பெற்றிருக்கின்றன. நான் புன் 

னகையைக் கொண்டிருக்கன்றேன். இவைகள் சமந்கன 

வென்று, இளமகஷிரின் இலக்கணங்களை அறிந்த அக்கு 

ணர், என்னைக்குறித்துச் சொல்லியிருக்கன்றார்கள். சோ 

திட சாஸ்திரத்தில் வல்லவர்களான அந்தணர்கள் என் 

கணவரோடு கான் இராச்சிய பட்டாபிஷேகஞ் செய்து 

கொள்ள வேண்டியவ ளென்று உறுதியாகக் கூறினார் 

களே, அ௮ச்சொற்களெல்லாம பொய்யாக முடிந்தன்வே! 

ஜனஸ்காகக்கைக் தேடி எனது வரலாற்றை யணர்க்து, 

ஒருவராலும் கடக்க முடியாத சமுத்திரத்தைக் கடந்து, 

இவ்விரு சகோதரரும் குளப்படியில் மாண்டார்களே ! 

வாருணாஸ்திரமும், ஆக்கினேயாஸ்திரமும், ஐக்திராஸ் திர 

மும், வாயவ்யாஸ்திரமும், பிரமசிரஸும், இராமர் sore 

உணர்வசே ! ௮நாதையான எனக்கு காதர்களாய் இந்தி 

ரனுக்கு ஓப்பான இராமலட்சுமணர், கண்ணுக்குப் புலப் 

படாமல் மறைந்து போர்புரிக்,த இந்திரஜித் தால் வதைக் 

கப்பட்டார்கள் | இராமரது கண்களுக்குமுன்னே கின்ற 

போர்புரியுஞ் சத்துரு மனோவேகமுள்ளவனாக விருந்த 

போதிலும், தனது பிராணனுடன் திரும்பவேமாட்டான். 

காலத்தாற் செய்யக்கூடாத தொழில் எதுவும் இல்லை ; 

யமனை வெல்வதும் அசாத்தியம் ; ஆகவே, இராமர் தமது 

தம்பியுடன் போரில் விழுந்து இடக்கின்ரூர். இராமருக்கும், 

மகா பலம் பொருந்திய இலட்சுமணருக்கும், எனக்கும், 

என் தாயாருக்கும், ன் அதிகமாகத் துக்கப்படவில்லை. 

எளியவளாஇய எனது மா.மியான கெளசலையைப்பற்றியே 

நான் மிகுதியாகத் துக்கக்கின்றேன். அவனோ, “* இராமன் 

வனவாசஞ் செய்யவேண்டிய காலத்தைக் கழித்துவர, 

அவனை எப்பொழுது சீதையுடனும், இலட்சுமணனுட
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னும் நான் காண்பேன் ? ' என்று, எப்பொழுதும் நினைத் 

க்துகொண்டே யிருக்கன்றாள் '” என்றான். 

இவ்வண்ணம் புலம்பிய சதையைப் பார்த்து, இரி 

ஜடை சொல்லலானாள்:-- “ தேவியாரே ! 
இரிஜடை சீதை 

. ரங்கள் அுக்கப்படவேண்டாம். Bb 
யைச் தேற்றுதல். ச் - on 

இக்கணவர் பிழை,த்திருக்கின்றுந்தீ சகோ 

கரர்களான இவ்விராமலட்சுமணர் பிழைக் இநுச்ூருர்க 

ளென்று நான் எவ்வாறு அறியமுடிகன் ததோ, ௮த்கு 

ஏற்ற வெளிப்படையான காரணங்களைக் காண்கின்றேன்; 

தமது தலைவர் மாண்டபின், சேனைகளிலுள்ள வீரர்களின் 

முகங்கள், கோபக்கு திகளுடன் கூடினவைகளாயும்மூழ்ச் 

தயால் தெளிக்தனவாகவும் தோன்றாவாம். வைதகயே! 

புஷ்பகமென்னும் பெயருள்ள இக்.த,ச் இவ்விய னமா 

ன, இவ்விரண்டுவீரரும் மாண்டிருக்கும் பட்சதீதில் உங் 

கனை இவ்வாது தாங்கிகிற்காது. மாலுமியில்லாத மரக் 

கலம் ஜலத்தில் தத் களிப்பதுபோல, ,கலைவரை யிழந்த 

செனை சந்தோஷமில்லாமல் செயலற்றுப்போர்க்கள தீதில் 

அலைந்து நிற்குமன்றோ ; இவ்வான ரசேனையோ, கொஞ்ச 

மேனும் குழப்பமில்லாமல், அச்சமின் றி வலிமையுடன் 

இவ்விரண்டு காகுதீதர்களையும் பாதுகா தீதுவருஇன் றது. 

ஆகவே, கான் இவர்கள் பிழைத்திருக்கன்றார்க ளென்று 

பிரீதியோடு தங்களிடம் தெரிவித்தேன். புலம்புகின்.ற 

தர்ங்கள் தெளிவுசொண்டிருங்கள். எனிதிலுணரக்கூடிய 

அனுமானங்களால், இராகவர்கள் மாண்டுபோகவில்லை 

யென்றே உணர்வீராக, அன்பால், கான் இவ்வாறு சொல் 

லுூன்றேன். இதுவரையில் கான் பொய்சொன்னவளல் 

oor; கான் ஒருபொழுதும் பொய்சொல்லவேமாட்டேன்; 

தரங்கள் கற்புநிலையை இனிய வொழுக்கமாகக் கைக்கொண் 

டிரு,திதலால், என்னுள்ள ,தஇத் புகுக்திருக்கன் தீர், தேவர் 
களம் அசுரர்களும் தேவேக்திரனுடன் வக் தபோதிலும், 

இவர்களைப் போரில் வெல்ல முடியர்து, இவர்கள் பிழைதீ
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இரு,த்,த.ற்கு ஏற்ற அவ்வகைத்தோ த் ஐங்களை நான் அதி 

ந்துகொண்டபிறகு தான், தங்களிடம் தெரிவித்தேன். மை 
- திலியே ! இவ்விருவரும் பிரஜ்ஞையம் றிருந்தும், முகக் 
களைமாதீதிரம் இவர்களைவிட்டு நிங்காமலிருக்கன் ஐ.இ 
வும் ஒரு பெரிய அடையாளமாகும் ; இதனை நுட்பமாகக் 
காணுங்கள், வாழ்நாள ற்று உயிர்ரீங்யெ மானிடர்களின் 

_ முகத்தைப் பார்க்குமிடத்து, பெரும்பாலும் மிகவும் விகா 
சங்கள் கோன்றுமன்றோ ! ஜுகராஜன் பு,தல்வியாரே | 
இசாமலட் சுமணருக்காக, மன ததுயரையும் புலம்பு, கலையும் 
மோக தசையும் விட்டிடுங்கள். இவர்கள் இப்போது உயி 

_ சத்றிரு,த்.தல் சா.தீதியமன் அு ” என்றான். 
் HOGS இரிஜடை சொன்ன சொற்களைச் தெய்வப் . 

பெண்ணுக்கொப்பான கோதேவி கெட்டு, 
fas ௮சோக ; ல 6 . க்காக அஞ்சலிசெய்து, “அப்படியே ஆகுக?” 
oo arene கொன்றான், வலதுகால் 

செல்லுகின் உ 2650) புஷ்பகவிமான க் 
தைச் திருப்பி, வெகுபரிதாபமான நிலைமையிலிருக்கு கை, ' 

திரிஜடையினால் இலங்கையிற்புகுவிக்கப்பெற்றாள். அகன் 
196, அ௮ச்சதை, தஇிரிஜடையுடன் புஷ்.பகவிமான ததை 

விட்டு இறங௫, ராக்ஷஸப்பெண்ணால் அசோகவனத்துக்கு 

அழைகத்துக்கொண்டுபோகப்பட்டாள். பலவிருக்ஷங்கள் 
அடர்க்த அவ்விராவணனுடைய இங்காரதிதோட்டச்தை 

_ ஙபடைந்தபிறகு, சீதாதேவி தான் பார். தீதுவந்த அவ்விர 
ண்டு மறவ மமக தகியும் நினைந்து நினைந்து பெருக்துயரை 

யடைந்தாள். 

தான் கிதொன்காத் சருக்கம் :. 

கெளித்தெழுத் நத இராமர் இலட்சுமணர் நிலைமை 
பைப் பார்த அப் புலம்புதல். 

  

பயங்கரமான சரபந்ததீதாலம் கட்டப்பட்ட அந்தச் 

அசர தகுமார ரிருவரும், சாப்பங்களைப்போலப் பெருஞச்
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செறிந்து தேகமெல்லாம் இர,ததம்பெருகப் படுத்திருக்தார் 

கள். அம்மகாத்துமாக்களிருவரையுஞ் சூழ்ந்துகொண்டு, 

ம்காபலசாலிகளான வானரவீரர்களெல் 

இசாமர்தெளிதல். லாரும், சுக்கரீவனுடன்கூடத் துக்கத் இல் 

pps ஏங்கிகின்றார்கள். இப்படியிருந்த 

பொழுது,வீரராகய இராமர், தாம் சரங்களாற் கட்டப்பட்ட 

வராயிருந்தபோ திலும், தமதுஅ திகபலத்தா லும்தைரியக் 

தாலும் மூர்ச்சைதெனிந்தார். பிதகு, உனது தேகமெல்லாம் 

உ இரமொழுகப் பாணங்களால் ஈன்முகக் கட்டப்பட்டு நொ 

ந்து வெகுபரிதாபமான முகத்துடன் சமது தம்பி விழுந்து 

இடக்ததைப் பார்த்து, அக்கம்மேலிட்டவராய், இராமர், 

புலம்பலானார் :--* போரில் வெல்லப்பட்டவனாய், இப்பொ 

முது என் தம்பி படுத திருப்பதைப் பார்க் 
இலட்சுமணாது 

திலையைக் எண்ட 

இசாமாது என்னபயன் ? அல்லது என்பிராணனால் 

எனராவல தான் யாதுபயன் ? இம்மாணிடவுலகத் இல் 

sores தேடிப்பார். த்தால், சதையைப்போன்ற ஒரு 

பெண்ணை யான்காணலாம். உதவிசெய்கன் தவளுயும் போ 

ரில் விரனாயுமுள்ள இந்த இலட்சுமணனுச்குச் சமானமான 

தம்பி எங்கும் உடைக்கமாட்டானே ! சுமிதீ திரைக்கு ம£ழ் 

இன்மேனே ! இனி எனக்குச் சதையால் 

ச யூட்பிபவனான இலட்சுமணன் இறந்திருப்பனேயா 

யின், கான் வானரர்கள் முூன்னிலையில்கானே என்பிரா 

ணனை விட்டிடுசன்றேன். கான், ௮. இலட்சுமணனில்லா 

மல் அயோத்தி சென்ருல், அப்போது என்,தாய் கெளசல் 

யையினிடமும், கைகேயியினிடமும் என்ன சொல்வேன் ? 

பு.*்தரனையிழக்தும் மெய்பதறிக்கொண்டும் அன் நிற்பேடு 

போலப் புலம்பிக்கொண்டும் தனதுகுமாரனைக் காணும் 

அவலுடனிருக்கும் எனது. தாய் சுமத்திரையை கான் எவ். 

வாது தேற்றுவேன் ? சக்துருக்கனிடமும் புகழ்பெற்ற ் 

பர.தனிடமும் நான் எவ்வாறு சொல் லுவேன்? எவனுடன் 

நான் வன த்இற்குச் சென்றதேனோ, அவனையின் இி.த் திரும் : 

%
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பும். நான், சும,த்திரையின்' ஏசு.கலை௪ சஏயேன். அந்தோ ! 

நான் இவ்விடதீதிலேயே என்தேகக்தை விட்டிடுகின் தேன்; 

இனி நான் பிழைத்திருக்கமாட்டேன். கொடுஞ்செயல்புரி 
இன்ற என்னைப் பழிக்கவேணும், என் பொருட்டாக இலட் 
சுமணன் தரையில் வீழ்க்து உயிர்நீங்னெவன்போ ற் சர 

தல்பதீதித் படுத்திருக்ன்றுன். இலட்சுமணா ! இ௫வரை 
மில் நான். துயரப்படும்பொழுதெல்லாம் சீயல்லவோ ' 
என்னைச் தேற்றிவர் தாய், இப்பொழுஅ நீ உன்னுயிரை 

. இழந்திருக்கன் தபடியால்,. துச்கப்படசின்2 என்ைத் 
தேத்றும்படி பேசுவதற்கு உன்னால் முடியாதே! எவ 

னொருவன் போரில் பல அரக்கர்களை வதைத்துக் குரை 

யில்விழுத்தினானோ, அந்த வீரனே இப்பொழுது சனது 
ச,தீதுருக்களால் வதைக்கப்பட்டுப் போர்க்கள 5D படுச் 

- திருக்கன்றான் ! இலட்சுமணன், இந்தச் சரதல்ப,ச்இற் 
படுக்தவனாகி, தனது கேகமுழுமையும் இரக்கம் பொட 
யச் சரங்களால் மூடப்பட்டு, ௮ஸ்.தமிக்க இருக்குஞ் சூரி 

பன்போலக் காணப்படுகின்றான். .பல பாணங்கள் இவ 

னுடைய மர்மஸ்,காகங்களில் தைத்திருக்ன் தமையால், 

இவன் பேசவும் சக்தியற்றவனாக இருக்கன்றான் ; பேசாம 

லிருக்தா லும், இவன் பார்வையோ இவன் படும் வருக்கச்தை 

வெளியிடுகன் os, பேரொனிபொருக்தய இவ்வு,க்.கமன், 
்.. நான் காட்டுக்குப் புறப்பட்டபொழுது எவ்வண்ணமாக 
என்னை, தொடர்ந்து நின்றானோ, அதுபோலவே கானும் 
இப்பொழுது இவனை;க்கொடர்ந்து யமனுடையமாளிகைக் 

.. கூச் செல்வேன். எப்பொழுதும் பந்துக்களிடத்து அன்பு 

வைத்தவனாயும், எப்போதும் என்னைக்தொடர்ந்து நித்ப 
.. வனாயுமிருந்த இலட்சுமணன் இன்றைக்குச் துஷ்டனான 

- என்னுடைய தீச்செயலால் இச், நிலைமைக்கு வக்அவிட் 

டான். வீரனாகய இர்க இலட்சுமணன், எவ்வளவுதான் 

கோபங்கொண்டிருக்தாலும்,என்னைப்பார்ச்துக் கடினமா 

கவர்வது அகிஷ்டமாகவாவது ஒருசொல் சொன்னதை, 
28
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கான் ஒருபொழுதும் கேட்ட இல்லையே! ஒருதரம் வில்லைவ 
கோத்து நாணேக் றி ஓரேஞச்ில் ஐ.நா அபாணங்களைப்பிர 
யோ௫க்கவல்ல கார் தீதவீரியனைக்காட்டி லும், இலட்சுமணன் 
வில்வி,தீதையில் ௮ இகம்வல்லவனாயிற்றே | 0 சவராஜனான 
இர் திரனே ௮ஸ்திரங்களை சீ தொடுச்சபோ இலும், அவ் 
வஸ் இரங்களையும் கனஅு அஸ்திரங்களால் நாசமாக்குவா . 

னே 1 சிறந்த படுக்கையிற் படுத்.தற்கு உரிய இவ்வீரன், வெ 
அச்தரையில் உயிரிழந்து படுத்திருக்கிறான் !! நான் விபீஷ 
ணரை ராக்ஷஸராஜராகச் சொன்னபடி செய்யவில்லையே ; 
நான் பொய்யாகச்செய்த வாக்குத்தத்தம் என்னை எரிக்கன் . 

தே! சுக்கிரிவரே ! நான். வல்லமையற்றவனென்பதை 
அறிக்துகொண்டு, பலசாலியாகய இராவணன் தங்களை ச 
அரதீதுமுன்னே தாங்கள் இவ்விடம் விட்டு ஓடிப்பேரவது 

நன்மை, மகாராஜரே ! அங்கதனை முன்னிட்டுக்கொண்டு, . 

சேனையுடனும், கண்பர்களுடனும், சீலன் களன் என்ற 

இவர்களஞுடனும், தாங்கள் சடிஇயில் சமுத்திரச்தைத் 
காண்டுங்கள், போரில் எவராலும் செய்யமுடியா,௪ பெருங் 

காரியங்களை - அனுமான் செய்தான் ; கோலாங்கூலர்களு 
டை௰ மன்னவராலும், ரிக்ஷராஜராலும் செயற்கரியபோர் 

செய்யப்பட்டது, போரில் ௮ங்ககன் மைந்தன் அவிவிதன் 

என்ற இவர்கள்செய்த காரியங்களையும், முனை முகதீதிலே 

கேஸரி சம்பாதி என்னும் இவர்கள் பயங்கரமரகச்செய்த 

தொழிலையும், கவயன் கவாக்ஷன் சரபன் கஜன் என்ற்வர்' 

களம் இன்னும் எனக்காக உயிரையிழக்குமாு நிச்சயித்த த் 

மத்றை வானரவீரர்களும் செய்கு போரையுங் கண்டத 

னால் மூழ்கன்றேன். சுக்கிரீவரே ! விதியை மனிதர்க 

ளால் வெல்லமுடியாது, சூரியகுமாரரே |! : பகைவரைத் 

தவிக்கச்செய்பவரே! தாங்கள் என்னிடம் வைத்த நட்பிற் 
கும் தங்கன்பருவ,தீஇற்கும் கக்கபடி எவ்விதமாக நடந்து 

கொள்ளவேண்டுமோ, அவ்விகமாகதக் தர்மத்துக்கு அஞ் 

5.2 தாங்கள் கடக்திர்கள். . வானரவிரர்களே 1! கீவிரெல்லீ
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ரும் உங்கள் நஈண்பனுக்குச் செய்யவேண்டிய காரியத்தைச் 

செய்துவிட்டீர்கள், இணி நான் உங்கட்கு விடைகொடுத்து 

விட்டேன். உங்களுக்கு - இஷ்டமான இடங்களுக்குச் 

செல்லலாம் ” என்றார். 
அவ்வாகரர்களெல்லாரும், இராமர் அவ்வாறு புலம்(0 

யதைக் கேட்டு, தங்கள்கண்கள் இ சிவக் தவர்களாய், கண் 
எவனா வெள்ளமாகப் பெருக்கலானார்கள். Dn, AF ag, 

ணர் ,எல்லாச்சேனைகளையும் கி௮,சஇ, கதை 
core இ 

2 னன்ன யும் கையுமாக, வெகு வேகத்துடன் இராம 
வ்றைக் கண்ட ரிந் a ் i, ; meme ருந்த இடத்தை வஷலப்தமி அஞ்சன 

அச்சம், மலைக்கொப்பாயய கறுத்த மெனியுடன் 

அவ்வளவு விரைவாக அவர்வருவதைக் 
கண்டு, .வானரர்கள், இந்திரஜிச்சென்று மயங்கிப் பல 
Sorat Conrad ஓடலானார்கள் , 

COLDLIST CH சருக்கம் : 

.கருடபகவான் நாகபாசத்தை நீக்குதல். 

  

பிறகு, மகாபலம்பொருக்திய வாநரராஜன், தனது 
சேனையை நோக்கி “ஏன் இச்சேனை ௭ தர்கா ற்ரால் நீரில் 
ஓடம் தத்தளிப்பதுபோலக் தத்தளிக்கன்றது ??? என் 

மூன், சுக்கிரீவன் வினவியதைக் கேட்டு, 
சுக்கிரீவன் வான வலியின் Gurren Su Hes “ser 
ர்களின் ge 

eae 2 ன்.உ இருவரும் Oe Dr) siar Aus நாகபா 

சத்காற் கட்ண்டு, தங்கள் கேகமெங்கும் 

இர,த்தம்பெருகச் சரப்படுக்கையிற் படுத்திருப்பதை,ச் 
தாங்கள் காணவில்லையோ ?”” என்றான். அதைக் கேட்ட 

குமாரர்களான இராமர் இலட்சுமணர் or 

தும், சுகீகரீவன், சனது குமாரனாகிய அங்ககனைப் பார்த் 
துப் பின்வருமாறு சொல்லலு,தருன் :--*இவர்கள் இப்படி 
ஒவெதற்கு இதுகான் காரணமென்று எனக்குச் கோன் ற
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வில்லை. இதுவன் திஏதோபயமொன்் அ உ இத் இருக்கவேண் 
டும்; இவ்வாகரர்கள் தங்கள் மூகக்களை குறைத்து, தங்கள் 
ஆயுதங்களை யெறிந்துவிட்டு, திங்ளைசண்ககை ம்ருட்டு 
யோடு விழிதீதுக்கொண்டு, நாம் இப்படி ஓூகின்றோமே 
யென்ற வெட்கச்தையும் விட்டவர்களாய், பின் திரும்பிப் 
பாராமலே ஒருவரையொருவர் SL Gap கீதுக்கொண்டும் 
தவறி விழுக்தவர்களைச் தாண்டிக்கொண்டும் பல இசை 
கையும் நேரக்இ கி ஓடுகின்ருூர்கள்”? என்றுன், 

.. இப்படிச் சுக்ரீவன் சொல்லிக்கொண் டிருக்த பொழு 
தே, கதாயுதத்துடன் விபீஷணர், அவ்விடம் வம்து க் 
கிரிவனை வாழ்த் இவிட்டு, இராமரிருக் த கிலைமையைப்பார் த 

; கார். இவ்வியீஷணார் வருகையைக் கண்டு சுக்கிரீவன் வான ப் டர ன 7 சர்களின்பயகரா அரன் வானரர்கள் அஞ்சியோடினார்களெ 
ணக்கையுணர். ச்பதைச் சுக்கிரீவன் தெரிந்துகொண்ட ந்து தேறுதல், : od ம் : தும், தனக்கு அருகிலிருக்ச ஜாம்பவாளை 

நோக்கி “விபிஷணார் இங்கு கம்மைகாடிவத்தார், இவரைக் 
கண்டதும், வானரர்களெல்லாரும், இவரை இராவணனு ' 
டைய குமாரனாகிய இந்திரஜிச்சென்று எண்ணிக்கொண்டு. 
பயந்தோடுகின்றுர்கள். ஆகையால், மிகவும் பயக்தோடுன் 
௮வர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு, வந்சவர் விபீஷணரென்று 
சொல்லிதீ தேற்றிதிறு, அதக ”” என்று கட்டளையிட்டான். 
இப்படிச் சுக்ரீவன் கூறியவுடனே, ரிக்ஷ 51 99.65 Bul 
ஜாம்பவான், ஓடின் வானரர்களை ச் தேற்கிச் தடுத்தான். 
அவ்வானரர்களெல்லாம் அ௮வ்விகமாக ஜாம்பவான் சொன் 
னதைக்கேட்டு, விபீஷணரைப்பாரச்அப் பயத்தெளிந்து 
ஓவெதை விட்டுத் திரும்பினார்கள். 

தருமாத்துமாவாகய விபீஷணரோ, இராமலட்சுமண : 
ருடைய திருமேணி முழுமையும் பாணங்கள் மூடிமிருந்த 
தைப் பார்தீது மனங்கலங்இஞார்- அவர் மது 'கையைத் 

. தண்ணீரில் நனைத்து இராமலட்சுமணர்களுடைய கண் 
களைக துடைத்து, தாங்கமுடியாத அக்கமுடையவரரய்ச்



  

கத.றிப்புலம்பலானார்:-...* வெகூபலம் பொருக்திப் பராக்கர 
ழம் ் நிரம்பியவராப்ப்போரில்வல்லவராயிரும்,ச இவ்விருவரை 

யும் கபடமாகப் யோர்புரியுட் தன்மையுள்ள 
“eee Gare - அரக்கர்கள் இந்நிலைமைக்குக் கொண்டு 
நில்மைக் கண்டு. வந்துவிட்டார்கள். அராதீமாவும் என், சமை 

“வக யன்குமாரனு மாகிய அக்கொடியவன் அரக் 
் கர்க்கு. இயல்பான கோணல்புத்திகொண்டு தருமயுத்தஞ் 

செய்யும் இவ்வு,க,கமர்களை மோசம்பண்ணினான். ஈன்றுக 
அம்புகளாலடிபட்டு உடம்புமுழுதும் இரக்கம்வடியப் பூமி 
யிற்படுத்திருக்கன்.ற இவ்விருவிரர்களும் முன்னம்பன் தி 
கள்போலதக் கதோன்றுகின்றுர்கள். எவர்களது வீரியச்தை 
யே ஆகதரவாகக்கொண்டு கான் பிரதிஷ்டையடையலா 
மென்அஆசைசொண்டிருக்தேனோ, மானிடரி ற்ற ச அன் 
விருவரும் ,தமதுதேகங்கள் ஓஜியும்படி. தூங்குகின்ளர்கள், 
இப்போது நான் உயிருடனிருப்ப,தனால், இராச்சியத்தைப் 
பெ அலாமென் ௮ எண்ணமொழிந்து YU ED GUC 5 FAC) 
னேன்; ;பகைவனான இராவணன் தன் பிடிவா தம்நிறைவேறு 
மாஅ . பூர்ணீமனோர,த னானான் ” என்னு அழுதுநின்ஞுர். 

இவ்வி;தமாகப் புலம்பிக்கொண்டுநின் ற விபிஷணரை, 
ஸா,த்விககுண முடைய சுக்கிரீவன், கட்டிக்கொண்டு, பின் 
வருமாறு தேத்றலு த்றுன் :-- “ கருமதிதையுணர்ந்த 

வரே ! இலங்காராஜ்ஜியக்தைக் srl 
Sees “கன் அடைவிர்கள், இதற்கு ஐயமேயில்லை, COT GOT SF ் த க : சேத்கிசம், இராவணனும் அவன்குமாரனும் ஒரு 

பொழுதும் தங்கஞ்டைய மனோரதங்களை 
இங்கு அடையமாட்டார்கள். இராமலட்௬மணர் இருவ 
ரும் மரணநோயரற் பிடிக்கப்படவில்லை ; இவ்விருவ 
ரும் ,தங்கள்மோகம் நீங்வெவுடன், இராவணனை இனக் 
தோடு போரில் வதைசெய்வார்கள் ”? என்ரான். 

சுக்ரீவன் இவ்விதமாக வியீ்ஷணரை நல்வார் தை 
சொல்லிச் தேத்றிவிட்டு, தனக்கு AGEN GES தனது
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மாமனாரான சுஷேணனைப் பார் தீ.துச் சொல்லலானான் :-- 

ஈ சகோதரரான இவ்விருவீரரும் மூர்ச்சை 

சஃரீவளுக்கும் தெளிந்ததும், இவர்களை அழைத்துக்கொ 

சுஷேணணுக்கும் 

ae aa, re 
சம்பாஷணை. தரங்கள் கஇஷிந்தை செல்லுங்கள். கான், 

இங்குத்,தஙக, இராவணனை, குமாரர்களூட 

னும் சுற்றத்காருடனும் கொன்று, ,கானிழக்த சம்பத்தை 

இந்திரன் கொண்டுவந்ததுபோலச் ௪ .தாதேவியை மீட்டுக் 

ண்டு, சூரர்களான வானரவீரர்கஞுடன், 

கொண்டு வருகின்றேன் '' என்றான். இவ்வாறு வானர 

வெர்தன் சொன்னதைச் சுஷேணன் கேட்டுப் பின்வரு 

மாது சொல்லலானான் :-- “ேதவர்கட்கும் அசுரர்கட்கும் 

நடந்த கடும்போரை கான் பார்.தீதிருக்கின் மேன். அப் 

போது அஸ்இரவித்தையில் மிகவும் வல்லவர்களான WH 

Firacr Du, Sblsalvaiovn தேவர்களை அடிக்கடி மறைந்து 

அடித்தார்கள். <4 SC Fast sor தாங்கமுடியாமல் அறிவு 

தப்பித் தங்களுயிர்களை இழக்,தவர்களாகவே ஆனார்கள், 

அப்பொழுது பிரஹஸ்பதி, அவர்களை, மந்திரங்களுடன் 

கூடிய வி.த்தைகளினா லும் மூலிகைகளாலும் இச்சை 

செய்தார். ஆகையால், சம்பா தி பநஸன் முதலிய வாகரர்கள் 

அம்ஞமூலிகைகளை விரைவிற் கொண்வெரும்பொருட்டு க்ஷீர. 

சமுத்திர த்துக்கு வெகுவேகமாகச் செல்லவேண்டும். மலை 

மின்மேல் வளர்ன்றத அ௮ம்ஞமூலிகைகளை வானரர்கள் 

நன்றாக அறிவார்கள். தேவர்களின்பொருட்டு உண்டாக் 

இன இவ்விய ஓளஷீதங்களான ஸஞஜீவகரணியையும் 

விசல்யகரணியையும் கொண்வெரச் செல்லட்டும், உத்தம 

bier HIF SBT SDH எங்குத் தேவர்கள் ௮மிருதச். 

தைக் கடைந்தெடுத் தார்களோ, HARES Fb HI or 

துரோணனென்று இரண்டுமலைக னிருக்கன் றன, அம்மலை 

் களிலே உத்தமமான் HE SPT OSS முளைத்துன்ளன. 

தேவர்கள் இம்ஞூலிகையை அவ்விடத்தில் தான் வைத் 

தார்கள், வேந்தரே ! வாயுபகவானுடைய பு,சல்வனுன 

- இவ்வனுமான் அவ்விடம் போகட்டும் ” என்றான்.
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Qacdk sure Qari sor சொல்லிக்கொண்டிருந்தபொ 

YS, மின்னலுடன் கூடிய மேகங்களையும் சமுத்திரத் 

தின்ஜல,ததையும் கொந்தளிக்கச்செய்துகொண்டும், மலை 

களை நடுங்கச்செய்துகொண்டும் ஒருபெருங் 

காத்று உண்டாயிற்று, ௮வ்வாஅு கருட 

பகவானஅ௫றகாலுண்டாஇய பெருங்கா த் 

அதினால், இலங்கையிலுள்ள பெருமரங்களெல்லாம் களைகள் 

முறிந்து, வேரோடுபெயர்ந்து சமு,த்இரக்தில் விழுந்தன. 

இலங்கையிலிருக்கின் ஐ இறந்த உடலைப்பெற்ற,பாம்புகள் 

நடுநடுங்கின ; ஜலஜந்துக்களெல்லாம் கீரில்ஞூழ்க, சமுக 

இர,த்தின் அடித் தரையிற் சென்றன். பிறகு ஒருமுகூர் ௧.௧ 
காலத்திற்குள், எரியுந் தீப்போல விளங்குசன் ஐ விரகை 

யின் பு,தல்வனாகிய மகாபலமுள்ள கருடபகவானை, எல்லா 

கருடபகவானது 

வருகை. 

வானரவீரர்களும் கண்டார்கள். 

௮க்கருடபகவானது வரவைக்கண்டதும், மகாபலவான் 

களான இராமலட்சுமணர்களைச்சரவடிவமாகக்கட்டியிருக் த 

நாகங்கள் பயக்தோடிவிட்டன. பிறகு, கருட ' 

கருடபகலான் பகவானும், காகுகீஸ்.தர்களைக்கண்டு சந் 
,இராமலட்சுமண 5 ல ச 
Or Breure gs கோஷித்து, சந்திரன்போல் விளங்கிய 

எது er அவர்களது முகங்களை, ச தனதுகைகளால் 

தடவிக் கொடுத்தான். கருடபகவான் கை 

பட்டதும், இராமலட்சுமணருடைய "விரணங்களெல்லாம் 

ஆகின ; அவ்விருவருடைய: இருமேனிகஞும் தங்கம் 

- போன் 2. நிறமமைக்து, வழுவழுப்படைக்் தன. Hor Mujto, 

அவ்விருவரது ஒளி, வீரியம்,பலம், சேககாக்தி, றக ககுண 

மாகிய உற்சாகம், நுண்ணறிவு, விவேகம், ஞாபகசக்இ 

இவைகளெல்லாம் முன்னிருக்கதைவிட இரட்டிப்பாக 

விளங்கன். இந்திரனுக்கு ஒப்பாய் மகாவீரரான அவ்விரு 

வரையும் கருடபகவான் எழுப்பி, அவர்கள் சந்தோஷமாக 

எழுந்துநின்றவுடன், அவர்களைக் கழுவிக்கொண்டான்,
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அப்பொழுது இராமர் அந்தக் கருடனைநோக்கச் 

சொல்லலானார் :-- * தங்கள்கருணையால், இந்.திரஜித்தின 
லுண்டான பெரிய ஆபத்திலிருந்து, நாங் 

இராமர் கருட கனளிருவரும் இப்போது விடுவிக்கப்பட் 

பகலானக்குக் Q, rib; அன்றியும், முன்போலவே பல 
கூதிய உபசார 

ரள முள்ளவர்களாகவும் செய்யப்பட்டோம். 
வார்த்தை. . 

எனது தந்ைத தசரதரிடமும் பாட்டனா 

ரான அஜரிடமும் எவ்வாரோ, அவ்வாறே தங்களைக் கண் 

டதும், என்மனம் தே தலை யடைசன்றது. இவ்வாறு 

நல்ல உருவத்துடன் தேவலோகத்து மலர் 

இராமர் மரலையையும் கலவைச் சந்தனத்தையும் 

ee . அணிக்து, மாசற்.ற ஆடையுடுக்து, திவ்விய 
வினவுதல். மரன் ஆபரணங்களை தீ தரித்துக்கொண்டு 

வந்திருக்கும் தாங்கள் யாவர் ?'” என்றார். 

விநதையின் குமாரனும் பட்ராஜனுமாகிய மகாபலம்பொ 

ருக்திய அந்தக்கருடபகவான், வெகுசக்தோஷ SHO 

கண்களில் ஆனக்த பாஷ்பம் ததும்ப, இராமரைகோக்க 

மறுமொழி சொல்லலானான்:--“ காகுத்தரே! கான் தங்க 

ஞடைய தோழன் ; வெளியிற் : சஞ்சரிக் 

"இன்ற தங்களுடைய பிராணன் ; என்து 

பெயர் கருதீமான்; உங்களுக்கு உதவிசெய் 

க.ற்பொருட்டு இவ்விடம் வச்தேன். அ.திகவீரியம்பொருச், 

இய அசுரர்களும் மகாபலம்பொருக்திய தானவர்களும் 

தேவர்களும் கந்தர்வர்களும், தேவேக்திரனையே முன்னிட் 

டுக்கொண்டுவந்தபோ திலும், இவர்களால், கொடியசெயல் 

புமியும் இக்திரஜிதீது தனதுமாயையின் பலத்தகாலுண் 

டாக்றெ கொடிய இந்த நாகபாசக்கட்டை ஒருபொழுதும் - 

நீக்கமுடியாது. கத்ருவின் வம்சத்தைச் சேர்க்தன்வும் 

கொடியவிஷ்மமைக்த பற்களுள்ளன்வுமான இந்த நாகங் 

கன், அவ்வரக்கனுடைய மாயையின் வலிமையால் சரவடி. 

வங்கொண்டு தங்களைக்கட்டின். தருமத்தை யுணர்ந்த 

கருடபகவானது 

மறுமொழி.
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வரே ! உண்மையும் வல்லமையும் அமைந்த ராகவரே ! தாங் 
கஞம், போரிற் பகைவர்களை வெல்லும் தங்களது சகோதர 
சான் இலட்சுமணரும், வெகுபாக்கியசாலிகள், இவ்வண் 
ணம் நீவிர் இங்குவர் ததை கான் கேள்விப்பட்டு ஈண்புரிமை 
யைக் காக்குமாறு உங்களிடத்துள்ள அன்மினால் இங்கு 
விரைஈ்.அ வர்கேன். இக்கொடிய பாணக்கட்டினின்ு நான் 
உங்களிருவரையும் விடுவித்துவிட்டேன், இனி நீங்களிரு 

வரும் எப்போதும் வெகுஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும், 
அரக்கர்களெல்லாரும் இயல்பாகவே போரில் வஞ்சனையா 
கப் பொருபவர்கள், வெகு சூர Tow Tut, i eS Sow oor weer 
முள்ளவர்களாயுமிருக்கன் ௦ உங்களைப்போன் Dali BOG EG; 
-கேர்வழியில் நின்று போரிவெதே வல்லமை, போர்க்கள தீ 
தில் அரக்கர்களை நம்பியிருக்கவேண்டாம், அரக்கர்கள் கபட 
மாகவே யுத்.தஞ் செய்பவர்க ளென்பதை இவ்வுபமானச் 
காலேயே தெரிர்துகொள்ளலாம் ”” என்றான். 

இவ்வண்ணம் மகாபலம்பொருந்திய நண்பனாகய 
௮க்தக் கருடபகவான் கனது ஈண்பரரகிய இசாமரிடஞ் 

சொல்லிவிட்டு, பிறகு ஒருமுறை கழுவிக் 
கொண்டு, தனக்கு விடைகொடுக்கும்படி, 

கருடபகவரன் 
இராமரிடம்விடை 

கேட்டுக் கொண் ் 
9 - செல்தல், ரே ! தருமச்தை யறிந்தவரே | பகைவர் 

SCR விரும்புங்.குணமுள்ளவரே ! தங் 
களை விடையளிக்குமா௮ு வேண்டுென்றேன். வக கதவழியே 

வேண்டலானான்:-- “நண்பரே ! ராகவ 

இரும்பிச்செல்லுன்றேன். எவ்வாறு நான் தங்கள 
டைய ஈண்பனானே னென்பதைப்ப ற்றி அறியச் தாங்கள் 
இப்பொழுது ஆவல்கொள்ளவேண்டாம். . போரில் காங் 
கள் செய்யுந் தா ழிலை முடித்தபிறகு, தாங்களே தெரிக்து 
கொள்வீர்கள். இவ்விலங்கையை, பாணங்களின் தொகுதி 
களால், குழக்தைகஞம் இழவர்களும் மிச்சமாகுமாறு 

செய்து, ராவணனென் ற : சத்துருவைக் கொன்று, சதை 
யைச் தரங்கள் அடைவீ ர்கள் ”. என்றான். இவ்வாறு 

209



926 யுத்தகாண்டம். 
  

சொல்லிவிட்டு, கருடபகவான், விரைக்துசெல்லுந் கன்மை. 

யனாய், வீரியயானை இராமரை கோயறத்றவராகச் செய்து, 
வாதரக் கூட்டத்தின் நடுவில் இராமரை வலம்வந்து மீண் 

டும் ஒருமுறை தழுவி, ஆகரய த்திலெழுக்து வாயுவேகமா 

கச் சென்றான், 

பிறகு, வானரசேனை த்தலைவர்கள், இராமலட்௬ம 

ணர் தமக்குவர்த ஆபதீதினின் அ நீங்கயகைக் கண்டதும், 

அப்போது சிங்கரா சஞ்செய்து, தங்கள் 

அதயம்க வால்களை உ.தறலானார்கள், Gre மிக்க 
சன்ஞகமும், களிப்புடன் பறைகளறைந்தார்கள்; மத்த 

ளங்கள் கொட்டினார்கள் ; சங்கவாத்தியங் 

களை யூதினார்கள் ; முன்போலவே மீண்டுஞ் இங்கநாதஞ் 
செய்தார்கள் .மலைகளைக்கொண்டு போர்புரிசன் Deut eon res 

அவ்வானரவீரர்கள், தங்கள் கோன் களை ககட்டி.ப் பலவகை 

விருட்சங்களை வேருடன் பிடுங்கிக்கொண்டு, நர ற் ௮ுக்கணக் 

காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் நின்றார்கள். வானரர்கள், 

போர்புரியவேண்டுமென்த ஆவலுடனே, பெருஞ்ச,ச்தஞ் 

செய்துகொண்டு, அரக்கர்களைப் பயமுது த தியபடியே 

இலங்கைவாயிஷையடைக்து கின்றார்கள். வெகுபயங்கரமர 
யும் கெருக்கமாயும் உண்டான அவ்வானரசேனாப 'இகளு 

டைய சக்தமானது, கோடைக் காலத்தின் முடிவில் நடு 

ரா,த்திரியிற் கர்ச்சிக்கும் மேகக்கூட்டங்கள அ பயங்கரமான 
பேரிடிபோலக் கேட்கலர்யிற் ald 

லிம்ப தோலால் சருக்கம், : 

இராமலட்சுமணர் தாகபாசத்திலிருத்அ 
நீங்கியதை யுணர்த்த இராவணன் 

தூம்ராக்ஷனைப் போருக்கு அனுப்புதல். 

  

பலமுள்ள ௮௧ வானரர்கள் அவ்வாறு பெருஞ் 
சத்தமிட்டதகை அரக்கர்களுடனிருக் க இராவணன் கேட்
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டான். அழசகாயும் கம்பீரமாயு மெழுக்த அப்பெருஞ்ச,த் 
கத்தை ரா; ஸராஜன் கேட்டதும், மக் 

ககன் இரவுகளின் மரிய லிருந்கவாறே அவ் 
பெருஞ்சக்சச் விராவணன் பின் வருமாறு சொல்லலா தைக கேட்டல், 

  

னான் :-- 4 பல வாநர வீரர்கள் வெகு ஆன 
5௪,தீஇல் மூழ்செசெய்கன் ஐ இப்பெருஞ்ச,க மானது, கர்ச் 

சிக்கின்ற மேகங்களிவிருக்கு। உண்டாகுஞ் 
இராவணன் 

தனது சந்தேகக் 

தை மந்திரிமார்க் ் . = 
கு உணர்த்தல், உண்டாயிருக்கவேண்டு மென்ப.தற்குச் FB 

சத்கம்போலக்கேட்கப்படின் ஐது; எதோ 
பெருங்களிப்புக்குக்காரணம் அவர்களுக்கு 

கேகமில்லை;ஏனெனில், அவர்கள் செய்யும் 
DUGG SS Dep சமுூக்திரமே கலங்கிவிசிஏன் ஐதே. 
உடன்பிறந்தவர்களான ௮௩௪ இராமலட்சுமணர்கள் கெர 
டிய காகபாசங்களா த் கட்ண்டிருக்கவும், இப்பெருஞ் ௪௧ 
மூண்டாவது, எனக்குப் பெருஞ்சந்தேக.ச்தை யுண்டாக்கு 
கின்றது ”: என்றான். 

இவ்வண்ணம் மந்இரிகன்்கடுவில் இராவணன் சொல்லி, 
அனக்கருகிலிருந்த அரக்கர்களை கோக, * இக்க வானரர்க 

ளெல்லாரும் இப்பொழுது துக்கப்பட இரரவணன் வா ச 2 டட . னசரின் மழெச்' வேண்டிய காலமாக இருக்கவும், இவர்கள் 
சிக்காரணச்தை சந்கோஷப்பமொறு என்ன காரணமுண் வறிய ஒற்றரை ல் க “a : . IO சல், டாயிற்றென்று இக்கரம் அறிச்து வாருங் 

கள் ” என்று. கட்டளையிட்டான். 

HUG UTES Bw gi வேர் கன் சொன்னகும், வெகு 
வேகமாக அவ்வரக்கர்கள், கலக்கச்தோடு மதில்களின்மேல் 

ட ட ஏகி, மகாக்துமாவாகய சுக்கிரீவன் பாதுகா ் இ.றறர் உணர்ந்து 
செய்தியை இரா கின்ற வாகரசேகசாயைப் Lit & Sri ser. 
a அக்கராகவரிருவரும் மிகக்கொடிய, காணா 

ச.ததைவிட்டு நீங்க யெழுந்து வெகுகாந்தி 
யோடு விளங்கக்கொண்டிருப்பதையும் கொடிய அவ்வரக்
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கர்கள் கண்டு துக்கமடைந்தார்கள். அ௮வர்களெல்லாரும் 

தங்கள் மனம் நடுங்கியவர்களாய், கீழேயிறங்க, துக்கத் 

தால்வாடிய முகங்களுடன் இராவணனுக்கருகில் வந்தார் 

கள், பேசுவதில் வல்லவர்களரய் வாடியமுகமுடையவர் 

களான அவ்வரக்கர்கள், “ சகோதரர்களாகய எந்த இராம 

லட்சுமணர்களை இந்திரஜித்து போரிற் பாணங்களாத் 

கட்டிக் கைகளை அசைக்கமுடியாமற் செய்துவந்தாரோ, 

அரசயானையைப்போல மிக்க பராக்கிரமசாலிகளான அவ் 

விருவரும், யானைகள் கயிறுகளை யஅப்பதுபேரலகத் தமது 

கட்டுக்களையறு த்துப் பாணக்கட்டினின்று விடுபட்டவர்க 

ளாகி முனைமுகத்திற் காணப்பசென்றுர்கள் '” என்று 

௮ந்.த அகிஷ்டசங்கதி முழுவதையும் உண்மையாகக் தெரி 

DS SITS, 

மகா பலம்பொருக்திய ராக்டஸராஜனான இராவணன், 

அவர்கள் அவ்வாறு சொன்னதைக் கேட்டு, சிந்தையித் 

கொண்ட கவலையினாத் கலங்னெவனாய், தயரத்தரல் வா 

டியமுகதீதுடன் சொல்ல லுற்ருன்:-- *“வெகுபயங்கரமான 

வையும், வரத்தினால் பெற்றனவும், சர்ப் 

பங்களுக்கு ஓப்பானவையும், வீண்போகா 

கனவும், சூரியனுக்கு ஓப்பானவையுமான 

தனது பாணங்களினால், இக்திரஜிதது, போரில் எனது 

பகைவர்களை வலீயக்கட்டினான். ௮வ்வகையரன ௮ஸ்திரக் 

கட்டிலிருந்து எனதுசத்துருக்களன் விபெட்டார்க ளென் 

ரூல், இனி என பெரும்பலத்தித்குச் சந்தேகம் வந்த 
தென்றே நினைக்கன்றேன். எக்தப்பாணங்கள் எனது 

பகைவர்களின் உயிரைக் கவர்க்் கனவோ, வாசு௫க்கு ஓப் 

பான தேஜசையுடைய அ௮க்தப்பாணங்கள் இப்போது பிர 

யோஜன மற்றவைக னாயின்வே ! !'' என்று இவ்வாறு 

சொல்லிவிட்டு, வெகு கோபங்கொண்டவனாய், பாம்புபோ 

லப்பெருஞூச் செறிந்து சீறி, அரக்கர்கள் நடுவில் தூம்ராக்ஷ 

னென்றத அரக்கனைப் பார்த்து, * பயங்கரமான பராக்கிரம 

Grier or 

கொந்து கூறுதல்,
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 மூள்ள வீரனே! 8ீ பெருஞ்சேனையை உடன்கொண்டு, சடி 

.... தியில் வானரசேனையுடன் இராமனையும் 

oe oa oes ன் போரில் வதைசெய்யுமாறு செல்லுக ” 

-தளுல், அவன் என்றான். இவ்விதமாக வெகு பு,தீதிமானா 

இராமர் மேம் ஐய அற்.க இராவணன் சொன்னதும், தூம் 
படையெடுத்தச் > 

செல்லல், ராக்ஷன், ௮இக சர்கோஷதீதுடன் தனது 

வேந்தனுக்கு ஈமஸ்காரம்செய்து, 2a! 

வ்ரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டான். அக்கோட்டைவா 

யிலைச்சாண்டினதும், தாம்ராக்ஷன் தனது சேனை துதலை 

வனைப்பார்த்து “போர்செய்ய விரும்புகின்ற என்து சேனை 

களை விரைவாகச் செலுத்துக; தாமதிப்பதில் என்ன 

பயன் ?” என்றான். தூம்ராக்ஷன்சொல்லைக் கேட்டதும், 

செனைகளாஜ் சூழப்பெற்.ற சேனை த. தலைவன், இராவணன் 

கட்டளைப்படியே பெருஞ்சேனையை வெகு விரைவிற் 

செலுத்இனான். அச்சேனையைச் செர்க்த அரக்கர்களும், 

விரக்கழ லணிக் தவர்களும், பயங்கரமான் தோற்றமுள்ள 

வர்களும், சக்தோஷ தீதுடன் கர்ச்சக்ின் வர்களும், பல 

விச ஆயுதங்களை யேந்தியவர்களும், கைகளில் சூலம் 

முத்கரம் கதாயுதம் மொட்டைக் தலைகீதடி வெறுக்தடி 

இருப்புலக்கை 2 pen S519. பிண்டிபாலம் பல்லம் ஈட்டி 

கோடாலி முதலிய ஆயுதங்களைப் பிடி,தீசவர்களுமா௫ப் 

பல இசைகளிலிருக்கும் மெகங்களைப்போலக் BFA S HIS 

கொண்டு எம்பி, தூம்ராக்ஷனைச் சூழ்ந்து நின்றார்கள். 

Bar கவசங்களணிக்து துவசங்களால் ஈன்றாகக் கோலக் 

செய்யப்பெற்ற பொன்மயமாலய இரதங்களிலும், வேறு 

சிலர் . பல: முகங்களோடு கூடிய கொவேுகழுதைகளி 

லும், வேறுசிலர்: வெகுவேகமான குதிரைகளிலும், பின் 

னுஞ் லர் மதயானைகளிலுமாக, - புலிகள்போல அணுக 

முடியாக அவ்வரக்கப்புலிகள் புறப்பட்டார்கள். செந்காய் 

சிங்கம் இவைகளுடைய முூகங்களைப்போலச் ௪ி,ச திரவேலை 

செய்யப்பட்டுப் பொன்னாபரணங்களா லலங்கரிக்கப்பட்ட 

கோவேறுகழுதைகள் பூட்டி விளங்குகன் உ அழகான
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பெருந்தேரொன் தில் வெகுகோரமாய்ச் சத்தித்துக்கொ 

ண்டு தூம்ராக்ஷன் ஏறினான். மகாவீரியம் பொருந்திய 

அந்ததி தூம்ராக்ஷன், சிரித்துக்கொண்டே, அரக்கர்களாற் 

சூழப்பட்டவனாய், கழுதை கட்டிய க்டுஞ்ச.தி,தமுன்ள தேரி 

லேகி, அனுமானென்னுஞ் சேனாபதி யிருந்த மெலைக் 

கோட்டைவாயிலை கோக்ப் புறப்பட்டான். 

வெகுபயங்கரமான பராக்கிரமமுள்ள கொடிய அவ் 

வரக்கன் புறப்பட்டபொழுசது, or US DAES கொடிய 

பறவைகள் சூழ்க து கொண்டன. தேரின் நுனியில் பெரிய 

அம் பயங்கரமுமான கழுகொன்.நு உட்கா 

தம்ராஷணுக் ர்ந்தது, கொடிச் லையில் பிணம்பிடுங்கி 

குத் தி நிமித்தம் eT ர 
தோன்றுதல், ள் வரிசையாகத் தங்னெ. தேகமெல் 

லாம் இர£்.தம் பெருகப்பெத்றுப் பெரிய 

தொரு வெண்ணிறமான கபக்தம், தூம்ராக்ஷனது சமீ 

. பத்திலே வெகு கடோரமாகக் கத்திக்கொண்டே விழும். 

தது. மழைத்தேவன் இர,ததமழை பொழிக்சான். பூமி 

நடுங்கிற்று. இடிமுழக்கம்போலச் ௪க்கம் பண்ணிக்கொ 

ண்டு எஇர்காத்று வீசலாயித்று, பேரிருள் மூடிச் இசை 

கள் புலப்படவில்லை. ் 

இவ்விதமாக அரக்கர்களுக்குப் பயம் வந்ததென் . 

; பதை எடுத்துக்காட்டும் பயங்கரமான அப 

STEP சகுனங்களை தீ தூம்ராக்ஷன் கண்டு மனங் 

AHS ZO. ல த i ட் த் ‘ 
கலங்இனான். அந்ததீ தூம்ராக்ஷனுக்கு 

மூன் சென்ற எல்லா அரக்கர்களும், மோகமடைந்தார் 

கள். பிறகு, மிக்கபலசாலியாய்ப் போர்புரிவதில் ஆசை 

கொண்டவனாய் வெகு பயங்கரனான தூம்ராக்ஷன், அரக் 

கர்களாஜ் சூழப்பட்டு வெளிப்புறப்பட்டுவக்து, அவ்விராக: , 

வர்களால் இரட்டிக்கப்பட்டுக் கடல்போல் 

அம்சாஷன் வெகு கம்பீரமாக விளங்கும் பெரிய அவ் 
வானா சேனை , ய 

aud கரணுதல், வானரசேனையைக் தனது கண்களாத. 

். பார்க்கலானான்.
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ஐஃ்பத் த் ன்ன ஈன். சருக்கம் : 

தூம்ராக்ஷனை அனுமான் வதைத்தல். 

யாவரும் அஞ்சத்தக்க பராக்பெமம் பொருந்திய 

2 தூம்ராக்ஷனென்ற அரக்கன் அவ்வானு வெளிப்புதப் 
பட்டு வருவதை, வானரர்க ளெல்லோரும், பார்த்து, 

. சண்டையை எதிர் பார்தீதிருந்கவர்களாகையால் வெகு 

- சக்தகோஷங்கொண்டு ஆரவாரஞ் செய்தார்கள். அப்போ 

அ, வானரர்களஞக்கும் அரக்கர்களுக்கும், விருட்சங்களார 

௮ம் சூலங்களாலும் இருப்புலக்கைகளா ௮ம் ஒருவரை: 

'யொருவர்  தாக்குகின்உ வெகுபயங்கர 

அரக்கர்கட்கும் மரன யூ.தீ.கம் நடக்கலாயிற்று, பலவிதமா 
வானரர்கட்கும் |, த ளு . 
கைகலந்தபோர், பப பயஙகரஙுகளான உழலைகதடிகளினா 

DID YPESOF சூலங்களினாலும் பெருக் 
இரளான கொடிய அரக்கர்கள் வானரர்களை நா.ற்புஐ,தத 

அம் அழிக்கலானார்கள். . வானரர்களும், பெருமரங்களைக் 
கொண்டு அரக்கர்களைக் கரையுடன் தரையாகச் செய்தார் 

கள். அரக்கர்களும், வெகுகோபங்கொண்டவர்களாய், கழு , 
குகளின் இறகுகளோடு கூடிக் காலாக்தகன்போல் விளங் 
குன்ற நேராகப்டாயுக்கன்மையுள்ள பல கூரிய பாணக் 

களாஜற் புடைக்கலானார்கள், 

அவ்வாறு பயங்கரமான கதாயுதகங்களாலும் தடிக 
னாலும் சம்மட்டிகளாலும் முத்கரங்களாலும் அரக்கர்க 
எர்ற். பிளககப்பட்ட பலமுள்ள வானரவீரர்கள், மிக்க 
ரோஷ.க்தினால் யச கதி திலுற்சாகங்கொண்டு கொஞ்ச 
மேனும் பயப்படாமல். வெகு ஆச்சரியமாகச் தொழில் 

- செய்யலானார்கள். கங்கள் சேகங்கள் அ௮ம்புகளாற் பிளக் 
கப்பட்டும், சூலங்களாஜ் குத்தப்பட்டு மிருக தபோ.திலும், 
அவ்வானரவீரர்கள், பெருமரங்களையும் பெரும்பாறை 
களையும் அப்போது கைக்கொள்ள லானார்கள், உடனே,
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கடுவேகமுள்ள அவ்வானரவீரர்கள் நான்குபக்கங்களிலும் 
பேரட்டகாசம் பண்ணிக்கொண்டு கடுவேகமுன்ள ரர்ட்ச 
சர்களைக் அுவம்சஞ்செய்து தகங்கள்பெயர்களைச் சொல்லலா 
னார்கள், அப்பொழுது அரக்கர்களுக்கும் OUT OT TT BORE 
கும் வெகுபயங்கரமாகவும் அத்பு.கமாகவும் போர் நடக்க 

லாயிற்று, பல கற்பாறைகளாலும் பல மரங்களாலும் 

வெற்றியால் விளங்கிய வானரர்களாத் புடைக்கப்பட்டுச். : 

சில அரக்கர்கள் வதைக்கப்பட்டார்கள் ; இரத்தத்தைக் 
குடிப்பவரான சில அரக்கர்கள், வாயால் 

வானரர் ஏக் இரத்தத்தைக் கக்க்கொண்டு விழுந்தார் 
கர்களைமுதி ் ட் டடம ஆ . 

wi. 5560, கள் ; சிலர் விலாப்பக்கங்கள் பிளப்புண். 

- டார்கள் ; கலர் மரங்களினால் குவியலாகக் : 

குவிக்கப்பட்டார்கள் : லர் பாறைகளாஜற் பொடியரக்கப் | 
பட்டார்கள். சிலர் பற்களாற் ழிக்கப்பட்டார்கள். முறித்து 
ஓடிக்கப்பட்ட தேர். தீதுவசங்களாலும், கீழே வீழ்த்திய 

கோவேறுகழுகைகளாலும், தொமிசஞ் செய்யப்பெற்ற 

தேர்களாலும், இறந்து வீழ்ந்த அரக்கர்களாலும், - வான 

ரர்கனெ.றிந்த மலைச்சிகரங்களால் உயிரிழக்துவிழுக் த மலை. 

போன்ற யானைகளாலும், கொல்லப்பட்டுச் சார தியுடன் 

விழுந்துடைந்த குதிரைகளாலும், அப்போர்க்களமானது 

நிரம்பியிருக் தது. பயங்கரமான பராக்கிரமத்துடனே விரை 

ந்து தொழில் செய்ன்ற வானரர்கள் அடிக்கடி ஆகாயத்தி 

லெழுந்து, தங்கள் கூரான நகங்களால் ஆரக்கர்களின் 

முகங்களைக்கிள்ளிவிடவே,அரக்கர்கள் தங்கள் முகவொளி .: 

குறைந்தவர்களாய், தலைமயிர்கள் கலைய மூர்ச்சையடைக்து 

இரத்தத்தினது தீ நாற்றம் வெளிப்படக் ழே பூமியில் 
விழுந்தார்கள். சில அரக்கர்கள், வெகு கோபத்துடன் 

கர்ச்சிக்துக்கொண்டு, வச்சிராயுகம்போல,க் காக்கவல்ல ' 

தங்கள் கைகளை யோங்கி வானரர்களைக் துரத்திச் சென் 

ரூர்கள். அவ்வாறு gISGa6g அரக்கர்களை, ௮இக 

வேகங்கொண்ட வானரர்கள், கைப்பிடிகளாலும் கால்களி
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லும் பற்கணினாலும் விருட்சங்களினாலும் மால்.த்தொ 

மித்தார்கள். அக்காலையில் வானரர்கள் தங்களை அவ் 

வாறு செய்வதைக் கண்டு, அரக்கர்கள் தப்பியோடத் 

தலைப்பட்டார்கள்.. 

அப்போது தன்து சேனை அஞ்சியோடுவதை வெகு 

வீரனான தூம்ராட்சன் பார், கோப 

சாம்ராகூன். கொண்டு யுத்தம் செய்ய விரும்பிவந்த வா 
வானமர்களை தி ae = . a ் அ , 

வழித்தல். ஊழை தசம் ரர ணரா னான். Dit 

பொருது லெ வானரர்கள் எஈட்டிகளாத் 

சூத்தப்படமி இரத்தத்தைக் கக்கலானார்கள் ; செலவான 

வீரர்கள் இருப்புலக்கைகளால் அடியுண்டு சரையிற் சாயத் 

Stites; இலர் உழலை த தடிகளால் ஓதற்கு வடிக்கப்பட் 

டசர்கள் ; லர் பிண்டிபாலங்களினால் அடிக்கப்பட்டாச் 

sar; இலர் பாட்டஸத்தால் மோ.தப்பட்டுக் கலத்கி உயிரை 

யிழம்,தார்சன் ; லர் சூலத்தா தி குத்துண்டு இரத ௪.திதைப் 

பெருக்இஞர்கள் ; ல வானரர்களை அரக்கர்கள் முணைமுக 

தீதில் அர ச்திக்கொண்றார்கள், கல வசனரர்கன் விலாப் 

பக்கன்களில் ஒருபக்கந் கொழறுங்கஇ இருதயம் பிளப்புண்டு 

விழுக்தார்கன். இலர் மு.தீதலைச் சூலங்களரத சூத்தப் 

பூட்டுத் சூடல் வெனிக்னெம்ப மாய்க் தார்கள். 

இவ்வாறு மஜைகளைக்கொண்டும் விருட்சங்களைக்கொ 

படிகளம் நெப்பு. ண்டும் அரக்கர்களினுலும் வானரர்களினா 

லும் கைகைந்அ கடச தப்பட்ட அப்பெரும் 

போரம், மிசுவஷம் உணன்கரமர ஐப் பெருஞ்ச;தீத.திை யுடைய 

சாக விளங்குது. விற்களனின் காணிகளே இனி௰ Brio ss 

ளாகவும், மாய்பவர்களின் விக்கல்களே சானங்களாக 

வம், அவர்கள் ஈன்சுவரமாகப் பேசுவதே மிருதுவான 

இராகமாகவும் அலைய, பதீதசங்க மான, அப்போது 

நடக்கலர்வித்று., 
at
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கூம்ராக்ஷனும், கையில் விற்பிடி ச். தவனாய்ச் சிரி.க.௮க் ' 

கொண்டே அ௮ப்போர்க்கள தீதில் வானரர் 

அகாம்ராசூன் களையெல்லாம் சரமாரி பொழிந்து பல 
வானாசேனை mies 2 : . : களை2 அரத இசைகளில்.அர த்தியடிக்கலானான், வானர 

படிப்பசைக் சனை தூம்ராக்ஷனூல் அவ்வாறு இம்டக் 
கண்டு,அனுமான் 9) Pig ல ம 
போர்க்குவருதல், கப்பட்டுக் கலங்கனகை, அனுமான், பார் 

$3, வெகுகோபங்கொண்டு sor gions 

யிற் பெருமலையொன்றை யெடுத்துக்கொண்டு ஓடி.வந் 

கான். தனது தந்தைக்கு ஓப்பான பராக்ரமமுள்ள 7 

அம்மாருதி, கோப ததால் தனது கண்கள் இரட்டிப்பாகச் 

சிவக்க அந்தத் தூம்ராக்ஷனது தேரைகோக்கி அம்மலையை 

எறிந்தான். மலையொன்றுவருவகைக் கண்ட தஆரம்ரா - 

க்ஷன், வெகு பரபரப்புடன் கதாயுதமொன்றைக் கைப் 

பற்றிக்கொண்டு, வெகுவேகமாககச் தனது இரகக்தைவிட் 

டுக் குஇத்துப் பூமியில் நின்றான். அம்மலையும், சக்கரம் ஏர் 
க்கால் குதிரை கொடி என்ற இவற்நுடனே அவனது 

இர,தத்தை முறித்துப் பூமியில் விழுக்தது. 
அனுமான் வாயுகுமாரனான் அனுமான், அ.தீதேரை , 
அரக்கர்களை டடத ; ட ¢ உட 
பழித்தல், நாசம்பண்ணிப் பின்னும் பல விருட்சங்க . 

சோக் இளைகளஞுடனே பறித்தெடுத்து அரக் 

கர்களை ஓறிக்கலானான். அரக்கர்கள் மரங்களினால் ,தலை 
கள் முறிந்தவர்களாய், இர,த்தவெள்ளம். பெருகப் பூமி 

யில் விழுந்தார்கள், 

வாயுபகவானது சூமாரனான அனுமான் ராக்ஷஸி 

சேனையைப் பறக்கடி தீதுவிட்டு, மலையின் கெரமொன்றை£ 

கையிலெடுக்துக்கொண்டு தாம்ராக்ஷணனை நோக்கி யோடி 

னான். அவ்வாறு தன்னைநோக்கி விரைந்து வருகின்ற 

அனுமானைப்பார்.த்து, வீரனா தூம்ராக்ஷன் தனது 

கதையை ஓங்கியவனாகக் கர்ச்சித்துக்கொண்டே BIO! 

னுக்கு எதிர்முகமாகச் செல்லலானான். பிறகு க்குத் தூம் 

ராக்ஷன் பல முட்களையுடைய அக்ககாயுகச்தை அனுமா
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ட னது கலையில் விழும்படி. வெகுவேகமாக 

TIT ஏறிந்தரன், பயங்கரமான் அக்கதையால் 
அனுமானும் . 

பொருகையில் 

பதமாக ணுக்கு ஒப்பான பலமுூன்ளவனாகய அனு 

் வதைத்தல், : மாண், அவ்வடியை லட்சியஞ்செய்யாம்லே, 

கூம்ராக்ஷணுடைய நடுத் தலையில் விழும் 

_ படி மலைசகெரமொன்றை யெறிந்கான். உடனே அவ்வரக்க 

னும், ௮ச்கெரத்கால் மோதப்பட்டு எல்லாவுறுப்புக்களும் 

9.௧2, சிதறுண்ட பருவதம்போலப் புவியில் விழுக் சான். 

தூம்ராக்ஷன் மடிக்கதைக் கண்டதும், எஞ்சியிருக்க அரக் 

கர்கள் பயந்து இலங்கைக்குட் புகுச்துகொண்டார்கள். சத் 

துருவைக்கொன் 2 ரரமம் மேலிடப்பெற்ற மகாததுமாவும் 

வாயுகுமாரனுமான அவ்வவைமான், தனது ச.த்துருவைக் 

கொன்று, போரில் கான்பட்ட விரணங்களால் தனது 

உடம்பில் இரக்கமோட, எல்லா வானரர்களும் தன்னைக் 

கொண்டாடச் சந்கோஷமடைந்தருந்தான். 

அனுமான் அடிபட்டனன், வாயுபகவா 

லம்பத் அமுன்றாஞ் சருக்கம் : 

வச்சிரதம்ஷ்ட்ரன் போர்க்கு வருதல். 

"அரக்கர்களின் 'கலைவனாகயே இராவணன், தூம்ரா 

Taper மாண்டதைக் கேள்விப்பட்டதும், 

இராவணன் ௨ச் வெ .குகோபங்கொண்டு சர்ப்பம்போத் றி. 
சிர. தம்ஷ்ட்னை 

மேவல், உஷ்ணமாகப் பெருமூச்சுவிட்டுக் கோபத் 

கா.ற் கலங்னெவனாய், மகாபலம் பொருக் 

Su சூரனாயே வச்ரெ தம்ஷ்ட்ரனை கோகடப் பின்வருமா அ 
கட்டளையிடலானான்:-- வீரனே | நீ குவாம் ; அரக்கர் 
களாத் சூழப்பட்டவனாய், ௮ங்குச்சென்று தசரதகுமார 

னான அவ்விராமனையும் சுக்கிரீவனையும் வானரர்களெல் 

_ லாருடனும் வதைசெய்வாய் '” என்றான்.
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மகாமாயாவியாகய ௮ச்,க அரக்கனும், **அப்படியே” 

என்றுசொல்லி, சேனைகளுடன் பல. சேனை தீ.தலைவர்க 

ont சூழப்பட்டவனாய், வெகு சடி இயில் வெளிப்பட்டான்; 

யானைகளாலும் புரவிகளாலும் கோ வேறு 
வச்செ தம்ஷ்ட் 7 க . . 

ரன் Gurgurgy SCPOSSOTT DP ஓட்டகங்களாலும் பெ 

சேனையுடன்புமப் ரங் கொடிகரம் சிறுகொடிகஞும் அழ 
படுதல். 3 : , 

காக விளங்குகற பல இர,தங்களாலும் 

விளங்கயும், அழகான கைவளையல்களையும் கிரீடக்தை 

யும் அணிந்தும், கனது உடம்பிற் கவசர்தரித்தும், 

கையில் வில்லையேந்தியும் விரைந்து பூறப்பட்டான் , பெருங் 

கொடிகளால் அலங்கரிக்கப் பெற்றதும் பொன்மயமாக 

விளங்குகன் நதுமான தன்து இரகதை வலஞ்செய்து, 

அச்சேனை ததலைவன் ஏறினான். அரக்கர்களிற் இறந்த 

காலாட்களான போர்வீரர்கள் கடிகள் தோமரங்கள்:. பல 

வகைச் சூலங்கள் உலக்கைகள் பெரீட்டிகள் பாசக்கயிறு : 

கள் சக்திகள் பட்டஸங்கள் க.த்இகள் சக்கரங்கள் கதைகள் 

கூரான கோடாலிகள் என்த இவையபோன் த- ஆயுதங்க 

ளைக் கையிற்கொண்டும், எல்லாரும் அழகான வஸ்திரங் 
களை யுத்துக்கொண்டும், பெருங்களிப்புடன் அவனைச் 

தொடர்ந்து புறப்பட்டார்கள். மதத்தைப் பெருக்கக்கொ 

ண்டு சஞ்சரிக்கும் மலைகள் போல விளங்கிய ம யானைகள், 

போரில் தேர்ச்சியடைக்ு, அங்குசங்களையும் தோமரங்: 

களையும் கையிற்கொண்ட வீரர்களால் ஏறப்பெற்றுச் 

சென்றன. அன்றியும், கல்லிலக்கணங்களமைக்க பல 

முள்ள வேது யானைகளும் சூரர்களால் ஏறிச் செல்லப் 

பெற்றன. அவ்வாறு புறப்பட்ட அக்.தப் பெரிய ராக்ஸ் 

சேனையானது, மழைக்கால,க்இில் மின்னிக்கொண்டு சர்ச் 

சிக்கும் மேகக்கூட்டம்போல விளங்கிற்று, அச்சேனை, : 
எவ்விடத்தில் அங்கதன் சேனாபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக். 

தானோ, .௮க்௧.தீ தென் திசைவாயில்வழியாக வெளிக்களம்: : 

பிச் செல்லலாயிற்று,
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அப்போது அவர்கட்குப் னு தீநிமிதீதங்கள் கோன் 

றின. அப்போது மேகமற்ற ஆகாயத்தி 

gas ster Core லிருந்து கொடிய கொள்ளிக்கட்டைகள் 
இச்சென்ற. அரக் 

க செளைக்குச் விழலாயின, நெருப்புச்சுவாலைகளை வெளிக் 

பற்றக் ச சி. கக்க்கொண்டு கரிகள் பயங்கரமாக ஊர 
யிடதிதலைப்பட்டன. அப்போது அரக்கர் 

. கருக்கு நாசம் வந்ததென்பது புலப்படும்படியாக, கொடிய 

விலங்குகள் ச,க்கமிட்டன. யுதுததிஇற்குச் சென்ற போர் ' 

வீரர்கள் பய்.த்.தால் மோ௫த்துக், காலிடதிப் பூமியில் விழுக் 
கார்கள், ” 

மகாபலம் பொருக்திய பராக்கரொமசாலியான அவ்வச் 

சர தம்ஷ்ட்ரனும் இக்க அபசகுனங்களைப் 
வானசர்க்கும் பார்த்தும் அஞ்சா கவனய், போர்புரிவதில் 

ஆரக்கரக்கும் நட ட ன் ன் 
ந்ச போர், உற்சாகங்கொண்டு, வெரு தைரியமாக 

யுதீத தீதுக்குச் சசதமாகப் புறப்பட்டான், 

வெயம்.தியுடன் விளங்கிய வானரவீரர்கள், அவ்வாது அவ் 

வரக்கர்கள் வந்ததைக் கண்டு, பத்துத் திசைகளும் நிரம்பும், 
படியாகப் பேரொலி செய்தார்கள். அப்பொழுது, கொடி 

யவர்களாய்ப் 'பயங்கரமான உருவங் கொண்டு, ஒருவரை 

யொருவர் வதைசெய்மக் கருதிய வானரர்களுக்கும் அரக் 

கர்கஷக்கும் : பெரும்போர் தொடங்கலர்யித்று, மிகுந்த 

,உத்ஸாஹதீதுடன் ஒருவர்மேல் ஒருவர் விழுந்து ல உறு 

ப்புக்கள் அற்றவராக, இலர் உடல் முழுதும் இரத்தம் 
- பொ௫ியப் பூமியில் விழலானார்கள், சில சூரர்கள், உழலைக் 

தடிகளைக் கொண்டு ஒருவரையொருவர் எ Bis gb, ww 

வகையஸ் தரங்களை ஓருவர்மேல் ஒருவர் பிரயோஇத்தும்' 

போரிற் பின்வாங்காமல் யுத் தஞ் செய்யலானார்கள். மரங் 

கன், மலைகள், ௮ஸ்.இிரங்கள் என்.ற இவைகள் &ழ் விழுவ 
கீனாலான பெருஞ்சத்தமானது, கேட்பவர்களின் மனம் 

இருபிளவாம்படி. மிகவும் பயங்கரமாக அங்குச். தோன் 

அிற்று, தேர்ச்சக்கரங்களின் ௪த்கமும், விற்களின் தொனி
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யும், சங்கங்கள் பேரிகைகள் .மிருதங்கங்கள் என்த 

இவற்றின் நெருங்கிய ஒலியும், அங்குக் கேட்கலாயின, 
"இலர் தமக்குத் தெரிர் த, ௮ஸ்திரங்களையெல்லாம் பிரயோ 

இத்துவிட்டு, பிறகு, மற்போர் செய்யலானார்கள். போர்ச் 

செருக்கையுடைய வான்ரர்கள் இல அரக்கர்களைக் கைகளா 

லறைந்தும், கால்களாலுதைக்கும், முஷ்டிகளாற் குத்தி 

யும், மரங்களால் மோ தியும், முழக்தாட்களால் முட்டியும் 

உடல்பிளந்து இறக்குமாறு செய்தார்கள் ; சல அரக்கர் 

களை, கற்களாற் பொடியாக்கினார்கள். வச்சிரதம்ஷ்ட்ர 

னும், பிரளயகாலத்தில் யமன் கைகளித் பாசாயுதமேக்தி' 

உலாவுவதுபோல, தனது அம்புகளால் வானர்ர்களை மிக 
வும் அச்சமுறு, த். திக்கொண்டு போர்க்கள தீ.திற் சஞ்சரிக்க 

லானான். பலவான்களஞும் ௮ஸ்.இரங்களை யுஊர்கதவர்களும் 
பலவகைப் படைக்கலங்களை யுடையவர் 

அரக்கர்கள் கஞமா௫ிய அரக்கர்கள், கோபம் பொங்கப் 
வானரர்களை 
வதைத்தல், பெற்று வானரசைனிய௰யங்களை அப்போர்க் 

கள தீ.தில் ஹிம்ஸிக்கலானார்கள். 

போரில் அவ்விதமாக அரக்கர்களெல்லோரும் வான 

ரர்களை "வதைப்பதைப் பார்தீ.து, வாலியின் குமாரனும் 

இந்திரனுக்கு ஒப்பான பராக்கிரம மூடையவனுமாகிய 

அங்கதன், தனக்கு இயல்பாகவிருக்குங் 

கோபத்தினும் இருமடங்கு கோபங்கொண் - 

டவனாய், பிரளயகாலத்திப்போல: விளங் 

இக்கொண்டு, விருட்சங்களைப் போ்.தீது எடுத்து, கோபத் 

இனாம் கண்கள் வெக்க, சங்கமானது. அ.ற்பமிருகங்களை . 

எனிதிலழிப்பதுபோல அரக்கர் கூட்டங்களெல்லாவற்றை 

யும் மிகக்ககுமையாய் ஹிம்ஸிக்கலானான். அங்கதனுக்கு 

எ.திரில்வந்து போர்புரிந்து அரக்கர்கள், எவ்வளவு பயங் 

கரமான பராக்ரமமுன்ளவர்களாக இருக்தபோ திலும், 

வேரில் வெட்டப்பட்ட விருட்சங்கள் விழுவன போலக் தந் 

கள் தலைகள பட்டுப் பூமியில் விழுந்தார்கள், 

அங்கதன் செய்த 

போர்.
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தேர்களா Db புரவிகளா லும் பலகிதமான துவசங்க 
ளாலும் இருதிறக்தாரது உடல்களாலும் படுகளச் த 5 4 ட Gain, Or $5850 gy முத்கிலும் மூடப்பட்ட 

.... போர்க்களமானது, அப்போது வெகு பயங் 
கரமாகக் காணப்பட்டன, ஆரங்கள் கைவளையல்கள் வஸ் 
இதிரங்கள் ஆயதங்கள் ம சலவியவைகளால் அலங்கரிக்கப் 

பட்ட அப்போர்க்களமான து, FT FET . 

  

ே 
கல் ம வ ல்கள் ரா,ததிரிபோல விளங்கிற்று, அங்கு, அந் 

அப் பெரிய ராக்ஷஸ சேனையானது, காத் 
GO சிதறுண்ட காளமேகம்போல, அங்ககலுடைய 
வேகத்தரல் அப்போது நடுங்கலாயிற்று, 

  

ம்பத் துநான்காஞ் சருக்கம்: 
| FAT Sinan” Tes வதை, 

தனது சைனியம் மடிக் கதையும் அங்ககன் வெற்தி 
கொண்டதையும் கண்டு, மகாபலம் பெர Seria CRY வத சம்ஷ்ட்பனென்த. அரக கைகலந்ச போர், கன், பெருஞ்னைங்கொண்ட வனும், Qe 
இரபகவானுடைய இடிபோலச் சக்தஞ் 

செய்யும் னது. பயரங்கமான் வில்லை நாணேற்றி, டங்கா 
ரஞ்செய்து வானரசேனையின்மீ ௮ சரமாரிபொழிந்தான். 
சூரர்களாய்ச் இறந்தவர்களான் YES ராஷசர்களும், 
இர,கங்களிலே.கி, பலவிதமான படைக்கலங்களையெந் இ, 
முனைமுக த்தில் நின்று அப்போது போர்புரியலானார்கள். 
வானரவீரர்களிஜ்' சூரர்களெல்லாரும் அப்பொழுது நாத் 
புறத்திலும் ஒன்றுசேர்ந்து, கைகளில் மலைகளையேந்இக் 
கொண்டு போர்புரியலானார்கள், அக்தப்போரில் அரக் 

கர்கள், . ஆயிரக்கணக்கான படைக்கலங்களை அ௮ப்பேரது
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அந்த வான ரவீரர்களின்மேல் மிகவும் எ நிர்.தார்கள். மத 

யானைகளுக்கு ஓப்பாய்ச் சிறந்த வீரர்களான வானரர்க 

ளும், அரச்கர்களின் மேல், மலைகளையும் மரங்களையும் 

பெரும் பாறைகளையும் வி௫னார்கள். இவ்வா பின்வாங் 

காது பொருகன்ற சூரர்களான அரக்கர்களுக்கும் வான 

ரர்களுக்கும் போர் . மேன்மேல் வளரலாயிற்று, இலர் 

Stow giao, Govt கால்கள் கைகள் முதியவும், இலர் 

தங்கள் தேகங்களில் படைக்கலங்களால் ஊடுருவப்பட்டு 

இர,த்தவெள்ளம் ஓடவும், இவ்வாறு வானரர்களும் அரக் 

கர்களும் தரையிற் சராய்க் தார்கள். அவர்களைக் கழுகுகளும் 

பருக்துகளும் காகங்களும் நரிகளும் சூழ்க்துகொண்டன. 

பயந்தவர்களைப் பின்னும் பயமுறுத்துமாறு கவந்தங் 

கள் எழுந்தன. இலர் தோள் கை தலைகள் அறுபட்டும், 

இலர் உடம்பே அறதுபட்டும் .சடந்த வானரர்களஞும் அரக் 

கர்களும் துறையில் விழலானார்கள். 

அப்பால், வச்ச தம்ஷ்ட்ரன் பார் த்துக்கொண்டி 

ன சகு ருக்கும்போதே வான் ரசேனை கலக்கிய 

எ தனால் இராட்சசசேனை Aas pm. UUs 

கூல் நடுக்கமுற்று வான் ரர்களால் வதைக். 

கப்படும் அரக்கர்களைக் கண்டு, மிக்க பராக்கரமசாலி. 

யான வச்ரெதம்ஷ்ட்ரன், கோபத்தாற் கண்கள் வக்க 

வான்ரசேனை அஞ்சுமாறு கையும் வில் லுமாகப் புகுந்து, 

கழுகன் சிறகைக் கட்டிய நேராகப் பாயும் 

வச்ச தம்ஷ்ட் அம்புகளால் அவ்வானரசேனையைப் பிள 

ரன். வானளரசேனை. 
ன் 

க 

மை வழித்தல், கீகலானான். மகா வீரனாகிய வச்ெ,தம்ஷீட 

ரன், பெருஞ் இனங்கொண்டு ஒருமுதை 

அம்பைத் தொடுத்துவிடுகையிலேயே ஏழு எட்டு ஒன்பது 

ஐந்து வானரர்கள் விழுக்காடு கொல்லலானான். தங்கள்: 

கழுத்து அறுபடவே, எல்லா வானரர்களும் நடுநடுங்கப் 

பிரமதேவனைப் பிராணிகள் அடைவதுபோல, 
அங்கதனை - 

நாடியோடலானார்கள். பிறகு வாலிகுமாரனான அங்கத்
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னும் அப்போது வானரசேனை முறிந் கதைக் கண்டு வெகு 

கொடுமையுடன் தன்னைப் பார்க்கும் வச் 

ee சரதம்ஷிட்ரனை தீ கானும் பெருஞ்சென ச் 
@ க 

sar the oe அடன் ஒரு பார்வை பார்,தீதர்ன். வச்சிர : 

தம்ஷ்ட்ரனும் அங்ககனும் வெகுகோபங் 

கொண்டவர்களாய், புலியும் யானையும் போல ஒருவரை 

யொருவர் எ.இர்.தீதுப் போர்புரியலானார்கள். பிறகு, மகா 

பலம் பொருக்திய அவ்வரக்கன், ஆயிரம் 
அங்க தனுக்கும் 

வச்செ.கம்ஷ்டா 

ase hers களில் விடுத்து, மகயானையைக் கோமரங் 
் போர். 

களாற்புடைப்பதுபோல அவனைப் பிளக்க 

லானான்; மஹாபராக்ரெமசாலியான அவ்வாலிகுமாரனும், 

தனது உடல்முழுதும் இர,கீ.தவெள்ளம்பெருக, ஒரு 

பெரியவிருட்சக்ைக மிக்க வலிமையுடன் அவ்வரக்கன் : 

பாணங்களை அஙந்கதனது மர்மஸ்கானங் 

மீது எறிந்தான். அவ்வாறு விருட்சம் தன்மேல் வரு 

வதைக் கண்டதும், அவ்வரக்கன், பரபரப்பில்லாமலே, 

அதைப் பாணங்களாத் பிளந்தான் : அந்த விருட்சமும், 

பலதுண்டங்களாக வெட்டுண்டு தரையில் விழுந்தது, 

- அவ்வானரவீரன், வச்சர,சம்ஷ்ட்ரனுடைய வல்லமை 

பைப் Litt $ Si, பெரிய மலையொன்றை யெடுத்து அவன் 

மேல் வீசி அட்டகாசஞ்செய்தான். அம்மலை தன்மேல் 

-. வருவதைக் கண்ட மகாவிரனாகிய அரக்கன், GA) gibi GE! 

் காமல், கதாயுதமும் கையுமாகதக் SOT SI இர க. ததைவிட்க , 

குதித்துத் தரையில் கின்றான். அங்க.கனால் எறியப்பட்ட 

அம்மலையும், அப்போது அவ்வரக்கன்தேரை, சக்கரம் 

“குடம் குதிரை என்ற இவைகளுடன் காசம் பண்ணித்று. 

-ங்ககன், பல விருட்சங்கள் நிரம்பி மிகப் பெரியதான 

. வேறொருமலையைப் பிடுங்க, வச்சிர தம்ஷ்ட்ரனது சரன் 

மே லெறிந்தான். அது கன்மேல்விழுக்ததும், அவ்வச்சர 

தம்ஷ்ட்ரன், இரத. த,த்தைக்கக்கக்கொண்டுஞார்ச்சையடை 

ந்து. ஒரு முகூர்,தீ.தகாலம் உணர்ச்சியற்றுப் பெருமூச்சு 

ரம 31 2
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டன் சனது க.தாயுத,ச்தைப் பற் நியபடியே நின்றான் : 
அப்போது, அங்கதகுமாரன், அவன்ருகற்சென்று, 
அக்தக் கசாயகச்தைக் கவர்க்துகொண்டான். பிறகு, அவ் 

வரக்கன், ஞார்ச்சைதெளிக்.௮, ககாயகக்தடன் தனக்கு 

முன்கின் உ அங்கதகனைப்பார்் த்துப் பெருஞ்செனங்கொண்டு, 
அவன் மார்பில் ஜரறையறைந்கான். அப்போது அங்கத 
குமாரன் அக்கதையைவிட்டு, அவனோடு முஷ்டியக்கஞ் 
செய்யத் தலைப்பட்டான், அ௮க்காலையில் வானரன் அரக்கன் 
என்ற அவ்விருவரும் ஒருவரையொருவர் அடித்துக் 
கொண்டார்கள். மிகவும் வல்லமை காட்டிய அவ்விருவரும், 

அடிதீதுக்கொள்வதனால் அவர்கள து உடலெங்கும் இரச் 

தம் பொழியக் கொஞ்சஞ் சிரம்ம் மேலிடப் பெத்றவர்க 
னாய், அங்காரகபுகர்களைப்போல ஆனார்கள். அதன் 
பிறகு, மிக்க பலசாலியாகய அங்கதன், மலர்களும் கனி 
கஞூம் நிறைந்த பெரிய விருட்சமொன்றைக் தனது 
கையிற் பத்திரின்றான் ; வச்ரெகம்ஷ்ட்ரனும் அவ்வாறே 
நின்றான். அங்கதன், எருத்தின் தோலாற் செய்பமப் 
பெற்ற கேடகத்தையும், வடிவச்காற் பெரியதாய் அழக. 
தாய்ப் பல இறியமணிகள் . கட்டப்பெற்று உறையுடன் 
கூடியதான ஒரு கத்தியையும் எடுக். துக்கொண்டு நின்றான்; 

வச்ரெ.கம்ஷ்ட்ரனும் :அவ்வாயுதங்களைக் கைக்கொண்டு 
நின்றான். மிக்கரோஷங்கொண்டிருக்த அவ்வான ரவீர 
னும் அரக்கவீரனும், மண்டலம் முதலிய பலநிலைகளில் 

நின்று, ஒருவரையொருவர் வெல்லவிரும்9ி, சயையென் 

பதேயில்லாமல் ஒருவரையொருவர் அடி தீதுக்கொண்டார் 

கள். அவ்விருவரும், இரக்த,ச்தைப்பெருக்கும் புண்க 

னால், புஷ்பிக்க முருக்கமரங்கள்போல விளங்இஞார்கள், . 

அவ்வாறு போர்புரிந்த அவ்விருவரும் சிறிதுகளை ௪௮ ௧ தங் . 

க்ன் முழங்கால்களைப் பூமியில் ஊன் ஜி நின்றார்கள். 

ஒருகணப்பொழு இற்குள், வாலியின் பு,கல்வனும் மகா 

பலசாலியும் வான் ரர்கட்குள் இறக் தவீரனுமான் அங்கதன்
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தடியால் தட்டப்பட்ட சர்ப்பம்போற் €ி, தனது கண்க 

ளில் நெருப்புப் பொறி பறக்கக் செம்பி, 

௮ங்கசன் வச். வெண்மையாகவும் கூராகவுமிருக் த கத்தி 
Sane shears 
கொல்லுதல்; யால் வச்சிர,கம்்ஷட்ரவுடைய பெரிய தலை 

யை வெட்டினான். உடனே கோபத்தாதற் 

சுழல்கின் றகண்களையுடைய அழகிய வச்சிர தம்ஷ்ட்ரனது 

_ தலையும் ௮தபட்டுப் பூமியில் விழுந்தது, 

வச்சிர. தம்ஷ்ட்ரன் வதைக்கப்பட்டகைக் கண்டதும், 

அரக்கர்கள், அச்சக கால் ஓன்றும் தோன் 

ருதவர்களாய், தங்களை வானரர்கள் ஆர 

தீதி வதைக்க, வெகு பரிதாபத்துடன் 

வெட்டச் தலைகுனிகு் படியே .நடுகடுங்கி யோடி இலங் 
MEHR புகலானார்கள். 

. மரக்கர் அஞ்சு 

யோடி விடுதல். 

அவ்வண்ணம் வாலியின் குமாரனான இந்திரனைப் 

போன்ற வல்லமையுள்ள அந், அங்கதன், 

"வஜ்ரகம்ஷ்ட்ரனை வதைத்தபிறகு, எல் 

லா வானராகளாலும் புகழப்பட்டவனாய், 

தேவர்களின் நடுவில் தேவேந்திரன் விளங்குவதுபோல, 

வானரசேனையின் நடுவில் வெகு சக்? தாஷத்துடன் விளங் 

கஇனான். 

GAS Sar 

மகிழம் கருக்கல், 

லம்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம் : 

அகம்பதன் போர்க்கு வருதல். 

வாலிகுமாரனால் வச்சிர தம்ஷ்ட்ரன் வகைக்கப்பட் 

Long இராவணன் கெட்டதும், வருதி கமும் கொபமும்' 

ஒருங்கேகொண்டு, தனக்கருகல் அஞ்சலிபண்ணிக்கொ 

are நின்ற சேனுபதியான பரஹுஸ்தனை கோக்ஒப் பின்
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வருமாறு சொல்லலானான்: ** ஓருவராலும் அணுக 

முடியாமல் கொடிய பரரக்கிரமமுன்ள 

இரரவணன் அரக்கர்கள் ஆயுதங்களெல்லாவத்திலும் 

விக்கம். Ha sO ares அகம்பனணை முன்னிட்டுக் 
en iter கொண்டு, iy aie போருக்குப் பதப் 

ல்லி பப்பு தல், பக. அகம்பனனோ, முனைமுகதீதில் 

தனது பகைவர்சேனையை யழிப்பதிலும் 

,கனதுசெனையைப் பாதுகாப்பதிலும் வல்லமையுள்ள 

செனாபதி ; எனது ஷே௰த்தையே எப்போதும் காடுப 

: எப்பொழுதும் போரில் உற்சாகமுள்ளவன், இவன் வன 

காகுத்ஸ்தர்களையும் மகாபலம்பொருக்திய சுக்கிரீவனையும் 

வெல்வான். பகைஞரை த் தவிக்கச்செய்யவல்ல இவன், ம.த் 
ஹைக் கொடிய வானரர்களையும் வதைப்பான் ” என்றான். 

அவ்வாறு இராவணனிட்ட கட்டளைப்படியே, .எளி 

இல் வல்லமையைக்காட்டவல்ல மகாபலம்பொருக்திய ப்ர 

ஹஸ்.தன், அப்போது சேனையைத் துரி 

தப்படுச்தினான்.. சேனாபதியின் தூண்டு. இசாவணன் 
கட்டளைப்படி. ப ் - ் 

அகம்பனன் பல தலின்மேல், பலவகைப் பலடக்கலங்களை 

அசக்கசோடபோ. படையவர்கஞும் கொடுமையான கண் 
ர்க்னாச்செல்லுதல், ் ண் . 

களையுடையவர்களும் பயங்கரமான தோ. 

ற்றமுன்ளவர்களஞு மான அரக்கவீரர்கள், புறப்பட்டார் 

கன். மேகம்போலக் கறுத்த பெருவடிவங்கொண்டும் 

மெகம்போற் கர்ச்சி,த்துக்கொணடு மிருக்கன் ஐ ௮கம்பகன், 

தங்கத்தாற் செய்யப்பட்ட குண்டலங்களை யணிந்துகொ 

ண்டு மிக்க விசாலமான தேரின்மேல் ஏறி, பயங்கரமான 

அரக்கர்கள் புடைசூழப் போர்க்கலை நோக்கப் புறப் ட 

பட்டான். பெரும்போரிலும் தேவர்களாலும். இ.திதும் : 

அசைக்கமுடியா தவனா கலால் அ௮கம்பனனென்று பெரும்- 

பெயர்பெற்ற அவன், தேவர்களின் நடுவிற் : சூரியன் 
விளங்குவதுபோலக் தனது காக்தியால் அரக்கர்களின் நடு . 

வில் விளங்கினான்.
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போர்புரியுமாது புறப்பட்ட அவ்வரக்கன துதேரி த் 
கட்டியிருக்க குதிரைகள், ஒருகாரணமு 

அகம்பனனக்கு மில்லாமல் எனிமையடைந்து கின்றன ; 
திதோன்.றிய ் 

திரிமித்தங்கள், போரிற் குதூகலங் கொண்டுள்ள அவ்வீர 

‘ னுடைய இடக்கண் துடிக்கலாயித்று ; 

அவன் முக.தீஇனொளி குன் நிற் ; அவன் பேச்சும் தழு 

தழுத்தது; ௮அகாலத்திலும், மேகங்கள் தோன் றிச் சூரியனை 

DOD F Gi DS, புயல்காற்றுக் கடுமையாக af Four uD 1, 

பட்கெளும் மிருகங்களும் பயங்கரமாகவும் விகாரமாகவும் 

மிகக்கொடிய குரலாற் கத்தின, ஆனால், சங்கக்இன்பிடரி 

போன்றகோள்களையுடையவலும் புலிபோன்ற பராக்கிரம 

முன்ளவனுமான அவ்வீரன், அவ்விதமான உத்பாதங் 

களை லக்ஷ்பஞ் செய்யாமலே, போர்க்கள த 

தி நிமித்தங்களை. தைக்குறி.த்துச் சென்றான். மற்றை யரக் 
லட்சிெயஞ் செய் ன் ன ‘ ஐ . 
மாமத் சென்று Sl S@GLor Darou wy போருக்குச் சென்ற 

அகம்பன் பொழுது, அவ்வரக்கன், கடலுங் கலங்கு 
, பெரும் போர் ட அட ஆலை ௮ ல 2 

- புரிதல், மாது பெருஞ்சதிகஞ்செய்கான். அச்சத் 

் .. தீததால் வானரர்களின் பெருஞ்சேனை நடு 

நடுங்க, மரங்களையும் மலைகளையும் பிடுங்கிக் கைக்கொண்டு 

யத்கத்திற்குச் சித்தமாகநின் ௦து, இராமன்பொருட்டாக 

ட வும், இராவணன் பொருட்டாகவும் தமது உயிரையும் விடத் 

ட் துணிந்இருக்த வானரர்களுக்கும் அரக்கர் 

a ee ன் களுக்கும் Gugmanrs Garam DAA, 

போர், எல்லோரும் வெகு பலம்பொருக் இய சூரர் 

கன் ; எல்லோரும் மலைபோலப் பருத,௪ 

“சரீர முள்ளவர்கள். அரக்கர்களும் வானரர்களும் ஒரு 

- வரையொருவர் அழிக்கவிரும்புபவர்கள், மிக்கபலசாலிக 

ளான அவ்வீரர்கள், பெரும்போரிலே கோபத்தால் - ஒரு 

வரைகோக்க ஒருவர் கர்ச்சிதத ச,க்கமானத, மிகவும் ௮இக 

மாகக் கேட்கலாயிற்அு, வானரர்கஞும் அரக்கர்களும் போர் 
செய்தபொழுது அவர்கள் காலடியிலிருந்து செம்பிய செக்



246 யுத் தகாண்டம். 
      
  

தூளியானது, வெகுபயங்கரமாகப் பத்துதீதிசைகளிலும் 

மறைத்துக்கொண்டு மிகுதியாகப் பறக்கலாயிற்று, வெண் 

- பட்டுப்போலத் தோன் திய தூளியால் மழைக்கப்பட்டு, 

ஒருபிராணியாவது ஓன்றையொன்று பார்ப்ப,த.ற்குங் கூட 

வில்லை. அவ்வண்ணம் தூளி கம்மிக்கொண்டபொழுது, 

6 இது கொடி, இது கொடிச்சீலை, இது கவசம், இது குதிரை, . 

இது ஆயுதம், இது கெர் ? என்று ஒன்றையாவது தெரிந்து 

கொள்ளவும் முடியாமலிருக்தது. நெருங்கிய அப்போரில் 

எதிர்த்து ஓடிக்கொண்டு கொக்கரிப்பவரின் சதுதமட்டும் 

கெட்கலாயிற்றேயன் நி, அவரது உருவம் சிறிதேனும் 

புலப்படவில்லை. அப்போது, இருள் மண்டியிருகதத 

னால், கோபமடைக்திருந்த வானரர்கள் வானரர்களையே 

கொல்லும்படியும், அரக்கர்கள் அரக்கர்களையே கொல்லும் 

படியும் ஆயிற்று, வானரர்களும் அரக்கர்களும், ஐம் இன: 

தி.தார்களையும் பகைவர்களையும் அழிப்ப,கனால் அப்போர்க் - 

களத்தை இ இரத்தத்தால் நனைக்ததாகவும், இங்குமங்கும் 

அடிவைப்பதனால் சேது நிரம்பிய தாகவும் செய்தார்கள், 

பிறகு, இரத்தவென்ள த்தாழ் பூமி கனையவே, தளி அடங் 

ஒற்று, போரர்க்களமும், மாண்ட பிணங்களால் மூடப்பட 

டதாகக் காணப்பட்டது. மரங்கள், ஈட்டிகள், பாறைகள், 

கத்திகள், கதைகள், உழலைதீதடி.கள், இருப்புலக்கைகள் 

என்ற ஆயுதங்களால் வானரர்களும் அரக்கர்களும் ஒரு 

வரையொருவர் பராக்கரமத்துடன் அடி.ததுக்கொள்ளலா 

னார்கள். மலைக்கு ஓப்பான உருவம் அமைந்து கொடுஞ்செ 

யல் புரியும் வானரர்கள், உழலை,ததடிக்கு ஓப்பான தங் 

கள் கைகளால் முனைமுக,க்தில் அரக்கர்களை யடி.த்தார்கள்,. 

அரக்கர்களும், வெகு கோபங்கொண்டவர்களாய், ப்.ராஸம் - 

தோமரம் என்ற இவ்வாயுதங்களைத் தங்கள துகைகளில் 

எடுத்துக்கொண்டு, மிகவும் ௮ச்ச ததை விளைக்கின் ற ௮ப் 

படைக்கலங்களால் வானரர்களை யழித்தார்கள். ௮ப்பொ 

. முது அரக்கர்சேனை,த்தலைவனான அகம்பநனும், வெகுகோ
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பங்கொண்டவனாய், பயங்கரமான வல்லமையமைக்க௪ அர 

க்கர்களெல்லாரையும் உச்ஸாஹப்படுத்இனான். வானரர் ' 
களும், எ.ிர்.த்துச் சென்று அரக்கர்களஞுடைம ஆயுதங் 
களையெல்லாம் பிங்கி, பெருமரங்களாலும் பெருங்கற்க 
ளாலும் அவர்களைப் பிளக்கலானார்கள். இச்சமயத்தில், 
வானரவீராகளான கஞூமுகன் களன் மைந்தன் துவிவி 

தன் இவர்களெல்லாரும், தங்கள் வல்லமையை முற்றிலும் 

காண்பிக்கலானார்கள். மிக்கவேகமுள்ள அவ்வானரசேனா 
இபதிகள், அப்போர்க்கள சஇல் மரங்களைக்கொண்டு விளை 
யாட்டாகவே அரக்கர்களை அழித்தார்கள்; வானரர்களெல் 

லாரும் கூட்டங்கூட்டமாகதகி இரண்டு, அரக்கர்களைப் 
பொடியாக்ுனார்கள். 

லம்பத்தாறுஞ் சருக்கம் : 

அகம்பதநனது வதம். 

  

ச 

அவ்வாறு வானரவீரர்கள் மூனைமுகதக்தில் வெகு 

- ஆச்சரியமாகப் போர்புரிர்சதை அகம்பகன் பார்த்துப் 

பெருஞ்ணெங்கெொண்டான். தனது சதீதுருக்கள் செய் 

ப கொடுமையைப் பார்தீது மூண்ட கோபத் 

கால் .மெய்ம்மறந்தவனாம், அகம்பகன், 

உத்தமமான தனது வில்லை நாணேற்றி 

ஒலிசெய்து, கன்து தேர்ப்பாகனை நோக்கப் பின்வருமாறு 

சொல்லலானான்: ௨ ஈசாரதியே ! எவ்விடத்தில் அநேக 

_ வானரவீரர்கள் அரக்கர்கள்பலரையும் போரிற்கொல்லு 

6 சன்றார்களோ, அவ்விடத்தில் கானே சடிதியில் இக்தரத 

_த்தைச் செலுத்துவரய் ; அங்கே, பயங்கரமான தோற் 
penis வெகுபலசாலிகளான வான்ரர்கள் என்கண் 

கள் முன்பாக மரங்களையும் மலைகளையும் ஆயுகங்களாகக் 

அசம்படன 

கடும் போர்,
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கொண்டு நிற்ன்றார்கள். கான், போரில் மிக்க பெயர் 

பெத்ற இவர்களைக் கொல்ல விரும்புகின்றேன் ; இவர்கள் 

நமது அரக்கசேனையை முற்றிலும் அழித்துவிட்டார்கள் ”” 

என்றான். அ.தன் பிறகு, வாயுவேகமாக ஐடுங் குதிரைகள் 

பூட்டிய இரதம் அவ்வானரசேனையை அணுகினதும், 

அஇிரதர்க்குட் சறந்தவனான் அகம்பகன், பாணங்களைப்' 

பிரயோ௫த்து வெகுகோபதீதுடன் வானரர்களை வதைக்க 

லானான். வான்ரர்களால் அவன்முன்பு நிற்கவும் முடிய 

வில்லை யென்றால், அவனுடன் அவர்கள் போர்புரிக்த 

தாக எவ்வண்ணஞ் சொல்லலாம் 1 அகம்பநன் விடுத்த 

பாணங்களால் அவர்கள் எல்லோரும் சிதைந்து ஓடலா 

CO BOT. 

ne அ௮கம்பநன் கையிற் 968 wy Bor p 

தன்னின் க.காரைப் பார்த்து மிக்கவலி . 

அனுமான் அங் மையுள்ள அனுமான் அங்குவக்து தோன் 

குத்சோன்றி,  நினான். அ.திகபலம்பொருக்திய அவ்வா 
ATT ITS ORL OT 

Crita, ன்ரவீரனைக் கண்டதும், வானரசேனாபதிக 
அகம்பகஜேடு Gen e@aeceit - mene பேரரில் 

ராவல். ள ஈரும் ஒன்றுசேர்ந்து போ 

ஊக்கங் கொண்டவர்களாய், அவனைச் 

சூழ்க்து நிற்கலானார்கள். அனுமான் வந்து சேர்ந்ததைக் — 

கண்டு, அவனையடைக்தமாத்திரதீ இல், அவ்வான்ரவீரர் 

கள் தாங்கஞம் பலசாலிகளானார்கள். மலைபோன்ற 

தோத்றமுன்ள அனுமான் வந்துநின் ததை ' அகம்பகன் 

பார்த்து, மகேந்திரன் மழையைச்சொரிவதுபோல அம்பு 

களைப் பொழிந்தான். மகாபலசாலியான அனுமானோ, 

கனது உடம்பின்மேற் பாய்க்த கூரானபாணங்களைக் கொ. 

ஞ்சமேனும் லக்ஷமயம்பண்ணாமல், அகம்பசனைக் கொல்லு . 

மாறு ஆலோடத்தான். அவ்வாறு கருதிய அனுமான் பூமி 

நடுநடுங்க அவ்வரக்களைகோக்ூ விரைந்து ஓடினான். கர்ச் 

இத்துக்கொண்டு மிக்க காந்தியால் விளங்குகன் ஐ அனுமா 

'னது உருவம், அப்பொழுது கொழுந்துவிட்டெரியும் தீப்:
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போலக் கண்கொண்டொர்க்க முடியாதபடி உக்ரமாகப் 
புலப்பட்டது. தனது கையில் ஓர் ஆயுதமு. மில்லாகதை 
அனுமான் நினைந்து, மிக்ககோபங்கொண்டு, அருகிலுள்ள 
மலையொன்றை வெகுவெகமாகப் பிடிங்கிக்கொண்டான். 
அப்பெருமலையை அனுமான். சனது கைகளிலொன்றுத் 

பிடித்துக்கொண்டு, பெருஞ்சத் தமிட்டுச் சுழற்றலானான். 

அம்மலையைச் சுழற் மிக்கொண்டே அவ்வீரன், மு.ற்கால,க் 
தில் வச்ரொய.க.ச்தை யேக்இக்கொண்டு நழுக௫ியை இந்திர 
பகவான் அர தீதியதுபோல, அரக்கவீரனான அகம்பகனேை 
TH FAS அர.ததலானான். தன்னை நோக்க யெறியும் ௮ம் 
மலையை அகம்பகன்பார்கீ௮ு, தூரத்திலிருக்கபடியே தனது 
அர்.தீதசந்திரபாணங்களைப் பிரயோடத்துப் பிளந்தெறிக் 
தான். அப்பருவகூகரம் அரக்கனஅ பாணங்களால் அவ் 
வாறு பிளக்கப்பட்டு விழுக்கை வெகுரோஷ, மும் கர்வமு 

முள்ள தேஜஸ்வியாயே அனுமான் பார்த்து, வெகுகோபங் 
'கொண்டவனாய், அசுவகர்ணமென்ற ஒரு விருட்ச கதைச் 

- சடிதியிற் பிரந்கி பெடுதீதுக்கொண்டு, மலைபோல் தங்கி 
வளர்க்துகின்ற பெருங்கேகளமைக்க அதை நகைத்துக் 
கொண்டே வெகு குதூகலத்துடன் அப்போர்க்கள த.இதழ் 
சுழற்றினான். மிக்க னெமடைந்த அனுமான், அப்போது 
கான்செல்லும்விசையால் மரங்கள் முறியுமாறும் பூமியிள 
க்குமாறும் விரைந்துசென்றான், மகாபு,ம் திமானாய அனு 
மான், யானைப்பாகர்களுடன் யானைகளையும் தெர்ப்பாகர் 
கஞூடன் தேர்களையும் ராக்ஷஸ ப.தாஇகளையும் வதைக் 
கான், காலன்போலச் சீறிக்கொண்டு போரில் கங்க 
-நயிரை வகைக்ன்ற அனுமானைப் பார்தீது, அரக் 
காகள் நடுநடுங்க யோடலாஞார்கள், வெகுகோபங்கொண் 

டும் அரக்கர்களை நடுங்கச்செய்துகொண்டும் சன்னைநோக்க 

_ வருன்ற அனுமானை அகம்பதன் கண்டு தரனும் மிக்க 
கோபங்கொண்டு கர்ச்சிச்சான். அன் இியும், அவன், கூரா 
ய்த் தேகச்தைப்பிளக்கதச்தக்க ப தினான்கு பாணங்களை 
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மகாவீரனாய அனுமான்மீது பிரயோடுத்தான். அவ் 
வண்ணம் தனது உடம்பிற் பலபாணங்கள் Gur é Be 

கொண்டிருந்கபொழுது, அனுமான் : மரங்கள் அடர்ந்து 

amiss நிற்கும் காழ்வரைபோலக் காணப்பட்டான். 

அன் றியும், பெரிய உடலும் மிக்கபலமும் வெகுகம்பீரமு 

DOMES அவ்வானரவீரன், புஷ்பித்த அசோகமரம் 

போலவும், புகையற்றுப்பிரகாடிக்குட் கிப்போலவும் விளங் 

Benes. 

பிறகு, அனுமான், மற்றொரு மரதிதைப் பிடுங்க, 

அதை வெகுவேகமாகச் சுழற்றி. அரக்கவீரனான அகம் 

பகனது கலையின்மேல் மோஇனான். அவ்வாறு வானர 

டட. வீரனான அவ்வனுமான், மிக்ககோபத்து 

“இக்கல், டன் அவ்வரக்கனை அடிக்கவே, அவன் 

கீழ்விழுந்து மடிந்தான். 

SIDE அகம்பசன் மடிந்து கீழே விழுந்துடைப் 

பகை அரக்கர்களெல்லாரும் கண்டு, பூகம்பதீதால் விருட் 

...... சங்கள் ஈநடுங்குவனபோல அச்சத்தால் நடு 
ae ங்கினாகள். உடனே, தோல்வியடைந்த 

அவர்கள், கங்கள் ஆயுதங்களை எறிந்து 

விட்டு, ஈநெடுங்க, வானரர்கள் தங்களைக் அரதிக இலங் 

HAC uO war, 

கையைகோக்கி யோடலானார்கள். தோல்வியடைந்த அவ் 

வரக்கர்கள், தலைமயிர் அவிழ்ந்து புரள, மனங்கலங்க, 

மானங்காலைய, களைப்பால் உடம்புமுழுதும் வேர்வைகீர் 

பெருகப் பெருஹஞாச்சுவிட்டுக்கொண்டு ஓடிஞர்கள். மிக 
வும் அறிவுகலங்யே அரக்கர்கள், ஒருவர்மேல் ஒருவர் 

உராய்ந்துகொண்டும், எங்கு வான்ரர்கள் அுரத்துன்றார் 

களோ வென்று அடிக்கடி இரும்பிப்பார் தீதுக்கொண்டும் 

பெரும்பய த்துடன் இலங்கைக்குள் நுழைக்தார்கள். 

அவ்வரக்கர்கள் இலங்கைக்குள் புஞுந்தபிறகு, மகா 

புலம் பொருந்திய எல்லாவான ரர்களும் ஒருங்குசேர்க்து,
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அனுமானைக் கொண்டாடினார்கள். ச,ச்துவகருணம் பெற் 
pager அனுமானும், பெரும௫ஒழ்ச்ச 

யாவரும் யடைந்து அவரவர்கட்சூதி தக்கவாறு எல் 
அணுமானைக் ட்ட. 

கொண்டாடுதல், லாவானரர்கட்கும் உசகமான ம மொழி 

.... கூறிக் சனிகச்தசான். வெற்றிபெற்ற வா 

னரர்கள், கங்கள் முழுவல்லமையைக்கொண்டு அட்ட 

காசம்பண்ணினார்கள் ; பின்னும் உயிருடனிருக்,க அரக்கர் 

களைப் பிடித்திழுதீது வதைக்க ஆரம்பித்தார்கள். அனு 

மான், பெருக்திரளான அரக்கர்கஷைக் கொன் றஐ.தனால் வீர 

னென்று பெயர்பெற்று, போர்முகதீதிம்பகைவரையழிக்க 

வல்ல மிகக்கொடிய பலியென்ற ௮க.ரனை அடக்கியதனால் 

விஷ்ணுபகவான் கீர்த்திபெற்றதுபோல விளங்கினான். 

அப்பொழுது, தேவர்கஞம், இராமரும், மிக்கபலசா வியான 

இலட்சுமணரும், சுக்கிரீவன் மு. தலான eur or TS THE CHD, 

மகாபலம் பொருந்திய விபீஷணரும், அனுமானைப் புக 
ழ்க் தார்கள். ee 

லம்பத்தேழாஞ் சருக்கம் : 

- பிரஹஸ்தன் போரிடச் செல்லுதல். 
  

இசாவணன், அகம்பகன் போரில் வதைக்கப்பட்ட 

தைக் கேள்விப்பட்டு, வெருகோபங்கொண்டு, கொஞ்சம் பரி 

தாபமான முகத்துடன், தன்ன ௬ூலிருக் த 
இராவணன் ் 

மந் திசாலோசனை 

செய்து ஈகமச் ன் .இறிதுகேரம் தனக்குள்ளே ஆ 
சு.ற்திப்பார் த்தல், 

மக்தரிமார்களைப் பார்த்தான். அவ்விராவ 

Caraga Goe மந்திரிகளுடன் கலந்து 

ஆலோசனை செய்துவிட்டு, அன்றைக் காலையில், தனது 

சேனை அணிவகுக்கப்பட்டுகிற்பதைக் கரணுமாறு இலங் 

கையைச் சுற்நிவக்தான். கொடிகள் காற்புறத்திலும் பற 

க்க விளங்கிக்கொண்டிருக்௪ ௮ம்மகாநகரம், அரக்கல் கூட் 

டங்களாஜ் பாதுகாக்கப்பட்டும் பலசேனைவகுப்பாற் சூழப் 
பட்டுமிருப்பதைக் கண்டான். அக்கரம் பகைஞரால் முற். 
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அகைசெய்யப்பட்டிருப்பதை ராக்ஷ்ஸராஜனான் அவ்விரர் 

வணன் கண்டு, அக்காலத்துக்குகி தக்கபடி, யுதிதத்திற் 

சமர் தீ. தனான பிரஹ்ஸ்தனைப் பார்தீதுச் சொல்லலா 

ejor:— * போரில் வல்லவனே ! காற்புறங்களிலும் பகை 

வரால் முற்றுகை யிடப்பட்டும், எதிர்பாராமலே உபத் 

இரவிக்கப்பட்டுமுன்ள இக்ககரத்துக்கு, ய.த.த,சிைக க சவிர 

வேறு தப்பும்வழியைக் காணோம். கான், அல்லது கும்ப 

, அல்லது கமது சேனாபதியாகிய நீ, அல்லது 

இந்திரஜிக்.த, அல்லது நிகும்பன் இவர்களில் ஓருவர் 

கான் இக்ககரத்தைச் சததுருபயத் திலிருந்து நீக்இப் பாது 

காக்கும் பாரத்தை வக்க தீதக்கவர்கள், ஆகையால், 

கர்ணன் 

விரைவாக, நீ இச்சைனியம் எல்லாவற்றையும் உடன் 

அழைத்துக்கொண்டு, வெற்றி பெறுதற் 

பொருட்டு, ௮அவ்வான ரசேனையைநோக்ச் 
இராவணன் 

பிரஹஸ்சனைப் 

போர்புரியச்  செல்லுவாய், நீ புறப்பட்டமா தீதிரதஇல் 
செல்லுமாறு ளை த . 

ஏவுதல், அரக்கர்கள் செய்யும் அட்டகாசத்தை, 

ஓரேயிடத்திற்சேர்ந்திருக்கும் இயல்புள்ள 

குணமில்லாத ௮வ்வானரசேனை, கேட்டதும், ஓடிவிடும்: 

வானரர்களோ தைரியமற்றவர்கள் ; கட்டுக்கு அடங்காத 

வர்கள் $ உறுதியற்ற மனமுன்ளவர்கள் ற ஆகையால், 

நீ செய்யும் ஆரவாரத்தைக் கேட்டு, யானைகள் இங்கத்தன் 

கர்ச்சனையைக்கேட்டதும் ஓடிவிவெதுபோல .ஐடிவிவொர் 

கள், பிரகஸ்தனே ! அவ்வண்ணம் வாணரர்கள் ஓடி 

விட்டதும், இரா மலஷ்மணர்கள் ஒருவகையுதவியுமின் றிக் 

தாமாகவே உனது வசத்தற் இகெக்கொள்வார்கள். போர் 

புரிந்தால் வெற்றியைப்பெற்றாலும் பெறலாம் ; புரியா 

விட்டாலோ, பகைவரால் உயிர்மான்வது கிச்சயம் ; ஆத 

லால், ஆபதீதுக் தோன்றுவது ஸக்தேஹமாயிருக்கும் 

போசே புகழைத் தருவதாகும் ; ஸக்சே ஹமில்லர்மல் 

ஆபத்தை யுண்டாக்கக் கூடிய காகையால், பொர்செய் 

யாது வாளா இருத்தல் ஒருபோதும் நன்மையைப்: பய
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வாது, இவ்விஷயத்தில், உனது எண்ணம் அதுகூல 

மோ, அல்லது பிர தகூலமோ? சொல்வாயாக” என்றான். 

இராவணன் இவ்விதமாகக கூறினதும், சேனாபதி 

யான பிரகஸ்தன், ௨உசஈஸ் என்பவர் அசுரேக்தஇரனை 

நோக்கப் பேசுவதுபோல, அவ்விராவணனைநோக்கி மது 

மொழிசொல்லலானான் :-- “ வேந்தரே | வெகு சமர்தீ 

தர்களான மந் இரிமார்களுடன் காம் QSOS por on Cp 

ஆலோசனை செய்திருக்கின் ரோம். அ௮க்காலதீதில் காம் பல 

விதமாக ஆலோடித்துப்பார் FBO, நமக்குள் ஒருவர்க்கொ 

ரவர்க்கு . விவாதமும் உண்டாயிற்று ; சீதாதேவியைதீ 

திருப்பிக்கொடுப்பது நமக்கு க்ஷேம மென்றும், கொடுக் 

காவிட்டால் யாவரும் ஓழிதற்குக்காரணமான யுத்தம் 

நேருமென்னும் நாங்கள் தங்கட்குதீ தெரிவித்தோம். 

அவ்வாறே இப்போது நேர்ந்தது, தாங்களோ, பொருள் 

ணன் கொடுத்தும், பலவலை மரியாதைகள் செய் 

கட்டளைக்குக் Zid, BATT SOS சொல்லியும் என்னை 

ட்டர் எப்போஅம் பெருமையாக வைச்இருக்கி 

நீர்கன் ; ஆகையால், தங்களுடைய ஆபத் 

துக்கால,த்இல், தங்களுக்கு இஷ்டமான எதைத்தான் 

்“ நான் செய்யமாட்டேன் ? என் பிராணனையாவது, எனது 

குமாரர்கள் பெண்டுகள் பொருள்களையாவது, எனக்குப் 

பாதுக்காக்கவேண்டு மென்ற சண்ணமில்லை ; தங்கள் 

பொருட்டுப் பொர்க்களதஇல் என் உயிரை கான் இழப் 

பதைத் தாங்கள் பார்க்கலாம்'' என்றான். 

இவ்வாறு தனது தலைவனாகிய இராவணனிடஞ் சொ 

ல்லிவிட்டு, பிரகஸ்தன் தன் முன்னர்கின் ஐ CE epi Racor 

நோக் இவ்வா கட்டளையிடலானான் :-- 

சேளைகளுடன். *: அரக்கர்க னடங்கிய நமது பெருஞ்சேனை 

விரைந்து வரு 
மாறு பிரஹஸ் 

சள் சேஞபதி போர்க்களத்தில் இடிவிழுவதுபோல வேக 
கட்குக் கட்டளை 

யிடுதல். மாக விழும் எனது ௮ம்புகளினால் உயிரிழ 

ந்த வானரர்களை, இப்போது மாமிசபட் 

யை வெகு£க்கரமாகக் இரட்டிவாருங்கள்;
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சிணிகளாகய பறவைகள் பு௫த்.துக் களிக்கப்போட௫ன் றன ” 

என்றான். 

இவ்வண்ணம் பிரஹஸ்.கன்சொன்னதும், சேனாபதி 

கள் மிக்கயரபரப்புடன் அவ்வரக்கன்வீட்டிலேயே சேனை 

யைத்திரட்டிக்கொண்வவெந்துசேர் த.கார்கள். அவ்விலங்கை 

யானது, ஒரு முகூர் தீ ககாலத்திற்குள் பலவகையாயு தங் 

களைக் கைப்பற்றிய கொடிய அரக்கர்களால் நிரம்பி, மத 

ர யானையால் நிரம்பியதுபோல விளங்கலா 
பிரஹஸ்தன் 8 : . . . 
சேனையுடன் யிற்று, அப்போது, அரக்கர் அக்கினியில் 
மர்னதப் ஹோமஞ்செய்தும் பிராமணர்களை அர் 
புறப்படுதல். ர ; 

FASS நமஸ்கரிதீதுக்கொண்டு மிருந்த - 

தனால், நெய் மலர் இவற்றின் கறுமணங்களுடன் காற்று 

விசலாயிற்று, அப்போது, மந் திரிக்கப்பட்ட பலவகைமாலை 

களை, போருக்குரிய ஸக்காஹ,த்துடனிருக் த அரக்கவீரர் 

கள் வாங்கி வெகுசக்தகோஷதீதுடன் அ௮ணிந்துகொண் 

டார்கள். விற்பிடி தீதும் கவசமணிக்து மிருக்,த அரக்கர்கள், 

வேகமாக வந்து, தங்களரசனாகய இராவணனைக் கண்டு 

பிறகு பிரஹஸ்.தனைச் சூழ்ந்துகின்றார்கள். அப்பால் பிர 

ஹஸ்தனும், தனது வேக்கனிடம் விடைபெற்று, பயங்கர 

மான போர்ப்பறை முழங்க, வெகுவேகமாகச்செல்லுங் 

குதிரைகள் பூட்டப்பட்டுச் சிறக்ததேர்ப்பாகனுடன் கூடிப் 

பெருமேகம்போலச் ச.த்திப்பதும், பிரதியக்ஷமரக வசத 

சூரியனோ அல்லது சந்திரனோ என்று சொல்லுமாறு சோ 

பிப்பதும், ஒருவரும் அணுகமுடியாதவாறு கொடுமை 

யைச் தெரிவிக்கன் ற சர்ப்பக்கொடி கட்டப்பட்டதும், தேர் 

மழைப்பு என்ற உறுப்பைப்பெற்றதும், சக்கரங்கள் இணி 

தாக அமையப்பெற்றதும், பொன்மயமான சாளரங்கள் 

வைக்கப்பட்டதும், தனதுபேரொளனியால் ஒளியுள்ள பொ 

ருள்களைப் பார்த்துப் பரிகசிப்பது போன் ஐதும், படைக்க 

லங்களெல்லாவற்றோடுங்கூடிச் சிக சமாகக் கொண்வெகது 

ங்றுத்தப்பட்டதுமான அழ இர த.த்தின்மேல்.ஏ நினான்.
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அவ்விதமாக இர கதீதின் மேல் ஏ.கியபிறகு, ராவணன் 

கட்டளையைப்பெற்ற பிரஹஸ்தன், பெரிய ராட்சசசேனை 

யாத் சூழப்பட்டவனாய், சடிஇயில் இலங்கையைவிட்டுப் 

புறப்பட்டான். அவ்வரக்கசேனாபதி புறப்பட்டபொழுது, 

மேகம்போல் ஓலிக்கும் போர்ப்பறையின் சத்தமும், மங் 

களவா.தீதியகோஷமும், சங்கங்களின்சப் கமும், சமுக்தி 

ரசிதையே தங்கள் சதீகச்தால் மறைப்பன போலக் கேட்க 

லாயின, பயங்கரமான உருவமமைந்த அரக்கவீரர்கள், 

அட்டகாசம் பண்ணிக்கொண்டு பிரஹஸ்கனுக்கு முன்பாக. 

நடக்கலானார்கள். நராக்குகன் குூம்பஹ-௩ந ம்ஹாநா கன் 

சமுக்ககன் என்ற பிரஹஸ்தனது மந்இரிமார், அவனைச் 

சூழ்ந்துகொண்டு சென்ருர்கள், பயங்கரமாயும் கவசமணி 

ந்துமுன்ள யானைக்கூட்டங்கள்போன்ற பெருஞ் சேனை 

யாற் சூழப்பட்டு, ௮க்சப் பிரஹஸ்.கன் கிழைவாயில் வழி 

யாக வெளிப்புறப்பட்டான். சமுத்திரத்துக்கொப்பான' 

அப்பெருஞ்சேனையா ற் சூழப்பட்டு, அந்தப் பிரஹஸ்தன் 

பிரளயகாலதக்தில் உலகங்களை யழிக்கன் 2 யமன்போல 

விளங்கக்சகொண்டு சடி.தியில் வெளிப்படலானான். 

அவன் புறப்பட்ட சக்கத்தாலும், அரக்கர்கள்்செய்க 

பேராரவாசதகாலும் இலங்கையிலிருக்க எல்லாப்பிராணி 

சித் விகாரமானகுரலாற் பெருஞ்ச ,க,கமிட்டன . சை 

யையும் இரத்கச்தையும் புசிக்கும் பறவை 

கள், மேகமில்லாமல் நிர்மலமான ஆகா 
usBp பறந்து. அ௮ப்ரதக்ஷிணமாக அது 

தேரைச்சுற்றி வட்டமிட்டன ; அக்கிஜ்வாலையைக் கக்க 
கொண்டு நரிகள் பயங்கரமாக ஊளையிட்டன. ஆகாய் 

அக்காலத் 
தீரிமிக்சங்கள். 

தினின்று கொள்ளிக்கட்டைகள் விழுந்தன ; கொடிய 

காற்று வீசலாயிற்று ; ஒன்றுடன் ஒன்று ஆகாயத்தில் 

மோதிக்கொண்டு இரகங்கள் ஜ்ளியற்றிருக்கன. மேகங் 
கள், வெருகடோரமாகக் கர்ச்சிக்து, அக்்தப்பிர ஹஸ் கன து 

இரதகத்தின்மேல் இரச்கமழை பொழிந்து, அவன்முன்
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பாகச் சென் றவர்களையெல்லாம் நனை,தீ.கன. அவன்தேதர்க் . 

கொடியின் கலையில் கழுகொன்னு தெற்குமுகமாக உட் 

கார்ந்து, னது இருகிறகுகளையும் அலகாற்கோ தி, அதன் 
அழகை முற்றிலும் அழித்தது: ன கன அது 
திய தேர்ப்பாகனது கையிலிருக்து உளவுகோல் பலமுறை 
நழுவிவிழுஈ,௧௮, பிரயாணகாலத்தில் நிகரில்லாமல் விளங் 
இய கான அஷ்டவஸுஃக்களுக்குமில்லா த DT ANG Sor SI 

பேரழகும், ஒருமுகூர் தீ சகாலத்தில் மாறிற்று, சமகில,த்த 
லம் குதிரைகள் கால்கள் இடறதின. 

பெயர்பெற்ஐ வல்லமையும் பராக்கிரமமும் அமைந்த 
பிர ஹஸ்கன் புதப்பட்வெக்கபொழுத, போர்க்கள தீதில் 
வான ரசேனையும் பலவகை யாயுதங்களை எடுக்துக்கொண்டு 

ட எதிர்த்து வந்துநின் ஐ.ு. விருட்சங்களைப் 

வாஸ்கன் பிடுங்கக்கொண்டும், பெரும்பாறைகளைச் 
வானரசேனையை ன ஜு é a 

Beecnensih தூக்கிக் கொண்டு மிருக்கன் பொழுது 

வானரர்கஞுள் பேராரவாரமுண்டாயிற்று, 
இவ்வாறு ராட்சசர்கள் கொக்கரிப்பகனாலும் வானரர்கள் 

கர்ச்சிப்பகனாலும் இரண்டசேனைகளும் பெருங்களிப்பை 

யடைந்திருக்தன. வெகுவேகமாகச் சஞ்சரி தீதுக்கொண்டும் 

வெகுவல்லமையமைக்தும் ஓருவரை யொருவர் வதைக்க 

விரும்பியும் போர்க்கு வலிய அழை கீதுக்கொண்டும் நின்ற 
இராட்சசர் வாகரர் என்ற அவ்விரு திறத்காராலுக் தோன் 
திய சதீதமானது, மிக்க பெருஞ்சத்கமாகக் கேட்கலா 

யிற்று, பிறகு, மதிகெட்ட பிரஹஸ்தனும், கான் வெத்றி 
பெறலாமென்று கருத, விட்டில்கள் அன ற்பிழம்பை காடி 

ஒவெதுபோல மிக்கவேகமுள்ள சுக்கரீவசேனையை நாடிச் 

சென்று அ௮ச்சேனைக்குட் புகுக் சான். 
  

ம்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம் : 
சதுரக் தனது வதம். 

  

அதன்பிறகு, வெகு பயங்கரமான பராக்ரெமங்கொ 

ண்ட பிரஹஸ்தன் போரிடவருவதைப் பார்தது, பகை
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யடக்கவல்ல இராமர், புன்னகையுடன் 

இ அர்பன் விபீஷணரை நோக், “மகாபாகுவே ! 

பிரஹஸ்ளை  பெருஞ்சேனையாற் சூழப்பட்டுப் பெருக் 

இன்னனென.. ரு தாற்றத்தோடு ௮௦ என்றே 
உணர்தல், தாதறததோடு, அதோ வருனருெ, 

அவன் யார்? பலவானான அவ்வரக்கன் 

இன்னானென்பதை த்செரிவிப்பீராக * என்னு வினாவினார். 

இராமர் வினவியதைக் கேட்டதும், விபீஷணர் மறு 

மொழி யனளிக்கலானார்:-- * இவன் அந்த ராவணனுடைய 

சேனாபதி; இவன்பெயர் மிரஹஸ்,சன்; இலங்கையில் இரா 

வணனுசக்கு உள்ள சேனைகளுள் மூன்றில் ஒருபாகம் இப் 

போது இவனைச் சூழ்க்து வருசன் ஐது. இவன் வெகு பல 

சாலி ; அஸ்திரங்களிற் பயின் றவன் ; வெகு சூரன்; வல் 

லமையிற் பெயர்பெற்றவன் '' என்றார். 

பின்னர், பலசாலிகளான 'வானரர்களையுடையதும் 

மிகவுங் கோபங்கொண்டு பிரஹஸ்.தனை எதிர்காடிக் கர்ச் 

சகடன்றதுமான அப்பெருஞ்சேனை, பயங்கரமான தோர் 

றத்தோடு அந்தப்பிரஹஸ்தன் வருவதைக் கண்டது. 

வானரர்களை வெல்லவிரும்பி யெதிர்தீதுச்சென்2 அவ 

னுடன்வந்த அரக்கர்கள், கதீதிகள் சக் 

இகள் அஷ்டிகள் அம்புகள் சூலங்கள் 

உலக்கைகள் கதைகள் உழலைத்தடிகள் 

௮சக்கர்க்கும் 

வானார்க்குங் 

கைகலந்த போர், 

ஈட்டிகள் பலவகைக் கோடரிகள் பலவகை 

விற்கள் என்னும் ஆயுதங்களைக் கைகளிலேக் திக்கொ 

ண்டு விளங்கனோர்கள். போர்செய்ய விரும்பிய வீரர்க 

ளான் வானரர்களும், பூதீதிருக்த பெருமரங்களையும் பெ 

ரும்பாறைகளையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். ஒருவரை 

யொருவர் கலந்தபொழுது, கல்மழையையும் அம்புமழை 

யையும் பொழி௫ன் ற அவ்விருதிறத்தாரித் பலருக்குப் | 

பெரும்போர் உண்டாயித்று; போரிலே பல அரக்கர்கள் 

பலவான ரர்களைக் கொன்ருர்கள்; பலவானரர்கள் பல அரகீ 

33
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கர்களைக் கொன்றுர்கள். இலர் சூலங்களா ற் கொல்லப் 

பட்டார்கள் ; ெர் மற்றுஞ் லெ கூரான ஆயுதங்களால் 

மாய்க்கப்பட்டார்கள் ; லெர் உழலை,க்கடி களால் அடிக்கப் 

பட்டார்கள் ; Gor கோடரிகளால் பிளக்கப்பட்டார்கள். 

சிலர் ஹஞூச்சுக்காற்றற்றுப் பூமியிலே விழுந்கார்கள் ; சிலர் 

பாணங்களால் அடியுண்டு மார்பு பிளந்தவர்களாய்ச் சாய் - 

நீதார்கள், லெர் கதீதிகளால் இரண்டு அண்டாக்கப்பட்டுப் 

பூமியில் விழுந்தார்கள். சல வானரர்கள் அரக்கர்களால் 

தங்கள் விலாப்புறங்களிற் சூலங்களாற் சூத்தப்பட்டார் 

கள். வெரு கோபங்கொண்ட வானரர்கள், அரக்கர்களின். 

கூட்டங்களை விருட்சங்களாலும் மலைச்சிகரங்களினாலும் 

மோ இப் பொடியாக்கனார்கள். வானரர்களின் இடியோல் 
விழுந்த கையறைகளாலும் கைக்குத்துக்களாலும் அரக் 

கர்கள் தங்கள் பற்கரம் கண்கணாம் கெறிக்க இரத் 

SIDS கக்டுக்கொண்டு விழலானார்கள். வானரர்களுநம் 

அரக்கர்களும் எனிமையாகக் கூவுவகனாலும் கர்ச்சப்பத 

னாலும் பெருஞ்சகீகம் கதோன்றலாயிற்று, வானரர்க 

ஞம் அரக்கர்களும் மிக்க சினங்கொண்டு வீரர்களின் 

வழியை மேற்கொண்டவர்களாய், தங்கள் கண்கள் கோபத் 

காற் சுழலக் கொடுஞ்செயல்களைச் ஈறிதும் அச்சமின்றிச் 

செய்யலானார்கள். 

நராச். தன், கும்பஹநு, மஹாகரா் தன், aN pie Sor 

என்ற ப்ரஹஸ் கணுடைய மந்திரிகளான இக்கான்குபே 

ரும் வானரர்களைப் பலபடியாக வகைக்தார்கள். அவ். 

வண்ணம் அவர்கள் வெகுவேகமாகச் சஞ்சரிதீது வானரர் 

sor வதசைசெய்தசொண்டிருச் சு பொழுது, அுவிவிகன் 

ஒரு மலைச்சிகொ.சிதைக்கொண்டு அந்கால் 
வானாசேனா இ : oul BORAT ஒருவளுன BIT BOM & கொன் 
பதிகள் பிரஹ் 
dserg wb BA மூன். விரைவாகக் தொழில்செய்யவல்ல 
கார் மால்வரை 

மும் வதைகு்தல் துர்முகனெ ன்ற வான்ர னோ, பெரிய மர. 

மொன்றைப் பிடுங்கி ஸமுச்ககனென்ற 

அரக்கனைக் கொன்றான். ஜாம்பவானென் பவனோ, வெகு
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கோபங்கொண்டவனாப், பெரியதொரு பாறையைக் தூக்கி 

மகாகாதன்மார்பின்மேல் விரியெறிந்தான். பிறகு, வீரிய 

வானான கும்பஹ.நுவைகச் காரனென்பவன், ௪ திர்,தீ.௮ு, 

அவன் கலையில் பெருமரமொன்றால் மோதி, ௮ப்போர்க் 

களத்தில் அவனை உயிர்மாயச்செய்தகான். 

பிரஹஸ்,கன், அக்தொழிலைப் பார்த்துச் ச௫க்காமல், 

னது இரதத்தின்மே லிருந்தபடியே தனது வில்லை 

வளைத்து வானரர்களைக் கமமையாக நாசஞ்செய்யலானான். 

௮வ்விருசேளைகளிலும், அப்பொழு, பிரளயகால,தீதித் 

கலங்க சமுக இரத்தில் கோன்னறுவதுபோலப் பெருஞ் 

சத்தம் கேட்கலாயிற்று, போர்செய்வதில்வல்ல பிரஹஸ் 

தன், கடுஞ்ற்றங்கொண்டு பெரும்பாணக்கூட்டங்களைப் 

பிரயோடத்து ௮ப்பெரும்போரில் வானரர்களை ஹிம்ஸிக் 

கலானான். 

வானரர்களின் சரீரங்களாலும் அரக்கர்களின் தேகங் 

களாலும் நிரம்பியிருக்,த அப்போர்க்களம், சரிக்துவிழுக் த 

மலைகளால் நிரம்பியதுபோலகீ சென்பட்டது. இரத்த 

வெள்ளத்தால் மூடப்பட்ட அப்போர்க்களம், வசந்த 

கரல,தீ.தில் செந்நிறமான மலர்களையுடைய 

படுகளச் செப்பு, பலாசமரங்களால் கிரம்பிய இடம்போலக் 

தென்பட்டது, மடிந்த வீரர்களின் குவி 

யல்களாகிய கரைகளையும் PUSS ஆயுதங்களாகிற ஓங்கி 

வளர்ந் த மரங்களையும் இரத்தவெள்ள மாகத. நீர்வெள் 

எ,க்தையும் பெற்று பமனாகிற சமுத்திரத்தை நோக்கி 

யோவெதும், மக்ரு,ச் ப்லீஹம் என்ஐஉ ஹ்ருதயத் தினிரு 
புறங்களிலுமுன்ள தசைகளாகற செற்றையும் தறி 

யுள்ள நரம்புகளாகிற பாசிகளையும் சிகறிய உடம்பும் தலை 

கஞுமாஇறமீன்களையும் அவயவங்களாகற பு.த்களையும் கழுகு 

களாக அன்னப் பறவைகளையும் பருந்துகளாகிற ஸாரஸ் 

பட்களையும் கொழுப்பாற நுரைகளையும் பெத்திருப்ப
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தும், குற்றுமிருடன் தவிப்பவர்களின் அழுகைகளாற 

சத்தச்கைப் பெற்றிருப்பதுமான அஞ்சியவர்களாற் கடத் 

தற்கரிய இரச்தகதியை, அப்போர்க்கள ததிற் பெருகச் 

செய்.சனர், மழை ஒய்க்தபிறகு, அன்னங்களும் ஸாரஸங்க 

ஞம் விளையாடும் நதியைக் கடப்பதுபோல, .கடத்தற்கு 

அரிய அக்கதியையும் அரக்கர்களும் வானரவீரர்களும் 

கந் தார்கள், தாமரைமலரின் was SSID செக்றிற 

மடைந்து. விளங்குந் காமரையேோடையை ம.தயானைகள் 

தாண்டித் தாமும்செந்கிறத்தைப்பெறுகல்போல, வானர 

வீரர்களும் அரக்கவிரர்களும் தமது உடல் Gees pwr 

விமொறு அவ்விரத்தவெள்ள ச்சைக் கடந்தார்கள். 

பிறகு, னது தேரின்மேல் இருக் தபடியே சரமாரி 

பொழிந்து வானரர்களை விரைந்துவதைக்கும் பிரஹஸ் 

தனை, நிலனென்பவன் கண்டான். ஆகாயத்தில் அடர் 

ந்து கிற்கும் மேகக்கூட்டகிதைச் சிதறடித்துப் பெருங் 

காற்று வருவதுபோல, நீலன் தன்னை 
பி ர் 5 ம ட . ச 
ai taal நோக்கி வருவதைப் பிரஹஸ்.கன் கண்டு 
"Gcbia fork சூரியனைப்போன்2 Svaprer அதனது 

கேரை ஐட்டிக்கொண்டு அத்கீலனுக்கு 

ri dpowres ஓடினான். வில்விச்தையில் தேர்ந்,௪ சேனாதி . 

பதியாகிய : பிரஹஸ்தன், அப்பெரும்போரில் தனது 

வில்லை நாணேற்றி, நீலன்மேற் பாணங்களைப் பிரயோக் 

தான் ; மிக்கவேகத்துடன் கேராகச்செல்லுகன் த அப்பா 

ணங்கள், கீலன்மேல்தைத்து ஊடுருவிச் சீறின' சர்ப்பங் 

களைப்போன்று பூமியித் புளாக் கன. வான்ரமுக்கயெனாய் 

. விரனான நீலன், வெகு கூராய் நெருப்பை நிகர்ப்பனவான 

அந்தப் பாணங்களால் அடியுண்டு, தன்மேற் பாணப் 

பிரயோகஞ்செய்க அடக்குதற்குரிய அ௮ப்பிரஹஸ்தனைப் 

பெரிய விருட்சமொன்றைப் பிங்கி அடி.க்கான். : ௮வ்.. 

விதமாக அடியுண்டதும், அவ்வரக்கன், கோபத்தாத் FHS
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ar GAS Si, அவ்வானரசேனாபதியின்மேற் பாணங்களை 

மழைபொழிவதுபோலப் பொழிந்தான். அவ்வரக்கன் 

பிரயோ௫டத்த Dar yu 265 அம்புகளை க் தடுக்கமுடியாமல், 

மிக்க பலசாலியான் நீலன், ,தன௮ கண்களை மூடிக்கொண் 

டவனாூத் காங்கனான். இடீரென்று வட். மழைமை எரு 

SITE தனது கண்களை மூடிக்கொண்டு எவ்வாது தாங் 

குமோ, அவ்வாறே, நீலனென்பவன், கண்களைஸூடிக் 

கொண்டு. விரைந்து கடுமையாக மேல்விழும் பகைவனது 

அம்புகளை த் தேகத்தில் காங்கக்கொண்டான். 

அப்பொழுது பெருமைபெத்த நிலன் வெகுகோபங் 

கொண்டு, பெரிய ஆச்சாமர மொன்றைப் பிடுங்க, மனோ 

வேகமாகச்செல்லும் பிரஹஸ்தன்து தேர்ப்புரவிகளை அடி 

தீதுக்கொன்றான் ; பின்னும், மகாபலம்பொருக்திம அவ்வா 

ன ரவீரன் பிரஹஸ் தனது வில்லைப் பிடுங்கிக் தனதுபலக் 

கால் அதனைமுறித்துப் பலமுறை அ௮ட்டகாசஞ் செய் 

கான். பிரஹஸ்கனென்ற சேனாஇபஇ, தனது வில் 

மூறிந்தவுடன், பயங்கரமான உலக்கையொன்றைக் கைப் 

பற்றி, சனது இர கக்தைவிட்டுக் கீழேகுதிக்தான். பகை 

மைமுதிர்க்அம், மிகவும் கூரிய தங்கள் கோரப்பற்களாரல் 

ஒருவரையொருவர் கடி.தீதம், சங்கத்தையும் புலியையும் 

ஓப்பாய் அவற்ழைப்போன்ற தொழில் செய்தும், போரித் 

பின்னிடாமலும், வெற்றிப்புகழைப் பெற விரும்பியும், 

விருத்திராசர தேவேக்திரர்களைப் போன்னு முன்ன ௮ச் 

சேனாபதிகளிருவரும் மதயாலைகள் போலச் செந்நீராஜற் 

பூயைஉடம்பையுடையவரானார்கள். அப்பொழுது, பிர ஹஸ் 

தன் கனது வலிமை முழுமையையும் சேர்த்து. உலக்கை 

யால் ஓங்கி நீலனுடைய நெற்றியில் ஓர்அடி அடித்தான் ; 

அதனால், அவனுடம்பில் இரத்தம் பெருகலாயிற்று, 

தனதுமேனிமுழுதும் இர.த்தம்வதியப்பெற்ற வானரசேனா 

பதியாகிய நீலன், வெகு கோபங்கொண்டு, பெருமரமொன்
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ஹைப் படுவ்6, பிரஹஸ்.தன்மார்பில் அடித்தான்; அவ்வடி - 
யைக் கொஞ்சமேலும் இலட்சியஞ்செய்யாமல், அக்தப்பிர 

anew gor பேருலக்கையைக் கையிற்கொண்டு, பலசாலி 

யான நீலனைநோக்கிப் பரபரப்புடன் ஓடிவர்கான். வெகு 

வேகமாக அவ்வரக்கன் ஓடிவருவதை அவ்வானரவீரன் 

கண்டு, ௮வனிலும் அதிகவேகமாகச் சென்று பெரும் 

பாறையொன்றைத் தனதுகையில் எடுதீதான் ; போரில் 

விருப்பங்கொண்டு உலக்கையா ற் போர்புரிகின் ற அந்தப் 

பிரஹஸ்,கனுடைய தலையின் மேல் அப்பாறையைவிரைந்து 

விசியெறிந்தான். வானரரிற் இறந்த Ib 
நீலன் பிரஹஸ் 

“ar evan நிலனால் எ .நியப்பட்ட கொடி௰ அப்பெரும் 
கனை வை ல். 

பாறை, அப்போது பிரஹஸ் தனுடைய 

கலையைப் பலதுண்டமாகப் பிளந்திட்டது, வேருடன் வெட் 

டுண்ட மரம்போல, அவ்வரக்கன், தனது உயிர் ஓழிந்து 

புகழ்ரீங்க, வலிமைகுன்.3ி, ஐம்புலன்களும் தமொஜிச் 

திடீரென்று பூமியில் விழுக்கான். அ௮வன்தலை பிளந்த 

போது அங்குகின்று இரத்தம் மிகுதியாகப் பெருஒத்று.. 

அவன் தேகத்தினின்்அும் மலையினின்்அ அருவிகள் பெரு 

குவதுபோல இர,க,கவெள்ளம் OGY HI. 

நீலன் பிரஹஸ் தனைக் கொன்றதும், எவராலும் 
அசைக்கமுடியாது விளங்கிய இராட்சச 

ச்ரக்ஷ்ஸசேனை 

யின் நிலைமை, 
சேனை சந்தோஷமிழக்து, இலங்கையை 

நாடி யோடிற்று, கரையுடைந்தவுடன் 

் வெள்ளநீர் ஓடிவிடுவதுபோல, சேனை தீகலைவன் மாண்ட 

தும், அவ்வரக்கர்கள், போர்க்கள தீதில் நிற்கமுடியாமல் 

ஓட்டம்பிடி தீதார்கள், முக்கியசேனாபதியான பிரஹஸ் 

கன் மாண்டொழியவே, அரக்கர்கள் ஓன்னும் செய்யமாட் 

டாது இராவணனதுமானிகைசேர்கது, எதோ தங்கள்.” 

மனத்திற்குள் எண்ணியவர்களாய், ஒன்றும் பேசாமல் 

வாயை மூடிக்கொண்டு, மிகப்பெரிய சோகசாகரத்தில்
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மூழ்மெவர்களாய், ஞூர்ச்சிசீதவர்போலக் காணப்பட்டார் 

கள். 

பிறகு, வெற்றியடைந்த மகாபலசாலியாயே நீலனெ | 

ன்ற சேனாபஇயும் கான்செய்தகாரியதீதுக் 

நீலனது உத் 
. காக எல்ல ம் பட் 
| ர்ராலு புகழப்பட்டு, இராம 

லட்சுமணர் இருக்க இடம்சேர்ந்து வெகு 

சந்தோஷத்துடன் விளங்கினான், 

ஐம்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

இராவணனது மகுடபங்கம். . 

  

இராட்சசசேனாகாயகளுன அக்தப்பிர ஹஸ்தன் வா 

னரவீரனான நிலனால் யு.த்த.தீதில் வதைக்கப்பட்டதும், பய 

ங்கரமான' ஆயுதங்களை யேந்திச் சழமுதி 

பிரஹஸ்சனது . ம் ம 4 ச 

மரணத்தைக் இரம்போலக கரைபுரண்டு வந்த அரக்க 

ணன் oo சேனை அஞ்சியோடலாயித்று, அரக்கர் 

னே போர்க்கு கன், இராவஸானிடஞ் சென்று அக்கினி 

ட பகவானுடைய குமாரனால் அவ்வரக்க 

சேனாபதி வதைக்கப்பட்டதைக தெரிவித்தார்கள் ; அவர் 

கன் மூலமாக அச்செய்தியைக் கேட்டதும், அவ்விராவண 

னும், வெகருகோபங் கொண்டான். போரில் பிரஹஸ்தன் 

கொல்லப்பட்டா னென்பதை இராவணன் கேட்டு, வெகு 

துக்கமடைக்௮, பிறகு கோபத்தால் மெய்ம்மறக் தவனாய், 

போர்விரர்சளான தேவர்களை நோக்கத் தேவேந்திரன் 

சொல்லுவதுபோல, ரரக்ஷஸ்விரர்களைப் பார்தீதுப் பின் ' 

வருமாறு சொல்லலானான் :--” நமது பகைவனாக இரா 

மனை அலட்மெமாக எண்ணியிருக்கக்கூடாஅ ; தேவேக்திர 

னிடம் போர்புரிந்து வெற்றிகொண்ட எனசு சேனாகாய 

கனான பிரஹஸ்.தன் போர்வீரர்களுடனும் மதயானைகளு
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டனும் எவர்களால் வதைக்கப்பட்டானோ, அக்க வானரர் 
களையும் நாம் அலட்பெமாக எண்ணியிருக்கக் கூடாது ; 
என்னு சதீதுருக்களை நாசம் பண்ணும் பொருட்டும் நாம் 
வெர்.றநியடையும் பொருட்டும், இப்பொழுஅ௮ ஆச்சரியமான 
அப்போர்க்கள தக்கு, GF) a) stn ஆலோடூயோமல், கானே 
போடன்றேன். காட்டைக் கொழுச்துவிட்டெரியுக் தயா D 
கொளுச்சுவது பேரல, நான், இப்பொழு, அவ்வானர 
சேனைகளையும் இராமலட்சுமணரையும் என்னுடைய அம்பு 
களால் எரிப்பேன் ''என்ரன். சகேவராஜஸூக்குச் FEB 
வாகிய அவ்விராவணண், இவ்வாறு சொல்லி, அக்கினிபோ 
லப் பிரகாக்ன் ற௮ம் உதீசம்மான இறந்த குதிரைகள் : 
பூட்டப்பட்டதும் வடிவக்இினால் மிஃக காந் இயன் விளங்கு வமான அன்து தேரின்மேல் ஏதிஞன், அவ்விராவ 
ணன், அப்போது, சங்கம் பேரிகை அம்பட்டம் மு.சலிய 

வாச்யேங்கள் ஒலிக்கவும், வீரர்கள் கங்கள்கோளைச் தட் டி.க்கொண்டு இங்ககா கஞ்செய்யவும், வந்இியர்கள். இறந்த. 
தோதீதிரங்கொண்டு அஇிச்கவம் வெளிப்புறப்பட்டரன். 

மலைகளுக்கும் மேகங்களுக்கும் ஓப்பான சரீரங்கள் பொருக்ியவர்களும் மாம்சங்கஷைப் புசிப்பவர்களும் கெருப்புப்போல் எரியூங் கண்களுள்ளவர்கள£மான அரக் கர்களாற் சூழப்பட்டு, இராவணன், பூ தகணங்களா த்சூழப் பட்ட அசுரர் சலைவனான ர,தீ.திரர் சீதிபோல afer BIB 
னான். அப்பால், மிக்கபராக்ரெமசாலியாஷ 

ae ட ள் இராவணன், சரேலென்று சனதுபட்டஷ. 
மைக் காஷுசல், இறைவிட்டு வெளிவர, பெருஞ்சமு த் 

திரம்போலவும் பெருமேகம் போலவும் பெருஞ்சக்கமிட்டுக்கொண்டும், அங்கள் சங்கள்கைகளில் . மரங்களையும் மலைகளையும் எடு SSB ஒங்கிக்கொண்டும் அவ் வானரசேனை நிற்பதைக் கண்டான், 

ஸர்ப்பராஜனைப்போன் ற கைகளையுடையவரும் மிக்க காந்தியடன் விளங்குபவரும் கா ப்புச்சேனையா ம் சூழப்பெத்
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வருமான . இராமர், மிகவுங்கொடுமைகொண்ட அவ்வர 

க்கசேனையைப் பார்தீது, ஆயுதப்பயிற்சியில் மிகத்தேர்க் 

கவரான விபிஷணரை நோக்கப் பின் 

இராமர் oe வருமாறு வினவலானார்:-- * பல பெருங் 

யோடு வரக் . கொடிகளும் சிறுகொடிகளும் விளங்கவும், 

எண்ட் ககன் ஈட்டி கதீ.தி சூலம் வில் முதலிய பல ஆயு 
Base, 

தங்கள் மின்னவும், ஐராவதம் போன்ற 

பல யானைகள் நிரம்பி அச்சமற்ற அரக்கவீரர்களையுடைய 

தாய். அதோ ஒரு சேனை வருன்றதே, கலக்குதத்கு 

அரிய அது யாருடைய சேனை ? ”' என்னு வினாவினர். 

அவ்விதமாக இராமர் கேட்டதும், இந்திரனுக்கு 

ஒப்பான. வல்லமையுள்ள விபீஷணர், வெகு தைரியசாலி 

... களான அரக்கர்களஞுடைய இறந்த DMEF 

விபீஷணாது சேனையைப் பற்றிச் சொல்லத் தகொடங்கி 

-விடை. ஞார்:--₹ அதோ இளஞ்சூரியனைப்போலச 

Fabs முகமுன்ளவனாய், யானையினது 

கழுத்தி லுட்கார்க்துகொண்டு, தனது தேகத்தின் பாரதீ 

கால் அ௮ந்தயானையின் தலையையே நடுங்கும்படி செய்து 

கொண்டு வருகன்றானே, அவன் வெகுவல்லமை தங்கிய 

அகம்பகனென் ற ராவணகுமாரன். அதோ 

அகம்பனன். தனது தெேரின்மேல் இங்கக்கொடி பறக்க, 

, ் இந்திரனுடையவில்லுக்குஓப்பான தனது 

"வில்லை அடிக்கடி நாணேற்றி இழு,த்துக்கொண்டும், தனது 

கொடிய கோரப்பற்களை வெளிக் காட்டிக் 

இர். தரஜி2௫.. கொண்டும் யானைபோல வருகன்றுானே, 

. ...' அவன் தான் பிரமனது வர.தீ.தால் இடீரெ 

“ன்று மறையுக்கன்மைபெற்ற இந்திரஜிக்தென்்௦ ராவண 

. குமாரன், விந்தியமலை அஸ்,தமலை மஹேக்இரமலை 

் என்னும் இவைகள் போல விளங்கக்கொ 

ண்டு, அதிரதவீரனாம், பெருவடிவக்தை அதிகாயன். 

94
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யுடைய தனது வில்லை நாணேற்றிக் கொண்டு மலை 

- போன்ற பெருந்தேகத்துடன் அதோ இரதத்தில் வரு 

இன்றானே, அவன் தான் அதிகாயன். இளஞ்சூரியன் 

போலப் பிரகா௫க்குஞ் சவக்.த கண்களமைக்கவனாய், மணி 

கள்கட்டி அழகாக ஓலித்துக்கொண்டி 

மகோசரன், ருக்ன்ற இரதத்தி லேறி வெகு கடோர 

மாகக் கர்ச்சிசதுக்கொண்டு அகோ வரு 

இன்றானே, மஹாகைரியமுள்ள பெருவீரனான அவன், 

மகோதர னென்றபெயருள்ளவன். பலஅணிகளையணி 

ந்து அதனால் சாயங்காலமேகந்தங்கிய மலைபோல் விளங் 

குன்ற புரவியில் ஏறி, மின்னுகின் ந 

பிசாசன், தொரு பேரீட்டியை ஒங்கிக்கொண்டு 

அதோ கர்ச்சிக்கன்றானே, இடிக்கு ஓப் 

பானவேகமுள்ள அவன் பிசாசன், மின்னல்போஜ் பிர 

கா௫ித்துக்கொண்டு வச்சிராயுதத்தினும் மேலான வேகதீ 

துடன் செல்லுங் கூரான சூலத்தை யேந்தி மலைபோல 

விளங்குஞ் இறந்த ரிஷபத்தின்மே Cad அதோ 

வருசன்றானே, அவன் புகழ்பெற்ற at 

Baar, ரஸ் என்ற அரக்கன். மேகம்போல விள 

ங்கிக்கொண்டும், பருத்து விசாலமான அழ 

இய மார்புபொருந்தஇயும், பாம்புக்கொடி பெற்றும், மனக் 

கலக்கமேயின் ஜித் கனதுபெருவில்லை நா 

கும்பன். ணெற்றி யிழுத்துக்கொண்டும், யோர்க் 

குச் சித்தனாக அதோ alow bi Beir aPC oor 

அவன் கும்பனென்ற அரக்கவீரன், பொன்னும் வைர 

மும் இழைதக்துப் புகையடைந்த உழலைச் 

நிகும்பன், தடியைக் கைப்பற்றி. அதோ வருகின். 

ரூனே, வெகு ஆச்சரியமும் பயங்கரமு 

மான காரியங்களைப் போரிற் செய்பவனும் ராக்ஷஸ 

சேனைக்குள் முக்கயெனுமான் அவன் கிகும்பன். கெருப் 

புப்போல விளங்க, வில் கத்திகள். இவற்றின் சமூகப்.
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களைப் பெற்று, கொடியுடன் தோன்றும் இரதகத்தி . 

லேறி மிக்ககர்வத்தோடு அதோ வருகின்றானே, மலை 

கஸின் சகெரங்களைப் பெயர்த்தெடுத்துக் 

orb seer, கொண்டு சண்டைசெய்பவனான அவன் 

நராந்தகனென்பவன். புலி ஓட்டகம் மத 

யானை மான் குதிரை இவற்றின் முகம்போன் ந முகம் 

பெற்றுக் கண்க்ன் சுழலப் பயங்கரமான தோத்தமுடைய 

னவான பூதகணங்களால் தொடரப்பட்டு 

இராவணன். அதோ வருகன்றாரே, அவர் தாம் தேவர் 

களுடைய - செருக்கையும் அடக்கியவர் ; 

எங்கே நெருங்க கம்பிகளையுடைய தாய்ப் பூர்ணசந்திரன் 
போல விளங்கும் வெண்கெரற்றக் குடையொன்று காண் 

Bor 06 ST, 2615, 50 oo Lp PROT BMT OD சூழப்பட்டுச் 

வெபெருமான் விளங்குவதுபோல மிகுந்கதபெருமைதங் 

கிய அரக்கவேந்தர் விளங்குகன்ரார். Sos ராக்ஷஸாதி 

பதியானவர், கரீடமணிக்து, முகத்தித் குண்டலங்களாட, 

இமயமலையபோலவும் விந்தியமலை போலவும் பயங்கரமான 

தேகத்தால் விளங்குகின்றார், இவர், மஹேக்திரன் சூரி 

“யன் இவர்களுடைய செருக்கைக் குறைத்தவர் ;: இவர் 

தாம், அரக்கர்களின் மன்னவர் : இவர், தமது ஒளியால் 

சூரியன்போல விளங்குஇன்றூர் '” என்று தெரிவிச்தார். 

தமது சத்துருக்களை நாசம்பண்ணும் வல்லமையுள்ள 

விபீஷணரை நோக்க, ஸ்ரீராமர் மறுமொழி சொல்ல 

லானார்:-- * என்ன ஓளி! என்ன: காந்தி! ராஷூ.ஸ 

் ..... ரரஜனாகய இராவணன் தனது மேலான 
sor gC eter : : : : டண அளம் ain Giemsa ore கேராகக் 

- இரர்வணனைக் கண்கொண்டு பார்க்கமுடியாகதவனாகக் க௱ - 
கண்டு இராமர் . ர : 
unas = ண்டி ணப்பூகென்றான். இவனுடைய ஓஹி 

நிறைந்த உருவக்தை என்னால் நன்முகச் 

காணமுடியவில்லை, இவ்வரக்கமன்ன வனுடம்பு பிரகாடிப்
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பதுபோல, தேவாசுரவீரர்களின் உடம்பும் விளங்குவ 

இல்லை. இம்மகாவீரனைச்சேர்க், த போர்விரர்கள்யாவரும், 

மலைக்கு ஒப்பானவர்களாயும், மலையைப் பேர்த்துவக்து 

பொருபவர்களாயும், விளங்குகின் ற ஆயுதங்களைக் கைப் 

பற். நியவர்களாயும் இருக்கன்ருர்கள். மிக்க ஓளியும் பயங் 

கரமான பராக்கிரமமும் அமைந்த கொடிய பெருவடிவு 

படைத்த பூதங்களாதக் சூழப்பட்ட இவ்வரக்கவேகந்தன் 

யமசேவன்போலக் காணப்படகன்றான். இக்கொடும்பாவி 

இன்று தெய்வா தீனமாய் என்கண்களுக்குப் புலனானான் ; 

இவன் சீதையைக் கவர்ந்து சென்ற தனால் என்க்கூதீ 

தோன் தியுள்ள கோபதக்கைகான் இன்௮ு போக்ிக்கொள் 

வேன்” என்றார், — 
வீரரான இராமர், இலட்சுமணர், ;கம்மைக்தொட 

இரண் போர்ச் ர்ந்து நிற்க இவ்வாறு Series 

குச் தெசமாய் பிறகு, தமது வில்லை எடுத்து உயர்ந்த 

கி.த்தல். அம்பொன்றைக்தொடுத்தவராக நின்ஞூர், 

அப்பொழுது, மகா பரரக்ரெொமசாவியாகய இராவ 

ணன், மகாபலம்பொருந்திய அரக்கவீரர்களை நோகூப் 

பின் வருமாறு சொல்லலானான் :-- **நிங்க 

பொர்விர்க்கு சொ லலாரும், மதிலின் வாயில்களி லும் 
இட்டகட்டை. கோபுரங்களி ஸிருபக்கங்களிலும் போர் 

வீரராக்காகக் கட்டப்பட்டன வீடுகளிலும் 

கோபுரங்களிலும் கொஞ்சமேனும் அச்சமில்லாமல் சக் 

தோஷமாகத் தங்கயிருங்கள், ஏனெனில், நீங்களெல் : 

லோரும் என்னுடன் இங்கே வந்துவிட்ட இந்தப் புரை 

சலை, தெரிந்துகொண்டால், வானரங்கள் உடனே, ஒருவ 
ராலும் ௮ணுகமுடியாத கமதுபட்டணம் சூனியமாகவிரு 

க்கும் இவ்வேளையில், விரைவாக ஒன்றுசேர்ந்து ௮. 

குட் புகுந்து, ,சவம்ஸஞ்செய்து நம்மை அவமதிக்கும் ”' 

என்றான். 

இராவணன்
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அவ்வண்ணசூ சொல்லி அவர்களை அனுப்பிவிட, 

அவர்களும் அந்தக்கட்டளைப்படியே இரு 

இராவணன் முமினதும், இராவணன், பெருமீன்கள் 
வான. ரசேனையை - ல் ணவ ய 4 . 

சமுகீதிர,த்தின் ஜலக்தைப் பிளக்துகொ 

ண்டு செல்வதுபோல ௮வ்வானரசமுதுீதிர - 
பிரவாகக்தைப் பிளக்துகொண்டு செல்லலானான், பிர 

கர௫க்கன்ற வில்லையும் பாணத்தையு மேர்இி அவ்வாறு 
அவ்விரரக்க;க.சசலைவன் போரில்வருவகைச் சடி.இயித்- 

கண்டு, வானரரரஜனாகிய சுக்கிரீவன், பெரியமலைச்௫ 

LOL SO, 

ரம் ஒன்றைப் பிளந்து எடுச்துக்கொண்டு 
இராவண சுக்க 

ரீவ புத்தம், இராவணனை கோக்க ஓடலானான். அப் 

பால், பலவிருக்ஷங்கள் நிரம்பிய தாழ் 

வரையையுடைய- -அச்கர சைச் சுக்கிரீவன் இராவணன் 

மீது விசியெறிய, அவ்விராவணனும் தன்னைநகொக்கி 

வக்கு அ௮ம்மலைச்சககரக்தகை உடனே பொன்முனை பொரு 

ந்திய பாணங்களாற் பிளந்தெறிக்கான். காழ்வரைக 

ஞூம் உயர்ந்து வளர்க்த விருட்சங்களும் அமர்க இருக்க 

௮ச்கெரம் சிதறிப் பூமியில் விழுந்ததும், அவ்வரக்கவேக் 
கன், மிகவுங்கோபங்கொண்டவனாக, பெரும்பாம்பையும் 

யமனையும் போன்ற பாணமொன்றை யெடுத்து, நெருப் 

புப் பொறியைக் கக்கவல்ல இடிக்கு ஓப்பான அப்பா 

COT BON BF சுகீகிரீவனை வதைக்கும்பொருட்டு அவன்மீது 

ADS SM oor. இராவணனது கையால் பிர 
இராவணன் 

விடுக்ச பாணச் 

கால் சுக்ரீவன் மானஜனு, சுப்பிரமணியக்கடவுளால் விடுக் 
மூர்ச்சித்து 
விழுதல்: 

யோ௫க்கப்பட்ட கூரான அந்தப்பாண 

கப்பட்ட கொடியசக்தியானது இரெளஞ்ச 

மலையைக் துளை க.கது போலச் : சுக்கிரீவ 

னுடைய உடம்பை வேகமாகத் glo FSG ig, அப் 

போது பாணத்தால் வருந்திய அ௮ச்சுக்கிரீவன் கறிக் 

“கொண்டு பூமியில் விழுக்து மூர்ச்சையடைக்கான். அவ் 

வாது மூர்ச்சையடைந்து அவன் : பூமியில் விழுந்ததைக்
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கண்டு, அப்போர்க்கள தீதில் அரக்கவீரர்கள் மகிழ்ந்து 

அட்டகாசஞ் செய்தார்கள். 

பிறகு, கவாக்ஷன் கவயன் ஸுதம்ஷ்ட்ரன் ரஷ் 

பன் ஜ்யேரஇர்முகன் நபன் என்ற வாநர 

லெவானரர் இரா வீரர்கள், தங்கள் தேகங்களைப் பெருக்கி 

வணணுடன் மலைகளைப் பேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு 

ன்று அவ்வரக்கவேந் தனை எதிர்நோக்கி யோடி 

சாண்புகுதல், னார்கள். அவ்வரக்கமன்னவனும, கூரான 

நுனியமைந்த தனது பாணங்களைக்கொ 

ண்டு அவ்வானரவீரர்கள் கன்னை யடித்த அவ்வளவு. 

அடிகளையும் விணாக்க, அழயெ பொன்மயமான முனை 

களையுடைய தனது பாணக்கூட்டங்களால் அவ்வானர 

வீரர்களையும் பிளந்தான். பயங்கரமான உடம்பையுடைய 

அவ்வானரவீரர்களும், தேவர்களின் சதீதுருவாகய அவ் 

விராவணனுடைய பாணங்களாற் பிளக்கப்பட்டுப் பூமி 

யில் விழுக் தார்கள், பிறகு, இராவணனும் அவ்வானர 

சைனியங்களின்மீது அம்புக்கூட்டங்களை மிகுதியாகப் 

பொழிந்து அவர்களை மறைத்தான். இராவணன் அவ் 

வாறு வருத்தவே, அவ்வானரவீரர்கள், பூமியில் விழுந்து 

கதறிக்கொண்டும் அச்சத்தினாலும் அம்புமுனைகளாலும் 

அடிக்கப்பட்டும் இராவணபாணங்களாஜ் பீடிக்கப்பட்ட 

வர்களாய், ரக்ஷகரான ஸ்ரீராமரைச் சரணமடைந்தார் 

கள். உடனே, வில்வீரரும் மகாத்துமாவுமாகிய Deu 

விராமர், தமது வில்லை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டார், 

அப்போது அஞ்சலிபந்.தஞ் செய்துகொண்டு, இலட் 

........ சுமணர் அவ்விடம் வந்து, * பெரியோரே | 
இராமா இலட்சு ட்டு ழ் . 

மணரை அவரிஷ் கரங்களை துராத்துமாவாயே இவனைக் 

cite Gee Cara ree அ இகவல்லமையுனள்ளவர் ; 
மாறு போகிதது . . : . 2 

அனுப்புதல், ASOT UG DID, இவன் நீசன் ; இவனை கான் 

வதைப்பேன் ;. பிரபுவே ! தாங்கள் என
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க்கு அநுமதி தரவேண்டும் ?? என்று வெகு அுர்த்தச் . 
துடன் கூடிய சொற்களைச் சொல்லினர். உடனே வெகு - 
பராக்ரமம் பொருக்தயவரும் உண்மையை உறுதியா 
கக்கொண்டவருமான ஸ்ரீராமர், இலட்சுமணரை நோக, 
இலட்சுமணா ! நீயே போய் வா; போரில் வெகுஜாக் 

கரதையாக இரு ; இராவணனோ வெகுவீரியமுன்ளவன் ; 
போரில் ஆச்சரியமான வல்லமை யமைச் கவன் ; அவன் 
கோபங்கொண்டால், இம்ஞாவுலகத்தாலும் அடக்கமுடி 
யாது ; இது நிச்சயம், அவனுடைய அஜாக்ரெதையை 
முயற்சியுடன் கவனித்துப்பார். உனது அஜாக்கிரலை கயை 
வரவொட்டாமறம் cir ger ததுக்கொள், உனது கண்களர 
அம் வில்லாலும் முயழ்ியுடன் . வெகு ஜாக்ரெகையாக 
உன்னைக் கா ப்பாற்றிக்கொள் '? என்ருர். 

பிறகு . ஸ்ரீராமர் சொன்னதைக் கேட்டு, இலட்ச 
மணரும் அவரைக் கட்டி FS Apa கமஸ்காரஞ் செய்து 

விட்டு, போரிடுமாறு சென் Gr. Ogre இலட்சு.மணர் க . : த ச இராவணடன் ணன் தநெருப்புப்போல் எரியும் தனது 
ம) a பெருவில்லை வளைச்துச் சரமாரி பொழிந்த 

் தனால் விரணப்பட்டிருந்த வானரர்கள் 
உடம்புபிளப்புண்டு விழுந்துடப்பதை, யானை ததுஇக்கை 
போன்ற நிண்ட கைகளையுடைய இலட்சுமணர் கண்டார், 

அவ்வாறு இலட்்சுமணர் வருவதை வாயுகுமாரனான 
.. அனுமான் பார்தது, “பணியாளனாகய யான் இருக்கை 

யில், இவர் ஏன் போர்செய்யவேணும் ?? என்னு எண்ணி 
யவனாய், இராவணனவு சரமாரியைச் தடுக்துக்கொண்டு 
இராவணனை நோக யமோடினான். அவ்விராவணனது 

: . இரதத்தினிடம் வந்து தன் வலக்கையை இலட்ச மணர் 4 . La. - வருவதைக்கண்டு ஓங்கி, இராவணனைப் பயமுறுத்ிக்கொ 
அனுமான் சான் டட பு.த்திமானான அனுமான், பின் போர்செய்யச் : : . ் 

செல்லுதல், வருமா சொல்லலானான்: *: தேவர்
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ee பவ ப வனைையவையைய வ பவனை அவக அன்டை டல வடைய 

அசுரர் கந்தர்வர் யஷர் அரக்கர் என்ற இவர்களால் 

கான் கொல்லப்படாமலிருக்குமானு நீ வரம்பெற்றுள் 

ளாய் ; ஆனால், வானரரர்களிடமிருக்து உனக்கு இப்போது 

பயம்வந்தது, Db GIA TVET COLL த எனது வலக்கையை , 

இதோ ஓங்கவிட்டேன் $ இது, உனது உடலிற் கூடி 

கொண்டிருக்கும் ஆதீதுமாவை அவ்வுடலினின் று வெளி 

யிற் ளெப்பும்'” என்றான். பயங்கரமான பராக்ரம 

முள்ள இராவணன், அனுமானது வார் சீதையைக் 

கேட்டு, தனது கண்கள் சிவக்கக் கோபங்கொண்டு, 

“ ஆலோ௫க்காமல் சடி.தியில் நீ என்னை:.ஓரறை அறை 

வாய் ? அதனால், உறுதியான ர் தீதியைப் பெற்றுக்கொள் 

aru, வானரனே! உனது வல்லமை : இவ்வளவென் 

பதை அதனால் கான் அறிந்துகொண்டு, பிறகு. உன்னை 

நாசம்பண்ணுகறேன் '' என்று கூறினான். "இராவணன் 

சொன்ன்தைக் கேட்டு, வாயுகுமாரனான அனுமான் “நான் 

உன்னுடைய குமாரனான அக்ஷூனைக் கொன்றதை: நினை 

விற்கொள்வாய் '”? என்றான். இப்படி. இவன் சொன்ன 

தும், வெகு வல்லமை யமைந்த விரனாகிய 'இராவணன், ் 

தனது கையால் அனுமானது மார்பில் 

JDO BEGGS ஐஓரறை அறைந்தான். அவ்வறை Mapes 
இராவணனுக் A . a fs 
கும்போர், Bib, அனுமான மெய்பதறி ஓன்றுஞ் 

செய்யத தெரியாமல் சிறிதுநேரம் நின்று; . 

அ.தன்பிறகு தைரியங்கொண்டு, வெகு கோபத்துடன், 

தெவசத்துருவான இராவணனைக் கைத். தல.த்தாலேயே 

ஓரறை அறைந்தான். மகாத்துமாவான DAA TT CHV 

அறையப்பட்டதும், இராவணன், பூகம்பத்தால் மலை 

நடுங்குவதுபோல நடநடுங்கனான். போர்முகத்தில் அனு 

மான்கையால் இராவணன் அறையப்பட்டதுகண் ட, மூனி 

வர் வானரர் இத்தர் தேவர் அசுரர் என்னும் இவர்களெல் 

லாரும் சந்தோஷித்தார்கள். பிறகு, வெகுபராக்கரமசாலி
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யாகிய இராவணன், தெனிக்கெழுந்து நின்று, *வானரா! நீ 

எனது சத்துருவாக இருக்சபோதிலும் கான் உன்னைக் 

கொண்டாட வேண்டியவனே '' என்றுன். இராவணன் : 

இவ்வாறு  சொன்ன்தும், அனுமான் “4 இவ்வறையை 
என் கையால் வாங்கிய பின்னும், நீ பிழைதீதுள்ளா 

யன்றோ ; ஆகையால், என்னுடைய வல்லமையைப் பழி 

க்கவேணும், தூர்ப்புத்தியுள்ளவனே ! வீணாகச் தற்புகழ் 

ச்சி செய்துகொள்ளவேண்டாம், ஒருதரம் நீ என்னை 

. அறைவாய் ; பிறகு கான் ஓூறையால் உன்னை யமனது 

மாளிகையிற் சேர்க்கன்றேன் ” என்றான். அவ்வாறு அனு 

மான் சொன்னதும், இராவணனுக்கு ௮திககோபம் மூண் 

டது, உடனே, அ௮வ்விராவணன், கனது கண்கள் ..இவக் 

க,க் தன்வலக்கையை யோங் தன்பலம் முழுவதையும் 

சேர்த்து அனுமான்மார்பில் ஒரு கூத்துக் குத்தினான். 
னது விசாலமான மார்பில் அக்குத்து விழுந்ததும், அவ் 

வானரவீரன், மறுபடியும் கொஞ்சம் கலங்கி நின்றான். 

பலசாலியான அ௮வ்வனுமான். ௮வ்வாறுகின் ஐ அச் 

சமயம் பார்தீது, அதிரகனான இராவணன், தனது 
. இரத க்தை வேகமாக ஓட்டி நீலனை எதிர்க்கச் சென்ரான். 

பாம்புகள் போல வெகு பயங்கரமாயும் எதிரிகளின் மர்ம 

ஸ்.தாகங்களைப் பிளக்குக்கன்மைவாய்ந்து nbs பாணங் ' 

களால், பத்து தி தலைபடைக்தவனும் பிரகாபசாலியும் அர 

. கீகர்தலைவனுமான அவ்விராவணன், நீலனென்று வானர 

... சேனாபதியை எரிக்கலானான். - அம்புக் கூட்டங்களினால் 
ஆயாசகச்தையடைக் 5 . ௮வ்வானரவீரனும், ஒருகையால் 

அ௮வ்விராவணன் QWouress பாணங்க 
இராவணன் கீல கோத் -தடுத்துக்கொண்டு, மத்ரொரு கை 
டைன்பொரு ட த த க க ல 

தல், யால் ஒரு மலைச்சிகரக்தைப் பிடுங்கி அவ் 

வரக்கன்மே லெறிந்கான், 

மஹாபராக்ரமசாலியாய் த் தைரியசாலியான அனு 

மானும், இதற்குள் மூர்ச்சைதெளிக்து, கனது சத்துரு 

35



974 யுத்தகாண்டம். 

வாகிய இராவணன் நீலனுடன் சண்டை 
மூர்ச்சை கெளி செய்வதைக் கண்டு, போர்செய்யவிரும்பிய 

வனாய், . வெகு கோபத்துடன் : ஒருவனு 

டன் போர்செய்கையில் . அவனைவிட்டு 

வேறொருவனுடன் போர்புரியுமாறு ஐடிவிதெல் தகுதிய 

ன்று” என்ருன். 

நச அனுமானது 

விருப்பம், 

மிக்கபராக்கிரமசாலியாகிய இராவணன் நீலனெ றிந்த 

ஒரு மலைச்கெர கை மிக்க கூரான ஏழு பாணங்களை விடு 
தீதுப் பிளந்தான் ; அச்சிகரமும் குண்டு விமுக்கு ற, 

எதிரிகளான வீரர்களை யழிக்க வல்ல அவவானரசேனாபதி 

அம்மலை அவ்வாறு இதறுண்டு விழுக் க 

கதைப் பார்தது, கோபத்தினால் பிரளய 

கால,கீதிப்போலக் கொஇத்தான், உடனெ 

நீல இராவ்ணரது 

யுத்தம், 

அவன், அசுவகர்ணம் தவம் ஆச்சா பூக்கள் doops 

அள்ள மா. இவற்றையும், இன்னும் பலவித மரங்களையும் 

போர்க்கள தீதில் இராவணன்மீது எறிந்தான், அவ்விரா 

வணணும் அவ்வளவு மரங்களையும் வெட்டி யெறிந்து, ௮ 
இனிகுமாரனாகய அச்நீலன்மேலுங் கொடுமையாகச் சர 
மாரி பொழிந்சான். மேகங்களால் மழை பொழியப்பட்ட , 
மலைபோல, பாணங்களாற் பொழியப்பட்ட சீலன், அப் 
போது தனது உருவத்தைக் குறுக்கிக்கொண்டு, இரா 

வணனுடைய தேர்க்கொடியின் நுனியில் காவிப்பாய்ச் 

தான். தனது கொடியின் நுனியில் அவ்வண்ணம் அவன் 
காவி யுட்கார்ந்ததைப் பார். தத இராவணனுக்குஃ கோபம் 

பொங்கற்று ; அப்போது, நீலன், அட்டகாசஞ்செய்தான். 

கொடி.நுனியிலும் இராவணனுடைய வில்லின் முனையி 

லும் அவனது இரீடதீின் உச்சியிலும் அகர்நீலன் விளை 

யாட்டாகச் சஞ்சரித்ததை, இலட்சுமணர் அனுமான் 
ஸ்ரீராமர் என்ற இவர்களெல்லாரும் பார்த்து வெகு ஆச் 

சரிய மடைந்தார்கள். மிகுக்க பராக்கரம்சாலியாகய இரா.
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வணலும், அவ்வானரனது லாகவத்தைக் கண்டு, ஆச்சரி 

யங்கொண்டு, அற்புகமாக விளங்குகன் ற ஆக்கிநேயாஸ் 

இரச்கைக் “கையிலெடுக் சான். போர்க்கள த்தில் நிலனது 

'இறமையைக் கண்டு இராவணன் தடுமாறுவதைப் பார் 

கீது, வானரவிரர்கள் ம௫ழ்க்து ஆரவாரித்தார்கள். இவ் 

விதமாக வானரவீரர்கள் ஆரவாரிக்கவே, இராவணன், 

பின்னும் உன்ளங்கலங்கக சொஞ்சகேரம் ஒன்றுஞ்செய் 

யதிதெரியாம லிருந்தான்., அசன் பிறகு, மகாபலசாலி 

யாய் அரக்கமன்னவனான அவ்விராவணன், தன வில் 

லில் ஆக்ககேயாஸ்தரகீகைக் தொடுத்துக் சனது தேர்க் 

கொடியின்மேலிருக்க கீலனைப் பார்த்துப். பின்வருமாறு 

சொல்லலானான் :--* சூரங்கே| சீ மிகுக்க மாயையினால் 

இறமை யடைந்திருக்கின்றாய் ; வானரனே ! உன்னாத் கூடு 

மானால் உனது பிராணனைக் காப்பா இறிக்கொள், உன் 

னைப்போலவே பல உருவங்களை நீ எடுக்க வல்லமையுள் 

ளவனாக இருந்தபோதிலும், கான் அஸ்திரத்தை அபி 

மத் தரிக்க. தொடுத்துவிட்டேன், என்பாணமானது 

பிராணனைக.காப்பா ந்றுன்் உ உன்னை த 
நீலனை இராவ ் 

- ணன்லெல்லுகல். 
Sagoo கொல்லும்” என்றான். அவ் 

விராவணன், இவ்வண்ணஞ்சொல்லி, ஆக் 

இனேயாஸ்திர சக் தனது வில்லில் கொடுத்து வானர 

சேனாபதஇயின்லேல் விடுக்கான். அஸ்திரசகால் மார்பில் 

அடிக்கப்பட்ட நீலன், எரிக்கப்பட்டு அசதியிற் பூமியில் 

விழுந்தான். தனது Sion si oir wesw தகன்னிடச்த 

லிருக்கதனாலும், தனு பராக்கிரமக்தாலும், அந்நிலன், 

தனது முழங்காலை மடிக்துக்கொண்டு பபியில்கிழூக்கா 

னேயன் றி, பிராணனை யிழக்கவில்லை. 

இராவணன், அவ்வானரன் ஞார்ச்சையடைக்ககைப் 

பார் சீதுப் பின்னும் போர்புரிய ஆசைகொண்டவனுய், 

மேகம்போல் ஒலிக்க Sor SI Or sss இலட்சுமணரிரு 

நக இடத்தை நோக்கிச் செலுத்தினான். அவரிருந்த Qe
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சேர்ந்து, தன்னோடு போரிடவந்த சுக்கிரீவன் மு,தலியவர் 

... களை விலக்கி, பூமியை நடுங்கச்செய்கன் ற 

க கவன வன் போல வில்லை நாணேற்றி டங்காரஞ் 

மணருக்கும்௩டர் செய்தான். பலத்திற்கொஞ்சமேனும் ௮வ 

—_—e னுக்குப் பின்வாங்காத இலட்சுமணரும், 

அளவிடமுடியாத மூமைவாய்ந்த வில்லை டங்காரஞ் 

செய்துகொண்டுகின்ற அவனைப்பார்த்து, “* அரக்கர்மன்ன 

வனே! என்னிடமே போர்புரியுமாறு வருவாய்; வானரர்க 

டன் போர்புரிதல் உன்க்குதி தகுதியன்று ” என்றார். 

கம்பீரமான குரலுடன் இலட்சுமணர் அவ்வாறு சொன்ன 

தையும், அவருடைய பயங்கரமான வில்காணியினொலியை 

யும், அரக்கர்மன்னவன், கேட்டு, தனக்காக எதிர்பார் த்தி 

ருக் த அவரை நோக்க வெகு கோபத்துடன் “* ராகவ ! விநா 

 சமடைய விரும்பி விபரீ தபு.த்தியுள்ள ரீ தற்செயலாய் என் 

பார்வையில் அகப்பட்டுக்கொண்டாய் ; இக்நொடியில் நீ 

என் பாணக்கூட்டங்களால் அடியுண்டு, யமனுடைய விடு 

தியை அடையப்போூருய் '” என்றான். இலட்சுமணர், 

அவன்செய்த தற்புகழ்ச்சியைக் கவனிக்காமல், உயர்ந்த 

வெளுக்சத கோரப்பற்கஞடன்கூடிய அவ்வரக்கனைப் 

பார்த்து, “அரசனே ! உண்மையான பெரும்பராக்கரமம் 

படைத்தவர்கள் தற்புகழ்ச்சி செய்துகொள்ள மாட்டார் 

கள், பாவிகளுக்குள் முகல்வனே ! நீ தற்புகழ்ச்சிசெய்து 

கொள்ளுகிழுய், அரக்கவேக்கனே!உனது வல்லமை, பலம் 

பகைவரை யச்சமுறுவிக்குக்கன்மை, பராக்கிரமம் என்ற 

இவைகளை கான் ஈன்றாக அறிவேன், கானோ, கையில் 

வில்லும் அம்பும் பிடித்துவந்து நிற்கின்றேன் ; போரிட 

வருவாய், வீணாகச் த.ற்புகம்ச்சிசெய்துகொள்் வதில் என்ன 

பயன் ?”' என்ருர், 

இவ்வாறு இலட்சுமணர் சொன்னதும், ராட்சசா இபதி 

யானஇராவணன்,கோபங்கொண்டு, கூரான முூனைகளுள்ள 

a
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ஏழுபாணங்களை அவர்மேல் விடுத்தான் ; இலட்சுமணரும், 

அ௮ப்பாணங்களைப் பொன்மயமாய் அழூயகூரான முனைக 

ஞனன பாணங்களால் அறுத்தொழித் 

இலட்சுமணருக் தார், உடல் அறுபட்டு விழுந்த பாம்பு 

அதக கிகழக்க கள்போல அப்பாணங்கள் அறுபட்டு | 
Curt, விழுந்ததை லங்காதிபதியாயே இராவ 

ணன் கண்டு, வெரு கோபங்கொண்டு, 

பின்னும் கூரான வேது பரணங்களை விடுத்தான்: ஸ்ரீராம 

ருடைய தம்பியாகிய இலட்சுமணர், கத்திவடிவான பாண 

ங்களையும் அர்,த்தசச்திரபாணங்களையும் கர்ணியென்ற 
பாணங்களையும் பல்லங்களையும் விரைவாக வில்லில்தொடு 
தீது ௮ம்புமழைபொழிக்து அவ்விராவணன் விடுக்ச அவ் 

வளவு பாணங்களையும் அறுத்தெறிந்து போரிற் கொஞ்ச 

மேனும் கலங்காமல் நின்ருர், ராக்ஷஸராஜனாகிய இராவ 

ணன், தான்விடுத்த அவ்வளவு பாணங்களஞும் வீணான 

தைக் கண்டு, இலட்சுமணருடைய திறமையை நினைத்து 

வெகு ஆச்சரியங் கொண்டு, பின்னும் கூரான பாணங்கள் 

பலவற்றை அவர்மேல் விடுக்கான். அக் லக்ஷமணரும் 

இந்திரனுடைய வச்சிராயுக,க்சதையும் இடியையும் போன்ற 

வேகமுள்ளனவும் கூரான முனைகளுள் ளனவும் நெருப் 

புப்போல் விளங்குவனவு மான பல பாணங்களை அவ் 

வரக்கவேர் கனை வதைககும்பொருட்டுச் தமது வில்லில் 

விரைவாகச் தொடுத்து விடுத்தார், இராவணன், அவை 

கனை அறுத்துச் தன்னி, அதன்பிறகு கான் பிரம 

தேவனிடமிருர்து பெற்றதும் யுகார்சகாலத்து அக்னி 

யைப்போன்்றதுமாகய அம்பு ஓன்றை இலட்சுமணரது 

நெற்றியை கோக்க விதெசான். இராவணன் விட்ட 

அக்தப் பாணத்தால் இலட்சுமணர் வருக்இ, தாம் கைப் 

பற்றியிருக் ௪ வில்லும் கொஞ்சம் ஈமுவ அதை ஒருவாறு 

பிடி தீதுக்கொண்டு, சிறிதுநேரம் பிரஜ்ஞைதப்பியிருக்து, 
உடனே. வெகுடிரமத்தின்மேல் தெளிந்து, தேவர்
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களின் ச,க்துருவாகிய அவ்வரக்கன வில்லை வெட்டியெ ரிக் 
கார். வில்லை முறிக்கபிறகு, கூரான மூன்று பாணங் 
களை இலட்சுமணர் இராவணன்மேல் விடுத்தார்; அப் 
பாணங்கள் தன்மேல் விழுக் ததும், அவ்வரக்கர்மன்னவன், 
பிரஜ்ஞை,தப்பி மூர்ச்சையடைந்து வெகுரெமதக்இன்மேல் 
மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்தான். தனது வில்லும் முறி 
பட்டு, தானும் பாணங்களால் அடியுண்டு இரக்தத்தி 
னாலும் மேசுசினாலும் ஈகனைந்த உடம்பையுடையவனாய், 

மகா பலசாலியாய அவ்விராவணன், 
இராவணன் தணக்குப் பிரமதேவன் கொடுத்திருக்க 

பிரமனளித்த ம ன் ‘ 2 டல es Bounds சகீதியென்ற ஆயுஈத்கைக் கைப்பற்றி 

யோசிக்க, இலட் னான். அரக்கர்காட்டவேர்கனாகய அவ்விரா 

ன வின், வணன், புகையற்ற நெருப்புப்போலக் 

தோன் றி வானரசேனையை அச்சமுறுத்தி 

விளங்னெ ௮க்கச் சக்தியை இலட்சுமணர்மீது விரைவாக 
விடுக்கான். இலட்சுமணர், கம்மைகோக்கவெக்த YB SE 
சக்தியை அக்கினிக்கு ஒப்பான பல கெர்டிய பாணங் 
களால் எய்துபார் தீதும், கடைப்பட்டு நிற்காமல், அந்தச் 
சக்தியான து இலட சுமணருடைய விசாலமர்ன மார்பில் 

விரைவாகக் தைதீதது, வெகு வல்லமையுள்ள வராப் இரகு 

வம்ச,த்தி லுதித்தவரில் மிக்க வீரராப் விளங்கும் 265 
லட்சுமணரும் அந்தச் சக்தியைப் பொறுக்கமுடியாமல் 
மயங்கு விழுந்தார், 

அவ்வாறு மயங்இவிழுக்க இலட்சுமணரைக் ட்டி, 

ராக்ஷஸராஜனா௫யே இராவணனும் தனது கைகளால் எடு 
தீதுத் தாக்கிக்கொண்டுபோய்விட முயன்று பார்த்தான். 
இமயமலை மந்தரகரி மேருமலை தேவர்களுடன் கூடிய 

இம்மூவுலகம் என் ஐ இவைகளையெல்லாம் தனது கைக 
ளால் அசை *க்தெடுக்கவேணுமென்முலும், அவ்விராவ 
ணன் அ௮சைத்தெடுக்கலாம் $; போர்க்கள தீதில் இலட்ச 
மணரைக் தூக்கிக்கொண்டு 'போய்விடவேணுமென் அு
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நினைத்தாலோ முடியாத, பிரமதேவனுடைய சக்தியினால் 

இலட்சுமணர் தமதுமார்பில் அடியுண்டா ரென்றாுலும், 

- அப்போது, அவர், இவ்வாறுள்ளசென்னதும் இவ்வள 

வுள்ளதென்றும் கருதவும்முடியாககான விஷ்ணுவின் 

௮ம்சமாகய தமது ஸ்வரூபத்தை ஸ்மரி 

தீதுக்கொண்டிருந்தார் : ௮ந்த ஸ்வரூபம் 

இயற்கையாகவே பெரும்பார முடைய 

தா.தலால், தேவர்களுக்கு முட்போன்ற அ௮வ்விராவணன், 

அசுரர்களின் செருக்கை யடக்குவதற்காக மானுடவடிவங் 

கொண்டுவந்த விஷ்ணுவின் ௮ம்சமாகய அவ்விலட்சும 

ணரைத் தனது கைகளால் அசைத்தற்கும் வல்லமை 

'யற்றவனாயினான். 

லஷ்மணாது 

ட எக்க, 

பிறகு, அனுமான் வெகு கோபத்துடன் இராவண 

னிடம் ஓடிவந்து வச்சிராயுத,த்துக்கு ஒப்பான முஷ்டியி 

னால் அவன்மார்பில் ஒருகுத்துக் சுத்தி 
அமான் இரா னான். அக்ருத்து விழுந்ததும், அரக்கர் 
வணனையெல்லு ர . . 

தல், மன்னவனாகய இராவணன் முழசக் தாளை 

மடித்துக்கொண்டு இரத.தீதிற் சோர்ந்து 

சாய்ந்து விழுந்து, வாயாலும் கண்களாலும் காதுகளர 

-... ஐும் மிகுதியாக இரத்தத்தைக் கக்கலானான். ,கலைசுழல 

் ். “ஓன்றுஞ் செய்யமுடியாது, இராவணன், தனது இரதத் 

“தில் உட்கார்ந்துகொண்டான் ழ அவன், ப். ரஜ்ஞைதப்பி 

ஞூர்ச்சையடைச் தவனுமானான் ; 'மூர்ச்சைதெளிர் க பின் 

பும், மன,த்தில் தைரியங்கொள்ள வில்லை. போரிலே பயங் 

கரமான பராக்ரமமுன்ள இராவணன் மெய்ம்மறதந்த 

.. தைக்கண்டு, முனிவர்களும் வானரர்களும் இந்திரன் மு.க 

லிய தேவர்களும் களிப்பினால் ஆரவாரஞ்செய்,சார்கள். 

வெகு பராக்கரம்சாலியாகிய அனுமான், இராவண 

னால் ஹிம்ஸிக்கப்பட்ட இலட்சுமணரை,ச் Sor J) கைக 

ளால் தூக்கி ஸரீராமரிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்தான்,



280 யுத்தகாண்டம். 
  

SWS ச,த்துருவினால் அசைக்கமுடியாதவராயிருந்த இல 

ட்சுமணர், ஈல்லெண்ணமுடைமையார லும் 

அனுமான் லட்சு இறந்த பக்தியாலும் வாயுபகவானுடைய 
மணரை இரரம . 
ருக் சேர்க்க, குமாரனாகய அனுமானுக்கு, எளிதில் 

இலட்சுமணா தூக்இக்கொண்டுபோம்படியாயினார். இரா 
ஞூர்ச்சைகெளி . ர இ 

அல், வணன் எறிர்.த சக்தியோ,போரில் வெல்ல 

முடியாக அவ்விலட்சுமணரை விட்டிட்டு 

மறுபடியும் இராவணனுடைய இரக.த்தை யடைந்து தாணி 

ருக்கவேண்டிய இடத்தில் இருந்தது, பகைவரை யழிக்க 

வல்ல இலட்சுமணர் நினைப்பதற்கு அரிய விஷ்ணுவின் 

-அமிசமாகிய தமது ஸ்வரூபகச்தகை ஸ்மரிக்ககன்் றி 

வேறரொன்றுஞ் செய்யவில்லை ; அ௮ப்பேர்தே ஜூர்ச்சை 

கெளிந்து புண்ணா நியவராயினார். 

மகரபராக்கரமசாலியாயெ இராவணனும், அப்பெ 
ரும்போரில் பிரஜ்ஞை வரப்பெற்று, பெரியதொரு வில்லை 

் யெடுத்துக் கூரானபாணங்களை கீ தொடுக்கலானான், போர் 

és தீதில் அப்போது பலவானரவீரர் &ழ்விழுந்து இட்ப் 

பதையும் வான ரசேனை நகிலைகலங்கி யோடுவதையுங் கண்டு, 

ஸ்ரீராமர், இராவணனை எதிர்க்க வேகமாகச்சென்றுர், 

அப்பொழுது, அனுமான் அவ்விராமரிடம் வர, ** தரற் 

கள் என் பிடரியில் ஏ .மிக்கொண்டு அரக்களை அடக்குதல் 

தக்கது * 

அனுமான் சொன்னதைக் கேட்டு, மஹாசூரரரமெ pose 

என்றான். அவ்வண்ணம் வாயுவின் சூமாரனான 

மார், உடன்பட்டு, விஷ் ணுவானவர் எவ்வாறு பலசாலியான 

கருடபகவான்மீது ஏறினாரோ, அதுபோலவே வெகுபல 

சாலியாகிய அவ்வனுமானது பிடரியின் மேல் ஏறினார். 

இர,த.த்தின்மே லேறியிருக் ச இராவணனை, அவ்விராமர் 

பார்தீது, விஷ்ணுபகவான் பலியைநோக்ூ விரைந்து சென் 

துபோல, வெகு சன்த்துடனே ஆயு,கத்தைச் தூக்கக் 

கொண்டு விரைந்து சென்ருர்; இடியிடிப்ப துபோல & SOF
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வில்லின் காணியை யொலிப்பித்து, அவ்வி 

இராமர் இரால ரரமர், வெகுகம்பீரமானவாக்கால் அவ்வர 
$ணடைன்போர் ் : “செய்ய வருசசல், க்கம்ன்னவளை நோக்கிப் பின்வருமாறு 

ட... சொல்லலானார்; * நில், நில் ; எனக்கு 

இவ்விசமான் அப்பிரியச்தைச் செய்து, அரக்கரேதறே [| 

நீ எங்குச்சென்று உயிருடன் தப்புவாய் ? இந்திரன் யமன் 
சூரியன் பிரமதேவன் அக்கினி சங்கரன் என்ற இவர்களஸி 

டமே நீ ஓடின்போதிலும், பத்துத்திசைகளிலேயும் ஓடிப் 
பதுங்கயெபோ இலும் இன்று நான் உன்ளை உயிருடன் 

குப்பவிடமாட்டேன்., அரக்கர்கூட்டத் சலைவனே ! இன்று 

நீ எவனைச் சக்தியால் அடி.கீகாயோ, அவனே, போரில் 
உனக்குத் துன்பத்தை யுண்டாக்க விரும் 

greene பியவனாகி, குமாரர்களுடனும் பந்துக்களு 

டனும் கூடிய உனக்கு மிருகயுவாக வரப் 

் போ௫டன்றான். இந்த நான்தான் ஜூஸ்காகச்திலே இத 

BS ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றியவர்களும் வரம்பெற்றவர் 

களம் அற்பூகமான காட்சியை யுடையவர்கஞஷமான பதி 

னாலாயிரம் அரக்கவீரர்களை வதை,தீ,சவன் ”' என்ருர். 

ஸ்ரீராமர் AAT சொன்ன்கதைக் கேட்டு, இராவ 

ணன், கோபங்கொண்டு, ப்ரீராமரைத் தாங்கக்கொண்டி 

் GES வெகு பலசாலியும் வாயுபுகீதிரனு 

“கத்தம், மாய அனுமானை, பிரளயகாலதக்து அன 

் லுக்கு ஓப்பான் கூரான பாணங்களால் 
அடித்தான். இராவணனுடைய "பாணங்களால் அடிபட்ட 

போதிலும், அனுமானுடைய இயல்பான காந்தியான௮, 

பின்னும் அதிகமாக வள்.ரலாயிற்று, பிறகு, வெகு பராக் 

இரமசாலியாகிய .ரீ.ராமர், வானர9ங்கமாகய அனுமான் 
இராவணனுற் புண்பட்டதைப் பார்த்து, கோப,இற்குப் 

பரவசரானார். ஸ்ரீராமர், இராவணன்தேரையெதிர்த்து 

நின்று  கூரான்பாணங்களைப் பிரயோடத்து, சக்கரம் 

குதிரை துவசம் குடை தேர்ப்பாகன் இடிகீகொப்பான 

56.
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- சூலம் கதீதி என்னும் இவற்றுடன் ௮வனது தேரை முறி 

த்தார், பிறகு, இந்திரன் வச்சராயு,க,க்,கால் மேருமலையைப் 
பிளக்கதுபோல, ஸ்ரீராமர்  இக்திரசக்தருவாகிய அவ் 

விராவணனுடைய அழகான மார்பில் வச்சிராயு,க த்தையும் 

இடியையும் போன்ற பாணத்தால் அடித்தார். எவன் வச் 

இராயுததீதின் அடிக்கும் இடியின் வீழ்சடக்கும் கலங்காம 

அம் அசையாமலும் இருந்தானோ, அகத வீரனே, ஸ்ரீரா 

மருடைய பாணத்தால் அடிபட்டவனாக, 

மிகவும் வருக்இி ஈநெடுங்ச் சனது வில்லை 

யூம் கழுவவிட்டான்., அவன் அவ்வாறு தடு 

மாறியதை, தயாளுவான ஸ்ரீராமர், பார்த்து, ஜ்வலிக் 
தின்ற ௮ர்த்தசர்திரபாணதக்தைக் தொடுத்து, அவ்வரக்க 

வேக்கனது சூரியன்போல விளங்குங் இரீடதிதை விரை 

வாக af pd Dei. விஷமில்லாப் பாம்புபோலவும் இரண 

ங்களொடுங்கி ஒனியற்றிருக்குஞ் சூரியன் 

a ns aw போலவும் கிரீடங்கள் தின்ளப்பட்டுக் கரச் 

போய் சாளை இயற்று நின்ற அவ்விராவணணைப் பார் 
மின்சானையோடு 
வா? என்றல், 

இராவணனது 

பராஜமம், 

SH, wy srr, பின்வருமாறு சொல்லலா 

னார்:-- 4 அரக்கவீரா! நீ இன்று கொடிய 

பெரும்போர் புரிக்து எனது வீரர்களையும் வலியடக்இளுய் ; 

ஆகையால், கீ அதிகம் சிரமப்பட்டிருக்கன்றா யென்று நிச் 

| சயித்து, ரான் எனது பாணங்களால் உன்னை யமனுடைய 

AE SAX ஓப்பிக்கவில்லை. அரக்கர்கட்கு அரசனே! நீ இப் ' 

போது போரிற் ரெமப்பட்டிருக்கன் றபடியால், - இரும்பிப் 

போக கான் விடைகொடுக்கின்றேன். நீ இலங்கைக்குச் 

- சென்று, உனதுகளைப்பை ஆற்றிக்கொண்டு, நாளை இரத 

மேறி, வில்மு.தலிய ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு இரும்பி : 
வருவாய் : அப்பொழுது இரதத்தி லிருக்கபடியே நீ என் 

் என்று இவ்வாறு ஸ்ரீராமர் 

சொன்னதும், தனது செருக்கும் சச்கோஷமும் QIN BI, 

AND 2] MISSLILIL_ GID தேர்ப்பாகனும்குதிரையும் கொல்லப் 

வல்லமையைப் பார்க்கலாம் ”
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பட்டும், பாணங்களாற் பீடிக்கப்பட்டும், சனத கிரீடங்கள் 
உடைக்கப்பட்டும் வெகு பரிகாபமான நிலைமையி லிருந்த 
அவ்வரக்கவேந் கன், சடி.இயில் இலங்கைக்குள் நுழைக் 

கான். தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் 
= ர் ட ன் சதிதுருவாய்ப் பெரும்பலம் படைத்த அவ் 
புகுதல். விராவணன் இலங்கையித் புகுத பிறகு, 

அப்பெரும் போர்க்கள -தஇல், ஸ்ரீராமர், 
வானரர்களையும் இலட்சுமணரையும் பாணங்களஞுடைய 
பீடையிலிருந்து நிக்கினார். இக்திரனுடைய ச,தீதுருவாய 

இராவணன் அவ்வண்ணம் கோல்வியடை 
Qrramas யவே, தேவர் அசுரர் பூதகணங்கள் தக் 
கோல்வியரல் ட் ன் ௫ : ச எல்லோரும் பாலகர் பெருஞ்சாகரங்கள் மஹர்ஷிகள் 

WG pp 500, உரகர் நீரிலும் கிலக்திலுமிருக்கன்.ற பிரா 

ணிகள் ஆக எல்லோரும் களித்தார்கள். 

  

அறுபதாஞ்் சருக்கம்: 

இராவணன் கும்பகர்ணனை எழுப்புவித்தல். 
  

அப்போது அரக்கர்கட்கு அரசனான இராவணன், 
இலங்கையினுட்புகுக்து, ஸ்ரீ. ராமருடைய பாண த்தை நினை 

ந்து அஞ்சினவனாய, ,கனகதுசெருக்குக்குலைந்து மனங்குழம் 

பியவனானான். சிங்கதீதினால் யானை போல 

= னப்பம், வும், கருடனாத் பாம்புபோலவும், ஸ்ரீராம 
ரால் இராவணன் அவமான மடைந்தான், 

அவ்வரக்கன் பிராமணனது சர்பம்போல் ஜ்வலித்துக் 
கொண்டும் மின்னல்போல மின்னிக்கொண்டும் வந்த 
ஸ்ரீராமருடைய பாணங்களை தினைந்து நினைந்து துக்கிக்க 
லானான், பிறகு, இராவணன், திவ்வியமானகொரு இறந்த 

பொன்னாசனத்தின்மீது விற்றிருந்து, அரக்கர்களைப்பார்.த 
துப் பின்வருமாறு சொல்லலானான்:--*நான் இதுவரை
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யில் Gru DCS இறந்த சவங்கள்யாவும் விணாயின ; 

மகேந்திரனுக்கு ஒப்பான .என்லோ மானிடனொரறுவன் 

வென்றுனே | | பிரமதேவர் * மானிடரிடமிருந்து உனக்குப் 

பயமுண்டாகு மென்று yf Olan ws? என்து கடுமையாகச் ் 

சொன்ன அவ்வாக்லயம், இ இப்போ என்னிடத்தித் பலித்து 

விட்டது ; அவரதுவாக்குதி கவரு தன்றோ ! | நான், தேவர் 

அசுரர் கந்தர்வர் யக்ஷர் ராக்ஷசர் பன்னகர் என்ற 

இவர்களொருவராலும் என்னைக்கொல்ல: முடியாதென்று 

வரம்பெற்றேனே யன்றி, மானிடராத் கொல்லப்படாம 

லிருக்கும்படி வரம்பெறவில்லையே. இக்ஷ்வாகு குலத் 

தவனான அகரணியனென்பவன், “ அரக்கப்பதரே | தாழ் 

ந்த குலததானே | அர்ப்பூதிதியே! உன்னை, உனது 

குமாரர் மந்திரிமார் சேனைகள் குதிரைப்பாகர்கள் என்ற 

இவர்களுடன் போரில்வதசைசெய்யப்போடன் ற புருஷன், 

என்குல,தீ.இ் ப்றக்கப்போடன்றான் ழ; இது, இண்ணம் ” 

என்று முற்காலத்தில் சபித்தானே ; அவ்வாறே ௮க் 

குல,த்திற்பிறந்த. ஐசரதனுடைய குமாரனாகிய இராமன் 

மானுடனாகப் பிறந்சானென்று எனக்குத் தோன்றுன் 

றது, கான் முன்னொருகால தீதில் வேதவதி யென்பவளைப் 

பலாத்கரித்த்பொமுது அவள் என்னைச் சபித்தாள் ; ௮வ் 

வு.த்தமிகான் இப்பொழுது சதையென்ற பெயருடன் 

ஜன கனுடையவம்ச சீல் வச்திருக்கன்றாளென்அம் எண் .. 

ணுன்றேன். உமை, நந்திச்வரர், ரம்பை, வருணகன் 

னிகை என்ற இவர்கள் சவம௫ஏமையால் என்னைக்குறித்து 

எவ்வெவ்வானு சொன்னார்களோ, அவ்வப்படியே விலைக் 

௧௮ ; முனிவர்கள் பேச்சுப் பொய்க்கா தன்றோ! ஆகையால், 

இவைகளையெல்லாம் அகதிக்கு, சதீதுருவை ஜயிக்கவேண் 

டிய தொழிலில் அவதானமாக இருங்கள். ் 

அரக்கர்கள் இப்பொழுது கோபுரங்களின் மே லும் 

கோபுரங்களின் பக்கங்களிலே Curia sraor உலாவுவ
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தற்காக ஏற்பட்டுள்ள இடங்களிலும் இரு 
இராவணன் ந்துகொண்டு இந்ககரத்தைப் பாதுகாக்க 
அரக்கர்க்குக் ளு டத் : 
கட்டளையிடுதல், வேண்டும். ஓப்பற்ற கம்பீரமுன்ளவனா 

_ ‘ ப்.தீ தேவகானவர்களின் செருக்கை யடக் 

கூன் றவனாய்ப் பிரமேதவருடைய சாபத்தால் தூங்குகன் 

தவனான் அந்தக் கும்பகர்ணனை எழுப்புங் 

வ கக். ள் = cate arn nel ita | 

பச்சொல்லுதல், அவ்விராவணன், தான்தோல்வியடைக த 

தையும் பிரஹஸ்.தன் வதைக்கப்பட்டதை 

யும் நினைந்து, கும்பகர்ணன் வெகு பயங்கரமான பலமு 

டையவனென்பதையும் ஆலோ௫த்து அவனை எழுப்பும் 

படி கட்டளையிட்டான். ௮வ்விராவணன் “*கோட்டைவா 

யில்களை ஜாக்ரெதையாகப் பாதுகாவல் செய்யுங்கள் ; மதில் 

களின்மேலேறிக் காவலிருங்கள் ; உறக்கத்தின் வசப்பட் 

ள்ளன கும்பகர்ணனை எழுப்புங்கள், இவனோ, காலத்தின் 

கொடுமையால் மெய்ம்மறந்து இனிதாக தூங்குகன் முன். 

இவன், சிலவேளை ஓன்பது, சிலவேளை ஆறு, சிலவேளை 

ஏழு, சிலவேளை எட்டு மாதங்களாகத் தூங்குகன்றான், 

யுத், சந்தொடங்யெ ஒன்பது நாளைக்கு முன்பு. கான் ஆலேர் 

சனை செய்துவிட்டு, இவன் தூங்க ஆரம்பித்தான். ஆகை 

யால், மகாபலம்பொருக்திய இந்தக்கும்பகர்ணனைச் சடி.தி 

யில் எழுப்புங்கள். அரக்கர்களுன் பிர.தானனாய்ப் பெருக் , 

தோள் வலிபடைத்த இவனோ, போரில், வானரர்களையும் 

௮க்த ராஜகுூமாரரிருவரையும் - சடிதியில் வகதைப்பான். 

இக்கும்பகர்ணன் போருக்கே ஒரு வெம்நிக்கொடிபோன் 

றவன் ; அரக்கர்களுக்கெல்லாம் மேலானவன் ; ஆனால், 

அ.திவின்மையால் நாட்டுச்சுகத்தில் விருப்பங்கொண்டு, 

எப்பொழுதும் தூங்குகின்ருன், கும்பகர்ணன் எழுக்தா 

னாயின், இக்கொடிய போரில் இராமனால் கான் தோல்வி 

யடைந்த துக்கம் CHEAOL, நான் இவ்விதமான சங்கட 

த் திலிருக்கும்பொழுது உபகாரம் பண்ணாவிட்டால், இந்திர
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னுக்கு ஓப்பான பலமுள்ள இக்கும்பகர்ணனால், எனக்கு 

என்ன பிரயோஜகம்?'”” என்றான். 

அவ்வரச்கர்களும், அ௮வ்விராவணன் சொன்னதைக் 

கேட்டு, :தரலமல்லாதகாலத்தில் எப்படி எழுப்புகின் றது” 

என்று மிகவும் மனங்குழம்பியவர்களாய், 

Cie கும்பகர்ணனுடைய இருப்பிட ,தீதுக்குச் 
GOS SGT ் 

கர்கள் புகுதல். சென்றார்கள். இராவணன் கட்டளையைப் 

பெற்ற அவ்வரக்கர்கள், ' மாமிசங்களைப் 

புஜித்துவிட்டு, கக் தங்களையும் புஷ்பங்களையும் உணவு 

களையும் அவனுக்காக எடுத்துக்கொண்டு, விரைவாகச் 

சென்ருர்கள். ஒரு யோசனை விசாலமுள்ளதும், அழகாக 

விளங்குன்றதும், நான்கு இக்குக்களிலும் மிகுதியாக 

் வாசனைவீசுசன் ற.தும், பெரியவாயிலமைக்கதுமான கும்ப . 

கர்ணன் தூங்குகின்ற அக்குகைக்குட் புகுந்து, ம்ஹாபல 

சாலிகளான அரக்கர்கள், கும்பகர்ணனது மூச்சுக்கா ற்றால் 

தூக்க யெதியப்பட்டவர்களாய், வெரு சிரமத்தின் மேல் 

நெராகச்சென்று மிக்கமுயத்சியுடன் | நுழைந்தார்கள். 

பொன்மயமான அழகிய இனி௰ அக்குகைக்குள் அவர்கள் 

நுழைந்ததும், வெகு பயங்கரமான தோற்றத்துடன் ௮வ் 

வரக்கப்புலி படுத் இருக் தைக் கண்டார்கள். பர்வத 

மொன்று இதெறிக்டேப்பதுபோலப் பெருங்குறட்டையு 

டனே படுத்து உறங்குகன் ற பெருந்தூக்கக்காரனான ௮க் 

கும்பகர்ணனை அவ்வரக்கர்களெல்லோரும் ஒன்றுசேர்ந்து 

எழுப்பலானார்கள். கேராகவளர்த்த உரோ 

, அரக்கர்கள் மங்களால் ஞடப்பட்ட தேகமுடையவ 
GUST oor ar க ஃ . . உக . க 

த வலும்டிதல், , ! படல பெருமுச்செறியுஞ் சர்ப்பத்திற்கு 

ஓப்பானவனாய், பெருங்குறட்டையால் எல் 

லாரையும் பயப்படத் அபவனுய், பயங்கரமான உருவச் 

துடன் கூடி யவனாய், பயங்கரமான 'மூக்குள்ள வனாய், 

பாதானலோகம்போல விசாலமான் முகமுன்ளவனாய், :
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தன்து கேகமுழுவதும் படுக்கையிற்பஇர், தவாப், lorie 
ரக்தங்களின் நாற்றம் விசப்பெற்றவனாய், பொன்னாற் 
செய்யப்பட்ட சகோள்வளைகஷை யணிந்தவனாய், இரீடக் 
SAS SUC), WT Levin பொருக்இயவனாய், ச,தீதுருக்க 
ஞடைய வல்லமையை யடக்குடின் ற அரக்கப்புலியாகய : 
கும்பகர்ணனைக் கண்டு, மஹாதைரியசாலிகளான அவ் 

-வரக்கர்கள், அக்கும்பகர்ணன்முன்் பாக, அவனுக்குத் இரு 
ப்தியுண்டாக்கும்பொருட்டு மான்கள் எருமைகள் பன்றி 
கன் என்ற இவைகளின் மாமிசங்கஷை மெருமலைபோலக் 
குவியலாகக் குவிக்தார்கள் ; அன்னக்குவியலையும், ஆச்சரி 
யமாகக் குவித்தார்கள். பின்னும், அவ்வரக்கர்கள்; குடங் 
குடமாக இரத்தத்தையும் பலவித மதீதியங்களையும் 

அக்கும்பகர்ணன் முன்பாக நிறைத்து. வைக்தார்கள். இற 
BE FE GT FOF Doss Cp Lara; Qu noe நு 
மணங்கமமுக் இவ்வியபுஷ்்பமாலைகளைக்கொண்டு அவன் 
CSE GOS மறைக்கார்கள்; இவ்வியபரிமள முன்ள SMT LIB! 
களைக்கொண்டு புகைக்தார்கள் ; சதீதுருக்களை F தவிக்கச் 

செய்யும் அவனைப் பலவாறு கோ ச்திரமும் பண்ணினார் 
ட கள். அரக்கர்கள் அடிக்கடி மேகங்கள் போலவும் Bi FAS 
கார்கள் ; சந்தரன்போல் வெண்ணிழமாக விளங்குஞ் சங் 
கங்களை யூஇனார்கள். இவ்வளவு செய்தும் கும்பகர்ணன் 

- எழுந்திராமையாத் கோபங்கொண்டவர்களாய், அரக்கர்க 
ளெல்லாரும், ஒருங்குசேர்க்து க,கிதினார்கள் ; சிங்கசாதஞ் 
செய்தார்கள் ; அவளைக் கைகளால் அட்டி எழுப்பினார்கள் as. 
அவன் உடம்பைப் புரட்டிப்புரட்டிப்பார்.சீ.தார்கள், Hales” 
எப்படியாவது எழுந் இருக்கவேண்டு மென்று பெருஞ்ச த 
கஞ்செய்கார்கள். அவர்கள் சங்கவா சதயம் ' பேரிகை 
பணவம் என்.ற இவைகளை மூறககஒயும் கைகளை ச் கட்டியும் 
கர்ச்சசதம் சிங்கநாகஞ்செய்தும் உண்டாச்யு FES EST 
பறவைகளெல்லாம் அஞ்சிெடுங்கிெயனவாய், எல்லா, இசை 

- கீளிலும் ஓடியும் ஆகாயக்திற் பறந்தும் சமது பயகாரணம்
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நீங்கசாமையாற் பூமியில் விழுக்கன. எவ்வளவு பெருஞ் 

- சத்தமிட்டும், பெருஞ்சரீ ரமுடைய அக்கும்பகர்ணன் எழுக் 

இராமலிருக்கவே, பெரிய அவ்வரக்கரெல்லோரும் முசுண்டி 

உலக்கை கதை என்ற இவையபோன்றவற்றை எடுத்துக். 

கொண்டு, பூமியில் சுகமாகக் தூங்குகின்ற அக்கும்பகர் 

ணனை அவ்வாயுதங்களாலும், மலைச்செரங்களாலும், மரங் 

களாலும், கைக்குத்துக்களாலும். அடிதீது எழுப்பலானார் 

கன், கும்பகர்ணனென்ற அவ்வரக்கன்து முகத்திலிரு 

ந்து வீதன மூச்சுக்காற் கின் முன்பர்க, பலமுள்ளவர்களா 

யிருந்கபோதிலும் அவ்வரக்கர்கள் நிற்க வல்லமையற்றவ 

ரானார்கள். ௮,கன் பிறகு, பதினாயிரம் அரக்கர்கள், ,தங்கள் 

வஸ்இரங்களை இழு த்துக்கட்டிக்கொண்டு, மிருதங்கம் பண 

வம் பேரி சங்கம் கடவாத்தியம் என்ற இவைகளை ஓரே 

காலத்தில் முழக்கனார்கள். அஞ்சன மலைக்கு ஒப்பான 

அவ்வரக்கர்கள் வாச்சியங்களை முழககயும் தாங்கள் பேரார 

வாரஞ்செய்தும் அவனை எழுப்பிப் பார்.த.தார்கள் ; ௮க்கும் 

பகர்ணனோ எழுந்்இருக்கவில்லை. எப்போது தங்களால் 

கும்பகர்ணனை எழுப்ப முடியவில்லையோ, அப்போதே 

அவர்கள், பின்னும் அதிகமான பெருமுயற்கு செய்யலா 

னூர்கள். குதிரைகள் ஓட்டகங்கள் கோவேறுகழுதைகள் 

யானைகள் என்ற. இவைகளை, அக்தக்கும்பகர்ணன்மீது 

செல்லும்பொருட்டு, தடிகள் சாட்டைகள் அங்குசங்கள் 

என்னும் இவைகளால் மோ யும், தாங்கள் பலங்கொண்ட 

மட்டும் சங்கம் பேரிகை மிருதங்கம் என் 2 இவைகளை 

வாடத்தும் பார்தீதார்கள், மிக்க பெருஞ்சாட்டைகளைக்கொ ் 

ண்டும் கோமரங்களாலும் உலக்கைகளாலும் தங்கள் முழு 

பல,க்கையும் கொண்டு மிகவும் ஓங்கப்புடைத்தார்கள். 

அப்பெருஞ்சததம், மலைகஷடனும் காகெளுடனும்' கூடிய 

இலங்கை முழுவதும் நிரம்பித்று ; கும்பகர்ணன் மட்டும் 

எழுக்திருக்கவில்லை. அதன்மேல், அவ்வரக்கர்கள், ஆயி. | 

ரம் பேரிகைகளை ஆணிப்பொன்னாற் செய்த. குணில்களைக் .
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கொண்டு ஏககாலத்தில் காற்பூறத்திலுமாக அடித்தார் 

கள். இவ்வாறுசெய்தும், கும்பகர்ணன், பிரமதேவனு 

டைய சாபத்திற்கு. வசப்பட்டவனாப் உறக்கம்விட்டு. 

எழுந்திராமலிருக்கவே, அவ்வரக்கர்கள் கோபங்கொண் 

டார்கள். அவ்வாறு பயங்கரமான பராக்கிரமமமைக்த 

அவர்களெல்லோரும் அதிககோபங்கொண்டபின்னும், 

அ௮வ்வரக்கனை எழுப்புமாறு, Gor முஷ்டியினாற் குச் 

தினார்கள் ; வேறுூலெர், பேரிகைகளையறைக்கார்கள் ; மற் 

அஞ் லர், பெருங்கர்ச்சனை பண்ணினார்கள் ; பின்னுஞ் 

சிலர், கும்பகர்ணனுடைய தலைமயிர்களைப் பற்தியிமுக்க 

லானார்கள் ; இன்னுஞ் இலர், அவன்காதுகளைக் கடித்தார் 

கள். அன்றியும், சிலர், ஜல.க்தைக் குடங்குடமாக அவன் 

காதுகளில் ஊற்றினார்கள்: இவ்வளவு செய்தும், பெரு 

நிச் திரைக்குப் பரவசனா௫க் தூங்குன்ற அக்கும்பகர் 
ணன் கொஞ்சமாவது அசையவுமில்லை. பலசாலிகளாயே 
வேறுலைர், கூடம் மு.தீகரம் என்னும் ஆயுதங்களைக் கை 

ளில் எடுதீதுக்கொண்டு, அவன் தலையிலும் மார்பிலும் 

மற்றையுறுப்புக்களிலும் புடை தார்கள். கயித்ுக்கட்டுக் 

களால் உறுதியாகக் கட்டப்பட்டுள்ள சதக்நியென்னும் 

பீரங்கெளால் நா£ற்புற,த்திலும் நெருப்பிட்டு ௮இர்ச்சயுண் 
டாக்னார்கள் ; பேருடலையுடைய அவனை அவ்வரக்கர்கள் 

எவ்விகமாக,க தான் தொக்தரவுசெய்தபோதிலும், அவன் 

விழித்துக்கொள்ள வில்லை. 

அதன்பிறகு, ஆயிரம்பானைகளை அவன்மேல் ஓட்டி 

னார்கள் ; ௮.தனால், கும்பகர்ணன் கொஞ்சம் உணர்ச்ட 

யடைந்து, WMUIF EOS யுணர்ந்தான். 

sec “... மலைகளும் மரங்களும் தன்மேல் விழ, . 
,தீதுக்கொள் ர ் . : 
ssa அவைகளையும் MOT SUMSST WV, அரக்: 

கங் குறையவே, வெகு ப௫யால் வருக்திய 

au, கொட்டாவி விட்டுக்கொண்டு எழுத்து உட்கார்ந் 

Sie, அவ்வரக்கன், யானையினுடல்போலப் பருத்தும் 

27



290 யுத்தகாண்டம், 
  

மலைச்கெரம்போலுஅுதியாயு மிருக் த பெருவலியமைக் த 

தனது கைகளை யு.கறிக்கொண்டும், வடவைக்குதிரையின் 

வாயைப்போன்் த தனது வாயைத் இறக் துகொண்டும் வெகு 

விகாரமாகக் கொட்டாவிவிடலானான். அவன் கொட்டாவி 

விட்டபொழுது, பா.காளலோகம் போன் 2 ௮வன் வாயார. 
னது, மேருமலையினு ச்சயில் விளங்குஞ் சூரியன் போலக் 

காணலாயிற்று, அதிகபலமுள்ள அவ்வரக்கன் தூக்கம் 

நன்ருகநீங்கக்கொட்டாவிவிட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந் ததும், 

அவன் மூச்சுக்காற்றானது மலையினின்றும் பிரசண்ட மா 

ருதம் வீசுவதுபோல வீசலாயிற்று, எழுந்து நின்ற . 

பொழுது, ஆபரணங்களை யணிந்துள்ள கும்பகர்ணனது 

தோற்றமானது, கோடைக்காலத்தின் முடிவில் கொக்குக் 

கூட்டங்களுடன் விளங்கும் மழை பொழியப்போடன் ற 

மேகம்போலக் காணப்பட்டது. மண்டி யெரியுக் தீப்போல 

வும் மின்னலுக்கு ஓப்பான காந்தி பொருந்தியும் விளங் 

திய அவனுடைய இருகண்களும், சணி அங்காரகன் என்ற 

இருசரகங்கள்போலக் கோன் மின, | 

அதன்பிறகு, அங்கிருக்க அரக்கர்கள், ' மிகுதியாக 

வைதீதிருந்த பலவகையான உணவுகளை யெல்லாம் er 

க்குக் காட்டினார்கள். மகாபலம் பொருக் 

திய அவ்வீரன், வராகம் எருமை முதலிய . 

அவைகளையெல்லாம் புக்கான். அதிகம் 

ப9,ததவனாய் மாமிசங்களைப் பு9,த.௮, காகச், தவனாய் இரத் 

த.திதையும் குடி த்தான். அப்போது, இந்திரச,த்துருவாகய 

அவன் கொழுப்புக்களையுடைய கும்பங்களையும் மதீதியங் 

கள் வைக்கப்பட்டிருக் த பானைகளையும் குடிதீது ஓழிக்க 

லானான். ் 

-. அவன் பூநீங்கி மனம் நிரம்பினா னென்ன அறிக்து 

கொண்டதும், அவ்வரக்கர்கள், அவன் சமீப,த்இற்சார்ந்தார் 

கன்; அவனைத் தங்கஞுடைய ;கலையால் வணங்கச் சூழ்ந்து 

கொண்டு கின்றார்கள். தாூக்கதீகால் மலராமலும் கலங்கியு 

கும்பகர்ணன் 

உண்ணு தல்.
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மிருந்,ச கண்களுடன் காணப்பட்ட அவ்வரக்கன் , தன்னைச் 

FDO) நான்கு பக்கங்களிலும் பார்க்கும்பொழுது, Ha 

வரக்கர்களைக் காணலானான். உடனே, அவ்வரக்கக்காளை, 

........  அரக்கர்கஞுக்கெல்லாம் கல்வார். த்தை சொ 

ae. ல்லி, ,கான் எழுப்பப்பட்டதில் ஆச்சரிய 

மடைந்தவனாய், அவர்களைப் பார்த்துப் 

பின்வருமானு வினவலானான்:--“ஏன் என்னை நீங்கள் 

இவ்வளவு விரும்பி எழுப்பினிீர்கள் ? அரக்கமன்னவர் 

செளக்கியமாக இருக்கின்றாரா ? அவருக்கு ஒரு வகைப் 

பயமும் இல்லையா ? இப்பொழுது, நீங்கள் விரைந்து எழுப் 

- பினதனால், பிறரிடத் திலிருந்து அவர்க்குப் பயம் திண்ண 

மாக உண்டாய்தீதான் இருக்கவேண்டும் ;) இன்தைய 

இனமே கான் எனது தமையனார்க்கு வந்திருக்கின்ற 

பயத்தை வேருடன் பிடுங்கிவிகென்றேன். மது சத்துரு ' 

மகேந்திரனாக இருந்தபோதிலும் அவனை விழச்செய்கி 

ன்றேன் ; பெருகெருப்பாயிருக் காலும் அவித்துவிடுகின் 

Carr. அல்பகாரண தீதுக்காக எனதுபெரியவர் தூங்கும் 

என்னை எழுப்பி யிருக்க மாட்டார் ; ஆகையால், அரக்கர் 

களே ! என்னை எழுப்பிப் காரணத்தை உண்மையாகச் 

- சொல்லுங்கள் '' என்ருரன். | 

இவ்விகமாகக் கோபத் துடன் மகாபலவானாகய கும்ப 

காரணன் கேட்டதும், இராவணனுடைய மந் திரியாயே யூபா 

ஷன் அஞ்சலிபண்ணிக்கொண்டு மறுமொழி சொல்ல 

ஒற்றுன்: -- நமக்கு ஒருகாலும் தேவர் 

களிட மிருந்து ஒருவித பயமும் வாராது, 

் இப்பொழுது மனிதர்களிட மிருந்து பெ 

ரும்பயம் கம்மை அணுகிவருத்துகன் றது. அரசரே | இப் 

பொழுது கமக்கு மனிதர்களிட மிருந்து எவ்விதமான 

பயம் வந்திருக்கன் றதோ, அ௮வ்விகமான பயம், இ.து வரை 

யில் தேவர்களிடமிருக், சாவது அசுரர்களிடமிருக் தாவது 

மூபாக்னது 

மறுமொழி. 

| ab SC gaa, மலை போன்ற உடம்புகளுடன் விளங்கும்
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கள். சதையைத் தூக்வர்,த காரண த்தால் மனம் பதை 

தீது நம்மை எதிர்த்து வந் இருக்கும் இராமனிட மிருக்து 

தான் கமக்குப் பயம் இப்பொழுது வக் இருக்கன் றது ; ஒரு 

வானரன், முன்பு இக்ககரத்தைதீ இயிட்டுக்கொளு SB 

டான் ; அக்ஷகுமாரனை அவன் பரிவாரங்களுடனும் யானை 

கஞடனும் வதைத்தான். தெவர்களுக்கெல்லாம் கண்டக 

ரான இராவணரும், சூரியன் போன்ற பராக்கரமமுள்ள 

இராமனால் போரில் உயிரிறர் தவர்போலச் செய்யப்பட்டு 

விடப்பட்டார். தேவர்கள் தைத் தியர்கள் தானவர்கள் 

என்ற இவர்களால் செய்யப்படாத உபத்திரவஞ் செய்யப் 

பெற்று, நமது அரசர், இராமனால், உயிருண்டோ இல்லை 

யோ என்னுமாஅசெய்துவிடப்பட்டார்'” என்ருன
். 

யூபாக்ஷன் அவ்வண்ணம், தனது உடன்பிறக் தவ 

னது தோல்வியைச் சொல்லக் கும்பகர்ணன் கேட்டு, தனது 

கண்களைச் சுழத்திக்கொண்டு ௮க்த பூபா 

கும்பகர்ணனது 

Reruns சஷனை நோக்கியவனாய், யூபாக்ஷனே! 

இப்பொழுதே எல்லா வானர சேனைகளை 

யும், இலட்சுமணனையும், இராமனையும் போரில் நான். 

கொன்றுவிட்டு, அதன்பிறகே எனது கமையனாரைப் 

பார்க்கப்போடின் ஹேன். அரக்கர்களை வானரர்களுடைய 

இர,த்.த,த்.தால் இருப்தி செய்விக்கப்போடன்றேன். இராம 

லட்சுமணர்களுடைய இரத்தத்தை கானே கூடிக்கப்போ 

இன்றேன்” என்முன். 

ரோஷத்தால் குற்தம்பெருகச் செருக்குடன் கூறிய, 

அக்கும்பகர்ணனது சொல்லைக் கேட்டு, 
மகோதரன து 

மதி. 
அரக்கப் போர்வீரர்களில் முக்கியனான 

மகோ.தரனென்பவன், அஞ்சலி செய்து 

கொண்டு, ““மகாபாகுவே ! முதலில் ,காங்கள் இராவணரு 

டைய பேச்சைக் கேட்டு, அதிற் குணதோஷங்களை ஆரா 

hes, se பின்னரே சத்துருக்களைப் போரில் வெல்
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வது நலம்?” என்றான். மகோதரன் சொன்னதைக் 

கேட்டதும், மகா பராக்கரமசாலியாய்ப் பலவானான 

அக்கும்பகர்ணன் அரக்கர்கள் தன்னைச் சூழ்க்துவர வெளி 

ப்புறப்படக் கருதினான். 

பயங்கரமான கண்கஞம் உருவழு முன்ன கொடிய 

a பராக்ரெமசாலியான ௮க் கும்பகர்ணனை, 
குமபகாணனணன ௫ ன் 

யெழுப்பியசெய் எழுப்பியபிறகு, இராவணனிடம் அவன் 
தியை அரக்கர் 

் கள் இராவணனி . 

டஞ் சொல்ல, கள் இராவணன் மாளிகைக்கு வெகுவேக 
அவன் அவனை 2-௮ Ani = ee 

அங்குஅழைத்து மாக ஓடினார்கள், DES ஆசன்த்தில் 

வருமாறு கட் வித் றிருந்த இராவணனிடூ சென்று, 
டஎையிடு சல், 

வருகையைக் தெரிவிக்குமாறு அரக்கர் 

அரக்கர்களெல்லாரும் ௮ஞ்சலிபண்ணிக் 

கொண்டு, அவனைப்பார்த்து * ராக்ஷஸவேக்தரே ! தங் 

கள் தம்பியா கும்பகர்ணர் எழுப்பப்பட்டார். அவ் 

விடமே சென்று அவரைப் பார்க்க எண்ணமா ? அல்லது, - 

- அவரை இங்கு அழைத்துவர உத்தரவா ?”” என்ருர்கள், 

இராவணனும் வெருசந்தோஷ.க்துடன் அவ்வரக்கர்களைப் 

பார்த்து * அவனை நான் இவ்விடத்திற் பார்க்க விரும்பு 

இன்றேன். தக்கமரியாதைபண்ணி அவனை இவ்விடம் 

- அழைத்துவாருங்கள் '' என்றான். 

* அப்படியே” என் றுசொல்லி,அவ்வரக்கர்கள்,கும்ப 

கர்ணனிடஞ்சென்றனு இராவணனுடைய 

கும்பகர்ணனை கட்டளைப்படியே பின்வருமாறு சொல்ல 

இராவணனி  லானார்கள்:-- ** அரக்கர்க ளெல்லாருள் 

ணன. ஞஞ் சிறந் தவராகிய மன்னவர், தங்களைப் 

பார்க்க விரும்புகின்றார். ஆகையால், அவ 

ரைச் சந்கோஷப்படுதீதுமாறு அவ்விடம் வாருங்கள் ” 

என்றார்கள். 

ஒருவராலும் அணுகமுடியா த மகாபாகுவாகய கும்ப 

கர்ணன் தனது தமையனார் கட்டளையை அறிந்துகொண்டு,
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₹ அப்படியே ஆகட்டும் ? என்று சொல்லி, தனது படுக 

கையைவிட்டு எழுக்கான். தனதுமுகத்தைக் கழுவிக் 

கொண்டு சந்தோஷத்துடன் ஸ்காநஞ்செய்து உயர்ந்த 

. வஸ்ரொபரணங்களால் அலங்கரித்துக்கொண்டு தனது 

தேகத்திற்கு அதிக வலுவைக் கொடுக்கும் மத்தியத்தைக் 

குடிக்கக் கருதி விரைந்தான், பிறகு அவ்வரக்கர்கள் 

இராவணன் கட்டளையால் விரைந்தவர்களாய், பலவித 

மத்திய கும்பங்களைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தார்கள். 

கும்பகர்ணன், இரண்டாயிரம் பானைகளிலிருக்,க மத்தியச் 

தைக் குடித்துவிட்டுப் புறப்படலானான். பானத்தாற் 

கொஞ்சம் மதமேதினவனாப், ஓனியாலும் 

கும்பகர்ணன் ப்ள பலத்தாலும் விளங்கிக்கொண்டு, இயத்கை 
இராவணனை கோ 
206 செல்லுதல், OD கொழுத்த கும்பகர்ணன், மக௫ழ்ந்து 

பிரளயகாலத்து யமன்போலத் தோன்றி 

னான். அவன் எல்லா அரக்கர்களாலுஞ் சூழப்பட்டுத் 

கனது தமையன் மாளிகைக்குச் சென்றபொழுது, அவன் 

வைத்த காலடியால் பூமியே நடுங்கித்று, ஆயிரங்கரணங் 

கன்படைத்த சூரியபகவான் இவ்வுலகத்தைக் கரணங்களி 

னால் விளங்கப்பண்ணுவதுபோல, தனது தேககாக்தியால் : 

ராஜவீ திகளைப் பிரகா௫ிக்கச்செய்துகொண்டு, கும்பகர் 

ணன் எல்லாவரக்கர்களஞும் அஞ்சலிபண்ணித் தன்னைச் 

Gps gas, . பிரமகதேவனுடைய மாளிகைக்கு இக்திரபக 

வான் ஏகுவதுபோல, இராவணனுடைய மாளிகைக்குச் 

சென்றான். ட 

சனனி சத்துருக்களை வ)ைககன் தவனும், ஒப்பற்ற 

வல்லமையமைந்தவனும், மலைபோல் ஓங்க 
கும்பகர்ண 

ஊல் கண்ட வளர்ந்தவனுமான அவ்வரக்கவீரன் ராஜ 

வானரர்களின் தியில் நடக்தகை, அக்ககரத்துக்கு வெளி 
AFF, 

GD bE வானரர்களும் வானரசேனைதீ 

_ தலைவர்களும், திடீரென்று பார்த்து பயத்தால் நடுங்க 

லானார்கள். எல்லாருக்கும் அடைக்கலமான ்ரீராமரைச்
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சிலர் சரணமாக அடைக்கார்கள் ; லர் மனம்வருந்தி 

விழுந்,தார்கள்; சிலர் வருதி கமடைந்தவர்களாய், பல இக்குக் 

களிலும் ஓடினார்கள்; சிலர் wu sor பூமியிற் குப்புறப் 

படுதிதார்கள், மலையின் சிகரத்துக்கு ஓப்பானவனுாய்க் 

இரீடமணிந்து தனது ஒளியால் சூரியபகவாளைக் தொடு 

| கன் றவன்போலக் காணப்பட்டவனும் ஓங்கி வளர்க்கவ 

னுமான வியப்படையதீகக்க உடம்பையுடைய அக்கும்ப 

கர்ணனை வானரர்கள், கண்டு பயத்தால் நடுங்க, அங்கு 

மிங்கும் கலைந்கோடினார்கள். 
  

அறுபத்தோராஞ் சருக்கம்: 

கும்பகர்ணனைப்பற்றி விபீஷணர் 

ஸ்ரீராமரிடஞ் , சொல்லுதல். 

அதன்பிறகு, மகாவீரராகய .ஜீராமர், முற்கா 

லத்தில் ஆகாயத்தில் அடிவைத்தளக்௪ நாராயணன் 

போலவும் நீருண்டமேகம்போலவும் விளங்குகன் பொத் 

ஜோள்வளையணிக் த மஷைபோன் ற பெருக்சோத்தமுடைய 

. அவ்வரக்கனைப் பார்தீததும், தமது வில்லைக் கையிற் இத்த 

மாகக்கொண்டு இரீடமணிக்துள்ள அக்கும்பகரணனை 

உற்றுப்பார்தீகார். அப்பொழுது அவனை வானரசேணை 

அடிக்கடிபார் தீது அஞ்சி யோடுவதையும், அவர்கள் ' அவ் 

. வாது ஓவெதைக் கண்டு அவ்வரக்கன் உற்சாகங்கொண்டு . 

வளர்வதையும் பார். தீ.௮, ஸ்ரீராமர், ஆச்சரியப்பட்டு, விபி 

ஷுணரைப் பின்வருமாறு வினவலானார்:--** இரீடமணிகந்து 

....... மலைக்குஒப்பானவடிவம்படைத்த அக்தப் 

ee ப்பத்றி பூனைக்கண்ணன் யார்? மின்னற்கொடியு 

யாவனென விடீ டன்கூடிய கார்மேகம்போல இலங்கையிற் 
toe ee காணப்படுசன்றானே இவன் இவ்வுலகத் 

துக்கே ஒரு கொடிபோலக் கோன் அு௫ன் 

ரன். வீரரே! இவ்வளவு உயர்க்து வளர்ச் கவன். இவன்
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ஒருவன் தான். இவனைக் கண்டு பயந்து வானரர்களெொல் 

லோரும் அங்குமிங்கும் நிலைகெட்டு ஓகென்ருர்கள். பெரு 

வடிவழுடைய இவன் யார் $ எனக்குச் சொல்லுங்கள்: 

இவன் அரக்கனா? அல்லது, அசுரனு ? நான், இவனைப் 

போன்ற பிராணியை இதுவரையிலும் பார், தீ ததேயில்லை டு 

என்ரூர். 

மாசற்ற சக்கரவர்தீஇிச் இருமகனான அவ்விராமர் 

இவ்வண்ணம் கேட்டதும், மகா பு,தீ.திமானா 

விபின்... ஐய வியபிஷணர், அவரைப்பார்த்துப் பின் 
குமபகாணணக் . க ச : “c 

Gated வருமாறுசொல்ல,ச் தொடங்கினார்: எவ 

ஜனொருவன். சூரியபகவானுடைய குமாரனா 

இய யமனையும். இந்இரனையும் போரில் வென்றானோ, அப் 

படிப்பட்ட பிர.தாபமுள்ள இவன் விசிரவஸின் கூமாரனா 

யெ கும்பகர்ணனென்பவன்,. இவனுடைய ஆக்ருதிக்கு - 

-ஓப்பான அரக்கன் மற்றொருவன் இல்லை ; இராகவரே! 

இவன், ய.த்த,ச்தில் பலமுறைகளில் தேவர் கானவர் 

. யகஷர் புஜங்கர் அரக்கர் கந்தர்வர் வித்தியா தரர் கன்ன 

ரர் என்ற இவர்களைச் தோற்கடித்திருக் 

த னனதவனன இன்றான். அழகத்ற கண்கள் பொருந்திய 

வனும் மகாபலம் அமைந் தவனுமான கும் 

பகர்ணன் தனதுகையிற் சூலம். ஏக்திவந்தபொழுது, 

தேவர் * இவன் யமன்தான்” என்று மயங்கி, அவனைக் 

கொல்ல வல்லமையற்றவரானார்கள். இந்தக் கும்பகர்ணன், 

இயல்பாகவே வெகுபராக்கரமமும் பலமும் பொருந்திய 

வன் ; மற்றை அரக்கர்களுக்கோ வர.தான த்தினாற் பலம் 

உண்டாயிருக்கன் 2௮. பேருடல்படைதீத இவன் பிறந்த 

வுடனே, கனது பரயைப் பொறுக்கமுடியாமல் பல ஆயி 

ன ரக்கணக்கான பிராணிகளைப் பு௫க்கலா 
குடிகள் இந்இர * . ° ட் ப பர்த். ஒன், அல்கானு. இவன் படிக்க ஆரம் 

தகம், பசீ சபொழுது, ஜுங்களெல்லோரும் மிக்க 

அச்சத்தால் வருந்திக் தேவேந்தரனை 

அடைக்கலமாகஅடைந்து, ௮ச்செய்தியையும் தெரிவித்தார் 

விபீஷணர்
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கள், அப்பொழுது, வச்சிராயுகமுடைய அந்த மகேந்தி 

ரன்,வெருகோபங்கொண்டு, SOT SB Fo A வச்சராயுத.தீ.கால் 

கும்பகர்ணனைக் குமைத்தான். அவ்வாயுகத்தால் அடி. 

யுண்ட பெருவலியனான அக்கும்பகர்ணன், சிறிதுகலங்கி 

மிக்க செங்கொண்டு மிகவும் கர்ச்சிக்கலானான். பு,கீ.திமானா 

ஓய அக்கும்பகர்ணன் அவ்வாறு கர்ச்சித்தபொழுது, அப் 

பெருஞ்ச,த்.த,த்தைக் கேட்டுப் பயந்த பூமியானது, மீண் 

டும் மீண்டும் பயக்தது, அதன்பிறகு, கோபங்கொண்ட 

கும்பகர்ணன், ஐராவதத்தின் கந்தங்களில் ஒன்றைப் 

பிடுங்கி, ௮,சனால் இக்திரன்மார்பில் அடித்தான். கும்பகர் 

ணன் அடித்த அடியால் இந்திரன் வெருகோபங்கொண் 

டான். தேவர், மகாருஷிகள் தானவர் என்ற இவர்களெல் 

லாரும் அப்போது வருந்திஞர்கள். தே 

கும்பசாணன் பேந்திரன் எல்லாப்பிராணிகளையும் உடன் 
இந் இ.ரனை 
லல்லு அழைத்துக் கொண்டு பிரமசேவனிடம் 

சென்றான். அப்பிராணிக ளெல்லாம், ௮க் 

கடவுளினிடம் கும்பகர்ணணுடைய கொடியசெயலைப் பற் 

றிச் சொல்ல,த்தொடங்கி, அவன் பிரஜை 
இந்திரன் களைப் புசிப்பதையும், தேவர்களை வதைப் 
முதலியோர். 

4 ee - பதையும், ஆச்சரமங்களை அழிப்பதையும், 

பிறர் மணைவியரைக் கவர்வதையும் முறை 

யிட்டார்கள். £* இவ்வண்ணம் இவ்வரக்கன் குடிகளைப் 

புசப்பானேயானால், சடி.தியில் இவ்வுலகத்தில் ஒரு பிரா 

ணியாவது இருக்கமாட்டாது > cero தேவேந்திரன் 

உரைக்தான். இந்திரன் இவ்விதமாகச் சொன்னதைக் 

கேட்டு, இவ்வுலகங்களை யெல்லாம் படைத்த பிரம்தே 

வன், அரக்கர்களையெல்லாம் தன்முன்னே வரவழைத்து, 

அவர்களுள் கும்பகர்ணனைப் பார்த்தார். 

அக்கடவுள், அக்கும்பகர்ணனைக் கண்டமாத்திரதீ 

இல் நடுங்கனார். அ.தன் பிறகு, அவனை ஒருவாறு சக் 

88
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தோஷப்படுத்திச் சமீபத்தில் வரவழைத்து அவ்வரக்க 

னைப்பார்த்து, “*இவ்வுல்கக்தைப் பாழாக்குவத ந்கென்றே 

புலஸ்.தியர் உன்னை உண்டாக்கியிருகன் 

ணணுக்குச்சாபல் றோர் ் இது aera 3 ஆகையால், இன்று 

கொடுக்கல், மூ.தல் நீ இறந்தவனுக்குஒப்பாய்ப் படுத் 

திருக்கப்போ௫ன்மும்'? என்றார், அவ் 

பிரமன் கும்பகர் 

வண்ணம் பிரமதேவன் சாபமிடவே, பிறகு, அவன் இரா 

வணனுக்கு மூன்பாகச் தூக்கங்கொண்டு $ழ்விழுக் தான். 

பிறகு, இராவணன் மிகவுங் கலங்க, பிரமதேவனைப் 

பார்த்து * தாங்களே வளர்த்த பொன் 
பிரமன், இரா . ச ! ட ன், வணன் விருப்பத் 22கீதைப் பலன்கொடுக்கு£”ஸ் சமயதீதில் 

இன்படி, கும்ப: வெட்டுகன் நீர்கள். பிரஜாபதியே ! தங்க 

தூக்வெழிக்குல் ஞடைய கொள்ளப் பெரப்பிள்ளையை 

காலங்களை வரை இவ்விதமாக தீரங்கள் சபிப்பது நியாய 

—_ மன். ,தாங்கள் சொன்ன சொரஜ்கள் ஒரு 

நாஞம் வீண்போகமாட்டா; ஆகையால், இக்கும்பகர்ணன் 

இதுமுதல் தூங்கத்கான் போன்றான். “இவன் தூங்கும் 

காலம் இவ்வளவு ; இவன் விழித்திருக்கும் காலம் இவ்வ 

ளவு” என்று ஒரு வரம்பைத் தாங்களே ஏ;:த்படு க தவேண் 

டும்? என்றான். இராவணன் சொன்னதைக் கேட்டு, பிரம 

தேவன் மறுமொழி சொல்லலாளார் :-- இவன் ஓராது 

மாதகாலம் தாங்கவிட்டு ஒருநாள் விழிதஇிருப்பான், 
இவன் ௮,1்,த ஒருகானில் பசியால் வருந்த, பூமியில் தனது 

வாயைத் இறந்தபடியே நடந்து தனக்குக் கடைக்கும் பிரா 

ணிகளை மெல்லாம் கோபங்கொண்ட அக்ூினிபோலப் 

புசிப்பான் '' என்ருர். 

அரக்கர்கட்குஅரசனாகிய அ௮வ்விராவணன், வருத்த 

மடைந்து, தங்கஞுடைய வல்லமையைக் கண்டு பயந்தவ 

னாய், இக்கும்பகர்ணனை எழுப்பியிருக்கின்றான். வீரரே | 

ஆகையால்தான், கொடிய பராக்கிரமமுடைய இவ்வரக்க 

வீரன், இப்பொழுது தனது மாளிகையை விட்டு. வெளி
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யில் வக, வெகுகோபத்துடன் வானரர்களைப் புத் 

ட்ட துக்கொண்டு விரைந்து சென்ருன். இப் 
குமப்காணன . ட ௪ . ட ட. 
செல்துங் கார போது கும்பகர்ணனைக் கண்டமாத்திரத் 
ணத்தை விபிஷ டம் ம ட் 
ணர்தெரிவித்தல், Saas , இரான் அஞ்சியோடுன் 

ரூர்கள், இவன் கோபங்கொண்டு போரிட 

வருகையில், வானரர்கள் இவனுக்கு முன் எவ்வாறு நிற்க 

மாட்டுவர் ? வானரர்கள் பயமடையாமலிருக்குமாறு *இது, 

ஓங்கியுள்ள ஒரு யந்திரம் £ என்அு சொல்லவேண்டும் ; 

இப்படி. யறிந்தால், வானரர்கள் தங்கள்பயதக்தை ஒரு 

வாது நீக்குவார்கள் ” என்றார். 

பலகாரணங்களுடன், விபீஷணர் அவ்வாறு இணி 

தாகச்சொன்னதையெல்லாம், ஸ்ரீராமர், கேட்டு, சேனாபதி 

யாய நீலனை நோக்கி * ௮க்கினிகுமாரனே ! நீ சென்று 

நமது சேனைகளெல்லாவற்றையும் வகுத்து 

நித தீதுவாய். அவை, இலங்கையின் கோ 

ட்டைவாயிலிலும், கோட்டைவாயிலின்பக் 

இராமர் கலம் 

குக் கட்டளையிடு 

தல். 

கங்களிலிருக்கும் வீரர்கள் சஞ்சரிக்குமிடங் 

களிலும், வழிகளிலும், மலைச்கெரங்களையும் விருட்சங்களை 

யும் பாறைகளையும் குவியல் குவியலாகக குவித துவைத்துக் 

கொண்டிருக்கட்டும். எல்லாவானரர்களும் தங்கள் கைக 

ளில் மலைகளையும் ஆயுதங்களையும் கொண்டு சித்தமாக 

இருக்கட்டும் '' என்ருர், | 

ஸரிராமமிட்ட கட்டையைப் பெற்ற சேனாபதியாகய 

நீலனும், அவ்வேக்,கர் சொன்ன படிசெய்ய 

கலன் இனர் வான ரசேனைகளுக்குக் கட்டளையிட்டான், 

பிறகு கவா-ஷன் சரபன் அனுமான் 

அங்கதன் என் உ மலைபோலக் காணப்படுத் 

a ee இவர்களெல்லாரும், வெகுவேகமாகச் 

சென்று, பெருமலைச் கரங்களைக் கொண்டுவந்து, கோட் 

டைவாயில்களின் வெளியிற் குவித்து வைக்கலானார்கள், 

கட்டளைப்படி. 

செய்தல்,
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வெகுவீரர்களான வானரர்கள், இராமபிரான் இட்ட 

கட்டளையைக் கேட்டு, தங்கள்கைகளில் பெரியமரங்களை 

எடுத்துக்கொண்டு, அவைகளால் தங்கள் சத்துருக்களை 

வருத. தலானார்கள். கைகளில் மலைகளை எடுத்து ஓங்கிக் 

கொண்டு நின்ற பயங்கரமான ௮வ்வான ரசேனையானது, 

பர்வதத்தைச் சார்க்துகொண்டு நிற்கும் பெரிய மேகங் 

களின் கூட்டம்போல விளங்கிற்று. ் 

  

அறுபத்தாண்டாஞ் சருக்கம் : 

இராவணன் கும்பகர்ணனிடம் தனக்கு இராமரால் 

தேர்த்ததைச் சொல்லுதல். 

ஒருவரா ஓம் வெல்லமுடியாத . மஹாபராக்கிரம 

சாலியாகிய அவ்வரக்கப்புலியும், தாக்கம் தனது கண்ணைச் 
சுழற். ற, மதக்களிப்பினால் ௮சைந்துகொண்டே, பலவகைச் 

சம்பத்துக்களும் நிரம்பியிருக்கும் அந்நகர,தீது வீதிகளின் 

வழியாகப் பல அரக்கர்கள் ,தன்னைச் சூழ்க்துவர கடந்து 

சென்றான். விட்டுக்குவீடு அவன்மீது மலர்மாரிபொழிந் 

தார்கள், பொன்னாலாகிய சாளரங்கள் வைக்கப்பட்டுச் 

........ சூரியன்போல விளங்கிய அழகும் விசால 

கும்பகாணன்.. மான இராவணனுடைய மாளிகையை, 
இராவணனை . . . ந . . 
வடிய அவ்வரக்கவீரன் கண்டான். அப்போது, 

மேகக்கூட்டத்திற் சூரியபகவான் புகுவது 

போல அம்மாளிகைக்குள் நுழைந்து, அக்கும்பகர்ணன், 

தூரத்திலே ஆசன த்தல் வீற்றிருக்க தனது தமையனை, 

தெவேந்திரன் ஆசன த்தில் வீற்றிருக்கும் பிரமதேவனைக் 

காண்பதுபோலக் கண்டான், பல அரக்கக் கூட்டங்களை 

யுடைய தனது உடன்பிறக் தவனது ௮ரண்மனையைநோக்கி 

அக்கும்பகர்ணன் வந்தபொழுது, தனது காலடியால் இவ் 

வுலகத்தையே நடுங்கச்செய்தான்; ௮வன், தன்து pS SA
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னுடைய அரண்மனைசெர்ந்து, பலகட்டுக்களையும் கடந்து, 

தனக்குப்பெரியவன் புஷ்பக விமான கீதின்மேல் வெகு 

விசன துடன் வித்திருர் கதையுங் கண்டான். 

இராவணனும், அனக்குச் சமீபத்தில் கும்பகர்ணன் 

வந்ததைப் பார். தீது, வெருசக்கோஷமடைந்து, சரேலெ 

ன்.து எழுக்து, அவனை க் தனக்கருகல் அழைத்துக் கொண் 

டான். மகாபலம்பொருந்திய. கும்பகர்ணனும், கட்டிலி 

லுட்கார்க்த தனது கமையனுடைய பாதங்களை வணங்க, 

ஏன்ன சமாசாரம்? என்று வினவினான். இராவணலஸும், 

வெகு சந்தோஷத்துடன் எழுந்து தனது தம்பியைத் தழு 

விக்கொண்டான்., அக்தக்கும்பகாணன் தனது மூத்தவ 

னால் தழுவப்பெற்று, முறைப்படியே கொண்டாடப்பட் 

டவனாய், அழகான இறந்கு ஆசனமொன்றை யடைந்தான். 

ர ரர; பலசாவியாகய அந்தக் கும்பகர்ணன்' அவ் 
கும்பகர்ணன் தம ட ௬ ட 
என்ன விசேஷ வாசன தீதில் உட்கார்ந்து, கனது கண்கள் 

சத வ கோபத்தாற் வெக்க, இராவணனைப் பார் 

் தீதுப் பின்வருமாறு கேட்கலானான்!:-- 

₹* வேந்தரே | என்னகாரண த்இற்காக விரும்பி என்னை 

. எழுப்பினீர்கள் ? யாரிடமிருந்து தங்களுக்குப் பயம் உண் 

டாயிருக்கன் ஐ? மார் இன்றையஇனமே மடியவேண்டும்? 

சொல்லுங்கள் ?” என்முன். 

இராவணனும், கோபமடைந்திருக்க சன து சம்பியைக் 

கோபக்தாற் சுழன் அுகொண்டிழுந்த கண்களாற் பார்தி 

அப் பின்வருமாறு சொல்லலுற்றான் :--* மஹாபலசா 

லியே ! நி வெரூ கானாககத் தூங்குகன்றாய். சுகத்திலே 

மூழ்கியிருக்கும் 8, எனக்கு இராமனிட 

Lh 6 வந்திருக்கும் பய, கைக் கொஞ்ச 

ட மேனும் உணரமாட்டாம், தசரதகுமார 

னாயே அவ்விராமன், சுக்கரீவனுடனும் அவனது சேனை 

யுடனும் சமுத்திரத்தை, Slow yb Si, நம்மை வேருடன் 

இராவணன் 

விடை,
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அழிக்கன்றான். அந்தோ! இலங்கையின் தோட்டங்களும், 

தோப்புக்களும், இராமனால் சேதுவின்வழியாகச் சுகமாக 

வந்த வானரசமுத்திரங்களால் நிரப்பப்பட்டி ௬க்கன் றன 

காண். அரக்கர்களில் முக்கியமாக இருந்தவர்களை, வானரர் 

கள், போரில் வதைத்திட்டார்கள் $; போரில் வான்ரர்கள் 

மடிந்ததை கான் ஒருகா லும் பார்க்கவில்லை. போரில் 

வானரர்களை மூன்பு ஒருபோதும் கான் வென் ற.தில்லை. ' 

ஆகையால், இப்பொழுது பயம் உண்டாயிற்று, மகாபலம் 

பொருந் தியவனே | இந்ககரத்தைக் காப்பாற்றுக, இப் 

பொழுது, நீ, இவ்வானரர்களை நாசஞ்செய்வாயாக; அதன் 

பொருட்டுத்தான், உன்னை நான் இப்போது எழுப்பியது, 

எனதுபாக்கயம் முழுதும் அழிக்துவிட்டதென்பதை உண் 

மையாக அறிவாய். சிறு குழந்தைகளும் இழெவர்களும் 

மாத்திரம் உயிருடன் மிகுந்திருக்கப்பெத்.ற இக்ககர,த்தைக் 

காப்பாற்றுக, மகாபாகுவே ! ,கமையனார்பொருட்டாக, 

ஒருவரா லும்செய்யமுடியா,தகாரியத்தைச் செய்க, ச,த்துருக் 

தனைத் தவிக்கச்செய்கின் ஐ தம்பியே ! நான் இதுவரையில் 

உன்னைப் பார்த்து இவ்வாறு சொன்னது உண்டோ? உன் 

னிடம் எனக்கு நட்பும் அதிகம்; மதிப்பும் அதிகம், 

ராகஸ சிரேஷ்டனே ! தேவர்களும் அசுரர்களும் 

போர்செய்கையில், நீ, அணிவகுத்து, தேவர்களையும் 

. அசுரர்களையும் பலமுறை வென் நிருக்கன்றாய், பயங்கர 

மான வல்லமை பொருந்தியவனே ! அப்படிப்பட்ட 

உனது வல்லமைமுழுவதையும் கைப்பற்திக்கொள். உன் 

னைப்போன்ற பலமுள்ளவன் ஒருவனும் இல்லை. போரில் 

ஆசைகொண்டவனே | சுற்றத்தாரிடத்தில் அன்புள்ள 

வனே ! எனக்கு இப்பொழுது எது -பிரியமோ, எது 

நன்மையோ, இறந்த அதனையே செய்வாய் ; பெருங்காத் 

அக் ளெம்பிச் சர,த்காலமேகத்தை அழிப்பதுபோல, கமது 

ச.த்துருக்கஞுடைய சேனையை உன்னுடைய வல்லமை 

பால் நாசம்பண்ணுவாயாக ” என்றான். ' 
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அறுபத்்துமுன்றாஞ் சருக்கம் : 

கும்பகர்ணன் இராவணனுக்கு தற்புத்தி 

சொல்லுதல். 

அவ்விராவணன் புலம்பியதைக் கேட்டு, கும்ப 

கர்ணன், சிரித்துப் பின்வருமாறு சொல்லு நரன் :-- 

“முன்பு காம் மந்திராலோசனை செய்த : 

கும்பகர்ணன் காலத்தில், “சத்துருக்களால் உமக்கு ஆப 

ஈறட்ர.. தது விளைச்கேதிரும்' என்அு யாங்கள் சிச் 
சயி,த் திருக் தபடியே, கன்மைமை நாபெவர் 

களின்சொல்லைக் கேளாத தங்களுக்கு அவ்வாபத்து இப் 

பொழுது = Cais. கொடியபாதகங்களைச் செய் 

sages நரகத்தில் வீழ்தல் எவ்வாறு நிச்சயமோ, 

அவ்வாறே, சீதையைக் Serb ssrau பாவச்செயலின் 

பயன், தங்களைச் சடி.தியில் நிச்சயமாக அ௮ணுகிற்று ; 

மகாராஜரே! தங்களுடைய வல்லமையின் செருக்கொன்றை 

.மாதிதரங்கொண்டு, முன்னமே இக்கொழிலைப்பற்றி நீர் 

'கொஞ்சமேனும் ஆலோசிக்கவேயில்லை ; இதனால் விளை 

யு  தோஷங்களைப்பற்றியும் ஆலோடிக்கவில்லை. எவ 

னொருவன், ஐசுவரிய,த்தின் செருக்கால், ஒரு காரியம் ஆரம் 

பிக்குமுன் செய்யவேண்டிய மந்திராலோசனை முதலிய 

வற்றைப் பின்பு செய்கன்றானோ, ,தான் பின்னால் செய்ய 

வேண்டிய காரியங்களை முன்பு செய்கின்றானோ, அவன், 

நியாயம் அநியாயம் என் த இவைகளை ௮.றியாதவனாவான். 

காலமறியாமலும் இடமதியாமலும் அவ்விரண்டுக்கும் 

விரோதமாய்ச் செய்யப்படுங் காரியங்கள், Liha Sei or 

அபா .தீரங்களி லிட்ப்பட்ட ஹவிஸ்போலப் பிரயோஜந 

மற்றவைகளாடஇன் றன. எவன், மந் இரிகளுடன் செர்ந்து 

_ நிச்சயமான இத்தாந்தத்தைச் செய்துகொண்டு, தான்



804 யுத்தகாண்டம். 

செய்யவேண்டிய *மூவகை வினைகஞக்கும் *ஐவகையான 
சம்பக ததிதை நன்கு காண்டுன்௬னோ, அவன்தான், நல் 
வழியில் நிற்பவனாவன். 

அன்றியும், எவ்வரசன், நீதிசாஸ்திரத்தை யொட் 
டில் காரியத்தை. நிர்ணயிக்க விரும்பினவனாய், மக்தரிமா 
ரோடும் கண்பரோடும் ஆலோூகூன்றானோ, அவ்வரசன் 
நல்வழியில் கடப்பவனாவன், மேலும், அரக்கவேக்தரே ! தர் 
மம் அர்,தீதம் காமம் என் ற இம்மூன்றையும் $ அவைகளின் 

* ழவகை வினைகளாவன--(1) தனது வல்லமை மேலிட்டி 
ருக்கையில் கனு சத்துருவுடன் சண்டைக்குச் செல்லுதல், 

(2) தனது வல்லமையும் ௪த்அருவின் வல்லமையும் ஒச் இருக்கையில் 
அவனுடன் சமாதானஞ் செய். துகொள்ளுதல், (8) தன.து வல்லமை 

ச.த்.துருவின் வல்லமைக்குக் இழ்ப்பட்டிருக்கையில் சத் தருவுக்கு 
ஏதாவது கொடுத்து வணங்கிப்போதல் என்பன, 

* ஐவகையான சம்பநீதங்களாவன-- (1) ஒரு காரியத் 
இல் இறங்குமுன் அதை எப்படி. ஆரம்பிக்ன்றதென்று பார்த் 

தல் [ஆரம்போபாயம்], (2) அக்காரியக்தை நடத்தத் தன்னிடம் 
ஆட்களும் பொருளும் போதமானவைகளாக விருக்கன்்றனவா 

வென்௮ ஆலோத்தல். [புருஷதிரவிய் சம்பத்து,] (8) கான் ஆரம் 
பிக்குள் காரியம் இடத்இற்கும் காலத்இத்கும் ஒத்இருக்கன் ததா 
வென்று ஆராய்க பார்த்தல் (தேசுகாலவீபாகம்], (4) ஆரம் 
பித்து கடத்துங்கால் ஏதாவது ஈடுவில் வழுவுண்டானால் அசைச் 
சரிப்படுத்தும்வகை பார்த்தல். [விநீபாதப்ரதீகாரம்], (5) காரி 
யத்தை முடி.த்௮க்கொள்ளும்வகை பார்த்தல் [காரியசித்தி] என் 
பன: இனி, தேசம் காலம் தான் பொருள் பயன் என்ற ஐக்தின் 
சம்பந் த மெனினுமாம். 

1 காலையில் தருமம், மத்தியானத்தில் அர்த்தம், ராதீரியில் 
காமம் என்று இவைகட்குத் தனித்தனியே காலம் குறிக்கப்பட் 

டிருக்இன்.ற௮. அவ்வாறாகவேனும்,-- காலையிலும் ஈடுப்பகலிலும் 
முதையே விதிக்கப்பட்ட அறத்தையும் பொருளையும் காலையிலே 

னும் நடுப்பகலிலேனும் அடைதல், ஈடுப்பகலிலும் ராத்ரியிலும் 

விதிக்கப்பட்ட பொருளின்பங்களை ராதரியில் அடைதல் என்ற 

இவ்வாராகவேனும்,-- காலை நடுப்பகல்களில் விதிக்கப்பட்ட அறம் 
பொருள்களை ராதீரியில் விதிக்கப்பட்ட இன்பத்தோடு அடைதல் 
என்ற இவ்வாராகவேனும்,-- அதம்பொருளின்பங்களைப் பெறக் 

கட்வன் என்று பொருள் ; எப்போதும் இன்.பத்தித் கருத்தான்தி 
யிருத்தல் தகாது என்று கரத. 
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காலத்துக்குத் தக்கபடி தனிச்தனியாகவேனும் இரண்டி 

ரண்டாகவேனும் அல்லது ஓஒருங்காகவேலும் புருஷன் 

அடையக்கடவன். இம்மூன் ௮வகையில் எது உத்தமமெ : 

ன்று கேட்டும் எவன் அ.றிந்துகொள்ளா மலிருக்கன்றானோ; 

அவன் அரசனாக விருக்தரலும், அரசனுக்கு ஓப்பானவ ' 

னாக விருந்தாலும், அவன்கற்ற பல நூல்கஞம் வீணேயா 

கும். எவ்வரசன், உரிய மந்திரிகளுடன் ஆராய்ந்து, காலக் 

அக்கு கீ.சக்கபடி கன்னால் நிர்வஹிக்க முடியுமென்பதையும் 

முடியாதென்பதையும் நிர்ணயித்து, சாம தான பேக கண் 

டங்களை க் தனிச்கனியாகவும் ஒன்று செர்த்தும் அறம் 

பொருளின்பங்களை அனுபவித்து வருன்றானோ, மனதீ 

தைத் தன்வச மாக்கியுள்ள அவ்வரசன், இவ்வுலகத்தில் 

ஒருபொழுதும் விசனமென்பதை அடையவேமாட்டான். 

எவ்வரசன், பொருளின் உண்மையை யுணர்ந்து மந்திரி 

மாருடன்கூட ஆலோக௫ுத்து, அனக்கு ஈகன்மையுண்டாகு 

மாறு *இது செய்ய தீதக்க காரியம், இது செய்யதீதகாத கா 

ரியம்' என்த நிச்சயஞ்செய்துகொண்டு, ஒருகாரிய,த்திலிற 

ங்குசன்ரானோ, அவன் இவ்வுலகத்தில் வாழ்வானன்ஜோ ! 

சாஸ்திரங்களின் பொருள்களை அறியாமல் மிருகங்களுக்கு 

ஓப்பான பு,த்தியையுடைய புருஷவேஷ_ழுள்ளவர் மந் 

இராலோசனையிற் சேர்க்கப்பட்டார்களாயின், பயனத்த 

தமது தைரியதீதனால் ஆலோசனைசொல்ல விரும்புகின் 

giao, செல்வநாலை யுணராது மிக்க செல்வச்தை 

விரும்புகின்ற அரசர்கள், நாலைக் கத்றறியா,த அவர்களு 

டைய நன்மை பயவாத ஆலோசனைகளைக் கேட்கலாகாது, 

இமையை விளைக்கக்கூடியதும் .. நன்மையைவிளைப்பது 

போலத் தோன்னறுவதுமான விஷய,கைக, நாூலுணர்ச்சி 

யின் றி எவர்கள் கேவலம் தமது குண்டுகைரிய,க் இனாத் 

சொல்லுகன்றார்களோ, காரியதீதைக் கெடின் ற அவர் 

“களை, முன்னமே, அரசன், ஆராய்ந்துபார்,த்து, மக்திரா 

லோசனைவிஷயகத்தில் பஹிஷ்காரஞ் செய்யச்கடவன் 
் 39 ல
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அன் ஜியும், அர்மக்இரிகள், DTH MES FF IHS BOK 

டைய எவுதலினால், தமது தலைவனை நாசம்பண்ணும் 

பொருட்டுத் தமது சலைவனுக்குக் கெடுதலையுண்டாக்குங் 

காரியங்கவையே செய்விக்கன்றார்கள் ; எதிரிகளிட,ச்து லஞ் 

சம் மு.துலியன வாங்கேகொண்டு கண்பர்கள்போல ஈடிக் 

குஞ் சத்துருக்களான அந்தச் அஷ்டமக்இரிகளை, மந்திரா 

லோசனையினால் நிர்ரையிக்குங் கால தீதில், பேச்சினாலேயே 

் தெரிர்துகொள்ளலாம், அவ்விகமான மந்திரிகளுடைய 

புத்தியைக் கேட்டுச் சடிஇியில் ஒரு காரியத்தில் ஓர் அர 

சன் இறங்கவிவொனேயானால், அவனன சத்துருக்கள், 

அவ்வழுவைக் கண்டு, சரெள்ஞ்சமலையின் ஓட்டையின் 

வழியாகப் பறவைகள் அழைவதுபோல அவ்வரசனை 

அழிக்கப் புஞந்துவிவொர்கள். எவ்வரசன், சத்குருவின் 

வஞ்சனையை கீ தெரிந்து கொள்ளாமையால் தன்னைப் 

பரதுகாவாம லிருக்கன்றானோ, அவ்வரசன், எப்பொழுதும் 

துன்பத்தையே அடைவான் ; தனது பதவியையும் இழந்து 

விவொன், இவ்விஷயத்தைக் GUVs, இதற்குமுன் 

உங்களது தம்பியாயே விபீஷணன் சொன்னபடி செய் 

- வதுதான் நமக்கு நன்மையான காரியமென்று எனக்குத் 

கோன்றுடின் ஐது, அப்புறம் தங்களுக்கு எப்படி இஷ் 

டமோ, அப்படிச் செய்யுங்கள்”? என்றான். 

'இவ்விதமாகக் கும்பகர்ணன் சொன்னதைக் கேட்டு, 

இராவணன், புருவங்களை நெறிக்துக்கொண்டு வெகு 

கோபத்துடன் அவனை நோக்கச் சொல்லலானான்:--**அடா 

கும்பகர்ணா ! கெளரவிக்கக்தகுக் தவனும் 

ர்காவிடத் gers Soo நடப்பிப்பவனுமான குரு 

துக் கோபத்தோ வைப்போல, நி எனக்குக் கட்டளையிடுகி 

ள் பன் வ க ரூம். இது, உனக்குகீ தகுதியோ 9. உனது 

வாய் கோக & இவ்வளவு சொன்ன இல், 

என்ன லாபம்? Gaara s DHS ஏழற்றறைச் சொல்வாம்: 

பு,தீதிமயக்க ச் தாலோ, ஞானமில்லாமையாலோ, பலம் வல்
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லமை என்லுமம் இவைகளினா லுண்டான செருக்னொலோ, 

செய்யத்ககாத காசியக்தை கானே செய்துவிட்டே னென் 

மூல், அதைக் இருப்பித்திருப்பிச் சொல்வது விணேயாம், 

ஆகையால், இக்காலத்தில் எதைச்செய்கால் தனாதியோ, 

அதை விதிப்பாய். கடர்துபோன விஷயச்சைப்பற்றி 

அதிஞர் துக்கப்படமாட்டார்கள் ; எனெனில், போனது 

போனதெயன்றோ! நீ என்னிடத்து ௮ன்பு வைத்திருப் 

பனு உண்மையானால், உனது வல்லமையை கி ௮ கிஒருயா 

னால், இந்த யுத்தமென்பது அவயம் செய்யவேண்டியமே 

வன்ன நினைக் 2 எனக்கு உசவி செய்ய உனது மனத் 

இனால் விரும்பினாயானால், எனது அ௮கியாயத்தால் Corb s 

இமையை, நி, உனது வல்லமையால் இர்திருத்துவாயாக, 

எவன் தனதுலா ப,த்கையெல்லாம் இழக் தாயினும் சங்கடப் 

பட்டுப் பரிதவிக்கும் கண்பனைக் கைவிடாது நிற்கின்றானோ, 

அவன்,கான் ஈண்பனாவன் ; . அதுபோலவே, ஒருவன் 

தனது அநியாயத்தாம் கஷ்டப்படும்பொழுது, எவன் 

அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணுகன்றானோ, அவன்கான், 

பந்துவாவன்”” என்றுன். 

இவ்விகமாய்க் கொடமையாகவும் கம்பீரமாகவும் இரா 

வணன் சொன்ன்தைக் கெட்டு, ஞம்பகர்ணன் **இவன் 

கோபங் கொண்டுவிட்டான்” என்னு தெரிந்துகொண்டு, 

மெதுவாகச் சமாதானஞ் சொல்லலானான். Fors தமை 

யன் மனத்தில் மிகவுங் குழப்பமடைக்ததை நன்றுகக் 

தெரிந்துகொண்டு, கும்பகர்ணன், நல்வார் த்தையினாற் பின் 

வருமாறு அவனை கோக்டப் பேசலானான்... * அரக்கவேச் 

தரே! தாங்கள் துயரப்படவேண்டாம். தங் 
கும்பகர்ணன் ட ட * ஐ . . 
இராவணனைம் கரூடைய கோபத்தை விட்டிட்டு, ஸ்வஸ்,த 

சமாசானப் ரரக இருங்கள், வேக்தரே | கான் உயி: 
oO ogre: 

ருடனிருக்கன் றவரையில் கீழ்கடக்ததைப் 

பற்றித் தாங்கள் மனத்திற் கவலைகொள்ள: வேண்டாம், 

எவரைப்பற்றிக் தாங்கள் வருந்துஇன் திர்களோ, அவரை,
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5 De மன்னவசே! சான், 

தங்களிடம் ச உம் pian ஊன்று வைச்ச பொதுவான அன் 

பினறாலும், தங்களுக்குச் தம்பி யென்பதுபழ்.கிய ப்பான 

விசுவாசகிதாலும், கோபம் ம௫ழ்சசி முசவிய எல்லாக் கால 

ங்களிலும் சான் தங்களுக்குச் சொல்லியே இீரவேண்டிய 

தன்மையை இவ்வளவு தாரஞ் சொன்னேன், இக்காலதீதில் 

உண்மையான பர்௮ுவானவன் என்னசெய்யவேண்டுமேோர, 

அப்படிப்பட்ட சத்துருகாசகிறை, கான், போர்க்கள Sap 

செய்கன்னேன் ; பாருங்கள், மகா பாகுவே ! இன்றைசம் 

இனமே, நான், போர்க்களத்தில் இசாமனை ச் சம்பியுடனே 

கொல்ல, பிதரூ ௪.தி.துருசேனை மு.றிர்கோவெசை நிங்கள் 
பார்க்கலாம், நான், இன்றை சீதினம், இராமனுடைய தலை 

யைப் போர்க்கள தீதினின்௮ கொண்டுவருவதை நீங்கள் 

urine செளக்ியெப்படுங்கள்; சகை வுக்கப்படட்டும், 

இலங்கையில் இதுவரையில் சங்கள் பந்துக்களைப் போரி 
லிழக் ௪ ௮ுரக்கர்களெல்லாரும், வெகுசந்கோஷூமாக, கான் 

இன்று இராமனை வதைப்பதைப் பார்க்கட்டும், சங்கள் 

பந்துக்களையிழற்கு காரணத்தால் அழுதுகொண்டிருக்கும் 

அரக்கர்களுடைய கண்ணிரை, இன்னு, நான், முனை 
முகத்தில் சசிதுருவைக் கொல்வதனால் துடைக்ன் றேன். 

இன்று, சரிர்ச மலை போலவும் செவ்வானம்போலவும் சக் 

இரிவனென்ற வானரோ,க்கமன் போரில் விழுக்துகிடப்ப 

தைப் பாருங்கள். சூற்றமற்றவரே | நானும் பல அரக்கர் 

களம் தங்களைப் பாதுகாக் இருக்கையில், தாங்கள் எவ் 
வாது இராமனாம் கொல்லப்படுவீர்கள் $? முதலில் என் 

னோக் கொன்றுவிட்டல்ல்வோ இராமன் தங்களைக் கொல்ல 

வேண்டும்? அரக்கவேந்தரே! “என்னை ஓருவன் கொல் 

வான்' என்உ பயமே எனக்கு ஒருபொழுதும் இல்லை. சச் 

துருக்களின் செருக்கை மடக்கும் வேந்தரே ! இப்போது, 

என்னை, தங்கள் இஷ்டப்படி, போர்க்கு உச்.கரவுகொடுத் 

னுப்பும்கள். ஓப்பற்ற பராக்கெமமுள்ளவரே] யூத்த
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B63 வேறொருவரைச் தாங்கள் அப்ப வேண்டாம். 

மஹாபலசாலியே ! நான் ஐஇருவனே, கங்கள் FF LB Uh Ie 

ளெல்லாரையும் PP FsGORerC ner, சமது மாழ்முர் 
இந்திரனாக விருர் தாலும், யமனாக விருச், சாலும், அக் 
இணி வாயுக்களாக விருந்தாலும், குபேர வருணர்களாக 
விருக்கானுஞ் சரி, கான், அவர்களுடன் போரிடுின் ஜேன் , 
மலைபோன்ற தேகம் பொருந்திய நான், கூரான ரூலாயு 
தத்தை எடுத்துக்கொண்டு, கர்ச்சிக்.த, கூரிய சிங்கப்பம் 
களை வெளிக்காட்டிக்கொண்டு Garin Guo, இந்திர 
னும் என்னைப்பார்,கீ.துப் பயப்பவொனே, அல்லது, எனது 
ஆயுதங்களை வைக்௮ுவிட்டு வதுங்கையால் கான் விரைவாக 
அறைய ஆரம்பிக்தேனேயானால், சனது உயிரின்மேல் 
ஆசைவைச்திருப்பவன் எவன் தான், என்முன்பு நிற்குமா 
ட்வென்?. சூலம் கதை கத்தி கூரான பாணங்கள் என்னும் 
இவைகளொன்ும் எனக்று வேண்டரம் ; மான், கோபம் 
கொண்டால், என்கைகளிறாலேயே FRITS 4505 or 
நிற்கும் இந்திரனையும் வசைப்பேன், எனது கைக்கு 
தின் வேகத்தை ௮ர்,ச இராமன் காங்னெயிறகல்லவோ, 
அவனது அம்புக் கூட்டங்கள் என்னுமிரை வாங் 
கும்? கான் இருக்கையில், வேர்,சரே |! ஏன் தாங்கள் இந் 
தையால் வருந்துகன் தீர்கள்? இதோ கான் தங்கள் சச் 
அிருவைக் கொல்லும்படி. புறப்படச் சிதி சனாயிருக்கன் 
றேன். அரசரே ! இராமனிடமிருந்து பயப்படுவதை விட் 
டடுங்கள், இராமன், இலட்சுமணன், மகாபலம்பொருந்் திய 
சுக்கிரீவன், முன்பு இலங்கையைக் கொளுத்தி அரக்கர் 
களைக் கொன்ற அனுமான் என்ற. இவர்களெொல்லாரையும், 
நான் ஒருவனே இப்போதே அறிக்கின்னேன் ; இன்னும் 
ஈம்முடன் போரிட வரும் வானரர்களையெல்லாம் நரன் 
வகைக்கன்றேன்; மற்ழையோர்க்கு இல்லா பெரும் 
புகழைக் தங்களுக்கு விரைக்கக் கரு தியிருக்சன் மேன் 
அரசரே ! De Droit gD orig பயமுண்டானுலும் 
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அல்லது பிரமதேவரிடமிருந்து பயம்வந் திருக்கன் ஐ தென் 

மூலும், அதையும் கான் போக்குவேன். நான், கோபங் 

கொண்டால், தேவர்களும் பூமியித் சாய்க்துவிவொர்கள்; 

யமனையும் சார்தப்படு த துவேன் ; அக்னியை விழுங்கிவிடு 
வேன்; சூரியனை ஈட்சத்திரங்களுடன் இப்பூமியில் விழுத்து 
வேன்; இந்திரனை வதைப்பேன்; சமுத்திரத்தைக் குடித்து 

விடுவேன்; மலைகளைப் பொடியாகஇவிடவேன்; பூமியைப் 

பிளந்துவிடுவேன். வெகு நாளாகத் தூங்கின inno 

னுடைய வல்லமையை நரற்பு ஐ.தீதிலும் என்னால் உண்ணப் 

பென் பிராணிகளெல்லாம் பார்க்கட்டும். இகத மூவுல; 

கம் முழுதும் சேர்ந்தாலும், எனது ஆகாரத்துக்குப் up 

ருூதே ! எப்பொழுதும் இன்பமனுபவிக்கவேண் டிய தங்க 

சக்கு, இராமனைக் கொன்று சுகமனிக்க, கான், இதோ 

ஏகுகன்றேன், நரன், இலட்சுமணனுடன் இராமனைப் 

போரில் வதைத்து, வானர சேனாதிபஇகளெல்லாரையும் 

புசத்துவிடுகன்றேன், வேந்தரே! தாங்கள் இஷ்டமான 
சுகங்களை அனுபவிசக்துக்கொண்டு வீற்றிருங்கள்; முதல் 

தரமான மதிதியங்களைக் குடியுங்கள்; உங்கள் காரியத் 

தைப் பாருங்கள்; கவலையை விட்டிடுங்கள்; நான் இன்றைய 

தினம் இராமனை யமன்மாளிகைக்கு அனுப்புகின்றேன்; 

வெகுகாலதீதிற்குப்பின் இப்போது சீதையும் peo, 

குச் சுவா தீனையாவாள்”” என்றான். 

அறுபத்துதான்காஞ் சருக்கம் : * 

மஹோதான் கும்பகர்ணன்வசனத்தைக் 

கண்டித்துப் பேசுதல். 

பெருக்தேகம்படைத்தவனும் Dag பலசாலியும் 

புஜபலமுள்ளவனு மான கும்பகர்ணன் சொன்னதைக் 

கேட்டு, மகோ தரன் சொல்லலானான்: கும்பகர்ணரே !
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நீங்கள் உயர்ந்த குலத்திற் பிறந்தவர்களென்ருலும், அல்ப 

புத்தியும் குண்கெொைரியமும் செருக்கும் 
மஹோதரன் க is டக ் 
களான கொண்டிருக்கிறிர்கள்; எந்தக் காரியத்தி 

eres gb ஆலோசனைசெய்ய உமக்குத் இறமை 

யில்லை. ௩மது அரசர், நீதியையும் ௮கிதி 

யையும் அ.றியா,தவரல்லர், நீங்களோ, பாலியத்தால், பய . 

மில்லாமல், இஷ்டப்படி சொல்ல விரும்புஇன் நீர்கள். 

ஆலோசனை செய்யத்தகுந்த தேசகாலங்களையும் செய்யத் 

தகாத தேசகாலங்களையும் உணர்ச் நமதுவேக்தர், ,கமக் 

கும் சத்துருக்களுக்கு முன்ன பலத்தின் மிகுதியையும் 

குறையையும் ஓ,த்திரு,த் தலையும் அ றிக்,தவர், பெரியோர்களை 

யடைந்து அவர்களா த் சர் இருக்இய பு,தீ தியில்லாமல் கேவ 

லம் வலிமையைமா தீதிரம் பெற்றுச் சாகாரண புத்தியை 

யுடையவன் செய்யுந் தொழிலை, எந்தப் பு.தீதிமான் தான் 

செய்வன்? தர்மம் அர்த்தம் காமம் என்னும் இவைகள் 

வெவ்வேறு பலன்களை விளைக்குமென்று தாங்கள் சொன் 

னீர்களே :* அவைகளின் உண்மையைஅறிந்துகொள்ளப் 

பிரமாணமொன் ுமில்லை. ஒருவன் சுவர்க்கம் நரகம் என் ற 

பலன்களைப் பெறுவகுற்குக் . கருமங்களே காரணங்கள் 

- இக்,தக் கர்மங்களில் மிக்க பாபகர்மங்களும் நன்மையான 

பலனைக் கொகெடின்றன. தர்மமும் அர்த்தமும் அதர்ம 

மும் அநர்த்தமும் கல்ல பலனைக்கொடுப்பன் வே; ஆனால் 

லெவேளைகளில், அதர்மமும் அநர்தீ.தமும் தீமையையும் 

கொடுக்கும். இவ்வாறு தர்மா.தர்மங்களும் அர்த்தாகர்த் 
  

  

* தரம்ம் நன்மையையே விளைக்கும் ; அதர்மம் தீமையையே 

விளைக்கும் என்பது ப்ரத்பக்ஷவிருத்தமென்னு கருத்அ. யாகம் 

முதலிய தர்மகாரியங்களைச் செய்யும்பொழுஅ துக்ககரமான சரீர 

் பிரயாஸம் தோன் தலாலும், பிதர்பொருளைக்கவர் தல் முதலிய 

. அதர்ம்காரியங்களைச் செய்யும்பொழு௮ அந்நிலையில் மனம௫ழ்ச்சி 

தோன்றுதலாலும், இவ்வாறே பொருளின்பங்களிலு NGS Sor 

ஓம் இவ்வாறு கூறிய தென்பர்,
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தங்களும் நன்மை தீமைகளை கீ தருன் றன. இவ்வுலகச் 

இற்கும் பரலோகத்திற்கும் உபயோகமான கர்மங்களைப் 

பிராணிகள் செய்து அவற்றின்பயனை யடைவதுபோலவே 

தன்விருப்ப,தீதின்்படியே கடப்பவனும், சன்மையைக் தர 

இன்ற கர்மபலங்களை அறுபவிக்கன்றான், தன் விருப்பத் 

இன்படி தொழில்செய்பவனும் நன்மையைப் பெறுவானெ 

ன்ற இந்தச் சித்தார் த,சையொட்டி நடக்கும் அரசர், சதை 

யைக்கவர் தலாகிய இத்தொழிலைத் கமதுமன F509 DAS 

கே செய்தார்; ௮து, எமக்கும் உடன்பாடேயாம். சத்துரு. 

வினிடதீதினின்று சதையைக் கவர்ந்தது ஆராய்ச்சியில்லா 

மையா லென்று தாங்கள் நிரூபியுங்கள், பார்ப்போம், நீங் 

_ கள் ஒருவராகச் சென்று இராமனை எதிர் த்து வென்று வரு 

வகைப்பற்றிச் சொன்ன் காரண த்தில் யுக்தியில்லாமையை 

யும் தீமையிருப்பதையும் நான் எடுத்துக் காட்டுஇன் ஹேன்:.-- 

எந்தஇராமன் முன்பு ஜுஸ்.தான் தீதில் மிக்க பலம் Our ge 

இய பலஅரக்கர்களைக் கொன்றானோ, அந், இராமனை, நீங் 

கள் தனியாகச்சென்று எவ்வாறு வெல்வீர்கள் ? முன்பு 

ஜுஸ்,கான் தீதில் ௮ந்த இராமனால் வெகு பலசாலிகளான 

எந்த அரக்கர்கள் வெல்லப்பட்டார்களோ, அவர்களின் சுற் 

2, தீதவரான அரக்கரெல்லோரும், இப்போம், இவ்விலங் 

காபுரியில் நடுங்கக்கொண்டிருப்பதைப் பார்கஇன் நீர்களே! 

தசரதகுமாரனான ௮ந்௧ இராமன் சினங்கொண்ட இங்கம் 

போன் 2வ னென்பசை யுணராமல், உறங்கும் பாம் 

பைக் தடியாலெழுப்புகிறீர்கள். எப்பொழுதும் காந்தியால் 

விளங்கிக் கோபத்தால் ஒருவராலும் அணுகமுடியாமல் 

யமன்போலக் தடுக்க முடியாக பராக்கிரமத்துடன் விளங் 

கும் ௮வ்விராமனிடம் கனியாக எவன் stor Orang gion 

வன் ? எவனொருவனது முன்னிலையில் இச்சேனை முழுவ 

துமே உயிர்தப்புவது அருமையோ, அவனிடம், தாங்கள் 

ஒருவராகச் செல்வது என்மன தீதத்குச் சம்ம,தமாகவில்லை. 

வரவரக் குறைகன் த சேனையையுடைய எவன் தான் தான்
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உயிரிழப்பை நிச்சயித்துக்கொண்டு, மேன்மேலும், வள 

ரும் பலதிதையுடைய ச.த்துருவை, சாமானி௰மான எளிய 

மனி தனொருவனை வசப்படுத்துவதுபோல வசப்படுத்திக் 

கொள்ள விரும்புவான்? ராகூஸோச்தமரே! எவனுக்கு 

நிகரானவர் மானிடர்க்குள் இல்லையேர், இந்திரனுக்கும் 

சூரியனுக்கும் சமானமாக விளங்குகன் ஐ அவனுடன், எவ் 

வாது தனிமையாகப் போர்புரிய நீங்கள். விரும்புகின் நீர் 

கள்?” என்றான். 

மகோதரன், இவ்வண்ணம் வெகு கோபத்துடன் கும்ப 

கர்ணனைப் பார்த்துச் சொல்லி, பின்பு, அவ்வரக்கர்களின் 

நடுவிலிருந்த இவ்வுலகத்தையே BS ஐச்செய்யுக் தன்மையுள் 

ள இராவணனை நோகூப் பின்வருமாறு சொல்லதீகொட 

ங்கனான்:--*வேர். தரே! காங்கள் சதையை 

் ே i i = 
௫ ௬ ௫. 

grrecergyé யடைந்து, பிறகு பலபேச்சுக்கள் பேசுவா 
Be s ப் ௫ . . * 

குச் சதையை னேன்? சீதையைக் தாங்கள் வசப்படுத் 

வசப்படுச்.இக் இக்கொள்ள எனக்குஜர் உபாயக் தோன்று 

ae teehee ன்றது; இந்த உபாயஞ்செய்வதில், தங்க 
ஞக்கு இஷ்டமிருந்தால்,சை தங்கள்வசத் 

இல் உடனேவக்அவிவோனள். அரக்கவேர், தரே! இவ்வுபாயம், 

தங்கள் பூ,தீஇக்குச் சரியாகத் தோன் றினால், அதைக்கேட்டு 

அவ்வா ஈடந்துகொள் ஞங்கள்;$சொல்லுகன் றென்:கான், 

திவிஜிஹ்வன், ஸம்ஹ்ராதி, கும்பகர்ணன், விதர்.தீதகன் 

ஆலய ஐவரும், இராமனை வதைக்கும் பொருட்டுப் பு. ஐப்படு 

மாது விளம்பரப் படுத்துங்கள், பிறகு, நாங்கள் சென்று 

எங்களாலானவரையிலும் போர்புரின்றோம், காங்கள் 

தங்களது சத்துருக்களை வென்றால், அப்புறம் எங்களது 

DLT SG STD ஆகவேண்டியது' ஓன் மில்லை ; சதை தானா 

சவே வழிக்கு வர்அுவிவொனள். ஒருகால் நமது சத்துரு 

உயிருடனிருக்கும் பக்ஷ. தீதில், காங்களும் போர்புரிகின் ஐவர் 

களாகவிருக கால், அப்போது நாங்கள் செய்வதாக நினைத் 

இருப்பதைச் செய்கின்றோம். இராமனுடைய பெயரெழு 

40
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தப்பட்ட கூரிய பாணங்களால் எங்கஞுடம்பைப்புண்ப 

டுததிக்கொண்டு, எங்கள் தேகங்களில் இரத்தக்தைப் பூசிக் 

கொண்டு போர்க்கள சீ இனின்றும் இங்குவந்து, “ நாங்கள் 

இராமனையும்  இலட்சுமணனையும் விழுங்கிவிட்டோம்” 

என்த சொல்லிக்கொண்டே தங்கள்கால்களைப் பிடித்துக் 

கொள்ளுகின்ஜோம். காங்கள், அப்போழுது எங்கள் மனம் 

இருப்தியடையும்படி. ஸஈீமானஞ் செய்யுங்கள். பிறகு, 

“இராமன் உடன்பி ஐந்கோனுடனும் வானரசைனி௰ங்கஞு 

டனும் கொல்லப்பட்டான் £ என்று நகரமெங்கும் பறை ' 

யறைந்து விளம்பரஞ்செய்யுங்கள். இஃதல்லாமல், சத்து 

ருக்களைச் ,கவிக்கச்செய்பவரே! தாங்கள் வெகு சந்தோஷ 

மடைந் தவராகக்காட்டிக்கொண்டு, தங்களுடைய வேலைக்கர 

ரர்களுக்குப் போகங்களையும் பரிவாரங்களையும் செல்வத் 

தையும் மற்றும் விருப்பமானவைகளையும் வெகுமதஇியாகக் 

கொடுங்கள், பிறகு, போர்வீரர்களுக்கு, புஷ்.பசரங்கள் 

வஸ்திரங்கள் கலவைப்பூச்சுக்கள் மத்தியங்கள் என்ற 

இவைகளை யெல்லாம் மிகுதியாகக்கொடுத்து, தாங்களும் 

மகிழ்ச் தவர்களாய் மத்தியயானஞ்செய்யுங்கள், “அரக்கர் 

_கள் இராமனைச் சனேூதர்களுடன் விழுங்கவிட்டார்கள் 

என்ற இவ்விஷயம் எல்லாவிடத்திலும் பகரங்கமாய்ப் பர 

வும். பரவினதும், தாங்கள் மெதுவாக அசோகவனஞ் 

சென்று சதையைக் தேற்றி நல்வார் க்ைைசொல்்லுங்கள். 

பொருளையும் தானியங்களையும் இன்னும் அவஞரக்கு இஷ் 

டமான வஸ்துக்களையும் இரது்தினங்களையும் கொடுத்து, 

தங்களிடத்துச் சதையை ஆசைப்படும்படி செய்யுங்கள். 

அரசரே! துன்பத்தையும் அச்சத்தையும் விளைக்கக்கூடிய 

இந்த வஞ்சனையான் உபாய,க் இனால் கான், இதுவரையில் 

தங்களை விரும்பாத €தை, இப்போது தான் அநாதையா 

யிருதீ தலால் தங்களுக்கு இணங்குவாள். இதை, தனக்குச் - 

சந்தோஷத்தை விளைவிக்கன்்ற கணவனை யிழக்ததாக 

எண்ணி அவ்விராமனைப்பற் விய ஆசையை விட்டவளாய்,
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மகளிர்க்கு உரிய சாபலகுண,த்தினால் சங்கள் வ௪.மாஇவிடு 

வாள். அவன் முன்பு சுகத்தில் வளர்க் கவள்; சுகத்தையே 

பெறுதற்கு உரியவள் ; இப்போது துன்பதீதால்வாடிய 

அவள், கங்கள் கைவசமாவதனால் தான் சகமென்பதைக் 

தெரிக்துகொண்டு, தப்பாமல் தங்கள்வசமே ஆய்விவொள். 

இப்படிச் செய்வது சான் சரியென்று எனக்குச் தோன்று 

கின்றது. இராமனைப் போரிற் பார் தீ.தால் தங்களுக்குத் 

திமையே விளையும். ,காங்கள் இவ்விடமேயிருக்தால் இஷ் 

டம் நிறைவேறும். போர்செய்வதில் தாங்கள் விருப்பம் 

வைக்கவேண்டாம். யுச்தஞ்செய்யாமல் இருப்பதுதான் 

தங்களுக்குப் பெரியலாபம், மூபதியே ! சக்துருக்களின் 

சேனையைப் பாராமலும், போரில் நேரக்கூடிய பிராணபய 

மில்லாமலும், தனது பகைவர்களைச் சகண்டோபாயத்தா 

லன்றி வேது உபாயத்தால் வெல்லும் மன்னவன், புகழை 

யும், மிக்க சுகத்தையும், பாக்க, த்தையும், ஜனங்களின் பிரீ 

தியையும் என்றென்றைக்கும் அடைந்து நிடூழி வாழ் 

வான்” என்ரான், 

es 

அறுபத்தைந்தாஞ் சருக்கம் : 

கும்பகர்ணன் போர்செய்ய எழுதல். 
॥ 

அவ்வண்ணம் பேசிய மகோதரனை, கும்பகர்ணன், 
அதிகமாகக் கண்டித்து, அரக்கர்களுக்குள் உ,த்தமனான 

இராவணனை நோக்ூப் பின்வருமாறு சொல்லலானான் :.... 

“நான் அந்தத் அரா தீதுமாவாகிய இராமனை வதைப்பது 

னால், தங்களுக்கு வந்திருக்கும் பெரும் பயதீதை இப் 

போதே நீக்கிவி௫ின்றேன். தாங்கள், மா.த்றூனொழிக்க 

தீனாற் சுகமாக இருங்கள், சீரற்.௦ மேகங்கள்போல, வீணா
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கச்ரூரர்கள் கர்சசக்கமாட்டார்கள்; போர்க்களத்திலே செய் 

கையினால் கான் கர்ச்சிப்பதைச் தாங்கள் பார்க்கலாம், 

ee சூரர்கள், ச தீதுருக்கள் தங்களுக்குச் செய் 

மகோதானைக் யும் அவமானங்களைப் பொறுக்கவும் மாட் 

பேப் போர்க்கு டார்கள்; இற்புகழ்ச்சி செய்துகொள்ள 

பட்ச னு வக் மாட்டார்கள். ஆனால், அந்தச்சூரர் 

களன் இயல்பான் தங்கள் வல்லமையை 

வெளிக்காட்டாமலே செய்தற்கு௮ரியகாரியங்களைச் செய்து 

முடிப்பார்கள். மகோதரரே! பயர்தவர்களும் பூத்தியற்ற 

வர்களும் தாங்களே புத்திசாலிகளென்று தங்களை த்தரங் 

களே மெச்சிக்கொள்பவர்களுமான உங்களைப்போன் ஐவர் 

களின் புத்தியைக் கேட்கும் நமது அரசர், இப்பொழுது இந் 

நிலைக்கு வந்திருக்கிறார். ௮ன் றியும், போர்புரிவதில் ௮ஞ்சி 

யவர்களாய், எப்போதும் அரசனுடைய இஷ்டத்திற்கு 

தக்கபடிபேசி அரசன் என்ன செய்தாலும் அதுதான் சரி 

யென்று சொல்லிக்கொண்டு திரிகின்றவர்களான உங்க 

ளால், சதையைக்கவர் தலாகய இவ்விழிதெரழில் நடக்து 

விட்டது, தமது இஷ்டப்படிஈடக்கின் ற உங்களதுபேச்சைக் 

கேட்பவராய் கன்மைசெய்பவர்போன்௮ு தீமையைவிளைக் 

இன்ற இவரை அரசராகப் பெத்ற,கனால், இலங்கையா 

னது அரசர் ஒருவரே மிச்சமாகநித்ன்ற ககரமாயிற்று ; 

பொக்கஷமெல்லாம் குறைக்துவிட்டது; சேனைகள் பலவாக 

அழிந்துபோய்விட்டன ; நீங்கள் செய்துவிட்ட அகியா 

யங்களைச் £ர் திருத் தும்பொருட்டு, சத்துருக்களை வெல்லு 

மா, கான், இதோ மக்கல் மூனைமுகத்திற் போர் 

செய்யச் செல்லுகன்றேன்”' என்றான். 

இவ்வாறு பு,த்திமானான அந்தக் கும்பகர்ணன் சொன் 

னதை ராக்ஷஸராஜனான இராவணன் கேட்டு, பிறகு, சக் 

தோஷ த்தோடுமறுமொழி சொல்லலானான்: *இந்;தமகோ 

கரன் இராமனிடம் பயந்திருக்கன்றான்;சக்ேேதகமேயில்லை: 

ஐயா! போரில் வல்லவனே ! ஆகைமால் தான், இவன் போ
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ரிடத் துணியவில்லை. என்னிடம் நட்பிலும் வல்லமையி 

அம் உன்னைப்போன் ஐவன் ஒருவலுமில் 

ere. லை. கும்பகர்ணனே! சத்துருக்களை வதைச் 
கூ 
a துப் போரில் வெற்றிகொள்ளப் புறப்படு 
ன்உடன் படுதல். : ர 

வாய். நீ கிகரற்றவனாயிருப்பகனால் தான், 

எனது பயத்தைப் போக்கும்பொருட்டு, நான், உன்னை 

அகாலத்தில் எழுப்பினேன். பகைவர்களையடக்குபவனே | 

ஈண்பர்களான அரக்கர்கள் தங்கள் தங்களுடைய கட்பை 

எனக்குக் காண்பிக்க இதுதான் தக்க காலம், ஆகையால், 

பாச.த்தைப்பிடித்துச் செல்லும் யமன் போல நீ சூல.த்தைக் 

கையிலேந்திக்கொண்டு செல்வாய் ; வானரர்களையும் சூரி 

யன்போல் விளங்குசன்ற இராசகுமாரர்களான இராம 

லட்சுமணர்களையும் பு௫தீதுவிவொய், உன்னுடைய உரு 

வ.த்தைப் பார், தீதவுடனே, வான்ரர்கள், ௮ஞ்டி யோடி. 

விவொர்கள் ; இராமலட்சுமணர்களூம் மனம்விண்டிவொர் 

கள்” என்றான். ம்காபலம்பொருந்திய கும்பகர்ணனைப் 

பார்த்து அரக்கர் தலைவனுன இராவணன் இவ்வாறுசொல்லி 

விட்டு, தான் மறுபடியும் பிறந்ததாக எண்ணிக்கொண் 

டான். கும்பகாரணனது இயல்பான வல்லமையையும் பரரக் 

இரமதீதையும் உண்மையாக அ றிந்தவனாகையால், இராவ 

ணன், களங்கமற்ற சக்திரன்போல மன ,தீ.இற் கலக்கமத்று 

ம௫ழ்ந்திருக்கான். 

இவ்வளவுதாரம்' தனது தமையன் கூறவே, மகாபல 

சாலியாகே கும்பகர்ணன், உதீஸா ஹங்கொண்டு யுத்தக் 

துக்குப் பு றப்படலானான். அரக்காவேந்தனது சொல்லைக் 

கேட்டுப் புறப்பட விரும்பிய கும்பகர்ணன், இரும்பினா ற் 

செய்யப்பட்டுக் கூர்மையுடன் வெகுவேகமாக ௪ 'இரிகளை 

வதைப்பதாய்க் காந்தியால் ஜ்வலிப்ப,சாய் ஓடவிட்ட 

ன" பொன்னால் அலங்காரஞ் செய்யப்பெற்ற 

தாய் இந்திரனது இடிக்கு ஓப்பான தாய் 

வெகு பயங்கரமாய் வச்சராயுதம்போன்ற 

கும்பசர்ணனது 

அத்சஸக்நகாஹம்.
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கெளரவம்படைத்து, தேவ ௮௬ர கந்தர்வ பக இன்னரர் 
களை வதைக்கவல்லதாய், செந்நிறமான மலர்மாலை யணிந்து 
வெகு காந்தியுடன் விளங்க கெருப்பைக்கக்குவ,கான ரூலா.. 
யு.குதிதைக் கைப்பற்றினான். மகாபலசாலியான கும்பகர் 
ணன், பகைவர்கஷ்டையஇரத்தத்தா ற் பூசப்பட்டுக் கூராக 
விருந் ௪ சூல. ச்தைக் கைப்பிடி சீது, இராவணனை நோக்க 
ஓன்று சொல்லலானான்: **நான் ஒருவனாகவே செல்லு 

ட்ட கின்றேன். எனது .சைனிய௰ம் இவ்விட ச் 
தரன் கனி திலே யிருக்கட்டும். கோபங்கொண்டிருக் 
போர்க்குச் கும் நான், என்னைக்கண்டு பயந்தோடும் 
செல்லுமாறு ; ‘ ப விடைகேட்டல், ௮/5 வானரர்களை இன்றையஇனமே புட 

கீதுவிஷ௫ென்றேன் *' என்றான். 
கும்பகர்ணன் சொன்னதைக் கேட்டு, இராவணன் 

சொல்லலானான்:--சூலம் மு,க்கரம் மு.கலிய ஆயுதங்களை 
யேந்தியசேனைகள் சூழ கி செல்லவேண்டும். வானரர்களோ 

வெகு புதீதிமான்கள் ; விரைவாகச் FH 
இராவணன்,  சரிப்பவர்கள் ; ' போர்செய்வதஇல் > 1B கும்பகர்ணனைச் . a a i சேளைகளுடன் UTC எண்ணமுடையவர்கள், ஒன் தியா 

செல்லவேண்டு பூப் போர்செய்யும் சி சற்றுச் சோர்வடை! 
மென்று வற் 
yaa 0. யுஞ் சமயம் பார். தீது உன்னைப் பத்களாத், 

கடி. தீதுவதை கீதுவிவொர்கள் ஆகையால், “ 
நீ ஒருபோதும் பகைவர்களால் தகையமுடியாக சேனை 

யாற் சூழப்பட்டவனாய்ச் செல்வாய். அரக்கர்களுக்கு க் ட 
திமைபுரிகின் ற சத்துருக்களான எல்லோரையும் வகைசெய் 
ara” என்றான். அதன்பிறகு, பராக்ரெமசாலியாயெ 

இராவணன் Sor gs சிங்காசன சதை 
இராவணன் oh" Oe கீழேயிறங்க, ரச்சஹார மொன் கும்பகர்ணனை . ட் wae ' யணிவித்தல், ஹைக் கும்பகர்ணனுடைய கழுத்தில் அணி 

ந்தான். அன்றியும், கோள்வளைகளையும் 
மோதிரங்களையும் மத்றும் பல சிறந் த அணிகலங்களை 
யும், சந்திர ஹாரங்களையும் மஹாதைரியசாலியான அந்தக்
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- கும்பகர்ணனுக்கு அணிந்தான்; இவ்வியமாய் நறுமண 
முள்ள : சவந்.த கலவைச்சக் கன, சதையும் மலர். மாலைகளை 
யும் ௮வன்மேணியில் - அணிந்து, அழமெ மகர குண்டலங் 
களையும் அவனது காதுகளில் அணிவித்தான் , அப்போது 
பொன்னினாத்செய்,ச கோள்வளைகளையும் கைவளை களையும் 
அணிந்த பெருஞ்செவிபடைத்த கும்பகர்ணன், நன்ராக 
ஹோமஞ் செய்மப்பட்ட அ௮க்னிபோல விளங்இஞான். 

அவ்வரக்கன், சிறக்க கருமாணிக்கங்களைக்கெர்ண்டு இழை 
தீது வேலைசெய்யப்பட்ட ' அரைஞாணினால், அமிருக ச 
தைக் கடைந்தெடுக்ச காலச் தில் வாசுயாற் ௬ூற்றப்பட் 
டிருந்த மகேர்திரமலைபோல விளங்கனான். தங்கத்தரற் 
செய்மப்பட்டதும், எவ்வகைத் கடைகளையும் தாங்குவகும், 
காற்றையும் உட்புகவொட்டாததும், கன௮ மிக்க ஓனியால் 
மின்னலுக்கொப்பான காக் தியுடன் பிரகாடிப்பதுமான 
கவச, தைக Yb SEHD vor oor அணிரச்கபொழுது, சந் 
தியாகாலத்து மேகத்சாற் சூழப்பெத்.௦ இமயமலைபோல் 
விளங்கினான். தனஅ உடம்புமுழுவதிலும் பலவகையஹிக 
ளணிந்து கையிற் சூலச்தைப் பிடித்த அவ்வரக்கன், 
மூவடிகளால் இவ்வுலக கையளக்க உற்சாகங்கொண்ட 
ீமந்காராயணன்போல விளங்கினான், 

மகாபலம்பொருக்திய கும்பகர்ணன், தனது கமைய 
னன இராவணணைக் கட்டிகச் கழுவி வலம்வந்து கமஸ் 

- காரம்பண்ணிப் போர்புரியப் புறப்பட்டான். பேருடல் 
- பெற்றுப். பெருங்குரலாற் கர்சசச்துக்கொண்டு பெரும் 
புலம்பொருக்தி விளங்க கம்பியை, இராவணனும், உயர் 

ந்த ஆசீர்வசனங் கூறி அனுப்பினான். சங்கங்கஷம் 
போர்ப்பமைகஞம் ஓலிக்க, உயர்ந்த ஆயுதங்களைக் கொ. 

டட ண்ட தேர்வீரர்கள், மேகங்கள்போசம் சத் 
கும்பகர்ணன் Souci oD தேர்கள் யாளைகள் குரை சேனைகளுடன் . <P itech ன . ச போர்க்குப் SOT BOUT oy at 7 if Sar CT GT GICH F AI HIS 

Houudse, சேனையுடனே அதிரசவீரனான அவ்ஷப் 
பின்தொடர்ந்து சென்ருர்கள், அன் Duin,
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“சர்ப்பங்கள், ஓட்டகங்கள், கோவேறுகழுதைகள், குதிரை 

கள், சங்கங்கள், யானைகள், மான்கள், பறவைகள் என்ற 

இவ்வகை வாகனங்களி லேறிக்கொண்டு, போர்வீரர்கள், 

மகாபலசாலியாய்க் கொடியனான அந்தக் கும்பகர்ணனைப் 

பின்பற்றிச் சென்றார்கள். அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக் 

கும் சத்துருவாய் இயற்கையான மகத்தால் மிக்கவனான 

அக்கும்பகர்ணன், கூரான சூலமேந்தியவனாய், அ௮க்ககர.தீது 

அரக்கர்கள் தன்மீது மலர்மாரிபொழிய, தன்முடிமீது | 

ஓ.ற்றைவெண்கொழத்றக்குடை விளங்க, போர்க்கள*த்தி 

னின்று வீசும் இர,த்தவாசனையால் வெறிபிடி த,கவனாய்ப் ் 

பிரயாணமானான். பேரொலி செய்பவர்களும், பெருவலி 

- படைத் தவர்களும், குருஇிகளைக்கக்கும் பயங்கரமான கண் : 

களஞுள்ளவர்களஞம், பேருடல் படைத்தவர்களும், கருமலை ' 

கள்போல விளங்குகன் றவர்களும், சூலங்கள் கதீதிகள் 

கூரான கோடரிகள் பலமுழ நீனமுள்ள உழலை,க்தடிகள் 

கதாயுதங்கள் உலக்கைகள் பகைவர் இட்டுதற்கு முடியாத ' 

படி வீசுதற்கு உரிய பனந கண்டங்கள் என்ற இவ்வாயு 

தங்களைக் கைகளிலேக்தியவர்களுமான பயங்கரமான்வடிவு 

படைத்த பல அரக்கக்காலான் வீரர்கள் அவனுடன் 

சென்ருர்கள்,. 

பிறகு, மிக்கபலமும் பராக்கிரமமும் அமைந்த .கும்ப 

கர்ணன், பார்ப்பவர்கள் நடுங்கும்படியான வேறோருருவ 

மெடுத்துக்கொண்டு சென்றான், ரநாறுவிற்பிடை பரும . 

னும் அறுநாஅ விற்கிடை உயரமுமுன்ளவனாய், வண்டிச் 

சக்கரங்கள் போன் உ கண்களையும் பெருமலைபோலோங் 

இய ஆகாரத்தையு முடையவனாட௫க் கோரரூபதீதுடன் 

காணப்பட்ட அக்கும்பகர்ணன், தன்னை, த்தொடர்ந்துவரும் 

அரக்கர்களை கோக, காட்டுதீதியால் எரிந்த மலைபோன்ற 

தோற்றத்தடனே தன் வாயைத்திறந்து ரி ச்துக்கொண்டு, 
  

* பேருடல்பொருந்திய பாம்பு : முதலியவை அரக்கர்கட்கு 

வாகனங்களாக உதவின என்க, :
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பின்வருமாது. சொல்லலானான் :- “மிக்க சன்ங்கொண்ட 
கான், இன்று,நெருப்பானது விட்டி ற்பூச்சி 
Bont எரிப்பதுபோல, CpaGuit sor 1 oor 

வானரசேனாபதிகளின் சேனை முழுவ 
“தையும் கொளு,த்திவிடுவேன். காட்டிற் சஞ்சரிக்கும் . 
வானரர்கள் எனக்கு யாதொருதிங்குஞ் செய்யவில்லை; இவ் 
வானரர்களின் இனங்கள், முன்பு என்னைப் போன்றவர் 

கும்பகர்ணனது 
செருக்குமொழி, 

களின் பூந்தோட்டங்கட்கு அலங்காரமாக விளங்லனை, 
இவை இப்பொழுது இக்ககரக்தை முற்றுகை செய்க 
தற்குக் காரணமோ, இராமனும் லக்்மணனுமே, அவ் 
விருவரையும் கான் கொன்றுவிட்டால், எல்லாரையும் 
கொன்றுவிட்டதற்குச் சமானம் : ஆகையால், அவர்களை 
வகைக்கன்றேன் '” என்றான். கும்பகர்ணன் இவ்வாறு 
சொன்னபொழுது, அரக்கர்களெல்லாரும் சமுத்திரத் 
கதையே நடுங்கச் .செய்வதுபோல மிகவும் பயங்கரமாகப் 
பேரொலிசெய்தார்கள் , 

பலசாலியான அக்.தக் கும்பகர்ணன் விரைந்து புறப் 

பட்டபொழுஅு, வெகு பயங்கரமான அ௮பசகுனங்கள் எல் 

் லாத்தசைகளிலும் காணப்பட்டன. மேகங்கள், கழுதை 

- கிறத்துடன், கொள்ளிக்கட்டை இடி. என்ற இவைகளை 
யுடையனவரயின, பூமியானது, சமுத்தி 

ன தவல ரம் காடு என்னும் இவைகளுடன் மிகவும் , 
Til mdse நடுங்ஒற்து ; நரிகள், பயங்கரமான தோத் 

௮ தீதுடன் நெருப்புக் கண்டங்களைக் கக்க் 
கொண்டு ஊளையிடச் சலைப்பட்டன. ஆகாயத் இம் பறச் 
கும் பறவைகள் இடமாக வட்டமிட்டன ; அந்தக் கும்ப 
கர்ணன் போய்க்கொண்டிருக்க' பொளுகு, அவனது கலை 

, பின்மேல் புஷ் பமாலைபோலக் கழுகுகள் பறந்தன ; அந் 
தக் கும்பகர்ணனது இடக்கண்ணும் இடக்கையும் தடிச் 
தன், அவன்முன்பாக, கொள்ளிக்கட்டை, மிக்க சத்தத் 
துடன் எரிந்தபடியே விழுந்தது ; சூரியன், காந்இயற்ற 
, 41
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வனானான் ; காற்றானது, சுகமாக வீசவில்லை. அவ்வாறு 

மயிர்க்கூச்செறியும்படி தோன் திய பெரிய அபசகுனங் 

களைக் கொஞ்சமேனும் மன தீதில் எண்ணாமலே, கும்ப 
கர்ணன், காலத்தால் ஏவப்பட்டவளனாய், போருக்குப் புறப் 

பட்டான். 

._ மலைக்கு ஓப்பான அவ்வரக்கவீரன், பிராகாரத்தைக் 

தனது கால்களால் ஒருகாண்டில் தாண்டி, 

௮க்ககர துக்கு வெளியில் வெகு ஆச 

சரியமாக மேகக்கூட்டங்கள்போல் வந் 

இருந்த பெரிய ௮க்௪ வானரசேனையைக் 

் கும்பகர்ணன் 

வானரசேனை 

. யைக் கரணுதல், 

கண்ணுற்றுன். 
- அவ்வானரர்கள், மலையோல் விளங்கிய அவ்வரக் 

கனைக் கண்டதும், பயந்து, காற்றால் ஓட் 

டப்பட்ட மேகங்கள்போலப் பல திசைகளை 

யும் கோக்கி ஓடலானார்கள்., மிகக்கொடி 

யதாக விளங்கெய அவ்வானரசேனை மேகக் 

கூட்டங்கள் கலைக்தோடுவதுபோலப் பலதிசைகளையும் 

நோக்கி ஓவெதைக். கண்டு, மேகம்போலவிளங்கய அவ் , 

வரக்கன், மூழ்ந்து, மேகம்போலவே கர்சித்தான். . 

ஆகாயத்தில் மேகங்க ஸிடிப்பதுபோன்ற அவ்வரக்கனு 

டைய பயங்கரமான கர்ஜ்ஜனையைக் கேட்டு, அவ்வான 

ரர்களிற் பலர், நடுங்க, வேரில்வெட்ண்ட ஆச்சாமரங் 

'கும்பகர்ணனைக் 

கண்ட வானரர் 

களின் அச்சம், 

களன்போலப் பூமியில் விழுக்கார்கள். விசாலமான உழ 

லைதக்தடி பிடித்துத் தனது சத்துருக்களை . ஓழிக்குமாறு 

எண்ணிவக்த அக்கும்பகர்ணன், பிரளயகாலதீதில் பயங் 

கரமான காலதண்டசத்தைப் பிடி தீதுவரும் ௮ந்ககன்போல, 

அவ்வர்னரசேனையின் மன தீஇல் பெரும்பயத்தை உண் 

டாக்விட்டான். 

அறுபத்தாரறுஞ் சருக்கம் : 
கும்பகர்ண யுத்தம். 

  

மலையின் கெரம் போன் றவனான வெகு பலமுள்ள 

கும்பகர்ணன், பிராகாரங்களைத் தாண்டி, ௮ந்ககரத்தி



YDS SVG CHF HHS, 823 
  

னின்அ வெளியில் வந், இடியையுண்டாக்குபவன்போல 

வும் மலைகளையெரிப்பவன் போலவும், ௪மு 

கீதமும் பிரதக்தொனி செய்யுமாறு 

பெருமுழக்கஞ் செய்தான், இந்திரன் வரு 

ணன் யமன் இவர்களாரலும் கொல்ல முடி 

யாதவனும், கொடுங் கண்ணனுமான அவ்வரக்கன் வரு 

வதைப் பார்தீது வானரர்கள் பயக்தோடினார்கள். 

கும்பகர்ணனைச் 

கண்டு வானார் 

அஞ்சி Cur@ se, 

௮வர்கள் அவ்வாறு ஓவெகைக் கண்டு, வாலியின் 

பூதல்வனுன அங்கதன், நளன் நீலன் சவாக்ஷன் மகாபலம் 

பொருக்திய குமுதன் முதலியோரைப் பார்தீது, “வான 

ரர்களே ! நீங்கள் உங்களையும் நீங்கள்பிறந் தஉயர்குல கை 

யும் மறந்து, சாதாரண வான ரநுகளைப் 

50. So போல இப்பொழுது எங்கு ஓகென் நீர்கள்? 

வானசர்களைதி சரக்தர்களே! நன்று !! திரும்புங்கள். பிரா 
் பட தர ணனைக் காப்பாற்றப் போலிறீர்களோ ? 

இவ்வரக்கன் போரிடவல்லவனன்௮ ; இவ் 

வுருவமானது, காம் பயந்தோடமாறு ஏற்பட்ட ஒரு 

பெரிய, மருளாகும். அரக்கரால் அனுப்பப்பட்ட இந்தப் 

பெருக்தோத்றமுள்ள மருளை கமது வல்லமையால் orf 

தீதுவிடுவோம் ; ஆகையால், வானரர்களே! நீங்கள் ஒடு 

வதைவிட்டுத் இரும்புங்கள் ” என்ருன், 

பிறகு, வானரர்கள், வெகு ரெமப்பட்டுச் தெறுத 

லடைந்து, அங்கங்கு ஓன்றாகத்திரண்டு கைகளில் விரு 

க்ஷங்களையும் மலைகளையும் தூக்கிக்கொண்டு போர்க்கள ச் 
அக்குதீ திரும்பினார்கள். அவ்வானரர்கள், திரும்பி, வெரு 

கோபத்துடன், வெறிபிடி தத மதயானைகள்் போலக் கும்ப 

கர்ணனைப் புடைக்கலானார்கள் ; அவ்வான 

வரனரர்களும் ரர்கள் உயர்ந்து மலைச்கெரங்களாலும், கத் 

abe ture. பாறைகளாலும், நன்றாக உச்வெரையிற் 

பூகிதிருக்கும் மரங்களாலும் அடித்தும் 
மகாபலம் பொருந்திய அந்தக்கும்பகாணன் இறிதுஞ்
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சவிக்கவில்லை. அவனுடம்பில் விழுக்த கற்களெல்லாம், 
ஒவ்வொன்னும் ஆயிரஞ்சுக்கல்களாயின ; மரங்களும் 
மறித்து தரையில் விழுந்தன. அப்பொழுது கும்பகர் 
ணன், மிக்க கோபமடைக்கு, பெருமுயற்கயுடன் மிக்க பராக் 
கிரமம் பொருந்திய அவ்வானரசேனேயை, பெருக் Bur 
னதுகாட்டை யெரிப்பதுபோல எரிக்கலானான், பலவான ர 

வீரர்கள், பகைவரால் வெல்லப்பட்டு, இரத்தத்தால் நள 
து, செம்மலர் செ.றிச்.த மரங்கள்போல அப்போர்க்கள த் 
இத் சாய்க் தார்கள். லெ வானரர்கள், எல்லாவற்றையுவ் 
கடந்து திரும்பிப்பரர்க்காமல் ஓடினார்கள், பலிஷ்டனான 
அவ்வரக்கன் தம்மைக் கொல்வதால், கலர், FU SEI SDD 
குதித்தார்கள்; சிலர், ஆகாயத்இற் செம்பினார்கள். இலர், 

டட எவ்வழியாகச் சமுகத்திரச்தைக் சாண்டி 

னது னர்களோ, அவ்வழியாகவே திரும்பி 
காக்கமுடியாமல் மயோரடலானார்கள். சிலர், வாடிய முக)த்தர்க 
வாரனமாாகள 4 ல ௫ இதறியோடுதல், னாய், மேட்டுகிலங்களையும், பள்ள கதாக்கு 

களையும் கோக்கி படைந்தார்கள். இல 
ருக்ஷர்கள், மரங்கவின் மேல் ௪ நினார்கள்; வேறுலை குக்ஷர் 
கள், மலைகளில் ஏதி மறைந்துகொண்டார்கள். சிலர், சமுக 
இர,கீதில் வீழ்க்தார்கள். இலர், குகைகஞக்குளன் பதுங்இக் 
கொண்டார்கள், சிலர், ஓடமுடியாமல் உட்கார்க தார்கள்; 
சிலர், கொஞ்சமேனும் கிற்காமல் ஓடிக்கொண்டே யிருக் 
தார்கள். 

முதிக்தோடின அவ்வானரர்களைப் பார்த்து அங்க 
தன் இவ்வாறு சொல்லலானான் :-- * வானரர்களே! “ys 
தஞ் செய்பவர்களாக நில்லுங்கள் ; இரும்பிவாருங்கள்; ' 

தோல்வியடைந்து ஓடுகின் த நிங்கள் தங்க 
அங்கதன் யிருப்ப,தற்கு, இக்தப்பூமியை முழுதும் 
ares rir dar Se ட அட Sse eh கசல் வலம்வக்காலும் ஐரிருப்பிடம்௮கப்படாது; 

ஆகையால், நிங்கள் எல்லாரும் இரும்புங் 
கன், என்னபயனைக்கருதி உயிரைக் காக்கன் நீர்கள்?
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தடைப்படாத பராக்ரம முன்ளவர்களே ! ஆயுதங்களே 
யெறிந்துவிட்டுப் பயந்தோென் ஐ உங்களை கீகண்டு, மனைவி 

_ மார்களும் -சரிப்பார்களே | மாணனிகஞச்கு அது மரண 
மன்றோ | நாமெல்லோரும், புகழ்பெற்ற பெருவம்சங்களித் 
பிறந்தவர்களாயிற்றே | அப்படியிருக்க, சாதாரணவான 
ரங்கள்போல, அச்சத்.கால் மனம்நடுங்க எங்கு ஓடுன நீர் 

“கன்? நீங்கள் வீரத்தன்மையிஷ றி அஞ்சி இவ்வாறு 
ஓ௫னால், கீசர்களாவீர்களே ! ஜனங்கள் நிரம்பிய சபையில் 
அப்போது நீங்கள் உங்கள் வல்லமையைப்பழ் நி உக்கிர 
மாகவும் மிகுதியாகவும் சொல்லிய த.த்புகழ்ச்கெளெல்லாம் 
இப்போது எங்குப் போய்விட்டன? எல்லாரரலும் யென் 
அ சொல்லப்பட்டு உயிர் பிழை,த்திருக்கின் றவனை “கூழை? 

- ஏன்று அவமதிக்கன்ருர்கள். பெரியோர்கள் நடக்கும் 
வழியில் கடவுங்கள் ; பயத்தை விட்டிடுங்கள் . சலவாழ் 
நாளையுடைய காம், போரில் வதைக்கப்பட்டு உயிர்மாய்ந்து 

போர்க்கள தீதில் விழுவோமேயானால், பெறுதற்கு அரிய 
. பிரமலோகம் போய்ச்சேர்வோம் ; HONG, ஈமது சத்துரு 

வைப் போரில்வதைத்துக் கீர் தீதிபெறுவோம், வீரலோகக் . 
'தைப்பெறுதற்கு உரிய விலைப்பொருள் ௩மது உயிரேயாம். 
எரிந்துகொண்டிருக்கும்நெருப்பை யணுஇ விட்டி க்பூச்கெள் 

எவ்வண்ணம் தஇிரும்பமாட்டாவோ, அதுபோலவே கும்ப 
கர்ணனும், கமது இராமர்முன்னிலையில் வந்து, உயிருடன் 
இரும்பிப்போகமாட்டான். இவ்வரக்கனொருவ னுக்குப் 
பமந்து பிரசித்திபெற்ற நாம் இத் தனைபெயர்கஞம் ஓடி. 
உயிரைக் கரப்பாத்றுவதனால், Bos சர்ச்ச நாசமாப் 
விடுமே 1?” என்றுன். 

. பொன்னினாலாகிய தோள்வளையல்க aren சூர 
னான ௮ங்ககன், அவ்வாறு சொன்னதும், ஓடின அவ்வா 
னரவீரர்கள், விரர்கள் ஒருகாஞம் பேசாக கலை சொற்க 

ளேச் சொல்லலானார்கள் 3-௩. “கும்பகர்ணன் வெகுபயங்கர 
மாக எங்களை வதைக்கன்றுன் ; ஆகையால், போர் முகத்
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இல் நிற்க இது சமயமன்று; பேரடன்றோம். எங்களுக்கு 

பய் உயிர் வெல்லம் ”” என்ருர்கள், இவ்வளவு 
ணந ரல் ஷ் ௫ Sieg ௩ > 

a eG at'g.co சொல்லிவிட்டு, அவ்வானர வீரர்களெல் : 

வானசர்கள், இ லாரும், பயங்கரமான கண்களுடன் அவ் 
தியில் அங்க ட இ . உட்டு ‘ 

தனால் தெனிந்து வரக்கன் வருவதைப் பார£சதுப பத்து த 

போர்க் . ச தட 5 
eas” இசைகளையும்நோக்கு ஓடலானார்கள். அவ் 

வாது ஓடின வீரரான வானரர்களெல்லா 

ரையும் அங்கதன், இன்சொத்களாலும் உதாரணங்களா 

லும் இருப்பினான். புதீதிமானான அனுமான், அவர்கள் 

மன் தீத் சச்தோஷ த்தை உண்டாக் வைத்தான். ௮.தன் 

பிறகு, வானரசேனாபதிகள், சுக்கிரீவன் மு.கவியோர் விடுக் 

குங் கட்டளையை எதிர்பார். தீதவர்களாக நின்றார்கள். 

அப்பால், இடபன் சரபன் மைந்தன் அாம்ரன் நீலன் குழு 

சன் சுஷேணன் கவாக்ஷன் ரம்பன் தாரன் தீவிவிதன் 

பகஸ்ன் அனுமான் முதலியோர் முனைமுகதீதை நோக்கி 

விரைவாகச் சென்றுர்கள். 

அறுபத்தேழாஞ் சருக்கம் : 

கும்பகர்ணனது வதை: 

'பேருடல் படைத்த அவ்வானரர்களெல்லோரும், 

அக்காலத்தில் அவ்வாது அங்ககன்சொன்ன சொத்களைக் 

கெட்டு, தங்கள் பராக்கரமத்தைச் சொல் 
அங்க சன் 3 ல — 2 

சொல்லிலல்தேதி: விய்வண்ணம் தங்கள் வல்லமையை உறுதி 

வானரர்கள் செய்துகொண்டு, அங்கதன் செய்த தேற்ற 
மிண்டும் போர் ' ௮௫ ப 
க்கு எழுதல். சவினால் தேறி மனமூழ்ந்து போர்க்குப் 

புறப்பட்டவர்களாய், சமது உயிரில் விரு 

ப்பமொழிக்தகனால் மாணத்திலும் உறுதகொண்டு, மிக 

வும் கெருக்கமாகப் போர்புரியலானார்கள். பிதகு, அவ்வா 

ஸரர்கள், பெருமரங்களையும் மிகப் பெரிய மலைச்கெரங்
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களையும் தங்கள் கைகளில் எடுதீதுக்கொண்டு, கும்பகர் 

ணனை நோக்கி விரைந்து ஓடினார்கள். 

அப்பொழுது வீரியமுன்ள மஹாகாயனான அந்தக் 

கும்பகர்ணன், வெகுகோபங்கொண்டு, தனது கதையினால் 

ஓங்கப்புடைதீதுதீ கன்பகைவர்களை நாற் 

பள் புதுத்தினும் வி ஜ்.த்தினன். அவ்வண்ணம் 
மூறியடித்சல், மும்பகர்ணன் அடித்ததும், வானரர்கள் 

எழு நாறு எண்ணூற்றுக் கணக்காகவும் 

ஆயிரக்கணக்காகவும் பூமியிற் 9,5.றி விழலானார்கள்; ௮ன் 

Sub, அவ்வரக்கன், தனது கைகளை நீட்டி, ஓவ்வொரு 

தரத்திலும் எட்டு பத்து பதினாஅ இருபது முப்பது விழுக் 

காடு வானரர்களைப் பிடித்து, மிக்ககோபங்கொண்ட கருட 

“ பகவான் பாம்புகளைப் புசப்பதுபோல ௮வ்வானரர்களைப் 

புக, சவண்ணம் திரியலானான். அக்கால,தீஇல், வானரர் 

கள், வெகு சிரமத்துடன் தைரியமுள்ளவர்களாய், அங் 

கங்கு ஒருங்குகூடி, தங்கள்கைகளில் மரங்களையும் மலை 

களையும் வைத்துக்கொண்டு முனைமுகச் தில் நிற்கலானார்கள். 

அப்போது, அவிவிகனென்ற வானரவீரன், பெரு 

மலைச் சகரமொன்றைப் பீடுங்கியெடுத்து, மலைபோல் கின்று 
கொண்டிருக், த அக்கும்பகர்ணனை நோக, 

Aled soir நீரை த,தாங்குவகால் தொங்குகன் ஐ மேகம் 
செய்ச போர், 

்....... போன்னு பறந்துவரலானான். அவன், ௮ம் 

 மலையைத்தூக்டக் கும்பகர்ணன்மேல் வீ௫ினான் ; ஆனால், 

YS அவன்மேல் விழாமல், அவனது சேனையில் விழுந்து 

| ௮வனைச்சேர்க் க. யானைகள் குதிரைகள் தேர்கள் இவைக 

ளையும் மத். றுஞ்ெ அரக்கரையும் முறிக்கஅ. அவ்வானர 

வீரன், மற்றொரு மலைச்கெரச்தை யெடுத்து, அவ்வர்க் 

கன்மே லெறிந்தான். அ.தனால், அரக்கரைச்சார்க் த சேனை, 

தேரிற்பூட்டியிருக்க குதிரைகளும் தேர்ப்பாகனும் மடியப் 

பெற்று இரத்தத்தில் மூழ்குவதாயிற்று,
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இவ்வா.று கடும்போர் உண்டாகவே, மகாவீரர்க 

னான எ இசாக்குகுதிதர்விரர்கன், கர்ஜ்ஜிதீதுக்கொண்டு, பிர 

ளயகால த்தில் தோன்றும் யமனுக்கு ஓப் 

அரக்கர்க்கும் பூரன பாணங்களால், அ௮ட்டகாசம்பண் 
வானரர்க்கும் . ர . 
assotsCurr, ணிக்கொண்டிருந்க வானரர்களின் தலை 

களை விரைவாக வெட்டி. வீழ்த்தினார்கள். 

மிக்க தைரியசாலிகளாகய வானரர்களஞம், பெருமரங்களைப் 

பிடிங்கி அவைகளால் இரதங்களையும் குதிரைகளையும் 

யானைகளையும் ஒட்டகங்களையும் அரக்கர்களையும் கொன் 

மூர்கள். 

அனுமான், அப்பேரது ஆகாயதீதிற் ளெம்பிகின்று, 

.... கும்பகர்ணனது தலையின்மேல் பல மலைச் 

அட கரங்களையும் வெவ்வேறுவகையான பல 

் மரங்களையும் பொழியலானான். மிக்க வலி 

மைபடைத்தவனான கும்பகர்ணனும்பெருஞ்சூலஸமொன்று 

பிடித்து நின்று, அம்மலைச்கெரங்களையும் அம்மரங்களை 

யும் பிளக்தெறிக்தான். அதன்பிறகு, அக்கும்பகர்ணன், 

கூரான ரசூலத்தைப் பிடித்துநின்று அக்கொடியவான்ர 

சேனையை எதிர்த்து ஓட்டினான்; அவ்வாறு ஓட்டிவக் த 
அவனுக்கு முன்பாக, அனுமான், ஒரு மலைச்செரத்கைத் 
தனது கையிற் கொண்டு நின்றான். அவ்வனுமான், அந் 

கச் கெரதீதால், இம௰யமலைபோன்று பயங்கரமான உடல் 

படைத்த அக்கும்பகர்ணனைக் கோபத்துடன் வெகுவேக 

மாக அடித்தான்; அவ்வடி பட்டதும், ௮ந்தக்கும்பகர்ணன், 

அப்போது அதனால் இர,ச்தம்பெருகயோடமேதஸ் வெளி 

ப்படக் கொஞ்சம் மனங்குழம்பினான். உடனே, கும்பகர் ' 
. ணன், தெளிந்து, மின்னல்போலவும் நெருப்புப்ப.ற் கியெரி 

யும் மலைச்கெரம்போலவும் விளங்கும் ,கனது சூலச்தை 

எடுத்துச் சுழற்றி, சுப்பிரமணியக்கடவுள் கிரெளஞ்ச . 

மலையைத் தன்து கொடிய வேலாயுதத் தா லெறிந்தது. 

போல, அனுமானுடைய மார்பில் எறிந்தான். அவ்வாறு
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மார்பில் அடிபட்ட அனுமான், கலங்கிக் தனது வாயால் 
இரத்தத்தைக் கக்க்கொண்டு, பிரளயகால மேகம் கர்ச9ப் 

  

பதுபோல அப்போரில் வெகுபயங்கரமாகக் கர்ச்சத் 
தான். அவ்வண்ணம் அவன் வருக்்இயசைக்கண்டு, அரக் 
கர்கள், வெகுசக்தோஷ.மடைநக்து, அட்டகாசம் பண்ணி 
னார்கள்; வானரர்களோ, மிகவும் வருந்திப் பயந்து அப் 
போர்க்கள தீதிலிருக்து ஓடலானார்கள். 

அ.தீகருண த்தில், பலசாலியாகய நிலன், பயந்தோ 
டின் அவ்வானரசேனையைக் தேத்றி நிலைப்படுதத, புக்தி 
ட மானான கும்பகர்ணன்மேல் பெரிய மலைச் 
நீலன் முகலி இகரமொன்றை யெறிந்தான், அவ்வாறு 
Curr செய்த . . . 

போர், கன்னை நொக்வெக்த மலையை, அவ்வரக் 

கன், தனது கைப்பிடியாத் குத்தினான்; 
அதனால், அம்மலை, சி.தறி, நெருப்புப்பொ ஙிமைக்கக்க எரி 
ந்தவண்ணம் பூமியில் விழுக் சது, அதன்பிறகு, ரிஷபன் 
சரபன் நீலன் கவாக்ஷன் கக்தமாகனன் என்ற பலிஷ்டர் 

- களான ஐந்து வானர வீரர்கள், கும்பகர்ணனை, மலைகளா 
௮ம் மரங்களாலும் கால்களாலும் கைகளாலும் கைக் 
கு.தீதுக்கார லும் பலவாறு வருக இனார்கள், கும்பகர்ணன், 
அவைகளையெல்லாம் தனது கேகதீில் ஏதோ தொடு 
வதுபோல கினைக்கனனேயன்றி, ஒருவிக வேகளையை 
யும் அடையவில்லை. வெரு வேகமாகச் சஞ்சரிக்கும் ரிஷ் 

- பனை, அந்தக் கும்பகர்ணன், தனது கைகளரல் கழுவிக் 
“கொண்டான், அப்போது, கொடிய அ௮வ்வானரவீரன் 
௮ தனால் தனக்கு COTES AGIEIOS Our mse மூடி 
யாமல், கனது வாயினின்று இர,ச்தச்தைக் கக்க 
கொண்டு பூமியில் விழுந்தான், பிறகு, இந்திரசத்துரு 
வாகிய கும்பகர்ணன் ,கன௮ கைக்குத்இனால் சர பனையும், 
மூழங்காலைக்கொண்டு முட்டியதனால் கீலனையும், ஓரறை 
யறைந்த தனால் -கவர்க்ஷனையும், . சனதுகாலை போங்க 

ஒருதையுதகைத்தகனால் கந்தமாகனனையும் கள்ளிஞன், ட
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அவ்வரக்கனிடம் அடிபட்ட அவ்வானரவீரர்கள், இரத் 

தம்பெருக வெகு வரு,ச்,க,த்சோடு மூர்ச்சிதீது, வேரில் 

வெட்டுண்ட பலாசமரங்கள்் போலப் பூமியிற் சாய்ந்தார் 

கன். 

மகாத்துமாக்களாகய அவ்வானரசேனாபஇவிரர்கள் 

அவ்வண்ணம் விழவே, மலையபோலிருக்த வானரவீசர்கள்; 

ஆயிரக்கணக்காக, பெருமலைபோல ஓங்கிப் பலிஷ்டனான 

; கும்பகர்ணனை யடைந்து, அ௮க்கும்பகர்ணன் 
வான௱வீரர் 2 Ae 24 ள் 

கும்பகர்ணனு மேலே எழும்பிப்பாய்ச்து, அவனைத் தக் 

Gee arlene கள் பற்களா ற் கடிக்கலர்னார்கன். அவ்வா 

னரவீரர்கள், தங்கள் ககங்களாலும் பற்க 

ளாலும் கைக்குத்துக்களாலும் முழங்கால் முட்டுக்களா 

லும் அக்கும்பகர்ணனைப் புடைத்தார்கள். ஆயிரக்கணக் 

கான வானரர்கள் தன்மேல் எியிருக்கப்பெத்ற da 

வரக்கன், மரங்களால் மலை விளங்குவதுபோல விளங்க 

னான். கருடன் சர்ப்பங்களை விழுங்குவதுபேரல, 2} al 

வரக்கன், தனது கைகளால் வானரர்களையெல்லாம் பற்றி, 

வெகு கோபத்துடன் பு௫க்கலானான். கும்பகர்ணன் விழு. 

ங்குமானு பாதாளம்போன்.ற தன்வாயிலே வானரர்களைப் 

போகட்டுக்கொண்டதும், அவன் மூக்கு அவாரங்களின் , 

வழியாகவும், அவன் காதுகளின் வழியாகவும், வானரர் 

கன் வெளிக்ளெம்பினார்கள். மலைக்கு ஒப்பான அவ்வரக்க 

வீரன், வெகருகோபங்கொண்டு, வான ரர்களெல்லாரையும் 

பூப்பதற்காக முறிக்கலானான். அவ்வரக்கவீரன், பிர: 

ளயகால.த்தில் வளர்க்துதோன் றிய காலாக்னியபோல, 

அப்போர்க்கள தீதை மாமிசத்தாலும் இரச்தத்தாலும் 

செருக்கக்கொண்டு வானர செனையின்கவெற் சஞ்சரிக்க 

லானான். சூல,தீதைக் கையிற்பற். நிய பலசாலியான கும்ப 

கர்ணன், போர்முககத்தில், வச்சிராயுத.த்தைக் கையிற் 

பற்றிய இந்திரன்போலவும், பாச .தீதைக்கையிற்பிடி,த்த 

யமன்போலவும் காணப்பட்டான். உலர்ந்த காட்டை
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வெயிற்கால,கீதில் அக்கினி கொளு,த்துவதுபோல, கும்ப 
கர்ணன், அவ்வாகரசெனையைக் Oar mS Sor ener. 

பிறகு, கூட்டங கூட்டமாகக் கொல்லப்பட்ட அவ்வானர் 
வீரர்களில் எஞ்சியவர்கள், .சேனாபஇகளை யிழக் சவர் 
களாய், பயதீதால் மனம்விண்டு மிகவும் ௮ல லானார்கள் , 
பலவிகமாக அவ்வரக்க வீரனாத் கொல்லப்பட்டவர்களான 
-அவ்வானரவீரர்கள், துயரத்தால் மன்ம்வருந்தி ஸ்ரீராம 
OLE கூணமாரக அடைந்தார்கள். 

வானரர்கள் மு.றிந்கோடினதைக் கண்டு, அங்கதன், 
வெருவேகமாகக் கும்பகர்ணனை மூனைமுக 

தீதில் எதிர்க்கச் சென்ருன் ; பெரியமலைச் 
சிகரமொன்றைக் கையினாற்பற்றி, அடிக் 

கடி. கர்ச்சி ச துக்கொண்டு, கும்பகர்ணனை,ச் தொடர்ந்து 
சென்ற. அரக்கர்களையெல்லாம் அச்சு து, கும்பகர் 

ணனது தலைக்குகேராக அ௮ம்மலைச்கொச்தை விரயெ மிர் 
கான், மராபலசாலியாயே அந்தக் கும்பகர்ணன், ௮ம் 
மலைச்கெொரக்கால் தலையில் மிகவும் அடிபட்டு, அப் 
போது மிக்ககோபத்தாத் பொங்க, அவ்வவமான ர் 

- தைச் ச௫க்கமுடியாமல், அங்கதனை கோக்க வெகுவேகமாக 
ஓடி, வானரர்களெல்லோகும் GOB csr sy கடுங்கும்படி. 

அங்கதன் 

செய்ச போர், 

பேரொலிசெய்து, அங்ககன்மேல் மிக்க கோபத்தோடு... 
ST HAVO Ou We srr. வானரர்களிற் @ we gas 
னம் போரித்சமர்ச்தனும் பலசாலியுமான அவ்வங்ககன், 
கன்னைமோக்கி அவ்வாயுகம் வருவதை யறிந்து, அது 
கன்மேத் படா. தவண்ஷணம் சாமர்,தீதியமாக வில9, பிறகு. 
வெகுவேகமாகக் Barb, garg கையால் கும்பகர்ண 
னதுமார்பில்' ஓமை அறைந்தான். மலைக்கு ஓப்பாக 
விரும், த அவ்வரக்கன், ௮வ்வறை ,சன்மேல் விழவே, இறிது 
அதிவுசோர்க் சான். உடனே, பலசாலியான அந்த அரக்க 
வீரன், ஞூர்ச்சைசெனிந்து, கைவிரல்களை YLEBS தன்
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இடக்கையால் அங்க, தனை ஒருகுச்துக்குசி.தினான். அதனால் 
அவ்வங்க தன் பிரஜ்ஞைதப்பிப் பூமியில் விழுந் கான். 

௮வ்வானரவீரன் அவ்வண்ணம் விழுந்ததும், அவ் 

வரக்கவீரன் ௮ச்சூலக்ை த எடுத்துக்கொண்டு சுக்கிரீவளை 

நோக்கச் சென்றான், வானரராஜனாகய 

கும்பகர்ணன் சுக்இரீவன், கும்பகர்ணன் தன்னை எதிர் 
சக்கிரீவனோடு ன் ° 2, 2 3 
போர் செய்யச் PHOIGaonsU UIT SH, Gos, Sors 
Qrons®, கையிற் பெரிய மலைச்சிகர மொன்றை 

| எடுத்து ஒங்கக்கொண்டு, அவனைநோக்க 

வெகுவேகமாகச் சென்றான். வானரவேந்தன் தன்னை 

நோக்வருவதைக் கண்டு, கும்பகர்ணன், தன்று உட. 

லெங்குஞ் சிலிர்க்க, வானரவேச் ,தனுக்கு எதராகநின்றான், 

உடம்புமுழுவதும் வானரர்களுடைய இரதம் பூ 

வானரர்களைப் புச,தீதுக்கொண்டு தன் முன்நின்,ற கும்பகர் 

ணனணைப் பார்த்து, சுக்ரீவன் பின்வருமாறு சொல்லலா 

னான்:-- அரக்கரே! கீங்கள் பல வானர வீரர்களை விழ்தீ 

Bok it. ஒருவராலும் செய்யமுடியாத ஆச் 

சரியமான காரியத்தைச் செய்தஇர், சேனை 

யைப் புத்தர் ; நிகரற்ற புகழ்பெந்தீர் : 

365 வானரசேனையை விட்டிடும்; சாகாரணமானவர் 

FESPA A 

வீரலாதம், 

களை வென்று யாதுபயன் ? உங்கள் மேல் விழப்போூன்ற . 

இம்மலையைமட்டும் பொறுத்துக்கொள்ளும்; பார்ப்போம்” 

என்முன். 

அவ்வண்ணம் பலத்தின் செருக்காலும் தைரியத்தா 

லும் வானரவேந்தன் சொன்ன சொல்லை ௮ ரக்சவீரனான் ... 

கும்பகர்ணன் கேட்டு, தானும் மறுமொழி சொல்லலுு் 

ரன்:--* வானர வேந்தரே! நீர் பிரமதே 

வருடைய பேரப்பிள்ளை ; ருக்ஷரஜஸின் 

புதல்வர் ;. பிரசிச் தமான வல்லமையுள்ள 

வர்; ஏன் விணாகக் கர்ஜ்ஜிக்கின் தீர்?” என்றுன். 

GUUS Tam or gi 

மறுமொழி.
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கும்பகரணன்சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, சுக்ரீவன் 

தனது கையிலெடுத்துவக்த மலையைச் சுழற் கி, அவ்வரக்க 
; _... வீரன்மேல் எறிந்தான். வச்ரொயுக,ச்தை 

கக்ரீவலக்கும் , 
கும்பசர்ணஷக் பழம் இடியையும் போன்ற அ௮ம்மலையும், 

oe அவ்வரக்கன து மார்பின்மேல் விழுக்துது. 

அம்மலைச்சகெரம், அரக்கனதுமார்பிற் பட்டு 

உடனே பலசண்டங்களாகச் சதறினதைக் கண்டு, வான 

ரார்கன் அயரமடைக்தார்கள்; அரக்கர்கள் சந்தோஷத் 

கால் ஆரவாரஞ் செய்தார்கள், அம்மலைச்கெரம் மோதிய 

காரணத்தால், கும்பகர்ணன், கோபங்கொண்டு, தனது 

வாயைத் இறந்து கர்ச்தீ௮, வானரசாதியர்க் கெல்லாக் 

தலைவனாகிய சுகீகிரீவனை வதைக்கும்பொருட்டு, மின்னல் 

போல் விளங்குன் ந சூலாயுக,தைக வீச. யெறிந்கான். 

கும்பகர்ணன் தனது தோன்வலிகொண்டு வீயெ 

பொன்னரிமாலையா லலங்கரிக்கப்பட்ட கூரிய அந்தச் சூலா 

யுகத்தை, வாயுபகவானுடைய புகல்வனுன அனுமான், 

; உயரக்ளைம்பிச் தனது கைகளாற்் பிடித்து, 
கும்பகர்ணனெ 4 ல >, 23 A 
Bes goryss விரைவாக முறித்தான். ஆயிரம் * பாரம். 

REP அன்டு aes Sathya ம் sues அயப்தானை 

அ௮க்கச் சூலாயுகதிதை, அனுமான் பற் 
றிதீ தனதுமுழங்காலில்வைதீது மகிழ்ச்சியோடு pos 

கான, அனுமான் சூலத்தை முறித, க) வானரசேனை 

கண்டு களிச்து மிகுதியாகப் பேராரவாரஞ் செய்துகொண்டு ' 

நான்குபக்கங்களிலும் ஓடி.ற்௮, வானரவிரர்கள், மூழ்க் 
தவர்களாய்ச் இங்ககாதமுஞ் செய்தார்கள் ; அந்தச்சூலம் 

அவ்வாறான தற்காக வாயுகுமாரனைக் கொண்டாடினார்கள். 

அரக்கர் தலைவனாப் மஹாதைரியசாலியாகய அந்தக் 

_ கும்பகர்ணன், அந்தச்சூலம் அவ்வாறு முறிக்கப்பட்ட 

தைக் கண்டு மிகவுங் கோபங்கொண்டு, லங்காமலயமலை 
  

* ஓர் நிறை,
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யினின்று கெரமொன்றைக் கொணர்ந்து, அதைக்கொண்டு . 
சுக்கரீவனை அடித்தான், வானரவேந்தன் 

சுக்கிரீவன் கும்ப அவ்வடியால் மூர்ச்சையடைந்து போர்க் 
கரணனால மூசு “7: ல ப் ன் ட சையடைதல், களத்தில் விழுந்தான், அவ்வாறு அவன் 

பூமியில். விழுந்தது கண் அரக்கர்கள் 

களித்துப் பேராரவாரஞ் செய்தார்கள். 

போரில் அற்புதமாயும் உக்கிரமாயுமுன்ள வல்லமை 

தங்கிய அச்சுக்கிரீவனது அருக லணைக்து, 
கும்பகர்ணன் படி க é ட 

Ghat  நூம்பகர்ணன், பிரசண்டமாருதம் பெருமே 

எடுத்துச் கொண் கத்தைக் கொண்டு ஓவெதுபோல ar 
டு இலங்கைக்குப் து டட ட் i 

போதல், னைப்பற்றி யெடுத்துக்கொண்டு போகலா 

னான். அப்போது, மேருமலைபோன்ற ௮வ் 

வரக்கவிரன், பெரியமேகதீ்தைப்போன். உ உருவமுடைய 

அந்தச்சுக்கரீவனைப் போர்க்கள தீதில் தூக்கிக்கொண்டு 

செல்பவனாய், மிகவும் உயர்க்த பெரிய ககெரதிதையுடைய 

மேருமலைபோல விளங்ஒனான் ,* வானரவேந்தன் பிடிபட்ட 

தைப்பற்றி ஆச்சரியப்பட்டுத் தேவர்கள் தங்களுள் பேக் 

கொண்டிருக் ததைக் கேட்டபடியே, கும்பகர்ணன், அரக்க 

வீரர்கள் தன்னைப்புகழ, வான ரராஜனை கீ தூக்கக்கொண்டு 

போகலானான்; இக்திரனுக் கொப்பான வல்லமை பொருந் 

திய இக்திரசததுருவாகிய அவ்வரக்கவீரன், இக்திரன 

யொத்த வானரவேந்தனைதக் தான் பிடித்துக்கொண்டு, 

“ இவ்வானரராஜனை நான் பழ்.றிக்கொண்டு போய்விட் 

டால், இராம லட்சுமணர்களுடன் எல்லாரையும் பிடித்து 

விட்டாற்போலக்கான் ” என்று அப்போது - எண்ணி 

னான். ் 

  

* கும்பகாணனது இயற்கை வடி.வத்துக்கு உபமானமாக மூத 

லில் மேருவைக் கூதிய சுக்ரீவனை எடுக்அச்கொண்டு செல் 
அகையில் உபமானமாவதற்காக உயர்ந்த சிகொத்தைக் கொண்ட 

அம்மேருவையே மஅபடியும் உவமையாகச் கூ.தியது எனக் காண்க,
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வானரசேனை ஆங்காங்கு மு.திர்கோடுவதையும் ௪௧௫. 
ரீவனை அரக்கன் எடுத்துச்செல்வதையும், வெகு பு.ச்திமா 
அம் வாயுவின்குமாரனுமான அனுமான் பார்தீது, “இவ் 
வாறு சுக்கிரீவனைப் பகைவன் கவர்ந்துசெல்கையில், 
நான் ௮வசியமாகச் செய்யவேண்வெதுயாது ? எதை நான்" 
செய்வது முஹறையோ, என்னாலானவரையில் அதீதொழி 
லைச் செய்வேன். கான், மலையோன் ஐ உருவமெடுத்ுக் 
கொண்டு இல்வர்களை அழித்துவிடவல்லேன். இப்பொ 

மூனு கான் ஓரே குத்தினால் உடம்பு சிதறி 
ated அத விழுமாறு மகாபலவானான இந்தக் கும்பகர் 
திதீ௫ வானார் ணனை வகை க்துவிடுவேனேயானால், நமது 
a me is 5, மன்னவரும் விபெவொர்; அப்போது 

்-... வானரர்கள் யாவரும் களிப்படையட்டும், 
அல்லாவிட்டால், தேவர்கள், அசுரர்கரநைடனும் உரகர்களு 
டனும் இவரைப் பிடி,ததுக்கொண்டபோ திலும், அவர்களி 
டமிருக்தும் இவ்வானர வேந்தர் சாமே விடுவிச்துக்கொள் 
வல்லவர், போர்க்கள தீதில் கூம்பகர்ணனால் மலையைக் 
கொண்டு அடிக்கப்பட்ட இவ்வானரராஜர் இன்னமும் 

_மூர்ச்சைகெளியவில்லை யென்று எண்ணுஇன் றேன், இன் 
னும் ஒரு முகூர்த்த காலத்துக்குள் இவர் ஞூர்ச்சை 
தெளிக தவராய, தமக்கும் வான்ரர்கஞஷக்கும் எது நன் 
மையோ அதைக் தாமே செய்வார். நான் இப்பொழுது 
மஹாதைரியசாலியாகிய இவரை விடுவிப்பேனேயானால், 
அவர் என்னிடம் மிகவும் அ௮ப்பிரீ தியைக்காட்டுவார்; அது, 
அவர்க்கு என்றென்றைக்கும் ௮பர்,கீதியையும் விளைக் 
கும்: ஆகையால், கான் ஒரு PRES காலம் பொறுத்தி 

- குது, இவ்வானரவேர்தர.து வல்லமையைப் பார்ப்பேன், ' 
அதுவரையிலும் முறிந்கோடும் வானரசேனையை நரன் 
கேற்றிவைப்பேன்”” என்று இவ்வாறு ஆலோடக்தான் 
பிறகு, மாருகனது பு.தல்வனாகய அனுமான் மறுபடியும் 
அப்பெருவானரசேனையைத் பன்னு தைரியப்படுத்தி 
னான்.
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அப்பால், அந்தக் கும்பகர்ணன், கரக் தியால் விளங் 

கும் ௮வ்வானரவேர் தனைத் தூக்ிக்கொண்டு இலங்கையிற் 

புகுர் தான் ; அப்போது, விமானங்களின்மேலும், கோவில் 

களின்மேலும், கோபுரங்களின் மேலும் ராக்ஷஸர்கள் 

நின்றுகொண்டு, இறந்,த மலர்களைக் கும்பகர்ணன்மேற் 

பொழிக்தார்கள். அதிக பலம்பொருக்திய 
சக்ரிவன் ஜர்ச் த ன் ~. 

TS மகாராஜாவாகய சுக்கிரீவன், அரக்கர்கள் 
சை தெலிதல், . : 

.  கும்பகர்ணன்மேல் வீசிய பொரியின் வாச 

ஊமாலும் பனிநீர்தெளித்.தலினா லும் இயற்கைமாகவே 

இராஜமார்க்கம் குளிர்ச்சியாக விருந், த,தனாலும், கொஞ்சங் 

கொஞ்சமாக மூர்ச்சைதெளிந்து அரிதினில் C se or. 

பலிஷ்டனான HOSS கும்பகர்ணன் ௮ மார்பி லிருக் 

இன்ற மஹா தைரியசாலியாகய அந்தச் சுக்கிரீவன், கான் 

இலங்கையின் ராஜ்வி தியில் இருந்ததைக் கண்டு அடிக்கடி 

ஆலோிக்கலானான் : -- “* இவ்வாறு Gar 
சக்கரீவன் 2 ce ட ட ல 

னிடம் சக்கிக்கொண்டிருக்கின் ஐ கான, 

இப்பொழு என்ன பஇல் செய்யத்தக் 

கது ? எவ்வாறுசெய்தால், வானரர்களஞுூக்கு நன்மையும் 

பிரீதியும் உண்டாகுமோ அவ்வாறு செய்வேன்” என்று 

எண்ணு தல். 

எண்ணினான். 

பிறகு, வான்ரவேந்தன் கூரான தன்து கைந்நகங்க 

னினால் கும்பகர்ணணுடைய - இரண்டு 

காதுகளையும் இன்னி, பற்களால் ஞுக்கைக் ௬க்ரிவன் ஞூம்ப 
கர்ணனஅ செவி 

wages கடிக்தொழித்து, கன்னம் தோள் விலா 
யொழித்திட்டு 3 ‘ i டூ ன ள் 

மீளுதல். என்னும் இவ்வுறுப்புக்களைக் கால்களா 

லுதைத்துப் பிளக்கான். அக்தகீ கும்பகர் 

ணன், தனது ஸஞூக்கையும் காதுகளையும் இழந்து, தனது 

இரு விலாப்புறங்களிலேயும் பண்பட்டு வருதி, தனது 

உடம்பு முழுவதும் இரத தவெள்ள மோட வெகுகோபங் 

கொண்டு சுக்கரீவனைச் சுழத்றிப் பூமியிலெறிக்து துவைக்க 

லானான், கொடிய வலிமையுள்ள அக்கும்பகர்ணனால் பூமி
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யில் துவைக்கப்பட்டு அரக்கர்களால் வருத்தப்பட்ட ௮ச் 

சுக்ரீவன் வேகமாகக் செம்பி ஆகாயத்தித்சேர்க்து, ஸ்ரீ 

ராமரிடம் மீண்டு வந்தடைந்தான். 

~ காதுகளும் மூக்கும் போன மிக்கபலசாலியான கும்ப 

கா்ணன், தனது மேனியெல்லாம் இரக்கம் 

கும்பகர்ணன். பருக, பல அருவிகள் பெருக்கொண்டி 
மீண்டும் வற்து a ஓட ன த க ல் 
போர்செய்தல்,  நேரகும் ம்லைபோலக் கோன் நினான். இரத் 

,க,சீஇனால் ஈனைந்த பெருக்தேகம் படைத் 

தவனும் பயங்கரமான பராக்கிரமம் பொருந்தியவனும் 

பலிஷ்டனுமான அவ்வரக்கன், மீண்டும் போர்புரிய மனங் 

கொண்டான். கறுத்த.மைக்கூட்டங்களுக்கு ஒப்பான நிற 

முன்ன இராவணன் தம்பியாயே அக்கும்பகர்ணன், அவ் 

வாறு கோபங்கொண்டபோது, அச்திக்காலதீதிற் செக் 

நிறத்துடன் தோன்றும் மேகம்போலக் காணப்பட்டான். . 

சுக்கிரீவன் அகன்னைவிட்டுகீ தப்பி யோடிவிட்டவுடனே, 

தேவேந்தரன்து சத்துருவாகிய கொடிய கும்பகர்ணன், 

கோபத்தோடு மறுபடி போர்க்கள த்கை கோகு யோடி 

னான்; தன்கையில் ஆயுத மொன்று மில்லாமைபந்றிச் 

இந்இச்து வெகு பயங்கரமான உலக்கை யொன்றை யெடுத் 

அுக்கொண்டான். பிறகு, .மஹாபராக்கரமசாலியாயே 

௮க்தக் கும்பகர்ணன், சடி.தியில் அப்பட்டண க.தினின்று 

வெளிவக்து போர்க்கள தீதிற் சென்று, யுகாந்த காலத்தில் 

தோன்றிய காலாக்னியானது பிரஜைகளைப் பக்ஷிப்பது 

போல வானரர்களை யெல்லாம் புரிக்கலானான். புசிக்க விரும் 

டித் கன்னுடைய ப யடங்காமல், மாமிசவாயனும் ரக்த 

மாமிசங்களில் மிக்கவிருப்பமுள்ளவனுமான் அக்தக் கும்ப 

கர்ணன், கொடிய அவ்வானரசேனையிற் புகச், அரக் 

கர்களையும் வானரர்களையும் பிசாசர்களையும் கரடிகளையும் 

மோகத்இனாத் புசக்கலானான். யுக,தீ.தின் முடிவில் யமன் 

எவ்வாறு அழிப்பனோ, அவ்வாதே, இக்கும்பகர்ணன் 

வானர ச் தலைவர்களை யெல்லாம் பு௫க்கலானான்... அக்க 

் 48
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சூம்பகர்ணன், போரில் வெறிகொண்டு, ஓருவன் இருவர் 

மூவர் பலர் என் ஐ இவ்வாருகவானரர்களை அரக்கர்களுடன் 

ஒருகையாற் பற்றி விரைந்து வாயிற் பெய்துகொண்டான்., 

வானரர்கள் மலைச்கெரங்களால் கன்னைப் புடைத்துக் 

கொண்டிருக்கபோதிலும் மகாபலம் பொருக்திய அவ் 

வரக்கன், தான் மிகுதியாக உட்கொண்ட வானரர்களின் 

நிணதீதையும் இரத்தத்தையும் கக்க்கொண்டு வானரர் 

களைப் புசதீதுக்கொண்டே யிருந்தான். 

அவ்வாறு பு௫க்கப்படும் வானரர்கள் அப்போது 

ஸ்ரீராமரைச் சரணமடைசந்தார்கள். கும்ப 

கும்பகர்ணன் ர்ணனோ, மிகவும் வெறிகொண்டு குரங் 
குகளைச் தன்றுகொண்டே காற்புறத்தி 

௮ம் ஓடலானான். ஏழு எட்டு இருபது 

முப்பது நாறு என்ற இவ்வாறு கைகளரற் சேர்த்துப் 

பிடிதீது வானரர்களைப் பட்டுதீதுக்கொண்டே நாற்புற்த்தி 

- அஞ் சஞ்சரிதீதான், 

வான௱ர்களைப் 

ye) ese, 

அப்போது, சத்துருக்களின் சேனையை யடக்ப் பகை 

வரது பட்டணத்தை வெல்பவரும் சுமித் 
இலட்சுமணது 

போர் இரையின் - குமாரருமான இலட்சுமணர், . 

கோபங்கொண்டு போர்புரியலானார், வீரிய 

வானாகய. ௮க்க லக்ஷ்மணர், எழுபாணங்களை யெடுத்துக் 

டட. கும்பகர்ணன்மேற் பிரயோடுததுக் தைக் 

னவா கச்செய்தார் ; மஹாபலவானான கும்பகர் 

சை வல்டசம்..... னோ, இலக்குமணரிடமிருந்து தப்புவிதி 
அக்கொண்டு, பூமியையேபிளந்துவிென் ற 

வன்போல, ஸரீராமரிருந்த இடச்தை நோக்கி வேகமாக 

ஓடினான். ் 

பிறகு, தசரதகுமாரரான ஸ்ரீராமர், ௬ுத்திஸம்பக்,த 
மான ௮ஸ்திரக்தை அமிமந்திரித்துக் கூரான பாணங் 

களைக் கும்பகர்ணனுடைய மார்பில் விடுத்தார். ஸ்ரீராம
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ரால் அடிக்கப்பட்டு விரைந்து தன்னுடன்பொருக அவ 

ரையே நோக்கி ஓடிவந்த வெகுகோபங்கொண்ட கும்ப 

கர்ணணுடைய . வாயிலிருந்து அக்ணிச்சுவாலைகள் இளம் 

பின. ராமாஸ்இரத்தால் அடியுண்ட அவ்வரக்கன், வெரு 

பயங்கரமாகக் ககறியவண்ணம், மிக்ககோபத்துடன் வான 

டட ரர்களெல்லாரையும் துரதீதிக்கொண்டு 

ப Gar “*  பேோர்க்களத்இிற் சஞ்சரிக்கலானான். மயில் 

கோகைகள் பூண்ட இராமபரணங்கள் 

அவ்வரக்கனது மார்பிற் பதிக்ததும், ௮வன் கையிலிருகத 

பெருங் கதை நழுவிப் பூமியில் விழுந்தது; மற்றுமுள்ள 

ஆயுசங்களெல்லாம் பூமியிற் ச,கறின. கான் ஆயு தமற்ற 

வனாயிரு,தீசலை மஹாபலசாலியாகயே அவ்வரக்கன் அறிந்து 

கொண்டதும், கைக்குத்துக்களாலும் காலுகைகளாலும் 

வானரர்களைப் பெருவதைசெய்யுமானு ஆரம்பித்தான் 

பாணத்தால் கன்றாக அடிபட்ட அவனது உடம்பிலிருந்து 

இரத்தமோடிய காட்சியானது, மலையினின்று அருவி 

பெருகுவதுபோலக் காணப்பட்டது. மிக்க கோபத்தரலும் 

ரக்தப்பெருக்காலும் ஒன்அரச்தெரியா தவனாகவிருந்த அவ் 

வரக்கன், வானரர்கள் ராக்ஷஸர்கள் ரிக்ஷ£ர்கள் இவர்க 

ளெல்லாரையும் வேறுபாடின் றிப் புசி,க்துக்கொண்டு FCF 

சரிக்கலானான்; அதன்பிறகு, பலிஷ்டனும் பயங்கரமரன் 

பராக்ரேமமுள்ளவனும் யமனுக்கு ஒப்பானவனு மான் 

அவ்வரக்கன், கொடிய மலைச்கெரமொன்றைப் பெயர்த்து, 

அதைச் சுழற்றி ஸ்ரீராமர்மேல் விசியெதிந்தான். அந்தச் 

கரம் கம்மை நெருங்குமுன்னமே, பொன்னாத் செய்யப் 

at அழயேனவாய் நேராகப்பாயுச் தன்மையுள்ள ஏழு 

பாணங்களைப் புருஷ சிரேஷ்டரான 

இராமர் கும்ப ஸ்ரீராமர் விடுத்து, அச்சகரச்தைப் பிளக் 

தட் தெறிக்தார். மேருமலையின் சகரம்போல,க் 

தனது காத் தயால் விளங்கிக்கொண்டு, 

இரு காறு வானரவீரர்களை நோக்க வருகின்ற அந்தக் 
கும்பகர்ணனையும் ஸ்ரீராமர் கீழே வீழ்த்தினார்.
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அக்காலத்தில், தருமதிதை ஆராய்ந் த.றிகத இலட்சு 

மணர் கும்பகர்ணனையொழிப்பதிற் பலவகை உபாயங் 

களைத் தமது மனத்தினுள் ஆலோக௫ிகத்துக்கொண்டு பின் 

வருமாறு சொல்லலானார்: அரசரே | இவ்வரக்கனுக்கு 

“இவர் வானரர், இவர் அரக்கர்” என்பது 

இலக்குமணர் : கூடத் தெரியவில்லை. இரத்தத்தின் காற் 
கூறிய ஆலோ ட ் ‘ 4 ட 

அனை. றகீதால் வெறிகொண்டு, இவன் தன் 

னின.த்தாரையும்  மாற்ருரின தீதாரையும் 

வேறுபாடின்றிப் பு)த்துவருன்றான். வானரவீரர்கள் 

யாவரும் இவன்மேல் நன்றாக ஏறட்டும். ஈமது வானர 

சேனை க.தலைவர்களும் இவனைச் சூழ்ந்துகொண்டு நிற்கட் 

டும், அப்போது, பூமியில் விழுக் துடக்கன் ற இக்தப் புத்தி 

யற்றவன் மிக்க பாரக்தால் வருந்து, வேறொருவரையும் 

கொல்லமாட்டான் '? என்னார், வெகு புதீதிமானாகிய 

இலட்சுமணர் அவ்விகமாகச் சொன்னதைக் கேட்டதும், 

அவ்வானரர்கள் வெகுசந்கோஷ த்துடன் கும்பகர்ணன் 

மேல் ஏறினார்கள், வானரவீரர்கள் தன்மீது ஏ.றக் கண்ட 

அம், கும்பகர்ணன், வெகு கோபங்கொண்டு, மதம்பிடித்த 

யானை பாகனை உதறித்தன்ளுவதுபோல அவ்வானரர்களை 

உதறித் தள்ளினான். 

அவ்வானரர்கள் அவ்விகமாகக் கள்ளப்பட்டதைப் 

LTT SH, LOTTO, ௮வ்வரக்கன் வெருகொடியவ னென்று 

எண்ணி, தமது இறந்த வில்லை எடுத்துக்கொண்டு வேக 

மாக வரலானார். கோபத்தாற் கண்கள் 

இராமர் கும்பகர் இவக்கப்பெற்ற விரராகய அவ்விராகவர், . 
oor CRE GOL. 

இறகுச் செல்லு 

தல், போல விளங்கக்கொண்டும், கும்பகர்ண 

தமது கண்களால் அவ்வரக்கனை எரிப்பவர் 

னைக் கண்டு அஞ்டியிருக் த சேனாபதிகள் 

மனங்களையெல்லாம் களிக்கச்செய்துகொண்டும் வெகு வேக 
மாக அவ்வரக்கனை நோக்கி ஓடி. வரலானார். அந்த ஸ்ரீராமர், 

சர்ப்ப ம்போல விளங்குவதும் உறுதியான காணி
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யமைக்ததும் பொன்னாற் பலவகைதக்தொழில் செய்யப். 

பெற்றதும் கொடியதுமான வில்லைக் கையிற்பிடித்துக் 

கெண்டும், அம்பறு,த்தாணியைக் தாங்கக்கொண்டும், வா 

னர்கள் யாவரையும் தேற்றநிக்கொண்டே புறப்பட்டார். 

மஹாபலசாலியாய் ஒருவராலும் அடியோடு வெல்ல முடி 

யாதவரான அந்த ஸ்ரீராமர், வானரவீரர்களின் கூட்டங்க 

ளாத் சூழப்பட்டு, இலட்சுமணரால் தொடரப்பட்டவராய்ப் 

புறப்பட்டார், 

பேருடல்படைத்தவனும், சத்துருக்களின் பராக் 

ம,ச்தை யடக்குன் றவனும், சரீடமணிக் தவனும், உடம்பு 

முழுமையும் இரத்தத்தால் நனையப்பெற்றவனும், மிக்க 

பலம்பொருக்தியவனும், கோபித்த இக் 

இசாமர் கும்பசர் தஜம்போல எல்லாரையும் வெருட்டுசின் 
ணனைக் காணு த 6 ம i ட் க 

தல், றவனும், வானரர்களைப் புசப்பதற்காகதி 

தேபெவனும், கோபமடைந் தவனும், அரக் 

கர்களாற் சூழப்பட்டவனும், விக்தியமலைக்கும் மக்,தரமலைக் 

கும் ஓப்பானவலும், பொன்னாலாகய தோள்வளையல்களை 

Ue FD, வர்ஷாகால மேகம் மழையைப் பொழி 

வதுபோலதச் தனது வாயால் இர.த்த,திதைக் கக்கு௫ன் ற 

வனும், பகைவரது இரச்தச்ைச் தனது நாவினால் நக்கு 

இன்றவனும், இரக்தக்கண்ணனும், பிரளயகாலகத்து யமன் 

போன்று வானரசேனையை வதைக்கன் றவனும், கொழு 

துவிட்டெரியும் நெருப்புப்போன் ஐ தேஜஹஸையுடையவனு 

மான அவ்வரக்கவிரனை, ஸ்ரீராமர், பார்.தீத, அப்போது 

தமதுவில்லைத் தட்டினர். : அவ்வரக்கக்காளை, ௮க்காணொலி 

யைக்கெட்டுப் பொறுக்காமல் கோபங்கொண்டு ஸ்ரீராம 

டரை நோக்க? ஓடிவர்லானான். 

அப்பால், காற்றால் ஓட்டப்பட்ட மேகம்போலவும் 

பெரிய பருவதம்பேரலவும் விளங்க, ஆதிசேஷ்னது இற 

த உடம்புபோன் உ கைகளமைந்து தம்மை ௪ திர் தீதுவருங் 

கும்பகர்ணனைப் பார்த்து, அப்போர்க்கள்,த்தில், ஸ்ரீராமர்,
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பின்வருமாறு சொல்லலு.ந்ஞர்:--* அரக்க Cais Cor | 

வருக: வியசனமடையவேண்டாம். நான் 

கையில் வில்லேந்தி வந்திருக்கின்றேன் 

இச்ரசத்துருவே! என்னை இராமனெ 
ன்று நினைப்பாய், உனஅ௫ பிராணனை ஒரு முகூர்த்துத்துக் 

இசாமபிரானது 
வீரவாதம், 

குள் வாங்கவிடுகன்றேன் ”' என்ளனுர், 

கும்பகர்ணனும், தன்னைப்பார் தீதுப் பேனெ வரை ஸர் 

ராமரென்னு தெரிச்துகொண்டு, பெருங்குரலால் நகைத்து, 

வானரர்கள்யாவரையும் பயமுறுச்திக்கொண்டு அப் 

போர்க்கள தஇல் வெகுகோபத்துடன் எல்லா வானரர்க 

ஞடைய இருதயங்களையும் தள்ளிவியுபவன் போன்று 

சஞ்சறிக்கலானான். மஹாபராக்கிரமசாலியாகிய அந்தக் 

. கும்பகர்ணன், அப்போது மேகம் கர்ச்சிப்பதுபோலப் 

பெருங்குரலோடு வெகுபயங்கரமாகச் சிரித்து, ஸ்ரீராமரைப் 

பார்தீது மறுமொழி சொல்லலானான் ;-- “தாங்கள் 

என்னை விராகனென்றாவது கபந்கனென்றாவது கர 

னென்றுவது எண்ணவேண்டாம், கான் வாலியும் ௮ல் 
லேன்; மாரீசனும் அல்லேன் ; இவ்விடம் 

ஸம்பகர்னன.. பத்இருக்கும் நான், கும்பகர்ணன் $ எனது 
கையிற் பற்றியுள்ள முழுவதும்இரும்பி 

னாலாகிய பயங்கரமான இந்த முத்கரம் என்னும் ஆயுதச் 

தைச் சற்றுப்பாருங்கள். இவ்வாயுகுத்தைக கொண்டு 

தான் நான் முக்தித் தேவர்களையும் அசுரர்களையும் வென் 

திருக்கன்றேன். காதும்மூக்கும்௮.தஅ இருப்பதுகொண்டு 

என்னை, நிங்கள், அவமஇக்கக்கூடாது. காதுகளும் மூக்கும் 

அத்ததற்காக என்னளவாவது எனக்கு வரு,த,கமில்லை. 

இக்ஷ்வாகாகுலத்திற் பிறக்க புலியே ! தங்களுக்இருக்கும் 

வல்லமையை எனதுஉடம்பின்மேற் சடி இயித் காட்டுங்கள். 

சங்கள்வல்லமை இவ்வளவென்பதை கான் அறிந்து 

கொண்டதும், தங்களைப் பு௫ப்பேன் ”' என்றான்.
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அந்து இராமபிரான், கும்பகர்ணன் சொன்னதைக் 
கேட்டு, கூரானமுனைகளுள்ள ,கமது பாணங்களை அவன் ் 
மேற் பிரயோடுத்தார். வச்சொயுகம்போல் வேகமாக விழு | 
ந், ச அப்பாணங்களால் அடிக்கப்பட்டும், வர்களின் பகை 
ADA அவ்வரக்கன்,கொஞ்சமேனும் கலங்கவில்லை;வரு க் 
தமு மடையவில்லை. எந்தப்பாணங்கள் இறந்த ஏழு மரா 

மரங்களைக் துளை ச கனவோ, எப்பாணங்கள் வானரர் 

swage மகாவீரனான வாலியை ans5 z00Cor, a¢A 
ராயு த.தீதுக்குஓப்பான அ௮ந்தப்பாணங்கள், 

இராமபாணங்க அந்தக் கும்பகர்ணனுடைய மேனியில் ஒரு 
வ ன வகை வருத்தக்தையம் உண்டாக்காம 

இருத்சல். விருந், தன. கேவேர்திரனது பகைவனா 
இய அக்தக் கும்பகர்ணன், மழைபொழி 

வதுபோலக் தனது உடம்பில் விழுந்த அவ்வளவு பாணங்் 
களையும் தேகத்தில் அடக்க்கொண்டு, மிகக் கொடிய வேக 
மமைக்க முச்கரமென்ற Oui 5 50055 சுழற்றி அந்தப் 
பாணங்களின் வேகழமுழுவை தீயும் வீணாக்கிவிட்டான்., 

பிறகு, அவ்வரக்கன், மர ற்ருருடைய Qi $2550 b 
| சப்பட்டதும் சேவர்களுடைய சேனைகளுக்கும் பயமுண் 
டாக்குவதும் ' வெகுவேகம்பொருக் தியதுமான் HES Ops 
கரத்தை அசைத்தான் ; ௮கனால், வானரசேளைகளெல் 
லாம் ஓடத்தலைப்பட்டன. அப்போது, ஸ்ரீராமர், றக்க 

வாயவ்யாஸ்திரத்தை யெடுத்து அவ்வரக் ஸ்ரீராமர் கும்ப ல : க . 2 : . ze veenliags a கன்மேல் விடுத்து முூதகரத்தைப் பற்றி 
கால்களைக் மிருந்த அவன்கையை வெட்டினார். தனது 
“toe கை வெட்டுண்டதும், அவ்வரக்கன் பெருங் 

குரலோடு கதறலானான். மலையின் Garg 
துக்கு ஓப்பான தும் முதிகரச்தைப் பற்றியதுமான அவ.” 
னது கை, ரீராமருடைய பாணங்களால் வெட்டுண்டு, சுக் 
சிரிவசேனேகடுவில் விழுந்த, அச்சேனையிலிருக்க வீரர் 
களை வதைத்தது, . மடிந்தவர்களன் போக மிகுந்து நின்ற
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வானரர்கள், மிகவும் அயரமடைந்தவர்களாய், மூலைகளில் 

ஓடி ஓதுங்கி நின்று, தங்கள் மெய்ச்நடுங்க, அரக்கனாயெ 

GUS oT EG Lo TTD HS SLD நடந்த பயங்கரமான 

தொந்தயுத் த. தீதைப் பார் தீதுக்கொண்டிருக்தார்கள். ௮ஸ் 

திரதீதினாலறுப்புண்ட ஓ.ற்றைக்கையனான அந்தக் கும்ப 

கர்ணன், தனது ஒரு கரத்தை யிழக்த பெரிய இம௰ய 

மலைபோல் விளங்கக்கொண்டு, மற்றொருகையால் ஒரு 

பெரிய மரத்தைப் பிடுங்கி யெடுத்து, அப்போர்க்கள தீதில் 

ஸ்ரீராமரைகோக்கி ஐடிவக்தான். ஆச்சரமர கீதை ஓங்க 

கொண்டிருந்த பாம்பின் உடல்போன்றுள்ள் மற்றொரு 

கையின்மேலும், ஸ்ரீராமர், ஸ்வர்ணமயமான மற்றொரு 

. பரணதீதில் ஐந் இராஸ்திரக்தை அபிமந்திரித்து விடுத்தார். 

மலையோலிருக்த அ௮ந்தப்புஜமும் ௮.கனால் வெட்டப்பட்டுப் 

பூமியில் விழுந்தது. அது புரண்டபொழுது, மரங்களையும் 

மலைகளையும் பாறைகளையும் . அவ்வாஜதே வானரர்களையும் 

அரக்கர்களையும் அழிச் தது. அக்கும்பகர்ணன் தனது இரு 

கைகஞம் வெட்டுண்டும் மிக்க பயங்கரமாகக் கதீதிக்கொண் 

டும் கம்மைநோக்கி ஓடிவருவதைக் கண்டு, ஸரீ.ராமர், உட 

னே கூரான இரண்டு அர்.த.தசந்தரபாணங்களை விடுத்து, 

அவ்வரக்கனது கால்களை வெட்டி யெறிந்தார், அவ்விரு 

கால்களும், பெருந் இசைகளையும் ஞூலை,ச தசைகளையும் மலை 

களையும் குகைகளையும் சமுத்திர, ச்தையும் இலங்கைமாககர த் 

தையும் இராட்சச வானரசேனைகளையும் எதிரொலி யொலி 

க்கச்செய்துகொண்டு பூமியில் விழுந்தன. 

கைகளும் கால்களும் அற்றுப்போன கும்பகர்ணன், . 

உடனே வடவையின் முகக்கனல்போலக் தனது வாயைப் 

பிளந்து கர்ச்சித்துக்கொண்டு, ஆகாய,தீதில் இராகுவென் ற 

இரகம் சக்தரபகவானை நோக்கி விரைந்துசெல்வதுபோல, 

ஸ்ரீராமரை நோக்க விரைந்துசென்னான். ஸ்ரீராமரும், 
மூனையிற்பொற்கட்டமைக் க கூரான பாணங்களால் அவ் 

வரக்கனது வாயை நிரப்பினார் ; ௮வ்வானு தனது வாய்
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நிரம்பியதும், அவன் பேசவும் முடியாமல் வரு்.க,ச்தோடு 

் மிகவும் கூக்குரலிட்டு, பிறகு மூர்ச்சையடைநக்தான். 

அப்பால், ஸ்ரீராமர், சூரிய இரணங்களைப்போல விள 
ங்குவதும் பிரமதண்டத்தையும் பிரளயகால யமனையும் 

போன்றதும் FEB HSE GS கேட்டை விளைப்பதும் கூரா 

னதும் உறுதியான முனையையுடையதும் வாயுபகவான் 

போல்- வேகமாகச் செல்வதுமான ஐக்திராஸ் 915085 

தொடுக்கலானார். வைரங்களினாலும் பொன்னினாலும் 

இனியமுனையமைந்து, சூரியனது காந்திபோல மிக்க ஓளி 

யுடன் விளங்கிக்கொண்டு, தேவேந்திரனது வச்சிராயுக 

மும் இடியும்போல் வேகமாகப்பாயும் அந்த 
ஸ்ரீராமர் கும்ப : அஸ்திரத்தை, அவ்வரக்கனை வதைக்கும் 

தலையையது் 5 பொருட்டு ஸ்ரீராமர் விடுத்தார். ஸ்ரீராம 

விழ்த்துசல். ரநுடையகையாற் பிரயோஇிக்கப்பட்ட அப் 

.. பாணமானது, பத்துதீதிசைகளையும் தனது 

ஒளியால் விளக்க, புகையற் உ கழல்போல் வெகு பிரகாச 

மாகப் புலப்பட்டுக்கொண்டே, இடிபோல் மிக்க வேகமாக 

வும் பலமாகவும் பாயலாயித்று, முற்காலத்தில் இந்திர 

பகவான் விருத்திராசகாரனுடைய தலையை யறுத்தது 

போல, இப்பொழு ௮ந்த அஸ்திரமான௮, கோரப்பற் 

கள் வெளிவிளங்க * இரு குண்டலங்க ளசைய விளங்கப் 

பெருமலைச் கெரம்போலப் புலப்படுவகான அவ்வரக்கனத 
தலையை . அறுத்தெறிந்து, குண்டலங்களை யணிந்த 

அக்கும்பகரணனுடைய பெரிய தலை, அதிதியை,ச் தேவ. 
கையாகக்கொண்ட இரட்டையான புகர்வசுகட்சத்திரங்க 

. க்கு இடையி லிருக்குஞ் சந்திரன்போல் விளங்இ.ற்று, 

-இராமபாணங்களால.நுபட்டு மலைபோல் விளங்கிய அந்தக் 
கும்பகர்ண்னது தலை, கோபுரங்களுக்கு அருகில் கட்டப் 

பட்ட வீரர்களது விடுஇகளையும் கோபுரங்களையும் ஓங் 
  

* சீழ்ச் சுக்கிரீவன் செலியறும்ப்டி. கடித்ததாகக் கூதிய ௮, 
-குண்டலம்ணியும் பாகத்தைக் சலிர்த்அ என அதிக; 

44,
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Gu மதிள்களையும் இடி,க்தக்கொண்டு &ழ் விழ்ந்து, 

பிறகு, கும்பகாணனது உடம்பும், அங்கும் இங்கும் ஒடும் 

வானரார்களைக் கோடிக் கணக்காக நசுக்க்கொண்டு பூமி 

Geo Apo sg. 

பிறகு, இம௰யமலைபோலப் பேருடல்படை gs Sareer 

அவ்வரக்கனது உடல், சமுத்திர தீதில் விழு 

கும்பர்ணன௮ நது,௮ இலிருந்த சறந்.த இமிங்லெங்களையும் 
உடல் கடலில் 

விழுதல், பெரிய மீன்களையும் பாம்புகளையும் நசுக்க 

கொண்டே அடித்தரையில் அழுகந்திற்று, 
அக் கணர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சத்துருவாய் 

SL EET eh eK Se அந்தக் கும்பகர்ணன் போரில் 

வதைக்கப்பட்டதும், தேவர்கள் தலைதெரி 

அ கான். யாக சந்கோஷ.க்தால் அட்டகாசம்பண் 

சேகர் முதலி ஊணினார்கள் ; அதனால், பூமியும் மலைகளும் 

அகட பன அசிர்க்கன. பிறகு, தேவரிஷிகள். மஹர் 

ஷிகளன் பன்னகர் தேவர்கள் பூதங்கள் 

ஸுபர்ணர் குஹ்யகர் யக்ஷர் கந்தர்வர் ஆலய இவர்கள். 

தொகுதியாக வானக்திற் கூடி ஸ்ரீராமருடைய பரரக்கர 

மதிக் கொண்டாடினார்கள். 

அப்பால், மஹா தைரியசாலியான. அக்தக் கும்பகர் 

ணன் வதைக்கப்பட்டதும், ௮ச்.த அரக்கவீரனைச்: சார்ந்த 
சுற்றதிதாரான அரக்கர்கள், . விஷ் ணுபகவானைக்கண்டு 

- அசுரர்கள் கக.றியமுவதுபோல, ரீராமரைக்கண்டு மனங் 

குழம்பிசீ துக்க கால் உரக்கக்ககு றலானார்கள். இராகுவின் 

முகத்திலிருந்து விபெட்ட சூரியபகவான் 

மூழ்ச்யெடைந் த தான் இருப்பசனாலேயே உலகத்தின் இரு 

ஈரிமல் Fern சேப்போக்கிக்கொண்டுவிளங்குவதுபோல, 
Sasso, ஸ்ரீராமர் போரில் கொடிய கும்பகர்ணனை 

ப வதைத்துப் போர்க்கள தீஇல் சர். தீஇயுடன் 
வான ரசேனையின் நடுவில் விளங்இனார். கொடியபலம் பெற் | 
அக் ட்டுக.ற்கு௮ரியவனான தங்கள் சத்துரு ஓழிந்ததும், 
வானரர்கள் பலரும், மிக்க சச்தோஷ் மடைந்தவர்களாய்,
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, நன்றாகமலர்க்த தாமரைமலருக்கு ஒப்பான தமது வாய்க : 

ளால் தம விருப்பதிதை நிறைவேற்றின ஸ்ரீராமரைக் 
கொண்டாடினார்கள். முற்காலத்தில் இச் தரபகவான் விருக் 

திரனென்ற மகாசுரனைக் கொன்று சக்கோஷமடைந்தது 

Cura, 365 ஸ்ரீராமர், தேவர்களின் கூட்டங்களை யழித்த 
வனும் பெரும்போர்களிற் சலிக்காகவனுமான கும்பகர் : 

ணனைக் கொன்று சச்கோஷ_மடைந்கதார், = 

அறுபத்தெட்டாஞ் சருக்கம்: 
ராவணனதஅு புலம்பல். 

மகாதீதுமாவாகய ஸ்ரீராமர் கும்பக்ணனேக் Qasr oor 
தைக் கண்டு, அரக்கர்கள், தங்கள் மன்னவனாஇய இராவ ' 

........ ணணிடம் தெரிவிக்கலானார்கள் :--* வேக் 
raat தரே! தங்களது சகோதரரும் மலைபோன் 

கர் இராவண  ஐறவருமான யமனுக்கு ஓப்பாகிய கும்பகர் 
அப்சல் விச் ஊர், முதலில் வானரசேனையைமு றிந்தோ' 

டச்செய்து, வானரர்களைப் புசித்து ஒரு 
முகூர்,ச,சகாலம் இவ்வாறு பகைவரைக்கொளு ததி, பிறகு 
இராமபாணங்களாரத் பிடிக்கப்பட்டு, கழுத்து கால் கைகள் 
வெட்டுண்டு, இர,தத,க்ைக வெகுவாகக் கக்கெயவண்ணம், 
தமது கபக்தம்வெகு பயங்கரமான சமுத்திரச்இற் Guia. 
மாய்க் இடக்குமாஅம், தமது Sta இலங்கையின் வாயிலை 
தகைந்து டெக்குமாதும், காட்டுத்தியாம் கொளுத்தப்பட்ட 
மரம்போல விகாரமடைக்த சரீரதிதுடன், காலத்தின் கொடு 
மையால் ஸ்ரீராமனுடைய கேஜஸால் அடங்$விட்டார் * 
என்ருர்கள். 

மகாபலம் பொருந்திய கும்பகர்ணன்: யுத.க.தஇல் 
டட வதைக்கப்பட்டதைக் கேட்டு, இராவணன், 
வக். சோகத்தால் வருந்தி, மூர்ச்சையடைந்து 

கேள்விய, தற கீழேவிழுக்தான். தேவாந்தகன் நஈராந் க 
“ர்க கன் இரிசிரஸ் அதிகாயன் என்ற இராவ 

ணகுமாரர்கள், தமது சிற்றப்பன் இறக்க 
தைக்கேட்டு Cages bs ALPS கலைப்பட்டார்கள்.,
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எளிதில் தொழில்செய்யவல்ல இராமரால். தமது உடன் 

பிறந்தவன் வதைக்கப்பட்டதைக் கேட்டதும், மகோதரன் 

மகாபார்சுவன் என்ற இவ்விருவரும் சோகத்தில் மூழ்கெ 

வரானார்கள். 

பிறகு, அரக்கர் தலைவனான அகத இராவணன், அரிதி 

னில் தேறி, கும்பகர்ணன்வதையை நினைந்து நினைந்து எளி 

மையுடன் புலம்பலானான் :-ம ஹாவீர 

ead. னே! மாற்றாரது செருக்கை யழிக்கன்ற 

வனே ! கும்பகர்ணனே | ம்காபலம் பொ 

ருந்தியவனே 1 £ காலத்தின் கொடுமையால் என்னைவிட்டு 

யமனது மாளிகைக்குச் சென்னுவிட்டாயே! மகாபலம் 

பொருக்இயவனே | எனக்கும் சுற்றத்சார்க்கும் இப்போது 

நேர்ந்திருக்கும் மனச்சன்ளையை நீக்காமல், நீ ஒருவனாக 

நின்று சத்துருசேனையைக் கொஞ்சகாழிகைவருத்தி, என் 

னைத் தணியே விட்டிட்டு கீமட்டும் சென்றாயே ! சுராசுரர் ' 

களையெல்லாம் லக்ஷ்யஞ் செய்யாம விருக்கும்படி உதவிய 

என்வலக்கையை இழக்தேனே ! இனி யான் உயிருடனிரு 

த்தும் இறத்தாற்போலத்தான், தேவ தானவர்களின் செருக் 

கைக் கூலைப்பவனும், காலாக்கினியையும் காலருத்திரனை 

யும் போன் தவனு மான இப்படிப்பட்ட வீரன், எவ்வா: 

போரில் இராமனால் கொல்லப்பட்டான்? வச்சராயுத.த்தின் 

மோ தலையும் லக்ஷ்யஞ்செய்யமாட்டாயே! ௮ப்படிப்பட்டசி 

எவ்வாறு இசாமபாண த்தால் அடிபட்டுப் பூமியில் இறக்து 

இடகூன் முய்? தேவர்கள் , மஹர்ஷிகளுடன் அதோ ஆகா 

wea நின்றுகொண்டு, 8 பேசரில் வதைக்கப்பட்டதைப் 

பார்த்துச் சச்கோஷத்தாத் கொக்கரிக்க்னுர்களே! வான 

ரர்கள், மிகவும் மஎழ்ந்து இதுதான் சமயமென்று நா.த்பு.ற.த. 

தலும் இலங்கையின் வாயில்களிலும் துர்க்கங்களிலும் இப் 

போதே எறிவிடுவார்களே ; இது, இண்ணம். இணிமேல் 

எனக்கு காடே வேண்டாம். ததையால்தான் எனக்கு. 

என்ன பயன் ? கும்பகர்ணன் இறக்துபோனபிதகு, நான்
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பிழைத்திருப்பதிலும் எனக்கு ஆசையில்லை. என் தம்பி 

யைக்கொன்ற இராகவனை கான் போரிற்கொல்லாவிட்டால், 

உயிரை நீங்குவது கான் எனக்கு மேன்மையைக் கொடுக் 

கும்? வீணான இந்தப்பிராணனால் நன்மையுண்டாகாது. 

இப்பொழுதே எனது தம்பி இருக்ன்த இடத்துக்குப் 

போடன்றேன்: ஏனெனில், தம்பியைவிட்டுப் பிரிந்து ஒரு 
கொடிப்பொழு தாவது உயிருடனிருக்கப்பொறேன். முந்தி 

அபகாரஞ் செய்க என்னை, தேவர்கள் பார்த்துச் இரிப்பார் 
களே ! கும்பகர்ணா | நீ போனபிறகு, எவ்வாறு நான் இந் 

இரனை வெழ்றிகொள்வேன் ? என்னைப்பார்த்து விபிஷ 

ணன் சொன்ன நத்போதகனைகள் இப்பொழுது உண்மை 

யாக.முடிக்கன ; ஐயோ! ௮.௧ மகாத்துமாசொன்னசொஜற் 

களைப் பு,தீதயின்மையால் அப்போது உண்மையென் அ 

கொள்ளாது விட்டேனே ! கும்பகர்ணபிர ANN ST SL_ GS 

கொடுமையான கேடு விளைந்தபிறகு, விபீஷணன் சொன்ன 

சொல் என்னை வருத்துன்றது, தார்மிகனும் ஸ்ரீமானு 

- மான அந்த விபீஷணனை கான் அவமதித்தேனே ! அந்தக் 

கொடிய வினையின் பயன், துயரத்தைத்தருவதாக இப் 

போதுவிளைந்தது”” என்று இந்இிரசத்துருவும் தம்பியுமான 

கும்பக்ணன் மாண்டதை நினைத்து மனங்குழம்பிப் 

பலவாறு எளிமையாகப் புலம்பி அதிகமாகத்துடித்துக் 

கொண்டு இராவணன் பூமியில் விழுந்தான். 

  

அறுபத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

DIT HSS Al ADS. 

  

அராதீதுமாவாகய இராவணன் துயரத்தால் வருந்தி 

இவ்வாறு புலம்பியதைக் கேட்டு, இரிசிரஸ் என்பவன் பின் 

வருமாறு சொல்லலானான் :--*எமது ஈடுத்தந்தை, தாங்கள் 

சொல்லியவாறே மகாபலசாலிதான் ; வேந்தரே ! ஆயினும், 

காங்கள்புலம்புவதுபோலச்சற்புருஷர்கள் புலம்பமாட்டார்
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கள். பிரபுவே! தாங்கள் ஞூவுலகங்களையுக் தாங்கும் வல். 
் லமை யமைந்தவர்களென்பது தண்ணம், அப்படியிருக்க, 

.... அத்பன்போலத் தங்கள் நிலைமையைப்பத் 
een ஜித் ssi sir இவ்வண்ணம் ஏன் வருந்த 

தல், வேண்டும்? பிரமதேவராழற் கொடுக்கப்பட்ட 
சூலாயுதமும், கவசமும், வில்லும், அம்பும், 

ஆயிரங்கோவேறுகமுதை பூட்டி மேகம்போலச் சத்தஞ் 

செய்துகொண்றெடும் பெரிய இ இச.தமும் இவைகளெல்லாம் 
தங்களிடம் அமைக்திருக்கன் னவே, ஓ.ராயு,கமுமின் றி, 
காங்கள் தேவகானவர்களெல்லாரையும் vost Carp 
கடி,த்திருக்கின் நீர்களே ; அப்படிப்பட்ட தாங்கள், இப் 
போகு ஆயுதங்களெல்லாவற்றுடனும் சென்று இராக 
வனை வெற்றிகொள்ளுங்கள், அதுகான் இப்பொழுது 

என்னத்திற்கு ? மஹாராஜரே.! தாங்கள் 

பொருஅ பகை இவ்விடம் செளக்கயமாக இருங்கள். சான் 
ட தோன். போர்க்கள த்அக்குப் போடுன்றேன்.. கரு 

உறு கூறுதல், டன் பாம்புகளை யழிப்பதுபோல, நான சத் 

அருக்களை வேருடன் அழிக்கன்றேன். இக் 

இரனாழற் சம்பரன்போலவும், விஷ்ணுவினால்் நரகாசுரன்போ 
லவும், என்னால் இன்று இராமன் போரிற் கொல்லப்பட் 
டுத் தரையிற் கடக்கப்போ௫டுன்றான் '' என்றான், இரிரரஸ் 

அவ்வாறுசெர்ன்ன சொல்லை அரக்கர் தலைவனாகிய இராவ 
ணன், கேட்டு, ௧னஅ விதியால் எவப்பட்டவனாய், தான் ' 

வேறு பிறவி பிறக்ததாகத் தன்னைப்பற்றிக் கரு. கலானான். 

இரிசரஸென்பவன் சொன்னதைக் கேட்டு, தேவாந் 

தகன் ஈராந்தகன் வெகு பலசாலியாகய ௮திகரயன் என்த 
இவர்களும், போர்புரிவதில் உற்சாகங்கொ 

தெவார் சகன். ஆடார்கள். அப்பால், அரக்கவீரர்களாய் 
௩உராந்ககன் ௮ ் . ல சாமன் என்பவர் இர்திரனைப்போன்ற பராகிரமசாலவிகளா 

களும் போர்க் ஓய அந்த இராவணகுமாரர்கள் “நான் 
. குச் செல்வோ த . ம் 3 ர 

மெனல், . போர்புரியப்போடுன்றேன், நான் போ. 

கின்றேன் ” என்று கர்ச்சி தீ துக்கொண்டு, 

எல்லோரும் ஆகாயத்தில் கின்றார்கள்.
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இவர்கள் யாவரும் மாயையில் வல்லவர்கள் ; “ants 
ளெல்லாரும் சேவர்களின் செருக்கை அடக்கக் ; 
இவர்கள் யாவரும் 'போரில் ஒருவராலும் அணுகமுடியாத 

் வர்கள் ; மிக்க ன்ஸ் வைதக், ? எங்கும் பரவிய கீர்த்தி 
பெத்றவர்கள் ; இவர்கள்யாவரும் போரில் தெவர்கள் 
56 DT OMT BAT Botr cori ar உரகர்கள் என்னும் இவர்களா 
௮ம் கோல்வியடையா தவர்கள் ; இவர்கள் யாவரும் வெகு 
வி.தீவான்கள் ; வீரர்கள் ; யாவரும் போரில் வல்லமைபெற் 
௮வர்கள் ; யாவரும் மிகுந்த அறிவுள்ளவர்கள்; யாவரும் 

- வரங்களைப்பெற்றவர்கள். . தானவர்களின் செருக்கை மடக் 
குக்தேவர்களா ற் சூழப்பட்டு இந்திரன் விளங்குவதுபோல, 
சூரியனுக்கு ஓப்பான காந்தியுடன் கூடியவர்களும் மாத் 

ரூரின் செருக்கை யடக்குபவர்களுமான அக்குமாரர்களா ந். ் 

சூழப்பட்டு, இராவணன் அப்போது விளங்கனான், . அவ் 
விராவண்ன், தனது பு,தீதிரர்களைக் கட்டியணை கீது, அவர் 
களை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்து, உயர்ந்த BP ioe 

்.. ஸங்களால் வாழ்த்தி, யக்துகள த்துக்கு 

இசாகணனிட.. அனுப்பினான், அன்தியும், கனகு குமா தீது விடைபெற 
௮, இிரிரெஸ் முசு TT BON LI LT GIST SHOT 1, யு.ச்கோன்மத்' 
லியோர் போர்க் தனான மகோதரன், மதம்பிடி ச. சவனான கள ச இற்செல் . . ழ் 5 ‘ 3 தல், மகாபார்சுவன் என்னுச் னது 'இரண்டு 

சகோதரர்களையும் உடன் அனுப்பினான். 
ர்க வி யடை SS அவ்வரக்கவீரர்கள், ச,த்துருக்க 

லைக் க.கறச்செய்யுந் தன்மையுள்ள இராவணணை வலம் 
வக்து வணங்கிப் போர்க்கள க்குப் புறப்பட்டார்கள். 
திரிசரஸ், அதிகாயன், தேவாக்சகன், ஈராந்தகன், மகேர 

. தரன், மகாபார்சுவன் என்ற இந்த ஆறு அரக்கவீரர் 
களும், கால,கீதினா .லேவப்பட்டுப் , போர்புரிய வெகு உத் 
சாகங் கொண்டவர்களாய், ஆயுதங்களாலுண்டாகும் விர 
ணச்கை மாற்றும் வல்லமையுள்ள எல்லாவித முலிகை 
களையும் பல கறுமணப்பொருள் களையும் பூசிக்கொண்டு 
புதப்பட்டார்கள்.
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அப்போது, மகோ தரன்,ஐராவதகமென் ற இக்கஜ த் தன் 

குலத்திற் பிறந் ததும் . நீலமேகம்போன் த 

மகோதரன். நிறமுள்ளதுமான சுதர்சனமென் ஐ யாளை 

யின்மேல் ஏறிக்கொண்டான். பலவகை 

ஆயுதங்களாலும் நிரம்பி அ௮ம்பறு,தீதாணியால் நன்ராக 

அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கிய அவ்யானையின்மேல் ஏறிய 

அவ்வரக்கன், ௮ஸ்.தூரியின்மீது விளங்குஞ் சூரியன் 
போலக் தோன் Meer. 

இரிரெஸென்ற இராவணகுமாரன், இறர்,த குதிரை 
கள் பூட்டப்பட்டுப் பலவகையாயுதங்களும் Boo pb DES 

உயர்ர்த இர,த,தீதின்மேல் ஏறினான். ,கனது 

இரிசரஸ். கையில் வில்லேந்திய இரசிரஸ், இரதத் 

| இல் ஏறி, மலைமுகட்டிலே இக்இரசாபச் 
துடனும் எரிகொள்ளி பாயப்பெற்ற மின்ன ற்கொடியுட 

“னும் விளங்கும் மேகம்போல்க் காணப்பட்டான். அவ்வுதீ 

'தமமானண இர,தத்தன்மேல், தனது மூன் அ ,தலைகளிலேயும் 

மூன்று இரீடங்க ளணிக்த இரிரெஸென்பவன், ஞான்று | 

பொஜ்சிகரங்கள் ஓங்கிகிற்கப்பெற்ற தொரு இமயமலை 

போலக் காணலாயினான். 

பலசாலியும், வில்வீரர்களுக்குள் உச்சமனு மான 
அதிகாய னென்ற இராவணகுமாரன், இனி௰ சக்கரங் 
களம் அச்சும் அமைந்தும், மிகவும் உறுஇயாயும், இனி௰ 

நுகத்தடி வாய்ந்தும், அம்பர ச்தாணிகளு 
அதிகாயன், டனும் விற்களுடனும் விளங்கியும், ஈட்டி 

கத்தி உழலை,கதடி இவைகள் நெருங்கப் 

பெத்து முள்ள இறந்த இரதத்தில் ஏறினான். அவ்வரக் 
கன், இரதீதினங்களால் இனிதாகச் செய்யப்பட்டு விளங் 
கிய இரீடததாலும் ஆபரணங்களரலும், மேருமலை ஈர 
ணங்களினால் விளங்குவதுபோல விளங்இனான், மகர் பலம் 

பொருந்திய ௮க்த ராக்ஷ்ஸராஜகுமாரன், அரக்கர்களாற்
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சூழப்பட்டவனாய், தேவேந்திரன் தேவர்களாற் சூழப்பட் 

டுச் சோபிப்பதுபோலக் காணப்பட்டான், . 

நராந்தகனென் பவன், உச்சைச்சரவஸைப்போன் ற 

தும், வெண்ணிறமுள்ளதும், பொன்னாபரணங்களா லலங் 

கரிக்கப்பட்டதும், மனோேவேகமாகச் செல்வ 

நராந்தகள். தும், பேருடல் பொருந்தியதுமான ஒரு 

குதிரையின்மேல் ஏறினான். கொள்ளிக்கட் 

டைபோல் விளங்குன்.ற எறியிட்டியைக் கையிற்பற்றிய : 

௮ந்த ஈராக் தகன், சூலாயுதச்தைப் பிடி தீ.கவனாய், மயிலின் 

Cw af HES எர கமற்ம் சுப்பிரமணியக்கடவுள் 

போலச் சோபித்தான். 

வயிரக்கற்களிழைத்திருக்த உழலைக்.தடியைக்கைப்ப,ற் 

றிய தேவாக்தகன், தன் கைகளால் மந்தரமலையைப் பற் 
மிக்கொண்டு அ௮மிருகமகனம் பண்ணிய 

விஷ் ணுவைப்போல வள் ங்கினான். பெரு 

வீரனும் பெருக்கேகம்படைத்தவனுமான 

மஹாயார்சுவன், ,தனதுகையித் கதாயுதத்தை யெடுத்தவ 

cow, Curd ற்குபேரன் விளங்குவதுபோல விளங்கலானான்- 

C saris 5 

மஹாபார்சுவர், 

வீரர்களாய் அளவற்ற சேனைகளாற் சூழப்பட்ட 

அவ்வரக்கர்கள், அமராவஇிககரத்தில் ஓப்பத்த சேனைக 

ளாற் சூழப்பட்ட தேவர்கள்போலப் போரிடச் சென்றார் 

கள். அவ்வரக்கவீரர்களை, சிறந்த ஆயுதமேந்திய பலபேர் 

கள், யானைகளிலும் குதிரைகளிலும் மேகம்போலச் சத் 

தஞ்செய்யும் இரதங்களிலும் ஏறிச் தொ 

அரக்கர் டர்ந்து சென்ருர்கள், சூரியனுககு ஓப்பர 
போர்க்குச் ன் ல ர 2 த F 
டுக்ல்னுகள், கக் காந்திபொருந் தி விளங்குபவர்களாய் 

மிக்க தைரியசாலிகளாஇிய அவ்விராச௪ குமா 

ரர்கள், இரீடங்களையணிர் தவர்களாய், ஒளியினால் ஆகா 

ய,த்திலே விளங்குங் இரகங்கள்போலக் காணப்பட்டார் 

கன், அவர்கள் தமது கைகளிழ் பத்றியிருக்,த வெண்ணி 

மான ஆயுதங்களின் வரிசைகள், ஆகாயத்திலே சரதீகால 
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மேகங்கள் போலவும், அன்னப்பறவைகளின் வரிசைகள் 

போலவும் காணலரயின, யு.தீகம்பண்ண நிச்சயித்திருக்த 

அவ்வீரர்கள், * மரணத்தையாவது சத்துருக்களை வெல் 

வதையாவது நாம் பெறுவோமாக ? என்ற உறு இியுடன் 

சென்றார்கள், வெகுவல்லமையுடன் யு.க.த.ததுக்குச் சென்ற 

அவ்வீரர்கள், வழியில் கர்ச்சிச்துக்கொண்டும் இங்கநா தஞ் 

செய்துகொண்டும், ௪ இரிகளை த.தடுக்கும்மொழிகளைச் சொல் 

லிக்கொண்டும் சென்று, அம்புகளை எடுதீதுக்கொண்டார் . 

கள். அரக்கர்களின் அட்டகாசங்களாலும் தோள்களைக் : 

தட்டுஞ்சக்தக் காலும் பூமியே சலிக்க. அவர்கள் செய்த 

சங்கரா தத்தினால் ஆகாயமே வெடி தீதுவிவெதுபோலக் 

காணலாயிஜற்று, 

மகாபலம்பொருந்திய அவ்வரக்கவிரர்கள், வெகு சக் ' 

தோஷதீதுடன் யுத்தத்துக்கு வெளிப்புறப்பட்டுவந்து, 

தங்கள் கைகளிற் பாறைகளையும் மலைகளை 
அ௮ரக்கசேனையம் யும் ஏந்இநின் ற அந்தப் பெரிய வானரசே வானாசேனையும் 

ஒன்தையொன்று ஊோயைக் கண்டார்கள், மகாத்துமாக்களான 
காணுதல், : ‘ 5 ‘ 

வானரர்களும், . யானைகள் குதிரைகள் 

இரதங்கள் என்னும் இவைகள் நிரம்பிப் பெரிய பல ஆயுதங் 

களை ஏந்திக் கொழுந்துவிட்டெரியும் கெருப்புப்போலவும் 

சூரியனைப்போலவும் ஜ்வலி.கதுக்கொண்டு நீலமேகம்பேரல் 

விளங்கிய பெரிய அவ்வரக்கசேனையைக் கண்டார்கள். 

அவ்வண்ணம் வர்,௪ அரக்கசேனையை வானரர்கள் 
கண்டதும், ௮ தெபலம்பொருக்திய வானரர்கள், தாம் போர் 

செய்யுமாறு இலக்குக்கிடைக்கமையால், பெருமலைகளை 

மெடுத்துக்கொண்டு அட்டகாசஞ் செய்து, அரக்கர்களைக் 

காண மனம் பொறுக்கா தவர்கள் போலக் கர்ச்சிக்கலானார் 

கள். அவ்வண்ணம் வானரசேனாவீரர்கள் செய் பேரொ 

லியை, மகாபலம்பொருக்கிய அவ்வரக்கவீ ரர்கள், கேட்டு, 

மாத்றுரது மிக்கமகிழ்ச்சியைச் சசயொதவர்களாய், தாமும்
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மிகவும் பயங்கரமாக அட்டகாசம் பண்ணலானார்கள், ௮௪ 

தப் பயங்கரமான இராட்சசசேனையிற் புகு 
லான௱ர்களும் 6 

அரக்கர்களும் 6S, வானரர்கள், தாங்கள் எடுத்துவந்த 

மோச கடும் குன்றுகஞுடனே, கெரங்களுடன் கூடிய 
பார். 

மலைகள் போலச் சஞ்சரிக்கலானார்கள். மரங் 

களையும் கற்களையும் ஆயுதங்களாகக் கையிற்பற்றியுள்ள 

வானரர்களிற் இலர் ஆகாயத்தித் ளெம்பியும், வேறு லர் 

் தரையில் கின் றபடியேயும், பெரியளைகளுடன் விளங்யெ 

மரங்களை யெடுத்துக்கொண்டு, வெகுகோப தீதுடன் அரக்க 

சேனையில் நுழைந்தார்கள். அப்பொழுது, அரக்கர்களுக் 

கும் வானரர்களுக்கும் வெகுபயங்கரமான யூதீதம் உண் 

டாயிற்௮ு, பயங்கரமான பரரக்கரம்முன்ள அவ்வானரவி 

ரர்கள், அரக்கர்கள் ௮ம்புகளால் தங்களை தீ தடுகத்கபோதி : 

அம், மரங்கள் மலைகள் கற்பாறைகள் இவைகளை உவமை 

யெடுத்துக்கூற முடியாதவாறு அவ்வரக்கர்கள்மேற் சொ 

ரிந்தார்கள். போர்க்கள,தீதில், வானரர்களும் அரக்கர்க 

ளும் அடிக்கடி இங்ககாதஞ் செய்தார்கள். வானரர்கள், 

பாரறைகளைக்கொண்டு அரக்கர்களை த் ் துரளாக்கினார்கள்.' ‘ 

Aware st sor, கோபங்கொண்டு, கவசங்களையும் ஆபர 

ணங்களையும் அணிக்இருக்,ச அரக்கர்களைக் கொன்றூர்கள். 
Gor, இரகம் குதிரை யாணை இவைகளின் மேல் ஏறிச் 

சண்டைசெய்.த அரக்கவிரர்களை விரைர்து மேல்விழுக்து 
OF ESB, மலைச்செரங்கள் மேர் அவதன ச் புண் 

பட்ட தேகங்களுடனும், 'கைக்குத்துக்களா த் பிதுங்னெ 

கண்கஞடனும், ௮ப்போர்க்கள தீதில், 'அரக்கவீரர்கள் 

ஓடி விழுந்து அலறினார்கள். அரக்கர்களும், - கூரான 
அம்புகளால் வானரர்களைப் பிளக்தார்கள் ; . சூலங்கள் 
வளை கடிகள் கதாயுசங்கள் ஈட்டிகள் வேலாயுகங்கள் என் 
னம் ஆயுதங்களாலும் புடைத்தார்கள். அங்கு, அரக்கர் 

களும். வானரர்களும், தங்கள் தங்கள் மாற்றுருடைய இர 

த.த.க்தா.ற்.பூசப்பட்டவர்களாய், தங்களுக்கே வெற்றியுண்
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டாகவேண்டு மென் ஐ ஆசையுடன் ஒருவரை மற்ளொருவர் 

போரில் விழு,தீதினார்கள், அப்பால், வானரர்களும் அரக் 

கர்களும் வீசியெறிச்த மலைகளாலும், ககீதகளாலும், அப் 

பேரர்க்களமானது, ஒரு முகூர்த்ககாலதீதிற்குள் மறைக் 

கப்பட்டு, இரத்கக்கால் நனைந்கதாகவும் ஆப்விட்டது, 

அப்போது, பகைவர்களைக் கொல்லவல்லவர்களும் யூத்த 

மதங் கொண்டவர்களும் சரிந்த மலைபோன்ற உருவச் 

அடன் விழுந்கவர்கஞூமான அரக்கர்களால், அப்போர்க் 

களம் நிறைந்தது, வானரர்களால் தூக்க யெதறியப் 

_ பட்டவர்களும் தமது சூலங்கள் மு.கியப்பெற்.றவர்களஞுமான 

அரக்கர்கள், மீண்டும் நெருங்கி அற்புதமாக மல்லயுத்தஞ் 

செய்தார்கள். அவ்வரக்கர்கள், வானரர்களை வானரர் 

களைக்கொண்டே அடி.தீதார்கள் ; அவ்வண்ணம் வானரர் 

கன், அரக்கர்களை அரக்கர்களைக்கொண்டே அடி சதார்கள், 
அரக்கர்கள், வானரர்கள் கைகளில் வைக்திருக்கு பாறை 

களைப் பிடுங்க அவ்வானரர்களை அடிக் கார்கள் ; வானரர் 

களும், அரக்கர்கள் | கைகளில் வைத்திருக்க ஆயுதங்களைப் 

பற்றியிழுத்து அவ்வரக்கர்களைக் கொன்ருூர்கள். அப் 

போரில், வானரர்களும், அரக்கர்களும், மலைகள் சூலங்கள் 

௮ஸ்.இரங்கள் என்ற இவைகளைக் கொண்டு ஒருவரை 
மத்றொருவர் அடித்துப் பிளந்தார்கள் ; odio amen gupta 

செய் தார்கள். 

வானரர்களால் அடியுண்ட அரக்கர்கள், கவசங்களா் 

இய தேகரக்ஷைகளை யிழந்து, மரங்கள் பிசினை வெளிவிடு 

வதுபோல -இர,த்த,ச்தைப் பெருகவிடலானார்கள். லெ 

வானரர்கள், அன்று ௩டந்த சண்டையில், இரதங்களி 

னால் இர,தங்களையும், யானைகளால் யானைகளையும், குதிரை : 

களால் குதிரைகளையும் கொன்ருர்கள், எல்லா வானரர். 

கஷம், வெகு உற்சாகத்துடன் மலைகளையும் பலகளைகளட 

ர்ந்க மரங்களையும் தூக்கிக்கொண்டு, அரக்கர்களை வதை 

செய்தார்கள். அவ்வண்ணம் அரக்கர்கஷூக்கும் வானரர்.
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கஞக்கும் வெரு பயங்கரமான, போர் நகடக்கலாயித்று, 
கத்திகளாலும் அர்கிதசந்திர பாணங்களாலும் பல்லங்க- 

ளென்னும் ஆயுதங்களாலும் கூரானஅம்புகளாலும், அர 

க்கர்கள், வானரர்களெொ.றிந்,த மலைகளையும் மரங்களையும் 

பிளக்தெ.றிக் கார்கள். திசமின மலைச்கெரங்களாலும் 

போரில் முறிந்த மரங்களாலும், மாண்ட அரக்க வானர 

வீரர்களாலும், அப்போர்க்களம், ஓருவராலும் நடந்து 

செல்ல முடியாக .தாகக் காணப்பட்டது, 

அன்று, வானரர்கள் யாவரும், வெகு கர்வமடைக்து 

உற்சாகங் கொண்டவர்களாய், இறிதும் 

அச்சமென்பதேயில்லாமற் போரிலிதங்க, 
வான ர்களின் 

வெற்றி, : 
UNDG ஆயுதங்களையுடைய அரக்கவீரர்க 

ளோடு இிறிதுஞ் சலிக்காமல் யு,கீ.கஞ் செய்தார்கள். அவ் 

வண்ணம் நெருக்கமான போர் நடக்கையில், வானரவீரர் 

கள் களிதீதுக்கொண்டும் அரக்கவீரார்கள் மடிந்துகொண்டு 

மிருந்கபொழுது, மஹர்ஷிகளும் தேவகணங்களும் ஆர 

வாரிதீ.கார்கள். 

அப்பொழுது, ஈராந்தகனென்பவன், காத்றுக்கொப் 

டட Liver BOS வகமுள்ள ஒரு குதிரையின்மே 

“கன... லேறி, கூரான சூலமொன்றைக் கையிற் 
வான ருடன் . ட ச 5 

போர் செய்தல், பிடி,தி.அக்கொண்டு, பெருஞ் சமுுத்திரதி 

தில் மீன்புகுவதுபோல, சுக்கிரீவனுடைய 

சேனைக்குட் புகுக் கான். அவ்வரக்கவீரன், பிரகாசமுன்ள 
ஈட்டியைக்கொண்டு, எழுநூறு வானரவீரர்களைப் பிளக் 

கான்; ஓரு கணப்பொழுதல், இந்திரசத்துருவும் மகா 
தைரியசாலியுமான அவ்வரக்கன், ௮அவ்வானர சைனிய௰தீ 

தை காசம்பண்ணினான், வித்தியா கரர்களும் மஹர்ஷி 

கஞஷம், அவ்வரக்கவீரன் குூதிரையின்மே லேறி வானர 
சைனியத்ன் நடுவிற் சஞ்சரிப்பதைக் கண்டார்கள். 

அவன் சென்ற வழியெல்லாம், இரகக மாமிசங்களினாத் 
சேருன தாகவும், மடிந்த வானர சவங்களால் மலைபோத் 

குவிந்த,தாகவும் காணப்பட்டது, வானரவீரர்கள் கங்கள்
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வல்லமையைக் காட்ட முயல்வதற்குள், கராந்தகன், மீறி, 

அவர்களைப் பிளக்கலானான். ' காட்டைக் காட்டுத்தியானது 

கொளு த்துவதுபோல, அப்போர்க்கள தீதில், மின்னுஇன் ற 

ஈட்டியை ஓங்கிக்கொண்டு, நஈராக்தகன் வானரசேனையைக் 

கொளு ச்இனான். மரங்களையும் மலைகளையும் பிடுங்கயெடுத் த 
பொழு ,தல்லாம், வானரர்கள், அரக்கனுடைய ஈட்டியால் 

நறுக்கப்பட்டு, வச்சிராயுதத்தால் வெட்டுண்ட மலைகள் 

போலப் பூமியிற் சாய்க் தார்கள். பிரளயகாலத்திலுண்டா 

கும் பிரசண்டமாருதம்போல, பலவானான CITE SEs, 

எல்லாத் இசைகளிலும் சஞ்சரித்துக்கொண்டு, வானர 

- சேனை முழுவதையும் காசம் பண்ணலானான். - உயரமாக 

எழுந்து போனாலும் இருந் சாலும் சென்றாலும் ஒருவ 

ரையும்விடாமல் அவ்வரக்கவீரன் பிளக்துகொண்டிருந்தத 

னால், அவ்வானரவீரர்களால் ௮ச்ச,தீதினால் உயரவெழுந்து 
செல்லவாவது இருக்கவாவது நடந்துசெல்லவாவது முடிய 

வில்லை, : யமனைப்போலக் கொடியதாய்ச் சூரியனைப் 

டட போல மின்னிய ஓர் ஈட்டியால், அவ்வா 
Qrarrr sor த . i க . . 
ஈராக்தகஞல்  ஊரவீரர்கள் முறிந்து பூமியில் Maps sri 
முநியடிக்கப். கன்; வச்ரொயுதம் நகெருக்குவதுபோல் 

பிக்ஸ்... நெருக்க 55 ஈட்டியின் தாக்குதலைப் கேகனை அகத எட்டி இாகளனாகு 

பொறுக்க முடியாமல், அவ்வானரவீரர்கள், பெருங்குர 
லாற் கதறினார்கள். அடிபட்டுக் சழேவிழுர்,த வானரர்க 
சடைய உருவம், வச்ரொயுகத்தாற் கரங்களில் அடிபட் 
செ தெறிவிழுந்த மலைகளின் உருவம்போலக் காணப் 

பட்டது, 

முன்பு கும்பகர்ணனால் அடிபட்ட பெருடல்படைத்த 
வானரவிரர்கள், தங்களைக் தேற்றிக்கொண்டவர்களாய், 

சுக்ரீவனிடம் கின் திருக், தார்கள். சுக்கிரீவன் நாற்புறத்தி 
அம் நோக்குபவனாய், வானரசேனை .நராக்தகனிடத்துப் . 

பயதீதால் இங்கும் அங்கும் மு.றிந்தோடு - 

நிலையைச் சக்ர aise ககன eats ப அவ்வா டன 
ன ணத எ, சேனையைக் கண்டதும், சுக்கிரீவன், குதி 

ரையின்மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கையில் 
எறியீட்டி ஏந்தி ஈராக்ககன் வருவதைக் கண்ணுற்றுன். 

வான௱ர்களின்
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உடனே, ௮ திகவல்லமைபொருக்இய வான ரரரஜனாகய ௬௯ 
கிரீவன், இக்.திரலு£க்கு ஒப்பான பராக்கிரம மமைந்த வீர 

னாகிய அங்கதகுமாரணை கோக, “நி இகர 
ஈராந்சகளைக் மாகச்சென்று அதோ குஇரையின்மீது 
gamers THEO srar@ cog amorstr2sranud 
கிரிவன் எவுசல். கலக்குன்ற அவ்வரக்கவீரனுடைய பிரர 

ணனை வாங்விடு ?? என்னு கட்டஜயிட் 
டான். 

, அப்பால், அவ்வங்ககன், சனது ப்ஜமானனுடைறு 
கட்டளையைக் கேட்டதும், முகில்போன்ற 
சேனையினின்றும் சூரியன் போல எழு ' 

்... சுக்கிரிவனது கட் 
டளைப்படியே, : . ் ன் : அங்கன் கராம் நீது, கார்முகல்போல் விளங்க அரக்க 

எ து சேனைக்குட் புகுக்தான், amor Orr & etn 
னாகிய அங்கதன், கோள்வளைகளணிக்௮, 

காதுக்கஞுடன்கூடிய மலைபோல் விளங்கினான். வாலிபூத் 
இரனாய் மஹாபராக்கிரமசாலியாகய அந்த அங்கதன், 
நகங்களும் பற்களும் தவிர வேறோராயுகமுமின் நி, நரரக் 
தகனையணு, * சத்து இரு ; சாசாரணமான இர்க வான 

- ரர்கனோடு. என்ன செய்ஒருய் ? என்து Des wri Qe 
வச்ரொயுகம்போல் விழுகன் ற உனதுஏியிட்டியை விக் 
என்று கூறினான், நராச்துகன், அங்ககன்கூறிய மொஜி 

_யைக் கேட்டு, மிகவுஞ் னெந்து, சனது உதட்டைப் பற்க 
ளாஜழ் கடித்துக்கொண்டு, பாம்புபோலச்சீறி, அங்கை 
நோக்கி விரைந்து வக்து, ஜ்வலி,த்துக்கொண்டிர ருக் 5 தனது 
எறியீட்டியை அவன்மார்பைநோக்இ RQ OG er or. 
அந்த ஈட்டியும், வச்ரெம்போல வலிமையுள்ள அங்கதன் 
மார்பில் விழுக்ததும் ழமூநிந்து பூமியில் விழுக்,௪.௮, கருட 
னால் அுண்டிக்கப்பட்ட பாம்புபோல் அவ்வீட்டி (Lp ae 
விழுக்கவுடன், வாலியின் குமாரனாகிய , அவ்வங்கதண், : 
கன்அ கைத்தலக்ை ஓங்கி நகராக தகளுடைய ஞூதிரை 
யின் தலையில் ஓரறை அறைக்தான். அ.கனால், மலைபேர
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லிருக்கு அவனது அக்குதிரை, கன்னம்விண்டு, விழிவெளிக் 

ளெம்ப காக்கு அறுபட்டு மண்டை இதறிப் பூமியில் விழுக் 

தீது, தனது ௮சுவம் கொல்லப்பட்டுப் பூமியில் விழுக்த 

தைப் பார்த்து, வெகுவல்ல்மையுள்ள நராந்தகன், மிகவுங் 

கோபமடைந்து, தனது கையை ஓங்கி வாலியின் Ly BO 

வனை ச் தலையில் ஒரறை அறைந்தான். அவ்வறைவிழவே, 

அங்கதன், மூளைகலங்கி, மிகவும் வெப்பமான இரத 

கத்தை வாயினாற் கஃக்கொண்டு அடிக்கடி மனம்பொங்கி 

மூர்ச்சையடைந்து றிது தெளிந்து, அவ்வரக்கன் வல்ல 

மையைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தான். அப்பால், மஹா 

தைரியசாலியாய் வாலியின் பு,தல்வனான அங்கதன், வச்சிரா 

யுத,தீதுக்கொப்பான வேகமமைந்து மலை 

நராந்தகளை இகரம் போன்றதான தனது முஷ்டியைச் 

அங்கதன் கொல் 4 ல ன் உல. ட 
ன சுழற்றி ஈராக் தகன் மார்பில் ஒரு கசூதீது 

வைத்தான். அக்குதீ தினால், அவ்வரக்கன், 

மார்பு விரிந்து, கொக்கும் இரத்தம் வழிந்தோட, வச்சிரா 

யுகம் விழுந்த,தனாற் சதறிவிழும் மலைபோலப் பூமியில் 

விழுந்து மடிந்தான். 

உடனே, ஆகாயத்தில் : தேவர்களும் வானரர்களும் 

கூட்டங்கூடி, சிறந்த HISEA IT OSUETNG 

தகனை வாலியின்குமாரன் வதைகத்ததற் 

காகக் களிப்பாற் கொக்கரிதீதார்கள். மிக்க 

விரபராக்ரெம மமைந்த அங்கதன், ஸ்ரீராமருடைய மனத் 

தைக் களிப்பிக்குமானு கான் ஒருவராலும் செய்யமுடி. 

யாத காரியத்தைச் செய்துதற்காகத் தனக்குள்ளேயே 

ஆச்சரியமடைநக்து, மறுபடியும் போர்புரிவதில் உற்சாகங் 

கொண்டவனாய் விளங்கினான். 

அங்கதன் 

கொண்டாட்டம், 

  

எழுபதாஞ் சருக்கம் : 

தேவாதந்தகன் முதலியவர்களின் வதை, : 

BIT GST வதைக்கப்பட்டதைப் பார்த்து, LYvov 

இய வம்சத்தில் தோன் தியவரான தேவாகந்தக 'இரிசிரஸ-ப 

களும் மகோ தரனும் கூக்குரலிட்டுக் SSC) BOM
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வீரியவானான மனனம். மேகம்போலிருந்த ஒரு 
யானையின்மேலே அி, மகாவீரியவானான அங்கதனை ச் தர ச் 

திலானான். ௮வ்வாஜே வெகு பலசாலியா 
ணம wd கிய தேவாகந்தகலும், தனது சகோதரன் ் 

அங்ககடைன் வதைக்கப்பட்ட துக்கத்தால் மிக வருந்தி, 
போர்செய்யுச் : = a ல பெல்னுகுல், ஓனியால் மின்னுகன்.2 உழலைச். தடியை 

யெடுக்துக் கொண்டு, ௮ங்ககனைக் துரத்த 
_ லானான். தஇிரிசிரஸ் என்ற அரக்கவீரன், சூரியன்போல் 
விளங்குவதாய் வெகு வேகமுன்ள Bens eer பூட்டியிருந்த 

இர,க,ததி லேறிக்கொண்டு ௮ங்கதனை,ச் தொடரலானான். 

சேவர்களஞுடைய செருக்கையும் அடக்கும் வல்லமை தங் 
கிய அவ்வரக்கவீரர் மூவராலும் துரத்தப்பட்ட அங்கதன் , 

பெரிய இளைகஞுடன் விளங்க விருக்ஷமொன்றைச் ஆக் 
இக்கொண்டான். இக்திரபகவான் . எரிந்துகொண்டுவிழும் 

இடியை விவெதுபோல, பெருங்களேைக 

சேவாச்சான் மைந்த அந்தப்பெருமரச்தை, அங்கத 

Gael மூவரும் வீரன் சரேலென்று தேவாக்ககன்்மே HEI E FG) 10 
போர்செய்கல். Qa Sésrer. திரிரஸென்பவன்,சர்ப்பத்' 

. அக்கு ஒப்பான கொடிய பாணங்களைப் மிர 

யோகித்து அவ்விருட்சக்தைக் அண்டிக்கான். அம்மரத் 

தை அரக்கன் அண்டித்ததைக் கண்டு, வானரவீரனாகிய 

அ௮ங்ககன், வெகுவேகமாக ஆகரயதக்திற் இளம்பி, பல மரங் 

களையும் மலைகளையும் பிடுங்கப்பிடுங்கிப் பொழிர்கான். இரி 

சரஸென்பவன், வெகு கோபத்துடன் அவைகளைச் தனது 

கூரான பாணங்களால் வெட்டியெறிந்தான். தேவாக்த 

கனும், ,சனது உழலை,க் தடியின் நுனியால் அம்மரங்களை . 
முூறித்தெறிந்தான். தஇரிரரஸும் அம்புகளை தொடுச் 
அக்கொண்டு, வீரனாகய அங்கதனை எதிர்க்கலானான். 

*. மகோதரலும், மிக்க கோபதீதுடன் யானையை Qa வேக 

மாக ஓட்டிவந்து, அங்கதனை யணு௪, வச்ரொயுக,த்துக்கு 

ஓப்பான கதோமரங்களால் அவன் மார்பிற் புடைக்கான், 
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தேவாக்ககனும், வெகு கோபத்துடன், HHS SCOT ao, 

உழலை,க.தடியால் 319.5 Si, வெகு வேகமாகத் இரும்பி 

னான். அவ்வாறு மூன்று அரக்கவீரர்கள் ஒருங்கே கன்னை 
எதிர் தீதபோதிலும், வெகு வல்லமைதங்கய பரர்க்கரம 

சாலியாகய அங்கதன், கொஞ்சமேனும் வருதி. தமடைய 

வில்லை. ,தனது ச.த்துருக்களால் வெல்லமுடியா,தவனும் 

அதிவேகமாகச் சஞ்சரிப்பவனுமான அங்கதன், வெகு 

விரைவாக எழுந்து, மகோதரனுடைய யானையின் தலையில் 

PIO DUO DEST. அவ்வறை விழவே, மகோதரனது 

களிற்றின் கண்கள், போர்க்கள தீதில்கதெறித்து விழுக்கன; 

அவ்யானையும்வீரிட்டுஇறந்,தது, மகா பலம்பொருந்தியஅங் 

கதன், அக்களிற்றின் தர்.தங்களி லொன்றைப் புறித்து, 

தேவாந்தகன்மீது தாவி, அவன்மார்பி லடி த்தான். பெருங் 

காற்ருற் பேர்க்கப்பட்ட மரம்போல, அவ்வரக்கன் உறுப் 

புக்களெல்லாம் கலங்க, செம்பஞ்சின் கிறதீதை யொத்த 

.. இரத்தத்தை வாயினாற் கக்கினான், பிறகு, மஹாதேஜஸ் 
வியாய்ப் பலசாலியாகய தேவாந்தகன், அரிதினில் கேறி, 

கோரமான உழலைத.சடியைச் சுழற்றி, அப்போது il 

_ கதனை யடிதீதான். | அவ்வடிபட்ட அங்கதன், அப்போது 

தனது காலை மடி கீகவண்ணம் பூமியில் விழுது, மறுபடி 

யும் ஆகாயத்திற் களம்பினான். அவ்வண்ணம் கிளம்பிய 

அவ்வானரவேந்தன்பு,சல்வனது நெற்றியில், தஇிரிரிரஸ் 

கூரான மூன்று பாணங்களை விடுக்கான், 

அப்போது, அனுமானும் சீலனும், அரக்கவீரர் மூவ 

ரால் அங்கதன் சூழப்பட்டதை அறிக்க, 

அ௮ஜமானும் நீல அவனுக்கு உதவிசெய்ய வந்தனர், அப் 

“5.௮ அணையாக பால், சிலனென்பவன், இரிஏரஸின்மேல்: 
வருதல், ஓரு பெரு மலைச்சகெரச்ை யெறிக்தான். ; 

௮ம்மலைச் சிகரத்தை, பு,சமானாயே அந்த 

இராவணகுமாரன், தனது கூரான பாணங்களினாற் 

பிளந்தெறிரந்கான். அவ்வாறு பலபாணங்களாத் பிளக்
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தெறியப்பட்ட அ௮ம்மலைச் சகரம், கற்கள் பிளவுபட்டு, 

நெருப்புச் சுவாலையுடனும் இப்பொ றிகளுடனும் பூமியில் 

விழுந்தது, 

பிறகு, அவ்விகமாய் மலை பிளவுபட்டகைக் கண்டு, 

தேவாக்தகன், களித்து, அப்போது போர்க்கள தீதில் உழ 

லை,ககடியைக்கொண்டு அனுமானைதக் துரத்தலானான். 

,தனது அருகில் அவன் வந்ததும், வாயு 

கக கறக பு.கீெனான அனுமான், ஆகாயத்தில் ளெ 

கொல்லுதல், ம்பி அப்போது வச௫ராயுகுத்துக் கொப் 

பான தனது முஷ்டியால் அவ்வரக்கனை தீ 

தலையிற் குத்தினான். மகா பராகரமசாலியான வாயு 

குமாரன் அவ்வண்ணம் குதீதியபோது, தனது கொக்கரிப் 

பால் அரக்கர்களை நநெடுங்கச் செய்தான். அக்குதுறு 

விழவே, அரக்கர்மன்னவனது குமாரனாகிய தேவாக்த 

“கன், மண்டைகெறுண்டு, தனது பற்கஷஞம் கண்விழி 

களும் வெளியில்விழ, நாக்குச் தொங்க, தனது உயிரை 

யிழந்து சடிதியிற் பூமியில் விழுந்தான். 

மகாபலம்பொருக்தியவனும் சேவர்களுடனும் எதிர் 

,ச்துநிற்பவனும் அரக்கவீரர்களுக்குள் முக்கியனுமான 

கேவாந்தகன் போரில் அவ்வாறு வதைக்கப்பட்டதும், 

் இரிசிரஸ், உக்ரொாமான கோபங்கொண்டு, நீலனுடைய மார் 

பைகநோக்க் கூரானமுனைவாய்ச் க கொடிய பாணவர்ஷங் 

களை வர்ஷிக்கலானான். மகோதரனும், கோபங்கொண்டவ 

னாய், மக்.கரமலையில் சூரியபகவான் ஏ.றிவரு வதுபோல 

மலைபோலிருக்கும் மற்றொருயானையின்மேல் ஏறிக்கொ 

ண்டு, இந்திர,கனுசுடலும் மின்னலுடனும் விளங்கும் 

மேகம் மலையின்மேல் மழைபொழிவதுபோல நீலன் 

மார்பை நோச்சச் சரமாரியைப் பொழியலானான். பிறகு, 

- வானரசேனாபதியாகய நகீலனும், மஹா பலசாலியாகிய 

மகோதரனது அ௮ம்புமழைகளை S காங்கமாட்டாது உடல். 

முழுதும் புண்பட்டுச் சோர்ச்து ஒன்றுந்கோன்றா,தவனாயி
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னான். அதன்பிறகு, கீலன், மூர்ச்சைதெளிக்அ, பெருவிருட் 

சங்கள் வளாந்திருக்கத மலையொன்றைப் 

பறித்து,வெகுவேகமாக ஆகாயத்இத் செம் 

பிவந்து, அதனால் மகோதகரனது தலையில் 

அடித்தான். ௮.தனால் முகிக்கப்பட்ட மகோதரன், தனது 

பருக்க யானையுடன் ஹிம்ஸிக்கப்பட்டவனாய், உயிரிழந்து, 

வச்சிராயுதத்தாலடியுண்ட மலைபோலப் பூமியில் விழுக் 

தான். 

நீலன் மகோ 
SICH AD ES FO, 

திரிசரஸென்பவன், கனது இதற்றப்பன் வதைக்கப்பட் 

டதைப்பார்த்து, வில்லையெடுத்துச் கொடுத்து மிக்க செத் 

துடன் அனுமானைக் கூரான அம்புகளா ற் பிளக்கலானான்:. 

அந்த வாயுவின்குமாரன், வெகு கோபத்துடன் அவன்மீது 
மலைச்கெரமொன்றை விட்டெறிந்தான். பலசாலியாகய 

இரிசிரஸும், கூரான தனது அம்புகளால் ௮ம்மலைச் Pars 

தைப் பலதுண்டங்களாகப் பிளக்கான், பெருவானரனா&ய 

அனுமான், தனதுமலைச்கெரம் வீணேதைப் பார் தீது, ௮ப் 

போர்க்கள தீதில், இராவணகுமாரன் மேல் 

தரிரஸை௮௮ மரங்களை மழைபோலப் பொழிந்தான். பிர 
மான் வெட்டி. : 1 ; 
Sysoso, STusrSureu இரிசிரஸுமம், அ௮ம்மர 

மழை ஆகாயத்தில் வருகையிலேயே, கூரா 

னபாணங்களைக்கொண்டு முகி கதெறிக்து கர்ச்சித் கான். 

பிறகு, அனுமான், கிளம்பி, தரிசிரஸின் குதிரையைச் ௫ய். 

கம் யானையைக் கிழிப்பதுபோல,க் கனது ககங்களாஜற் பிள 

- நீதான். அப்பொழுது, இராவணகுமாரனாயெ இரிசிரஸா 

னவன், கரலராத்இரியில் யமன்போல, சக்தியென்னும் 

ஆயுதச்தை யெடுத்து அனுமான்மே லெலிந்தான். ஆகா 

யத்தினின்று விழுன்்உ எரிகொள்ளியைப் போன்று 

். தடைப்படாது தன்னைகோக்கி வக்துகொண்டிருக்கு ௮ 

கச் சக்தியை, அனுமான், கையினாற் பிடித்து, இரண்டு 

துண்டாக முறித்து அட்டகாசம் பண்ணினான். வெகுபயங் 

கரமான அக்தச் சக்தியை அனுமான் மு.நித்தது கண்டு,
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வானரர்கள் சக்தகோஷமடைந்து, மேகங்கள்போலக் கர்ச் 

சித்தார்கள். அப்பால், அரக்கவீரனாகய தஇிரிரரஸ், கத். 

இயை ஓங்க அனுமானது விசாலமான மார்பை வெட்ட. 
லானான். ௮வ்வெட்டுக் கொஞ்சம் தன்மேற் பட்டதும், வாயு 

குமாரனும் வீரியவானுமான அனுமான், கனது கையைப் 

பரப்பி, ௮வ்வரக்கனஅ மார்பில் ஓங்கேறைக்கான். அவ் 

வமை விழவே, தனது கையிலிருந்த க,த்தி நதமுவ, மஹா 

பராக்ரமசாலியாகிய அவ்வரக்கவீரன், ஞூர்ச்சையடைக்து 

பூமியில் விழுந் தான். மலைபோலுக் கோற்றமுள்ள அப் 

பெருவானரவீரன், அவ்வா க&ீழ்விமுகன் ஐ அரக்கனிடச் 

இனின்னறும் கத்தியைக் கவர்ந்துகொண்டு, அரக்கர் யரவ 

- ரும் ஈநெடுங்க அட்டகாசம்பண்ணினான். அந்த அட்ட 

காச,ததைச் சூக்கா கவனாய், அவ்வரக்கன், எழுந்து ௮னு 

மான்மீது ஒரு குத்துக் குத்தினான். அக்குக்து விழவே, 
அனுமான், வெகுகோபங்கொண்டு, அவ்வரக்கவீிரனுடைய 

சரீடங்களணிக்த தலைகளைக் தனது கையால் தாவிப் பிடித் 

கான். பிறரு, முற்காலத்தில் இர் திரபகவான் ,தவஷ்டாவின் 

பு,தல்வனுகிய விசுவரூபனது கலையை அறுதக்கதுபோல, 

அனுமான், மிக்க சனத்துடன் கூரான அந்தக் கத்தியால் 

திரிசரசின் தலைகளை வெட்டி விழ்க்தினான். புண்யங்கள் 

க்ஷயிக்தபின் ஆகாயக்தினின் ௮ நட்சத் தரரூபங்கள் கீழ் 

விழுவதுபோல, நீண்டும் நெருப்புப்போல ஜ்வலித்அக் 
கொண்டும் பர்வதங்கள்போலப் பருத்துமிருக் த கண்களை 

யுடையஅ௮வ்விக் திரசக்துருவின் தலைகள் பூமியில்விழுந் கன, 

இந்தெனுக்கொப்பான பராக்செமமுள்ள அனுமான், சேவ 
சதீதுருவாகிய அவ்வரக்கலை வதைக்ததும், வானரர்கள் 

பூமியும் அதிரும்படி சந்தோஷத்தால் அட்டகாசஞ் செய் 

கார்கள் ; அப்போது, அரக்கர்கள் (GAO ua இசைகளி 

லும் ஒடலானார்கள், 

இரிசரஸ் கொல்லப்பட்டதையும், அவ்வண்ணமே 

மகோ தரன் செய்யப்பட்டதையும், ஒருவராலும் போரில்
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எ.இர்நிற்கமுடியாக விரர்களான தேவாக்தககராக்தகர்க 

ஞம் காசம் பண்ணப்பட்டதையும் பார்தது, ச௫க்கமுடியா 

தவனாய், மிகவுங் கோபிக்குச் சன்மையுள்ள அரக்கரிற் சிறக் 

தவனான மதீதனெனப்படுகின் ற மஹ்ாபார்சுவன், வெகு 

கொபமடைந்தான். உடனே, அவ்வரக்கன், முழுதும் இரும் 

பாற் செய்யப்பட்டதும் வெகு பயங்கரமாக விளங்குவதும் 

பொஜ்பூண் கட்டியதும் மாமிசங்களினாலும் இரத்தத்தா 

லும் நுரைப்பதும் மாற்றாருடைய இரத்தத்தாற் பூசப் 

பெற்றதும் வடிவ,த்.தால் ஜ்வலிப்பதும் முனையில் ஓனியோடு 

மிகவிளங்குவதும் செம்மலர்களாலாகய மாலையால் ௮அலங 

கரிக்கப்பட்டதும் ஐராவதம் மகாபதீமம் சார்வபெளமம் 

என்னுந் இக்கஜங்களுக்கும் பயத்தை விளைப்ப.துமான 

Hass oor கதாயுக்தைக் கைப்பற்கினான். அரக்க 

ரிற்ஜெந்த ௮க்த மத்தன், ௮ச்.தக்கையை எடுத்து, ஊழித் 

இப்போலக்் கொதித்துக்கொண்டு, மிக்க சன.த்துடன் வான 

ரர்களை ச் துரக கலானான். அப்பொழுது, ௬ஷபன் என்ற 

வானரசேனாபது, இராவணனது தம்பிமுறையாகிய அவ் 

வரக்கவிரன்து சேனையை நோக்க ஓடிவந்து அவ்வரக்கன் 

முன்பாக நின்றான். மலைபோன்ற HAM oF TA TOT தன் 

முன்கின் றதைப் பார்த்து, மதிதன், வெகுகோபங்கொண்டு, 

வச்ரொயுதத்துக் கொப்பாக இருர்,ச கதையால் அவன்மார்பி 

லடித்தான். அவ்வானரவீரன், அவ்வாறு 

ருஷ்பன் மஹா அடிபட்டதும், மார்பு பிளக்க நடுங்கி ர்க் 
. பார்சுவனை உயிர் 

வாங்குதல், SEOET மிகுதியாகக் கக்கிக்கொண்டு மூர்ச் 

சையடைந்தான். வானரச் சசேஷ்டனாகய 

ருஷபன், வெகுகேரங்கழித்து மூர்ச்சை தெளிந்து, மஹா 

தைரியசாலியாகய அவ்வரக்கனது கதையைப் பிடுங்கிக் 

கொள்ளுமாறு ஓடினான் ; அந்தப் பயங்கரமான கதாயு 

தத்தை அவ்வாழே கைப்பற்றி, அதை அடிக்கடி சுழற்றி, 

அவ்வரக்கன் சேனையை வெருட்டி, அப்போர்க்கள த்தில்
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மத்தனாகிய மஹாபார்சுவனை ஐரடி யடிக்தான், வச்சிரக் 

கால் அடிபட்டுச் சகறிவிழும் மலேபோல, ௮ந்தமத்தனும், 

தனது கதையா லடிபட்டு, தனது பற்களும் கண்களும் 

தெறிக்க மாண்டு பூமியில் விழுக்கான். 

அவ்வரக்கன், கண்கள் தெறித்துப் பலமொடுங்இ 

உயிரத்றுப்பூமியில்விழுக்கதும், அரக்கசேனை மு.சிக்கோட 

லாயிற்று, இராவணன் தம்பியாயே அவ் 
அ௮ரக்கசேனை 

மு.திக்தோடதல் வரக்கவீரன் வதைக்கப்பட்டதும், சமுத்தி 

ரம்போல் வெகுகம்பீரமான அவ்விராட்சச 

சேனை, ஆயுதங்களெல்லாவற்றையும் வீசி யெறிக்துவிட்டு, 

உயிர்கப்பிப் பிழைக்தாற் போதுமென்அ௮ எண்ணங் 

கொண்டு, சமுத்திரமே கரைபுரண்டோடுவதுபோல ஓட 

லாயிற்று, 
  

எழுபத்தோராஞ் சருக்கம் : 
அதிகாயன் வதை. 

  

வெகு அதிகமாயும் பார்ப்பவர்கள் மயிர்க்கூ.ச் செறி 

யும்படியாயு மிருக த தனதுசேனை Curl ose goo Guo, 

இர்திரனுக்கொப்பான வல்லமையமைக்தக ,சனது சகோத 

ரார்கள் மடிக்குதையும், தனது இற்றப்பன் 

அன் மார்களான யுத்தோன்மக்சன் மத்தன் 
சினந்துபோர்க்கு ட்ட 

கருதல், என்2 இராவணசகோ தரர்கள் இருவரும் 

போரிற் சாய்க் ச்தையும், வெகு பராக்ரம 

மூன்ளவனும் பிரமதேவரிடமிருந்து வரம்பெற்றவனும் 
மலைக்கொப்பானவனும் தேவ தானவர்களஞுடைய செருக் 

கை யடக்குபவனுமான அஇிகாயன், பார்த்து, மிக்க கோ 

.. பங்கொண்டான். அவ்விந்திரச,தீதுரு, ஆயிரஞ் சூரியர்கள் 

... ஒன்றுகூடிப் பிரகாசிப்பதுபோல் விளங்குகின் ஐ அழகான 

இர,க,த்தி லேறி வானரர்களைக் அரத்தலானான். கிரீட 

மணிந்தவனும் மாசற்ற குண்டலங்களைப் பூண்டவனு
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மான் அவன், தனது பெரியவில்லை வளை,கத,ச் தனது பெய 

ரைச் சொல்லிக்கொண்டு பெருங் குரலாற் கர்சக.தான், 

அவன், தனது இங்ககாகத்தாலும் தன் பெயரைச் 

சொல்லிக் கதீதுவதாலும் கொடிய வில்லின் ௪த்,த.தீ.தா.லும்; 

வானரர்களைப் பயமுறு,சீதிக்கொண்டு சஞ்சரிக்கலானான்” 

அவ்வான்ரர்கள், அவன் தேகத்தின். பருமையைக் 

கண்டு அவனைத் திரும்பிவந்த கும்பகர் 

ணனேயென நினை தீறுக்கொண்டு, அச்சத் 
வான௱ரர்களின் 

அச்சம், : ; . . 

தால் நடுங்கெவர்களாய் ஒருவரையொரு 

வர் சரணமாக அடைக்தார்கள். அவ்வான ரசேனா வீரர்கள், 

இரிவிக்கரமாவதாரம் பண்ணின விஷ் ணுபகவானுடைய 

உருவம்போல் விளங்குகன் ஐ ௮வ்வரக்கனது உருவத்தைக் 

கண்டு, LG STM COB, அங்குமிங்கும் ஓட 
வானரர் இரா ௮ Bin. 1 ஐ oe 

லானார்கள். வானரர்கள், .முணைமுகத்தில் . 

அஇகாயனைக்கண்டு, ஒன்அஞ் செய்யத் 

தெ ரியாதவர்களாய், இலக்குமணனது 

மையனாகய LO FT DOO TF சரணமடைந்தார்கள். 

அப்பால், ஸ்ரீராமர், இர,குத்திலேறி மலைபோல் 

தோன் றிக்கொண்டு கையில் வில்லேந்திய 

இராமர் 3927 வனாய் வெகுதார.த்தில் பிரளயகால மேகம் 
ப பனைக்கண் a 3 ப்ப 
வியப்படைதல், போலக் கர்ச்சி,த்துநிற்கின் ற ௮ திகாயனெ 

ன்னும் அரக்கனைக் கண்டார். காகுஸ் தர் 

பெருக்தேகம்படைத்த அவ்வரக்கனைக் கண்டதும், வியப் 

மரைச் சாண் 

புகுதல். 

படைந்தார். 

அப்பால், (ஸ்ரீராமர், வானரர்களை தீதேற்றி, விபீஷ 

ணரை நோகூப் பின்வருமானு வினவலா 

இராமர் அக ஞர்:- “அதோ மலைபோல்விளங்க, கையில் 
மனைப்பற்றி வி 
ஷணசை வினா 

ase, 

வில்லேக்தி, இங்கம்போலுங் கம்பீரமான 

பார்வையுடையவனளுய், ஆயிரங் குதிரைகள் 

பூட்டிய விசாலமான தேரி லேறிக்கொண்டு 

வருஇன்ரானே; அவன் யாவன் ? இவன் கூராய் ஓனிவிசுவன
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வான சூலங்களாலும் ஈட்டிகளாலும் தோமரங்களாலும் 

சூழப்பட்டவனாய், அவ்வாயு தகாக்தியின் நடுவி லிருப்பது, 

பூதங்களின் நடுவில் மகேசுவரனிருப்பதுபோலக் காணப் 

பின் றது. இவனைச்சூழ்ந்து இர,க.ததில். காலன துகாவைப் 

போலக் துலங்குகின் உ சக்தியென்னும் ஆயுதங்கள் பிரகா 

சிப்பது, காளமேகத்தைச்சுற்றி மின்னற்கொடிகள் விள 

ங்குவதுபோலக் தோன்றுகின் ஐது, இவனுடைய விற்க 

ஞம், முழுவதும் பொன்மயமான கட்டுக்களையுடையன வர் 

நாணேற்றப்பட்டு, ஆகாயத்தை இந்திர கனுசு விளக்குவது 

போல, இறந்த இரததக்தை முழுதும் விளக்குன் மன, 

சூரியன்போல் விளங்கும் இர,க.த்தில் ஏறி, போர்க்களத் 

தைத் தனது ஒளியால் விளங்கச்செய்துகொண்டு வருக 

ன் நஇவ்வரக்கவிரன்,யாவன்? சூரியன்போற் பிரகா௫ிக்கும் 

பாணங்களால் தசைகளெல்லரவற்றையும் ஓளியுள்ளவை 

களாக விளக்குன் உ இவனுடைய தெர்க்கொடியின்மேல் 

இராகுவின் உருவம் விளங்குகன் ஐது, மூவிடங்களில் வளை 

ந்து மேகம்போன் ற நாணொலியை யுண்டாக்குசன் ஐ அலங் 

காரமமைந்ச இவனுடைய கைவில்லான அ,பொன்மயமான 

பக்கச்தையுடையதாய், இச் திரபகவானுடைய வில்லைப் 

போலக் காணப்பகென்றது. இவனுடைய தேர், கொடி 

பதாகை பார் என்ற "இவைகளுடன் அமைந்து, கான்கு 

சார இகளையுடையதாய், மேகம்போலச் £5,565 Cewi@esr 

LS Qagsiou Or SEBO QGuUG US gi எட்டு என்ற 

கணக்குள்ள ௮ம்பரு,தீதாணிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கன் 

றன : விற்களும் பயங்கரமாயுள்ளன ; காணிகளும் ஸ்வர் 

ணம்போன்று மஞ்சள் கிறமாயுள்ளன. இவனுடைய 

இரத.ச்நின் இருமருங்கிலும் இரண்டு கத்இிகள் விளங்கு 
நின்றன். அவைகள், Dau) out oor MLD நான்குமுழ நீள 

முள்ள கைப்பிடிகளையுஉ டயனவாய், ப.த்துமுழம் நிள முன் 

- ஏவைகளாய்க் காணப்படின் தன . கழு,த்இிற்செந்நிறமாலை 

யணிந்து, மலைபோல விளங்க, -கறுச்கமேனி பொருந்தி, 

AT
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யமனுடையன வாய்க்கு ஓப்பான பெருவாயை யுடையவனா 
ப், Cindi BV woo ve இருக்குஞ் சூரியன்போல அிதோன்று 
கின்ற இந்துச் தைரியமுள்ள வீரன், SHS SID Ovidius 
பட்டதோனள் வளைகளை ச் தோள் களிலணிக் ,தவனாய், உயர்ந்த 
உச்சிகஞுடன் விளங்கும் இமயபருவகம்போல் விளங்குகன் 
ரூன். அழகான கண்களமைந்தகு இவனது முகம், ar Dav 
விள ங்குங்குண்டலங்கஞூடன் கூடியதாய், புனர்வச நு, ம 
SI Saroiu bh சர்க் இருக்கும் சக்திரமிம்பம்போலப் 
பிரகாசிக்கின்றது; இவ்வரக்கவீரஷைக் கண்டு, வானரவிரர் 
கள் பயந்தோடின்றார்கள் ; இவன் யார் ? மகாபரகுவே ! 
தாங்கள் சொல்லவேண்டும் ?? ST or pi. 

_ வரம்பில்லாகு பரரகரமம் படை சக்கரவர் தஇத் 
இருமகனாரான ஸ்ரீராமர், அவ்வாறு வின வவே, வெகு 
வல்லலமயுள்ள வியிஷணர் பின்வருமாறு மறுமொழி 

சொல்லலானார்: “மிக்க காரச் தியுன்ளவ 
வி்ஷணர்... ராய், அரக்கவேந்தராய், குபேரனாருடைய 

செசியத்க். அம்பியாம், கொடுச்தொழில்கள் செய்கின்ற 
வராய், ௮திக உற்சாகமுன்ளவராயப் விளங் 

கூம் இராவணனாருடைய குமாரன் இவன் ; வீரியமுள்ள 
வன்; போர்புரிவதில் இராவணனார்க்கு ஓப்பானவன்; பெரி 
WoT Geil பழக்கமுடையவன் ;பல தாற்கேள் விகளையுடை 
யவன்,அஸ் இரங்களைக் க் ஐ.லிர் தவர்கள் யாவரினும் இறக்க 
வன் ; கூ.திரையேத்தம், தேரேத்றம்,யானையெற்றம், கததி 
சுழற்று கல், வில்வளை க்கல், சாமம், சானம், பேதம்,யுக் தி, 
ஆராய்ச்சி என்னும் இவைகளில் இவன் மிக வல்லவன், இவ 
னது பாகுபல தீதையடைந்து, இவ்விலங்கை, இதிதும்பய 
மில்லாமலிருக்கின் ௦௮, இவன், காணியமாலினி பென்பவ 
நூடைய குமாரன் ; அதிகாயனென் அு பெயர் பெற்றவன். 
இவன்,மன ததையடஃூப் பிரமதேவரைக்குறித்துகி தவம் 
புரிந்துஉ௰ர்க்க அஸ் திரங்களைப் பெ றறிருக்ன்றுன்; சத்து 
ருக்களையெல்லாம்வென் கிருக்ின்ருன் பிரமதேவர் இவனு
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க்குச் சுரர்களாலும் அஈரர்களாலும் மரணமில்லை யென்று 

வரங்கொடுக்திருக்கன்றார். இக்.க,சீதிவ்வியமான கவசமும், 

சூரியன்போல் விளங்கும் இந்த இரகமும், பிரமதேவர் 

அளிக் கனவே. இவைகளைக்கொண்டு, இவன், பலமுறை 

தேவகானவர்களை வென்று அரக்கர்களைக் கரப்பாற்றி 

யிருக்கின்றான்;யட்சர்களையும் கொன் திருக்கன்றுன். வெகு 

பு.தீதிமானாய இந்திரனுடைய வச்9ராயு கசத, இவன்,. 

தனது அம்புகளால் அசைவறச்செய்இருக்கன்றால் ;/வருண 

பகவானுடைய பாசத்தை, இவன் ஒன் ௮ஞ்செய்யமாட் 

டாது போரில் தடங்கல் செய்திருக்கன்றுன். ஆகையால், 

மானிட இங்கமெ! சடிதயில் இவன்விஷயமாகச் செய்ய 

வேண்டிய முயற்சிகளைச் செய்க, நாம் வாளா இருந்தால், 

இவன், வானரசெனையை நீறுக்குவான் '' என்ருர், 

அப்போ.௮, வெகுபலசாலியாலய அதிகாயன், வானர 

சேனையினுட் புகு, தநுஷ்டங்காரஞ் 
Bares : . ; : 
Ae Qewigl YYSSQ HL Srgly Licorom ovr 

arariG sé 5 

புக்கு வானா om. ADs SAD Foi FFOUS தேரிலிரு 

ரககம ப்பவனாய்ப் பயங்கரமான வடிவம்படை ௧௪ 

அவ்வரக்கவீரனைக் கண்டதும், பேருடல் 

படைக் தவரா௫ய முக்கியமான வானரசேனாபதிகள், ௭௫ 

ர்க்க வக்தார்கள். குமுதன் AMA gir மைந்தன் நிலன் 

சரபன் என்ற இவர்கள், மரங்களையும் மலைச்சிகரங் 

களையும் எடுத்துக்கொண்டு, ஒருங்கே அவலை யெதிர்க்க 

லானார்கள். அஸ்்இரங்களைப் பிரயோடப்பதில் மிக 

- வல்லவனான் அவ்வதிகாயன், பொன்னாபரணங்களால் விள 

-ங்குகன்ற பாணங்களால், Lot sQor M65 அவ்வளவு 

மரங்களையும் மலைச்கெரங்களையும் பிளஈ்தெ.றிக் கான். பயங் 

கரமான தோற்றமுடைய அவ்வரக்கவீரன், எல்லாப் 

பாகங்களும் இரும்பாலேயே செய்யப்பட்டிருக்கத தனது 

உறுதியான பாணங்களைப் பிரயோடதீது அவ்வாகார சனா 

பதிகளைப் போர்க்களத்தில் எதிர்த்து அடித்துப் பிளக்
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கான், அச்சேனாபதஇிகள், சரமாரியா த் பிடிக்கப்பட்டவர்க 
ளாம், உடல்முறிக்து, அப்பெரும்போரில் அவ்வரக்கவிர 
னுக்குமாருகத் தொழில்புரியச் சக்திய.ற் 2வர்களாஞார்கள், 
யெளவனச்தாரற் கர்வங்கொண்ட இங்கம் மான்கூட்டங்களை 
அச்சமுறு ச்துவதுபோல, அவ்வரக்கன், அவ்வானரவீரரது 
சேனையை அச்சு சீதனான். அவ்வரக்கர் தலைவன், வானர 
சேனையில் போர்புரியாத ஒருவனையும் கொல்லவில்லை. 

பிறகு, அக்க அதிகாயன், வில்லுடனும் அம்பறுத் 
தூணியுடலும் படூராமரதுமுன்பாக வந்து, 

ர Ora ie மிக்க செருக்குடன் நக தெரின்மேலிருக்கு 
arin oso, கையில் வில்லும் பாணமும் பிடித்துகிற் 

இன்ற நான், அற்பர்களில் ஒருவருடனும் 
போர்செய்யேன். எவனாவது ஒருவன் போர்செய்ய உச் 
ஸாஹமுடையவனு யிருப்பின், அவன் என்னுடன் போர் 
செய்க” என்அ கூ நினான். . 

அவ்வரக்கன் அவ்வண்ணம் சொன்னதைக் கெட்டு, 
அவைது னது சதீதுருக்களை வகைசெய்யும் வல் 
Srars sos) லமைதங்கிய இலட்சுமணர், கடுங்கோபங் 

ன் அவக] கொண்டு, அவன்சொன்னசொல்லைப் பொ 
சமணர் சநுஷ்ட அக்கமுடியா தவராப்ப் புன்சிரிப்புச்செய்அ 

ங்காரஞ்செய்சல், அவனருஒழ் பாய்ந்து கமது வில்லை எடுத் 
- அக்கொண்டார். செங்ககாண்ட இலட்சுமணர், விரைந்து 
தூணியினின்று பாணமொன்றை. யெடுத்து அதிகாயன் 
முன்பர்கப் பெரியவில்லை டங்காரஞ்செய்தார், அவ்வாறு 
லக்ஷ்மணருண்டாகனெ கொடிய நாணொலியானது, பூமி 
மலைகள் ஆகாயம் சமுத்திரம் எண்டிசைகள் என்ற இவை. 
கனை நிரப்பி, அரக்கர்களைப் பயமுறுச.இற்று, அவ்வாறு 
வெகுபயங்கரமாகச்தோன் றிய லஷ்மணரது தநுஷ்டங் 
காரத்தைக் கேட்டு, அப்போது, ராக்ஷஸ ராஜனது புதல் 
வனும் வெகுபலசாலியுமான ௮ இகாயன் BFF MOO , 

ட தான, ்
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பிறகு, இலட்சுமணர் சகன் எஇரில் வந்து நின் ஐதைப் - 
பார்தீது, அதிகாயன், ரி, கூரான அம்பெரன்றை யெடு 
தீதுக்கொண்டு பின்வருமாறு சொல்லலானான்:--**இலட்௯ 
மணா! நீ சிஅயிள்ளையாயிருக்கன் ய் : ஆகவே, வல்லமை 
யின் வகை உனக்கு இன்னதென்பது தெரியாது, ஆகை 

் யால், சீ திரும்பிச் செல்க, காலன்போலச் 
அதிகாயன் இ. 2. நிற்கும் என்னுடன். & எவ்வா ou ட்சுமணரிட ௪ 

அச் கூதிய ear. .; வீரவாசம்,"  டையகையால்விகெேகப்படும் பாணங்களின் 
வேசக்தை த்தாங்குவத.ற்குஹிமவானாலும் 

முடியாதே; ஆகாசக்தாலும் முடியாது ; பூமியாலும் முடி 
யாது, இனிதாகஉறங்கிக்கடக்குங் காலாக்கனியைக் Garr 0 
திதுணி௫ன்றாய், உனது வில்லைக் ேவை,த் திட்டுத் திரும்பி 
விகெ, என்னை யெதிர்த்து வீணாக உனது உயிரை மாய்ச் 
அக்கொள்ளவேண்டாம். இனிமேற்போர்முன் கின் ஐபிறகு 
திரும்ப உனக்குமனமில்லாதபக்ஷ த் தில், அப்படியேகின்று ' 
கொண்டிரு;உனது பிராணனை விட்டிட்டு யமனுடையமாஸி 

- போர்செய்ய விரும்புகின் ௬ய் ? என்னு 

கைக்குச் செல்வாய், ச,திதுருக்களின் செருக்கை யடக்குவன 
வும் மகேசுவரன்்௮ஆயு.கம் போன் ௮னவும் உருக்கியபொன் 
னாபரணங்கள் பூண்டனவுமான எனது கூரிய பாணப் 
களைப் பார், கோபங்கொண்ட இங்கம் Wir Cost UG OORT Fs 
கைக் குடிப்பதுபோல, நான் தொடுக்கப்போடன் ற சர்ப் 
பதீதுக்கொப்பான இந்தப்பாணம், உன்து இரத்தத்தைக் 
குடித்து விடும்? என்று இவ்வாறு சொல்லி, ௮இகர 
யன், வெகு கோபத்துடன் தனதுபாணசத்தை வில்லில் 
தொடுத்தான். 

அதிகாயன் போர்க்கள தீதில் கோபத்துடனும் கர்வ 

அடனும் சொன்ன் அச்சொல்லை, ராஜகுமாரரும் மிக்க 
பலசாலியும் பெருஞ்செல்வம்படை க.தவருமான இலட்சு 
மணர் கெட்டு, அவனிலும் அதிககோபங்கொண்டு, பிறகு, 
மிக்க ' பொருட்சிறப்பையுடைய மொழியைப் பின்வரு
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மாறு சொல்லலானார்:-- * நீ இவ்வளவு பென னால் 

மாத்திரம் மேன்மை யுள்ளவனாகமாட் 
இலட்சுமணரது 
peer டாய், ,க.ற்புகழ்ச்சியினாலேயேஒருவன் பெரி 

யவனாகமாட்டான், துரா.தீமாவே! கான் வித் 

G0 நிற்கையில், உனது பலஜ்தைக் காட்கெ, செப் 

கையால் உனதுமேன்மையைக் தெரிவிப்பாய், தற்புகழ்ச்சி 

செய்துகொள்வது, இறிதும் கருதியன் று, எவணிடம் வல்ல 

மையிருக்சன் ததோ, அவனைத்தான் சூரனென்பார்கள், 

| எல்லாவாயுதங்களுடனலுங்கூடி, வில்லாளியாய் நி இரதத்தி 

லுட்கார்க்திருக்கின்ருய். சி, பாணங்களினாலாவது ௮ஸ் 

இரங்களினாலாவது உன து வல்லமையைக் காட்டு, அகன் 

பிறகு, காலஞ்சென்று நன்றாகப் பழுதீதுதி தொங்கும் 

பனம்பழ கத்தைக் காம்பிலிருந்து கா நறுக் ECL Sar Opal Si 

போல, நான், கூரானபாணங்களால் உனது தலையை 

அறுத்து விழுநீதுவேன். இப்போது பத் தரைமாற்றுதி 
தங்கத்தா லியன் ஐ அணிகளை அணிக் த என்னுடைய ௮ம் 

புகள், உனது உடலிலிருந்து அம்புமு பாயக் த வாயின் 

வழியாய்க் கிளம்பும் இரக்க க்தைக் சூடிக்கப்போகின் றன. 

என்னை இளையவனென்று எண்ணி இகழாகே., நான் 

சிறுவனோ, முதியவனோ; போரில் உனக்கு கான், சான் 

ம்ருச்புவென்று அ.றிந்துகொள்வாய், அ.மியவடிவமுடைய 

வனான விஷ்ணுதகான் ஞூவுலகங்களையும் முவடிகளால் 

அளக்தகான் ”' என்மூர், 

காரணங்களஞூடலும் உண்மைப்பொருஞடலும் கூடி 

யிரும் ச இலட்சுமணர்சொற்களைக் கேட்டு, ௮ இகாயன் , 

கடுங்கோபங்கொண்டு, தனது சிறக்க பாணத்தை பயெடுதீ 

தான். அப்பொழுது, விதியா தரர்களும், பூதங்களும்; 

தேவர்களூம், தை .தீதியர்கஞம், மகாமுணிவர்களும், மகாதீ 

துமாக்களான குஹ்யகர்களும், அக்த யூதிதக்தைப் பார்க்க 

வந்தார்கள். அதன்பிறகு, அதிகாயன், . சனத்து, னது 

வில்லில் அம்பைதீ தொடுத்து, ஆகாயத்தை — விழுங்கு
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பவன்போல இலட்சுமணர்மேல் விடுத்தான். சத்துருக் 

.. களையொழிப்பவரான இலட்சுமணர் தம் 

FPSO EO pr éBsri LLUDG LNs F MEOaroin® 
eunh edna வக்கு கூரானஅம்த HIDOU, Hi GF 6F6BT 

பாணத்தை விடுத்து வெட்டிக் கள்ளிஞர். 

உடலறுந்்த பாம்புபோலக் தனது ௮க்த அம்பு அறு 

“பட்டு விழுந்ததைப் பார்தீது, அதிகாயன், அதிகோபங் 

கொண்டு, ஐந்து பாணங்களை,சீ தொடுத்து இலட்சுமணர் 

மேல் விடுச்தான், அவைகள் கம்மை யணுகுமுன்னமே, 

எதிர்க்கும் வீரர்களை யடக்குபவராய் வீரியவானான இலட்ச 

மணர், கூரிய பாணங்களால் வெட்டி யெறிந்து, நெருப்புப் 

போல் விளங்குங் கூரான் பாணமொன்றை யெடுத்து 

உயர்ச்த வில்லில் கொடுத்து வெகு வேகமாக இழுத்து 

அவ்வரக்கன்மீது விடுத்கார். பூர்ணமாக இழுத்து விடப் 

பட்ட அ௮க்தப்பாணத்தால், அவ்வரக்கவிரனுடைய நெற் 

OY லடி.கீ.கார் ; பயங்கரனான அவ்வரக்கனுடைய நெற்றி . 

Wo பாய்ச்து முழுன அவ்வம்பு, இரத்கக்காற் பூசப் 

பெற்ற சர்ப்பராஜன் மலையின்மேல் விளங்குவதுபோலப் 

புலப்பட்டது, சவபெருமானதுபாணம்விழுக்க௫ம் பயங்கர 

மான திரிபுரதீவாரம் எவ்வாறு நடுங்கிற்றோ, அவ்வாலே, 

அவ்வரக்கன், இலட்சுமணருடைய பாணம் கனது மார்பில் 

விழுந்து பீடி.த்.ததும் நகெடுங்கனான், கொஞ்சம் கெளிக்து, 

மகாபலம்பொருந்திய அவ்வீரன், செய்யவேண்டுவதை 

நிச்சயித் துக்கொண்டு, “ரீ எனது பகைவனு யிருந்தாலும் 

.. இவ்வாறு பாணதீதைப் பிரயோக கனால், என்னால் 

நன்கு மதிக்க,த.சக்கவனே ” என்,று இலக்குமணரை நோக் 

. இச்சொல்லி, தனது முகதக்றை வணக்க, கைகளைக் கட் 

டிக்கொண்டு தனது தேரின் ம,தீதியில் உட்கார்ந்து, இரத . 

- தீதினாம் சஞ்சரித்தபடியே ஓன்று மூன்று ஐந்து ஏழு 
என்ற இவ்வாருகப் பாணங்களை யெடுத்துக் தொடுத்து 

இழுத்து | விடுக்கலானான். பொன்மயமான முனைகளை
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யுடையனவும் சூரியன்போல் ஓளிர்வனவுமான யமன் 
போன்ற அம்தப் பாணங்கள், அரக்கர் தலைவனு வில்லி 
னின் புறப்பட்டனவாய், ஆகாயத்தைக் கொளுத்து 
வனபோல விளங்கன. இராமபிரானுக்கு இளவலான 
இலட்சுமணர், கொஞ்சமேனுங் குழப்பமில்லாமல், சமது 
கூரான் பாணங்களால், அரக்கன் விடுத்த ௮க்தப் பாணங் 

களையெல்லாம் வெட்டியெறிக்தார். இந்திரசத்துருவாய் 
மஹாபராக்கரமசாலியான இராவணகுமாரன், தான் 

எய். அம்புகள் யாவும் போர்முகத் தில் வெட்டுண்டதைப் 
பார்த்து, கூரான மற்றொருபாண த்தை யெடுத்து, வெகு 

சடி.தியில் இலட்சுமணர்மேல் விடுக்சான்; ௮௮, ஸெளமிச் 
திரியின் மார்பிற் பரய்ந் த.து. இலட்சுமணர் அக்தப்பாணச் : 
தனால் மார்பிலடியுண்டு, மதயானையானது ம் சஜலக்தைப் 

பெருக்குவதுபோல, மிகுதியாக இர ச்ச ச்தைக் BEET COT, 

பிரபுவாயே இலட்சுமணர், ஓரு நிமிஷ ச்.நில் சல்லிய 
மற்று, வெகு கூரான ௮ம்பொன்றை யெடுத்து ௮ இல் 
அஸ்திரத்தையுச் கொடுத்தார்: அப்போது, அம்பை 
ஆக்னேயாஸ்திரத்தினோடு அபிமக்திரித்து விடுத்தார் ; 

- அதனால், மகாதீதுமாவாகய அவரது வில்லில் அம்பு அழல் 

_ போல் விளங்கிற்று, வெகு பலசாலியாகய 

நட கைன், பன அதிகாயலும், சூரியயகவானை ச் தேவதை 
வகை வடகம் யாகக்கொண்ட அ௮ஸ்திரக்தை யெடுத்து, 

௮தித் பாம்புபோல் விளங்கும் ஸ்வர்ண 

மயமான முனையையுடைய அம்பைக் தொடுத்தான். 
இலட்சுமணர், பாணத்துடன்சேர்ந்,ச வெகுகோரமான 

௮௧ ஆக்கினேயாஸ்இர,ச்தை, யமன் காலகண்டத்தை 

யெறிவதுபோல அவ்வரக்கன்மேல் விடுத்தார். அதகொயன்' 

-ஆக்னேயாஸ்திரத்துடன் சேர்ந்த அம்பைக் கண்டு, அப் 

போது, சூரியாஸ்திரததுடன் செர்ந்து ஜ்வலிக்கும் ௮ம் 

பைத் தொடுத்தான். வெகுகாக்தியுடன் விளங்குங்கூரரன 
துணிகளையுடைய அவ்விரண்டு பாணங்களும், சீறிச் சண்



எழுபத்தோராஞ் சருக்கம்: 377 
  

டையிடும் பாம்புகள்போன் று ஆகாயத்தில் ஓன்றை 

யொன்று மோதின, அவை, ஒன்றை மற்றொன்று எரித் 

- துக்கொண்டு காந்தியற்றுச் சாம்பராய்ப் பூமியில் விழுச் 

கன ; அப்பால், அவை மழுங்கின. அப்பொழுது, ௮இகா 

யன், வெகுகோபங்கொண்டு, ஐஷிகமென் உ ௮ஸ்திரத் 

தை விடுத்தான். அதை, வீரியவானான இலட்சுமணர், : 

ஐந்திராஸ்திரம் விடுத்துப் பிளக்கெரிர் தார். இராவணன் 

புதல்வனான அதிகாயன், ஐஷிகாஸ்திரம் பிளக்கப்பட்ட 

தைக் கண்டு, கோபங்கொண்டு, யமனைச் தேவதையாகக் 

கொண்ட ௮ஸ்திரக்சை அபிமந்திரிதீது இலக்குமணர்மீ து 

பாணத்தைதக் தொடுத்தான், இலட்சுமணர், அக்தப்பா 

ணத்தை, வாயுவைக் சகேவதையாகக்கொண்ட அஸ்திர 

மொன்றை விடுத்து அழித்தார். 

அதன் பிறகு, இலட்சுமண ரானவர், மிகவுஞ் னம 

டைந்தவராய், மேகம் மழையைச் சொரி 
பல பாணங்களை 

இலட்சுமண்ர் . . ர 
- தொடுக்க, வாயு திந்தார், அவைகள்யாவும், அதிகாயனது 

பிரம க ன உட . க ௪ 
ல திமொன்றி. வஜ்ரத்தினா லிழைக்கப்பட்ட கவசத்தித் 

ஞல்சான் ௮தி பட்டு முனைமுறிந்தவைகளாய்ப் பூமியில் 
காயன் இறப்பா 

or” எனல், 

வதுபோல, அவ்வரக்கன்மீது சரமாரிபொ 

உடனே விழுக்கன, சத்துருக்களான வீரர் 

களை மழிக்கவல்ல பெரும்புகழ்படைதத 

இலட்சுமணர், அவைகள் வீணானமை கண்டு, பாணங்களை 

ஆயிரக்கணக்காக வருஷிக்கலானார். அவர் எவ்வளவு, கரன் 

பாணங்களைப் பொழிந்தாலும், பிளக்கமுடியாக கவச 

மணிந்திருக் த மஹா பலசாலியாகிய ௮வ்வஇிகாயன், போ 

ரிற் 9றிதுஞ்சலிக்கவில்லை ; வெகு சமர்,த்,சரான இலட்சும 
ணரால் போரில் அவனைச் சிறிது புண்படுத்தவும் முடிய 

வில்லை. அப்பால், வாயுபகவான், இலட்சுமணரிடம்வந்து, 

 இவ்வரக்கன் பிரமதேவரிடமிருந்து வரம்பெற்றவன் ; 

ஒருவராலும் பிளக்கமுடியாக கவச மணிந்திருக்கின்றுன் ; 

பிரமாஸ்திர,த் தினால் இவனை வகதைக்கவேண்டும் ; வேறு 
48
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அஸ்திரங்களினாலே, கவசமணிகந்து வெகு பலசாலியாகய 
இவனை, வதைக்கமுடியாது '” என்று OS NDS Sr oor, 

பிறகு, இந்ெனுக்கொப்பான விரியமமைக்க சென ' 
மி.தீதிரி, வாயுபகவான் சொன்னதைக் கேட்டு, பிரமாஸ்தஇ 
7,ச்தை உடனே ஜபித்து, தமது வில்லில் தகடைப்படாத 
வேக தக்கையுடைய பாணசத்தைக் தொடுத்தார். இலட்ச 
மணர் பாணங்களூக்குள் வெகு உத்தமமானதும் கூரான 
முனையுள்ளஅமான அப்பிரமாஸ்திரச்தைச் தமது வில்லி 
லேத்.நியதும், தசைகளும் சூரியசந்திரரும் செகங்களும் 
நநெடுங்கெ ; பூமியும் சலித்தது, யமதூதன்போன்ற 
தும் உறுதியான முனைவாய்ந்ததும் வச்சிராயுகத்துக்குச் 

்.. சமமானதுமான அத்தப்பாணத்தை வில்லில் பிரமாஸ் 
திர,கீதுடன் சேர்த்து அப்போர்க்கள தீதில் இலட்சுமணர் 
அஇிகாயன்மேல் விடுத்தார், தடுக்கமுடியாது வேகத்: 
துடன் இலட்சுமணரால் விடுக்கப்பட்டு கெருப்புப்போல் மின் 

னிக்கொண்டு ஸ்வர்ணச்தாலும் இறந்த 
இலட்சுமணர் வஜ்ரங்களாலும் இயன் ற மூனை வாய்ந்து 

௮இகாயனைப் பிர 

மாஸ் இரத்தால் 

alan 5S £0. 

அப்பிரமாஸ்திரம் கன்னை நோக்கி வரு 
வதை ௮இிகாயன் கண்டான். அதைக் 
கண்டதும், அதிகாயன், வெகுசடி இயில் 

அதை வெகு கூரான பலபாணங்களை சதொடுத்துச் தடுக்க 
லானான். ஆனால், அப்பிரமாஸ்தரமோ, கருடன்போல் 
வெகு வேகமாக அவைகளெல்லாவற்றையும் லக்ஷ்யஞ்செய் 

ட. யாமல் அதிகாயன் துபக்கத்இல் , வர்தது. அப்பேர்து, 
அதிகாயன், ஜ்வலிக்கன் உகாலனுக்கொப்பான அப்பாணம் 
தன்னை ௮ணுடிவிட்டதைப் பார்த்துச் சிறிதுங்கலங்காமல், 
சக்தி குண்டாந்தடி சூலம் கதை கோடரி ஈரிலைக்கத்தி 
முகலிய பல ஆயுதங்களால் அடித்துக் தடுத்துப் பார்த் 

கான். நெருப்போடு விளங்குகின்ற அப்பிரமாஸ் தரமோ, 
சிறந்த அ௮வ்வாயுதங்களெல்லாவற்றையும் வீணாக்க, ஒரீட 
LUMINES அவன் தலையைப் பற்றி அறுச்தது. GPL
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மணிந்திருக் ச அவ்வரக்கனது தலை, Baawtor Oevi_—r 

மணரது பாணங்களால் அறுக்கப்பட்டு, இமயமலையின் 

சகரம் பூமியில் விழுவதுபோல் அப்போர்க்கள தீதில் 

Apt SH. 

இறந்தவர்கள்போக மிகுக்திருக் த அரக்கர்களெல்லா 

GL, os அதிகாயன் ஆபரணங்களெல்லாம் சிதறப் 

பூமியில் விழுந்ததைக் கண்டு, மிகவும் வ 
அரக்கர்களின் 5 = உடல உட ன் 
Boas, ரூ.திதமடைக்தார்கள். அவர்கள் யாவரும், 

பெருந்துக்கமடைந்து, வெரு பரிகாபமான கு வைய 

தொற்றமுள்ளவர்களாய், அதுவரையிற்பட்ட அடியினா 

லண்டான இரமம் மேலிட்டவர்களாய், கோரமான பலகுர 

லால் வெகுபரிகாபமாக வாய்விட்டு உரக்கக்கக றலானார்கள். 

தங்கள் சேனை த. தலைவன்வகைக்கப்பட்டதும், அவ்வரக்கர் 

கள், ஒன்றிலும் மனஞ்செல்லா தவர்களாய், அச்சத்துடன் 

வெகுவேகமாக இலங்கையைகோக்கி யோடலானார்கன். 

அப்போது, வானரர்கள் பலரும், மிக்க மசிழ்ச்செடைச் 

அ, மலர்க்க தாமரைமலருக் கொப்பான தங்கள் முகங்க 

ளால் விளநங்கக்கொண்டு, கொடியவலனும் மாற்றானும் பல 

சாலியும் ஒருவராலும் வெல்லமுடியா,௪ 

வனுமான அவ்வரக்கன் வதைக்கப்பட்ட 

தும், தங்கள் வேண்டுகோளை முடித்துக் 

கொடுச்ச இலட்சுமணரைக் கொண்டாடலானார்கள். 

வானசர்களின் 
ம௫ழ்௪9, 

  

எழுபத்தாண்டாஞ் சருக்கம் : 

இராவணனது சோகம். 

'வெகுபராக்கிரமமுள்ள இலட்சுமணர் ௮திகாயனை 

AOE E50 56 CoB, அரக்கமன்னவன், மிகவும் ஏக்க 

மடைந்து இவ்வாஅ சொல்ல லுற்றான் :-- மிக்க சினங்
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கொண்டவரும் வீரரெல்லாரிலும் றக். சவருமான - தூம் 
ராக்ஷன், அகம்பனன், பிரஹஸ்.தன், 

இசாவண்ன . ° க ல soe வரும் இக்கூறல், சூம்பகர்ணன் ஆகிய இவ்வரக்கர்கள் 
யாவரும், மிக்கபலசாலிகள் ; வீரர்கள் ; 

போரில் விருப்பமுன்ளவர்கள்; ச,த்துருக்களின் சேனையை 
வெல்பவர்கள் ; ஓருபோதும் எதிரிகளால் வெல்லப்படா 
தவர்கள்; இவ்வாறு மஹ்ரவீரர்களான் இவர்களை 
எனி,காகத்தொழில்செய்யவல்ல அவ்விராமன் கொன்ற 
னனே ! பெருக்தேகம் படைத் சவரும் பலவகையாயுதங்க 
னில் மிகத் தேர்க் சுவரும் பலவகையான மென்மையை 
யடைக்தவரும் சூரருமான இன்னும்பல அரக்கரும், அவ் 
விராமனால் மாண்டார்களே | பலத்இலும் வல்லமையிலும் 
புகம்பெற்றவனாய் இந்திரனை வென்றவனாக விளங்கும் 
எனதுகுமாரனாகிய இந்திரஜிக்து வரமாகப்பெற்றபாணங்க 
ளால் கட்டுண்டும், வீரர்களாகய அவ்விரு சகோ தரரும், 
எதீககைய தேவர்களாலும் மஹா பலசாலிகளான அசுரர் 
களாலும் ய-க்ஷகந்தர்வ சன்னரர்களாலும் கப்ப அரிகான 
கொடிய அக்கட்டிலிருந்து. எவ்வாஅு விடுபட்டார்களோ | 
AB, அவர்களுடைய ம௫மை தானோ, அல்லது மாயையோ, 
அல்லது மருந்தின் பலமோ, எனக்குச் தெரியவில்லையே ! 
என் கட்டளைப்படி, வெகு சூரர்களான எந்த அரக்கவிரர் 
கள் போர்க்கள த்திற்குச் சென்றார்களோ, அவர்களெல் 
லாரும், அதிகபலம் பொருக்தியவான ரவீரர்களால் வதைக் . 
கப்பட்டார்களே ! இப்பொழுது, இராமன் இலட்சுமணன் 
சேனையுடன்கூடிய சுக்கிரீவன் விபீஷணன் என்ற இவர் 
களைப் போரில் வெல்லவல்லவன் ஒருவனையுங் காணோமே ! 
ஆச்சரியம் ! இராமன் பலசாலியே ; அவனுக்கு ௮ஸ்திர 
பலமும் வெகு அதிகம், அவன்வல்லமைக்குமுன்னே நிற்க 
முடியாமலன்றோ பல அரக்கர்கள் காசமானார்கள் £ இவ் 
வண்ணம் மஹாவீரனான. அவ்விராகவனை, ஒருபொழு -
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தும் அறழியாக நாராயணனென்றே நினைக்கின்றேன். அவ 

னிடத்து அ௮ச்ச,ச்தினாலல்லவோ இப்பொழுது இலங்கை 

யின் கோட்டைவாயில் அடைக்கப்பட்டிருக்கன் ஐது. 

... இனிமேல், இவ்விலங்கையை ஏல்லாப்பக்கங்களிலும் 

; காவலாளிகள் ஜாக்கிரதையுஉன் மறைந்து 

pena கொண்டு பாதுகாக்கவேண்டும், சடையை 

வைத்துப் பாதுகா தீதுவரும் அசோகவன 

EO SUD ஜாக்ரெதையாகப் பார்க்கவேண்டும், வெளி 

வருதலும் உட்புகுதலும் நமக்குத் கெரிர்சே எப்பொழு 

தும் கடக்கவேண்டும். எங்கெங்கு மாற்றுர்சேனை தங்க 

யிருக்கன் கோ, அங்கங்கு நீங்கள் உங்களுடைய சேனை -: 

கஞடன் இருக்கவேண்டும். அரக்கர்களே ! காலையிலும் 

் மாலையிலும் கன்ளிரவிலும் எந்தவேளையிலும் வானரர் 

களின். கருக்கை வெகு கவனத்துடன் அறியவேண்டும், ' 

வானரர்களிடத்தில் ஒருபோதும் அலட்சியங் காட்டக் 

கூடாது, “மாற்றார் சேனை ஓரிடத்தில் இருக்கின்றதா ? 

அன் றிமுயல்்கன் ஐ,தா ? அல்லது ஈமதுமேல் வருன் ததா? 

என்று எப்போதும் பார்.தீதுக் கொண்டே யிருக்கவேண் 

டும் ”” என்ருன், 

கட்டளை. 

பிறகு, அரக்கர்கள் யாவரும், தங்கள் மன்னவன் 

௮வ்வண்ணஞ் சொன்னதைக் கேட்டு, 

டர்பைன் அவன் சொன்னபடியே நடத்தினார்கள். 
ஆரக்கர்செய்தல், ர . : : . 

: அரக்கமன்னவனாகிய இராவணன், அவ் 

விசமாக அவர்கள் யாவர்க்கும் திட்டஞ்செய்துவிட்டு, 

கோபத்தாலும் துக்கத்தாலும் வெகுவாக வருக் தியவனாய், 

தனது மாளிகைக்குச் சென்றான். பிறகு. 

இரானசன் a கோப,த்.தி ஒருபக்கம் மண்டி யெரிய, வெகு 

ரர இங்கன பலசாலியாகயஅவ்வரக்கவேக்தன், கனக்கு 
b ASG G0. 

உண்டான அந்தப் புத்திரசோகத்தையே 

நினைத்துக்கொண்டு அடிக்கடி பெருமூச்செ நிர் கான்.
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எழுபத்துஞூன்றுஞ் சருக்கம் : 

இந்திரஜித் து பிரமாஸ்திரத்தால் 

யாவரையுங் கட்டுதல். 

  

பிறகு, கொல்லப்பட்டவர்கள் போக உயிர்தப்பி 

எஞ்ச அரக்கர்கள், ஓடிச்சென்று, தே. 

வாந்தகன் முதலியோரும் இரிசிரஸும் 

அதிகாயலும் மடிந்த சமாசாரத்தை, சடி 

தியில் இராவணனிடம் தெரிவித்தார்கள், அங்கு அவர்க 

இசாவணனது 

கலக்கம், 

ளெல்லாரும் மாய்ந் தகைத் திடீரென்று கேட்டதும், இரா 

வணன், தனது கண்களில் சோக நீர் ததும்ப மோகம 

டைந்தான் ; தனது பு,தல்வர்களின் மரணத்தையும் சகோ 

தரர்களின் கொடுமையான சாவையும் நினைத்து நினைத் 

துப் புலம்பலானான். ் 

௮வ்வாறு அரக்கவேந்தன் வெகு பரிதாபமாகச் 

சோகக்கடலில் மூழ்கேகைக் கண்டு, ௮வ் 

ae = வேந்தன் மகனாகிய ர 'இகரிற் சிறந் தவனான 

உற இகூறி இரா இந்திரஜிக்து, தனது தந்தையை நோக்கப் 

ட் om பின்வருமாறு சொல்லலானான் :-- * தந் 

தையே! அரக்கர்கட்கரசரே! இந்திரஜித்து 

என்னும் நான் உயிருடனிருக்கும் வரையில், தாங்கள் 

இவ்விதமான அுக்கக்தை யடைதல் சிறிதும் தகு.இயன்று, 

இந்திர சத்துருவாகிய என்னுடைய பாணத்தால் அடி. 

பட்டு, ஒருவனும், போர்க்களத்தில் உயிர் பிழைத்துப் 

போகமாட்டான். இன்றையதினமே, எனது கூரான பாண 

ங்களாற் பிளவுபட்டுச் Ags Hu தேகங்க ஞன்னவர்களாய், 

உடலெங்கும் கூரிய பாணங்களால் திரம்பியவர்களாய், — 

'போர்க்கள தீதில் இராமனும் லக்ஷ்மணனும் ஆயுளொழி 

ந்து விழுந்து உடப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்திர 

சத்துருவாகய என்னுடைய வீண்போகாத பாணங்க
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ளால், கான், இன்றையதினமே, இராமனையும் இலட்ச 
மணனையும் நிரப்பி ஒழித்து விரகன்றேன் ; இதைச் 

தெய்வபலத் இதனாலும் மாதுஷ பலத்தினாலும் கான் பிர 

தஜ்ஞை செய்கின்றேன்; பாருங்கள். தேவேந்திரன், 

யமன், விஷ்ணுபகவான், துவாதசாஇத்தியர், சா தீதியர், 

அசுவிரீ தேவகைகள், வைச்வாகரர்கள், சூரியசந்இரர் 

என்ற இவர்கனெல்லாரும், மகாபலி சக்கரவர்த்தியினது 

. யாகசாலையில் விஷ் ணுபகவான் தனது பராக்கரமத்தைக் 

காண்பித்தகதுபோல நான் இன்று எனது நிகரற்ற வல்ல : 

“மையைக் .காண்டிப்பதைப் பார்ப்பார்களாக”” என்று 

இவ்வாறு சொல்லி, எளிமை யில்லாத: வலிமை தங்யெ 

இந்திரஜி 5௮, இராவணனிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு 

அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டு, கா.ற்றுக்கொப்பான வேகம் 

பொருக்தியதும் கல்ல சாஇயுள்ள கோவேறுகழுதைகள் 

பூட்டிய தம் பலவகைப் படைக்கலங்களை யுடையதுமான 

இரதத்தில் ஏறினான். 
, பகைவர்களை யடக்கும் வல்லமையுள்ள மஹாபரரக் 

இரமசாலியாகய அவ்வரக்கவீரன், சூரிய 

LOSE பலவான தொக்க தம்பா அகக் eens: இன்மேல் ஏறி உடனே போர்க்களத்கதுக் 

குப் பிரயாணமானான்., மிக்க வல்லமை 

யுள்ள அவ்விக்இரஜித்து புறப்பட்டபொழு௮, வெகு பல 

சாலிகளஞும் போறிவெதில் ௮இக உற்சாகங் கொண்டவர் 

களுமான அரக்கர்கள் பலர், இறர்.த வில்லை யேக்தியவர்க 
னாய், அவனைத் தொடர்ந்து சென்ருூர்கள், லர் யானை 

களின் மேலும், லெர் உயர்க்த குதிரைகளின்மேலுமாக, 

பிராஸம், மு,க்கரம், கததி, கோடாலி, கதை என்ற ஆயுதங் 

களை எடுத்துக்கொண்டு உடன்சென்ஞருர்கள், சங்ககாதம் 

எங்கும் கேட்க, போர்ப்பறைகள் எங்கும் ஓலிக்க, அரக் 

கர்களெல்லாரும் அுதிக்க, அவ்விந்திரஜித்து, புறப்பட் 

டான், பகைவர்களை யழிக்கவல்ல ௮ந்.த இந்திரஜித்து, 

t
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சங்கம்போலவும் சந்திரன்போலவும் வெண்மையான பெ 

ரிய குடையின் &€ழ், சந்திரனால் ஆகாயம் விளங்குவது 

போல விளங்கிக்கொண்டு சென்றான். இல அரக்கர்கள், 

- ஸ்வர்ணமயமான அழகிய இறக்த சாமரங்களால் வில் 

வீரர்களுக்குள் உக்கமனான அவ்வரக்கவிரனை விசி உப 

FA SSIS. அப்போது ஆகாயமானது சூரியனால் விள 

ங்குவதுபோல, சூரியனுக்கொப்பான காந்தி பொருக்தியவ 
னும் ஒப்பற்ற வல்லமையுள்ளவனு.மான அவ்விந்திரஜித் 

தால் இலங்கைமாககரம் விளங்கிற்.நு. 

பகைவர்களை யடக்கும் பெருவல்லமை தங்கிய அவ் 

வரக்கவீரன், போர்க்களம் செர்ந்ததும், 

B8 Brass அரக்கர்களைதீ தனது இரக.க்தைச் சுற்றி 
அபிசாரயாகஞ் . 

செல்ல. அம்சிஅ,தீதினான். ௮.தன் பிறகு,அரக்கரித் 

இதக். தவனாய், அக்னிக்கொப்பான இந்திர 
ஜித்து, சாஸ் திரப்பிரகாரம் ல மந்திரங்களால் ௮க்னிபக 

வானைக் குறித்து ஓமம் பண்ணலானான். பிர.சாபம்பெற்ற 

அவ்வரக்கக்காளை,சந்கனதீகாலும் புஷ்பத்காலும் பூஜிக் 

கப்பட்டு ஸம்ஸ்காரமடைந்த ஹவிஸாகய பொரியினால் 

அங்கு அக்னியில் ஓமஞ்செய்கான். அங்கு, ஆயுதங்கள் 
தர்ப்பைகளாகவும், கான் கிமரச்சுள்ளிகள் சமிச்துக்களா 

கவும், அவனது ஆடை செக்கிறவாடையாகவும், ஸ்ருவம் 

- இரும்புமயமாகவும் இருந்தன. அவ்விந்திரஜிச்து, காண 
விலையுடன் கோமரங்களைப் பரிஸ் தரணமாகப் பரப்பி, 
கறுப்புவர்ணமாயிருக் ச உயிரோகூடி௰ ஆடு ஒன்றின் 
கழுத்தை அறுத்துப் பலிகொடுக்கான். அவ்வாறு ஒரு 

தரத்திலேயே ஜ்வலிக்கச்செய்து ஹோமம் பண்ணுகை 

யில் புகையத்றுப் பெருத்த ஜ்வாலையுடன் விளங்கிய 

௮ந்த அக்கினியானது, வெற்றிக்குறிகளைக் காட்டித்று, 

தனது ஜ்வாலை வலமாகச் சுழன்அுகெொரண்டெரிய, ஆபர 

ணங்களைப் பூண்ட புருஷரூபத்துடன், ௮க்கனிபகவான், 
கேராகவே தோன்றி, இந்திரஜிச்து கொடுத்த அந்த 
ஹவிஸைப் பெற்றுக்கொண்டான்.
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அவ்விர்தரசத்துரு, அப்போது பிரமரஸ்திரத்தை 
ய்ழைத்தான் ; தனது வில் இரதம் முத 

இந்தலிக்த.. மய எல்லாவற்றை! ம் ௮ங்கு 91906 OS 
பிரமாஸ் இர.ச்ை . . “7 . - டூ 7 க 
வசவழைத்தல், கீரன். அவ்வண்ணம் அவ்வரக்கன் ஹோ 

மஞ்செய்து. ௮ஸ்திர,ச்தை யழைக்கையில், 

இரகங்கள், சந்திரன், கட்ச த திரங்கள் என் உ இவற்றுடன் 

ஆகாயமே நடநடுந்இற்று, 

அக்கினிக்கொப்பான காக்தியுடன் விளங்குகன் றவ 

. ஸூம் இந்திரனுக்கொப்பான வல்லமை 
இந் இரஜித்தும் ப au O : உற 
அவ்ன் சேனையும் யன்ன வனுமா OLS காடிய அ/வவரககவ் 

yee 42 ரன், அவ்விதமாக அக்னியில் ஹோமஞ் 
uu ல. ட ஞ் . ட 

a செய்தபின்பு, தனது வில் அம்பு வாள் 

இரகம் கோப்பாகன் என்ற இவைகளுடன் ஆகாய தீதில் 

மறைந்தான். அதன்பிறகு, குதிரைகள் இரதங்கள் இவை 

கள் நிரம்பி, பெருங்கொடிகளும் சிறுகொடிகளஞும் விள 

ங்க, போர்புரிய வேணுமென்னும் விருப்பத்தினால் அட்ட 
காசம் பண்ணிக்கொண்டு, அவ்வரக்கசேனை புறப்பட்டது, 

அரக்கவிரர்கள், கூரானவையும் வேகமாகச் செல்லு 

இன் றவையும் அலங்கரிக்கப் பட்டவையு 

இச்.திரஜிக்தம் மான அழயெ பல அம்புகளாலும் தோம 
அரக்கசேனையம் a. 8 ன் ட இ . 

. ரங்கள் ௮ங்குசங்கள் இவைகளாலும் வா 
வான. சேனையும் , : . . 

னரர்களை அப்போரிற் புடைத்தார்கள். 

அப்பொழுது, ஆகாயத்தில் மறைந்து நிற் 

கும்இந்திரஜிச்து, அரக்கவிரர்களை கோகு, முனிக்தவனாய், 

₹ விரர்களே ! நீங்கள் சற்றுங்கலங்காமல் உதீஸாஹக்து' 

டன் வானரர்களை வெல்லுமாறு போர்செய்யுங்கள்”” என். 

போர்செய்தல். 

முரன், அதைக்கேட்டு, எல்லா அரக்கர்களும்,வெற்.நியடைய 

'ஆசைகொண்டவர்களாய்க் கார்ச்சதீதுக்கொண்டு, பயங்கர 

ரான வானரர்களின்மேல் சரமாரி பொழிக் தார்கள். .அச்,க 

'இந்திரஜிக்தோ, அரக்கர்கள் போர்செய்கன்ற போர்க் 

"களத்தின் நடுவுக்குச்சரியாக மேலே ஆகாயத்தில் மறைந்து 
நின்று, அகலமான நுனிகளமைந்த அம்புகளினாலும் 
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கதைகளினாலும். உலக்கைகளினாலும் வானரர்களையெல் 

லாம் ஹிம்ஸிக்கலானான்.. கடும்போர்புரியவல்லவராய் மரங் 
களை ஆயு தங்களாகக்கொண்ட வானரர்கள் போரில் அவ் 

வாது வதைக்கப்படவே, அவர்கள், ஒன் றுகூடி இத்திர 

ஜிதீது இருக்க இடக்கை நாடிச் செல்லலானார்கள். அப் 

பொழுது, அதிகவல்லமையும் அதிகபலமுமமைந்த இரா 

வணகுமாரனாகிய அவ்வரக்கன், வெருகோபங்கொண்டு, 

வான்ரர்களின் சதேகங்களை தீ தனதுபாணங்களாஜ் பிளக்க 

லானான். அவன், அரக்கர்கள்யாவரும் களிக்கும்படியாக, 

ஓரே அம்பு எய்து, அ.கனால், ஐந்து ஏழு ஒன்பது என்ற 

இக்கணக்காக வானரர்களைப் பிளந்தான். போரில் வெல்ல 

மூடியா,த வல்லமையமைக்கு அவ்விந்திரஜிதீது, சூரிய 

னுக்கொப்பான்வையும் பொன்னாபரணங்களால் அலங் 

கரிக்கப்பட்டவையுமான கனது பாணங்களினால், அப் 

போர்க்கள த்தில் வானரவீரர்களை ஐழித்தான். தேவர்க 
ளால் நாசம்பண்ணப்பட்ட அசுரர்கள்போல, or MI, 

௮ப்போர்க்கள த.இல், வானரர்களெல்லாரும், தங்கள் தே 
கங்களில் பாணங்களால் அடியுண்டு பீடிக்கப்பட்டவர்களா 

ய்,தமதுஎண்ணமொழிய விழுந்தார்கள். பாணங்களென், 

கிரணங்களால் வெகுபயங்கரமாக விளங்குஞ் சூரியன்போ 

விருந்த அவ்விக்திரஜித்து நித்கும் இடத் கோக்க, 

வெகு கோபத்துடன், சல வானரவீரர்கள், எதிர்முகமாக 

ஓடினார்கள். அவ்வானரர்கள் யாவரும், அப்பால் தங்கள் 

தேகங்களில் அடியுண்டு, அறிவு சோர்ந்து, தங்களது 

உடம்பெல்லாம் இரத்தம்பெருக, வருத்த மடைந்தவர்க 

ளாய் ஓடலானார்கள். ஸ்ரீராமரின் திற.த்தில் தங்கள் உயி 

ரைக் கொடுக்க உறு திசெய்திருக்த வானரர்கள், ௮ப்போர் 
க்கத்தில் தங்கள் கைகளில் மலைகளை வைக்துக்கொன் டு 

அட்டகாசம் பண்ணியவண்ணம் பகைவர்க்கு எதிர்முக 

மாக ஓடினார்கள். அன்றியும், அவர்கள், மரங்களான்!” 

மலைச்சகரங்களாலும் பாறைகளாலும் QBN Sages , 

விடத்தை நோக்கப் பொழிந்தார்கள். ப்ப 
.
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போரில் வெற்தியடையும் புகழ்பெற்ற அவ்விராவண 

குமாரன், அவ்வாறு கன்னைகோக்கவந்த பிராணனை 

யொழிக்கவல்ல விருக்ஷங்கள் மலைகள் என் ஐ இவைகளின் 

மழையை ஒன்னும் தன்மேல்விழா தபடி. தடுத்தான், பிரபு 

வரகிய அவ்வரக்கன், அதன்பிறகு, நெருப்புக்கும் சர்ப் 

.... பத்துக்கும் சமானமான பாணங்களை விடு 

ener” தீது, வானரசெேனையை அப்போர்க்கள தீ 

் இத் பிளந்தான். அவ்விந்திரஜிக்து, கூரா 

ன பதினெட்டுப் பாணங்களைப் பிரயோகித்து, கந்தமாத 

னனைப் மிளக்தான்; தனக்குக் கொஞ்சந்தூர,க்தி லிருக்த 

நளனை, ஒன்பது பாணங்கள் கொண்டு புடை,க்தான்; மகா 
பலம் பொருந்திய அவ்வரக்கவிரன், மர்மஸ்,தரகங்களைப் 

பிளக்கவல்ல ஏழு பாணங்களை ப்பிரயோகித்து மைந்தனெ 

ன்றவீரனைத் துளைத்தான் ; கஜனை, அப்போர்க்கள தீதில் 

ஐந்து பாணங்களால் அடித்தான்; ஜாம்பவானைப் பத்துப் 

பாணங்களாலும், நிலனை முப்பது பாணங்களாலும் சாடி. 

ஜன்; சுக்கிரீவன், ரிஷபன், அங்கதன், gala Ser 

ஈன்ற இவர்களை, அப்போது, வரத்்காற் பெற்றவைக 

“eth கூரானவைகளும். கொடியவைகளுமான பல பா 
ணங்களால் வலியொடுங்கெவராகச்செய்தான். பிரளய 

காலத்தில் தோன்றும் அ௮க்ினிபயோலக் கோபங்கொண்டி 

Gis இக்திரஜிக்து, அப்போது இன்னும் முக்யெர்க 
ளான மற்றைவானரவீரர்களையும் பல பாணங்களை விடுதீ 

துப் பீடிக்கலானான். அவ்வாறு அன்று நடந்த பெரும் 
போரில், இராவணனுடைய குமாரனாலய அந்த இந்திர 

ஜித்து, சூரியனுக்கொப்பானவைகளும் கன்றாக இழுத்து 

விடப்பட்டவைகளும் வெகு வேகமாகச் செல்பவைகஞஷ 

மான பாணங்களைத் தொடுத்து, வானரசேனையை முதி 

டித்தான். தான்வி, பாணக்கூட்டங்களினால் வியா 

பூடையட்டு மோகமடைந்த வானரசேனை, இரக்கம் பெருக் 

குவதைக் கண்டு, இந்திரஜிக்து, பெருங்களிப்பா த் செருக் 

தான், பின்னும், வரபலபுஜபலங்களையுடைய 
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மகாபராக்கரமசாலியான இராவணபு,கத்திரனாகய இந்திர 

NSS, பல பரணங்களையும்மத்தும் பல ஆயுதங்களை 

யும் விடுத்து,௮வ்வானர சேனையை விரைவாகக் குமைத் 

.. தான். அப்பெரும்போரில், அவ்வரக்கவீரன், தனது சே 

னைமை விட்டிட்டெ ஊம்பி வானரசேனைக்குள்ளே விரை ' 

ந்து புகுந்து, மறைந் தவண்ணம், கார்மேகம் மழையைச் 

சொரிவதுபோல, கொடிய சரக்கூட்டங்களை வர்ஷித்தான். 

அவ்வாறு இந்திரஜிக்திவுடைய மாயையால் வெல் 

லப்பட்டு அவனது ௮ம்புகளால் தேகம் பிளப்புண்ட மலைக் 

கொப்பான் வானரர்கள், வாய்குளறிக் கதறிக்கொண்டு, 

இக்திரனுடைய வச்சிராயுதத்கால் வெட்டுண்ட மலைகள் 

போல் அப்போர்க்கள,தீ.இற் சாய்க்கார்கள், அப்போரில், 

அவர்களெல்லோரும், வானரசேனையின் 

Sifrdzss அத மான பாணங்கள் வக்கு விழுவசை 
குதி சோம்மல், மட்டும்பார். தீதார்கள்; மாயையால் கன்னை 

மறைத்துக்கொண்டு புலனாகாமல் நின்ற 

இந்திரசதீதுருவாய இந்திரஜிச்தைப் பார்க்கவில்லை. 
பிறகு, ag Forgan அவ்விந்தரஜித்து, சூரியன் 

போ் பிரகாசிக்கின்ற கூரான முனைகஞூன்ன பாணங் 

களால் எல்லாத் இசைகளையும். ஜூடி, வானரவீரர்களைச் 

அன்புஅக்தினான். : அன் நியும், அவன், கொழுர்துவிட் 

டெரியுக் தீப்போல ஒளிவிட்டு கெருப்புப்பொ.றிகளைக் கக் 

இக்கொண்டு செல்லுகன் ஐ சூலம் கக கோடாலி என்த 

இவ்வாயு தங்களைச் சுழற்றி, அவ்வானரசேனையிற் பொ 

ழிர்தான். பிறகு, நெருப்புக்கொப்பாய்க் கூர்மையாயுள்ள 

இந்திரஜித்தின் பாணங்களால் அடிபட்டுப் பிளப்புண்ட 

வர்களாய், பூகி.த முண்முருக்கைமரங்கள்போலத் தோன் 

திய வண்ணம், அவ்வானர சேனாவீரர்கள், ஒருவரையொ 

ரவர் தழுவிக்கொண்டு வாய்விட்டுக்கக.தி அப்போர்க்கள த். 

தில் விழுக்தார்கள் , சில வானரர்கள்,.ஆகாய.த்தைப் பார் 

கீ, சபொழுது, கண்களில் அம்புகளால் அடிக்கப்பட்டு, 
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வரையொருவர் பற்தியபடியே அந்த யுத்த பூமியிற் சரய்க் 

தார்கள். அனுமான், சுக்கிரீவன், அங்கதன், கந்தமாத 

னன்,ஜாம்பவான், சுஷேணன், வேகதர்சி, மைக்கன், துவி 

விதன், நிலன், கவாக்ஷன், கஜன், கோமுகன், கேஸரி, 

ஹரிலோமா, விதயுகிதம்ஷ்ட்ரன், சூரியானனன், சோதி 

- மூகன், ததிமுகன்,பாவகாக்ஷன், களன், குமுதன்மு,கலிய 

.- வானரசேனாபதிகள் யாவரையும், ௮வ்வரக்கக் காஷையாயே 

இக்திரஜிதீது, மந்திரதீதுடன் கூடிய ஈட்டி, சூலம், கூரான 

பாணங்கள் என்ற இவைகளினால் ஈன்ருகப் புடைக்தான் 

ஸ்வர்ணமயமான முனைகஞுடன் விளங்கெ பாணங் ' 
; களாலும் கதாயுகத்தாலும் அவ்வானர 

நன் டகமு வீரர்களை அவ்வாறு அடித்த பின்பு, இந் 
‘Danae திரஜி், epicenter Sune 

பாணங்களைக் கொண்டு, ரீராமரையும் 

இலட்சுமணரையும் நோகூச் சரமாரிபொழியலானான். 

மமைசொரிவதுபோல விளங்கிய அச்சரமாரியை, 

மிகவும் ஆச்சரியமான நதைரியதையுடைய ஸ்ரீராமர், கொ 

ஞ்சமேனும் இலட்யெஞ்செய்யாமல்,. SoH ஸ்வபாவத் 

தைப்பற்றி அக்தப்பிரமாஸ் திர.த இற்கு மாஅசெய்யக்கரு 

இய இலட்சுமணரைக் குறிப்பாகப்பார்,ச்துப் பின்வரு . 

மாறு சொல்லலுந்றூர்:-- “லஷ்மணா! இக்திரசச்துரு 

வாகிய இவ்வரக்கவீரன், பிரமாஸ்திரத்தைக் கைப்பற் றி, 

.. அதன் வல்லமையால் எல்லா வானரவீரர் 

இராமர் அப்போ கஜையும் 8ழ்விழு,தீதி, இப்பொழுது wid 
அ செய்யவேண் ன் ee : ல வ ல டிய செயலைக் மையும் இம்௫க்க ஆரம்பிதீதிருக்கன்றுன். 

குதித்த இலட்ச பரமதேவரிடமிருக்து வரம்பெற்ற மஹா 

தெரிவிக்க, பலசாலியாகய இவ்வீரன், கண்களரற் 
காணாவண்ணம் பயங்கரமான தனது 

கேகத்தை ஆகாயத்தில் மறைத்துக்கொண்டு போர்புரி 

இன்றான் ; தனது ஆயுத த்தின் செருக்கினால் விளங்கும் 

. இவ்வரக்கனை,, நாம், இன்று, எவ்வாறு வதைக்க முடி
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"யும்? இக்க அஸ்.திரத்திற்கு உரிய கடவுள் யாரோ, இந்த 

அஸ்திரத்தை இவனுக்கு அளித்தவர் யாரோ, அந்தப் 

பிரமதேவர், எண்ணுகுத்கும் ௮ரியவரென்று நினைக்இன் 

றேன் ; ஆகையால், பு,தீதிமானே ! நீ இன்று இங்கு ஒரு 

வகைக் கலக்கமும் மன தீதிந்கொள்ளாமல், விழ்சின்,ற இவ் 

வஸ்திரத்தை என்னுடன் தாங்கிக்கொள். இவ்வரக்கன், 

பாணவர்ஷ.ங்களின் தொகுதியால் இக்குகளெல்லாவற் 

றையும் மறைத்துவிடன்றான். இர், வானரசேனை முழு 

agi, Apis வீரர்கள் யாவரும் &ீற்விழுக்து இடக்கன் ற 

மையால் ஒளியற்றிருக்கன் ஐது, கோபமும் சந்கோஷ 

மும் நிங்னெவர்களாய்ப் போர்செய்தலை,க் தவிர்ந்து அறி 

வொழிக்து மூர்ச்சையடைந்து பூமியில் விழுந்த கம் 

மைப் பார்த்து, இவ்விக்திரஜித்து, போர்முகதீதில் வெற்தி 

தனக்குண்டாய்விட்டதாக எண்ணிக்கொண்டு, தனது 

CST SBE சந்தோஷத்துடன் இரும்பிவிவொன் ; இது 

இண்ணம் ”' என்ருரர். 

பிறகு, அவ்வாறே அவ்விருவரும் இந்திரஜித்தின் 
௮ஸ்திரக் கூட்டங்களால் ஹிம்ஸிக்கப்பட் 

இந் இரஜிதது ண்ட டட ‘ ; 
ee) டவர்கள்போ லானார்கள் ; அக்த இந்திர 

புகுதல். ஜித்து, அவர்கள் அவ்வண்ணம் விழுக்த 

தைக் கண்டு, வெகுசக்கோஷ.த்துடன் 

முனைமுகதீதில் அட்டகாசம்பண்ணினான். அவன், இவ் 

வாது வானரசேனை முழுமையையும் இராமர் இலட்சும 

ணர் என்ற இவர்கஞடன் போர்க்கள தீதில் வரு,தீ.திவிட்டு, 

இராவணனாற் பாதுகாக்கப்பட்ட இலங்கைமாககருக்குள் 

- விரைவாகப் புகுந்தான்.
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போர்க்கள தீதில் இராமலட்சுமண ரிருவரும், அவ் 

வாது பிரமாஸ்திரத்தால் உபதீதிரவ 

மடைந்தவளவில், வானரசேனை முழுவ இராமலட்சுமண 
ரது நிலையைக் ் 

சண்டு வானரர் தும் மோகமடைசந்துகழ்விழுக்தது ; சுக்கிரீ 
துயர்க்கடலில் ல ர 3 ன் த c 

ae வன், பலன், அவனி grabeirer 

என்ற இவர்களும் ஓன்றும் உணராது 

அ றிவொடுங்இக் டந்தார்கள். ் 

அப்பொழுது, பு.த்திமான்களுக்குள் உத் தமரான 

விபீஷணர், சேனை துயரப்பவெதைப் பார் 

விபிஷணர். தது, நிகரற்ற இனிமையான சொற்களால் 
வானாரைக் i ச 5 இ க 
செத்துத், ௮வ்வானரவீரர்களை க் தேந்றிப் பின் வரு 

மாறு சொல்லலானார்: * ஸரீராமலட்சு 

want மிகவும் வருந்திக் கடைசியாகப் பரவசராய்க் 

இடக்கன்றார்களென்பதைப்பற்றி, இது, வருக தவேண்டிய 

காலமன்அ; ஏனெனில், இவர்கள், பிரமகேவருடைய 

வாக்யத்துக்குக் கட்டுப்பட் டவர்களாய், இந்திரஜித்து விடு 

SE அஸ் திரக்கூட்டங்களினால் இக் தவர்கள்போல இருக் 

Bow pi ear 5 வீண்போகாத வேகமுன்ள இப்பிரமாஸ்திர 

த்தை, அந்த ஸ்வயம்புவாகிய பிரமதேவர், OQ Gr) SHS 

குக் கொடுத்தார். அவ்வஸ்திரத்துக்கு மரியாதைசெய்யும் 

நிமித்தம், ஸ்ரீராமலட்சுமணர், போர்க்கள த்திற் சாய்ந்து 

இடக்கன் றனர்; இது நமது துயரத்திற்குக் காரணமான 

காலமாகுமா ?” என்றார். 

ஒரு முகூர்.தீதகாலம், புதீதிமானும் வாயுபுதீதிரனு 

மான அனுமான், பிரமாஸ்திரத்தக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்து
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பசக்கெளரவித், பிறகுவிபீஷணரது பேச்சைக் கேட் : 

5 டதும், “வெகு பலசாலிகளான வானரர்க 

ட igien ளின் சேனை இப்பொரிற் ற் கொல்லப்பட்டி. 

ம பயனு ரு,கீதலால், இச்சேனையில் எவரெவர் உயி 
ண் மனல, 

ருடனிருக்கின் ஐனரோ, ௮வரவர்களை நாம் 

கேற்றுவோம்”” என்று சொன்னான். 

பிறகு, அனுமான் விபீஷணர் என்ற அவ்விருவ 

ரும், கொள்ளிக்கட்டையைக் கையில் எடுக் 

பண்டு அக்கொண்டு, அவ்விரவில், அப்போர்க் 

சேனையில் உயி aor SBM முழுதும் சஞ்சரிக்கலானார்கள். 

ருடனிருப்பவ 

சைத சேடு தல். வால ததும, கையற்றும, கால்போயும், 

ல் துடை நொருங்கயும், விரல்விண்டும், கழுத 

த பட்டும், புண்பட்ட இடத்திலிருந்து இரத கமோடிச் : 
கொண்டிருக்கச் நீர்விட்டக்கொண்டும், ஆங்கரங்கு, வா 

னரர்கள் ம்லைபோலவிழுந்துகடக்கின்ற அப்போர்க்கள த் 

த, அவ்விருவரும், தம் கையிற்கொண்டுள்ள கொள்ளிக் - 

கட்டையினாற் கண்டகுக் தவிர, ஆங்காங்கு விழுக்துடெந்த 

ஆயுதங்கள் பளபளவென்று மின்னுவ,கனாலும் கண்டார் 
கள், சுக்ரீவன், அங்கதன், கீலன், சரபன், க தமாகனன்,. 

கவாக்ஷ£ன், சஜேணன், வேகதர்சி, ஆகுகன், மைந்தன், 

நளன்,சோ திமுகன்,துவிவிகன்,பனஸன் என் ற இவர்களும் 

மற்றும் பிறரும் உயிரிழக் தவர்கள்போலப் போர்க்கள த் 

இத் சாய்ந்து இடந்ததை, விபீஷணரும் அனுமானு மாய 

.. வீரர்கள் பார்,த்தார்கள். . அறுப,த்தேழுகோடி வான ரவீ 

ரர்கன், இந்திரஜித்து விடுத்த பிரமர்ஸ்திரத்தால், அந்தச் 

சாயங்கால.தீதில் உயிரொடுங்இனார்கள். 

அவ்வண்ணம் 'அப்பாணங்களால் ஓடுங்க சேனை, 

பெருங்கடல்போல் விசாலமாகப் பரவி 

அறவ மிருக்ததைக்கண்டு, அனுமான், வியீஷண 

ருடன், ஜாம்பவானை ததேடலானான். இயல் 

பான ழத்தனத்துடன்கூடி, நூற்றுக்கணக்கான பாணங்



எழுபத்துதான்காஞ் சருக்கம்: 398 
  

கள் உடம்பி 'ற்பொத்த, பிரம்சேவன அபு,கல்வனாகிய அக். 

ஜாம்பவான், அவிந்துபோகன்2 நெருப்புப்போலிருக்,த 

தைக் கண்டு, அவனிடம் சென்று ௮அவனைநகோக, விபீஷ 

ணர் “பெரியோரே ! கூரானபாணங்களால் 
விபீஷணர் ஜாம் 
பவானை -விசாகி 
க்க, அவன் அது ஐதா?”' என்று வினாவினார். அவ்வாறு 
மானது ஷேமன் 

- ் 

தை விசாரித்சல், விபீஷணர் சொன்னகைக் கேட்டதும், 

தங்கஞஷ்டைய பிராணன் போகாமலிருக்கின் 

ரிக்ஷூமன்னவனாமெ ஜாம்புவானும், வெகு 

நரமக்துடனே சல பேச்சுக்களைச் சொல்லலானான் :-- 

அஇக வல்லமைபொருக்இயவரே ! அரக்கவீரரே | கூரலால் 

உம்மை இன்னாரென்று கெரிந்துகொண்டேன். கூரான 

பாணங்களால் வருக்திக்கொண்டிருக்கும் நான், உம்மைக் 

கண்களால் நேராகப் பார்க்கமுடியவில்லை, அரக்கவீரரே ! 

எந்த ஒருவனால், அஞ்சனாதேவியும் வாயுதேவனும் நற் 

பு.சுஇரனைப் ' பெற்றிருக்கன் றவராறார்களோ, அனுமா 

னென்ற அவ்வானர9ரேஷ்டன் உயிருடனிருக்கின்றானா?” 

என்று வினாவினான். ஜாம்பவான் சொன்னதைக் கேட்டு 

விபிஷணர்-- * ஸ்ரீராமர் லக்ஷ்மணர் 

அனுமானன். இவர்களைக்கூட விசாரியாமல், அனுமானை 

கதறல். மாத்திரம் என் வினவுடன்றீர் ? அனுமா 
சதை விபீஷணர் னிடமுள்ள பேரன்பு, அரசரான சுக்கிரீவரி 

வினவ, ஜாம்ப.. படத்திலாவது அங்கதரிட,த் திலாவது பர் 

பனா வு ராமரிடத்திலாவ.து தங்களுக்கு இல்லைபோ 
லும்? என்றார். விபீஷணர் சொன்ன 

் தைக் கேட்டு ஜாம்பவானும் பின்வருமாறு சொல்லலுற் 

war *அரக்கச்டிங்கமே ! கான் அனுமானைப்பற்தி விசா 
ரித்த.தற்குக் காரணம் சொல்லுஒன்தேன் ; கேளுங்கள் : 

வ்வீரன் ஒருவன்மா,த்திரம் உயிருடனிருந்தால், பெரிய 

இவ்வான் ரசேனை முழுவ தும்உயிர ற்.றிருந்கபோ திலும், உ 

யிருடனிருப்பதேயாம்.௮ னுமான்மட்டும் மாண்டிருக் கால், 

நாங்கள் உயிருடனிருந்தபோதிலும் உயிரத்றவரே. வாயு 
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பகவானுக்குச் சமானமாயும் வல்லமையில் நெருப்புக்கு 

ஓப்பாயுமிருக்கும் அவ்வனுமான் உயிருடனிருந்தால்தான், 

நாங்கள் பிழைத்திருக்க ஆசையுண்டாம் '' என்றான். 

அப்பால், அனுமான், முதுமையுள்ள அக்கு ஜாம்ப 

வானிடஞ் சென்று முறைப்படி அவனது 

பாதங்களில் விழுந்து வணங்கறின்ருன் , 

அனுமானது குரலைக் கேட்டதும், ஜாம்ப 

வான், அப்பொழுது எவ்வளவோ சங் 

௧ட மடைந்து இந்திரியங்கள் குழம்பியிறார் தபோ திலும், 

தான் மதுபடியும்உயிர்பிழைக்கெழுர்துவிட்டகாகவே ௧௬ 

இனான். 

அப்பால், அகத ஜாம்பவான், அனு மானைப் பார்த் 

துப் பின்வருமாறு சொல்ல,தீ தொடங்கி 

௮ணுமான் ஜாம்ப 

வானை வணங்க 

நித்மல். 

ஜாம்பவான், 
ஓஷ இ மலையைச் * - ் : 

கொணருமாறு எல்லா வானரர்களையும் காப்பாத்றவேண்் 
௮னுமானுக்குக 

கூறு தல். 

ஞன்:--**வானரப்புலியே | இங்கு வருக. மீ 

டும். ஏனெனில், பூர்ணமான பராக்கிரம 

மூடையவர் உன்னைக் கவிர வேறரொருவ 

ரும் இல்லை. அன் றியும், நீ இவர்களுக்குச் திறந்த ண்பன். 

இதுதான், உனது வல்லமையைக் காட்டத் தகுந்த காலம். 

மேலும், வல்லமையுடையவரான வேறொருவரையும் கா 

ணொம். ஆதலால், ரிக்ஷவிரர்கன் வானரவீரர்கள் கிரம்பிய 

இப்பெருஞ்சேனையை மூழ்விப்பாய். பூமியிற் சாய்க் இருக் 

இன்ற இந்த ஸ்ரீராமலட்சுமணர்களைச் சல்லியமற்றவராகச் : 

செய்க,  அனுமானே | சமுத்திரத்துக்கு அருகாக மேலே 

வெகுதாரம் நீ சென்ற, பர்வதங்கட்குட் கறக க இமயமலை 

யைச் சேரவேண்டும். பகைவரையழிப்பவனே! அவ்விடச் 

இல், பொன்மயமாய் மிகச் இறந்த ரிஷபமென்ற பெரிய 

மலைச் கெரத்தையும், கைலாஸமென்த மலைச்கெர த்தையும் 

காண்பாய், வீரனே! அவ்விருகிகரங்களுக்கும் கடுவில், 

ஒப்பற் ற காந்தியால் வெகு அதிகமாக மின்னிக்கொண்டு 

எல்லாவகை யோஷ. திகளாலும் நிரம்பிய தாய், ஓஷ திமலை
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மிருப்பதை, நீ பார்ப்பாய், ஆம்மலையினுச்டயில் நான்கு 

மூலிகைகள் சோன்தியுள்ளன ; அவைகள், தமது காக்இ 
யால் பத்துத்திசைகளையும் விளங்கச்செய்துகொண்டிருப் 
பதை நி பார்க்கலாம். ௮ம்மூலிகைகளின் பெயராவன-__ 
ம்ரு.கஸஞ்ஜீவகீ [ இற. தவர்களைப் பிறைப்பிப்பது], வி 
ல்யகரணி [அம்பினால் தோன் மிய புண்ணை யா boas, 
ஸாவர்ண்யகரணிீ [பட்ட புண்வாயிலை.ச் தெரியவொட் 

_ டாது ஐரேமிறமாக்குவது], ஸக்காககரணீ [அறுபட்ட 
உறுப்பை ஓட்டச்செய்வது] என்பன. வாயுகுமாரனே! 
அவைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு இங்கு நி 
வெகு சடி இயில் வந்து சேரவேண்டும். உயிர்போன எல்லா 
வானரர்களையும், அனுமானே ! நீ.கான் பிழைப்பிக்கவேண் 
Oto” என்றான். 

-ஜாம்பவான்சொன்னதசைக்கேட்டதும்,ஜலவேகத்தா த் 
4 சமுத்திரம் நிரம்பியுள்ளதுபோல், பலக் 

னக னு இன் மிகுதியினால் அனுமான் நிரம்பி யி 
மான் ஒஷுதிமலை ருக்தான். உடனே, அவ்வனுமான், இரி 

, Uplate. கூடமலையின்மே லேறி நின்று, அதனை ச் 
னது மிகப் பெரு வடி.வ,க்தால் வருதீதிக் 

கொண்டு, இரண்டாவது பருவதம்போல விளங்கினான். 
அம்மலையும்,௮வ்வானரவீரவுடையஅடிவைப்பைச் காங்க 
முடியாமல் மு.திந்து விழலாயிற்று ; அனுமான் அம்மலை 
யில் ஏறிப் பெருவடிவங்கொண்டதும், அம்மலை, மிகவும் 
வருக கமடைந்து கன்னையும் தாங்கமுடியாததாயிற்து ; 
அம்மலையிலுள்ள மரங்கள், அனுமான அ வேகத்தால் கீழே 
விழுந்து, நெருப்புப் பொ.திகளையும் கக்கலாயின, அனு 
மானால் நெருக்கப்பட்ட ௮ம்மலையின் கெரங்களும், சரிச் 
அன். மரங்களும் பாறைகளும் முறிந்து சரியுமானு பிடிக் 
கப்பட்ட அம்மலை மிகவும் சுழலமிட்ட தனால், வானரவீரர் 
களாலும் அவ்விடத்தில் நிற்கமுடியவில்லை. இலங்கை 
பின் பெருங்கோட்டைவாயிற் கதவுகளும் அவ்வதஇர்ச்ச
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யால் அசையலாயின ; கோபுரங்களும் ஆடி அசைசந்து சரிக் 

தன ; இலங்கையும் பயத்தால் நடுநடுங்கிக் கூத தாடுவது 

Cure xo Pra விளங்கிற்று, மலைபோன்ற வடிவ 

மூன்ன அவ்வனுமான், அம்மலையை நொருக்கி, சமுத்தி 

ர த்கோகெடிய பூலோகச்தையே கலங்கச்செய்தான். அப் 

போது, அவ்விடத்தினின்று, 'மேருமந்கரம்லைகள் போன் 

2.தும், பலவகை நீரருவிகள் நிரம்பியதும், பலவகை மரங் 

கஞூம் கொடிகளும் செழித்து விளங்குவதும், மலர்க் தாம . 

ரைமலர்கஞம் குவளைமலர்களும் நிறைந்துன்ளதும், தேவ 

கந்.தர்வர் வாழப்பெற்றதும், அறுபது யோசனை உயரமுள் 

ளதும், விதயாதரர்களும் முனிக்கூட்டங்களும் அப்ஸர 

ஸுகக்களும் வ௫ிக்கப்பெற்றதும், பலவகை மிருகக்கூட்டங் 

களால் நிறைந்ததும், அகேக குகைகள் நிரம்பியுள்ளது 

மான லங்காமலயமலையின்மேல் அனுமான் ஏதினான். 
வாயுவின் குமாரனாய் மேகத்திற்கு ஓப்பானவனான் அனு 
மான், அங்குள்ள யக்ஷகந்தர்வஇக்கரர்களான யாவரும் நடு 

நடுங்கக் குழப்பமடையும்படி ஓங்கி வளர்ந்தான். அனு 
மான், ௮ம்மலையழுந்துமாஅ கால்களைப் பதியவை சக்த, வட 

வையின் முகத்தைப்போல்தீ தனது வாயைக் கோரமாகதீ 

இறந்து, அரக்கர்யாவரையும் நடுங்கச்செய்பவன்போல உர 
க்க இரைக்தான். அவ்வாறு பேரிரைச்சலிடுகன் 2 ௮னு 

மானது ஆச்சரியமான நா சச்தைக் கேட்டு, இலங்கையில் 

வாழ்கின்ற அரக்கர்களெல்லோரும், அச்சத்தால் அசைதற் 

கும் வல்லமையற் றவரானார்கள். பிஐகு, கொடிய பராக்கிரம 

முள்ளவனும் எதிரிகளைக் தவிக்கச் செய்பவனுமான 

அனுமான், ஸ்ரீராமரின் பொருட்டு ஈமஸ்காரஞ் செய்து 
விட்டு, இராமர்விஷயமான அப்பெருங்கடமையைத் தான் 

செய்து முடிக்க மூய ற்க்கொண்டான். கடுவேகமமைக்க 

அவ்வனுமான், பாம்புபோன்்2 கனது வாலை மேலே 

தூக்கி, முதுகை வணக்க, தனத காதுகளை மடக்க; வட 

வையின் முகம்போன்் 2 தனஅ வாயைச் தறக்தவண்ணம்
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ஆகாயத்திற் பாய்க்கான். அவ்வனுமான், தான் பாய்ந்து 
வேகத்தால், மரங்கள் மலைகள் பாழஹைகள் சாதாரண 
வானரங்கள் என்ற இவைகளை, தன்னுடன் கூட இழுக்க 
லானான். அவ்வாறு அவனுடைய கைகளின் வேகத்தா 
அம் துடைகளின் வேகச்தாலும் உயர இழுக்கப்பட்டுக் 
கொஞ்சதாரம் சென்ற அவை, தமது வேகங் குறையவே, 
ஜலத்தில் விழுக்கன. கருடனுக்கொப்பான வேகமுள்ள 
அவ்வானரவீரன், இசைகளை இழுப்பவன்போலப் பாம்பு 
போலிருக்௪ தன்கைகளை நீட்டிக்கொண்டு திறந் த இமய 
மலையை நோகச் சென்ருன். அவ்வனுமான், அப்போது, 
தனது விசையால் மிகவுஞ் சுழலமிகின் 2 அலைகளையும் 
பலவகைப் பிராணிகளையுமுடைய FU SBI GOS பார்க் 
அக்கொண்டே, விஷ்ணுபகவானுடைய கையால் விடுக்கப் 
பட்ட சக்கராயுகம்போலக் கடுவிசையுடன் சென்ருன், 
தந்தையோடொத்த வேகமுன்ள அவ்வனுமான், இடை 
வழியில் மலைகள் விருகூஷங்களின் தொகுதிகள் ஓடைகள் 
கதிகள் தடாகங்கள் சிறந்த பட்டணங்கள். செழிக்த நாடு 

. கள் என்ற இவைகளை யெல்லரம் பார் தீதுக்கொண்டே 
விரைந்து சென்ருன். கந்தகையோடொத்ச பராக்ரம 
முள்ள வீரனாயே அனுமான், மிகவும் விரைவுகொண்டு 
சூரியமண்டலவழியை யடைந்து, சிறிதும் சரமமில்லாமற் 
செல்லலானான். வாயுபகவான் போல வேகமாகச் செல்லும் 
அனுமான், தான் சென்ற வழியில் எல்லா தீ திசைகளையும் 
தனது அட்டகாச,க்தால் நிரப்பிக்கொண்டு செல்லலானான், 

ஜாம்பவானது சொல்லை நினைந்து, அனுமான், வாயு 
டட வேகமாகச்சென்று, விரைவாக இமயமலை 

அமான் இமய ட் ச 5 8 மலையையடைதல், க கண்டான். பிறகு, பல நீரருவிகளா 
அம் ௮கேக குகைகளாலும் வெண்மெகங் 

கள்போன்றத பல அழகான கரங்களாலும் பலவகை 
விருக்டங்களினாலும் சோபித்துக்கொண்டிருக்க அவ் 
விமயமலையை வந்து சேர்ந்தான். ்
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வெகு உயரமாயும் பயங்கரமாயும் காணப்பட்ட சிறந்த 

கரங்களுடன் கூடிய இறந்த ௮ப்பருவத திதைச் சேர்ந்த 

தும், அனுமான், சரேஷ்டமான தேவரிஷிகளின் கூட் 

டங்கள் வசத்துக்கொண்டிருக்த பரிசு,தீ தமான பல ஆச்சர 

மங்களைப் பார்தீதான்.அங்கே, பிரமசேேவ 
இமயமலையிற் பல ட த 

னுடைய மாளிகையும்,கைலாஸமும், இந்தி 

ரன்மானிகையும், உருத்திரஞூர் தீதி விளை 

யாட்டாகப்பாண த்தை விடுமிடமும், ஹயக். 

இரீவனையாரா இக்கு மிடமும்,பிரமாவின் தலை &ீழேவிழுக்த 

இடமும், சூரியனுடைய ஏவலாட்கள் தங்குமிடமும், இக் 

இரனுக்குப் பிரமதேவன் வச்சராயு தம் கொடுத்த இடமும், 

சூரியனொளிபோல் விளங்குகன் தகுபேரன து மாளிகையும், 

சாயாதேவியை மஇூழ்விக்குமாறு விசுவகர்மா சூரியனைச் 

சாணைபிடிக்க ஏற்படுசீதின இடமும், தேவர்கட்குக் காட்டி 

யளிக்குமாறுபிரமதேவன் வி.ற்றிருக்கன் ஐ சங்காசன மும், 

உருத்திரனது வில் இருக்குமிடமும், பாதாளலோகத்துக் 

குப் போகும் வழியும் என்ற இவைகளையும், இறந். கைலை 

மலையையும், இமவச்சிலை யென் உ இட த்தையும், ரிஷூ.பமலை 

யையும், சிறந்த ஸ்வர்ண Lif 1FHO GUD, 

இடங்களை ௮னு 

Lor or ST oy) BO. 

அனுமான் இஷ்தி 
மலையைக் காணு எல்லா மூலிகைகளும் ஒளியா ல்௮திகமாக 

pete விளங்கக்கொண்டிருக்கும் ஸர்வெளஷதி 

் பர்வதமென்னும் மலையையும் கண்டான். 

கெருப்பின்காக்திபோல் மின்னிக்கொண்டிருந்த ௮ம் 

மலையை, அனுமான், பார்தச்,ததும், வெரு 

ஆச்சரியமடைந்தான். உடனே, அம்மலை 

யைச்சுற்றி ஐஓஷதஇகளைக் தேடலானான். 

gap Sater au 
மான் தேடுசல். 

ஷீ அனுமான், ஓர் ஆயிரம் யோஜனைஅரம் 'கடந்துவந்து, 

ஓஷ.இமலையைச் செர்ந்து, வைனை ௮ம் மூலிகை 

களைக் கேடலானான். 

௮ம்மலையிலிருக்,த எல்லா மஹாஞூலிகைகளும், தங் 

களைச் தேடிக்கொண்டு ஒருவன் வருகின் றதை யறிந்து,
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தங்களை வெளிக்காட்டாமல் மறைத்து நின்றன. மஹாச் 
மாவான அனுமான், தான் தேடிவந்த 

ஒஷ திகள் மறைர் மூலிகைகளைக் காணாமல், வெகு கோபங் 
szersats கொண்டு மிகவும் கர்ச்சித்தான். கெருப் 
எடு தவரு அல், புப்போல் DOr Gl SO SAT விளங்க, அனு 

மான், Maver er Fong) பொரு தவ 
னாய், அம்மலையை நோக்கப் பின்வருமா௮ு சொல்லலா 
னான்:-- *பர்வகசரேஷ்டமே ! ராமரிடம் தயைகாட்ட 

. உனக்கு இஷ்டமில்லையென்பது நிச்சயமாக இருக்கும் 
பக்ஷத்தில், இன்றையஇனம், ரீ எனது கையின் வல்லமை 
யால் அவம்;இக்கப்பட்டுச் 9 க.றிவிடுவதைக் காண்பாயாக” 
என்றான். அதன்பிறகு, அனுமான், அம்மலையின் கரத் 
தை, அதிலிருந்க குன்றுகள் யானைகள் பாம்புகள் பொன் 
பலவகைக்காதுப்பொருள்கள் என்ற இவைகளூடன், தாழ் 
வரை இிதறவும் கெருப்புப்பொ நிளெம்பவும் உறு இயரகப் 
பிடி.தீது வேர்ப்பிடுங்கலாகப் பெயர்க்கலானான். அவன், 
அவ்வாறு அம்மலையைப் பெயர், 2௮, தேவ ௮௪ர இந்திரர் 
கஞூடன் இவ்வுலக,ச்தையே HU bp 1,6 DEC sr air, ஆகார 
யதீதிலெழும்பி, ஆகாயசாரிகளால் வாழ்,திசப்பட்டவஞய், 
கருட பகவானைவிட ௮௧ வேகம் பொருக் இியவனாப்ச் 
செல்லலானான், சூரியன்போல விளங்க அம்மலையை, 
கன அகையி லேந்திக்கொண்டு, சூரியன் செல்லும் வழியா 
Gu ஆகாமமார்க்கச்தை யடைந்து, கனு மேனியின் நி Ds 
S16 சூரியனுக்கு ஓப்பாக விளங்க. அனுமான், கான் 
சூரியன ௬௦த் சென்றுகொண்டிருந்தசபொழுது மத்ரொரு 
சூரியனாக விளங்இனான். மலைக்கொப்பாக இருக்கு அவ்வனு 
மான், அம்மலையைச் கான் எதெதுவர் சபொழுது, நெருப் 
புப்போல் மின்னும் ஆயிரம் முனைகளையுடைய சக்கரா 
YF SBF ஆகாயத்தில் விஷ்ணுபகவான் விளங்குவது 
போல விளங்கினான்.
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அவன் ஆகாயத்தில் வக்துகொண்டிருக் ததைக்கண்ட 

தும், வானரர்கள் உயர்ந்த குரலால் ௮ட்டகாசம்பண்ணிக் 

களித்சார்கள்; அவ்வனுமானும் அவர்களைப்பார் தீது மசழ் 

ச்யொற் இங்கரா கஞ்செய்தகான். அவர்களின் பேரொலியை 

இலங்கைமாககரிலிருந்த அரக்கர்கள் கேட்டு, மிகவும் பயங் 

கரமாகக் கத்தினார்கள், மகாத்துமாவாகிய அவ்வனுமா 

னும், இரிகூடமலையில் வான ரசேனையின் நடுவில் இறங்க 

னான். ௮.தன் பிறகு, உதிதமர்களான வானரவீரர்களுக்கு 

அனுமான்வானர நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, அனுமான், 

Reels விபீஷ்ணரைக் கட்டி தீ.தழுவினான்.இராஜ 

பூம் உயிர்ப்பித் குமாரரும், வீரர்களுமான அந்த ப்ரீ ராம 

அல். லட்சுமணர், அம்மலையி லிருக்த உயர்ந்த 

மூலிகைகளின் மணத்தைக் தாங்கள் மோந்ததும் சல்லிய 

மற்றவரானார்கள். மற்ற வானரவீரர்களும், அவ்வண் 

ணமே எழுந்தருந் தார்கள். உயிரற்றும் விரணப்பட்டு 

மிருந்த எல்லாவானரவீரர்களும், ஒரு நொடியில், உயர்ந்த 

மூலிகைகளின் மணத்தால், தங்கள் விரணங்களாறி 

நோயற்றவர்களாய், விடிய ற்கால,தீ.இில் துயில் நீங்கி எழுக் 

இருக்கன் Dail sor போலச் சுகமாக விழித்துக்கொண்டு : 

எழுந்து உட்கர்ர்ந்தார்கள். 

என்று முதல் அரக்கர்களுக்கும் OMT OF TT BOF BHO 

சண்டைகேர்ந்ததோ, அன்றுமுதல், போ 

ரில் வான்ரர்களாற் கொல்லப்பட்ட அரக் 

கர்களேல்லாரும், கொல்லப்பட்டவுடனே, 

இராவணனது கட்டளையால், கெளரவதீ 

தைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளுக.ற் பொருட்செ சுத் Bs 

தில் தன்ளப்பட்டார்கள். 

அரக்கர்பிழையா 

மைக்குக் காச 

ணம், 

அதன் பிறகு, மஹாபராக்ரமசாலியான அனுமான், 

பெரு மூலிகைகள் நிரம்பிய அம்மலையை 

அனுமான் என்னி. வேகமாகத் இரும்பித் தாக்கக்கொண்டு 
விடத்துவை சது போய், இமவானிடத்தில் வைத்துவிட்டு, 

வ ல. ் . . உட 

Ge - ்ரீராமரிடம் வந்து சேர்ந்தான். 
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எழுபத்கைந்தாஞ் சருக்கம் : 

சுக்கிரீவன் இலங்கையைத் இயிட்டுக் கொளுத்தி 
யதும், நிகும்பன் முதலான அரக்கர்கள் 

போர்புரிய வருதலும். 

  

அ/கன்பிறகு, வெகுவல்லமைபொருந் தியவானரராஜ 
டட , னான சுக்கிரீவன், இறந்த பொருளுடன் 

மன்ன கூடிய சொல்லை இராமரிடத்து விண்ணப் 
டையால் இலங் பஞ்செய்து, பின்பு, ௮னுமானைசொக்க கையைக் கொ ட ட ° 5 : மத்தல ஏமி இவ்வாறு சொல்லலானான் :__ 4 கும்பகர் 
Staci அறமா ணன் வதைக்கப்பட்டபடியா ௮ம், ௮இகா ee யன் மூகலான தனது குமாரர்கள் கொல் 

__ லப்பட்டபடியாலும், இராவணன் இப்பொ 
முது எதிர்வந்து போர்புரியமாட்டான். ஆகையால், 
வெகு சுருசுருப்பாகச் சஞ்சரிக்கும் மஹாபலவான்களான 
வானரவீரர்களெல்லாரும், இப்பொழுதே தங்கள் கைகளித் 
கொள்ளிக்கட்டைகளை எடுத்துக்கொண்டு மதிளைச் தரவிக் 
கடந்து இலங்கையிழ் புகுந்து தீயிடவேண்டும் ?? என்ருன்; 

அதன்பிறகு, இருள்செதிர்த ௮௬.௪: Dor gs Oot 
முதல்யாம,த்தின் முடிவில், அவ்வானரவீரர்கள், கைகளிற் 
கொள்ளிக்கட்டைகளை யெடுச்அக்கொண்டு அவ்விலங்கை 

மாககரினுள்ளே அுழைக்கார்கள்., கையும் 
கொள்ளியுமாககி தோன்திய வானரர் 
களால், விகாரமான வடிவமுடைய அரக் 

வானார் இலங் 

கையில் இீயிடு சல், 

கர்கள், துரத்தப்பட்டவர்களாய், தரம் கா.ச்துக்கொண் 
டிருகச கோட்டையைவிட்டு ஓடலானார்கள். கோபுரங்கள் 
கொத்தளங்கள் வீதிகள் பலவகை நார ற௪சந் திகள்: மானிகை 
கள் என் இவைகளிலெல்லாம், அவ்வான ரவீரர்கள், 
மூழ்ச்சியுடன் தியை மூட்டினார்கள், 
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அப்பொழுனு, அரக்கர்களின் ஆயிரக்கணக்கான விடு 

களைச் இ யெரிக்கலாயிற்று, அப்போது மலைபோல் விளங் 

இய மாளிகைகள், எரிந்து பூமியில் விழுக் சன; அவற்றிலுள் 

ள அஇற்கட்டைகளும் உயரக்த சந் தனக்கட் 

அக்கினி Gomme டகளும் நீருயின ; அவ்வாே கான 
யை எரித்தல், த (ர 3 2, அழ 

முதீதுக்களும், வைரக்கற்கஞும், பவளங் 

களும், இன்னும் பலவகை இர,கீதினங்களும், அழகான 

வெண்பட்டுக்களும், பலவகைக்கம்பளங்களும், தீங்கப்பாத் 

இரங்களும், பல ஆயுதங்களும், குதிரைகளின் அலங்காரத் 

இற்கு வேண்டிய ஆபரணங்களும், கல்லணைகளும், யானை 

களின் . கழுத தணிகளூம், கழுத்திகெயிறுகளும், தேர்க 

ளின் அலங்காரதக்தைச்சேர்க்,த அணிகளும், போர்வீரர்க 

னின் கவசங்களும், குதிரை யானைகளின் கவசங்களும், 

கத்இயும், வில்லும், நாணிகளும், அம்புகளும், தோமரமும், 

அங்குசமும், சூலமும், பலவகை யர. ச்செகம்பளங்களும், 

சாமரம் மு.கலியனவும், கேடகமும், புலி,த்தோலும், புலி 

நகங்களும், கஸ்தூரியும் வெர்தகொழிர் தன, அந்நகர் 

தில், மு.தீதுக்களையிழைத்.து வெகு அழகாகக் கட்டப்பட்டி 

ருக். ௪ மாளிகைகளையும், பலவி,க ௮ஸ்திரங்களையும், அக் 

இனிபகவான் எரிக்கலாயினன். இருஹஸ்தர்களான அரக் 

கர்கள் வாசஞ்செய்த.ற்கு இடமான ஸ்வஸ்திகம் முதலியன 

வாகப் பெயர்பெறும் பலவகை வீடுகளையும், அப்போது, 

அக்னி ,தூக்கலாயினன். பொன்னினாலாகிய கவசங்களை 

யணிபவர்களையும், புஷ்பஸரங்களையும் வஸ்.திரங்களையும் 

கரிப்பவர்களையும், மதுபான த.தாற்கண்சுழலமிட மயங்கித் 

தச்சளிக்க நடந்துகொண்டிருப்பவர்களையும், தங்கள் 

நாய௫கெளாஜ் பற்நியிழுக்கப்பட்ட வஸ்திரமணிக் கவர்களை 

யும், சத்துருக்களிடம் கோபங்கொண்டிருப்பவர்களையும், 

கங்கள் கைகளில் கதை சூலம் கத்தி என்ற இவைகளைப் 

பிடி,சீதவர்களையும், போசனஞ்செய்பவர்களையும், குடி.த்.துக் 

கொண்டிருப்பவர்களையும், மனைவிமாரோடு சிறந்த படுக்
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கையில் துயில்பவர்களையும், பயத்கரல் கடுகடுங்கக் தங்கள் 

குழந்தைகளை மார்போடணை கீதுக்கொண்டு எல்லா தீ. திசை 

களிலும் ஓபெவர்களையும், இன்னும் இவ்வாறு நாத்றுக் 

கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் அவ்விலங்கையிலிருக் 

தவர்களையும், ௮க்கினியானது, கொஞத்தி, மேன்மே 

லும் கொழுக்துவிட்டெரியலாயிற்று, அன் ியும், மிக்க 

செல்வங்களைக்கொண்டனவும், மிக்க திரவியஞ் செலவிட்டுக் 

கட்டப்பட்டனவும், சிறந்த படுக்கைகளை யுடையனவாய் 

வெகு அழகாக விளங்குவனவும், கங்கக்தாத் செய்யப்பட்டு 

விளங்கயே சந்திரபிம்பங்களையும் அர் சீ.கசக்இரர்களையு 

முடையனவும், ஓங்யெ மேன்மாடங்களை யுடையனவும், 

இரத்தனமயமான பலகணிகளையுடையனவும், எப்பும,த்.தி 

லும் இனியனவாக விளங்குவனவும், இரத்தினங்கள் பவ 

ளங்கள் என்னும் இவைகளால் அழகாகக் கட்டப்பட்டு 

விளங்குவனவும், சூரியபகவானை தீ தொவனபோல ஓங்க 

யனவும், அன் றில் மயில் வீணை இவைகளின் இன்னிசை 

யாலும் அணிகளின் கலகலப்பாலும் எப்பொழுதும் ஓலிப் 

பனவும், பர்வகம்போலக் காணப்படுவனவுமான மாளிகை 

களை, அன்று, அக்த,க் தி, எரிக்கலாயிற்.று, 

எல்லாப் பக்கங்களிலேயும் நெருப்புச் சூழ்ந்தெரிர்் ச 

விட்டுவாயில்கள், மழைக்காலத்தில் மின் 
தியெசித்சபொ 
ee Carer jus 

Hissharsr_S, 

ன .ந்கொடியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மேகங் 

கள்போலக் காணப்பட்டன. நெருப்பெ 

ரிந்துகொண்டிருர் சபொழுது இடிந்து விழு 

ந்த மானிகைகள், இக்திரனதுவச்சிராயு,த,க,கால் அடியுண்டு 

- விழும் பெருமலைச்சுகரங்கள் போலக் காணப்பட்டன, 

பெருமாஸிகைகளின் உபரிகைகளி.த் படுதிதுச் தூங்கிக் 

கொண்டிருக்க அழகான மடக்தையர், கம்மீது இப்பிடிக்க 

வே, தங்கள் உடம்பில் அணிந்திறும் ச ஆபரணங்களை 

யெல்லாம் கழத்தி யெறிந்துவிட்டு, ஹா! ஹா!! ஏன்று 

S595 தலைப்பட்டார்கள், அம்மாளிகைகளும்,. முற்றி
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அம் தீப்பற். நி யெரியவே, ஜ்மோ இர்லதை யென்ற கொடி, 
களையுடைய காடுகளால் இம௰மலையின் சகெரங்கள் விளங்கு 
வனபோலச் தூரகின் அ பார்,ச் தவர்கள் கண்கள க்குப் பூல 
னாயின. நெருப்புப்பற் தியெரிக் கத மேன்மாளிகைகளினால், 
அவ்விலங்கா நகரமானது, அன்றை இரவு, ஈன்முகப் பூத்து 
விளங்கும் முண்முருங்கைமரம்போலப் புலப்பட்டது, பா 
கர்களால் கட்டுக்கறித்து விடப்பட்ட Wit Cost BOW I BLD, 
அவ்வாறே விடப்பட்ட குதிரைகளாலும், அவ்விலங்கை 
யானது, உலகத்தின் முடிவுகாலததிலே தத்கனிக்கன் ற 
முதலை முதலிய ஜலஜந்துக்களால் சமுச்திரம் தோன்று 
வதுபோலக் தோன் ug, கட்டவிழ்,தீ.துவிட்ட குதிரை 

யைக் கண்டு, யானை அச்சத்தால் வெருண்டோடிற்னு: அவ் 
வா வெருண்டோடும் யானையைக்கண்டு, குதிரை௮ஞ்9ச் 
திரும்பியோடிற்று, அவ்விலங்கை தீப்பற்றி. யெரிக்தபொ 
மூனு, ௮.தீதீயின்ஜ்வாலை சமுத்திர க.இல் தோன் இியகனால், 
அச்சமுத்திரமே, வந்த தண்ணீரால் மிரம்பியிருந் தது 
போலக் கோன் றிற்று, ௮ன் அரவு, ஒரு முகூர் க தகாலத் 
தில், வானரர்களால் தியிடப்பட்ட அவ்விலங்கை, இவ் 
QYVES HOG பயங்கரமான முடிவுகாலம் வரும்பொழுது 

இவ்வுலகமே தீப்பிடித்து யெரிவதுபோல எரிந்தது. புகை 
சூழ்ந்துகொள்ள க் இயின்நடுவிற் கெ௫க்கொண்டு கோவெ 
ன்று க,கறின பெண்டுகளின் பெருங்குரல், பத்துயோசனை 
தூரம் கெட்கலாயிற்று, 

தங்கள் தேகங்கள் இயாற் பொசுக்கப்பட்டுச் சக்க 

முடியாமல் வெளியிலோடிய அரக்கர்களை, போரிடுவதில் 

வெகு உம்சாகங்கொண்டிருந்து வானரர் 

கன், சரேலென்று தோன்றி எதிர்க்கலா 

னார்கள். வானரர்கஞைடைய அ௮ட்டகாசமும், 

அரக்கர்களுடைய புலம்பலும், பத்துத் திசைகளையும்சமுதி 

தரத்தையும் பூமியையும் ஞூடலாயின. 

வரன ர்களின் 

உக்ஸாஹம், 

சல்வியமற்றவர்களாய் மகாத்துமாக்களாகய இராமர் 

இலட்சுமணரென் த அவ்விருவரும்,கொஞ்சமேனும் மனங்
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கலங்காதவர்களாய், சிறந்த விற்களைக் கைப்பற்றி நின்றார் 

கள். அப்பொழுது, பரீராமர் தமது உயர்ந்த வில்லின் நா 

ணியைக் தட்டவே, ௮ச்கரணியின் சக்கமானது, அரக்கர் 

களுக்குப் பய.தீை உண்டாக்க்கொண்டு பேரொலியாகத் 

தோன்றிற்று, அவ்வாறு தமது பெரிய 

பேசொலி, கோதண்டத்தைச் தட்டிய இராமர், வேச 

மயமான வில்லை ச.தட்டுசின் உ கோபங்கொ 

ண்ட சிவபெருமான்போலக் காணப்பட்டார். வானரர்கள் 

செய்க அட்டகாசம் அரக்கர்களின்௧கறுதல் என்னும்இவ் 

விரண்டுக்கும் மேலாக, ஸ்ரீ. ராமருடைய நாணியின் சத்சம் 

கேட்கலாயித்று, வானரர்கள் செய்த அட்டகாசமும் அரக் 

கர்களின் கூச்சலும் ஸரீராமருடைய நாணியின் ஒலியும் 

ஆக இம்ஞுன்றும், பத்துத் திசைகளிலும் வியாபிக தன. 

இராமர்வில்லினின் அ எய்த பாணங்களால், கைலாச 

மலையின் ககரம்போலிருக்த ௮க்ககரத்தின் கோபுரமானது, 

சிதறுண்டுபூமியில்விழுக்தது. ௮.கன் பிறகு, 

வானருடன் ரீராமருடைய பாணங்கள் மாளிகைகளி 
கூடிய இராமா ட ் . : ச பொருமா௮: ஸம் அம்வீகெளிலும் விழுவதைக்.கண்டு, அரக் 

சாஹப்பட, அரக் கஹிரர்கள் காங்கள்போரிடுமாஅ மிக்கமுய 
கரும் ஸம்சாஹப் . ட த 

பூல். தசியுடையவர்களானார்கள். அவ்வாறு முய 

ற்சிசெய்துகொண்டு அட்டகாசம்பண்ணின 

அரக்கவீரர்களுக்கு, அவ்விரவு, காள ரா,த்திரியாக விரும் 

தது, 

அப்பொழுது, வானரவேக்தனாகய சுக்கரீவன்---**வா 

னரவீரர்களே | நீங்கள், அருகிலுள்ள 

கோட்டைவாயிலி லிருந்துகொண்டு சண் 

டையிடவேண்டும், உங்கஞக்குள் எவனா 

௬க்கரீவன் 

வானசர்க்கு 

இட்ட கட்டளை. 

வன இக்கட்டளைக்கு விரோதமாகத் தானி 

ருக்கும்இடததைவிட்டுவிலப்போவானேயானால், அவனை 

அரசன்கட்டளையை மீறி நடந்தகற்காக வதைக்கவேண் 

டும் ” என்னு கட்டளையிட்டான்,
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இவ்விதமாக வானரவீரர்கள் கையுங் கொள்ளியுமாக 

அக்ககர,த்து வாயிலைச் சூழ்க்துநின் றை யறிந்து, இராவ 

ணன் கடுஞ்னெ மடைந்தான். அப்பொழுது, அவ்விராவ 

ணன் கோபத்தால் தன்னுடலை முடக்கி நீட்ட, அதனால் 

பத்துத் இசைகஞம் நகெடுங்கின., அவ்வரக்கமன்னவனது 

கோபமானது, உருத்திரனது கோபம் ஒருருவமெடுத்து வக் 

ததுபோலக் காணப்பட்டது, உடனே, அவன், கும்பகர்ண 

னுடைய குமாரர்களாகய கும்பன் நிகும்பன் என்னும் 

அரக்க வீரர்களைப் பல அரக்கர்களுடன்கூடப் போர்க்களத் 

, துக்குச் செல்லக் கட்டளையிட்டான். இராவ 

a a ag ணன் இட்ட கட்டளையின்படியே, பூபா 

நிகும்பர்கள்பல௮ க்ஷ்ன், சோணிதாக்ஷன், பிரஜங்கன், கம்ப 

சக்கருடன்போர். ஏன் என்.ற அரக்கர்கள், அக்தக்கும்பகர்ண 
குமாரர்களுடன் புறப்பட்டார்கள். அன்றி 

யும், மகாபலம்பொருக்திய அவ்வரக்கவீரர்களைகோக்கி, இரா 

வணன், அட்டகாசம் பண்ணிக்கொண்டு, * அரக்கர்களே 

நீங்களெல்லாரும். இப்பொழுதே, சென்று சடி.இயில் சத் 

துருக்களை வெற்றிகொண்டு திரும்புங்கள்” என்று கட் 

டயிட்டான். அவ்வண்ணம் ஏவப்பட்ட அரக்கவிரர்கள், 

௮ இகமாகப் பிரகா௫க்கும் ஆயுதங்களைக் கைகளிற்கொண்டு, 

அடிக்கடி அட்டகாசம் பண்ணுபவராய், இலங்கையை விட் 

டுக் ளொம்பிஞர்கள், அரக்கர்கள் அணிக் திருக் தஆபரணங்க 

னின் காந்தியாலும், வானரர்கள் கைகளிழ் பற்றியிருந்த 

கொள்ளிகளாலும், ஆகாயம் மு.த்திலும் ஒளியால் விளங்க 

லாயிற்று, சந்திரகாந்தியாலும், நட்ச,தீதர காக்தியாலும், 

௮வ்விருசேனையும் அணிகந்திருர், ச அணிகளின் காந்தியா 

லும், அப்பொழுது, அவ்வாகாயம், விளக்கம் பெற்றது. 

சந்திர காந்தியும், ஆபரண கரந்தியும், நெ 

ரன அத ருப்புப்பிடி,த்து எரின் ஐ வீடுகளின் காக் 

பெசொளி,  தியும், அரக்க வானரசேனைகளை நன்றாக 

விளக்னெ, அக்ககர,த்தில் வீடுகள் அதிக 

மாக ஓங்கி யெரிக்தபொழுது, அந்தக்காந்தியால் அலையும்
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திரைகளுள்ள தாய்ப் பா,காரளம்வரையில் ஆழ்ச்துள்ள சமு 

ததிரமும், மிகுதியாக விளங்கிற்று, 

சிறு கொடிகளுடனும் பெருங்கொடிகளுடனுங் கூடி 

யதும், சிறந்த கதீதகளையும் கோடரிகளையு 

அரக்கசேனை, முடையதும், பயங்கரமான தேர்பரியானை 

களைக் கொண்டதும், பலவகைப் பதாஇக 

ளைப் பெற்றதும் விளங்குவனவான சூலம் கதை கட்கம் 

ஈட்டி தோமரம் வில் என்ற இவைகஞூடன் கூடியதும், எரி 

என்ற எறியீட்டி பொருக்தியதும், மணிகள் பல ஓலிக் 
கப்பெற்றதும், புஜங்களிற் பலவகை யணிகளை அணிந்தி 

- ருப்பதும், கோடரிகளைக் கைகளிற்பத்தியுள்ள தம், பேரா 

யுகங்களைச் சுழத்அுவதும், விற்களில் அம்புகளைத் தொ 

டுப்பதும், சந்தனம் மு.கலிய கலவைப்பொருள்களும் மலர் 

கஞம் பானஞ்செய்த கன்ளும் என்ற இவற்றின் நாற்றங்க 

ளால் காற்றை நறுமணமாக்குவதும், பார்ப்பவர்களின் மன 

ததை நடுங்கச் செய்வதும், சூரர்களானபோர்வீரர்கள் நிரம் 

பப்பெற்றதும், மேகம்போலக் கர்ச்சிப்பதுமான பயங்கரமா 

கய இராட்சச சேனை, கொடிய வல்லமையும் பராக்ரெமமும் 

பெற்ற தாகக் காணப்பட்டது, அக்கொடிய அரக்கசேளை 

வருவதைக கண்டு, வானரசேனை, எதிர்கொண்டு சென்று 
கர்ச்சிக்கலாயிற்று, பெரிய அவ்வரக்க சேனையும், சங்கள் 

சத்துரு சேனையாகய வானரசேனையை நேக்கு, நெருப் 
பைக் குதிப்புவைத்து - விட்டிற்பூச்சிகள் ஓவெதுபேரல 

_ விரைந்து எழுக்து ஓடலாயிற்று, அவ்வரக்க விரர்களின் 

சேனை, கைகளினாலெடுத்துச் சுழற் றுவதனால் விளங்குவன 

வான உழலை,கதடிகளையும் வச்சராயுதங்களையு முடைய 
தாய், ௮இகமாக விளங்ஒற்று, 

.. அப்பொழுது, வானரவிீரர்கள், வெறிகொண்டவர்கள் 
போல, போர்செய்யும் விருப்பத்தினால், விருட்சங்கள் மலை 

கள் கைகுத்துக்கன் என்ற இவைகளாற் புடைப்பவர்க 
ளாய், அரக்கர்களின்மேல் வீழ்ர்தார்கள் ; வெகூபயங்கர
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மான உருவதீதுடனிருக் த அரக்கர்கள், அவ்வண்ணம். 

கங்கள்மேல் விழுந்த வானரர்களின் ,தலை 

அரக்கரும் வான கக் கூரான வாள்களால் அறுத்தொ 
ரும் போரம் னு ன் i . 
enmee kali ழிக்கார்கள். அப்போரில், பற்களாத் 

கடி.ப்புண்டு காதுகளை யிழந் கவர் களாகவும் 

கைக்குக்கால் விண்ட தலைகஞூனள்ளவர்களாகவும், மலைக 

ளின் மோதுதலால் அவயவங்கள் கசங்கெனவர்களாகவும், 

அரக்கர்கள் சஞ்சரிக்தார்கள். பிரசித்த விரர்களான் வான 

ரர்களிற் கலர், பலவான்௧ளான அ_ரக்கவீரர்களை நாற்பூற 

திலும் போகவொட்டாமல் தடுத்து நின்று கொன்ருர் 

கள், அவ்வண்ணமே சில பயங்கரரான அரக்கர்கள், 

கூரான கத்இகளால், சல வானரவீரர்களை வெட்டினார் 

கள், ஒருவனைக் கொன்றவனை மூன்றாமவன் கொன் 

மூன் ; ஒருவனைக் கீழே தள்ளியவனை மூன்றாமவன் கீழே 

தன்னினான் ; ஒருவனை நிந்தித்த மற்றொருவனை மூன்று 

மவன் கிந்தித்தான். தனது சதீதுருவைப் பற்களாற் கடித 

துக்கொண்டிருக் தவனை மற்றொருவன் பற்களாற் கடித் 

கான். “அடி, பார்ப்போம்” என்பான் ஒருவன்; “இதோ 

அடிக்கன்றேன் பார்'” என்பான் மற்றொருவன் : ஆனால், 

மூன்றாமவன் அடிக்கன் றவனாக இருப்பான். * ஏன் விண் 

் என்பான் சிரமம் உனக்கு? கொஞ்சம் பொறுத்து நில் 

ஒருவன். இவ்வா. அப்போர்க்கள் சீதில் பலவகைப் பேச் 

சுக்கள் ஒருங்கே உண்டாயின. வஸ்திரங்கள் அவிழ்ந்து 

போகவும், கவசங்களும் ஆயுதங்களும் கழுவிவிழவும், 

பேரீட்டிகள் ஒங்கப்படவும், கடிகஞம் சூலங்களும் கத்தி 

களும் ஒன்றுடன் ஓன்_று மோதப்படவும், இவ்வாறு, அப் 

பொழுது அரக்கர்கஷக்கும் வான ரர்களுக்கும் வெகு பயங் 

கரமான யுதீதம் நடக்கலாயிற்று. அப்போரில், அரக்கர்கள், 

வானரர்களை, பத்து ஏழு விழுக்காடு கொல்லலானார்கள் ; 

அவ்வாறே வானரர்களும், அரக்கர்களைப் பத்து ஏழு 

விழுக்காடு உயிர் மாய்ந்து விழச் செய்தார்கள். தங்கள் 

ஆடைகள் கழுவவும், குடுமிகன் குலையவும், கவசங்களும்
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கொடிகளும் முறிஈ்து போகவும், மு.றிந்கோடின் அரக்க 

சேனையை, வானரர்கள், காற்புறங்களிலேயும் போகவொ 

ட்டாமல் தடுத்துச் சூழ்ந்துகொண்டார்கள். 

  

எழுபத்தாருஞ் சருக்கம் : 

கும்பனது வதை. 

Css of ரர்களுக்கு முடிவுகாலமாய் ஓழிவேயில்லா 
மல் ௮ச்சண்டை வெகுபயங்கரமாக கடக்க 

அங்கன் கம்ப 
னனை வதைத்தல். பொழுது, போரிவெதில் வெகு உற்சாகங் 

கொண்டுள்ள அங்கதன், கம்பனனென்ற 
fs RES இடத்தை காடிவக் தான். கம்பனனும், வெகு 
கோபத்துடன், அங்ககனை வலிவில் சண்டைக்கு இழுத்து 
தனது கதையால் முதலில் ஓரடி வைத்தான். அவ்வாறு 
அடிக்கப்பட்டதும், அங்கதன் மூர்ச்சையடைந்கான். உட 

னே, மகாபராக்கரமசாலியாகய அங்கதன், மூர்ச்சைதெளி 
து, மலைச்கொரமொன்றை அவனது தலையின்மேல் எ.றிந் 

தான், அவ்வடியால் வருத்கப்பட்டுக்கொண்டு அவ்வரக் 
_ கன் பூமியில் விழுந்து wri Sr or. 

பிறகு, சோணிதாக்ஷன், அவ்விதமாகக் கம்பனன் 
அப்போர்க்கை தீதில் மாண்டதைப் பார் 
3௮, கொஞ்சமேனும் பமயமேயில்லாமல், 
தனது இர,க.க்சை வெகு வேகமாக ஓட்டிக் 
கொண்டு, அங்கத ஸிருக்க விடம் வந்து 

- சேர்ந்து, ears கூரானவையும் கொடியவையும் தேகதீை தப் 
பிளக்கக்கூடியவையும் யுகார்சகாலத்தில் தோன்றும் க் 
கனிக்கொப்பானவையுமான அம்புகளினால், அங்க கனை, 
வெகுவேகமாக அடிக்கலானான். சறுகத்தயின் வடிவமான 
அம்புகளாலும், அ௮ர்.த்சசக்துரபாணங்களினாலும், நாரா 
சங்களாலும், .குழந்சைகளின் புத்கன்போன் p முனைகளை 
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யுடைய பாணங்களினா௮ம், கழுஇனிறகுகள் a 

ளாலும், இரண்டு பக்கங்களிலேயும் காதுக ன் போலக் 

கூரான முனைகளமைக்க அம்புகளாலும், அர்த்த நாராச 

பாணங்களினாலும், பட்டாக்கத்தி வடிவமான அம்புகளா 

லும், இன்னும் பலவகைக் கூரான அம்புகளாலும், அவ் 

வரக்கன் அப்போது அங்ககனைப் பலமாகப் புடைக்க 

லாளுன், வாலியின் குமாரனும் பிரகாபசாலியுமாகய அங் 

கதன், தனது தேகத்தில் அவ்வாறு அடியுண்டவனாய், 

னது பலத்தால் அவ்வரக்கனுடைய நிறந்த வில் இரதம் 

வில் அம்புகள் என்ற இவைகளவ்வளவையும் விரை 

வாக முறித்தெறிந்கான். பிறகு, வெகுகோபங்கொண்ட . 

சோணிதாக்ஷன், கத்தியையும் கேடகத்தையும் எடுத்துக் 

கொண்டு, கொஞ்சமேனும் ஆலோ சனையில்லாமல், வெகு 

வேகமாக ஆகாய.த்இற் சளம்பினான். பலசாலியாகய அங் 

கதன், ஆலோசித்து அவனினும் வேகமாக ஆகாயத்திற் 

இெம்பி, அவனது கையிலிருக்கு கத்தியைப் பிடுநஇக் 

கொண்டு அட்டகாசம் பண்ணலானான். அதன் பிறகு, 

அங்கதன், அவ்வரக்கன்தோளிலிருக்து மார்பில் பூணூல் 

தரிக்கும் இடத்திற்குச் சரியாகக் aS S96) 9 & Heyer. 

அப்பால், வாலியின் குமாரனான அவ்வங்கதன், அப் 

பெருங்கத்தியைத் தனது கையிலேந்தியவனாய், அடிக்கடி 

அட்டகாசம் பண்ணிக்கொண்டு, இன்னும் மற்றைச் சத் 

துருக்களை எஇர்க்குமானு அப்போர்க்கள த்தி சஞ்சரிக்க 

லானான். பொன்னாலாகிய தோள்வளைகளணிக்த வீரனாகிய 

சோணிதாக்ஷன், இரும்பினாலாகய கதையை யெடுத்துச் 

சுழற்நிக்கொண்டு, அவ்வங்க தனை கோக்க ஓடி. வந்தான். 

அவ்வாறே, வெகு பலசாலியாகிய பயூபா-ஷன், பிரஜங்க 

னுடன்கஉடத் தனது இரதத்தை. வேகமாக. ஓட்டிக் 

கொண்டு மஹாபலசாலியாகய அங்கதனை ௪ .திரிட்டு 

வந்தான். சோணிதாக்ஷன் பிரஜங்கன் என்.ற இவ்விருவர் 

நடுவில், அங்ககனான வன், விசாகநட்சத்திரங்களின் கடு
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விற் பூர்ணசந்திரன் விளங்குவதுபோல விளங்கினான், 

மைக்ச் துவிவிகர் அங்கதனுக்குச் சமீபத்தில் அவனைப் 

பாதுகாதீதுக் கொண்டு, தமக்குச் கக்க 

தபாஷ பிரஜங்க. எ இரியான அரக்கவீரனது வருகையை சோணிகாட்சர் 
களுக்கும் மைக்க எதிர்பார்துத வண்ணமாக நின்ருர்கள். 
ச்கட்டும்போர், ௮இ௧ பலம் பொருக்இயவர்கஞம், பேரு 

டல் படைத்தவர்கஞஷ் மான அரக்கர்கள், 
விரத சன்மையை யேறிட்டுக்கொண்டு, கோபத்துடன், . 

கததி கேடகம் கதை என்னும் ஆயுகங்கஞஷுடன், அவ்வா 
னரசேனையின்மேல் 'விழ்க்து தாக்கலானார்கள், ௮ம் 
மூன்று அரக்க சேனாபதிகஞும் அம்மூன்று வானர 

- சேனாபதிகளின்மேல் விழுந்து எதிர் த்தபொழுது, பார்ப் 
். போர்க்கு மயிர்க்கூச்சையுண்டாக்கும் பெரும்போர் நடக்க 
ori po, அப்போரில், அவ்வானரர்கள், பெருவிருட் 

சங்களைப் பிடுங்கியெடுத்துவக்து எ.றியலாஞார்கள் ; 5 Wer 
பலம் பொருக்திய பிரஜங்கனோ, அவைகளை வானினால் 
நஅக்கிவிட்டான். அப்போரில், அவ்வானரர்கள், மரங் 
களையும் மலைகளையும் இர.தங்களின்மீதும் குதிரைகளின் 
மீதும் எறியலானார்கள் ; அவைகளை, யூபாக்ஷனென் ற 
அரக்கன், அம்புக்கூட்டங்களால் வெட்டி யெறிந்தான். 
மைந்த துவிவிதர் பிடுங்கி யெறிந்௪ மரங்களை, மிக வல் 
லமை தங்கிய சோணிதாக்ஷன், தனது கதையால் இடை 
வழியிலேயே முறித்தெரிக் தான். 

பிரஜங்கன், சத்துருக்கரஞுடைய மார்பைப் பிளக்க 
வல்ல விசாலமான தனக த்தியைச் தூக் 

பிரஜங்ஈன் அங்க னு ம i : த டைன் பொரு இிக்கொண்டு, வாலியின் பு,கல்வனுன அங் 
அ உயிரை இடச் ததனை நொக்கி வெகுவேகமாக ஓடினான், 

ட அதிக பலமமைக்த அவ்வானரவிரன், 
அவ்வரக்கன் தனக்கருகில் வக்தகைக் கண்டு, அப்போது 
அசுவகர்ணமென்ற மரதகைப் பிங்கி அவன்மேல் 
ஒங்கியடி,த்சான். அன்றியும், அவ்வானரவீரன், கதத
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மைப்பற்றியிருந்கு அவன் கையின்மேலும் ஒருகுத்துக் 

கூதிஇனான் ; வாலி புத்திரனது கு,ச்தினால், அவ்வரக்க 
னுடைய கத்தியானது, பூமியில் நழுவி விழுந்தது, அப் 

பெருங் கத்தி பூவிதழ் உதிர்வதுபோலப் பூமியில் விழுக்,த 

தைக் கண்டு, மஹாபராக்கரமசாலியாகய அவ்வரக்கன், 

இடிக்கொப்பான குத்து ஓன்று வைக்கும் பொருட்டுத் 
தனது கையை முடக்கி மஹாவீரனான அங்ககனுடைய 

நெற்றியில் ஒரு சூத்து விட்டான்; அதனால், ௮வ்வங்க 

தன், ஒரு முகூர்ச்சகாலம் ஞூர்ச்சையடைந்திருந்து, சிறிது 

Corel கழித்து மூர்ச்சைதெளிந்தெழுக்து, பிரஜங்களு 

டைய தலையைக் கதீஇயால் வெட்டிப் பூமியில் விழுமாறு 

தள்ளினான். 

தனது தகப்பனுடன் பிறந்தவன் போர்க்கள தீதில் 

மாண்டதைக் கண்டதும், யூபாக்ஷன், தன அுகண்களில் நீர் 

ததும்ப, விரைவாக இர,க.த்தைவிட்டுக் சீழேயி றங்க,பாண 

ங்கள் ஆய்விட்டபடியால் கையிலே கத்திபிடித்து நின்றான். 

HES யூபாக்ஷன் வருவதைக் கண்டு, அவிவிதன், வெகு 

வேகமாக அவனைகோக்கச்சென்றனு கோபத்துடன் ௮வன் 

மார்பில் ஒஏரறைவைச்து, மஹா பலசாலியாகையால் அவனை 

உறுதியாகப் ப.ற்றிக்கொண்டான். வெகு பலம் பொருக் 

திய சோணிதாக்ஷூன், தனது சகோதரன் 

மைந்ததுவிவிகர் பிடிக்கப்பட்டதைப்பார்த்து, பின்பு தனது 
பூபாட்சசோணி . _ ள் 

சாட்சருடன் கதையின் முனையால் துவிவிதனை மார்பி 

ae லடி,திகான். மஹாபலசாலியாயிருக்கும். 

மாய் த்தல், அவ்வடியால், துவிவிகன், கொஞ்சம் கலங 

இனான்; பிறகு, அவ்வரக்கன் மறுபடியும் 

,தன்னைப்புடைக்குமாறு ஓங்கிய கதையைப் பிடுங்கிக் 

கொண்டான். இதற்குள், மைந்தனென்த வீரனாகிய 

வானரசேனாபஇ, ஓடிவந்து, யூபாக்ஷனது மார்பில் ஓரறை 

யறைந்கான். வெரு பலம் பொருந்திய சோணிதா 

க்ஷன் யூபாக்ஷன் என்ற அரக்கரிருவரும் அவ்விரு
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வானச வீரர்களும், ஒருவர்க்கொருவர், அப்போரில் 

மிகக்ககமையாகத் கரையில் கள்ளியிழுத்தலையும், அறை 

தலையும் செய்துகொண்டனர். துவிவிகனென்ற விரன், 

சோணிதாக்ஷனது முகத்தை நகங்களினாற் பீ.றி, பூமியில் 

வேகமாகத்தள்ளி நன்றாகக்துவைக்துக்கொன்றான். கோப 

குணமுள்ள மைக்கனென்ஐ வானரசேனாவீரனும், வெகு 

கோபங்கொண்டு, பூபாக்ஷனைக் கைகளால் இறுக்கிக் கட் 

டிக் கொன்று பூமியில் கன்ளினான். 

அப்பொழுது, அவ்வரக்கசேனை, சேனாபதிகளை யிழக் 

ததாய், எவ்விடதீதிலே கும்பகர்ணனு 
டைய குமாரன் இருக்கானோ, ௮வ்விடச் 

கை நோக்ப் போகலாயிற்று, நிகரில் 

கும்பன் ௮ரக்க 

சேனையைசன் 

தேற்றுதல், . : 
லாக பெருவானரவீரர்களால் மகரவீரர் 

களை யிழந்து தன்னையே நாடிவக்,த அவ்வரக்கசேனையை, 

Anis விரனாஇிய கும்பன், சாந்தப்படுச்இனான். 

பிறகு, கும்பன், வெகு கோபங்கொண்டு, அப்போர்க் 
கன த்தில் மிக ஆச்சரியமான காரியங்களைச் 

செய்யலானான். வில்வீர ர்கஷூக்குள் மிகத் 

தேர்ச்சிபெத்த அவ்வீரன், கொஞ்சமே 

னும் குழப்பமின் ஜி, வில்லொன்மை யெடுத்துப் பகைவர் 

களுடைய தெகங்களைப் பிளக்கத்தகுக் கதவையும் பாம்புக் 
கொப்பானவையுமான பல பாணங்களை விடுக்கலானான், 
அம்புகளஞுடன் கூடிய சறெந்த அவனுடைய வில்லான ௮, 
மின்ன.ற்கொடி ஐராவகம் இவ்விரண்டனுடன் கூடி விள 
ங்கும் இரண்டாவது இந்திரகனுசுபோல விளங்இற்னு, 

காதுவரையில் wes ops இழுத்து விடப்பட்டதும், வஸ் 
இரத்ை யணிர்ததுபோல ,றகுகட்டப் 

ர கும். பட்டதும் பொன்முனையமைந்தது மான Liar Glues Bir gs a . ன் ் i, ம -. தோர்தல், பாண த்தினால், அவ்வரக்கன், அப்போது, 
BAA Cost அடிச்சான், மலைச்கெொரம்போ 

ன்ற தோத்றமுள்ளவனும் வானரரிற் றந் சவஸுமான
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HEE HAA 3 Or, இடீரென்று அவ்வாறு அடிபட்ட 

தும், அடிவைப்புக் ,தமொறக் கலங்யெவனாப்ச் துடித்துக் 

கொண்டு பூமியில் விழுக் தான். அப்பெரும் போரில் தனது 

சகோதரன் பூமியிற் செயலற்று விழுந்ததைப் பார்,தீ.த, 

மைந்தன், ஒரு பெரும் பாறையைக் தூக்க்கொண்டு 

அவ்வரக்கனைகோக்க ஓடினான். அன் தியும், அதிக பலம் 

பொருந்திய அவ்வான ரவீரன், அப்பெரும் 

மைக் சன் கும்ப 

னை யெதிர்த்துக ் : : ; ‘ 
தோர்றல், தான். சூம்பனும், அழகும் கூரமையு 

LD GOLD EB 6 SILI GOOT (Bl BOOT விடுத்து, LI 

பாறையை அவ்வரக்கன்மேல் விசியெறிக் 

பாறையைப் பிளந்தான். அதன்பிறகு, அவ்வரக்கன், சர்ப் 

பத்துக்கொப்பான தும், கூரான முனையமைந்ததுமான பா 

ண்மொன்றைக் தனது வில்லில் தொடுத்து, BINA FBI 

க்கு முன்பிறக் தவனான மைந்கனது மார்பி .லடி.த்.தான். 

அம்மைக் கனும், அரக்கனால் மர்மஸ்காக,த்தில் அடியுண்டு 

மூர்ச்சையடைந்து விழுந் தான். 

அங்கதன், பலசாலிகளான தனது மாமன் மார்களிரு 

வரும் பூமியில் விழுக், சதைக் சுண்டு, கையில் வில்லை யோங் 

இக்கொண்டுநின் த கும்பனை நோக்கி யோடி 

அங்ககன் கும்ப ஒன், அவ்வாறு தன்னை நோக்வெந்த 
டைன் பொருது ண க ன டட 5 

Carine. அங்கதன்மேல், கும்பன், இரும்புமயமான 

ஐந்து பாணங்களை முன்னம் எய்தான் ; 

மதம்பிடித்தயானையைக் கோமரங்களாற் குத்துவதுபோ 

லப் பின்னும் மூன்று கூரான வேறு பாணங்களையும் 

அவன்மேல் விடுத்தான். ஒருபொழுதும் மழுங்கா,க முனை 

களமைந்தவைகளும் கூரானவைகளும் கொடியவைகளும் 

பொன்னணிபூண்டவைகளுமான. பலவகை யம்புகளனினால், 

வீரியவானான கும்பன், அங்க தனைப்பிள க்கலானான். வாலி. 

யின் பு,கல்வனாயய அங்கதன், உடல்முழுதும் அடியுண்ட 

போதிலும், அவ்வளவுக்கும் கொஞ்சமேனும் அஞ்சாமல், 

மலைகளையும் மரங்களையும் மழைபெய்வதுபோல அவ்வரக்
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கன்மேற் Qe 6 50 6, பச அவ்விகமாக வாலியின் பு.கல்வன் 

பொழிக்க அவ்வளவு மரங்களையும், கும்பகர்ணன் புத்திர 

னான கும்பன், மு.றிதீதெறிச் கான்; அவ்வாஹே மலைகளை 

யெல்லாம் பிளக்கெிக்கான். கன்னையே குறிப்பிட்டு அவ் 
வானரவீரன் வருவதை அவ்வரக்கன் பார், தீது, மதயானை 

யைக் கொள்ளிக்கட்டைகளைக்காட்டி த் அரத்துவதுபோல, 

அங்ககனுடைய இரண்டு புருவங்களிலும் இரண்டு பா 

- ணங்களை எய்து துரத்தப் பார்க்கதான். அவ்வங்ககனது 

புருவங்களினின் ௮) இரத்தம் பெருகி ஐடி அவனுடைய 

கண்களையும் மறைத்தது, அங்கதன், இரச்சம் பரவிய 

கனு கண்களை ஒரு கையால் மூடிக்கொண்டு, அீனக்கரு௫ 

விருந்த ஆச்சாமரமொன்றை, களைகளை ச் கன்மார்பினால் 

தழுவின படியே சிறிதுகுனிர்து கையால் உறு இயாகப் பிடி ச 
துக்கொண்டு மகயானை போலப் பெயர் ச்தான் : பெயர்த்து 

பிறகு, அங்கதன் மற்ரொருகையால் ௮ம்மரச்தை யெடுத் 
துக்கொண்டான். இக் இரதுவசம்போலவும் மர்குரமலை 

போலவுமிருக் ச HOLT தீத, அரக்கர்கருடைய கண்கள் 
முன்பாகவே வெகு வேகமாக எ.திய, அவ்வரக்கன், உடம் 
பைப்பிளக்கவல்ல எழுபாணங்களால் எய்து அம்மரத் 

தைப் பிளக்தெறிந் கான், அவ்வரக்கனோடு போர்செய்கை 
யில், அங்கதன், அடிக்கடி கொக்கு, வாய்விட்டுக்க,க றி மேர்ச் 
சையடையலானான். 

பகைவரால் அணுகமுடியா த வானரவீரனாஇிய அங்க 

os கன், சமுத்திரத்தில் மூழ்சப்போ௫ன் wp BS Ser eos ப் ன் 7 ச க சசையதிந்த வன்போன்று அன்று அப்போரில் ௮ 
ஸீசாமர், ஜாம்ப டைந்து ARSE SO SE Poe ஸ்ரீராமரிடம் 
வான் முதலி ண ன்! ; . Cute re be Osha s கார்கள். இராகவரும், வாலியின் 
பலமாக அனுப் னி பு.கல்வன் கலங்க சமாரசார சதைக் கெட் ல், 

டதும், வல்லமையிற் றக்க ஜாம்பவான் 
மு. கவிய வானரவீரர்களை அங்கதனுக்கு உதவிக்காகச் 

செல்லுமாறு கட்டளையிட்டார்.
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- ஸ்ரீராமருடைய கட்டளையைப் பெற்அக்கொண்டு, 

உடனே அவ்வானரவீரர்கள் , வெகுகோபத்துடன், வில் 

லெடுத்து நிற்கின்ற கும்பனை எதிர்க்க வந்தார்கள். திறந்த 

அவ்வானரர்கள், கோபத்தாற் கண்கள் சவந்தவர்களாய், 

கைகளில் மலைகளையும் மரங்களையும் பற்தியவர்களாய், 

... அங்கதனைப் பாதுகாக்க விரும்பி யடைர் 
இராமரது கட்ட ட் ல ன் ன 

சப்படி சென்த அீரீர்கள், ஜாம்பவான் சுஷேணன் வேக 

வானரர்கள், கும் தர் என்னும் வானரவீரர்கள், வெகு கோ 
பனது அம்புக்கு ‘ ; j க 

முன்னே நிழ்க பத்துடன், கும்பனுக்கு ௪ திர்முகமாக ஓடி 

கல் னார்கள். மகாபலம்பொருக்திய வானரவீரர் 

கள் தன்னை காடி வேகமாக ஓடிவருவகைப் 

பார்த்து, நீர்ப்பெருக்கை மரங்களின் இரள் களைக்கொண்டு 

தடுப்பதுபோல, அ௮க்கும்பன் தனது பரணசமூகத்தால் 

தடுக்கலானான், சமுகீதிரம் கரையைமீறி ஓடமுடியாமல் 

கட்டுப்பட்டிருப்பதுபோல, அவ்வரக்கனது அம்புகளுக்கு 

இலக்கான வானரவீரர்கள், எ இர்முகமாகச் செல்லமுடியா 

தவராயினர். 

அவ்விதமாக, அம்புமழையால் வானரர்கள் அகவிப்ப 

தைக் கண்டு, வானரராஜனாகய சுக்கிரீவன், வேகமாக 

ஓடிவந்து, தனது ,தமையன்குமாரனைசீ தனது. முதுகில் | 

தாக்இக்கொண்டு, ஒரு மலையின் தாழ்வரையிற் சஞ்சரிக்கும் 

பானையைநோக்கச் சங்கமானது ஓவெதுபோலப் போர்க் 

கள த்தில் அவ்வரக்கனைகோக்னெவனாஇவெகுவேகமாக ஓடி 

னான். அன் தியும், ௮ இகபலம்பொருக்திய சுக்கிரீவன், பெரு 

மலைகளையும், அசுவகர்ணம் தவம் மு,தலான பல பெரிய 

விருக்ஷங்களையும் பிடுங்கி அவ்வரக்கன்மே லெறிக்தான். 

கும்பகர்ணன து குமாரனான கும்பன், ஆகாயத்தை மூடிக் 

கொண்டு மழைபொழிவதுபோலத் கன்மேல் விழவந்த 

அம்மரமழையைத் தனது கூரான பாணங்களினுஜ் பிளக் 

தான். இலக்கையறிர் தவனும் கொடியவனுழான... கும்ப 

னுடைய கூரானபாணங்கள் பரவப்பெற்ற அம்மரங்கள், 
பத. ப
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கொடிய ரங்கெள்போலவிளங், மிக்கமனோபலமுள்ள 

வனும் வெகுவீ' ரனும் வானரராஜனு 
சுக்விவன் கும்ப மான சுக்ரீவன், கான் எறிந்த அவ்வளவு 
டன் பொருது ் 

அவனது வில்லை 

Mss oD wer 

மரங்களையும் கும்பன் பிளக், சதைக் கண்டு, 
கொஞ்சமாவது மனங் கலங்கவில்லை, அவ் 
வானரவீரன், தனது தேகத்தின்மேற்' 

பிளக்கும்படி கும்பன் ஏய், த அவ்வளவு அம்புகளையும் FB gs 
அக்கொண்டு, அக்கும்பன்பற்தியிருக்க இந்திரகனுசுக் 
கொப்பான் வில்லைச் சரேலென்று பாய்ர்து அவன்கையி 

னின். பிடுங்கி முறிச்கான். 

சுகீகிரீவம ஹாராஜன், அவ்வாறு காவிச்சென்று ஆச்ச 
ரியமான அந்தக காரியத்தைச் செய்து, பின்பு, கனது தந் 
தம்மு சிபட்ட யானைபோ லிருந்த அக்கும்பனைப் பார் தீதுப் 
பின்வருமானு வெகுகோபத்துடன் சொல்லலாளனுன் :..... 

“சிரும்பனுக்குமுன்னேபிறக் க கும்பனே! 
-அக்கரவன் கும் உனது பரணங்களின் வேகதீகால் உன் பனை கோக்கை 
கூறியவீரவாதம். வல்லமை ஆச்சரியமாக விளங்குகன் ws, 

உனது வல்லமையும் சுற்றத்தாரிடத்து 
அன்பும் இராவணனுக்ீகுச் சமான்மாக விளங்குசன் றன, 
பிரஹஸ்கன் பலி இந்திரன் குபேரன் வருணன் இவர் 
களுக்கு. ஓப்பானவனே ! பலத்கரலும் வல்லமையாலும் 
நீ: ஒருவன்,சான் உன்னு siosou es AGéBer cpu, 
ஐம்புலன்களையும் வென்.றவனைச்' சந்சையென்பது எவ் 
வாறு அணுகாசோ, அதுபோல, ரீ ஓருவன்மட்டும் உனது 
பலத்தைக் காட்ட விற்பிடித்து நின்றுவிட்டால், உனக்க 
முன்பாகக் தேவர்களாலும் நிற்க முடியாது, பெரும்புதஇ 
யுள்ளவனே | உனது வல்லமை எவ்வள்வு என்றாலும், 

| என்கண்முன்பாக அவ்வல்லமையைக் கொஞ்சம் காண் 
பிப்பாயாக, உனது பெரிய தர்தையாயை இராவணன், 

- தான்பெற்ற வரங்களின் மூமை௰ரல் CSO Sl oi ant Bor 
எதிர்த்து வருசன்றுன், கும்பகர்ணனோ, அசனது வல்ல 
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மையால் தேவாசுரர்களையெல்லாம் வெல்கன்றான். நீயோ 

விற்போர்செய்வதில் இந்்இதரஜித்துக்கு ஓப்பானவன் ; 

பிரதாப,தீதில் இராவணலஸுக்கு ஓப்பானவன். அரக் 

கர்கூட்டத் இற்குள் நீ பலத்தாலும் வல்லமையாலும் 

இறந்தவன், மு ற்காலத்தில் தேவேக்தஇிரனுக்கும் சம்பரா 

சுரனுக்கும் நடந்ததுபோல, இன்று உனக்கும் எனக்கும் 

் நடக்கப்போடன்ற ஆச்சரியமான பெரும்போரை, எல்லா 

ரும் பார்க்கட்டும், கீயோ ஓப்பழற்.ற காரியங்களை இப்போர்க் 

கள.தீஇற் செய்இருக்கன்றாய்; அஸ் இரப்பயிற்சியில் உனக் 

குள்ள வல்லமையைக் காட்டிவிட்டாய்; வெகுகொடிய பராக் 

ரமமுள்ள பலவானரவீரர்களை விழுத்தினாய். வீரனே ! 

“இவ்வளவுதாரம் போர்புரிந்து களை தீ.இருக்கும் உன்னைக் 

கொன்றுல் என்னை வீரர்கள் எங்கு நிந்திப்பார்களோ” 

என்ற பயத்தால், நான், உன்னை இப்பொழுது உயிருடன் 

விட்டிருக்கன்றேன். கொஞ்சம் இளைப்பா இிவிட்டு, எனது 

வல்லமையை நீ பார்க்கலாம் ”” என்றான். 

தனக்கு அவமான ததை விளைக்கக்கக்ககாக அவ் 

வா சுக்ரீவன் சொன்ன சொ ற்களைக்கும்பன் கேட்டதும் 

நெய்யினால் ஹோமம்பண்ணப்பட்ட EB 

கும்ப சக்கரிஎர் ர வலிப்பதுபோல அவனுக்குக்கோபம் 
களின் மற்போர். உணவக ப ப்ளவர் PUES 

பொங்கலாயிற்று, அப்போது, உடனே, 

கும்பன், சுக்ரீவனைத் தனன கைகளாற் பற்றிக்கொண் 

டான். மதங்கொண்ட இரண்டு யானைகள் போல,  ௮வ் 

விருவரும் அடிக்கடி பெருஞச்சுவிட்டுக்கொண்டும் ஒருவர் 

மேனியை மற்ரெருவர் கோத்துக்கொண்டும், ஒருவசை 

யொருவர் பற்.தியிழு,த்அுக்கொண்டும், ஒவ்வொருவரும்மிக்க 

களைப்பால். புகையுடன்கூடிய நெருப்பைக் கக்ிக்கொண்் ~ 

டும் இருந்தார்கள். அவர்களின் காலுகையால் இந்தப் 

பூமியே அழுச்திவிட்டது. சமுத்திரமும் அதிகமாக அலை 

கள் சுழன்று குழப்பமடையலாயித்று, 

பிறகு, சுக்கிரீவன், கும்பனை ஓரே தூக்காகத் தூக்க, 

அவனுக்குச் சமுத்திர த்தின் தரையைக் காட்டக் ரீகருதீதுக்
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கொண்டவன்போல, அவளை அவ்வுவர்நீரில் விசியெறிந் 
கண்க கான். கும்பன் கடலில் விழுந்ததும், கண் 

கும்பளைச் சமூச் ஊீரானது, விந்தியமலை போலவும் மக்குர 
As aes 5” மலைபோலவும் ஆகாயத்தித் ளெம்பித்று. 

பிறகு, கும்பன், சமுத்திரத்தனின்று 
களம்பிவக்து, சுக்ரீவனை யடைந்து, வச்சிராயுசம்போன் ற 

வெகு வலிமையான தனது முஷ்டியால் 

மனன் அலக் அக்தச்சுக்கரீவவுடைய மார்பிலே கோபங் வந்து சுக்கிரிவனு 

டன்போர்செம்து கொண்டு ஒரு குத்து வைத்தான். அந்த 
உயிரிழ ௧சல். & As 2 ன் 

வானரவீரனுடைய உடம்பின் மேல்தோல் 

கீறுண்டு உடம்பிலிருக்கது இரத்தமும் அதிகமாகப் பெரு 

கற்று, அவனுடைய மிக்க வேகமுள்ள அந்த முஷ்டியா 

னது, சுக்இரீவனது எலும்புக்கூட்டத்தில் தாக்கற்று, 

அவ்வாறு அடித்த வேகத்தால், வச்சிராயுதக்கால் தாக் 

கியபொழுது மேருமலையில் அனம்பொறி இளம்பியது 

போல, சுக்கரீவனுடையதேக தீதிலிருக்துஅன ற்பொ றிகள் 

களம்பலாயின. வானரத் தலைவனாகிய சுக்கிரீவன், தன் 

மேல் அடிவிழவே, பகைவனைக் கு,த்தும்பொருட்டு வச்சரா 

YE SHI QUITO FITS Oso முடக்கச் சத்தமாக 

வைத்துக்கொண்டான். ஆயிரங் உரணங்களுடன் . கூடிய 

இரவிமண்டலம்போல் விளங்க சுககரீவனுடைய முஷ்டி 

யானது, கும்பன்மார்பில் விழுந்தது, அக்தக்குதிது மிக்க 

விசையாக விழவே, கும்பன், கனதுஅவயவங்கள் த .தியவ 

னாய், நெருப்பு ஜ்வாலைய ற்று அவிவதுபோல வெகுவேகமா 

கப் பூமியில் உயிரொழிக்து விழுந்தான். அவ்வரக்கன் மேல் 

அக்.தக் கு.தீது விழவே, அவ்வரக்கன், காந்தியால் விளங்கு 

இன்ற செந்நிமமான ஒரு நட்சதீதிரம் ஆகாயத்திலிருந்து 

தானாகவே விழுவதுபோலப் பூமியில் விழுந்தான். தனது 

மார்பிற் கு.தீதுவிழு் த,தனாம் பிளப்புண்டுகீழ்விழுக்த கும்ப 

னது உருவமானது, உருக் திரேதேவனால் ௮அவமஇக்கப்பட்ட 

சூரியனது உருவம்போல விளங்கிற்று, கொடிய பராக்
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ரம மமைக்த அவ்வான ர வீ ரனால் அக்கும்பன் வதைக்கப் 

பட்டபோது, மலைகள் காகெள் என்ற இவைகளுடன் நிரம் 

பிய பூமி நடுங்கலாயிற்து ; அரக்கர்களுக்குள் பயமும் 

அதிகமாகப் புகுக்த.து. 

  

எழுபத்தேழாஞ் சருக்கம் : 
,நிரும்பனது வதை. 

  

நிகும்பன், குனது சகோதரனைச் சுக்ரீவன் வதைத் 

ததைக் கண்டு, னெ ததால் எரி.தீதுவி௫ன் றவன்போல 

அவ்வானரராஜனைப் பார்த்தான். அதன்பிறகு, மலையின் 

இகெர.த்துக்கு ஓப்பான தாயும் புஷ்பமாலைகளா லலங்கரிக் 

கப்பெற்றதாயும் ஐந்துவிரல்களின் அடையாளத்தைப் 

பெத்ற தாயும் தங்கப்பூண்கட்டியதாயும் வைரமும் பவழ 

டமும் ஒருசேர அணியப்பெற்ற தாயும் காலனுடைய தண் 

டம்போலப் பயங்கரமாகவிளங்குவதாயும் அரக்கர்களின் 

- - பயத்தை அகற்றுவதாயுமுள்ள 2 pegs 

தடியை, அவ்வீரன், கையிலெடுக்தான். நிகும்பன், 

உழலை சசடியைக் 
கொண்டு,போர்க்' கொடிய வல்லமை யமைந்தவனும் மஹா, 

oa ப்ராக்ரமசாலியுமாகய நிகும்பன், இந்திர 

னுடைய கொடிபோன் ற 2b FESO கயைச் 

சுழற் மிச்கொண்டு, வாய்திறர் தவண்ணம் அட்டகாசம்பண் 

ணினான். மார்பில்விளங்கெய ப.தக்கங்களாலும், தோளி 

லணிங் த வளையல்களாலும், அழகான குண்டலங்களாலும், ன 

அழகான மாலைகளா லும், மற்றும் பலஆபரணங்களாலும், 

அவ்வுழலைத் தடியினாலும், நிகும்பன், மின்னல்களுடனும் 

இடியுடனும் சேர்ந்து விளங்கும் மெகம்போல விளங்கி 

னான். மிக்க வல்லமையுள்ள அவ்வரக்கனது உழலைகத் 

தடியின் நுனியால் ஸப்.தவாயுமண்டலமும் பிளக்கலாயின . 

அவ்வரக்கன், தனது அட்டகாச த்தால் புகையற்த நெருப் 

புப்போலப்பிரகாசித்தான். அவன் தனதுஉழலை,த்தடியைச்
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சுழற். றியபொழுது, ௮சுவினிமு,தலிய peg Ag BIS OGL. 

ஷம் வேறு பலவகை நஈட்சதீதிரங்கஞடனும் பூ,கன் முத 

விய சரகங்கஞஷடனும் சந்திரனுடனும் சுக்கிரன் முதலிய 

மகரசரகங்களுடனும் கூடிய ஆகரயமானது, கந்தர்வ இரு 

கங்களஞுடனும் அளகாபுரியுடனும் அமராவதியுடனும் எல் 

லா வுலகங்களுடனும் சுழல்வதுபோலக் கரணலாயித்.று.. 

உலகத்தின் முடிவுகால,கீதில் தோன்றும் அக்கினி எவ் 

வாறு நெருங்கமுடியாக தாக விருக்குமோ, அதுபோலவே, 

உழலை தக் கடியினாலும் ஆபரணங்களின லும் விளங்குகின் ஐ 

நிகும்பனென்ற அக்கனியானது, வானரர்களூன் ஓருவரர 

ஒம் ௮ணுகமுடியாக காக விருக்கது. அரக்கர்களும், வான 

ரார்கஞும், பய,தீதினால் பகசலனம்பண்ணுவதற்கும் வல்ல 

மையற்றவர்களாக நின்றார்கள். 

வெகு பலசாலியாகிய அனுமான், தனது மார்பைக் 

காட்டிக்கொண்டு, அவ்வரக்கவிரனுக்கு 

அமா... முன்பாக வந்துகின்றான். உழலை தடிக்கு 
நிஞும்பனும் 

போர்செய்தல், ஒப்பான கைகளமைந்த பலசாலியாகய 

அவ்வரக்கவீரன், ரூரியன்போல் விளங்கிய 

தனது உழலை,ச் கடியை, வெகு பலசாலியாகிய அவ்வனு 

மானது மார்பில் விசியெறிக்தான். வெகுவிசாலமான தும் 

உறுதியுள்ளதுமான அவ்வனுமானது மார்பிலே விழுந்து. 

௮ந்த உழலைச்தடியும், நாறுதுண்டாகமுறிக்து, ஆகாயத்தி 

னின் ஆயிரங் கொள்ளிகள் உதிர்வனபோலச் சிதறி 

விழுந்தது. அவ்வானரவீரனோ, பூகம்பத்தால், மலை அசை 

வதுபோல, அவ்வடியாற் கலக்கப்பட்டவனாய்ச் சறிதுகலங் 

இனான். வானரரிற்றக் தவனும் மஹாபலசாலியும் கிகும்ப 

னால் அடியண்டவனுமாகிய அவ்வனுமான், அப்போது 

தனதுபலம் முழுவகையுங்கொண்டு கைவிரல்களை முடக்கிக் 

கொண்டான், வாயுபகவானுடைய வல்லமையமைந் தவலும் 

௮தஇக பராக்கரமம் பொருக்தியவனும் மஹாவிரனும் 

வேகமமைக்தவனுமாகய அவ்வனுமான், அஇ௫க்கரமாக,
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தனது அம்முஷ்டியை யோங்கி கிகும்பனுடையமார்பில் 

ஒருகூதீதுக் கூ.த்தினான். அதனால், ௮வ்வரக்கனது உடலா 

னது, விண்டு இரச்தத்தை வழியவிடலாயிற்று ; குத்து 

விழுந்சுவிடதீதில் மின்னல்போல நெருப்புச்சுவாலையும் 

இளம்பிற்று. அ௮க்குதிதைக் தாங்கமுடியாமல், அக். நிகும் 

பன், ஞார்ச்சையடைந்தான் ; ஞூர்ச்சை OC) sob SIDS, 

அவ்வரக்கன், அன்னைக்குகீிதனவனான அனுமானைப் பிடிக் 

அக் கொண்டான். .அவ்வரக்கன் மஹாபலசாலியாகய 

௮னுமானைப் பிடி,தீதுக்கொண்டதைக் கண்டு, லங்காவாசக 

ளான அரக்கர்கள், மஇழ்ச்சியினால், அப்போர்க்கள தீதில் 

- அட்டகாசம் பண்ணினார்கள். அப்போது, அக்.தக் கும்பகர் 

ணனுடைய பு.கல்வனால் தான் பிடியுண்டபோ திலும், அவ் 

வனுமான், அவ்வரக்களை வச்சிராயுக.த்துக்கு ஓப்பான 

தனது முஷ்டியாற் குத்தினான். பிறசூ, வாயுவின் புதல்வ 

னான அனுமான், தன்னை விவெிச்துக்கொண்டு, பூமி 

யில் வந்து நின்றான், அப்பால், அவ்வனுமான், அவ்வரக் 

கனை விரைவாகக் கலக்கலானான். வீரனான அனுமான், மிக 

வும் பிரயாசத்துடன், அவ்வரக்களைக் கீழே கள்ளிப் பிசைந் 
தான் ; ஆகாயத்தில் இடீரென்று Brod Our gos 

ன்று அவன்மார்பிற் குதிக்கவுங் குதித்தான். அவ் 
வானரவீரன், கதறிக்கொண்டிருக்கையிலேயே கிகும்ப 

் “னுடைய தலையைக் தனது கைகளினாற் 

அனுமான். பற்றித் திருப் பயங்கரமான பருத்த 
கிகும்பனைக் ட 
கொல்லுதல்,  அ.துதலையை உடலினின்று வேறுபடுத 

இனன். 

கதறிக்கொண்டிருக்க நிகும்பன் ௮அனுமானாற் கொல் 

இனி ௮9 லப்பட்டபிறகு, அப்போர்க்கள தீதில், 

இரண்டு a. வெகுரோஷத்ையடைந்க ஸ்ரீராமருக்கும் 

களின் சோக அரக்கர்வேந்தனது குமாரனான மகராட்ச 
லாம், 

க்கும் பயங்கரமான பெருஞ்சண்டை 

தொடங்கலாயிற்று.
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நிகும்பனுடைய உயிர் நீங்கெதும், வானரர்கள், சந் 
கோஷ த்தால் அட்டகாசம் பண்ணினார் வானரரது . த . . தல்கடைம், கன. அகனால் எல்லாக் இசைகளிலும் 

அரக்கரது எதிரொலி கோன் இித்று ; பூமியும் அசைந் அச்சமும், 
. ததுபோ லிருந்து ; ஆகரயமும் வெடிச் 

கீதுபோ லிருக்்தது, அரக்கர்களின் மனங்களிலும் பயம் 

Yo SH. 

      

  

எழுபத்தெட்டாஞ் சருக்கம் : 

மகராட்சன் போர்செய்யச் செல்லுதல். 
ee 

நிகும்பன் வகைக்கப்பட்டதையும் கும்பன் மடிந்த 
_ தையும் கேட்டு, இராவணன், சோகமும்கேோபமுங்கொண்டு, 
நெருப்புப்போலக் கொ தித்தான்... அவ்வரக்கவேர்,கன், 

; கோபம் துக்கம் என்னும் இவைகளிரண் 
இராவணன் 

மகராட்சனைப் டா௮ம மிக்கவனாய், விசாலமான. கண்க 
போர்செய்யு ] ளமைந்த மகராக்ஷணனென்னுங் கரனுடைய . மாறு ஏவுதல், 

குமாரனைப் பார்த்துப் பின்வருமாறுசொல் 
லலு தருன் :-- 6 குழந்தாய் ! எனது கட்டளையின் படியே 

நீ சேனைகளை உடனழைக்துக்கொண்டு, போரிடச் செல் 
வாயாக, இராமர் சென்று லட்சுமணரையும் அவ்வானரர் 
களையும் வதைப்பாயாக ”” என்றான், 

_ தானே வெகுசூரனென்று செருக்குக்கொண்டிருர்,௪ 
கரன துகுமாரனானபலசரலியரஓய மகராக்ஷனென்ற அந்த 

ட்ட அரக்கனும், இராவணன் அவ்வாதுசொன் 
மகராட்சன் ற ட ம் த இராவணனது னதைக் கேட்டு, கல்லதென்று சொல்லி 
கட்டளைக்கு வெகுசந்கோஷ மாக அங்கீகரித்து, எழு உடன்படு ௫ல். 

து, இராவணனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி 
அவனைவலம்வக்து, அவ்வரக்கவேந்தன து கட்டளைப்படியே 

. வெண்மையான ௮ம்மானிகையைவிட்டுக் கள்ம்பினான்.
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உடனே, மகராக்ஷன், தனக்கு ௮ ௬ுூலிருந் த சேனைத் 

தலைவனைப் பார்தீது, “எனது இர,தத்தைச் 

பத்தரை த்திமை சிகவாம் அருவி கரக்க கேளாய் 

யின் சன்னாகம், இரட்டுக”” என்று கூறினான். அவ்வண 

ணம் அவன் சொன்னதும், சேனை தீ.தலைவ 

னாகிய அரக்கனும், அவன தேரையும் அவனுடன் 

புறப்படவேண்டிய சேனையையும் சடிதியிற் கொணர்ந்து 

நிறுத்தினான். உடனே, அவ்வரக்கவீரண், Qs EOS | 

வலம்வந்து, ௮ தன்மேல் ஏறி உட்கார்ந்து, தேர்ப்பர்களை 

நோக்க * சடி.இயில் . இர,ச,த்தைச்செலுதீதுக ்? என்று 

யிட்டான். 

அன் தியும், மகராக்ஷன், தன்னைச்சூழ்ந்திருர்த அரக் 

கர்களெல்லாரையும் uri sgl பின்வருமாறு சொல்லலா 

டட. னான் :-* TESTS oT | நீங்கள் யாவரும் 

மகராட்சன் 3 5 5 ல ன் 

தன் பகிவாரங் எனக்கு முன்பாக கின்று, போர்புரியுங். 

ates கன்... மகாத்துமாவும் ராக்ஷஸராஜருமாயே 

இராவணனார் இராமலட்சுமணர் இருவரை 

யும் போரிற் கொல்லும்படி எனக்குக் கட்டளை யிட்டிருக் 

இன்றார். ஆகவே, அரக்கர்களே ! நான், இன்று இராம 

இலட்சுமணர் என்ற இவ்விருவரையும், சுக்கிரீவன் என். 

வான ரராஜனையும், மற்றைவானரர்களையும் A wb SLi Cor Bt 

களால் ஓழித்துவிடுஒன்றேன். 
காய்ந்த கட்டைகளை 

நெருப்பு எரிப்பதுபோல, நான், இன்று, Curt apes Bp 

சென்று சூலாயுத,த்தைப் பிரயோகம்பண்ணி, வானர 

சேனை முழுவதையும் எரித்த
ுவிடசன்றேன் ்? என்றான்... 

அவ்விதமாக மகராக்ஷன் சொன்ன சொல்லைக்கேட்டு, 

பலவான்களாகய அவ்வரக்கர்களெல்லாரும், பலவகை 

யாயுதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். நீண்ட 

இங்கப்பற்களையும் சிவத்த கண்களையுமுடைய இஷ்ட : 

மான உருவங் கொள்ளும் பேருடல்படைத்த கொடிய
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அவ்வரக்கர்கள், யானைகள் போலக் கர்ச்சித்துக்கொண்டு, 

து கங்கள் தலைமயிர் கலைய, வெகு பயங்கர 
DSITLFCT ல் ன் 7 

கட்டளைப்படி, மானதோத்றத்துடன், கரகுமாரனைச் சூழ் 

புறப்படுதல், ந்துகொண்டு, Gag சந்தோஷத்துடன் 
பூமியே ஈகெடுங்கப் போர்க்கள த்தை கோக் 

இப் புறப்படலானார்கள். 

அவ்வாறு அவர்கள் பிரயாணமானபொழுது, தாற் 

புறத்திலும் ஆயிரக்கணக்காக முழங்கிய 

னக சங்கம் பேரிகை யென்னும் வா£த்தியங்க 
பேரொலி, னின் சத்தமும், இங்கநாதஞ் செய்தல் 

தோள் தட்டுதல் என்னும் இவற்றின் சத் 

SY, De Burs craps gor. 

அச்சமயத்தில், மகராக்ஷனுடைய தேர்ப்பாகனது 

கையிலிருந்த குதிரைச் சாட்டையானது, அவனது கையை 

விட்டு கழுவிக் கழ்விழுந்த.து ; அவ்வரக்க 
ஞூ.ச் சோன்றிய வுடைய தேரின் கொடியும் திடீரென்று 

நிமித்தங்கள், முறிந்து விழுச்கது, அவன் தேரில் பூட 

டப்பட்டிருக், த குதிரைகள், ,தமக்கு உரிய 

நடைகளைவிட்டு, முதலிற் கால் சோர்ந்தவைகளாய்க் கண் 

ணீர்விட்டுக்கொண்டு பிறகு செல்லலாயின. கெடுபூத்தியை 

யுடைய கொடிய அந்த மகராகஷ.ன் புறப்பட்ட காலத்தில், 

மிக்க 'கடுங்காற்று தூளியுடன் வீசலாயிற்று, 

அவ்விதமாக ௮அபசகுனங்கள் உண்டானபோ திலும், 
தாம் ._..... கார்மேகம், யானை, எருமை என்ற இவற் 

க்கர்கள் 95 ச ல ன் : ல 2 இரிமி*சங்களை அக்குஒப்பான நிறமுன்ளவர்கஞம், போர் 
லஆ்யஞ் செய்யா ் இறு ச ் 
மத் போர்க்குச் முக்தித் Se See ~—— “aR 

செல்லுசல், என்னும் ஆயுதங்களாற்புண்பட்டுச்தே றி 
் னவர்களும், *கான் முன்னே, நான் முன் 
Cor cory sr pps Dob Coral sad கொண்டிருப் . 
பவர்களும், போரில் வல்லவர்களும், கிஸாசரர்களுமாஓய 

ப 54 . ப
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ஆயிரக்கணக்காயுள்ள ௮வ்வரக்கர்கள், அத்திகிமித்தங் 

களைச் இறிதும் லக்ஷ்யஞ்செய்யாமல், அந்த இராமலட்சு 

மணரிருக்குமிட, த்தை நோகச் சென்ருர்கள். 

  

எழுபத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

மகராக்ஷனது வதை. 

[மகராக்ஷன் வந்ததைக் கண்டு, வானரவிரர்கள் யாவ 

ரும், சரேலென்று தாவிக்கு தித் துக்கொண்டு யுத்தஞ்செய் 

வதில் ஆசையுள்ளவர்களாய் எதிர்கின்றார்கள். அதன் 

பிறகு, அசுரர்களுடன் தேவர்களுக்கு கேர்ந்ததுபோல, 

அரக்கர்களுடன் வானரர்களுக்கு, பார்ப்பவர் மயிர்க்கூச் 

செதியும்படியான பெரும் போரானது தொடங்கலா 

யிற்று, அப்போது, வான ரர்களும் அரக் 

கர்களும், மரங்களையும் சூலங்களையும் வீசி 

யெறிந்தும், மலைகளையும் உழலை,த,தடிகளை 

யும் வீழ்.தீதியும் ஒருவரை யொருவர் 

குமைக்கத் தொடங்இஞனார்கள். சில அரக்கர், மு.தீ.தலைச் 

சூலம் கத்தி கதாயுதம் குந்தம் தோமரம் பட்டசம் பிண்டி 

பாலம் கிர்க்காதம் என்ற ஆயுதங்களாலும், வேறு ‘Fev 

அரக்கர்கள், பாசம் (PSETD S19 நிகாதம் என் த ஆயுதங் 

களாலும், வானரவீரர்களை நாற்புறங்களிலும் வதைக் 

கச் தொடங்இனார்கள். 

வானர்கட்கு 

அரக்கருடன் 

நேர்ந்தபோர். 

மகராக்ஷூனும் பாணவருஷ.த் தால் வானரர்களை வரு 

தி.தவே, எல்லா வானரர்களும், பயத்தால் 

வானரர்கள் மனங் சுழம்பியவர்களாய் ஓட த்தொடங் 

pe sr, _— உட் அத்தி ‘ Ov 

grr grace னார்கள். அவ்வானரனிரர்கன் அவ்வி ன 
களை Ker D5 

. ௫. டு உக . ° 

ac ஓடினதைக் ணி , அர்க், aps 

erg தடுத்தல், தீங்களுக்குக ஒட்டியதென்று சந்தோஷங் 

் . கொண்டவர்களாய், இங்கங்கள் போலக் 

கர்ச்சிக்கலானார்கள். அவ்விதமாக வானரர்கள் or py Ds
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திலும் ஓடியபோது, ஸ்ரீராமர், பாண வருஷ.த்தால், அவ் 
வரக்கர்களை ஓன் அஞ் செய்யமுடியா தபடி. ,தடுக்கலானார். 

இராமர் அரக்கர்களை ஓன்அஞ்செய்யவொட்டாது 

டட ற ட USE மண்டியவனாய், அவரைநோக்ி இவ் 

வீரவாசம், WM சொல்லலானான் :-- ** இராமரே ! 
என்முன் சிறிது நில்லுங்கள், கான் தங்க 

ஸிடம் துவந்துவயுத்கம்  செய்ன்றேன். எனது வில்லி 
லிருந்து கூரிய பாணங்களைப் பிரயோடுத்து, கான், தங்க 
ஞூடைய உயிரை வாங்இவி௫கின்றேன். சண்டகாரணி 
யத்தில் தாங்கள் எனது தந்தையைக் கொன்றவர்களாகை 
யால், கடந்தொழிலைச் செய்யும் தங்களை கான் கண்முன் 
பாகப் பார்க்கும்பொழுது, எனக்குக் கோபம் பொங்குஇன் 

5. இராகவரே ! துரா.தீமாவே ! அக்காலத்தில் பெருங் 
காட்டிலே கான் தங்களைக் காணாமையால், இப்போது 
எனது உறுப்புக்கள் பற்றியெரிகன் றன; இராமரே | 

.. தாங்கள் இங்குச் தெய்வாதினமாய்க் காணக் Rot ¢ Sr 
களே ! படியால் வருந்துஞ் சங்கம் மானொன்றை ஆவ 
டன் எதிர்பார்ப்பதுபோல, நான், தங்களை வெகு ஆவ 
அடன் எதிர்பார். தீதுக்கொண் டிருந்தேன். இப்போது 
எனது. பாணங்கஞுடைய வேகத்தால், தாங்கள் யம 

னுடைய நகரத்திற்குப் போய், எவர்களைச் . தாங்கள் 
. கொன்றீர்களனோ, அ௮ந்,த வீரர்களுடன் சேர்வீர்கள். இங்கு 
அதிகமாகப் பேசுவதிற் பயன் என்ன $? இராமரே ! என் 
சொல்லைக் கேளுங்கள் : போர்க்கள,தீஇல், தங்களையும் 
என்னையும் ஜாங்கள் யாவரும் பார்க்கட்டும், அ௮ஸ்இரங் 
 களைக்கொண்டேோ, கசாயுகச்தைக் கொண்டோ, கைகளைக் 
கொண்டே, எப்படி தங்களுக்கு வழக்கமோ, அவ்வகையர 
லேயே இப்பெரும்போரில், தாங்கள் என்னுடன் போர் 

3 புரியலாம் ” என்ரான். 

SOF SOS பார்தது, மகராக்ஷன் கோ. (
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மகராக்ஷ்ன் அவ்விதமாகச் சொன்னதைக் கேட்டு, 

ஸ்ரீராமர் பிதற்றிக்கொண்டிருக் த அவ்வர 

இராமா மகர க்கனைப்பார்த்துச் சிரி.ச்தவண்ணம் சொல் 

சனைக்கண்டித் ட ; த் 
துப்பேசதல், லானார்: ₹ அரக்கனே ! ஏன் வீணாய்தீ 

க்காக பலபேச்சுக்களைக் கர்வத்தோடு 

பேசுன்ராய் ? போர்முகத்தில் வாய்ப்பேச்சாலல்லாமல், நீ 

சண்டையால் வெற்றிபெற முடியாது. நான், சண்டகையில் 

பதினாலாயிரம் அரக்கர்களையும், உனது தந்தையையும் தரி 

. இரஸையும் தாஷணனையும் வதை,த்.தவன். பாவச்செயல் 

புரியும் அரக்கனே! இன்று, கூரியகக.த்தையும் மூக்குமுனை 

யையுமுடைய கழுகுகளும் நரிகளும் காக்கைகஞம் உனது 

மாமிசத் தால் வயி௮ு நிரம்பியனவாகும்'' என்ரறார். 

ஸ்ரீராமர் இவ்விசமாகச்சொன்னதும், கரனுடைய 

குமாரனாகிய அவ்வரக்கன், அப்போர்க் 

மகராட்சன்இரா களத்தில் கொடிய அம்புகளை அவர்மேற் 
மருடன் போர் வ # ன் 

செய்தல், பிரயோடுக்கலானான். அகதப பாணங் 

களை, ஸ்ரீராமர், அம்புமழைகளா ற் பல 

துண்டுகளாக முதித்தெறிக்தார். பொன்மயமான நுனி 

களையுடைய அவைகளும் ஆயி ரந் துண்டுகளாக அறு பட்டுப் 

_ பூமியில் விழுந்தன. அங்கு, ஒருவர்க்கொருவரது பராக் 

மத்தால், மகராகஷஷூ.னுக்கும் ஸ்ரீராமருக்கும் பெரும்போர் 

விளைந்தது, அப்போரில், நாணியிற் கைத். தலம்படதலால் 

தோன்றிய சத்தமும், வில்லினின்றுதோன் நிய பெருஞ் 

சத்தமும், ஆகாய.தீதில்தோன்றும் மேகங்களின்கர்ச்சனை 

போலக்கேட்கலாயின. ஆச்சரியமான அப்போரைக்காண 

விரும்பி, தேவர்கள், தானவர்கள், கக்தர்வர்கள், இன்ன்ரர் 

கள், உரகர்கள் என்.ற யாவரும் ஆகாயத்தை யடைந்தார் 

கள். ஒருவரை ம.ற்ஜொருவர் பாணங்களினாலே தேகத்தித் 

புடைத் தலால், ௮ப்போர், இரட்டிப்பாக மிகவும் வளர்ந்து 

் சென்றது, ஒருவர் செய்ததற்கு ம ற்ஜொருவர் மாறுசெய்யும் 

போரை, அவ்விருவரும் ௮ம்முனைமுகசத் இற் செய்தார்கள். :
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அப்போரில், ஸ்ரீராமர் எய்த பாணங்களின் தொகுதிகளை 

'அவ்வரக்கவீரன் முறிக்தெறிந்தான். மகராக்ஷன் எய்த 

அம்பு.த்தொகுஇகளை, ஸ்ரீராமர், பாணங்களினாத் பல அண் 

டங்களாக்இனார். பெருக் தசைகளும் மூலை, சீ இசைகளும் 

யாவும், அப்போது, பாணங்களினாலே பரம்பின; பூமியும், 
எல்லாப் பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டதாய்க் கண்களுக்குப் 

LUD ET BOGE Ts. ப 
அப்பொழுது, ௮திக புஜபராக்கரமம் பொருந்திய 

டட ஸ்ரீராமர், வெகு கோபங்கொண்டு, அவ் 
ஸ்ரீராமர் மகராட் . க ae 
Fag Si ws USE SI வில்லை வெட்டி யெறிந்தார்; 

எண தன அன்றியும், எட்டு நாராசங்களை விடுத, 

அவனுடைய தேர்ப்பாகனைப் பிளந்தரர், 

ஸ்ரீராமர், அவனது தேரை முறித்து, தேரிற்பூட்டியிரு 
நத குதிரைகளையும் வதைகத்தார். மகராக்ஷனென்ற அரக் : 

கன், தேரற்றவனுய்ப் பூமியில் நின்றான். 

அக்கிலைக்கு அவன் வர்,ததும், அவ்வரக்கன், எல்லாப் 

பிராணிகளையும் பயமுறுதீ.த தீதக்கதாய் உலகத்தின் முடிவு 

BNE BO CSOT MID ௮க்இனிக்கு ஓப்பான கான சூலாயு 

த.திகைக்கைப்பற்றினான். அப்போர்க்கள 

- இராமர் மகசாட் த இல்ஜ்வலிக்கன் ற அப்பெருஞ்சூலாயுத,ச் 
ar Mis GOS ‘ க ் ஆ ‘ 

பண்லாம் வரகவி சிற்பர பெரு கொடுத்து 

சன், டன் ஸ்ரீராமர்மேல் விசியெறிக் தான். ஸ்ரீ | 

ராமர், தம்மைநோக்கி மின்னிக்கொண்டு 

வர், கரனுடையபு தல்வன் விக,த அ௮க்தச்சூலாயுத,த்கை, 

மூன் அபாணங்களையெய்து ஆகாயத் திலேயே ஓடி ததெ ிந் 

தார். ஆணிப்பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற அசசூலா 

யூதம், இராமபாண ததாற்பிடிஃகப்பட்டுப் பலதுண்டுகளாக 

முறிந்து, ஆகாயத்திலிருந்து கொள்ளிக்கட்டை விழுவது 

போலப் பூமியித் சிகி விழுந்தது. எளிதில் தொழில் 

செய்யவல்ல ஸ்ரீராமர், அ௮ச்சூலக்தை : வெட்டியதைப்



ர்
க்

க 
ய 

480 ் யுத்தகாண்டம். 
  

பார்த்து, ஆகாயத்தில் நின்றுகொண்டிருக் த பிராணிகள் 

“நன்று, நன்௮ு!” என்று கொண்டாடிக் கூறினார்கள். 

கனகு சூலம் அவ்வாரானதைப் பார்,தீததும், மகரா 

க்ஷன் முஷ்டியை,ச்.தாக்க்கொண்டு, “நிற்க, நிற்க "என்று 
. சொல்லிக்கொண்டு வந்சான். அவ்வாறு அவ்வரக்கன் 

.... தம்மைநோக்ஜெடிவருவதைக் கண்டு, ஸர் 

வ ர ett ராமர், நகைத்து, வில்லில் ஆக்நேயாஸ் திரதீ 

ஸ்திரத்தால்ஸம் தைத் தொடுத்தார். அப்போது, அப்போ 
ang se. நிக் தக ட ௫ த உட. 

ல், அவ்வஸ்திர சீதால் அவ்வரக்கன் அடி 

யுண்டு மார்புவிண்டு பூமியில் விழுக்து மடிக்தான். 

LF ITO GOW பாணத்தால் வருத்தமடைந்த அரக் 

கர்கள்யாவரும், மகராக்ஷன் மடிந்துவிழுக் 
அரக்கர்களின் ன் து . ல் 

ஓட்டமும், ததைப் UTI EH, இலங்கையையே நோக்கி 

தேவர்களின் ம க்கவும், ஓடலானார்கள். தசரத புத்திரரான ஸர் 

சாமருடைய பாணத்தின் வேகத்தால், வச் 

சராயுததீதாற் சதறிவிழுக் த மலைபோல் அவ்வரக்கன் 

மாய்க்துவிழுக் கதைப் பார், தீ.து, தேவர்கள் ௮. திகசக்ே தோஷ 

மடைந்தார்கள். , ் 

எண்ப தாஞ் சருக்கம் : 

இத்தாஜித்தின் புத்தம். 

  

போரில் வெற்கிகொள்ளுக்்தன்மையனாகிய இராவ 
ணன், மகராக்ஷன் வதைக்கப்பட்டதைக் 

ர + @ 5 a ் ‘ 
Es இந்தி a6 கேள்வியுற்று, அதிக கோபங்கொண்டவ 

தைப் போர்க்குச் னாய், கனதுபற்களைக்கடகடவென்று கடிக் 
செல்லுமாறு கட் த் 5 ட ன ன் 

டஊயிடுதல்,  கலானான். மிக்க சனங்கொண்டவனாய், 

௮வ்வரக்கமன்ன வன், “இணி அங்குஎன்ன 

செய்யலாம்? * என்னு சற்று ஆலோடத்து, பிறகு, மிகுந்த. 

கோபத்துடனே, தனது இற்ந்த குமாரனாகிய இந்திரஜித் '
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தைப் போர்க்கள த்துக்குச் செல் லுமாறு கட்டசளையிடலா 
றான் :--* விரனே ! வெகு பலசாவிகளான இராம்லட்௯ 
மணர் இருவரையும், அவர்கள் கண்முன்பாக கின்றுவது, 
மறைநது நின்றாவது எப்படியாவது கொன்றுவிட்டு வா, 
எல்லாப்படியாலும் கீ பல,ச்தில் மேலானவன். ஒப்பற்ற 
பராக்ரெமமுள்ள. இந்திரனையே நீ போரில் வென் மிருக் 
இன்ரும். அப்படியிருக்க, அற்ப மணிசதர்களைப் பார்க்க 
மாத்திரத்தில் ரி. போரில் என் வகைக்கமாட்டாய் ??? 

" என்றான். ் 

தனது தந்தையான இராவணன் அவ்வாறுசொன்ன 
வுடனே, இக்திரஜித்து, அவ்வாறு செய்தற்கு உடன்பட்டு, 
தனது யாக்சாலைக்குச் சென்று அக்கினிபகவாணைக் கூறி 
த்து விதிப்படி, ஒமம் பண்ணலானான்., அங்கு, அவ்விரா | 

. வணகுமாரன் ஓமஞ்செய்ய ஆரம்பித்த 
ee oo, போன, ருதிவில்குகள் அணிந்துகொள்ளும் 

அல், Out Os Gans - தலைப்பாகைகஷை 
சாகஷூஸப்பெண்கள் வெகு பரபரப்புடன் 

_ கொணர்க்கார்கள். அக்த ஹோமத்துக்குப் பரிஸ் கரணப் 
புற்கள் ஆயுதங்களே ; கான் மிமரக்தின் சள்ளிகள் சமித் 
க்கள்; ௬.திவிக்குகளின் ஆடைகள் செக்கிறவாடைகள் ; 

ஸ்ருக்குக்கள் இரும்புமயமான்வை. இர்.திரஜிதது, அக்னி 
யின் காற்பக்கங்களிலேயும் நாணலையும் கோமரங்களையும் 
பரிஸ்சரணங்களாகப் பரப்பி, உயிருடனிருக்.ச கருநிற 
மான ஆட்டின் கழுதை வெட்டினான். ஒரே கடவை எரி 

யச் செய்தபோதிலும், அவ்வோமாக்கனி, புகையற்ற தரப் 
௮;இக காந்தியுடன் ஜ்வலி,தஅக்கொண்டு, வெம்,நிக்கு வியை 
வெளிக் காட்டிற்று, உருக்க தங்கத்துக்கு ஓப்பாக 
விருந்து . அக்கினியான து, வலமாகச் சுழலும்: ஜ்வாலையை 
யுடையதாய், கானே கேராகவந்து அக்கஹவிஸைப் பெ த் 
அகச்கொண்டது.
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அவ்வாறு அக்னியில் ஓமஞ்செய்அ முடிக, சேவ 
தானவ ராரக்ஷஸர்களைக் திருப்தி செய் 

வி.த்.து, இந்திரஜி,தீ.அ,. மஹையவல்ல அழ 
கான தனது இரதசத்தி லே.றினான். சிறந்த 

Huds Gio, கான்கு குதிரைகள் பூட்டப்பட்டதாம், கூரான 

பாணங்களமைகந்ததாய், நாணேத்றிய பெருவில்லுடன் 

கூடியதாய் விளங்கிற்று. அவ்விரதம், னத வடிவத் தால் 

ஜாஜ்வல்ய மாகமரய், தங்கதீதககள் வேயப்பட்டு, பல 

இர் இரஜித்து 
தேரிலேறு கல். 

மிருகங்களின் வடிவமான பிர திமைகளை யுடையதாய், சக் 

இராகாரமரயும் அர்,தீதசந்திராகாரமாயுமுன்ள வேலைகள் 

செய்யப்பெற்று, இவ்வாறு அலங்காரமமைந்திருக்தது. 

கொழுந்துவிட்டெரியுக் தீப்போல மின்னுமாறு அத்தே 

ரின்: வலயங்கள் பொன்மயமாகவும், ௮,கன் கொடி வை?ரி 

யக்கற்களா லிழைக்கப்பட்டதாகவும் இருந்தன. சூரிய 

னுக்கு ஓப்பான பிரமாஸ்திரத்தாத் காப்பாற் றப்பட்ட 

வனும் வெகுபலசாலியுமான தால், .இச் இரஜிக்அ, போரில் 

தகையமுடியாத வல்லமை தங்கியவனாயிருக்தான். 

... போரில் வெல்பவனான அவ்விந்திரஜித்து, இலங்கை 

யைவிட்டுப் புறப்பட்டு, நிருருதியைத்ஜ தேவதையாக 

வுடைய மக்தரங்களால் அக்னியில் ஹோமம் பண்ணி, 

மறைந்துநிற்கும் வல்லமையைப் பெற்றவனாய், பின்வரு 

மாறு சொல்லலானான் :--* இன்று, நான், இப்போர்க் 

.... கரத்தில், காட்டிலே பொய்வேடம் பூண்டி 
fal Resarasrirer 65 OTTO வீரரையுங் 

கொன்று, போரிக் சம்பா இக்கும் வெற் 

Nol «rg தந்தையாகிய இராவணனாருக்குக். கொடுக் 

இன்றேன். இன்று, நான், இராமனையும் இலட்்சுமணனை 

யும் கொன்று, இப்பூமியில் வானரப்பூண்டே இல்லாத 

வாறு செய்து, எனது தந்தைக்கு ௮இக சந்தோஷக்தை 

விளைக்கன் றேன் '' என்று சொல்லி மறைக்தான். 

பிறகு, முனைமுகத்தில் கொடிய வில்லின் காராசங்க 

ளால் கொடியவனாய் இராவணனாலேவப்பட்டவனான அவ்
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விந்திரச,தீதுரு, மிக்க செத்துடன் ஆகாயத்தி லெழுச் 
கான். முத்தலை நர்கங்கள் போன்ற மிக்க 

இந்.திரதித்துக் பராக்கிரம க்சையுடைய இராமலக்ஷ்மணர் 
ee ae வானரர்களின் ஈடுவில் நின்றுகொண்டு 

பாணக்கூட்டங்களை விடுப்பதை, இந்திர 
ஜித்து பார்கீசகான், * இவர்கள் கான் அவர்கள் £ என்னு 

” நிச்சயித்து, க௪னது வில்லை காணேத்கறி, மழைபொழியும் 
“மேகம்போல அம்பின் காரைகளைப் பரப்பினான், தேரை 
யுடைய அவ்வரக்கன், ஆகாயத்திற் சஞ்சரித, தலையுடைய 
வனாய், கண்களுக்குப் புலப்படாமல் சின்னு, அவ்விராம 
லக்ஷ்மணர்களைக் கூரான பாணங்களால் வரு,க், லானான். 
அர்த ராமலஷ்மணரிருவரும், அவனுடைய பாணவேகச் 
Srp சூழப்பெற்.2வர்களாய், தங்கள் விற்களை காணே 
த்.நிஜ் இவ்வியாஸ் தரங்களை விடுக்கலானார்கள். மகாபலம் 
பொருந்திய அவ்விருவரும், கங்கள் பாணங்களால் ஆகா 

டயத்தை மறைக்கனரேயன்றி, சூரியனுக்கு ஒப்பான தங் 
கன் பாணங்களைக்கொண்டு அவ்வரக்கனைமட்டும் தொட 
முடியவேயில்லை. €மானான அவ்வரக்கவிரன், புகையால் 
இருண்ட ஆகாயத்தை மறைந்தது மன் றி, பனியிருளால் 
மூடப்பட்டிருந்த எல்லாத் தசைகளையும் மறைத்தான். - 
அவன் ஆகாயு,த்திற் சஞ்சரிக்கையில், காணியின் சத்தமா 

ர்க்ஞூம் போர், 

வன, சக்கரமென்ன குளம்பென்ன இவற்றின் சச்சமா 
வது கேட்கவேயில்லை ;. அவனுருவமும் கண்ணுக்குத் 
தெரியாமலிருக்தது. ums@ an Genie கள்ளிருள்போ 
ன்ற அவ்விருளில், அதிக புஜபலம் பொருந்திய அவ்வரக்க 

_ வீரன், காராசசரங்களை அம்புமழை யென்னுமாறு ஆச் 
சரியமாகப் பொழியலானான். ௮திக வரம்பெ.ற்றவனான 
௮௧ இராவணகுமாரன், போரில் வெகு கோபங்கொண்ட 
வாய், சூரியனுக்கு ஓப்பான பாணங்களைக்கொண்டு, 
இராமரை உடம்புமுழுதும் துளேக்கலானான். பெருமழை, 
அணிகளால் மலை அளைக்கப்பவெதுபோல, அவ்விருபுரு 

ஷப் புலிகளும், காராசங்களா லடி.யுண்டவர்களாய், அவன் 
55
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மீது பொன்மயமாக அடிப்புறம்வாய்ந் த கூரிய அம்புகளைப் 

பிரயோடத்சார்கள், பறவைகளின் இறகுகள் கட்டப்பட் 

டிருக்க அவ்வம்புகள், பறவைகள் போன் த வேகங்கொ 

ண்டு ஆகாய தீதிற்சென்று, இக்திரஜித்தைய று தீது இரத 

த்துடன் கூடியவையாய்ப் பூமியில் விழும் சன, இராம 

லட்சுமணர்கள், இந்இரஜிச்தினது பாணக்கூட்டங்களால் 

௮ இகமாகப் பிடிக்கப்பட்டவர்களாய், தங்கள் மேல் விழுக் த 

அவ்வம்புகளைப்பலவான பல்லங்களால் அறுது Sg Gon off! 

ஞார்கன், அந்தத் தாசரதிகள், கூரிய பாணங்கள் எத் 

இசையினின்று வர்சனவோ, அத்திசையைக் கூறிதீத, 

உயர்ந்த அஸ்இரங்களை விடுத்தார்கள். அ.திர,தனாகய 

இந்திரஜிச்.அ, தன இர ,க.த்தைப்பல திசைகளிலும் ஒட்டி 

அப்பாணங்களுக்கு,த் தப்பித்துக்கொண்டு, எனிதிய் பிர 

யோ'௫ச்கக்கூடிய ௮ஸ்ரமுடையவளனாய், கூரானபாணங்க 

ளால் தசர.தகுமாரர்களிருவரையும் அடிக்கலானான். அவ் 

விருவரும், இடைவிடாது Our pes அப்பாணங்களால் 

மிகுதியாக அடிபட்டு, நன்றாகப்பூ,தீ,க முண்முருக்கை விரு 

ட்சங்கள்போலக் காணப்பட்டார்கள். மேகத்தில் மறைந்த 

சூரியனை எவ்வாறு காணமுடியாதோ, அதுபோல, இந்திர 

ஜி.சீதின் போக்கையாவது அவவடைய உருவ.தீதையாவகது: 

வில்லையாவது அம்புகளையாவது அவனைச்சேர்க்த மற்றும் 

எதையாவது ஒருவராலும் அதியமுடியவில்லை. அவனால் 

அடிக்கப்பட்ட வானரர்களும், நூற்றுக்கணக்காகக் கொலை 

யுண்டு உயிரிழந்து அங்குப் பூமியில் விழுக் கார்கள். 

அப்பொழுது, இலட்சுமணர் வெகுகோபங்கொண்டு, 
: ce அன்த 

 ஆலிஜானள் தமது தமையனாரை கோச்சி, ara ere, 

பிரமாஸ் இரத் ரையும் வதைப்பதற்காக, இதோ கான் 

ரைப் பிரயோகப் பிரமாஸ்இிர,தீதைப் பிரயோ௫க்கன் தேன்” 
பேனென்ன, < 5 டட இ ; 

இராமர் தடுத்து என்ரோர். பிறகு, இராமர், கல்ல குலவிகளமை 

ஆலோசனை நீதஅந்தல்ூமமணரைநோக்க, இவ்வாறு 
கூறு அல். > . ல் ர 

சொல்லலானார் :-- “ஓரு: அரக்கணுடைய 

குற்றத்திற்காக இவ்வுலக,த்திலுள்ள எல்லா வரக்கர்களை 

யும் வதைப்பது, நியாயமன்று. நீ, போர்செய்யா தவனையும்,
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WO D6 DHSS தவனையும், கைகளைக் கூப்பிக்கொண்டு சர்ண 

மென்அவருகன் றவனையும், போரில் நிற்கமாட்டாமல் பூங் 

கொடுத்து ஓடுகன் றவனையும், பை,த்இியம் பிடித் கவனையும், 

ஒருபொழுதும் கொல்லக்கூடாது, மஹாபலம்பொருந்திய 
வனே ! இவனொருவனையேகொல்ல வகைதேடுவோம். பாம்பு 
போன்,ஐ மிக்க வேகமமைந்த அஸ்திரங்களைப் பிரயோூப் 
போம். வெகு மாயாவியாய் ௮இக அற்பனாய்த் தனது இர 
தி.த்கோடு மறைந்து சஞ்சரிப்பவனாயுள்ள இவ்வரக்களை 
வாகரசேனாபதிகள் காடிப்பிடிச்து வலியக்கொல்வார்கள். 
இவன், பூமியிற்புகும்கபோ திலும், ஸ்வர்க்கதீதிற்குச் சென் 
போதிலும், பா.தாளலோகத்தைச் சார்க்தபோ திலும், 
ஆகாயதச்தையடைந்தபோதிலும், இவன் எங்குத்தான் 

மழைக்கபோதிலும், எனது அஸ்திரச்தரத் கொளுத்தப் 
பட்டவனாய்ப் பூமியில் உயிரத்து விழுவான் '? என்ளுர். 
மகாத்துமாவா௫ய. ௮க்த ஸ்ரீராமர், இவ்வாறு சொல்லி, 
வாகஈரவீராகளாற் சூழப்பட்டவராய், கொடியவனும் பயங் 
கரமான செயலையுடையவனுமான அவ்வரக்களை என்த 
வெகு வேகமாகப் பார்க்கலானார். 
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மாயாசதையின் வதை, 

  

பிறகு, இந்திரஜிக்து, மகாத்துமாவான 1 ராமரது 
எண்ணத்தைக் தெரிச்துகொண்டு, அப் 

கன் போர்க்கள தீதைவிட்டுத் திரும்பி இலங்கை 

ணச்சை யுணர் மாநகரினட் புகுக். கான். 
ய் ந் க 

“gee சூரனான அவ்விக்திரஜி,த்அ, பலவான் 
களான அரக்கர்களின் வத.த்தை நினைந்து 

நினைக்து, கோப,த்,கா.ற் கண்கள் சவர்,தவனாய், பெருங்காந்தி 
யால் விளங்கக்கொண்டு, மறுபடியும் வெளிக்கிளம்பி 
னான். வெகு வல்லமை .தங்கயவனும் புலஸ்தியவம்ச,த.இி .
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லுதி Sargon தேவர்களுக்குமுன்ளாகப் பெயர்பெற்ற. 

வனுமான அவ்விக்திரஜிக்து, பல அரக்கர்களா.த் சூழப்பட் 

டவனாய், அச்நகரத்தின் மேலைவாயில்வழியாக வெளிக் 

ளெொயம்பினான். வீரர்களாய்ச் சகோதரர்களான ஸ்ரீராமலகஷ் 

மணர்கள் போரிடச் இத்தமாகவிருந்ததைப் பார்தது, 

இந்திரஜி,த.து, அப்போது மாயையை வெளிக்காட்டக் கருதி 

னான். பிறகு, அவ்வரக்கவிரன், இர ,க.தீதில் மாயாமயமான 

தையை உண்பெண்ணி, பெருஞ்சேனை 
இந் இரஜித்து, ட? ay the ‘ Z ட் 

பிக்கள் உம் en அவளை வதைக்க 

ஜைச்சார்ந்து, விரும்பினான். கெட்ட எண்ணங்கொண்ட 

நிருமிக் ச மாயா அவன், எல்லோரையும் மோசம்பண்ண 
சி s @) a ல் ‘ ன் 
“கையைக் 851. வேண்டுமென்று எண்ணி, சீதையைக் 
ல்ல நினைத்தல். . - ? - 

கொல்ல முயற்சிகெரண்டவனாய், வான 

ரரைகோக்டச் சென்ரான். ் 

அவ்விக்திரஜித்து இலங்கையைவிட்டு வெளிக்களெம்பி 

வந்ததை வானரர்கள், கண்டு, வெகு கோபங்கொண்டவர்க 

ளாய், போர்புரிய விரும்பி மலைகளை தீ தூக்கிக்கொண்டு 

சென்ருரர்கள். வான ரர்களுக்குள் win Cost CLIT Gor றவனான 

அனுமான், இட்டுதற்கும்௮ரிய மலையினது பெருஞ்சிகர 

மொன்றை யெந்இக்கொண்டு அவர்கள்யாவருக்கும் முன் 

பாகச் சென்றான். அப்படிச் சென்ற அனுமான், இந்திர 

ஜித்தின் இர,த,.க்திலே, ஸ்ரீராமாது காதலியாய் அழூய 

பெண்ணான சீதை, கூந்தலை ஓரே பின்னலாகத் திரித்து 

விட்டுக்கொண்டும், எனிமையடைச்கும், உப 

வான ரப்படை 

யின் முன்னே 
சென்ற அழுக்கடைந்த ஓற்றைத்துணி யுடுத்தும், 

மான் மாயாசதை . .; மி ் = Ber oni 
யல் காணுதல், இர் ஆபரணமு மில்லாமல், தா யாலும் 

அழுக்காலும் தேகம் முழுவதும் நிரம்பி 

யிருக்திதைக் கண்டான். அவளை ஒருமுகூர்,தீ.தகாலம் உற் 

ப்பார். சது மைதிலியென்றே நிச்சயித்து - மிகவும் 

வருந்தினான் ழ ஏனெனில், ௮வ்வனுமான் கிலகாளைக்கு 

" வாசத்தால் வாடின முகம்பெற்றும்,மிகவும்
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முன்பாகத்தான் அவளைப் பார். தீ தானன்றோ [!. வெகு 
பரிசாபமான நிலையில் அழுக்குகிறைந்கத சேகத்துடன் 
சதை அந்த இருத்திலிருக் ததைப் பார்த்து, அனுமான், 
கண்களில் நீர்ததும்ப வெகு அக்க மடைந்தவனானான். 
அக்கதிையடைந்து கொஞ்சமேலும்சக்தோஷமின் எளி 
மையடைந்த சீதை இந்திரஜி த்தினிடம் அகப்பட்டுக் கொ 
ண் அவனுடைய இரத் இல் வந்துசேரும்படியான நிலை 
மையைக் கண்டு, அவ்வனுமான், “இவன் என்னசெய்ய உச் 
தேூத்திருக்கன்றானோ ! '” என்னு சிந்தையுடன் சொல்ல 
லானான். ௮வ்வனு மான், எல்லா வானரவீரர்களுடனும் 
இந்திரஜிதீது இருக்ச இடச்ை கோக் இடலானான். 

அவ்வானரசேஷரயைக் கண்டதும், De Drs si, 
_ Caruepor®, 65 Deou 26) DOUG aot esr 

இர்தாலித்து ௪ 'உருவியெடுத்துச் சிகையின் தலையைப் படி, ட ண? பவுலும் இக்கலானான், அன்தியும், அவ்விக்திர 
துணிதல், தீது, அவ்வானரர்கள் பார்தீதுக்கொண் 

ருக்கையிலேயே, மாயையால் 27 5S Be 
வைக்கப்பட்டிருக்க அப்பெண்மணி ‘grin gr’ என் 
சொல்லி அலிச்கொண்டிருக்கும்போது அவளைப்புடைக 
கலானான், சதையின் கூக்தலை அப்பொழுது இக்இிரஜித்து 
பத்தியதை, அனுமான், பார்த்து, மிகவும் பரி,சாபமான 
நிலையையடைக்து, சோகக்கண்ணீரைக் கண்களினின்றும் 
வடித்தான். 

எல்லாவவயவங்களிலும் அழகுகிரம்பியவஞரம், Loy or 
மருடைய தருமப.த்தினியுமான சீதாதேவி அவ்வவஸ் 

. தையி லிருந்த SU unt $s, அனுமான், 
அமான் இர் வெகு கோபங்கொண்டு, அவ்விந்இரஜித் 
ட ன்ட் தைக் கடிச்து பின்வருமாறு சொல்லலா 

் Ori “கொடும்பாவியே ! நீ காசம்டை 
ந்து போகவேண்டுமென்தே, இப்பெண்மணியின் கூந்தலைப் 
பத்நினாய், நி பிரமரிஷிகுல தஇத் பிறந்தும், தாய்வழியால்
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அரக்கர்குலதிதைச் சேர்ச் தவன். பாவச்செய்கையையே 

கொன்பாகக்கொண்ட % கெட்டாய் | இவ்வளவு,கானா உன் 

பு,தீ.தி? கொடியவனே ! மரியாதையற் றவனே ! ,சியொழுக்க 

முடையவனே ! அற்பனே ! வல்லமைபடைகத்த பாவியே | 

மரியாதையற்றவனைப்போல இவ்வாருனதொழில் செய்வ 

இல் உனக்குக் கொஞ்சமேலும் வெறுப்பு சீதா ணில்லையா | 

நீ கருணையத்றவன். ச தாதேவியோ, தனது கருகக்தை 

யிழக்து, நாட்டையிழந்து, கணவராகய ஸ்ரீராமரையும் விட் 

டுப் பிரிந்திருக்கன்றாள். அப்பெண்மணி, உனக்கு என்ன 

கூற்றம் செய்தாள்? நீ, இவளைக் கொல்லக் கருதுன்றராயே! 

இதையைக் கொன்றபிறகு, ரெமப்பட்டும், சீ வெகுகாலம் 

பிழை,த்இருக்கப்போகிற தில்லை. கொலை விதிக்கச் தகுக்த 

இக் உனது செய்கையால், உன்பிராணனே எனது கைக் 

_ குள்ளிருக்கின் ஐதுகாண் : உலகத்தாராற் கொல்லத்தக்க 

வனே ! இந்தப் பதினான்கு உலகத்திலும் பெண்களைக் 

கொன் .றவலுக்கு எந்த இழிவான நரகம் விஇிக்கப்பட் 

டிருக்கன்றதோ, உயிரையிழக்த பிறகு, நீ அக்.தநரகதி 

அக்குச் தவருது செல்வாய் '” என்னு சொல்லிக்கொண் 
டே, அனுமான், வெகு கோபத்துடன், ஆயுதங்களை.யேக்: 

இய வானரர்கள் தன்னைச் தொடர்ந்துவர, இந் இரஜி,ச்தை 
நோக்க யோடினான். 

அவ்வா ஓடிவர்,த வெகுவல்லமை தங்கிய வானர 

சேனையை, கடுவேகமுள்ள அரக்கர்களின் சேனை தடுக் 

தது, அப்போது, அவ்விந்்இரஜி,த்து, அம்புகளை ஆயிரக் 

கணக்காக எய்து, அவ்வானரசேனையைக் கலக், வானர ' 

வீரர்களுக்குளன் உத், தமனான அனுமானை , 

இந்திரதிதது நேரக்கி மறுமொழி சொல்லலானான்:-- 
௮னுமானை நோக் 

இக் கூறிய மறு பிறு 

மொழி. காரணத்தால் இவ்விடம் வந்திர்களோ, 

அ௮ச்€தையை, உன் கண்முன்பாக நான் 

இதோ வதைக்கன்ழேன். இதோ இவளைக்கொன்றபிறகு, 

₹ ௬க்இரீவனும் நீயும் இராமனும் எவன்
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வானரனே ! இராமனையும், இலட்சுமணனையும், வான் ரனா 
இய உன்னையும், சுகீகரிவனையும், மரியாதையற்றவிபி ஷ்ண 
னையும் வதைப்பேன். வானரனே ! பெண்வதை செய் 
யக்கூடாதென்று நீ சொல் அூன்ருயென்ரு DID, FF Bhd 
களுக்குத் துக்கமுண்பெண்ணுங் காரியச்தைச் செய்யவே 
ண்வெது இன் தியமையா த.தாகும் * என்து இவ்வாறு 

J அனுமானை நோக்கச் சொல்லிவிட்டு, இந் 
ee ee Ass, 34H Osrary Ges wow 

ame சீதையை, ,சானாகவே கூரிய முனையை 
யுடைய கத்தியால் வெட்டினான். பூணூல் 

அணிர்துகொள்ளாமிடமாகக் கதீதியால் வெட்டுண்ட அவ் 
வழகான எளிய ததை, மாய்ந்து, பூமியில் விழுந்தாள். 

இந்திரஜித்து, சுயமாகவே அப்பெண்மணியைக் கொ 
ன்.றபிறகு, அனுமானை நோக்டப் பின்வருமாறு சொல்ல 
லானான்: * நான் கோபத்தால் இராமறுடைய ம௲ஷவி 

யைக் கொன்றுவிட்டேன். இவ்வா௮ு யான் 
இர்தி ம சம் சிதையைக்கொன்றபடியால், இணி நிங்கள் 
“பன்ற சமம் விணே என்றுன். 

அவ்விதமாக இந்தரஜிக்து க,த்தியாத் சையைக் கொன்று 
விட்டு, இர,க.ச்ிலேறி, சக்சோஷ த்துடன் பெருங்குரலாற் 
கர்ச்சக்கலானான். SEA SF SEO ar oor Cr கோட்டைக்குள் 
அழைக்க இக்திரஜி*ன து அட்டகாசக்ை வானரர்கள் 
தூரத்தில் நின்ற வண்ணமே கேட்டார்கள். 

கொடிய புதீதியுள்ள 265 இந்திரஜித்து, அவ்வண் 
._.... ணம் தானே சீதையைக் கொன்று வெகு வானரர்கள் துக் 3 ப் * z கத்துடன்தூ ல், சந்தோஷமடைந்தான்; அப்போது அவன் 

எவ்வளவு சந்தகோஷ.மடைக்திருக்கானோ, 
அவ்வளவு அுக்கமடைக்சவர்களாப், வானரர்கள் யாவரும், 
சரேலென்அ ஓடலானார்கள்.
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எண்பத்திரண்டாஞ் சருக்கம் : 

திகும்பிலையில் இத் திரஜித்தினது 
ஹோமாரம்பம். 

  

இடிபோலப் பயங்கரமாக இக்திரஜித்து செய் ஆர 

வாரத்தை, வானரவீரர்கள், கேட்டு, திசைகளெல்லாவற் 

றையும் பார்த்துக்கொண்டு ஓடலானார்கள். .பிறகு, துக் 

கத்தால் வாடிய முகங்களுள்ளவர்களும், வெகு பரிதாப 

மான நிலைமையி லிருப்பவர்களும், பயர். தவர்களும், சிதறி 

யோடுன் றவர்களுமான வானரர்களெல்லாரையும் பார் 

த்து, வாயுவின் குமாரனாகிய ௮னுமான் இவ்வாறு சொல்ல 

லானான்:--- வானரர்களே ! யாது காரண 

௮ஞசயோடிய ததால், முகம்வாடியவர்களாய், Curt Qe 

QiTer Fea L ல க . க ச * 

es வதில் உற்சாகத்தை யிழந்து நீங்கள் ஒடு 

கேத்தன் இன் றிர்கள் ? உங்கரஞுடையபோர்வல்லமை 

எங்குப் போயிற்று?இப்போரில் முன்னே 

செல்லுன் ஐ என்னைப் பின்தொடர்ந்து நீங்கள் வாருங் 

கள், உயர்குல,த்இற் பிறந்த சூரர்கள் புறங்காட்டி கோரி 

வது தகுதியன்தே | '' என்றான். 

இவ்விதமாக அனுமான் சொன்னதும், வானரர்கள், 

வெகுஉக்ஸா ஹகங்கொண்டவர்களாய்உள்ளங்களி 
தீது, மலை 

யின் சகெரங்களையும் மரங்களையும் தங்கள் கைகளில் எடுத் 

துக் கொண்டார்கள். வானரவீரர்கள், கர்ச்சித் 
துக்கொண்டு 

அப்பெரும்போரில் அனுமானைச் சுற்றித் தொடர்க்துசென் 

அ அரக்கர்களை எ.இரிடலானார்கள். அவ் 

பபர் வீரர்களால் எல்லாப்பக்கத்தி லுஞ் சூழப் 

வானருடன் பட்ட அனுமான், கொழுட்.அுவிட்டெரியுர் 

= வழித்தல். இியைப்போலச் சத. துருசேனையை எரித்து 

அழிக்கலானான். SPU FETUS BO தோ 

ன்றும் மமன்போன்2 அனுமான், வானரசேனையாற் 

சூழப்பட்டவனாய், அரக்கரை ane அழிக்கலானான்
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அப்பெரு வானரவீரன், ஒருபக்கம் கோபத்தாலும் ஒரு 
பக்கம் துக்கதி தாலும் பற்றப்பட்டவனாய், பெரும் பாறை 

யொன்றை இந்திரஜித்திவடைய இரதக்தின்மேல் வீட 
யெகிந்தான். அப்பாறை இரகச்தை நேரக் வரு 

வதைக் கண்டு, கேர்ப்பாகன், இனி,காகப் பழ குதிரை 
கள் பூண்ட இந்திரஜித்தின் சேரைச் சரேலென்று வெகு 

தூரம் ஓட்டினான். அதனால், அப்பாறை, ௮த்தேறிலே 
யிருக்க இக்திரஜித்தின்மீது படாமல், வீணாக எறியப்பட்ட 
தாய்ப் பூமியைப் பிளந்துகொண்டு சென் றது, பாறையை 

அனுமான் வீசியெறிக்கபொழுத, அரக்கசேனை துயர 
மடைந்தது; அன்றியும், 8ீழ்விழுக் து அதனால் அரக்கர் 
பலர் அழிந்தனர். நூற்றுக்கணக்கான வானரவீரர்கள், 

இந்திரஜிச்ை யெதிர்ச்தார்கள். மகா விரர்களான 
கொடிய பராக்கிரமமுள்ள வானரர்கள், கைகளில் மலை 
களையும் மரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு, இக்திரஜிச்தின் 

மேல் அவைகளை மெறிக்தார்கள். மரங்களையும் மலைகளை 
யும் மழைபொழிவதுபோலப் பொழிந்த வானரவீரர்கள், 

சத்துருக்களை யழித.து, பலவகைக் குரலோடு அட்டகாசம் 

பண்ணலாஞார்கள். வெகு பலம் பொருந்திய வானரர் 

களால், வெகுபயங்கரமான வடிவமமைக்த ராக்ஷஸர்கள், 

மரங்களால் வலிய மோதப்பட்டவர்களாய் அப்போர்க் 

கள,த்திற் புரண்டு இடந்தார்கள். 

தனது சேனை அவ்வாறு வானரராத் பாழாக்கப்பட் 

டதைப் பார்த்து, இந்திரஜிக்து, அடங்காத கோபங்கொ — 

ண்டவனாய், ஆயுதங்களை யேந்திக்கொண்டு 

அ டன் வானரர்களை யெதிர்க்கச் சென்றான். கண் 

யுடன் 6H . உடான பரரக்கரமமுள்ள அவன், தனது 
பொச, வானரர் ‘ . . . : 
கஞடன் கூடி சேனையின் நடுவில் நின்றுகொண்டு, Lis 

அமான். வானரவீரார்களின்மீது பாணங்களைப் பொ 
மூ.தியடித்தல், ae . ர 

ழிர்து வதைத்தான். சூலங்களாலும், ௮௪ 

னிகளாலும், பட்டசமென்ற ஆயுதங்களாலும், கத்திகளா ட
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லும், சம்மட்டிகளாலும், மு.தீகரங்களாலும், இந்திரஜித் 
தைச் சேர்க்க அரக்கவிரர்கள், தமது முழுவலிமையுடன், 

வானரவீரர்களை ஹிம்ஸிக்கார்கள். கொடிய செயல்கள் 

புரிச் தஅவ்வரக்கர்களை, மஹாபலம்பொருக்தியஅனுமான், 

நன்றாகப், பருதீஇருக்் ௪ ஆச்சாமரங்களாலும் மலைகளா 

தும் மிகுதியாக அழித்தான். 
இவ்வா௮ு பகைவன து சேனையை முியடி தீதவிட்டு, 

அனுமான், வானரர்கஷை நோக்கிப் பின்வருமாறு சொல்ல 

ஓத்ருன்:--“இனித் திரும்புங்கள். இக்த ராக்ஷஸ சேனை 

யை வெற்றிகொள்வதால் நமக்கு ஒருவித 
| BB LOT GIT . ந த் - ் 

மாயாககையின் லாபழு மில்லை. TB SLI பெண்மணியின் 

வகையால். பொருட்டு நாம் BLD it உயிரின்மேலும் 

சேனையடண் 
இராமருள்ள ஆசையொழிந்து, ஸ்ரீராமருக்கு எவ்வித 

Besa eo மாகவாவது விருப்பமானதைச் செய்ய 

வேண்டுமென்று போர்செய்கன்றோமோ, 

பஸ்ககளிலுிம அசசீதாதேவி தன்னுயிரை யிழந்து 

விட்டாள். இச்செய்தியை காம் ஸரீராமரிடமும் சுக்கரீவ 

ரிடமும் சொல்வோம். அதன்பிறகு, அவர்கள், எவ்வித 

மாகக் கட்டளையிரகன்றார்களோ, அவ்விதமாக. நடப் 

போம்” என்றான். இவ்வாறு வானரவீரனான அனுமான்: 

சொல்லி, அல்வானரவிசர்விளைலெல்லி திருப்பிக் கொஞ்ச 
மேனும் மனங்கலங்காமல் மெல்லமெல்ல ச் கன் சேனை 

யுடன் திரும்பினான். 

துஷ்டா தீமாவாகய இந்திரஜி, இராமரிருக்குமிட 

த்தை காடி அனுமான் சென்றதைப் பார் 

இக்தாகிச௫ு. தீது, கனக்கு வெற்றியைத் தரவல்ல ஓமத் 
நிரும்பிலையிற் 

செய்சஹோமம்: 

டவனாய், சைத்தியக்தோட்டத்திலிருக்க 

நிகும்பிலே யென்ற ஆலயத்துக்குச் சென்றான். நிகும் 
பிலையைச் செர்க்ததும், அவ்விந்திரஜித் த, அக்னியை . 

வளர்த்து ஓமம்பண்ணலானான். யாகசாலையில் முறைப் 

தைச் செய்து முடிக்க எண்ணங்கொண் a
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படி. ஒஓமஞ்செய்யப்பட்ட இயும், மாமிசங்களையும் இரச : 
தையும் உண்டு, அப்பொது அதிகமாக ஓங்கி யெரியலாயித் ' 
அ. அந்த யாகத்தில் இரத்தஹோமத்தால் இருப்தியடை ! 

ந்து சொழுக்துவிட்டு விளங்க கடுர் தீயானது, சாயங்கால *ு 
சூரியன்போல ௮இக காந்தியுடன் சேரபித்தது, அப்பொ 
முனு, செய்யவேண்டிய முறைமையை யுணர்க்கு Haale Dr 
ஐி.கீஅ, அரக்கர்களுடைய க்ஷேம தஇன் பொருட்டுச் சாஸ் 
திரப் பிரகாரம் ஹவ்யச்தசை ஹோமம்: பண்ணினான். 
அதுகண்டு, * இது சாஸ்தீரீயம், இது ௮சாஸ்தீரீயம் ” என் 
பசை யுணர்க்க அரக்கர்கள், பெருங்கூட்டமாக இருக் 
தார்கள். 

எண்பத்துமூன்றாஞ் சருக்கம் : 

மாயாசீதையின்வதையைக் கேட்டு மூர்ச்சித்த 

இராமரை இலட்௬மணர் சாந்தப்படுத் குதல். 
  

ஸ்ரீராமர், அரக்கர்களும் வானரர்களும் மிகு தியாகப் 

eee அண்டான பேரொலியைக் கேட்டு, ஜாம் 

பவானை கோக்க இவ்வாறு சொல்லலா 

jets னார்: * சர் ககுணமுடையவனே ! அணு 

உதவிசெய்ய மூன் ஒருவராலும் செய்யமுடியா தபெருங் 
ஜாம்பவானை . ; yA . ல் ஏவுதல், | காரியதீிதைச்செய்கன் றதுபோலக் காண் 

இன்றது; ஆயுதங்களின் ச௪,ச்,கம், வெகு 

பயங்கரமாகவும் மிகுதியாகவும் கேட்கப்படுகின் தன்றஜொ! 

ஆகையால், ருக்ஷவேந்தனே! "நீர் சேனையை . யிட்டுக் 
கொண்டு வெகுவேகமாகச் சென்று, அவ்வானரவீரர் 

கள்: சண்டைசெய்கையில் அவர்கட்கு உதவி செய்க :” 
என்ருூர்,
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௮வ்விதமாகக் கட்டளையிடப்பட்டதும், ஜாம்பவான், 

. கனது சேனை புடைசூழ, அனுமானிருக்த 

faa மேலைக் கோட்டைவாயிலை கோக்க நடக்க 

ie tee லானான். அப்பொழு, ஜாம்பவான், 

இருப்பு தல், வழியிலே, மிகவும் யு,த.தம்பண்ணிப் பெரு 

மூச்செறியும் வானரவீரர்கள் புடைசூழ்க் 

துள்ள அனுமானைப் பார்த்தான், அனுமானும், நீல 

மெகம்போல விளங்கக்கொண்டு போர்செய்யும் முயற்கி 

- யூடன்வக்,த கொடிய ரகுக்ஷ்சேனையைக் தடுத்து, தானும் 

இரும்பினான். 

பெரும்புகழ்படைக்சத அனுமான், வானர சேனை 

யுடன், விரைவாக ஸ்ரீ ராமரிடம்வர்.து வெகு துக்கத்துடன் 

பின்வருமாறுசொல்லத்தொடங்கனான்:-- 

pa ₹ இராவண குமாரனாகிய கொடிய இந்திர 

oe முக்கள் ஜிக்கு, கொர்புமிக்தணொண்டிருந்க எந் 

தெரிவித்தல், கள கண முன்பாகவே, சீதாதேவியை 

. அழுதுகொண்டிருக்கையிலேயே கொன்றி 

ட்டான். சத்துருக்களை யடக்கும் வல்லமை பொருந்திய 

வரே ! அதைக் கண்டதும், கான் மனங்குழம்பிதீ துயர,த் 

இல் மூழ்கயுள்ளேன் ; ஆகையால், தங்களிடம் இச்செய் 

இயைச் சொல்ல ஓடிவந்தேன் '' என்றான். 

அவ்வனுமான் சொன்னதைக் கெட்டதும், இராமர், 

டட. சோகம் மேலிட்டவராய் மூர்ச்சையடைந்து, 

இராமர் மோரை அப்போது வேரிலே வெட்டுண்ட மரம் 

—_ போலப் பூமியில் விழுந்தார். ே தவருக்கொப் 

பான ஸ்ரீராமர் பூமியில் விழுந்ததைப் பார்,த்.து,நா.த்புறத்தி 

னின்றும் வானரசேனாபதிகள் வெகுவேக 

வானார்கள்.. மூக ஓடிவக்தார்கள். திடீரென்று தோ 
செய்க சைக் 

5 . ட 

if வட 

யோபசாரம், ன்றி நெருங்கமுடியாமற கொழுத்து 

டெரியுக் தியை யவிக்க முயல்வதுபோல, 

தாமரைமலர்' 8ீலோத்பலம் இவற் சிவனுடைய நறுமணம் :
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நிரம்பிய ஜலதீகை இராமபிரானது மூர்ச்சையைக் கெளி 
விக்குமாறு அவர்மீது கெளிச்தார்கள், 

- பிறகு, மிகவுந்துயரமடைக் க இலட்சுமணர், ௮வ்விரா 
WOT ES ௧மது கைகளால் கழுவிக்கொண்டு, ௮ஸ்வஸ்,கரா 
யிருக் த பரீராமரை நோக்க, காரணத்துடலும் HT 65S 
அடனுங்- கூடிய வார் ச்தைகளைப் பின்வருமாறு சொல்ல 

லானார்: * பெரியவரே | பிதீருவசகபரி 
, இலட்சமணர். பூரலஈமா௫ற கல்வழியில் நடந்து, ஐம்புல .. இராமரைன் . ன் க a 2 தற்று சல், வாசையைஅடக்கயுள்ள தங்களை, பயன தற 

 கீருமமானஅ, அநர்.தத.ததினின்றும் பாது 
காக்க வல்லமை UH OCS. ஸ்தாவர ஐங்கமங்களான பொ 
ருள்கள் கண்ணுக்குப்புலனாவதுபோல_ச் தருமமென்பது 
கண்ணுக்குக்காணா க பொருளாயிருச்தலால், அது இல்லை 
யென்மே எனக்குச் தோன்றுன் றது. கர்மமென்று ஒரு 
பதார்தீக மிருக்குமாயின், ௮௮ ஸ். சாவரமாகவாவது ஜங் 
கமமாகவாவது கண்ணுக்குப் புலனாகவேண்டியிருக்க, இக் 
தத்தர்மம் அவ்வாறு பிரதியட்சமாக வில்லையே: மே லும், 

.. தர்மமென்று ஓன்அு உண்டாயின், கங்களைப்போன் இவர் 
கள், இவ்விகமாககி் துக்கமனுபவிக்கவே மாட்டார்கள். 
அன் ஜியும், அ,சர்மமென்பது நிச்சயமாக இருக்கும்பட்சத் 
தில், இராவணன் பெருந்துன் ப,கைக யடைந் ,தஇருக்கவேண் 
டும்; அவ்வாறே, தர்மமென்பது நிச்சயமாக இருக்கும் 
பட்சத்தில், தகர்மதிதையே மேற்கொண்டுள்ள காங்களும் 
இவ்விகமாக வியசனமடைக் இருக்கமாட்டீர்கள், அதார் 
மிகனான இராவணன் துக்கப்படாமையையும், தர்மிஷ்ட . 
ரான தாங்கள் துக்கப்பவெதையும் சீர்தூகஇப்பார் தீகால், 
கர்மம் அதர்மமாகவும், அதர்மம் தர்மமாகவும் காணப்படு 
இன்றன. இவ்வாறு இவை ஓன் Captor er 01 LraPps 
இருக்கன் உன. அதர்மத்தினால் ௮சன் பயனாகிய Garr only 
யும், அதர்மதீதினால் அசன் பயனாகய அமையும் விளையு 
மென்று தாங்கள் எண்ணுவி ர்களேயானால், ௮து சரி 

ரஷ
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யன்று; எவரிடத்தில் அதர்மம் குடிகொண்டிருக்கன் ததோ 

அவர் துக்கத்தையும், எவரிட,த்தில் தர்மம் குடிகொண்டி 

ருக்கன்தகதோ . அவர் இன்பதீகதையும் அடைந்தாரே 

யானால், அப்போது தர்மதீதில் ஈகடப்பவர்கட்குதி தருமத் 

இன்பயனாக இன்பமுண்டாகு மென்னும், அதர்மத்தில் 

நடப்பவர்கட்கு ௮.தர்மதீதின் பயனாகக் துன்பமுண்டாகு 

மென்றும் உறுதியாக எற்படும். இப்போது, ௮.தர்மத்தை 

மேற்கொண்டிருப்பவர்க்கு நன்மைபெருகுவதையும், தர்ம 

வழியிலேயே ஒழுகுபவர்க்குக் துயரம் பெருகுவதையும் 

காண்டுன் தபடியால், தர்மத் தினால் நன்மையும், அதர்மத் 

இனால் இமையும் விளையுமென்னு கூறுகின் த சொற்கள் 
பொருள த்றனவே. இரரகவரே ! பாவச்செயல் புரிகின்ற 

வர்கள் அதர்மத்தாற் கொல்லப்பின்றார்க ளென்போமா 

னால், தர்மமும் அதர்மமும் தொழில்வடிவமாக இருத் 

தலாலும், தொழில்கள் யாவும் க்ஷணிகமென்பது கொள் 

கையா தலாலும், செய்தக்ஷணத்திலேயே க௫ப்பனவான 

அந்தத் தர்மமும் அதர்மமும், எவ்வாறு பயனளிக்க வல் 

லனவாகும்? இனி, தர்மத்தினாலும், ௮ தர்மத்தினாலும், 

- விதியென்பது ஒன்று தோன்றி அது பயனனிக்கன் ற 

கென்போ மானால்,அப்போது, தருமா தருமங்களின் பயனை 

நடத்துவிப்பநான விதியைத்தான் ௩கன்மைதீமைகள் 

சேர்ந்தன வாகும், சத்துருக்களை யழியச்செய்பவரே ! 

அனுமான தீதனாலேனும்,பிர தியக்ஷ தீ தினாலேனும் காணப் 

படாத.தாய் இல்லை யென்றே சொல்லக்கூடிய கான அபூர்வ 

- மென்று பெயர்பெற்ற தர்மத்தினால் ஒருவன் பேஅுபெறு 

Berar னென்று சொல்வதுதான் எவ்வாறு சாத்தியமா 

கும்? ஸ.த்துக்களுட் சிறந்தவரே! தர்மமென்பது ஓன்று 

நிச்சயமாக இருந்தால், தங்களுக்குக் துக்கம் ஓன்னும் 

வந்தேயிருக்கக்கூடாது. எப்பொழுது இவ்விதமான துக் 

கம் தங்களை ௮ணுஒற்றோ, அப்பொழுது தர்மமென்பது 

ஓன்று உண்டென்பது பொருத்தமாகமாட்டாது. இனி,
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விக்குந் இறமையில்லாததுமான தர்மமென்பது, தான் 

பயனை விளைவிக்கன்றபோது, ககுதியான வலிமையை 

மெதிர்பார்க்இன் ஐ தென்றால், வலிழையற்ற.தம் ,கானாகவே 
பயனை -விளைக்குக் தறமில்லாததுமான அந்தத் தரு 

மத்தை அறுஷ்.டிக்கவேண்டுவதில்லையென்பது, எனது 

எண்ணம். காரியத்தைச் சாதிக்ன்ற விஷயத்தில், 

தருமமானது வலிமைக்கு உட்பட்டு நின்று பயனை 

விளைவிக்கன் றதென்றால், ,தரும,த்தைப் பிரதானமாகக் 

கொள்ளாமல் தருமதீதிலிருச்.துபோலப் பலத்துக்குப் 

பிரா. தானியங்கொடுத்து நடவுங்கள், பகைவரைக் தவிக் 

கச் செய்பவரே ! மெய்ம்மையென்பது ஒரு தர்மமானால், 

தங்களுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்விப்ப,தாக முதலிற் 

சொல்லி, பிறகு அதைப் பொய்யாகக் தயையின்றித் 

தங்களைக் காட்டுக்கு அனுப்பிய தந்தையை ஏன் 

தாங்கள் தண்டிதீதிருக்கக்கூடாது ? எப்பொழுதும் ஒரு 

க்ஷத்ரியன் தர்மத்தை த்தான் செய்யவேண்டு மென்பது 

கோட்பாடானால், இக் திரன்விசுவூபனென்னும்முனிவனை 

க்கொன்று யாகம்பண்ணியிருப்பானா? முனிவனைக் கொல் 

லாமலே யாகஞ்செய்திருப்பானன் றோ ! அன் றி, ஒரு க்ஷக் 

ரியன் அதர்ம கதையே செய்யவேண்டுமென்பது கோட் 

பாடானால், முனிவனைக் கொன்று யாகஞ்செய்திருக்கமாட் 

டான் ; முனிவனது கொலையைமா தீதிரஞ்செய்திருப்பான். 

க்ஷ்த்ரியனான தேவேந்திரன் முனிவனது கொலையையும் 

யாகத்தையும் செய்த,கனால், மணிகனான ௯்ஷதீரியனும் 

காலத்துக்கு கீ.தக்கபடி தருமம் ௮தருமம் என்னும் இரண் 

டையும் மேற்கொள்ளவேண்டியது இன் தியமையா ததே 

யாம், இராகவரே ! தர்மமும் அதர்மமும் தனியே ஒரு 

நியமமாக மேற்கொள்ளப்படுமாயின், அவை செய்பவனை 

நாசஞ்செய்யும். : ஆகவே, தர்மத்தையும் ௮தர்மக்தை 

யும் ஒரு நியதியாகக் கொள்ளாமல், அ௮க்தந்தக் காலத்
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அக்கு,த் தக்கபடி மனிதன் செய்யவேண்டும், அருள் செய் 
யத தக்கவரே ! இவ்வாறு செய்வதுகான் முறைமையாகு 
மென்பது, எனது கொள்கை, தர்மத்திற்கு மு.கற்காரண. 
மாகிய பொருளை, இராச்யெ.க்தை உபேக்ஷித்துவிட்ட 
காங்கள், முன்னமே வெட்டியெறிந்இர்கள், மலைகளி 
லிருந்து ஆறுகள் பெருகுவனபோல, யாகம் கானம் முத 
லிய ௩ற்காரியங்களெல்லாம், பல விடங்களிலிருக்து வக்து 
குவிந்து வளரும் பொருளால்தரன் கைகூடும், பொரு 
ஸில்லாமல் ஓளிகுறைக் த புருஷ்னுடைய காரியங்களெல் 
லாம், கோடைக்காலச்திலே அற்பகஇகள்போல வறண்டு 
விடும், மு.தலிம் சுகமாகவிருக்து தனக்குக் ஈட்டிய பொரு 
ளைக் கைவிட்ட புருஷன், பிறகு சுக,த்திலுள்ள விருப்பத் 
தினால் தியவழியினாலும் பொருளைச் தேென்றான்; அவ் 
வழியால் அவனுக்குப் பெருங்குற்றம் உண்டாய்விடுசின் 
5௮. எவனுக்குப் பொருளிருக்ன் ததோ, அவனுக்குச் 
கான் ஈண்பர்கள் ; எவனுக்குப் பொருளிருக்கன் றதோ, 
அவலுக்குக்கான் பந்துக்கள் : எவன் பணக்காரனோ, 

அவன் தான் இவ்வுலகத்தில் மனிதனாவான் :; எவன் கை 
யில் திரவியமிருக்கன் றதோ, அவன்,கான் பண்டிதன் ; 
எவன் பணக்காரனோ, அவன் சான் வல்லமையுள்ளவன் ; 
எவன் பொருஞுன்ளவனோ, அவன் தான் மகாரபு,த்திமான்; 
எவனிடம் தனமிருக்கன்றதோ, அவன்தான் பாக்ய 
வான் ; எவன் பணக்காரனோ, அவன் தான் பெருங்குண 
வான் ; திரவியத்தைக் கைவிூம்பட்ச£ச் தில், கான் முன்பு 
சொன்னவத்டிற்கு மாறருூன கண்பினரில்லாமை முதலிய 
பெருங்குறைகள். கோன்றும். வீரரே! எந்தக் குணத் 
தைக் கண்டு, உட்டிய இராச்சிய, கத்தைக் தரங்கள் கைவிட் 
டீர்களோ, அது எனக்கு விளங்கவில்லை. எவனிடம் திர 

. வியமிருக்ன் தோ, அவனுக்குத்தான் அர்மமூம், காம 
YS அனுகூலமாகும், இரவியமில்லாதவன் அதனைத் 
தேவெதிலேயே தனது காலத்தைக் கழிக்கவேண் டியவ 

யுத்தகாண்டம். 
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னாகையால், அவன், வேரொருவகைப் பிரயோசன கதை 
டயும் தேடிக்கொள்ள முடியா சுவ னாகன்ருன். வேந்தரே fi 

சந்தோஷம், சுகம், செருக்கு, தருமம், கோபம், ஸமம், 

தமம் இவைகளெல்லாம் பொருளுடைமையிலிருக்து கான் 

உண்டாகின் றன. எ திரிலிருக்கும் செல்வச்தை உபேட்9த் 

தவர்கட்கு இவ்வுலகவின்பமே இட்டாது, மேகம்மூடிய 

நான்களில் - சூரியன் முதலிய ரகங்கள் காணப்படாமற் 

போவதுபோல், சுகத்திற்குக் காரணமான அப்பொருள் 

கள் தங்களிடத்.திஐ் காணாமற்போய்விட்டன. காட்டுக்கு 

ஓட்டப்பட்ட தாங்கள், பிதிருவாக்கிய பரிபாலனமா௫ய 

தர்மத்தைப் பரிபாலனஞ் செய்துவருகையில், கங்களு 

டைய உயிரினும் மேலான மனைவியை அரக்கன் தாகக் 

'கொண்டுடோனான். இக்,க,தீதுக்கம் போதாதென்று இந்திர 

ஜிகீது இக.ற்கும் மேலான துக்கத்தை இன்றைக்கு உண் 

டாக்வை த்தான் ழ அந்தத்துக்கக்தை நான் இன்று 

எனு காரியத்தால் அகற்றுன்றேன். ஆகையால், 

இராகவரே | எழுக்இிருங்கள். பூருஷூங்கமே ! புஜபல 

பராக்ரமமுள்ளவரே ! உறுதியான கோன்பு புரிசன் ற 

. வரே! தங்களை மகாதீதுமாவென்றும், பரமா ததுமாவென் 

அம் ஏன் தாங்கள் அறிந்துகொள்ளவில்லை ? குற்றமற்ற 

வரே ! தங்களுக்கு கன்மையை விளைக்கவேண்டுமென்றே 
. ஜநநமமெடுத்துச் கங்களை யத இருக்கும் கான், தோதேவி 

வதைக்கப்பட்டதைப் பார். ததுக் கோபங்கொண்டேனாகை 

யால், யானைகள் தேர்கள் அரக்கவீரர்கள் என்ற இவர் 

கஞடன்' கூடிய இவ்விலங்கையையே எனது பாண)தக்்இ 

னால் அழித்துவிடகின்றேன் ; தேற்றிக்கொள்ளுங்கள் ” 

OO OPI. 
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எண்பத்துதான்காஞ் சருக்கம்: 
விபீஷணர், இராமரை உண்மையறிவித்் அத் 

தேற்றி, இத்திஜித்தை வதைக்கும் 
உபாயங் கூறுதல். 

தமையன்மேல் அதிக விசுவாசம் வைத்திருந்த 

இலட்சுமணர் பரீராமரைதக் தேற்றிக்கொ 
விபீஷணர் இரா. அடிருர்தபொழுனு, விபீஷணர், எல்லாச் மரிடம்லந்து 9 5 

gagerarrrs சேவைகளையும் அவ்வவற் .றி.ற்கு உரிய இடங் 

எ கட களில் நிறு, இவிட்டு, யானையரசு யானைக 

ளாத்சூழப்பட்வெருவதுபோல, பலவகைப் 

போர்களிலும் வல்லவர்களும் நீலமலைக்கு ஓப்பான உரு 

வம் பொருந்தியவர்களுமான கான்கு மத்இரிமார்கள் 
புடைசூழ அவ்விடம் வந்துசேோக்தார். அவர் வந்ததும், 

மகாதமாவான இராமர் சோகத்தாற் பரிதவிக்துக்கொண் 

டி ருப்பதையும், வானரர்கள் கண்களில் நீர் சதும்ப,ச் துயர 

ப்பட்கெகொண்டிருப்பதையும் கண்டார், இக்ஷ்வாகுவம் 

சதிகைப்பெருமைப்படுக்துமாறு இருவவதரிசக்த மகாத்து 

மாவான ஸரீ.ராமர் இலட்சுமணருடைய மடியில் மூர்ச்சை 

யாகப் படுத்திருசகை அவ்வரக்கர் பார்தசார், 

ஸ்ரீராமர் சோகத்தினால் வருந்தி முகம் வாடினவரா. 

மிருந்தகை, அந்த விபீஷணர், பார்.த்ததும், சமது மனச் 
அதுக்குள்ளே தாமும் துக்கிதீது, மிக்க எளிமையுடன் 
“* இகற்கு என்ன காரணம்?” என்று வினாவினார். 

அப்பொழுது, இலட்சுமணர்,கமது கண்களிலே நீர்,ததும்ப, 
டட சுக்கிரீவன் மு,தலான வானரசேனாபதிக 

ண பல்பு ளின் முகங்களைப் பார்த்து, விபிஷணரை 
மணர் சோககார. கோக்க, வெகுதுக்கத்துடனே, “சாந் தகுண 

அதத ல் முூடையவசே ! இந்திரஜித்து எதையைக் . 

கொன்றானென்று. அனுமான் ஸ்ரீராம 

ரிடம் சொல்ல, அதைக்கேட்டதும் .அவர் மோகமடைந் 
as 99 e ௩ 

தார் ” என்ரூர்,
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அவ்வாறு இலட்சுமணர் சொல்லிக்கொண்டி ருக்கையில், 

; அவரை, விபீஷணர், தடுத்து, “வேந்தரே! 
விபீஷணர் க . ‘ . 

் உண்மையை அனுமான் சொன்ன சமாசாரம் சமுத்தி 

ஊகையினால்கெரி ரம்வற்றிற்றென்பது எவ்வாறு ௮சம்பா 
வித்தல், 

விகமோ, அதுபோலவே இதுவும் அசம் 

. பாவிதமான காரியமென்று நரன் எண்ணுகின்றேன். 

| மகாபாகுவே | சதையினிடம் கொடிய இராவணன் கொண் 

டிருக்கும் கருத்து, எனக்கு நன்முகத் தெரியும்; அப்பெண் 

(மணியை அவன் ஒருபொழுதும் கொல்லமாட்டான். 

, அவனது நன்மையை நாடிய நான், பலமுறை * சதையை 

! விட்டிடுங்கள் * என்னு இரந்து கெட்டும், அவன் அதை 

ஒருபொழுதும் ஓத்துக்கொள்ளவேயில்லை. சாமக் தினாலே 

னும் தான, ததினாலேனும் பேதத்தினாலேனும் சதையைக் 

காணுதற்கும் முடியாதே; அப்படி யிருக்க, யுகே கோபாயத் 

இின்த் சதையைக்காணு கல் அவலுக்குக்கூடுமோ? அன் தி, 

வேது மாயோபாயத்தினால்கான், ௮ப்பெண்மணியைக் 

காணமுடியமோ ? அவ்வரக்கன், எல்லாவானரர்களையும் 

மாயையால் வஞ்சித்து, இப்போது கிகும்பிலையென்னுங் 

கோயிலுக்குச் சென் நிருக்கன்றான். அங்கு கீ கான் அவன் 

. ஓமம்பண்ணுவான். அவன் ஓமத்தைச் சரிவரமுடித்து 

மட்டும் போர்க்களம் புகுவானேயானால், சேவர்கள் யாவ 

ருடனுங் கூடிய இந்திரபகவானாலும் அவனைப் போரில் 

வெல்லமுடியாது, வானரர்கள் தனக்கு இடைபூஅ செய் 

யாமலிரு,ச்,தற்காகவே, அவ்வானரர்கட்கு மோஹ.த்தை 

யுண்டாக்கய அவ்விந்திரஜித்து இவ்வண்ணம் மாயை 

செய்திருக்கன்றான். ஆகையால், அவன் அவ்வோமதீதை . 

முடிக்குமுன்னமே நாம் சேனைகளுடன் அவ்விடஞ்செல்ல 

வேண்டும். மானிடப்புலியே | வீனை இக்த.தீ துயரதிைக 

விட்டிடுங்கள், தாங்கள் சோகத்தில் மூழ்கயிருப்பதைப் 

பார்த்து, . எல்லாச்சேனைகளும் குழம்பிக்கடக்கன் றன, 

தாங்கள், இவ்விட த.திலேயே மனக்குழப்பம் சிறிதுமின் நி
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இயல்பான தன்மையுடன் சுகமாக இருங்கள் 3 Goran 

ணரைமாத்திரம் சேனாபதிகளுடன் என்னோடு அனுப்புங் 

கள் ; இவர், தமது கூரான அம்புகளால், 

“orien அவன் செய்டன்,௰ ஓமத்தை அழிப்பார். 

கொல்லும் உபா ஓமம் அழிக்கமா,த்.திரத்.இல் இக் திரஜித்து 

படட 2 எனிதில் வதைக்கத்தக்கவனுவான். இலட் 

சுமணரது கூ.ரானகொடிய இந்தப் பாணங். 

கள், இறகுகட்டியிருப்பகனால் வெரு வேகமாகப் பறவை 

கள்போலப் பறந்துசென்று இந்திரஜித்தின் இரத்தக் 

தைக் குடித்துவிடும், இர்திரபகவான் வச்சிராயுத,க்தை 

ஏவுவதுபோல, இந்திரஜிச்திவுடைய நாசத்தின் பொரு 

ட்டு, தாங்கள் உக்தமகுணங்கள்யாவும் நிறைக், க இலட்ச 

ம்ணரை எவியனுப்பவேண்டும், வேக்தரே |! சதீதுருக் 

களை வதைப்பதில் காலதாமதஞ்செய்ய இதுவன்்று சம 

யம் ; ஆகையால், மஹேந்திரன் அசுரர்களைக் கொல்லக் 

கட்டளையை யிடுவதுபோல, இப்பொழுது தாங்கள் சதீ 

துருக்களை வதைக்கக் கட்டளை கொடுக்கவேண்டும், அவ் 

வரக்கவீரன் தனது யாகத்தை முடி தீதுவிவொனேயானால், 

அவன், போர்க்களத்தில் தேவாசுரர்களின் கண்களைக் 

கூக் தெரியவேமாட்டான். மேலும், தனது ஓமத்தை 

மூடி.தீதுவிட்டபிறகு, அவன் போரிடத் தொடங்கனால், 

பிறகு, தேவர்களுக்கும் தமது உயிரைப்பத்தியும் பெருஞ் 

சந்தேகமே ”” என்றுர். 

எண்பத்தைந்தாஞ் சருக்கம் : 

இத் சரஜித்தைவதைக்க லக்ஷ்மணர் புறப்படுதல். 

  

அக்கத்தாற் ries eter tence ஸ்ரீராமர், 

விபீஷணர் சொன்னதைக் கேட்டும், ௮வ்வரக்கவீரர் இன் 

னது சொன்னாரென்பதைக் தெரிந்துகொள்ளாமலேயிரு
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ந்து, அதன்பிறகு, சத்துருக்களை வெல்லும் சன்மையுள் ன: 

அவர், தம்மைக் கொஞ்சம் தைரியப்படுக் 

சொன்னவை இக்கொண்டு, வானரர்கள் முன்னிவேயில் 
மீண்டும்சொல்லு சமீபதீதிலிறாந்த வியீஷணரை கோக்க, 
மாறுவிமீஷண 92 இ விபி @ ] ச் 
லா வினாவுதல், சாகஷஸராஜராகய ஹணழரோர | தாகு 

கள் சொன்னதை மறுபடியும் கான் கேட்க 

- விரும்புகின்றேன்; தாங்கள் சொல்லவிரும்பியகைமீண்டுஞ் 

சொல்லுக ” என்ரூர், 

அ௮வ்விகமாக இராமர் சொன்னதைக் கெட்டு, பேசு 

வதில் வல்லவரான விபிஷணரும், முன்சொன்னதை 

மீண்டும் பின்வருமாறு சொல்லலானார்:-- * மகாபாகுவே 

வீரரே! தாங்கள் கட்டளையிட்டபடியே 
். விபீஷணாது 

விடை. 
கான் எல்லாச்சேனைகளையும் அவ்வவ ற்றை 

நிறுகீதவேண்டிய௰ய விடங்களில் நிறுத்த 

வைத்தேன். அச்சேனைகளெல்லாவற்றையும் காற்பூறத் 

திலும் பிரித்துவைத்துள் ளேன், HEFCE களுக்கு ஏழ் 

பச் சேனாபதிகஞும் முறைப்படி அங்கங்கே கிறு த்தப்பட் 

டிருக்கன் றனர், புகம்பெற்றவரே ! இன்னும் கான் விண் 

ணப்பஞ்செய்துகொள்வது என்னவென்ளுல், தாங்கள் இவ் 

வண்ணம் காரணமின் றி.சீ துயரப்பின் றபடியால், கரங்க 

Cb அவ்வாறே துயரப்படும்படியாகன் ஐது, வேந்தரே ! 

வீணாய் த்தங்களைவாட்டும்இக் த,ததுக்க ததை அகற்றுங்கள். 

மாற்று ரது சச்கோஷ.த்தை வளரச்செய்யும் QoFIBWSS 

ததை அடியோடு விட்டிடுங்கள்; வீரரே! ச,த்துருக்களைகா 

சம்பண்ணவேண்டிய முயற்கெளைக் கைப்பத்றுங்கள்; மன 
தீதில் உற்சாகங்கொள்ளுங்கள், சையைமஅபடி அடைய 

வேண்டுமென்றும், அரக்கர்களை வதைக்கவேண்டுமென் 

அம் தங்களுக்கு எண்ணமிருக்கும்பட்சத்தில், இரகுகந்த 

னரே | நான் சொல்லும் கன்மையான சொல்லைக் கேஞங் 

கள், நிகும்பிலையைச்சேர்ந்து அங்குப் போரில் இந்திர 

ஜி,த்தை வதைக்குமாறு இலட்சுமணர் பெருஞ்சேனையுடன்.
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உடனே பு.றப்படவேண்டும். மண்டலாகாரமான வில்லி 

னாத் செலு,த்தப்பட்டுப் பாம்புகள் போலச் ௪.றிக் சளம்புஞ் 

இிறந்.த பாணங்களால், வில்வீரராய்ப் போரில் வெல்பவ 

ரான் இலட்சுமணர், இந்தரஜி,த்தைக் கொல்லவேண்டும். 

விரனான இக்்திரஜித்தோ கொடுந்தவங்கள் புரிந்து வரம் 

பெற்றுப் பிரமதேவரிடமிருக்து பிரமசரமென்ற ௮ஸ்தி 

ர,தீதையும் கருதியபடிசெல்லும் புரவிகஞுடன் கூடிய இர 

ததிதையும் பெற்துள்ளான். அவன் இப்பொழுது சேனை 

யுடன் மிகும்பிலைக்குச் சென் நிருக்கன்றான். ; அவன் அவ் 

விடத்தில் தனது ஹோமகாரியத்தசை முடித்து விட்ட 

இரும்புவானேயானால் நாம் எல்லோரும் மாய்சக்தோ 

மென்றே எண்ணுங்கள் ; மஹாபாகுவே ! “ஆனால், எவனா 

யினும் ஒருபகைவன், நீ ஹோமத்தை முடித்துவிட்டு 

நிகும்பிலே யென்னும் ஆலமரத்தடியைச் சேர்வதற்கு 

முன்னமே படைக்கலமேந்திய உன்னைக் கொல்ல முயல் 

. வானேயானால், அவன் தரன் இகந்திரசத்துருவாகிய உன் 

னைக் கொல்லத் தக்கவன் * என்று பிரமதேவர் முன் 

னொருகாலத்தில் அவனைநோக்க வாக்களித்திருக்கன்றார். 

வேந்தரே |! ஆகவே, இந்திரஜிச்தின் ஹோமத்திற்கு 

இடையூஅ செய்பவனே அவனைக்கொல்பவனாவன் ழஹ ஆகை 

யால், மஹாபலசாலியெ ! இராமரே ! அவ்விக்திரஜித்தி 

னுடைய வதித்தின்பொருட்டு லக்ஷ்மணரை எஏவுங்கள். 

இந்இரஜித்து மடிந்தால், இராவணன் ஈண்பர்கஞுடனும் 

மடிந்கானென்று நிச்சயமாக நம்புங்கள் '' என்றூர். 

விபீஷணர் சொன்னதைக் கேட்டதும், ஸ்ரீராமர், 

* உண்மையான பராக்கரமமுள்ள விபீஷணரே ! கொடிய 

அவ்வரக்கனுடைய மாயை எனக்குத்தெரி 

இராமர்இர்தி”. பம், அவன், பிரமாஸ்திரத்தை அறிந்த 
ஜி.ச இன்வல்லமை . ன் : a 

with magi பு,த்திமான்; அ.திகமாயையும் மிக்கபலமும் 

அமைந்தவன், வருணபகவானோடுசெர்க்து 

தேவர்கள் யாவரும் அவனுடன் போர்புரிய வந்தபோதி
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லும், அவர்கள் ௮வ்வளவுபெயர்களையும் மூர்ச்சை யடை 

yoy. செய்யவல்லவன், மிக்கபுகம்பெம்.ஐவரே! அவ்வரக் | 

கன் இரதமேறி ஆகாயத்திற் சஞ்சரிக்கையில், மேகக்கூட் 

டத்தில் மறைர்துவிட்ட சூரியனைப்போல, அவ்வரக்கனு 

டையபோக்கைக் கண்டுபிடிப்பது அ௮சாத்தியம்'” என்று 

சொல்லிஞார். 

கொடிய துராச்துமாவாகய இந்திரஜித்தினது மாயை 

யின் வல்லமையை ஸ்ரீராமர் அறிந் தவராகையால், புகழ் 

; பெற்றுவிளங்கும் இலட்சுமணரை நோக்க 
இலட்சுமணரை த . ல . ச 
இராமர் இச் இர அவர் இவ்வாறு சொல்லலானார்:-- * லக்ஷ 

ஜிதமைக் கொல் மணா! வானரராஜருக்கு எவ்வளவு சேனைக 
லப்புறப்பரிமாறு ் 2 : ய 

ஏவுதல், ஞண்டோ அவ்வளவையும் உன்னுடன் 

அழைத்துக்கொண்டு, அனுமான் மு. தலான 

சேனாபதிகளுடனுங் கூடியவனாய், சேனைகஞூடன் கூடி 

வரும் ரிக்ஷராஜனான ஜாம்பவானையும் அழைத்துக்கொ 

ண்டு சென்று, மாயாபல,த்தில் தேர்ந்திருக்கும் இந்திர ' 

ஜி,தீ)க வகைசெய்வாய், இர்இரஜித்து இப்பொழுது சென் 

அிருக்கும் இட் ததை ஈன்ராகத்தெரிரக்த மகாத்துமாவாகிய 

- இவ்வரக்கவீரர், மந்திரிமாருடன் உன்னைப் பின்தொடர் 

ந்து வருவார் '” என்றார். 

பரீராமர் ௮அவ்வண்ணங் கட்டளையிட்டதைக் கேட் 
டதும், வெகு ஆச்சரியகரமான வல்லமை யமைகத இலட் 

சமணர், விபீஷணரைசத் தம்முடன் கூட் 

Gainers # மீக்கொண்டு, றெந்.தவில்லைக் கையிலேந்தி, 

ae reps a Sas FOS உடம்பில் தரித்து, கதீதியை 

யும் ் எடுத்துக்கொண்டு, பொன்மயமான .. 

அம்புகளையும் கைப்பற்றி, ஸரீராமருடைய இருவடிகளை த் 
தொட்டு ஈமஸ்காரஞ்செய்து, வெகு சந்தோஷத்துடன் 

அவரைப்பார் தீதுச் சொல்லலானார்: * அன்னப்பறவை 
கள் தாமரை யோடைகளில் இறங்குவதுபோல, இன்று 

எனது வில்லினின்று விடுக்கப்பட்ட பாணங்கள் இந்திர
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ஜி.த்தைக் கொன்று இலங்கையில் விழப்போகின் றன, 

எனது வில்லினுடைய காணியினின்று பிரயோக்கப் ' 

பட்ட அப்பாணங்கள், இன்றைக்கே, கொடியவனான அவ 

னது உடலைப் பிளந்துகொண்டு விழும் “” என்று இவ்வாறு 

ஸ்ரீ.ராமர் முன்பாக, இக காக்தியால் விளங்கும் இலட்ச 

மணர், சொல்லிவிட்டு, இந்திரஜிச்சை வதைப்பதற்காக 

... வெகு வேகமாகச் செல்லலானார். அவர், ஸ்ரீராமருடைய 

சரணங்களில் நமஸ்காரம் பண்ணி, ௮வ 

இலட்சுமணர் ரை வலம்வந்து, இந்திரஜித்து பாதுகாத்து 

இர். இரஜித்தின் 
வதையைக்கருதி — _ = — 

ப்புறப்படுதல். சாலையை நோக்கப் புறப்பட்டார். பிரதாப 
abs நிகும்பிலையைச் சேருமாறு யாக 

சாலியாய்ச் சக்கரவர்த்திகுமாரரான. இல 

ட்சுமணர், கமையனாரால் ஸ்வஸ் தியயகஞ்செய்யப்பெற்று, 

விபீஷணருடன் கூடவெகுவேகமாகப் போனார். பல ஆயிர 

க்கணக்கான வானரர்கள் நிரம்பிய பெருஞ்சேனையை 

அழைத்துக்கொண்டு, ௮னுமானும், மக்இிரிமார்களுடன் 

கூடிய விபீஷணரும், இலட்சுமணரை க்தொடர்க் தார்கள். 

விரைந்து செல்லும் பெருவானரசேனையாஜ். சூழப்பட்டு. 

அவர் போய்க்கொண்டிருக்கபொழுது, ரி-ஷராஜனாயெ 

ஜாம்பவான் தனது சேனையுடன் வழியில் அவருடன் : 

_ சேர்க்கான். ஈண்பர்களை மூழ்விக்குக் தன்மையுள்ள சுமித் 

இராகுமாரர், வெகுதூரம் வழி நடக்துசென்னு, கொஞ்ச 

தூரத்தில் இராட்சசசேனை போரிவெதற்காக அணிவகுக் 

கப்பட்டு நின்றிருக், கதைக் கண்டார். பகைவரை யழிக்க 

வல்லவரும் இரகுவமிசத்து,த் தோன் தியவரும் பிரதாப 

சாலியுமான இலட்சுமணர், மாயாரூபமான உபாய த்தைக் 

கைக்கொண்ட அவ்விக்திரஜி,தீை யடைந்து, பிரமதேவர் 

விதித்த வரப்படி வெல்வதற்காக வில்லேக்தியவராய், விபி 

ஷணருடனும், அங்கதன் அனுமான் முதலியோருட 

னும் கின்றார். பிறகு, அவ்விலட்சுமணர், பலவகையான. 

மாசற்ற படைக்கலங்கன் மின்னவும், கொடிகள் காடுகள்
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போல விளங்கவும், மஹாரதர்கள் அடர்ந்து நிழைய 
வும், இருள்போலப் பயங்கரமாகத்தோன்.றி மிக்க விரைவு 

கொண்டிருக்க அச்சக துருசேனைக்குட் புகுந்தார். 

எண்பத்தாருஞ் சருக்கம் : 

இந்திரஜித்தின் யுத்தாரம்பம். 
———— 

  

அச்சமயத்தில், விபீஷணரானவர், இலட்சுமண 
. ரைப் பார்த்து, சத்துருக்களுக்கு விநாசத் 

eo ். தையும் தமது கட்டுக்கு நன்மையையும் 
டன்போர்செய்யு விளைக்குஞ் சல சொற்களைச் சொல்லலா 

; ore on. னார்:-- அதோ மேகம்போற் கறுப்பா 

கக்்காண்டுன்றதே, அக்க ராக்டஸ சேனை 

யுடன், கைகளில் மரங்களையேஆயுதங்களாகப் பற்றிவந் 

இருக்கின்ற வானரர்கள் விரைவாகப் போர்செய்யவே 
ண்டும், இலட்சுமணசே ! பெரிய இவ்விராட்சசசேனையை 

முறியடிக்க எவ்விக த தினாலாவது முயற்டிசெய்க ; இச் 

சேனை முறிந்தால், இராவணனுடையகுமாரனாய இந்திர 
ஜிதீதும் உங்கள் கண்களுக்குப் புலனாவான். Qe Br) sg 

யாகத்தை  முடிக்குமுன்னமே, தாங்கள் இந்திரனுடைய 

_ இடிக்கு. ஒப்பான பாணங்களை க் தங்கள் சத்துருக்களின் 

மேற் பிரயோடுக்து விரைவாக அவர்களை தீ துர தீதுங்கள். 

மகா வீர்ரே ! துராதீதுமாவாய், மாயாவியாய், பாவங்கள் 

செய்கின் றவனாய், கொடுஞ்செயல்கள் புரிகன் ஐவனாப், எல் 

OT வுலகங்கஞக்கும் பயத்தை யுண்டாக்குகன் றவனான் 

இந்திரஜித்தைக் கொல்லுங்கள் ' என்ருர், 
, . விபீஷணர் சொன்ன்தை இலட்சுமணர் கேட்ட 

தும், அழகான இலக்கணங்களமைக்,க YES இலட்சும: 

ணர், ராகஷஸராஜனது குமாரன்மீது சரமாரி பொழியத் 

, தொடங்இஞார், ஈகங்களாலும், மரங்களா 

'வானார்க்கும லும், மலைகளாலும் போர்செய்பவரான் 
. இரக்கர்களும் 

ரிக்ஷர்களும், வானரர்களும், . ஒன் அசேர்ந் 

தவர்களாய்ச் சமது சமீபத்திலிருர்,த Qe 

: இரஜித்தன்சேனையைநோக்க ஓடினார்கள். அரக்கர்களும் 
ட், 58 ' 

கைகலர் தபோர்..
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வானரசெனையைக் கொல்ல விரும்பியவர்களாய், கூரிய 

பாணங்களையும், ' கத்இகளையும், சக்திகளையும், கோமரங் 

களையும் இச்சமாகவைதீதுக்கொண்டிருக்தார்கள். அப் 

பொழு, இலங்கையில் எல்லாப்பக்கங்களிலும் எதி 

சொலி யுண்டாகுமாஅு பேரொலியுடன் அரக்கர்களுக்கும் 

வானரர்களுக்கும் வெகு பயங்கரமான யு.தீ.தம் ஈடக்கலா 

யிற்று, பலவகை யாயுதங்களினாலும், கூரான பாணங் 

கனினாலும், மரங்களினாலும், மேலோங்கிய பயங்கரமான 

மலைச்கெரங்களினாலும் ஆகாயமும் மூடப்பட்டது. Bau 

- விந்திரஜிக்தின் செனையி லிருக்த அரக்கவீரர்கள், முகங் 

களையும் கைகளையும் விகாரமாகவைகதீதுக்கொண்டு, வான 

ரர்களின்மெற் பலவகையாயுகங்களைப் பிரயோகித்து, அவ் 

வானரர்கட்கு மிக்க அச்சத்தை யுண்டாக்கனார்கள். அப் 

படியே, வானரவீரர்கஞம், பலவகை மரங்களாலும் மலைச் 

கிகரங்களாலும் அரக்கவீரர்ககலோ அப்போரில் துரத்தித் 

துரத்தி யடிக்கார்களன். பெருந்தேகமும் பெரும்பலமும் 

படைத்த ரிகூஷர்களும் வானரர்கஷம், அவ்வாறே அரக்க 

வீரர்களை வதகைத்தபொழுது, அரக்கர்களின் மனத்திற் 

பெரும்பய முண்டாயிற்று, ் 

பகைவர்களால் வெல்லுதற்கு அரிய இந்திரஜித்து, 

Fr I சேனை மிக்க சங்கடத்தி லிருப்ப 

அறிவைக்கேட்டு தையும், அதனைச் சத்தருக்க ளழிப்ப 

இந் இரதிசது தையும் கேள்விப்பட்டு, கான் தொடங்கிய 

யன ஓமம் முடியு முன்னமே, அவ்வோம,ச்தை 

விட்டுப் போர்க்கு எழுந்தான். அவ்விக் இர 

ஜித்து, தான் உட்கார்ந்திருந்த செறிந்த மரக்கூட்டத்த 
'னிடையிலிருக்துவெளிக்கிளம்பி, தனக்காக முன்னமே குதி. 

ரைகட்டிச் சச சமாகவிருக்க அழகான இரத.தீ இதன்மேல் 

ஏறினான். பயங்கரமான வில்லைக் கையிற்பற்றிக் கானமே - 

கம்போல விளங்கிக்கொண்டு கோபத்தா த் சவக்த முகமும் 

கண்கஞ முடையவனான அவ்விந்திரஜி,த.த, : கஅனங்கொண்
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டவனாய், யுகாக்க காலத்தில் உலகத்தை காசஞ்செய்யும் 

யமன்போலக் காணப்பட்டான், அவன் இரதமேறி வந்த 
தைக் கண்டதும், இலட்சுமணருடன் போர்புரியும்படி உற் 
சாகங்கொண்ட அவனுடைய சேனை, அவனைச் சூழ்ந்து 
நின்றது, 

அச்சமயத்தில், பகைவரை பழிக்கவல்லவனான மலை 

டட பொல விளங்குன் 2 அனுமான், ஒரு 
DES ராலும் எடுக்கமுடியா க பெருமாமொன் 
nee inh ODS சனதுகையில் எடுத்துப் பிரளய 

காலக் இீப்போல அரக்கர்களை அழித்து, 
பிறகு, பல மரங்களைக்கொண்டு அவ்வரக்க சேனையைப் 
பிரஜ்ஞஜை கப்பியதாகச் செய்தான். வாயுவின் குமாரனான 
அனுமான், இராட்சசர்களை விரைவாக வதைப்பதைப் 
பார்த்து, அரக்கப் போர்வீரர்கள் பலர், படைக்கலங்களை 
அவ்வனுமான்மீது பொழியலானார்கள். கூரான சூலத் 
தைப்பழற்மிவர். தவர்கள் சூலங்களா அம், கையும்கத்தியுமாக :- 
Ole Soult Bor கத்திகளாலும், சக்தியென் ஐ ஆயு.கமேக்இவக் 
தவர்கள் சக்இகளாலும், பட்டஸம்பிடி த்துப் போரிடவக்த 
அரக்கர்கள் பட்டஸங்களா லும், அழமயெ தோற்றமுள்ள 
உழலை,க்கடி கதைகள் சக்கரங்கள் நாரற்அுக்கணக்கான 
நாற். றுவரைக்கொல்லிகள் இருப்புலக்கைகள் பயங்கர 
மானகோடாலிகள் பிண்டிபாலங்கள் என்த ஆயுதங்களை 
யேந்தியவர்கள் அவ்வகையாயுதங்களாலும் போர்செய் 
கார்கள், லெ அரக்கர்கள், வச்ராயுக.த்தக் கொப்பான 
கைக்குக்துகளாலும், இடிபோல் விழுன்ற அறைகளா 
அம், மலைபோலச் சலியாது கின் ற அனுமானை கான்குபக் 
கங்களிலுஞ் சூம்க்துகொண்டு இம்9),5 தார்கள் , அனுமா . 

னோ, மிக்க னெத்தோடு அனகன் யெல்லாம் பெருங் 
கொலை மயல்,
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மலைபோல விளக்ூச் ச தீதுருக்களை யொழிக்கன் அவ் 

வனு மாலை இந்திரஜித்து . நேரிற்கண்டு, 

ee உடனே, னது சாரதியைப் பார்தது, 

வ்கி, “ அனுமானாயய அவ்வானரன் இருக்கு 

மிடத்திற்கு இரகத்தை ஐட்கெ; காம் 

இவனை லக்ஷ்யஞ்செய்யா இருக்தகால், இவன் உடனே ௮ர 

க்கராகிய கமக்கு அழிவைச்செய்வான் ” என்றான். இவ் 

வண்ணம் அவன் சொன்னதும், சாரதி மாரு இியிருக்,தவிட 

தீதுக்கு, ஒருவராலும் போரில் தகையமுடியாக இந்திர . 

ஜித்து ஏறியிருக்த இரதத்கைச் சடி.இயில் ஒட்டினான் 

கெருங்கு,த.ற்க அரிய வல்லமையுள்ள. அவ் 

eae விக்இிரஜித்த, அலுமானைச்சேர்ந்ததும், 

பாணங்கள் கத்திகள் பட்டசங்கள் கோடா 

லிகள் என்னும் இவ்வாயுதங்களை, அனுமானது தலைமீது : 

பொழிக்தான். 

பயங்கரமான அவ்வாயுதங்களை யெல்லாம் அனுமான் 

தாங்கக்கொண்டு, வெகுகோபத்துடனே 
ares இந்திரஜித்தைப் பார்த்து வெகுஅலட்செய 

மாகப் பின்வருமானு சொல்லலானான்: | 

“கெட்டபு தீதியுள்ள இக்திரஜிச்தே !' ராவணபுத்ரா | %), 

வீரனானால், என்முன் கின்று யு.த,கஞ்செய் ; பார்ப்போம். 

வாயுவின் குமாரனை எதிர் தீதபிறகு, கி, உயிருடன் திரும் 

பிச்செல்லமாட்டாய். உனக்குத் அவர்அவயுத் கஞ்செய்யவே 

ண்டுமென் திருந்தால், ஆயுதங்களை விட்டிட்டு, கைச்சண் 

டைக்கு வருவாய், MAG எனஅ குத்துக்களை நி தாங்கக் 

கொள்வாயேயானால், அப்போதுதான் நீ அரக்கர்களுக் 

குன் பலவானாவாய் ”' என்ருன், 

அச்சமயத்தில் அனுமானை வதைக்கும்படி வில்லை. 

பயோங்கக்கொண்டு நின்ற இந்திரஜிக்தை, விபீஷணர், 

இலட்சுமணர்க்குச் சுட்டிக்காட்டி இவ்வாறு சொல்லலானார்: 
“car முற்காலத்தில் இந்திரனை வெற்றிகொண்டவ
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ஐயே இராவணகுமாரனோ, Hbs QsPIA/ SCH Boor 
து இரக.க்தி லேறிக்கொண்டு அனுமானை 

இந்திரலிச௫ வதைக்க விரும்புன்றான். இலட்சுமண 
டன் போர்செய் 
யு மாறு இலட்ச 

மணருக்ளு விபி றவைகளும், ச,க்துருக்களை சாசஞ்செய்கன் 
ஷணார் கூறுதல், . 

றவைகளூம்,பிராணனை யொஜழிக்கன் றவை 

. களும், பயங்கரமானவைகளுமான பாணங்களால் இவ்விக் 

இரஜிச்)ைக இப்பொழுகே வசைசெய்க”' என்றார். சத்து 

கருக்கள் கண்டு ஈடுங்கும்படியான தோத்றமுன்ள விபீஷூ 

ணர் இவ்வாறு சொன்னதும், லக்ஷ்மணர், மலைபோல 

விளங்யை அழகான இர.த.த்தில் உட்கார்க்துகொண்டு, பய 

ங்கரசமான பலமமைந்து கர்ச்௫ிக்கும் அவ்விக் திரஜித்தைப் 

பார்த்தார். 

. ரே! ஓப்பழ் நத அமைப்பால் விளங்குன் 

எண்பத்தேழாஞ் சருக்கம் : 

இத்திரஜித்அுக்கும் விபீஷணருக்கும் 
நடத்த சம்வாதம். 

  

இவ்வாறு வெகுசக்தோஷ.த்துடன், அவ்விபீஷணார், 

இலட்சுமணரைப்பார் தீதுச் சொல்லி, வில் 
விபீஷணர் த ணி ன் உட 

இர் ெஜிச்ின் அம் கையுமாகவிருக்த அந்த இலட்சுமண: 
ஹோமல்காகச் ரைத்தகம்முடன்்உடஅழை த்ீதுக்கொண்டு, 
தை இட்சுமண 4 « 4 
ருக்குக்காட்டிப் வெகு விரைவாக நடந்து சென்றார். றிது 
போர்செய்யபச் ம 4 ம வம்” செக்கன், காரம் Geren ne, வியி கர், ட்ு 

... கரட்டைச் சேர்க்க, அங்கு இந்திரஜித்து 

ஹோமஞ் செய்யும் ,தல.தீதை இலட்சுமணருக்குக் காட்ட 

லானார். கார்மேகம்போன்ற தோற்றத்துடன் பயங்கர 

மாகக்காணப்பட்டதோர் ஆலமரத்தை, வெகு காந்தியுடன் 

விளங்க இராவணசகோ தரரான விபீஷணர், இலட்சும 

ணர்க்குக் காட்டலானார். அப்போது, விபீஷணர், ** இவ்விட
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த்தல். கான், இந்திரஜி,க்.௮, பூ,தங்களுக்குப் பலியீந்துவிட்டு, 
பிறகு, இவ்விடக்தினின்று போரிடவருவான். இந்தச் 

சடங்கை முடி தீ.தபின், இவன் ஒருவர்கண்களிலும் புலப்ப 
டாமல் மறைந்து நின்றுகொண்டு, போரிழ் சத்துருக்களைக் 

கொல்லவேண்டு மென்றருற் கொல்வான் ; கட்டவேண்டு 

மென்ருற் கட்டிவிவொன். ஆகையால், வெகுபலசாலியாகய 

இவன் ௮வ்வாலமர த். தண்டை சேருமுன்னமே, இவனை, 

“தேர் சாரதி குதிரைகள் என்,௰ இவைகளுடன் தாங்கள் 

வதைக்கவேண்டும். ”” என்ருர். 

உண்பசரை மூழ்விக்கவல்ல பராக்கிரமசாலியாகய 

இலட்சுமணரும், “ அப்படியே ஆகட்டும் ”” 

ஒஞ்ணார் என்றுசொல்லி, அவ்விடத்கிலே தமது 

இறக்கம். அழகானவில்லை டங்காரஞ்செய்துகொண்டு 

சலியாமல் நின்றார். பலவானாய் இரா 

வண குமாரனான இக்்இரஜிக்அ, கவசம் அணிந்து வில்லை 

யெந்தி, கொடிவிளங்குகன் ற அக்னி நிறமான Bers 

தேரின்மீது தோன் றினான். போரில் எவ 

யுத்சஸந்மாஹச் ராலும் வெல்லப்படா.க Loven Sus வமிசத் 

aPodae, ௫. தவனான அவ்வரக்கனை நோக்க, மஹா 

லக்ஷ்மணா” பராக்கரமசாலியான் இலட்சுமணர், “* உன் 
போர்செய்ய 

அழைத்தல், னே நான் போரிடக் கூப்பிடுஇன்றேன் ; : 

அகையால், உன்னாற் கூடியமட்டும் றி 

முயன்று என்னுடன் போர்செய்வாய் ”” என்முர். 

வெகுபலமும் இடடத்தமுமுள்ள es Bob) 

இவ்வண்ணம் சொல்லப்பட்டு,௮ங்கு விபி ஷுணரைக்கண்டு 

கடுமையாகச் ல சொல்லலானான்:-- ** இவ்விலங்கையில் 

நீர் பிறந்து வளர்ந்தவர்; எனது SHO SEE, 

விபீஷணரைக் நரே தம்பி; அரக்கரே | இவ்வா திருக்க, 
கண்டு இந்திர ர பண்டு . . 
dig cass, எணக்குச் சிற்றப்பனாரான நீர், பு,தீதிரனான 

எனக்குச் துரோகம்பண்ணலாமா 4 கெடு 

மதியுடையீர் | உமக்கு, உதவுமுழையும், நட்பும், ஜாதியும்,
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பாரரட்டவேண்டுவனவல்ல ; தீர்மதிதைக் கெடுக்கவந் தவரே! 
உமக்கு, உடன்பிறப்பும் தருமமுங்கூடப் பாராட்டவேண்டு 

வனவாமோ? நீர், உமதுஜநங்களை விட்டு மாற்ருனிடம் 
அடிமையாகப் புகுக்து விட்ட தனால், உம்மைக்குறித்து ale 

னப்படவேண்டிய௰,தாக விருக்கன் ஐது; கன்னடக் ,கயுள்ள 
சாதுக்களால் கீர் நித்திக்கத்கக்கவரு மாஇன் நீர், உமது 
அத்பபுத்தியால், ஸ்வஜகங்களுடன் சேர்க் திரு ததலும் 
அற்பனாகிய அ௮ன்னியனோடு சேர்ந்திருக். தலும் ஆ௫ய இவ் 
விரண்டிற்குமுள்ள srs su sons அதிகன் நிலீர், அன் 
னியன் ஈற்குணங்கள்் கிை றந், தவனாக இருந்தாலும், நம்மைச் 
சேர்ச் சவன் குணங்கள தீறவனாக இருக்காலும், குணமற்ற 
நமது பக்துக்களுடன் சேர்ந்இருப்பது,கான் நன்மை ; அண் 
னியனென்பவன் அன்னியனே யன்ளனே ! எவன் ஸ்வ 
பஷி திைவிட்டுப் LIT US}. FOO தயடைகன்றானோ, அவன் 
ஸ்வபக்ஷம் நாசமானபிறகு, அந்த மாத்ரு ராலேயே நாச 
aka, அரக்கரே ! இராவணனார்க்குதி சம்பியே ! 
உமது தயையின்மை எவ்வளவு பயங்கரமாக விருக்கன் ற 
கோ, அவ்வளவுகொடுமையான தயையின்மையால், மாற் 

மூனுக்கு ஸ்வஜு த்தைக்காட்டிக்கொடுச்கலாஇய செய்கை 
உம்மையன் சி வேறு யாரால்தான் செய்ய மூடியும்??? 
என்று இவ்விகமாகச் சமது கமையன் மகனான இந்திர 
ஜி.ச்து சொன்னதும், விபி ஷணர் பதில்சொல்லலானார்;:_ 

 அரக்கா | இதற்கு மூன்னே எனது நடக் ' 
aia கையைக் தெரியாதவன் போல் என் மீ 
— பிதற்றுகன்றுய் 1 ராஸ ராஜருடைய 

குமாரா | துஷ்டா ! நான் உனது சிற்றப்பனென்ற கெள 
Tags STOTa gi இவ்வண்ணம்பேசுவதை விட்டிடு, கொடுஞ் 
செயல்கள் செய்யும் அரக்கக்குலகீதில் நான் பிறந்தவ 
னென்முலும், எனது நடக்தை அரக்கர்களுடைய நடச் 
தையல்லவெ ; என்னிட,த திலுள்ள இக்குணங்தான், ஸத் 

_புருஷாகள் முதன்மையாகக் கொண்டாடுங் குணம், கொ
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டுக்தொழிலினாலே கான் ஒருபொழுதும் சந்தோஷப் 
ப்டேன் ; தர்மத்துக்கு விரோதமான செயலினாலும் நான் 

சந்தோஷங் கொள்ளேன். மேலும், மாறுபாடான நடக் 

கையுடைய எனது தமையனார் உடன் பிறக், கவனான என்னை 

ஏன் துரத்திவிட்டனர் ? ,கருமத்தினின்று வழுவிய 

வனாய்ப் பாவத்தொழில்களையே புரிகன்றவனை, Sarg 

கையில் விழுக் த பாம்பை உதறுவதுபோல உ.த.றிவிட்டு 

எவன் விலிவருசன்றானோ, ௮வன் தான் சுகமடைவான். 

எவனொருவன் பிறரை ஹிம்ஸிப்பதும் பிறர் பொருளைக் 

கவர்வதும் பிறர்மனைவியரைச் சேர்வதும் என்ற இவைகளை 

யே நோன்பாகக் கொண்டிருக்கன்றானோ, இப்பற் றி Oud 

யும் விட்டை விட்டுப்போவதுபோல, தீயொழுக்கமுள்ள 

அவனை விட்டு நீங்குவது, தான் நியாயமென்னறு பெரியோர் 

சொல்லுஇன்றனர். பிறர்பொருளைக் .கவர்வதும், பிதர் 

மனைவியரைக் கெடுப்பதும், ஈண்பர்களிடம் மிகவுஞ் சங் 

ஓப்பதும் என்னும் இம்மூன்று தோஷங்களும் காசதீதை 

யே விளைக்கும். மஹர்ஷிகளின் சி,தீதிரவதையும், தேவர் 

களன் யாவருடனுஞ் சண்டையும், கர்வமும், கோபமும், 

பகையையும், பிரதிகூலனாக விருத்தலும் என்னும் இவ் 

வகைத் துர்க்குணங்கள், எனது தமையனாருடைய ஆயுளை 

யும் ஸம்பத்தையும் காசஞ்செய்யத் தோன் தியனவா௫, 

அவரிடமுள்ள ௩ற்குணங்களை, மேகங்கள் மலையை மூடு 

வதுபோல மறைத்துவிட்டன. இவ்வகைக் கோஷங்களுக் : 

காகத்தான், கான், எனது உடன்பிறக்தவரான உனதஅதக் 

தையைக் கைவிட்டேன். இனிமேல் இவ்விலங்கை விரை 

வில் அழிவடையப்போ௫ன் தது ; நீயும் உயிருடன் oops 

இருக்கப்போ௫ன் ஐ.இில்லை ற; உனது ,சந்தையும் பிழைத்த 

ருக்கப்போ௫ன் ஐதில்லை. அடா அரக்கா ! நீ வெகுகர்வங் 

கொண்ட இறுபின்னை : வணக்கமற்றவன். காலபாசம் 

உன்னை இறுக்குகின் றபடியால், நீஉன்மன ததில்தோன்றி 

யபடி யெல்லாம் என்னைப் பேசுகன்றாய். இன்றையதினம்
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உனக்கு முடிவுகாலம் வந்துவிட்டது ; என்னைப்பார்த்து 
ஏன் வீணாகப் பிதற்றுன்றாய் 2 அடா அரக்கப்பதரே ! 
இனி உன்னால் அவ்வாலமர,க்இனடிக்குப் போகமுடியாத, 
காகுஸ்தர்கசான இராமலட்சுமணர்களை அவமதித்த 
பிறகு, மீ பிழைத்திருத்தல் சிறிதும் முடியாது, ரீ தெய் 
வப்பிறப்பையுடைய மனிதரான இலட்சுமணருடன் போர் 
புரிவாயாக, அவரால் வதைக்கப்பட்ட பிறகு, கீ யமலோ 
கத்திற்சென்று தேவகாரியமாகய யாகத்தை முடித்துக் 
கொள்ளலாம். ஓங்க விளங்குசன்உ உனதுவல்லமையை 
முற்றிலும் கீ காட்வொய் ; உன்னிடமிருக்கும் ஆயுதங்க 

ளெல்லாவற்றையும், ௮ம்பு முழுவதையும் நீ விடுப்பாயாக 

இலட்சுமணருடைய பாணங்களுக்கு இலக்கான பிறகு, 

| 8, உனது சேனையுடன் உயிர்பிழைத்துக் இரும்பமாட் 

bea? என்ருர்.    

   

  

   

  

- எண்பத்தெட்டாஞ் சருக்கம்: 

'இத்இரஜித்தூக்கும் இலட்சுமணக்கும் 

. தடந்த போர். 

  

இவ்வாறு பிஷணர் சொன்னதைக் கேட்டு, இக் 
இதி MASH, வெகுகோபங்கொண்டு, அவ 

Ect aries ரைக் கடிந்து வெகுவாகப் பேடிவிட்டு, 
தனது கத்தியையும் மற்ை தயாயுதங்களை 
யும் ஒங்கக்கொண்டும், கருங்குதிரைகள் 

பூட்டி ஈன்ருகஅலங்கரிக்கப்பட்டிருக்் ச இர 
Ps 39a ao Mader corOio, மற்றொருயமன்போல விளங்கிய 
i னாய், பெருக்தோத்றமுள்ள அம் விசாலமான தும்விரைவு 

யும் எடுத்துக்கொண்டு வெகுவேகமாகப் போர்புரியுமாறு 
59
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எழுந்சான். பெரிய வில்வீரனாய்சீ தேரில் அலங்காரத் 

தோடு விளங்க அவ்விக்திரஜித்து, தனக்கு முன்பாக, 

பகைவர்களை யழிப்பவரும் ஸரீ. ராமருடைய. தம்பியுமாகய 

இலட்சுமணர், உதயமலையில் விளங்குஞ் சூரியன்போல 

மிக்கசங்காரிப்புடனே அனுமானது முதுகின்மேல் விளங் 

கக் கண்டான். 

அப்பொழுது, அவ்விக்திரஜிக் து, இலட்சுமணர் விபீ 

ஷணா் வானரவிரர்கள் என், இவர்களெல்லாரையும் 
பார்.தீது வெரு கோபத்துடன் பின்வருமாறு சொல்ல 

லானான் :--* நீங்களெல்லாரும் இன்று 

எனது வல்லமையைப் பாருங்கள். இன்ற 

என்னுடைய வில்லினின்று புறப்படும் 

பாணங்கள் ஒருவராலும் அணுகமுடியா தவண்ணம் ஆகார 

ய,தீிதினின்றுமழைபொழிவதுபோலப் போரில்விழுவதை, 

கீங்கள் கடை செய்யுங்கள். இன்று எனது பெரியவில்லி 

னின்று புறப்பிசின். உ பாணங்கள், பஞ்சுமூட்டைகளை 

நெருப்பு எரிப்பதுபோல, உங்களஞுடைய தேகங்களை எரிக் 

Bi Ard i Ber 
வீரவாதம். 

.கப்போடன்றன. கான், கூரான பாணங்களாலும், சூலங் 

கன் சக்திகள்குண்டாந் தடிகள் கோமரங்கள் என் றஐஆயுதங் . 

களாலும் உங்கள்தேகங்களைப்பிளந்து உங்களெல்லோரை 

யும் பமனுடைய மாளிகைக்கு அனுப்புகன் ஹேன். நான், 

போர்க்கள தீதில் கின்று, எனது ஹஸ்,தலாகவதீதுடன் 

பாணவர்ஷங்களைப் பொழிந்து மேகம்போலக் கர்சசிப்பே 

னேயானால், என்கண் முன்பாக நிற்பதற்கு யாரால் கான் 

முடியும் ? நான் முன்பு இராப்போர் புரிந்தபோது, வச்சிரா 

யுகத்துக்கு ஓப்பான எனஅபரணங்களால் நீங்களிருவரும் 

பரிவாரங்களுடன் பூமியில் விழுந்து உணர்வுஓகவெ௫க் கடந் 

இீர்களே ! ஸர்ப்பம்போலக் கோபங்கொண்டிருக்கன் த 
என்னிடம் போர்புரிய மறுபடியும் விரும்பிவக்.த.தனால், 

மூன்பு கடக் த அச்செயல், உங்கள் ஞாபகத்திற்கு வர 

வில்லைபோலும்; அன் நி, நீங்கள் மமலோகம் சேரவேண்
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டிய கரலக்தான் இட்டியிருக்கலாமென்று நினைக்கின்றேன்” 
என்ரான். 

இக்திரஜிதீது௮வ்வளவுகர்வ,க்துடன் சொன்னதைக் 

- கேட்டு, இலட்சுமணர், கொஞ்சமேனும் பயமில்லாமல் 
வெகு கோபத்துடன் ௮வ்விரரவணகுமாரனை நோக்க மறு 

மொழி சொல்லலானார் :--£ அரக்கா ! நீ 
இலட்சுமணரது 

மறுமொழி, அசா.தீதியமான காரியங்களை வாயினால்மா 

தீ.தரஞ் சொல்லுசின்றாய் ; எவனொருவன் 

செயலினால் சன் காரியத்தை முடிக்கன்றானோ, அவனல்ல 

வோ நல்ல பு.தீதிமான். கெடுமதியுடையாய் ! பகைவனை 

வெல்லமாட்டாக நீ, ஒருத்தனாலும் செய்து முடிக்கக் 

கூடாத காரியத்தை வாயினால்மட்டுஞ் சொல்லி; அம்மட்டி 

னாலேயே கொழிலைச் செய்து முடி.தீ.தவன்போலக் களிக் 

இன்ராயே ! போர்க்கள தீதில் மாயையால் மறைந்து நின்று 

யதி தஞ்செய்த நீ, தருட்வெழியாகச்சென்றாய்; ௮.து, வீரர் 

கள் அனுசரிக்கும் வறியல்லவே ! இன்று, நான், உனது 

பாணங்கள் விழும் வழியில் நிற்கின்றேன் ; உனது வல் 

லமையை நீ இப்பொழுது காட்டு, மீ விணுகக் கர்வப்பட 

- வேண்டாம் '? என்றார். ் 

இப்படி இவர் சொல்லவே, அதிக பலம்பொருந்திய 

வனும் போரில் வெல்பவனுமான இந்திர 

்.. இந்தஜித்துஇல ஜித்து, தனது பயங்கரமான வில்லிலே 
ட்சுமணருட.ம 
போர் செய்யத் 

. தொடங்குசல். சுமணர்மேல் விடுக்கான். சீறின சர்ப்பங் 

கூரான அம்புகளைத் தொடுத்து இலட் 

கள்போல் வெகுவேகமாக வந்த அந்த 

- அம்புகள்; இலட்சுமணர்மீது பட்டுப் புவியில் விழுக் கன. 

இராவணகுமாரனான இந்திரஜித்து, வெகு வேகமாகச் 

சஞ்சரிகீதுக்கொண்டு, தனது வேகமான பாணங்கள் பல 

வற்றைப் பிரயோ௫இத்து, அப்போரில் நல்லிலக்கணமமைக் த 

இலட்சுமணரைப் பிளந்தான். உடம்பு முழுவதும் பாணங். 

களால் அடியுண்டு இரத்தம் பெருக கின்.ற இலட்சுமணர்.
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பூகையத்த ௮ழல்போலச் சோயித்தார், இந்திரஜிதத, 

தான் செய்த காரியம் பயன்பெறுவதைக் கண்டு, பெருங் 

குரலினாற் பின்வருமாறு சொல்லலானான் :-- **௬மித்திரா 

குமாரனே ! இன்று கூரான முனைகளுள்ளனவாய்ச் இறகு 

கட்டியனவாய் உயிர்க்கு இறுதியை விளைக் 

கக்கூடியனவாய் என வில்வினின் ௮ு வெ 

ஸிப்போக்தனவான பாணங்கள், உனது 
மேனியில் விழுந்து உனது உயிரை வாங்விடப்போடின் 
தன. இலட்சுமணனே ! என்னால் வதைக்கப்பட்டு நீ பூமி 
யில் விழுந்ததும், நரிக்கூட்டங்களும், கழுகுகூட்டங்களும், 
பருந்துகளும், உட்கார்க் தகொண்டு உன்னைப் புசக்கப்போ 

கின்றன. ௯க்டத்தஇிரியா தமனாய், எப்போதும்கொ டியவனாய், 

மையனாரிடம் மிக்க அன்பு வைத்தவனா யிருக்கும் நீ 
இன்று என்னால் வசைச்கப்பட்டு வீழ்வகை, மிகவுங் கெடு 
மதியுடைய அவ்விராமன் பார்ப்பான். கவசம் புவியிற் 
கழன்னறுவிழ, வில்மு.கிய, ,தலையஅப்புண்டு, என்னால் நீ 
வதைக்கப்பட்டகை இராமன் காண்பான் '” என்றான். 

இவ்வாறு இறுமாப்போடு சொல்லிக்கொண்டு சன 

Bt OO இந்.இிரஜிச்தைப் பார்தது, இலட்சுமணர், 

நல்ல அர்.திகு.தீதுடன்கூடிய இல Gen pa 

இலட்சணர் ஐப் பின்வருமாறு காரணச்துடன் சொல் 
Gs Grd suse ae ர ஏ கண்டித்தல், , லலானார்:--* கொடிய புத்தியுள்ளவனே ! 

உனது பெசும் வல்லமையை நீ விட்டிடு; 

அரக்கனே ! நீ இவ்வாறு சொல்வது மிகவுங். கொடுஞ் 
செயலாகும். நீ ஏன் விஷப் பிதற்றுஇன்ஞய் ? நி சொல் 

டின் றவைகளைக் தொழிலால். முடித்துக் காட்வொய், 

அரக்கனே! சீ தொழிலினாற்காட்டாமல் ஏன் வீணாகவாய்ப் 

பேச்சினால்மட்டும் புகழ்ந்துகொள்ளூூன்ருய்?நான் உன்னை 

நம்புமாறு, நீ சொல்வதை, முடி தீதுக் காட்டுவாயாக, .புரு 

ஷரிற் கடைப்பட்டவனே ! அரக்கப்பதரே| கொடிய 

சொல்லொன்றுஞ் சொல்லாமலும் ஒருவரையும் கிந்தியாம 

இந்திரஜித்தின் 
அம்புகழ்ச்சி,
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அம், தற்புகழ்ச்சி செய்யாமலும் கான் உன்னைக் கொல்லு 
கின்றேன், பார் !'' ஏன்அு சொல்லி,கூரான ஐந்து பாண 
ங்களை, இலட்சுமணர், தமது வில்லிற் பூட்டி, நாணை 
நன்றாக இழுத்து, இர் திரஜிக்ன் மார்பை கோக்க விடுத 
கார். அப்பாணங்கள் அழகான இறகுகள் கட்டப் பெறத் 
DSO} வெகுவேகமாகச் deer ௮, பாம்புகள்்போலச் 
சீறிக்கொண்டு இச்இிரஜிச்சின் மார்பில் விழுக்து, சூரிய 
அடை சரணங்கள் போல அவ்விடத்தில் விளங்கின. 

அவ்வாறு, இலட்சுமணர்; தன்னைப் பாணங்களா 
லடி.க்.ததும், இச்திரஜிதஅ, கிங்கோபங்கொண்டு மூன் அ 

_ பாணங்களை எடுத்து விடுத்து இலட்சமணரைப் பிஏ 
கான், ஒருவரையொழுவர் வெல்லவிரும்பிய அவ்வரக்க 

வீரனும் ௮ம்மனித வீரரும் போர்புரிக்த இக இரஜித்துக் ் . ws 5 கும் இலக்குமண அப்போது, அக்க யுத்தம் வெகு பயங்கர 
at ae மாக இழுக்குது, அவ்விருவரும், மிகுதியா 

கப் பலமமைக்தவர்கள் ; அவ்விருவரும், 
வெகுபராகரம முள்ளவர்கள் ; அவ்விருவரும், மிக்க 
-வல்லமையுள்ளவர்கள் ; ஆயுதங்களெல்லாவத்திலும் வல் 
லவர்கள். அவ்விருவரும், ஒப்பற்ற பலமும் காந்தியும் 

அமைத்து, ஒருவராலும் வெல்லமுடியா,சவர்கள் அவ்வி 
ருவரும், அச்சமயத்தில், ஆகாயக்இல் இரண்டு இரகங்கள் 
போரிடுவதுபோலப் போரிடலானார்கள். போரில் ஒருவ 
ராலும் ௮ணுச்முடியாக மகாதைரியசரலிகனான அவ்வி 
முவரும், ஒருவரைக்கண்டு அருவர் பயப்படாமல் விருத் 
திராசர தேவெந்திரர் போரிவெதுபோலவும், இரண்டு 

சிங்கங்கள் சீ.றிப் போரிவெதுபோலவும் போரிடலானார் 
கள், அப்போது அம்மானுடச்சிங்கமும் அவ்வரக்கச்சங்க 
மூம், பல பாணங்களைப் பிரயோடத்துக்கொண்டு, வெகு 

. உற்சாகத்துடன் போர்புரிக் தார்கள். வித்களையும் அம்பு... 
களையும் ஏந்திய அவ்வரக்கனும், இலட்சுமணரும்,ஒருவரை 
யொருவர் வெல்லவிரும்பி, மிக்க உற்சாகச்துடன் ஓருவர்
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மே லொருவர் மேகங்கள் 'சோனாமாரிபொழிவதுபோல 

மிகு இயாக அம்புமாரி பொழியலானார்கள். போரில் மிகவல் 

லவர்களாய், மஹாபலசாவிகளான அவ்விரண்டு வீரர்க 

ஞம், கொடிய அம்புகளையும் க.த்இகளையும் மற்றும்கூரான 

பல ஆயுதங்களையும் ஏக் இயவர்களாய், போரில் மிகுதி 

யாகத் தலையிட்டு4 .காண்டு முன்பு பெரும்போரில் இக் 

இரனும் சம்பராகரனும் போரிட்டதுபோல மிகவும் புடை 

தீதுக்கொண்டார்கள். 

... எண்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

இலட்சுமணருக்கும் இந் இரஜித் துக்கும் 

நடந்த பெரும்போர். 

  

௪.த்துருக்களை வதைக்கும் வல்லமை ,தங்யெ இலட்சு 

மணர், வெகுகோபங்கொண்டு) சர்ப்பம்போத் சீறி, அவ் 

வரக்கவீரன்மேற் பாணமொன்றைத் தொடுத்து விடத் . 

தார். அவ்விராவணகுமாரன், இலட்சுமணருடைய வில் 

் நாணிடின் சத்தத்தைக் கேட்டதும், முகவொளி குன் றிய 

வனாய் இலட்சுமணரை ஒரு பார்வை பார் த்தான். 2a 

வாது அவ்விக்திரஜி,த்.து, கன் முகவொளி மாறியதை, 

விபீஷணர், கண்டு, போர்புரிய முயன்று நின் ஐ இலட்சும 

ணரை நோக்ூப் பின்வருமாறு சொல்லலானார்:-- * கான், 

இப்போது இராவணகுமாரனாகிய இவ்விச் 

தண்மை. இரஜித்தின் முக.த்திற் சலகுறிகளைக்காண் 
உக்ஸாஹ இன்றேறன் : புஜபராக்ரமமமைச் தவரே ! 

eG so. . : ர 
அதனால் இவன் இப்போது . தோறறு 

னென்பதற்கு ஐயமேயில்லை : ஆகையால், இவனை வதை 

செய்யவிரைவுகொள்க ”' என்றார்.



எண்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம். 471. 
  

அதன்பிறகு, இலட்சுமணர், ,தழல்போல ஜ்வலித்துக் 
கொண்டும் அதிக விஷமமைக்த சர்ப்பங்கள்போல விளங் 

இக்கொண்டு மிருந்த ,௧மஅ கூரான பலபா 
இக்திரகிசது எங்களை வில்லில் தொடுத்து, இந்திரஜித் மூர்ச்சையடை . . . ந்து தெளிசல், இின்மேல் விடுத்தார். இடிவிழுவதுபோல 

இலட்சுமணர் பிரயேோடச்ச பாணங்கள் 

கன்மித விழவே, இக்திரஜிதத, ஒருமுகூர்.தீதகாலம் தனது ஐம்பொ றிகஞம் குழம்பியவனாய், ஞூர்ச்சையரய்க் இடக் 
கான். வீரனான அவ்விக்திரஜித்து, உடனே றிது நாழி 

கைக்கெல்லாம் மூர்ச்சைதெனிக்து, நல்லறிவடைக்து, வீர 
ராகிய இலட்சுமணர் தன் முன் நிற்பதைக் கண்டான். 

அவ்விந்திரஜிக்து, கோபத்தாற் கண்கள் சவர். தவ 
னாம், இலட்சுமணரை கெருங்கி, அவரைப்பார்ச்துப் பின் 
ஒருமாத மறுபடியும் கடிக்து பேசலானான் :-- * மு.சலில் 

கோர் ச அப்போரில் எனது பராக்கரமச்செ 
இந்.தரதிக்து ய்கைகள் உனதுஞாபகச்இி லில்லையோ? கூறியகடுமொழி, 

- அப்பொழுது, உன்னையும் உனது சமைய 
“னாகிய இராமனையும் யான் கட்ட, நிவிர் பூமியிற் புரண்டீர் 
களே ! போர்க்கள தீஇல் வச்சிராயு,த,ததுக்கொப்பான எனது : 
பாணங்கள் பரிவாரங்களுடன் உங்களைப் பிரஜ்ஞஜையற்றுப் 
பூமியில் விழச்செய் தனவே | அவ்விஷயம் உங்கள் ஞாப 
கத்தி வில்லையென்று நிண றன்; அல்லது, என்னை 
இன்று நீ ௪ இர்க்கவந்துன்ள தனால், நிச்சயமாய் யமனுடைய 
மாளிகைக்குப் போகவிரும்புன்ராய்போலும், முதல்தரச் 
தில் என்னுடன் போர்புரிக்கபொழுது, எனதுவல்லமையை 
8ீ முற்றிலும் பார்க்கவில்லை யென்றால், இப்பொழுதுகான் 
அவ்வல்லமையைக் காட்டுன் தேன் ; கொஞ்சம் சாவகான 
மாக நில்!” என்னு இவ்வாறு சொல்லி, இந்திரஜி,க்து, 

எழு பாணங்களை விடுத்து, இலட்சுமண 
ரைப் புடைக்தான் ; அவ்வாறே கூரான 

துனியமைந்து .ஏறந்த பத்துப்பாணங்க 
ஊரைப் பிரயோடத்து அனுமானைப் புடைகத்தான் ; இவ்விரு 

இந்.திரஜிச்.இன் 
போர்.
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வரிடமிருர் ததைவிட இரட்டிப்பான கோபத்துடன், இந்திர . 
oon கூரான நாறு பாணங்களை BOOT OPS இழு,ச்அவி௰ 

து, விபீஷணரைப் பிளக்கலானான். 

மணிதரிற் இறக். இலட்சுமணர், அவ்வாறு இந்திர 
ஜி.த்துசெய்த செயலைப் பார்த்து, அதைக் கொஞ்சமே 

னும் லட்சியம் பண்ணாதவராய், * இது 
இலட்சுமணரது 5 7.9 oe = 

PG. வீரச்செயலோ? '' என்னு புன்சிரிப் 
வல்லமை, 

புடன் சொல்லிவிட்டு, தமது பயங்கரமான 

பாணங்களை இந்திரஜித்தின் மேல் விடுத்தார். அன் றியும், 

இலட்சுமணர், தாம். அப்போரித் சிறிதும் அச்சங்கொள் 

ளா,தவராய், இந்திரஜித்தைப்பார் தது, *அரக்கனே![போர் 

க்களத்தில் நின்று போர்புரியுஞ் சூரர்கள், நீ இப்பொழுது 

எய்கதுபோல அம்பெய்ககை, கான் பார்த ததில்லை; 

உனது அம்புகள், இலேசானவையும் வெகு அற்பமான 
விரியமுடையனவுமா எனக்குச் சுகத்தை யுண்டாக்குகன் ' 

றன, போரில் வெற்றியடைய விருப்பங்கொண்டிருக்குஞ் 

சூரர்கள், இவ்வண்ணம் ஒரு பொழுதும் போர்செய்யமாட் 
டார்கள் '”? என்று இவ்வா௮ு சொல்லிக்கொண்டு இந்திரஜி 

ததின்மேற் சரமாரிபொழிக்தார், இந்திர : 

இலட்சுமணர் இர் ஜி த தஇினுடைய தங்கக்கவசம், இலட்சுமணர் '' 

i, எய்.த பாணங்களாற் பிளப்புண்டு கா 
சத்தைப் பிளத் 4 » <b 

அன், யத்திலிருக்து நட்சதீதிரங்கள் - உதிர்வன 

போல அவனது இரகத்தின் நடுவிற் ௪,த றி 

் விழுந்தது, வீரனாக இச் திரஜித்து, கவசம்போய் உடம்பு 

- முழுமையும் அம்புகள் தைத்து விரணமடைக்கபொழுது, 

அப்போர்க்கள த்தில், மரமடர்க்த மலைபோலக் காணப்பட் 

டான். அதன்பிறகு, கொடிய பராக்ரம 

் இச்தரகிக்சு மமைந்த அவ்விந்திரஜிக்து, வெகுகோபங் 

ட. ல் ங்களைவிடுத்து, மகாவீரராகிய இலட்சுமண 
ரைப் பிளக்கலானான்.அப்பொழுது, இலட் 

சுமணருடைய அழகான பெருங்கவசமும் முறிந்தது. இவ்



எண்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம். 478 
  

வா ஒருவன்செயலுக்கு மாற்அு,த்தொழிலை அவ்விரண்டு 
வீரரும் விரைந்து செய்சனர். 

இலட்சுமணர் இந்திரஜித் அ என்னும் அவ்விருவரும், 
உடம்பெங்கும் அறுப்புண்டு, எல்லாவுஅப்புக்களினின் 

அம் உதிரம்பெருக அடிக்கடி, பெருஞூச்செ 
இிந்துகொண்டு, வெகு கெருக்கமாகப் போர் 

Bore wer rs 

கும் Qe Bras 
துக்கும் கைகல 

bs Curr, ஸனாூய அவ்விருவரும், வெகுநேரம்வரை 

புரிந்தனர். மிக்க தைரியமமைக்த வீரர்க 

யில் ஒருவரை மற்றொருவர் கூரான பாண 
ங்களாத் செதுககிக்கொண்டார்கள். ஓவ்வொருவரும் தாம். 
காம் வெற்கியடையவேண்டு மென்று கருஇக் தமது பயங் 
கரமான வல்லமையைக் காட்டிக்கொண்டு, ஒருவர்மேல் மத் . 
ஜொருவர் பாணக்கூட்டங்கவை இழைக்கு, ஒருவரது கவச ச் 
தையும். தேர்த்துவச ச்தையும் ம.ற்றொருவர் வெட்டியெதி 
நீது, தமது சேகத்தினின் று இர தீகவெள்ளம் பெருக, 
அருவிகளைப் பெருக்குசன்ற ப்ரஸ்ரவணமலைபோலச் 
தோன் நினார்கள், பயங்கரமான அட்டகாச,த்துடன், அவ் 
விருவரும் ஒருவர்மேலொருவர் சரமாரிபொ ழிந்தகொண்ட 
காட்சியானது, ஆகாய,ச்தில் இரண்டு கார்மேகங்கள் கரச௫.௮ 

- துக்கொண்டு பெருமழையைப்பொழிவதுபோலச் கோன் 
Dp, வெகுநேரம் அவ்வாறு பெரும்போர் செய்தபோ 
திலும், அவ்விருவர்க்கும் போரைவிட்டுவிலகவேண்டுமெ 
oD எண்ணமாவது, இரெமமாவது தோன் றஐவேயில்லை. 
அஸ்திரவித்தைகளைக் கற்அத்தேர்க் சுவரில் உயர்ந்த Hos 
விரண்டுவீரரும், ௮ச்சமய தஇ தில், அடிக்கடி, தாம் தாம் 
அறிந் த அஸ்திரங்களைக் காட்டிக்கொண்டார்கள் ; இறந்த 
பாணங்களால் ஆகாயச்தை மூடலாஞார்கள். மணிதரும் 
அரக்கனுமான அவ்விருவிரரும், ஆயுசப்பிரயோகங்களில் 
ஒருவி,கவழுவுமின் றிச் ௪டி. தியாகவும் அழகாகவும் ஆயுதங் . 

ட களை எ.றிர்துகொண்டு நெருக்கமாகக் கொடும்போர் புரிக 
தார்கள். ஒவ்வொருவரும் அறைக்த அறையின் பேரொலி 

60
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யானது, கொடிய இடியைப்போல ஜனங்களின் nor, FOOT 

ந௫ெடுங்கசசெய்.துகொண்டு, தனித்தனி வெகு பயங்கரமா : 

கக கேட்கலாயிற்று, போரில் ௮ இக உற்சாகக்துடன் கர்ச்' 

சக்க அவ்விருவீரர்கரகுடைய அட்டகாசமும், ஆகாயதீ 

இற் பயங்கரமாக மேகங்களிடிக்கும் இடிபோல வெகு 

கடோரமாகக் கேட்கலாயிற்று. புகழ்பெற்று வெற்றியில் 

உறுதிகொண்ட்ள மஹாபலவான்களான அவ்விருவீர 
ரும், ஒருவரை மற்ஞொருவர் தங்கமிழை,தத பாணங்களைக் 

கொண்டு தேகத்தில் உதிரமொழுகும்படி. விரணப்படுத்தி 

னார்கள். அவர்கள் ஒருவர்மீது ஒருவர் பிரயோஇத்துக் 

கொண்ட பாணங்கள், ஊடுருவிப்பாய்ந்து தேகச்தைப் 

பிளந்து இரத்கக்தை வழிந்தோடசசெய்து பிறகு பூமியில் 

விழுக்கன, இந்திரஜித்தும் இலட்சுமணரும் ஒருவர்மேல் 

மற்றொருவர் விடுத்த ஆயிரக்கணக்கான பாணங்களித் 

சல, ஆகாயத்தில் வரும்பொழுகே ஒன்றோடொன்று 

உராய்ந்கன ; சில, தம்மைநோக்கி வந்த அம்புகளை முறித் 

தெறிக்கன ; சில, வெட்டியெறிர் தன. அவ்விருவர்க்கும் 

கடந் ச பபோரானது,கடும்போராக இருக்கது; அப்போரிலே, 

வேள்வியிற் கொழுந்து விட்டெரி௫ன்்ற கார்ஹபச்யம் 
ஆஹவநீயம் என்னும் அக்கனிகள் தருப்பையினாலாகிய 

பரிஸ் கரணத்தாற் சூழப்பெற்றிருப்பதுபோல, அவ்விரு 

வீரரும் ௮ம்புகளாற் சூழப்பெற்கிருக்கனர். மிகவும் விர 

ணப்பட்ட அவ்விரண்டு வீரருடைய உடல்களும், காட்டில் 

இலையேயில்லாமல் அடிமுதல் நுணிவரையித் பூசஅகித்கும் 

மூண்முருக்கையும் இலவமரமும்போல விளங்கன, இந்திர 

ஜி.தீதும் இலட்சுமணரும் ஒருவரையொருவர் கொல்லக் 

௧௬ த, வெகு பயங்கரமாக நெருங்கயெபோரை அடிக்கடி புரிந் 

அனர். அப்போர்க்கள ததல், இலட்சுமணர் இந்திரஜிச்தை 

யும், இந்திரஜித்து இலட்சுமணரையுமாக, ஓருவரையொரு 

வர்பலமுறைஅடித்துக்கொண்டபோ திலும், அவ்விருவரும் 

சிரமத்தையடையவில்லை. மஹாபலசாலிகளான அந்தப்
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- பெருவீரர்கள், ,கமது உடம்பு முழுவதும் பாணராடிகளால் 

மூழ்கப்பெற்று, மரங்களடர்ந்து விளங்கும் மலைகளைப் 

போலக் தோன் நினார்கள். மிகவும் பாணங்களால் மூடப் 

பட்டு இரதக்தக்கைப் : பெருகவிட்டுக்கொண் டிருக் த அவ் 

விருவர.து உடம்புகஞூம், கொழுச்துவிட்டெரியுக் தப்போ 

லச் சோபிச்தன. அவ்வாறு அவ்விருவரும் வெகுநேரம் 

போர்புரிக்தும், போரை நிறு தீதவேண்டுமென் ற எண்ண 

மாவது, போரிற்களைப்பாவது அவர்கட்கு உண்டாகவே 

யில்லை. 

அப்பால், போர்முக,தீஇற் பிறரால் வெல்லப்படா.தவ 

ரான் இலட்சுமணருடைய கைப்பைப் 

, விபீஷணர் இலட் போக்கும் பொருட்டு, மகா சேஜஸ்வியாகய 
சுமணரைக் ட்டி 

க்ஸ், விபீஷணர்,அப்போரித் கட்டிவக்து, அவ் 

விலட்சுமணர்க்கு நன்மையும் விருப்பமு 

மான சொல்லைச் சொல்பவராய் Ber OPT. 

.. தொண்ணூழுஞ் சருக்கம்: 
இத்திரஜித்தினது இசதபங்கம். 

  

லக்ஷ்மணர் இந்திரஜித்து என்னும் அவ்விருவிர 

ரும் மதங்கொண்ட யானைகள் போல ஒரு 

விபீஷணர் ௮ரக் வரையொருவர் கொல்லக்கருதிப் போர் 

oe Sie புரிர்துகொண்டிருக் கதைப் பார்த்து, சூர 

ரான விபீஷணர், தாம் முதலில் லக்ஷ்ம 

ணர்க்கு உதவியாகப் போர்புரியக் கருதியிருக்தும் அவ் 

_ விருவருடைய பலத்தின் தாரதமியதீதை யறிய விரும்பி 

வெறுமையாக இருக்கு, அவ்விருவரும் ஓத்த வல்லமை 

யையுடையரா தலை யறித்து, பிறகு போர்க்கள தீதில் தாம். 

_ போர்புரியுமாறு வந்து நின் ரூர். பிறகு, அவர், தமது 

, வில்லைக் தட்டி வளைத்துக் கூரிய பாணங்களை அரக்கர் 

. செய்தல்...
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கனை வதைக்கவேண்டி. விடுக்கலானார். கெருப்புஜ்வாலை 

'போன்ற அப்பாணங்கள், அரக்கர்கள் மேல் ஒருசேர விழு 

ந்து, பெருமலைகளை இடிகள் பிளப்பதுபோல, அவர்களை 

நாசம்பண்ணின. வியிஷணரை த தொடர்ந்துவக்த Hal 

வரக்கவீரர்களும், சூலங்கள் 65 Ban பட்டஸங்கள் என் 

னும் ஆயுதங்களால் ௮ரக்கக்கூட்டங்களை முனைமுகதீதில் 

வெட்டி யெறிந்தார்கள். அரக்கர்கள் சூழ நடுவில் நின்ற 

விபீஷணர், யானைக்குட்டிகளின் நடுவில் கின்ற பெரு 

யானைபோல விளகங்குனார். 

அப்பொழுது, அரக்கர்களுக்குள் உத்தமரும் கால 

ததை யுணர்க் தவருமான அவ்விபீஷணர், போரிவெதில் 

விருப்பங்கொண்டிருக்்,த வானரர்கஞளுக்குப் பின்னும் உத 

ஸாஹத்தை யுண்டாக்குபவராய், அக்கா 

விபீஷணர் வான ஓத்துக்குத்தக்கபடி சில சொற்களைப் பின் 
ரர்களைச் தாண்டு . ‘ 

அல், வருமா . சொல்லலானார் :-... ** சரக்ஷஸ 

ராஜனாகிய இராவணனுக்கு இவனொருவன் 

மாத்திரமே பெரும்பிடிப்பாய் மிகுந்திருக்கன்றான் ழ அவ் 

விராவணனுடைய செனையில் இவனொருவன் தான் மிச் 

சம்; ஆகையால்,.வான ரவீரர்களே ! வீஸுகை ஏன் நிற்இின் 

நீர்கள் ? பாபிஷ்டனுன இவ்வரக்கன் மட்டும் இப்போர்க் 

கள.தீதிற் கொல்லப்பவொனேயானால், இர ரவணணனொரு 

வன் நீங்கலாக இவன துசேனை அவ்வளவும் மடிக்துபோன 

தாகவே கருதுங்கள். வீரனாகய பிரகஸ்தன், மகாபலம் 

பொருந்திய நிகும்பன், கும்பகர்ணன், கும்பன், அம்ரா 

க்ஷன், ஜம்புமாலீ, மஹாமாலீ, திக்ஷ்ணவேகன், அசி 

ப்ரபன், ஸுபப்,தக்கன், யஜ்ஞ்கோபன், வஜ்ர,கம்ஷ்ட்ரன், 

ஸம்ஹ்ரா.தீ, விகடன், நிக்நன், ,தபகன், தமன், ப்ரகாஸன், 

ப்ரகஸன், ப்ரஜங்கன், ஜங்கன், பகைவர்களால் ௮டக்கு 

தற்கு அரிய அக்நிகேது, வெகுவல்லமை பொருந்திய 

ரஸ்மிகே௮, வி.த்யுஜ்ஜிஹ்வன், ,கீவிஜிஹ்வன், ஸ-ஜர்ய 

UD Shy SLIGHT, ஸ்பார்ஸ்வன், மகீரமாலி, கம்பனன்,
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வெகு பலசாலிகளான தேவாந்தக ஈராந்தகர் முதலிய சூரர் 

களும் வீரர்களுமான அரக்கர்கள் பலபெயர்களை இதற்கு 

முன்னே கொன்றீர்கன்; உங்களுடைய கைகளைக்கொண்டு 

பெருங்கடலை நீந்தி, முடிவாக இலேசாய்க் குளப்படியைக் 

கடவுங்கள். உங்களால் வெல்லவேண்டியவனாய் மிகுக்து 

நிற்ன் ஐவன், இவனொருவன்,கான். பலத்தின் செருக்காற் 

போரில் உங்களை இதுவரையில் எதிர்த்துவக்க அரக் 

கர்கள்யாவரும் உங்களால் வதைக்கப்பட்டார்கள். குமா 

  

ரனை வதைப்பதில் சிற்றப்பனாகிய கானே காரணமாயிருப் 

பது நியாயமன்றென்ருலும், ஸ்ரீராமகாரியத்தின் கெளர 

வ.த்தால், ௮ச்செயலிலுள்ள அருவருப்பை விட்டு, கான், 

தமையன்குமாரனை வதைப்பேன். ஆனால், இந்திரஜித் 

தைக் கொல்லும்படி நினைக்கன் ற எனஅ கண்களைக் கண் 

ணீர் மறைக்கின்றது. அவனை, மகாவீரரான இலட்சும 

ணர் வதைசெய்வார், வானரர்களே ! நீங்களெல்லாரும், 

ஓன்றுசெர்ந்து, அவனைச்சார்ந்துன்ள ராக்ஷஸவீரர்களை 

வதைசெய்யுங்கள் '” என்ருர். 

இவ்வாறு வெகு புகழ்.தங்கெய விபீஷணரென்னும் 

அரக்கவிரரால் வானரர்கள் தாூண்டப்பட் 

டதும், ௮வ்வானரவீரர்கள் சநக்கோஷத் 

கால் தமது வால்களை அசைக்கதார்கள். 

அதன் பிறகு, அவ்வானரர்கள் அடிக்கடி சிங்ககா தஞ்செய்து 

கொண்டு, மேகங்களைக் கண்ட மயில்களைப்போலப் பல 

வானசர்களின் 

உத்ஸர்ஹம். 

விதமாக ஆரவார மிடலானார்கள். 

ஜாம்பவானும், தனது கூட்டதீதாற் சூழப்பட்டவ 

னாய், கற்களாலும், நகங்களாலும், ப.ற்க 

ளாலும் அரக்கர்களை -இம்சிக்கலானான். ஜாம்பலானுக் 
G4 அரக்கர்க் டு ட ற 

கும் போர்... அவ்வாஅ பலபடியாலும் பீடித்த ஜாம்ப : 

வானை, வெகு பலம்பொருந்திய அவ்வரக் 

கர்கள், கொஞ்சமேனும் பயமில்லாமல், பலவகையாயு தங் 

களை யேந்தியவராய்ச் சூழ்ந்துகொண்டார்கள். அரக்கர்
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சேனையை வாட்டிக்கொண்டிருக் த ஜாம்பவானை, பாணங்க 

ளாலும், கூரான கோடரிகளாலும், பட்டஸங்களாலும், 

தடிகளாலும், கோமரங்களாலும், அரக்கர்கள், போர்க் 

கள தீதில் இம்சக்கலானார்கள். முற்காலத்தில் வெகு கோப 

கீதுடன் தேவர்களும் அசுரர்களும் ௪றிப் பெருஞ்சண்டை 

யிட்டதுபோல, அப்பொழுது, அரக்கர்களும் வானரர்க 

ஞம் பெரும்போர் நடத்தினர். 

அப்பொழுது, அனுமானும், கொஞ்சநேரம் இளைப், 

ui oor இலட்சமணரைக் கீழே யிற 

ak 6890, வெகுகோபங்கொண்டு ஆச்சா 

மரமொன்றைப் பிடுங்கிக்கொண்டு அரக் 

கார்களை ஆயிரக்கணக்காக அழித்திட்டான். 

இந்திரஜித்து, தனது சித்றப்பனுடன் வெகு பயங்கர 

மாகக் கொஞ்சநேரம் யு.தீ.கஞ் செய்துவிட்டு, தனது சத்து 

ருக்களை யடக்கக் காத்திருக்கன்ற௦ இலட்சுமணரிடம் மீண் 

டும் போர்புசியுமாறு வக் சேர்ந்தான். அப்போது, அவ் 

.. விருவரும், ஒருவரை யொருவர் போர்க் 

இலட்ச.மணரும் களத்திற் சந்தித்து, வெசூ பயங்கரமாக யுத் 

ge Brales” SG - செய்யச் தொடங்க ஒருவர்மேல் 
மீண்டும்போ ir ச 

ஒருவர் சரமாரிபொழிந்து சண்டையிட் 

டார்கள். 'பலவான்களான அவ்விருவரும், 

முதுவேனி.ற்கால,க்அுமுடிவில் மழைக்கூட்டங்களா ற் சர் 

இரசூரியர் மூடப்பவெதுபோலப் பாணவலைகளால் மறைய 

லானார்கள். அவ்விருவரும் பொருகையில், ஹஸ், தலாக 

வத்தால், அவர்கள் பாணங்களை ௮ம்பறுத்தூணியிலிருக்து 

எடுப்பதும், நாணியில் தொடுப்பதும், வில்லை வலக்கையி 

லும் இடக்கையிலும் பிடிப்பதும், பாணங்களை விடுப்ப 

. தும், நாணியை யிழுப்பதும், பலவகைகிலையில் தங்குவதும், 

வில்லின் காணியிற் கைப்பிடியை oad Doh gS DD, 

இலக்கைக் குறித்தலும் என்னும் இவற்றில் ஓன்றாவது 

ஒருவருக்கும் அங்குப் புலப்படவில்லை. இடைவிடாமல் 

செய்தல்,
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அவர்கள் விடுத்த பாணவலைகளால் ஆகாயமும் ஈன்றரூக 
நா.த்புறங்களிலும் மூடப்பட்ட படியால், டொருளொன்றும் 
விளங்கவேயில்லை. இராவண குமாரனான இந்திரஜிக்தை 
இலட்சுமணரும், இலட்சுமணரை இந்தரஜிக்கம் நிமிஷ த் 
துக்கு நிமிஷம் o Di $ girs போர்புரிச்சபொழுது, வெற்றி 
எந்தப்பக்கமோவென் நு அுதியிடமுடியாசவாறு பார்ப் 
பவர்களுக்குச் சந்தேகம் உண்டாயிற்று, 

அவ்விருபலவான்கஷம் கூரிய அம்புகளைப் பல,ச்து 
டன் பொழிக்துகொண்டிருக்கபொழுஅ, ஆகாயம் கொஞ்ச மேலும் இடைவெளியின்.ரி இருளால் Ye aud apo பட்டது. நாற்றுக்கணக்காகப் பாணங்களை அவ்விருவ 
ரும் எய்கபொழுது, பெருக் இக்குக்களும் மூலை 2 இக்குக் 

களும் பாணங்களால் நிரம்னெ. சூரியன் அக்காலக்து அஸ் SIE GOO LM (ep CST er One erp அவவிட2 இய 
4 ; ட ஆ ‘ ருண. Gr Cure, எய்ஞும் பேரிருள் தோன்றி 

எல்லாரையும் BOO E! ee Osu gs, இர 
தீதவெள்ளம் நிரம்ப பெருகதிகள், ஆயிரக்கணக்காகப் பெருயோடின,  மாமிசங்களைப் புசிக்கும் நரிமு.கலிய கொடுவிலங்குகள், வெகுபயங்கரமாக ஊளையிட்டன, ௮ச் FLUE BO, wir mild வீசவில்லை ; நெருப்பும் எரியவில்லை ; . மஹா்ஷிகள் உலகத்துக்கு க்ஷேமமுூண்டாக வேண்டு மென்று பேனர்கள். அப்போரின் அதிசய ச்தைப் பார்க்க அப்போர்க்கள அதுக்கு வந்திருக் த கந்,தர்வர்கஷூம் சாரணர்கஞும் பயந்து அவ்விட சதை விட்டு அகன்ருர்கள் , பிறகு, இந்திரஜிச்தினது தேரில் ஸ்வாணாபரணங்க 
ளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுப் பூட்டப்பட்டிருக்த SG BGS 
ரைகள் கான்கை, இலட்சுமணர், கான்குபாணங்களைவிடுத் 

அப் பிளந்தார். அ.தின்பிறகு, வெகு கூரா 
னும் வெண்ணிறமுடையதும் நன்றாக A139) 6 Borers . டட ‘ இன்னை வலைத் இழுத்து விடப்பட்டதும் அழிய இறகு 

+ ey கள் .கட்டப்பட்டதும் நல்லமுனையமைடம் 
ததும் சேவேக்திரனுடைய இடிக்கு ஓப் பானது மான. பல்லமென்னும் பாணவிசேஷ க்தைப் 

இலட்ச மணர் இம்
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பேரொலியுண்டாகுமாறு எய்து, இலட்சுமணர், இந்திர 

ஜிகீதினுடைய தேர்ப்பாகன் தேரை ஓட்டிக்கொண்டிருக். ் 

கும்பொழுதே, வெகு சாமர் தீதியமாக அவனது தலையைச் - 

தேகத்தினின்று பிரித்தெறிந்தார். தேர்ப்பாகன் மாண் 

டதும், வெகுவல்லமைதங்கய மந்தேர் தரீகுமாரனாயே இக்! 

இரஜித்து, சானே தேர்செலு,த்இவந்து, மீண்டு, வில்லைப் 

பிடி,த்.து இலக்குமணரோடு போர்புரியலானான். அப்போர் 

க்கள த்தில், அவ்வல்லமையைப் பார்.தீ.த யாவரும் பேராச் 

சரியமடைந்தார்கள். இக்திரஜித்து குதிரைகளைக் தாண்' - 

டிச் தேரை நடத்திவந்கதபொழுஅ, அவன்மேல் இலட்சு 

மணர் பாணங்களை விடுச்சார் ; அவன் தனது வில்லைக் 

- கையிலெடுத்தபொழுது, அவனது குதிரைகளின்மேல் ௮ம் 

புகளை யெய்தார். புரைசல்களை' யுணர்வதிலும் அம்புகளை 

யெய்வஇலும் வல்ல இலட்சுமணர், சிறிதும் அ௮ச்சமின் றிச் 

சஞ்சரி தீதுக்கொண்டிருக,த இந்திரஜித்தின் மேல், அவக 

கூட்டங்களை யெய்து பீ டிக்கலானார். 

இக்திரஜித்து, தனது தேர்ப்பாக னிறந்ததைப் பார் 

ES), போரில் உற்சாகங் குறைக்தவளனாய்சத் 

> ees இல துக்கமடைந்தான். அவ்வரக்கன் துக்கத் 
LFLGT OTS . . ட 

கொண்டால், 2T முகம் வாட்டமுற்றதை, வானரவீரர் 

கள், கண்டு, . வெகு சந்தோஷத்துடன் 

இலட்சுமணரைக் கொண்டாடினார்கள். கி 

அச்சமயத்தில், பிரமாதி, சரபன், ரபஸன், க௫்,தமா.த 

நன் என்னுங் கொடிய பராக்ரெமமுள்ள 

ச் இட ன் நர்ன்கு. வானரவி ரர்களும், இக்திரஜித்து 

த்தின் சேர்க் தன்தேரைச் கானே கடத்துவதையும் 

ணவ. Quin ap Sour sor rs, தாங்களிருக் த: விடத் 

தைவிட்டு வேகமாக எழுந்து, அவ்விக்திர. 

ஜித்தின். நான்கு தேர்க்குதிரைகளின் மேலும் குதிரைக்கு 

ஒருவராகப் பொத்தென்று குதித்தார்கள். மலைக்கு ஒப்பா 

௬ அங்கான்கு வானரவீரர்களும், ௮க்குதிரைகளின்மேல்
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அவ்வாறுவிழவே, அவை, வாய்களினின்்௮ இரக்கச்தைக் 

கக்ிக்கொண்டு நன்றாகச் அுவைக்கப்பட்டவைகளாய், உயி 

ரையிழக்து பூமியில் விழுக்கன. அவ்வாறு அத்நான்கு 

வானரவிீ.ரர்களும், அப்புரவிகஷைக்கொன்று, இந்்திரஜித்தி 

னது இரத,க்தையும் மு.றிச்தெறிக்து, மறுபடியும் வெகு 
வேகமாக அவ்விடம்விட்டுக்ளெம்பி இலட்சுமணரது பக் 

கத்தில் வந்து நின்றார்கள். 

அவ்விக்திரஜித்து, பாகனையிழக்து புரவிமாய்க்து ஓடி 
ந்துபோன தனது இரதத்தை விட்டுச் சரே 

eS லென்று கீழிறங்கி இலட்சுமணர்மேத் 
கலர் சரமாரி பொழியலானான். அதன்பிறகு, 

அரிக், தேவேக்திரனுக்கு ஒப்பான இலட்சுமணர், 
பதாதியாய்க் கூரான பாணங்களை விடுத 

துப் போர்புரிக்க Stee, தமது கூரான பா 
ணங்களினால் ௧0 தார். 

தொண்ணூ ற்ரோராஞ் சருக்கம்: 

... இந்திரஜித்தின் வதை. 

  

மஹாபராக்சரமசாலியான 'இக்திரஜிக்கென்னும்அவ் 
வரக்கன், கனது இரகத்தின் குதிரைகள் 

லஷ்மணஇந் இர எ ள் : ன் திசுக்களின் அதைக்கப்பட்டதும், ust Burd வெறுக் 
க்கள், கரையில் நின்றுகொண்டு, வெகு கோபங் 

கொண்டவனாய், தனது பராக்கரமத்தாற் 
கொதித்து நின்றான். ஒருவர்மீது ஒருவர் அம்புகளை எய் 
கின்ற அவ்விரு வில்வீரரும், தாம் தாம் வெற்றியடையும் 
பொருட்டு, காட்டானைகளும் காட்டெருதுகளும்போல 

உக்சரமாகப் போர்புரியலானார்கள். அவ்வாதே, மற்றை. 
அரக்கவிரர்களும் வானரவீரர்களும், ஒருவரையொருவர் 

61



482, .... யுத்தகாண்டம். 
  

அடக்குபவர்களாய், தங்கள் தலைவர்களை விட்டு நீங்காமல், 

நாற்புறத்திலும் ஆங்காங்குச் சஞ்சரிதீதுக்கொண்டு யூத 

கஞ் செய்யலானார்கள். அப்பொழு, இந் இரஜித்து, அரக் ் 

் கர்கள் யாவரையும் உற்சாகப்படுக்துபவ 

தர்ாிக்2... ஒம், அவர்களைப் புகழ்க்து மூழ்ச்சியோடு' 
வஞ்ெது இலங்: இவ்வாறு சொல்லலானான்: “இப்பொ. 

கையித்போய், apg எல்லாசீ திசைகளும் பேரிருளால் 

யன் மூடப்பட்டிருக்கன்றன ; ராக;ஸோத்த 
மர்களே! இதல், ௩மது கட்டிக்காரன் இவன், 

நமது சதீதுரு இவன் என்பதுகூட விளங்கவில்லை. நீங்க 

ளெல்லாரும் வானரர்களை ஏமாற்றும்பொருட்டு, வெகு 

தைரியமாக யு.தி.கஞ்செய்யுங்கள். கான், இலங்கையிற் 

புகுந்து, தேரிலே கி, ஒரு கிமிஷ.தீதில் வருகன்றேன். நான் 

போகையில், துராதீதுமாக்களாகிய இவ்வானரர்கள் என் : 

னை மடக்டிக்கொண்டு யு.ச்தஞ்செய்யாமலிருக்கும்படி நீங் 

கள் அவர்களோடு போர்செய்யவேண்டும்''என்று சொல்லி 

விட்டு, பகைவரை யழிக்கவல்ல. இக்.திரஜி,த்து, வானரர்கள் . 

யாவர்க்கும் சான்போவது தெரியாதபடி மோசஞ்செய்து, : 

இர,தமே OS இரும்பிவருமாஅு இலங்கைக்குட் புகர் கான். 

போரில் வெல்பவலும் மஹாபராக்கிரமசாலியுமான அவ்வி 

ராவணி, அழலூயதாய், பொன்னாபரணங்கள் அலங்கரிக்கப் 

பெற்று, கத்தி பிராஸம் என்ற இவை ஆயிரக்கணக்காக 

நிரம்பி, உத், சமமான அசுவங்கள் பூட்டப்பட்டு, ௮வற்தின் 

கருச்தையறிக்து செலுத்தவல்லவனாப் உன்மையான வற் 

ஹை யுணர்,க,கவல்லவனான தேர்ப்பாகனுடன் கூடியிருக்த 

இர,கமொன்றில் ஏறி, முக்கியர்களான அரக்கர்களரற். 

சூழப்பட்டு, னது ஊழ்வினையின் வலிமையால் ஏவப்பட் 

டவனாய் இலங்கையினின்று புறப்பட்டான். பகைவீரர் 

களை யழிக்கவல்ல இந்திரஜித்து, ஈகர,ததைவிட்டு வெளிக் 

இளம்பி, ஒருநொடியில், வெகு வேகமாகச் செல்லும் புரவி 

களை நடத்திக்கொண்டு, விபீஷணருடன் இலட்சுமண
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Ages இடம் வந்துசேர்ந்தான். பிறகு, புத்ிதிமானான 

அவன் அவ்வளவு வேகமாக இர, சமேகிவந்ததைக் கண்டு, 

இலட்சுமணரும் விபிஷணரும் மற்றும் அங்இகருந்த 
வானர வீரர்கள் யாவரும் பேராச்சரிய மடைந்தார்கள். 

பிறகு, இராவணகுமாரனான அவ்விக்திரஜித்தோ, 

வெகுகோபங்கொண்டவனாய், தனஅ பாணங்களைக் கூட்ட 

மாக௭எய்து,வானரர்களை நாற் அக்கணக்காக 

எதன் தன வும் ஆயிரக்கணக்காகவும் போர்க்கள தீதில் 

'வதைசெய்யலானான், போரில் வெல்பவ 

னான அவன், தனது வில்லைச் சக்கராகாரமாக வளைத்து 

வெகு ஸாமர்.சீதியமாக அம்புகளை எய்து, சன தீதினால் 

வானரர்களையெல்லாம் வதைக்கலானான். வெகு பயங்கர 

மான் பராக்கரமமுள்ள அவ்வானரவீரர்களெல்லாரும், 

அவ்வா௮ அவனால் வகைசெய்யப்படவே, 

௮௬௪ அவஸ்மசையைப் பொறுக்கமுடியா 

மல், பிரமதேதவரைப் பிரஜைகள் சரணம 

வானார் லக்ஷ்ம 

ண்யபை௫௪ எரர் 

மடை தல். 

- ... டைவதுபோல, இலம்சுமணரைச் சரண 
மாக அடைகத்கார்கள். 

அப்பொழுது, இரகுவம்சக்தின் சந்தேஷத்தைப் 

ட ... பெருக்குமாறு இவ்வுலகத் தில் திருவவ,க 

லித்கின். AES அவ்விலட்சுமணர், கோபத்தால் 

எண்ணிட றி கெருப்புப்போலக் கொ திக்துக்கொண்டு, 

=e தமது கைத்திறதிகைக் காட்பெவராய், 
 அப்டப்ரர்க்களாக் கல் இகந்இரஜிக்தின் Ante 2101305 
அக்தார். அவனும், வெகுவேகமாக மத்றஜொரு வில்லை 
யெடுத்து காணேற்றினான் ; அதையும், இலட்சுமணர் 

மூன்று பாணங்களை விட்டு முறித்தெறிந்தார். ௮வ்வாறு 

வில்லை மு.றி.க்.தபிறகு, இலட்சுமணர்,. அவ்வரக்கக்காணை 
ட யின் மார்பின்மீது சர்ப்பத்துக்கொப்பான ஐர்அபாணங் 
"கை விடுத்தார். அப்பாணங்கன், பெரிய வில்லினின்அ. 
பிரயோூக்கப்பட்டவைக ளாகையால், அவனது தேகத் 

தைப்பிளச்து, இரத்த.த்தாம் பூசப்பட்ட பெரும்பாம்புகள்
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போலப் பூமியில் விழுந் கன. அவ்விந்திரஜி,தீது, அப்பா. 
ணங்களினாற் கவசம்பிளப்புண்டு வாயால் இரத்தத்தைக் 
கக்கக்கொண்டு, வெகுபலமாகவிருக் த உறு தயான நாணி ' 
யையுடைய மற்றொரு வில்லைக் கைப்பற்றி, இந்திரன். 
மழையை இடைவிடாமந்பொ Bou gi பால, இலட்சுமணர் | 
மீது வெகு சாமர்தீதியமாகச் சரமாரி பொழியலானான்.. 

ஒருவராலும் ச௫க்கமுடியாக இந்இரஜித்து விடுக்க அவ் 
வளவு அம்புகளையும், இலட்சமணர், கொஞ்சமேனுங் 
கலங்காமல் தடுக்கலானார். அப்பொழுது, மகாவீரரான 
இலட்சுமணர், குழப்பமில்லா தவராய், இக்திரஜிக்துக்கு த 
கமது உண்மையான வல்லமையைக் காட்டினார்? அது, 
பேராச்சரியமாகவிருந்,௧௮. அன் றியும், அவ்விலட்சுமணர், 
அப்பொழுது, அதிகவிரைவாக அம்பு எய்யும் வல்லமை 
தம்மிடமிருப்பதை எல்லாரும் அறியும்படி, ஓவ்வொரு 
அரக்கன்மேலும் மூன்று பாணங்கள் விழுக்காடு எல்லா 
வரக்காமீதும் பிரயோடுத்தார் ; இந்திரஜிக்தையும் பல 
பாணங்களைப் பிரயோ௫த்துப்புடைச்தார். சதீதுருக்களைக் 

கொல்லவல்ல அவ்விலட்சுமணரால் இக்இரஜித்து அவ் : 
வாறு அடிக்கப்பட்டதும், அவனும் அநக இலட்சுமணர் 

மேற் பல பாணங்களை விரைவாக விடுத்தான் ; ஆனால், 

அவைகள் தம்மை அணுகு முன்னமே, 

க அம் அதிர தறிற்கிறந்,2 இலட்சுமணர், Boos 

oe ளெல்லாவற்றையும் தமது கூரியபாணங் 

ee களால் முறிதக்தெறிர்கது மல்லா மல், கொ 

ஞ்சம் நுணிவளைந்து கூராகவிருக்கு பல்ல 

"மென்னும் பாணவிசேஷ்.தி.தால் இந்இரஜிக்இன் தேர்ப் 
பாகன்து கலையையும் வெட்டி யெறிந்தார், அப்போது, 

கெர்ப்பாகன் போயும், முன்போலவே அக்குதிரைகள் 

கொஞ்சமேனும் வழுவாமல் இரத கை மண்டலாகாரமாக 

இழு,த்துக்கொண்டு ஓடின ; அதுவும். வெகு ஆச்சரியமாக 

இருக்கது. உறுதியான வல்லமை மமைந்த இலட்சும
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ணர், போர்க்கள த.இல் வெகுகோபங்கொண்டவரரய், எல் 
லாருடைய மனத்தையும் பயத்தால் நடுங்கச் செய்து 
கொண்டு, தமது பாணக்தால் இக்இரஜிசஇன் தேர்க்குதி 
ரைகளை அடித்தார். . பலசாலியான இராவணகுமாரனும், 
அவரதுஅச்செய்கையைச் சூக்கா தவனாய், பகைவரைக்கோ 
ப9ககசின்ற அவர்மேத் பதது௮ம்புகளை விடுத்தான். வச்சிர 
யுதம்போன் ஐனவும் சர்ப்பங்களின் விஷம்போலக் கெடு 
மையுள்ளனவுமான அப்பாணங்கள், இலட்சுமண ருடைய 
தங்கக்கவசத்தின்்மேற் பட்டதும், யாவும் ஒன்றுசேர்ந்து 
லயிச்சன. அப்பொழுது, இந்திரஜி, த, இலட்குமண 
ருடைய கவசத்தைப் பிளக்கமுடியாகென்பதைச் தெரி 
ந்துகொண்டு, வெருகோபச்சுடன், உறுஇயான மூளை 
கள் வாய்ந்த மூன்று அழகான பாணங்களை வெகு விரை 
வாகவும் வெக சாமர் தீதியமாகவும் அவருடைய கெற்கியை 
கோக்க விடுச்சான் ் அம்மூன்அுபாணங்களும், தமது 
நெற்றியில் கதை தபொழுது, போரிற்புகம்பெற்ற அவ்வி 

லட்சுமணர், அப்போர்க்கள தல் மூன்று 
on _.. கொடுமுடிகஞைடன் விளங்கும் பருவதம் 

ன் கமனம் போலக் கரணலானார். அவ்வாறு தரம் அப் 
போர். போர்க்கள த்தில் அடிபடவே, இலட்சும 

. ணர், தமது வில்லில் ஐந்து பாணங்களை ச் 
தொடுத்து, குண்டலங்களணிந்து அழகாகவின்ங்கெ அவ் 
விந்இிரஜி.க் இன் மூகச்தில் விடுத்தார், வெகு பயங்கரமான 
வல்லமையமைந்த வீரர்களான இலட்சுமணரும் இந் இர 
ஜித்தும், மிகவுஅுதியான விற்களஷை மேக்தியவராய், பல 
வகையான முனைகளமைந்த பாணங்களரல் ஒருவரை 
யொருவர் பலவிதமாக அடி,தீதுக்கொள்ளலாஞார்கள், 

, Bard sas 

பிறகு, உடம்புமுழுவதும் இர தீகம்பெருகப் போர் : 
செய்த அவ்விருவீரரும், அப்போர்க்கள இல், பூதீதிருக்த 
மூண்முருக்கை' மரங்கள் போலக் காணப்பட்டார்கள். . 
காமே வெற் மியடையவேண்டுமென் று கருதிய அவ்விரு
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வில்வீரரும், ஒருவரையொருவர் இட்டி, தம்.தமது தேகதீ 

இன் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் பயங்கரமான அம்புகளாற் 

பினந்துகொண்டார்கள். 

பிறகு, இந்திரஜித் த, போர்வெறிகொண்டவனாய், 

மூன்று பாணங்களை விடுத்து, விபீஷணருடைய மூகதீ 

தைப் பினக்கலானான். அரக்கர் தலைவரான விபீஷணரை 

மூன்அ அம்புகளா் பிளக்கவுடனே, வான ரசேனை கீ கலை 

வர்கள் யாவரையும் தலைக்கொரு பாணமாக எய்தான். 

அப்பொழுது, வெகுபராக்கரமமுள்ன விபீஷணர், 

அடக்கமுடியாக கோபங்கொண்டவராய், 

விபீஷணர் இட் தமது கதாயுக.த்தனால் துராத்துமாவான 
இரதித்தின் ல தர் 

தேர்க்குதரைக இந்திரஜித்தின் தேர்க்குதிரைகளைக் கொ 
ளைக் கொல்லு ah ன்ருர். மஹாபரரக்ரமசாலியான இர் 

இரஜிக்து, தேர்ப்பாகனை யிழந்து குதிரை 

கள் மாளப்பெற்ற அத்தேரிலிருக்து கீழேகுதித்து, Ba 

விரத .தஇலிருக் த சக்தியென்னும் படை 
. விபீஷணர் மீது யை. யெடுத்துக். தனது Ap pliner ib gi 

இந் திரஜித்து 
opis sé Sou ஏறிந்தான். அவ்வாறு வியீஷணரை 

_ லக்ஷ்மணர் துணி 
அது விடுதல், நோக்வெக்த அச்சக் இியைக் கண்டு, சுமித் 

இசாகுமாரரான இலட்சுமணர், அதனைக் 

கூரியபரணத்தாற் பிளச்கார்; அது, பதக்துதீதுண்டுகளா 

கப் பூமியில் விழுந்தது, தாம் குதிரைகளை -வதுத்தபிற 
கும் அவ்விக்இரஜிதீ தினிடம் கோபம் நீங்கா தவராய், உறு 

- தியான வில்லையேந்திய விபீஷணர், அவனது மார்பை 

நோக்கி வச்சராயுகக்துக்கொப்பான ஐந்து பாணங்களை 

- விடுத்தார். குறித்த இலக்குத் ,சவராமற்சென் ற பொன் 
மூனையமைக்க அவைகஞம், அவனது சேகத்தைப் பிள 
ந்த, இரத்தத்தால்: முற்கிலும்பூசப்பட்டவைகளாய், செர் 

நிறப்பெரும்பாம்புகள் போலப் பூமியில் விழுந்தன. 

-. அப்பொழுது, தனது சத்றப்பன்மீது அதிககோபங் 
கொண்ட மஹ்£பலசாலியாகய இந்திரஜித்து, ,தனக்கு
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யமதேவனாற் கொசெகப்பட்டதாயும் எல்லாப் பட. ஆரன் 

ஞூக்குள்ளும். உதிதமமாயுமிருக் கத பாணமொன்றை, . iy 

வரக்கர்களின்ஈடுவி லிருக்துகொண்டு எடுத். 

இலட்சுமணர், கான். வெகு வல்லமை தங்கிய கொடிய 
ee பராக்கிரமசாவியாகிய இலட்சுமணர், 

விரிச்ச அஸ்ரா அதைக்கண்டு, மஹாத்மாவான குபேரன் 
sos அடக்கு ‘ a த 

விடுதல். மக்கு ஸ்வப்ஈத்தில் கானாக அளித்த 
தும் பிறரால் வெல்லுகுற்கு அரியதும், 

ஸுராஸுரர்களுடன் தேவெக்திரனே எ௫ிர்நின்றாலும் 
பொறுத்தற்கு அரியதுமான பாணமொன்றைக் கைப்பத் 

IOI, உழலைத்தடிகளுக்கு ஒப்பான தங்கள் கைகளால் 
அவ்விருவீரரும் அ௮ப்பாணங்களைச் சிறந்த விற்களிற் 

பூட்டி வில்லின் நாணியையிழுத்தபொழுது, 26509 peor 

சரெளஞ்சப்பறவைகள் போல ஒலித், தன. ௮வ்விருவீர 

_ ரும், உயர்க்கவிற்களில்கிறந்த அக்தப்பாணங்களை த்கொடு 

தீது விடுத்தபொழுது, அப்பாணங்களும் ஓப்பற்ற காத்தி 

யால் விளங்க. விற்களைவிட்டுக் களம்பிய அப்பாணங் 

கள், ஆகாயத்தை ஒளியால் விளங்கச்செய்தகொண்டு, 

ஒன்றை மற்றொன்று முனையால் தாக்கிக் காந்தியுடன் 

உராய்ச், கன. கொடிய அவ்விரண்டு பாணங்கஞம் அவ் 

வண்ணம் உராய்ந்தபொழுது, கெருப்புப்பொ.கிகஞட 

னும் புகையுடனும் பயங்கரமானபெருநெருப்பு,தகோன் D . 

aru po. இரண்டு பெருங்கிரகங்கள் போன்ற அவ்விரு 

பாணங்களும், ஓன்மையொன்னு அவ்வாறு ot Bigs, 
அப்போரில் நாறுதுண்கெளாப் பூமியில் விழுக் கன. 
அப்போது ௮க்கள தீதில் தங்கள் பாணங்கள் அவ்வாறு 
மூகிந்தகை அவ்விருவிரரும், பார்,தீத மிகவும்வெட்௫க் 
கோபங்கொண்டார்கள். , 

. அப்பொழுது, இலட்சுமணர், ௮௧ கோபங்கொண்ட 

வராய், வாருணாஸ்சர.த்தைச் தொடுத்தார்; இர்தரஜி,த௮, 
போ ரிலே நிலைநின் ஐவனாய், செள,த்திராஸ்திரச்தை விடுத
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951, Qa ஆச்சரியமான அவ்வருணாஸ்,தீர கீ 

வில்வீ . தைப் பாழாக்கிற்து, அதன்பிறகு, மஹா 

Beans பராக்ரெமசாலியும் போரில் வெல்லுர்,தன் 
௮ஸ்தரங்களாற் மையனுமான இந்திரஜித்து, கடுஞ்னெ 
போர்செய்தல், . . ் ர 

மடைந் தவனாய், இவ்வுலக,க்ையேள ரிக்கக் 

கருதனவன்போல, ஜ்வலிப்ப,சான ஆக்கேயாஸ் இர 

த்தை விடுக்தான் ; வீரரான இலட்சுமணர், ஸெளரா 

ஸ்இரத்தால் அதனைத் தடுத்தார். தனது அஸ்திரம் 

தடுக்கப்பட்டு கண்டு, இந்இரஜித்து, கோபம் மிகவும் 

- மேலிடப்பெற்றவனாய், சதீதுருவை காசஞ்செய்யும்பொரு 

ட்டு, ஆஸுஈராஸ்திரமென்னுங் கொடிய அஸ்திரத்தை 

விடுச்தான்; அப்பொழுது, அவன் அ வில்லினின் ௮, வெகு 

பிரகாசத்துடன், சம்மட்டிகள் பெருந்தடிகள் சூலங்கள் 

இருப்புலக்கைகள் கதைகள் -க.த்திகள் கோடரிகள் என்ற 

இவைகளெல்லாம் வெளிப்புறப்பட்டன. எல்லாச்ச தீதுருக் 

.. களையும் வதைக்கதக்தகுக்ததும் ஒரு பிராணியாலும் தடுக்க 

முடியாததுமான பயங்கரமாகய அவ்வாஸ்-பராஸ்திரம் 

தொடுக்கப்பட்டதைக் கண்டு,காச் இமானாகய இலட்சுமணர், 

மஹேச்வராஸ்திரக்ை விடுத்து அவ்வஸ் 
ப்போது கா ல 3 i ல ல ழ் 

“ட த்இல்கின்று கறச்கைகி கடுத்தார். அப்பொழுது, அவ் 
ysssosi un விரண்டு வீரர்க்கும் ஈட், பெரும்போரா 
பிராணிகளும் ல Sow ட ரியமாக இரு தகா 

எனு, னன, வெகு ஆச்ச ருந்தது. ஆ 
ய.த்திலிருந்,த எல்லாப்பிரா ணிகளும் இலட் 

சுமணரைச் சூழ்ந்து நின் தன. வெகு பயங்கரமாகச் சத்தஞ் 

செய்கன் ந அரக்கர்கட்கும் வானரர்கட்கும் நேர்ந்த பயங் 

கரமான அப்போரில், வெகு ஆச்சரியமடைந்,த பலபிராணி 

களால் நிரம்பி ஆகாயம் விளங்கிற்று, ருஷிகள் பி.தீருக் 

கள் தேவர் கந்தர்வர் கருடர் உரகர் இவர்கள் யாவரும், 

இந்திரனை முன்னிட்டுக்கொண்டு, அப்போரில் இலட்ச 

மணரைப் பாதுகாத்,கனர்...
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அப்பொழுது, ரணிலை Payers 
லஷ்மண், கெருப்புப்போன் ற பரிசமமைந் கதம் இந்திர 
ஜிக்சை வதைக்கவல்லஅமாஇய உ.ச்கமமா௫ய ம.ற்மொரு 
பாணச்தைச் தொடுக்தார். ஈன்ரூக இறகுகள் கட்டப் 
பெற்று வட்டவடிவமமைந்து கூரான முனையுடன்கூடி. 
உறுதியுள்ளதும், பொன்னாபரணங்கள் அணியப்பெத் 

அச் FET EO SUG EGS SEG GID, எவராலும் தடுக்கமுடி . 
யாததும், ச௫ிக்கமுடியா,க.தும், அரக்கர்கள் மனச் இற் பய 

மூண்டாக்குவதும், பாம்புபோலக்கொடியதும்,சேவர்களால் 
திரள்திரளாக வணங்கப்பெற்ததுமான அ௮க்தப் பாணகத் 
கிரால் தான், வெகு வல்லமை தங்யே மஹாவிரராகய இந் 

இரபகவானும், மு.ற்காலச்தில் தேவாகர 
இலட்சுமணர் ஐந் 
Arne Bs st யுததம் நடந்தபோது அசுரர்களை வென் 

ல் ata ரர். ஒருவராலும் வெல்லப்படாக ஐந் 
திராஸ்திரமாகய அந்தச் றக்க அம்பை 

மனிதரிற் றந். இலட்சுமணர், சிறம்.ஐ வில்லில் தொடுக் 
கலானார், உச்தம புருஷ.ரான அச்தமகரவீரர், றக்க அப் 
பாணத்தை மேன்மைதங்கே தமது. வில்லில் தொடுத்து, . 
உலகத்தை நாசம்பண்ணுங் காலன்போன் று, நாணியை 
யிழுத்து விடுபவராய், அந்.த அஸ்திரச்சை நேரகப் 
பின்வருமாறு சொல்லலானார்: © கசரகருடைய புதல்வ 
ரரன் ஸ்ரீராமர் தருமா தீதுமாவென்பதம் உண்மைழையே 
கோன்பாகக்கொண்டவரென்பதும் உண்மையானால், போர் 

, புரிவதில் அவருக்கு ஓப்பான்வர் ஒருவருமில்லை யானால், 
. பாணமே! நீ இந்த இந்திரஜிச்தை MOS ULI urs 

. என்று சொல்லி, அப்போர்க்கள த்தில், வீரரான , இலட்ச 
மணர்,அந்குப் பாணத்தை லக்இராஸ் ரெ.மக் Sy SSH 9419 
மந்திரித்து, கா.துவரையில் நன்றாக இழுத்து, இந்திரஜித் 
தின் மேற் புரயோடத்சார், அவ்வைந்திராஸ்திரம், அழ. 
கான. குண்டலங்க எணிந்து கலைப்பாகையுடன் விளங்யெ 
இந்திரஜிக்தின் ,சலையை அறுச்துக் கீழே கள்ளித்று, 

02
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கழுக்தில் வெட்ண்ட ராக்ஷஸராஜகுமாரனுடைய பெரிய 

அத்தலை, இரத்தத்தாற் பூசப்பட்டு, பொன்போல ௮ப் 

போர்க்கள தீஇல் விழுக்துடெந் தது, இக்திரஜிக்து, வதைக் 

கப்பட்டவனாப், கவசச்தடனும் தலைப்பாகையுடலும் வில் 

ஓடனும் பூமியில் விழுந்தான். 

அவன் மாண்டதும், விருதிராசரன் மாண்டவுடனே 

சந்தோஷ்த்தால் தேவர்கள் ச.த்தமிட்டது 
Se O54) 5 Bar 
a SS ST Qievr 
டான ௪ம் ருடன் Sol SAE சத். தமிடலானார்கள். 
கோலம், 

போல, எல்லா வானரர்களும், விபீஷண 

பிறகு, தேவர்கள், முனிவர்கள், கந்தர் 

வர்கள், அப்ஸரஸ்ஸ-ஃக்கள் என்னும் இவர்களுடைய பே 

ராரவாரம் ஆகாயதீதில் கோன் இற்று, 

இந்திரஜிக்து மாண்டதை ய.றிர்துகொண்ட ராக்ஷஸ 

சேனை, வெற்றியால் விளங்கும் வானர 
அரக்கர்கள் இன 

நி யோதேல் வீரர்களாற் கொல்லப்படுஇன் றதாய், பத் 

துதீதிக்குகளிலும் ச தறியோடிற்று, வான 

ரர்களால் வதைக்கப்படும் ராக்ஷஸவீரர்கள், தமது படைக் 

கலங்களையும் விட்டிட்டு, ,தமன உணர்வு அழிய, இலங்கை 

யைகோக்கி ஓட்டமெடுத்தார்கள். அரக்கர்கள், பலவித 

மாகப் பயந்து தாங்கள் ஏந்திவர்,க ஆயுதங்களாகய பட்ட 

சங்கள் கத்இகள் கோடாலிகள் என்லும் இவைகளையெல் 

லாம் எறிந்துவிட்டு முறிந்தோடலானார்கள். வானரர் 

களாற் பீ டிக்கப்பட்டுப் பயந்த அரக்கர்களிற் லெர், இலங் 

கையில் நுழைக்தார்கள் ; சிலர், சழூ.தீ.இர,த்தில் விழுந்தார் 

கள்: லெ அரக்கர்கள், மலையில் ஓடி. ஒளி,த்துக்கொண்டார் 

கள், இந்தரஜித்து உயிரிழந்து போர்க்களத்தில் விழு 

ந்துடகந்ததைப் பார் த தபிறகு, ஆயிர்க்கணக்கான அவ்வ 

ரக்கர்களில் ஒருவனாவன அப்போர்க்கள FBO காணப்பட 

வில்லை. சூரியபகவான் அ௮ஸ்.தமித்.தபின்பு எவ்வாறு . 

௮வரஅ சரணங்கள் மிச்சப்பட்டு நி ந்கமாட்டாவோ: அவ் 
ச்



தொண்ணுூ ற்ரோராஞ் சருக்கம். 4091 
  

வாே 2, வீரனாகய அவ்விந்திரஜி,த்து மாண்டதும், அவளைச் 
சேர்ந்த அவ்வளவு அரக்கர்களும் கற்காமல் இசைகள் 
கோறும் ஓடிவிட்டார்கள். ் 

மஹாபராக்சைமசாலியாகிய அவ்விந்திரஜிக்து, உயி 
ரொஜழிர்த பிறகு, ரெணங்களையிழக் க சூரி 

Be Ara) eG யன்போலவும் அவிக்தொடுங்கெ நெருப் னது வகையின் 

பின், உலக௮இன் ea புப்போலவும் இருக்கான். அவ்வரக்க மன் 
ம், 

னவனுடைய குமாரன் மாய்ந்ததும், இவ் 

வுலகம்- பலவகைப் பிடைகள் நீங்லயதும், எல்லாத் தீமை 
கஞம் நீங்கப்பெற்றதும், சூரியன துவெயிலைக் காண்பதும் 
ஆயிற்று. பாவச்செய்கைகள் செய்துவந்த கொடிய அப் 
பா,தகவரக்கன் மாய்ந்ததும், இக் தரனும் எல்லா EC Sais 
ஞம் களித்தார்கள். ஆகாயதீதில் தேவதுந்துபிகளின் 
முழக்கம் கேட்கலாயிற்று ; ௮ப்ஸரஸ்ஸ-ஈக்களின் நாத்த 

- னங்களினாலும் கக்.கருவர்களின் சங்கீதங்களினாலும் இ 
| னியவொலியும் கேட்கலாயிற்று, ஆகாயத்திலிருந்து புஷ்ப 
வருஷம் பொழிந்தது, இவ்வாறு அப்போது ஆச்சரி . 
யம் உண்டாயிற்று, கொடிய அவ்வரக்கனை வதைத்தகதற் .. 
காக, எல்லாத்தேவர்கஞம், இலட்சுமணரைக் கொண்டாட 
லானார்கள். நீர் தெளிந்தது : இசைகளெொல்லாம் ஓனியால் 
விளங்கலாயின' ; தேவர்களும் கானவர்களும் களித்த 

னர், உலகங்களெல்லாவற்றுக்கும் பயமுண்டாக்கயே கொ 
டிய அவ்வரக்கன் மாண்டதும், தேவர் கக்தருவர் தானவர் 
இவர்களெல்லாரும் வாது ஓன்றுகூடி, * இணி அ௮க்கணர் 
விசாரமில்லாமலும், அச்சமில்லாமலும் சஞ்சரிக்கலாம் ?? 
என்த பே௫க்கொள்ளலானார்கள். 

_ அப்போது, ஓப்பற்ற வல்லமையமமைம்,*த அவ்வரக்க 
வீரன் அவ்வாறு போரில்: வதைக்கப்பட்டதை, வானர 
வீரர்கள், கண்டு, ௮தஇக ஆனந்தமடைந்து களித்தனர்... 
விப்ஷணர் அனுமான் ரிஷூமன்னவனாகய ஜாம்பவான் 
என்னும் இவர்கள், இலட்சுமணருடைய வெற்றிக்காகப்
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பேரானக் தமடைந்தவர்களாய், இலட்சுமணரைப் புகழ்க் 

தார்கள். அன்றியும், எல்லா வானரர்களும், சங்கராதஞ் 

செய்துகொண்டும், அட்டகாசம்பண்ணிக்கொண்டும்,. கர்ச் . 

இதீதுக்கொண்டும் இலட்சுமணரை நோக்டு 
வானரர்களின் வ் களாம் ஒண்டி இ Q டு 
ae ந்து அவரைச் சூம்ந்து நின்றுகொண் 

சந்கொஷப்பட்டார்கள் ; அன்றியும், வா 

னரர்கள் தங்கள் வால்களை உயர சதூக்க்கொண்டும், சல 

வானரர்கள் உயரதீ தூக்க கங்கள் வால்களை உதறிக் 

கொண்டும் பூமியில் கட்டிக்கொண்டும், **இலட்சுமணர்க்கு 

வெற்றி!” என்னும் வார் த்தகையை அப்போது பலருங் 

கேட்குமாறு கூவினர், வானரர்கள், ஒருவரையொருவர் 

கட்டிக்கொண்டு, வெகு சம்தோஷ.த்துடன், ஸ்ரீராம லஷ 

மணருடைய உதகமமான குணங்களை வெளிப்படக் காட் 

்டுங் கதைகளைப் பேனர்கள், 

தேவர்கள், சாரண முகதீ.தால் இலட்சுமணர் இந்திர 

BIOS வதை,த்கதைக் கேட்டு, முதலில், 

க்... மிக்க மனக்களிப்பை யடைந்தனர்; பிறகு, 
வியப்பு, : oe . , ப 

அது உண்மையாயிருக்குமா? என்ற ஒரு 

சந்தேகத்தால் போர்க்கள தீதையடைந்து, பிறராற் செய் 

வதற்கு அரிய அச்செயலைச் தமது அன்புள்ள கண்ப 

ரரன லஃஷமணர் செய்ததை ஈண்கூடாகக்கண்டு வியப் 

படைக்கார்கள். 

fa னை 

தொண் ்ணூற்றிரண்டாஞ் சருக்கம் : 

இராமர் . இலட்சுமணரைச் சிலாடத்தல். 

உதீ.தமவிலக்கணம்மைக் த இலட்சுமணர், இரத்தத் ’ 

தாற்பூசப்பட்ட கேக திதையுடையவராய், இந்திரனை வென். 

Dargo sor இக்திரஜித்தைக் கொன்று சக்கோஷ.மடைந்தார். 

அதன்பிறகு, வெருவல்லமை தங்கிய பராக்கரமசாலியா கய
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இலட்சுமணர், ஜாம்பவானுடனும் அலுமானுடனும் மற்ற 

= _ வானரர்கஞுடனும் ஒன்றுகூடி, விபீஷண 

வளை ச ரைப்பத்திக்கொண்டு, சுக்கிவனுடன் ஸரீ 
இராமரை ராமரிரு், க விடததுக்கு விரைவாகவந்தார். 
— பிறகு,சுமித்திராகுமாரர், ரீராமரை வலம் 

வந்து நமஸ்காரம்பண்ணி, இச் தரபகவானிடம் பிருகஸ்பதி 

போலத் தமது தமையனாரர௬ுக விருக்தார். 

: வீரராடிய லஃமணர், தாம் வந்ததும், மஹாத்மா. 

வான இராமபிரானணிடம் கடமையான இந்திரஜித்தின் 

வதததைகத் . தமது மழலைச் சொல்லினாற் 
pope ர் கூறினார் 1 அப்பொழுஅ, வெஞுசகிகோ 

ஜிச்சை வதைதச ஷுூதீதுடன்விளங்கெ விபீஷணர், இளைய 

en. பெருமாள் இந்திரஜிக்தினுடைய தலை 
் யையறநுதீதலைக ஸரீராமரிடம் விவரமாகக் 

தெரிவித்தார். 

அம்மகாவீரரும், இந்திரஜிக்அு இலட்சுமணரால் 
வதைக்கப்பட்ட பெருஞ்சர்சோஷ சமாசாரக்கைக் கேட்டு, 
வெகுமூழ்ச்சியடைக்த, பின்வருமாறு சொல்லலானார்: - 
இலட்சுமணா 1 ஈன்று ; கான, உனது வீரச்செயலா ய் களிக் 

.... கன்றேன்.சிறக்த நற்காரியஞ் செய்தாய் ; 
- - எப்பொழுது இக்இரஜித்து மடிக்கானோ, 

DF மணரைக் : ர . கொண்டால், அப்பொழுதே காம் இராவணனை வெற்றி 
| கொண்டோ மென்று கருதுக ?? என்னு 

சொன்னார். பிறகு, ஸ்ரீராமர், வெற்றிச் செல்வ,க் கால் 
வளர்க்துள்ள இலட்சுமணரை உச்சிமோக்து, அவர் வெம் 

- கப்பட்டபோ இலும், அவரிடம் தாம் வைகீதிருக் கு ௮ன் 
பினால் அவரைக் தமது: மடியின்மேல் உட்காரவைத்து 
இறுகச் தழுவிக்கொண்டு, கம்மிடத்து அன்புள்ள சகோ . 
ரான அவரை அடிக்கடி பார்.தீதார். பகைவனது ௮ம் . 
பின் முனையால் விரணப்பட்டுப் பெருமூச்சுவிட்டு வரும் 
திய இலட்சுமணரைப் பார்த்து, ஸ்ரீராமர், ௮திக வருத்த 

இராமபிரான்
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மடைந்து, அவரைவிட மிகுதியாகத் தாம் பெருஞூச்செ.றி 

ந்து, அவரை மறுபடியும் உச்சமோக்து, ௮வருடம்பைத் 

தமது கையால் விரைந்து கடவிக்கொடுத்து, அவரைத் 

தேற்றிச் சொல்லலானார்: “* இலட்சுமணா 1 ஒருவராலும் 

செய்யமுடியாத மிக்க நன்மையான காரிய, தீதை, நீ இன் 

று செய்து முடிதீதாய் ; இன்னு இராவணனுடைய குமா 

ரன் மடிந்துபோன தனால், லோககண்டகனறான இராவண 

னே போரில்மடிக்தகானென்று எண்ணுூன்றேன். கொ 

டியஅத்வரக்கன் வதைக்கப்பட்டானாகையால், இன்று. நான் 

சத்துருக்களை வென்றவனே. வீரனே ! கொடியபாதக 

னான இராவண னுடைய வலக்கையை இன்று போரில் 

தெய்வாஇனமாக நீ அறுத்தொழித்தாய் ழ; அவன் இரா 

- வணனுக்குப் பெரும்பிடிப்பன்றோ | விபீஷணரும், அனு 

மானும், இவ்விக்திரஜிக்தோடு நீ செய்த போரில் ஞூன்௮ு 

பகலும் இரவும் . பெருங்காரியஞ் செய்திருப்பார்கள் ; 

| அவர்களுடைய ஆச்சரியமான  வல்லமையினால்தான், 

அவ்வரக்கன் மடிந்தான். இன்று, கான், பகைவன ற்றவ 

னானேன்; ஆயினும், தனது குமாரன் இறந்ததைக் கேட்டு, 

'பெருஞ்சேனையோட இராவணன் போர்புரியக் : ளெம்பு 

வான். அவ்வாது தனது குமாரனுடைய வதையைக் 

கேட்டு மனக்கொஇிப்புடன் வரக்கூடிய வெல்லு.தற்கு 

அரிய வல்லமையுடைய இராவணகேை, நான், சைனிய௰தீ 

தாற் சூழ்ந்துகொண்டு, ஒரு நிமிஷத்தில் வதைப்பேன். 

இலட்சுமணா ! இந்திரனை வென் ஐ இக்தரஜி கதையே வதை : 

த்த உனது சகாயம் எனக்கு இருக்கன் றஐவரையில், நான். 

எவ்வாது €தையையும் எனது இராச்சிய FIDL FO GUD 

அடையாமலிருக்க முடியும் ? ” என்றூர், 

- ஸ்ரீராமர், இவ்வாறு சொல்லிச் தமது தம்பியைத் 

தேற்றி அவரை அன்புடன் கட்டி த்.தழுவி, வெகு சந்தோ 

ஷூத்துடன் ஸ்்ஜஹேணனை அழைத்து அவனை நோக் . 

ஐப் பின்வருமாறு செர்ல்லலுத்மூர் :-- “ Cus pay
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வனே! கண்பரிடத்தில் அன்புகாட்டேன் த இகவ 

.... இப்போது அம்புமுனேகளால் விரணப்பட் 

பட்டவர்களின். இருப்பதனால், அவ்வருத்தத்தை சீக்கு 
விசணச்சை . தற்கு உரிய ௫இதஸைகளை உடனே செய்ய 

ஸைஜேண துக்கு வேண்டும். இஃ ட்சுமணன் விபிஷணார் 
apr என்னும் இவ்விருவரமேலும் தைத்திருக் 
செய்தல். இன்ற அம்புகளை வாங்கி விரணங்களை உட 

னே ஆற்றுவாயாக, அவ்வாறே, மரங்க 
ளைக்கொண்டு போர்புரிபவர்களான ரி்ஷவான ர வீரர்களில் 

- இப்போரில் எவர்கள் அம்புமுளைகளால் விரணப்பட்டிருக் 
சன்றார்களோ, அவர்களெல்லாரையும் தக்க Gp pS ew ga 
செளக்கியப்படு 5௮௧ ”' ot oraz. 

இவ்வாறு ஸ்ரீராமர் மகாதிதுமாவாகய அவ்வானர 
சேனாபதியைப் பார்ச்.௮ச் சொன்னதும், அவன், இலட் 
சுமணருடைய ஞூக்கற் இறந்த ஓஷ தியொன்றை வைத் 
சான், அவ்விலட்சமணர், அதன் வாசனையை Cores 
வுடனே, சல்லியமத் ஐவரும் வேதனையற்றவரும் விரணப் 

சேனாப௫, விபீஷணர் மு.சலான நண்பர்களுக்கும் வானர 
வீரர்கள் யாவர்க்கும் ஸ்ரீராமருடைய கட்டளையின்படியே 
வைதீதியஞ் செய்தான், 

இலட்சமணர், தமது திருமேனியில் தைக்கு சல்லி 
யங்களும் வேதனையும் கொதிப்பும் நிங்க, 
முன்புபோல் ஒரு கொடியில் செளக்யை 
மா ம௫ஒழ்க்திருக்தார், இலட்சுமணர் முன் 

போலவே ஒருவித வருதீதமு மின்றிச் செசக்கியமாக 
எழுந்து உட்கார்க்ததைக் கண்டு, ஸ்ரீ.ராமரும், சுக்ரீவ 
அம், விபீஷணரும், ஜாம்பவானும், சேனைகஞூடன் வெகு 

யாவரும் மஇ ig 

திருத்தல், 

கேரம் சந்தோஷ த்தாற் கனி,ச்தார்கன், மகாக்துமாவர ' 
வெ ஸ்ரீராமர், ஒருவராலும். செய்யமுடியாத அக்காரியத் 
தை லக்ஷ்மணர் செய்ததற்காக அவரைப் புகழ்க்கார். 

௩ 

பட்ட இடங்கள் கூடப்பெற்றவரு-மாயினார், அவ்வானர :
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்.. இந்திரஜித்து மாண்டதைக் கேட்டு, எல்லா வானர சேனா 

பதிகளும் களிப்படைக்தகார்கள். 

தொண்ணூற்றுஞன்றாஞ் சருக்கம் : 

இராவணன் இத் இரஜித்தின் வதையாற் 

சோகப்பட்டு, கதையைக் கொல்ல முயலுதல், 

  

அதன்பிறகு, இராவணனுடைய மந்திரிமார் இந்திர 

bb Box வதையைக் கெள்விப்பட்டு உண்மையென்று 

தெரிக்துகொண்டு, அச்செய்தியை இராவணனிடம் வெகு 

துக்கத்துடன் தெரிவிக்கலானார்கள் ;--.. 

... -மந்திரிமார் ரா எமஹாராஜரே | காமெல்லோரும் உயி 
வணனிடம் இம் 
இரஜித்தின் சோடிருக்கும்பொழுதே, விபீிஷணனைச். 

டி பரா! = ” சகாயமாகப்பெற்த இலட்சுமணன், வெகு 

வல்ல்மைதங்கிெய இந்திரஜித்தை வத்து 

விட்டான். மகேக்திரனையும் வென்ற வெகுசூரனும் போரில் 

ஒருபொழுதும் கோல்வியடையா தவனுமான இந்திரஜித் 

் தென்னும் தங்களது பூ.கல்வன், சூரனாகவிருந்த இலட்சு 

மணனைப் போரில் எதிர்த்து, அவனை வேண்டியமட்டும் 

தனது பாணங்களால் வருச்திவிட்டு, அவனால் வதைக்கப் 

பட்டவனாய், வெகு உயர்ந்தகான வீரசுவர்க்கஞ் சேர்ர். 

தான் £ ் என்ரார்கள். 

இரணை தன் புத இரனான இக்திரஜித்துபோர்க் 

களத்தில் மடிந்த வெகு கொடிய சமாசாரதீ 
இராவணனன் 

தைக் கேட்டு ௦ 
சோகம், oe ஜி 9 சாகம் தாங்கமாட்டாமல் 

மூர்ச்சையடைந் கான். அவ்வரக்கமன்ன் 

வன், வெகு காழிகைக்கு அப்பால் மூர்ச்சைதெனிக்கு, புசி 

"இரசோகத்தால் அறிவு தடுமாதி, வெகுவாக - வருக்திய 
வனாய், மிகவும் பரிதாபமாகப் புலம்பலானான்:-.. * ஹா! 

ராக்ஷஸசேனை தீ.தலைவர்கஞள் முக்யெமானவனே் | என்:
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குழக்தாய் ! மகாரகனே ! முற்காலத்தில் தேவேச்திரனை 

வென்ற நீ, இப்போது எவ்வாறு மனிதனாகிய இலட்ச 

மணனிடஞ் சிக்கக்கொண்டாய்? ஹா ஹா! நீ கோபங் 

கொண்டுமட்டும் போர்க்கள தீதில் கிற்பாயானால், உனது 

பாணங்களால் காலாக தகர்களையும் மக்கரமலையின்: சிகரங் 

களையும் பிளக்தெறிவாயே ! அப்படியிருக்க, இலட்சுமணன் 

போரில் உனக்கு ஒரு பொருட்டா? கான் யமனுடையவல்ல 

மையைப் பாராட்கென்றேன் ; ஏனெனில், மகாபாகுவே ! 

அவன் இப்போது உன்னையும் மரணத்துக்கு உள்ளாக் 

இனானன்றோ ! நீ செல்லும் வழிதான், சேவர்களாயிருப் 

பினும் விரர்கள்யாவரும் ஏகும் வி; எவனொருவன் 

தனது யஜமானனுசக்காக க் தன்னுயிரையிழக்கன்றானோ, 

அவன் சுவர்கீ்கலோகஞ் சேர்இன்றான். எல்லாத்தேவ 

_. கணங்களும்,லோகபாலர்களும், மஹர்ஷிகஞம், இப்போது 

- இந்திரஜித்து மாண்ட சமாசாரத்தைக் கேட்டு, இன்று 

முதல் பயமின்றிச் சுகமாக, தூங்குவார்கள். இக்திரஜித்து 

ஒருவன் இல்லாமையால், இன்று, எனக்கு, காகெளுடன் 

கூடிய இப்பூமண்டலம் முழுதும், சூனியமாகக் தோன்று 

ன்றது, மலைக்குகைகளில் பிடியானைகள் கதறுவது 

போல, இன்று, நமது அக்தப்புர,க்.இல் ராக்ஷஸஸ் இிரீகள் 

புலம்புவதை நான் கேட்க நேரிடுமே ! பகைவர்களை வாட்டு 

பவனே ! உனது இளவரசு பட்ட ததையும் இலங்கையை 

யும் அரக்கர்களையும் ,தாயையும் என்னையும் மனைவியையும் 

விட்டு, அடா குழந்தாய் ! நீ எங்குப்போயினாய் ? வீரனே ! 

நான் யமலோகத்ீதுக்குச்சென்றால், நீ எனது உத்.தர௫ரியை 

களைச் செய்யவேண்டியவன் ; . இதற்கு மாருகவல்லவோ 

இப்பொழுது எல்லாக்காரியங்களும் முடிக்கன. சுக்கிரீ 

வன் இலட்சுமணன் இராமன் என்னும் இவர்கள் உயி 
- ருடனிருக்கையில், எனது மனச்சள்னையை மொழிக்காமல் 

எங்களை விட்டிட்டு, நி எங்குப். போய்விட்டாய்? ” என்று 

புலம்பிஞன். ட்ட 
08
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இவ்வாறு பலவிதமாக அரக்கர்தலைவனுன இரா 

வணன் புலம்பிக்கொண்டிருக் கபொழுக, பு.தீதரனை யிழ 

ந்த சோகமானது, அவனுக்குப் பெருங்கோபத்தை ஜட்டி 

ற்று, இயல்பாகவே வெகுசோ பழுன்னள அவ்விராவணனை, 

புத்தன் மாண்டதனால் கோன்றிய சோகமானது, 

கோடைக்கால த்இல் சூரியயகவானை அவன கரணங்கள் 

உக்ரெமாக்குவதுபோலக் கொடியவனாக்இற்று. அப்பொ” 

முது, அவன், தனது இருபது புருவங்களையும் நெரித்துக் 

“கொண்டு, பிரளயகாலத்தித் சமுத்திரங் 

களின் பேரலைகள் மு.கலைகளால் உக்ர இராவணனன் 

சனம், : . 

மாக விளங்குவதுபோல விளங்கலானான். 

கோபத்தால் அவன் கொட்டாவி. விட்டபொழுது, விருத 

.திராசுரனது வாயிலிருக்.து புகையுடன் நெருப்புக் இளம் 

பியதுபோல, புகையுடன் நெருப்பு வெளிப்புறப்படலா 

யிற்று, குமாரவுடைய வதையால் வருக்திக்கொண்டிரு 

கச அவ்வீரன், கோபத்திற்குப் பரவசனாக, தனது புத்தி 

யாற் கொஞ்சநேரம் ஆலோட௫த்து, உடனே சீதையை 

வதைக்கலா மென்று எண்ணங்கொண்டான். “இயல் 

- பாகவே வவெக்திருந் ச அவன் கண்கள், கோபத்தியா் பின் 

6G Fabs வெகு பயங்கரமாக எரிந்தகொண்டு விளங் 

இன, இயற்கையாகவே கொடியதான அவனது உருவம், 

"கோபம் மிகப்பெற்று, உருச் இரஞூர் சீ தியினுடைய உருவம் 

போலக் இட்டுதகற்குங் MIM GSES காணப்பட்டது. நன் 

மூக எரியும் விளக்குகளினின்று எண்ணெய்ச்சுடர் விழு 

வதுபோல, கோபத்தாற் கொதித்த அவனது கண்களி 

லிருந்து கண்ணீர் த்துளிகள் விழலாயின. அவன் தனது 

பற்களைக் கடகடவென்று கடி.த்தபொழுது உண்டான 

சச்கமானது, பலிஷ்டர்கள் பெருஞ்செக்கைச் சுழற்றி 

.யாட்டும்பொழுது உண்டாகுஞ் ச.த்தம்போலக் கேட்கலா. 

யிற்று, பிரளயகால அ௮க்கினிபோல அழன்று எந்தெந்தச் 

இசையைக் தனது கண்களினால் இராவணன்றழ் பார்ச்
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தானோ, Haag Doe Hos அரக்கர்களெல்லாரும், 
பயதி.தால் கநெடுங்கி ௮ங்கங்கே பதுங்கிக்கொண்டார்கள். 
சராசரங்களையெல்லாம் புஜிக்கவேணுமென் அ விருப்பங் 

' கொண்ட அக்தகன்போலக் கோபங்கொண்டு எல்லாத் 
திசைகளையும் விழிக்அப்பார்க்ன்ற அவ்விராவணணை 
அரக்கர்கள் ௮ணுகவும் நெ௫ஞர்கள், 

மி அகு,வெகுகோபங்கொண்டிருக்க சரவஹராஜனான 
இராவணன், அரக்கவீரர்களைப் போரில் 

இராவணன் நிலைகிஅ,ததும்பொருட்டுப் பின் வருமாறு 
sind Ber Guniey சொல்லலானான் -- நான், பல்லாயிரமா 
டி அரக்கர். ஊடு ஒருவராலும் செய்யப்படா.க வெகு களைக் தூண்டு ம டன். அ ண்ட ௫ அல், கோரமான கடுந்தவம்புரிந்து, ஆங்காங்குப் 

.... நிரமதேவரைச் சக்கோஷ.ப்பசெ௫னேன். 
எனது தவத்தின் பயனாலும் பிரமசேவரது அதுக்குத் 
காலும், எனக்கு அசுரர்களாலாவது @ Sour sor ror al gi 
பயம் ஒருபோதும் நேரவில்லை. சூரியனுக்கொப்பான ஒளி 
யோடு விளங்குகன் ஐ எனது கவசமும், அக்கடவுளால் என 
க்கு அளிக்கப்பட்டது : ே தவர்களுடனும் அகரர்களுடனும் 
செய்தபோரில், தேவேக் தரனனு வச்சிராயுதத்காலும் சக்தி: 
யினாலும்கூட ௮க்கவசச்தைப் பின க்க முடியவில்லை. நான் 
அக்கவ௪க்ைக யணிந்துகொண்டு இர,கமேறிப் போர்க் 
கள & Bev வந்துகின்றால், என்னைவெல்ல யாரால் கான் முடி 
யும்? தேவேந்திரனே கேராக வச்து எ திர்த்தபோதிலும் 
என் முன் நிற்கவும் முடியா கன்றோ ! நான் செய்த தவச் 
கால் ம௫ிழ்ச்செடைந்த பிரமதேவர், தெவாசுரர்களுடன் 
'போர்புரிகையில், எனக்கு ஒரு பெரிய வில்லும் அம்பும் 
கொதெ்திருக்ன்ருரே : பயங்கரமான அவ்வில்லை, பெரும் 
போரில் இராமலட்சுமணர்களை வகைக்குமாறு, இன்றைய 
தினம் நாற்றுக்கணக்காய்ப் பேரிகைகளை அடித்துச் தரக் க்கொண்டு வாருங்கள் ” என்ரான். 

அதன்பிறகு, சூரனான இராவணன், தன்து குமாரன் 
வகைக்கப்பட்ட சோகத்தாழ் பரி ,தவி,ச.த,வெகுகோ பமடை. 
ந்து, இதையைக் கொல்லவேண்டுமென்று தனது பூத்தி
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யால் ஆராய்ந்து நிச்சயித் தான். வெகுகோரமான தோத்ற 

முள்ளவனும்கொடியவலும் கோபத்தா.த் சிவந்த கண்களை 

யுடையவனு மான அ௮வ்விராவணன், சதையைக்கொல்ல 

நிச்சயித்த பின்பு, அருகிலுள்ள அரக்கர்களைப் பார்தது 

வெகுபரிதாபமாகச் சொல்லலானான் :--* எனது குமாரன் 

வானரர்களை வஞ்சக்கும்பொருட்டி மாயாசீதையைக் 

காட்டி வசைசெய்கதோ பொய்யானது ; 

னான். நானோ, எனக்கு விருப்பமான ௮ச்செயலை 

கொல்லகினைக்து ' உண்மையாகவே செய்வேன் : ௮க்த க்ஷூதீ 

afeepaciatinse திரியா தமன்மீத ஆசை. வைத் ருக்கும்". 
யைச் சார்தல், ் க ie 

சதையை காசஞ்செய்வேன் '” என்று இவ் 

வாத தனது மந் 5 திரிகளைப் பார்த்துச் சொல்லிவிட்டு, கத்தி 

யொன்றை விரைவாக உருவி யெடுத்தான். பு.த்சோகச் 

காற் புத்ிதிதமொறிய அவ்விராவணன், வெகு கோபத் 

துடன், மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பெதது நிர்மலமான. 

ஆகாசம்போல் விளங்கிய அக்கத் தியைக் கையிலெடுத்துக் 

கொண்டு, அன மனைவிமார்களும் மத்திரிமார்களும் தன் 

னைச் சூழ்ந்துவர, சதையிருக்,க இடத்தை நோக்கி வெகு 

வேகமாகக் ளெம்பினான். அவ்வாறு இராவணன் புறப் 

பட்டபொழுது,அரக்கர்கள் சங்கரா தம் பண்ணலானார்கள் ) 

அன்றியும், அவன் அவ்வாறு கோபங்கொண்டதைக் 

கண்டு, அரக்கர்கள், ஒருவரையொருவர் கட்டிக்கொண்டு 

இவ்வாறு பேசலானார்கள் :-- இன்அ நமது இராவணணா 

'ரைக் கண்டமாத்திர,த்தில், ராமலக்ஷ்மணரென்னும் a! 

விரு சகோதரரும் மிகவருக்அுவார்கள் ழ இவர் கோபங் 

கொண்டு இக்குப்பாலகர் நால்வரையும் ஜயித.தருக்கின்றா 

ரன்றோ 1 சத்துருக்கள் . அகேகம்பெயர்கள் இவராலே 

போரில் வதைக்கப்பட்டார்களே ! மது இராவணனார், 

இம்ஞமூவுலகங்களிலுமுள்ள உதிதமவஸ்துக்க ளெல்லா 

வற்றையும் கொண்வெந்து ௮னுபவிக்கின்றார். வல்லமை 

யிலும் பல,தீதிலும் இவருக்கு Sarre aut இவ்வுலகத்தில்
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ஒருவரு மில்லை '” ஏன் ந இப்படி அவர்கள் பேசிக்கொண்் 

டிருற தபொழு௮, இராவணலும் கோபம் மேலிடப்பெத் 

BME FO SIGE SE அசோகவனிகையைநோக்கஇ வெகு விரை 

வாகச் சென்றான். நல்ல பு.தீதிகளைச் சொல்லும் நண்பர் 

களால் தூக்கப்பட்டும், இராவணன், வெகு கோபத்துடன், 

ஆகாயத்தில் அங்காரகன் ரோடணியைதக் துரத்துவது 

போல, அசோகவன தீதில் சதையை நோக்க யோரடிஞனான். 

அவ்வசோகவன தீதில் அரக்கமடந்தையராற் பாது 
காரக்கப்பட்டிருந்த குற்றமற்ற AFF sr shu, Gers 
தோடு கையிற் கதீதியை யெடுத்துக்கொண்டு வந்திருக் க 
இராவணனைக் கண்டாள். தானிருக்க விடத்தை கோக் 
இக் கத்தியுடன் இராவணன் வருவதையும், ஈண்பர்கள் 

ப பலவிதமாக அவனைத் தடுத்தும் ௮வன் கேட்காம 
லிருப்பதையும் கண்சி, கை, வெகு துக்கமடைந்து, பின் 
வருமா புலம்பலானாள் :--* இந்தத் கூர்ப்பு, இவ் 
வளவு கோபத்துடன் என்னை நோக்க ஓடி வருவதனால்; 
நா தனையுடைய என்னை ஒரு அ௮காகதையை வதைப்பது 

— போல வமைப்பான். இக்தப்பாவி 4 நி : 
“ட ர4. என்மனேவியாகவேண்டும்”” என். கணவ 

் னையே அறுசரித்திருக்கும் என்னைப் பல 
முழை கேட்டுக்கொண்டான்; கான் ஓவ்வொரு முறையி 
அம் அவனை 20093 siabC ser, இது, திண்ணம், 
அவன் என்மீது அடியோடு மனம் விட்டவனாய், கோப 
மும் துயரமும் மேலிட என்னை வதைக்கவே இப்பொ 
முது வருன்றான். ஒருகால், உடன்பிதச்,த புருஷூங்கங் 
களான இராம லட்௬மணர்களை, எனக்காக, அஷ்டனான 
இவ்வரக்கன், போரில் இப்போது கொன்றுனோ £ அப்படி 
யிருக்குமானால், எனக்காக அவ்விருராஜகுமாரரும் இன்று 
மரணமடைக்ததைப்பற் றி என்பிறப்பைத்சான் பழிக்க' 
வேணும், அல்லது, அரக்கனான இக்கொடும்பாவி,. தனது 
மகன் மாண்ட சோகத்தால், ஸ்ரீராம லட்சுமணர்களைக்
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கொல்லமுடியாமல், என்னைத்தான் எரிக்கன்ரானோ ? 
ஐயோ ! மு.கலில் அனுமான் சொன்னதை நான் எனது 
அற்பபுதீதியால் கேளாமத போனேனே! சூற்றமற்ற நான் 
அவனுடைய முதுகின்மேல் ஏதி அப்பொழுதே போயிரு 
ந,தால், பர் தீ தாவின்மடியை யடைந்த நான், இப்பொழுது 
தவிப்பதுபோலதக் தவிக்கமாட்டேனே ! ஒரு பிள்ளையை 

மாத்திரம்பெற்ற கெளசல்யை தனது புதல்வன் போரில் 
மடிக்ததைக் கேட்டால், மனம்விண்டு மடிந்து போவா 

ளென்று கருதுன் ஹேன். அவ்வம்மணி, மஹாத்மாவான 

என்கணவருடைய உற்பத்தியையும் பாலியத்தையும் யெள 
வனத்தையும் தருமகாசியங்களையும் ரூப,தீதையும் நினைந்து 

நினைக்கு புலம்புவாள். அவ்வுத,கமி, கனஅபு,கீதிர ணிந்த 
- துக்கத்தால் ஆசைகள்யாவும் ஓழிக்தவளாய், அவருக்குச் 

சிராதீதம் கொடுத்துச் தீயிலாவது குதிப்பாள் ; அல்லது, 

அண்ணீரிலாவது விழுவான். கொடிய பாவியான ௮ம் 

மந்தரை யென்லுங் கூனி கெட்டான்! அவளரலல்லவோ 

கெளசல்யை இவ்வகைத் துயரங்களுக்கு உன்ளாளுள்? ” 

என்றாள். 

அச்ச காதேவி, ரோ௫ணீகட்ச தீதிரம். சந்திரனைப் பிரி 

ந்து அ௮ங்காரகனிடம் அகப்பட்டுக்கொண்டு புலம்புவது 

போல, இவ்வாறு எளிமையாகப் புலம்புவதைக் கண்டு, 

அப்போ.து அவ்விராவணனுடைய மந்திரிகளில் வெகு, 

புத்திமானும் நல்லொழுக்கமுள்ளவனுமான சுபார்சுவ 

னென்த அரக்கன், பல அமைச்சர்கள் அவ்விராவணனைச் 

தடுதீதஅக் கொண்டிருகந்கபொழுது, பின் 

ame வருமாறு சொல்லலானான்: “gsraera 
கொல்ல முயன் ரே! காங்கள் வைசிரவணருடைய நேரான 

ட் sOsao. தம்பியாயிருக்து, தர்மமென்பதைக் கோப 

கீதால் மறந்துவிட்டு, கையைக் கொல்ல 

'எவ்வாறு கருதுகன் தீர் ? அரக்கவேந்தரே ! வீரரே ! தாங் 

கள்வேதங்களை யெல்லாம் ஓ.தி, விரத ஸ்நாகஞ் செய்து, எப்.
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_ போதும் ஸ்வகர்மானுஷ்டாகத்தில் நிஷ்டையுடன் இருந்து, 
இவ்வாறு பெண்வகைசெய்ய எவ்வாறு நினைக்கின் நீர்கள்? 
மிக்க ரூபதீதுடன் விளங்குஞ் சதை, எப்பொழுசாவது 
தங்களுக்கு வசமாவாளென்று நம்பியிருங்கள். இப்பொ 
முது, தங்களுக்கு உண்டாயிருககுங் கொபத்தை, எங்க 
ஞடைய உதவியுடன், ஸரீராமனிடம் திருப்புங்கள், இரு 
ஷ்ணபட்ச ௪துர்.க.க௫இதி யாகையால், இன்ழைய தினமே 
யுத்கதீதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் ; நாளை அமாவாசை 
Cap Jeu யடையும் பொருட்டுப் புறப்படுங்கள், வெகு 
சூரரும் பு,தீஇமானும் அதிரகவிரரும் சத்தியை யேந்திய 
வருமான காரங்கள், சிறந்ச தேரி லேறிச் சென்று இரா 
மனை வதைசெய்கதுவிட்டச் சதையை மடைவீர்கள் 
என்றான். . 

அராதிதுமாவாகய ௮வ்விராவணன், னது ஈண்பன் 
சொன்னசை நியாயமான புத்தி யென்று 

இராவணன் ஒப்புக்கொண்டு, விரனாயே அவன், தனது மீண்டு ௪பைக் . ல . ல . . குச் செல்லுதல், 27னிகைக்குதி இரும்பி, அங்கிருந்து புறப் 
பட்டுச் gon sy நகணபாகளுடன் சபைக் 

குச் சென்றான், 

தொண்ணூற்று கான்காஞ் சருக்கம் ; 
மூலபல யுத்தம். 

அ/வ்விராவணன், வெகு பரிதாப மடைந்து, மிக்க 
GUI SH or சபையிற் செர்ந்து, இறந்து சிங்காசன கீ.இ 
அட்கார்ந்து, இனங்கொண்ட இங்கம்போல நெட்டுயிர்ப்புக் 
கொண்டான், அதன்பிறகு, சேவைகஞக்குச் தலைவராக 
ளான அரக்கர்கள் யாவரையும் பார்தது, புச்திசோகத் 

அ. கால் மெலிச்சவனான மகாபலம்பொருக் 
ae இய இராவணன், கைகளைக் கூப்பிக்கொ 

அிசேனாப இகளைப் ண்டு, பின் வருமா 3, சொல்லலானான் :- போர்செய்ய . ம . ஆ . ன க reas “Bib sGlon evr lb, ais குதிரைகள் 
Sr shan ust Saar என்ற சதுரங்க 

சேனைகளுடன் புறப்படுங்கள், அவ்விராமன் ஒருவஷையே
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நீங்களெல்லாரும் சூழ்ந்துகொண்டு மழைக்காலத்து 

மேகங்கள் மழையைச் சொரிவதுபோலச் சரமாரிபொழிக்து 

௮வனைக் கொன்றுவிடுங்கள் ; இல்லாவிடில், நீங்கள் நன் 

மூக அடித்துக் காயப்படுத்தியிருக்கும் அவ்விராமனை, 

நானே, நேரில், போர்க்கள,த.தல், உங்கள் கண் முன்பாக, 

நாளைக்குக், கூரான பாணங்களால் வதைப்பேன் ” 

என்ரான். ் 

இவ்விகமாக அவ்வரக்கமன்னவன் சொன்னதைக் 

கேட்டதும், அவ்வரக்கர்கள், பலவகைச்சே 

Gaetan னைகள் சூழ்ந்துவர விரைவாகச்செல்லுக் 

பென்பொருசல், தேரின்மிகேதிச் சென்றார்கள்; பகைவர்க 
ளின் தேகத்தைப் பிளக்கக்தக்கனவான 

... உழலை,கீதடிகள் பட்டசங்கள் அம்புகள் க,த்திகள் கோடரி 

கள் என்ற ஆயுதங்களை, வானரர்கள் மேல் எ.ியலானார் 

கன். வானரர்களநம், மரங்களையும் மலைகளையும் கணக்கில் 

லாமல் அரக்கர்கள்மேல் வீசியெறியலானார்கள். அந்தயுத் 

தம், வெகு பயங்கரமாகவும் வெகுகெருக்கமாகவும், ௮ன்று 

காலைமுதல் அரக்கர்களுக்கும் வானரர்களுக்கும் நடக்க 

லாயிற்று. அப்போது, அந்த அரக்கர்களும் வானரர்களும், 

பலவிதமான கதைகளாலும், பிராஸங்களாலும், கத்திக 

ளாலும், கோடரிகளாலும், அப்போரில் ஒருவரையொரு 

our அடி.ததுக்கொள்ளலானார்கள். 

அவ்வா வெகு மும்முரமாகப்ே போர்கடச் சபொழுக, 

அப்போர்க்கள தீதினின்று மேலெழுக்த பெருக்தூனியா ... 

ன்து, ராக்ஷஸ வான ரர்களஞுடைய தேகத் 

இனின்று பெருகிய இரத்தத்தால் அடங் ' 

இற்று. யானைகளையும் இர,தங்களையும் இருகரைகளாகவும், 

குதிரைகளை மீன்களாகவும், கொடிகளை மரங்களாகவும் : 

வைச்துக்கொண்டு, சரீரமென்ற தெப்ப,த்தைக். கொண்ட 

ரக்துஇ, அப்போர்க்களத்திற் பெருக யோடலாயிற்று. 

அ௮ப்பொழுஅ, எல்லாவானரவீரர்களும், இரத்த 

வெள்ள த்தால் நனைக்கப்பட்டவர்களாய், துள்ளிக்ளெம்பி 

uGseré@ py.
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அரக்கர்களுடைய கொடிகள் கவசங்கள் இரதங்கள் YH 

வங்கள் பலவகை யாயுகங்கள் என்னும் “இவைகளை யெல் 

லாம் முறித.கார்கள். வானரர்கள், அரக்கர்களஞுடைய தலை 

மயிர்கள். காதுகள் கெற்கிகள் மூக்குகள் என்னும் இவை 

களை, : தங்கஞ்டைய கூரான பற்களா-லும் நகங்களரலும் 
பத்தியஅத்தார்கள். பழம்பழுக்து மர,ச்சைப் பறவைகள் 

நாடிச்செல்வதுபோல, ஓவ்வொருஅரக்கனையும், ௮ப்போர்க் 

களத்தில், நாறுவான வீரர்கள் நாடிச் சென்ருர்கள். 

மலைக்கொப்பான சலியாத தன்மையுள்ள அரக்கர்கள், 

கதைகளாலும், பிராஸங்களாலும், கத்திக 
அரக்கர்களால் _ த ழ் , அலைச்சப்படுமு. TOD, கோடரிகளா அம், பயங்கரமாகிய 
வானரர்கள்இரா வடிவமமைந்க வானரர்களை வதைக்கலா 
மரைச் சரண ae: ம ல் பயி ் மடன், னூகள், அவ்வா.இு அந்தப் பெரிய வானர 

சேனை அரக்கர்களால் . வதைக்கப்படவே, 
வானரர்கள், எல்லாருக்கும் சரணியராகவிருநக்,த தசரத 
குமாரரான ஸ்ரீராமரைச் சரணமாக அடைத்தார்கள், 

-* . அப்பால், பராக்ரெமமமைக்த ஸ்ரீராமர், சனெங்கொ 
“ண்டு வில்லைக்" கையிலேக்இ அரக்கசேனைக்குட் புகுந்து 
பாணங்களை மழைபொழுிவதுபோலப்  பொழியலாஞார். 
ஸ்ரீசாமர் அம்புகளினால் வெகுகடுமையாக ஏரித்துக்கெர 
ண்டு அப்போர்க்கள த்தில் வந்துநின்றதைக் கண்டதும், 
ஆகாயத்துத். சூரியனைக்கண்ட மேகங்கள்போல, அரக்கர் 

ட்கள், aR Epa நிற்கவும்முடியாமற் போயினர், அப்போர்க் 
் கள தீதில், அரக்கர்கள், ஸ்ரீராமர் கங்களு 

இசாமர் யிரைப்போக்கும் பயங்கரமான காரியங்க 
iy “ ச் செய்துமுடி தீததைப் பார். தீசார்களே 

யல்லாமல், அவர் செய்துகொண்டிருக்த 
வகையைப் பார்க்கவில்லை. மரங்களுள்ள விடத்தில் எளி. 
காக ஊடுச்கப்படென்ற காற்றைப் பிரதியட்சமாகக் காணா 

கீதுபோல, அரக்கர்கள்,  பெருஞ்சேனையை நிலைக்கவொட் 
டாமலும் தேரைப் பறக்கடி தீதுக்கொண்டு மிருந்த ஸ்ரீராம் 

64



50%. யுத்தகாண்டம். 

  

  

ரைப் பிரதியட்சமாகக் காணமுடியாதவரர்யினர், ஆங்கா 
ங்கு வெட்டுண்டும், தேகம் பிளக்கப்பட்டும், பாணங்களால் 
எரிக்கப்பட்டும், மிகவும் மு.றிபட்டும், ஆயுகங்களால் விர 
ணப்பட்டுமிருக்,௪ சேனைகளைக் கண்டார்களேயன் றி, இவ 
திறைச்செய்கன் ற ரீராமரைப் பார்க்கமுடியவில்லை; எனெ 
னில், அவர், ஓரிடத்தில் நிலை,சீஇராமல் அவ்வளவுவிரைவா 
கத் தொழில்புரிந்தார். இந்திரியங்களின்பயனை யநுபவிக் 
கின்ற தமது ஆத்மாக்களை ஜுங்கள் உணரா,சவா அுபோல, 
தமது சரீரங்களைக் தவைக்ன் ற ஸ்ரீராமரை அரக்கர்கள். 
நேராகக் காணமாட்டா தவராயினர், “* இவன் யரனைச்சே 
னையைக் கொல்லுன்றுன் ; இவன் மகாரதர்களை வதைக் 
கின்றான்; இவன் கூரியபாணங்களாற் ப,தா திகளையும் குதி 
ரைகளையும் வதைக்கன்றுன் ”” என்னு அப்போர்க்கள ச் 
தில் அரக்கர்கள்யாவரும் இராமரைப்போல,ச் தோன் நிய 
தங்களையே ஒருவரையொருவர் வெகுகோபச்துடன் அடி 
கீ.அுக்கொண்டு மாண்டார்கள். * காம் மிரயோடுத்த 
மிக்க மூமையுள்ள கந்தர்வாஸ்இிர ச,கால், அரக்கர்கள் 
மோகமடைந்து ௮வ்வாறு தங்களைச் காங்களே இராம 
ராகப் பிரமிக்கும்படிசெய்து சதீதுருசேனையை யெரித்த 
உண்மையான ஸ்ரீராமரை, கண்டறிய முடியர கவரரயினர், 
அவ்வரக்கர்கள், சலவெளையில், அச்ச,க்கால், ஆயிரம் 
இராமர்களைப் பார்ப்பார்கள் 3 Ba வேளையில், ஒரு இரா 
    
  ** மோஹத்தை யுண்டாக்கும் கர்தர்வாஸ்இரக்கால் ஸ்ரீரா மர் அரக்கர்களையடி த்.தாரானால், இக்.இரஜிதை ,சப்போல இவரும் ' 

_ மாயரவியாய்விடுவரே யென்னில், இராமர் கற் சாவாஸ்இரத்தை 
ப்பிரயோடுத்அட் பலவிடங்களிலும் வேகமாகச் சுழன்று போர் ' 
செய்கையில், இராமரிருச்.த Ou Sm 56505 4 அரக்காதொடுத்ச. அம்புகள், அங்கு அவர் இல்லாமையால், அங்கு நிற்ின்ற தம்மவர் 
மீது பட், அவர்கள் Q) pb sort ; ei aur gy மோசம்போய், அரக்கர் ஒருவரையொருவர் அடி.க்ககோர்ததேயன் நி, இராமர்செய்த மாய் ', 
மொன்றும் இல்லை ; விரைர்அகொழில்செய்தலொன் றே .இராம ரிட,த்ன உள்ள தென்க. ் ன க ்
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மரையே பார்ப்பார்கள் ; சிலசமயத்தில், ௮வ்வரக்கர்கள், 

மஹா.தீமாவான ரீராமருடைய தங்கமயமான நுனியை 

யுடைய பெரு வில் கொள்ளிவட்டம்போல இடைவிடாமத் 

போர் த்தொழிலிற் சுழன்றுகொண்டிருந்ததை மட்டும் 

கண்டார்களேயன் நி, ஸ்ரீராமரைப் பார்க்கவில்லை, சரீர.தீ 

தையெ குடமாகவும், பலத்தையே ஜ்வாலையாகவும், பா 

ணங்களையே இலைகளாகவும், வில்லையே வட்டையாகவும், 

நாணியின்ச,த.தமும் நாணியினாற் புண்ணுண்டாகாதவாறு 

௮ணியுஞ்' சட்டையினின்றுகோன்னும் ஒலியும் ஆலய 

இவைகளையே பெருஞ்ச,ததமாகவும், பராக்கரமக்தையே 

இரிசாகவும், தஇிருமேனியின்காந்தியையே séar 3 Gor 

கரத்தியாகவும், இவ்வியாஸ்திரங்களின் வல்லமைகளையே ' 

தாரைகளாகவுங் கொண்ட ஸ்ரீராமபிரானாயெ சக்கரத்தை, 

ஜநங்கள் காலசக்கரம்போலக் கண்டார்கள், காத் றுப்போல: 

'வேகமாகச்செல்லும் பதினாயிரந்தேர்களையும், வெகுபல 

முன்ளவைகளான் பதினெண்ணாயிரம் யானைகளையும், 

"போர்வீரர்கள் மீதேறிச் சண்டையிடப்பெற்ற பதினாலா 

யிரங் குதிரைகளையும், ப,தாதிவிரர்களான இரண்லெக்ஷம் ' 

அரக்கர்களையும், ஸ்ரீராமர், ஒருவராகவே கின்று, அரக்கர் 
கள் இஷ்டமான உருவங்கொள்ளும் வல்லமையூடையவரா 

-மிருந்தபோதிலும், மூன்றேமுக்கால் காழிகையில், நெருப் 
புக்கொப்பான தமது பாணங்களால் வதைகதீதஇிட்டார், 

மிகுக்திரும் த இரண்டொரு அரக்கர்கள், குதிரைகள் 
] , கொல்லப்பட்டவர்களாயும், இரதங்கள் ap 

எஞ்னெவர் are நிந்தவர்களாயும், செருக்கு ௮டங்கெ 
ரம் இலங்கைகீகு . ச : : க : ஷவிடுதல்.  அர்களாயும், கொடிகள் (p06 Sait sort 

யும், இலங்கையை கோக்க ஓடினார்கள். 

. தேர்கஞும் காலாட்களும் குதிரைகளும் மாய்ந்து. 

. இடக், அப்போர்க்களம், கோபங்கொண்ட 
படுகளச்செப்பு: 

லகீ காணப்பட்டது, 

உருதீதிரக்கடவுளின் விளையாட்டிடம்போ .
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அதன்பிறகு, தேவர் கந்குர்வர் ௪த்,கர் மஹர்ஷிகள் 

இவர்களெல்லாரும், ஸ்ரீராமர் அவ்வாறு 

இசா எப்ரல் செய்ததைப்பார்த்து, “வெகுகன்அ! வெகு 
பற்றியகொண் ல் <5 க ௮ உ 

11 ் பட்டது நன்று !! ” என்னு பரீராமரைப் புகழ்ந்து 

கொண்டாடிஷர்கள். அப்பொழுது, ஸ்ரீ 

ரா மரானவர், சமது அருக லிருக்கவர்களான சுக்கிரீவன் 
விபீஷ்ணர் அனுமான் ஜாம்பவான் மைந்த தீவிவிதர் 

என்ற வீரர்களைப் பார்தது, *இதுகான் என்னுடைய 

திவ்வியாஸ்இர.த்தன் பலம்; இத, சிவபெருமானுக்கு 

மூண்டு” என்றார். இந்திரனுக்கொப்பானவரும் மகாத்து 

: . மரவுமாகிய ஸ்ரீராமர், அரக்கசேனையை அவ்வாறு கொன் : 

அ,தகாம் விடுத ௮ஸ்இரங்களினா லும் சஸ்திரங்களினாலும் 

ஒருவித ரெமமு மில்லாமல் விளங்குகையில், தேவர்கள், 
் கூட்டங் கூட்டமாகச் சேர்ந்து அவரைக் கொண்டாடலா 

னார்கள். 

தொண்-ணாற்றைத்தாஞ் சருக்கம்; 
TT Foz MSM கதறுதல். 

a 

இராவணனால் அனுப்பப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான 

போர்வீராகளே கிய குதிரைகஞும்,கொடிகளுடன்விளகி? " 

நெருப்புப்போலப் பிரகா9க்கன் ஐ ஆயிரக்கணக்கான இர 
தங்களும்,பொத்கொடிகள் பிடித் அுச்செல்பவர்களும் கதை 

உழலை,க்,கடி இவைகளா ற் போர்செய்பவர்களும் வேண்டு . 

முருவங் கொள்பவர்களும் சூரர்கஞுமா௫ய ஆயிரக்கணக் 

கான ராக்ஷஸர்களும், எளிதாகக் தொழில் செய்யவல்ல 

ஸ்ரீராமருடைய பொன்னாபரணங்களணிக்கு கூரிய அம்பு 
களால் வதைக்கப்பட்டதை, இறக்தவர்கள்போக எஞ்சி 

orp அரக்கர்கள், கண்ணாற்பார்தீதும், கா,தா.த்கேட்டும், ் 

பயத்தால் மனங்குழம்பிவிட்டார்கள், தங்கள் கணவர்
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களை யிழந்து கைம்பெண்களாய்விட்ட அரக்கமடக்தையர் 

கன், அங்கு. வக, எஸிமையடைந்து கவலையாற் கலங் 

இயெவரானார்கள். கணவனை யிழந் தவர்கஞம் பின்னை 

களைப் பறிகொடுத்தவர்களும் மற்றும் பந்துக்களை யிழ 

ந்தவர்களஞுமான ராக்ஷஷிகன், ஓஒன்றுசெர்க்து, துக்கதீ 

தாழ் பரிதவிச்துக்கொண்டு கதறுபவர்களாயப் பின்வரு 

மாது புலம்பலானார்கள்:-- * கிழவியும் கோரமான உருவ 
முன்னவளும் வயிறுசரிக்தவளுமான ஞூப்பணகை, மன் 

மதன்போல விளங்குபவரும் ஸுஃகுமாரரும் மஹரபல 

மமைக்தவரும் எல்லாப்பிராணிகட்கும் ஈன்மைபுரிவதிற் 

கருத்துள்ள வருமான இராமரை, என் காட்டிய் பார்த் 

தாள் ? அழகத்றவஞம் உலகதுதாரால் நிர்இிக்கப்பட்டவ 

ஞூமான் அவள், அவ்விராமரிடம் ஏன் ௮ன்புவைக்தான்? 
- ஒருவித ஈற்குணமுமில்லா கவளம் விகாரமான முகமுள்ள 

வளும் ரா-ஷ.ஸியுமான அச்சூர்ப்பணகை, எல்லாக்குணங் 

கஞம் நிரம்பி வெகு: பலவானாம் அழகான முகமமைந்தவரா 

யிருக்கும் ஸ்ரீராமரிடம் என் ஆசைகொண்டாள்? தரையும் 

நரையும் பொருந்திய குரூபியான சூர்ப்பணகையினுடைய, 
'செய்யச் தகா.கதும், உலகத் தவராம் பரிக௫க்கக்கூடியதும், 

எல்லாராலும் நிக்திக்கப்பட்டதுமான ஸ்ரீராமரைப் பலாச் 

காரமாகக் கூப்பிதெலென்6ற செயலானது, இலங்கையி 

லிருக்கும் ஜூங்களின் பாக்கியக் ுறைவினால், அரக்கர் 

களுடைய: விகாசத்துக்கும், கரன் - தூஷணன் இவர்கள 

டைய -காசத்துக்கும் காரணமாயிற்று, அம்மூலமாகத் 
தான், இராவணனார்க்கும் இசாமழுக்கும் பெரும்பகை 

யுண்டாயிற்று, இராவணனார், தமது நாச.தீதுக்கென்ே ற, 
€தாதேவியைச் தூக்வவெக்தார் ; இக்கு தசக்கிரிவர், ஜனக 

மகாராஜாவின் குமாரியான சடையை ஒருகாஞஷம் அடை, 

யப்போடன் ஐ.தில்லை. வெகு பலசாலியான இராமரோடு, 

, இருகாளும் நீங்காத பகைமையை, இவர், Moral g ad 7 

- கொண்டார். இதையின்மேல் ஆசைகொண்ட விராத் 
னென்ற அரக்கனை ஸ்ரீராமர் ஒருவராகக் கொன்றாரே அது 
வொன்றே ரீராமருடைய : வல்லமைக்" ப் போதுமான
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இருஷ்டாந்தமாம், கொடிய செயல்கள் புரிந்துவக்த பதி 
னாலாயிரம் அரக்கர்களை, ஜ௩ஸ்,காக,க்தில், கழலுக்கொப் 
பான தமது பாணங்களால், ஸ்ரீராமர் ஓருவரே வதைத் 
காசே; கரன் தாஷணன் இரிரெஸ் என்ற இவ்வரக்கவீரர் 
களைச் சூரியனுக்கொப்பான அம்புகளால் LO IT wi uo BS 
காரே ; அவைகளே இராமரதுவல்லமைக்குப் பூர்ணமான. 
இருஷ்டாந்தங்கள், ஒரு யோசனை கீளமான கைகளாமை 
ந,தவனாய் இரதத.ச்தைக் குடித்துக்கொண்டு கோபத்தாதற் 
கர்ச்சிப்பவனாயிருக்ச கபக் தனையும் ஸ்ரீராமர் வதைக்தாரே; 
அதுவே இராமருடையவல்லமையைத்தெரிவிக்கப் பெர து 
மான திருஷ்டாக்கம். வெகுபலவானாய் இந்திரனுடைய 
குமாரனாய் மேருவுக்கு ஓப்பான வஞனாயிருந்த வாலியை ஸ்ரீ 
ராமர்கொன்றாரே; அதுவே ௮அவருடையவல்லமையைய OG 
துகொள்ளப் போதுமான ஒரு திருஷ்டாக்தம், ரிசியமூக: 
மலையில் வ௫தீதுக்கொண்டு தனதுமஷனோதங்கள் ஓன்றும் - 
கைகூடாமல் வெகு பரிதாபமாகவிருக்த சுக்ரீவனை ஸ்ரீரா 
மர் வானரவேக்தனாக முடிரூட்டிவை,த்காரே ; அவர் ம 
மைஇப்படிப்பட்டவென்பல கதிதெரிர்தகொள்ள அதுவே 
போதுமான ஒரு இருஷ்டாந்தம். கர்மதீதுடனும் அர்த்த 
திதுடனும் கூடியதும் எல்லா அரக்கர்களஞாுடைய க்ஷமத் 
தையும் காடியதும் நியாயமானதுமான விப ஷஹணருடைய 
நற்போதனை, அவ்விராவணனார்க்கு மோஹ்த்தால் மனச் 
இத்குப் பிடிக்கவில்லை. விபீஷணர் சொல்லியபடி குபே 
ரன்,தம்பியான இவ்விராவணனார் செய்திருக்கால், இவ்வில 
ங்கை அயர கீதால் வருததகப்பட்டுச் சுகொடாகப் போகாம ் 
லிருக்குமே! மகாபலம்பொருக்தியகும்பகர்ணணை ஸ்ரீராமர் : 
Qarer DOSS கேட்டபிறகும், ஒருவராலும் தகைய முடி 
யாத அஇகாயனை இலட்சுமணர் கொன் றதைக் கேட்டபிற 
கும், சமது அருமை மகனான இந்திரஜித்து மடிச்ததைத் 

, தெரிந்துகொண்டபிறகுங்கூட .இராவணனுர்க்குப் புத்தி 
வரவில்லையே! “என் குமாரன் மாண்டானே : என் உடன்
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பிறந்தோன் மாண்டானே ; என் கணவன் போரில் மடிக் - 
தானே!'' என்றுபுலம்புங் கூரல், அரக்கர்கள் வீகெள் தோ 

அம் கேட்கின் றதே ! சூரரான இராமர், தேர்கள் யானை 

கன் குதிரைகள் அரக்கரானகாலாட்கள் என்ற எல்லா 

வற்றையும், நா.ற்அுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் 

காம் ஒருவராக வசைசெய்்.தாரே ! இவெபெருமானோ, 

அல்லது விஷ்ணுவேர், அல்லது நாுயாகங்கள் செய்து 

(py £5 மகேந்திரரோ, இவர்களில் யாரோ ஒருவர், இராம . 
ரது உருவங்கொண்டு வந்து வதைக்கஇன்றார் ; அல்லது, 

 உமிரைப்பற்திக்கொள்ளும்மமதகர்மராஜன் தான் இவ்வாறு 

வந்திருக்கின்றரானோ ? விரர்களான பந்துக்களை யெல்லாம் 

ஸ்ரீராமர் கொன்அவிட்டபடியால், இனிமேல் உயிருட 

னிருப்பதில் எங்கஷக்கு ஆசையேயில்லை. எங்களுக்கு 

வக்,த பயம் நீங்கும்வறியும் எங்களுக்குப் புலப்படவில்லை ; : 

நாங்கள் அநாதைகளாய்ப் புலம்பீ நிற்கின்றோம். சூரராய் 
அகேகவரங்களைப் பெற்தவராயிருக்கும் இராவணனஞர், 

தமக்கு இராமர்மூலமாக வெகு கோரமான பயமுண்டா 
யிருக்கன் ௨ தென்பதை,ச் தெரிர்துகொள்ளவில்லையே. 

ஸ்ரீராமரால் ௪ திர்க்கப்படு௪ன் ஐவரைக் காப்பரற்ற, தேவர் 
ட கள், கந்.தர்வர்கள், பிசாசர்கள்,. அரக்கர்கள் இவர்களி 
லொருவராலும் சா,ச்தியமன்றே. இப்போது இராவணனா 
ரது ஓவ்வொரு சண்டையிலும் தோன் ன்ற உக்பாதங் 

கள், இராமரால் இராவணனுார்க்கு நேரும் காசத்தைக் காட்டு 

சன். றனவே | இராவணனார் செய்த தவச்,கால் மனங்குளிர் 
க்க பிரமதேவர், அவருக்கு, சேவர்கள் கானவர்கள் ரஷ. 

் ஸர்கள் இவர்களிடமிருந்து பயமில்லையென்று வரமளித்த 

௮ உண்மையே ; ஆனால், மனிதனிடமிருக்து பயமில்லையெ 
ன்ற வர ததை, இசாவணனஞார் கெட்டுக் கொள்ளவில்லையே ! 
ஆகையால், இப்பொழுது இவ்விட,கீஇிலம் போரிடவந்திருக் 

கும் மணிதரிடமிருக்து, அரக்கர்களுயிரையும் இராவணனா 

ட ரூமிரையும் ஓழிக்கும் பயம், நிச்சயமாக வத் திருக்கின் ற
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தென்று எண்ணும். வரதான தீதைப்பெற்ற பலச் 

இன்செருக்கால், இராவணனார், வெகுவாய்த் தேவர்களை 

யெல்லாம் இம்ச9த்தபொழுது, SC Sour sor கொடியதவங் : 

கன் புரிக்து, பிரமதேவரை வண் நின்ருர்கள் ; மகாத்து 

மாவாகய அப்பிரமதேவர், ௮திகேவர்களுக்கு ஈன்மை 

யைக்கருதி, வெகு சக்கோஷ.ச்துடன் : * இணி "எல்லாத் 

. தான்வர்களூம், இராட்சசர்களும், இம்ஞமூவுலகங்களிலும் 

எப்பொழுதும் பயததால்கடுங்கெவர்களாய்ச் சஞ்சரிப்பார் 

கள் என்பது தண்ணம் ” என்று சொல்லினார். அதன் 

பிறகு, இக்தரபகவாை முன்னிட்டுக்கொண்டு, எல்லாத் 

தேவர்களும், இரிபுரங்களையுக் இயிட்டுக் கொளுத்திய ' 

- விருஷபதுவஜராகய மகாதேவர் அ.நுக்கரகஞ்செய்யுமாறு 

மூயன்ரூர்கள்: அவர்கள் செய்த பூஜைகளால் வெகு சச் 

,தோஷமடைந்த மகாதேவர், எல்லாத் தேவர்களையும் 

பார்.த்து:-- * உங்களுக்கு க்ஷூமத்தை விளைக்கும்பொரு 

ட்டு எல்லாராட்சசர்களையும் அழிக்க, ஒரு பெண்பிள்ளை 

பிறக்கப்போடன்றாள்”” என்றார். ஆதலால், முற்காலத்தில் 

தேவர்களால் எவிவிடப்பட்ட பசியென்பது BM OOF Olt BOOT 

எப்படி அழித்ததோ, அதுபோல, இப்பொழுது அரக்கர் 

களைக் கொல்லவக்த 2தாதேவி, இராவணனாருடன் கம்மை 

. அழிக்கப்போகன்றாள். பு.தீதிகெட்டு அநியாயத்தில் தலை 

யிட்டிக்கொண்ட இராவணனாருடைய கொடுமையால், இர் 

தப் பயங்கரமான மாசம் எங்களுக்கு நேர்ந்தது. இவ்வுலகத் 

இன் முடிவில் குடிகளை யழிக்கத் தொடருங் .காலனைப் 

"போல, இப்பொழுஅ அரக்கர்களை யழிக்கும் ஸ்ரீ.ராமரிடமி ப 

ருந்து, எங்களுக்கு அபயமளித்து இரட்சிப்பவன், இம்மூவு: 

லகங்களிலும் தேடிப்பார் தீகாலும், ஒருவனிருப்பதாகச் 

் தெரியவில்லையே ! காட்டுத்தியால் நான்குபக்கங்களிலுஞ் . 

சூழ்க்குகொள்ளப்பட்ட பெண்யானைகளுக்கு அக்காட்டில் 

உயிர் தப்பியோட எவ்வாறு ஓருவகையும் இராகோ, ௮. 

போல, இப்பெரும்பயத்தா.த் சூமப்பட்ட எங்களுக்குதீ
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அப்பிப்புகும் அடைக்கலம் ஒருவரு மில்லையே! அ௮ம்மகா த் 
துமாவாகய விபீஷணர், நியாயமாக என்ன செய்யவேண் 
டுமோ, அதைச் செய்தார் ; எவ்வாதெனில்,--அவர் எங் 

| இருந்து பயம் வருமென்று கரு Aeo@sr, அதேயிடத்துக் 
- குச்சென்று சரணமடைச்தார் ”” என்னு இவ்வாறு அரக்க 
மடந்தைக ளெல்லாரும் ஒருவரை யொருவர் தங்கள் கை 
களா£் கட்டிக்கொண்டு, பயத்தகாற் பரிதபித்து, வெகுவாய் 
மனம் நொந்தவர்களாய், பெருங் சூரலால் வெகு கடோர 
மாகப் புலம்பலானார்கள்., 

தொண் ணூற்றுருஞ் சருக்கம் : 

. இராவணன் யுத்தத்துக்குப் புறப்படுதல், 

  

அவ்வாறு ஓவ்வொருவீட்டி. லும் அரக்கெள் வெகு 
அக்க தீதடன் பரி.காபமாகப் புலம்பியதை, இராவணன், 
கேட்டான். அவ்வழுகையொலி அவன்கா இல் விழுக்கததும், 
அவ்விராவணன், பெருஷச்சுவிட்டு, கொஞ்சநேரம் ஒன் அந் 
கோன்றாமல் ஆலோிக்கலானான் ; அதன்பிறகு, வெகு 
கோபங்கொண்டவளாய், வெகு உக்ரமான உருவத் அடன் 
விளங்கினான். அவன், பற்களால் உதட்டைக்கடி த்துக் 
கோபத்தாற் கண்கள் வவெக்,தவனாப், பிரனயகாலாக்ினி 
போல அரக்கர்களாலும் பார்க்கமுடியா கவ னாயினான். 
பிறகு, அவ்வரக்கமன்னவன், சன்று கண்களால் தன்முன் 
னே நின் றவர்களை எரித்துவிரன் றவன்போல விளங்கக் 
கொண்டு, பெரும் பயத்தாத் கெரஞ்சம் வாய்குழற, தனக் 

குச் சமீபத்திலிருக் ச * மகோதரன் மகாபார்சுவன் விரூ 
      

* மத்தன் பிரமத்தன் என்ற பரியாயகாம்முள்ளவர்களாய் 
முன்னமே: யுத்தத்தி லிறக்த மகோதகர மகரபார்சுவர் என்ற 
அரக்கலீரர்கள் வேது ; அவர்கள், இராவணனுக்கு ஒருவாறு தம்பி 

மூதையாகின் றவர்கள் ; இவர்களோ, இராவணனுக்கு மர்இரிமார் 
களான மகோதர ம்காபார்சுவா்கன். ் 

05
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பாக்ஷ்ன் என்னும் அரக்கர்களை நோக்கு, * கரம் போரி 

டப் பூறப்படும்படி கான் கட்டளையிட்டதா 

canoe 25 சஜப்பிகப்றுச் பெரியப்பறத்சம் 
மஹாபார்சுவன் கள எனமுான, அவவரககாகளும,அவன் 

ன bs ne அவ்வா௮ு சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, 

ருக்கு case. அச்சதீதால் நநெடுங்கியவர்களாய், அஜா 

கரதையாக இருந்த அரக்கர்களை கோக்க 

அரக்கமன்னவனுடைய கட்டளைப்படியே ஏவினார்கள், 

பயங்கரமான தோற்றமுள்ள அவ்வரக்கர்கள் யாவ 

ரும், அப்படியே யென்று உடன்பட்டு, தங்களுக்கு 

க்ஷூமமுண்டாக ஸ்வஸ் தியயனஞ் செய்துகொண்டு, யச் 

கஞ்செய்யுமாஅ புறப்பட்டார்கள், அவ்வ 
அரக்கர்கள் இரா ட ம இ து 

ரக்காகள் யாவரும் ரவணனிடம் வந் 
வணனையடை 5 இர ச் 

க்ஸ் அவனுக்கு முறைப்படி மரியாதைகளைச் 

. செய்து, தமது தலைவனுடைய வெற். 

தியை விரும்பினவர்களாய், கைகளை அஞ்சலிபண்ணிய 

வண்ணம் நகின்ருர்கள், 

அப்பொழுது, கோபம் மிகுந்தவனாய், இராவ 

ணன், பரிகாசமாகக் கெரஞ்சஞ்சரித்.து, மகோதரன் மகா 

பார்சுவன் விரூபாக்ஷன் என் ற இவர்களைப் பார் ததுப் பின் 

வருமா சொல்லலானான்:---“₹கான் இன்று என்னுடைய 

வில்லினின் ௮ பிரயோடக்கப்போ௫ன் ஐனவாய்ப் பிரளயகா 

_லதீதில் தோன்றுஞ் சூரியன்போன்ற பாணங்களால் 

இராமன் இலட்சுமணன் என்ற இவ்விருவரையும் யமனு ட் 

டைய மாளிகைக்கு அனுப்புகன்ே ஐன். இன்று நான், 

எனது மா த்ராரை வதைப்பதனால், கரன்' கும்பகர்ணன் 

பிரஹஸ்,கன் இந்திரஜித்து என்ற இவர் 

களைக் கொன்ற பழியைச் திர்,த்துக்கொள் 

ஞூன்றேன். எனது பாணமென்லும் 

மேகத்தால் மூடப்பட்டு, இன்று, ஆகாசம் இக்குக்கள் நதி. 
கள் சமுத்திரங்கள் என் இவைகளொன்றும் விளங்கா 

இராவணனது 

வீரவா கம்,
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,இருக்கச்செய்சன்றேன். ஈன்றாக இறகுகள்கட்டி வில்லி 

னின் தொடுக்கப்படும் பாணங்களால் வானரோத்தமர்க 

ளாயே அச்செனை த்தலைவர்களாற் பாதுகாக்கப்படுஞ் 

சேனை தீதொகு களில், ஓன்அம்விடாமல் இன்று அழிக் 

"இன்றேன். இன்று, நான், காற் ௮ுப்போல் வேகமாகச் செல் 

லவல்ல இர,க.ச்திலேறி, வில்லென் 2 சமு,தீதிர,ச் இலிருந்து 

-இளெம்பும் ௮ம்புகளென் ஐ அலைகளால், எல்லாவானரர்களே 
யும் குழப்பிவிடுகின்றேன். மலருக் தருண த்திலிருக்கன் ஐ 
சாமரையரும்புகள்போன் ற முகங்களும் ௮ம்மலரின் தாது 
கன்போன்,ற நிறமு முள்ள வானரசேனையென் ற காமரை 

் யோடையை, மதயானை யொன்று கலக்குவதுபோல, நான், 

இன்று கலக்டிவிடுகின்றேன். இன்று, போரில், வானர 
-சேனாஇபதிகள், எனஅுபாணங்கள் போலவேண்டினுக் 
கப்பெத்ற தமது முகங்கள் கான த்துடன் கூடிய தாமரை 

. மலர்கள்போன் றிருக்ச, பூமியிற் பெப்பார்கள், மரங்களை 
ஆயுதங்களாகக்கொண்டு போர்புரிகன்.ற கொடிய வானரர் 
களை, கான், இன்று, எனது ஓவ்வொருபாணக் தாலும் 

,_ அரு நூறு விழுக்காடு பிளக்துவிஏின்றேன், etait 
“கணவன் மாண்டான்”, “உடன். பிறந்தவன் மாண்டான், 

  

“குமாரர்கள் கண்டார்கள் என்று த ப்பன்னுக்கா 

அவ்வரக்கெளெடைய கண்ணீரை, நான், இன்னு, சத்துரு 

வைக்கொல்வகனால் துடைக்ன்றேன். இன்று, என்னு 

டைய பாணங்களாம் பிளக்கப்பட்ட சரீரங்களை யுடையவர் 
களான வாளரர்களால் இப்பூமிமுழுமையையும் இறிது 

இடமும் கண்ணுக்கு கீ தெரியா சவாது மூடும்படி செய்க 

aC per, Boro என்னுடைய பாண த்இனாழ் பிளக்கப் 
uUOResr w சதீதுருக்கஞுடைய மாமிசத்தால், காக்கை 

கழுகு ஈரி இவைகளையும் மற்றும் மாமிசங்களைப்பு௫ிக்கும் 
Sage விலங்குகளையும்: திருப் தியடையும்படி செய் 

கின்றேன் '' என்று கூறி, பின்பு, “ எனது 
ட் eer இர,த,த்தைச் சக்ரெங் கொண்வெந்து நிறு 

தீதுங்கள் ; என வில்லைச் சடி.தியிற் கொ 
fs ண்வெந்து வையுங்கள். இன்னும் என்கின்ற அரக்கர் 

களெல்லாரும் என்னை, தொடர்ந்துவரட்டும் '' என்றான்.
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அவன் அவ்வாறுசொன்னதைக் கேட்டதும், மகா 

பார்சுவன், அங்கிருக்க சேனறாபதிகளைப் பார்த்து “எல்லாச் 

சேனைகளும் விரைவாக வரட்டும் ” என்று சொன்னான். 

மஹா பலசாலிகளான சேனாஇபதிகளும், 

geod x இலங்கையில் விரிதோறுஞ் சென்று ஓவ் 

LO se, சி வொரு அரக்களையும் அழைப்பவர்களாய், 
இலங்கையின் ஓவ்வொருவீ தியிலுஞ் சஞ் 

சரித்தார்கள், உடனே, ஓருமுகூர்த்ததீதுக்குள், பயங் 

கரமான தோற்றமும் மிகவுங்கொடுமையான முகங்கஞ 

மூன்ன அரக்கர்கள் யரவரும், கத்திகள் பட்டசங்கள் 

சூலங்கள் கதைகள் உலக்கைகள் கொழுக்கள் கூரான 

முனைகளமைக்த ஈட்டிகள் பெரிய சம்மட்டிகள் இரும் 
புலக்கைகள் தடிகள் மின்னுகின்ற சக்கரங்கள் கூரான 

கோடரிகள் பிண்டிபாலங்கள் சதக்கனிகள் என் ஐ இவை 

களையும், மற்றுஞ் AVES பலவகையாயு சங்களையும் Tas 

துக்கொண்டு கர்ஜ்ஜிப்பவர்களாய்ப் புறப்படலானார்கள். 

இராவணனுடைய கட்டளையின் படி, அவன் சேனைதீ 

cael நன்ருகச்செலு தீதுஞ் சாரதியுடன், எட்டுக்குதி 

ரைகள் பூட்டப்பட்ட அழகான இரகமொ 

இசாவணன் ன்றை, வெகு£க்கரமாகக் கொண்டுவந்து 

கேர்மீது எதிப் 5 Dow, sx srb Dura Bor es புறப்படு se. A SBE) தன்னு 

கொண்டிருக் த அவ்விரத,தீ.இன்மேல் மிக் 

வும் பயங்கரமான் தோற்றமுள்ள இராவணன் ஏ தினான். 

பிறகு, பல அரக்கர்களா த் சூழப்பட்டு, இராவணன், தனது 

பலத்தாலும் காம்பீரியத்தாலும் பூமியையே பிளந்துவிடு' 

- இன்றவன்போன்று போர்க்களம்கோக்கப் புறப்பட்டான். 

அப்பொழுது, இராவணன் ஃட்டளைப்படி, மகாபார்சுவன் 

மகோதரன் ஓருவராலுக் தகையமுடியா,த விரூபாக்ஷன் 

என்ற இவர்களும், இரதங்களில் ஏ.தியவர்களாய், சச் 

தோஷத்தால் இவ்வுலகத்தைப் பிளந்துவி௫ன் இவர்கள் 

போலக் கர்ஜ்ஜிக்துக்கொண்டு, வெத்.கியடைவதில் மிக்க
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ஆசைகொண்டவர்களாய்ப் புறப்பட்டார்கள். வில்லைக் கை 
யிற்கம்ீரமாகப் பிடி தீதுக்கொண்டு பிரளயகாலத்து யமன் 
போலவிளங்கன் மஹாபரரக்கரமசா லியான இராவணன், 
அரக்கக்கூட்டத்தாதற் சூழப்பட்டவனாய்ப் போருக்குப் புறப் 
பட்டான். அப்போது, மஹாரசனான அவ்விரரவணன், 
வெகுவேகமான குதிரைகள் ூட்டப்பட்ட இரத்த Cuz, 
இராமலட்சுமணர் எங்கு இருக்கின்றார்களோ, ௮வ்வாயில் 
வழியாக வெளிப்பு ஐப்பட்டான். 

அவ்வண்ணம் அவன் வெளிப்புஉப்பட்டபொழுது, 
, சூரியபகவான் ஓனியையிழக்கான் : இசைகள் இருளால் 

ஜேெடப்பட்டன ; பறவைகள் பயங்கரமாகக் 
Bs Tale Bees கூச்சலிட்டன. பூமி அசையலாயிற்று ; திரிமிச்சங்கள் ட் 7 = ன ‘ மழைககடவுள் ஆகாயதக்தினின்று இரத்த 

மழையைப்பொழிக்தான்; வரியில் குதிரை 
கள் காலிடதி விழலாயின ; கொடியின் மேல் கழுகுகள் உட் - 

சோன்று அல், 

கார்ந்கன. நரிகன் அமங்களமாக ஊோையிட்டன $. இரா 
வணனுடைய இடக்கையும் இடக்கண்ணும் அடித்தன ; 
அவனுடைய முகமும் வெளுத்தது ; குரலும் கம்மித் ஹு, 
பத்துத்தலைகளைப்பெற்ற அவ்விராவணன். Uf BB BAZ 
GU ypu Ourepsi, அவனுடைய நாசத்தைக் காட்டு 
ன்ற பல அபசகுனங்கள் இவ்வாது காணப்பட்டன. 
இடிவிழுந்தாற்போலச் சச்சம்பண்ணிக்கொண்டு ஆகாச 
திலிருந்து கொள்ளிக்கட்டைகள் விழலாயின, கழுகுகள் 
காக்கைகஞடன் சேர்ந்து வெகு அமங்களகாகக் கத்தலா 
பின, அப்போது, இராவணன், இவ்வாறு பயங்கரமாகக் 
கோன் இய அபசகுனங்களில் ஒன்றையும் தனது புத திமா 
மூட்டத்தாற் சிநிதுங்கவனிக்காமல், கணது விதியால் ஏவப் 
பட்டவனாய், தனது ச.தீதுருக்களை நாசம்பண்ணு தற்பெர 
ருட்டுப்.போரிடப் பு,௰ப்பட்டான். 

_ மகாவிரர்களான் அவ்வரக்கர்கள் போரிடவநக்தை 
இரககோஷ.த்சால் வானரவீரர்கள் அிக்துகொண்டு,
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அவர்களும் யுத்தம்பண்ணச சத்தமாகக் கா.தஇருக்தார் 

'கன், அச்சமயத்தில், வெகு கோப தீதுடன் ஓருவரையெர 

Gat அழைத்துக்கொண்டு வெற்றியை 

assert! ரும்பியவர்களாய்ச் சண்டைசெய்த அரக் 
கர்கள் வானரர்கள் என்னும் அவ்விரு 

இற,த்தாருக்கும் வெகுபயங்கரமான யுதீதம் நடந்தது, 

அதன் பிறகு, உக்ர கோபங்கொண்ட இராவணன், 

பொன்னாபரணங்களையணிக் த பாணங்களை எய்து, வானர 

சேனையை அ௮.இகமாக அழிக்கலானான், அப்போ, சில வா. 

்...... ஸரவீரர்கள், இராவணனால் தலையறுப் 

போலன்... புண்டார்கள் ; சிலர், மார்பு பிளப்புண்டார் 
AO FF BH. கள் ; சிலர், ST GIBCO யிழந்தார்கள் ; சிலர், 

முச்சுவிடாமற் செய்யப்பட்டு . வதையுண் 

டார்கள் ; லர், விலாப்பு,றங்கள் விண்டார்கள் ; இலர், தலை 

கள் வெட்டியெதியப்பெற்றூர்கள் : லர், கண்கள் பிடுங்கப் 

பட்டார்கள்: கோபத்தாற் கண்கள் சுழல, இவ்வாது போர் 

புரிந்த இராவணன், தனது இர தத்தை எவ்வெ,த்இசையில் ' 

ஓட்டினானோ, saa s Sora Ges வானரவீரர்கள், 

அவ்விராவணனது பாணவேகத்தைச் ச௫க்க முடியாதவர் 

களாய் வருந்தினார்கள். 
  

தொண்ணாற்றேழாஞ் சருக்கம் : 

விரூபாக்ஷ்னது வதை. 

இராவணபாணங்களால் தேகங்கள் அஜுபட்ட. 

வானரர்கள் அவ்வண்ணம் விழவே, பூமிமுழுதும் வானரர் 

்.... களால் ஞூடப்பட்டதுபோல Mor ie DD 

Beer விட்டிற்பூச்கெள் விளக்கு வெளிச்சத்தைச் 

கள் வருதி தரங்கமாட்டாதவாறுபோல, வானரர் கள், 
CurO se. ae து 

ஓப்பற்ற இராவணனுடைய ஏரி௫ன்தி 

பாணங்களைச் தாங்கமுடியா, கவ ரானார்கள். அவ்விராவன
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னுடைய கூரான பாணங்களாரத் பீடிக்கப்பட்டவர்களாய், 

வானரர்கள், நெருப்பாற் சூழப்பட்டு எரிக்கப்படன் ற 

யானைகள் வீரிவெதுபோலக் கூவிக்கொண்டு கான்குபக்கங் 

களிலும் ஓடத.தலைப்பட்டார்கள். பெருங்கா த்று பெருமே 

கங்களை ச் தன்முன்னே நிற்கவொட்டாமல் துரத்திக்கொ 

ண்டு வீசுவதுபோல, அ௮வ்விராவணன், வானரசேனையைப் 

பாணங்களால் அரக் திக்கொண்டு சஞ்சரிக்கலானான். 

அரக்கர் தலைவனான் இராவணன், அப்பெருஞ்சேனை 
யை விரைவாக ௮ழிதீது, பிறகு, அப்போர்க்கள தீதில், 

ஸ்ரீராமரிருக்,ச விடதீைை நோக்கி வெகுவேகமாகச் செல்ல 

லானான். அப்பொழுது, சுக்கிரீவன், வானரசேனை அவ் 

வண்ணம் போர்க்களத்தில் முறிந்தோவெதைக் கண்டு, . 

அச்சேனையைப் பாதுகாக்குமாறு ஸுஷேணனென்ப 

வனை அணிவகுப்பில் நியமித்துவிட்டு, தான் காண்பவர் 

ஆச்சரியப்படும்படி சண்டை செய்ய விரும்பினான். தனக்கு 

ஒப்பான வல்லமையுள்ள வீரனை நியமித்துவிட்டு, சுககரீ 
வன், ஒரு மர,த்தை ஆயுதமாக எடுத்துக்கொண்டு, தனது 
சத்துருவுக்கு எதிர்முகமாக ஓடினான். அவனது பக்கங்களி 
௮ம் பின்புஐ,தீ திலும் வானர சேனாப.திகள் யாவரும் பெரு 
மலைகளையும் பலவகைமரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு சென் 
Gian, அப்போர்க்கள தீதில், பெருந்தோழற்தமுள்ள சுக் 
சரீவன், பெருங்குரலால் அட்டகர்சஞ்செய்து, மஹாவீரர் 

த களான. அரக்கர்கள் பலரையும் இன்னும் 

ணன் பலவகையானவர்களையும் வதைத்தான், 

பிரளயகால த்தில் வீசும் பெருங்காத்று 
வளர்ந்த மரங்களை வெர்ப்பிடுங்கலாகப் பிடுங்கயெறிவது : 
போல, பேருடலமைந்த அவ்வானரவேக்தன், பல அரக் 

கர்களை ஒழித்தான். காட் டில் பறவைகளின் நடுவில் மேக 

மானஅ ஆலங்கட்டிமழையைப் பொழிவதுபோல, இராட் 
௪௪ சேனையின் நடுவில், அவ்வானர வேந்தன் மலைமழை 
யைப் பொழிந்தான், ' வானரவேந்தன் விடுத்த மலைமாரி-
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யால், இறகு அறுப்புண்ட மலைகள் விழுர்கதனபோல, பல 

அரக்கர்கள் தலைகளப்புண்டு விழுந்தார்கள், 

அவ்வண்ணம் எல்லாவிடங்களிலும் அரக்கர்கள் 

மடியவே, வெல்லுதற்கு அரிய வில்விரனான விரூபாக்ஷ 

னென்னும் இரரட்சசவீரன், கன்து பெய 
விரூபாகன் 

சச்சசிவடைன் ரைச் சொல்லிக்கொண்டே அவ்விடம் 

ee தோன்றி, இரக.த்தைவிட்கெ கீழே இற. 

ங்க, யானையின்மேல் ஏறிக்கொண்டான். 

மகாரகனான அவ்விரூபாக்ஷன், அவ்வாறு யானையின்மீது 

ஏறிப் பயங்கரமாகக் கர்ச்சிதீதுக்கொண்டு “வானரர்களை த 

துரச்தலானான். அவ்வரக்கவீரன், சுக்கரிவன்மிது கொ 

- டிய பாணங்களை விடுத்தான் ; அன் தியும், பயக்.த அரக்கர் 

களை மூழ்ந்தவராகுமாறு சேனாமுகத்தில் நிலைகிஅ,த்தி 

னான். பெருங்கோபமுன்னள அவ்வானரவேக்தன் அவ் 

வாறு அவனுடைய கூரான அம்புகளால் அடியுண்டகும், 

வெகு கோபங்கொண்டு, அவனை வதைக்கவேண்டுமென்று . 

மனத்திற் கருதலானான். அதன்பிறகு, போர்புரியவல்ல 

அப்பெருவானரவேதந்தன், ஓருமர.த்தைப்.. பிடுங்கி ஒங்க 

அவ்வரக்கன் முன்பாக கின்௮, அவனுடைய பெரிய யானை 

யை யடி,த்தான். சுக்ரீவனது அவ்வடியை அக்கஜம்,தரங்க 

மாட்டாமல், ஒரு வில்லளவு தாரம் வெகு. வேகமாகச். 

சென்று வீரிட்டுக் கதறி உயிரொழிந்து பூமியில் விழுச் 

தது. அவ்விதமாக யானை மாண்டதும், எனிதாக வல்ல 

மையைக் காட்டவல்ல அவ்வரக்கவீரன், விரைவாக அதனை 

விட்டுக் குதித்து, மாத்றுனணான .வானரன்து முன்பாக 

நின்று, தன்து கத்தியையும், எருத்து,த் தோலினாற் செய் .. 

யப்பட்ட கேடகத்தையும்கைப்பற்றி, சமீபத்.தில் நின் ற.சுக் : 

இரீவனை மருட்பபெவன்போலக் இஉட்டிநின்றான். சுக்ரீவன் 

அவனிலும் அதஇகங் கோபங்கொண்டவனாய், மேகம்போல: ' 

விளங்கிய பெரும் பாை ஐயொன்றை எடுத்து அவன்மேல் 

வி௫ியெறிந்தான். மகாபராக்கரமசாலியான அவ்வரச்ச் -
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வீரன் தன்னைகோக்கிவக்துகொண்டிருக்த அப்பாறைக் 
குக் கொஞ்சம்விலூத்தப்பி, பின்பு சுக்கிரீவன்மீது ,கனது 
க,தீதியைக் கொஞ்சம் விசினான். அவ்வாறு பலவானானஅ௮வ் 
வரக்கனாற் கொஞ்சம் புண்படுத்தப்பட்டதும், வீரனான 
சுகீகிரீவன், கொஞ்சநேரம் மூர்ச்சை யடைந்திருக்கான் ; 
உடனே, அவன், இடீரென்று ளெம்பி,அவ்வரக்கனஅ மார் 

..... நில் சன்து கையை முடக்ூக்கொண்டு விசையாக ஒரு குச் 
தக் கு,த்தினான். ௮க்கு,தீது,ச் சன்மேல் விழவே, விரூபா 
ஷன், வெருகோபங்கொண்டு, கான் பிடி.தீதருக் ௪ 26 
கத்தியால் சுக்கிரீவனுடைய BUF SOS நறுக்கி யெறிந்து, 
அவனையும். தனது காலாலுதைக்துப் பூமியில் தன்னினான். 
அவ்வாறு விழுந்த வானரவீரன், உடனே எழுந்து கர்ச்சித் 
துக்கொண்டு, அவ்வரக்கன்மீ ன இடிவிழுவத.ற்கொப்பரகப் 

_ பயங்கரமான சத்தமுள்ள ஓரறை அறையலானான், அவ் 
வண்ணம் விழப்போடின் உ அறைக்கு வெகு சாமர்ச்யெ 

_ மரக், வில, அவ்வரக்கன், தானும் சண௮ கையர்ல் அவ்வா 
. .னரவிரனது மார்பில் ஒங்க ஒருகு,த்துக் குதீதினான். கரன் 
ஓங்க அறை விழரமல் தப்பிப்போய், தன் மேல்மட்டும் 
-அவ்வரக்கனுடையகுத்து விழுந்ததைக் கண்டு, சுக்கிரீவன், 

் வெகுகோபங்கொண்டு, அவ்விரூபாக்ஷணை. வசைக்கச் 
சமயம் பார் தீதுக்கொண்டிருக்தான். பிறகு, அவன் நெற்றி 

. :பிற்பமொறு கோப,ச்தோடு ஓழை அதைக்தான். இக் 
திரபகவானுடைய . இடிக்கொப்பான் அவ்வறையினால், 

- மலை அருவிகளைப் பெருகவிவெ௫போல, அவ்வரக்கன் 
நவதீவாரங்களாலும் இர,க்ச ச்தைக் கக்கிக்கொண்டு, இர 

. தீதவெள்ள த்தில் மூழ்கெவனாப்ப் பூமியில் விழுந்தான். 
கோபத்தாத் கண்கள் சழலமிடகின் ற விரூபாக்ஷன், வாயில் 

நுரை ததும்ப, உடம்பெங்கும் இரத்தம் 
need iad பெருக, கருவிழிகள் சிகறி விழுந் த,சனால் ண்டு விழுதல், 

. ச் விரூபமான கண்களை யுடையவனானதை 
அங்குள்ளயாவரும் கண்டார்கள். தமது மாற்றான் அடித் 
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துக்கொண்டும் புரண்டுகொண்டும் வெகு பரிசாபமாகக் கத 

நிக்கொண்டு மிருந், தை வானரர்கள் கண்டார்கள். . . 

அப்பொழுது, போரில் நன்றாக உழைப்பவர்களும் 

ம ஹாபலசாலிகளுமான வானரர்கள் அரக்கர்கள் என்னும் 

.இவ்விருதிறத்தாரும் நிரம்பிய இரண்டு சேனைகளும், கரை 

புரண்ட இரு சமுத்திரங்கள் அலைகளால் ஓலிப்பன்போல, 

பயங்கரமாகச் ச,த்தஞ்செய்யலாயின, சுக்கி 

அரக்க வானார் 8வனால் வெகு பலசாலியான விரூபாக்ஷன் 
களின் பெருஞ் ஆட்ட த 2 8 

வதைக்கப்பட்டதும், இராட்சசர்கள் வான 

ரர்கள் என்ற இவர்களின் சேனை, கரைக்கு 

அடங்காத கங்கையின் பெருக்கைப் போன்றிருந்தது. 

சத்தம், 

  

தொண் ்ணூற்றெட்டாஞ் சருக்கம் : 

மகோதரனது வதை. 

அப்பெரும்போரில், அவ்விருதிறத்துச் செனைக 

ஞம், ஓன்றை யொன்று கொன்று, முது 

இன. வேனிற்பருவத்திற் குளம் வற்றுவதுபோ. 

குறைவசைக் லக் கொஞ்சங்கொஞ்சமாகக் குறையலா 

ரக யின, தனது சேனை மிகுதியாக காசமடைச் 

அதனாலும், விரூபாக்ஷன் வதைக்கப்பட்ட 

தனா லும், இராவணன், முன்னிலும் இருமடங்கு கோபங் | 

- கொண்டவனானான். 

அப்போது, இராவணன், வாணரர்கள் வை SES 

go CF Coot குறைவுபவெதைப் பார்த்து, தெய்வம் தனக்கு 

விரோ தமாயிருப்பதைக் கண்டு, அப்போரிற் கொஞ்சம் 

மனஞ் சஞ்சலித்துக் துக்கப்பட்டு, AGSAGRES war 

சரனென்ற அரக்கவிரனை நோக்ப் பின்வருமாறு சொல் 

லலானான்:-- ** புஜபராக்கரமமுளன்ள மகாவீரனே | இந்த 

வேளையில் ¢ எனது வெற்றியைப்பற்றிய ஆசை, உன்னைச்
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சார்க்திருக்கன்ற௮. ஆகையால், தமது சத்அருவின் சே 

னையை வதைப்பாயாக, ' உன்வல்லமை 

இராவணன் யை இன்தஅு காட்கெ, யஜமானனுடைய 
மகோதரனைப் 3 ர டு த . 

Peele சோற்றுக்கடனுக்குதி GES உபகாரஞ்செ 

ஏவுதல். ய்ய இதுதான் ஏற்றசமயம் ; வெகுசாமர் 

தீ.தியமாகச் சண்டைசெய்க'' என்ரான். 

இவன் இவ்வாறு சொல்லவே மகோதரனென் ற 

அரக்கவீரன், நல்லசென்றுசொல்லி, விட்டிற்பூச்சி நெருப் 

பிற் புகுவதுபோலச் சத்துருசேனைக்குட் புகுந்தான். ௮வ் 

வீரன், தனது யஜமானன் சொன்ன சொல்லாலும் தனது 

இயற்கைவல்லமையரலும் " ஏவப்பட்டவ 
. மகோதரானது 

எப், னாய், வானரசேனையை வெகு அதிகமாக 

வரு,த் தியழிக்கலானான். வெகுபலசாலிகளா 

ன வானரர்களும், பெரும்பாறைகளைக் கைகளிலெடுத்துக் 

கொண்டு பயங்கரமான சத்துருசேனைககுட் புகுக்து அரக் 

கர்களை வதைக்கலானார்கள். அப்பெரும்போரில், மகோத 

ரன், அதிகங்கோபங்கொண்டவனாமப், ஆபரணங்களாலல 

ங்கரிக்கப்பட்ட பாணங்களால் வானரர்களஞுடைய கைகள் 

கால்கள் துடைகள் என்ற உறுப்புக்களை வெட்டலானான். 

அவ்வாறு அரக்கவீரனால் அ௮திகமரக 

ஹிம்ஸைசெய்யப்பட்ட வானரர்கள் யாவ 

ரும், பத்துத்திசைகளிலும் சிதறியோடி 

னார்கள் ; லர், சுக்ரீவனைச் சரணமாக அடைந்தார்கள். 

வான்சர்கள் 

கோத்றோகெல். 

சுக்ரீவன், வானரர்களின் பெருஞ்சேனை போரில் 

முறிந்தோவெதைப் பார்.தீ.து, பிறகு, .ம்கோ தரனிருந்த 
அட்சி சோகக் ஓடினான். மலைச்கொப்பாய் வெகு விசால 

மாயிருந்த பாறையொன்றை எடுத்துச் 

எ சுக்கிரீவன் மகோ.தரனை . வதைக்கும்பொ 

கும்சஉடந்சபோர். . ருட்டு அவன்மீது எ.றிர் கான், தன்னை 

கோக்க வர்.த இட்டுதற்கும் ௮ரிய ௮ப்பெ 
ரும்பாறையை, மகோதரன், கொஞ்சமேனும் அஞ்சாமல்
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பாணங்களைக்கொண்டு பிளந்தெலிந்தான். அரக்கன் 
விடுக்க பாணங்களினால், ௮ப்பெரும்பாறை, LT சுக்கலா 
கப் பிளப்புண்டு காற்புறதீதிலும் கலைக்௪ கழுகுகளின் 
கூட்டங்கள் போலப் பூமியில் விழுக்கது, தான் எறிந்த 
'அப்பாழை அவ்வண்ணம் தூளாஇ விழுந்ததைப் பார்,கீது, 
வானரவெகர்,தனாஓய சுக்கிரீவன், வெகு கோபங்கொண்டு, 
ஆச்சாமரமொன்றைப்பிடுங்க nae கலையின்மே 
லெலிர் கான். பகைவர்களைவெல்லுஞ் சூரனாகிய அவ்வரக் 
கன், அதையும், தனது கூரான பாணங்களாற் Gork 
அரன். அப்பொழுது, கோபமடைந்த சுக்கிரீவன், பூமியில் 
QT 2 pla F Sy. விழுந் திருக்கக் கண்டு, உடனே விளங்கு 
கின்ற ௮ந்த ஆயுதத்தை யெடுத்து, வெகுவேகமாகச் 
சுழற்றி அவ்வரக்கனுடைய சிறந்ககுதிரைகளை யடித் 
கான். பிறகு, மடிக் த குதிரைகளையுடைய அவ்விரதத் 
தைவிட்டுககழே இதங்க, வீரனான மகேரதரன், வெகு 
கோபத்துடன் கதை யொன்றைக் கைப்பத்தினான். உழ 
லை தீ கடி கதை என்௨ இவைகளைக் கைகளிலெந்திக் 
கொண்டு அட்ட்காசஞ்செய்யும் அவ்வீரர்கள், அப்போர்க் 
கள தீதில், செங்கொண்ட எருதுகள் போலவும், மின்னற் 
கொடியுடன் கூடின மேகங்கள் போலவும் காணப்பட்டார் 
கன், அதன்பிறகு, உக்ர கோபங்கொண்ட மகோதர . 
னென்னும் அரக்கன், சூரியனைப்போலப் பிரகா௫த்துக்கொ 
ண்டிரும் த௮க்கதையைச் சுககரீவன்மே லெறிந்தகான். தன் 
னைகோக்க வந்துகொண்டிருக்௪ பயங்கரமான கதாயுத 
,த்தை, வெகு பலசாலியும்.வானர ராஜனுமான சுக்கிரீவன், 
USB, அதிக கோபத்துடன், உழலைத் தடியால் அடிச் 
௮ தடுத்தான்; ஆனால், அவ்வுழலை,ச்.தடி அக்கதையில் 
மே? இன தனால் Hts பூமியில் விழுந்தது. அதன்பிறகு, 

வெகுப.ராக்கிரமசாலியரகிய சுக்ரீவன், பூமியில் விழுக்திரு 
௧௫ம் வெகு பயங்கரமானகும் மூத்திலுக் தங்கத்தாற் 

ச.தீதிரவேலை செய்யப்பட்டிருக்ததுமான இரும்பூலக்கை 

யொன்றைக் கைப்பத்றினான் ; ௮வ்வுலக்கையை எடுத்த,
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சுக்ரீவன், ஓங்கயெறிர் கான். அவ்வரக்கனும், அதை மத் 
றொரு ககையால் தடுத்தான். அவ்விரண்டு ஆயுதங்களும், 

ஒன்றையொன்று மோதிக்கொண்டு, முறிக்க பூமியில் விழு 

. ந்தன. அவ்வண்ணம் அவ்விருவருடைய ஆயுதங்களும் 

முறிக்துவிழவே, ப.ற்றியெரியுங் கனல்போன்று அதிக 

பலத்தாலும் ஓஒளியாலும் விளங்யெ அவ்விருவீரரும், 

கங்கள் கைக்கூத்துக்களா ற் போர்புரிய ஒருவரையொருவர் 

அணுகஇுஞனர்கள். அவ்விருவரும், அப்போது, ஒருவரை 

“யொருவர் அதிகமாக அடி தீதுக்கொண்டார்கள்; ஒருவரைப் . 

பார்த்து மற்றொருவர் அதிகமாக அட்டகாசம் பண்ணினார் 

“கள்; ஒருவரையொருவர் தங்கள் கைகளால் அறைந்து 

கொண்டு பூமியில் விழுந்தார்கள் ; சரேலென்று அவர்கள். 

மறுபடி ஆகாயத்திற் கிளம்பிச் சலிக்காமல் பரஸ்பரம் அடி. ... 

தீதுக்கொண்டார்கள். ஒருவரையொருவர் வெல்லமரட் 

டாமல் கைகளால் தூக்கியெறிக்துகொண்டார்கள் ; அவ் 

.வரறுசெய்.த.மல்லயுத்.த,ச் தால், பகைவரை த தவிக்கச்செய்ய 

வல்ல அவ்விருவீரரும், றிது களைப்படைந்தார்கள். 

். அப்பொழுது, தனக்குச்சமீபதீதில் விழுந்துகடக்த கத்தி 

யொன்றை, விரைந்து தொழில்செய்யவல்ல மகோதரன், 

கேடகத்துடன் எடுத்துக்கொணர்க் தான். அவ்வாறே, மிக 

வும் விரைச்து தொழில்செய்யவல்ல வானரோ த தமனான 

சுக்கரீவன், தனக்கருகலிருக்,த மற்றொரு பெருங்க, சீதியை 

யும் கேடகத்தையும் கைப்பற்றினான். அதன்மேல்,போரசில் 

வெகு உற்சாகங்கொண்டவர்களும் ஆயுதங்களையுபயோடப் 

பதில் வல்லவர்களுமான அவ்விருவீரரும், அதக கோபங் 

கொண்டவர்களாய், கத்திகளை யோங்கக்கொண்டும் ௮௫௧ 

மாகக் கர்ச்சித்துக்கொண்டும் ஒருவரையொருவர் எ திர்ச்து 

ஓடினார்கள். ஓருவரையொருவர் வெல்ல முயல்பவர் 
கஞம் ஒருவர்மீது ஒருவர் பெருஞ்செங்கொண்டவர்களு 

மான அவ்விருவீரரும், வலசாரியாகவும் இடசாரியாகவும் 
வெகுவிரைவாக ஓடினார்கள். - வல்லமையிற் செருக்கடை 

5.5 சூரனும் அர்ப்பு,த்தியுமான் மகோதரன், வெகு வேக
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மாகச் சுக்கிரீவனது கேடகத்தின்மேல் கனது கத்தியை 

வீழ்த்தினான். அப்பொழுது, அக்கேடகத்திற். பதிந்த 

கத்தியை மகோதரன் விடுவிதீதுக்கொள்ள 

ae முயல்கையில், சுக்கின், பாகையுடனும் 

வதைக்தல்,  குண்டலங்களுடனுங கூடி அழகாகவிளங் 

குன்ற அவனது,தலையைச் தனது கத்தி 

மாற் கொய்தெஜிக்தான். 

Slaw HG அவ்வரக்கன் பூமியில் விழவே, அரக்க 

வேந்தனுடைய சைனியம், அதைக்கண்ணு ற்று, பிறகு, 

அவ்விடத்தில் நிற்கமுடியாமல் ஓடலாயித்று, சுக்கிரீவன், 

அவ்வரக்கனைக் கொன்று, பலவானரர்களுடன் சந்தோ 

ஷதீதால் அட்டகாசம் பண்ணினான்; இரா 

பானார்கள். வணன் அதிக கோபங்கொண்டான்; ணி 

| WAGES BS, ராமர் மனம்பூரித்தார். எல்லா வரக்கர் : 
: அரககாகள 

அஞ்ச யோடுதல். கஞம், தங்களது முகங்கள் பெருக் துக்கதீ 

! தரல் வாடப்பெற்றவர்களாய், மிகவும் பரி 

STUDI oT தோற்றத்துடன் அச்சத்தால் கநெடுங்கி gs 

தலைப்பட்டார்கள். 

பெருமலையின் ஒரு பாகந்தான் இதறி விழுந்ததோ — 

வென்று .எண்ணும்படியாரக மகோ தரனைச் சுக்கிரீவன் 

வதைத்துப் பூமியில்வீழ்,த்தி, சூரியபகவான் அணுகமுடி , 

யாத ஓப்பற்ற காந்தியோடு விளங்குவதுபோல, அச்சூரிய 

பகவானுடைய புதல்வனான சுக்கிரீவன் ஜய் ' 

சுக்ரீவனது.. 4 ட ‘ a we | KB.” 

கொண்டாட்டம், லஷ்மியோ ௮ங்கு விளங்கலானான். அப் 

போர்க்கள த்தில், அவ்வானரமன்னவன், 

அவ்வாறு வெற்றிபெத்து நிற்கையில், தேவர்கள் யக்ஷர் 

கள் இத்கர்கன் என்ற இவர்களின் தஇரன்களும், மத்தும் 

பூலோகத்திலுனள்ள பிராணிவர்க்கங்களும், சந்தோஷத் 

தால் வாய்குழறத் தோத்திரம் பண்ணின. ் 
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"'தொண்ணூற்றொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

மகாபார்சுவனது வதை, 

மகோதரன். சக்கரீவனால் வகைக்கப்பட்டதும், வெகு 

பலம்பொருந்திய மகாபார்சுவன், ௮இக கோபத்தாற் கண் 

கள்வர் தவனாய், சான்செய்யவேண்டுவதை ஆலோத்து, 

பிறகு அங்ககனுடைய பயங்கரமான சேனையைப் பாணங் - 

கனாற்கலக்கலானான். காற்றானது காம்பு 

வ ம் களினின்௮ு பழங்களை யுதிர்ப்பதுபோல, 

அவ்வரக்கன், வானரவீரர்கரஞைடைய தலை 

களை நாற்புதங்களிலும் பாணங்களாற் கீழே வீழ்த்தி 

னான். வெகுகோபங்கொண்ட அவ்வரக்கன், Av வான 

ரர்களுடைய கைகளையும், ல வானரர்கஷ்டைய கழுத்துக் 

களையும், சில வானரர்களஞுடைய விலாப்புறங்களையும், தன 

து பாணங்களாற் பிளர்தெறிர்தான். அவ்வாறு மகாபார்சு 

_.... வன் வித்த பாணவர்ஷத்தாற் பிடிக்கப் 

@ சாத்தேதேக், பட்ட வானரர்கள், வெகு அக்கமடைநக் தவர் 

களாய், போரினின்து முகங்களை மாற 

வை தீசுக்கொண்டு ஞூர்ச்சையடைநக் கார்கள், 

அவ்வரக்கனால் Son gC seer வருத்தப்பட்டு அஞ்சிய 

கைப் பார்தது, அங்கதன், பெளர்ணமி 

ன ர ic யிற்சமு,தீதிரம்போல் வெகுவேகங்கொண் 

தன், பொருசல். டான், பிறகு, வான்ரச்சிரேஷ்டனாகய 

அங்கதன், சூரியன்போலப் பிரகா௫க்கும் ' 
பெரிய இரும்புழலை,க,கடி யொன்றை யெடுத்து, ௮ப் 

....... போர்க்களத்தில், மகாபார்சுவன்மேல் வீத 

் “துர்ச்பிக்கல்.. யெறிந்தான், அவ்வடியால், மகாபார்சுவ' 

னும், அவனது தேர்ப்பாகனும், மூர்ச்சை 

யடைந்து, அதிதேரினின்று பூமியில் விழுக்கனர்.
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அத்தருணத்தில், வெகு பலவானும் நீலமேகம் 

போன்ற மேனியுள்ளவனுமான ஜாம்ப . 

தர்கள் வான், மேகத்துக்கொப்பான Sor sie For 

டைய தேரையும் ஸயைவிட்டுக் சளெம்பிவந்து, மலையின் இகரம் 
் எ தல போலிருக்கு பெரும்பாறை யொன்றை 

எடுத்து, வெகு கோபத்துடன் ௮ம்மகா.. 

பார்சுவவடைய தெர்க்குதிரைகளை விரைவாகக் கொன் 

மரூன் ; அவனது தேரையும் முறித்தான். 

வெகு பலசாலியாகய மகாபார்சுவன், ஒரு முகூர்த்.. 

த.த்இற்குள் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுக்கு,' 
a பந்த மறுபடியும் பலபாணங்களை விடுத்து அங் 

னது போர், கதனை யடி.கீதான். ரிக்ஷமன்ன வனானஜா 

ம்பவானுடைய மார்பில் மூன்று பாணங் 

களை விடுத்தான்: கவாக்ஷனையும் பல பாணங்களாற் 

-யுடைச்தான். ஜாம்பவானையும் கவாக்ஷனையும் அவ்வண் 

ணம் அரக்கன் பாணங்களாற் புடைத்ததைக் கண்டு. 

அங்கதன், வெகுகோபங்கொண்டு, சூரியஷைப்போலப். 

பிரகாசித்துக்கொண்டிருக் த வெரு பயங்கரமான இருப். 

புழலை,ச்,சடி யொன்றைக் கையி லெடுத்துக்கொண்டான். 

உடனே, வாலிகுமாரனான அங்க,சன், வெகு. தூரத்தில் 

நின்ற ம ஹாபார்சுவனை வதைக்க எண்ணங்கொண்டவனாம், ் 

_ தனது இரண்டககைகளாலும் பிடித்து ௮,சனை வெகுவேக 

மாகச்சுழற்றி அவன்மேலெறிக்கான். பலவானான அங்கத 

னால் வேகமாக எதியப்பட்ட அவ்வுழலை2,தடி, அவ்வரச் 

கன்கையிலிருக்த வில்லையும் அம்பையும் அவனது தலையி 

லணிந்இருந்ச பாகையையும் கீழேவிழு,த்தித்று, உடனே, 

பிரதாபசாலியாய அங்கதன், வெகுவேகமாக அவ்வரச்ச் , 

னிடம் வந்து, தனது கையை. ஓங்க, குண்டலமணிந்திருர்ச 

அவன்து காதுகளை கோக்க ஓரறை யறைந்தான். : வெகு 

வல்லமை தங்க மகாபார்சுவன், ௮இகங் கோபங்கொன் 

உன்னும், வெருவேகமாகப் பெருங்கோடாலி யொன்றைச்.



தொண் -ஹாற்ரொன்பதாஞ் சருக்கம். 529 
  

தன்கையில் எடுக்கான். நன்றாக எண்ணெய் பூசப்பெற் 
அப் பளபளவென் அு மின்னிக்கொண்டு மலைபோல வெகு 

உறுதியாக விருத அவ்வாயு, கத்தை, அவ்வரக்கன், அங்க 
தன்மேல் வீசியெறிந்தான். கனது இடத்தோனிம் 
கொஞ்சம் புண்படுதிதின அக்கோடாலியை, தனது தந் 
தைக் கொப்பான பராக்ரமமுள்ள அங்ககன், வெகு 

் கோபத்? துடன் வாங்கயெறிந் விட்டு, வச்சராயுகத்துக்கு 

"ஒப்பான வலிமையுள்ள தன்கையை மடி சீதுக்கொண்டவ 

னாய், தனது சத்துருவின் மார்பில் ஒருகு,த்துக்கு தீ. தனான். 
_— அப்போர்ச்கள தீதில், winw sre sos 
மஹாபார்சவன் பறிக்க அங்கதன் அவ்வரக்கனஅ மார் ௮ங்கசனது குதி . 
Boe Bosse, பில் அவ்விகமாக இந்தரனஅ வச்சராயு,௧.ச் 

ட துக்கு ஓப்பான குத்துக் கு.த்இன னால், 
அவ்வரக்கன் மார்புபிளர்தவனாய், உயிரற்றுப் பூமியில் 
விழுந்தான். 

தட. அவ்வரக்கன் - இறக்து பூமியில் விழுந்ததும், அவ 
ட னதுசேனை மனக்குழப்ப மடைந்த ; 

அர.க்கமின் 
அல்லல் இராவணனுக்கும் பெருங்கோபமுண்டா 

a 01, 
ண்ட - இந்திரனுடன்கூடிய தேவர்கள் அட்டகாசஞ் செய்தது. 

ன போலவே, ௮இக சந்தோஷ த்தால் வான் Aer ri son or A : : ‘ se உட களிப்பு, - சராகஞம்அட்டகாசஞ்செய்தார்கள். அந்தச் 
சத்தமானது, கோட்டை கோபுரங்களுடன் 

கூடிய இலங்கையையே இடிஈ்துவிழச் செய்வதுபோல 
விளங்கிற்று, 

'சேவர்கஞம் வானரர்கஷம் அப்போரிற் செய்த 
ட்ட பெருஞ்சதீத,கதைக் கேட்டு, இந்திரனு 

இராவணன் 
Bar 5 50, டைய சத்துருவாகிய இராவணன், வெகு 

கோபங்கொண்டு , போர்க்கள, தீைதகோக்கி 
வெகுவேகமாகச் சென்ருன். 

weer 
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நூருஞ் சருக்கம் : 

ஸ்ரீராமருடன் இராவணன் போர்தொடங்குதல், 

eerie 

மகாபலம் பொரும்திய விரூபாக்ஷன் மடிக் தவுடன் : 

மகோதரன் மகாபார்சுவன் என்னும் அரக்கர்களும் 

மாண்டுவிடவே, அப்பெரும் போரில், இரா 

od வணன், வெகுகோபங் கொண்டவனானான். 

. உடனே, அவன், தனது தேர்ப்பாகனைப் 

பார்த்து, இரதத்தை வெருவேகமாக ஒட்டும்படி கட்டளை 

மிட்டு “எனது மக்திரிகளெல்லாரும் மடிந்தார்கள். எனது 

நகரமும் உட்புகவழியில்லாமல் ககையப்பட்டிருக்கின் றது” 

நான், இராமன் லஷ்மணன் என்ற அவ்விருவரையுங் கொ 

“ன்று எனக்கு உண்டாயிருக்குக் துக்கங்களைப் போக்கக் 

கொள்ளு௫ன்றேன். எக்த AGF SHG, சுக்ரீவன் 

ஜாம்பவான் குமுதன் நனன் மைந்தன் அவிவிதன் அங்க 

தன் கந்தமாதனன் அனுமான் சுஷேணன் என்ற இவர்க 

ஞம் மற்றுமுள்ள வான்ர சேனா திபதிக 

அ வாணி, ஞம் சேகளோ, எதத்கு அந்தச்சீதை மல 

ரோ, அப்படிப்பட்ட பயன்படும் இராம 

இன்று இப்போர்க்கள த் இல் வெட் 
விருட்சத்தை, நான், 

இவ்வா றுசொல்லி டிச் தள்ளுன்றேன்”' எனக்கூறினான். 

அதிர தனாிய மஹானான இராவணன் தன்து இரகத்தின் 

் ் சத்தத்தால் எல்லா தீதிசைகளிலும் எதி 

, இராவணன் ராலி யுண்டாக்கக்கொண்டு, வெகு வேச 

கடைதல், Ors ஸ்ரீராமரிருந்த இடத்தை ஈர் னு 

at கடைந்தான். அவ்விதமாக உண்டான சத் 

தத் இனால்; நஇகள் மலைகள் காடுகள் என் ற இவைகளால் 

நிரம்பிய பூமிமுழுமையும் அசைந்தது ; பூமியிலிருர்,ச முள் 

ள்ம்பன் திகள் மான்கள் யானைகள் மு லிய மிருகங்களும், 

நடுநடுங்க.
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அவ்விராவணன், தாமஸமென் ஐ மிகக்கொடிய ௮ஸ் 

இரக்தை அபிமந்திரித்து விடுத்து எல்லர் 

இராவணன்  வரனரர்களையும் வதைக்க,த்தொடங்கினான். 
போர் செய்ய, 
வானரர் முறிந் 

தோடுசல். களிலும் ஓடத்தலைப்பட்டார்கள். கோல்வி 
அப்போத,அவ்வானளரர்கள்,கான்கு பக்கங் 

மடைந்து பலஇிசைகளையும் நோக்க யோ. 

டின் வானரர்களால், பெருக்தூனி யெழுந்தது ; பிரமதேவர் 

காமே உண்டாக்னே இராவணனுடைய ௮ந்த ௮ஸ்.திரத் 

தைச் ச௫க்க ஒருவராலும் முடியவில்லை. 

. இராவணனுடைய சிறந்த பாணங்களினால் தமது 

சேனை நாூறுபாகங்களாக முறித்தோடியதைப் பார்தது, 

(் ஸ்ரீராமர், இராவணனுடன் போர் புரியு 
ப்போ, ] a a 

pi போருக்ல மாது வெகு வேகமாக வந்தார். அரக்கப் 

வர, இராவணன் 
இராவணன் புலியாயெஅவ்விராவணன், தான் அவ்விக 

மாக வான ரசேவையை முறிந்தோஉச்செய் 

sory, தன் கண் முன்பாகத் தாமரையிதழையெரத்து 

. நிண்ட திருக் கண்களையும் கீண்ட இருக்கைகளையு முடைய ' 

ஸ்ரீராமர் இலட்சுமணருடனே கூடி, உபேக்திர பகவானு 

டன் தேவேக்திரன்போல ஒருவராலும் வெல்லமுடியாத 

காந்தியுடன் விளங்கிக்கொண்டு ஆகாயத்தை யளாவுவது 

போன்ற பெருவில்லைக் கையிற்பிடி தீ சுவராய் நிற்கக் கண் 

டான். அப்பொழுது, வெகுபராக்கிரமசாலியும் பலசாலியும் 

இரகுவமிசத்தி லுதிக்,தவருமான இராமர், இலட்சுமணரு 

டன் கூட நின்று, வானரர் போரில் மு.றிக்தோடுவதையும், 

இராவணன் : தம்மைக்குறித்து விரைந்து வருவதையும் 

பார்,தீது, வெகுசக்ேகோஷங்கொண்டு, தமது வில்லை ஈடுவித் 

பிடித்தார். பிறகு, அவ்விராமர், காணியையிழு,த்து, வெகு 
வேகமும்இவ்வுலக,க்ை தப்பிளக்துவிவெதுபோன் பெருஞ் 

ச,த்தமுங் கொள்ளுமாறு இறக்க வில்லி லேத்நினார், 
அப்போது, இராவணன் பிரயோ௫டத்த பாணங்களாலும், 
ஸ்ரீராமர் நாணேஜ்றிய FS GF BE QU, அங்கிருக்க அரக்
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கர்களெல்லாரும், கநெடுங்கி நாற்றுக்கணக்காய்க் கழே விழ 

.... லானார்கன்.சத்தரவர்தீதித் திருமகர்களான 
ட் ௮வ்விருவருடைய் - பரணங்களின் முன் 

னிலையில் வந்துசேர்ந்த இராவணன், சக் 

இரஞரியருடைய சமீபத்தி லிருக்கும் இசாகுபோலக் 

காணப்பட்டான். 

இலட்சுமணர், அவ்விராவணனுடன் மூ.கலிற்போரிட 

எண்ணங்கொண்டவராய், தமது வில்லை வளைத்து, ௮க் 

இனிக்கு ஒப்பான கூரான பாணங்களை 

ஒஷ்மணர் இரா அவ்வரக்கன்மேல் விடுக்கலானார், வில்வீர 
வணடன் ் 
பொருதல்; ரான இலட்சுமணராற் பிரயோ௫க்கப்பட்ட 

அப்பாணங்கள் ஆகாயத்தில் வந்துகொண் 

டிருந்கபொழுதே, மஹாபராக்கிரமசாலியாகய இராவண | 

னானவன், தனது பாணங்களால் தடுத்தான். அன்றியும், 

அவன், வில்லில் தனக்ருக்கின் ற தெர்ச்சயைக் காட்டு 

மாது, அவர் விதெத ஓ.ற்றைப்பாணங்களை தீ தனது 

| ஓ.ற்றைப்பாணங்களாலும், ன்று பாணங்களை மூன்று 

பாணங்களாலும், பதீதுப் பாணங்களைப் பத்துப். பாணங் 

களாலும் வெட்டி யெறிந்தான். 

பொரில் வெற்றியைப் பலதரங்களில் அடைந்துள்ள 

ராவணன், இலட்சமணலர த் தாண்டி, மலைபோலக்கொ இ 
ம் வந்துசோர் 

ஞ்சமேனுஞ்சலியாமல் foro இரர்மரிட 

தான். அவ்விராவணன், அப்போர்க்கள தீதில் ஸ்ரீராமரி 

சர்ந்து," கோபத்தாற் கண்கள் இவந்தவனாம், 

ஸ்ரீராமர்மீது சரமாரி பொழியலானான். 

— ௮ப்பாணங்களைப் Lich BSH, ஸ்ரீராமர், 

— பல்லங்களை யெடுத்து, மின்னிக்கொண்டும் 

ப்பங்கள் போன்றும் வந்.த அப்பா. 

யெறிந்தார், அப்போ 
ணன் இராமரையு 

பலவகைப்பாணமி 

டம் வந்து? 

வெகு பயங்கரமாயும் சர் 

ணங்களெல்லாவற்றையும் வெட்டி 

ரில், இராமர் இராவணனையும் இராவ 

மாக ஒருவரை யொருவர் வெகு கூரான
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களால். விரைவாக அடி.கீதுக்கொள்ளலானார்கள். ஒருவர் 

மீது ஒருவர் விடுத்த பாணங்களை த் தடுத்துக்கொண்டு வெல்: 
லப்படா தவராயிருக்,த அவ்விருவரும், வலசாரியாகவும் இட 

சாரியாகவும்வி௫த்திரமாகச் ச.த்.நிக்கொண்டு போர்செய்தார் 

கள், வெகு பயங்கரமான கதோற்றமுள்ளவர்களாய், யமனு 

- க்கும் ௮ந்தகனுக்கும் ஒப்பான அவ்விருவரும் அம்புகளை தீ 

தொடுத்து விட்டுக்கொண்டு யூ.ததஞ்செய்தகைக் கண்டு, 

எல்லாப்பிராணிகளும் ஈநெடுங்கன. அப்போது, பல அம்பு - 
களால் நிரம்பிய ஆகாயம், வெயித்கால மொ ழிகதவுடன் 
மின்னலுடன்கூடிய மேகங்களை புடையதாவதுபோலச் 

தோன்திற்.து. அன்றியும், அம்மழையால், ஆகாயம், பல 

கணிவைக்கப்பெற்றதுபோலவும் காணப்பட்டது. வெகு 

வேகமுள்ளவைகளாயும் கூரான முனைகளுள்ளவைகளா 

யும் அழகான சிறகுகள் கட்டப்பட்டவைகளாயுமிருக்க கழு 
கன்ிறகுகளென் ற பாணங்களால், அவ்விருவிரரும், பயங் 

கரமான அப்போரில் இருளை யுண்டாக்இனார்கள் ; அவ்விரு 

ளும் சூரியன் மறைந்தபிறகு மேகக்கூட்டங்கள் ஆகாய த்இல் 

தோன் அவ,தனால் உண்டாக்கப்படுங் காரிருள்போல விருக் 
தது. ஒருவரையொருவர் வகைக்க முயன்ற அவ்விருவிர 

ருக்குள்ளும் அப்பொழுது ஈடர்த போரான அ, தேவேந்திர 
அக்கும் விருத்திராசுரனுக்கும் நடந்த பெரும்போர்போல 

வேரறொருவரா ற் செய்யமுடியா த.தாகவும், மன த்தினாலும் 

இன்னபடியென்று நினைக்கமுடியாகுதாகவு மிருக்கது ; 
எனெனில், ௮வ்விருவரும் வில்வித்தையில் கன்ருகப் பழ 

கயவர்கள் ; அவ்விருவரும், மற்ை ஆயுதப்பயிற்சியிலும் 
பெயர் பெற்றவர்கள்; அவ்விருவரும், அஸ் இரவி,க்ைதையை 
நன்ருகக் கற்றறிந் தவர்கள் ; யாவரினும் உ தகமர்கள் : ; அவ் 
விருவரும், அவ்வாறு அன்று ய,தி.சஞ்செய்கார்கள். 
சமுத்திரத்திற் புசல்காற்றடிக்த விடங்களிலெல்லாம் பே 

பரீலேக் கூட்டங்கள் சகோன்றுவன போல, அவ்விருவரும் 

மண்டலமாகச்செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் பாண் Bor
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அலைகள் காணப்பட்டன். அப்பொழுது, இவ்வுலக தீதையே 

அழப்பண்ணும் இராவணன், வெகு . சாமர் தீதியமாகப் 

பாணங்களை யெடுத்து ஸரீராமருடைய நெற்றியில் விடுதீ 

தான், உருத்திரஞூர் தீதியிவடைய வில்லினின்று விடப் 

பட்டனவும், செங்கமழுரீர்ப்பூவின் இகழுக்கொப்பான நிற. 

முள்ளவைகஞுமான அப்பாணங்களை, ஸ்ரீராமர், தமது. 

தலையால் தாங், ஒருவகை வருத்தமு மடையா தவராயி 

னார், பிறகு, வீரியவானும்ம ஹாதேஜஸ்வியுமாகிய ஸ்ரீராமர், 

அகைகோபங்கொண்டவராய்,உருதீதர ஞூர்தீ இயினுடைய 

அஸ்திரத்தைப்பற்றிய மக்திரங்களை ஜபித்து, வில்லை 

. வளைத்துப் பாணங்களை ச தொடுத்து இராவணன் மேல் 

ADS Sri, அவைகள், பெருமேகத்துக் கொப்பான இரா 

வணகவசத்தில் விழுக்து, அக்கவசம் பிளக்கக்கூடாததாக : 

இருந்தபடியால், அவனுக்கு ஒருவிதமான வருத்த த்தையு 
முண்டாக்காமற்போயின, மறுபடியும், ஸ்ரீராமர், இரதச் 

இன்மே லிருந்த அவ்வரக்கமன்னவனது நெத்தியில் 

இறந்த அஸ்இரமக்இரங்களை ஜபித்து விடுதி,தார், அவை. 

“கன், ஜக்தலைகாகங்களைப்போல இராவணன்மேத் சதிச் 

சென்று, அவனால் தடுக்கப்பட்டனவாய், அவன் விடுத்த 

பாணங்களைப் பிளந்து பூமியில் “விழுந்தன. அவ்வாறு, . 

இராமர் விடுத்த அஸ்திரத்தை முறிதீதெறிந்து, இராவ 

ணன் வெகுகோபங் கொண்டவனாய், வெகு பயங்கரமான் 

ஆசுரமென்னும் அஸ்திர தீதைப்பிரயோ௫க்கலானான். ys 

னின்று, அம்மாயாவியாகிய இராவணன், இங்கமுகம் புலி 

முகம் கழுகுமுகம் காக்கைமுகம் வல் ஓூஅமுகம் பரு 

ந்தின்முகம் நரியின் முகம் செக்காய்முகம் என்ற பாணங் 

களையும், இன்னும் வாயைத்்இறந்துள்ள பயங்கரமான : 

- பலவகை மிருகங்களின் முகங்களைக் கொண்ட பாணம் . 

களையும், ஐந்.தலைகாகமுகம் கழுதைமுகம் முன்ளம்பன்தி 

முகம் கோழிமுகம் நாய்முகம் மு,.தலைமுகம் சர்ப்பமுகம் 

என் றபாணங்களையும் இன்னும் பலவகைப்பாணங்களையும
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ஸ்ரீராமரைநோக்கி விடுக்கலானான்.. அக்கினிக்கு ஒப்பான 

அவ்விராமர், ௮வ்வாறனு ஆசுராஸ்திரக்கை இராவணன் 

தன்மீது விடுத்ததைப் பார்தீது வெகுஉற்சாகங்கொண்ட 

வராய், - அதைக் தடுக்க ஆக்நேயாஸ் தரச்தைப் பிரயோ 

,கம்பண்ணினார். அ௮க்கினிபயோல எரியுங் காந்தியுடன் 
விளங்கிய மூகமமைக்க பாணங்களையும், சூரியவுடைய 

முகததுக்கொப்பான முகமமைக் த பாணங்களையும், சக்திர 
முகமுன்ள பாணங்களையும், அர்,தீதசந்திரபாணங்களை 

யும், ஈவக்கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் என்னும் இவைகளின் 

முகங்களுள்ள பாணங்களையும், தாமகேதுபோன்ற தோற்ற 

முன்ன பாணங்களையும், பெருங் கொள்ளிக்கட்டையைக் 
கொண்ட பாரணங்களையும், மின்னல்போன்.ற நாவுள்ள 

பாணங்களையும், ஸ்ரீராமர், தமது அந்த ௮ஸ்திரத்தி 
னின்று உண்டாக்கினார், அவைகளால், இராவணன் 

விடுக்க பயங்கரமான பாணங்களவ்வளவும், ஆகாயத்தி 
லேயே அறிக்கப்பட்டு ஆயிரக்துண்கெளாய்க் கீழே 
விழுந்தன, மாசற்ற ஸரீராமரால் கொடிய அவ்வரக்கனு 

டைய பாணங்க எவ்வளவும் அழிக்தககசைப் பார் தீது, தங் 
கஞக்கு இஷ்டமான உருவங்கொள்ளுஞ் சுக்கிரீவன் முத - 

லான வானரர்களெல்லாரும், சச்கோஷமடைந்து, ஸ்ரீரா 
மரைச் சுற்றிகின்று அட்டகாசம் பண்ணினார்கள். தசரத 
குமாரராகய ராமர், ௧மது பல பராக்கரமதீதால் அவ்வி 

ராவணன் பிரயோகித்த அஸ்திரத்தை அப்பெரும்போரிற். . 

_ பாழாக்னெதற்காக வெகுகளிப்படைந்தார் ; அவ்வாறே, 

ஆன்க்தமடைக்த  வானரவீரர்கள், பேராரவாரஞ் செய் 

தார்கள். 

ஆநாற்றோராஞ் சருக்கம் : 

இலட்சுமணர் இராவணன ௮ சக்தியாயுதத்தால் 
இறத்தவர்போன்று விழுதல். 

அவ்வாறு தனது அஸ்திரம் நாசமாக்கப்பட்டதும், 

அரக்கவேர்தனாகய மஹாபராக்கிரமமுள்ள இராவணன்,
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இருமடங்கு கோபங்கொண்டவனாய், மயன் கொடுத்ததும் 

உருத்திரஞூர்,தீதியைகத்ேேகவதையாகக்கொ 

= one eh ண்டதும் வெகு பயங்கரமுமான ௮ஸ் 

“போர்செய்சல், இரமொன்றை யெடுத்து, ஸ்ரீராமர்மேல் 

விடுக்க க்தொடங்கஇனான். பிரளயகாலக் திற். 

பலவகையாகப் பிரசண்டமாருதங்கள் சளம்புவனபோல, 

அவ்வஸ்திர தீதினணின்று பிரகாடிக்கன் ற வச்சிராயுதங்க 

ளுக்கு ஒப்பான வலிமையுள்ள பல சூலங்களும், கதைக 

ளும், உலக்கைகளும், முத்கரங்களும், வஞ்சகக் தன்மையு 

ள்ள பாசாயுதங்களும், மின்னுஇன்ற இடிகளும் ஆகிய பல 

வகையான கொடும்படைகள் இளம்ினெ. அஸ்திரங்களை 

ய.நிக் சவர்களுக்குள் உக்தமரும் மகாபராக்கிரம முன்ளவ 

ரும் 2மானுமான ஸ்ரீராமர், அவ்வஸ்.திர,த்தைக் கரந்.தர்வா 

ஸ்திரமென்னுஞ் றக், அஸ்திரத்தை விடுத்து அழித் 
தொழித்தார். மகாத்துமாவாகய ஸ்ரீராமர் ௮வ்வண்ணம் 

HUM DT FoF நாசமாக்னேகும், இராவணன், கோபத் 

காற் கண்கள் இவர்,தவனாய், சூரியபகவானை தீ தேவதையா 

கக்கொண்ட ௮ஸ்திரமொன்றைப் பிரயோ௫டக்தான். அப் 

போது, கடுவேகமமைந்த புதீதிமானாயய இராவணனது 

வில்லினின்று ஒளியுடன் விளங்கய பெரிய சக்கராயுதங் 

கன் வெளிவர் கன, சந்திரனும் சூரியனும் மற்றைக்கர 

கங்கஞும் செல்லப்பெற்ற பத்து த்திசைகளும் பிரகா?ப் 

பதுபோல, ௮ங்குமிங்குஞ் சென் கொண்டிருக் த அவைக 

ளால் ஆகாயமானது விளங்கலாயிற்று, அவ்விதம் வெகு 

விக்தரமாக இராவணன் அப்போர்க்கள தீதில் பிரயோ 

இ.த.ச சக்கரங்களையும் ஆயுதங்களையும், ஸ்ரீராமர், அம்புக் 

கூட்டங்களால் வெட்டியெறிந்தார். அவ்வஸ்திரமும் காச 

. மாய்ப்போனதை, அரக்கவேக்தனாகய இராவணன், கண்டு, 

ஸ்ரீராமருடைய மர்மஸ்தகாநங்களிலெல்லாம் ப.தீதுப்பாண 

ங்களைப் பிரயோ௫த்துப் பிளந்தான். பெருவில்வினின்று 

ப ,த்துப்பாணங்களை விடுத்து இராவணன் புடைத்தாலும்,
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மஹா பராக்கிரமசாலியாகய ஸ்ரீராமர் கொஞ்சமாவது சலி 
கீகவில்லை. பிறகு, போரில் வெல்பவரான ஸ்ரீராமர், வெகு 
கோபங்கொண்டு, இராவணன்மிது பல பாணங்களை 

- விடுத்து அவனுடைய சரீரம்முழுவஇிலும் LOL Sarr, 

| OFenus 9H, viosacogs வெல்லுக்தன்மையுள்ள 
வெகு பலசாலியான ஸ்ரீராமருடைய தம்பியாகிய இலட்ச 
மணர், வெகுகோபங்கொண்ட வராய், எழுபாணங்களை 

யெடுத்து வெகுவேகமாகச் செல்லும் அப் : 
பாணங்களைக்கொண்டு, மானுட திதலை யர 

Gow ewan it 
இராவண்னது 
அவசம் சாரதி ' வமெழுதஇிய இராவணனது சேர்க்கொடி 
ed heads யைப் பலதுண்டமாக அறுக்தெறிக்சார், 

அள அன் றியும், மானான் இலட்சுமணர், ஒரு 
பாணத்தை விடு SF 3, அழகான குண்டலங்கள் ஹிகத் திருக்க 
அரக்கமன்னவன த தேர்ப்பாகனுடைய கலையை ஈறுக்கச் 
தன்னிஞர்; மேலும், ஐந்து கூரான பாணங்களை விடுத்து. 
யானையின் துஇிக்கைபோல் விளங்கவே இராவணன து வில் 
லையும். வெட்டியெறிக்கார். நீலமெகங்கள்போலக் கறுத்து 
மலைகள் போல் வெகு உன்னதமாக விளறங்மெ அவ்விராவ 

... ணனது இறந்து குதிரைகளை, விபிஷணார், .. 
விபிஷ்ணர் தாம் தாவிப்பாய்க்து க,காய ௧ ச இனால் ௮ 
ர்க்க எனக டி.கீதுக் கொன்ளுர், விரைந்து தொழில் 

களையொழிகதல், செய்யவல்ல இராவணன்,புரவிகள்மாண்ட 
ல _இச,க தீதிலிருக்து வெகுவேகமாகக் கிற 

ங்கி, கனது தம்பிமின்மே D கொடுங்கோபங்கொண்டான். 
பிறகு, வெகு.வல்லமை தங்கிய பராக்கிரமமுள்ள ராக்ஷ்ஸ் 
ராஜனாகய இராவணன், மின்னலுடன்கூடிய இடிபோல் 
விளங்கெ சக்தியென்னும் ஆயுத.ச்தை விபிஷணர்மேல் 
வீசினான் ; அந்தச்சக்இி விப்ஷணரை யணுகுமுன்னமே, 
இலட்சுமணர், அதைஞூன்னு பாணங்களை விடுத்து CEB 
யெறிக்தார்; அப்போது,அப்போர்க்கள.ச்.இல்,வானரர்களெ 

| 
ல்லாரும் மிகவும் அட்டகாசம்பண்ணிஞர்கள். 

அவ்வாறு. 
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பொன்மாலை சூட்டப்பெற்ற அர்சக்தி, மூன்று துண்டுக 

ள்ரக்கஅக்கப்பட்டு நெருப்புப்பொ றிகளைக் கக்க்கொண்டு 

ஆகாயசத்திலிருக்து விழுற ‘er AG) am on orf 

அ போலப் பூமியில் Auge os. அதன்பிறகு, 

வெறிந் க ௪க்இ: இராவணன், சச்கனம் முதலிய பல உப 

em சாரங்களால் நன்றாகப் பூிக்கப்பட்டதாம், 

தடு சதுவிடசல், யமனாஓும் அணுக முடியாததாய், தனது 

ஒளியால் மிகூதியாக மின்னிக்கொண்டிருக்் 

குதான் பெரியதொரு சகீதியென்னும் ஆயுதத்தைக் கை 

் யிற்பிடித்தான்; வெகு பலவானாகய இராவணன், உட்தெற் 

கும் அரியதாய் இக்திராயுதம்போல் விளங்கிய கான் அப் 

... பெருஞ்சக் இயைக் கையாற்சுழற்தியபொழுஅ, ௮௮, வெகு 

பயங்கரமாக மின்னிற்று, அச்சமயத்தில், அச்சக்தியால் 

விப ஷணருடையஉ௰ுிருக்கு அபாயமுண்டாகுமென் அ சம். 

தெஒத்து, 'இலட்சும்ணர், விபீஷணரை மறைத்துக்கொ 

ண்டு அவர்க்கு முன்பாக நின்று விபீஷணரை விடுவிக்கக் 

_ கரத, சக்தியைக் கையிற்கொண்டிருந் த இராவணன்மேல் 

தமது வில்லை வளைத்துப் பாணங்களை வருஷிக்கலானார். 

மகாத்துமாவாய இலட்சுமணர் விடுத்த பாணங்கள் வந்து 

துளைச்தலால், இராவணன், தனது பராக்செமங் குன்றி, 

தனது தம்பியின்மேல் அச்சக்தியை விடவேண்டுமென்த 

எண்ண த்தை மாற்றினான். : 

.  இலட்சுமணர் அவ்வாறு தன் தம்பியைப் பாதுகா த் 

க.தற்காக,அரக்கவேர் தனா இராவணன், அவரைநோக்கி 

இவ்வாறு சொல்லலானான்: “uns EOP புகழ்பெ 

ற்ற இலட்சுமணரே! தங்களால் விபீஷணன் இச்சக்திக்கு 

இரையாவதிலிருக்து விடுவிக்கப்பட்டா னா தலால், அவன் 

மீது பரயோடப்பதை விட்டு, நான் , இச்சக்தியைச் தங்கள் 

மேல் விடன்றேன். இரத்தம் பூசப்பட்டசான் இது, என் 

கையான் ற உழலைக்தடியிலிருக்து விடப்பட்டு, தங்களது 

... மார்பைப் பிளந்து தங்களுடைய பிராணனை வாந்கிவிட்
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டேபோகும்”” என்னு இவ்வண்ணஞ்சொல்லி, எட்டுமணி 

கன் கட்டி யெர்லிக்கப்பெற்றதும், மயனால் ;மாயையாஹற் 

செய்யப்பட்டதும், ஒருபொழுதும் வீண் 

இராவணன் பேோரகாததும், சதீதுருவைக் கொல்வதும், 

மீத எம் இயை னது ஓளியால் எரிவதுபோன் ஐதுமாகிய 

lB se, ௮ச்சக்தியை, வெகு கோபங் கொண்ட 

இராவணன், இலட்சுமணர்மேல் விடுத்து 

அட்டகாசமும் பண்ணினான். அப்போர்க்கள தீதில், ௮ச் 

சக்தி இலட்சுமணரை நோக்கி வந்தபொழுது, ஸ்ரீராமர் 
அதை உகத்தேடுத்து, *: இலட்சுமணனுக்கு க்ஷேமமுண் 

டாகுக ; உனது கொல்லுதலி லுள்ள முயற்சி மொழிந்து 

Likes DOGS” என்னு கூறினார். அந்த யுதீ.த,ச்தல், 

கோபித்துக்கொண்டு நின்ற இராவணனால் விடப்பட்ட 

ஸர்ப்ப,த்திந்கு ஒப்பான அக்தச்சக்தியான து, பயம் றவ 

ராயிருக், த இலட்சுமணரது மார்பில் விரைவாக ஞூழ்கிற்று, 

பேரொளியும் பெருவேகமுமுள்ள அந்தச் 
இலட்சுமணர் சக்தியானது, நாகராஜனுடைய காக்குப் 
மி * ப . . ல் ் க i வீழும் போல மின்னிக்கொண்டு, இலட்சுமணரது 

அல், 
விசால்மான மார்பில் ஞூழ்கிற்று, பிறகு, 

இராவணன் எய்த வேகத்தால் ஈன்ருகப்பாய்கந்த ௮ச் 

சக்தியால், இலட்சுமணர், மார்புபிளப்புண்டு புவியில் 

விழுந்தார், 

அவ்விகமான் அவஸ்தையை யடைந்த இலட்சுமண 

ரை அவருக்குச் சமீப,த்திலிருக்க ஸ்ரீராமர், பார்,தீ.து, வெகு 

் தைரியசாலியாக விருந்தும் தம்பியின் 

மேல் வைத்திருக்,த அன்பினால், மிக்க வரு 

தீதமடைந்தார். ௮ந்தத்துக்கச்சாத் கண் 

 ணீர்வடிகன்ற கண்களுடன், அம்மகாதீதுமா, கொஞ்ச 

நேரம் ஆலோ௫தத, உடனே வெகுகோபங்கொண்டவ 

ராய், பிரனயகால,த்திப்போலக் கொஇக்கலானார்; * இது 

வன்று, துக்கப்படவேண்டிய சமயம் * என்று நினை தீது, 

இராமரது 

வருத்தம்,
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ஸ்ரீராமர், இராவணனை வதைக்கக்கருதியவராய், பெரு 
முயற்சியுடனே, இலட்சுமணரைச் தமது கண்களாற் பார் 
திதுக்கொண்டே, வெகுபயங்கரமானயுத்,த,க.இ விறங்கர். 
ஸ்ரீராமர், ௮ப்பெரும்போரிம் சக்தியால் அடிபட்டு உடம்பு 
முழுதும் இரத்தம் பெருக விழுந்துகடக் த இலட்சுமண 

ரை, பாம்புடன்கூடிய ஒரு பெருமலைடோலப் பார்தீதார், 

வெகு பலசரலியாகய இராவணன் வித்த அந்தச் 

சக்தியை, வானரவீரர்கள் யாவரும், பிடுக்கியெடுக்க எவ் 

வனளவோ முயன்றுபார்தீதும், முடியா தவர்களானார்கள் ; 

மேலும், ௮வ்வானரர்கள் யாவரும், மிகு தியாகக் கைவேக 

முள்ள இராவணனது சரமாரியாத் பிடிக்கப்பட்டு மிருக் 
Sats, Yor Puyo, அ௮ச்சக்தி இலட்சு 

. a eae மணரைப் பிளக் பூமியிலும் புகுந் இருந் 

பாய்ச் இருக்சக தது, பலவானான ரீராமர், ௮ப்போரில், 

ea கோரமான அச்சக்தியைக் கைகளால் 

தொட்டுப் பிங்கி வெகு கோபத்துடன் 

முறிதீதெறிந்தார். 

அவ்விதமாக ௮வ்விராமர் அ௮ச்சக்தியைப் பிடுங்க 

, பொழுது, வெகு பலசாலியான இரரவலரன், ஸரீராமரு 

டைய மார்பைப் பிளக்கும்படியான பலபாணங்களை abs 

துக்கொணெடேயிருந்தான். அப்பாணங்களை ஓருபொருட் 

டாக எண்ணாமல், ஸ்ரீராமர், இலட்சமணரை வெகு ௮ன் 
புடன் தழுவிக்கொண்டு, ௮லுமான் சுக&ரிவன் இவ்விரு 

வரையும் பார்தீதுப் பின்வரு மாஅ சொல்ல 

இசாமர், இலட்சு லானா:;-- “*வானரோசத்தமர்களே | நீங் 
மணமைப் பாது 5 . த Se டு டு 

காக்குமாறு கள் இலடசமணமச் சூம்க்துகொண் 

ஹதுமதஸுக்ரீ இவ்விட மிருங்கள். கான் வெகுகாளாக 

“மடி, ora எதிர்பார். தீதிருக் .சாகய என்வல்லமை 

இராவணனைக் யை வெளிக்காட்டுஞ் சமயம் இப்பொழுது 

nl கான் நகேர்ந்திருக்கன் ஐது, எப்பொழுதும் 

் ் பாவச்செயல்களை யே புரியும் இப்பாவியை 

வதைக்கவேண்டும். கோடை நிங்னெ௮ம் சாதகப்பறவை
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மேகத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பதுபோல, கான் இக் 
் தச்சமயத்தைத்தான் இதுவரையில் எதிர்பார். த்திருக் 

கேன். வானரர்களே | வெகுசடி இயில் இகெ .முகூர்ச் 
தீதில் இவ்வுலககிகைவிட்டு ஓன்று இராவணனாவகு 
ஒழியவேண்டும், இராமனென்2 நானாவது ஓழியவேண் 
டம் ; இவ்வண்ணம் கான் சத்தியமாகப் பிரதிஜ்ஞை செய் 
கின்றேன். நாட்டையிழததல், வன _த்தில்வாசம்பண்ணு 
தல், தண்டகையிற்சஞ்சரிக்தல், Eon FOU TC IOS, 
அரக்கர்கஞஷூடன் போர்விளை கீகல் என்ற கொடும் பெருக் 
அயரத்தையும், நரகத்திற்கு ஒப்பான மனச்சன்னளையை 
யும் எல்லாவற்றையும், சான், இவ்விராவணனை வதைப் 
பதனாத் போக்கக்கொள்ஞாூன்றேன். எவனுக்காக, இவ் 
வளவு வானரசேனைகளையும் கான் இங்குக் கொணர்ந் 
கேனோ, வாலியைவதைக்துச் சுக்கிர வனுக்குப் பட்டாமபி 
ஜேகஞ் செய்துவைதீதேனோ, எவனுச்கரகச் சமுத்திரத் 
தில் அணைகட்டிக் காண்டிவக்தேனோ, அவன், இன்று 
என்கண்களினெ திரே வர்இருக்சன்றான் ; பாரர்த்தமாத் 
இரத் இத் பிராணனைவாங்கவிடுஞ் சர்ப்ப,த்தின் பார்வையி 
லகப்பட்ட பிறகு, எவ்வாறு ஒருவன் பிழைக்கமாட் 
டானே, அதுபோல, இன்று,பாவியாலய இவ்விராவணன், 
ஏன் பார்வையிலகப்பட்ட பி.றகு ஒருபொழுதும் உயிர்தப்ப 
மாட்டான். வானரவீரர்களே | ஒருவராலும் தகைய 

- முடியாத நீங்கள், மலைச்கெரங்களி அட்கார்க்துகொண்டு, 
எனக்கும் இராவணனுக்கும் நடக்குஞ் சண்டையை ஒரு 
வகைக்குழப்பமு மில்லாமற் பார். தீதுக்கொண்டிருங்கள் 
கந்தர்வர். தேவர் முனிவர் சாரணர் என்.ஐ இவர்களுடன் 
கூடிய இம்மூவுலகத் தாரும், இராமனாகிய நான் இராமனா 
பிருப்படை இன்று காண்பார்களாக, சராசரரூபமாகய 
இவ்வுலகங்களும் ஜாங்கஞம் தேவர்களும் 'ஆங்காங்குக் 
கூடி, இவ்வுலகம் இருக்கும் வரையில் எப்போதும் எச் 
தொழிலை வியந்துபேசுவார்களோ, அவ்வாருக நடத்தப்
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படும் போர். த்தொழிலை, இன்னு, கான், செய்யப்போடன் 
ஹேன் ” என்ருர். ் 

ஸ்ரீராமர், இவ்வாறு சொல்லி, மனந்தேறி,பொன்னாப 

ரணங்களையணிந்த கூரான பாணங்களை 
இராமர் இரா அப்போரில் இரரவணன்மேல் விட்டார் 
வணணுடன் 

. பொருதல், மேகமானது மழைத்தாரையைப் பொழி 

வதுபோல, . இராவணன் ரீராமர்மேல் 

வெகு பிரகாசமான பாணங்களையும் இருப்புலக்கைகளையும் 

விடுத்தான். ஸ்ரீராமரும் இராவணனும் அவ்வாறு ஒரு 

வர்மேல் ஒருவர் பாணங்களை விடுத்துக்கொண்டபொழுது, 

அவ்விருவருடைய பாணங்களின் ஒலியும் நெருக்கமாகக் 

கேட்கலாயித்று, ராமராவணர்கஞடயை அப்பாணங்கள், 

முறிக்தும் இ.தறியும் பிரகாக்கன் உ முனைகளுடன் ஆகா 

யதீதிலிருக்து பூமியில் விழுக்கன. அவ்விராமராவணர் 

கள் செய்த நாண்களின் ச,ததமானது, வெகு ஆச்சரியமாக 

வும், எல்லாப்பிராணிகளும் கநெடுங்கும்படியாகவும் கேட்க 

லாயிற்று, மகாத்துமாவும் கொடிய கோதண்டத்தைக் 

கைப்பத்றியவருமாகய ஸரீ.ராமர் பாணக்கூட்டங்களைப் 

பொழிந்து வருத்தவே, இராவணன், பெருங்கா த.தினால் 
மேகம் சி, தண்டு ஓவெதுபோலப் பயத்தால் நடுநடுங்க 

அப்போர்க்கள ததைவிட்டு ஓடினான். 

  

நூற்றிரண்டாஞ் சருக்கம் : 

இலட்சுமணரைப் பிழைப்புஞூட்டுதல். 

  

வெகு பலசாலியாகிய இராவணனது சக்தி யென் 

இன்ற ஆயுதத்தால், போரில் வெகு சூரரான இலட்சுமணர் 

வருத்தப்பட்டு இரத்தம் பெருக விழுந்ததைப் பார்தத 

பிறகு, ஸ்ரீ.ராமர், கொடிய அவ்வரக்கவேந்தனுடன் வெகு 

பயங்கரமான யுத்தம்பண்ணி, ௮அவன்மேற் சரமாரிபொழி
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நீ, ச வண்ணமே, சுஷேணனைப்பார்தீதுப் பின்வருமாறு 
சொல்லலானார்: “இராவணனுடைய வல்லமையால் இல 
ட்சுமணன் பூமியில் விழுக்துடக்ன்றான் ;: எனது துக் 
க,த்தைப் பெருகப்பண்ணிக்கொண்டு, இவ்வீரன், சர்ப்பம் 

போலப் புரள்என்றான். என்து உயிரை 
இராமரது 

சோகம், விட எனக்குச் இறந்த இவ்வீரன் தனது 

உடம்பு முழுமையும் இர,க்.க.க்.தால் களைக் 
இருப்பதைப் பார் த.தபிறகு, மனங்குழம்பிவிட்ட எனக்கு, 
இணிமேல் யு,க்கஞ்செய்ய என்ன வல்ல்மை யிருக்கன் ற.3? 
போரில் வல்லவஞுய், என் தம்பியாய், உச்தமவிலக்கணங் 
கள்பொருக்தியவனா யிருக்கும் இலட்சுமணன், தன துபிரர 
ணனை யிழக்தா னென்றுல், அதன்பிறகு, என்னுமிரரலும் 
மற்றைச் சுகங்களா லும், எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? ' 
அக்கெடிய் இராவணன் எனது தம்பியை UO FS FOO SU 
பார்.தீ.தபிறகு, எனது வல்லமையே, எனக்கு வெட்க கீதை 
யுண்டாக்குசன்றது; எனது கையிலிருந்து வில்லே கழுவு 
கின்றது; என்து அம்புகள் ,தவறிவிருன் தன ; எனது 
கண்களில் கண்ணீர் சதும்புகின் ௦௮. கனவில் நடப்பவனு 
டைம அவயவங்கள்போல எனது தேகமும் சோர்வடை 
ன்றது; கொடிய கவலை எனக்கு வெகு ௮ இகமாய்விட்டது, 
இப்படி அவஸ்தைப்படுவதைவிட இதந்துபேோவதே நல 
மென்னும் பு.தீதி, எனக்குஉண்டாஇன்றது'”என்று சொன் 
னார். அன்றியும், sng உ௰ிரே வெளிக்ளெம்பிச் சஞ்ச 
ரிப்பதுபோலிருக்,த தம்பி, உயரிழப்பவராய், பெருஞச்சு 

விட்டுக்கொண்டும், அவஸ்தையால் துடி,த்.தக்கொண்டும், 
மர்மஸ்காக.தஇல் மிகவும் விரணப்பட்டும் வருந் அவதைக் 
கண்டு, இராமர், ஏதோ ஆலோகித்துக்கொண்டு இராப் 
பெருந்துயரத்தில் முழ மனங்குழம்பிப் பின்வருமா 
புலம்பலு தரூர்: “எனதுதம்பி மடிந்து போர்க்கள ததத 
புழூதியித் Yorn sci 5 பின்பு, இனிமேல் எனக்கு 
யுததத்தால் ஒருவிதபிரயோஜ்கமு மில்லை; எனஅஉ௰ிராலு



544 யுத்தகாண்டம். 
  

மில்லை: சதையாலு மில்லை. எனக்கு இராச்ிய.தீ.இனால் 

அ.கவேண்டுவது என்ன் ? எனஅ உயிரினால் தான் ஆகவே 

ண்டுவது என்ன? எனது தம்பி மடிந்து விழுக்கான்; இனி, 

் போர்செய்வதிலும் பாதொருகாரியமு மில்லை. வேண்டுமா 

_ னால், தேசந்தகோறும் ஒவ்வொரு மனைவியை விவாகஞ்செ 

ப்து கொள்ளலர்ம் ; வேண்டமோனால், தேசக்தோறும் பர் 

துக்களைச் சம்பா இக்கலாம் ; ஆனால், எந்த த்தேசத்தில் 

எனது உடன்பிறந்த தம்பி எனக்குக் இடைப்பானோ, அப் 

படிப்பட்ட தேசம்மாத்திரம் எனக்குப் புலப்படவில்லை” 

GT oor (PT. 

இவ்வாறு துக்கத்தால் ஐம்புலன்களும் டுமா றப்: 

புரண்டு எளிமையாகப் பெருஷச்சுவிட்டுக்கொண்டு ர். 

ராமர் புலம்புகையில், சுஷேணன் ௮வ 

சுஷேணன் ருக்குப் பின்வருமாஅ தேறுதல் சொல்ல 

ரார்மரை 2 4 ௩ 

ae லானான்:-- “* புஜபராக்கரம் முள்ளவரே! 

எல்லாவகைச் சம்பத்துக்களும் நிரம்பிய 

இலட்சுமணர், இறந்துபோகவில்லை ; அவரது மூகம், நிதம் 

-மாதியதாகவேனும், காந்தி குறைவுபட்ட தாகவேனும் ஆக 

வில்லை: ஓருவகை விகார,த்தையும் அடையவில்லை. மேலும், 

அவருடைய முகமானது, நல்லொளியமைக்து தெளிவ 

டைந்ததாய்க் காணப்படுகின்றது. அவருடைய கைகள், 

தாமரை மலர்போலச் சவக்இருக்கின் றன, அவர் கண்கள், 

வெகு அழகாக விளங்குசன் றன, மன்ன வரே ! உயிரிழக்சீ 

வர்களஞுடைய உருவம், இவ்வாறு ஒருபொழுதும் இராத 

எவர்களுடைய ஆயுள் £ீடி தீதிருக்குமோ, oui BORO 

முகம்போல, இலட்சுமணருடையமுகம்,௦ தான் அன் சி. 

செல்வத்தைப் பெருக்கவல்ல இவ்விலட்சுமணர், இறக்க 

வில்லை ; பகைவரை யழிக்கவல்ல இவர், உயிருடனிருக்சள் 

ரூர். ஆகையால், வீரரே ! தாங்கள் கொஞ்சங்கூட விச 

னப்படவேண்டாம். பூமியில் இவர் மெய்சோர்க்து விழுர்சி 

இடர்தபோ திலும், இவர் உயிருடனிருப்பதை, அடிச்சர



நூற்றிரண்டாஞ் சருக்கம். ' BAS 
  

அசைச்துகொண்டிருக்கும் இவருடையஹ்ருதயம் வெளி 

விட்டுச் சொல்.லுஇன் றது என்று இவ்விகமாக இராகவ 

ரைப்பார் தீதுச் சுஷேணன் சொல்லினான், 

பிறகு, அவ்வானரன் அனுமானை நோக்கப் பின்வரு 

மாஅ வெகு விரைவுபடுக்இச் சொல்லலானான்:-- * அடக்க - 

முடையோனே் ! இவ்விடம்விட்டுச் சடிதி 
சுஷேணன் இல 

gop Haters Oar 
ணருமாறு ௮ணு யிருக்கும் ஒஷ.திபர்வத மென்னும் மூலி 

வினால். அமை கைமலைக்குப் போய், அதன்வலச்கரத் 

மான் ஒூதிமலை இல் முளைத்தஇிருக்ன் ற ௮ம்புகளினாலுண் 
ous De rent ல க டக ட் 

ஸ் டாகிய புண்களை ஆதனும் வல்லமையுள்ள 

கான இனிய விஸல்யகரணீ யென்னும் 

ப்ச்சிலையையும், ஸாவர்ண்யகரணீயென்னும் மூலிகையை 

யும், ஸஞ்€வியென்ற ஓஷ.தியையும், ஸந்தாககரணி 

யென்ற .பச்லையையும், ம்காத்துமாவாகய இலட்சுமண 

யிற் ளெம்பி, ஜாம்பவான் முக்இச் சொல்லி 

ரைப் பிழைப்பிக்கும்பொருட்டு, இம்ஞமூலிகைகளவ்வள 

வையும் வெகுசடிதியில் இவ்விடம் கொண்வெரவேண். 

On” என்றான், இப்படி அவன் சொன்னதும், சீமா 

னான் அனுமான், உடனே அவ்விடம்விட்டு ஒஷ.திமலைசேர் 
ந்து, ௮ம்மூலிகைகள் இவைகளென்று தெரிமா, தவனாய் 

மனங்குழம்பி கின்றான். உடனே, அமிதமான பராக்கிரம 

முள்ள அவனது பு,த்இயில் *காம் மலையின் இச்செர,த்தையே 
இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டுபோவோம் ; இச்சிகர தீதில் 

தோன் றியுள்ள தாய்ச் சுஷேணன் சொல்லியதான சுகதி 

கையுண்டாக்கும். ௮ம்மூலிகையை ஊகையா ல.றிவேன், 

விசல்யகரணீயில்லாமல்மட்டும் நான் போவேனே யானால், 

காலதாமத,த்இனாத் பெருங்குத் தமுண்டாகும்;.பெருக்துன் 

பமும் நேரிடும்” என்று எண்ணிஞன். அப்பால், மஹ்ாபல 

சாலியாகயய அனுமான், கொஞ்சநேரம் ஆலோ௫த்து, ௮ச் 

சகர.தீஇனிடம் சடி.இயில் வந்து நின்று, நன்றாகப்பூ,ச்ச பல 

வகை விருட்சங்கள் நிரம்பியிருக்க அச்செர,ச்தை, மூன்று 
09
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தரம் அசைத்துக் தனது கையி லேந்திக்கொண்டான். 

நீர் நிரம்பியிருக்ன் ஐ நிலமுகல்போலிருக்கு அம்மலைச்ச 

சத்தை, அனுமான், கையிலேந்இ, ஆகாயமார்க்கமாகவந்து 

. சோக்தான், 

வெகு வேகமாய் வந்துசேர்க்து, அம்மலைச்சிகர தீதைச் 

சேனையின் நடுவிற் £ழேவைக்துக் கொஞ்சம் இளைப்பாற் 

அிக்கொண்டு, பிறகு, அனுமான், அச்சுஷேணனைப்பார் தீ 

அப் பின்வருமாறு சொல்லலானான்:-- வான ரவிரனே ! 
நி. குறித்த பச்சிலை எனக்குச் தெரியவில் 

gop Boe Gnd லை ; ஆகையால், அ௮ம்மலைச்சகர, ச்தையே 

௪ இலட்க- இங்குக் கொணர்ந்தேன் ” என்றான். இப் 
மணரைப்பிழைப் ர ன் 

Sedat, படிச் சொன்ன மாருதனது புதல்வனா 

Gu ஹநுமானை, சுஷேணன், புகழ்ந்து , 

தனக்குவேண்டி௰ மூலிகையைப் பிடுங்கயெடுத்துக்கொண் 

டான். தேவர்களாலும் செய்யமுடியாத கரரியதிை அந்த 

அனுமான் செய்ததைக் கண்டு, அரக்கர்களும் வானரர்க 

ஞம், வெகு ஆச்சரியமடைந்தார்கள். பிறகு, வானரோச்த . 
மனான சுஷேணன், அந்தப்பச்சிலையை ஈன்ருகக் கசக்க 

. மஹா 'சேஜஸ்வியாயெ. 'இலட்சுமணருடைய மூக்கினால் 

மோக்கும்படி செய்தான், சக்தியாற் பிளப்புண்டு அ௮வஸ். 

- தைப்பட்டுக்கொண்டிருக் ௧ பகைவீரரை யழிக்கவல்லவ 

ரான இலட்சுமணர், அதை மோந்தமாத்திரத.தில், வேத 

னைகள்: அவ்வளவும் நீங்கு விரணமாறிப் பூமியிலிருக்து 

எழுக்தார். அவ்விதமாக அவர் பூமியிலிருந்து எழுந்ததை 

எல்லாவான் ரவீரர்களும் பார்தீதுக் களித்து, நன்று, 

நன்” என்னு சொல்லிச் சுஷேணனைக் கொண்டாடினார் 

கள், 

அப்போது, பகைவரையழிக்கவல்ல ஸ்ரீராமர், இலட் 

சுமணரைப் பார்த்து, “வருக,வருக '” என்று சொல்லி, கண் 

களில் நீர் ததும்ப, ௮வரை அன்பினால் இறுகத் தழுவிச் 

கொண்டார், அவ்வாறு அவரைக் கட்டிக்கொண்ட பிறகு,
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ஸ்ரீராமர் அவரைகோக்கி வீரனே ! என்னுடைய பாக் 

இயதீதால், மாண்ட நீ மீண்டும் பிழை,த்திருக்கக் காண்டுன் 

ஜேன். நீ மட்டும் மாண்டிருந்தால், என்னுயிரால் எனக்கு 

என்ன இலாபம்? சகையால் கான் என்ன லாபம்? எனது 

வெற்.நியால்கான் என்ன பயன்? '' என்ரூர். 

இவ்வா அம்மகாதீதுமாவாகிய ஸ்ரீராமர் சொன்ன 

பொழுது, வீர, தீ தன்மையைவிட்டு கழுவிக் கோழைமன த் 

துடன் இராமர் பேயெ.தற்காக, இலட்சுமணர், வெகு விசன 
மடைந்தவராய் மறுமொழி சொல்லலானார்:---* உண்மை 
யையும் வல்லமையையும் உடையவரே ! * அவ்வாறு 
தாங்கள் வாக்குக்கொடுத்து, பலமில்லாத அத்பன் பேசு 
வதுபோல் இப்பொழுது தாங்கள் இவ்வாறு பேசுவது 
நியாயமா $? மாசத்த வீரரே ! சாதுக்கள் வீணாக வாக்குத் 
த.திதஞ்செய்யார்கள். பிரதிஜ்ஞையை நிறைவேற்அவதல் 
லவோ பெருந்தன்மைக்கு உரிய அடையாளம், குற்தமத்ற 
வசே ! எனக்காகச் தாங்கள் எல்லாவத்திலும் ஆசையை 

யொழித்துவிவெது நீதியல்ல ; இன்றைக்குச் தாங்கள் இரா 

வணனை வதைத்து, செய்த பிரதிஜ்ஞையைநிறைவேற்றுக, 
கொடிய கோரப்பற்களுடன் கர்ச்சிக்குஞ் சங்கத் இன் முன் 

நின்ற யானை எவ்வண்ணம் உயிருடன் 

net ஒருநாளும் திரும்பமாட்டாதோ, . அது 

லஷ்மணர் இரா போல், தங்களது பாணங்களின் முன்பாக 

—— வந்துகின் ற சத்துரு ஒருபொழுதும் உயி 

ருடன் திரும்பவேமாட்டான். இச்சூரிய 
பகவான் தனது கடமையை முடித்து ௮ஸ். மலையை யடை 

யுமுன்னமே, இக்கொடிய பாவியைத் தரங்கள் வதைக்க 

வேண்டு மென்று விரும்புகின்றேன்.” வீரரே! போரில் 

இராவணனை வகதைக்கவேண்டு மென்ற எண்ணம் தங்களு 
க்கு இருக்கும்பட்ச,த்தில், ,காங்கள்செய்்த பிரதிஜ்ஞை 
  

**இராவணனைக்கொன்௮, விபீஷணபட்டாபிஷேகம் ஈட:த்இ 
வைக்ன்றேன் ?? என்ப, ஸ்ரீராமர்செய்த பிரதிஜ்ஞை,
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யை நிறைவேற்றச் தங்களுக்கு இஷ்டமிருக்கும் பக்ஷ£த் 

தில், சதையின்மேல் அன்பென்பது தங்களுக்கு இருக் 

கும் புட்ச,த்தில், நான் சொன்ன படி. விரைவிற் செய்துமுடி. 

யுங்கள் '” என்ருர். 

நூற்றுமூன்றுஞ் சருக்கம் : 

ஸ்ரீராமர் இந்தினது இரதத்தி லேறிக்கொண்டு 

இராவணனுடன் போர்புரிதல். 
  

பகைவர்களின் செருக்கை யடக்கும் வீரரான Loy on 
மர், இலட்சுமணரதுசொல்லைக் கேட்டு, வில்லை வளைத்து 

நாணேற்றி, பயங்கரமான அம்புகளைத் தொடுச்து, சேனா 

முகத்தில் இராவணன்மேல் விடுத்தார். அரக்க வேந்தனா 

இய இராவணனும், மத்றோரிரதமேறி, ஆகாயத்தில் சூரி 

யனை நோக்கி இராகு ஓடி.வருவதுபோல, இராமரை நோக்கி 

விரைவாக வரலானான். இராவணன், இரத 

தத்தி விருந்து 88 விருக்கபடியே, மழையை மேகம்வரு: 
கொண்டு,பகாதி ஹஷிப்பதுபோல, ஸ்ரீராமர்மேல் வச்ராயுத ' 
பான இராமரு ல. ஐ ன் ன் த் 
டன் பொருதல், கதிக்கு ஓப்பான பயங்ரமாகிய பாணங் 

களைப் பொழியலானான். பொன்னாபரணங் 

களையணிந்து கொழுந்துவிட்டெரியுக் திப்போல் மின்னிய 

பாணங்களால், ஸ்ரீராமர், போரில் awe oo Sure herp 

இராவணனை நன்றாகப் பிளந்தார். பூமியில் நின்றுகொண் 

டிருக்கும் ஸ்ரீராமர்க்கும் இர,த.த்திலிருக்துகொண்டு போர் 

புரிகின்ற இராவணனுக்கும் இப்போது நேர்ந்துள்ள போர் 

சரியான கன்றென்று, தேவகந்்தர்வ இன்ன ராகள் சொல்ல 

OT Teor, 

அப்பொழுது தேவேந்திரன் தன்து சாரதியான மாத 

லியைப் பார்த்துக். கட்டளையிடவே, ,கங்க,தீஇனால் அழகா 

கச்செய்யப்பட்டதும், நாறு புமணிகளா லலங்கரிக்கப்பட்
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டதும், இளஞ்சூரியனுக்கு ஓப்பானதும், வைடூரிய Orgs 

இனங்களாஜ் செய்யப்பட்ட பாருள்ள தும், 
தேவேந் இரான், 

sag BISS : ் 
கையும், ௧௧௪  சூரியனுக்கொப்பாகி வெண்சாம TIBOR 

பாணங்களையும், ன் 2 ட ல் ன௮ பாகன். டன்கூடிய பச்சைகிறமுள்ள நற்குதிரை 
மூலமாக இசாமரி 

டம் ௮அப்புதல், 

பொன்னாபரணங்களா லலங்கரிக்கப்பட்செ 

கள் பூட்டப்பட்டதும், பொன்ஞனாங்கிலின் 

Cop பறக்கன் உ கொடிச்சலையை யுடை 

யதும், செல்வச்சிறப்பைகிீ தெரிவிக்கன்ஐதுமான தே: 

'வேர்தரனஅ இர் ச,த்திலே, ஏறிவந்த, அந்கமா தலி, ஆகா 

ய,த்லிருந்.து இறங்க, ஸ்ரீராமர்முன்பாக அதை கிறு,த்தி, 

அஞ்சலிபண்ணிக்கொண்டு, தனது கையிற் சாட்டையைப் 

பிடி தீதவண்ணமெ, இராமரைப்பார்ச்து, “காரகுக்தரே | . 

இப்பொழுது காரங்கள் வெற்றியடையும்பொருட்டு, தேவே. 

ந்திரர், இரத இர.த,க்ைச் தங்களுக்கு அனுப்பியிருக்இன் 

ரூர். மானே ! பெருவலிபடைத.கவரே ! சத்துருக்களின் 

செருக்கைப். போக்கவக்கவரே ! இந்திரபகவான், தம் 

மூடைய இப்பெருவில்லையும், அக்னிக்கு ஒப்பான இக்கவ 

சத்தையும், சூரியனுக்குஓப்பான இர், தஅம்புகளையும், வெகு 

கூரான மூளையுடன் கூடிப் பிரகாசிக்கும் இக்.கச் சக்தியை 

யும், தங்களுக்காக அனுப்பியிருக்கன்றுர், வீரரே ! இக்க: 
இர,த,த்தின்மே லேறி, கான் சாரத்தியம்பண்ண, தேவேச்: 

தரர் தானவர்களையழிக் ததுபோல், தாங்கள் அரக்க மன் 

னவனான இராவணனை வதையுங்கள்'” என்அ கூதினான். 

இப்படி மாதலி சொன்னதும், ஸ்ரீராமர், அத்த இரத 
தீதை வலம்வந்து நமஸ்காரஞ்செய்து, உலகத்தைச் தமது 
க கலு பண்டை அரக்கியால்வினக்கிக்கொண்டுஅவ்விச,ககி இ 

இராமர் இந் லேமினார். அப்போது, மஹா rrr Bus 

சக்க, இராமருக்கும் அரக்கனான இராவணனுக் 
கும்,பார், த தவர்கள் மயிர்க்கூச்செ.றியும்படி, 

அற்புதமாய் நெருக்கமான பெரும்போர் தொடங்கிற்று, 

சிறந்த ௮ஸ்.திரங்களை மெல்லாம் அ.திர்சவரான ஸ்ரீராமர்,
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தமது காந்தர்வாஸ்திரத்தால் இராவணன் விடுத்த காந் 

தர்வாஸ்திர,த்தையும், தெவாஸ்திரத்.தால் தேவாஸ்திரத் 

தையும் நாசம்பண்ணினார். பிறகு, அவ்வரக்கமன்ன வன், 

வெகுபயங்கரமான கறந்த ராக்ஷஸாஸ்.இர,த்தை வெகு 

உக்ர கோபத்துடன் இராமர்மீது விடுத்தான்; இரா 

வணனுடைய Aaah or su விடுக்கப்பட்ட பொன்னணி 

களையுடைய ௮ப்பாணங்கள், கொடிய விஷ.த்துடன்் கூடிய 

சர்ப்பங்களாக மாறிக் காகுத்தரை காடிவந்தன. அவை 

கள், தங்கள் முகங்கள் நெருப்புப்போல எரிய, வாயால் 

நெருப்புப்பொ றியைக் கக்க்கொண்டும், பயமுண்டாகு 

மாறு தங்கள் வாயை விரித்துக்கொண்டும், ஸ்ரீ.ராமரையே 

சூ.றியாகக் கொண்டு வந்தன. வாசு௫க்கு ஓப்பான உறுதி 

_ யுன்ளனவும் எரி௫ன் ற உடம்பையுடையனவும் பெருவிஷ் 

முள்ளனவுமான அச்சர்ப்பங்களால்,எல்லாப் பெருக்திசை 

களும் எல்லா மூலைதீதிசைகளும் நிரம்பின, அவ்வாறு 

சர்ப்பங்கன் வரவே, ஸ்ரீராமர், பார்க்கு, கொடியதும் பயங் 

கரமுன்னதுமான St Lt WAI SOS விடுக்கலானார். ௮வ் 

வாுபிரயோ௫ுக்கப்பட்ட ௮ஸ் இர,க்தினின்௮ுபொன்் முனை 

களையுடையன வும் நெருப்புப்போன் 
றனவுமான அவ்விராம 

பாணங்கள், சர்ப்பங்களைக் கொல்லவல்லனவும் பொன் 

். மயமுமான கருடன்களா&, ௮ப்போர்க்களத்.திற் சஞ்சரிசத் 

தன், தங்களுக்கு இஷ்டமான உருவங்கொள்ளும் வல்ல 

மையமைந்த கருடன்வடிவான அப்பாணங்கள், வெகுவேக 

முன்ள ௮ச்சர்ப்பங்களையெல்லாங் கொன்றன. தனது 

அஸ்திரம் அவ்வாறு அழிக்கப்பட்டதைக் கண்டு அப் 

போது மிக்ககனங்கொண்ட இராவணனென் ற ராக்ஷஸி 

ராஜன், ஸ்ரீராமர்மேத் பயங்கரமாகச் சரமாரி பொழிர் 

கான். பிறகு, அவ்விராவணன், எளி,தாக;த்தொழில் செய்ய் 

வல்ல இராமரை,அவ்வாறு FOO HAND J ECM BHT OT LT OT 

- க்கூட்டங்களாற் புடைத்துவிட்டு, தனது பாணக்கூட்டங்க
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ளால் மா.தலியை இம்டிக்கலானான். ஓரு பாணச்தை, இரா 

வணன், தங்கக்கொடியின்மேல் விடுத்து 

ர்க்கொடி பக வெட்டி, அதை இரதமதீதியில் வீழ்த்தி, 
சைகள் என்ற இ இக்திரனுடைய குதிரைகளையும் பாணக் 

ec கூட்டங்களாற் புடைக்கலானான். கொடிய 

பாதகனான ௮வ்விராவணன், அவ்வளவு 

தூரம் பெருங்காசியங்கள் செய்ததைக் கண்டு, தேவர், கந் : 

Siar, கானவர், சாரணர் என்ற இவர்களெல்லாரும் விசன 

; . மடைந்தார்கள். ஸ்ரீராமர் இளைப்படைக் 
இராமர் போரிழ் a ‘ ள் . ன டட 
Ais இரை,த்தல், இருப்பதைக் கண்ணுற்று, இத்தர்கள், 

மஹர்ஷிகள், வான ரவீரர்கள், விபீஷணர் 

என் இவர்களெல்லாரும், துக்கமடைநக்தார்கள். ஸ்ரீ. ராம 

ரென்ற சந்திரனை இராவணனென்ற இராகு பற்றியது, 

ஜனங்கஞக்கு ௮அமங்கள கைக விளைப்பதாம், பிரமாவைத் 

சேவதையாகக்கொண்டதும் சந்திரனுக்குப்ப,த்இனியுமான 

சரோடூணியைப் * புதன் செர்ந்துநின்றது, சமுத்திரமா 

னது, புகையாற்சூழப்பட்ட கெருப்படன் 

அக அவத கூடியதாய், வெகுகோபத்துடன் சூரிய 

தம், tt SOG யத்தனிக்ததுபோல மேலே 

செம்பிற்று, சூரியன், தனது நிறம் கறுப் 

பாகமாறி, ஒனிகுறைக்து, தலையற் ந முண்டத்தைத் கன் 
னிடத்தித் களங்கமாகக்கொண்டு, தாமகேதவுடன்கூடி 
வெகுபயங்கரமாகக் காணப்பட்டது; இச்.திரனையும் அக்கி 
னியையும் தேவதைகளரகக் கொண்டதும், இக்ஷ்வாகு 

வம்ச,த். கார்களின் நட்சதீதிரமு மான விசாக மென்னும் 
கக்ஷத்திர த்தை, அங்காரகனென்ற கரகம் ஆக்கிரமித்தது, 

அப்போது, ப,த்துத் தலைகளுடனும் இருபது கைகளு 
டனுங் கூடிய இராவணன், விற்பிடி தீது, மைநாகமென் ற 
மலைபோல விளங்கினான். அவ்வரக்கன், ஸ்ரீராமரை எதி 
  

*. புதனென்ற இரகம் ரோகிணியுடன் செர்ந்தால், உலகத்௮க் 
குப் பீடையுண்டாகு மென்பது, நாற்கொள்கை,
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ர்க்கவே, அப்போர்க்கள தீதில், ஸ்ரீராமர், பாணங்களை 

விடுக்க வல்லமையற்றவராக நின்றார். அவ் 

இரக அரப பென சால்க் அத் 
மாட்டரமை,  நெரிக்தேதக் கண்கள இவர்தவராம், கண் 

பார்வையாலேயே இராவணனை யெரித்து 

விடுஉன் றவர்போல வெகுகோபங்கொண்ட வரானார். 

  
  

      

நூற்று நான்காஞ் சருக்கம் : 

இராவணனெறி ந்த சூலத்தை ஸ்ரீராமர் 

முறித்தல் 

  

வெகு வீரரான ஸ்ரீராமர் கோபங்கொண்டபோது, 

அவர்முகதீதைப் பார்தது எ்ல்லாப்பிரா 

ee ணிகளும் ந௫ெடுங்னெ; பூமியும் நடுங்இத்று, 

மலைகள், இங்கம் புலி மரங்கள் என்ற 

இவைகளுடன், அசைந்தன. நதிகளின் கணவனான சமுச். 

இரமும் கலக்கமடைந்தது. பறவைகளும், வெகு கொடிய 

குரலுடன் 2. PLT SIDES தெரிவிப்பனவாய்க் கூச்சலிட் 

டுக்கொண்டு ஆகாயத்தில் நர்ற்புறங்களிலும் நெருக்கமாகப் . 

பறந்தன. ஸ்ரீராமர் வெகருகோபங்கொண்டதையும், அவ் 

் விதமாகக் கொடிய உற்பாதங்க ஞண்டானதையும் கண்டு, 

எல்லாப்பிராணிகளும் நநெடுங்க ; இரா வணனுடைய 

உள்ளத்திலும் பயம் தோன் தித்து. ௬ இ a 

ஆகாயத்தில் தங்கள் விமானங்களிற் சஞ்சரிக்கின்ற 

். தேவர்களும், கக்.தர்வர்களும், மகேோரரகர் 

சேவகணங்கள் களும், (hol OH, தானவர்களும், தைத் 

இரமராவனர். இயர்களும், ஆகாயத்திற் சஞ்சரிக்கும் 59 
_ காணுதல், டர்களும், பலவகையா யு.தங்களால் இராம். 

ராவணர்கள் பொர்செய்யும்பொழுத), இவ் 

வுலகத்தையே முடிக்கவந்த அப்பெரும்போரைப் பா ர்க்க
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லானார்கள். அப்பெரும்போரைப் பார்க்கவந்த தேவர்க 

- ஷம், ௮சுரர்கஞம், ,தங்கள் தங்கள் கட்டியில் வெகு ௮பிமா 

னங்கொண்டவர்களாய், சக்கோஷ.த்துடனும் உற்சாகத்து 

டனும் கூறலானார்கள். அங்குவந்த அசுரர்கள், இராவண 

_ ஊளைப்பார்த்து * வெற்றிபெறுக '”? என்று சொல்லினார்கள் ;$ 

பிறகு, தேவர்கள் ்ரீராமரைப்பார்த்து£ தாங்கள் வெற்றி 

பெறுக '' என்னு பலமுறை சொல்லலாஞார்கள். 

இத்தருணத்தில், துஷ்டாக்மாவாசிய இராவணன், 

கான் ஸரீராமர்மேற் கொண்ட கோபத்தால், அவரை 

வதைக்கும் பொருட்டு, வச்சராயு,க,தீதுக்கு ஓப்பான தும், 

பெருஞ்சக்கக்கோடுகூடினதஅம், எல்லாச் சத்துருக்களை. 

யும் நாசம்பண்ணத்தக்கதும், மலைச்செரங்கஞுக்கு ஓப்பா 

ய்க் கூரானமுனைகளமைந்ததும், பார்ப்பதற்கே பயங்கர 
மானகும், புகையுடன் கூடிய கெருப்புப்போன் ஐ கூர் முனை 
யமைக்ததும், பிரளயகாலாக்கனிக்கு ஓப்பானகும், உருச் 

திரசூல,த்தினுங் கொடியதும், ஒருவராலும் அ௮ணுகமுடி 

யாததும், யமனாலும் கெருங்கக்கூடா ததும்,எல்லாப்பிராணி 

கள் மனதிலும் ௮ச்சமுண்டாக்குவதும், 

இராவணன் பகைவரை யஅக்கவும் இரண்டாகப் பிளக் 
௦ . . ல ட ட =. = yon ட் கவும் வல்லதும், கோபத்தாத் சீறிக்கொ 56D, 7 ல ் ப் அ 

யெதிதல்,  'ஸண்டிருப்பதுபோலக் தோன்றுவதுமான 
சூலாயுக.த்தைக் கைப்பற் நினான். வீரனான 

இராவணன், வெகுகோபத்துடன், அ௮ச்சூலாயுக,ச்தை, 

போரிழ் சூரர்களான பல அரக்கர்கள் தன்னைச்சூழ்க்து. 
895, நடுவிற் பற்தினான். பேருடல்படைத்த அவன், | 
கோபத்தாதற் தி.கண்கள் சிவக்க, கன்னுடைய சேனையைச் 
சந்தோஷ. மடைவித்து, அதை எடுத்துக்கொண்டு வெகு 
பயங்கரமாகக் கர்ச்சிச் கான். அவ்விராவணன் செய்த ௮க் 
கடுஞ் சத்தத்தால், பூமி ஆகாயம் முக்கியமான இசைகள் 
மூலைத்திசைகள் என்னும் இவைகளெல்லாம், நநெடுங்கன : 
அத்துரா க்துமா செய்த பெருஞ்சதத.க்கால், எல்லாப்பிரா 

70
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ணிகளும் ஈடுநடுங்னெ . சமுத்திரமும் குழப்பமடைந்தது. 

இராவணன், அவ்வாறு - அப்பெருஞ் சூலத்தைக் கைப் 

பற்றி, பெருங்குரலுடன் BIER SBI ஸ்ரீராமரைநோக்கப் 

. பின்வருமாறு வெகுகொடுமையாகச சொல்லலானான் :-- 

“இராமரே! வச்சிராயுகதீதுக்கு ஓப்பான இச்சூல,த்தை, 

நான்,வெகு கோபத்துடன் எடுத்துவிட்டேன். உமது தம்பி 

யினது உதவி யிருந்கபோதிலும், உமது உயிரை இது 

வாங்கியேவிடும். போரிற் பேர்பெற்ற மகா வீரரே ! இப் 

போர்க்கள தீதில் சூரர்களான பல அரக்கர்களை தீ கரங்கள் 

கொன்ற பழியை, கான், இன்றைக்குச் தங்களைக்கொன்னு 

தீர். த.துக்கொ ள்ஞூன்றேன்; ஓடாமல்மட்டும் நில் லுங்கள்; 

இன்று இச்சூலத்தால், இராகவரே | உம்மை நான் வதைக் 

இன்றேன் ”” என்று சொல்லி, அவ்வரக்கமன்னவன் , HE 

சூல,ச்தை ஸ்ரீராமர்மேல் வீசியெறிந்கான். : அவ்வாறு 

இராவணனுல் விடுக்கப்பட்ட DHF (FOLD, மின்னல்போற் பிர 

காடுத்துக்கொண்டு, எட்டுமணிகள் கட்டப்பட்டதாய், பே 

ரொலி செய்தவண்ணம் ஆகாயத்தில் விளங்கிக்கொண்டு 

வரலாயிற்று, ் ட 3 

அவ்வண்ணம் பயங்கரமாகப் பிரகா9ிச்.துக்கொண்டு 

௮ச்சூலம் வருவதை, வீரரான ஸ்ரீராமர், பார்த்து, தமது. 

கோதண்டத்தை வளைத்துப் பாணங்களை விடுத்தார், 

கொழுந்து விட்டெரியும், பிரனயகாலத்தியைச் தேவேந்தி 

ரன் சீரைவிட்டு அவிப்பதுபோல, ஸ்ரீராமர், அச்சூலத் .... 

. தைப் பாணக்கூட்டங்களால் அடக்கப்பார்த்தார்.. ஆனால், 

தயான விட்டிற்பூச்செளைக் கொளுத்துவதுபோல, இரா... 

- வணனுடைய அப்பெருஞ்சூலமான ௮, ஸ்ரீராமர் விடுத்த 

அவ்வளவு பாணங்களையும் நீருக்குற்று, அவ்விதமாகக் 

தமது பாணங்களெல்லாம் ௮ச்சூல,த்தன்மேற் பட்டமாத். 

Sra Bp சாம்பலாய்ப்போய் ஆகாயத்திலே. தூளியாகப்' ் 

Lips gS Lint SS, IG GUE DOI 5S ஸ்ரீராமர், வெகு 

கோபமடைந்து, மாதலி தம்மிடங் கொண்வெக்துகொடுத்த



அற்றைத்தாஞ் சருக்கம். 55 
    

இந்திரபகவானுடைய சக்தியென்னும் ஆயுதத்தை யெடுக் 
தார்... பலவானான ஸ்ரீராமர் ௮ச்சக்தியைச் சமது கையி த் 

பிடித்துச் சற்ற, ௮௮, மணிகளால் ஒலிச் 
இராமர், ௮௪ அக்கொண்டு, பிரளயகாலத்திலே ஓஸி 
இர சக் இயால் யுடன்' விளங்குங் கொள்ளிக்கட்டைபேல . 

முதித்துவிர.. அகாயச்தை விளக்கிற்று, இராமர் ௮வ் 
௩ வரக்க மன்னவனுடைய ௮ச்சூல,கீதைக் 

குறிவைத்து விசியெறிய, உடனே, அப்பெருஞ் சூலம், 
ஸ்ரீராமர் பிரயோடத்த சக்தியால். மு.கிர்து ஓனியற்றுக் 
கீழே விழுந்குது, 

அதன்பிறகு, ஸ்ரீராமர், கூரானவையும், வச்ரெர 
ய,த,தீதுக்கு ஒஓப்பானவையும், வெகு வேகமானவையும், 
வெகுகொடியவையுமான Ue Un ant BIZ விடுத்து, அரக்க 
வேர், தனுடைய வெகுவேகமரகச்செல்லவல்ல குதிரைகளைக் 
கொன்றுர். அன்றியும், ஸ்ரீராமர், மிகவும் முய.த்சியெடுத் 
துக்கொண்டு, கூரான பாணங்களை விடுத்து, இராவணனது 
மார்பைப் பிளந்து அவன்நெற்றியிலும் மூன்றுபாணந் 
களை எய்தார், அவ்விராவணன், தனது உடம்புமுத்றி 
அம் அம்புகள் பொ த.தியவனாய், உடம்பெங்கும் இரத்தம் 
பெருக நின்னு, அப்போர்க்கள இல், அடிமுதல் நுணி 
வரையித் 1455 அசோகமரம்போலக் காணலானான். அரக் 

கமன்னவன், அப்போது தன்மேனி முழு 
ட்டன ணன். வஇலும் அவ்வண்ணம் பீராமருடைய STOUT exer ச ட் ௪ : 546 giagg பாரணங்களாற் பொ கீதுண்டு, விரணங் 
இளைத்தல்,  கணிலிருந்து பெருகுன்ற இரத்தத்தாழ் 

சப்பட்டவனாய், அப்போர்க்கள தீதில் “வெகு அக்கமடைந்து, மிகவுங் கோபமடைக்தவனானான். 

  

அரற்றைந்தாஞ் சருக்கம் : சாவணன் போரிற் களைப்படைய, 
'சாரதி தேரை அப்பாற் செலுத் துதல். 

- அவ்வளவு கோபத்துடன் ஸ்ரீராமர் இராவணஜை இம்ச,ததபொழுது, போரில் வெகு புகழ்பெற்றிருக் 5 இரா
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வணன், பெருஞ்னெ மடைந்தான். விரனான அவன், 

கோபத்தாற் கண்கள் இவர்,தவளுய், அப்பெரும்போரில் 

வில்லைவளைத்து அம்புகளை யெய்து Lop TT LOOT LS பீடிக்க 

லானான், ஆகாயத்திலிருந்து மேகமானது 

இராமராவண 
ஆன மழையைப்பொழிக்து குடாகத்தை நிரப்பு 

வதுபோல, இராவண்ன் சரமாரியால் இரா 

மரை நிரப்பினான், அப்போர்க்கள,த்தில், அவ்வண்ணம் - 

இராவணனுடைய பெரிய வில்லினின்று விடுக்கப்பட்ட 

பாணங்களால் கன்றருக மூடப்பட்டாரென்முலும், பெரு 

மலைபோல் ஓருநாஞம் அசைக்கமுடியாத ஸ்ரீராமர், கொ 

ஞ்சமேனும் அஞ்சவில்லை. மஹாவிரரான அவர், தமது 

பாணங்களால் அவனெய்த அவ்வளவு  பாணங்களையும் 

கடுத்து, அவனை வதைக்கும்பொருட்டுச் சூரியவுூடைய இர 

ணங்களுக்கு ஒப்பான சிறந்த பாணங்களைக் கைப்பற்றி 

னார். அப்பொழுது, Geb கைவேகமழுள்ள அவ்வரக் 

கன், - வெரு கோபத்துடன், மஹாத்மாவான ஸ்ரீராமரு 

டைய மார்பை கோக ஓராயிரம் பாணங்களை விடுதி 

தான்; அவைகளால் இரத்தமோடுஞ் சரீர.தீதுடன் காணப் 

பட்ட அவ்விராமர், காட்டில் நன்றுகப் பூதீ.துகிற்கும் முண் ' 

முருக்கைமரம்போலப் புலப்பட்டார். மஹாபராக்கிரம 

சாலியாகிய ஸ்ரீராமர், அவ்வாறு. தாம் அடியுண்ட தனால் 

மிக்க கோபமடைந்து, பிரளயகால,த்திலுண்டாகுஞ் சூரிய 

னுக்கொப்பான் பாணங்களைக் கைப்பற்றினார். அவ்வண் 

ணம் ஒருவருடன் ஓருவர் வெகுமும்மரமாகப் போர்புரிய. 

- ஆரம்பித்த இராமர் இராவணன் என்ற அவ்விருவரும், 

பாணங்களென் ற பேரிருளால் ஞடப்பட்டவர்களாய், ஒரு. 

டவரை யொருவர்.காணமாட்டா தவராமினார். 

அதன்பிறகு, வெகு கோ பங்கொண்ட Fearon SHS 

இருமகனாரான ஸ்ரீராமர், புன்னகைசெய்து, இராவண 

ஊப் பார்த்து, வெகுகடோரமாகப் பின்வருமாறு சொல் . 

லலானார்:-- “ அரக்கப்பதரே | ஜாஸ்,தாருத்தில் ஸ்வா
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இரமாகச் தொழில் செய்யமாட்டரது us 56 Boos wr oor 
எனஅமனைவியை,என்னையதியாமல், எப் 
பொழுது நீ கவர்க் காயோ, அப்பொழுதே 

நீ வீரியவானன்றென்பது ag pur Bai “ 
டது, என்னையின் றிப் பெருங்காட்டில் தனிமையில் வெகு 
பரிதாபமான நிலையுடன் ஜான யிருக்கையில், அவளைப் 
பலாக்காரமாய்க் கவர்ச்துசென்றுவிட்டு, மீ உன்ஷச் சூர 
னென்று எண்ணுஇன்றாய். பிதர்மனைவியை விரும்பு 
பவனே ! யஜமானனில்லாமலிருக்கன் த மடர்கைகளிடம் 
சூரி கன்மையைக். காட்டுன் றவனே | இவ்வாறு இழி 
தொழில்களைப் புரிர்அுவிட்டு, உன்னைச் சூரனென்று எண் 
ணுூன்ராயே |! மரியாதைகெட்டவனே! வெட்கம றவனே! 
நன்னடக்கையற்றவனே ! செருக்கால், மரண த்தை நீ விலை 
க்கு வாங்கிவிட்டு, உன்னை ஒரு சூரனென்ு வீணாக உன் 
மனத்திற் கருதுகின்றாய், சூரனும் குபேோரன து கம்பியும் : 
பெருஞ்சேனை படை ச. சவனுமாகய 8, * எல்லாராலும் புக 
ழுக்கூடிய பெருங்காரியமொன்றைச் செய்துமுடி கதாய். 
எல்லாராலும் நிந்இக்கக்கூட்டிய தியகாரியத்தைச் செருக்கா ற் 
செய்,சதன் பெரும்பயனை, 8, இப்பொழுது அனுபவிப்பா 
யாக, கெமெதியுள்ளவனே ! உன்னைப்பற் கிநான் சூரன்” 
என்று நி கினைக்கன்றாய் ; திருடன்போலச் சதையைக் 

_ கவர்ந்த உனக்குச் இறிதும் வெட்கமில்லையர ? என் முன்பா 
 கப்பலதக்தால் கீ சதையை யெதெதிருப்பாயேயானால், அப் 
போதே, நீ," எனதுபாணங்களார க கொல்லப்பட்ட உனது . 
சகோதரனான கரனைப் பார்திதிருப்பாய், தரா தீமாவே! நி 
தெய்வாகனமாக இப்பொழுதாவது எனது BOOT (LOOT LIT 

_ வந்தாயே! கூரானபாணங்களால் உன்னை இன்றைக்கு யம 
வடைய மாளிகைக்கு அனுப்புன்றேன். குண்டலமஷி 
நக உன்தலை இன்னு எனது பாணங்களால் வெட்டுண்டு 
இப்போர்க்கள ததன் புழுஇயித் புரஞகையில், நாய் நரி 

இர riot 'இராவ 

ணனைப் பழிக௫ல், 

  

* இ௮, இகழ்ச்சிக் குிப்பு,
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முதலிய மாமிசத்தை தின்னும் விலங்குகள் பிடுங்கட்டும், 

இராவணா | கழுகுகள், பூமியில்விழுக்க உனகு மார்பில் 

தங்கி, அம்பினாலடி. பட்ட வாயிலிருந்து பெருகுங் குரு தியை, 

- வெகுதாகத்துடன் பானம்பண்ணட்டும், நீ என்பாணங் 

களாஜழ் பிளக்கப்பட்டு உயிரிழந்து பூமியில் விழுந்ததும், 

கருடன் பாம்புகளை யிழுப்பதுபோல, உனது தேகத்தின் 

நரம்புகளைப் பறவைகள் இழுக்கும் '' என்ருூர். 

தமது ச,தீதுருக்களின் செருக்கை யடக்கும் வீரரான 

-பஜூராமர், இவ்வாறு சொல்லி, தமக்குச் சமீபத்தி லிருந்த 

இசாவணன்மீது பாணங்களைச் தாவினார், ச,க்துருவின் 

..... நாசத்தை மனத்தாழ் கருதிய Loy cog 

இராமருக்கு அப் த வீரியமும் பலமும் உற்சாகமும் அஸ் பாது பலம் முத 

வ பட்ட அக திரபலமும் அப்போது முன்னிலும் இரு 

மடங்கு கோன் கின. ,கம்மையறிந்த ௮ம் 

மகானுக்கு, ௮ஸ்திரங்களெல்லாமும், ,தமக்கு தீ தாமாகவே 

கோன் ier, மஹா பராக்கரமசாலியாகய அவ்விராமர், 

உற்சாக க,கால் கைத்தொழிலில் மிக்க விரைவையும் அடைக் 

கார், அரக்கர்களை யொழிக்கக் திருவவதரி,க்த அவ்விரா 

மர், தம்மிடம் ௮வ்விதமாகக் தோன் றிய கற்குதிகளை யதி 

ந்து இராவணனை மீண்டும் இம்9க்கலானார். 

வானரவீரர்கள் ஒருபக்கம் தன்னைப் பாறைகளாற் : 

புடைக்க, ஸ்ரீராமர் ஒருபக்கம் தன்மீது 
' இராவணன் சரமாரிபொழிய இராவணன், மன்ங்குழ 

I iT LOC SB or உ . ட . ச . 
a reOESP ம்பி ஒன்றுந்தோன்றாது இகைத்துகின் 

த் மூடிமாமம் நிட்டான். எப்பொழுது, இராவணன் ஓரா 

பாகன் தேரை யு,குதிதையும் தொடவில்லையோ, எப்பொ 
முனைமுகத் இ வில்லை வளைக்கமுடியாமல் Goes ~ 
னின்று அப்பாற் al . 4 த 7 
செல தல், தானோ, எப்பொ.முது மனங்கலங்கி ஸ்ரீரா 

மருடைய வல்லமைக்கு மாஅசெய்ம மாட் 

உணவை, சாகுங்காலங்குநுகிய அ௮வ்விராவணன்
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விடுத்த அம்புகளும் பலவகையாயு,கங்களும் எப்போது 
தமக்கு உரிய தொழிலைச் செய்யமாட்டாமல் கின் por Cour, 

- அப்போ, அவனுடைய தேரைச் செலுத்திய சாரதி, 
இராவணன்து அந்த நிலையைக் கண்டு, கொஞ்சமேனும் 
மனங்குழம்பாம்ல் மெதுவாக அவனது இரகக்தை அப் 
போர்க்கள ததிலிருக்து வேதிடத்திற்கு ஓட்டிக்கொண்டு 
போனான். 

MOG GC சருக்கம் : 

மறுபடி. போர்க்களத் துக்கு இராவணன் வருதல். 

  

பிறகு, இராவணன், கனு விதியால் ஏவப்பட்ட 
வனாய், கோபது்காற்கண்கள் இவச்க, தனது அறிவின் மை 
யாற் சாரதியைப்பார் த்துப் பின்வருமாறு சொல்லலா 
னான்:-- “புத தகெட்டவனே! Bf fun Doser Cir vain, 
உத்ஸாஹம.ற்றவன் போலவும், வல்லமையில்லா கவன் 
போலவும், பயக் தவன்போலவம், பலம் அவன்போலவும், 
தைரியம் வன் போலவும், மாயைமுதலிய தந் இரங்களத் 

தவன்போலவும், ஆயுகங்களை உபயோ 
இராவணன் இக்கும்வகைய நியா தவன்போலவும் என் பாகனைப் ட : inf we, னைக் கருஇி, எனக்கு அவமானமுண்டாகு 

மாறு, உனக்குத் கோன் தியபடியெல்லாம் 
செய்காய், என்னை: அவமதித்து, என்னபிப்பிராயச் 
தையும் கலக்காமல், என்ச,தீதுருவின் முன்பாகஎன்னிர த. 
கைப் போர்க்கள,ச்இலிருந்து இங்கு ஓட்டிவந்தாய், 
'அமோக்கயனே ! உன்னால், கான் இதுவரையில் வெகு 

' சிரமப்பட்டுச் சம்பாதித்த புகழும் வல்லமையும் பரரக்கர ட 
மும் இராவணன் போரித்பு தங்கொடானென்ற உறு தியும் 
என்ற இவைகளவ்வளவையும் Gor இழந்தேன். வல்ல 

மையில் வெகுபுகழ்பெத்றுப்பராக்ரெமத்தால்யாவரையுங் 
கனிப்பிக்இன் உ என் FS BIH பார் தீதுக்கொண்டிருக்கையில்
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கானே, என் வல்லமையைக் காட்டவிரும்பிய கான், உன் 

னால் அற்பபுருஷனாக மாறிவிட்டேன். கெடுமதியுடை 

யாய்! நீ இப்பொழுது இந்த இரதத்தைச் சீக்ரம் போர்க் 

களத்துக்கு ஓட்டாமற்போனால், நீ ச.த்துருவினால் லஞ்சங் 

கொடுக்கப்பட்டு இவ்வாறுசெய்,தவனென்று நரன் . உன் 

னைக்கு நி.த்துக்கொள்ளுஞ் சந்தேகம் உண்மையாய்விடும்; 

எனெனில், ஈன்மையை நாடுகின்ற ஒரு கண்பன் இவ் : 

வாத ஒருபொழுதுஞ் செய்யமாட்டான். நீ இப்பொழுது | 

செய்த செயல் சத்துருக்களால் கான் செய்யத்தக்கது : நீ 

இப்போது உன துதொழிலைச் செவ்வனே நடத்தவில்லை, 

8ீ என்து நண்பனாயிருக்தால், நான் செய்த உதவிகளை நீ 

மறவா தவனாயிருக்தால், அப்போது, எனது சத்துரு வருவ 

தற்கு முன்பே போர்க்கள தீ.துக்கு இந்த இர த,த்தைச் 

சடி இயில் திருப்பிச் செ லு.தீஇவிக ”” என்றான். 

பூத்தியற்ற இராவணன் அ த்தேர்ப்பாகன்செய்த : 

நன்மையைத் தஇமையாகவேகருதி அவ்வளவு சொல்லவே, 

oa இரா அப்பாகன், வெகு வணக்கமாகவும் நன்மை 

வணனிடதில் யாகவும்பின்வருமாறு சொல்லலானான் :-- 

தான்செய்த é ட 3 a . ன் 

சொழிலைப்பததிச் res ss : Le REPRO 

சமாதானங் னுமல்லன் ; சத்துருக்களா லேவப்படட 

ae .வனுமல்லன் ; பைத் இயம்பிடித்,தவனுமல் 

லன் ; ஈண்பற்.றவனுமல்லன் ; தாங்கள் செய்திருக்கன்ற 

உபகாரங்களை மறந்தவனு மல்லன், தங்களுக்கு FOOL 

செய்யக் கருதி, தங்கள் புகழைப் பாதுகாக்கவேண்டியே, 

நான், தங்களிடம் வை.த் திருக்இன் ற ௮ன் பினால், தங்களுக்கு 

உபகாரமென்று நினைத்து, அநிஷ்டத்தைச் செய்தேன். 

பெருமன்னவரே ! இந்த விஷயத்தில், தங்களுடைய நன் 

மையிலும் க்ஷேமத்திலும் கரு,த்துவைத்இருக்கன்த 

என்னை, அற்பபு,த்தியென் அம் அமயோக்கயனென்றும் இல் 

வாறுகுற் றவாளியாகக் கருதலாகாது. மேட்டிலிருந்து பன் 

ளத்தில் ஓடும் ஈதி எவ்வளவு வேகமாகச் செல் லுமோ, அ
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வளவு வேகமாக இந்த இரத,த்தை, கான் போர்க்கள த.திலி 

_ ருந்து. இங்குச் செலுத்திவந்த காரணத்தைச் சொல்லு 

இன்றேன்; கேளுங்கள் : பெரும்போரால், தாங்கள் களை 

கீதுவிட்டகாக நான் அறிந்துகொண்டேன், வீரரே ! குங் 

-கன் முகத்தில் தெளிவும் கோன் றவில்லை;சக்ேகோஷமென் 

பதும் கொஞ்சமாவது புலப்படவில்லை. இரகக்தை இழுச் 

அக்கொண்ுெெஞ்சரி,தக,தனால் வருக்தமடைந் த இக்குதிரை 

கஞம், பசுக்கள் மழையினால் ஓடுங்குவதுபோல மிக்க எளி 

மையோடு வெயிலால் வாடிக் களை.கீரன். பலவாகதீதோ 

ன் நிய அபசகுனங்களில், ஈமக்குப் பிரதிகூலசமய மென் 

பதையும் கான் நன்றாக அறிந்துகொண்டேன். கேரைமோ 

ட்டுஞ்சார 'தஇயானவன்,காலம் இடம் இவைகளையும்,சகுனங் 

களையும், முகக்கு நிகளையும், சேர்வீரனது உற்சாகமின்மை 

சிரமம் சந்தோஷம் பலாபலம். என்னும் இவைகளையும், 

-போர்செய்கன் ஐ இடத்தில் மேட்டுநிலம் பள்ளகிலம் ௪ம 

w
h
.
 

fla? pp என்ற இவற்றையும்,போரிடவேண்டிய சமயச் ' 

தையும், ச,திதுருவின் புரைசலையும் ௮ மியவேண்டும் ; ௮ன் 

இியும், “எந்தச் சமயத்தில் . சத் தருவுக்குச் சமீபத்தில் 

இர.த,க்தை ஒட்டலாம் ; எப்பொழுது அச்சத்துருவின் பக் 

கத்தில் இர த,ச்தை ஓட்டவேண்டும்: எப்பொழுது அவன் 

நேரில் நிற்கலாம் ; எப்பொழுது ௭2இர் நிற்கையில் சத - 

அருவின் பின்புறமாகச் செல்லவேண்டும் * என் இவை 

களையும் சாரதியானவன் நன்றாக அ.ிந்திருக்கவேண் 

டும், . தாங்கள்' இளைப்பாறவேண்டுமென்ற எண்ணச் இனா 

அம், இப்புரவிகள் இளைப்பா றவேண்டிய காரண த De 

அம், இன்னும் ௮திகபயங்கரமான சிரமம் தங்களுக்கு 

உண்டாவதை மாற்ற, கான் இவ்வாறு செய்வது தகுதியே 

Quer o நினைத்தேன், என்னிஷ்டப்படி நான் இவ்வாறு 
'செய்தகாக, வீரரே ! தாங்கள் ஒருபொழுதும் எண்ண 

வேண்டாம். பிரபுவே ! நான் செய்தகானதஅு, எனது. 
யஜமானரிடத்து நான் வைத்இருக்கும் அன்பினாலேயே 

71 ,
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செய்க காரியம், சதீதுருக்களை வதைக்க வக்தவரே ! தாங் 

கன் ஏவ்வாறு இப்பொழுது கட்டசையிடுகன் நீர்களோ, 

அவ்வாறே,கான், என்மனப்பூர்வமாகச் செய்யக் கா,தஇிருக் 

இன்றேன் ; எனக்குக் கட்டளையிடுக ”' என்றான் 

அச்சாரதி ௮வ்வண்ணஞ்சொன்ன்தைக் கேட்டு, இரா 

வணன், சந்தோஷமடைந்து,அவனைப் பலவாறு புகழ்ந்து, ப 

போரில் மனங்கொண்டவளாய்ப் பின்வருமாறு சொல்ல 

அ.ற்றுன் :--*சாரதியே! சக்கரமாக இந்த 

இரசக்தை இரா இரதக்தை இராமருக்குமுன்பாக நிறு 
மரிருக்கன்ற இட ~, . ae i 

ப தீசைகோக்ச் BB; போர்முகதீதில் சதீதுருவை வதைக் 

ன் காமல், இராவணன் திரும்பான் ? என்று 

கட்டளையிடுசல், இவ்வாறு சொல்லி, பின்பு, இராவணன், 

வெகுசக்கோஷமடைந்து, உயர்ந்த கை 

வையலொன்றைக் கழற்நி அ௮ச்சாரஇக்கு செருக 

கக் கொடுத்தான். 

சார தியான்வன், : இராவணனது கட்டளைப்படி அதீ 

தேரைப் போர்க்கள கீதை நோக்கத் இரு 

இருப்பிடுணைமாக UNO, OCU, Drees 
கதிம்குஒட்டுகல், கட்டளைப்படியே, அ.ச்தேர்ப்பாகன், குதி 

ரைகளை வெகுவேகமாகத்திருப்பி யோட்ட : 

லானான் ; அவ்வரக்கமன்னவனுடைய பெரிய இரதமும், 

ஸ்ரீராமருடையமுன்னிலையில் ஒருகொடிக்குன்ளே வந்து . 

சேர் ந்தது. 

  

நூற்றேழாஞ் சருக்கம்: 

அகஸ்தியர் ஆதித்யஹ்ருதயத்தை 

இராமருக்கு உபதேடத்தல். 
  

- அ/கன்பிறகு, போரைப் பார்க்கவர் தேவர்களுடன் 

Crisgats fofurau அகஸ் தியபகவான், இராவணன்



டே 

நூற்றேழாஞ் சருக்கம். 
  

மூகலிற் போரிற்களைதீது மபடியும் போர்செய்யுமாறு 

இராமா்முன்பாக வந்துகின் ஐதையும் ஸ்ரீரா 
அகஸ்தியமுனி மர் கவலை கொண்டிருப்பதையும் பார்த்து, 

வர், இராமரிடம் 

வந்து, ஆ.திதய ர ் 
ஹ்ருதயமர்தி “ராமராம ! மகாபாகுவே! குழந்தாய் | os 
அறைக் கொண் 

... பாடல், 

ஸ்ரீராமரையடைந்து சொல்லலானார்: 

னால் எல்லாப் பகைவர்களையும் போரில் 
வெல்வாயோ, அ௮தாஇயாய் இரகசியமான 

இதைக் கேட்பாயாக, ஆதிக்யஹ்ருதயமென்.ற பெயரையு 
, டையதும், புண்ணியமான கும், ச.தீதுருக்களெல்லாரையும் 
வெல்ல. வல்லதும், வெற்றியையே கொடுப்பதும், குறை 
யாக பயனையளிப்பதும்; பரமபாவகமானதும், மங்களங்க 
ஞக்கும் மங்களமான கும், எல்லாப்பாவங்களையும் நாசம் 

Bes 

பண்ணுவதும்,கவலையையும் கோயையும் ஆத்அவதும்,வாழ் ' 
நாட்களைப் பெருக்குவதும், ஜபிக்கக்கூடிய ob Bs momo 
குள் உக கமமுமான இதை, . விருப்பமுன்ளவன் ஜபிக் 
'கக்கடவன். தேவாசுரர்களால் கமஸ்காரஞ்செய்யப்பஸ் 
அவரும், ஆயிரங்ரெணங்களுடன் ஈன்ருக உதயமா௫யிருக் 
இன் ஐவரும், சமது ஒளியால் மற்ஜதையொளிகஷை மழறைப்ப 
வரும், - ஒனியைக்கொகெ௫ன் ௮வரும், உலகங்கஞக்கெல் 
லாம் ஈசுவரருமான சூரியபகவாளைப் ுஜைசெய்க, தேஜ 
ஸ்வியாகிய இவர், எல்லா கதேவதைகளுக்கும் ஆத்து 
மாவாக விளங்குகின்றாரன்றோ ! இவர், சேவர்கூட்டங்க 
ளின் வடிவமாயும் அசுரர்கூட்டங்களின் வடிவமாய மிருக 
Gor p ஜனங்கள் எல்லாரையும் தமது இரணங்களி' 
னால் ரக்ஷிக்இன்றார், இவர் தாம், பிரமா ; விஷ்ணு ; Bes 
பெருமான் ; ஸ்கந்தன் ; ஈவப்ரஜாபதிகள் ; மஹேக்இரன்; 
குபேரன் ; காலன் ; யமன் ; சோமன்.; வருணன் ; பிஇ 
ருக்கள் ; வசுக்கள் ; சா,தீதியர்கள் ; அசுவிரிதேவதை 
கள ; மருத்துக்கள் ; ம.நுக்கள்; வாயு ; அக்கினி ; ஐந்துக் 
களின் உயிர் ; பருவங்களை யுண்டாக்குன் ற ப்ரபாகரர்,??
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er யுத்தகாண்டம்: 
  

“நீர்-ஆததயர் | அதிதியின் பு,கல்வர் அல்லத, ஸம 

.... ஸ்தழூமிக்குக் தலைவர் |; ஸவிதா. [ஜகத் 

இனி ஆ.திதமஹ் தை யுண்டாக்குபவர் | த ஸ-ஒர்யர் [ நங் 
ருதியோபதேசம், 3 wy 8 

களைத் தொழில்செய்யுமானு ஏவுபவர்] ; 

.ககர் [உலகத்தின் கன்மைக்காக ஆகாயத்தித் சஞ்சரிப்ப 

வர்] ; பூஷா [ஜகத்தை மழையாற்போஷிப்பவர் ]; கபஸ் 

இமாந் [கரணங்களை யுடையவர் | ஸ்வர்ணஸ)த்ருஸர் 

[பொன்னின்கிறமானவர் ] ; பாது (பிரகாசிப்பவர் ]; ஹி 

ரண்யரே.கஸ் [பொன்மயமான பிரமாண்டசத்கைச் செய்த 

வர்]; இவாகரர் [பகலைச்செய்பவர்] ; ஹரிதஸ்வர் | பச்சை. 

நிறக்குதிரைகளையுடையவர் | ; ஸஹஸ்ரார்ச்சிஸ் | ஆயிரங் 

சரெணங்களையுடையவர் ] ; ஸப்,தஸப்.தி [ஸப்,கமென்ற குதி 

ரையையுடையவர் | ; மரீசிமான் [பிரகாச,சிதையுடையவர்.] 

இமிரோக்மதகர் [ இருளைப்பிளக்குங் இரணங்க னமைகச் 

தவர் ]; சம்பு [சுக,த்தையுண்டாக்குபவர் ]; தீவஷ்டா [| ஸர்வ 

-ஸம்ஹாரகர்,ச்தா];  மார்திதாண்டர் [ஸர்வஸம்ஹாரத் 

தில் அழிர் சவற்றைப் படைக்குமாறு மீண்டுக் தோன்றி 

யவர்]; அம்சுமான் [பிரகா௫ிப்பவர் | ; ஹிரண்யகர்ப்பர்। 

| இந்தப் பிரமாண்டத்தின் நடுவில் விளங்குபவர் ] ; Aast 

[ தம்மைவணங்குபவர்களி னுன்ள.த்தைக் குளிரச்செய்ப 

வர்] ; ,தபகர் [வெயிலால் விளங்குபவர் ]; பாஸ்கரர் [ஓளி 

யையுண்டாக்குபவர் ]; ரவி | எல்லாராலும் ஸ்தோத்ரம் 

பண்ணப்பட்டவர் ] ; அக்நிகர்ப்பர் | பகலில் அக்இனியைச் 

தம்மிடம்வைதீதுக்கொண்டிருப்பவர் ] ; ௮.இிதிபு.தீரர் [அதி 

.. இயின் புதல்வர்]; சங்கர் [சாயங்காலத்தில் சுயமாகவே 

,தணிவையடைபவர் ] ; சிசிரநாசகர் [பணியை நாசம்பண் 

ணுபவர் ] ; வ்யோமநாதர் [ஆகாயத்துக்கு மன்னவர் Jj 

தமோபேதி [ராஹுவைப் பிளப்பவர் ]; ருக்யபஜஸ்ஸாம 

பாரகர் [ருக் யஜுஸ் ஸாமம் என்னும் வேதங்களின் ony 

யைக் கண்டவர்]; கஈவ்ருஷ்டி [பெருமழையை யுண்டா a 

- பவர்]; அபாம்மிதீரர் | தண்ணீர்க்குகண்பர்] ; ale Sue 5) | 
ட
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| விர். இலையைத் தகஷிணாயக த்தில் செல்லும்வழியாகக் 

கொள்பவர் ]; ப்லவங்கமர் | புணைபோல் ஆகாயமாகியசமு 

தீ.திர.தீ.திற் செல்பவர் ] ; ஆத.பீ | வெயிலையுடையவர் ] ; மண் 

டலீ [வட்டவடிவமானவர் | ; அம்ருதயு | அடைக் வரது 

பகைவர்களை சாசம்பண்ணுபவர் ] ; பிங்களர் [உதய 

காலத்திற் பொன்னிறமானவர்]; ஸர்வதாபகர் [மத்தி 

யான்ன தீதில் எல்லாரையும் எரிக்கின் றவர்] ; கவி [எல் 

லாச்சாஸ்இிரங்களையும் நகடைபெழச்செய்பவர்] $ விஞ்வர் 

[| இவ்வுலக,த்தை நிர்வஹிக்கின் றவர் | ; மஹாதேஜஸ் [பெ 

ருங்காக்தி பொருந்இியவர் ] ; ரக்தர் | எல்லாரிடமும் அன்பு 

பாராட்டுபவர் |; ஸர்வபவோ த்பவர் | எல்லாரது ஸம்ஸார 
_ துக்கும் உத்பதீதகொரணர்] ; க்ஷீர கீரஹ தாராதிபர் 

[கட்ச,த்திரங்கள் செகங்கள் காரைகள் இவைகளுக்கு த 

தலைவர் | ; விஸ்வபாவகர் | எல்லாவற்றையும் நிலைநிறுத்த 

பவர்] [கஜஸாம் தேஜஸ்வீ [ஒளிபொருந்திய அக்னி 
முதலியவற்றிற்குள் மிக்கஓளிபொருந்தியவர்], gers 

ஸாத்மாவே! [| இக்திரன்-,தா,கா-பகன்-பூஷா-மிதஇரன்- 

வருணன் -அர்யமன்-௮ர்ச்சிஸ்-விவஸ்வாக்- திவஷ்_டா-ஸவி 

கா-விஷ்ணு என்ற பன்னிரண்டு ஞூர்.த்திகனாக இருப் 
பவே |! ] உமக்கு நமஸ்காரம் ; இழக்குமலையை (உதிக்கு 

மிடமாக) உடையவர்க்கு நமஸ்காரம், மே.ற்குமலையை 
(அஸ்,தமிக்குமிடமாக) உடையவர்க்கு நமஸ்காரம் 
ஜ்யோ திஸ்ஸுக்களின் கூட்டங்களுக்கு மன்னவரான ர பகற்கால,தீதின் அதிபஇக்கு ஈமஸ்காரம்....ஜயரும் [உபா 

ஸகர்க்கு வெற்றிகொடுப்பவரும்] ஜயப, சரருமான[வெத்தி 
க்ஷூமம் இவைகளை அளிப்பவருமான / "| 'ஹர்யஸ்வர்க்கு[ பச் 
சைவருணமுள்ள குதிரைகளை யுமையவர்க்கு] Curren, 

Mow ஹஸ்ராம்ஸோ [ஆயிரந் ெணங்களை யுடையவரே | 
.ந௩மோகம௨ ஆதிதுயர்க்கு நமோகம$ உக்ரரான ரி 
யாதவர்களிடம் கொடுமையைச்ன்ட்டுகள் த] வி ரர்க்கு 

[ஜகங்களைப் பலதொ. piece es end க்கு] சமஸ்கா



ன யரா இ யுத்தகாண்டம். 
  

ரம் ;ஸாரங்கர்க்கு [வெகு வேகமாக ஆகாய,ச்இற் சஞ்சரிப் 

பவர்க்கு] நமோநம, பதீமப்ரபோதர்க்கு | தாமரை மலர் 

களை எழுப்புஇன் ஐவர்க்கு] நமஸ்காரம்; மார் த. காண்டர்க்கு 

நமோகம₹, ப் ரஹ்மேபமாகாச்யு பாரும் - [பிரமாவையும் 

சிவபெருமானையும் எல்லாவாபகீறுக்களிலும் பாலனம் 

பண்ணுடன் றவரும்|) ஸ-ஐர்யருமான ஆதத்யவர்ச்சஸ் 

ஸும் (ஆதிதீயரூபமான காக்தியையுடையவரும் |, பாஸ் 

வாதும் [காந்தியையுடையவரும் |, ஸர்வபக்ஷ£ருமான | எல் 

் லாவற்றையும் அழிப்பவருமான | ரெள தீரவபுஸ்ஸஈக்கு 

| எல்லாவற்றையும் அழிக்கையில் கடுமையான வடி.வ.தீதை . 

யுடையவர்க்கு], நமஸ்காரம், தமோக்கரும்| இருளைப்போக் 

குன் ஐவரும்) ஹிமக்கரும் [பணியைப் "பெரக்குஇன்ற 

வரும்], சதீருக்கரும் [ கம்மையடைக்தவரது பகைவரை 

யழிப்பவரும்], அமிதாதீமாவும் [அளவிடக்கூடா.த ஸ்வ 

ரூபச்தையுடையவரும்], கீருதக்கக்கரும் [ஈன் நியற்.றவர் 

களை காசஞ்செய்௫ன் றவரும் |, தேவருமான் [விளங்குபவரு 

மான] ஜ்யோ திஷாம்ப திக்கு ஈமஸ்காரம்,' தப்தசாமீகரா 

பரும் [உருக்இவிட்ட கங்கக்தின் கிமமாக விளங்குபவரும், 

 வஹ்நியும் | அக்கிரூபமாக்கின்று ஹவிஸை வஹிப்பவ 

ரும்], விஸ்வகர்மாவும் | எல்லா ஜகத்துக்கும் ai Bare?) 

தமோபிகிக்கரும் [அஜ்ஞாகவிருளைப் பிளப்பவரும்], ௬ 
யுமான | ஒனிவடிவமானவருமான | லோகஸாக்ஷிக்கு ன் 

தர்யாமியாயிரு கீ.சலால் ஜூங்களின் புண்மயா கற்களுக்கு 

FT PUTT TSS | கமஸ்காரம்.” 

* இக்டவு௨”, பிரளயகால,தீ.இல் ஜக,ச்தை una or 

மூர்; அதையே மறுபடியும் உண்டாக்குஇன்ருர் ; இவர், - 

, ரக்ஷகர், இவர் தாட, எல்லாவற்றையும் வற்ற அடிக்கன் 
ரர்; எரிதீதுவிிளாறூர் ; கமதுகரணங்களால். மழை 

யைப் பொழி௫ன்ருூர்.' இவர்தாம், எல்லாப் பிராணிகளும் 

உழங்கும்பொழுது, ௮ந்தர்யாமியாகவிருக்து விழித். திருக் 

இன்றார். இகர்சாம், லவ க அக்கனிஹோ 

3 ட
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களும், யாகங்களும், யாகங்களின் பமனும், இன்னும் இவ் 
வுலகத்தில் நடக்கின்ற செயல்களும் எல்லாமும் இந்தச் 
சூரியபகவானே.” 

“இராகவரே | எவன் ஒருவன் கான் ஆப,தீதிலிருக்கும் 
பொழுதும், கஷ்டப்படும்பொழுகும், கடத்தற்கு அரிய வழி 
யில் அகப்பட்டுக்கொண்டு விழிக்கும்பொழுதும், மனத்திற் 
குப். பயமுண்டாகுஞ் சமயங்களிலும் இந்த ஆதித்ய 
ஹ்ருதய மச்தீரக்தை ஓதுன்றானோ, அவன் ஓருபொழு 
தும் வருதி, தமடையமாட்டான். ஓரேமன F sn னிருக்து 
கொண்டு, கேவர்களுக்குக்தேதேவராகவிருக்இன் ஐ இக்க 

, ... ஜகதிபதியான சூரியபகவாஷிப் பூசை Toe செய்க ; ஆதிதீயஹ்ரு தயமென்.ற இம்மக் 
திர,ச்தை மூன்றுதரம் ஐபஞ்செய்க; போ 

ரில் வெற்றிபெறுவாய், மகாபாகுவே ! இக்தக்ூடணமே 
். இராவணனை வெல்வாய் ”” என்று இவ்வாறு சொல்லி 
விட்டு, அப்போது, அகஸ் திமமகாமுனிவர், காம் வந்த 
வழியே இரும்பிப்போனார். . 

வெகு பராக்கிரமசாலியாகிய ஸ்ரீராமர், இதைக் கேட்டு 
அப்போது துயரமற்றவரானார். ஐம்பொ தியை படக 
விரரான இராகவர், சூரியதேவரைப்பார்.ச்து ஜபம்பண்ணி 
ஹன்அ தரம் ஆசமனஞ் செப்துவிட்டு, ஆனகந்தமடைந்த 

, வராய், வில்லைக் கையிலேக்தி மனோதைரியங்கொண்டு நின் 
Gt. அப்போது, இராமர், இராவணனைக் 

இராமர்இராவண கண்ணுற்று வெகுஉற௰்சாகங்கொண்ட் உள் ASS AIOE ARS ட ன் ட் க ல் ் தமாகநித்தல், WSS போரிமொது வக்தார் ; எல் 
லாப்பெருமுயற்யொலும் அவ்வரக்களை 

வதைக்கவேண்டுமென்று உறு திகொண்டார். 
பிறகு, சூரியபகவான், மிகுதியாக மயிர்க்கூச்செ திய 

ராமரைப் பார்த்து ம௫ழ்க்த மனமுடையவரரய், அரக்க 
் மன்னவனது நாசத்தை அதுக்கரஇத்து 
Sema தேவதைகளின் மதீதியி லிருந்துகொண்டு 
செய்புமாதுஇரா ஸ்ரீராமரை நோக்க * இராவணவக த்தின் 
= “ae பொருட்டு விரைக'' என் 2 வார் தீதையைக் 

, கூறினார்.
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ரற்றெட்டாஞ் சருக்கம் : 

இராவணனுக்கு அபசகுனங்கள் தேர்தல். 

  

அ_தன்பிறகு, சதிதுருக்களஞுடைய சேனையை நாசம் 
பண்ண த்தக்கதும், கந்தர்வககரம்போன் றதும், ஓங்வயது- 
வசம் பறக்கப்பெற்றதும், பொன்னணிகளாரலலங்கரிக்கப் 

பெத்ற இறக்க குதிரைகள் பூட்டியுள்ள 
இ.சாமா இராவ . ள் . 
ணடைய தேர் அம், போரிடுவதற்கு உரிய எல்லாக் கருவி 

க பார் களும் நிரம்பியதும், கொடிகளை நா£்பு.றங் . 

களிலும் மாலையரகப் பெற்றதும் ஆகா 
யத்தை விழுங்குவதுபோலக் காண்பதும், பூமியை எதி 

ரொலி யொலிக்கச்செய்வதும், தனது சேனைக்குச் சந்தோ 
ஷூம் விளைவிப்பதுமான இராவணனுடைய இரதத்தை, 

சார தியானவன், வெகு உற்சரகத்துடன் வேகாம்கம் செலுத் 

இவர்தான். அவ்வாறு எ திரொலியுண்டாகுமாு. ௮.தஇிகஞ்.. ' 

௪,த.க.ச்தோடு ஓடிவக்க இராவணனுடைய அந்து இரத் 

தை ஸ்ரீராமர் பார்த்தார். 

கறுப்புக்குதிரைகள் பூட்டப்பட்டும், - உக்ரமான 

காந்தியுடன் விளங்இக்கொண்டும், மின்னல்போன் ற கொடி 
் களர்ற் சோபிததுக்கொண்டும், இக் திராயுக,த்துக்குஓப்பான। 

பலவித ஆயுதங்களால் கிரம்பியும், மேகமானது மழை 
யைப்பொழிவதுபோலச் சரங்களைப் பொழிந்துகொண்டும், 
மேகத்துக்கொப்பாயுமுள்ள சத் அருவினிர,கம் வருவதைச் : 

- கண்டு, வச்சிராயுகக்தால்டிக்கப்பட்டுப் பிளப்புண்ட. மலை 

யின் சத்தத்திற்கு ஒப்பான ௪தத முண்டாகுமாறு, பர் ரர் 

மர், பாலசந்திரன் வடிவமாக வளைத்துள்ள தமது கோ தண் 

டத்தை டங்கர்ரஞ்செய்து, இந்திரபகவானுடைய சாரதிமா , 
இய மாகலியைப்்பார்த்துப் பின்வருமாறு சொல்லலானார் ie, 

“*மாதலியே! ச,த்துருவினிரகம் வேகமாக வருன்றதி
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காண், வெகுவேகமாகச் திரும்பிவருன் ஐ 
இராமர் இசா 

வணனது தேர். இராவணனது இரதம் * Lis Sp oor , 

க்கு ரகச மாக வருவதால், போரில் தன்னைத் தான் 

oon rs வதைத்துக்கொள்ளுவத.த்கே; 'அவ்விராவ 

எத் ணன் எண்ணங்கொண்டிருப்பதுபோலக் 

காணப்படுகின்றது. ஆகையால், ந; இப் 

பொழுது கொஞ்சமேனுங் குழப்பமில்லாமல் ச,த்துருவி 

னிரத,த்தை எதிர்கொள்க. மிகுதியாகக் ளெம்பியிருக் 

கும் மேகதீதை .வாயுவான்து கலைப்பதுபோல், நான், இரா 

வணனை நகாசம்பண்ண விரும்புகின்றேன். 8, எனிமையில் 

லாமலும் மனங்குழம்பாமலும் உள்ள,ச்தையும் பார்வை 

யையும் . ஓரேகிதானமாக வைத்துக்கொண்டும் கடிவா 

| OT FOO SF சரிவரக் கைப்பற்.றியும் வெகுவேகமாக. இக்,தஇர 

_ தத்தை ஓட்கெ. தேவேந்திரனுடைய இரததீை யோட்டு 

இன்ற உனக்கு, கான், ஒட்டும்வகையை உபதேகிக்கவேண் 

டுவதில்லையே. ஆயினும், CuriGas DG eee 

ருக்கும் நான் உனக்கு இர,த,திகைச்செலு,த்தும் வகைை 

நினைவுஆட்டுன்றேனே மல்லது, உனக்குக் கற்று ட் 

    

டுக்க இவ்வாறு சொல்லவில்லை” என்றார். தேவேக் இரனுக் 

குச்சார,தீதியம்பண்ணித் தோரச்யெடைந்த அம்மாதலியும், 

ஸ்ரீராமர்சொன்னதைக் கேட்டுச் சந்தோஷமடைந்து, அவ் 

விரதத்தை யோட்டினான். அவன், இரரவண்ணுடைய 

இர,த.த்தைத் தன்னிர;த,சஇற்கு இடப்பக்க,த்.இற் செல்லச் 

செய்து, தனது இரதத்தின் சக்கர,தீதினா லுண்டாகுக் 

-.. தூளியால் அவ்விராவணனை மறைத்தான். 

அப்பொழுது, வெகுகோபங்கொண்ட இராவணன், 

வந்து மலர்ந்த கண்களை யுடையவனா௫, 

தனக்கெஇரில் வர்.த ஸ்ரீராமரைப் பாணங் 

கனளினாத் பிளக்கலானான். ,கம்மை இராவ 

(ணன் எஜிர்.த்.ததைக் கண்டு வெகு ரோஷங் கொண்ட 

Tl ராவண 

த்தம். 

  

* போரில் ௮ப்பிரசக்ஷிணமாக வருவ அபசகுனம் என்றபடி, 

72 
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மஹாபராக்கரமசாலியாகய இராமர், கோபதீதினால் தைரி 

யமடைந்து, அப்போர்க்களத்தில், வெகுவேகதக்துடன் 

கூடிய தேவேக்திரன துவில்லையும், சூரியல: டைய இரணங்க 

EG ஓப்பான் காந்தி பொருந்திய ' பாணங்களையும் 

கைப்பற்றினார். அப்போது, பரஸ்பரம் விரோதங்கொண்டு 
சண்டைசெய்ன்ற கொழுத்த சங்கங்களிரண்டற்கு நேர். 
ந்த சண்டைபோல, ஒருவரையொருவர் வதைக்கக் கர 

இப்: போர்புரிர் ச அவ்விருவர்க்கும், பெரும்போர் உண்டா 

யிற்று. அப்பொழுது, இராவணனுடைய காசத்தை 

விரும்பிய தேவர்களும், கக்.கர்வர்களும், சி,ச்.தர்களும், பரம 

. ருஷிகளும், இரண்டு இர.தங்களின் மூலமாக நடந்த அப் 

போரின் வேடிக்கையைப் பார்க்க அவ்விடம் வந்துசெர்ச் 

கார்கள், 

அச்சமயத்தில், மயிர்க்கூச்செ நியும்படி பயங்கரமான 

அபசகுனங்கள் பல, இராவண்ணுடைய 

அப்போது சோ நாசத்தையும் ஸ்ரீராமரது வெற்,நியையும் 

சகட்ட பாதல் வெளிக்காட்டிக்கொண்டு தோன் நலாயின, 

இராவணனுடைய தேரின் மேல் மழைக் 

கடவுள் இரத், சமழை பொழிந்தான். சுழல்காத்றுக்கள் 

ends BU Gow wre eDooiwuijtor of Floor. ஆகாயத் 

இல் வட்டமிட்டுக்கொண்டு தோன் மிய பெருங் கமுகுகூட் 

_ டங்கள், இராவண டைய தேர் சென்ற விடமெல்லாம் 

அதைச் தொடர்ந்து சென்றுகொண்டி ருக் தன. ஜபாபுஷ் 

ப த்தின் நி ற, த்துக்கொப்பான சந்தியால் இலங்கைமாககர் 

மூடப்படவே, இலங்காபூமியானது, பக.ற்கால.தீ.தி௮ம்.  - 

கெருப்பாலெரிக்கப்பவெதுபோல விளங்கிற்று, இடிமுழக் : 

- கதீதுடன்கூடிய கொள்ளிக்கட்டைகள் , இராவணனுக்குத் 

,திமையுண்டாவதை வெளிக்காட்டிக்கொண்டும், அரக்கர்க 

HEHE அயருஅ,த்திக்கொண்டும், பெருஞ்ச,த்த,த்துடன் 

விழலாயின. இராவணன் எங்குச் சஞ்சரித்,தர்னோ, ௮ங் 

குப் பூமி apnea Pw போரில் ஆயுகங்களைக்கெ ்
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ண்டு புடைக்கன் ஐ அரக்கர்களின் கைகளெல்லாம் பிடிப்பு 

உண்டானாற்போல,க் தம்பித்துநின் ஐன. மலையின்மேத் 

பலவகைக்தாதுக்கள் காணப்பவெதுபோல், தாமிரநித 

மும் கறுப்பும் வெஞப்புமான சூசியகரணங்கள், இராவண 

னது மேனியில்: விழுபவைகளாய்க் காணலாயின. நெருப் 

பை வரய்களாற் கக்கக்கொண்கி கழுகுகளால் தொடரப் 

பட்ட நரிகள், இராவணனுடைய aps gon 5 Corse Cag 

அபசகுனமாக ஊளையிடலாயின, அ௮ப்போர்க்கள தீதில் 

இராவணனது கண்களில் தூசிமையடிக்துப் பார்வையை 

விளங்காமற். செய்துகொண்டு எதிர்முகமாகக் காற்து 

விற்று. அவனதுசேனையிற் பலபக்கங்களிலும், ஆகா 

ug Bev மேகமில்லாமலிருக்கும்பொழுதே காகாற்கேட்க 

- முடியாத பயங்கரமான் சத்தத்துடன், இடிகள் விழ்லா 

டயின.  எல்லாப்பெருந்திசைகஞும் ஞூலை,கீ. திசைகளும் 

இருளால் மூடப்பட்டன். மிக்கமண்மாரியால், ஆகாயமும், . 
காணமுடியாதவாறு ஆயிற்று, நாத்றுக்கணக்கானபெண் 

கிளிகள், பயங்கரமாகச் சண்டைசெய்து, வெகு பரிதாப 

மாய்க் க,க.றி, பயங்கரமாக, அவ்விரவணணது இரத.ச்தின் 

மேல் விழலாயின. இராவணனுடைய தேர்க்குதிரைகள், 

. பின்பு றங்களிலிருக்து நெருப்புப் பொதிகளையும், கண்களி 

லிருந்து கண்ணீரையும், இவ்வாறு அவை நெருப்பையும் . 

நீரையும் ஒரு நிகராக வெளிவிட்டன. இவ்வாறு சடார் 

மான கொடிய பலஅபசகுனங்கள், இராவணவிசாசம் நெ 
ருங்வவிட்டதென்பதை வெளிக்காட்டதக்தேரன் நின. 

இராமருக்கோ, எல்லாப் பக்கங்களிலும் பலவகைநற் 

சகுனங்கள் அழகாய் மங்களகரமாகக்தோ 
ee ன்றி, அலகு e வெற் கியை கன்றாக 

கோன்று சல். (வெளிப்படுத்தின. ் அவ்வாறு சமது. வெற் 
* அியைக்காட்டிக்கொண்டு பலவகை நன்னி 

மிததங்கள் கோன் றியதை ஸ்ரீராமர், கண்டு, வெகுசந்தேர 
-ஷமடைந்து, இராவணன் மாண்டானென்றே கருஇனார்,
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HAs sna நன்குணர்ந்,த இராமர், முனைமுகத்தில் தம 

டக்கு நகன்னிமித் தங்கள் தோன் கினதைக் கண்டு மனங்களி 

தீது, மிக்க இன்பமடைந்து போரில் மிக்க பரரக்கர 

மதீதைக் காட்டலானார். 

நூற்றொன்பதாஞ் சருக்கம் : 

ஸ்ரீராமருக்கும் இராவண ஸுக்கும் 

தடந்த கொடிய போர். 

  

அதன்பிறகு, ஸ்ரீராமருக்கும் இராவணனுக்கும், 
உலகங்களெல்லா வற்றுக்கும் ௮ச்ச,க்தை யுண்டாக்குவகும், 

அவர்களது இரண்டு இர்.தங்களினாற் செய்யப்பட்டதுமான 

வெகு கொடியபெரும்போர், தொடங்கிற்று, அப்பொழுது, 

அரக்கசேனையும் வானரசேனையும், கைகளில் ஆயுதங் 

களை வைத்துக்கொண்டு, ஓன்நுஞ் செய்யாது கின்றன. 

வெகுபலசாலிகளான ஸ்ரீராமர் இராவணன் என்னும் இவ் 
.. விருவரும் அவ்வாறு போரிவெதைப் பார் 

ணன தீது, எல்லாரும் தங்களது மனம்முழுமை 

படியே சேளைகள் யும் அப்போரில் வைத்தவர்களாய்து இகை. 

எர ia * தது கின்றார்கள். அவ்வரக்கர்களும் வான 

_ரர்களும், பற்பல ஆயுதங்களைக் கைகளிற் 

பிடி,த்,தபடியே ௮ப்பெரும்போரைப் பார்,தீதுத் திகைத்து 

நின்றார்களேயன்.றி, அருூலிருக்கன் ஐ மாற்றானைப் பார் 

தீதுப் போர்புரிய விருப்பங்கொள்ள வில்லை. இராட்சச ‘ 

சேனை மலர்ந்த கண்களால் இராவணனைப் பார்த்துக் 
கொண்டும், வானரசேனை மலர்ந்த கண்களால் ஸ்ரீராம 
ரைப் பார்.த்துக்கொண்டும் திகைத்தனவாய், சத்திரத்தில் 

எழுதிய சைனியம்போல அசைவற்து கின் தன. 

அப்பொழுது, இராமர் இராவணன் என்ற அவ்விரு 

வரும்,அப்பொர்க்கள தீதில் தோன் தியபல நிமிச தங்களைப்
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பார்த்து, நிலைகின்.ற கோபத்துடனும் மிக்க உறுதியுடனும் 

சிறிதும் அஞ்சாமல் யு.த்,தஞ்செய்யலானார் 

கள். ஸ்ரீராமர் தாம் அவகியம் வெற்றி 

யடையவேண்டு மென்னும், இராவணன் 

        

சாமராவண் 

யுத்தம், 

தான் மடிந்துபோவது நிச்சயமென்றும் உறுதிகொண்ட 

வர்களாய், அவ்விருவரும், ,தங்கள் முழுவல்லமையையும் 

அந்தயுத்தத்திற் காட்டலானார்கள். 

பிறகு, வீரனான இராவணன், வெகு கோபத்துடன் 

பாணங்களைச் தொடுத்து, ஸ்ரீராமருடைய இர,தத்தின்மே 

விருக், த, கொடியைகோக்க விடத்தான். ௮க,தஅம்புகள், இக் 

. தரபகவானுடைய கொடியை நெருங்கமுடியாமல், ௮கத 

இர,த,த்தை அணுஇியமாத்திரத்தில், அவ்விர,த,த.தின் மகி 
- மையால் தடுக்கப்பட்டுப் பூமியில் விழுக் 

இசரமா இரால . 

ணனதுசேர்த் தன, பிறகு, வீரராகய ஸ்ரீராமர், மிகவுஞ் 

மறக்கக் __ வெந்து, இராவணன் செய்தததற்குப் பதில் 
செய்யுமாறு மன ததினாற் கரு தி, இராவண 

னுடைய துவசத்தைகோகக, பெரும்பாம்புபோல ௮ணுக 

முடியாததும் காக்தியால் மின்னுவதுமான கூர்மையுள்ள 

பாணத்தை விடுத்தார். ௮ப்பாணம், இராவணனுடைய 

துவச.த்தை வெட்டிவிட்டுப் பூமியிற் பாயக், தது; இராவண 

னுடைய துவசமும் பூமியில் விழுக்,தது. 

வெகு பலசாலியாகய இராவணன், தனது தெர்த்துவ 

சம் ராசமான்தைநோக்க, ௮வ்வவமான ததைச் சூக்கமுடி 

யாமத் கோபத்தாத் கொதிக்கலானான். அவ்விராவணன் , 

பெருஞ்னெங்கொண்டு, அம்புமழையை மிகுதியாகப் பொ 

ழிபவனாய், கூரானபாணங்களால் ஸரீராமருடைய தேர்க் 
குதிரைகளைப் பிளக்கப்பார் த்தான். ௮ப் 

களின் பெரும் புரவிகள், அவ்வாறு அடிக்கப்பட்டபோ தி 

பன் அம், கொஞ்சமேனும் கலங்காமலும் குழ 

ப்பமடையாமலும், தாமரை தகண்டுகளால் 

அடிக்கப்பட்டனபோல ஸ்வஸ் தமானமன ததுடனிருக்,க ன. 

சாமராவணர்
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இராவணன், அக்குதிரைகள் மனக்குழப்பமின்றி கின்ற 

தைக் கண்டு, அப்பொழுது கடுஞ்னெமடைநக்து, மறுபடி 
யும் அவைகளின்மேற் சரமாரிபொழியலானான். ௮ன் தியும், 

அவன், அப்புரவிகளின்மேல், கதைகள் உழலை,த.தடிகள் 

சக்கராயுகங்கள் உலக்கைகள் மலைச்கெரங்கள் மரங்கள் 

சூலங்கள் கோடரிகள் என்ற இவைகளையெல்லாம் விடச் 

தான். இவ்வாறு ௮ச்சமுண்டாக்குவதும் கொடியதும் கடும். 

'பேரொலியை எதிரொலியாகக் கொண்டதுமான படைக் 

கலமழையை, இராவணன், கனதுமாயாசக்தியாம் பொழிய. 

லானான். அவ்வா பலபடியாகப் பொழிக்த படைக்கலங் 

கள், கோபங்கொண்ட ்ரீராமருடைய பாணங்களால் 

விலக்கப்பட்டனவாய்,௮வ்விராமருடைய இர த.த்தைவிட்டு 

வானரசேனையின்மேல் விழுந்தன. பின்னும், அந்தத் 
தசக்கிரீவன், உகஸா ஹங்குறையரமல் ஆயிரக்கணக்கான ' 

பாணங்களை, கலங்கா, மனத்துடன் இடைவிடாது பொழி 

யலானான் ; அதனால், ஆகாயமும் இடைவெளியற்றதா 

யிற்று, பிறகு, அவ்வண்ணம் போரில் ஊக்கத்துடன் முயல் 

கன்ற அவ்விராவணனைக்கண்டு, ஸ்ரீராமர், புன்னகைசெய் 

பவர்போல ஆயாசமின் நிக் கூரானபாணங்களைத் தமது 

வில்லில் தொடுத்து நாற் அக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக் 
காகவும் விடுக்கலானார். அதைப்பார்.தது, இராவணன், 

்- தனது பாணங்களால் ஆகாயத்தை இடைவெளியற்றதா 

கச் செய்கான்; .- அவ்வாறு அவ்விருபோர்வீரர்களும் 

MOSS பாணங்களால் விளீங்கெ ஆகாயம், அம்புகளாற் 

கட்டப்பட்ட இரண்டாவதுஆகாசம்போலக் காணலாயிற்று, 

௮ப்போசு விடுக்கப்பட்ட அம்பான து, இலக்குத் ,தவறிம், 
காகவேனும், கு.றி.தீ,ச அளவைவிட மிகுதியைப் பிளப்ப: 

தாகவேனும், இலக்கற்சார்க்து.பயன ற்ற,காகவேனும் ஆக 
வில்லை. அப்போர்க்கள க.இல், ஸ்ரீ ராமராவணர்கள் அல் 

வானு பிரயோத்துக்கொண்ட பாணங்கள், ஒன்றை மத: 

ஹஜொன்னு அடித்துக்கொண்டு பூமியில் விழுக் தன. அந்தி
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இருவரும் இடமும் வலமுமாக அம்புகளைச் சொரியலானார் 
கள்: அவ்விருவரும் தமது அம்புக்கூட்டங்களால் ஆகா 
யத்தை மூச்சும்விடவொட்டாது செய்தனர், ஒருவர் செய்த 
கொடுமைக்குப் பதில்செய்துகொண்டு போர்புரிந்து அவ் 
விருவரும், ஒருவரது தேர்க்குதிரைகளை மத்ரொருவராக, 
இராமரது குதிரைகளை இராவணனும், இராவணனது 
குதிரைகளை இராமரும் ஹிம்ஸிக்கலானார்கள். அவ்விருவ 
ரும், வெகு கோபத்துடன், இவ்வாறுஆச்சரியமாகப் போர் 
LYNG Sort, DG psi, FSET vid அவ்விருவர்க்காம் நெருக்க 
மாகவும், பார்ப்பவர் மயிர்க்கூச் செறியுமாம், பெரும் 
போர் நிகழ்க்த.து, மகரபலம்பொருக்தியவர்களான இராமர் 
இராவணன் என்ற அவ்விருவீரரும், கூரான பாணங்க 
ளால் யுத்தம் பண்ணிஞர்கள் ; ஆனால், அரக்கர்மன்னவ 
னான இராவணன், தனது துவசம் விழுதிகப்பட்ட சனால், 
இராமர்மீது மிக்கனேங் கொண்டான், 

  

காற்றுப்பத்தாஞ் சருக்கம் : 

இராமர் இராவணன அதலையை அறுத்தல். 

  

- அப்போது பரீராமரும் இராவணஷும் போர்புரி 
சன்றதைப் பார்த்து, எல்லாப்பிராணிகளும், ஆச்சரிய 
மடைந்த. மனத்துடன் பார் *ீ.கன. சிறக்க தேறி லேறிப் 
போர்செய்கன் ஐ அவ்விருவீரரும், அவ்விரண்டு இரதங் 
கணினாலும், மண்டலகதியையும் கேராகமு௫ச செல்வதை 
யும் மாத்றானேயணுகுவதும் விலகுவதுமாகச் செல்வதை 

யும், தங்களது சார இகளின் வல்லமையால் 
இவ்வா பலவகைக் கஇகஜக் காண்பித் 
அக்கொண்டு, ஒருவர்மீது ஒருவர் சினந்து 

எதிர்த்து, ஒருவரையொருவர் வதைக்கக்கரு இப் பீடிப்ப 
வர்களாய், பார்ப்பதற்கு வெகுபயங்கர ரூபமுள்ளவர்க 

சரமராவண 

யுத்தம்,
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ளாகக் காணப்பட்டார்கள். இராவணனை இராமரும், இரா 

மரை இராவணனும் இம்சிப்பவர்களாய், ஒருவரையொரு 

at அணுஇிநித்பதும் ஒருவரைவிட்டு ஒருவர் விலக 

நிற்பது மாசி, இவ்வாறு விரைவான ௧ இயை மேற்கொண் 

டனர்.  பாணங்களைவிடுக்துக்கொண்டு போர்புரிந்த ௮வ் 

விரண்டுவீரர்களின் உச். தமமான ரதங்களும், அப்போர்க் 

கள்,கீதில் மழைபொ ழிகன் த மேகங்களிரண்டுபோலச் சஞ் 

சரித்தன. அப்போர்க்கள தீதில், அவர்கணிருவரும் அவ் 

வாறு பலவகையான போக்கைக் காட்டி, மீண்டு, ஒருவருக் 

கொருவர் எதிர்முகமாக நிற்கலானார்கள். அவ்விருவரும் 

அவ்வாறு நின்றபொழுது, ஒரு தேரின் நுக,த். தடியுடன் 

மத்ரொரு தேரின் நுகத்தடியும், குதிரைகளின் முகம் 

களுடன் குதிரைகளின் முகங்களும், கொடிகளுடன் கொடி 

- களும் இடி,த்துக்கொண்டன. அப்பொழுது, ஸ்ரீராமர், கூர் 

மையாய் எரி௫ன்ற நான்கு பாணங்களை விடுத்து, இராவண 

னுடைய நான்கு குதிரைகளைப் பின்னிடையச் செய்தார். 

அவ்வரக்கன், ஸ்ரீராமர் தன் குதிரைகளைப் பின்னே போ 

கச்செய்்ததைப் பார்த்துப் பெருஞ்ணெமடைந்து கூரான 

பாணங்களை இராகவர்மேற் பொழியலானான். வெகு 

பலசாலியாகய இராவணனால் அவ்வாறு அடிக்கப்பட்ட. 

'போதிலும், ஸ்ரீராமர் கொஞ்சமேனும் வரு,த்.தமடைய 

வில்லை; அவைகளை, .ஒருபொருட்டாக எண்ணவுமில்லை, 

அப்பொழுது, இராவணன், இந்திரனுடைய ery SurBu 

மாதலியின்மீது வச்சிராயு,த.தீதுக்கு ஓப்பான பல பாணங் 

களை விடுத்தான். வெகுவேகமாக மாதலியின் சரீரத்தில் 

விழுந்த அவ்வம்புகள், அவனுக்குக் கொஞ்சமேனும் மூர்ச். 

சையையாவது வருதீ.த.திதையாவது உண்டாக்கவில்லை. 

ஸ்ரீராமர், மாதலியின் மேல் அவ்வாறு விழுந்த அம்புகளைத் 

தம்மேல் விழுந்த அம்புகளுக்கும் மேலாக நினைந்து வெகு 

கோபங்கொண்டு, அவ்விராவணனைத் தமது. பரணங்க 

ளென்ற வலையால் முகம்மாஅம்படி செய்தார். அன்றி
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யும், அவ்விராகவர், சமது ச,த்துருவி னிர,க.த்தின்மேல், 

இருபது முப்பது அறுபது நூரு ஆயிரமென்ற் கணக் 

காகப் பாணங்களை விடுக்கலானார். அரச்கர்வேக்கனான 

இராவணனும், கோபத்தாத் GH, தனது இரதத்தி 

லிருந் தபடிமே, கதை இரும்புலக்கை என்.ற இவைகளைக் 

் கணக்கன் றிச் சொரிந்து ப்ரீ ராமரை வரு,க்தினான். 

அப்பொழுது, பார்ப்பவர்களின் மனம் மயிர்க்கூச்செறி 

யும்படி நெருக்கமாகப் பெரும்போர் நடக்கலரயிற்று. கதை 

கள் இருப்புலக்கைகள் உழலை,தி.தடிகள் என்.ற இவைகளின் 

சச்கக்தாலும், கூர்முனைகளுடன் கூடிய 

'* இராமராவண டி க உரு . க 

1) 3 S008 அம்புகளின் வீழ்ச்சியாலும், எழுகடல்க 

Lm wel ஞூம் குழம்பின். எழுகடலைளும் குழம்ப 

வே, பாதாளலோககத் தில் வச தீதுக்கொண் 

டிருக்த பக்ககர்களும், ஆயிரக்கணக்கான தாநவர்களும் 

- வருந். கலானார்கள். மலைகள், தோப்புகள், காடுகள் என் த் 

இவற்றால் நிரம்பிய பூமி முழுதும் அசைக்தது ; சூரியப்க - 

. வான் ஓனியற்தவனாயினான் ; கா.த்னும் வீசவில்லை. 

பிறகு, தேவர்கள், கக்.தர்வர்கள், சி,த,தர்கன், want af) 

கன், இந்நரர்கள், மஹோரகர்கள் என்ற யாவரும் கவலை 

ஸி. மடைக்தார்கள். * பசுக்களுக்கும் அந்த 

பகர் இனர். ர்களுக்ும் ஜெபம் உண்டாகுக) ௨ 
ண யுத்தத்தைக் கங்கள் அழிவின் றி நிலைகிற்பனவாக, இப் 

கண்டு மங்கள் போரில் அரக்கமன்னவனாகயே இராவ 

லலா. oor east ஸ்ரீராமர் 'வெல்லட்டும் ”” என்று 

்... ஜபித்துக்கொண்டு, தேவர்கள், முனிவர் 

களின்  கூட்டங்களுடன், பயங்கரமாய் மயிர்க்கூச்செறி 

_யும்படி இராமருக்கும் இராவணனணுக்கும் நடந்த அப் 

பெரும்போரைப் பார். த்தார்கள். கந்.தர்வர்களின் கூட்ட 

மும்அப்ஸரஸ-*க்களின் கூட்டமும், நிகரற்ற அப்போரைப் 

பார்த்து,  ஆகாமம் ஆகாயத்தின்வடிவையே யுடைய்து ; 

சமுத்திரம் சமுத்திர ,ச்தையே உபமானமாகக்கொண்டது; 

73
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அதுபேரலவே, ப$ ராமருக்கும் இராவணனுக்கும் நடக்கும் 

போரானது, பஸரீராமருக்கும் இராவண னுக்கும் நடக்கும் 

போரையே போலும்”? என்னு. இவ்வண்ணம் பே௫ிக் 

கொண்டு, ராமராவணர்கள் செய்யும் ௮ப்போரைப் பார்க்க 

OT COT BA. = 

அப்பொழுது, மகாபாகுவும் இரகுவம்ச.த்தின் Sis 

இயை வளர்க்கவக் கவருமான ஸ்ரீராமர், வெகு கோபங் 

கொண்டவராய், சர்ப்பத்துக்கு ஒப்பான கதீஇமுனை யம் 

பைக் கோதண்டதீதில் தொடுத்து அதைவிடுத்து, வெகு 

. அழகாய்க் குண்டலமணிக்து விளங்குகன் ஐ 
இராமா இராவ 

ணனது தலையை 

WHEE, HH அத்தலையும், Qboepajns Ss Sr Ho Lets 
மீண்டும்மீண்டும் ல் ல ன் . 

ele te, துக்கொண்டிருக்கபொழுதே பூமியில் விழு 

ந்.த.து ; ஆனால், அதீ தலைபோல மற்றொரு 
தலை' இராவணனுக்கு உடனே உண்டாயிற்று, ஆயுதப் . 

பயி்சியில் வெகு சுருசுருப்புள்ள ஸ்ரீராமர், ௮,த்,தலையைச் 

சடிதியிம் கூரான பாணங்களை விடுத்து வெட்டியெறிக் 

கார் ; அவ்விரண்டாவது தலை வெட்டுண்ட மறுகிமிஷ்த் 

இல், மத்றொரு தலை தோன் றிற்று, அதையும், இடிக்கு 
ஓப்பான பர்ணத்தால், ஸ்ரீராமர் வெட்டினார் ழ இவ்வாறு 

ஓரேமாதிரியாகவிளங்கய நர தலைகளை ஸ்ரீராமர் அவ்வப் 

போது வெட்டி க்தள்ளியும், இராவணனுடைய அந்திம 

கரல,த்திற்கு ஓர் எல்லையும் ஏற்படவில்லை. 

இராவணனுடைய தலையை வெட்டினார். 

அப்பொழுது, அஸ்திரங்களெல்லாவற்றையும் ௮றி 

ந்த வீரரும் கெளசலையின்' மகிழ்ச்சியை வளர்க்கப் பிறற்ச 

வருமாயை ஸ்ரீராமர், தம்மிடம் பலவகைப் பாணங்க எளிரு 

ந்தும் பின்வருமாறு ஆலோகிக்கலானார்:-.- “ எவ்வம்பு 

களால் மர்ரீசன் மாய்க் தானோ, எவ்வம்புகளால் sor ST 

... ஷணன் என்னும் இவர்கள் மடிர்தார்ச 
இர்பான், ளோ, எவ்வம்புகளால் க்ரெள்ஞ்சாவன தீ 

தில் விராகனும் கண்டகாசணியத்தில் கபந்தனும் உமிரி
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முந்தார்களோ, அவ்வாறு எனக்குப் பலமுறையாகப் 

போரில் கம்பு,தலையுண்டாக்கய ௮க்தஅ௮ம்புகள் இப்பொழு 

து இராவணனைக் கொல்லாமல் ஓளிமழுங்இயிருப்ப,தற்குக் 

காரணம் corer?” என்று இவ்வாறு சந்தையில் ஞூழ்க 

யும், ஸ்ரீராமர், அப்போரில் ஜாக்ரதையுள்ளவராக விருந் 

தர். 

அப்போது, இராவணன துமார்பை கோக, ஸ்ரீராமர் 

சரமாரிபொழிக்தார். அரக்கர் தலைவனாகிய இராவணலஜும், 
தனது இரதி லிருந் படியே வெகு கோபங்கொண்டவ 

னாய், கதை இருப்புலக்கை என்ற இவைகளை வீ௫யெறிக் 

த, இராமரை இம்டிக்கலானான். அப்பொழுது, ஆகாயத் 

திலும், பூமியிலும், திரிகூடமலையின் சகரத்திலும், அவ் 

விருவர்க்கும் மயிர்க்கூச்செறியும்படி. மிகவும் பயங்கரமான 
யுதிதம் மும்முரமாக நடக்கலாயிற்று, 

ராரமரரவணர் க ட த ன் 
இ ப தேவர்கள் தானவர்கள் யக்ஷர்கள் பிசாசர் 
கட்கூ.ச் சேகர்மு ட! 
தலியோர் காணு கன் உரகர்கள் ராக்ஷஸர்கள் என்னும் 
மாறுஒழிவின் றிப் ட இ 5 a cot”) ல த் Ae Curr gso, இவர்கள் uri SHsOsrowry Hanan, 

அன் இரவுமுடிய, அப்பெரும்போர் நடக் 

௧௮. இராமர் இராவணன் என்ற இவ்விருவர்க்கும் போர் 

பகலிலும் இரவிலும் ian ஒருகிமிஷ 

மேனும் ஓய்வில்லாமல் நடந்தது, 

அவ்வண்ணம் நடந்த போரில் ஸ்ரீராமர் இராவணன் 

-... என்னும் இவ்விருவர்க்குள் ஸ்ரீராமருக்கு 
தேவேந் இ. வழி a 5 விரும் 

சரசஇ இரரமர்க் வத்தி இன்னுங் கைகூடாம நுகத்தை, 
ஓன்று கூறச் ் 2 ட 

“Gch cee, ணும் கொவைவாசாகத ee, 

போர்செய்வதில் முனைந்திருக் த இராகவரை 

நோக்கி ஒரு சொல்லைச் சொல்லலானான்.
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ாற்றுப்பதினோராஞ் சருக்கம் : 

இராவண வதை, 

அப்பொழுது, டவர், பூ ராமருக்கு நினை 

ப்பு மூட்டலானான் :-- *விரரே ! தரங்கள் 
மாதலி இராமரை 
ப் பிரமாஸ் இர் பிரமாஸ்தர,த்தை யுண ராகவர்போல, இவ் 

அ ன், விராவணன் ஓரஸ்.இிர,த்தைப் பிரயோக் 

க, அதற்குமாருன அ௮ஸ்திரத்தைமாத்தி 
ரம் ஏன் பிரயோக்கன் நீர்கள்? பிரபுவே ! இவ்விராவ 

ணனை வதைக்கும்பொருட்டுப் பிரமாஸ்திரச்சைப் பிர 

யோயுங்கள். தெவர்கள்கூறிய விகாசகாலம் இப்பொ 

முது இவனுக்கு வந்துவிட்டது” என்றான். 

முக்காலங்களையறிர்த அகஸ்தியமஹர்ஷி _தமக்கு 

முன்புகொடுத்ததும், ஓப்பற்ற காக்தியுடன் விளங்குகின்ற , 

பிரமதேவர் இந்திரபகவாணுக்காக முன்பு உண்டாக்இ.இம் 

மூவுலகங்களையும் வெல்லவிரும்பிய ௮,தீதேத வேர்.திரனுக்கு 

முதன் மு,தல் அளித்ததும், தனது இதகு 
இராமர், பிரமா. களில் வாயுபகவாணையும் முனையில் அக்கி - 
ஸ்.திர.ச்சையெடு 

த்தல், னி சூரியர்களையும் கொண்டதும், தனது 

உடல் ஆகரயமயமானதும், தனது பெரு 

மையால் மேருமக்கரமலைகளை யடக்குவதும், HESSD 

பள பளவென் து விளங்குவதும், அழகிய முனையுடன் கூடி 

யதும், எல்லாப் பிராணிகளுடைய ஓளியையுஞ் சேர்த்து 

திரட்டிச் செய்யப்பட்டிருப்பதனாற் சூரியனுக்குச் சமான 

மான கரந்தியுள்ள தும், புகையுடன் கூடிய கால்ரக்கனிபோல 

வும் நெருப்பைக்கக்குகின் ற கொடுஞ்சர்ப்பம்போலவும் கர 

ணப்படுவதும்,ச றஈ,த யானைகள் புரவிகள் இவைகளைக் கூட். 

டங்கூட்டமாக வதைக்கவல்லதும், தன்தொழ்லை விரைவா . 

கச் செய்வதும், கோட்டைகெர்த்தளங்கள் அகழிகள் மலை 

கன் இவைகளையும் பிளப்பதும், பல ச.த்துமுக்களின் இரதி
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தத்தைப் பூிக்கொண்டிருப்பகும், தசைபற்றிய காரணத் 

தால் வெகு கொடியதாக விளங்குவதும், வச்சிராயு,தத்துக் 

கொப்பான வலிமையுள்ளதும், பேரொலியுடையதும், முன் 

னே பல போர்களில் வெற்றியடைந்ததும், பயங்கரமான 

தோற்றமுள்ள தனால் எல்லாரையும் கநெடுங்கச்செய்வகதும், 

பெருஞுூச்செ.றியுஞ் சர்ப்பம்போல விளங்குவதும், காக்கை 

கழுகு பருந்து கூளி நரி பிசாசுகூட்டங்கள் என்ற இவை 

கஞக்கு எப்பொழுதும் உணவையனிப்பதும், யமனுக்கு 

ஒப்பாய்ப் போரில் அச்சத்தை யுண்டாக்குவதும், வானர 

வீரர்களுக்குக் களிப்பையும் அரக்கர்களுக்குப் பய, ததையு 

முண்டாக்குவதும், சதீதுருக்களின் புகழை யொழிப்பதும், 

- தமக்குச் சக்கோஷ,க்தை விலளைப்பதுமாகய ஜவலிக்குக் 

தன்மையுள்ள பிரமாஸ்திர,த்தை, ஸ்ரீராமர், மாதலியால் 

Boor Lipp LI) Li OM, கையி லெடுத்துக்கொண்டார். 

மகாபலம்பொருந்திய ஸ்ரீராமர், ௮ப்பெரும் பாணதீ 

தை அபிமக்்இரித்து வே,த,த்திறத்சொல்லிய முறைப்படி வில் 

லில் தொடுத்தார். ஸரீ.ரா மர் உதி,தமமான் ௮வ்வஸ்திர,தைத 

வில்லில் தொடுக தபொழுது, எல்லாப்பிராணிகளும் கடுக்க 

மடைந்தன ; பூமியும் ௮சைக்,தது. வெகுகோபங்கொண்ட : 

Lo Trini, wee முயற்சியுடன் வில்லை நன் 

இராமர் பிரமாஸ் மூக வளைத்து இழுத்து மாமஸ்்தாகத்தைப் 

: தரத்தைமர்தி். பக்க வல்ல HS அ௮ஸ்திரக்தை இராவ 
திதுவிட, இராவ é 

ணன் மாய. ணன்மேல் விடுத்தார். வசசரபாணியாகய 
தரையில் விழு ; . x eS 5.3 ல் 

தக். இக்திரனால் விக்கப்பட்ட வச்சிராயுதம்போ 

லத் தகையமுடியா ததும் யமனைப்போலகத் 

தடுக்கமுடியாததுமான அப்பிரமாஸ்திரம், இராவணனது 

மார்பில் விழுக்தது. வெகுவேகமாகப் பிரயோ௫க்கப்பட்ட 

௮ந்த ௮ம்பானது, துராதீதுமாவான ௮5 இராவணனு 

டைய சரீரத்தை யொழிப்பதாய் மார்பைப் பிளந்தது. பிரா 

ணனை த. தவருது ஓழிக்கவல்லதாய் இர,ததக்.தா.ம் பூசப்பெ 

ம். கான ௮வ்வம்பானது, வேகத்துடன் இராவணனுடைய
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பிரரணனை வாங்கிக்கொண்டு பூமியிற் பாய்ந்தது. அப்பா 

ணம், அவ்வாறு இராவணனைக்கொன்று, தனது உடம்பு 

மூழுவதும் இரக்கம் பூசப்பெற்ற, காய், தான்செய்யவேண் 

டிய காரியதிதைச் செப்துமுடி தீது நிச்சிந்தையை யடைமச் 

ததுபோலச் தனது ௮ம்பறு,க்தூணியில் மீண்டும் புகும் 
தது. உயிரையிழந்த இராவணனுடைய கையிலிருந்த 

பாணத்துடன் கூடிய வில்லானது, வெகு ௪டி. தியில், அவன் 

தேக த்திலிருக்து கழுவிய பிராணனோடு கானும் நழுவி விழுக் 

அது, போரில் விரைந்து தொழில் செய்பவனும் மஹாபரரக் 

கரமசாலியுமான் அவ்வரக்கர் தலைவன் , உயிரை யிழந் தவ 

னாய், வச்சிராயுகுத்தால் கொல்லப்பட்ட விருத்திராசரன் 

போல, இர,க,க.இலிருந்து பூமியில் விழுந்தான். 

அவன் அவ்விதமாகப் பூமியில் விழுந்ததை, அங்கு. 

மிகுந்திருந்த அரக்கர்கள், பார்த்து, தங்கள் யஜமானனே் 

வதைக்கப்பட்டபடியால் மிகவும் பயந் தவர்களாய், கான்கு 

பக்கங்களிலுஞ் சிகறியோடினார்கள். அவ்வா ஓடினவர் 

“களை, வானரர்கள், ௮ட்டகாசம் பண்ணிக்கெரண்டும், மரங் 
கவை யோங்கிக்கொண்டும் துரத்தினார்கள். மிகுந்திருந்த 

அரக்கர்கள், இரரவணன் வதைக்கப்பட்ட 

தையும், ஸ்ரீராமர் வெற். கியடைந்ததையும் 

பார்த்து, மனப்பிணிப்பு அ.ற்றமையால் 

வெகு பரிதாபமாகக் soir ont i UGE Baar 2 முகங்களுடன் 

களிப்புக்கொண்ட வானரவீரர்கள் ஒருபக்கம் சம்மைப்பீடி 

க்க, பெரும் பயத்துடன், இலங்கையை நோக்கி ஓடினார்... 

் கள். அதன்பிறகு, வெற்றியால் விளங்க 

வெரு சந்தோஷ மடைந்த வானரர்கள், 

ஸ்ரீராமருடைய வெற்.நியையும் இராவண 
னுடைய வதையையும்பற் கிச் சொல்லிக்கொண்டு கொக்க 

அரக்கர்கள் அஞ் 

& யோடுதல், 

லான ரர்களின் 

0G eG, 

ரிதீகார்கள். 

பிறகு, ஆகரயத்தில் வெகு அழகாகக் தேவதுந்துபி 

முழங்கற்று ; அப்போது, திவ்யமான வாசனையுடன் மகத்
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மாருதம் இனிதாக வீசிற்று ; பிறரால் அடையமுடியா 
....... தீதும்மனம௰ூழச் செய்வதுமான மலர்மாரி 

கன மம், ஆகமதிதிலிரக்து பூமிக் இராம 
ருடைய இரதகத்தின்மேற் பொழிர்,க.து, 

ஸ்ரீராமரதுபுகமுடன் கூடியதும் *வெகுநன்றராகச் செய்யப். 
பட்டது, வெகுகன்ருகச் செய்யப்பட்டது” என்று சொல்லி 

ஸ்ரீராமரைக் சகொண்டாடியதுமாகய மகாத்துமாக்களான 
தேவர்களின் வாக்கு, வரன*த்தித் கேட்டது, வெகு கொடிய 

வனும் எல்லாவுல்கங்களையும் நடுநடுங்கச்செய் தவனு.மான 

இராவணன் வதைக்கப்பட்டதும், சேவர்களும் சாரணர்க 
ஞூம்௮இக சந்கோஷ.மடைந்கார்கள். ஸ்ரீராமர், இராவண 
னைக்கொன்று மூழ்க சவராய், சுக்கிரீவன் அங்கதன் என் 
னும் இவ்விருவரையும் தமது மனோர,கம் நிஹைவேதியவர் 
களாகச் செய்தார். அமு தல், தேவர்கூட்டங்கள், சாக்குத் 
தையடைக் கன ; தசைகள் தெளிவடைந்தன ; ஆகாயம், 
நிர்மலமாய் விளங்ஒற் நு: பூமியும், பயதீதால் நடுக்கம் 
நிங்கிற்அு ; இளங்காத்அு, சுகமாக வீ௫த்ு, சூரியபகவா ' 
னும், ஒஸஜியை 'ஓரேவிதமாகக் கொடுத்துக்கொண்டு பிரகா 
இக்கலானான். 

அப்பொழுசு, சுக்கிரீவன் விபீஷணர் முதலான் ஈண் 
பர்கள், இலட்சுமணருடன் கூட ஒன்றுசேர்ந்து, LF Tress 

oo Cea Héar sé சந்தோஷ் மடைந்து, ௮ப் 
ene Gee போர்க்கள சதில் ஸ்ரீராமரிடம்வக்து நின் ஸூ 

டாட், அவசை முழைப்படி கொண்டாடலானார் 
கள். தமது பகைவனைக் கொன்று, காம் 

மேற்கொண்ட கோன்பை நிை தவேதற்நிய இரகுகுலத்து 
மன்னரை மூழ்விக்கத் இருவவதரித்த ம OMT UT Teer 
சாலியாகிய அந்த இராமர், சமது நண்பர்களால் அப் 
போர்க்கள தீத் சூழப்பட்டு, கேவர்கூட்டங்களா ற் சூழப் 
பட்ட தேவேக்திரன்போல விளங்குளார். 

ee
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விபீஷணர் புலம்பல். 
  

விபீஷணர், சமது தமையன் ராமரால் வெல்லப் 
பட்டு உயிர்மாண்டு போர்க்கள சீ.திற்கடப்பதைப் பார்த்து, 

- சோகம் வலிவிலே SOT FOSS கவர 
விபீஷணர் 

புலம்பல்; 
பின்வருமாறு புலம்பலானார் :--*வீரரே! 
வல்லமையிற் புகம்பெற்்தவரே ! விச்சை 

களை நன்றாகக் கற்றறிந் தவரே |! ராஜநீதிகளைச் செவ்வை 
யாக ஆரரய்க்தறிந்தவரே | விலையுயர்ந்த சயன்ங்க 
ளிலே எப்பொழுதும் படுச்துதங்குபவரே ! இப்பொழுது 
தாங்கள் கொல்லப்பட்டுச் செய்கையற்றுச் கோள்வளைக 
ளணிந்து நீண்டுள்ள கைகளைப் பரப்பிக்கொண்டு, சூரிய 
னைப்போன்ற ஒளியுள்ள இரீடம் சி.றிதுசாய, வெறுக் சரை 

பில் ஏன் படுத்திருக்இறீர்கள் ? வீரரே ! நான் முன்னமே 

சொன்னது, தங்கள்மன தீதிற் சிறிதும் ஏறவில்லை ; அது, 

இப்பொழுது விளைந்தது | காமதக்காலும், அறிவின்மை 

யாலும், பிரகஸ்கன் இந்.இரஜித்து Ds seer wu 
கர்ணன் அ௮இகாயன் நராந்தகன் என்னும் அரக்கவீரர்க 
ளோடு, தாங்களும் மிக்க செருக்கினால் நான் சொன்ன 

தைக் கேளாமல் ஸ்வயமாகவே போனீர்கள் ; ௮தன் 

பயன் இப்பொழுது வந்து விளைந் இட்டது. நல்ல நீ திகளின் 

கரையே உடைந்தது ; தருமத்தனுருவமே யொழிர்தசு ; 

பலத்தின் பிடிப்பே முறிந்தது; புகழ்ச்சயின் பத்துக் 
கோடே போயிற்று, ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றியவர்க 
ஞக்குள் உத்தமவிரராசய இவ்விராவணனார் பூமியில் 

விழுக்துவிடவே, சூரியபகவான் பூமியில் விழுக்துவிட் 
டான் ; சந்.இரன் இருளில் ஆழ்ந்தான் ; அக்னிதேவன் 
அவிந்தான் ; உற்சாகசக்தியே செயலத்றது. அர ச்கப்புலி 

"புழுதியில் அஞ்சுங்காலம் வர், இப்பொழுது, பெரு வீரனை 
யிழக்த இவ்வுலக,த்தில் இனி என்ன மிகுந்இருக்கன்2௫?
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தைரியத்தைக் தளிராகவும், பொறுமையாகக் தொழில் 

செய்தலை மு.தன்மலராகவும், ,தவ,ச்தை வைரமாகவும், 

ஸெளர்யத்தை வேராகவுங் கொண்டுநின்ற ராக்ஷஸராஜ 

ரென் றபெருமரம், போர்க்கள தீதில் இராகவரென்னும் பிர 

சண்டமாருதத்.தால் முறித்து த்தள்ளப்பட்டதே ! பராகீ 

இரமத்தைத் தந் தமாகவும், பிதா பிகாமஹர்மு,கலிய வர்க் 

கங்களை முதுகெலும்பாகவும், கோபத்தை மேனியாக 

வும், அநுக்கரகச்தை க் துதிக்கையாகவுங் கொண்டுவக்்த 

இராவணனாரென்னும் மதயானை, இக௯்வாகுவமிசத் 

துச் சங்கத் தால் தேகத்திற் பீடிக்கப்பட்டுப் பூமியில்விழு 

நீது: இறந்ததே ! பராக்கிரமம் உற்சாகம் என்த இவைக 

ளைக் கொழுந்துவிட்டெரியும் ஜ்வாலையாகவும், அனல்வீசும் 
'மூச்சுக்காற்றைப் புகையாகவும், பலதை உஷ்ணமாக 

வுங் கொண்டு விளங்கய இராவணனாரென்னும் அனி, 

இராமரென்ற நீருண்ட மேகத்தாற், போர்க்கள த்இல் 

அவிக்கப்பட்டதே ! பகைவர்களை : வெல்ல வல்ல தாய், 

எதிரிகளை யொழிப்பதில் மதயானைக்குச் சமமாய், அரக்க 

வீரர்களை வால் முசுப்புக் கொம்புகளாக வுடையதாய், இத் 
தின்பவாசையைக் கண்காதுகளாக வுடையதான இரர 

வணனாரென்னுங் காளை, இராமரென்ற புலியாத் கொல் 

லப்பட்டதே!” என்ன இவ்வா௮ு காரணங்களுடன் கூடிய 

, நற்பொருள் நிரம்பிய பல சொ.ற்களைச் சொல்லிக்கொண்டு 

'துயர தீதில் மூழ்க விபீஷணர் புலம்பினார். 

ஸ்ரீராமர், அதனைப் பார்த்து, பின்வருமாறு சொல்ல் 

லானார் :-- * இவர் ஒருதொழிலுஞ் செய்யாமற் போரில் 

மடியவில்லை; மிகக்கொடிய வல்லமை 
யையும் மிகவுயர்க்,ச் பேருற்சாகக்தையுங் 

கொண்டுவிளங்க, போரில், இவர், சத்துரு 

வுக்கு அஞ்சாமலே விழுந்தார். இவ்விதமாக க்ஷத்ரிய 

கருமதீதி ஓுதியாக நின்று போர்புரிந்து மடிந்தவர் 

_ களைப்பற்றிச் அுக்கப்படலாகாது ; ஏனெனில், இவர்கள், 
74 

இசாமர்விமீஷண 

சைச் தேற்றுதல்,
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மறுமையிலும் தங்கள் நன்மையை காடியே போர்க்கள 

தீஇற் பின்வாங்காமல் நின்னு மடி௫ன்றார்கள். எந்தத் 

ரர், இந்திரனையும் இம்ஞூவுலகங்களையும் போரில் நடு 

நடுங்கச் செய்தாரோ, அவர், தமது காலத்தின் முடிவால் 

மாண்டால், அவரைப்பற்றி,ச் துயரப்படவேண்டிய சமய 

மன்று இது. அன்றியும், யுத்தத்தில் வெற்.றியென்பது 

எப்போதும் ஒருவன்பங்காக முன்பு எப்போதும் உண் 

டாகவில்லை. வீரன் சத்துருக்களைக் கொல்வது முண்டு; 

அவனே ஒருசமய,த்இத் சதீதுருக்களா,ம் கொல்லப்பவெது 

முண்டு. இதுதான், க்ஷத்திரியனுக்குத் 555 Susu 

பெரியோர்களால் எஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கன் ஐது. போரிற் 

. கொல்லப்பட்ட சூரனைப்பற்றித் துயரமடையலாகாகதென் 

பது, உறுதியாக ஏற்பட்டுள்ள் விஷயம், நீங்கள், இவ்வா 

மூன உறுதியை அ.ிக்து, மனத்தைக் தைரியப்படுத்திக் 

கொண்டு, இக்குழப்ப,த்தைவிட்டு, இனிச் செய்யவேண்டிய 

காரியங்களைப்பற் தி ஆலோசியுங்கள் ”' என்ருர். 

பராக்ரெமத்தால் பகைவென்ற ஸ்ரீராமர் அவ்வாறு 

சொன்னதும்,சோகத்தல் ஞூழ்சியிருக் தவிபீஷணர், தமை 

._ யனுடைய நன்மையைகாடினவராயம், இராமபிரானை நோக் 

இப் பின்வருமானு மறுமொழி சொல்லலுற்முர் உ தே 

'வர்கள்யாவருடனுங் கூடி இக்்திரபகவான் ஏ.இர்.தீதுநின் ற 

பொழுதும் எவரொருவர் போரில் தோல்வியடையவில்லை 

யோ, அப்டிப்பட்ட இவர், கரையினால் கடல் அ௮டங்கவிழு 

வதுபோலதீ தங்களைப் போரில் Diss) மடிந்து விழுச் 

தரர். இவர், பலவகைச்தான்ங்கள் செய் 
னிட ் : ae ne 

grater ருக்கின்றார் ; பெரியவர்களுககும் தெய்வந் . 
தீ.இல், இராவண _ é ் — ட 

அக்கு அந்திம கரக்கும் பூஜைசெய்.ிருக்கின்றூர் $ பல 

=. வீபி வகைச் சுகங்களையும் நன்ரூக ௮ னுபவிதீ 

ஒனர் அகதி. இருக்கின்றார், சம்மைச் சேர்க்தவர்களளை 
த வரையும் : BOT PS ஆ தரி.ச்.இருக்கின்றூர். 

இவர், ஈண்பர்களுக்குப்பொருளைக்கணக்கல்
லாம ற்கொடுத்.
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இருக்கன்ருர். பகைவர்களிடத்திற் பகைமையைக் தமது 

வல்லமையாற் பயனுள்ள தாக்கினார். இவர் ஆஹிதாக்கிர் ; 

பெரிய தபஸ்வி ; வேதங்களின் கரையைக் கண்ட நிர்,தவர். 

தமது நி.தீதியக்கடன்களைச் சரியாக நட,தீதியவர். ஆகை 

யால், இவருடைய பிரேசுத்துக்கு, இப்பொழுது கடத்த 

வேண்டிய சடங்குகளை தீ தங்கஞுடைய அறதுக்கரகத்தைப் 

பெற்று நடத்தக் கருதுகின்றேன் '' என்றார். 

மகாத்துமாவா௫ிய அந்த ஸ்ரீராமர், சிறிதும் எளி 

மைப்படாத பராக்செமமுள்ளவரான விபீிஷணரது மிக 

வும் பரிதாபமான சொல்லால் ஈன்கு அ திவிக்கப்பட்டு 

; “புகையென்பது, சத்துரு மடிஇன் றவரை . 

a யில்கான், நமது பயனோ கைகூடிவிட்டது ; 

ஆகையால், இவருடைய உதிதர௫ரியை 

யை உடனே செய்துமுடிக்க. இவர் தங்களுக்கு எப்படியோ, 

அப்படியே எனக்கும் உடன்பிறப்பே யாவர் ”' என்று 

சொல்லி, இராவணன் ஸ்வர்க்கஞ் செல்வதற்கு ஹிதமான் 

௮க்இம௰ரியைகளைச் செய்யுமாறு விபீஷணருக்கு விடை 

கொடுத்தார். 
——— et 
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அரக்கியரின் புலம்பல்: - 

  

ச 

 மகாத்துமாவாகய ஸ்ரீராமரால் இராவணன் கொல் 

லப்பட்டசமாசார த்தைக் கேட்டதும், அந்தப்புர,தீதிலுள்ள 

அரக்கயர்கள், சோகத்தால் வாடியவர்களாய், பலபெயர் 

கள் பலவிதமாகத் தடுத்துங் கேளாமல் மண்ணில்விழுந்து 

புரண்டுகொண்டும், கூக் தலை விரிச்துக்கொண்டும், கன்னு 
  

* ஆஹிதாக்கி சாஸ்திரப்படி யே அக்னியை வளர்த்துத் இனம் 

தோறும் ஆராஇத்து வந்தவர்.
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களைச் சாகக்கொடுக்ச பசக்களன் ககுவதுபோலக் கதறிக் 

கொண்டும், அந்தப்புர. திைவிட்டு வெளிப் 
அச்சப் புரத்து 
அரக்கியர்கள் 

யுச்சபூமியில் . க்கோட்டைவாயில் வழியாகவெளிக்ளெம்பி, 
வது இராவண 

னைத் சேடுதல். 

புறப்பட்டார்கள். அரக்கர்களுடன் வடக்கு 

பயங்கரமான அப்போர்க்கணத்திற் புகு 

ந்து, இறந்துபோன தங்கள்கணவனைத் 

தேடுபவர்களாய், அவர்கள், “ ராஜஞுமாரா! '* என்றும், 

₹ ஹர [காதா !! * என்னும் சொல்லிக் கொண்டு, தலையற்ற 

முண்டங்கள் நிரம்பி இரத்தச்சேறு மண்டியிருக்க அப் 

போர்க்கள,தீதில் கான்குபக்கங்களிலும் தமது கணவ. 

னாயே இராவணனை கீ தேடலானார்கள். அவ்வரக்கயர், 

கணவனிறந்த சோகம் மேலிட்டவர்களாய், கண்களில் 

நீர் சதும்ப, கலைமையான மதயானையை யிழக்த யானைப் 

பேடுகள் விரிவெனபோலப் புலம்பலானார்கள். மிக்க 

வல்லமையமைநது பெரும்புகமுடன் விளங்கயெ இராவ 

ணன் பருதி. கமேனியுடன் நிலமலைபோலப் பூமியில்மாண்டு 

. இடந்ததை, அவர்கள், கண்டார்கள். . அப்போர்ச்களதி 

இன் புழுதியில் தங்கள் கணவன் விழுந்து இடப்பதை, 

அவர்கள், இடீரென்று பார், தீது, அறுப்புண்ட கொடிகள் 

போல அவனுடம்பின்மேற் சாய்ந்து விழுக்கார்கள். ஒரு 

த்தி Yoong திலுள்ள மிக்க மதப்பால் 

Wei  அவனைக் கட்டித்தழுவியும், ஒருத்தி அவ 
இராவணனைக் னஜுகால்களைதீ கழுவிக்கொண்டும், ஒரு 
கம அன்றும் 

தீதி அவனது கழுத்தைக் கட்டிக்கொண் 

டும் புலம்பினார்கள். ஒருத்தி, கைகளை ததூக்வவைத்துச் : 

- கொண்டு பூமியிற் புரன்பவளானாள் ; தருதி, இறந்த . 

அவனது முகத்சைப் பார்தீது  மூர்ச த்து விழுந்தாள் ; 

ஒரு,தீதி, அவனது கலையைக் தன்மடியில் வைதீதுக் 

கொண்டு, பனிதீதுளிகளால் தாமரைமலரை நனைப்பசி 

போல, முகத்தைக் கண்ணீர் தீதுளிகளால் நனைத தவண் 

ணம் அம்முகத்தைப் பார்தீதுக்கொண்டே புலம்பினாள் ச
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பூமியில் மாண்டுவிழுந்துடெந்கத தங்கள்கணவனான. OT 

வணனைப்் பார்த்து, அவ்வரகிூயர், இவ்வண்ணமாக வெகு 

துக்கப்பட்டு்க்கொண்டு சேகத்தாற் கதி, மீண்டும் பல 

வகையாக வாய்விட்டுப் புலம்பலானார்கள்:--- * எவரைக் 

கண்டு இந்திரன் கடுங்கனானோ, எவரைகினை தது யமன் 

, அஞ்சனொனோ, எவராத் குபேரன் .கனது புஷ்பகவிமா 
னத்தை யிழந் தானோ, எவராம், கந்தர்வர்கள் மஹர்ஷி 

கள் மகாதீதுமாக்களான கேவர்கள் ஆ௫ய எல்லாருக்கும் 

பெரும்பயம் எப்பொழுதும் விளைக்துகொண்டே யிருக் 

தகோ, அவர், இப்பொழுது போர்க்கள ததிலே மடிந்து 

விழுந்துகடக்கன்றார் ! சேவர்களிடமிருந் தாவது, அசுரர் 
களிடமிருந்் தாவது, பன்ன்கர்களிடமிருக், கரவு, எவர், 

பயமென்பதை அறியாரேோ, அவருக்கு இப்போது மனித 
னிடமிருக்து இவ்வாறு பயம் விளைச், கதே !! எவர் தேவர் 

களர் கொல்லமுடியா தவரோ, அவ்வாறே தானவர்களா 
அம் அரக்கர்களாலும் கொல்லமுடியாதவரோ, அவர், 

- இப்போது பதாதியான ஓருமனிதனாம். கொல்லப்பட்டு 
இப்போர்க்கள தீதிற் படுத்துக்கொண்டிருக்கன்றுர் ! எவர் 
தேவர்களாலேனும் யக்ஷர்சகளாலேனும் அசுரர்களா 

லேனும் கொல்லமுடியா,கவரோ, அவர், வலிமையில்லாக 
புருஷன் போல மனிதனால் மரண_தக்தையடைந்தாசே | 7? 
என்து இவ்வண்ணம் பலவிதமாகச்சொல்லி, அவ்விரா 
வணனஅு ஸ்திரீகள் புலம்பினார்கள். துயரத்தாற் பிடிக் 
கப்பட்டவர்களாய், அவ்வரக்கியர்கள், மீண்டும் அடிக்கடி 
புலம்பலு நருர்கள்:-- * தாங்கள் எப்பொழுதும் உன்மை 
யையேபோதிக்ன் ற கண்பர்கஞுடைய பேச்சுக்களைக் 
கேளாமல், மரணத்துக்காகவே£ைையைக் BED aE Si, Tv 
லாவரக்கர்களையும் வதை்தீர்கள். கரங்களும், அவ்வரக் 

கர்களும், ,தங்களுயிரும், எல்லாரும், தங்களாலேயே நாச 
மானோம். தங்களிடம் அன்புள்ள தம்பியாகிய விபீஷணர், 
தங்களது நன்மையைப்பற்றி எவ்வளவோசொல்லியும்,
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தங்களுடைய நாசத்தை காடியே, தாங்கள், ௮.கிவில்லாமல் 

அவரைக் கடிந்தீர்கள். அப்பொழுதே, தாங்கள், சீதையை 

இராமரிடம் திருப்பிக்கொதெ திருப்பீர்களேயானால், ஈமது 

குலச்தைவேருடன் பிஙெ௫விடமாறு, பயங்கரமான இந்தத் 

துயரம் ஈமக்கு உண்டாயிருக்கமாட்டாது ; தங்களது தம்பி: , 

யாரும், தமது மனோரதம் நிறைவேறப்பெற்ிருப்பர் ; 

இராமரும், தங்கள துகண் பர்களின் வர்க்கத்திற் சேர்க்திரு 

‘uit; நாங்களும், கைம்பெண்க னாகாம லிருப்போம்; 

் ED SILICO SOT SOHO! [தேவர்களுடைய | கோரிக்கையும் 

-. ஈடேறுமலிருக்கும். கருணையற்ற தாங்கள், €காதேவியை 

. வலியத்தூக்வெந்து அரக்கர்களையும் எங்களையும் தங்களை 

யும் ஒருங்கே அழித்துவிட்டீர்கள். ராக்ஷஸூரேஷ்.டரே | 
இவைகளெல்லாம், தாங்கள் வேண்டுமென்று செய்து 

கொண்டவைகளல்ல ; எல்லாவற்றையும் தெய்வந்தான் 

நடத்துஇன் றது ; தெய்வத்தினாத் கெடுதியடைந்த வஸ்து 

வே,பிறராற் கெடுக்கப்பவெதுபோலக் தோன்றுகின்றது. 

இப்பெரும்போரில் வானரர்களுடையமரணமும் அரக்கர் 

களுடைய மரணமும் தங்களுடைய மரணமும் எல்லாமும், 

தெய்வச்செயலால்தான் உண்டாயின, பல.திதைவிளைச் 

இன்ற தெய்வகதியை, செல்வத் தாலேலம், இஷ்டத்தா 

லேனும், வல்லமையாலேனும், கட்டளையாலேலும், இவ் 

வுலக,த்தில் ஒருபொழுதும் விலக்கமுடியாது”” என்று இல் 

வண்ணம்சொல்லி, அவ்வரக்கமடந்தையர்கள், கண்ணீ 

ரை வடித்துக்கொண்டு, அன் றி ற்பேகெள்போலகதீ SSS 

தால் வீரிட்டுக் க,த.றிப் புலம்பினார்கள்.
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மண்டோதரியின் புலம்பலும், 

இராவணனஅ உத் தரஇரியையும். 

  

அவ்வாறு அரக்இயர் புலம்பிக்கொண்டிருக்,த பொழு 

து, இராவணனுடைய பட்டம ஹிஷியாகிய 

இராவணளை ,அடோதரி யென்பவள், வெகு பரிசாப 
மண்டோதரி காதிலும் . Sethe svat 

ஸ்கல், மான தாற்ற தீதுடன் அவவிடமவநது 

கனதுகணவனைக் கண்டாள். 

. ஓப்பற்றத வல்லமை படைத்த ஸ்ரீராமராத், பத்துத் 

தலைகளைப்பெத்ற,தனதுகணவன் கொல்லப்பட்டது கண்டு, 

அம்மண்டோதரி வெகுதுக்கதீதுடன் புலம்பலானாள்:-- 

* பெரும்பாக்கியம் பெற்றவரே ! குபேர 

— னுடைய சகோதரரே ! தாங்கள் கோபங் 

ர் கொண்டால், தங்களுக்குமுன்பாகநிற்கவும் 

தேவெக் தரனும் கடுங்குவானே; ம ஹர்ஷிகளும்,அர்.கணர் 

கஷம், புகழ்பெற்ற கந்தர்வர்களும், பயப்பவொர்களே ! 

தங்களிடத்தில் ௮ச்ச,த்தனாலே, சாரணர்களும் இசையெல் 

லையையடைநக்தார்களே ! அப்படிப்பட்ட தாங்கள், மனித 

ராய இராமராற் போரில் வெல்லப்பட்டும், அரக்கர் தலை 

வ்ரே | எவ்வாறு வெட்கப்படாமலிருக்கின் நீர்கள்? பாக் 

இயெத்தினாலும் வல்லமையினாலும் ஞூவுலகங்களிலும்பெயர் 

பெற்றுப் பிறராற் பொஅக்கவொண்ணாத பராக்ரமம் 

பீடைத்க தாங்கள், காட்டிற் சஞ்சரிக்கும் இராமரென்.ற 

மனிதரால் எவ்வண்ணம் வதைக்கப்பட்டீர்கள் ! தசணிதர் 

கள் வரக்கூடாத இத்தேசத்்இல், காமரூபிகளாய்ச் சஞ் 

சரிக்கு் தாங்கள் ஸ்ரீராமரால் காசம்பண்ணப்பட்டீர்க 

ளென்ளுல், இது ஈம்பக்கூடாக விஷ்யமாக விருக்கின் றன. 

தாங்கள் ஆயு தங்களெல்லாவற்றோடுங் கூடிப் போருக்குச் 

சென்று போர்க்கள தீதிற் கொல்லப்பட்டதை ஸ்ரீராமர் 

செய்தசெயலென்று நான் ஈம்பவில்லை. ஜஸ்,காக,கீ திலே 

பலஅரக்கர்களுடன் கூடியிருக்க தங்கள் கம்பியாகிய கர
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னாரை எப்பொழுது ஸ்ரீராமர் கொன்றாரோ, அப்பொ 

முதே, அவரைச் சாதாரணமணிதரல்லரென்று நான் 

எண்ணிவிட்டேன். எப்போது, தேவர்களாலும் நுழைய 

முடியாத இலங்கைக்குள் அனுமான் தனது பலக் Hew wh 

மையாற் புகும்தானோ, அப்பொழுதே, ஈமக்கு நாசம் விளை 

நக தென்று கான் அஞ்சினேன். எப்பொழுது, பெருங் 

கடலில் பயங்கரமான வானரர்கள் அணையைக் கட்டினார் 

களோ, அப்பொழுதே, கான் இராமரை அமாதநுஷராக 

எண்ணினேன். இனி, தங்கள் விநாச,தீதுச்காகவே ஓப்பற்ற 

அழகமைந்த ச தாதேவியென்ற மாயையைச் செய்துவை 

ச்துக்கொண்டு, யமனை ராமரூபங்கொண்டு வந்திருந்தார். 

மஹாபலவானே ! தேவேந்திரன் ஒருகால் தங்களைக் 

கொன்று ளென்போ மென்முல், அ.தீதேவேந்திரனுக்குப் . 

போர்முகத்தில் தங்களைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்கத் சான் 

வல்லமை ஏது? மஹ்ாரயோலயும், எப்போதும் அழியாம 

லிருப்பவரும், ஆதியும் நடுவும் அ௮க்.தமும் ௮.தீறவரும், 

இந்திரன் முதலான கேவகைகளினும் மேம்பட்ட பிரமன் 

மூதலிய தேவர்களைப்பார்கிலும்சி தந். தவரும், வைகுண்ட 

வாஸியும், சங்கம் சக்கரம் கதை இவைகளைத் தரித்தவ 

ரும், போஷ்கரும், அழகைத் தருகன் ற வ.தீஸமென்னும். : 

மச்சக்ை இடத் இருமார்பி ஓ டையவரும், எப்போதும் 

விட்டுப்பிரியாத இருமகளை வலச்.இருமார்பி லுடையவரும், 

ஒருபொழுதும் வெல்லக்கூடா தவரும், விகாரமற்றவரும், 

உதுஇவயாய்நிற்பவரும், எல்லாவுல்கங்கட்குந் தலைவரும், ம 

ஹாபர்ரக்கரமமுள்ளவரும், சத்ியமானபராக்கரமதீதை 

யுடையவருமாகய ஸாக்ஷாத் விஷ்ணுபரமா.த்துமா,எல்லா 

வுலகங்களுக்கும் நன்மைசெய்யும்பொருட்டு மானுடவுடூ 

வங்கொண்டு, வானரவடிவங்கொண்ட தெவர்களாற் சூழப் 

பட்டு, இவ்விடம் வந்து எல்லாவரக்கக்கூட்டங்களுடனும் 

'சங்களைக் கொன்ஞூர். சரங்கள், முற்காலத்தில் ஜம்பொதி 

களையும் வென்று இம்ஞூவுலகங்களையும் வென் தீர்கள;
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ஐம்பொ கிகஞம், அக்கொடுமையைக் தங்களது மனதீதில் 

நினைத்துக்கொண்டிருந்கனபோல, இப்பொழுது அவை 
களே உங்களை வெற்.றிகொண்டன், இராகவருடன் நமக் 

குப் பகைவேண்டா மென்று மான் என்ன சொல்லியும் 

கேளாத.தன் பயன் இப்பொழுது வந்து விளைந்தது, அரக் 

கர். தலைவரே ! தங்களஞுடைய சம்பத்தும் தேகமும் பந்துக் 

களும் காசமடையுமாறு, தாங்கள் திடீரென்று ௪ தாதேவி 

யின்மேற் காதல்கொண்டீர்கள். கொடிய புதீிதிகொண்ட 

வரே! அருக்த.திக்கும் ரோடணிக்கும் மேலானகுணமுள்ள 

உச்தமியாய்க்* கெளரவிக்ககி கக்கவளான இசீகதையை 

வலியுக் கவர்ந்தது, தங்களுக்கு த தகுதியல்லவே!பிரபுவே ! 

பூமிதேவியினும் மிக்க பொறுமையுள்ளவளும், சகலசம் 

பதீதுக்கும் இருப்பிட மானவஞம், கணவன்மேல் மிக்க 

அன்புகொண்ட பதிவிரதையும், எல்லாப்படியாலும் குற்ற 

DDD உறுப்புக்களமைக்தவளுமான அச்சிகை காட்டில் 

தனி,த்திருக்குஞ் சமயம் பார்தது, தங்களை அவள் விரும் 

பாதிருக்கையிலே, வஞ்சனையாக அவளைக்: கவர்ந்துவந்து, 

தங்கள் சொத்தாக என்னைப் பழிப்பிற்கு உள்ளாக்ெ 

வரே |. தங்களுடைய மனோரதம் நிஹைவேறப்பெருமலே 

் அந்தப் ப.திவிரதையின் தவத்தினால் தாங்கள் எரிந்து 

போனீர்கள், அப்பிராட்டியைக் கவர்ந்துவந்கபோதே 

தாங்கள் கொளுத்தப்படாமைக்குக் காரணம், இந்திரன் 
அக்கினி முதலான எல்லா,க்தேவர்களும் துங்களைக்கண்டு 

அஞ்சியிருக்ததேயாம். பாவகாரியங்களைச் செய்பவன், 
.காலம்வருகையில், அவற்தின் கொடும்பயனை அவ௫ியம்.. 
அனுபவிப்பான் ; இதத் சிறிதும், ஐயமேயில்லை. கன்மை 
செய்தவன், நன்மையையடைவான் ? பாவஞ் செய்தவன், 
பாவதீதின்பயனை அனுபவிப்பான். விபீஷணர், இப்பொ 
முது சுகத்தையடைந்சார் ; தாங்கள், இவ்வண்ணமாகப் 
பாவத்தின் பயனை யடைந்திர்கள். சீதையைவிட அழகான i 
ரூபமுடைய மடக்சையர் தங்களுக்கு இருக்கின்றார்கள் ; 

் 75 |
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. ஆனால், மன்மதனுக்குப் பரவசப்பட்ட தாங்கள், மோகத் 
். தினால் அவ்விஷயத்தைக் தெரிந்துகொள்ளவில்லை. Gos 

் கினாலாவது, உருவதீதினாலாவ௮, விதீதையினாலாவது, தர 
கேவி எனக்கு மேலானவளூ மல்லள் : எனக்குச் சமான 

மானவஞூமல்லள் ; ஆனால், சங்களுக்கோ மோகத்தினால் 

இது தெரியவில்லை. எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் மரணமென் 

பது ஒருகாரணத்துடன்்தான் வருகின்றது ; அப்படியே, 

தங்களுக்கும், இப்பொழுது, மரணம், ச தர்தேவியைக் கவ 

ர்ந்துவந்த காரண ததால் வர்,௧௮. சீதாதேவியின் காரணத் 

தால்வர்த ம்ருதீயுவைதீ தாங்கள் வெகு தூரக் இனின்று 

- கொண்டுவந்திீர்கள். ச தாதேவி, அயரம்நிங்க, ஸ்ரீராமரு : 

டன் சுகமாக வர்ழப்போடின்றாள். சொற்ப புண்ணியமுள் 

வளான கானோ, கொடியசோகசரகர தீதில் விழுக் இட்டேன். 
கைலாசமலையிலும் மக் தரமலையிலும் மேருமலையிலும் சைத் 

இிரர,கமென்னும்பூர்கோட்ட தீதிலும் மற் அுமுள்ள தேவர் 

களின் பூந்தோட்டங்களிலும் தங்களுடன் கூடவே ம௫ழ்ர் 
இருக்கும், சக்கவிமான தீதிலேகி ஒப்பற்ற செல்வ,ச் துடன் 

_ பல்வகைக் தேசங்களையுங் காண்பவளாய்ச் சஞ்சரித்தும், 

விசித்திரமான ஆடைகளையும் மாலைகளையு மணிந்துமிருக்ச ' 
நான், வீரரே | தாங்கள் வதைக்கப்பட்டதனால், இப்பொ 
முது, அவ்வகைச்சுகங்களெல்லாவற்றையும் இழந்துவிட் | 

டேன். அவ்வளவு சுகங்களை அனுபவித்த நானே, வேறு 

ரு Preis ஆயினேன் ; இவ்வாறு! நிலையற்ற அரசர்களு 

டைய பர கயம், பழிக்கத்,சக்கது. அரசரே! ஹா!! இனிய 

புருவங்களும் வழுவழுப்பான மேனியும் உயர்க்,த நாசிகையு 

மூடையதும், காக்இயினாற் சந் தரனையும் செளந்தரிய த்தால் 

காமரையையும் தேஜஸினாத் சூரியனையும் போன்றதும், 

கெரம்போன் த BFL SB» விளங்குவதுமான எந்த 

முகம், குண்டலங்கள் ணிக்து மத.தீதரற் கண்கள் வட்டமிடப் 

. பான்பூமிகளிற் பலவகைமாலைகளை பணிந்து வெகு சமத் 

காரமாகப் புன்சிரிப்புடன் பல கதைக? 
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சொல்லிக்கொண்டு இனிதாகத் தோன் நிற்றோ, அக்த முக : 

மே, இப்பொழுது ஸ்ரீ ராமருடைய பாணங்களாம் பிளக்கப் 

பட்டு, இரக கம்பெருக, தசையும் நிணமும் வழிய,தேர்ப்புழு 

இமண்டி, இவ்வளவு அழகற்த,சாகச் தோன்றுகன் ஐதே | 
என்னைக் கைம்பெண்ணாக, உமக்கும் மரணம் வக்ததே | 

ஹா!!! அதிவற்ற கான், இப்படி எனக்கு வருமென்று 

ஒருபொழுதும் எண்ணவில்லையே ! “எனது தக்ைையோ, 

தானவர்களுக்கெல்லாம் மன்னவரான மயனார். என்கண 

வரோ, அரக்கர்கஞூக்கெல்லாம் மன்னவரான இராவண 

-ஸனார்; என்குமாரனோ, இந்திரனையே ஜயிக தவன் 7? என்று 

இவ்வண்ணமலலைவோர் நான் மிகவுஞ் செருக்கடைக்திருக் 
் தேன். தங்கள் சத்துருக்களை யடக்குவதிலும், பலத்திலும், 

வல்லமையிலும் புகழ்பெற்ற சூரர்க ளிரு,த், கலால், மக்கு 

் ஓரிடத்திலிருக்தும் பயமேயுண்டாகாதென் றல்லவோ கான் 

நிச்சயமாக கம்பியிருந்தேன்? அரக்கமன்னவரே! இவ்வள 

_ வு வல்லமையுள்ளவர்களான உங்களுக்கு, ஒருபொழுதும் 

எண்ணாக வண்ணம், மனிதர்களிடமிருக்து, எவ்வாறு 

- பயம் தோன் திற்.று ? நீலமணிக்கொப்பான நிறமமைக்து, 

உயர்க்சமலைக்கொப்பாய், கேயூரம் வயிரமயமானஅங்க 

தம் முத்துமாலை இவைகளையணிந்து விளங், அர் ,கப்புர,ச் 

தில் அழகாஇயும் போர்க்களத்தில் ஜ்வலி,கீதுக்கொண்டும், 

மின்னலால் வானம்விளங்குவதுபோல ஆபரணங்களினால் 

விளங்கிய தங்கள சரீரம், ரபரீரமருடைய கூரான பல 
பாணங்களினாற் பொத்தப்பட்டு, இடைவிடாது பாய்ந்த 
அம்புகளினால் முன்ளம்பன் றியின் முட்கள்போஸல்கீறுதொ 
வெதத்கும் கூட்டா சதரய், அீழுவிக்கொள் ரந ஐ.ம்கும் கூடாம 
லிருக்கின்.றதே ! அரசரே! நன்றாக மார்பைகோக்இவிடப் 

பட்ட பாணங்களால் எலும்புகளும் மூட்வொய்களும் பின 
ப்புண்டு, காரிரத்தம் குழம்பியல்லவோ தங்கள் தேகம் இப் 

போர்க்கள தீஇல் விழுக் துடக்கன் 2.௮! வச்சிராயு,க,க்.கா் 
பிளப்புண்ட மலைபோல, தரங்கள், பிளப்புண்டு இடக்ரின்
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நிர்களே ! ஹா! இராமரால் இராவணஞார் கொல்லப்பட்டா 

ரென்பது, உண்மையில் கனவாகவே இருக்கும்; தாங்கள் 

- எவ்வாறு இராமரா.ற் கொல்லப்பட்டிருப்பிர்கள் 2 தாங்கள் 

யமனையுங்கொல்லும் யமனாயித்தே ! கடையாக, யமனிடம் 

எவ்வாறு சக்ிக்கொண்டீர்கள்? தாங்கள் இம்ஞூவுலகங் 

களுடைய சம்பத்தையும் ௮னுபவித் தவர்களல்லவோ | 

இம்ஞூவுலகங்களையும் பெருடடுக்கம் கடுங்கச் செய்தவர்க 

ளாயிற்றே ! உலகபாலகர்களை ஜயித் தவர்களாயிற்றே ! 

சங்கரையே தன்னினவர்களாயிற்றே ! செருக்கடைக்த 

வ்ர்களை அடக்கி அவர்களிடம் பராக்கரமத்தைக்காட்டின 

வர்களாயிற்றே 1: இவ்வுலக,த்தையே கலக்னெவர்களாயிற் : 

றே | தரங்கள் அட்டகாசத்தால் எல்லாப்பிராணிகளையும் 

நகநெடுங்கச் செய்தவர்களாயிற்றே | வல்லமையின் மகிமை 

யாற் பகைவர்களின்முன்பாகக் கர்வமான சொற்களைச் 

-சொன்னவர்களாயிற்ே ! கொடுஞ்செயலை மெற்கொண்ட 

வர்கள் ரன் போர்வீரர்கள் கங்களைச்சேர்ந் தவர்கள் தங்க 

ளின்த்தார்கள் என்ற இவர்களையெல்லாம் - காப்பாற்று 

பவர்களர்யிற்றே ! பயங்கரமான , வல்லமையமைக்தவர்க . 

சாயிற்றே ! தானவர்கள் யக்ஷர்கள் -இவர்களெல்லாரை 

யும்ஆயிரக் தடவை வென் றவர்களாயிற்றே | நிவா தகவசர்க் 

ளென்த அசுரர்களுடன் GLUE செய்துகொண்டவர்களா 

யிற்றே | எத்தனையோ யாகங்களை நாசம்பண்ணினவர்க 

“னாயிற்றே! இதுவரையில் ஈமத ரரக்ஷஸபந்துக்களைப்பா௮ி 

் காத்தவர்களாயிற்றே! தர்மத்தின் வரும்பை .யழி.த்தவர்க ட 

ள்ரயிற்றே! போரில் மரயையுண்டாக்குபவர்களாயித்தே ! 

ஆங்கரங்இருந்து, தேவகன்னிகைகள் அசுரகன்னிகைகள் 

மானிடகன்னிகைகள் என்ற இவர்களையெல்லாம் கவரீர்தி 

கொண்வெச் தவர்களாமித்றே/பகைவர்களின் மனைவியர் க்கு 

எப்பொழும் அக்கத்தை விளைப்பவர்களாயித்தே ! gard 

காரை எப்பொழுதும் பாதுகாப்பவர்களாயிற்றே ! இண் 

கைத் வை இரட்டுப்பவர்களாயித்றே ! எவ்வளவோ பயக 

௩
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கரமான செயல்களைச் செய்தவர்களாயிற்றே ! எங்களைப் 

போன்ற பெண்டுகளுக்குப் பலவகைச்சுகங்களையு மனிதத 

வர்களாயிற்றே ! எல்லாத்தெர்விரர்க்குள்ளாம் உத்தம 
ராயிற்றே தாங்கள்! இவ்வளவு வல்லமையமைக்க என் 

கணவனார் ஸ்ரீராமராற் கொல்லப்பட்டகைப் பார்தத 

- பிறகும், கான் தைரியமாக இருக்கன்றேனே ! இனிமே . 

௮ம் கரன் எனது கேகதீதை வைக்துக்கொண்டிருக்க 

வேண்டுமா ?ஐயோ! என் இதயம் மிகக் கடினமானது. அர 

க்கமன்னவரே ! விலையுயர்ந்,க சயனங்களில் இதுவரையில் 

தரங்கிவிட்டு, இப்பொழுது புழுதிபடிய ஏன் இப்பூமியித் 
- படுத்தீர்கள் £ எனது குமாரனாகிய இந்தஇிரஜித்து ' இல்ட்ச 

மணரா.ற் கொல்லப்பட்டவுடனே, நான், உயிரையிழக் கவ 
ளானேன். இன்று, தங்கள்காசத்தால், கான், 9,ச்தரவதை 

யடைந்தேன். என்னுடைய உறவினர்களில் எத்சனை 

யோ பேர்கள் இறந்தும், நான் இதுவரையில் அதிகமாகக் 
துக்கப்பட்டவளல்லன் ; எனது கண்வரரஇய தாங்கள் 

இறக்அவிட்டபடியால், கான், என்றென்றைக்கும் க்கப் 
பா வேண்டிய ளாய்லிப்டேன். எனது ஏல்லாவிதச் சுகங் 
கஷம் இன்ஜெடு தொலைக் சன. எல்லாராலும் எளிதில் 

. கடக்கமுடியா,க பெருவழியில், தாங்கள், சென்றுவிட்டீர் 
கள் ; அதிகமாகத் அக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் என்னை, 

யும் அவ்விடம் அ௮லழைக்துச் செல்லுங்கள் ; சங்களையின்.றி 
நான் உயிருட .ஸிருக்கமாட்டேன். வெகு பரிதாபமான 
நிலைமையிலிருக்கும் என்னை, இவ்விடம் விட்டிட்டுச் தாங் 
கள்மட்டும் ஏன் போகக் கருதுஇன் நீர்கள் ? ௮ அழுல் அழுது , 
சோர்க் திருக்கும் என்னுடன் என் பேசுவஇல்லை ? பிரபு 
வே ! கான் கம்மூரைவிட்டுப் புறப்பட்டுக் காலால் கடந்து 
முக்காடின் றி முகத்தைக் காட்டிக்கொண்டு இவ்விடம் 
வந்.த,த.ற்காக என்மேற் கோபமா என்ன? மனைவியரின் 
மேல் மிக்க அன்புகொண்டவரே | கங்களுடைய அன் . 
பான .. மனைவிமார்களைப் பாருங்கள் ; அவர்களெல்லா
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ரும் நாணத்தை விட்டு முக்காடின்றி இங்கு வந்தருக்கன் 

ரூர்களே $; அதற்காக, அவர்களைக் தாங்கள் ஏன் கோபித் 

துக்கொள்ளவில்லை ? தங்களுக்கு இன்பச்தை விளைப்ப 
இல் துணையான இக்க ஜகம், கணவனையிழந்து மிகவும் 

, புலம்புன் தகே ! இகை என் சாந்தப்படுத் தக்கூடாது? 

என்னிடம் என் சந்தோஷமான வார். ச்சைகள் செல்லக் 

கூடாது? அரசரே! எத்தனையோ குலப்பெண்களைத் 

காரங்கள் கைம்பெண்கெளாகப் பண்ணிவிட்டீர்களே ! பதி 
விரதைகளும் சருமத்தின்வழியில் ஈடப்பவர்களும் தங் 

களது பெரியவர்களைப் பூஜிப்பதில் வழுவாமலிருப்பவர் 

கமான அவர்களெல்லாரும், வெகு துக்கத்துடன் தங் 

களை ஒருகால் சபிதீககாரண ததினால், தாங்கள், இவ்வாறு 

சத்துருவினிடஞ் சிக்கிக்கொண்டீர்களோ ? தரங்கள், பல: 

கடவைகளில் பல உதீதமிகளை அநியாயமாகக் கொண்டு 

வந்திர்கள் ற அவர்களுடைய சரபந்தகான் இவ்வண்ணம் 

முடிந்ததோ ! * பதிவிரதைகள் வடிக்குங் கண்ணீர், வீணா 

கப் பூமியில் விழுகன் ற இல்லை ? என்னு உலகத்தார் சொல் 

அஞ் சொல், பெரும்பாலும் தங்கள் விஷய,த்தில் உண்மை 

யாகவே முடிந்தது, அரசரே | வல்லமையால் இம்ஜஞூவுல 

கற்களையும் வென்ற தங்களுக்கு, பெண்டுகளை வஞ்சனை 

யாகச் தூக்கிக்கொண்டு வருவ தென்னும் இவ்வற்ப 
பு,தீ.தி, எவ்வாறு உண்டாயித்று ? ஒருமானை தீ தொடருங் ... 

காரணத்தால் இராமனை ஆச்சரம,தீதைவிட்டு ஒட்டி, இரா 

மனுடைய மனைவியைச் தரங்கள் எப்பொழுது தூக்வவெர் 

திர்களோ, அப்பொழுதே, தாங்கள் பயக் தவர்களென்௮ 

விளங்கவிட்டது. இதுவரையில் போரிலே தாங்கள் பயகத 

தை கான் கேட்டதேயில்லை. அப்படியிருக்க, கன்ளத்தன் 

மையாற் சதையைக் கவர்க் ௧௮, தங்களுடைய நாசத்தை 

வெளிக்காட்டிந்அு. தாங்கள் இவ்விடம் ச தாதேவியைக் 

கொண்வெந்ததைப் பார்த்து, இரிகாலஞான முடையவரும் 

எல்லா நியாயங்களையும் ' ஆராய்க்த.திர்,சவரும் உண்மை



நூற்றுப்பதினான்காஞ் சருக்கம். | 599 
  

சொல்பவருமான் விபீஷணர், பெருஞூச்சுவிட்டுச் துக்கப் 

பட்டு, ஐயோ! இச்செயல் எல்லா வரக்கர்களுக்கும் நாசச் 

தை விளைக்குமே !' என்அ சொன்னாரே ; அவருடைய . 

சொல் இப்பொழுது பலி,த்,கது, தங்களுடைய காமத்்இனு 
அம், கோப ,ததினாலும் இவ்வளவு பெயர்களையும் காசம்பண் 

ணினீர்களே! தாங்கள் செய்த ஓரு தீவினையால், ஈமது 

பெரிய அரக்கக்குலம் வேருடன் ஓழிந்ததே | இவ்வரக்கக் 
குலத்துக்கேயஜமானனில்லாகவண்ணம், தாங்கள் செய்து 

முடி தீ.தீர்களே ! பலதீதிலும் வல்லமையிலும் புகழ்பெற்ற 

வரே ! நான் இவ்வாறு தங்களைப்பற்றிச் துக்கப்பவெது 
நியாயமன்று ;கான், பெண்பாலாகையால், என் இயற்கைப் 
யடி இவ்வாறு பரிதாபமாகப் புலம்புசன்றேன். தாங்கள் 
செய்,க ஈல்வினைகளையும் திவினைளையும் தங்களுடன் கூட 
எடுத்துக்கொண்டு தாங்கள் பரலோகம் பொய்விட்டீர்கள் 
தங்களை விட்டுப்பிரிஈ்க என்னைப்பற்றி, நான், இப்பொழுது 
அக்கப்படென்றேன். ,தங்கள் கன்மையை நாடிய ஈண்பர் 
கள் சொன்ன செரற்களையும், காங்கள் கேட்காமற் போ 
னீர்கள் ; தங்கள் சகோ.தரர்களெல்லாரும் சொன்ன 6) 
போதனங்களை நீங்கள் அவமதித்திர்கள். பலவிச்காரணங் 
களுடன் தங்களுடைய க்ஷூமத்தை நாடி எடுத்துக்காட்டி 
வெகு நயமாக விபீஷணர் சொன்ன Oer paor ஒன்றும், 
காரணத்தை ஆலோசியாமையால், கங்கள் காதில் ஏத 
வில்லை மாரீசன் கும்பகர்ணன் என் தந்ைத எண்று இவர். 

_-கன்.சொன்ன நற்போ தனைகளையும், வல்லமைச்செருக்கால், 

தாங்கள் கேட்கவேயில்லை. அவ்வா நற்புதீஇகளைச் கள் 
ஸியதன் பயன், இப்பொழுது விளைந் இட்டது. கார்மேகச் 
அகச்கொப்பானவரே | அழகான பீ.தாம்பரமும் அங்கமும் 

அணிக் தவரே! தங்கள் உடம்புமுழுவதும் இரக்தம்பெருக, 
ஏன் இவ்வா பூமியிற் கைகளைப் பரப்பிக்கொண்டு உடெஃ 

இன் நீர்கள்? துக்க,த,சால் வருந்தும் என்னை » MESES Dod cy. 
ந்து கண்விழிக்கவுடனே அன்பாக அழைப்பதுபோல்,
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ஏன் அழைக்கக்கூடாது 9 மிக்க மேன்மையும் வெகுவல்ல 

மையும் தங்கப் போரிற்புறங்கொடா தவராக மாலியவானு 

டையபேர்த்தியாகய என்னை ஏன் கண்ணெடுத்துப் பார்க் : 

கக் கூடாது? இன்றுதான், சூரியனுடைய இரணங்கள் பய : 

மில்லாமல் தைரியத்தோடு இலங்கைக்குட் புஞும் தன ; இவ் 

வகையான அவமானம் வந்திருக்கு தாங்கள் படுத்திருக்க 

லாமா ? ஐமா | எழுந்திருங்கள், எழுந்திருங்கள்." சூரிய - 

னுக்கொப்பான .காந்திபொருந்தி இந்திரனது வச்சிரா - 

யுதம்போன்று தங்களுக்கு. உபயோகமாக விருந்தும். 

எப்பொழுதும் ச,தீதுருக்களை நாசம்பண்ணியதும் எப். 

பொழுதும் பூஜிக்கப்பட்டதுமா௫ுப் பொன்னினால் அழகாக - 

வேலை செய்யப்பெற்று விளங்யே இரந்,த உழலை,த தடி, இரா, 

மருடைய பாணங்களால் அண்டிக்கப்பட்டுப் பல துண்டு 

க்னாக முறிந்துடக்கன் wes | போர்க்களத்தை, தங்க 

ஞடைய அன்பான மனைவிமைப்போலதக் தழுவிக்கொ 

“ண்டு படுத்திருக்கன் நீர்களே ! என்மேல் அன்பு ஒழிந்து 

விட்டதுபோல என் ஓன்னும் பேசாமலிருக்கன் தீர்கள்? 

தாங்கள் இறந்துவிட்ட சோகத்இனால், ஆயிரந்துண்க 

ளாக இன்னுஞ் சதருமல் என் இதயம் இருக்கன் ததே! 

கான் கெட்டேன் !!?” என்னு இவ்வாறு மண்டோதரி 

அழுதுகொண்டு, கனதுகண்களில் நீர் தாரை காரையாய் . 

வடிய, தனது கணவன்மீது தரன் கொண்டிருந்த மிக்க 

eo கட்பினால் மோகம் மேலிட்டவளாய் விழுச். 

ZB ates தான். துக்கதீதினால் மோகமடைகதி Ha 

வு.தீதமி ௮வ்விராவணனஅ மார்பில் விழு 

ந்கதானது, சாயங்காலத்திலுண்டாகுஞ் செவ்வான த்தில் 

மின்ன.ற்கொடி. கோன்றுவதுபோலக் காணப்பட்டது: 2 

அவ்வாறு விழுந்த மண்டோ தரியினிடம், அவளைப்: 

பொல்வே  துக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்த சக்கள;த்திகள், 

ஓடிவக்து, ௮ திகமாகப் புலம்பிய அவளைச் Fre SUUCSE
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லானார்கள்: “ தேவி! ஒவ்வொருவருடைய அதீருஷ்டமும் 
சுழன்றுகொண்டே யிருஃஇன் ற.தனால், 

௪க்களச்இகள் உலகவாழ்க்கை சஞ்சலமென்பது தங்க 
ela, 26S Oshursr! அவ்வாறே, அரசர் 

கஞூடைய பாக்கியமும் எப்பொழுதும் FCF 
சலமென்பதுகான் தங்களுக்குக் தெரியாதா ? ”” என்று 
அவ்வரக்கமடக்தைகள் இவ்வானுசொல்ல, மண்டோ தரி, 
பின்னும் அதிகமாகக் கண்ணீர்வடியப் பேரொலியுடன் 
க,த.றியழலானாள். 

இப்படியிருக்கையில், ஸ்ரீராமர், விபீஷணரைப் பார் 
தீது, * தங்கஞுடைய கமையனாரது உச்தரிரியை 

யைப் பண்ணுங்கள் ; இந்தப் பெண்டு 
மமதை விடத் களையும் அப்புற.ச்திம் செல்லுமாறு கட் ணாககு இட்ட பட்ட. ஆட ற் ல ன * Bee oe டளையிடுங்கள் ”” 'என்னு சொல்லலானார். 

அவ்வாறு ஸ்ரீராமர் சொன்ன சொல்லைக் 
கேட்டதும், உடனே, வெகு வணக்க,ச்துடன்கூடிய விபீஷ 
ணர், தமது புத்தியால் ஆராய்ந்துபார்த்து, Loy Ir Loc 
டைய கருத்தை மொட்டி, தருமக்துடன்கூடிய சொல்லைப் 

. இன்வருமாஅ கூறலானார் :-- “விரரே | தருமத்தின் வழி 
- பைவிட்டு விலனவனும், -கொடியவலும், பொய்யனும், , 

காமதீதாற் பிறர்மனைவியை விரும்புபவனு 
்.. இராமர்சொல்லை மான இவ்விராவண னுடைய உத்தரஇரி விபீஷணர் தடு. i ; . ; ; க்க, இராமர்சமா பயையைச் செய்ய எனக்கு இஷடகமே 
sre சொல்லி மில்லை. இவன், எனக்குத் தமையனென்று "அவரை இணங்கு ள் ல் ட 

Me se, பேர்கொண்ட எனதுமா ற்று ன்ன்ரோ | 
் இவன் எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் 

தமை செய்துகொண்டே யிருந்கான். பெரியவனென் D 
காரணத்தால், நான் வணங்கவேண்டியவனாகவே இரா 
வணனிருந்தபோ திலும், நான்முற்கூகிய காரணங்களால் 
இவனுக்கு மரியாதைசெய்வது, நியாயமே யன்று, என் 
னைக் கொடியவனென்று ஜனங்கள் ஆராயாம ம் சொன்ன் 
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். போதிலும், அவனுடைய துர்க்குணங்களைக் கேட்டபின்பு, 
நான் செய்தது சரியென்னறும், என்னை நல்லவ னென்றும் 
சொல்வார்கள் '” என்றார். தருமத்தை யறுஷ்டிப்பஇற் 
சிறந் தவரும் பேசுவ்தில்வல்லவருமான ஸ்ரீராமர், பேச 
வல்ல விபீஷணர் அவ்வா ௮ுசொன்னதைக் கேட்டு, வெகு 

சந்ேகோஷமடைந்து, மறுபடியும் விபீஷணரைப்பார்த்துப் 
பின்வருமா௮ு சொல்லலானார்:-- 4 அரக்கவேக்தரே ! தங் 
களுடைய உதவியால் நரன் வெற்றியடைந் தவ னாகையால், 
தங்களஞுக்குகன்மையரகய காரியத்தையே நான் தங்களுக்கு 
எப்பொழுதும் எடுத்துச்சொல்வேன். தாங்களும் என் 
விருப்பதை க் தட்டாமற்செய்யவேண்டியவர்கள். இவ் 
வரக்கவீரர், எவ்வளவோ பாவங்களைச் செய்தவராயும், 
பொய்யராயு மிருக்கபோதிலும், போரில் வெகு சூரர்; 

_மிக்க காந்திபெற்றவர்; வெகு பலசாலி; தேவெகந்திரனை 
ம் முன்னிட்டுக்கொண்டு தேவர்களே இவரை எதிர்த்தகா 

லத்திலும், இவர், தோல்வியடையாமலிருக்தார். இவ்வுல 

கங்களையெல்லாம் கத.றச் செய், இவ்விரா வணனார், பலம் 

பொருந்திய மகாத்துமா ; ஒருவனிடம் நமது பகையெல் 

லாம் அவன் மாண்டதும் நீங்கவிடவேண்டும். மேலும், 

நாம் எடுத்த காரியமும் முடிந்தது, இவருடைய உத்தர 

இரியையைக் தாங்கள் செய்து முடியுங்கள். அவர் தங்க. 

ஞக்கு எப்படியோ, அப்படியேதான் எனக்கும். அன்றி 
யும், தங்களால் இராவணனாருடைய உத்தரஇரியை சாஸ் 

திரப்பிரகாரம் நடத்தப்பட்டால், தங்களுக்கு மிக்க புகழ் 
உண்டாகும் '' என்ளார். 

ஸ்ரீராமர் அவ்விகமாகச் சொன்னதை, விபீஷணர், 

கேட்டு, இ£ந்துபோன இராவணஜஷுக்குத் 

wate த கக்கபடி உத் தர௫ரிபை செய்யலானார், சர் - 

தரசிரியை செம் தனக்கட்டைகளை அடுக்இ jar Bor Cus) . 
ஞு விலாமிச்சவேரைப்பரப்பி,ரங்குவென்னும் 

மானின்தோலை ௮,சன்மேல்,லூடிமக் இரப்பிரகாரம்,விபீஷீ
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ணர் சதையை யுண்டாக்கனார் ; அவ்வா௮ு சிதையுண்டாக் 

இன பிறகு, அவ்வரக்கமன்னவனுக்கு, பிச்ருமேதமென் 

னும் அந்இம்காலச் சடங்கைச் சாஸ்இரபிரகாரம் கடத்தி 

ஞர். அரக்கர்கள்,சிையின் தென்இழக்குப்பாகத்தில் அக் 

இணிஞட்டி ஓமம் வளர்க்கலானார்கள் ; தயிருடன் கலந்த 

கெய்யை அவ்வக்இனியில் ஓமம் பண்ணினார்கள். அகன் 

பிறகு, வேதியர்கள், இராவணனுடைய சவத்தைச் சதை | 

யிலேற்றி, வே.க,த்திற் சொல்லியிருக்கன் உவண்ணமும், 

ஸ்மிருஇிகளிற் சொல்லியிருக்கன் உ பிரகாரமும், ௮ச்சவக் 

இன் இருகால்களில் சகடம் என்னும் யஜ்ஞபா,த்திர த்தை 

யும், துடைகளின் நடுவில் உலூகலம்| உரல் ]|என் பதையும், 

ம்்ற்றை மரப்பாண்டங்களை அவ்வவற்றிற்குக் தக்க இடங் 

களிலும் வைத்து, உலக்கையையும் மற்றவற்றையும் அவற் 

ிற்குதி தகுந்த விடங்களில் வைதீது, அவ்வரக்கமன்ன 

_ வனது சடங்குக்காக யாகப்பசுவொன்றைக் கொன்று கெய் 

யில்கனை த, துணியொன்றை அ௮ம்மன்னவனது சவ,த்இன் 

மேல் மூடினார்கள். அதன்பிறகு, அவர்கள், வெகு துக்க.தீ 

துடன், இராவணனது உடம்பைச் சந் தனத்தினாலும் புஷ் 

பத்தினுஎும் அலங்காரம் பண்ணி, பலவித ஆடைகளுரடு 

தீது, கண்ணுங்கண்ணீருமாக விபீஷணரையும் SESS 

டன் சேர்த்துக்கொண்டு பொரியை _வாரியிறை,க தார்கள். 

அவ்விராவணனுக்கு விபிஷணர் . சாஸ்திரப்பிரகாரம் 

 நெருப்பிட்டார். பிறகு, அவர், ஸ்காகம்பண்ணி, ஈரத்துணி 

யுடன் _புல்லும் என்ஞுங் கலந்த ஜலக் இனால்ச தர்ப்ப. 

ணஞ்செய்து, சதையை கோக்க.த தலையால் வணங்க, இவ் 

வாறு தஹநஸம்ஸ்காரம் முதலிய சடங்குகளெல்லாவற் 

றையும் செய்து முடித்தார். 

பிறகு, விபீஷணர், அகேகவிதமாக கல்வர்ர் ச்கைகள் 

சொல்லி அரக்கமடந்தையரைச் சாந்தப்படுச்இ, அவர்க 

ளனைவரையும் இலங்கைக்குக் தஇரும்புமாது : கட்டே 

யிட்டார்; அவர்களும் அப்படியே இரும்மினார்கள்.
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அரக்கியரெல்லாரும் இலங்கைக்குத் இரும்பிப்போனதும், 
விபீஷணர், ஸ்ரீராமரிடம் வந்து, வெகு 

aif. ர் ் ள் ல் aya ய க பஹ்வவ்தை  ட அவர் பக்கத்தில் நின்றுர் ; கியரை இலங் 
கைக்கு அனுப்பி, இராமரும், தமது வானரசேனையுடனும் 

OF bobs, Afar இலட்சுமணர் இவர்களுடனும் 
வெகு சந்தோஷமடைந்து, தேவேந்திரன் 

அனது சத்துருவாகய விருத்திராகரனைக் கொன் றபிறகு 
ஆனக்தமடைக்்ததுபோல விளங்கனார். 

அரற்றுப்பதினைந்தாஞ் சருக்கம் : 
விபீஷண பட்டாபிஷேகம். 

    

தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் தரனவர்கள் என்ற இவர்க 

ளெல்லாரும், இராவணனுடைய வதையைப் பார்த்து, 

வானவர்கள் கீங்கள்தங்கள் விமானங்களி லேறிக்கொ. 

மீண்டு செல் ஸ்டு, ரரமராவணயு க் தவிஷயமான இனிய 

பஸ் கதைகளைச் சொல்லிக்கொண்டே திரும்பி 

,பப்போனார்கள். இராவணனது கொடிய வதையையும், 

ஸ்ரீராமருடைய பராக்கரமதக்தையும், வானரர்கள்செய்த 

அழகான யு.த்.த,த்தையும், சுக்கிரீவருடைய அமைச்சையும், 

சுமித்திரையின் கூமாரராகய இலட்சுமணர் அன்புடன் . 

கரட்டிய வல்லமையையும் பழஹ்.றி, மஹாரபாக்கயசாலிக 
ளான அந்த வானவர்களெல்லாரும், பேசிக்கொண்டே ro 

மஒழ்ச்சயாடு தாங்கள் வந்தவழியே இரும்பினார்கள். 

-. ஸ்ரீராமர்,இக்திரபகவான் கமக்கு௮னுப்பிய நெருப்புக் 

கொப்பான காரந்தியையுடைய ௮ந்.த.தீ திவ்வியரதத்தைச் 

இருப்பிக்கொண்டு போகச்சொல்லி மாத 

'இமின்மெல் மாக லிக்குதி தக்க பனியா யண்ைதுங் “ 

ol ge roe os Cab SrersSur@u wr sSuyo, ஸ்ரீராம 
சல்ல தல், : . , 

ன அட்டம் விடை பெத்துக் தேவரதத்திலேதிச். 
2 தவலோகத்துக்குச் சென்றான்.
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EC saris BD, ஆகாயமார்க்கமாகச் சென் ற பின்பு, 

ஸ்ரீராகவர், வெகுசந்கோஷ.த்துடன் சுக்இரீவனைக் கட் 

இராமர் டிக்கொண்டார். அப்பொழு, இலட்சு 

படைவீட்டை . மணர் நமதுபடைவிட்டுக்குதி இரும்பலாம் 

யடைதல்: என்று விண்ணப்பஞ்செய்ய வானர 

வீரர்களெல்லாரும் வணங்்இநிற்க, ஸ்ரீராமர், சுக்கரிவனு 

டன் படைவீட்டில் 'வந்துசோந்தார். 

௮ப்போது, வெருபலத்துடன் தகமதருகலே விளங் 

இய சத்தியசந்தரான் இலட்சுமணசை கோக்க, இராமர், 

பின்வருமாறு கட்டளையிடலானார்:-- * என் அன்பனே ! 

நம்மிடம் அன்பும் அபிமானமும் வைத்து, 

இராமாது கட்ட நமக்கு உபகாரஞ்செய்.த இந்த விபீஷண ' 

ளைப்படி,, இலட ட் : ட . ட 6 

கமண aS ரீ இவ்விலங்கைக்கு மன்னவராகப் பட. 

ஷணருக்குப் டாபிஷேகஞ் செய்வாயாக. ஸெளம்ய 

பட்டாபிலேகஞ் 

செய் சல். னே ! இராவணனுடைய தம்பியாகிய இவ் 

; விபீஷணரை,இலங்கைக்கு அரசராக அபி 

ஷேகம்பண்ணிப் பார்க்கவேண்மென்பது எனது முக். 

இயமான விருப்பம் ்” என்ருூர். மகாத்துமாவாகய ஸ்ரீரா 

். மர் இவ்விதமாக இலட்சுமணரைப்பார் துச் சொன்னதும், 

“அப்படியே ஆகட்டும்” என்னு சொல்லி, மகிழ்ச்சியோடு 

பொற்குடத்தை எடுத்துவந்து, வல்லமைய
ுள்ள வானரர்கள் 

“கையிற் கொடுத்து, மனோவேகமாகச் செல்பவர்களும் 

வெகுபலம் பொருக்.தியவர்களுமான அவ்வீரர்களைச் சமுதீ 

இரஜலம் கொண்வெருமாறு அவர் கட்டளையிட்டார். அவ் 

வானரோசத்தமர்களும், அக்கட்டளைப்படி வெருவேகமாகச் 

சென்று, பல சமு.தீஇிரங்களிலிருக்து ஜல.தீதைக் குடங் 

களிலெடுத்துவக்தார்கள். அவைகளில் ஒருகுடதீதை எடு 

Sa, MI acm oor உயர்ந்த ஆசனத்தி லிருத்தி, 24 

குடத்தின் தர்,த.த,ததால் இலட்சுமணர் அவ்வரக்கருக்கு 

் அபிஷேகம்பண்ணினார். தருமாத்துமாவாயே அந்த
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இலட்சுமணர், இலங்கையிலிருக்,ச அரக்கர்களின் நடுவில், 
கண்பர்களின் கூட்டங்களா் சூழ்க்துகித்கப்பெத் த வெகு 
பரிச,ததசமான மனமுடைய விபீஷணருக்கு, ஸ்ரீராம 
ருடைய கட்டளையால் சாஸ் திரப்பிரகாரம் இலங்கா: சரஜ்யதீ 
தித் பட்டாபிஷே.கம்பண்ணினார். விபீஷணர் இலங்கை 
மாககருக்கு மன்னவராகப் பட்டாபிஷேகஞ் செய்யப்பெற் 
தைக் கண்டு, ராக்ஷஸ மக்இரிகளும், அவரிடம் அன்பு 
வைத்திருந்த அரக்கர்களும், களித்கார்கள். 

- அவ்வாறு பரீ.ராமரால் கமக்களிக்கப்பட்ட அந்தப் 
பெரிய ராஜ்யகீதை யடைந்து, விபீஷணர், தமது குடி 
களைச் சமா,சானப்படுக்தி, ஸ்ரீராமரிடம் வந்துசெர்க்தார், 
அரக்கக்குடிகளும், விபீஷணருக்கு ௮அக்ஷதைகள் மோத 
கங்கள் பொரிகள் இவ்வியமான புஷ்பங்கள் என்னும் 
இவைகளை யெல்லாம் வெகுசநக்தோஷமாகக் கொண்டு 

வந்தார்கள். ஓழுவராலும் தகையமுடி 
விபீஷணர் - யாதவரான விபீஷணரும், மங்கலத்தை இராமரை வந்து 7 . i சாணான். வெளியிடுதின் உ ௮வைகளையெல்லரம் வா 

ங௫, ஸ்ரீராமருக்கும் இலட்சுமணருக்கும் 
கொடுத்தார். ஸ்ரீராமரும், தமக்கு உதவிபுரிர்,ச விபிஷ 
ணர் தம்மால் உபகாரம்பெத்அச் சக்கோஷ.மடைந்தசைச். . 
கண்டுகளித்து, அவருடைய சக்தேரஷ த்தையே பெருக்கக் 
கரு. தியவராய், ௮க்காணிக்கைகளை மெல்லாம் பெந்றுக் 
கொண்டார், 

அதன்பிறகு, அஞ்சலி பண்ணிக்கொண்டு தமச் 
_. கருகல் மலைபோல் வந்து நின்ற வீரனாய் அனுமானைப் 

லர் ஷே பார்த்து, ஸ்ரீராமர், பின்வருமாறு சொல்ல 
பிராட்டிக்குச் லானார் :-- 6 ஹெளம்யனே !: மகாராஜா 
எணர்கலம க. வாகிய விபிஷணரிடம் விடைபெத்று,. 
அதுமாஅக்குக் இலங்கைக்குட் சென்று, விபிஷணரு கட்டளையில், ளி டைய அதநுமதியினால் இராவணனது மா 

கையிற் புகுந்து, கமக்கு வெழ்.சியுண்டான சந்தோஷ சமா
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சாரச்தைச் தெரிவிதீதுச் சதையை மஒழ்வித்து, நான் 

சுக்கிரீவருடனும் . இலட்சுமணனுடனும் க்ஷேமமாகவிருப் 

பதையும், இராவணன் என்னால் வகைக்கப்பட்டதையும் 

சொல்லுக, வானரவீரனே ! இச்சக்தோஷசமாசாரங் 

களைச் 2தையினிடஞ் செல்லி, ௮வள் தெரிவிக்கும் ப.தில் 
92 

சமாசாரத்தை என்னிடம் வந்து சொல்லுக '' என்ளார். 

  

  

நாற்றுப்பதினாழுஞ் சருக்கம் : 

அனுமானக்கும் சீதைக்கும் தடத்த 
ஹம்பாஷணை. 

அவ்வாறு, கட்டளையானகும், மாரு, ன துமைந் தனா 
இய அனுமான், அரக்கர்களெல்லாரும் மரியாதை செய்ய, 

. இலங்கைமாககரிற்புகுந்கான். அப்பெருவீரன், இராவண 

அடைய மாளிகையில் நுழைந்து, அவ்விடத்தில் இரகக 

தாத் பீடிக்கப்பெற்ற உரோட௫ுணிபோன்அ தெகம் மாசு 

படிந்து ஒரு மரத்தி னடியில் €தாதேவி 

பலஅரக்கியராற் சூழப்பட்டு மகிழ்ச்சியின் 

இியிருப்பதைக் கண்டு, அவ்வம்மணியி - 
னிடஞ் சென்று வணங்கக் தாழ்ச்சியோடும் விநயத் 

தோடும் கிச்சலமாய் கின்றான். மகாபலசாலியாகிய அவ் 
வனுமான் தன்னை காடிவக் ததைக் கண்டு, அவனை இன்னா 

னென்று நினைந்து வெகு மூழ்ச்சி யடைச்தவளாய், 2 sr 

தேவியானவள், ஒன்றும் பேச நாவெழாம லிருக்காள். 
அவ்வம்மணியின் முகம் சந்தோஷ.்குறியுடன் விள 

ங்குவகைப் பார்த்து, வானரர்களுக்குள் ௨5, சமனான 
அனுமான், ஸ்ரீராமர் தன்னிடஞ் சொல்லி 

வ ட்ப கிரா மிருந்த சமாசாரங்களைச் சொல்லலானான்: 

இயைச2சாபி.ரா “வைதேஹி! ஸ்ரீராமர், இலட்சுமணருட 

கானன் னும் சுக்கரீவருடனும் விபிஷணருடனும் 

வானரசேனைகளுடனும் க்ஷேமமாக விருக் 
இன்றாம். பகைவரையடக்கவல்ல அவர், காம் எடக காரி 

. அனுமான் சீதை 

ous OO se,
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யம் நிறைவேதினதையும், சத்துரு வதைக்கப்பட்டதை 

யும் தங்களிடம் தெரிவிக்சச்சொன்னார். தேதவீ! விபீஷண 

ருடைய சகாயச்தினாலும், வானரர்களின் உதவியினாலும், 

இலட்சுமணருடைய' ஆலோசனையினாலும், ஸ்ரீராமரால், 

இராவணன் 'வதைக்கப்பட்டான். இரகுவின் வம்சம் சக் 

தோஷிக்குமாறு தருவவதரித,க விரராகய ஸ்ரீராமர், தமது 

காரியத்தை இவ்வாறு செய்துமுடித்து உள்ளங்குளிர்ந்த 

வராய், தங்களது க்ஷேமதிகதை இவ்வாறு விசாரிக்கச்சொன் 

னார்: “தேவி! நான் இச்சக்கோஷசமாசார,த்தைத் தெரி 

விச்து, மிருதியாக உன்னைக் களிக்கும்படி செய்னெறேன், 

தருமத்தையுணர்ந்தவளே ! இதுவரையில் தெய்வாதின 

மாக வாழ்வுபெத் திருக்கின்றுய். என்து பரரக்கரமத் 

இனால், நமக்கு வெற்றியுண்டாய்விட்டபடியால், இணி, நீ 

விசாரமில்லாமலும் துக்கப்படாமலு மிருக்கலாம். இராவ 

ணன்போரில் வதைக்கப்பட்டான் ; இலங்கையும் கமது வச. 

மாமித்து; தே! சத்துருவினிடச் இனின்று உன்னை மீட் 

பதில் உறுதி கொண்டிருக்கு யான், உறக்கமுமில்லாமல், 

இராவணனைக் கொல்வதாகச் செய்்இருக்த சபதத்தை, 

சமு,த்தர,ச்தின்மேம் சேதுவைக்கட்டிப் பிறகு நிறைவேற் 

றினேன். இராவணன அ.மானிகையில் வாழ்ந்தருத்.தற்காக, 

இனி மனங் குழம்பவேண்டாம் ; எனெனில், இலங்கை: 

் மின் சம்பதீது முழுமையும் வியிஷணரைச் செர்ந்ததாகச் 

செய்யப்பட்டகன்றோ ! ஆகையால், சீதே! உனது துய 

ரக்தை ஆற்.நிக்கொள்வாய். ரீ, இப்போது உனது மாளீ 

கையில் ன் வூக்கன்றாய். உன்னைச் சேவிக்க விரும்பு 

Bor p விபீஷணர் இதோ வருவார் ” என்னு இவ்வாறு 

அனுமான் சொன்னதும், சக் இரனைப் போ 

Bnd solid or ன்ற முகமுன்ள சீதை, ௮ இக சந்தோஷ் 

‘WO pee. ° noi, 
மடைந்தவளாய் எழுது Poor Milo பேச 

நாவெழாமல் மெளனமாக விருந் 
தாள். அவ்வம்மணி அவ் 

வாறு மறுமொழி சொல்லர்மலிருந்ததைப் பார்தது, அல.
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வானரவீரன், மறுபடியும் * தங்கள் மனத்தில் என்ன 
ஆலோத்துக்கொண்டிருக்கன் தீர்கள் ் என் என்னிடம் 
பேசவில்லை ?” என்றான். இவ்விசமாக அனுமான் சொன் 
னம், தருமகெறியி லிருக்குஞ் ச.காசேளி, பாமானக்க 
மடைச்சவளாய், ஆனக்த.த்தரல் SREYSS வாக்குடன் 
Geox arian or era ay தருன்:--“எனது கணவர் வெத 
Busser Ore» இக்சச்சக்கோஷசமரசரர அடைக் 
Caen fiz, 9 a1 மிக்கமூழ்ச்செயடைர் அ, கொஞ்சகேரம் ஒன் 
அஞ் செல்ல சாவெழாசவளாக விருக்சேன். வானரரே [ 

என்ன்டம் இந்தச் சக்சோஷசமாசாரச் சனை அனும்க் ப் 5 ‘ 4 டட See aT கதைச்செரன்ன உமக்கு ஏன்ன சொல்லலா 
. ரான் ஜன ந pene = Bl ws, = ere. மென்று ஆலோடித்துப் பார்ததும். சரி 

பான 2உறுமொழியொன்றுச் தேரன் வில் 
லையே ! ணெளம்கரே! அன்பரன Base சமாசார சைச் 
சொன்ன உமக்ூச் தக்க வெகுமானம் கொடுக்க, Bivep வுலகத்திலும் ஒரு வண்துவையும் காணோமே [ பொன்னும் 
வெள்ளியும் பலவைகையிர க் தெனங்களும் இம்ஞுவுலகவரட்இ 
யும் இவைகளில்: ஒன்றும், சாங்கள் சொன்ன சந்தோ 
சமாசார தீதுக்கு ஈடான வெருமானமரச எடுதீதுச் சொல்ல 
as S50 Brin” என்றான். 

இவ்விசமாகள் 2 சாதேவி சொன் னதும், அனுமான், 
_ . அஞ்சலிபண்ணியபடியே சீசாதேவியின் 
மதி மு ஐ. மேண்ணிஷையில் நின்றுகொண்டு, பின்வரு என்க கன்னியா கரு சொல்லலானான்: க கணவரின் 

க இணியகன்மையிலே கருதீதான் தியிருக்கும் 
உதிதமியே! கணவருடைய eu 6 Boos gy விரும்பிறிரும் 
கும் பதிவிரையேர் தங்களையன் நி வேரொருபெண்டுன் 8௨ 
இவ்வண்ணமான சொற்கைச் சொல்லவல்லரோ 2 ஸ் 
மானி [ கருச்சையுட்கொண்ட தங்களது அன்பான இத்தம் 
சொற்கள், பலவகை ரே தீதினங்களைப்பார்கக லு தேவா 
ஜ்யச்தைப்பரர்க்2 .ஓும்மேோரணலை, பகைவனரம்வு sir 232
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வெற்றிபெற்று உறுஇயாக நிற்கும் ஸ்ரீராமரைக் காண்ப 

தனால் தேவராஜ்யத்கதைப் பெற்ற சந்கோஷ,க்தினும் மே 

லான சந்தோஷ க்கை யடைந்துள்ளேன் ” என்முன், 

அவ்வண்ணம் அனுமான் சொன்னதைச் € தாதேவி, 

“ கேட்டு, பிறகு, மிகவும் இனிய சொல்லை அனுமானை நோக் 

இச் சொல்லலானான்: _. “மிகவும் லக்டஷணங்களுடன் கூடி, 

மாதுரியகுணத்தால் அணியப்பெற்று, சர 

அனுமாளைச் கணம் தாரணம் முதலிய எட்டுக் குணங்க 
சை கொண்டா pi த ப் ் ப்க் இன்னா. ம் திரம்மிய புகிறிலிஸல் ஆராய்க்குசொ 

ல்லும் நற்பேச்சுக்களைப் பேசுவதில், நீர் 

தாம் சமர்த்தர், நீர், மாருகனது மிகவும் தார்மிகரான 

புதல்வர் ; வரு,த்,தங்களை ப் பொறு தீதல்,வல்லமை, கேள்வி, 

கேஹபலம், பராக்கிரமம், மிக்க காக்ஷிணியம், ஒளி, பொ 

ுமை, உறு இ, தைரியம், வணக்கம், தெளிவு என்னும் 

இவைகளும், மற்றும் பலவகைக்குணங்களும் உம்மிடமே 

விளங்குன்றன '” என்றாள். 

இதன்பிறகு, அனுமான், மறுபடியும் அஞ்சலி பண் 

ணிக்கொண்டு, வெகு வணக்கமாகச் €தாதேவியின் முன் 

னே கின்று, இிறிதுங்கலக்கமின் றி ம௫ழ்ச்சியுடன் பின்வரு 

மாறு சொல்லலானான்: _. ஈ தாங்கள் எனக்கு அநுமதி 

யளிப்பீர்களே யானால், பதியையேதெய்வமாகக்கரு தி மிக்க 

வருத்தத்தோடு அசோகவன் தத லிருக்,த காலத்தில், பல 

வ்கைக்கொடிய கதைகளைச் சொல்லியும் முன்பு தங்களைப்... 

பலவா அவெருட்டியும் அன்புறு,தீ.திய வெகு கொடியவர்க் 

ளும் எப்பொழுதும் கொடிய செய்கைகளை 

ayer, ace யே செய்பவர்கஞம் சொடுங்கண்ணியாக 

வசை செய்யு நேமான இவ்வரக்யெரெல்லாரையும், கான, 

மாது அதம. இப்போககொல்லவிரும்புஇன்றேன், இல் _ 
பதில். வர.ச்சை எனக்குத் தாருங்கள். நற்குண 

முடையவரே | கைக்குத்துக்களினாலும், 

அறை்களினாலும், உதைகளினாலும், இன்னும் பலவகைக்
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கொடுஞ்செய்கைகளினலும் இக்தராட்சகெளெல்லாரையும் 
நான், கொல்ல விரும்புகின்றேன். அன் தியும், அவர்களது 

முழங்கால்களைமு இதீதும்,ப ற்களையு இர் த்தும், காதுகளையும் 

மூக்குகளையும்கடி தீதும், தலைமயிரைப்ப தி.ததும், நகங்களால் 

மூகங்களிழ பிறியும், உயரவெழுக்துமேலேகரக்கயும், கழே ' 

கன்னியும், தங்களுக்குத்திமைபுரிக்த இவர்களை, கான் 
கரையில் துகைத்துக்கொல்லவிரும்புகின்றேன். புகழ் 
பெத்ற தேவியே ! தங்கள்விஷயத்தில் இவர்கள் திமை 

புரிக்திருக்கன்றார்க எாகையால், இவ்வாறு. பலவிகமாக, 
இவர்களை, கான் கொல்ல விரும்புின்றேன் '” என்றான். 

அவ்விதமாக அனுமான் சொன்னதைக் கேட்டு,புகம் 

பெற்ற சீதாதேவி, தருமக்துடன்கூடிய 

அனுமானன் ot சில சொற்களை மறுமொழியாகச் சொல்ல 
ண்ம்கோளைச் ie ee oy Lo. . 

லானாள்:-- “4 வானரர்கஞுக்குள் உத்தம 

Cr! இவ்வரக்கயர், தமதுஅரசருக்குப் பர 

வசர்கள்; பிறனது எவலின்படி தொழில்புரிபவர்கள்; அவ் 

வாறு தொழில்செய்யாவிடில், தண்டனைக்கு உரியவர்கள், 

எதை மறுத்சல், 

அடியவர்கள்: இவர்களிடம் யார்தான் கோபிப்பார்கள் P 

எனதுபாக்யெ,த்தின்்குறைவினாலும், முற்பவக்இற் செய்க 
திவினையினாலும்கான் இவ்வாறெல்லாம் அனுபவித்தேன் ; 
எல்லாரும் அ.திதம்வினைகளின்பயனை அனுபவித்தே இர 

வேண்மென்றோ | ஊழ்வினையின் மாறுபாட்டால், கான், 
அனுபவித்ததகரக் உறுதியாய் நினை,ததுக்கொண்டிருக்கன் 

வேன். இராவணன் எஏவு,கலின்மேல் இவ்வரசதியர் செய் 
தவைகளையெல்லாம், மானுசெய்ய இயலாத கரன், பொறுத் 
துக்கொண்டிருந்தேன். வானரேோரக்சமரே ! இராவண 
னது கட்டளையால் இவர்கள் என்னை வெருட்டினார்கள் ; 
அவன் இப்பொழுது மாண்டுபோய்விட்டா னாகையால், இனி 
இவர்கள் என்னை வெருட்டமாட்டார்களென்பது இண் 
ணம்.வான்ரரே | ஒரு புலியினருல் SHO SO SOUT.
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ஒரு கரடியானது. *இந்தச்சலோகதைத வெகுகாலத்திற்கு 

முந்திச் சொல்லியிருக்கறது ; நரன் சொல்ல, இதனை, நீர் 

ஆரரய்வீரரக : பிறர்க்கு,ச் இீமைசெய்ஒன் றவர் இத,த்தில் 

அறிவுள்ளவன், மாருகக் தீமையைச் செய்யான் : இமை 

செய்கன் றவர்கட்கும் அபகார,த்தைச் செய்யாமையாகிய 

நல்லொழுக்கம், கன்னடக்கையை மெற்கொண்ட ஸத்புரு 

ஷர்களாதற் பாதுகாச்கப்படவேண்டியதே வானரரே | பா 

பிஷ்டர்களானாலும், புண்யவான்்௧களானாலும், வதைக்கு 

- உரியவர்களிடத் இலும், பெரியோர் கருணையையே காட்ட 

வேண்டும்; பிழைசெய்யா தவன் ஒரு தி,கனுமில்லையன் றோ! 
  

*முன்னொருகாலத்தில், ஒருகாட்டில் - வேடனொருவனைப் 

புலியொன்று அ.ரத்த, அவ்வேடன், ஓடி, ஒருமர,த்தின்மீ௮ ஏறிக் 

கொண்டான்; அவ்வாறு தான் எறிய மரத்தில் கரடியொன்று முன் 

னமே ஏறியிருக் ததைக்கண்டு, வேடன், மனங்குழம்பி உயிர்தப்பவழி 

யின்றிக் கரடியினிடம் ௪ரணமென்று.சொல்லி அபயமடைந்தான், 

கரடியும், அவனுக்கு அபயங்கொடுதத௮, பிறகு, புலி, ௮ம்மரத்தி 

னடியைச் சார்ச், அக்கரடியைக் கண்டு, இவ்வேடன் நம்மைப் 

போன்ற காட்டுவிலங்குகளுக்குச் சத்துரு ) இவனை ஏன் பாஅகரச் 

இன்றாய் ? இவனை மரத்தினின்௮ு £ழேதள்ளிவிடு” என்று பலமுறை 

வேண்டியும், காடி. “இவன் என்னிடத்தில் அடைக்கலம்புகுந்தத 

னால், இவனைப் பாதுகாப்பேனே தவிரக் கீழேதள்ளமாட்டேன்' 

என்று மறுத்துச்சொல்லி, பிறகு, தான் தூங்க ஆரம்பித்த. அப் 

பொமு௮, புலி, வேடனைப்பார்தஅ, “அடா | நீ அக்கரடியைக் 

இிழே தள்ளிவிடு; கான் அதைத் இன்னறுவிட்டு, உன்னை ஒன்றுக் 

செய்யாமற் போகின்றேன் *' என்ற. கொடிய அவ்வேடன், ௮த 

ற்கு இசை, அக்கரடியைக் சழேகள்ளினான். ஆனால், கரடியோ, : 

கீழேவிமுமுன்னமே மத்னறொருளையைப்பத்தி "உயிர்பிழைத்த. 

அதைக்கண்டு, வேடன், ஈடுங்5, சன்னை அக்கரடி. அவசியம் புலி 

க்கு இரையாக்கிவிடும்' என்து பயக்தருந்தான். அப்பொழு, உன் 

னைக் கொல்லநினைத்த அவ்வேடனைக் சழேதள்ளிவிடு' என்று பல் 

முறை புலி கேட்டுக்கொள்ளவும்; சரணமென் றதற்கு ௮பயங்கொ. 

டுத்த அக்கடி, அப்படி. செய்யாமல் இந்தச் சுலோகத்தைச் சொல் . 

லி வேடனை இரட்டுத்த.து என்ற வரலாறு, இங்கு அமியத்தக்க,
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205505 ஹிம்ஸித்கலையே விளையாட்டாகவுடையவர் 
களான வேண்டுமுருவங்கொள்ளவல்ல அரக்கர்கள் . இத் 
கொழிலைப்புரி௫ன்றார்க ளென்றுலும், அவர்கட்குக்கெடுத 
செய்யக்கூடாது?” என்றாள். அவ்வாறு சீதை சொன்ன ' 
தும், பேசுவதில் வெகுசமர்,ததனான் அனுமான், புகழ் 
பெத்த இராமப.தீ.தினியாகய சீகையை நோரக்ூப் மின்வ 
Chor a சொல்லலானான்:-.*தரங்கள், ஸ்ரீராமருக்கு ஏற்ற 

புகழ்பெற்ற மனைவி யாவீர், கேவி! என் 
‘Gece J ட்; க்குச் சொல்லவேண்டிய சமாசாரக்தைச் 
விடைபெத்று சொல்லியனுப்புங்கள்,ஈரன், ஸ்ரீ. ராமரிடம் இராமரிடம் 3 . ட ன் த : சேர்தல், போய் வருகின்றேன் '? என்றான். இப் 

படி அனுமான் சொல்லவே, சீ தாதேவி, 
“வானரோக்கமரே! என்து கணவரை நான் பரர்க்கவிரும் 
YBCO per” என்றாள். அப்பிராட்டி அவ்வண்ணஞ் 
சொன்னதைக் கேட்டு, பெரும்புகழ்பெற்த அனுமான், 
அவளைச் ச்கோஷப்படுசத, பின்வருமாறு மறுமொழி 
சொல்லலானான்: “*இர் இராணி தெவேக்திரனைப்பார்ப்பது ் 
Cure, சத்துருக்களை UO SSE SOUT TI] Liew Fb BT ops 
கொப்பான முகமுள்ள பரீராமரை, விசுவாசமுன்ன கண் 
பர்கஞுடனும் இலட்சுமணருடலனும் தரங்கள் சடி.இயிற்பார் 
LUG peor “என்றுன், அவ்வாறு சி.தாதேவியினிடஞ் சொல் லிவிட்டு, இலட்சுமிபோல விளங்யெ அப்பிராட்டியினிடம் 
விடைபெத்று, வெகுவேகமாக, அனுமான், ஸ்ரீராமரிடம் 
திரும்பிவந்தான், / 

2 

ட்ட அரந்றுப்பதினேழாஞ் சருக்கம் : 
சீதாதேவியை ஸ்ரீராமரிடம் விபீஷணர் 

அழைத்துவருதல்- 

    

- அதன்பிறகு, சொல்லவேண்டிய வகையையுணர்ந்த அனுமான், வெகு பு.3ீதிமானாய் வில்வீர்ர்களூக்குள்உ ௫௧
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ரான ஸ்ரீராமரை யடைக்கு, அக்காலத்துக்கு,த் தக்கபடியா 

கப்பின்வருமாறுபேசலானான்:--* யாவர் 

கு ie awe பொருட்டு இவ்வளவு காரியங்கள் செய் 

அனுமான் இசாம தோமோ, வெற்றியும் நமக்குக் கைகூடிற் 

நிடம் தெரிவித் ரொ, அக்ததீ தேவியாலய சீதையைத் 
தல், 9 

“தாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கவேண்டும். 

இதுவரையில் துக்கி SIT BIDS கண்ணுங்கண்ணீருமா 

க் கவித்ச அவ்வு,ச்.தமி, தங்களுடைய ஜயதக்தைக் கேட்டு 

வெகு சச்கோஷ மடைந்திருக்கன்றான். முன்னமே அவ் 

வம்மணிக்கு என்னிடமுண்டாயிருக்கும் விசுவாச த.இனால் 

அவ்வு,க்,தமி, என்னிடம், தாம் செய்ய யத்தனித்த காரி 

யத்தை நிறைவேற்றிய எனதுகணவரைரப்் பார்க்க விரும்பு 

இன்றே னென்றாள் '' என்றான். 

தருமங்களைச் சரியாக ஆரரய்க்த.றிர்த ஸ்ரீராமர்,அனு 

மான் அவ்வாறு சொன்னதைக் கேட்ட 

ஷீராமர் ௪௧௪. தம், கண்களில் நீர்ததும்பத் இடீரென்று 

வருமாறு விபீஷ A Dg BT one மன த்திற்குள்ளேயே ae 

BOT TS GB Si . 
. . 

டளையிதெல், இத்து, உடனே உஷ்ணமாகப் பெரு 

் மூச்செறிந்து, பூமியைப்பார்.தீதுக்கொண்டு, 

தமக்கருிலே மேகம்போல் விளங்கக்கொண்டு நித்கின்ற . 

விபிஷணரை கோக்ப் பின்வருமாறு சொல்லலானார்:-- 

..* தலைக்கு. ஸ்காநஞ் செய்வித்தும், இவ்வியமான கலவைச் 

சாந்தைப் பூசியும் இவ்வியமான ஆபரணங்களை யணிந்தும், 

விதேஹலிமிச,த்தவளான இதையை, இவ்விடம் வெகு சீக் 

இரமாக வருமா செய்க; விளம்பம் வேண்டாம்” என்ர. 

இவ்வண்ணம் ஸ்ரீராமர் சொன்னதும், விபீஷ் 

ணர், விரைவாக அந்தப்புர,த்துக்குட் புகுந்து, தம்மைச் 

Cribs மடக்தையரைக்கொண்டு, “.ஓ.தரபிராட்டியாரே! . 

... தங்களுக்கு மங்கள முண்டாகுக; நற்கலவைபூசி, உயர்ந்த 

"ஆபரணமணிக்கு, தரங்கள் பல்லக் லேறுக; இராம
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பிரான் தங்களைப் பார்க்க விரும்புஇன்றார் ” என்று சோ 
தேவிக்கு,ச் தெரியப்படுத்தினார். அவ்வித 

விபிணர் இராம மாக விபிஷணார் சொன்னதும், தா சீட்ட கட்டளை . : a ge ee : ழ் யைச் செரிவித் சேவி, அவரைப்பார்,கீது, * அரக்கமன்ன 
சதம், முடிவில் ர] நான் ஸ்காகஞ்செய்யாமலே. இக் : சிதை அதற்கு : ~ இசை,சறும், கோலதக்தடனேயே என்து கணவரைப் 

பார்க்க விரும்புசன்றேன்”? என்ரான். அவ் : 
வுத்தமி அவ்வாறு சொன்னதைக் கெட்டு, விபீஷணர், 
es எல்லாருக்கும் மன்னவராஇய கங்கள் கணவர் பல்கன 

சொன்னாரோ, அப்படியே செய்வது உத்தமம் ?? GT Or COP I « 
விபீஷணர் அவ்விசமாகச்சொன்னதைக் கேட்டதும், கண 
வரையே தெய்வமாகக்கொண்டவளும் கணவரிடம்கிறைந்த 
அகடம் செலுத் இன ப.திவிரதையமாகய ௪ காதேவி, 
“அப்படியே?” என்று ஓக்துக்கொண்டாள். 

அதன்பிறகு, ஸ்காகஞ்செய்து, மடக்தையரால் அலங் 
கரிக்கப்பெற்று, விலையுயர்க் க ஆபரணங் விபீஷணர் சதா 8 ai ட் பிராட்டிலை இரா 4 யணிகஆ்று, விலையுயர்ச்,௪ பட்டாடையுடு 

a தீ.திருர், ச ச. சாதேவியை,; உயர்க்க பட்டா 
டையால் ஞூடப்பட்டு விளங்குவதொரு 

பல்லக்க லேற்றி, பல அரக்கியர்கள் பாதுகா SF sows, 
அதை ஸ்ரீசாமரிடம் விபீஷணர் கொண்டெரச்செய்தரர், 

அவ்விபீஷணர், மகாதீதுமாவாயே ஸ்ரீராமரை நெரு 
ங்கி, தமது வரவை OG S Sib ஆலோச 

cone Be னையிலிருக்,த ஸ்ரீராமரிடம் வணக்க, தா. 
யை தெரிவிக்க, கேவியை அழைகத்துவக்க சங்கதியை 
பகட்க Gag சந்தோஷமாகச் தெரிவித்தார், 

அரக்கன் வீட்டில் வெகுகாலம் வத்த 
ச தாதேவி வக்,ததைக்கேட்டகும், pH cross borg Gov 
,சக்கோஷமும் எனிமையும் கோபமும் ஆக இம்மூன்றும் 

, இருங்கே உதித் தன. பிறகு, அருகிலிருக்கும் விபீஷண
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ரைப் பார்த்து, -கமதுமன,தீஇற்குட் சிறிதுநேரம் ஆலோ 
இத்து, அக்காரணத்தினால் மயங்கிகின்ற வியீஷணரை 

நோக்க, ““அரக்கமன்னவரே ! சாந்தகுணமுடையவரே!. 

எப்பொழுதும் என்வெத்றியையே கருதி நித்தன் றவரே ! 

இதாதேவி சடி.தியில் என்முன்பாக வரட்டும் ” 

விபீஷணர், தம்மை கோக்க ஸ்ரீராமர் அவ்வாறு 

கட்டளையிட்டவுடனே,  அ௮வ்விடதீதிலிருக், ௪ ஜனங்க 

ளெல்லாரையும் விலக்க முயன்றார். கஞ் 

் என்ளுர். 

சசையைச்சேர்ப் 

Bian obey. கொண்டு கையிற் பிரம்புபிடிதீது நின்ற 

னர் விலக ௭. புருஷர்கள், அவ்விடமிருக் ௧ ஜாங்களை 
யெல்லாம் விலக்க்கொண்டு நான்குபச் 

கங்களிலுஞ் சஞ்சரித். தார்கள். ரிக்ஷர்கள் வானரர்கள் 

அரக்கர்கள் என் ஐ இவர்களுடைய கூட்டங்கள், அவ்வாறு 

விலக்கப்பட்டு, அங்கு கின்று வெகுதாரஞ்சென்று நித்க 

ல்ாயின. அவர்களை Maar MAN SGC) LIT ApS உண் 

டான சத்தமானது, காற்தடிக்கும்பொழுது sys ares 

லுண்டாகும் ஒலிபோலக் கேட்கலாயிற்று, அவ்வண்ணம் 

_ எல்லாரும் விலக்கப்பட்டதையும், அவர்கள் மனங்குமம்பி 

நான்கு பக்கங்களிலும் ஓவெதையும் பார்த்து, . ஸ்ரீராமர், 

SO Sr tvs காணப்பொரு.தவராய் மனமிரங்கி, அப்ப 

டிச் செய்யவேண்டாமென்று தடுத்துக்கூ ஙினார். அன்றி 

யும், அவர், தமது மனம் பதைத்து, பேரறிவுடையவரான் 

- விமிஷணரைசக் தமது பார்வையால் எரி.தீதுவிடுஇன் றவர் 

போலப் பார்த்து, அவரைக் கடிந்து பின்வருமாறு சொல் - 

- லலானார்:-- ஏன் என்னுடைய அநுமதி யில்லாமலிருக் 

கையில், இக்,த ஜகங்களை வரு,த்துஇன் நீர்கள் ? இவ்வகை 

"யான முயற்சியை விட்டிடுங்கள் ; இங்கருக்கன் றவர்களெ 

ல்லோரும், எனது சுற்றத்கவராவர், மேலும், மகளிரின் - 

- மானத்தைப் பாதுகாப்பது, வீகெளு மல்ல > arc Soo) 

களு மல்ல$ வளை திரைகளு மல்ல; இவ்விதமான ராஜ 

சுகங்களும் தலைப்பாகைகளு மணிந்து
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தைக் காப்பதாகும். சங்கடமுண்டாகும்பொழுதும், ஆபச 

துக்காலக்திலும், போர்க்கள தீதிலும், சுயம்வரசமயத்தி 

அம், மாகசாலையிலும், கல்யாண *த்திலும் பல்ருங்காணு 

மாது வெளிவரு,கலால், மகளிர்க்கு, யாதொருகுற்றமு 

முண்டாகாது, இந்தச் தையோ, யு.க்தபூமியை யடைக் 

இருக்காள். பெருங்கஷ் டத்தில் இப்போது இருக்க 
ger: இவளைப் பலருங் காண்பதகனாற் குற்றதமொன்று 

முண்டாகாகு : மேலும், கான் அருகலிருக்கையில், இதை : 

ப்பற்றிச் ரிதும் ஆலோடக்கவேண்டி௰யதேயில்லை. ஆகை . 

யால், விபிஷணரே ! சடி இயில் அவளை இவ்விடம் அழைத் 
அ வாருங்கள். என்னை என்து ஈண்பர்கள் நான்குபக் 
கங்களிலுஞ்சூழ்க் திருக்க, £காசேவி காணட்டும்” என்று 

கூறினார். 
ஸ்ரீராமர் அவ்வாறு சொல்லவே, விபிஷணர், றிது 

ஆலோசனை கொண்டவராய், வெகு வணக் 

ன கனக கதீதுடண், een விகரா பரீராமர் முன் 

a6 செர்த்தகல், பாகக் கொண்டுவந்து செர்க்தார். பிறகு, 

் இலட்சுமணர் சுக்ரீவன் அனுமான் Ys. 

அிலவம்களும், ஸ்ரீராமருடைய வாக்கியத்தைக் கேட்டு மிக . 

வும் மனங்குழம்பினார்கள்; மனைவி இனி 

revi avis வேண்டியதில்லை யென்ற எண்ணங்கொ 

லஷ்மணர்முகலி ண்டமையைகத் தெரிவிக்கன் ஐ இராமரது 
மோர்மனங்கலங் 

விபீஷணர் சதை 

eee: கொடிய இங்கி தங்களினால், ௮க்த ஸ்ரீரா 

மரைச் சீகையினிடம் அன்பற்றவராக 
ஊூத்தார்கள். ள் ச 

வெட்கச் தால் தேக,ச்இனுட் பதுங்கெவளாய், தா 

தேவி, .விபீஷணரைக்கொடர்ந்து நடந்து, கணவரருஇல் 

வந்துசேர்ந் காள். அந்தக்கூட்டத்இல் ஸ்ரீ 

ண்ட் காணுதல், ராமரை யடைக்ததும், €தாதேவி, * பெரி 

யோர்மகரே ! '” என்று சொல்லி, நாண த். 
இனால் ஆடையைக்கொண்டு தன்முகதிை மறைக்சகவண் 
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ணம் அழலானாள். அன் இியும், மலர்ந்த முகமுள்ள 

அவ்வு,த் தமி, தனது கணவரையே தனக்குச் தெய்வமாகக் 

கொண்டவ ளாகையால், வியப்போடும் சந்தோஷ_க்தோ 

டும் நட்போடும் தனது கணவருடைய இணி௰ முகத்தைப் 

பார்க்கலானாள். உதயமாயிருக்கும் பூர்ணசந்தரன் மாச 

து விளங்குவதுபோல விளங்கிய முகமமைந்த அவ்வுக் 

தமி, தான் வெகுகாளாகக் காணாத தன் கணவருடைய 

பூர்ணசந்திரன்போன் ற முகச்தை வெகுநேரம் உற்றுப் 

பார்த்தபடியே, தான்பட்ட அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் 

மறந்துவிட்டாள். 

ஆரற்றுப்பதினெட்டாஞ் சருக்கம் : 

ஸ்ரீராமர் சிதையைக் கடிந்து பேசுதல். 

வெகுவணக்க ச்தோடு SUSUS5S DA HES சீதை 
யை நன்றுகப் பார்த்து, ஸ்ரீராமர், உள்ள தீஇலிருக்து 
எழுந்கோங்கிய சன த்தாற் பின்வருமாறு சொல்லத்தொ 
டங்கனார் :-- * மங்களகரமானவளே ! போரில் என துசதீ 

அருவை வென்று உன்னைமீட்டேன்; என் 

ஸ்ரீராமர் கை அு வல்லமையாற் செய்யவேண்டியகாரியச் யின் முன்னிலை ட. ட.) a யில் அவளைசசேர் தைச் செய்து apy gsr, Carus Gar 

ee முடிவை நான் அடைந்தேன் ; வரக் 

 மைதோன்றதச் என்னை வலியவந்து ஹிம்ஸிதததையும், 

~ மல்கக் ட, மான் சாந்தப்படுத்தினேன்; எனக்குமே. 
Ose, ௨ ரிட்ட அவமானத்தையும் என் சத்துருவை 

யும் மான் ஏககாலக்இற் போக்கிவிட்டேன், 
இன்று என் வல்லமையை எல்லாரும் அறிந்தார்கள் 
இன்று தான், என்முயற்சியும், பயன்பெற்றது, நான் 
மேற் கொண்டிருந்த சபதத்தை முடிதீதுவிட்டபடியால், 

இன்ு முதல் தான், ;நான் என்னிஷ்டப்படி. நடக்கலாம். 

உன்னைக் தனியாகப்பிரித்துச் சபலசத்தனான இராவ
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ணன் தூக்இப்போகும்படி, நேர்க்த தெய்வக்குற்றமான்௮ு, 

மணிகனாகய என்னால் ஒருவாறு அகற்றப்பட்டது, தன 

க்கு நேரிடும் அவமான சீகை, எவனொருவன் ,சனது வல்ல 

மையால் விலக்க்கொள்ளாம லிருக்ன்றானோவல்லமை 

யற்ற அவ்வற்பனுக்கு, எந்தப்புருஷார்,தீதந் கான் கைகூ 

டும் ? சமுத்திரத்தைக் சாண்டியதும் இலங்கையையழி் 

ததுமாகய அனுமா ன்செய்த இறந்தஅக்காரியங்கள், இன் 

அதான், பயனுள்ளன வாயின. சுக்கிரீவன் தன்சேனையு 

டன் போரிற்காட்டிய பராக்ரெமமும் எனக்குச் சொல்லிய 

நல்ல ஆலோசனையும், இன்றுதான் பமன்பெற்றனவா 

யின், கற்குணமற்த தமது தமையனாகய இராவணனைத் 

தாமாகவே வெறுத்துவிட்டு என்னிடம் வந்து செர்ந்து 

என்னிடத்து அன்பைக்காட்டிய விபீஷணர் பட்ட சிரமம், 

Qa msi பயன்பெற்றது '' என்ளுர். 

இராமர் இவ்விதமாகத் தன்னைச் செர்,த்துக்கொள்ளு 
இன்ற எண்ணமின் நிச் சொல்ல, ௪€,காதேவி, மான்போல 

7 .. மலரவிழித்துக் கண்ணீரைப் பெருக்கலா 
சீதை UPMO SE 

- Sami hs ro 

ருக்கும் ந ற்ற .நெய்யூற்றப்பட்ட அக்னி கொழுந்து விட் 
கு ல். 

டெரிவதுபோல, ஸ்ரீராமருக்குக் கோபம். 

அதிகமாகப் டொங்குவதாயிற்று, 

னாள். அவளைப் பார்க்கப்பார்க்க, Gor OPS 

> அப்பொழுது, ஸ்ரீராமர், தவபுகுவ்கெள்டதெத்றிகின் 

மீது முரிக்துஏறக் குறுக்காகப் பார்த்து, அரக்கர்கட்கும் 

வானரர்கட்கும் கவிலே சீதையைக் கடிந்து பின்வரு 

மாறு சொல்லலானார் :--* சீதே! ஒரு மனிதன் சத்துரு 

வினிடமிருந்து தனக்கு நேரிட்ட அவமாண் 
இராமர் €தாபிரா 
ட்டியைக் கடிக்து அதை US PDI DE eel ear கெ்ப 

பேசுதல், வேண்டுமோ,அவ்வள வுமுயற்சிகஷம்என் 

னாற்செய்யப்பட்டன ; தவதீதினால் ஆதம 

ஸ்வரூப,தை யுணர்ந்த அகஸ் தியமாமுனிவர் இல்வலன்
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வாழ்ந்திருக்க, சனாற் OFVa SHS அரிய,தாயிருக்,க சென் 
தசையை அவனை யொழித்து எவ்வாறுவென்ருரோ, ௮வ் 
வாஜே,கான், சத்துருவின் கைப்பட்டிருக் ச உன்னை,எனது 
சினங்காரணமாகப் பகைவனை வென்அ மீட்டேன். மங்கள 

கரமாக விருப்பவளே ! எனதுநண்பர்களுடைய பலத்தால் 
நான் இப்போரில்நேர்ந் த பரிரெமக்தைக் கடந்தது, உன 
க்காகவன்றென்பதை, ரீ கெளிவாயாக, நல்லொழுக்கத் 
தைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளவும், கான்குபக்கங்களிலுமி 
ருக௮அ உண்டான கொடுஞ்சொ த்களை மரற் றவும், உயர்குலதி 
இற்கு ௮ப£ர் சத்தியை விளையாமலிருக்கவும் கருதியே, கான், 

1 இவ்வளவு சிரமப்பட்டு வெற்றிபெற்றேன் ; ச,தீதுருவின் 
மனையில் வ௫,க்.த,கனால் நல்லொழுக்க முடைமையிற் சந்தே 

கப்பமொறுஉள்ள ரீ என்சண்ணெ திரில் நிற்பகானது, 
- கண்ணோய். வக். வனது கண்ணுக்குத் தீபம் எவ்வளவு 
- கோவை யுண்டாக்குமோ அவ்வளவுவருத்தத்கை உண் 

- டாக்குகின்றது; இது இண்ணம். ஆகையால், சீதே! இதோ 
ப.தீது க் இசைகளு மிருக்இன் ஐன; உனக்கு எவ்விடத்திற் 

போகவேண்டுமென்று இஷ்டமோ, அவ்விடம் போரு, ' 

நான் விடைகொடுத்துவிட்டேன். உனக்கு இஷ்டமான 

இடத்திற்கு நீ போகலாம். . மங்களமானவளே ! உன்னால் 

இனி எனக்கு ஓன்றும் ஆகவேண்டுவ இல்லை. கத்குலக் 
திற் பிறக்திருக்கன் உ பராக்கரமமுள்ள எந். மனிதன் ' 

கான், பிறன்வீட்டில் வக்க மனைவியை, மறுபடியும், 
னது அன்பான மனைவியென்றுமனப்பூர்வமாக ஓத்துக் 

கொள்வாண் ? இராவணனுற் கவரப்பட்டும் அவனுடைய 
கொடுங் கண்களா£த் பார்க்கப்பட்டும் ”ல.ச்தை மிழந்த - 
உன்னை, பெரியகுல,த்இிற் பிறக்தவனென்று சொல்லிக் 

கொண்டு, கான், மஅபடியும் எவ்வாறு ௮ங்கேரிப்பேன் ? 

என்புகழைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளுதற்பொருட்டு, நான் 

உன்னை மீட்டேனேயன்றி, உன்னிடதீதில் ஆசையி 

னால் உன்னை மீட்கவில்லை. ஆகையால், நீ, இவ்விடம்
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விட்டு உன்னிஷ்டமான இடத்துக்குப் போகலாம். நரன் 
என்பு,சீதியைக்கொண்டு ஆலோசனைசெய்து சொல்லியது 
இது ; அகாதையா௫ய நி, இனி இலட்சுமணன் பர.கன் 
வான ரராஜராயே சுக்கரீவர் அரக்கவேர் கராய al Pag, 
ணர் என்னும் இவர்களுள் எவருடைய வீட்டிலாவது ௬௧ 
மாக வூக்கலாம் ; அவர்கள் உன்னைக் காப்பாற்றுவார் 
கள். வெகு அழகான ரூபம் பொருக்தி மனத்துக்குப்பிடி * 
த்த உன்னை, தன்வி ட்டில் வ௫க்கையில், பரிசு,த.தமுள்ள . 
வளாக இராவணன் விட்டி ருக்கமாட்டான் ” என்றூர். 

மிக்க அ௮ன்புக்கடமான சொற்களை யெதிர்பார்த்து 
வந்த சீதாதேவி, தனது அன்பர் அவ்வாறு அன்பற்ற 

சொழ்கள் சொல்லியதைக் கேட்டு, யாணை 
யின் துதிக்கையாற் பெயர்த்து உகுறப் 

ட பட்ட சல்லி யென் ஐ கொடிபோல மிகவும் 
நடுகடுங்கிக் கண்ணீரை ச் அகாரைதாரையாக வடிக்கலானாள், 

சீதையின் 

கலக்கம், 

அரற்றுப்பத்தொன்பதாஞ் சருக்கம் 
தனது சுத்தியைத் தெரிவிக்குமாறு சீதாதேவி 

, அக்கினியிற் பிரவேரித்தல். — 

சீதையைப்பார்த்து மயிர்க்கூச்செ.தியும்படி கடிந்து ் அவ்வளவு கோபத்துடன் ஸ்ரீராமர் சொல்லவே, 2 UO) 
தமி, மிகவும் நொக்தவளானாள், தான் சதையின் வரச் ‘ : க தச்தோகூடிய AB வரையில் ஒருபொழுஅங் காதினாத் 

கணம், 'கேட்டிராக கொடுஞ் சொற்களைச் கனது 
௬ இ கணவர் சொல்லக் கேட்டு, அச்சீதாசேவி, 

அப்பெருஞ்சபையில் sro sero Meas கலைகவிழ்ந் ச 
வளானாள். ௮ம்புபோலக் தனஅமனச்தைக் 64 Bags 
Bu அச்சொற்களைக்கேட்டு, சிதை, வெட்கத் இனால் தனது. 
தேகத்திலேயே ஓடுங்யெவளாய் மிகவுங் கண்ணீர் வடித் 
வாள்.
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அதன்பிறகு, கண்ணீரினால் நனைந்த SOS (pas 

தைச் துடைத்துக்கொண்டு, தழுதழுத்த சொற்களாற் 

பின்வருமாறு சகாதேவி தனது கணவரைகோகூ மெல் 

லச் சொல்லலானாள் :--“வீரரே ! அற்பபுருஷன் அற்ப 

குணமுள்ள ஒரு ஸ்திரீயைப் பார்த்துப் 

சகை தன் நடக் பபுசுவதுபோல, காரங்கள் என்னைப்பார் ' 
சையைக் தெளி 

- விக்குமாறுீரா Bl, கேட்பதற்கும் ௮ச்ச.திதையுண்டாக்கு 

Batt es cole இன்ற தகாத கொடிய eur it SoD GSM. 
தல். 

் ஏன் சொல்லுஇன் நீர்கள் 1 ? மகாபாகுவே | 

தாங்கள் எண்ணுஇன் தபடி நான் இல்லை $ழ இதை எனது 

_ஸ௩க்ருத.தீதின் மெல் ஆணையிட்டுச் சொல்லுஇன்றேன் 

" தரங்கள் என்னைசம்புக. சா,தாரணமகளிரின்கடக்கையால் 

-ஸ்.இரீஜாதி முழுவதையும் அவ்வாறே யிருக்கு மென்று 

தாங்கள் சந்தே௫க்கன் நீர்கள் ; என்னைத் காங்கள் 

ஆராய்ந்த.றிர்தவர்க ளாகையால், என்மேலுள்ள அவ 

நம்பிக்கையை விட்டிடுங்கள். பிரபுவே! வேறொருவன். 

. பரவசையான என்னைதீ தொட்டானென்று என்மீது 

.. குற்றஞ் சொல்வீர்களே யானால், அக்குத்றம், கான் வே 

. ண்டுமென்று செய்த கல்ல: என்மனப்பூர்வமாக நடவாத 

௮வ்விஷய,த்தில் கெய்வச்இன்மீதுதான் குறை கூற 

வேண்டும். எனது வசத்தி லுள்ள எனது உள்ளம், எப் | 

பொழுதும் குங்களிடமே' குடிகொண்டிருக்கின் 
றது; வல் 

- லமையற்த பேதையாகய கான், usr Serine Gu ores $i 

. உடம்பின். விஷயத்தில், என்ன் செய்ய முடியும்? தங்க... 

ஞூடன்கூடவளர்க்த,கனுலும் இதத? ast BIG நர்ன்் பழகி 

யிருப்ப,தனாலும் என் குணங்களை கீ காரங்கள் நன்றாக 

அறிக் இிராதபட்சதீதில், நான் அக்காரண த.தினாலே ௮4 

யோடு கேடடைக்தவளரவேன். மகாவீரரே | என்னைப் 

பார்,தீ.துவரும்படி அனுமானை இலங்கைக்கு அனுப்பினீர் ' 

களே, எனது ஈகடதீ்தை கொடியதென்று எண்ணியிருர். 

் தால், என்னை, அப்போதே என் விட்டி ருக்கக்கூடாது?
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வீரரே ! அனுமான் என்னிடம் இவ்வாு அகங்களஞுடைய 
௮பிப்பிராயமென்் ற சமாசாரக்கை அப்பொழுதே செ 
ல்லியிருக் கால், தாங்கள் என்னைச் கைவிட்டபின்பு இப் 
பிழைப்பால் எனக்கு என்னபயனென்று எண்ணி, 
என்பிராணணை அப்பொழுசே அவன் முன்பே விட்டி 
நுப்பேனே ! தங்கள்பிராணஜர இவ்வளவு அபாயங்களு 
க்கு உள்ளாக்க்கொண்டு, தாங்களும் இவ்வளவு வருத்த 
மெடுச்துக்கொண் டிருக்கவேண்டாமே ; தங்கள தநண் 

-பர்களின் பயனற்ற பரிசிரமமும் நேர்க் திராது, புருஷ 
சிங்கமே ! கோபத்தஇனுற் கவரப்பட்டுச் காங்கள் அத்ப 
'மணிசன்போல எனஅ பெண்கன்மையைக் கரு இனீர்க 
ளேயன் றி, என்து சீலதக்தைப்்பற்றிக் கொஞ்சமேனும் 
ஆலோசிக்க வில்லையே ! கல்லொழுக்கமுணர்ர் சவரே.! 
ஜகமஹாராஜரை ஓருவியாஜமாகக்கொண்டு பூமிசேவி 
யினிடக்சோன் நிய என் பிறப்பையும், என மிக்க நடத் 
கதைகளையும் தாங்கள் மதஇிக்கவில்லையே | சிஅபருவ,க்திலே 
யே, பாலராயிருந்ததாங்கள், என்னைப் Lin ooh Bs waver GE 
செய்துகொண்டீர்கள் ; அதுமுதல் என்து விசுவாசமும் 

, எனது ஈடத்தையும் தங்களுக்கு கன்ருகக்தெரிக் திருக்க 
வேண்டும் : இவைகளெல்லாவ௰்றையும் மறந் திர்களே !?? 

; ஏன்று வரு,ச்..ச்தோடு சொல்லி அழுது இலட்சுமணமை ச . : டர ட சோக்சச் சா கொண்டே கண்களில் நீர் ததும்ப, சகா 
தேவி அக்னிப் கேவி, கனக்கு முன்பாக வெகு பரிசாப பிரவேச இற் டக த :  குச்சையேற் மான நிலையி.ற்சிக்சைகொண்டிருக்த Boor 
படுக்கச் சொல் சுமணரைப் பார்தீதுச் சொல்லலானான்: 

mee “இலட்சம்ணரே ! எனக்காகச் சிையோ 
் ன்று அடுக்இ அதில்கெருப்புஞுட்டுங்கள்; எனக்கு இப்பொ 
மூ௮அஉண்டாயிருக்கன் றவரு,க்.த.சஇத்கு, இ௫,சான், Tip 

1 மருந்து, பொய்யான அபவாதத்தரல் வருதி. சமடைந்த 
1 கான், இனிப் பிழை,த்திருக்கப் ,பொறேன். பாஇவ்ரசயம் 
| முதலிய குணங்க ஸிருக்தும், சபையில் மனக்கெளியாத 
ு 
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கணவனுற் கைவிடப்பட்ட யான், எனக்குத்தக்க் கதியை 

யடையுமாறு அக்இனிபிரவேசஞ்செய்கிழேன்'' என்றாள். 

சதை அவ்வாறு சொன்னதும், வெகு பராக்கிரம 

சாலியாகய இலட்சுமணர், மிக்க பரிசாபமான தோற்றத் 

; துடன்,ரீராமரது முகச்தைப்பார்த்தார். 

Brrr 508 விீரியவா ்: லஷ்மணர் ரமருடைய பின்மேல் லஷ் வானான: லம LG I @ 
where முகக்கு கதியால் அவரதுகருதீதை யுணர் 

ந்து, அவரது இஷ்டப்படியே சதையை . 

அ(டுகஇனார். 

ச தாதேவி, தமதுதலையை வணக்கிக்கொண்டு குனிக் . 

இருந்த பரீராமரை மெதுவாக வலம்வந்து, கொழுக்துவிட் 

டெரியுகன்ற அவ்வக்னியைக் ட்டி, தெய்வங்களுக் 
கும் அர். சணர்களாக்கும் நமஸ்காரம்பண்ணி: அஞ்சலி. 

யுடன் அவ்வக்கினியின் சமீபதீதிலே' நின் கொண்டு 

பின்வருமாறு சொல்லலுற்றாள்:-- ** எனது உள்ளம் 

ஏன் றென்றைக்கும் _ ரீராமரைவிட்டு வழுவாமலிருந்த , 

கென்பது உண்மையானால், இவ்வுலகக்துக்கே சாட்சியாக 

இருக்கும் அக்னிபகவான் என்னைப் 

பாதுகரக்கட்டும். ஸரீராகவர் _ நன்னடசத் 

தையுடைய என்னைக் துஷ்டையென்அ நினைப்பதனால், 

இவ்வுலக,த்துக்குச்சரட்ியாகவிளங்கும் ௮க்இனிபகவான், 

என்னை இரட்டிக்கட்டும், செய்கையினாலும் மன த இதனாலும் 

வாக்கனாலும் கான் எல்லாத்தருமங்களையும் அறிந்த 

ஸ்ரீ. ராகவரைவிட்டு விலகாதவளென்பது உண்மையானால், 

இவ்வக்னிபகவான், என்னைக் காப்பாத்.றட்டும்; சூரியன் 

சதையின் சபதம் 

வாயுபகவான் இக்குகள் சந்திரன் பகல் சந்தி 

அக்கனிபசவே “4 இரவு பூமி இவைகளும் மதீனுமுன்ள் 
௪ம், னவும எனனை னன் டத்தை யுனள்ளவளள் 

ன்அ அ.றிந்திருக்குமானால், என்னை, இவ் 

வக்னிபகவான் இரட்டுக்கட்டும்” என்று இவ்வா சப் 

FOOLS அவ்வக்னியை ORE, கெஞ்சமேனும் -
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மன்க்குழப்ப மில்லாமல் அதனுட் குஇித் கான். அவ்வண் 
ணம் சீதாதேவி தஇக்குதித்தபொழுது, சிறுவர்களும் பெரி 

யவர்களும் கிரம்பிய அப்பெருஞ்சபை, ஈநெடுங்கிற்று, பத் 

தரைமாற்றுச் தங்கத்தின் நிறமுள்ள அவ்வுகத்கமி, பச் 

தரைமாற்றுதீ தங்கவணிகளணிர் தவளாய், எல்லார் சண் 

களுக்கும்முன்பாகக் கொழுச்துவிட்டெரியுந்கியிலே குதிக் 
_ தான். ஜஞாவுலக,த்திலுள்ள எல்லர் ஜநங்களும், தீயிலே 

புண்ணியமான ஆஜ்யாஹ-ஈதி விருவதுபோல மகாபரக்கய 

வதியாயே சீகாதேவி குதிக்கதைக் தங்களதுகண்களாத் 

பார்.த்தார்கள். யாக,ச்இல் மந்இிர,தீதினால் ஸம்ஸ்காரமடை 

ந்து இடைவிடாது விழும் நெய்யின் தாரைபோல, அவ்வு,க் 

தமி தியிற் புகுகையில், பெண்டுகள், பய.தீ.தினாற் கதறினார் 

கள். ' சாபத்.தால் ஆகாயத்திலிருந்து நரகத்தில் விழுந் 

. தேவதைபோலச் சீதை எரியும் நெருப்பிலே விழுக், தகை, 

.. இம்ஞூவுலகத்தார்களான தேவ கந்தர்வ தானவர்கள், 

பார்த்தார்கள். அவ்வுததமி தியிற் குதித்தபொழுது, அரக் 

BS கூட்டங்களிலிருக்தும் வானரக்கூட்டங்களிலிருக்கும், 

ஹா! ஹா!' என்று பெருஞ்ச,த்தம் யாவரும் வியப்படையு 

மாறு உண்டாயிற்று, 
  

ஆரற்றிருபதாஞ் சருக்கம் ; 
ஸ்ரீராமரைத் தேவர்கள் துதித்தல். 

  

_திருமாதீதுமாவாகிய ஸ்ரீராமர், அவ்வண்ணம் அரக் 

கர்க்ளும் வானரர்களும் கக.றிக்கொண்டு சொன்னதைக் 

கேட்டு மனக்குழப்பமடைக்தவராய், தமது ' 

கத... கண்களில் நீர்ததும்பிரிற்க, கொஞ்சநேரம் 
கமக்குள்ளேயே * ஏன் இவ்வளவு கொ 

- டிய செயலை காம் செய்தோம்?” என்று ஆலோ௫ிக்கலானார், 

அப்பொழுது, குபேரனும், கொடியவர்களை ச கண் 

டிக்கும் பமதருமராஜனும், ஆயிரங்கண்கள்படைசக் த மகேக் ; "9
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திரலும், சததுருக்களை காசம் பண்ணும் வருணனும், 
இடபத்துவசம் பிடிச்த முக்கண்ணரரய்ச் 
சீமானாயய மகாதேவரும், உலகங்களெல் 
லாவற்றையும் படைத் தவரும் பிரமஞான 

மடைந்தவர்களுக்குள் உதி தமருமான பிரமதேவரும், சூரி 
யனுக்கொப்பான் விமானங்களில் ஏ.நிக்கொண்டு, இலங் 
கைமாககரத்துக்கு வந்து ஸரீ. ராமரைச் சேர்ந்தார்கள். 

தேவர்கள் ஸ்ரீரா 

மடை weal seo, 

ஆபரணங்களணிக்்க சமது சீண்டகைகளை மேலே 
தூக்கிக்கொண்டு, சதேவூரேஷ்டர்கள், தமது முன்பாக 
அஞ்சலியுடன்நின் ந ஸ்ரீராமரைப்பார் தீதுப் பின்வருமாறு 
சொல்லலானார்கள்:-.** இவ்வுலகங்களவ்வள வையும் உண் 

டாக்கெவரே | ஞானிகளஞுக்குள் உத்தம 
por logee சே ! கேவதேவராகய தாங்கள், சதை 
சீசையை அங்கே அக்இனிய௰ிற் குதிக்கையில் உபேட்சை 
“en செய்யலாமா? காங்கள் சேவகணங்களுக் ' 

குள் உத்தம ரென்பதை அறியாதவர் 
போல என் இருக்கன் நீர்கள்? தாங்கள், இவ்வுலகம் படைக் 
கப்படு முன்னமே இருப்பவர் ; வஸ்ு௩க்களுக்குள் பிரஜை 
களுக்கு க்தலைவராம ர௬கதாமா வென்னும் வஸுுவாவிர்; 
தாங்கள், இம்ஞவுலகங்களையும் முதலிற் படைத்தவர் ; 
SWEGS STC பிரபுவாவீர் ; உரு த்திரர்களுக்குள் தாங் 
கள் எட்டாவது உருத்திரர் ; சாத் இியர்களுக்குள் காரங்கள் 
ஐக். காவது சரத்தியர் ; அசுவிரீதேவர்கள்-, தங்களுக்குக் 
காதுகள், சந்திர சூரியர்-கண்கள் ; இவ்வுலகங்கள் படைக் 

கப்படு,த.ந்கு முன்னும், இவ்வுலகங்கள் அழிந்த பின்னும் ' 

காணப்படுகன் றவர்கள் ,காங்களே ; பகைவர்களை த் விக் 
கச்செய்பவரே! இவ்வாறு உற்பத்த காசங்க னத்திருக் 
குட் கரங்கள், ஒன்றுக் தெரியாத ஒருமனிகன் போலச் 

9. சாதேவியை இற்வண்ணாம் அ௮வமதிக்கலாமா ?”” என் 
ர்கள்,
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உலோகபாலர்களான் அவர்களெல்லாரும் அவ்வித 

மாகச் சொன்ன்கும், இவ்வுலகங்களுக்கெல்லாக் தலைவ 

ரும் தருமதிை யாராய்ச்த.றிக்கவர்களுக்குள்உ தீ.தமருமா 

ன ஸ்ரீராமர், அச்தேவதைகளை கோக்ப் 

rer கத பின்வருமாறுசொல்லலானார்:-- “என்னை, 

மறுத்துப் பாம கான், தசரதமகாராஜருடைய குமாரனாகிய 
Tone 'இராமனென்னும் மானிடனென்றே கருதி 

கேட்டல், யிருக்கன்றேன். ஆனால், எனஅ ஸ்வரூபம் 

என்ன ? யாருடன் சம்பக முடையேன் ? 

எதற்காகப் பிறந்தவன் ? ( இவைகளைப்பத்தி case 

காரங்கள் சொல்லவேண்டும் ” என்முர். 

காகுகீஸ்சர் அவ்விதமாகச்சொன்னதை, பிரமஞானி 

சளிலு த கமரான பிரமதேவர், கேட்டு, பின் வருமாறு சொல் 

லலானார்:-..-** இராமரே | உண்மையான பராக்கரமம்பெத் 

்.. றஐவரே! கான் உண்மை கூறுகின்றேன் ; 

நன்பா சற்றுக் கெஞங்கள்: காங்கள் காம்--இலட் 
அவ்வாழே . . i . é 
deri Saki,” சுமியை யுடையவரும், சக்கரத்தைப் படை 

க்கலமாகவுடையவரும், எங்கும் பரந்துறை 

Beir aug ior er நாராயணக்கடவுள் $; தாங்கள் சாம், ஓற் 

ops கொம்புடனே தோன் நிய . ஆதிவராகஹூர்த்தி 5 

- தாங்கள் தாம்--இறப்பு எதிர்காலங்களிலுண்டாகும் பகை . 

. வரை வெல்பவர்கள் ; எது அறிவற்றசென்று சொல்லப் 
படுன்றதோ,அதுவே தாங்கள். எல்லாவற்றினும் வளர்க் 

இருப்பதும் எல்லாவற்றையும் ese Cena ஸ்வரூப - 

முடையவர்- தரங்கள். ஆறுவிதவிகாரங்களின் தி விளங் 
கும்வஸ்து-தாங்கள். முதலிலும் இடையிலும் கடையிலும் 

- விளங்கும் வ்ஸ்து---கரங்கள் ; இராகவசே | தாங்கள் காம்- 

எல்லாவுலகங்களூக்கும் கன்மையை விளைக்கக் கருவியான 

வர்: எல்லார்க்குந் தலைவர் ; நான்கு HORM SSIES 

யும் அளிக்கவல்ல் கான்கு இருக்கைகளை யுடையவர் 3 
சார்ங்கமென்..ற வில்லைக்கைப்பற் வியவர்; ஐம்புலன்களையும்
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அடக்கயோன்பவர். தாங்கள்--வெகு கொடையுள்ளவர் ; 

சேதநாசேதநங்களினும் மேம்பட்டவர் ; ஒருவராலும் வெ 

ல்லப்படா தவர்; ஈக்தகமென் ற கட்காயுக,ச்தைக் கைப்பிடிச் 

கவர்; எங்கும். வியாபித் இருக்கின் றவர் ; உலகத்துக்குச் 

சுகத்தைக் கொடுப்பவர்; பெருவல்லமையமைசந்தவர் ; தெவ 

சேனையைப் போரிட நடத்தப் போகுபவர் ; சூடிகளெல் 

லாரையும் பாதுகாப்பவர்; பு.தீ.தி, ௪,தீதுவம், பொறுமை 

அடக்கம் என்ற இவைகளை நடத்துபவர், இவ்வுலக,க்தைச் 

தருஷ்டிப்பதும் இவ்வுலகத்தை யழிப்பதும் தாங்களே, 

.தரங்கள்--தேவேர் திரனுக்குச் சகோ தரர்; மதுவென் ஐசு 

ரனை யழித்தவர் ; இந்திரனுடைய கருமத்தை யறுஷ்டிப் 

பவர் ; எல்லாப்பாக்்கயங்களையும் பெற்றவர் ; நாபியில் 

விளங்குக் தாமரைமலரில் என்னையே உண்டாக்கியவர் ; 

போரிற் சத்துருக்களை நாசம் பண்ணுபவர். தேவலோ 

கத்து மஹர்ஷிகள், தங்களைக்தான் ரகஷூகரான அடைக் 

கலமாகச் சொல்லுஇன்றார்கள். தாங்கள் தாம்--நாறு 

சாகைகளாூய கொம்புகளையும், அனேகவிதிரூபமாகிய நா 

வையும் படைத்துக் கருமங்களை யாலோ௫ூக்கன் 2 வேத 

CHUTE மஹாவ்ருஷபம் ; காமாகவேதோன் தி இம் 

மூவுலகங்களையும் முதன் முதலிற் படைத்தீர்கள் ; உலக 

'முண்டாவதற்குமுன்னமே தோன் தி, இத்தர்கள் சாத்தி 

யர்கள் என்ற இவர்களுக்கெல்லாம் அடைக்கலமாக விருக் 

இன் நீர்கள். யஜ்ஞமும்,காங்கள்; அந்தயஜ்ஞ,த்தின் வஷட் : 

காரமக்திரமும், காங்கள்; ஒங்கார மந்திரமும், தரங்கள் ; 

பெரிய தவூகளால் வணங்கப்பட்டவர்கள் - தாங்கள், தங்க 

OSG 2 SUS இயென்பதும் நாசமென்பதும். இடையாகு. 

தரங்கள் இன்னபடியுள்ளவரென்பதை, எவர்கள் தாம், . 

கண்டறிக் இருக்கன் ருர்கள்? எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும் 

விசேஷமாக ௮சக்தணர்களிடத்திலும் பசக்களிடத்திலும் 

ஆகாயத்திலும் எல்லா த் இக்குகளிலும் மலைகளிலும் காடு | 

கனிலும் தாங்கள் விளங்குசின் நீர்கள். ஆயிரங்கால்கள் | 
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ஆயிரங்கண்கள் ஆயிரம்முகங்களுள்ள விராட்புருஷராக 

விருந்து எல்லாப் பிராணிகளையும் மலைகஞுடன் விளங்கும் 

இவ்வுலகத்கையும் பாதுகாப்பவர் காங்களே. இவ்வு 

லகம் பிரளயகாலத்தில் அழிவையடையும்டொழுது, ஜலதீ 

'தின்மேல் ஆதிசேடனது உடலிற் படுத்துக்கொண்டு 
தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் தானவர்கள் இவர்களுடன் கூடிய 

இம் மூவுலகங்களையும் குட்சியில் வ௫ப்பவர்-.- கரங்களே ;: 

இராமரே | கான், பரப்பிரமமாகய தங்களுடைய இருதயம்; 

ஸரஸ்வதீ தேவி--தங்கஞ்டைய நாக்கு; மற்றைக் தேவ 

கைகள்--தேகத்திலுண்டான உரோமங்கள். பிரபுவே | 

காங்கள் ஒருதடவை கண்ணிமைப்பது-ஓரிரவு ; ஒரு தட 

வை ஈகண்விழிப்பது-ஓருபகல், வேதங்களென்பன.--தங் 

களது மூச்சுக்கள் ; பலபடி சொல்லி என்ன பயன் ? தங்க 

dor wer றி ஒருபொருளுமே உலக,தீஇில் இல்லை. எல்லாவுல 

கமும்-- தங்களுடைய சரீரம் ; இப்பூமியின் கடின,த்தன் 

மை-- தங்கஞுடைய உறுதி ; அக்னியென் பது -தங்களு 

டைய கேரபம் ; தங்களுடைய ஸரீவ.த்ஸம்போல் விளங்குஞ் 

சந்திரன் கான்--தங்கஞுடைய அருள், முற்காலத்தில் 

இம்ஞாவுலகங்களையும் மூவடிகளால் தாங்கள் அளந்திர்கள்; 

அப்போது, பலியென்னும் ௮சுரனைச் றையிலிட்டு மகேந் 

இரனைத் தாங்கள் மன்னவனாக்ினீர். ச தாகேவியென்ப 

வள், இலட்சுமியாவள் ; தாங்களோ, விஷ்ணுவின் அவ.தா 

ரம்; ஒருஷ்ணனென் பவரும், தாங்களே ; பிரமதேவரும், 
தாங்களே; இராவணனை வதைக்கவேண்டுமென்றே, காங் 

கள், மனிதரூபங்கொண்டு திருவவதரித்தீர்கள். தருமத் 
தையிலைகிறு,க்தியவர்கஷக்குள் உச்தமரே ! இராவ்ணவத 

.. மாகிய எங்களுடைய அக்தக்காரியகீை க் தாங்கள் செய்து 

முடி.த்தீர்கள். இராமரே ! தங்களால் இராவணன் கொல் 
லப்பட்டான், இனிச் சாங்கள் சந்தோஷமாக க்தகேவலோ 
கத்துக்கு இரும்பலாம். தங்கஞஷ்டைய பலமும்,வீரியமும், 
வீண்போகா தன; தங்கள்பராக்கரமமும்,விண் போகாகுது;
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தங்களுடைய தரிசனமும், வீண்போகாத தரிசனம்; தங்க 

ஞடைய தோத்திரமும், வீண்போகாதக தோத்திரம், தங் 

களிடம் பக்திபண்ணும் மனிதர்களுடைய மனோரதங்க 

ஞூம், ஒருபொழுதும் வீண்போகமாட்டா, பு ராணராயும், 

புருஷோ, க தமராயுமிருக்கும் தங்களை உண்மையாகப் பக்தி 

செய்யும் மனிதர்கள், இம்மையிலும். மறுமையிலும் தங் 

களுக்கு வேண்டிய எல்லாவகைச்சுகங்களையும் அடைகன் 

ரூர்கள் '? என்ருர். 

வேதசம்பகந் தமாயும், ஒருகாலத்தும் அழியாமல் as 

இயமாயும், - பழைய இஇகாசமாயு மிருக் 
பிரம சேவர் ் தத்த ay த : F ‘ 

செய்கதோத்த SP இந்தக்தோ,த்திரத்தைச் சொல்லும் 

திதையுசைக்சலா மணிகர்கஞுக்குத்ி கோல்வியென்பது ஒரு 
ல் விளையம்பயன், ததி 

பொழுதுங .கடையாது. 

நாற்றிருபத்தோராஞ் சருக்கம்: 
அக்கினிபகவான் கொணர்ந்து கொடுத்த 
சீதாதேவியை ஸ்ரீராமர் அங்கேரித்தல். 

அவ்வாறு பிரமதேவர் சொன்ன இனிய சொல் 

லைக் கேட்டு, அ௮க்னிபகவான், ச.தாதேவியை மடியில் 

வைத்துக்கொண்டு வெளிக்களம்பினார். அக்கினிபகவான், 

அந்தச்சிதையை உதறிவிட்டு, புருஷரூபச் . 
அ௮க்கனிபகவான் ள் . . க 
கையை இராம அட்ன், விதேஹவமிச த.தவளாய் ஜனக. 

லு ae மஹாராஜா குமாரியாயே சதையை a 

,தீதுக்கொண்டு வெளிக்ளெம்பினார். இளஞ் 

சூரியன்போன்ற நிறமுள்ளவளும், gs Feo wl DMS 

தங்கக்தாற்செய்த ஆபரணங்களையணிக் தவளும், செந்நிற 

வாடையணிக் தவஞரம், கநெறிக்தகருங்குழலுடன் விளங்கு 

பவளும், மலர்களும் அணிகளும் உருக்குலையா Boss 

Sea இக்குஇித்,ச சமயத்தில் சானிருந்த உருவச்



தூற்றிருபத்தோராஞ் சருக்கம், 631 
  

துடன் அப்படியே சோபிக்கன் றவளும், இறுமியும், உத்த 

மியுமான சதகாதேவியை, அக்ினிபகவான், மடியில் 

வைத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்து பஜீராமரிடங் கொடுத் 

தார். 

பிறகு, இவ்வுலகத்துக்குச் சாட்சியான அக்கடவுள், 

பின்வருமானு சொல்லலானார்:--*இராமரே | இவள் தான் 

சீதாதேவி ; இவளிடம் ஒருவகைப்பாவழு 
அக்னி பகவான் 7 be ல் 
2. சாதேவியைக் மில்லை. ஈல்வழியில் தவறாது ஒழுகுபவ 

வ ன, Cr! San go), வாக்னாலாவது மனக் 

,தினாலாவது ஸங்கல்ப,தீதனாலாவது பார் 

வையினாலாவது கங்களையன். றி வேரொருவனைக் கருதியவ ' 

ளல்லள் ; தங்களைவிட்டுப் பிரிந்து ஒருவருமற்ற காட்டில் 

.. தனிமையாய் வெகுபரிதாபமான நிலையி லிருக்கையில், இவ் 

வுதீ.கமி,சனஅ பல,த்தினாற் செருக்கடைக்த இராவணனாற் 

கவரப்பட்டான் ; தங்களிடமே மனதை வைத்தவளூம் ' 

தங்களையே கதியாக நம்பினவளுமான இவள், இராவணலு 

டைய' அந்தப்புரத்இல் தகைந்து காக்கப்பட்டு, கொடியவ 

ரும் குரூபமுன்ளவருமான இராட்ச௫களின் கூட்டங்க 

னாற் பாதுகாக்கப்பட்டாள். அரக்க மன்னவன் பலவித 

மரக ஆசைகாட்டவும், பலவகையாக அ௮ச்சமுறு தகவும், 

எப்பொழுதும் தங்களையே தயானம்பண்ணிக்கொண்டி 

ருக்க இவ்வுச்தமி, அவ்வரக்கனை ஒருபொருட்டாகக் கருத 

வில்லை. பரிசுத்தமான மனமுள்ளவஞம் பாபமற்றவளு : 

“மான இச்? தாதேவியை, இராகவரே ! ஒதீதுக்கொள்ளுங் 

கள் ; என்சொல்லுக்குக் குறுக்குச் ொண்களேன்டால் 

Sieg dela Spi serpent நான் wu. Zor 

ies ee ஏன்ருர். 

அதைக் கேட்டு, பேசுபவர்களிற் சறக்தவராய்த. தரு 

மாத்துமாவாகய ஸ்ரீராமர், சந்தோஷமடைந்து, தமது 
. கண்களில் ஆனந்தபாஷ்பக் ததும்ப, கொஞ்சநேரம் ஆலோ
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சத்துப் பார்த்தார். வெகுகாந் இயுடலும் வல்லமையுட 

னம் விளங்கிய ஸரீராமர்,அதன்பிறகு,௮வ் 
ஸ்ரீராமர் சதை ர ர வச்; 
யச் சோத்த வாறு கூறிய ௮வ்வக்கினிபகவானை நோக் 

₹62. 
சாரணத்தைச் இப்பின்வருமாறுசொல்லலானார்:-“சகதை 

சொல்லி, ௮ப்பி : : ட்ட ‘ 

சாட்டியை௮ங்கேே —s ciranniaree! Gnawa, இம்ஞூவுல 

Asse. கங்களிலும் தண்ணம். ஆனாலும், அவள் 

இராவணனுடைய அந்தப்புரத்தில் வெகு 

நாள் வ௫த்இருக் தாள். கான் சதையை இவ்விதமாகப் பரி 

சோதியாமல் ஓ.சீதுக்கொள்வேனேயானால், அப்போது,பெ 

ரியவர்களெல்லாரும்,“தசர,ககுமாரனான ராமன், காமபரவச 

னான மூடன்போலும்' என்று என்னைப்பற்றிப் பழித்துச் 

் சொல்வார்கள். ஜனகருடைய குமாரியாகய€தை, என்னை 

. யன்றிவேரொருவனைத் தனது மன கசாலும் கரு,தா,தவள்' 

: என்னும், “என்னிடம் மிக்கஅன்புள்ளவன்' என்றும், 

“என்னுடையஉள்ளத்தைத் தொடர்ந்துகடப்பவள்” என் 

அம் எனக்கும் நன்றாகத் தெரியும் ழ ஆனால், உண்மையை 

உதுஇமாகக்கொண்ட கான், இம்ஞாவுலகங்களும் கம்பும் 

பொருட்டு, தை அக்கினிபிரவேசம் செய்யும்போதும் 

உபேட்டத்திருந்தேன். சமுத்திர தீதனால் எவ்வண்ணம் 

கரையைக் கடக்கமுடியாதோ, அதுபோல, தனது ப.திவிர 

தா,கரும்த்தினாத் பாதுகாக்கப்பெற்ற நெடுங்கண்ணளான 

-இவ்வு,தீ,கமியை, இராவணனுலும், ஒருவி;தமாகவும் வரம்பு 

மீதிப் பலா,க்கரிக்கமுடியாது, கொழுக்அவிட்டெரியுக் Soo 

STLILID. PHIL கையா லவிக்கமுடியாதகோ, அதுபோல 

“வே, தனது பதிவிரதா,கரும,த்கால் விளங்குசன்ற இச் 

சதையை, அ.ச்துஷ்டனால் ,தனதுமன ததினாற்கூடப் பலாச் 

கரிக்க முடியாது, இவள், இராவணனஅ ஜ்சுவரியத்திற்கு 
உரியவ எல்லன் ; ஏனெனில், சூரியனைவிட்டுக் காந்தி 

் எவ்வாஅ விலகமுடியாதோ, அதுபோல, சதையும் என்னை 

விட்டு வேறுபடமாட்டா என்றோ ! ஜனகமகாராஜாவின் 

பு,தல்வியாகய சதை, இம்ஞூவுலக,த்துமடந்தைமார்க்குள்
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ளும் உத்தமி, அகனக்குக்கடைத்த புகழை ஒருவன் எவ் 

வண்ணம் நீங்கமாப்டானோ,அவ்வண்ணமே, இவளை விட்டு 

நீங்குதலும் ,தகா.த தொன்றும். நண்பர்களும் உலகத்திற் 

கெள்ரவம்பெற்றவர்களஞுமான நீங்களெல்லீரும், எனது 

நன்மையை நாடி இவ்வண்ணஞ் சொல்லும்போது, நான் 

அதைக் தட்டுதலும் தகாத தொன்றும்” என்து இவ் 

வாத தமது அறிவுக்கு ஏற்றவண்ணஞ் சொல்லி, பல 

- வகைச் சுகங்களை அனுபவிக்கத் தகுக்கவரான ஸ்ரீராமர், 

தமது பலத்துச்காகவும் தாம்செய்யும் நற்காரியங்களுக் 

காகவும் வலிமைபடைத்தவர்களா.ற் புகழப்பட்டுத் தமது 

' மனைவியை அங்கேரித்தவராய், மிக்க சுகக்தகை அனுப 

._ விக்கலானார். 
  

  

நூற்றிருபத் தாண்டாஞ் சருக்கம் : 

மஹேசுவாரும் தசாதரும் ஸ்ரீராமரை 

வாழ்த் அதல்: 

  

ஸ்ரீராமர், அவ்வளவு அழகாகச் சொன்ன சொல்லைக் 

கேட்டு, மகேசுவரர், அ.கனிலும் அழகாகப் பின்வருமாறு 

சொல்லலுற்ரர்:-- * தாமரையிதழுக் கொப்பான் கண்க 

- எமைக்தவரே ! நீண்டகைக ஞன்ளவரே ! விசாலமான 

மார்புள்ளவரே ! பகைவரை து தகவிக்கச்செய்பவரே ! ஆயு 

தங்களை யெந்இயவர்களுக்குள் உத்தமரே ! இவ்விதமா 

கதி தாங்கள் இராவணனை வதைசெய்தது, வெகுஆச் 

த் ... சரியமான காரியம், இராம?! இவ்வுல 

se கத்தை முற்றிலும் மூடியிருக்க இராவண 

கொண்டாடிச் பயமென்னும் பேரிருளைத் தாங்கள் செய் 
- செய்யவேண்டு ட் Ps ம் உட : 

“qaralpenpd வாதீரமாகப்போரில் அகத்.தினீர்கள். மிக்க 

தெரிவித்தல், இறலுன்ளவரே ! இனிமேல், தாங்கள், 

° வெகு பரிதாபமான நிலையிலிருக்கும் பரத 

ருக்கும் புகழ்பெற்ற கெளசல்யைக்கும் CED as, 

80
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கைகேயியையும் இலட்சுமணருடைய தாயாக சுமிச்திரை 
யையும் கண்டு, அயோசதிஇயில் அரசரட்சியைக் கைக் 
கொண்டு, அச்ககரச்திலுள்ள கண்பர்கஷைக் கனிப்பித்து, 

- . இக்ஷ்வாகுவமிச,ச்தை Pods, அசுவமேதயாகஞ் 
செய்துமுடி த்து, ஒருவராலும் அடையக்கூடாத பெரும் 
புகழைப் பெத்து, ௮ச்.தணர்களுக்குப் பலவகைப்பொருள் 
களைச் தானஞ்செய்து, அதன்பிறகு இவ்வியலோகத்துக் 
குப் போகவேண்டும்”, 

“ தங்களைப் பெற்ற கனால் நற்கதியையடைந்து இந்திர 
| லோகச்துக்குச் சென்்றவரும் இந்தமனித கவெபெருமான் ex ் ட ட a 

இராமரைக் வுலகத்தில் தங்களுக்கு த் SEO SUT SAAC 
காணவர்த ௪௪௪2 நீது புகழ்பெற் வருமான தக௪ரதமகாரா 

ட்ப ஜார், விமானத்திலேறி, இதோ வந்திருக் 
கஇன்ருர்; கம்பிமாகய இலட்சுமணருடன், 

அவரைக் தரங்கள் ஈமஸ்கரியுங்கள்'! என்ருர் கா தேவர் 
சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, ஸ்ரீராமரும், இலட்சுமணரு 

. டன், விமான ,தஇன்மேலிருக்க தமது தந். 
pie, தைக்கு ஈமஸ்காரஞ்செய்தார். உடனே, 
வணன்றான், பரீராமரும், இலட்சுமணரும், ஒப்பத்ற 

கரந்தியல் விளங்கக்கொண்டு மாசற்ற 

ஆடையணிந்து விளங்குக் தந்ைையைப் Unt SST sor. 

விமானத் தின்மீ திருக்க ௮.5. த௪ர.தராஜரும் தமது 
உயிருக்கும் மேலாகத் தரம் மதித்து ௮ன்புவைதீத தமது 
குமாரரைக் மீண்டு, அடக்கமுடியாத FEC ST QP WOLF HI 

|) ger § 50g மடிமின்மே லுட்கரர 
eon OUD, SOS கைகளினால் ,தழுவிக்கொ 

ண்டு, அ௮வரைநோககப் பின்வருமாறு 
சொல்லச் தொடங்கனார் :-- * ராம! தேவரிஷிகளின் 
சம்மானமாவது, சுவர்க்கலோக இ விருப்பாவ.த, உன்னை 

விட்டுப்பிரிக்தபிறகு, எனக்கு விருப்பமான தன்று, இப்படி
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நான் சொல்வது உண்மையே, உன்னை வனத்துக்குப் 

போகவேண்டுமென்று கைகேயிசொன்ன கொடியசொற் 

கள், எப்பொழுதும் என்மன.த்தை வருத்துன் 2ன, இன் 

அ, இலட்சுமணனுடன் நீ க்ஷ மமாகவிருப்பதைக்கண்டு, 

உன்னை ஆலிங்கனஞ் செய்தபின்பு தான், சூரியபகவான் 

பனியைவிட்டு நீங்குவதுபோல் நான் துக்கத்தலிருந்து 

நீங்கனேன். கஹோனரென்னும் அந்தணர் தமது புத்திர 

ராகிய அஷ்டாவக்கரராற் கரையேறியதுபோல, கான், 

இன்று, நற்பு,.தீதிரனும் மகாத்துமாவுமாகய உன்னாற் 

- கரையேதினேன். ஸெளம்யனே! புருஷோ,தகமனே ! 

இராவணன துவதைக்காகவே உன்துபட்டாபி ஷேகத்ீகுக்கு 

. ௮ச்சமயதீதில் தேவர்களால் கடையுண் 

டானதென்பதை இப்பொழுதுதான் கான் 

அ திக்துகொண்டேன்., ராம | FS BAGO 

நாசஞ்செய்பவனே | 8 வனவாச.த்தை முடித்துக்கொண்டு — 

விட்டுக்குத் தஇரும்பினதும், உன்னைப் பார்ப்பதனால், 

கெளசல்யை பேறுபெத்தவளாவளன் ஜோ! ராம! அயோ 

தீதிசேர்க் ததும், உனது பட்டாபிஷேக கத்தைக் கண்ணாற் 

பார்க்கும் ஜகங்கள் தாம் பாக்கியசாலிகள். உன்னிடம் 

அன்புவைக்தவனும், பலசாலியும், நல்லொழுக்கமுள்ள 

வனும், ,தரும்வழியில் நடக்கன் றஐவனுமான பர, கனுடன் நீ 

் சேர்க்திருப்பதைப் பார்க்க, நான் ஆவலுட ஸிருக்கன் 

தேன். ஸெளம்யனே ! சதையுடனும் வெகு தைரிய 

சாலியான இலட்சுமணனுடனும் பதினான்கு வருஷ.காலம் 

8, வனவாசஞ்செய்தாய். வனவாச,தீதை நிறைவேற்றி, 

என்பிரதஜ்ஞையையும் உண்மையாகச் செய்துமுடி ச.தாய், 

போரில் இராவணனைக்கொன்று; தேவர்களையும் களிக்கப் 

பண்ணினாய். பகைவரை யழி.ச தவனே ! கற்காரியஞ்செய்து 

உயர்ந்தபுகழையும் அடைந்தாய். நி. உனது கம்பிகளு ' 

டன், இராச்சியபரிபாலனம் பண்ணி நீடுழி வாழ்வாயாக” 
என்ருர், 

தசரதரது 

முகமன்.
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கைகேயிமையும் இலட்சுமணருடைய தரயரகய சுமித்திரை 
யையும் கண்டு, அயோசகீஇயில் அரசாட்சியைக் கைக் 
கொண்டு, அ௮க்நகரத இலுள்ள ஈண்பர்களைக் களிப்பிதது, 

். . இஷ்ஷ்வாகுவமிசச்தை நிலைநிஅ,ச்இ, அசுவமேதயாகஞ் 
செய்துமுடி தத, ஒருவராலும் அடையக்கூடாத பெரும் 

ட புகழைப் பெத்து, ௮, கணர்களுக்குப் பலவகைப்பொருள் 
களைத் கானஞ்செய்து, அதன்பிறகு இவ்வியலோகத்துக் 
குப் போகவேண்டும்”, 

6 தங்களைப் பெத்.ஐ,கனால் ஈற்கதியையடைந்து இந்திர 

லோகக்துக்குச் சென்றவரும் இந்தமனித 
செபெருமான் த அக ட்டி ன் fi 
இராமரைச் வுலக,த்தில் தங்களுக்குச் தந்தையாக ரு 

காணவந்த ௧௪7 நீது புகழ்பெற்றவருமான தச௪ர,தமகாரா தரை அவர்க்குக் த . ட காட்டுசல், ஜர், விமான தீதிலேறி, இதோ வந்திருக். 
கஇன்றுர் ; தம்பிமாடுய இலட்சுமணருடன், 

அவரைச் தாங்கள் நமஸ்கரியுங்கள்”” என்ருர்லகாதேவர் 
சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு, ஸரீராமரும், இலட்சுமணரு 

டன், விமான ச்தின்மேலிருர்,ச தமது தந் 
iF Tlor 

a க 
தம்பியுடன். கைக்கு நமஸ்காரஞ்செய்கார், உடனே, 

“எணங்குசல், WIG, இலட்சமணரும், ஒப்பத் 
காந்தியால் விளங்கக்கொண்டு : : மாசற்ற 

ஆடையணிக்து விளங்குக் தந்தையைப் பார்த்தார்கள், 

விமான,ததின்மீ திருக்க ௮ந்.த,ச் தசர,கராஜரும் தமது 
உயிருக்கும் மேலாகத் தரம் மதித்து ௮ன்புவைத்த தமது 

குமாரரைக்(கண்டு, அடக்கமுடியாத சந்ே சாஷமடைச்து 

அவரைத் தமது மடியின்மே லுட்கார 

லன் வைத்து, தமது கைகளினால் கழூனிக்கொ 

ண்ட, . ௮வரைநோக்ூப் பின்வருமாறு 

சொல்லச் தொடங்கனார் :-- * ராம ! தேவரிஷிகளின் 
சம்மானமாவது, சுவர்ச்கலோக,த்தி லிருப்பாவஅ, உன்னை 
விட்டுப்பிரிச்,சபிறகு, எனக்கு விருப்பமான தன்று, இப்படி
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ஷோ ,த,தமனாகக் ௧௫ அர்ச்9க்கன்றார்கள். உபகிஷ.த்துக் 

களால் அறிய,த்தக்கதும், வேதத்தின் கருத்தாக வுள்ள 

தும், பக்தியற்றவர்களுக்கு விளங்கா ததும், விகாரமற்றது 

மான பரப்பிரமமே, இராமரூபமாக அவதரிதீதிருக்இன் ஐ 

காகப் பிரமாதி தேவர்கள் சொல்லியுள்ளார். சீதையும் 

நியும், இவ்வளவு அன்புடன் இராமனுக்குப் பணிவிடை 

செய்தபடியால், கற்பயனையுமடைந்தீர்கள்; பெரும்புகழையு 

மடைந்தீர்கள். '” என்ருரர். 

அவ்வாறு , தருமாதீதுமாவான - சர தமன்ன வர், 

இலட்சுமணரைப்பார்த்துச் சொல்லிவிட்டு, சிசாதேவியை 

நோக்கப் பின்வருமாறு சொல்லலானார் :-- * வைதே ! 

இராமன் உன்னை முதலில் ஓத்துக்கொள் 

இராமர் அக்கினி ளாம லிருக்தா னென்று நீ ௮வனிடச் 
பிரசேசஞ் செய் க் ப் é ன் 

ப்ச் சொன்ன இதி சிறிதும் வருத்த மடைய வேண்டாம். 

ன் கக இராமன், உன்து கண்ைனயத் கருதியே, 

மைச்சேற்றுதல், உன்னைப்பரிசுத்தமுள்ளவ ளென்று இவ் 

வாது காட்டினான். கீ உனது புருஷனுக் 

குப் பணிவிடைசெய்யவேண்டு மென்பஅ, கான் உனக்குச் 
- சொல்லவேண்மோ ? எனது கடமையென்று கான் சொல் 

ுன்றேன்: இவன், தான் உனக்குச் சறந்.த. தெய்வம் ”* 

என்ருர். 

தமது இரண்டு குமாரர்களையும் மருமகளையும் பார்த் 

துச் சசரகராஜர், இவ்விதமாக அவர்களுக் 

குதி தாம் சொல்லவேண்டியவைகளைச் சொ , 

ல்லிவிட்டு, தமது ஓப்பற்ற காந்தியால் விளங் 

இக்கொண்டு, இக்திரலோகத்திற்கு மீண்டுஞ் சென்ருர். 

, தசரதர் மீண்டு 
செல்லு சல்,
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நூற்றிருபத் துமூன்றாஞ் சருக்கம்: . 
இத்திபகவான் இராமர்க்கு வர்ங்கொடுத்தல். 

  

தசரகம்ன்னவர் புறப்பட்ப்ப்போனதும், மஹேர் 
டட இரபகவான், அஞ்சலிசெய்துகொண்டு, ஸர் 

சேவர் இரன்,வர — ம் 7 
ல்கொள்ளுமாறு ராமரைப் பார்தது, மிக்க அன்புடனே 
இசா aa பின்வருமாறு சொல்லலானார் :— “ Liens 

வரை கீ தவிக்கச்செய்பவரே! இராமரே ! 

உத்தம புருஷரே ! தங்களுடைய தரிசனமான்து, வீண் 
போகாமல், இராவணனுடைய வதையால் எங்கள் விஷய 

யத்திற் பயனுள்ளதாக முடிக்கது ; அதனால், நாங்கள் 
மகிழ்ச்ச்கொண்டுள்ளோம். காங்கள் எதை விரும்புஇன் 

திர்களோ, அதை வெளியிடுங்கள் ”” என்ருர், 
மகேக் தரன் இப்படிச்சொன்ன சும், ஸ்ரீராமர், இலட் 

.... சுமணருடனும் சீதாதேவியுடனும் AG 

இ னாவ. சலி. பண்ணிக்கொண்டு பின்வருமாறு 
வேண்டல். : 

சொல்லலானார் :-- §Cgaitsafler warer 
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வளவு மிக்க அன்பு தங்களுக்குப் பொங்கயிருக்கும்பட்ச ச் 

இல், நான் கேட்டுக்கொள்ளூூன் றபடி, அவயெம் தாங்கள். 
செய்யவேண்டும். எந்தவானரர்கள், என்னிமித்தமாகப் 

போர்செய்து தங்கஞூயிர்களை யிழந்து யமன்மாளிகைக்குச் 

சென்ருர்களோ, அவர்களெல்லாரும், மறுபடியும் உயிர் 

பெத்று எழுந்திருக்கட்டும், என்பொருட்டு எந்.த வானரர் 
கள், கங்கள் மனைவிகளை விட்டும் தங்கள் குழந்தைகளை 

விட்டும் பிரிக்துலம்கு, என் அவிருப்ப,த்.இன் பொருட்டுத் 

தம்முயிரையும் ஒரு பொருட்டாகக் கரு.காம லிருக்தார் 

களோ, அவ்வானரர்கள், மறுபடியும் தங்கள் மனைவி 

மக்களுடன் சேருமானு கருணைகூரவேண்டும் ; இதுதான் 
நான் கேட்டுக்கொள்ளும்: வரம், பகைவரின்பெருமையை 

- யொழிப்பவரே! என்னைச் சேர்ந்த கொண்டைமுசுக்களை
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யும் ரிக்ஷர்களையும் ஒருவிகசகோயு மில்லாமலும் ஒருவிக 

விரணமுமில்லாமலும், வல்லமையும் பலமும் குன்ருமலும் 

பார்க்க, நான் வேண்கென்றேன். அன்றியும், இவ்வான 

ரர்கள் எவ்விடதீஇ.ற் சஞ்சரித்தபோதிலும், அவ்விடத் 

இல், காலமல்லா,க காலத்திலும் முக்யெமான பழங்களும் 
இழங்குகளும் உண்டாகவேண்டும் ; அவ்விடத்தில் நதி 

களும் தெளிந்,தடீருடன் பெருகவேண்டும் '” என்ரர். 

மகாதீதுமாவாயே அந்த ஸ்ரீராமர் அவ்வா௮ு சொன் 

னதை, மகேந்திரபகவான், கேட்டு, தமது 
இராமாது விருப் அன்பை. வெளிக்காட்டுன்ற சொய் 
ப.தீ.தின்படியே . : 4 
wei Brus களைப் பின்வருமாறு சொல்லலு நருர்:-- 

என பவர். “இரகுகக்சனரே 1! இளையவரே ! தாங் 
கள் இப்பொழுது கேட்டது, பெருவரம், . 

நான், ஒருபொழுதும் இரண்வெகை சொன்னவனல்ல 

னாகையால், காரங்கள் கேட்டுக்கொண்டவை அப்படியே 

உண்டாகட்டும். போரில் 'அரக்கர்களால் வதையுண்ட எல் 

OT ONT OT TT BOLD, கங்களுயிருடன் எழுக்திருக்கட்டும். SBI 
கள் ,தலையஅப்புண்டு கைகள் வெட்டுண்டு போரில் மடிந்து 

ரிக்ஷர்களும் கொபுச்சர்களும் உயிர் பெறட்டும், வானரர் 
கள், நோயற்றவர்களும், விரணமா நியவர்களும், தங்கள் 
வலிமையும் வல்லமையும் குன்றா கவர்களு மாக, தூங்கய 

பின்பு எழுக்திருப்பவர்போல, இப்பொழுது உயிர்பெற்று 
எழுந் இருக்கட்டும், ௮வர்களெல்லாரும், தங்கள் ஈண்பர் 

_ கள் பந்துக்கள் சாயாதிகள் ஸ்வஜநங்கள் என்னும் இவர் 
கள் யாவருடனும், மிக்க சசக்கோஷத்துடன் அடி வாழட் 
டும். பெருவிற்பிடிக்ச வீரரே | இவ்வானரர்கள் சஞ்சரிக் 
ஈன்ற இடங்களிலெல்லாம், காலமல்லாத காலத்திலும் 
மரங்கள் LS BIS காய்திதுப் பழுக்கக் கடவன் ு) ஆறுகள் 

நீர் நிரம்பிப் பெருகக்கடவன. முன்பு புண்பட்டு உயிரிழக் 
sonra, இப்போ புண்மாதிய சேகத்துடன் எழக்கட 

வர்கள்” STO OPT
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அப்பால், வானரவீரர்கள் யாவரும், தூங்கி விழிச் 

கன். றவர்கள்போல எழுந்திருந்தார்கள். 

எ ன கன் அப்போது இழவாது பிழைகத்இருக்கவர் 

இமந்சலானார் கள், அதைக்கண்டு, இதென்னவென்று . 
பிழைக்கெழு eT Car. Gana a ஆச்சரியமடைந்கார்கள். உடனே, பிழைத் 

தெழுந்த அவர்களெல்லாரும், ஸ்ரீராம 

ருக்கு நமஸ்காரஞ்செய்தார்கள். 

தெவர்களெல்லாரும், ஸ்ரீராமர் தாம் மேற்கொண்ட 

காரியதீதைச் சரியாகச் செய்து முடி கீதகைக் கண்டு சந் 

தோஷித்து, அவ்வீரரையும் இலட்சுமணரையும் முதலித் 

புகழ்க்து, பிறகு பின்வருமாறு சொல்லலானார்கள்:--**வீர 

சே | தாங்கள் இங்கிருந்து அயோதீதிமா 

வானவர்கள், நகர.த்துக்குச் செல்லுங்கள் ; வானரர்களு 
செய்யவேண்டு த ல் ற 5 2. தர்ம 
வதை இசாமருக் க்கெல்லாம் விடைகொடுதீதனுப்புங்கள். 

gee எவை சமுகம் aint அன்புபாராட்டி 

செல்லுகல், நிற்கும் மாசற்ற உத்கமியாகய ச தாதேவி 

க்கு. தி தேற்றரவு கூஅங்கள். பகைவரைத் 

தீவிக்கச் செய்பவரே | மகாத்துமாவாஇய ச.தீதுருக்கனரை 

யும் தங்கள் தாய்மார்களையும் தே.ற்றுக, குங்கள் நிமித்தம் 

விரதத்தி லிருக்கும் பர,தரை அருஞடன் பார்க்க, இங்கரு 

ந்து சென்றதும், தங்களஞுடைய பட்டாபிஷேகத்கைச் 

றெப்பாக நடத்தி, குடிகளெல்லாரையும் களிக்கும்படி 

செய்க” என்றார்கள். இவ்வாறு சொல்லி, தேவர்கள், 

ஸ்ரீ. ராமரிடமும் இலட்சுமணரிடமும் cco Chap mi, சூரிய 

அக்கொப்பான கங்கள் சங்கள்விமானங்களி லேறிக் 

கொண்டு மழ்ச்சியுடன் தேவலோகஞ் சென்றுர்கள், . 

ப8ீராமர், இலட்சுமணருடன் ௮ ததேவர்களையெல் : 

லாம் ஈமஸ்காரஞ்செய்து, பிறகு, வானர 

இராமாது ஈட்ட ஒரர்களைநோக்டச் சுகமாக இளைப்பா அம் 

எட்ட ப. படி கட்டளையிட்டார். அப்போது ஸ்ரீசாம 
லட்சுமணர்களால் இரட்சிக்கப்பட்டு வெகு 

vi@arsi acid விளங்யை : புகழ்பெற்ற அப்பெரு
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வானரசேனையானது, சந்திரனால் இரவு அழகாகச்சோபிப் 

பதுபோலச் சோபிக்கலாயிற்று, 

  

பூற்றிருபத் து நான்காஞ் சருக்கம் : 

விபீஷணர் ஸ்ரீராமருக்குப் புஷ்பகவிமானத்தைக் 

கொடுத்தல். 

  

சத்துருக்களை யடக்குபவரான ஸ்ரீராமர், அன்றிரவு ' 

=e சுகமாகக் தூங்க யெழுந்ததும், ராக்ஷ்ஸரா 

அத்தன் நு ஜரான் விபீஷணரானவர், அஞ்சலி பண் 

ள்ஞமாறு விபீஃ ஹிக்கொண்டு, வெற்.றிவினவி, பின்வரு 
ணர் ஸ்ரீராமரை a 

வேண்டல், மாஅசொல்லலானார்:--*இராகவசே! காங் 

கள் ஸ்காகம்பண்ணுமாு தர்.தீ. தங்களும், 

பல்வகை வாசனை த்திரவியங்களும், ஆடைகளும், ஆப 

. ரணங்களும், உயற்தத சந், கன்ங்களும், பலவி.தமாலைகளும், 

த் தமாகவிருக்கன்' றன, தாமரையிதழுக்கொப்பான கண் 

களையுடைய மடக்தைமார், - தங்களை ஸ்காகஞ் செய்து 

வைக்கக் காத்இருக்கன் மூர்கள்: அவர்கள், ,சங்களை முறை 

ப்படி சி. ராட்வொர்கள். என்னைக் கெள ரவப்படுத்துமா று, 

அவைகளைக் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்க ”: என்ருர். 

இவ்விசமாக விபீஷணர் சொன்னதும், காகுத்கர், 

அவரை கோக்க மறுமொழிகூதலானார்:-- 

இராமர், சக்கர நிங்கள், . சுக்கரிவர்முதலாயே வானர 
வன் மு.கலாஜோர் 

ட க்கு அவ்வுபசா. வீரர்களை ஸ்காநம் மு.தலியவத்ூல் உபசா - 
I BOGE செய்யு ௦ ௦ ் இலி 

மாது கூறு,கல், ரஞ்செய்க. எப் பாழுதும் சக்த ருக்க 

வேண்டிய WEES தருமா தீதுமாவாகய ' 

பரதன், என்னிமித்தம் வெகுரெமப்பலெறுன். அவ்வீரன், 

. சுகுமாரன்; மகாபாகு; உண்மையாகதீ தனது பிரிஜ் 

ஞையை நிறைவேற்றுபவன் ; எனக்கா இளையவன், கை 

கேயியின் பு,தல்வனாய் வெகு தர்மிஷ்டனான DUT BET 
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_வட்டுப்பிரிக் இருக்கையில், ஸ்ராகமாவது ஆடைகளாவது 

ஆபரணங்களாவது எனக்கு உடன்பாடன்று ; இவ்வழி 

யானது அயோரத்இக்குச் செல்லுஇன் ஐ,தன்றோ ; செல்லு 

தற்கு அரிய இவ்வழியினாலேயே சக்கரத்தில் அயோத் 

இக்கு,த் திரும்பிப்போகக் கருதுன் றேன் '' என்றார். 

இவ்வண்ணம் காகூதீஸ்தர் சொன்னதும், விபீஷ ' 

ணர், அவரைப்பார் தீதுப் பின்வருமாறு 
புஷ்பசவிமானசச Q ௦ ஸி é 

சால் விரைவித் 23௦ மாழி சால் லானார்:--* சக்கரவர்த் 

செல்லலாமென் இ இருமகரே ! ஒருகானில் கான் தங்களை 
ong, Qu . aes உ உட 

போது ,சமதஉப அயோ்யாககரத்திற் சேர்க்கன்றேன்;. 

சாரத்தைஏற்றுக் இராவணனார் எனது தமையனாரான குபே 
கொள்ளுமாறு . இ : . 

விபீஷணர் மீண் ரனாரிடமிருந்து வலியக்கொண்டுவந்த Ba 

ரர கனல “ வியவிமானம் புஷ்பகமென்பது ஓன்று 

இருக்கன் றது ; சூரியலுக்கொப்பான ஒளி 

யுள்ள இவ்வியமாய்ச் றர்,த ௮வ்விமானம், விருப்பத்தின் 

படி செல்லவல்லது ; இராவணனார். போரிற் குபேரனாரை : 

வென்று, அவ்விமான_த்தைக் கவர்க் தனர். ஒப்பற்ற பராக்: 

கரமமமைக்தவரே ! தங்களுக்காகவே ௮ர்தவிமானத்தை 

நிறுத்தி வைத்திருக்கன்றேன். மேகத்துக்கு. ஒப்பான 

௮க்த,சீ இவ்விய விமானம், இவ்விடத்தில் இருக்கின் றது, 

அவ்விமானத்தின்மீ தேறி, தாங்கள் வெகுசடிதியில், கவ 

லையின் ி, அமயோரத்தியைச். சேரலாம். அ.திஞரே ! என் 

மீது அருள்செய்வதா யிருந்தால், என்னிடத்தத் குணங்க 

ஞள்ளனவாகத் தாங்கள் நினைத்தால், என்னிடம் தங்க 

CHES நட்பிருக்குமானால், தாங்கள், இலட்சுமணருடலும் 

தாதேவியுடனும் இங்கு வ௫த்து, கான் செய்யும் உபசா - 

ரங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, இவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட 

லாம். தங்களிடம் அன்புடனிருக்கும் கான், சேனையுட 

னும் ஈண்பர்களஞுடனும். தங்களுக்குச் செய்யும் மரியாதை . 

களைப் பெற்றுக்கொள்க. இரர்சவரே | ௮ன்பினா லும் ௮பி
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மானத்தினாலும் கட்பினாலும் பக் இயினாலும் தங்களது அடி 

மையாஇஓய நான், தங்களை வேண்டிக்கொள்ளுன்றேனே 

யன் நி, தங்களுக்குக் கட்டளையிடுவ,தாகக் கருதக்கூடாது ” 

என்ருர். 

இவ்வண்ணம் விபீஷணர் சொன்னதும், எல்லா 

வரக்கர்களும் வானரர்களும் கேட்குமாறு, 

வேன்கள் பட, அவ்வல் வெங்தரை கொக்கிப் 
மறுத்து இராமர் - பின்வருமாறு சொல்லலானார். :-- * ஈண் 

ee பரே |! பகைவரை யொழிப்பவரே ! தாங் 
அதல். கள் செய்த மந்திராலோசனைகளாலும்; 

ஆண்மை,க்தொழில்களாலும், சறர்,ககண் 

பினாலும், எல்லாப்படியாலும், கான், முன்னமே, தங்க 

ளால் வெகுமானம் பண்ணப்பட்டிருக்கன்றேன். அரக்க 

வேந்தரே ! தங்க௫ுடையவசகத்தைக் கேட்கக்கூடாதெ 

TD எண்ணம் எனக்குச் சி.றிதுமில்லை ழ ஆனால், எனது 

மனம், எனது தம்பி பரதனைப் பார்க்க ஆவல்கொண்டிருக் 

கின்ற ;. என்னைச் சித்தரகூடமலையினின்று இருப்பி 

யழைத்துப்போக அங்கு அவன் வந்.கா னன்ஜோ! அவன் 

அவ்வரஹு, வந்து தலையால் வணங்கச் திரும்பிவரவேண்டு 

மென்ன யா௫த்துக் கேட்டும், நான், ௮அவன்வேண்டுகொ 

ளின் படி. நடக்கவில்லையன் ஜோ ! கெளசல்யையையும், சமி : 

தீ.திரையையும், புகழ்பெ.ற்.ஐ கைகேயியையும், என் வுடைய 

'குருமார்களையும், ஈண்பர்களையும், குழந்தைகளுடன் கூடிய 

- வர்களான தேசத்துக்குடிகளையும் பார்க்க Prag Bar 

அட ஸிருக்ன்றேன். அரக்கவேந்தரே | சட.இயில், என் 
பொருட்டு விமானத்தைக் கெரண்டுவருக ; கான் செய்ய 

வேண்டிய காரியத்தைச் செய்து முடி,தீ.தபின்பு, இவ்விடம் 

தாமதிக்க எனக்கு மனமில்லை. | சாக்தகுணமுடையவரே ! 
காங்கள் எனக்குச்செய்யவேண்டிய வெகுமானங்களெல் 
லாம் செய்தாயின ; நான் இரும்பிப்போக AMO FHS.
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என்மேத் சிறிதும் மனவருத்தம் வேண்டாம். வேகமாகச் 
39 

செல்லுமாறு விடைகேட்டுக்கொள்ளுின்றேன் என் 

ரூர். 

ஸ்ரீராமர் அவ்விகமாகச் சொன்னதை, அரக்கவேக்த 

ராய விபிஷணர், கேட்டு, அவ்விமா 
விபீஷணர் ர அடு கடனை nS 

அழகி ன த்தைச்சடி இயிற்கொண்வெந்தார். அவ் 
மர்க்குப் புஷ்பக 

ane விமானமோ, நன்முகத் தங்கமிழைக்கப் 

பட்டும், வைடூரியக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட 

மெடைக எமைந்தும், பல மண்டபங்கள் நிரம்பியும், எங் 

கும் வெள்ளிநிதமாக விளங்கியும், வெண்கொடிகளூம். 

ப,தாகைகளும் அணியப்பெத்தும், தங்கமயமான உபரிகை 

.களாற் சேரபித்தும், தங்கத் காமரைமலர்கள ரலலங்கரிக்கப் 

பட்டும், சதங்கைகள் எங்கும் கட்டப்பெற்றும், முத்துக் 

களாலாஇய பலகணிகள் வைக்கப்பட்டும், எல்லாப்பக்கங் : 

களிலும் மணிகளின்கூட்டங்கள் மனோகரமாகச் ௪த்.தஞ் 

செய்யப்பெற்றும் வெகுஅழகா கப்பிரகாசித்.தது.மேருவின் 

சகரம்போல் விளங்குமாறு விசுவகர்மாவினாலமைக்கப்பட் 

டதும், முத்துகிறமாகவும் வெள்ளிநிதமாகவும் விளங்கும் 

பல மேன்மாளிகையை யுடையதும், படிகக்கற்களால் தளம் 

அழகாக அமைக்கப்பட்டும் விலையுயர்க்தவிரிப்புகள் விரிக் 

கப்பட்டும் வைடூரியக்கற்களாற் பலஆசனங்கள் பரப்பப் 

Qu pi மிகவும் விலையுயர்க்து முன்ன இடங்களை யுடைய 

தும் அழகால் ஓப்ப.ற்றதும், மனோவேகமாகச் செல்லவல் 

லதுமான அப்புஷ்பகவிமானம் அங்கு வந்ததாக ஸ்ரீராம 

GIGS செரிவித்து, விபிஷணர், அவர்கட்டளையைகோக் 

ஓக்கொண்டு நின்ருர், ள் 

தற்றிருபத்தைத்தாஞ் சருக்கம்: 
யாவரும் புஷ்பகவிமானத்தி லேறுதல். 

புஷ்பங்களாலலங்கரிக்கப்பட்ட புஷ்பகவிமான்,ச் 

OB, அரக்கவேக்தராகய விபீஷணர், அவ்வாறு சமீபதீ
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இற் கொண்வெந்து நிறுத, கூப்பியகையராய்ச் சிறிது 

தூரத்தில் கின்று, வெருவணக்கத்துடன், * ஸரீ ராமரே | 

இன்னும், கான் நடக்துகொள்ள வேண்டியதற்குக் கட்டளை 

aranniatend யிகெ'' என்று பரபரப்புடன் கேட்டுக்கொ 

த வனம் ண்டார், அப்பொழுது, வெகுகாந்தியுடன் | 

க்கு இராமர் விளங்க ஸ்ரீராமர், தாம் விபீஷணரிடம் 

=e வைத்திருந்த அன்பைக் காட்ட, நன்றாக 

ஆலோடத், தமது தம்பி இலட்சுமணரும் கேட்குமாறு 

சொல்லலானார்: *விபீஷணரே ! இவ்வானரவீரர்கள், 

வெகு உற்சாகத்துடனும் வெகு முூயற்சியுடனும் GW! 

காரியத்தை நிறைவேற்றினார்கள் ; அரக்கவேந்தரே! இது 

வரையில் ஒருவராலும் வெல்லப்படா த இலங்கையான து, 

தம்முயிரினிடத்தும் ஆசையில்லாமையாற் போரிழ் பின்னி 

டாமலும் மஒழ்க்தும்நின் ஐ இவ்வானரர்களஞுடைய உதவியா. 

லல்லவோ வெல்லப்பட்டது 1: ஆகையால், இவர்களுக்குப் 

பலவிக இர.த்தினங்களையும், பலவகைப் பொருள்களையும், 

ஆபரணங்களையும் கொடுத்து மரியாதைசெய்யுங்கள். இவ்.” 
வாறு ஈம்பொருட்டு முயன்அ ஈமது காரியங்களைகிறைவே 

த்.றிய இவ்வானரவீரர்களுக்கெல்லாம் தக்கமரியாதைசெ 

யக. இவர்களுக்குப் பொருள்களையும் இர தீதினங்களையும் 

கொடுப்பதனால், இவர்கள் செய்த காரியங்களை வீண்பேர 

கா.தவைகளாக்ச் செய்யுங்கள். மரியாதைசெய்யும். வகை 

யை நன்றாக அறிந்தவரே ! இவ்வாறு 'இவ்வீரர்களுக்கு,ச் 

தாங்கள் மரியாதைசெய்தலால், இவர்களெல்லாரும், உங் 

'களிடத்து வெகு கன்.றியுள்ளவர்களா யிருப்பதுடன், மிகு 

ம௫ழ்ச்சியு மடைவார்கள். எதேனும் கொத்து over Lit 

களைச் சேர்ப்பவர்களாகவும், ,தயையுடலும் புகழுடனும் 

கூடியவர்களாகவும், கங்களை இவர்கள் ௮.மியவேண்டும். 

ஆகையால்தான், கான் இவ்வா கினைவு மூட்டுின் றேன். 

பிறரைச் .சந்தோஷப்படுத்துகின் ஐ ஓள காரியம் முதலிய 

குண்ங்க ளில்லா தவனும்,போரில் ௪.இர்,த்து இம்சிப்பவனு
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மான அரசனை, சேனையிலுள்ளோர், ௮அஞ்செவர்களாய், 

வெறுத்து விட்டிடுகின்றார்கள் '* 

இவ்விதமாக ஸ்ரீராமர் சொன்னதும், விபீஷணர், 

இரத்தினங்களாலும், மற்றைப்பொருள் 
விபீஷணர் வான துணை * ன ் Pri ல 

சர்கட்குச் சம்மா அம எனச் ஊனம் ரர்களையும், 

Garis, அவரவர்களுக்கு த்தக்கபடி மரியாதைசெய் 

தார். 

என்ருர். 

அவ்வானரவீரர்களெல்லாரும், அவ்விகமாய்ஸக்மா 

நிக்கப்பெற்றகைப் பார்,ததபின்பு, ஸ்ரீரா 

இ tee மர், Halal gs Sows or Aor oor & esr if gi 

ணட ஏறிக் ஏறி, கிறிதுவெட்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்,த 
காள்ஞதல், 

புகழ் பெற்றவளாகிய சீதாதேவியைத் 

தமதுமடியின்மேல் வைத்துக்கொண்டார். வெகுவீரராய் 

வில்லானியான இலட்சுமணரும், அப்போது விற்பிடித்து 

அவர்பின்னே அவ்விமானத்தில் ஏறினார். . 

அதன்பிறகு, அவ்விராமர், விமானத்தி லிருந்த 

படியே, சுக்கரீவனுக்கும் விபீஷணருக்கும் மற்றைவானர 

விரர்களுக்கும் வெகுமரியாகை செய்து, அவர்களெல்லா 

ரையும் கோக்கப் , பின்வருமாறு சொல்லலானார்: “வா 

னரவீரர்களெ ! நீங்களெல்லாரும், உங்களது நண்பனாக . 

எனக்குச்செய்யவேண்டிய உபகார.த்தைச் செய்துவிட்டீர் 

கள்; இனிமேல் நீங்களெல்லாரும் உங்கள் . 

Soe ax மனம்போனபடி சஞ்சரிக்க, நான் விடை 

னவமையும் வ கொடுக்கின்றேன். பகைவரை யெரிப்ப 

ங்கனில் SC oda அரெ! தருமத்திற்குப். பயந்து நடுநடுங்க 

“குன்ற ஸா. நடப்பவரே] சுக்கிரீவரே! தாங்கள் என்னி 

டம் வைத்த அன்புக்கும் நட்புக்கும் தகக 

படி, வெகு அழகாக கடக்துகொண்டீர்கள். தாங்கள், 

தங்கள் சேனையாத் சூழப்பட்டவர்களாய், சடி.தியில் Bap 

Béons satin போய்ச் சேரலாம், விபீஷணரே ! தங்கள்
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ராஜ்யமான இவ்விலங்கையிலேயே, தாங்கள், சுகமாக 

வாசஞ்செய்யுங்கள். தேவர்களெல்லாரும் இக்திரளையே 

- முன்னிட்டுக்கொண்டு இவ்விடம் வந்து தங்களையெதர் த் 
தாலும், அவர்களா லுங்கூடச் தங்களை அசைக்கமுடியா து, 

. மான், எனது தர்தையின் இராஜ,கானியாகய ௮மயோ இக் 

'குப் போடின்றேன். நீங்களெல்லாரும் எனக்கு விடை 

கொடுத்தனுப்பவேண்டும் ”” என்ருர், 

இவ்விதமாக, ஸ்ரீராமர் சொன்னதும், மகாபலம் 

பொருந்திய வானரவீரர்களும், அரக்கர்கள் மன்னவராகய 
விபீஷணரும், அஞ்சலிசெய்துகொண்டு பின்வருமாறு 
சொல்லலானார்கள் :-- “*கரங்களெல்லோரும் அயோ த்இக் 

குத் தங்கஷடன் கூடவருதற்கு ஆசைகொண்டிருக்கன் 
ரோம். ஆதலால், எங்களையும், சாங்கள், அவ்விடம் உட 
எனறசிசிப் போகவெண்டும், நாங்கள், அவ்விடம் ஒரு 

.. வருக்கும் ஒருவிதபயமு லான், வெகு 

ஜாக்கிரதையாக, அங்கிருக்கும் வனங்களி அவர்கள் ஸ்ரீராம 
சது வாக்கிற்கு 
உடன்படாமை, : ௮ம் ககரங்களிலும் சஞ்சரிப்போம். சக்..- 

கரவர் தீதித் திருமகனாரே ! தங்களுடைய 

பட்டாமிஷேக மகோ தஸ்வத்தைச் சேவித்துவிட்டு, கெள 

சல்யையை வந்தனஞ்செய்து விடைபெற்றுக்கொண்டு 

எங்கள் வீடுகளுக்குச் சடிதியில் திரும்பிவிடுவோம் ”? 

TOT CPT Barr. 

இவ்வண்ணம் அவ்வானரவீரர்களும் விபீஷணரும் : 
சொல்லவே, புகழ்பெற்ற ஸ்ரீராமர், அவர்களைநோக 
“என் நண்பர்களான உங்களைப்போன் aut gr i சூழப். 

- பட்டு, நான், எனது ககரத்துக்குச் செல் 
இீசாமர்சானா CaCarur ee, நரன், மிகவும் இஷ்ட 

pee oaks மான பொருளொன்ை றப் பெத்றவனாவே 

க்கு இணக்கு னென்பதத்குச் சக்தேகமுண்டோ? அத 
்... தல்... னால், பட்டணத்திற் புகுக்தபின், எனக்கு 

மிகும£ழ்ச்சி யுண்டாகும், சுக்கிரீவரே |! எல்லாவானரர்
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கஞடனும் சடிஇயித் புஷ் பகவிமான தீ.திலேறுங்கள். விபீ 

ஷ்ணரே ! தாங்களும், தங்கள் மந் ் இரிமார்களுடன் சடி தி 

யில் விமானமேறுங்கள் '” என்றார். 

அதன்பிறகு, சுக்கிரீவன் சன்து. சேனைகளஞுடனும், 

விபீஷணர் தமது மந்இரிகளுடனும், சடிதியில் அந்த 

விமான,க்தி லேறினார்கள். அவர்களெல்லாரும், அவ்வித 

மாக௮வ்விமான தீதிலேறின் கும், ஸரீ ராமருடைய கட்டளை 

யின்மேல், அவ்விமானம் ஆகாயத்திற் ளெம்பிற்று, ௮ன் 
னப்பறவைகளின் பதுமைகளால் விளங்கிய அவ்விமானத். 

இதன்மேல் வெகு கம்பீரமாக வீற்றிருந்த 

தனத விமா Ape Ly wai, _ மகழ்ச்சியோடும் 

னம் ஆகாயச் கொண்டாட்டத்தோடும் குபேரன்போல 

ch tens , விளங்கலானார். அதேவிமானச்தில் வெகு 
்.. சந்தோஷமாக வானரர்கள் யாவரும், அரக் 

'கர்களும், வெகுசுகமாக நெருக்கமின் ஜி உட்கார்ந்இருக் 

தார்கள். 

நூ ற்றிருபத்தாறாஞ் சருக்கம் : 

- விமானம் சென்ற வழியி லிருந்த இடங்களைச் 

... இதாதேவிக்கு ஸ்ரீராமர் தெரிவித்தல். 

உத்தமமாக விளங்கும் அந்தப் புஷ் 

பக- விமானமானது, ஸ்ரீராமராற் கட்டளை. 

..... யிடப்பட்டு, காற்றுத் செலுத்தப்படும் 

பெருமேகம்போல் ஆகாயத்தில் ஓடலாயிற்று, 

i புஷ்பகவிமானம் 

செல்லுதல், 

. அஇலிருந்,கபடியே, ஸ்ரீராமர், கும்மைச்சுற்றி நன்று 

கப்பார்.த.து, சந்திரனுக்கொப்பான முகத்தையுடைய இதா 

தேவியைநோக்டப் பின்வருமாறு சொல்லலானார் ;--* வை 

தேக! அதோ பார்! கைலாசமலையின் கெரம்போல் விளங் 

ட குக் இரிகூடமலையின து கெர தீதில் விசுவகர்மாவினால் நிரு



ree 

தூற்றிருபத்தாரறுஞ் ௪௫ 649 

    

  

மிக்கப்பட்ட இலங்கை, விளங்குகன் ற ச்ட் இகோ, மாமிச 

மும் இரத்தமும் ே சருய்க், ௫42 யிருக் 

, பட்டிக்கு an கும் போர்க்கள த்தைப் பார்*, இவ்விடச் 

ங்கை முதல் 5 தில்தரன், வானரர்கருநம், ட் களம், 
தீற்தை வரையிலு ணத ர Qs 
ள்ள இடல்களித் மிகுதியாக மடிக்கார்கள். விசால் கதி 1 

One, “ இவ்விடத்தில் தான், பலவரங்களைப் ஜெ 

அ உலகச்தை உபத்திரவஞ்செய்,ச அரக். 

கர்கள் தலைவனான இராவணன், உன்னிமித்கம் என்னாற் 

கொல்லப்பட்டு விழுந்து உடக்கன்றுன். இவ்விடத்தில் 

தான், என்னாற் கும்பகர்ணன் கொல்லப்பட்டான். பிர 

SNS நீலனாம் கொலையுண்டது, இவ்விடக்சான், வானர 

வீரனான அனுமான், இவ்விடத்தில் சான் தாம்ராக்;ளைக் 

கொன்றான். இங்கு, மகாதீதுமாவரசய சுஷேணன், விச் 

யுந்மாலியை வதைக் கான். இராவணனுடைய குமாரனா 

இய இக்திரஜிக்தசை இலட்சுமணன் வதைத்த, இவ்விடத் 

தில் சான். இங்குத் கான், அங்கதன் விகடனென்ற ராக்ஷ 

was CEA GET. ஒருவராலுக் தகையமுடியா த விரூ 

பாக்ஷனும், மகாபார்சுவ மகோதரரும், ௮கம்பனலும், 

இன்னும் பலசாலிகளான பல அரக்கர்களும், இவ்விடச் 

தில். தான் மடிக்தார்களன். இவ்விடத்தில் கான், தன சக் 

கன த்திகள். ஆயிரம் பெயர்களாற் சூழப்பட்டவளரமய், மக் 

தோதரி யென்பவள், இராவணனைக்குதித்துக் சண்ணீர் 

ஆருய்ப்பெருகப் புலம்பினாள். . இனிய முகமுடையாய் ! 

“இதோ காண்டீன்் ததே, சமுத்திரத்தின் அறைமுகம் ; 

இங்குதீதான், சமுத்திர ச்தை,த. தாண்டி அஷ்திரவு கழித் 
தோம், இதோ இச்சமுத்திரத்தினிடத்தில் ஊளங்குனன் த 
கே, விசாலா௯ட ! ஒருவராலும் .எனிதிற் கட்டமுடியா த 

இச்சேவை, உன்னிமித தம், கான், களனுடைய சகாயத் 
தினாத் கட்டினேன். தே! வருணபகவானுடைய இருப்பிட 
மாய், கலக்க மற்ததாய், கரையற்றதாய், சங்குகளும் மூதீ 

ச்சிப்பிகளும் மிரம்பியகான இச் “மு. ததிரம் ஓஒலிப்பதைப் 
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பார்! மைஇலீ! இம்சமுத்.இர,தீதன் நடுவில், சமு,த்திரக்ைக 

யே பிளந்துகொண்டு ஹிரண்யகாபம் என்னும் பொன் 

மலை, அனுமான் இளைப்பாறதிப்போவதத்காக வெளிவந்தது 

பார். இதோ, இச்சேதுவின் கடுவில் இருப்ப.௮, சேனை 

தங்ஐயிருக்,௪ இடமாகும். இதோ தெரிகின்றதே, இப் 

பெருஞ் சமு,த்தர,தீஇன்மேத் சேதுவினாரம்பம், இங்குக் 
"தான் ; இது, சேதுபக்தமென்னறு வழங்கப்பெற்று, மூவுல 

கத்தாராலும் வணங்கத்தக்க இடமாகும். இது, எவ்வகைத் 

தீவினையையும் போக்கவல்ல வெகுபரிச,ச்.சமான இடம். 

“இவ்விடத்தில் தான், நான், இலங்கைக்கு வருமுன்னமே 

வருண்பகவானை ஆராஇத்து அவருடைய இருவருளைப் 

பெற்றேன். இவ்விடத்தில் கான், அரக்கர்களின் மன்ன 

வரர௫ய விபீஷணர், என்னிடம் வந்துசேர்ந்தார். தே! 

இகதகோ அழகான காகெளமைந்த தாகக் காண்டுன் தே, 

இதுதான் கஷ்டுந்தை; இததான், சுக்கிரீவருடைய அழ 

கான பட்டணம். இவ்விடத்தில் கான், கான் வரீலியைக் 

கொன்றேன்” என்றார். 

பிறகு, வாலி முன்பு ஆண்டுவக்,த ககரமாகய Bap. Bs 

OSOUS STL gill, F STC SAM, ays osrrjt_Dib YF 

ச,க்துடனும் ஸ்ரீராமரைப் பார்த்து © Caw 

சதை, வானா தரே! குற்றதமற்றவரே ! தாரைமுதலான :. 

{eure eee சுக்கிரீவருடைய மனைவிமார்களோடும். ' 

செல்ல விரும்பமி இன்னும் மற்றை வானரவீரர்களஞுடைய 
oss Osta ss - : 

தல். - மனைவிகளோடும் கூட, நான், FOG ராஜ 

தகானியாகிய அயோ த்தக்குப் போக விரு 

ம்புசின்மேன் “என்று வணக்கமாரகக் கூறினாள். 

_ ஸ்ரீராமரும், * அப்படியே ஆகட்டும் ்? என்று சொ 

ல்லி, தமது விமானத்தைக் இஷ்.௰ந்தையில் நிறுத்தி, சுக்.



ர ரத்திருப்த்தாருல் சருக்கம்: 651      இரிவனைப்பார் த்துப் பின்வருமாறு சொல் 
சீகசையின் வேண் 

டுகோஞக்கு இ aos a 
ணங்கிய ஸ்ரீராம வீரர்கள்யாவரும் தமது மனைவிமார்கள் 

ர், வான ர்களை ச் ச ஜு ‘ ள் 
fos a ie சிதையுடன் ay, Cur இக்கு வரவேண்டு 

(டன் வருமாறு மென்று சொல்.லுங்கள் ; மகாபலசாலியே! 
சுக்ரீவனுக்கு ச் : : ‘ a 
நரிக் அப்படியே, காங்கஞும், சங்களுடைய 

மனைவிமார்களைச் சடிதியில் அழைத்து 

வாருங்கள். எல்லாருடனும் நாம் : அயோத்திக்கு ஏகு 

Camb” என்ளுர். 

லலாஞார் :-- வானர சிங்கமே ! வானர - 

ஓப்பற்ற காந்தியால் விளங்கும் ஸ்ரீராமர், இவ்வாறு 

“சொன்னதும், புகழ்பெற்ற அவ்வானரராஜன், மற்றை 
a வானர வீரர்கஞடனும் தனது அந்தப்புர 

ன _ ீதுக்குச் சென்று, காரையைப் பார்த்துச் 
மாது கட்டளைப். ட ட ட டட ஐ சே விமை 2 
படியே செய்தல், , சொல்லலானான்:-- * €தாசேவியை மனங் 

களிப்பிக்க, ஸ்ரீராமர், காதலி ! நி மற்றை 

வான் சவீரர்களின்ம்னைவியகுடன் அயோ, தீக்கு வருமாறு 

சுக்ரீவன் இரா 

கட்டளையிிகன்றார் : ஆகையால், நீ, வானரமகளிர்யாவ 

ரையும் விரைவாக அழைகத்துவருக : இங்குகின் அஞ் செ 
ன், அயோ கத்தியையும், தசரகமன்னவரது எல்லா: 
மனைவிமாரையும் பார்,த்துவருவோம் '” என்றான். இவ்வண் 
ணம், சுகீகிரீவன் சொன்னதைக் கேட்டதும், ஸாவாங்க 
சுந்தரியான காரை, வானரமடக்தைமாரெல்லாரையும் கூப் 
பட்டுப் பின்வருமாறு சொல்லலானான் : -.. * இப்பொழுது; ' 
“நிங்கள் .யாவரும் எல்லா வானரர்களுடனுங்கூட அயோ 

,தீ இக்கு வருமாறு சுக்கரீவர் கட்டே கொடுத் இருக்கன் 

றோர். அயோ சீஇயையும், ஸ்ரீராமர் கம தசிமச் இிரிமார்களு 
டனும் குடிகளுடனும் ௮ச்நகர த்தில் பிரவேடுக்குங் காட்டு 
யையும், சர் கமன்னவருடைய மனைவிமாரின் பாக்ய 
தையும். கண்டு களிக்கவேண்டுமென்அ எனக்கும் ஓரெண் 

ணமிருக்கின் றது '' என்றாள். காரை சொன்னதைக் கெட் 
உம், எல்லாவானரஸ்திரீகளும், தங்களைச் இங்காரிக்



   

  

   

  

   

   

   

   

  

   
   

   
   

   

6௨... யுத்தகாண்டம். 

துக்கொண்டு வெளிவந்து, விமானத்தை வல 

ச.தாதேவியைக் காண் வேண்டுமென்: ஐ. ஆவலுட6 

விமானத்தின்மீது ஏ.தினார்கள். 

அவர்களுடன் அவ்விமானம் மறுபடி ஆகாய் 
முந்துசெல்ல, ஸ்ரீராமர், ரிசியமூகபருவ,க,த்துக்கருகல்,* 

தெவிமைப்பார்த்துப் - பின்வருமாறு சொல்லலானா 

“அதோ, மின்ன ற்கொடியுடன் மேகம்போலப் பலவஜை 

ராமம் மீண் காதுப்பொருள் களால் விளங்க்கொண்தி 

டும் ரியமூக ஒரு பெருமலை காண்டஇன்நதே ; தேத 

அழ்சக்கலா. அதுதான் ரிியமூகபருவதம். அவ்விடத் 
என்றுன் காட் திலேதான், கான், வானரவேக்தரான சுகி 

oe இரீவருடன் நட்புச்செய்துகொண்டேன் : 

வாலியைக் கொல்வதாகச் சுக்கரீ வரிடம் பிரதிஜ்ஞையையும் 

செய்தேன். பம்பாஸரஸென்பது, இகோ காணப்படின் 3 

றது: தாமரைமலர் நிரம்பி அழகான சோலைகளைக்கொ'! 

ண்டு விளங்கும் இப்பம்பைக்கரையில்,தான், உன்னை 

விட்டுப்பிரிர் த பெருந்துயர கத்தினால் கான் மிகப் புலம்பி : 

னேன். இப்பம்பையின் : கரையில் தான், அறத்தை வழு 

- வாது நடத்துபவளான  சபரியை நான் கண்டேன். ஓவ் 

வொருகையும் ஒரு யோசனை நீளமுடையதாகப் பெற்றி 

HOS கபந்தனை கான் வதைத்தது, இவ்விடம். அதோ ஜு 

ஸ். தாகத்தில் பெருமரமொன்று காணப்படுகின்றது பார்; 

அவ்விடத்தில் தான், கட்ட்ழகியே ! உன்னிமித்தம் கொடிய 

அவ்விராவணனுக்கும் மகாத்துமாவாகிய ஜடாயுவுக்கும் 

பெரும்போர் கடக்தது. பேரழகுபடை தீதவனளே ! எவ்வி 

டத்தில் கான் ரனேக் கொன்றேனோ, எங்கு நான் தூரஷ 

ணனை வதைத்தேனோ, எவ்விடத்தில் நான் மகாபலம் 

பொருக்இய.திரிசரஸைக் கூரான்பாணங்களால்காசஞ்செய் 

தேனோ, அந்த இடமாகிய நமது ஆச்செமத்தை, . இகோ 

பார். 2தே! விசித்திரமான பர்ணசாலை, அழகாக இதோ 

youd ps; © இவ்விடத்திலிருக்தபொழுதுதான், -
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ரவணன் வலியத் தாக்ப்போனான். ௮து, தெ 
சிரம்பி அழகாக ஓடுகன் ந கோ தாவரிந இயாகும், 
Neen காண்கின் ஐதே: இது, 500 Bus மஹர்ஷி 
ய ஆசசிரமமாகும். அதோ தெரிகன் நதே, அது, 

5. காந்தியால் விளங்யெவராகிய ஸு, தீக்ஷண 
ஷியினுடைய ஆசிரமம், சரபங்கமாமுனிவரது ற 

ஆச்சிரமம், இதோ இங்கு விளங்குகன் ஐது, இவ்விடத்' 
கான், இந்திபகவான் வந்ததை நாம் கண்டோம். 

6 ந்த இடத் தில்தான், . கான் பேருடல்படைதக்த விராத 
ன் கான்றேன். நுண்ணிடையாய் ! இவ்விடங்கள், பல 
ரிஷிகள் வாழுமிடங்கள்; இங்கு த்தான், சூரியனுக்கும் அக் 
* ஒனக்கும் 9 ஒப்பான காந்தியுடன் விளங்கும் 3390 Ou 
் ன்ற ரிஷிகுலங்களுக்கெல்லாக் தலைவர் வாழ்கின்ற ஆசிர 

ம். இவ்விடத்தில் கான், அம்முனிவரது ப,கஇனியும் 
நப அஅகவகதககழ வைப்பவை அகசூயை 

| யென்ற உ,த்தமியை நிபார்,த;தது. கட்டழ8! அதோ, காண் 
'இன்றதே,அதுதான்-சித இரகூடமலை, ௮வ்விடத் இல் கான், 

என்னைச் சமக்தகோஷப்படுதஇ,௮யோ த் இக்கு அழைத்துப் 

போகுமாறு பரதன் வாதது,இதோ, சமீப.தீதில் அழகான 
'தோப்புக்களஞுடன் விளங்குகின்ற யமுனைகதி காண் 

இன்றது. இவ்விடத்தில் கான், வெகு புகழ்பெற்ற பரத 
வாஜமாமுனிவருடைய அழகானஆச்சிரமம் or Heer 
றது, மாசற்ற மெனிபடைத்தவளே ! அதோ பார், பல 

௮. சணர்கள் நிரம்பிய தாகவும், அழகான மலர்கள் பூத்த 

தோப்புகளுடன் கூடிய தாகவும், கங்கைகதி விளங்குன் 

ஐது. இதோ காண்டுன் 2தே, இதான், சிருதிகபேரபுரம்; 
இவ்விட,த்இில்.சான்,காம் குகனைக் கண்டது, அதோ,தனது 
கரைகளின்மீதெல்லாம் யூபங்கள் வரிசை வரிசையாக 

ந்டப்பட்டுப் பலவகை மரங்கள் அடர்ந்து ஈன்ராகப் பூத்த 

மலர்களுள்ள தோட்டங்களுடன் விளங்குகன் றதே, ௮து 
தான்-சரயூதி, அதோ பார், எனுதந்தையின் பிரதான



654 யுத் காண்டம் 

  

ண ர் அயோ க்தி கன் Bo og. இதே! நரம் மது 

படி இரும்பிவந்துவிட்டோம்; அயோத்தியை கோக்க நீ 

கமஸ்காரஞ் செய்வாய் '' என்ரூர், 

அதைக் கேட்டதும், எல்லா வானரர்கஞம், விபி 

. ஊரும், தாங்கள் உட்கார்ந் இருக்க இட 
ட பம் தைவிட்டு எழுக்து, வெகு அழகாக விளங் 

திமைக் கானு இய அப்பட்டணக்தை ௮தஇக ஆவலுடன் . 

௭௩ பார்க்கலானார்கள். வெள்ளிமயமான மேன் 

மாளிகைகள் வரிசைவரிசையாகக்கட்டப்பட்டு, tne : 

விதிகளமைக்து, யானைகளும் குதிரைகளும் உல், மா. 

கச் சஞ்சாரஞ்செய்யும்படி. வெகு௮ழகாக விளங்கிட. அ அவ் ் 

வயோதீதிமாககர், இந்திரனுடைய அமராவதி நகரம் as 

பிப்பதுபோற் சோபித்துக்கொண்டிருக் ததை அவ்வானர் 

வீரர்கள் கண்டார்கள். | 

சற்றிருபத்தேழாஞ் சருக்கம்... ..] 
யாவரும் பரத்வாஜமுனிவாது ஆச்சிரமத் இல் 

வசித்தல், 

  

தாம் வனவாசஞ்செய்ய வேண்டி௰ ப.ினான்கு வரு 

ராமர் பாத்து ஷங்களையும் முடித்து, சித்திரைமாதச்சுக் 

வாச முனிவரை இலபட்சத்துப் பஞ்சமியன்று, ஸ்ரீராமர், 
வணங்கு ௮ ன் : / A : 
க்மம்வி பரதீவாஜமகா முனிவருடைய ஆச்சிரமம் 

Ag Se, வந்துசேர்ச்து,நியமதீதுடன் ௮ம்முனிவரை 

UMHS. ஸ்ரீராமர், தவக் இன் களஞ்சியமாகிய ௮ம் 
மாமுணிவரை emi aciates: அவரை நோகிூப் பின் 

வருமாறு விக: “வலானார்:-- “முக்காலங்களையும் அறிந்த 

முனிவரே! அயோத்தி சுபிகூமாக. இருக்கன் றதா ? 
அங்கு, எல்லாரும் சேஷூமமாக இருக்குஞ் சங்கதி, கங்கள் 

கரஇல் விழுகின் ற,கா? பரதன் குடி.களைச் செவ்வையாகப் 

பாதுகா,ச்.துவருசன்றானா ? எனது தாய்மார்களெல்லாரும் 
உயிருட னிருகான்றார்களா 1” என்முர்,



   
£ற்றிருபத்தேழாஞ் சருக்கம். 6B5 
  

இவ்வா ஸரீராமர்வினவவே, மாமுனிவராயே பரத் 

வாஜர்,கொஞ்சம் புன்னகைசெய்து வெகு மூழ்ச்சியுடனே 

பின்வருமாறு சொல்லத்தகொடங்கனார் :-- “பரதர் தமது 

மேனி அழுக்கடைந்தவராய், தலைமயிரைச் சடையாகக த் 

தங்கள் பாதக்குறடுகளையே எப்பொழு 
"பரத வர்ச முனி 
வாது விடை. 

தும் தமக்கு முன்பாக வைத்துக்கொண்டு 

இராச்சியபரிபாலனம் பண்ணுபவராய், 

தங்கள் வரவையே எப்பொழுதும் எ இர்பார்,தீதுக்கொண் 

- டிருக்கின்றார். தங்கள ரண்மனையில் எல்லாரும்க்ஷேமமாக 

் இருக்கன்ருர்கள்.. போரில் .வெல்பவரே ! பதினான்கு வரு 

். ங்களுக்கு முன்னால், தாங்கள் மரவுரிதரித்.து, இலட்ச 

மணரையும் €தாதேவியையும் உடனழைத்துக்கொண்டு, 

இடைத்த இராச்சயத்இலிருக்து ஓட்டப்பட்டவராய், SG 

மதிதைப் பாதுகாக்க விரும்பி, எல்லாவற்றையும் துறந்து, 

டதங்கள் காலால் கடந்து, ,சந்ைைசொல்லை நிறைவேற்றும் 

கோன்பைமேற்கொண்டவராய் எல்லாவகைப்போகங்களை 

யும் விட்டிட்டு, தேவலோகத்திலிருக்து கழே கழுவிவிழுர்த 

ரிகேவதை போல வனவாசம்பண்ணச் சென்றபொழுது, 

1 என். மனத்இற் கருணை யுண்டாயிற்று ; இப்பொழுதோ, 

காரியங்களையெல்லாம் சரிவரமுடி,தீதுக்கொண்டு குங்கள் 

சத்துருக்களை ஜயித்துவிட்டு, தங்களுடைய ஈகண்பர்களுட 

னும் பக்துகச்களுடனும் இவ்விடம்வர்ததைப் பார்க்க, என் 

மனம், 'வெகுசந்கோஷமடைகின்.ற௮. இராகவரே! தாங் 

கள் பட்டதுக்கங்களும், செளக்கயங்களும், எனக்கு ஈன்றா 

க.த்தெரியும். தாங்கள் ஜுஸ்,காக,த்தில் deme மிகு 

யாக அழித்ததும், மாமூனிவர்களெல்லாரு;3 காப்பாற்ற 

வைண்டுமென்று தங்களைக்கேட்டுக்கொண்டபடி தாங்கள் 

அவர்களைப் பாதுகா,த்.துவருகையில் தங்கஞ்டையமாசத்த 

மனைவியை இராவணன் தூக்சச் சென்றதும், அவ்வாறு 

சதையை இராவணன் கவர்க்துசெல்வத.ற்கு முன்னமே 

மாரீசன் வந்து தோரன் நியதும், கபந்தனைச் தாங்கள் கண் 
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டதும், தாங்கள் பம்பாஸ்ரஸின் வழியாகச் சென்றதும், 

சுக்கிரீவனுடன் தாங்கள் நட்புச்செய்துகொண்டதும், வாலி 

யைச் தாங்கள் வதைகத்ததும், ”தையைகத் தேடியதும், 

அனுமான் செய்த பற்பல ஆச்சரியமான காரியங்களும், 

ததையிருக்குமிட்த்ை ௮அதிந்தகொண்டபிறகு bon or Fair 

ய்.தஇிஞற் சேது கட்டப்பட்டதும், வானரவீரர்கள் வெகு 

சந்தோஷத்துடன் இலங்கையைக் கொளுத்தியதும், தே 

வர்களுக்கு ஒரு.முட்போலவிருச்,த இராவணனைக் குமாரர் 

கஞுடனும் மற்றைப்பக்துக்களுடனும் மந் திரிகஞடனும் 

சைனியவாகனங்களுடனும் தரங்கள்போரில் காசம்பண் 

ணியதும், தேவர்கள் தங்களைக்கண்டு தங்களுக்கு வரமளி 

சீகதும் ஆகிய இவைகளெல்லாவற்றையும், எனது sas 

இன் பலத்இனால், கான், கன்றாக அறிந்து 

spore கொண்டிருக்ன்ே றேன். ஆயுதமேக் தியவ 

தை எத்றுக் ரி.ற் கறந்தவரே ! கானும், தங்களுக்கு வர ! 

ன் கனகன், மனளிக்கன்ஹேன். இப்போது கான். கொடு! 

க்கும் அர்க்யெ.த்ை அங்கீகரியுங்கள். or 

ஊய இனம் தாங்கள் அயோ த்திக்குப்போகலாம்” என்னம் 

கூ மினார். 

Ys Bure சக்கரவர்த்தித் இருமகனார், அ ம்முனி। 

வர் அவ்வாறு சொன்னதைக் தமது தலையா லே த்.துக்கொ!! 

ண்டு, “அப்படியே ஆகட்டும்” என்றுசொல்லி, Ape, sui 

‘een qgietiantit_t வரங்கேட்கலானார்:-- வதகிகிளார் 

மதிந்த மாமூனிவரே! நான், அயொர்திக்குப்பே 

களிலெல்லாம், காலமல்லாத கால,தீதிலும் மரங்க 

   

      

    

        

நன்றாகக் காய்த்துப் பழுதீது மிக்கதேனைச் சொ 

விளங்கவேண்டும்; பலவகையான மிக்க அ௮ப்பஜ 

வும், அமு,தத்துக்கு ஒப்பான சுவையுள்ளனவா 

க்கவேண்டும்'” என்அு கேட்டுக்கொண்டார்.
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முனிவர் “அப்படியே””என் ஆ வாக்களிக்க, அவ்விடத் 
தில் எல்லாப்பக்கங்களிலுமிருக் ௪ மரங்கள் 

ang ainda மாவும், தேவலோகத்து மரங்களைப்போல 
படி அங்குமரங்க மாறிவிட்டன. காய்கீகா,௪ மரங்கள் பழங்க ள்யாவும்செழித்து க் சாணப்படுகல், நேடன் கூடினவைகளாகவும், பூக்காகச மர 

ங்கள் பூங்கொத்துக்கள் நிரம்மியவைகளாக 
வும், பட்டுப்போன மரங்கள் Sat Ss மரங்களாகவும், 
மரங்கள் யாவும் தேைப் பெருகவிடசன் றவைகளாக 
வும் விளங்க, அவ்வாச்ரெமச்தைச் சுற்றி, மூன்று 

, யோசனை தாரம் எல்லாப்பக்கங்களிலும் “ எல்லாமரங்க 
: ஞூம் அவ்வாறே மாறிவிட்டன, 

  

அப்பால், எல்லா வானரவிரர்களும், வெகு சந்தோ 
ஷூத்துடன்,அவ்வாறு மிகுதியாகவும் உருசியாகவும் உண் 
பான அக்கனிகளை ஆயிரக்கணக்காகப் பறிச்சு ஆனக் 

... தீதீதுடன் புசி,தீது, சுவர்க்கச்தை யடை நீகவாகள்போல்க் 
_ களிக்கலானார்கள். 

தாற்றிருபத்தெட்டாஞ் சருக்கம்: 
ஸ்ரீராமர் தமதுவருகையை உணர்த்தப் 
பரதரிடம் அனுமானை அனுப்புதல்: 

  

ஸ்ரீராமர், விமான் ச.இலிருக்தபடி, அமயோ,க்திமாககரத் "ராமர் அனு திப் பற்றிச் சிந்தித்த, வானரசிரேஷ்ட 
.  மாளைப்பாதரி* னான அனுமானைப் பார்.தீதுச் சொல்லலா 
உடம் Ham yo, ஞர்: * நீ அயோச்சசென்று, * அரண் 

ட் ஸில் எல்லாரும் செளக்கியமா?” என்பதை அறிந்து 
கொள்க, 'கிருங்கபெரபுரஞ் சென்று, வேடர்களின் மன். 

  

   

  

ப் னவனாயெ குகணிடம் நான் சொன்னதாக எனது க்ஷம் 
தைத் .தெரிவிக்க; அவன், ஒருவகைச் இங்குமில்லாமல் 

- செளக்யேமாக நான் இரும்பிவக் தகைக். கேட்டதும் வெகு 
88
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சந்தோஷ் மடைவான்; அவன், எனதுஉயிர்போன் ற ஈண் 

பன். வேடர்களின் மன்னவனாூய அக்குகன், அயோ தீ இக 

குப்போகவேண்டிய வழியைக் காண்பித்த, அவ்விடம் பர 

தன் க்ஷேமமாக விருக்குஞ் சமாசாரத்தையும் சொல்லு 

வான். பரதனிடம் க்ஷேூமசமாசாரதக்தை நான் சொன்ன 

காகச் சொல்லுக. நான் என் காரியத்தைச் சரியாக முடித் 

துக்கொண்டு இலட்சுமணனுடனும் சதையுடனும் இரும்பி 

வருவதும், வலியவனான் இராவணன் சதையைக் கவர்ந்து 

போனதும், சுக்கரீவரிடம் நான் நட்புச்செய்துகொண்ட 

தும், வாலியைப் போரில் வதைத்ததும், சதையை தக்தேடிய 

அம், நீ பெருங்கடலைக் தாண்டிச் சதையைக் கண்டதும், 

அ.தன்பிறகுவானரசேனையுடன் காம்சமு,த்திரம்வந்துசேர்க் : 

ததும், சமு,ச்இர,க்தைக் கண்டதும், சேதுவைக் கட்டி இல 

. நிகைசென்று இராவணனை வதைத்ததும், மஹேந்திரன் 

பிரமா வருணன் என்னும் இவர்கள் கமக்கு வரங்கொடுத் 

ததும், மகாே கவருடைய அருளால் எமது தந்தையான த௪ 

ரதரை யாம் கண்டதும், நாம் திரும்பி வந்ததும் ஆமை 

இவைகளெல்லாவற்றையும்,என அண்பனே!கீபர,தனிடம் 

தெரிவிக்க, காம் இப்பொழுது அரக்கவேக் கராய விபீஷ 

ணருடனும் எல்லாவானரவீரர்களுடனும் வக்.இருக்கின் 

ரோ மென்பதையும் சொல்லுக, இச்செய்தியைக் கேட்டுப் 

பர சனுடையமுகக்குறி இன்னவாருன் றதென் பதையும், 

அவன் என்னிடம் என்ன்கருத்துடனிருக்கன்றா, னென் 

பதையும், ரீ அவனது முகக்குறிகளா லறிக்துகொள்ளவே 

ண்டும்.£“இராமன் தனது சச்துருக்களை யெல்லாம் வென்று, 

ஓப்பற்ற புகழ்பெத்று, தான் ஆரம்பித்,த எல்லாக்காரியங் 

களையும் சரிவர" 'நிறைவேற்திய DDG, FU) COT LIT SG 

டனும் கன்து பெருஞ்சேனையுடனும் வருசன்ரான்' ” என்ற: 

FF ETT SOS LT SONS சொல்லும்பொழுது, அவனு 

டைய முகத்தில் கோன்றுங் குறிகளாலும், அவனது 

பார்வையாலும், அவனது பேச்சாலும், அவன் நம்மிடங்
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கொண்டிருக்குங் கரு தீதுமுழுதையும் தெரிந்துகொள்ள 

லாம். எல்லாவகை யின்பங்களும் நிரம்பி, யானை குதிரை 

கேர் இவைக டங்க சேனையுள்ள தாய் வம்சபரம்பரை 

யாக வந்திருக்கும் இராச்சியத்தில் யாருக்குத் சான் ஆசை 

யிருக்காது? பரதனுக்கு இராச்சியத்தில் ஆசையிருக்கும் பட் . 

சத்தில், அவனே, இவ்வுலகம் முழுவதையும் ஆளட்டும். 
ஆகையால், வானர்வீரனே ! அவனது எண்ணத்தை அ.தி 

ந்து, அவன து ஏற்பரடுகளையும் தெரிந்துகொண்டு, யாங்கள் 

அயோீஇக்குச் சமீப,தீதில் வருவதற்கு முன்னமே,நீ என் 

னிடம் வந்து தெரிவிக்கவேண்டும்”' என்ருர், 

இவ்விதமாக ஸ்ரீராமர் கட்டளையிட்டதும், வாயுபகவர 
னதுகுமாரனான அனுமான், மனிகரூபங் கொண்டு வெகு 

en வேகமாக .அயோரத்திக்குச் . சென்றான், 

மானிடஒருக் இறகு, அவன், பெரும்பாம்பைப் பிடிக்கும் 
கொண்டு சென்ற ச 
௮னுமான் குக Lig வெகு வேகமாகக் கருடன் சளெம்புவது 

் ட் ல ன் போல உயரவெழுந்து கங்கையும் யமுனை 

 முணர்ச்துதல், யும்சந் இக்குங்சங்கம தீதுறைக்குமேலிருக் ச 

ஆகாயமார்க்கக்ைக் காண்டி, ஆகாயக் 

தின் வழியாகச் சென்று, சிருங்கபேர புரக்கைச் சேர்ச்து, 

அவ்விடத்திற் குகனைக் கண்டு, அழகான சொற்களால் 

வெகுசக்தோஷ்த்துடன் ௮வனைப்பார்த்துப் பின்வருமாறு 

- சொல்லலானான்:-- ** உண்மையையும் வல்லமையையும் 

் உறுதியாகக்கொண்டவராய், தங்களது ஈண்பராயிருக்கும் 

சூராமர், இலட்சுமணருடனும் சதையுடனும் செளக்கய 

மாயிருப்பதாகத் தங்களிடம் தெரிவிக்கச் சொல்லினார், 

- ஸ்ரீராமர், இன்னு பஞ்சமி இரவு பர,தீவாஜமகா முனிவரின் 
- வேண்டுகோளின்படி. அவரது ஆச்ரெமத்தில் தங்கிவிட்டு, 

௮வரிடத்தினின் விடைபெத்து நாளைக் காலையிற் புறப் 

பட்டுவருன் றவரைக்காண்பீர் ” என்முன். 

| இவ்வா அ மகாபலம் Our ahs Har ௮ஜுமான, குகஷணி 

டஞ்சொல்லிவிட்டு, ம௫ழ்ச்சியால் மயிர்க்கூ.ச்செ.கிய, வழியி



660. யுத்தகாண்டம். 
  

அள்ள காடுமலைகதிகளின் அழகைப்பற்றி யெண்ணாமல், 
வெகு வேகமாய் ஆகாயமார்க்கமாகச் சென் 

கின்று சென்று மூன். பரசுராமதர்த்தம், வாலுஇனிநத, 

் த எலா கோமதீ என்ட இவைகளை யெல்லாம்- 
ஆகாயத்திலிருக்தபடியே பார்தீதுக்கொ 

ண்டு, சாலவிருக்ஷங்கள் கிரம்பிய காடுகள், பல்லாயிரங் குடி 
கன் க்ஷேமமாகவாழும் காகெள் இவைகளையும் கண்ணு த் 

ுக்கொண்டே, அவ்வானரவிீரன், வெகுவேகமாய் வெகு 

BIT DOF 1,66 DEBI 1105 HSS HBV Lid Lo 7 Bl Ser Li 

விளங்குந்கோட்டமொன்றைச்சார்க் தான். அதக்கோட்டச் 

லோ, தேவேக்திரனுடைய தோட்டமாகஇிய நந்கசவகத்தஇ - : 3 

லிருப்பதுபோல் கற்பு கல்வர்களைப் பெற்ற உத தமிகளும் 

பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் சக்ேதோஷூமாகச் சஞ்சரிப் . 
பதை,அலுமான் கண்டான். அ,க்தோட்டம் , Cur sa 
யிலிருந்து ஒரு குரோசதார ததிலிருக்தது. அங்கு,மரவுரியும் 
மான்தோலும் தரி.தீகவராய், வெகுபரிகாபமான தோற்ற 

முள்ளவராய், உடம்புஇளை க.கவராய், ஆச்ரம,கீஇல் வூப் ' 

பவராய், தமது மயிர்முடியை ஜடையாகக் இரித் ,அவரரய், 

மேனி முழுதும் மாசு படிக்தவராய், கமையனாரைவிட்டுப் 

பிரிந்த அக்க.தீதினால் மெலிக்தவராய், கனிகளையும் கழங்கு 
களையுமே உணவாகக் கொண்டவராய், ஐம்புலன் களையும் 

வென் றவராய், கவ௫யாய், கரும,தீதை அநுஷ்டிப்பவராய், . 

மிக்க ஜடாபார ததை மேற்கொண்டவராய், மரவுரியையும் 

மான்தோலையுமே ஆடையாக அணிக்தவராய், தவவிரதச் 

தை வெகுகடோரமாக அனுவஷ்டிப்பவராய், வெகுபரிச,்.த” 

மான உள்ள முலடயவராய், பிர மரிஷிக்கு ஓப்பான காந்தி 

யுடன் விளங்குபவராய், தமது தமையனாராகய ஸ்ரீராமர் 

"தமக்கு Ho & F மரவடியிரண்டையும் தமது. முன்பாக। 

வைத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதையும் ௮ரசாள் பவராய், 

நான்கு சாஇயார்களும் கிர்ம்பிய இவ்வுலக முழுவதிலும்ஒரு 

வகையச்சமு முண்டாகாமற் பாதுகாப்பவராய், காஷாய
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வஸ்திர முடுக்தவர்களான அமைச்சர்களாலும் ஆசார 
Gout sor rer புசோூதர்களாலும் சூழப்பட்டவராய், கவச 
மணிக் த சேனை,க்தலைவர்களா ற் சூழப்பட்டவராய், ஸ்ரீ.பர 
தர், அர்த ஆச்சிரமத்தில் வடித்துக் கொண்டிருப்பதை, 

அனுமான் கண்டான். ராஜ்குமாரராகய பரதர், தமது 
௮ன்பான தமையனார் பொருட்டு அவ்வாது சவசயாக 

'விருக்ததைப் பார் த்,தபிறகு, அக்ககரத்துக்குடிகள் தாங் 
களும் தங்களுடையசுகங்களில் ஆசை யொழிந்தவர்களாய் 

அவ்வாரூன ஒழுகல் ஆசைகொண்டார்கள். 

அவ்வாறு தருமமே மணிதவுருவமெடுத்து வந்தது 
போல்விளங்கிய ஈீபர,சரை, அனுமான், Lint Sl, AChE 
செய்துகொண்டு பின் வருமாறு சொல்லலானான் : “தண்ட 
அரணியல் மரவுரியணிக்து ஜடைமுடியுடன் வடித்துக் 

கொண்டிருக்கின் ரூரே யென்று எவரொரு 
மாது செய்தியை வரை திளைத்துக் தாங்கள் இவ்வளவு 

ப் பரசாக்கு துயரப்படுின் நீர்களோ, அவ்விராமர், தங் - 
alain கஞக்கு க்டமதகைத் தெரிவிக்கச்சொன் 

னார். வேக்தரே ! தங்களுக்கு இக்தச்சச்தகோஷசமாசாரம் 

சொல்லவந்தேன், இக்கொடிய துக்கத்தை இணிஅகற்றுங் 
கள். இதே முகூர்த்தத்தில் தாங்கள் தங்களுடைய திமைய 

டனாரரகிய ஸரீ. ராமரைக் காண்பீர்கள். ஸ்ரீராமர், இராவண 

...னேவதைத்துச் கோதேவியை மறுபடியும்அடைந்து, தமது 
. காரியங்களை முற்றிலும் நிறைவேற்றி, தமது ஈண்பர்களு . 

டனும் பெருஞ்சேனையுடனும் § இவ்விடத்துக்கு. வந்துகொ 

ண்டிருக்கன்றார். வெகுபராக்கிரமமுள்ள' இலட்சுமணரும் 

். வருகன்ருர். மகேக்திரரிடம் சசதேவி விளங்குவதுபோல, 
7 aay © சதாதேவியும், ஸ்ரீராமரிடம் விளங்குகன் 
ட wer”? ; என்றுன், 

இவ்வாறு. அனுமான் சொன்னதும், கமையனாரிடம் 

மிக்க அன்பு வைத்திருந்த LUT Si, குமது சந்தோஷக்
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தைச் தாங்கமுடியாமல் திடீரென்று பூமியில் விழுந்து 

மோகமடைந்தார். உடனே, கொஞ்ச நேர 
பரதர் ௮னுமா 

ai_ san Gag தீதுக்குள், பரகர், மூர்ச்சை தெளிக்து 
மகிழச். காட்டு எழுந்து, தமக்கு அவ்வாறு அன்பான 

தல். ட 
செய்தி சொன்ன அனுமானைப் பரபரப்பு 

டன் கட்டிக்கொண்டு, அதிமானகந்தத்தாத் பெருகிய கண் 

ணீர்வெள்ளதீதினால் அவ்வானர வீரனை அபிஷேகஞ் : 

செய்பவராய், பின்வருமாறு சொல்லலானார்:--** இவ்வளவு 

கருணையை என்னிடம் காட்டிக்கொண்டு இவ்விடம் வநத 

தரங்கள், தேவரா ? அல்லது, மனிதரா ? இச்சக்தகோஷ 

சமாசாரக்தைத் தாங்கள் சொன்னதற்காக, ஈகண்பரே | 

நாருயிரம் பசுக்களையும், உத்தமமான நூறு இராமங்களை 

யும், உயர்ந்த BLT COT BIS OMT CoH) BOI Howry நல்லொழுக்க 

முள்ளவர்களாய்தீ தங்கநிறம் போன்ற மேனியுள்ளவர்க 

னாய் அழகான ஸஞூக்குள்ளவர்களாய்ச் சந்திரனுக்கு ஓப் 

பான முகங்களஞுள்ளவர்களாய் எல்லாவகையான ௮ணிக 

ஞூடனுங் கூடியவர்களாய் கத்குலமும் ஈல்ல கடத்தையு 

மூடையவர்களாய் விளங்கும் பதினாறு கன்னிகைகளையும் 

தங்கஞக்குக் கொகெடன்றேன் ” என்றார். பரதர், அவ் 
வானரவீரணிடமிருந்து ஸ்ரீராமர் இரும்பிவருகன்றா ரென் 

AIG சந்கோஷசமா FIT EO SS கேட்டு, தமையனாரைச் 

சக்ரஞ் சேவிப்போ மென்ற FEC SI OPS BY மூழ்யெவ 

ராய், மறுபடியும் மிக்க சக்தோஷத் இனால் ட்ட தன் 

கோக்ூப் பின்வருமாறு சொல்லலானார்.
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ஸ்ரீராஃருடைய வனவாசசரித்திரத்தைச் சுருக்க 

மாக அனுமான் பரதருக்குச் சொல்லுதல்: 

“ ஏன்னை யாளவேண்டி௰ என்து தமையனார் பெரு 

வனத்துக்குச் சென்று பல வருஷங்கள் 

ஆயினவே ! 'அவரைப்பற்கிய அன்பான 

சமாசாரம், என்காதில் இப்பொழு,கல்லவா 

விழுக்து, என்அன்பைப் பெருகச்செய்கன் ஐது. ஒரு மனி 

தன் உயிருடன்மட்டு மிருப்பானே யானால், நாறுவருஷ் 

'த்துக்குப் பிறகாவது அவனுக்குச் சச்தோஷ முண்டாகு 

மென்ற உல்கச்சொல் உண்மை யென்றே எனக்குத் 

.-தோன்றுஇன் றது.” 

“அனுமானே ! ஸ்ரீராமருக்கும் வானரவீரர்களுக்கும் 

. Ost gs Burargl, Gad SB Qorer sr 
பசதர்,௮அனுமானை . . ன் த : ‘ 

இராமர்க்கும் ரணத்தஇற்காக இப்படியுண்டாயிற்றென்ப 

ee = தைப்பற்றி, தாங்கள் எனக்குச் சொல்ல 

ஒகையைப்பத்தி வேண்டும்” என்று அலுமானைப் பரதர் 

, வினவுதல்: இனவினார். 
LF LT St அனுமானை பிரம்பினால் மூடைந்ததோ ராச 

நதீதி லுட்காரவைத்து இவ்வாறுகேட்கவே, அவன், ஸ்ரீரா 

மரது வனவாச சரித்திர Sse சுருக்கமாகச் சொல்லலானா 

ன்: “தங்கள துமாசாவானகைகேயி கேட்டுக்கொண்டவர 

இன்படி ஸ்ரீராமர் காட்டுக்குச் சென் றதும், 

eaten தமதுகுமாரனை விட்டுப்பிரிக்,த அக்க,திதால் 

பரதாது 

வியப்பு. 

சர தமகா ராஜர் மாண்டதும்,9 தூதர்கள் ௪ 

ங்களுடைய மாமன துஅரண்மனையிலிருக்து சடி தியில் தங்க 

_ளேயழைத்து வந்ததும், தாங்கள் அயோத்திக்குத் திரும்பி 

வந்தபிறகு அரசாட்சியில் மன்மில்லாமற் சத்திரகூடபரு 

வதத்துக்குச் சென்று தருமத்தை அதநுஷ்டித்துக்கொண்
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டிருந்த கமையனாராகிய ஸரீராமரையே இரும்மிவக்து ராஜ் 
USO ஓதீதுக்கொள்ளுமாறு வேண்டின்தும், கங்கள் 
தமையனார் சமது கந்தையின் சொல்லில் நின்று தமக்கு 
ராஜ்யம் வேண்டா மென்றதும், ப்ரீராமருடைய பாதுகை 
யை வாங்கிக்கொண்டு தாங்கள் .திரும்பிவந்ததும் ஆய 
இவைகளெல்லாம், பகைவரையழிக்க வல்லவரே ! மகர 
பாகுவே | தங்களுக்கு கன்றாக,ச் தெரியுமே. தாங்கள் இ 
இரகூட ச்தைவிட்டுச் தரும்பினபின்பு ஈடந்து சங்கதிக 

சைச்சொல்லுஇன்றேன் ; கேஷங்கள்: கரங்கள் அவ்விடம் 
விட்டுக் திரும்பினபின்பு, அவ்வனம், அபூர்வமாக இரர 
மர் மு.சலியோரைக் கண்டதனால் அஞ்9க் கலங்க பத 
வைகளையும் விலங்குகளையும் உடைய காய்ப் பரிதபிப்பது 
போலசக்தோன் இிற்று. பிறகு, ஸ்ரீராமர், யானைகள் மிகுதி 
யாகச் சஞ்சாரஞ் செய்யப்பெற்றதும், இங்கங்களும். பூலிக 
ஞம் பதினாயிரக்கணக்காக நிரம்பியிருப்பதும், மனிதசஞ் 
சாரமற்றதுமான பெரிய சண்டகாவன தீஇனுட் புகுக்தார். 
அவ்வன தீதில் அவர்கள் புகுந்து நடந்து கொண்டிருந்த 
பொழுது, அவர்களுக்கு முன்பாக, விராசனென்னும் இர். 
பெரிய அரக்கன், பேரொலியுண்டாகக் கொக்கரிசீதுக்கொ 
ண்டு காணப்பட்டான். யானைபோலப் பிளிரிக்கொண்டு 
கையேோரங்கயவண்ணம் வந்த அவ்வரக்களை ச் தூக்க Loy on 

மர், தலை €ழோகப் பெருங் குழியொன் தில் தன்னினார். அவ் 
விருசகோதரரும், அவ்வண்ணம் ஆச்சரியமான செய் 
லைச் செய்துவிட்டு, சாயங்காலம் சரபங்கருடைய அழகான் 
ஆச்சரெம,ச்தை யடைக்கதார்கள். சரபங்கமுனிவர் தேவலோ 
கஞ்சென்ற பின்பு, உண்மையையும் வல்லமையையும் உறு 
தியாகக் ஸெண்ட ஸ்ரீராமர், அங்கிருக்க முனிவர்களை 
"யெல்லாம் வணங்கி விடைபெற்று,. ஜ௩ஸ்.தாகததுக்குச் 
சென்றார். பிறகு, சூர்ப்பணகை அவ்விரர்மரது பக்கத்தில் ' 
"வந்தான். அப்பொழுது, ஸ்ரீராமருடைய கட்டளைப்படியே, 
மஹாபலசாலியாகிய 'இலட்சுமணர் சரேலென்று எழுர்கி
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கத்தியைக் கைப்பற்றி அவளுடைய காதையும் மூக்கை 

யும் அரிந்தார். அப்பால், மஹா,த்மாவான ஸ்ரீராமர்,அங்கு 

வரிதீதுக்கொண்டிருக் தபொழுது, சூர்ப்பணகையின்பொரு 

ட்டு வந்து. எஇர்த்த பயங்கரமாகத் தொழில்செய்யவல்ல 

பதினான்காயிரம் அரக்கர்களைக் காம்.ஒருவராகவேகொன் 

ரூர். ஓரே பகலின் காலிலொருபாகத்தில் அவ்வாறு 

பதினாலாயிரம் அரக்கர்கள் தகம்மைமாத்திரம் குறியாகக் 

“கொண்டு போர்செய்கையில், இராமர், காமொருவராகவே, 

அவர்களில் ஒருவனாவது மிச்சமாகாசவண்ணம் POS 

தார். அதிக பலம் பொருக்தியவர்களும் ௮இக வல்லமை 
- பொருக்தியவர்களும் எப்பொழுதும் தவத்துக்கு இடை 

பூத செய்துகொண்டிருக் சவர்களு மாகக் தண்டகாரணி 

- யத்தில் வ9த்துக்கொண்டிருக் சு அவ்வளவு அரக்கர்களை 

யும், ஸ்ரீராமர், போரில் .வகைக்தார். அரக்கர்களெல்லா் 

ரையும் அவ்வண்ணம் நாசம்பண்ணி, கரனையும் போரில் 

ஸ்ரீராமர் கொன்ருர். அ.கனைக்கண்டுசூர்ப்பணகைவரு கத 

மடைந்து, இராவணனிடஞ் சென்று முறையிட்டாள். 

இராவணனைச் சேசர்ந்தவனாகய மாரீசன், இர, இனமய ' 

மான மானாக உருமாறிச் €தாதேவியின் மனக்தை ௮ம் 

மானினிடத்தல்ஆசைவைக்கும்படிசெய்தான். அம்மானைக் 

கண்டதும், € தாதேவி, ஸ்ரீராமரை கோக்கி, “அழகர்ன் 
் இம்மான், என் மன,க்தைக் கவர்கன்றது. இது ஈமது ஆச் 

1. சரமத்இலிருந்தால், ஈமது ஆச்ரெமத்துக்கு ஒரழகு உண் 
டாகும், இதனைப் பிடித்துச் தாருங்கள் ” என்றாள். அப் 

பொழுது, ஸ்ரீராமர், சமது கையில் வில்லை யெடுத்துக் 

கொண்டு, அம்மானைப் பிடிக்குமாறு அதனை தீ. துரத்திக் 
கொண்டு சென்றார். அது ஓட்டங்காட்டிழ,சனால் மாயமா 

ட. .னென் உணர்ந்து, அகனை அவர் தமது கூரான பாணக் 

. தாத் கொன்ளுர், சாக்த ஞூர்,சீஇியே ! அவ்வண்ணம் ஸரீ 
ராமர் மானை க்துர,த்திக்கொண்டு சென்றதும், இலட்சுமண 

- ரும்அவ்வாச்ரெமத்தி லில்லாமலிருக்த சமயம் பார்த்து, 
84
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இராவ்ணன் அவ்வாச்சரமத்துக்குட் புக்கான். கன்று 
பல,கீகால் * பு.சனென்னுங் சரகம் ரேரஇணியை ஆகாய 

தீதிற் பற்றுவதுபோல, இராவணன் இதாகேவியைப் 
பலாத்காரமாக தூக்கக்கொண்டு ஓடலானான். அவ்வம் 
மணியைக் காப்பாற்ற, ஜடாயுவென்பவர், முயன்று, இரா. 
வணனுடன் போர்புரிக்தார். இராவணலவும் போர்புரிந்து 
அப்பக்ஷிராஜனைக் கொன்றுவிட்டு, சீ. தாசேவியைச் தாக் 
க்கொண்டு வேகமாக ஓடினான், அப்படி அவன் ஓடின 
காலத்தில், மலைச்கெர,ச்இல் வ௫க்கின்த மலைபோன்ற 
கோத்தமுள்ள சில வானரவீரர்கள், இராவணன் சதை 
யைக் கவர்க்துசென்ற அவ்வாச்சரியச்ை வியப்புடன் 
கண்டார்கள். இவ்வுல்கச்தையே ௧த 2ப்பண்ணிக்கொண் 

டிரு், ச இராவணன், பிறகு வேகமாக இலங்கைக்குட்சென் 
௮, தங்கவேலைகள் அழகாகச் . செய்யப்பட்டிருந், அழ 
கான அரண்மனையிற் சீதாதேவியை நிறு,சஇ, பற்பல 
நல்வார் கீதைகளால் அவ்வம்மணியை வஞ்ிக்கப் uri gs 
தான். ஆனால், அவ்வுகீகமி, அவ்வரக்கமன்னவளையும் 
அவனதுபேச்சுக்களையும் ஒருசெச்தைபோல அலட்டசயஞ் 
செய்ய, அவன், €தாதேவியை அசோகவன ததிற்கெண்டு 
போய்ச் சறைவைக்தான்; இதுநித்க, 

அப்பெருங்காட்டில் அம்மானைக் கொன்றுவிட்டு 
ப்ரீ ராமர் தமது ஆச்சிரமத்துக்குத் திரும்பினார். வழியில் 
குற்றுயிராய்க்டெர் த ஜடாயுவைக் கண்டு மனம்வருக் தினார். 
இராவணனால் வதைக்கப்பட்டவரும் தமது தந்தையின் 
கோழருமான ஜடாயுவைச் ககனம்பண்ணி, €காதேவி 
யைக் தேடிக்கொண்டு, ஸ்ரீராமர், இலட்சுமணருடன் 
Car gi aul oR wear aut மலர்ந்துள்ள பல காடுகளி 
௮ம் சஞ்சரிக்கலானார்.. அவ்வாறு தேடும்பொழுது, அவ் 

* ரோடணி புதனுக்குச் காயாகவேண்டும். ச தாதேவியும் 
உலகமாதா ; ஆதலால், உபம்ரனம், 
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வீரர்கள், அப்பெருங்காட்டில், கபர் சனென் றஅரக்கனைக் 
கண்டார்கள். பிறகு, உண்மையையும் வல்லமையையும் 

உறுதியாகக்கொண்ட ஸ்ரீராமர், கபந்தன் சொற்படியே 

ரிசியமூகபருவதஞ்சேர்ந்து, சுக்கரீவருடன் ஈட்புச்செய்து 
கொண்டார். அவ்விருவருக்கும் ஒருவருடன் மத்ஜொருவர் 
சந்திப்பதற்கு முன்னமே, ௮ன்பென்பது, மனப்பூர்வமாக 

உண்டாயிற்று. கோபிஷ்டரான வாலியென்ற தமைய 

னாரால் சுக்கரீவர், முன்னமே இராச்சியத்தினின் று ௮கற் 

5ப்பட்டிருக் தார். ஸ்ரீராமரும் சுக்இரீவரும் ஒருவருடன் 
மற்றொருவர்பேசப்பேச, அவ்விருவர்கட்குள் மூன்னிருக்,ச 

நட்பு, பின்னும் வலிமையுற்றது, பேருடல்படைத்துப் 

பெருவல்லமையமைந் இருக்த வாலியை, ஸ்ரீராமர், ,தமது 
புஜபலத்தால் வென்று, சுக்கசீவரை ௮்,௫ இராச்யெ.த்தில் 

ஸ்.காபித்தார். எல்லாவானரர்களஞுடனும் சுக்கிரீவரை 

அவ்வாறு வானரராஜ்யத்தில் ஸ்தாபித்ததும், 5D. 

குப் பிரதியுபகாரமாக, அக்தச்சுக்இரீவர் 2 தாதேவியிருக்த 

விடதிதைக் தேடிக் கண்டுபிடிக்க ஓதீதுக்கொண்டார். 

அதன்பொருட்டு, மகாதீமாவாகய சுக்கிரீவர், ப,தீதுக்கோடி 

வானரவீரர்களைக் கூப்பிட்டு,  எல்லாச்இிசைகளிலும் 
சதையை காடிக்காணுமாறு அனுப்பினார். அவ்வாறு 

கேடச்சென் பபொழுது, சிறந் விந்தியமலையில் ௮வதி 

நாள்கழியுமளவும்கழிதத் அவிட்டகாங்களெல்லாரும், துக்க 

அடன் வெகுநாள் கழித்தோம். அப்போது ஜடாயுவென் ற 

புள்ளரசருடைய தமையனாரான ஸம்பாதியென்பவர், £,தா 

கேவி இராவணனுடைய மாளிகையில். வ௫ப்பதாக எங் 

களுக்குதிதெரிவித்தார். அுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்க என் 

னின தீ.தார்களுடைய துயரத்தைப் போக்குமாறு ௧௬), 

கான், எனது வல்லமையைக் கைப்பற்றி நாறனுயேசானை 

உ காரம். கடலைதீதாண்டி இலங்கைசெர்க்து, அங்குஅசோக 

வனத்தில் சனிமையாய் அழுக்கடைந்த வெண்பட்டாடை 
யணிக் தவஞம் சந்தோஷமத்றவஞம் உறுதியான கோன்
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புள்ளவளுமான €ீகாதேவியைக் கண்டேன், மாசற்ற அவ் 

-வு.க்சமியைச் சந்தித்த, எல்லாச் சங்கதகளையும் கேட்டதி 

நீதுகொண்டு, கான், என்னுடன் கொண்டு சென் கிருந்த 

இராமருடைய மிக்க காத்தியள்ள இரதீதினமோதிர கதை 

அடையாளமாகக் கொடுத்தேன். ரீராமருக்குக் காட்டு 

வதற்காகச்சூடாமணியைச்சதையினிடம் வாங்கிக்கொண்டு, 

சென்ற காரியம்: முடிக்தபடியால், கான், வேகமாகத் இரும் 

பினேன். திரும்பி வந்துசேர்ந்து, விலையுயர்ர்,த அவ்வடை 
யாள,த்தை, மாசத்றதொழில்கள் புரியும் ஸ்ரீராமரிடம் 

கொ்தேன். €தாதேவி உயிருடனிருக்கன்று ளென்ப 

தைக் கேட்டதும், ஸ்ரீராமருக்கு, பிராணன்போடன் ற 
நிலையிலிருக்கும் ஒருவனுக்கு ௮மிரு ததிைக்கொடுத்தாற் . 

போல், தம்முமிரின்மேல் மீளவும் விருப்பம் வந்தது, பிர 
ளயகாலச்தில் எல்லா வுலகத்சையும் பஸ்மஞ்செய்யத் 

தோன்றும் ௮க்கினிபோல, ஸ்ரீராமர் தமது சத்தருவை 

alco SILI Bev முயன்று மனம்வைக்கலானார். பி DG, ural 

ரும் சமு,ச்தரக்கரை சேர, ௩களனென்னும் வானரவீரன், 

சேதுவைக் கட்டிவைத்கான். ௮ச்சேதுவால் வானரவீரர்க 

ளடங்கய பெருஞ்சேனை, எனிதாக அக்கரை சேர்ந்தது, 

நிலன் பிரகஸ்,கனைக் கொன்றான்; இராகவர் கும்பகர்ணனை 
UO, FF SUT இலட்சுமணர் இராவணனது குமாரனைக் 

கொன்றுர். ஸரீராமரே இராவணனையும் கொன்றருர். 

அதன்பிறகு, ஸ்ரீராமர், தேவெக்திரன்யமன் வருணன் 

'இவர்களெல்லாரையும் சந்தித்து, மகேசுவரர் பிரமதேவர் : 

தசரதர் இவர்களையும் தரித்து, இவர்களிடமிருந்து வரங் 

களைப்பெற்று, பல மஹர்ஷிகளையும் தேவர்ஷிகளையும் 

கண்டு அவர்களிடமிருந்து பல வரங்களைப் பெற்றுக். 

கொண்டார், அவ்வாறு பல வரங்களைப் பெற்றுக்கோ 

ண்டு, ஸ்ரீராமர், வெகு சக்கோஷ்,த்துடனே வானரவீரர்க 

ஞடன்கூடப் புஷ்பகவிமான மேறிக் கஷ்௫ந்தை வந்து 

செர்ந்தார். ஸ்ரீசாமர், அங்கருக்து புறப்பட்டுக் கங்கைகதி
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சேர்ந்து, ஸரீபர தீதுவாசமா முனிவரிடம் தங்கயிருக்கன் மர். 

ஒருவகைத் தடையுமில்லாக புஷ்யயோகம். காளை யாகை 

யரல், ௮௧ ஈல்லகாளில், அவர், இங்கு வருவார். தாங்கள் 

அவரைச் சக்ரத்திம் காணலாம்'' என்றுன். 

அவ்வாறு உண்மையாக அனுமான் இறந்த சொற் 

களைச் சொல்லக் கேட்டு, பர,கர், ஆனந் தமடைக்து, அஞ்சலி 

பண்ணிக்கொண்டு, * வெகுகாளாக எதிர்பார். தீதுக்கொண் 

BGS ctor மனோரதம் நிறைவேறிற்று '' என்று தமது 

மன.த்துக்குச் சச்ேதோஷமான வார், சதையை வாய்விட்டுச் 
சொன்னார். 

நாற்றுமுப்பதாஞ் சருக்கம் : 

_ பரதர் பரிவாரங்களுடன் ஸ்ரீராமரைக் காணுதல். 

உண்மையில் உறுதிகொண்ட. வெகுபராக்கரம்சாலி 

- யாடிய பரதர், மிக்கமழ்ச்சியைக் கொடுக்குஞ் சமாசாரத் 

... தைக் கேட்டு, தம்மைப் போலவே சந்தோஷ த்தில் மூழ்கி 

யிருந்த சத்துருக்கனெரை கோக்ூப் பின்வருமாறு கட்டளை 

 யிடலானார்:--**வரசனைபொருக்திய பலவகைமலர்களாலும் ' 

வாத்திய கோஷங்களாலும், எல்லாக் கோ 

இராமாது யில்களிலும், நாற்சந் இிகளிலிருக்கும் மண்ட 
வருகையைக், . டத a 
கேட்ட பரதர். பங்களிலும், தக்க மானிடர்கள் வெகு ஆசா 

... சத்துருக்னெரு. ரத்துடன்பூஜை செய்யட்டும். எல்லாவகை 

“8 2 ததோத்தரங்கையும் புராணங்களையும் 
அறிந்த ஸ்துதிபாடகர்களும், வை.தாளிகர் 

oak, வாத்தியங்களிற் சமர் தீதர்களான ஒாக்தியக்காரர் 

களும், கணிகையர்களும், கூட்டங்கூட்டமாகச் சக்திரனுக் 

: கொப்பான ஸ்ரீராமருடைய முகத்தைப் பார்ச்கும்பொரு 

LOO ypc Ob” என்றார். 

சத்துருக்களை யடக்கும் வல்லமையமைக்த சததுருக் 

உ€னர், பரதர்சொன்னதைக் கேட்டு, சம்பள தீதுக்கென் I
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வேலைசெய்யாமல் எப்பொழுதும் உண்மை 
பார் கட்டளை 
மைப் பெற்ற 

சத்துருக்னெர், வேலைக்காரர்களைதீ தம்முன் அழைத்துப் 
பணியாளர்க் ர வகை i oe ர் 

சூன் மனமக ருமா௮ு கட் ரனார்:--*இக் 

யலங்காரஞ்செய் தநந்திககிராமதீதிலிரும்.து அயோ,க்ீதிவரை 

தட ப யிலும் வழியை மேடுபள்ளமின் றிச் சரி 

யாகவே நடக்கும் பல்லாயிரக் கணக்கான 

யாகச் செய்யுங்கள், மிக்கமேடான இடங் 
களையும் சீர்ப்படுதீதுங்கள், பனிபோலக்குளிர்ச்,க ஜல.தீதை 

வழிமுழுமையும் தெளியுங்கள், Geir, வழி முழுவதும் 

பொரிகளையும் புஷ்பங்களையும் வாரியிறை தீதுக்கொண்டே 

போகட்டும். மது நகர தீதில், எல்லாவீதிகளிலும்,கொடிகள் 

- தூக்க கிறு த்தப்படட்டும், சூரியோதயம் முதல், மலர் மாலை 

களாலும் விடுதிமலர்களாலும் வீடுகள் விளக்கப்படட்டும். 

நன்றாக வாசனைவிசுன்ற ஐவகைநிறங்களுடன் கூடிய 

பொடிகளைக்கொண்டு, மனிதர்களால் ராஜவீ திகள் நெருக்க 

மின்றிக் கோலமிடப்படட்டும் ”” என்ரார். 

உடனே, SFT SIT HOw Us Hehe, மந்திரிகள், 

சேனைகள், சைனிகரின் மனைவியர், அந்தணர்கள், np. 8 

. ரியர்கள்,கைக்தொழிலாளிகள் இவர்களும், 

பட்டணச்சவர் இன்னும் பலவகைச்சா யாரும், கூட்டங் , 
பலரும் ஸ்ரீராம a ee டப ட ் சை ஸேவிக்கு கூட்டமாகப் புறப்பட்டார்கள். திருஷ்டி 

வம eos ஜயக்தர் விஜயர் ஸித்தார்த்தர் அர்த்த 

சேர்தல், _ சாகனர் அசோகர் மந்திரபாலர் சுமந்திரர் 

முதலிய இவர்கள்,பொன்னாபரணங்களால் 

அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான ம தித்தயானைகளின் 

மீதேறிப் முறப்பட்டார்கள். மற்றுமுள்ள Rawal 

rei, பொஜ்சரடுகளை யணிந்த. ஆண்யானைகளின்மீகும் 

பெட்டையானைகளின்மீதும் எஏ.ிச்சென்றார்கள், இலர், 

அழகான குதிரைகளின்மீதும் இர.தங்களின்மீதும் ஏறிக் 

கொண்டு புறப்பட்டார்கள். வீரர்கள், சூலம் கத்தி தடி 
இவற்றைக் கைகளிலேந்திக்கொண்டு, கொடிகள் கட்டம்.
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பட்டும் முக்கியர்களானமனிதர்க சேறப்பெற்று முள்ள 

Apes ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளாலும், ஆயிரக்கணக் 

கான காலாம்களாலும் சூழப்பெற்றவர்களாய் வெளிப் 

பட்டார்கள். அப்பால், ,தசரதமன்னவருடைய மனைவி 

மார்கள், கெளசல்யையையும் சுமுதீதிரையையும் முன் 

னிட்டுக்கொண்டு, பலவி,தவாகனங்களி லேறி வெளிப்புறப் 

பட்டார்கள். கைகேயியுடன்கூட இவர்களெல்லாரும் நந்திக் 

இராமதீதைச் சேர்ந்தார்கள். அயோரத்திமாககரம் முழு 

வதுமே, அப்போது, ௮ங்கு வந்துசேர்க் தது, குதிரைகளின் 
குளப்படிகளின்் சதக, தாலும்,தேர்ச்சக்கரங்களின்் ௪,த.த,க் 

தாலும், சங்கதுக்துபிவாத்தியங்களின் கோஷ த்தாலும், 
பூமியே அசைந் ததுபோலக் காணலாயிற்று, 

தருமாத்துமாவாகய ஸ்ரீபர,தரை, பிர.தானிகளான 

அந்தணர்கள், கைக்தொழிற்காரர்கள், வியாபாரிகள், மலர் 

களையும் மோதகங்களையும் கைகஸித் சதக 

- கணும் மாக வைத்துக்கொண்டிருந், ச மந்திரிகள் : 

கடஒ க, இவர்களெல்லாரும், சூழ்க்து நின்றார்கள். 
சங்கம் பேரிகை இவைகளி னொலிகளா 

அம், வந்இயராலும், ஸரீபர,கர் வணங்கப்பெற்றூர். 

ஸ்ரீராமருடைய பாதுகைகளை முடியின் மேலணிக் தவ 

ரம், உபவாசத்தால் உடம்பு இளை ,த,கவராய், வெகுபரிகாப 

ச , மான தோத்ற முள்ளவராய், மரவுரியும் 

பழனக் மான்தேரலும் உடுத்தவராய், மது தமை 
சை எதிர்கொள் மனார் வருன்றா ரென்ற சமாசாரத்கைக் 
எச் செல்லுதல், . . . . . 

கேட்டதுமுதல். சந்தோஷக்குறி : தமது 

முகத்தில் விளங்கப்பெத்.றவராயுள்ள ஸ்ரீ பர,தழ், வெண் மலர் 

மாலையால் விளங்கும் வெண்குடையையும் ராஜூன்னமான 

தங்கப்பிடியுள்ள இரண்டு வெண்சாமரங்களையும் எடுத்துக் 

கொண்டு, தமது மந்திரிமார்களெல்லாரும் ,கம்மைச் சூழ்க்து 

வர, ஸ்ரீராமரை எதிர்கொண்டு சென்ருர்,
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 இராமரது வருகையை யெதிர்பார்த்துககொண்டே 

கொஞ்சதூரம் சென்றதும், அந்தப்பரதர், அனுமானைப் 

பார் தீதுப் பின்வருமாறு வினவலானார்:-- 
பரசர், இராமர் *குரங்குகளுக்கயல்பான சஞ்சலபுத்தி, உம் 
வருகை உணரப மி 3 9 am த் ஓ து ௦ . . 

பட அணல் டம் இரா தன்று நம்புகின்றேன் : அப் 

துருக்களை நாசம்பண் ணுபவருமான பஸ்ரீரா 

மரைக் காணோமே ! இஷ்டமான உருவங்கொள்ளூஇன் ஐ 

வானரர்கள் ஒருவரையும் காணோமே ! ” என்றுர், . 

இவ்வாறு, பரதர் சொன்னகும், காலம்விளம்பி,த்.த 

கன்காரணத்தை விண்ணப்பஞ்செய்பவனாய், அனுமான் 

சத்தியத்தி லுறுதியுள்ள பர,சரைகோகப்பின்வரு மாறு 

சொல்லலானான்:--- ** பர தீவாஜமகாமுனிவருடைய ௮ 

னால், இப்போது கணனிகள் நிரம்பிப் பூத்இருக்கும். 
மரங்களெல்லாம், சேனைப்பெருகவிட்டுக்கொண்டு கொழு 

தீத வண்டுகள் சீங்காரஞ்செய்ய விளங்கு 
அனுமான் ன் ன ன் கவ் . goo ani வதன 8 ஸ்ரீசாமர்பேர்கும் வழிகளிதெல், 

சாமதமாவதத் லாம் அகாலத்திலும் மரங்கள் கணிகளைச் 

குக கரணி. கொடுக்கக்டவன வென்று முன்னமே 
ae a ell ல் டது ; 

ஸ்ரீராமருக்குத் தேவேந்திரர் வரமளித்த 

ருக்இன்ரார். மேலும், அக்.தப்பரதீவாஜமஹர்்ஷியானவர், : 

தமது அன்பின்: பெருக்கினால், சேனை களுடன் கூடிய 

ஸ்ரீராமருக்கு எல்லாக்குணங்களும் நிரம்பிய விருந்தை 

- அளிக்கின்றார். அதனால்தான், தாமதமா 

இராமர் வானர யிருக்கலா மென்று தோன்றுஇன் றது. 

அல்கல் அதோ, Tee srep mere seine வான் 

oe ae ரர்களுடைய. அட்டகாசம் கேட்டன்றசு. . 

9 "ரிவி ab அதனை, வானரசேனை கோமதியென்னும் 

நதியைக் தாண்டுஞ் சத்தமாயிருக்கலா' 

மென்று எண்ணுகின்றேன். . அதோ வாலுஇனிகதியை 
நோக்குங்கள் ; அங்கு மிகுதியாகக் தூளி யெழுன்ற௮,
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இன்னும் சமீபமாகப் பாருங்கள் ; வானரசேனை, இப்பொ 

முது ் இகோோதெரிகன்ற சாலவிருக்ஷங்களின் தோப்பில் 

இறங்கி, அங்குச் சஞ்சரிக்கன்றதுபோலக் காண்டுன் ஐது. 

இதோ சறிதுதாரத்திற் களங்கமற்ற சந்திரன்போல அழ 

கான புஷ்பகவிமானம் காண்டின் தது; இது, முற்கால,த்.இ.த் 

பிரமதேவரால் நிருமிக்கப்பட்டது. இராவணனை உறவு 

முறையார்கஞுடன் கொன்றவுடனே, ஸ்ரீராமர் இவ்விமா 

SIDS UO OST. இளஞ்சூரியனைப்போல விளகங்இக் 

QstarG wC@Casnorsé Deoagrus QiQuraps 

ஸ்ரீராமருடைய வாகனமாக வருன்ற இவ்விமான த்தை, 
பிரமதேவரிடமிருக்து குபேரனார் மு.ற்காலத்இற் பெற் 

திருந்தார், இதில் கான், இலட்சுமணருடனும் சீதாதேவி 

யுடனுங்கூடிய ஸ்ரீராமரும், மகாபலசாலியாகிய சுக்கிரீவ 

ரும், ராக்ஷஸ ராஜராகய விபீஷணரும், வருகன்ருர்கள் ”” 
என்றுன். 

அப்பால், அவ்விடமிருக், த பெண்டுகள், குழந்தைகள் 
யுவாக்கள் என் ஐ இவர்களது வாயினின்று 

சந்தோஷமாக வெளிக்ளெம்பிய அதோ, 

ஸ்ரீராமர் ” என்த சதி தமானஅ, ஆகர்யத் 

. தையே முட்டிற்று. : உடனே, அங்கு வந்இருக் தவர்கள், 

குதிரைகள் யானைகள் தேர்கள் இவைகளினின்று சரே 

லென்று இழிறங்கி, ஆகாயத்தில் விளங் 
பரசசர் ஸ்ரீராமரை குஞ்சக்தரனைப்போன் ஸ்ரீராமரை வெரு 

வணங்குதல், 

இசாமரை யான 

ரு.ம்சாணு சல், 

ஆவலுடன் பார்த்தார்கள். 

உடனே, .ஸர்பர,கர், அஞ்சலிசெய்தபடியே, வெகு 

சந்தோஷமாக ஸ்ரீராமரெதிரில் நின்அுகொண்டு மனப் 

பூர்வமாக நல்வரவு விசாரித்தார். பிரமதேவரால் உண்டாக் 

கப்பட்ட அந்தப் புஷ் பகவிமான த இல், ஸ்ரீராமர், தமது 

, புடைபரந்து நீண்ட கண்களி னழகால், இரண்டாவது தே 

வேந்தின்போல அப்பொழுது விளங்கலானார். மேரு 

௨ மலையில் விளங்குஞ் சூரியயகவானை வக், கனம்பண்ணுவது 

85 

 



674 . யுத்தகாண்டம்: 
  

போல், ஐம்புலவாசையை யொழிதக்கவரான் பரதர், அவ் 

விமான த்தின்மீ திருந்த தமது சமையனாராகய ஸ்ரீராமரை 

நமஸ்காரஞ்செய்கதார். 

அகன்பிறகு, வெகுவேகமாகச் செல்வதும் அன்னப் 

பறவைகளின்வடிவம் இத்திரவேலையிற் செய்யப்பெற்ற 

| தும் மிகச்சிறந்தது மான அவ்விமானம், 

Gombe wae பத ஸ்ரீராமருடைய கட்டளைப்படி பூமியிலிற 
பதர், பாவரை ங்கி கின்றது. உண்மையையும் வல்லமை 
‘ee யையும் பெற்ற ஸ்ர்பாகரை, ஸ்ரீராமர், 

தமது கை .கொடுத்து அவ்விமானத்தி 

லேற்.றி விட்டார். ஸ்ரீராமரைக் கண்ட சந்கோஷத்இல் 

ஜூழ்சியிருக்த பரதர், மறுபடியும் ஸ்ரீராமருக்கு நமஸ்காரஞ் 
செய்தார். வெகுகாளாய்த் தாம் காணாத தம்பியாயெ அப் 

பரதரை, ஸ்ரீராமர், சமது மடியின்மேல்வைத்து, சக்கோ 

ஷூத்தாற் கட்டிச் கழுவினார். அ.சன்பிறகு, பரதர், இலட்ச 

மணரைப் பார்த்துவிட்டு, சீதாதேவியை நமஸ்காரஞ் செய் 

தார். கமஸ்காரஞ்செய்து எழுந்து நின்று, வெகுகளிப்புடன். 

(அபிவாகயே என்றுசொல்லுஇன் ற வழக்கப்படி) தமது : 

பெயரையும் சொன்னார். அப்பால், பரதரானவர், சுக்.. 

இரீவன் ஜாம்பவான் அங்கதன் மைந்துதுவிவிகதர் நீலன் 

விருஷபன் -ஸுஜஷேணன் நளன்: கவரக்ஷன் கந்தமாத 

னன் சரபன் பகசன் என்ற இவர்கள் முதலான எல் 

லா வானரவீரர்களையும் . சக்கோஷ.க்காற் கட்டிக்கொண் . 
டார். இஷ்டமான உருவங்கொள்ளும் அவ்வானரவீரர் 

களம், தாங்கள்கொண்டிருக்கத அழகான மானிடவுருவதி . 

அடன், வெகுசக்கோஷூமாக ஸ்ரீபர,சரை க்ஷூமம் விசா 
ரிது தார்கள். : 

தருமங்களை யாராய்க்த.றிந்சவர்களுக்குள் மிகவும் 

உச்சம பராகரமசாலியான பரதர், சுகஇரீவனைக் கட்டிக் 

கொண்டு, * சுக்கிரீவரே ! சகோதரர்களாஇன் ந எங்கள் .
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நான்கு பெயர்களுக்கும் பின்பிறக் த ஐந்தாவதுசகோதரர் 

காங்கள் ; உபகாரஞ்செய்வதுதான், ஈண் 
பரதர் சுக்கிரீவ 5 ‘ ற லி ௮ : 

பர்களென்று சொல்லுவதற்குக்காரணம், 
விபீஷணரிடங் 
கூதிய முகமன், அபகாரமானது, சதீதுருக்களென்ப,த.ற்கு 

அடையாளம் '” என்றார். அதன்பிறகு, 

பரதர், வியீஷணரை கோக்க நல்வார்.க்தை சொல்லலா 

னார் :-- *தெய்வாகனமாக, தங்கள து உதவியாலல்லவா, 

ஒருவராலுஞ்செய்யமுடியாத SIMU GOS எனது தகமை 

மனார் செய்துமுடி கீதார் ?”” என்ஞுர், 

சதீதுருக்கர், ஸரீராமரையும் இலட்சுமணரையும் 

ஈமஸ்காரஞ்செய்து, ச தாதேவியினிடம் 

வந்து வெகுவணக்கமாக அடி பணிக்து 

நின்ரூர். 

சத்தருகனெர் 

வணங்கியது, 

சோகத்தில் மூழ்டு ௮அக்காரணத்தா லிளைதீதிருந்த 

தமதுதாய் நின்ற விடத்துக்கு, ஸ்ரீராமர், வந்து, ௮வ்வுதத 

மியின் பாதங்களில் ஈமஸ்காரஞ்செய்து, 
ஸ்ரீராமர் மூ.தலி. . : 4 டட 2 ‘ 
மோர், தாயர் அவள்து மனத்தைக் குளிரச்செய்தார். 

கற் பிறகு, சுமிக்திரையையும் பெரும்புகழ் 

பெற் தகைகேயியையும் மற்றுமுள்ள தாம். 

மாரையும் ஸ்ரீராமர் கமஸ்காரம்பண்ணி, தமதுகுருவிருக்த 

'இடதிைகோகூச்சென்ருூர். அப்போது, * மிக்கபுஜபராக் | 

- கிரமம் பெற்றவரே | கெளசல்யமையின் ஆனக்.தத்தைப் 

பெருகப்பண்ணுடன் ஐ ஸ்ரீராமசே 1! தங்கஞஷ்டைய வரவு 
...... நல்வரவா?'' என்று வினவி, எல்லாக்குடி 

ஒர or SOG, CEA பண்ணிக்கொண்டு ஸ்ரீரா 
ஷேமம்விசாரிச் மரைப் பார்த்து முகமன் கூறினார்கள். 

க் ஒரேகாலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தாம 

வ்மெொட்டுக்ஷரப் பரர்ப்பதுபோல நகர,க்.தார்கள். அங்கு 

அஞ்சலி செய்துகொண்டிருந் ததை ஸ்ரீராமர் பார்தீதார்.
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தருமத்தை யாராய்ச் MHS LF us Si, BOUT ps, 

ஸ்ரீராமர் தமக்கு முன்புகொடுத் திருந்த அவ்விரண்டு பாது 

; .... கைகளையும் எடுத்துவந்து, அம்மன்ன வரு 
‘i டட ர ‘ : 
௪ ீசாமர்க் உட இிருவடிகளித் பூட்டினார். அன் தியும், 
குச் சமர்ப்பிச்து அவர், அஞ்சலிபண்ணிக்கொண்டு, ஸ்ரீராம 
இராசய ச்சை டட : ல 

பூம் ஒப்பித்தல், ரைநோக்கப் பின்வருமாறு சொல்லலா 

ன சோக னார்:--*அரசரே! தங்களது இக்தகாட்டை; 

நான்,இதுவரையிற் பாதுகாத்துவக்தேன். இப்போது,தங்க - 

னிடம் ஓப்பித்துவிட்டேன். இன்றுதான், நான் பிறந்த 

பிறப்பின் பயனைப் பெற்றேன் ; தாங்கள் மறுபடியும் 

அயோரத்இக்கு மன்னவராகதீ தஇிரும்பிவந்கதை எனது 

கண்களாற் பார்த்த பிறகு, இனி எனக்கு என்ன குறை ' 

யிருக்கன்றது? எனது உள்ளத்தி லிருந்த எண்ணங்க 

ளெல்லாம் நிறைவேறின. ,கங்களது பொக்கிஷம், தானிய 

சாலை, ஈகரம், சேனை என்.ற இவைகளை யெல்லாம், வந்து 

கண்ணொக்குங்கள். ,தங்களுடைய ம௫ூமையால், இவைகளை 

மெல்லாம் கான் . பதின்மடங்காகச் செய்இருக்கின் ஜேன் ”' 

- என்ளருரர். 

மது தமையனார்மீது: அவ்வளவு அன்புவைத்தி 

ருந்த பரதர் அவ்வாறு சொன்னதைக் 
ussrg சொல் ல க ல் ‘ ‘ ள் 
ஐஃகேட்ட அளை கேட்ட எல்லா வானரர்களும், அ_ரக்கவேர் 

வரும் வியப் 4 Pees Sor டக, ராகில் கய் ஷூணரும், தங்கைகளை 

ளால் ஆனக்தபாஷ்பம் வடி.த தார்கள், 

ஸ்ரீராமரும், மிக்கசக்கோஷ.ததா.த், பர,தரை,த் தமது 

மடியி லுட்காரவைதீதுக்கொண்டு, அவ்வி 

.. ஸ்ரீராமர், பரதரு மான தீ.திலேறியிருக் தபடியே, கமதுசேனை 
Ow FAT ws . ; னி உ டட 

தை யடைந்து, வுடன, ஸ்ரீபர,தருடைய ஆச்சிரமத்துக் 

புஷ்பகவிமானக். குச்சென்றார். அவ்வாச்சிரமம் சேர்ந்ததும், — 
ஹைக் குபேர்னி 

er «Guat ‘ 

Ltd sanity oe, ஸ்ரீராமர், தமதுசேனையுடன், அவ்விமா 

னத்தை விட்டு இறங்ஒப் -பூமியில்நின்றார். 

உடனே, அ௮வ்விமானத்தை நோக்கி, அவர்; * விமானதே
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வகையே ! நீஇணிமேல் வை௫ரவணருக்கு வாகனமாக இரு 

க்கலாம் ;. இரும்பிப்போக கான் விடையளிக்ன்றேன்” 
என்றார். உத்தமமான அவ்விமானமும், ஸ்ரீராமரிடம் 

விடைபெற்று, வடதிசையாக எழுந்து குபேரனதுமாளி 

கைக்குச் சென்றது, 

தேவர்களின் வேக்கரான தேவேந்திரன் பிருகஸ்ப தி 

; யின் பாதங்களை வணங்குவதுபேரல, 
eee ஸ்ரீராமர், மக்கு ற்ற குருவாகிய வசிஷ்ட 

or 6 Belg tse, மூணனிவரின் பாதங்களை வணங்கி, அழகான 

வேறுஆசனங்களில் அவ்வ௫ஷ்டருடன் 

ஒருங்கே உட்கார்ந்தார். 

| நூற்றுமுப்பத்தோராஞ் சருக்கம் : 

அயோத்தியை யடைந்த ஸ்ரீராமருக்குப் 

பட்டாபிஷேகம் நடத்துதல். 

௮-.கன்பிறகு, கைகேயியின் சச்ேகோஷ த்தைப் பெரு 

கச்செய்யும் ஸ்ரீபரகர், தமது கலையின்மேத் கரங்களைக் 

. கூப்பிக்கொண்டு, உண்மையையும் வல்லமையையும் 

கோன்பாகக், கொண்டுள்ள ,தமையனாரான ஸரீராம்ரை 

நோக்கப் பின்வருமாஅு சொல்லலானார் :-- ** இந்த கரட் 

டை எனக்குஅளித்துக் காட்டுக்குப்போய் 
இராச்ிய அசை 
யங்கீகரிக்குமாறு 

. ஸீராமனப் கள், பிறகு, இத்இரகூடத்தில் இந்த ராஜ் 
பரதர் வேண்டு ‘ அர "எய் : 

தத் யதீகை என்னிடத்தில் அடைக்கலப்பொ 

. Goats wousSiaser;, Hos srw s 

். தை,கான், இப்பொழுது தங்களிடம் இருப்பிக்கொகெடன் 

தேன். , வெகுபலம்பொருக் இச் சகாயத்தை ௪ திர்பாரா்,த 

ட் பெரிய விருஷபமானது சுமக்கவேண்டி௰ பெரும்பார 

- எனதுகாயைத் தாங்கள் கெளரவிக்கிர் 

தீதை இளங்கன்் அ சுமக்க வல்லமையற் ததாவதுபோல், 

இந்த இராச்யெச் சுமையைச் சுமக்க என்னா லாகாது, .
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மிக்க ஜலவேகத்தா லுடைக்கப்பட்ட அணை ஒருநொடி 

யிற் கரைந்துபேவதுபோல, இராச்சியமும், கக்க ஆலோ 

சனை முதலியன இல்லாமலும் நேரிடுஞ் சங்கடங்களை தீ 

டுக்கவழியில்லாமலும், போனால் சடி இயில் காசமாய்விடும். 

ப்ரீராமரே! குதிரையின் ஓட்டம் கழுதையால் ஓடழு 

டியா,ததுபோலவும், அன்ன்ப்பஹைவையின் அழகான 

ஈடை காக்கையால் கடக்கமுடியாதது போலவும், சத்துருக் 

களின்செருக்கையடக்கவக்தவரே! தங்களுடைய மேலான 

"போக்கை என்னால் அனுசரிக்கமுடியாது. மன்னவரே ! 

பணியாளர்களையும் ஈண்பர்களையும் தாங்கள். பாதுகாவா 

- விடின், ஒருவன் மரமொன்றைச் தனதுவீட்டுமுற்றத் 

இல் வைத்தபிறகு, அது TMS PS அருமையாகுமாது 

வெகுஉயரமாய்க் கப்புங்களையுமாக வளர்ந்து நன்றாகப் 

பூத்துப் பயன் தராமறத் பட்டுப்போகுமேயானால், எவ்வாறு 

அம்மரதீதை வைத்தவன் ஒருவகைப் பயனையும் அடையா 

மற்போவானே, அதுபோல, ,தங்கள்விஷயம் முடிக்க தா 

மென்று தாங்கள் இவ்வுபமான,தீதைக் கருதுங்கள். 

இன்று இவ்விராஜ்ய,த்.திற் பட்டாபிஷேகஞ் செய்யப் 

பெற்ற தங்களை, இவ்வுலகம், மத்தியான்னகாலத்தில் 

மிக்கவொளியுடன் பிரகாசிக்கன் ற சூரியபகவானைக் காண் 

பதுபோலக் கண்ணெடுத்துப்பார்க்கட்டும். இராகவரே ! 

மங்களவாத்தயங்களின் கோஷத்தாலும், மெகலை இலம்பு 

களின் இன்னொலியினாலும், மதுர£தங்களின் காதத்தா 

லும் தாங்கள் கண்விழிப்பீர்களாக. எ.துவரையில் ஜயோ 

இஞ்சக்ரம் ards BD சுழலுகின் நதோ, 'எ.துவரையில் 

்.. இவ்வுலகம் அழிவின் தி யிருக்கின் ததோ, அது வரையில் 

இவ்வுலகத்துக்கு,த் தலைவராக இருக்துகொண்டு, தாங்கள் . 

ரரஜ்ய பரிபாலனஞ் செய்க ” என்ருர். 

சத்துருக்களின் நகரங்களை வென்று புகழ்பெற்ற 

. ராமர், தமது கம்பியாகிய பரதர் அவ் 

aula out IDET 6 6 OO 5 & கேட்டு, : * அப்படி 

யே ஆகட்டும் ” என்று ஒப்புக்கொண்டு : 

அழகான ஓர் ஆசன த்தி லுட்கார்ந்தார்.



" மாவரும் அலவ் 

யாவரும். அயோ 
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அதன்பிறகு, சத்துருக்ெருடைய கட்டளைப்படி, 

வெகு சுகமாகவும் வெகு£க்சரமாகவும் சாமர்தீதியமாகவும் 

. வேலைசெய்ய,்தக்க நாவிதர்கள், ஸ்ரீ. ராமரிடம் வர்.து வண 

ங்கி நின்று வேலைக்கு ஆரம்பித்தார்கள். முதலில் பர 

தர் ஸ்காகஞ் செய்தார்; பிறகு, மகாபலம் 

re ae பொருக்திய இலட்சுமணருடைய ஸ்காகம் 

நடந்தது, வானர வேந்தனாகிய சுக்ரீவ 

னும் அரக்கவேக்்கராகய விபீஷணரும், அதன்பின் ஸ்ரகா 

6G செய்தார்கள். இவர்களுக்குப் பிறகு, ஸ்ரீராமர், தமது 

சடைகள் பிரிக்கப்பட்டவராய், மங்களஸ்காகஞ் செய்து, 

அழகான மாலைகளையணிக்து, வாசனைப்பூச்சுக்களைப் பூசப் 

பெற்றவராய், உயர்ந்தஆடைதரித்து, மிக்க காக்தியால் 

விளங்கக்கொண்டு சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார். சீமா 

னான ச.த்துருக்னர், ஸ்ரீராமருக்கும் இலட்சுமணருக்கும் 

அலங்காரங்கள் செய்தார். நல்லமனமுன்ளவர்களான தச 

ரதரின் மனைவிமார்களெல்லாரும், ,காமே ௪ தாதேவிக்குச் 

செய்யவேண்டிய அலங்காரங்களைச் செய்தார்கள். புகல் ' 

.. வன்மீது பேரன்பு வைதீதவளான கெளசல்யை, மிகம௰ழ் 

ந்து, வானரமடக்தைமாரெல்லோர்க்குஞ் சிங்காரஞ் செய் 

காள். ் 

பிறகு, ச,தீதுருக்னெருடைய கட்டளைப்படி, சுமந்திரர், 

. எவ்வகையிலும் அழகாக விருந்த இர.தக்கைக் கொண்டு 

வந்துகிறு,ச் இனர். மகாபாகுவும் உண்மையிலுறு தியுடைய 

aera ஸ்ரீராமர், சூரியமண்டல,ச்.அக்கொப்பாக விளங் 

இய ௮க்தஇரத,க்தி லேறினார். மகேந்திர 

. 1”... பகவான்போல் விளங்கிய சுக்கிரீவனும், 
கதி நோக்டப் ட்ட ர் ட... ர 
புறப்படுதல்,  அனுமானும், ஸ்காகஞ் செய்துவிட்டு, அழ 

கான ஆடைகளணிர்து, விலையுயா்க் த கூண் 

டலங்கள் . தரி.க்துக்கொண்டு புறப்பட்டார்கள். சுக்கிரீவ 

னுடைய மனைவிமார்களும், ச. காதேவியும், உயர்க்த ஆபர 

ட் ணங்களையணிக்து, அழகான குண்டலங்களை தரித்துக்
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கொண்டு, அயோத்தியைப் பார்க்க வெகு ஆவலுடன் 

பு.றப்படலானார்கள். இகுகிற்க : 

அயோ த்திமாஈகரக்திலோ வென்றால், ௧௪ர,க மன்ன 

வருடைய மந்திரிமார்களெல்லோரும், தங்கள் குலகுரு 

வாயே வ௫ஷ்.டரை முன்னிட்டுக்கொண்டு, 

கடவ அன்னு: கடக்கவேண்டி௰ விஷயங்களைப் 
கு வேண்டி௰ ஏழ். பற்றி மந்திராலோசனை பண்ணினார்கள். 
பாடுகள் செய்து ௦ : . ல ல 
வீட்டு, லெமச் அ சோகரும் விஜயரும் சுந்திரரும் ஒன்று 

இரிமார், இராம Cribs, ஸ்ரீராமருடைய க்ஷேூமதீகைக் 
ரக காண் . . ட ட ட 

தரம், குறித்தும், அயோதீதியாககரத்தின் க்ஷே 

மத்தைக் குறித்தும் ஆலோசனை செய்யலா 

னார்கள். அவர்கள், வெற் கிக்குரிய மகா.த்துமாவாகய' ஸ்ரீ 

ராமரது பட்டாபிஷேக,க்திற்கு வேண்டியவற்றை மங்கள 

மாக நடத்தவேண்டுமென்று. புரோக தரிடஞ் சொல்லி 

விட்டு, ஸ்ரீராமரைக் காண ஆசைகொண்டவர்களாய், பட் 

டணக்தைவிட்டு வெளிப்புறப்பட்டார்கள். | 

பச்சைக் குதிரைகள் பூட்டிய இவ்வியர,த,த்தில் தே ~ 

வேந்திரபகவான் ஏ நிச்செல்வதுபோல, ஸ்ரீராமர், இர,த,த்தி 

லே.றிச் றந் கககர.ச்துக்குச் செல்லலானார். 
இராமர் பரிலார.. : 

ங்களுடன்௮யோ 

oe பிடித்துத் தேரைச் செலுத்இனார். சத்து 

பரதர், - குதிரைகளின் கடிவாள_க்தைப் 

ருக்னெர், ஓற்றை வெண்கொஜற்றக்குடைபி 

டி.தீ.தார் ; இலட்சுமணர், ஸ்ரீராமருடைய தலைக்கு மேலாக 

வெண்சாமரம் வி௫ினார். அரக்கமன்னவராகய விபீஷணர், 

சக் திரனுக்கொப்பான ம ந்னொருவெண்சாமர,ச்தைச் கையி ட 

லெடு,த்.அக்கொண்டு ஸ்ரீராமருக்குமுன்பாக நின்னு வீச 

ஞர். ஆகாயத்தில், ரிஷிகளின் கூட்டங்களும் - தேவர் 

களும் மருத்துக்களும் ஸ்ரீராமரைப் புகழ்ந்த இன்னொலி 

யானது கேட்கலாயிற்று. வானரர்களின் ராஜனான சுக் ் 

இரீவன், மலைபோல் விளங்கிய சத்துருஞ்சயமென்னும் ட
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யானையின்மேலே.ி யுட்கார்க்தான், மற்றை வானரவீரர் 

கள், மானுடவேடம் பூண்டு, எல்லாவகை யாபரணங்களு 

மணிந்துகொண்டு, ஒன்பஇஞாயிரம்யரனைகளின்மேல் ஏறி 

வரலானார்கள். ஆண்டிங்கமாகிய ஸ்ரீராமர், அவ்வாறு சங் 

கம் முதலிய வாத்தியகோஷங்கள் முழங்க, சுக்துபி முத 

லியன ஒலிக்க, மேன்மாளிகைகளினால் வரிசையாக விளங் 

குன் உ ௮அவ்வயோ ததிமாநகரைநோகச் சென்ருர். 

.... அப்போது, அதிரதராகய ஸ்ரீராமர், ஒப்பற்ற தம்.து 

தேககாந்தியால் விளங்கிக்கொண்டு இரதத்திலேறி வரு 

வதை, அக்ககரதீதார்களெல்லாரும், ஆனக்தகமாகப் பார்தி 

. தார்கள். அவர்களெல்லாரும், ஸ்ரீராமருக்கு *க்ஷம 
முண்டாகக்கடவது '” என்று ஆரவசனங்் கூறி, ஸ்ரீராம 

ரரல் மரியாதைசெய்யப்பெத்றவர்களாய், சகோ,தரர்களாத் 

. சூழப்பட்டு விளங்க அம்மகாத்துமாவைப் பின்தொடர். 
ந்து சென்ருர்கள். மக்திரிமார்களாலும் அ௮ந்்தணர்களா 

அம் குடிகளா லும் சூழப்பட்டு விள்ங்கெ ஸ்ரீராமர், நட்ச,க 

.. திரக்கூட்டங்களா ற் சூழப்பட்டுச் சந்திரபகவான் விளங்கு 

வதுபோல, ,தமது ஒப்பற்ற காந்தியாற் பிரகா௫க்கலானார். 

அவரதுமுன்பாக, மேளங்களும் ,காளங்களும் வா.த்தியங் 
களும் ஸ்வஸ்திகமும் முழங்கக்கொண்டு சென் றன. மங்க 

எங்களைப்பாடிக்கொண்டு, பல வந்தியர், அவரைச் சூழ்ந்து 

கொண்டுசென்ரர்கள். இன்னும், தங்கம்போல் விள்ங்கயெ 

மங்களாக்ஷதைக்ளுரம், பசுக்களும், கன்னிகைகளும், ௮, 

ணர்களும், மோ.தகங்களைக் கையில் வைத்திருக், மனிதர் 

களம், ஸ்ரீராமர்க்குமுன்பாகச் செல்ல்லானார்கள். பரீ.ராமர், 

போகும்பொழுது, தமது மக்இரிமார்களிடம், தமக்கும் சுக் 

- இரீவருக்குமுன்ள் விசேஷமான கட்பைப்பற்றியும், அனு 

மானுடைய வல்ல்மையைப்பற்றியும், வானநவீராகள் செய் 

ச பலவகை யாச்சரியமானகாரியங்களைப்பற்றியும், அரக்கர் 

களுடைய வல்லமையைப்பத்தியும், விபீஷணர்! தம்மிடஞ் 

.. சேர்ந்த விஷய த்தைப்பற்றியும் சொல்லலானார்.5: ' இவை 

் 86
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களையெல்லாங் கேட்டு, அயோத்தியாககரவா௫ிகள், மிக்க 

- வியப்படைந் தார்கள். 

வெகுகாந்தியுடன் விள்ங்யெ ஸ்ரீராமர், இவ்வாறு 

சொல்லிக்கொண்டு, தமது ஈண்பர்களான வானரவீரர் 

கள்ா£ற் சூழப்பட்டவராய், தம்முடைய வர 
வைக் கண்டு சந்தோஷதக்தாற் பூரித்திரு 

ந், ச ஜனங்கள் நிரம்பிய அயோ,தீ திரகரிற் 

புகுந்தார். அவர், அவ்வாறு அயோ தீ இயாககர தீதுக்குள் 

. நுழைந்தபோது, ௮ந்நகரவாஸிகளெல்லாரும், தங்கள் தங் 

கன் வீட்டில் துவசங்களைத்தூக்கி நிறு 

தீஇினார்கள். அவ்வாறு விளங்கிய 'வீ.இக 

ளின் வழியாகச்சென்று, ஸ்ரீராமர், இக்ஷ் 

வாகுவமிசத்தவர்கள் வ௫த்கதான தமது தந்தையின் 

அழூை அரண்மணைக்குட் பிரவேடுத்கார். | 

ஸ்ரீராமர் ௮மோ 

க இயையடை, சல். 

ஸ்ரீராமர், அரண் 

மனைமையடை. கல், 

அவ்வாறு தமதுதந்தையின் அரண்மனை சேர்ந்து 

அதிற் புகுந்து, கெளசல்யை சுமித்திரை கைகேயி என்ற 

. இவர்களுக்கு கமஸ்காரஞ்செய்துவிடடு, எல்லா gS Hows 

ளையுமாராய்கதறிந்த ஸ்ரீராமர், தமது,கம்பிபரதரைநோக்க), 

. நல்ல பொருஞுடன்கூடிய சல இன்சொஜற்களைப் பின்வரு 

2 மாஅ சொல்லலானார்: * அந்தப்புரம் 
இரரமா கட்ட ட . . ட ஊப்படி, பரதர், உதிீதியானவனம் இவைகளுடன் கூடி, 

சுக்சரீவமகாராஜ மூதீதுக்களும் வைரக்கற்களும் பதிக்கப் 
ர்க்கு இராமாமர பேல் Aas an ளி wait 

ளிகையை விடுதி ஐ கும் எனது மாளிகையை, © 
யாக அளித்தல், ௬க்கிரீவர் தங்கியிருக்குமானு அவர்வசம் 

ஓப்பிப்பாயாக'' என்ரார். அவர் அவ்வாறு. 

சொன்னதைக் கேட்டதும், உண்மையித்பராக்ெமமுள்ள 

ur St, சுக்ரிவரைக் கைப்பிடித்து அழைத்துக்கொண்டு 

அம்மாளிகைக்குச் சென்றார்.  சத்துருக்னெர் கட்டளைப் 

படி, ௮கேக வின்க்குக்களையும் கட்டில்கள் விரிப்புக்கள் . 

இவைகளையும், அம்மாளிகைக்கு வேலையாட்கள் கொண்டு 

வந்தார்கள்.
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அவ்விடஞ் சென் றதும், வெகு வல்லமை பொருந்திய 
பரதர், சுக்கிரீவனைப்பார்.த.து, * பிரபுவே ! ஸ்ரீ. ராமருடைய 

பட்டாபிஷேகத்துக்குக் இர் 2 தங்கெரண்டு 
ன் ee வரச் கங்களூடையதாதர்களூக்குக் கட்டளை 

சரீவன் தாசர்க் பிடவேண்டுசன்றேன்”' என்ருர். 21 Car, 

aa சுக்கிரீவன், சடி.தியில், எல்லரவகையிர,த்.தி 
பிஷேகக்திற்கா னங்களாலும் இழைக்கப்பட்டகான்குபொ 

ட்ட தீர்த்சல் த்குடங்களை, கான்கு வானரவீரர்களிடம் காணர்தல், 
கொடுத்து “*வாரனரவீரர்களே !கரன்கு சமு 

தீ.திரங்களிலிருந்தும் இக்குடங்களில் இர்.ச.த.க்தை நிரப்பிக் 
காலையில் இவ்விடம் சி.த,கமாகவிருக்கும்படி செய்யுங்கள் ” 
என்ருர். இவ்வாறு கட்டளையிடப்பட்டவுடன், யானைக் 
கொப்பானவர்களும் மகாதீதுமாக்கஞமாய அவ்வானர 
வீரர்கள், வேகமாகச்செல்லுங் கருடன்போல் ஆகாயத்தில் 
சடி.தியிற் பாய்க் தர்கள். ஜாம்பவான் அனு மரன் வேக 
கர்சீ ரிஷபன் என். இக்கான்குவீ ரர்களும், அக்கலசங் 
களில் ,இர்.தீ,சங் கொண்டுவக்தார்கள். அக்கலசங்களில் வக் 
தவை, ஐக்.நாறுகதிகளின் தீர்த்தங்களாகும். வெகுபல 
சாலியாகிய சுஷேணன், கீழ்சமு,த்திர த திலிருந்து எல்லா 
வகை யிரத்தினங்களு மிழைத்த ஒருகுடத்தில் இர்த்தம் ' 
நிறையக் கொண்வெக்தான். ரிஷபன், பொத்குடத்தின் 
மேழ்செஞ்சக் தனமரத்தின் இளைகளால் மூடிதீதென்சமு,த் 

இச,த்திலிருந்து சடிதியில் தீர் ச்சங் கொண்வெக்தான். 
கவயன், மேலைச்சமு,தீஇர தீதிவிருக்து ஒரு பெரிய இரத் 
தின குடத்தில், குளிர்க் த ஜல மெடுத்துவர்தான். எல்லா 
வித்குணங்களும் நிரம்பிய நளன், கருடன்போலவும் வாயு 
பகவான்போலவும் வெகுவேகமாகச். சென்று, வடசமு,த 
இிர,த்.திலிருந்து தீர். த, தங்கொண்டுவக் தான். இவ்வாறு அவ் 
வானரவீரர்களால் ஸ்ரீராமருடைய பட்டரபிஷேகத்துக்கு 
வேண்டிய தீர்.தீ தங்கள் வக்துசேர்க்ததை, சத்துருக்கன 

ரும் மந்திரிமாரும் கண்டு, மிக்க ஆசாரசல்ரான தங்கள் 
புசோ௫தருக்கும் கண்பர்களுக்கும் ௮ச்செய்தியைச் தெரி 

fg Sit ear,
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ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம், 

  

/தன்பி ற்கு, ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு 

வெகுமுயற்கியட னிருத்த பெரியவராகிய வூஷ்ட 

மாமுனிவர், அந்தணர் பலருடன்கூட எழுந்து 

- தின்று, ஸ்ரீராமரைச் சதோதேவியுடன் இரத்தின 

சிங்காசனத்தின்மேல் வீற் றிருக்க வைத்தார். வசி 

ஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி, காசியபர், காத்யாய - 

னர், ஹுயஜஞர், கெளதமர், விஜயர் இவர்கள் 

கூடி, அஷ்டவசுக்கள் ஆயிரங்கண்ணனான தே. 

வேந்தானுக்கு அபிஷேகஞ் செய்வதுபோல; 

நல்வாசனையுடையதாய்த் தெளித்த நீரினால், ஆண் 

புலியான ஸ்ரீராமருக்குப் பட்டாபிஷேகஞ் செய் 

தார்கள். 

வசிஷ்டர் முதலியோரது கட்டளையினால், 

மற் இரவிதிப் பிரகாரம், முதலில் ருத்விக்குகளும் ' 

அத்தணர்களும் ஸ்ரீராமருக்கு அபிஷேகஞ் செய் 

தார்கள்? அதன்பிறகு, வெகு உற்சாகத்துடன்,- 

கன்னிகைகளும் மத்திரிமார்களும் -போர்வீரர்க 

ஞூம் தகரத்தார்களும் அம்மன்னவருக்கு அபிஷே 

கம் பண்ணிஞர்கள். ஆகாயத்தில் தரன்குலோக 

பாலர்களும்£ எல்லாத் தேவதைகளும், வந்து 

தின் றுகொண்டு, திவ்வியங்களான எல்லா மூலி 

- கைகளுடைய இரசங்களினாலும் ஸ்ரீராமருக்கு ஆ
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| காயத் திலிருந்தபடியே அபிஷே.கஞ்செய்தார்கள்- 

*பலவகையிரத் இனா பரணங்களை யணித்த மஹா 

: ஜதங்கள் கூடிய பொன்மயமான சபையில் பொத் 

ம
ு
 

ப்
ப 

் பீடத்தின்மேல் ஸ்ரீராமரை உட்காரவைதீது, 

! முன்பு பிரமதேவனால் நிருமிக்கப்பட்டு இரத்தி 
னங்களினால் விளங்க, மதுவினால் அணியப்பெற் 
றுக் குலமுறையாகவந்த ஓளியால்விளங்கும் இரத் 

, தினகர டத்தை, வசிஷ்டர் இராமர்க்குச்சூட்டினார். 
, ருத்விக்குகள், பலவகை யாபரணங்களை அணி 
வித்தார்கள். சத்துருக்கினர், வெகு அழகான 
வெண்குடையொன்றை ஸ்ராமருக்குப் பிடி த்தார். 
வானரவேத்தனாகய சுக்கிரீவன், வெண்சாடரம் 
வீசினான். சத்தனுக்கொப்பான மற்றொரு வெ 
ண்சாமாத்தை; அரக்கமன்னவராகிய விபிஷணர் 
வீசினார்: நூறு பொற்றுமசைகள் கோத்து மின் 
னிக்கொண்டிருத்த மாலையொன்றை, இத்திரபக 
வானுடைய கட்டளையின்படி, வாயுபகவான் ஸ்ரீரா 
மருக்குக் கொடுத்தார். மத்றும், இத்திரபகவானு 
டையகட்டளைப்படியே வாயுபகவான்; எல்லாவி த 
ரத் தினங்களும் கலத் திழைக்கப்பெற்று தாயகம 
ணியாற்சோபி த் துக்கொண்டி ருத்த முத்துமாலை 
யொன்றையும் ' ஸ்ரீராமருக்குக் கொடுத்தார். மிக்க 

- சிறப்புக்குத் தக்க மேதாவியான - ஸ்ரீராமருடைய 
பட்டாபிஷேகத்தில், தேவர்களும், கத்தர்வர்க 
ளும் கானம் பண்ணவாஞார்கள்: uaa vg 

களின் கணங்கள் கூஜ்தாடிவ.
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ஸ்ரீராமருடைய பட்டாபிஷேகமான அம்மகோத்ஸ 

வம் நடந்தவுடன், பூமி தானியங்கள்கிரம்பியதாகவும், 

விருஷூ.ங்கள் கனிகள் நிரம்பியன்வாகவும், மலர்கள் 

வாசனை கிரம்பியனவாகவும் விளங்கின. 

. அதன்பிறகு, மனிதங்கமாகிய HESS ITT, நாறு 

யிரங் குதிரைகள், ூருயிரம் பசுக்கள், நாருயிரச் * தே 

னுக்கள், நூறு காளைமாடுகள் இவைகளை, ஹிரண்ய 

தான த்துக்குமுன்பு அர்.தணர்கட்சூத் தானம்பண்ணினார். 

முப்பதுகோடி பொன்னையும், பலவகையாபரணங்களையும், 

விலையுயர்ந்த வஸ்.திரங்களையும், ஸ்ரீராமர், பிராமணர்களுக் 

நனமர்செல்க GS தா னஞ்செய்தார். மானுடக்காளையா 

தானங்கள். இய அந்த.ஸரீராமர், சூரியனுடைய ரணங் 

கன்போல மின்னிக்கொண்டு, தங்கமும் 

இர த் தனமுமிழைக்கப்பட்டு வெகுஅழகாய்விளங்க
ிய மாலை 

யொன்றைச் சுக்கரீ வருக்குக் கொடுத்தார். வைடூரியக்கற் ' : 

கன் அழகாக இழைக்கப்பட்டு, ஈவில் வைரமும் இரத்தின 

மும் பதிக்கப்பெத்று, வெகு அழகாக விளங்யெ இரண்டு 

தோள் வளையல்களை வாலியின் புதல்வனாகய.அங்க,கனுக்கு, 

ஸ்ரீராமர், கொடுத்தார், திறந் தமணிக ஸிழைக்கப்பட்டுச் டட 

சந் இரஏரணங்கள் போல ஓப்பற்ற தாகச் சோபித்துக்கொண் 

டிருந்த முக்தா ஹாரமொன்றை, ஸ்ரீராமர், ச,தாதேவிக்குக் 

கொடுத்தார் ; அப்படியே சல உயர்ந்த .வஸ்.திரங்களையும், 

ஆபரணங்களையுங் கொடுத்தார். சேதாசேவி, ST HELLS 

Boller pid அக்தஹார ததைக் கழற் ,நிவைத்துக்கொண்டு 

எல்லாவான ரவீரர்களையும் -பரர்.த்துவிட்ெத் தனதுகணவ 

னாருடைய இருமூகத்தையும் பார்த்தாள். முகக்குதியால் 

- எல்லாவிஷயங்களையு மறிந்துகொள்ளும் வல்லமையுள்ள 

ஸ்ரீராமர், அவ்வூத்தமியின் நிலைமையை அ.திக்துகொண்டு, 

தஇதையைப்பார்தீதுப் பின்வருமாறு சொல்லலானார்:--. 

4 தேனு -௮ப்போ௮ FO DUS,
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: இனிய அழகுடையவளே .! இனி௰ சாய்லுடையவளே ! 
எவனொருவனிடம், வல்லமை பலம் பு.தீதி இவைகளெல் 

லாம் ௮இகமாக விருக்கின் றன வென்று சர் சோஷமடைக் 

இருக்கன்ராயோ, அவனுக்கு, இச்சு ஹ்ாரத்தை, நீ, வெகு - 

-மதியாகக் கொடுக்கலாம் '” என்றார். உடனே, கறுத்த 

கண்களையுடைய அவ்வுகீதமியும், அர் சஹாரகீைக அனு 

மாணுக்குக் கொடுத்தாள். அனறைமானும், அக் கஹாரக்தை 

அணிந்துகொண்டு, சச் திரசரணங்களால் வெண்மையாக 

விளங்குகின்ற வெண்மேகத்தால் மலை சோயபிப்பது 

. போலச் சோபிக்கலானான். அுவிவிதன் மைந்தன் நிலன் 

என்த இவர்களுக்கு, அவரவர்களின் கோக்கங்களை யறிந்து 
கொண்டு, வேண்டியபடி, ஸ்ரீராமர், வெகுமானம் பண்ணி 

னார். எல்லாவானரவிரு தி.தர்களும் எல்லா வான் ரசேனா 

பதிகளும், வஸ்இரங்களாலும் ஆபரணங்களாலும் அவ 

ரவர்களுக்குசீ.சக்கபடி மரிராைசெய்யப்பெற்றார்கள். 

விபீஷணர் சுகீகரீவர் அனுமான் ஜாம்பவான் மற்று 

மூள்ள் வானரஸேனாபதிகள் இவர்களெல்லாரும், மாச 

பத்த ஸ்ரீராமரால், அவரவர்களஞுடைமப தவிக்குச் தக்கவாறு 

இஷ்டப்படி இரத்ெங்களாலும் மற்றைவிதமரியாதை 
களாலும் பூஜிக்கப்பட்டார்கள். 

எல்லாரும், மிகவும் ஆனச் சமடைக்தவர்களாய், சங் 
க்ள் கங்கள் இ௱ப்பிடங்கட்குச் இரும்பலானார்கள். வானர 

வீரர்கள், மகா gs gor at Guy HES பரீராமருடைய பட்டாபி 

ஷெகத்தைப்பார்த்தமிறசு, அம்மன்னவரிடம் விடைபெத் 

வானசர் முசலி அகொண்டு சிஷ்.சர்சைக்கு தீஇரும்பினார் 
Curt sash கள். சுகீகிரீவன், ஸ்ரீராமப்ட்டாமிஷேகத் 
இருப்பிடங்கட் 

் கச்செல்லுசல், தைப்பார்,த்தபிறகு, கஷ்க்சைக்குச் திரு 
ம்பினான். விபீஷணர், தமது GOS er 

மாய இலங்கைமாககருக்கு ஸ்ரீராமருடைய அருள் பெத் 
அத் திரும்பினார்,
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SOS சத்துருக்களை . நாசம்பண்ணிப் பெறம்புகழ் 

பெற்ற பெருவள்ளலாகய ரீராமர், வெகுகம்பீரமாய், 
வெகுசக்ே ,காஷ தீதுடன் அந்நாடு முழுமையும் பரிபால்க்ம் 4. 

பண்ணலானார். தரும,த்திலன்புள்ள..ீரர்மர், கரும,க்ை | 

நன்றாக அறிக்க தமது தம்பியாயே இலட்சுமணரை நோ 

68, * தருமத்தை யுணர்ந்தவனே ! இதற்குமுன் மனுமுக ன் 

லியவர்கள் பரிபாலன்ம் பண்ணியதும், நமது பிதா பிதா 

ம்கர் முதலியவர்கள் பரிபாலனம் பண்ணியதுமான் இவ் 

விராச்பெதீதை, என்னுடன்கூட யுவராஜா :. 

பரதருக்கு யு வாக இருந்துகொண்டு, என்னைப்போலப் ig 
சாச்யெபட்டாபி 
ஷேகம்ஈடத்சல், பரிபால்னஞ் செய்வாயாக 1? என்று கேட் ் 

- டுக்கொண்டார். என்ன சொல்லியும், இல 

ட்சுமணர் ஓத்துக்கொள்ளாமற் போகவே, ம்காதீதுமா ட் 

வா௫ய அந்த ஸ்ரீராமர், பர.தருக்கு aun neal Lge s 

தம் பண்ணிவைக்தார். 

  

Met 
A 

    அதன்பிறகு, அம்மன்னவர், Quieres Path arg 

பேயம் அசுவமேதம் முகலான பல யாகங்களைப் பல 

.,தரஞ் செய்துமுடிதீகார். பதினாயிரம் வருஷகாலம் அவ்ர் 

விராச்யெ.ச்தைப் பரிபாலனம்பண்ணி, பலவகை நல்ல ் 

ஸ்ரீராமரது YT 

மர்,ஒப்பற்ற இராச்யெ.ச்தை, அவ்வாறு அடைந்து, தமது 

நண்பர்களுடனும் பக்துச்களுடனும், பலயாகங்களை நிறை. 

கக்ஷிணைகளாலும் நல்லஅசுவங்களாலும் : 

SiGe Gait, நரறுதரம் அசுவமே SUT BD செய்அமுடி ் 

SST. சகமதுமுழங்கால் வரையில் நீண்டு ; 

தொங்கும் பெருங்கைகளையுடையவரும் உயர்ந் தபிடரியை , 

யுடையவரும் புகழ்பெத்றவருமான மகா.தீதுமாவாகய இல ் 

ட்சுமணருடன் எப்போகும்பிரியா இருக்கன் ந 655 oT 

மர், பூமியை ஆண்வெர்தார். கருமா.ச்துமாவாகய ஸ்ரீரா* 

    வேற்றினார். ஸ்ரீராமர் இராச்சியபரிபாலனம்பண்ணி ! 

வக்சகாலத்இல், கைம்பெண்கள் புலம்பினார்க ளென்பதே: 

இடையாசது; துஷ்டமிருகங்களால் பயமுண்டாயிற்றென் ற | 
i
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ப் 'சால்லே இல்லை. வியாதியினாத் பயமுண்டாயிற்றென் 

ர் இல்லாம ae உகைத்தில் சிருடனொன்று 

2 her ளென்பதே இல்லாமலிருக் 
Poi. எல்லாரும், சச்கோஷப்பட்டவர்களாகவேயிருக்தார் 

கள். எல்லாரும் தருமகாரிய,தீ.திற் பிரவேசத்தவர்களா 

கவே விளங்னார்கள். ஸரீராம்ரையே பார்.தீ.தவர்களாய், 

ஒருவரை மற்றொருவர் ஒருபொழுதும் இம்சக்காமல் நடந்து 

வந்,கார்கள். ஸ்ரீராமர் இராச்சியபரிபாலனம் பண்ணின 

பொழு, _ யாவரும், ஒருவகை ரோகமும் துக்கமும் 

இல்லாதவர்களாய், ஆயிரவருஷகாலம் உயிருடன் வாழ் 

ந்துகொண்டு, ஆயிரம்பின்ளை களைப் பெற்றுச் சுகமாக 

வாழ்க்துவக் தார்கள். இராமர் இராச்சியக்தைப் பாது 

காதி, பொழுது, குடிகளுக்குள் எங்குப் பார். தீதரலும் 

“ராமர், ர்ரமர், ராமர்”? என்ற கதையே உண்டாயித்று, 

(ஜகதிதுமுழுதும் இரரமமயமாகவே கோன்.றித்று, விரு. 

க்ஷங்கள், நன்றாகக் இளைகள்விட்டுக்கொண்டு எப்பொழு 

அம் பூத்துக் காய்கீகன, அர்தந்தக் காலங்களில், மேகங் 
(கள் மழைபொழிந்தன. . எப்பொழுதும் இளங்காத்று 

விற்று, ௮ற்தணர்கள் க்ஷ,தீதிரியா்கள் வைரியர்கள் சூத் 

இிசர்கள் என்.ற இவர்களெல்லாரும், உலோபகுணமின் தி, 

,தங்கள்சொழிலைச் செவ்வையாக கடத், தாங்கள் செய்த 

காரியங்களாற் சந்தோஷ் மடைந்்தவர்களாக . இருந்தார் 

கள். .ஸரீராமர் , இராச்சியயரிபாலனம்பண்ணின காலக் 

தில், எல்லாக் குடிகளும், தங்கள் தங்கள் தொழிலில் 

ஆசையுடன் கூடியவர்களா யிருக்தார்கள். எல்லாரும், 

'சகல லட்சணங்களும் பொருக்தியவர்களாயும், எல்லாரும் 

| மத்தைச் செய்ஒன் றவர்களாயும் .இருக்தநர்கள். . இக் 

ஸ்ரீராமர் பதினாயிரத்துநா த்றுப்ப,ததுவருஷகாலம் 
கம்பிமார்களுடன் ஒருவகைக்குறைவு மின்றி, 

87 
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BR 

வெகு பாக்கியசாலியாக இராச்சியபரிபாலனஞ் ள் ல 

வந்தார். 

ராமாயணம் படிப்பதனால் உண்டாகும் பயன். 

  

தன்னைப்படிப்பவர்களுக்குப் பொருளையும் புகழை ப் 

யும் ஆயுளையும் அளிப்பதும், அரசர்களுக்கு. வெற்.தியைக் 

கொடுப்பதும், வேகத்துக்குச் சமமானகும், முதற் காவிய 

மும், வால்மீகுமகாமுணிவரால் முன்னர் இயத்றப்பட்டது 3 

மரன இவ்விராமாயண_ க்ை எவனொருவன் படிக்கன்று :. 
னோ, ௮ல்லது எவனொருவன் கேட்கின்றானோ, ன 

அ
ய
 

எல்லாவகை,க் இவினைகளிலிருக்தும் வியுபட்டவனாவான். : 
்ரீராமருடைய பட்டாபிஷேகம்வரையிற் கேட்டவன், புத் 3 

இரபாக்கய,த்தையடைய விரும்பியவனாக விருக்தால், அப் * 

- பாக்கியத்தை யடைவான் ; பொருளையடைய விரும்பியவ ' 

னாக விருக்,தால், பொருளையடைவான். அரசனாகவிருப்பா: . 

னேயானால், அவன், இவ்வுலகம் முழுவதையும்வெ.த் சிகொ 

ண்டு, தனதுச,த்துருவைகாசஞ்செய்வான். கேட்டவர் பெண். 

பாலாக விருக்கால், கெளசல்யை ஸ்ரீராமரைப் புத்திரனாக. : 

அடைக்ததுபோலவும், சுமித்திரை இலட்சுமணரைப். - 
பு,சல்வனாகப் பெற்றதுபோலவும், கைகேயி பரதரைத்”: 

கனதுமகனாகஅடைக்ததுபோலவும் ஜீவதபு,தீதிரனைப் பெ: 

துச் சுகமடைவார். மாசற்ற செயல்புரிக்த ஸ்ரீராம. x 

ருடைய வெதற்தகியைப்பத் நிச் சொல்லியிருக்கும் இவ்விரா... ] 

மாயணத்தைக் கேட்பவர், நீண்டஆயுளை யடைவார்கள்.' 2 

வேத,த்துக்கொப்பானதும் வால்மீகதிமாமுனிவராலியத்றப்: .. 

பட்டதுமான இக்கரப்பிய த்தை, வெகு ரெத்தையுடனும் ': 

வெகு பரிசுத்தமான மன,த்துடனும் கேட்பவர்கள், எல் 

லாவகைச் சங்கடங்களையும் எளிஇற் கடப்பார்கள், ஊரை: 
அட்டு ஊர் வெகுகாள் போயிருக்தால், அத்துக்கம் தீக் 

பக்துக்களின் சேர்க்கையும் உடனே உண்டாகும். அன்த 

   

      

யும், இவ்விராமாயண,தக்தைக் கேட்டவன், கான் விரும்பிய : 
; (் 

= 3
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ல்லா.வரங்களையும் ஸ்ரீராமரிடமிருக்து அடைவான், இவ் 

இாமாயண,ச்தைக் கேட்பவர்களிடம், எல்லாத்தேவதை 

ம் சந்தோஷமடைூன் றனர். அவர்களுக்கு இடைபூ 

௫.4 தோன் றியிருந்த ரகங்கள் யாவையும், அவர்களி 

சரந்.தமடைந்து அவர்களுக்கு நன்மையையே விளைக் 

அரசன், பூமியை வெற்.கிகொள்வான். அயலூர் 

ஏ திருந்த , பக்துவும்,' சுகமாகத் இரும்பிவருவான்; 

மியர்கள் எல்லாவிதகற்குணங்களும் நிரம்பிய புதல் 

களைப் பெறுவார்கள். பழைய இதிஹாஸமாகய இவ் 

ரமாயண த்தைப் பூஜைசெய்பவரும், படிப்பவரும், 

லாவகைப் பாபங்களினின்றும் நிங்னெவர்களாய், நீடி. 

ஆயுளையும் அடைவார்கள். இக்கிரந் தத்தை, Fan. 5 BI 

TEOT, Db GOT Sr வணங்௫க் கேட்பார்களேயானால், 

ர்களுக்கு ஐசுவரியமும். பு,க்திரபாக்கயமும் 
ஐயமின் றி 

டாகும். _ எவரொருவர் அழிவற்ற விஷ்ணுபகவா 

டைய அவதாரமாக விளங்குன்றாரோ, அந்த ஸ்ரீராம al 

ரனுடைய * fg Orr Bu இவ்விராமாயண Bross 

5. முழுவதும் படிப்பவரிடமும், கேட்பவரிடமும், Loy rr 

எப்பொழுதும் அருஞுள்ளவராயிருக்கன்றார். ஸ்ரீரா 

காம், ஆ இதேவர் ;. புஜபராக்ரெமமுள்ளவர் ; அவர் 

ம் ஹரி; அவர்தாம், எல்லாவிதவல்லமைய மமை 

் நாராயணர். பெரும் பொருள்கள் .திரம்பிய அழகான, 

ஃகாப்பியதீதைக் கேட்ட மாத்திரத்தில், அவ்வா௮ு கேட் . 

பன், குடும்பத்தின் விருத்தியையும், தன தானியங் 

பின் விரு,தீதியையும், உயர்ந்தகுணமுள்ள மடந்தைகளை 

.. உச்தமமான சுகத்தையும், ம்ற்றும் பலவற்றையும் 

டைவான் ; இவ்வுலகத்தில் தான் ஜந்மமெடுக்த பயனை 

அடைவான், ஆயுளை அளிப்பதும், ஆரோக்கியத் 

க் கொடுப்பதும், புகழை,த்தருவதும், நல்ல சகோதரர். 

ன். கட்பை எடுத்துக்காட்வெதும், நற்பு.தீ.தியைக் 

கொடுப்பதும், சுகதிதை,க் தருவதும், காந்தியை யனிப்பது



   

  

மான Garb doo, நல்லவர்கள் பாக்கை அடைய 

விரும்பினர், Gates BEIT EGN_OT கேட்கவேண்டும். ஆ 

    

இக்காவியம்," இவ்வண்ணமானஅ ; உங்களுக்கெ 

லாம். இது Crap Sos யுண்டாக்கட்டும். ஸ்ரீவிஷ்ணுப 1 

வானுடைய பலத்தை எடுத்துச்சொல்லும்: இக்தக்சரந்தட் :। 

எங்கும் பர்வட்டும். இவ்விராமாயண_த்தைக் Cel itt 

ளிடமும், இவ்விராமாயண_த்தைக் வேட்டவர்களிடமிருச்து 

விஷயங்களைக் இரஇப்பவர்களிடமும், எல்லாத் ' தேவதை 

களும் பி.த்ருக்களும்சக்கோஷமடைகின்றார்கள். மஹர் ரஷி 

செய்த இந்தக் கரந்ததிகை, பக்தியுடனே எவனொறா 

வன் TESA GEO, அவனுக்கு, இருப்பிடம் ¢ சுவர்க்: 

். லோகமேயாம். 7 ச் 

புத்தகாண்டம் 

PBS 
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